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 بھمن، یادمان چھلمين ١٩گزارش برگزاری مراسم 
  لسالگرد حماسه و رستاخيز سياھک

   
   

 مراسـم ٢٠١١ فوریه ٥، برابر با ١٣٨٩بھمن  ١٦روز شنبه 
در  یادمان چھلمين سالگرد حماسه و رستاخيز سـياھکل

پــيش از شــروع برنامــه . برگــزار شــد) آلمــان(شــھر کلــن 
 پيـشتاز فـدایی، ھمراه با پخش ترانه سرودھای جنـبش

سازمان چریکھای فدایی خلـق ایـران بـه مناسـبت  بيانيه
ھمـراه بـا   سياھکل بھمن، چھلمين سالگرد رستاخيز١٩

ــاران جنگــل و ســرود انترناســيونال در  ــتن ســرود آفتابک م
  . قرار گرفتاختيار شرکت کنندگان

   
در ابتـدا .  و نيم بعـد از ظھـر آغـاز شـد٤برنامه در ساعت 

ــا خــوش آمــد گــویی از شــرکت ــایقره ب ــرنگيس ب  رفيــق ف
کنندگان در ھمـآیش حماسـه سـياھکل در خواسـت کـرد 

ــرام شــ ــاد و احت ــا ی ــه ب ــدایی،ک ــبش ف ــبش  ھدای جن جن
قيامھـای مـردم ایـران در سـال  آزادیخواھی مـردم ایـران، 

سياسی که طـی ماھھـای اخيـر اعـدام   و زندانيان١٣٨٨
پس از آن، یک نماھنـک . شده اند یک دقيقه سکوت کنند

 سـياھکل، تـدوین  مناسبت چھلمين سالگرد حماسه به
رفيـق  سـپس. شده توسط رفيق جعفر پویه، پخـش شـد

ھيتــا اردوان یکــی از ســروده ھــای خــود در مــورد زنــان آنا
   .فدایی را خواند
ليT جدیدی سـخنرانان برنامـه را بـه پانـل  پس از آن رفيق

  .دعوت و به معرفی آنان پرداخت
 رفيــق معيــری، از  .اميــر معيــری بــود ســخنران اول رفيــق

ــال ــد و در س ــی ش ــت سياس ــوانی وارد فعالي  دوران نوج
ی ضــد رژیــم شــاه در خــارج از  بــه فعاليــت سياســ ١٣۴۴

ــس از حماســه ســياھکل او. کــشور پيوســت ــه  پ از جمل
ــبش  ــدایی و جن ــای ف ــه از چریکھ ــود ک ــسانی ب ــين ک اول

مــسير نقـش فعــالی در  مـسلحانه حمایـت کــرد و در ایـن
   .تبليغات به سود جنبش فدایی داشت

ایـن رفيـق چـاپ سـه شـماره نـشریه  از جمله فعاليتھای
 کتابھا و جزوات جنـبش فـدایی  و چاپ١٣۵٠نبرد در سال 

ھمکاری باتفاق فعا^ن جنبش نـوین انقTبـی در آلمـان  با
جھـانی دانـشجویان و  وی ھمچنين در کنفدراسـيون. بود



فارغ التحـصيTن ایرانـی در خـارج از کـشور نقـش فعـال و 
  .  داشتتاثير گذاری

ــا شــکل ١٣۵٧خــرداد ســال  رفيــق معيــری در  ھمزمــان ب
 ایــران آمــد و در حرکتھــای گيــری جنــبش تــوده ای بــه

مردم برای آزادی و عـدالت ھمـراه و ھمگـام بـا  اجتماعی
از  پــس. جنــبش فــدایی، بــه طــور فعــال شــرکت داشــت

 به اشکال گوناگون در  انقTب بھمن نيز رفيق امير معيری
و برای ازادی و عـدالت ھمـراه  مبارزه عليه استبداد دینی

 داخـل و سـپس با جنبش فدایی، به مبارزه خـود ابتـدا در
  .خارج از ایران ادامه داده است در
   

وی تـا . محمد تقی سيد احمـدی بـود سخنران دوم رفيق
  ھمـراه بـا رفيـق اميـر پرویـز پویـان در محافـل١٣۴٢سال 

مذھبی مشھد به فعاليـت سياسـی اجتمـاعی مـشغول 
پرویــز پویــان و   توســط رفقــا اميــر١٣۴۶وی در ســال . بــود

ا فعاليتھای سياسی در مشھد حميد توکلی و در ارتباط ب
کمونيــسم گرویــد و از ھمــان زمــان در  بــه مارکسيــسم و

 شاخه مشھد گـروه رفيـق مـسعود احمـدزاده شـروع بـه
  .فعاليت کرد

 بـه ھمـراه بقيـه ١٣۴٩پـائيز سـال  رفيق سيد احمـدی در
رفقای شـاخه مـشھد بـرای تـدارک مبـارزه مـسلحانه بـه 

. عرصه فعـال بـود در این ١٣۵٠آمد و تا خرداد سال  تھران
ـــدادگاه اول   دســـتگير و در١٣۵٠در اول خـــرداد ســـال  بي

نظامی ھمراه با تعدادی دیگر از رفقای فـدایی محاکمـه و 
این حکـم در بيـدادگاه دوم نظـامی . شد به اعدام محکوم

  .به زندان ابد تبدیل می شود
ــق محمــد تقــی ســيد دوم بھمــن ســال  احمــدی در  رفي

