
  ارش  بزرگداشت سي و نهمين سالگردرستاخيز سياهكلزگ
  1357بهمن 22و سي و يكمين سالروز قيام 

  
  فعالين چريك هاي فدايي خلق ايران  در شهر ،  شام 7  بساعت 2010ي ر فبرو20بتاريخ شنبه 

و   رستاخيز سياهكل و سي   سي و نهمين سالگرد )رت يارك ا مركزي نةدر سالن  كتابخان( تورنتو 
 از ايراني ها و تعدادي از ي جمع غفير.ي تجليل كردند  بهمن را  بطور باشكوه22يكمين سالروز قيام 

 ناطره جانباخته گا ياد و خ ، با شركت در اين مراسم- مقيم تورنتو -  آزاديخواه و مبارز افغان هاي
در بند  يخواهانه مردم وسياليزم را گرامي داشتند و همبستگي خود را با مبارزات آزادراه آزادي و س

   .و زير شكنجه ايران  تداوم بخشيدند
 اين  مبارز در واقع محل برگزاري محافل سياسي  ايراني هاي ،رت ياركاتاالر بزرگ كتابخانه ن

ي عالقمندانو به سبب انبوهي از جمعيت .را دارد  ) چوكي ( صندلي  200كه گنجايش  شهر مي باشد 
    . گذاشته شد  الردر تااضافي  صندلي  30 بيشتر از ،   داخل تاالر شدندكه بعداً

ديوار هاي  داخل تاالر با عكس هاي  شهداي سازمان  چريكهاي فدايي خلق ايران و شعا ر هاي 
 درختان به رنگ سياه  تجسم اي ، در سطح ستيژ . مزين شده بود ...مرگ بر جمهوري اسالمي ايران و

 هاينمادي ازچريك ) نصب شده بر روي درختان سياه (گ سرخ   برنيياز جنگل سياهكل و ستاره ها
   .دديده مي ش  ؛ را آبياري كردند1357 بهمن 22قيام كه با خون پاكشان خلق ايران فدايي  ةجانباخت
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 خته شده و حاضرين همه بپا خاستند ،ا انترناسيونال نوجهاني بعد از اينكه سرود  ،7  سر ساعت  

 چريكهاي فدايي خلق ايران بر روي ستيژ شجاع و پر تحركك تن از هوادان ي، سارا نيكو رفيق 
 كلها سي رستاخيز و بهمن22 نخست در رابطه با قيام .فون قرار گرفت يپشت مايكر  وظاهر شد
:  كه مشتمل بود بر دو بخش  ،رداخت بعداً به معرفي پروگرام پ .ي به شنونده گان ارائه نمودتوضيحات

   .گرديد اجرا )شهروز(وسيقي بسيار  دلچسپ توسط هنرمند مردمي   م؛دربخش نخست 
  
  
  

  شهروز
  هنرمند مردمي
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 پشت تريبون  يك تن از فعالين چريك هاي فدايي خلق ايران سهيال دهماسيرفيق  ،متعاقب آن  
  بعداً و با شهامت،اين نويسندة پركار. توضيح داد  در مورد وضع افغانستان مختصراً وقرار گرفت

 ،كه درد خلق هاي دربند كشورش را بخاطر آزادي  شاعر انقالبي از افغانستانرا  بحيث رحيمه توخي 
 نبرد " سروده ي) پيام آتشين  (  رحيمه توخي از دفتر اول اشعارايشان. كرد معرفي  ؛فرياد مينمايد

  با كف زدن هاي ممتد گيرايش قرائت نمود كه بسيار رسا و با آواز، كه قبالً برگزيده بود  را"خلق 
  .ي شد هحضور يافتگان در تاالر  همرا

  
  

 
      (  *  ) ... قــلـرد خـبـا نـب

  
  رق خون كنمــه  كه دلم را غـنييم الل
  ون كنمـنه ام كه دلِ دشمن چـچو دش

  
  حرـنييم درخت بيد كه  بلرزم از نسيم س

  ون كنمـا باد خزان را زبـرو رسـچون س
  
  ويشـه دور خـم بـرخـرداب كه بچـيم گـني

  ون كنمـ موجم خيزش دربحر نيلگه ايكوهـ
  

  ه اي گلـينم به شاخـنييم عندليب كه نش
  گون كنمـپهر نيلـقاب بر سـرواز چو عـپ

  
  نم از غمـنييم سنگ صبور كه خود بشك

  برد بيرون كنمـيپور نـ آزادي ز شةرـنع
  

  دـا زدنـز الف هـيـتـه از رزم و سـآنانك
   چون كنم" نظم نوين" گشتند موم دست

  
  كـلمـ "امـزم " تندـ  گرف" ...  غول"وسي  ببا پا
  ( ** )    نمـون كـ واژگ"ين ـپاگل ... "ادِ ـق نمـرد خلـبانب

