
  .            نگاهي به مراسم چهلمين سالگرد حماسه سياهكل     .     

    )9/2/2011(  كبير توخي 

 مراسم پر حماسه سياهكل چهلمين سالگردداشت از ،  به مناسبت بزرگ2011 فبروي 5خ به تاري
يي خلق سم ، چريكهاي فدااردست اندركاران اين م. زار گرديد شكوه و با شأن و شوكت در تورنتو برگ

 چنين محفل با ابهت و افتخار ،خور ستايش  قبول زحمات زياد و تالش هاي دركه با، ايران بودند 
 از عالقمندان  و هواداران چريك هاي فدايي خلق ايران به طور  نفر800كه در آن  حدود [ آفرين را  

  . دند ؛ سر براه كر]  به طور اخص اشتراك ورزيده بودند اشرف دهقانياعم  و رفيق 
 ازدو سه هفته پيش اطالع  يافته بودند كه  نماد مقاومت  ،عالقمندان اين محفل خجسته و برجسته

  رو ايناز . دراين محفل حضور بهم رسانده صحبت  خواهد نمود  ) اشرف دهقانيرفيق ( و مبارزه ايران 
رسيد و   ن روزي فراسر انجام چني. بودند رف  اشبه انتظار روز برگزاري مراسم و سخنراني رفيق

دوستداران چريك هاي فدايي خلق ايران ، و ساير رزمندگان و قلم به دستان ايراني كه به آرزوي 
 در حاليكه برف سنگين - سرنگوني رژيم اسالمي  وابسته به امپرياليزم مي باشند ، در هواي بسيار سرد 

 به محل برگزاري  مراسم كه حدود  با چهره هاي بشاش از شهر هاي دور و نزديك-به شدت مي باريد 
  . كيلو متر از مركز شهر تورنتو فاصله دارد ؛ رسيدند 20

  آقاي بشير نبي ، آقاي  ، از ميانتعدادي از دوستداران گرانقدر افغاني چريك هاي فدايي خلق ايران
اك دراين مراسم نيز به خاطر اشتر،   » افغانستان آزاد آزاد افغانستان « گزارشگر  پورتالو رسول عبدل

.  بزرگ و پرشكوه ديده مي شدند ردر داخل تاال،  از نزديك  دهقاني اشرفديدن  رفيقبه ويژه ، مجلل 
  .اين عزيزان بي صبرانه منتظر برآمد رفيق اشرف و سخنراني وي بودند 

ن  ، به خاطر ازدحام مدعوي  شمار ديگري از افغان هاي مقيم تورنتو نيز در تاالر حضور داشتند كه
  . در تماس شوم  با آنهانتوانستم

 تا در رابطه ه بودند دعوت  نمود- به خاطر اشتراك در اين مراسم - رحيمه توخيرفقاي  فدايي از  
 به خاطر . نمايد  دكلمهيكي از سروده  هايش را براي  حضار  و  سخنراني نموده جنبش سياهكلبا 

ي فدايي حاضر شد با كمال ميل نوشته و  سروده مشكل صحي رحيمه ، خانمي از هواداران چريك ها
  وي را براي حضار  بخواند

شعار هاي مرگ  همينطور  .عكس هاي بزرگ  از شهداي فدايي در ديوار هاي تاالر نصب شده بود
  .  بر فرار ديوار هاي تاالر ديده مي شد بر جمهوري اسالمي

 ين ا ابهت و مهابت ، با همه راسمي با ايني كه در تورنتو اقامت دارد ، م سال17 اين قلم در مدت 
 از چنگ مزدوران - ساير مبارزين و دوستداران آزادي ايران. همه  هيجان و شور و شادي نديده بود 
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كه از اروپا و امريكا براي اشتراك در اين مراسم  اشتراك نموده بودند ، نيز بر چنين  ديد  -امپرياليزم 
  .تأكيد مي ورزيدند

همه شكوه و جالل  همه  ابهت و بهجت ؛ اين عف ، هلهله و شادماني ؛ اينهمه شور و ش ه اين آخر انگيز
  . و مايه گرفته بود أدر اين مراسم  از كجا منش

