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گزارش برگزاری مراسم  ١٩بھمن ،ﯾادمان چھلمين
سالگرد حماسه و رستاخيز سياھکل

روز شنبه  ١٦بھمن  ،١٣٨٩برابر با  ٥فورﯾه  ٢٠١١مراسـم
ﯾادمان چھلمين سالگرد حماسه و رستاخيز سـياھکل در
شــھر کلــن )آلمــان( برگــزار شــد .پــيش از شــروع برنامــه
ھمراه با پخش ترانه سرودھای جنـبش پيـشتاز فـداﯾی،
بيانيه سازمان چرﯾکھای فداﯾی خلـق اﯾـران بـه مناسـبت
 ١٩بھمن ،چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل ھمـراه بـا
مــتن ســرود آفتابکــاران جنگــل و ســرود انترناســيونال در
اختيار شرکت کنندگان قرار گرفت.
برنامه در ساعت  ٤و نيم بعـد از ظھـر آغـاز شـد .در ابتـدا
رفيــق فــرنگيس بــاﯾقره بــا خــوش آمــد گــوﯾی از شــرکت
کنندگان در ھمـآﯾش حماسـه سـياھکل در خواسـت کـرد
کــه بــا ﯾــاد و احتــرام شــھدای جنــبش فــداﯾی ،جنــبش
آزادﯾخواھی مـردم اﯾـران ،قيامھـای مـردم اﯾـران در سـال
 ١٣٨٨و زندانيان سياسی که طـی ماھھـای اخيـر اعـدام
شده اند ﯾک دقيقه سکوت کنند .پس از آن ،ﯾک نماھنـک
به مناسبت چھلمين سالگرد حماسه سـياھکل ،تـدوﯾن
شده توسط رفيق جعفر پوﯾه ،پخـش شـد .سـپس رفيـق
آناھيتــا اردوان ﯾکــی از ســروده ھــای خــود در مــورد زنــان
فداﯾی را خواند.
پس از آن رفيق ليال جدﯾدی سـخنرانان برنامـه را بـه پانـل
دعوت و به معرفی آنان پرداخت.
ســخنران اول رفيــق اميــر معيــری بــود .رفيــق معيــری ،از
دوران نوجــوانی وارد فعاليــت سياســی شــد و در ســال
 ١٣۴۴بــه فعاليــت سياس ـی ضــد رژﯾــم شــاه در خــارج از
کــشور پيوســت .پــس از حماســه ســياھکل او از جملــه
اولــين کــسانی بــود کــه از چرﯾکھــای فــداﯾی و جنــبش
مـسلحانه حماﯾـت کــرد و در اﯾـن مــسير نقـش فعــالی در
تبليغات به سود جنبش فداﯾی داشت.
از جمله فعاليتھای اﯾـن رفيـق چـاپ سـه شـماره نـشرﯾه
نبرد در سال  ١٣۵٠و چاپ کتابھا و جزوات جنـبش فـداﯾی
با ھمکاری باتفاق فعاالن جنبش نـوﯾن انقالبـی در آلمـان
بود .وی ھمچنين در کنفدراسـيون جھـانی دانـشجوﯾان و

