گزارشی از مراسم بزرگداشت دو رویداد بزرگ تاریخی
استکهلم  -سوئد

بعد از ظهر روز یکشنبه یازده فوریه  ، 8102در بزرگداشت چهل و هفتمین سالگرد رستاخیز سیاهکل ( 01بهمن
سال  )0431و قیام شکوهمند توده ها ( 80و  88بهمن سال  )0431مراسمی از سوی چریکهای فدایی خلق
ایران در شهر استکهلم سوئد برگزار شد .این مراسم که با استقبال گروهی از ایرانیان مبارز مواجه گشت  ،در
ساعت  6بعداز ظهر در سالن هوسبی ترف ( )HUSBYTRAFFآغاز شد .سالن مراسم با آرم سازمان و تصاویر
شهدای پر افتخار چریکهای فدایی خلق ایران و همچنین تصاویری از مبارزات مردم ایران علیه رژیم ضد خلقی
جمهوری اسالمی به طور زیبا و چشمگیری تزیین شده بود .جمعیت حاضر  ،در ابتدای برنامه برای بزرگداشت
یاد رزمندگان سیاهکل و تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم یک دقیقه کف زدند .سپس رفیق مجری
برنامه ضمن تشکر از حضور دوستان و رفقای شرکت کننده در مراسم  ،ترتیب برنامه را به اطالع جمعیت رسانید.
در بخش نخست برنامه یادمان سیاهکل فیلمی از زندگی و مبارزات چریک فدایی خلق  ،رفیق کبیر  ،علی اکبر
جعفری به مثابه یکی از ستارگان پر فروغ آسمان جنبش نوین کمونیستی ایران پخش شد که با تشویق و
استقبال جمعیت حاضر روبرو شد.
بدنبال این فیلم نوبت به سخنران برنامه  ،رفیق چنگیز قبادی فر رسید تا بحث خود را با عنوان "راه سیاهکل و
خیزش گرسنگان" به سمع حاضران در مراسم برساند .وی در این گفتار ضمن بزرگداشت یاد رزمندگان سیاهکل
و شهدای قیام  ،کمی در باره شرایط سیاسی اجتماعی آن سالها و دیکتاتوری عریان رژیم سلطنت و آن تحلیلی
که رزمندگان سیاهکل و کمونیستهای فدایی در دهه  31را به ضرورت مبارزه مسلحانه برای بسیج توده ها و
طبقه کارگر در ایران رسانید  ،صحبت کرد و سپس به بررسی اوضاع امروز و شرایط مادی ای که به قیام
گرسنگان منجر شده پرداخت .وی در جریان صحبت هایش با ارائه فاکتهای متعدد  ،بر این واقعیت تاکید کرد که
در شرایط حاکمیت نظام استثمارگرانه سرمایه داری وابسته که دیکتاتوری عریان روبنای ذاتی آن است ،
جمهوری اسالمی با تحمیل یک شرایط اسارتبار بر زندگی کارگران و زحمتکشان و توده های محروم  ،اکثریت
آحاد جامعه را به زندگی در زیر خط فقر محکوم کرده و حتی از پرداخت ماه ها دسترنج عقب مانده کارگران به آنها
خودداری می کند .سخنران اضافه کرد که جمهوری اسالمی تمامی راه های ابراز مخالفت سیاسی توده ها و
راه های مسالمت آمیز مبارزاتی را در جامعه مسدود کرده و هر گونه اعتراض به این شرایط اسارتبار را با زندان و
قهر و شکنجه و اعدام پاسخ می دهد  ،در نتیجه توده های تحت ستم نیز برای دفاع از حقوق عادالنه و مطالبات
انسانی خود راهی جز دست زدن به اعمال تعرضی و قهر آمیز نداشته و به همین خاطر است که توده های به پا

خاسته  ،کلیت رژیم جمهوری اسالمی را به چالش کشیده و با فریادهای مرگ بر جمهوری اسالمی  ،مراکز
سرکوب و ستم حکومت را مورد تعرض دلیرانه خود قرار داده اند .سخنران سپس مطرح کرد که برای نابودی
جمهوری اسالمی و پیشرفت و تعمیق مبارزات جاری  ،رژیم هیچ راهی جز اعمال قهر و دست بردن به سالح را
برای توده ها باقی نگذارده و مردم ما نیز با آگاهی بر این حقیقت که قهر مادی را تنها با قهر مادی می توان
پاسخ داد  ،در جریان خیزش اخیر کل دستگاه ستم و استثمار حاکم را مورد تهاجم خود قرار داده اند .رفیق
سخنران سپس با استناد به گرایش طبیعی مبارزات توده ای اخیر و تمامی تجارب گذشته تاکید کرد که وظیفه
اصلی جوانان آگاه و نیروهای انقالبی توسل به قهر و مبارزه مسلحانه برای مقاومت در برابر ماشین سرکوب
جمهوری اسالمی و همچنین ایجاد شرایط الزم برای بسیج توده ها به منظور انقالب اجتماعی می باشد.
سخنرانی رفیق چنگیز با تشویق حضار روبرو شد .به دنبال پایان سخنرانی یک تنفس کوتاه اعالم شد.
بخش دوم برنامه یادمان سیاهکل  ،با پخش یک ویدئو کلیپ کوتاه به نام "بگذار برخیزد مردم بی لبخند" آغاز شد
که در آن برخی زمینه های خیزش سراسری اخیر و دالوری های توده های به پاخاسته به تصویر کشیده شده
بود .به دنبال این ویدئو کلیپ  ،خواننده و هنرمند مبارز  ،رویا به صحنه آمد و با صدای زیبا و رسای خود چند ترانه
سرود انقالبی و از جمله ترانه سرود "آفتابکاران جنگل" را اجرا کرد و جمعیت حاضر هنگام خواندن این سرودهای
مبارزاتی  ،با وی همراهی کردند.
بخش پایانی برنامه به پرسش و پاسخ و بحث آزاد اختصاص یافت که در جریان آن حاضران فرصت یافتند تا با
برخی پرسشها  ،نظرات خویش در مورد بحث سخنران و برخی موضوعات دیگر را با جمع در میان بگذارند.
مراسم بزرگداشت دو روز تاریخی با سرود جاودان انترناسیونال در یک فضای مبارزاتی و صمیمانه پایان یافت.
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