
  
  

  سوئد استکهلم در تاریخی بزرگ روز دو یادمان مراسم از گزارشی
  

  
  

 قيام سالگرد هشتمين و سی و) ١٣۴٩ بهمن ١٩ (سياهکل رستاخيز سالگرد ششمين و چهل مناسبت به

 سوئد استکهلم شهر در بزرگداشتی مراسم ٢٠١٧ فوریه ۴ شنبه روز ، )١٣۵٧ بهمن ٢٢ و ٢١ (ها توده پرشکوه

 قرار مبارز و آزاده ایرانيان استقبال مورد که شد برگزار کشور این در ایران خلق فدایی چریکهای فعالين توسط

  .گرفت

  

 برای ی دیگرکشورها سایر از عضی از آن هاب که حضار به برنامه مجری رفيق گویی خوشامد با مراسم این

 جان خاطره و سياهکل رزمندگان یاد کوچک دکلمه یک با رفيق این. شد آغاز،  بودند آمده مراسم این در شرکت

 اطالع به را مراسم برای شده تنظيم های برنامه ليست سپس و داشت گرامی را ۵٧ سال مردمی قيام باختگان

 سوسياليسم و آزادی راه باختگان جان تمامی یاد گراميداشت ضمن همچنين  برنامه مجری رفيق.  رساند حضار

 که خلق مبارز و کمونيست فرزندان تمامی خاطره پاسداشت جهت که کرد دعوت مراسم در کنندگان شرکت از

  .بزنند کف دقيقه يک اند باخته جان ارتجاع عليه نبرد در

  

  
  

" خلق فدایی چریکهای مادران یاد با "عنوان با زیبا کليپ ویدئو یک تاریخی بزرگ روز دو بزرگداشت برنامه گر آغاز

  .شد مواجه جلسه در حاضرین چشمگير استقبال با که بود

  

 شرایط باره در مالحظاتی "عنوان با را بحثی که رسيد سنجری فریبرز رفيق یعنی برنامه سخنران به نوبت سپس

 فدائی چریکهای صفوف در رایج سنت به اشاره با سخنران رفيق. داد ارائه" انقالبی نيروهای وظایف و کنونی

 می قرار حال شرایط بررسی جهت ای دستمایه به ار بهمن قيام و سياهکل رستاخيز های آموزش که خلق



 وضعيت بررسی به  ،بخشند روشنی،  داده قرار انقالبيون دوش بر موجود شرایط که وظایفی بر بتوانند تا دهند

 به او های سياست از برخی توضيح و آمریکا در ترامپ دونالد آمدن کار روی شرایط بر تاکيد با و پرداخت کنونی

 طلبانه جنگ های سياست دهشتناک و ویرانگر نتایج به هجتو بدون که پرداخت نيروهایی و اه دیدگاه نقد

 رژیم های سياست از برخی عليه را خود تبليغات" خواهان جمهوری "و ترامپ که اکنون ، آمریکا امپریاليسم

 و ایران در جهانی قدرت این دخالت به اميد چشم،  اند کرده متمرکز اسالمی جمهوری امپریاليسم به وابسته

  .اند بسته اسالمی جمهوری سرنگونی

  

 ، ليبی در امپریاليستی تجاوزات و گری دخالت که شرایطی به استناد و ها دیدگاه این قاطعانه نقد با سخنران

 قدرت به اتکاء راه از ما مردم برای دمکراسی و آزادی که شد متذکر،  آورده وجوده ب افغانستان و عراق ، سوریه

 در تنها اسالمی جمهوری سرنگونی که نمود نشان خاطر ادامه در وی  .آید نمی بدست ها پریاليستام

 سازمان و متشکل های توده توسط رژیم این که گردد می کارگر طبقه رهایی و آزادی به نيل به منجر شرایطی

 وجوده ب ضرورت از موجز طور به اصل این بر تکيه با سپس وی.  شود سرنگون کارگر طبقه رهبری تحت،  یافته

 نقش و کرد تاکيد سازمان این بودن مخفی اصل بر و گفت سخن فعلی شرایط در انقالبی پيشاهنگ یک آوردن

  .برشمرد را روند این تسریع در انقالبيون و ها کمونيست مبارزاتی های فعاليت

  

 بزرگ روز دو یادمان برنامه اول بخش ترتيب این به و شد مواجه جمعيت استقبال با سنجری رفيق سخنرانی

 کتاب ميز از کنندگان شرکت ، استراحت زمان مدت طول در . شد اعالم استراحت وقت و یافت پایان تاریخی

  خودمالی های کمک با و پرداخته خلق فدایی چریکهای نشریات و ها کتاب خرید به و کرده دیدن سازمان

  .نمودند یاری اش مبارزاتی های فعاليت پيشبرد در را سازمان

   

 ، مردمی و مبارز سرای ترانه و شاعر خوانی شعر با بهمن قيام و سياهکل رستاخيز یادمان برنامه دوم بخش

 و کرد قدردانی مسوسياليس و آزادی راه مبارزان عنوان به سياهکل رزمندگان از وی  .گشت آغاز،  دادور شهریار

 که گيرم ُبرید، می که گيرم زنيد، می که گيرم: "کرد آغاز" ناگزیر رویش "زیبای بسيار شعر با را خود خوانی شعر

 شور مراسم بر حاکم مبارزاتی فضای به شاعر سخنان..." کنيد؟ می چه جوانه ناگزیر رویش با شيد،ُک می

  .گرفت پاسخ جمعيت استقبال و تشویق با نيز دادور شهریار خوانی شعر و بخشيد بيشتری

  

 نام با شعری ين ،نخست کليپ ویدئو در . نددرآمد نمایش به هنری کليپ ویدئو  ود ، مراسم بعدی بخش در

" یار هماره ای کن جلوه خون ز "سرود ترانه سپس و شد دکلمه ترکيه" یوروم "هنری گروه از" خلق های دست"

 یادمان مراسم با همبستگی در اتریشی چپ مبارز رفقای از جمعی توسط ارزشمند هنری کار دو این. شد اجرا

  .بود شده تهيه تاریخی بزرگ روز دو

  

 حماسه تاثيرات و ۵٠ دهه های سال از خود خاطرات از رفقا از یکی اتریش، از رفقائی هنری کار نمایش از پس

  .کرد قرائت جمع برای را کوتاهی متن خودش، سياسی زندگی با ارتباط در نيز و جامعه دگرگونی در سياهکل

 تریبون و پاسخ و پرسش به سازمان های برنامه سنت مطابق نيز تاریخی بزرگ روز دو مانیاد برنامه پایانی بخش

 در سخنران رفيق با را خود نظرات همچنين و ها پرسش که یافتند فرصت کنندگان شرکت و یافت اختصاص آزاد

 رغمه ب ، مباحثات بر حاکم صميمانه و دمکراتيک فضای. یافت ادامه ساعت یک از بيش آزاد بحث . بگذارند ميان

 از و تاکيد آن بر مراسم پایان در حضار از برخی که بود مراسم این دیگر قوت نقطه ، آشکار نظرات اختالف همه

   .کردند قدردانی مراسم کنندگان برگزار



  

 این خواندن در کننده شرکت جمع همراهی و انترناسيونال سرود پخش با بهمن قيام و سياهکل یادمان برنامه

  .رسيد پایان به صميمانه و مبارزاتی فضای یک در دسرو

  

  سوئد - استکهلم در ایران خلق فدایی چریکهای هواداران سازمان

  ١٣٩۵ بهمن نوزده

    

 