  ها  نشسته بودند ؟)  صندلي(  از بزرگي تاالر و شمار قابل توجه ايراني هاي مبارز كه  بر چوكي 
  ي هاي بزرگ آونگ شده بر ديوار هاي بلند تاالر ؟   از شعار هاي رنگين و پر محتوا و  تابلو

 كه بستر يخ بسته و منجمد  مبارزه توده هاي مردم را گرماي پر ولو از سرگذشت ماهي هاي كوچ
  جوش و خروش  بخشيدند ؟

 از مقاومت و تحمل جوانان فدايي كه به چنگال عفريت افتادند و در زير شكنجه هاي سيستماتيك 
يده ساواك  اجازه ندادند ؛ حتي ابر سياه اعتراف و اقرار از فضاي ذهن شريف شان دژخيمان آموزش د

   آفرين نمايد ؟مذلتعبور ناميمون و 
 از تصاوير رنگي جوانان فدايي كه در مبارزه مسلحانه با ساواك  به خاك غلتيدند و با خون پاك 

   را رنگين و معطر و بارور  ساختند ؟ران ايشان ، دانه و ساقه و شكوفه انقالب توده هاي ستمديده و اسير
 از نظم قابل تحسين اي كه تمام مدعوين با حضور گرم شان در حفظ آن سعي مهربانانه نمودند و 

    انعكاس يابد ؛ در اين محفل پرشگوه نمي توانستخيال مزاحمت يك دو تن عنصر ناباب
  "حماسه مقاومت"كه   ( اشرف دهقانييق  و يا از حضور نيرو آفرين نماد مقاومت و مبارز ايران ، رف

   به مطالعه خواهند نشست ؟انقالب سوسيالستياش را نسل برومند ايران در زير درفش گلگون 
  اجير شدهو يا از نيروي رزم رزمندگان دلير منصوب به تمام جريانات سياسي كه توسط ساواك شاه

  هاي  دسته جمعي از بين رفتند ؟شرف باخته ،  شكنجه و با اعدام   و و آخوندكان مزدور
و يا از مبارزات خونين مردم به پاخاسته  ايران كه با خشم بهمن آساي شان كاخ هاي ظلم و بيداد 
آدمكشان رژيم ستم شاهي و رژيم بويناك اسالمي و باداران خون آشام امپرياليست شان را به لزره در 

  آورد ؟
اي يك سرزمين  گاهي در وجود  يك تن از فرزندان  مبارزش  ، زماني تمام اجزاي متشكله روند كار و پيكار خلقه

   .در وجود  فرزند ديگرش ؛  متبلور  ميشود
  ، و در همان تاالر ؛ تمام اجزاي متشكله روند مبارزه خلق هاي دلير و به پا خاسته ايران، در شام همان روز  ، بلي

. ش ؛ يعني اشرف دهقاني  تبلور كرد  و شكسته ، بي پيراهه و فروتنادهدر وجود يكي از فرزندان صادق و با شهامت ،  س
رفيق اشرف  با  غرور كمونيستي و استواري يك شير زن و با فروتني و خميده گي يك درخت پربار ؛ در برابر فرزندان  

 را بلند نگهداشته انقالبي به پا خاسته  در حالي كه  دست هاي شان شورجمعيت با هيجان و. ايران زمين قرار گرفت 
 درسطح  اين كمونيست تسليم ناپذير و شناخته شده - اشرف دهقاني  ، تا چند دقيقه براي همرزم گرانقدر شانبودند

  . كف زدند و با شور وشعف ابراز احساسات نمودند  -حلقات سياسي جهان
بعد ازپايان . رد رفيق دهقاني سخنراني خود را با توجه به فراز هاي از پيش اعالم شده ؛ آغاز ك

حاضرين بار ديگر به كف زدن هاي ممتد از ، سخنراني كه حدود يك ساعت و ده دقيقه را احتوا نمود 
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 حاضرين از تاالر خارج شده با همديگر به  ، دقيقه تفريحيندر چند. ايشان استقبال و قدرداني نمودند 
  .احوالپرسي و گفت و گو پرداختند  

