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نقطه آغاز که روزی به مناسبت فرارسيدن چهل و دومين سالگرد رستاخيز سياهکل، ،  ٢٠١٣ فوریه ٩ شنبه روز

ن و همچني جنبش مسلحانه کارگران و خلقهای ستمدیده ایران بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم شاه بود،

مين سالگرد قيام پر شکوه مردمی بر عليه این رژیم، مراسم بزرگداشتی در شهر اسلوی نروژ بر پا چهارسی و 

 بعد ازظهر ۶این مراسم که به همت فعالين چریکهای فدایی خلق در نروژ سازمان یافته بود از ساعت . شد

سالن مراسم .  شب به طول انجاميد١١های مرکزی شهر اسلو آغاز و تا ساعت   فوریه در یکی از سالن٩شنبه 

جمهوری "تصاویر رزمندگان سياهکل و شعارهایی نظير  ،"چریکهای فدایی خلق ایران"با آرم پر افتخار سازمان 

 ٣۴های مربوط به  همچنين عکس. ، به زیبایی آراسته شده بود"اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

 کارگران و توده های ستمدیده و جلوه های مبارزه و مقاومت مردم بر سال جنایات جمهوری اسالمی در حق

به مناسبت   زیبائی پوستر،در زیر سکوی سخنرانی. عليه این رژیم نيز آذین بخش دیوارهای سالن شده بود

برای اولين بار در آن چهل و دومين  رستاخيز سياهکل توجه حاضرین را به خود جلب می نمود، پوستری که 

نقالبی کبير ارنستو چه گوارا درکنار رفيق صفائی فراهانی، فرمانده جنگل، رفيق احمد فرهودی معاون عکس ا

مؤسس اصلی گروه جنگل در کنار جمعی از رفقای فراموش نشدنی مانده و رفيق کبير غفور حسن پور، فر

   .   سياهکل، دیده می شد

   

 متن کوتاهی را در بزرگداشت یاد رزمندگان ، به حضارضمن خوشامد گوییبرنامه رفيق مجری ، در آغاز برنامه 

افتخار  ها رسانيد و جمعيت حاضر سپس به پا خاست و به مدت یک دقيقه به یاد پر سياهکل به استماع آن

. نسلی از رشيدترین و آگاه ترین فرزندان کارگران و خلقهای ستمدیده ایران یعنی رزمندگان سياهکل کف زدند

به . یو کليپ مبارزاتی به یاد رزمندگان سياهکل پخش شد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفتبدنبال آن یک وید

به عنوان سخنران مراسم در پشت ميکروفن قرار گرفت و  رفيق چنگيز قبادی فر ،دنبال نمایش این فيلم کوتاه

 در صحبتهایش ضمن  او.دایراد نمو" جارب سياهکل برای مبارزین امروزبرخی از ت "عنوان با سخنرانی خود را

 ، به ۵٧-۵۶بزرگداشت یاد رفقای سياهکل، کمونيستهای فدایی و مبارزین جانباخته در جریان انقالب سالهای 

لنينيستی  - مارکسيستتحليل های چریکهای فدائی خلق و های فکری  طور خالصه به مهمترین رئوس بنيان

 ای که  کرد که چگونه پراتيک اجتماعی و واقعيات تاریخیپرداخت و تاکيدبود، راهنمای رزمندگان سياهکل که 

پس از رستاخيز سياهکل در جامعه ایران بوقوع پيوست و باعث پيوند بين کارگران و زحمتکشان با چریکهای 

سخنران سپس در بخش بعدی . ها و مواضع رزمندگان سياهکل را به اثبات رسانيد  صحت آن تحليلفدائی شد،

ی کوتاه بر عملکردهای اقتصادی و سياسی رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی به صحبتهایش با مرور

کارگران و له انگشت گذارد که أمثابه تجلی تداوم سلطه امپریاليسم و بورژوازی وابسته در کشور ما بر این مس



جوانان ایران که اکنون بار اصلی مبارزه با این رژیم سرکوبگر را بر عهده دارند، باید با درس گيری از مبارزات 

