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   تورنتو–گزارشگران پورتال 

   ٢٠١۴ فبروری ١٧
  

  گزارش مختصری از محفل با شکوه
  »سياھکل در آئينۀ تاريخ«

  
  

  
  »بزرگداشت سياھکل«ل فمحبخشی از 

  

 نيز اعالم گرديده بود، به ياد جانبازان سياھکل و ادامۀ راه آن و بزرگداشت از نفس پديده ای به نام ھمان طوری که قبالً 

 مين سالگرد آن حرکت دليرانه و با شکوه می باشد، از ۴٣با  که مصادف  ٢٠١۴ فبروری ١۵به تاريخ » سياھکل«

 تن آنھم در ھوای ١٢٠ديد که در آن بيش از محفلی برگزار گر)  تورنتو-» فعاالن چريکھای فدائی خلق ايران«(طرف 

  . درجه زير صفر اشتراک نموده بودند١۴

 ايران  خلق سالون بزرگداشت که با عکسھای عدۀ زيادی از جانبازان سياھکل و بقيه اعضای سازمان چريکھای فدائی

 آگاھانه برای رھائی انسان از قيد در طول اين سالھا مزين شده بود، به عالوۀ آن که خيل جانبازان آن سازمان را که ھمه

 به وسيلۀ حافظان نظم مبتی بر سرمايه يعنی رژيم ھای سفاک و خونريز شاه و شيخ به خون اسارت سرمايه و امپرياليزم
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قابل تحسين برگزارکنندگان محفل را نيز بازتاب می داد، به خصوص و سليقۀ کشانيده شده اند، نمايان می سازد؛ پشتکار 

 ديوار عقب تربيون را پوشانيده و رنگ سرخی که با آن نام سازمان که تماماز جنگلھای سياھکل  بزرگی عکس بسيار

بود، می توانست بيننده را در اعماق آن جنگل، که برکھای خونين آن زير چکمه ھای رژيم شاه و بعد تر ه شده تنوش

سخن را با عکسھا و رسامی ھا می رسانيد، که  به نحوی ھمآھنگی محتوای ؛، با خود ببردارتجاع آخندی خرد می شد

  .می توان برای آماده سازان آن تبريک گفت

سرساعت اعالن شده يعنی ھفت بعد از گردانندگی می شد، » سھيال دھماسی« محفل که به وسيلۀ ھمکار پورتال خانم 

 بخش را ۴د برنامه را که در کل چگونگی رون» دھماسی«آغاز يافته، به تعقيب آن خانم » سرود انترناسيونال «با ظھر

  :احتوا می نمود، چنين اعالم داشت

  »چنگيز قبادی فر«و به دنبال آن سخنرانی مھمان جلسه آقای » رحيمه توخی« قرائت پيام ھمکارگرامی پورتال خانم -١

  طرح سؤاالت حضار و پاسخ بدانھا از طرف سخنران -٢

   موسيقی -٣

   شعر و باز ھم پاسخ به سؤاالت-۴

 خود در محفل حضور ،روی معاذير صحی» توخی«در قسمت اول برنامه، از آنجائی که ھمکار گرامی پورتال خانم 

 ھمسر شان را که به آدرس محفل مپيا» توخی«نستوه آقای نداشتند، ھمسر و ھمرزم شان ھمکار ديگر پورتال مبارز 

تقديم حضار نمود که با » ز رعد خيزش ما «وان زير عن» توخی« بود، به عالوۀ پارچه شعری از خانم شده نگاشته 

در صفحۀ ھمين امروز می » ز رعد خيزش ما« زير عنوانرا تمام اين سخنرانی  -.کف زدنھای ممتد استقبال گرديد

  -توانيد بخوانيد

ه، بعد از به مثابۀ سخنران اصلی به صحبت آغاز نمود» چنگيز قبادی فر« آقای ،»توخی«ختم خواندن پيام خانم به دنبال 

 از بستر پيدايش افکار ابراز خير مقدم از جانب خود و برگزارکنندگان محفل برای فرد فرد حضار صحبت شان را

مبارزۀ مسلحانه در شرايط اختناق شاه آغاز و به تعقيب ضمن رد ھجويات و جعليات دستگاه ھای تبليغاتی رژيم آخندی 

 اسطوره مانندش، بر درس آموزی از آن و جانبازان»  خلق ايرانچريکھای فدائی«ايران در باب تاريخ مبارزاتی 

سياھکل در « ان و زير عن، متن کامل آن در صفحۀ ھمين امروز-حرکت انقالبی سترگ در مقطع کنونی تأکيد ورزيد

  .قابل دسترسی می باشد» آئينۀ تاريخ 

غذا انجاميد، از طرف گردانندۀ جلسه اعالم  تفريح کوتاھی که به صرف ،جلسه با ختم سخنرانی، بنا بر پيشنھاد حضار

  .شد

سؤال کنندگان بين يک الی . آموختنی و قابل ستايشی ادامه يافت با نظم ،  طرح سؤاالت و پاسخ بدانھا بامحفل  بخش دوم

به . داشت دقيقه وقت ۵ھر سؤال حدود پاسخ به سه دقيقه وقت داشتند، تا پرسش شان را مطرح دارند، پاسخگو ھم برای 

