گزارشی از مراسم بزرگداشت سی و نھمين سالگرد رستاخيزسياھکل و سی و
يکمين سالگرد قيام بھمن در شھر تورنتو -کانادا

نگاھی به آنچه که اين مراسم را به يکی از موفق ترين مراسم سياسی سالھای اخير در تورنتو
تبديل کرد.
در  ٢٠فوريه  ٢٠١٠در شھر تورنتو )کانادا( مراسمی توسط "فعالين چريکھای فدايی خلق ايران-
کانادا" به مناسبت سی و نھمين سالگرد حماسه سياھکل و سی ويکمين سالگرد قيام بھمن برگزار
شد که يکی از موفق ترين مراسم سياسی سالھای اخير بود .اين مراسم که حدود  ٢٢٠نفر از
ايرانيان مقيم تورنتو در آن شرکت کردند ،مراسمی کامأل سياسی و دارای خصوصياتی بود که
منعکس کننده تأثيرات رشد جنبش توده ای در ايران می باشد.
يکی از مھمترين خصوصيات اين مراسم اين بود که بخش زيادی از شرکت کنندگان را کسانی
تشکيل ميدادند که اصطالحأ فعال سياسی تشکيالتی تلقی نمی شوند.
ھميشه در مراسم ھای مختلف سياسی -اجتماعی پيش از اين نيز با چھره ھای جديدی روبرو
ميشديم .در برخی از مراسم ھای سياسی )مانند مراسم چھلمين سالگرد کشته شدن صمد بھرنگی(
تعدادی از جوانان ايرانی )ھمراه با والدين خود که فعالين سياسی سابق بوده اند( نيز شرکت داشته
اند .اما اين بار تفاوتھايی با قبل وجود داشت.
اين افراد )که در زمان قيام  ۵٧خيلی جوان بودند و يا ھنوز دنيا نيامده بودند( به قول خودشان آمده
بودند که ببينند "سياھکل و مبارزه مسلحانه که در ميان مبارزين و جوانان انقالبی سال ۵٧
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صحبتش بود و حاال ھم دوباره سر زبانھا افتاده ،چيست" و يا اينکه ببينند "معتقدين به مبارزه
مسلحانه در رابطه با امروز چه ميگويند ".درنتيجه حضور اين بخش از مردم را ميتوان حضوری
فعال و منعکس کننده شرايط سياسی دانست.
حضور اين بخش از مردم آزاديخواه در جمع فعالين سياسی شھر ،فضايی متفاوت را ايجاد کرده
بود که آن را از ھمان اولين لحظات مراسم تا آخرين دقايق پايانی با خوشحالی احساس ميکردم.
مراسم با سرود انترناسيونال شروع شد و با شعری از "رحيمه توخی" شاعر متعھد و انقالبی
افغانستان و سپس با موسيقی زيبای کردی و ترکی و صدای گرم شھروز ادامه يافت .اکثر شرکت
کنندگان با اينکه زبان کردی و ترکی نمی دانستند اما از برنامه ھنری که بيشتر به زبانھای محلی
بود لذت بردند و ھمه ميگفتند که "صدای شھروز و آھنگ ھا بسيار دلنشين بودند".
تأثير حماسه سياھکل در کشورھای ھمسايه
"رحيمه توخی" در رابطه با تأثير حماسه سياھکل در مجامع و محافل انقالبی در افغانستان
صحبت کرد و مطالب و حقايق جالبی را در اين رابطه توضيح داد .حقايقی که پوچ و بی اعتبار
بودن ادعاھای مرتجعين و دشمنان تئوری راھنمای رزمندگان سياھکل را به روشنی نشان ميدھد.
رحيمه توخی توضيح داد که چگونه پس از حماسه سياھکل ،کتابھای "مبارزه مسلحانه ،ھم تاکتيک
و ھم اسراتژی" و "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء" و "حماسه مقاومت" در ليست
مطالعاتی محافل و ھسته ھای انقالبی افغانستان قرار گرفتند.