در دهليز گذاشته شده بود كه بر روي هر احزاب و گروه هاي سياسي از جانب  چند  ميز كتاب 
 بهم ، متصلبر روي سه ميز.  شرات چاپ شده ، جلب توجه مي كرد كدام ،  كتب ،  مجالت و ساير ن

  .شمار زياد كتاب هاي چاپ شده از  چريك هاي فدايي خلق توجه بيننده را به خود معطوف ميكرد 
رنامه به تاالر  اكثريت حاضرين براي دنبال نمودن بقيه بجز عده اي ، به بعد از پايان تفريح 

  .  منتظر ادامه برنامه شدند  ؛ هاي خود نشستهصندليبرگشتند و بر 
  توسط  خانمي رحيمه توخي شاعر افغان نگاشته و سروده اي از ": مجري برنامه اعالم داشت 

   "ت مي شود ائازهواداران چريك هاي فدايي خلق قر
    :تن نوشته و سروده اي رحيمه توخيم
  

                             !حاضرين گرامي ، درود بر شما  «  
مردم آزادي دوست ايران در شمال يش ، تعدادي از فرزندان باشهامت سال پ ) 40( درست چهل 

اين عاشقان . كشورشان ، در سياهكل ، با حمله مسلحانه  به پاسگاه ژاندارمري آن ناحيه دست زدند 
آزادي ، با چنين حمله اي تاريخي ، نه تنها  محيط مختـنق ايران ؛ بلكه اجتماع سياسي بسياري از 

  . كشور هاي  همجوار را هم دچار تكان هايي نمودند 
كه با اين اعتقاد بودندكه انقالب كار توده [ روشنفكران افغانستاندر دايرة همين تكان ، در ذهن 

  - هش و تجسس باز هم بيشتر در زمينه تدارك براي به ميدان  كشيدن مردم ناراض فكر پژو، ]  هاست 
طوري كه بعد ها ، در همين رابطـه ، در .   قوت گرفت -براي از جا كندن  ريشه قدرت ظاهر شاه فاسد 
دوكتور ، احمد قاسمي ، خسرو روزبه ،  دوكتور تقي ارانيپهلوي آثار كمونيست هاي نامدار ايران ؛ چون 

از  زنده يادان ( هاي فدايي خلق ايران  دو اثر تئوريك چريك و ساير كمونيست هاي انديشمند ؛ فروتن
مبارزه مسلحانه  هم استراتيژي هم "، به نام هاي  ) امير پرويز پويان ، و مسعود احـمد زادهرفيق 

 حماسه " گرفت ؛ همچنان  مطرح بحث قرار " ء ضرورت مبارزه مسلحانه  و رد تئوري بـقا" و "تاكتيك
 در بين مبارزان جوان و مسن دهـة پنجاه كشور ما ، با اشـتياق اشرف دهقاني اثر رفيق "مقاومت 

 حماسه "  بحث هاي پيرامون آن صورت مي گرفت ؛ در واقع و و جر ،دست مي گشته خاصي ، دست ب
  . گرديد  كتاب درسي محافل و حوزه هاي سازماني طيف چپ انقالبي"مقاومت 

در شرايطي كه وحشت از ديكتاتور و ساواك اش بر سراسر ايران سايه افگنده بود ؛ مردم مظلوم و 
 حركت مرد در اين وادي " ( جزطيف هاي مبارزاتي گوشه نشين شده بودند ، هيچ گـپ و سخني

 دوست ايران درچنين جو اختـناق بود  كه  خلق هاي آزادي. براي گفتن نداشـتند  ) "خاموش و سياه 
نماي از تمرد و خيزش ، شـورش و  قيام اش را  در وجود فرزندان  سالح بدسـت اش ، در سياهكل ؛ به 

و  به  مبارزان و مشتاقان سرنگوني رژيم هاي  فاسد ، وابسته و دست نشانده  كه در  . ميدان كشيد
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  با آنكه به -امپرياليزم و ارتجاع كه گي مبارزاتي شده بودند  ، تفهيم نمود ه ايران و منطقه دچار درجازد
   .  ببر كاغذي يي بيش نيست- دارد  "دندان اتمي"   ، رويزيونيست هاي"توده اي" ي گفته 