                        
---------------------------------------------------      

                                                                  )   2001اكتوبر : (    تاريخ  سروده  -(*) 
اشاره لنين به امپرياليزم است:  غول پاگلين -( ** )   
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فون قرار گرفته  سخنش اشرا ي دهماسي از رحيمه توخي خواست تا در برابر مايكر، رفيق بعد از آن 
دارد  براي حاضرين  بيان بارزين افغانستان برم آن و تأثير و قيام بهمن  سياهكلرستاخيزدر رابطه با 

  كهمطالبي را بيان داشت ،  رحيمه توخي بر روي ستيژ برآمده در رابطه با قيام بهمن  ،لحظه اي بعد . 
  .  قدر داني نمودند وياز   با كف زدن هاي پر شورحاضرين 

  

                                                                                                             
  رحيمه توخـي  در جريان سخنراني 
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     )20-02-2010( رحيمه توخي 
  
  !                           حاضرين گرامي ، درود بر شما   «
  

سـي و نـه سال پيش ، شماري از فرزندان  صديق خلق هاي ايران در شمال كشورشان ، در 
اين .  سياهكل ، با حمله مسلحانه  به پاسگاه ژاندارمري آن ناحيه دست زدند منطقه اي بنام

رزمندگان پاكباز و سربكـف ، با چنين حمله اي تاريخي ، نه تنها  محيط مختـنق ايران ؛ بلكه 
كشور ما . اجتماع سياسي بسياري از كشور هاي  همجوار ايران را هم دچار تكان هايي نمودند 

ذهن برخي محافل سياسي آگاه را كه در پي از . نان در دايرة همين تكان شامل بود افغانستان ؛ همچ
طوري كه بعد ها ، در . جا كندن تخت و تاج ظاهر شاه فاسد بودند ، اين تكان تاريخي احتوا كرده بود 

و ، مد زاده ـ مسعود احزنده يادان رفيق،  ايران  خلقيي فدايكهايدو اثر ارزشمند چرهمين رابطـه ، 
 ضرورت مبارزه " و "كي هم تاكتيژي هم استرات مبارزه مسلحانه" ي به نام ها ،اني پوزي پروريام

 اثر رفيق اشرف دهقاني در بين مبارزان " حماسه مقاومت " همچنان  ،" قاـ بي و رد تئور مسلحانه
و جر بحث هاي . جوان و مسِن دهـة پنجاه كشور ما ، با اشـتياق خاصي دست بدست ميگشت 

  .پيرامون آن صورت مي گرفت  
بلـي ؛ جوانانـي  از جان گذشته فدايي ، با اين جرقه ، خرمنِ خشمِ فروكوبيده شدة مبارزاتي  

هيچ كس در هيچ جا ، و در هيچ . و جهاني را دچار حيرت  نمودند . لقـهاي كشور شانرا آتش زدند خ
كشور ، انتظار چنين غرش سكوت شكن را نداشت ؛ سكوتي كه فقط ميتوان قصـة سنگيني آنرا  از 

دق ها ديكتاتور ؛ سر زمين بابك ها ، مزدك ها ، مص. زبان مردگان  گورســتان هاي قـرون  شـنيد 
و احمـد زاده ها را به گورستان آرزو هاي انسان ، شاملو ها ، حيدرعمو اُغلو ها ، تقي ها ، روزبـه ها 

چناني كه ديوار ها با موش ها و گوش هايشان ، كوچه ها با بچه ها و بازيچه . هايش مبدل ساخته بود 
يني ها و  خامنه اي هايشان ، محافل هايشان ، بازار ها با فروشندگان وخريداران شان ،  منبر ها با خم

سياسي با كتابهاي پنهان كردة شان ؛ همچنان رود ها  با ماهـيان  و صـيادانشان ؛ همه و همه  بي 
بر در و ديوار خانه ها ،كوچه ها ، بازار ها ، مدرسه ها ، مساجد و معابِد سـايـة وحشت از . صدا بودند 

. خشش آفتاب آزادي و گرماي زندگي ساز آن گرديده بود ديكتاتور و ساواك اش نشسته ، مانع در
رد در حركت م "جزء ( مردم مظلوم و طيف هاي مبارزاتي گوشه نشين شده ، هيچ گـپ و سخني 

 ماهي سياه "درچنين جو اختـناق بود كه  . براي گفتن نداشـتند  ) " اين وادي خاموش و سياه
 ، خيزش اشرا ، شـورش و  قيام اشرا  در وجود سالح  آبـهاي درياي ايران ،  تمردش را"كوچلوي 

و آنانــرا واداشت كه يكي از خرطوم هاي متعفن حفاظتي شـاه را . بدسـتان سياهكل نشــان داد 
غرش مسلسل و . در جنگل هاي سياهكل ، با شـليك تير هاي آتشين ، به خاكستر مبدل سـازند 