از آن . مانـشاه آزاد مـی شـود از زندان دیزل آبـاد کر١٣۵٧
تا کنون این رفيق به اشکال گوناگون به مبارزه بـرای  زمان

جنــبش کــارگران  آزادی و سوسياليــسم و در حمایــت از
  .ایران ادامه داده است

   
او فعاليـت . زینـت ميرھاشـمی بـود سخنران سـوم رفيـق

  را در یک خـانواده سياسـی آغـاز و پـس از حماسـه خود
 سـاله بـود بـا خـانواده زنـدانيان ١۴که سياھکل در حالی 

ھـم در ھمـين رابطـه  سياسی فعاليت می کرد و یک بـار
او از ھمان ابتدای فعاليت چریکھای فـدایی . دستگير شد
در زمـستان سـال . جریـان گـرایش پيـدا کـرد خلق به ایـن

  از طریـــق رفيـــق خـــشایار ســـنجری در ارتبـــاط بـــا١٣۵٣
مان زمان آمادگی چریکھای فدایی خلق قرار گرفت و از ھ

  . کردخود را برای فعاليت مخفی اعTم
مدتی کار اوليه او را به رفيق اعظـم  رفيق خشایار پس از

سـال   تيـر١٣روحی آھنگران معرفی کرد و ایـن ارتبـاط تـا 
  . که رفيق ميرھاشمی دستگير شد ادامه داشت١٣۵۴

ابـد بـه اضـافه  نظامی رژیم شاه به حبس وی در بيدادگاه
 دان محکـوم شـد و در آخـرین سـری زنـدانيان سال زنـ٣۵

   . از زندان آزاد شد١٣۵٧ دی سال ٢١سياسی زن، در 
قيام مردم در فعاليتھای علنی سـازمان  از ھنگام ازادی تا

از  چریکھای فدایی خلق ایران شرکت فعال داشت و پس
انقـــTب بھمـــن نيـــر بـــه مبـــارزه خـــود بـــرای آزادی و 

  .سوسياليسم ادامه داده است
   
از سخنرانان دعـوت کـرد تـا بـه ترتيبـی  فيق ليT جدیدیر

  دقيقـه صـحبت٣٠که معرفی شده اند، ھریـک بـه مـدت 
ــد ــه . کنن ــل ب ــدگان در پان موضــوع ســخنرانی شــرکت کنن

ــاثير«ترتيــب  حماســه ســياھکل و ادامــه آن در مبــارزات  ت
جنبش فدایی با طبقـه کـارگر در رابطه «، »خارج از کشور

» سياھکل و درسھای امـروز آن رستاخيز«و » نظر و عمل



سخنرانان در وقـت تعيـين شـده نظـرات خـود را بيـان . بود
  .کردند

استراحت اعTم و از حـضار بـا چـای،   دقيقه٣٠پس از آن 
  .قھوه و شيرینی پذیرایی شد

   
ابتــدا رفيــق فریــدون رمــضانی از برنامــه، در قــسمت دوم 

 جـراکارگاه ھنر ایران دو سـرود بـه زبـان فارسـی و آذری ا
کرد و رفيق فرنگيس بایقره یک شعر کوتـاه بـه زبـان آذری 

علـی رضـا نابـدل را  از سروده ھـای فـدایی شـھيد رفيـق
   .خواند

گفتگو و تبادل نظر با حضار، رفيق مـارکو ورو قبل از شروع 
احيـای  جو، عـضو کميتـه مرکـزی و دفتـر سياسـی حـزب

 رفيـق  طی سخنان کوتـاه کـه توسـط) ایتاليا(کمونيستی
Tمـی شـد، ھمبـستگی   جدیـدی بـه فارسـی ترجمـهلي

خود را با مبارزه مردم ایران عليه دیکتـاتوری و بـا سـازمان 
ــای ــTم چریکھ ــران اع ــق ای ــدایی خل ــرد ف ــيT .  ک ــق ل رفي

ــام   نھــضت آزادیخــواه دموکراتيــک«جدیــدی ھممچنــين پي
ــران  ــدا(ای ــز، از حــزب » )ن ــام رفيــق جــو ھيگن و ترجمــه پي

دوبلـين در پارلمـان اروپـا را  دهسوسياليست ایرلند و نماین
 به اطTع حضار رساند، سپس سخنرانان را به پانل دعوت

در . کرده و گفتگو، تبادل نظر، پرسش و پاسخ شروع شد
سـاعت ادامـه داشـت،  حـدود دو این بخش از برنامه کـه 

تعداد زیادی از حضار به طرح نقطه نظرات خـود و یـا طـرح 
نرانان نيز بـه سـوا^ت سخ. سخنرانان پرداختند پرسش از

  .پاسخ دادند
سالگرد رستاخيز و حماسه سياھکل با  ھمآیش چھلمين

   سرود انترناسيونال
فریدون رمضانی و ھمراھی حضار به پایان  با اجرای رفيق

  .رسيد
ــه  ــایق ســپس حــضار ب ــا دق صــرف شــام دعــوت شــدند ت

  .بيشتری را در کنار ھم دراین روز به یادماندنی بگذرانيم
تمامی این برنامه فيلمبرداری شـده از قابل ذکر است که 

   .و در آینده منتشر خواھد شد
   

  نسازمان چریکھای فدایی خلق ایرا دبيرخانه
  )٢٠١١ فوریه ٦(١٣٨٩  بھمن١٧یکشنبه 

 