گذشته و مهمتر از آن با آموختن از شيوه برخورد و تفکر رزمندگان سياهکل به امر آموزش و ارتقاء آگاهی 

 قرار دهند که در شرایط دیکتاتوری حاکم بر جامعه ایران و این تجربه را اکيدًا مورد توجه خودمبارزاتی خود پرداخته 

 نظامی می توان یک سازمان مبارزاتی پایدار در ایران بوجود آورد و - تنها با تکيه بر سالح و در پرتو کاری سياسی

ب یک  خود را به شکل مخفی و در چارچو،با شناخت نياز های مبارزاتی کنونی جوانان ما باید در پرتو این تجربه،

گام بردارند؛ نظامی سازمان داده و در جهت پيشبرد امر انقالب بر عليه دیکتاتوری حاکم  - سازمان سياسی

توده ای عليه دشمنان رنگارنگ مردم به پيروزی دست خواهد  انقالبی که تنها در بستر سازمان دهی یک جنگ

  .یافت

رین قرار گرفت و بسياری از شرکت کنندگان در سخنان و مواضع مطرح شده در این سخنرانی مورد استقبال حاض

های خارج از جلسه با رفقای برگزار کننده بر ضرورت اتخاذ خط مشی و مبارزه قهر آميز به  جلسه در صحبت

  .عنوان تنها زبان قابل فهم طبقه حاکم و رژیم جمهوری اسالمی تاکيد می کردند

  

 

  

یعنی های برجسته اين مراسم بود  که یکی از ویژگینامه با پایان سخنرانی رفيق قبادی فر، بخش بعدی بر

 در این بخش تنی چند از جوانان مبارز فرصت یافتند که از .آغاز شد" جوانان و سياهکل" با عنوان ،بخش جوانان

ها و  نقطه نظر خویش با الهام از سياهکل و مبارزه قهرمانانه چریکهای فدایی خلق ایران، حاضرین را از برداشت

خطابه "در قسمت اول این بخش رفيق سارا شعر . دگاه های خود نسبت به رستاخيز سياهکل آگاه سازنددی

 بدنبال او پویا عزیزی صحبت.  احمد شاملو را به زیبایی قرائت کردگرانقدر شاعر ده فراموش نشدنیسرو" تدفين

 ارائه داد و با تاکيد بر حقانيت مبارزه "دیروز، عمليات سياهکل، امروز بازسازی پروژه انقالب"هایی را با عنوان 

بدون هراس از هيچ "ها  رزمندگان سياهکل مطرح کرد که جوانان امروز وظيفه دارند تا با یادگيری از شيوه تفکر آن

بدنبال . ، در جهت پيکار برای سرنگونی جمهوری اسالمی به منظور تحقق امر انقالب گام بردارند"شکل از مبارزه

سياهکل، مشعل "هایی با عنوان   صمد بهادری طوالبی رسيد و این جوان مبارز نيز در صحبتپویا نوبت به

تشبيه نمود او سپس بر ضرورت پيوند هر چه " آتش زیر خاکستر"، انرژی مبارزاتی جوانان امروز را به "آگاهی

هوری اسالمی و تشدید بيشتر با جوانان به منظور کمک به گسستن هر چه وسيعتر آنان از تبليغات ارتجاعی جم

  .کيد کردأتالشهای آگاه گرانه در ميان جوانان ت

در انتهای بخش برنامه . ها قرار گرفت سخنان رفقای جوان با استقبال جمعيت حاضر روبرو و مورد تشویق آن

مراسم یادمان سياهکل و قيام بهمن با قرائت دستجمعی سرود انترناسيونال در محيطی صميمانه و  ،جوانان

  .بارزاتی به پایان رسيدم



از شبکه پلتاک " الیو استریم"الزم به ذکر است که مراسم یادمان سياهکل به صورت مستقيم  توسط سيستم 

  .  جریان آن قرار گرفتندکشور های مختلف در  از هموطنان مبارز در یپخش شد و تعدادنيز 

  

  

  با ایمان به پيروزی راهمان

  نروژ-نفعالين چریکهای فدائی خلق ایرا

  ٢٠١٣ فوریه ١٣

 