سخنرانی رفيق فريبرز سنجری
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رفيق فريبرز سنجری در پايان بخش اول مراسم به سخنرانی در رابطه با حماسه سياھکل و قيام
بھمن  ۵٧و توضيح درسھايی که جوانان انقالبی می توانند از اين دو رويداد تاريخی در جھت
پيشبرد مبارزات انقالبی کنونی خود بگيرند ،پرداخت .وی در سخنرانی خود گفت:
"واقعيت اين است و اين را ھمه تجربيات مردم ما بار ھا به اثبات رسانده است که در شرايط
ايران ،شرط رسيدن به آزادی و دمکراسی نابودی نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم حاکم
می باشد ،نظامی که تا پابرجاست ھر روز اسباب ظلم و ستم و ديکتاتوری الزمه حفظ آن را باز
توليد می کند .بنابراين مردم ما نبايد فريب تبليغات اصالح طلبان حکومتی و رسانه ھای
امپرياليستی حامی آنھا را بخورند وبايد با تمام توان در جھت نابودی جمھوری اسالمی و نظام
حاکم گام بر داشته و اين سخن رزمندگان سياھکل را فراموش نکنند که با رژيم ديکتاتوری ای که
جز زبان زور نمی شناسد راھی جز سخن گفتن از طريق قھر انقالبی وجود ندارد و جز از طريق
انقالبی نمی شود مطالبات اساسی توده ھا را متحقق نمود. ".ودر خاتمه سخنرانی خود ،جوانان را
مورد خطاب قرار داد و با تاکيد گفت ":اين روز ھا که دشمن می کوشد با تکيه بر عقب نشينی ھا
و مماشات طلبی ھای اصالح طلبان حکومتی تخم ياس و نااميدی بپاشاند جوانان مبارز و انقالبی
ما بايد با تاکيد دوچندان بر ضرورت نابودی جمھوری اسالمی با ھر جناح و دسته اش ،آشنائی ھا
و روابطی که در جريان اين خيزش فی مابينشان شکل گرفته را دستمايه سازمان يابی آگاھانه
خودنمايند تا قادر شوند گام ھای ھر چه بلند تری در راستای تعرض به دشمن مردم در راستای
نابودی آن بردارند".
پرسش و پاسخ در رابطه با جنبش توده ای اخير در ايران
استقبال بی سابقه شرکت کنندگان از بخش پرسش و پاسخ يکی ديگر از موضوعاتی است که به
نظر من اھميت زيادی به مراسم  ٢٠فوريه تورنتو ميدھد.
پس از ھنرنمايی شھروز در قسمت دوم مراسم ،بخش پرسش و پاسخ شروع شد .از آنجا که بيش
از دو ساعت از شروع برنامه ميگذشت ،و طبق روال مراسم ھای سياسی گذشته ،فکر ميکردم که
بخشی از شرکت کنندگان مراسم را ترک کنند .اما اکثرا تا انتھای مراسم ماندند و ضمن شرکت در
بحث با عالقه به پرسش و پاسخ ھا گوش دادند و به شکل ھای مختلف در مورد مواضع مطرح
شده در جريان پرسش و پاسخ اظھار نظر ھم کردند.
نگاھی به برخی از ديدگاه ھای انحرافی در رابطه با جنبشھای خودبخودی توده ھا
يکی ديگر از نکاتی که در اين مراسم موجب خوشحالی من شد ،عکس العمل اکثريت شرکت
کنندگان در مقابل نظرات انحرافی ای بود که توسط برخی از سوال کنندگان مطرح شد.
به عنوان مثال وقتی که يکی از سوال کنندگان با انتصاب خيزشھای اخير توده ای به جناحی از
رژيم ادعا کرد که "مردم فی البديھه به خيابان نريختند...اين لشکر کشی سی ان ان و بی بی سی
...و جناح راست رژيم بود" و در ادامه مطرح کرد که "واقعيت اينه که اين جنبش پالتفرم دارد
،پرچم داردو رھبر دارد"و نتيجه گرفت که ":چرا بايد دوباره  ۵٧را دنبال کنيم" .اين سوال کننده
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مدعی بود که "اين دعوا دعوای ما نيست" و بايد "مردم را حول جنبش ضد اعدام جمع کرد"
رفيق فريبرز سنجری در پاسخ به اين پرسش گفت که:
"پديده ھای اجتماعی را بايد در حرکتشان ديد .اينکه در ايران جمھوری اسالمی انتخاباتی را
سازمان داد و تنور انتخابات را به قول خودش آنقدر داغ کرد که در خيلی جاھا کنترلش ھم از
دستش خارج شد ،اين به خيزش عظيم مردمی ربطی ندارد .اينھا با ھم فرق دارد .اتفاقأ اصالح
طلبان حکومتی که شما در صحبتھايتان با آنھا مخالفت می کنيد ،در تالش ھستند که اين خيزش و
برپا خاستن مردم را با انتخابات توضيح بدھند و به انتخابات خالصه کنند .درسته که طبقه حاکمه
و اصالح طلبان حکومتی در بحث انتخابات آنقدر تنور انتخابات را داغ کرد که کنترلش از
دستشان خارج شد .اما آنچه که بعدأ و به تدريج در خيابانھای تھران و شيراز و برخی از
شھرستانھا شاھدش بوديم ،آن جنبش ،آن حرکت اعتراضی ،حرکت اينکه رأی من کو نبود...