  اين روزي خجسته ،كه در كـتيبة خار آئين تاريخ پرافتخارِ خلق هاي آزاديخواه ايران حك شده ، 
كه خيزش [ ز همه به خلق هاي بپا خاسته ايران  من بخاطر برگزاري چنين روز افتخار آفرين ، اولتر ا

به  ]  هخونين آنها تار و پود خون آشامان  رژيم اسالمي  ، و باداران امپرياليست شان را به لرزه درآورد
رفقاي مبارز و گرانقدر فدايي و ساير كمونيست هاي ايران ؛ همچنان به تمام خواهران و برادران ايراني 

  .پرشكوه تشريف آورده اند ، از صميم قلب تبريك و تهـنـيت ميگويم خود كه در اين محفل 
ايران ، بر ضد رژيم  فاسد  جمهوري اسالمي وابسته به  زنده و پر توان باد مبارزات مردم دلير و زنجيرشكن*  

 !  امپرياليزم 
  بطور دسته جمعي بقتل مي نراي مردم بيدفاع آ افغانستان اشغال درنابود باد امپرياليزم امريكا و مزدورانش، كه* 

 !د نرسان
زنده باد همبستگي خلقهاي سراسر جهان بخاطر برپايي انقالب سوسياليستي تا رسيدن به جامعة بدون طبقه * 

  !كمونيستي 
 

  ... اعــدام                                           
 
 

  جلوه گر در چشمـم ، شگرد رزم ِ تصويـرم
   نا اميد زفكرتســخيرميأس و جنون گردد

  ست راه نجــاتمـكـشيد ند م در اين دخمه ، چي
  آرزويـم رزم است ، زنـدان  نتوان كــرد اسـيرم

   شـد ان بينـاز نياز رهائي خلق ، چشمم جه
  دژ و دژبان لــرزند ، از شــرنـگ زنجــيرم

  ويشـاي خـو و خطهـم به راه خويش ، بر سـانديش
   زوالنــــه و زنـجـيـرمبـاشــد شـكـنم روزي ،

   انديشم  از درد بخود پيـچم ، به آزادي انسان
  نسـازد زميـن گـيرم ،  اين غُــل و زنجـيرم

  تـا نشـنوند دژخـيـمـان ، از درد  فــغـان مــن
  خــفه در گــلـو ســازم ، نالــه هاي شبگــيرم

  
  چون سرو بلند قامتم ، ريشـه در زميـن دارم

  يرمـتوفانم ، چونكه سخت تعمخم نتوان كرد 
  بــراي پــروازم  جــوالن گــهـي نبـاشــــد  از

  ِتـيـرم قـفــس پــر مـي پــرد ز رخـنـه هـاي 
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  الد مزدورـاي مكوب ، جـاد مگرد پـ ش ز اعدامم
    »اعـدام ، نـام ديگريسـت بـرتـداوم تـكـثـيرم

  
                                              ***   

  
 از نگاشته و  ، حاضرين با كف زدنهاي پر شور و گرم جوشي ،اعدامبعد از پايان مطلب و سروده  

 رحيمه از جايش بلند شده از ابراز احساسات گرم  ايراني هاي مبارز و وطن  .سروده استقبال  نمودند
  با آواز گيرا و رساي   همزمان رادر پي آن دو تن از رزمندگان  فدايي پارچه شعري. پرست تشكر نمود 

به دنبال آن يك  .  كه با گرمي و كف زدن هاي ممتد  از آن دو استقبال بعمل آمد  دكلمه كردندشان 
 سه يا  .خانم ايراني با آواز بسيار دل انگيز و روح نوازش در حاليكه دسته موزيك وي را همراهي مي كرد

تحت تأثير صداي دل انگيز  و روح ز شنوندگان را   جوان و  خوش آواسرآينده. ييد آ  سرآهنگ راچهار 
بعداً شماري از هنرمندان موسيقي نوازمحلي در پيشاپيش آنان آقاي شهروز با آواز  . نوازش قرار داد

برنامه  . ردي خواند كه با كف زدن هاي پرشور  شنوندگان  بدرقه شد گيرايش سرود هايي را به زبان كُ
  .ت  شب  پيايان ياف11به ساعت 