  .  تن از سؤال کنندگان، بخش سوم برنامه که موسيقی بود، آغاز يافت١٠ھمين روال بعد از پاسخ به پرسش 

که با ساز ھای فولکلور و کالسيک ايران آشنائی داشت » شھروز«آقای ايران در اين بخش برنامه، يک تن از ھنرمندان 

ی رزميی که برای اکثر حضار آشنا  و سرود ھااند، با آھنگھا دری، کردی و ترکی آواز می خو– زبان فارسی ٣و در 

  . محفل را در شور خاصی فرو بردبود و اين را می شد از استقبال گرم و ھمراھی آنھا با موزيک دريافت،

پارچه شعری از شاعر » محمود« چريکھای فدائی خلق ايران ، به نام فعاالندر چھارمين قسمت برنامه، يک تن از 

و به ارتباط کلمۀ » چھار حرف«را که زير عنوان » سعيد سلطانپور« رزمندۀ دلير خلق ايران زنده ياد مبارز و

 می توانيد –. بود، با صدای گيرا و آھنگين قرائت نمودشده سروده » لسياھک«قريباً دوسال بعد از حماسۀ ت» چريک«

  .يدمطالعه نمائ» چھار حرف« زير عنوانپورتال شعر را در صفحۀ امروز 
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، دوباره پاسخ به سؤاالت آغاز يافت که با تأسف به نسبت کمی وقت، برخی از سؤاالت بی پاسخ شعرخواندن با ختم 

  .باقی ماند

  

  :آموخت د از اين محفلکه بايدرس ھائی 

ر يعنی خالف اکث. فل بودان محنخستين درسی که می بايد از اين محفل آموخت، وقت شناسی برگزارکنندگان و مھمان -١

 عزيزی می گردد که نه به وقت خود انمحافلی که ما افغانھا داير می نمائيم و بيش از نصف وقت معينه فدای سر مھمان

شب خاتمه ١١ شام آغاز و به ساعت٧و نه ھم به وقت ديگران، محفل طبق برنامۀ مدونه، به ساعت اند ارزشی قايل 

  .يافت

 شرکت کننده در بحث، درس ديگری بود که جا دارد از آن بياموزيم،  نظم جلسه، رعايت وقت معينه به وسيلۀ حضار-٢

دۀ برنامه نيز وقع نمی گذاريم ن به تذکارات گردانچنانخصوصاً برای ما ھائی که وقتی پشت تربيون قرار می گيريم و 

مند زنده و سودتربيتی سخت آموين طرز ن، چتو گوئی از اساس چيزی به نام گوش نداريم و آن تذکارات را نمی شنويم

 خود را به صحبتما می گذرد، سرانجام بايد بياموزيم که از  سالی که ازعمر مبارزاتی ھريک ۴٠چه بعد از . می باشد

  .صورت فشرده و مؤثر در چوکات وقت معين بيان داريم

زنده بود، از آمو» قبادی فر«حفظ ادب در جريان پرسش و پاسخ و پرسنده را دشمن ندانستن، اگر از جانب آقای  -٣

جانب ديگر تفاھم آن عده از دوستانی که وقت برای پاسخ به پرسش آنھا کفايت نکرد، می تواند درسی باشد برای ما تا به 

  .سر و صدا راه نينداخته، آسمان و زمين را به باد فحش و ناسزا نگيريممحض آن که پرسش ما پاسخ نيافت، 

 در بين دنين پھنا و اھميت تاريخی، اعتقادی، سياسی، ھيچ گاھی نمی توان با در نظر داشت آن که در موضوعی با چ-۴

 ساعت در کل نمی تواند وقت ۴، به نظر من، قيد زمانی وجود داشته باشد، يک نظر واحد  کننده شرکت١٠٠بيش از 

ا بيشتر و طوالنيتر پيشنھاد مشخصم برای برگزار کنندگان گرامی چنين جلساتی اين است که يا وقت ر. کافی به شمار آيد

  .در نظر بگيرند و يا اين که از گنجانيدن برنامه ھای متنوع در ھمچو جلساتی خود داری بورزند

در خاتمه در پاسخ به سؤال يک تن از حضار که نمی خواست اينھمه در مورد اھميت سياھکل بحث صورت گيرد و از 

نيز پاسخی در زمينه ابراز داشتند، به مثابۀ » قبادی فر«قای آتحرکات نظامی بزرگتر از آن ياددھانی می نمود، ھرچند 

  :وده است، بايد عرض بدارمم نبدگان حاضر در جلسه که حماسۀ سياھکل را در درازنای تاريخ تعقينيکی از شنو

ط شاه و از آن ھم مھمتر، رزم خلقھای دلير در جريان سقوبه خصوص به يقين تکامل مبارزه بعد از حماسۀ سياھکل 

با و  بزرگترمی تواند د، مگر چه نترکمن صحرا و کردستان از لحاظ نظامی سطوح باالتری را می تواند بازتاب دھ

 سال بتواند در سرمای زمستان کانادا، اينھمه انسان را از راه ۴٣نطفه گذاری سياھکل باشد، تا بعد از تر از عظمت 

  ھای دور و نزديک گرد ھم آورد؟

  

  

  

 