فارغ التحـصيالن اﯾرانـی در خـارج از کـشور نقـش فعـال و
تاثير گذاری داشت.
رفيــق معيــری در خــرداد ســال  ١٣۵٧ھمزمــان بــا شــکل
گيــری جنــبش تــوده ای بــه اﯾــران آمــد و در حرکتھــای
اجتماعی مردم برای آزادی و عـدالت ھمـراه و ھمگـام بـا
جنــبش فــداﯾی ،بــه طــور فعــال شــرکت داشــت .پــس از
انقالب بھمن نيز رفيق امير معيری به اشکال گوناگون در
مبارزه عليه استبداد دﯾنی و برای ازادی و عـدالت ھمـراه
با جنبش فداﯾی ،به مبارزه خـود ابتـدا در داخـل و سـپس
در خارج از اﯾران ادامه داده است.
سخنران دوم رفيق محمد تقی سيد احمـدی بـود .وی تـا
سال  ١٣۴٢ھمـراه بـا رفيـق اميـر پروﯾـز پوﯾـان در محافـل
مذھبی مشھد به فعاليـت سياسـی اجتمـاعی مـشغول
بــود .وی در ســال  ١٣۴۶توســط رفقــا اميــر پروﯾــز پوﯾــان و
حميد توکلی و در ارتباط با فعاليتھای سياسی در مشھد
بــه مارکسيــسم و کمونيــسم گروﯾــد و از ھمــان زمــان در
شاخه مشھد گـروه رفيـق مـسعود احمـدزاده شـروع بـه
فعاليت کرد.
رفيق سيد احمـدی در پـائيز سـال  ١٣۴٩بـه ھمـراه بقيـه
رفقای شـاخه مـشھد بـرای تـدارک مبـارزه مـسلحانه بـه
تھران آمد و تا خرداد سال  ١٣۵٠در اﯾن عرصه فعـال بـود.
در اول خـــرداد ســـال  ١٣۵٠دســـتگير و در بيـــدادگاه اول
نظامی ھمراه با تعدادی دﯾگر از رفقای فـداﯾی محاکمـه و
به اعدام محکوم شد .اﯾن حکـم در بيـدادگاه دوم نظـامی
به زندان ابد تبدﯾل می شود.
رفيــق محمــد تقــی ســيد احمــدی در دوم بھمــن ســال
 ١٣۵٧از زندان دﯾزل آبـاد کرمانـشاه آزاد مـی شـود .از آن
زمان تا کنون اﯾن رفيق به اشکال گوناگون به مبارزه بـرای
آزادی و سوسياليــسم و در حماﯾــت از جنــبش کــارگران
اﯾران ادامه داده است.
سخنران سـوم رفيـق زﯾنـت ميرھاشـمی بـود .او فعاليـت
خود را در ﯾک خـانواده سياسـی آغـاز و پـس از حماسـه
سياھکل در حالی که  ١۴سـاله بـود بـا خـانواده زنـدانيان
سياسی فعاليت می کرد و ﯾک بـار ھـم در ھمـين رابطـه
دستگير شد .او از ھمان ابتدای فعاليت چرﯾکھای فـداﯾی
خلق به اﯾـن جرﯾـان گـراﯾش پيـدا کـرد .در زمـستان سـال
 ١٣۵٣از طرﯾـــق رفيـــق خـــشاﯾار ســـنجری در ارتبـــاط بـــا
چرﯾکھای فداﯾی خلق قرار گرفت و از ھمان زمان آمادگی
خود را برای فعاليت مخفی اعالم کرد.
رفيق خشاﯾار پس از مدتی کار اوليه او را به رفيق اعظـم
روحی آھنگران معرفی کرد و اﯾـن ارتبـاط تـا  ١٣تيـر سـال
 ١٣۵۴که رفيق ميرھاشمی دستگير شد ادامه داشت.
وی در بيدادگاه نظامی رژﯾم شاه به حبس ابـد بـه اضـافه
 ٣۵سال زنـدان محکـوم شـد و در آخـرﯾن سـری زنـدانيان
سياسی زن ،در  ٢١دی سال  ١٣۵٧از زندان آزاد شد.
از ھنگام ازادی تا قيام مردم در فعاليتھای علنی سـازمان
چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران شرکت فعال داشت و پس از
انقـــالب بھمـــن نيـــر بـــه مبـــارزه خـــود بـــرای آزادی و
سوسياليسم ادامه داده است.
رفيق ليال جدﯾدی از سخنرانان دعـوت کـرد تـا بـه ترتيبـی
که معرفی شده اند ،ھرﯾـک بـه مـدت  ٣٠دقيقـه صـحبت
کننــد .موضــوع ســخنرانی شــرکت کننــدگان در پانــل بــه
ترتيــب »تــاثير حماســه ســياھکل و ادامــه آن در مبــارزات
خارج از کشور«» ،رابطه جنبش فداﯾی با طبقـه کـارگر در
نظر و عمل« و »رستاخيز سياھکل و درسھای امـروز آن«

بود .سخنرانان در وقـت تعيـين شـده نظـرات خـود را بيـان
کردند.
پس از آن  ٣٠دقيقه استراحت اعالم و از حـضار بـا چـای،
قھوه و شيرﯾنی پذﯾراﯾی شد.
در قــسمت دوم برنامــه ،ابتــدا رفيــق فرﯾــدون رمــضانی از
کارگاه ھنر اﯾران دو سـرود بـه زبـان فارسـی و آذری اجـرا
کرد و رفيق فرنگيس باﯾقره ﯾک شعر کوتـاه بـه زبـان آذری
از سروده ھـای فـداﯾی شـھيد رفيـق علـی رضـا نابـدل را
خواند.
قبل از شروع گفتگو و تبادل نظر با حضار ،رفيق مـارکو ورو
جو ،عـضو کميتـه مرکـزی و دفتـر سياسـی حـزب احيـای
کمونيستی)اﯾتاليا( طی سخنان کوتـاه کـه توسـط رفيـق
ليال جدﯾـدی بـه فارسـی ترجمـه مـی شـد ،ھمبـستگی
خود را با مبارزه مردم اﯾران عليه دﯾکتـاتوری و بـا سـازمان
چرﯾکھــای فــداﯾی خلــق اﯾــران اعــالم کــرد .رفيــق لــيال
جدﯾــدی ھممچنــين پيــام »نھــضت آزادﯾخــواه دموکراتيــک
اﯾــران )نــدا(« و ترجمــه پيــام رفيــق جــو ھيگنــز ،از حــزب
سوسياليست اﯾرلند و نماﯾنده دوبلـين در پارلمـان اروپـا را
به اطالع حضار رساند ،سپس سخنرانان را به پانل دعوت
کرده و گفتگو ،تبادل نظر ،پرسش و پاسخ شروع شد .در
اﯾن بخش از برنامه کـه حـدود دو سـاعت ادامـه داشـت،
تعداد زﯾادی از حضار به طرح نقطه نظرات خـود و ﯾـا طـرح
پرسش از سخنرانان پرداختند .سخنرانان نيز بـه سـواالت
پاسخ دادند.
ھمآﯾش چھلمين سالگرد رستاخيز و حماسه سياھکل با
سرود انترناسيونال
با اجرای رفيق فرﯾدون رمضانی و ھمراھی حضار به پاﯾان
رسيد.
ســپس حــضار بــه صــرف شــام دعــوت شــدند تــا دقــاﯾق
بيشتری را در کنار ھم دراﯾن روز به ﯾادماندنی بگذرانيم.
قابل ذکر است که از تمامی اﯾن برنامه فيلمبرداری شـده
و در آﯾنده منتشر خواھد شد.
دبيرخانه سازمان چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران
ﯾکشنبه  ١٧بھمن  ٦)١٣٨٩فورﯾه (٢٠١١