رگـه هاي جنگل سياه و سـاكت ؛ روشنايي و درخشش آتش تير هاي جنگاوران سياهكل ، در 
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و در سـالـهاي بعـد  ؛ يعني در انقالب بهمن ،  روشنايي و گرماي توان . گرماي تازه اي رساند 
  .افزايش را ، عمق و پهـناي غير قابل تصور بخشيد 

من بخاطر برگزاري اين روزي برجسته ،كه در كـتيبة تاريخ پرافتخارِ خلق هاي آزاديخواه 
يران حك شده ، اولتر از همه به خلق هاي بپا خاسته ايران كه خيزش خونين  شان عليه خامـنه اي ا

تَـحير ساخته -ديكتاتور و رژيم خون آشامش  وت و مـبه رفقاي مبارز و - جهان پرماجرا را مبه  
ان به تمام رفيق اشرف دهقاني ، رفيق پوالد ، و ساير كمونيست هاي ايران ؛ همچن: گرانقدر فدايي 

خواهران و برادران ايراني خود كه در اين محفل خجسته  تشريف آورده اند ، از صميم قلب تبريك و 
  .تهـنـيت ميگويم 

زنده و پر توان باد مبارزات مردم دلير و زنجيرشكن ايران ، بر ضد رژيم  فاسد و گنديدة 
 !  جمهوري اسالمي 

، كه افغانستان را اشغال كرده  و مردم بي دفاع  آنرا  نابود باد امپرياليزم امريكا و مزدورانش 
 !بطور دسته جمعي بقتل مي رساند 

زنده باد همبستگي خلقهاي سراسر جهان بخاطر برپايي انقالب سوسياليستي تا رسيدن به 
   ) يرحيمه توخـ ( - »  !جامعة بدون طبقه 

                                                                      
پرسش و پاسخ و بحث پيرامون سارا نيكو بخش رفيق  ، دقيقه براي تفريح 15 بعد از مكث 

 فريبرز سنجري  رفيق گرانقدر جنبش انقالبي اخير را توسط بهمن و22رستاخيز سياهكل ، قيام 
  .  اعالم داشت 

  پيرامون، دارد شوركش با تبحر و احاطه ايكه باالي  مسايل سياسي  ،سـنجريانديشمند رفيق 
   بهمن22 كه  قيام يرخداد هاي سياسي ايران  درسال ، همچنان  بهمن 22رستاخيز سياهكل و قيام 

حول و  ؛ همچنان  سپردبه زباله دان تاريخ و . خارج ساخت  از صحنه  سياست  راديكتاتور ايران
 جمهوري اسالم  جالد حوادث سالهاي بعد از انقالب و كشتار هاي دسته جمعي توسط رژيمحوش

 رهبري  توده ها ، و نقشوابسته به امپرياليزم و تحليل حوادث و رخداد هاي خونين چند ماه اخير 
  -  تا هم اكنون  و قيام بهمنسياهكلرستاخيز  از – عوامل ذهني در تكان هاي انقالبي قيام و 
   . همراهي گرديد،رين در تاالر ظكه با كف زدن هاي  پرشور  حا ستايش  ارائه نمودي در خور توضيحات

 شماري از . نوبت به پرسش و پاسخ رسيد ، رفيق سنجري پر محتوايهاي  ز پايان صحبت ا بعد 
 از جا بر خاسته در برابر مايكريفوني كه در )از طيف هاي سياسي مختلف ( گان ه پرسش كنند

با احترام سواالت شانرا مطرح آميخته  با عالقمندي نزديكي ستيژ گذاشته شده بود ، قرار گرفته 
 ة وزيني  نژاد  عضو تيم تحريريه نشري دكتر عزت مصلزندان ديدة ايراننويسندة  از جمله  [كردند 

و  خندان با لبان  ، ) بزبان انگليسي( " در عصر ترس شكنجه "و نويسندة كتاب  شهروند  قاره اي و
پاسخ ،  پرسش كنندههر كه غرض اقناع  ] ... توأم با احترامش  را مطرح نموده  ، پرسشِمهرآفرين
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 قبل از پايان  محفل حاضرين . ارائه شد  ؛ با آرامش وصميميترفيق سنجريي از جانب قناعت بخش
 با ابهت  و محفل اين . يك دقيقه سكوت كردند از جايشان بلند شدهبخاطر جانباختگان راه آزادي 

 ايراني  پرمهري و گرمجوشي ي ، همدلي و همبستگياهم و يكرنگ در فضاي  تف و پر حرارت ،پرشكوه
  . يافت  ادامهشب  يازده ساعت تا  آزاديخواه  دالور وهاي

  
  
  

  :گزارشگر 
  

   كريم پورفريد احمد 
  

   و    ].payameazadi.orgwww   [" پيام آزادي " تقديم به سايت هاي وزين و پر محتواي
      ]www.baaba.eu    [    " بــــابــا "
   

  
 