 
   :چهلمين سالگرد سياهكل در رابطه با برگزاري   افغان هاي گرانقدراينكه نظرات مؤجز 

  
   )بشير نبي(  نظر رفيق 

 حضور يافته در تاالر
چپ انقالبي وزنداني سياسي دردوران جنگ مقاومت عليه تجاوزسوسيال امپرياليزم شوري به ( 

  )افغانستان 
 

از  زنده يادان رفيق مسعود ( آثار پر بار چريك هاي فدايي خلق ايران  از ساليان دراز بدين سو     «-* 
را خوانده و حماسه مقاومت را با ساير نشرات پخش و تكثير نموده ) احـمد زاده ، و امير پرويز پويان 

  سالمن خاطره اين مراسم را كه دربيست. اكنون منتظرم تا  مبارز پر آوازه ايران را از نزديك ببينم  
  .» داشت قامتم در تورنتو نظيرش را نديده ام هميشه با خود خواهم ا

   ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
  

   )رسول  (عبدال آقاينظر 
  حضور يافته در تاالر



 6 

چپ انقالبي وزنداني سياسي دردوران جنگ مقاومت عليه تجاوزسوسيال امپرياليزم شوري به  ( 
   .)افغانستان 

  
مبارز اثر كتاب حماسه مقاومت .  را در كابل خوانده بودم آثارچريك هاي فدايي خلق ايران     «- * 

اكنون . نامور ايران اشرف دهقاني را هم خوانده بودم  و بسيار آرزو داشتم وي را از نزديك ببينم 
     ».  خوشحالم كه چند لحظه بعد وي را از نزديك خواهم ديد

      ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
  

   )  احمد پوپل( رفيق :  پيام ارسالي 
  ) ] امين–تره كي (زنداني سياسي در دوران حكومت  كودتا  [
  
،  فدايي خلق ايران موافق هم نباشد بايد در برابر شهامت  هاي با ديدگاههاي چريككسياگر « 

     » .سر تعظيم فرو آورد  شان  مبارزه دليري و
      ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

  
 )ميرويس ودان محمودي( پيام ارسالي رفيق 

 انقالبي چپ –نويسنده 
 

سالگرد انقالبي  سياهكل را به تمام انقالبيون و توده هاي آزاديخواه ايران از صميم قلب تبريك «   
به آناني كه به خاطر  رهائي خلق از سلطه شاه ديكتاتور و رژيم جمهوري اسالمي . و تهنيت مي گويم  

به ياد بود عملكرد هاي انقالبي شان  و ، درود هاي پر حرارت مي فرستم  ،دليرانه رزميدند و جان باختند
  .سر تعظيم فرو مي آرم 

 »!        ياد شان گرامي و انديشه انقالبي شان  مشعل رهنماي ما باد 
      ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

  
   )ناتور رحماني( پيام ارسالي رفيق 

 شوري به شاعر ، نويسنده و زنداني سياسي در دوران جنگ مقاومت  عليه تجاوز  سوسيال امپرياليزم[ 
  ]افغانستان 

من باورمند به جنبش هاي انقالبي مردم آزاديخواه سراسرجهان ، و مبارزه مقدس شان براي «  
رهايي توده ها از سلطه استبداد ، استعمار و استثمارِ رژيم هاي سفاك خودكامه ، براي آنهمه ساالرانِ 

  .  اورم سربكف حرمت ميگزارم و بخاطر مقاومت شان سر تعظيم فرو مي
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درين كارزار سياسي جايگاه سازمان چريك هاي فدايي خلق و مبارزات برحق شان بسي رفيع و 
  . مشخص است 

تجليل شكوهمند از جنبش آزاديخواهي سياهكل آن حركت انقالبي را ، براي رهنوردان آن مسير 
 ناپذير رفيق اشرف تهنيت ميگويم ، و شريفانه ترين درود هاي خودرا براي شريف ترين مبارز خستگي

 » . دهقاني تقديم ميدارم ، انوشه باد كاروپيكارشان بخاطر آزادي خلق هاي ايران 
  * * * * *                                           

  

  

    
      

  

  