امکان ندارد مردمی در اين ابعاد به خيابان بريزند مگر اينکه زمينه ھای مادی و عينی اين خيزش
در بطن جامعه وجود داشته باشد .اينکه چرا مردم در اين ابعاد و وسعت به خيابان می ريزند به
خاطر اينه که با رژيمی و با مناسبات اقتصادی اجتماعی طرف ھستند که سی سال است که تسمه
از گرده آنھا کشيده و کارد به استخوانشان رسانده .اينطور نيست که ما فکر کنيم که ھمه چيز منوط
به انتخابات است و چون انتخابات ھم در چھار تضادھای طبقه حاکمه است ،اصالح طلبان و
اصولگرايان ،پس چپ بی وظيفه ميشود و نبايد در اين مبارزات شرکت کند .اتفاقأ به باور ما ،چپ
در ھيچ شرايطی بی وظيفه نيست .در ھمان حدی که در جامعه حضور و قدرت دارد بايد در تمام
اعتراضات مردمی شرکت کند و آن را از نفوذ اتفاقأ دشمنان مردم خارج کند ،از نفوذ دشمنان
طبقه کارگر خارج کند .اگر ما برويم در خانه ھايمان بنشينيم و بگوئيم که اين يک جنبش سبز
محمدی ارتجاعی است چرا که اصالح طلبان حکومتی رھبر آن ھستند ،اين درک نادرستی است
که از اين واقعيت داريم ارائه می دھيم .حداقل برويد صحبتھای خود اين اصالح طلبان حکومتی را
مطالعه کنيد .مگر خاتمی خودش نميگويد آنچه که در اين شھرھا شاھدش ھستيم جنبش خودجوش
است .مگر کروبی نميگويد که من توی خونه نشسته بودم مردم شلوغ کردند ،به من ھم اطالع
دادند ،من ھم آمدم بيرون .مگر موسوی نمی گويد ما اصأل رھبر نداريم ،ھر کس خودش يک
رھبر است .مگر کسی می تواند رھبر يک جنبشی باشد و بعد خودش بگويد من رھبرش
نيستم؟"" ...ما نمی توانيم به صرف اينکه بی-بی-سی و صدای امريکا دلشان می خواھد به اين
حرکت خودجوش مردمی يک رنگ سبز قالب کنند ،رنگ سبز را بپذيريم و با پذيرش رنگ سبز
يک مارک ارتجاعی ھم به اين جنبش خودجوش مردمی بزنيم .درواقعيت ،آن مردمی که رفتند و
سينه اشان را سپر کردند ،آن عکسھايی را که شما ديديد ،آن سينه ای که با دشنه دژخيمان خامنه
ای چاک خورده ،آن ندايی که آنطوری به زمين افتاده و خون از دھانش جاری شده ،اينھا مردم
ايران ھستند .اتفاقأ در اين خيزش بخش بزرگی از طبقه کارگر ايران حضور دارند".
در اينجا مردم در موافقت با مواضع سخنران دست زدند .و او ادامه داد "بزرگترين اشتباه يک
چپ ،يک کمونيست اين است که فکر کند که اين جوانھای بيکاری که به خيابانھا ريختند ،مثأل
طبق تز سازگارھا و بھنود و مھاجرانی و ...جزء طبقه متوسط ھستند ...طبق ترمينولوژی
شما،يعنی کسی که خودش را چپ ميداند و ادعا ميکند که کمونيست است ،مگر بيکارھا بخشی از
طبقه کارگر نيستند؟"
در پاسخ به يکی ديگر از سوال کنندگان که با اشاره به اصطالح موتور کوچک و بزرک در اثر
رفيق مسعود احمدزاده جنبش مسلحانه را نوعی الگوبرداری از جنبش ھای آزاديبخش دھه چھل
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جلوه می داد ،رفيق سنجری با تشريح اصطالح موتور کوچک و بزرگ گفت " اين نفس رابطه
پيشرو با توده است و ھيچ کمونيستی ھم نمی تواند آن را رد کند .اينکه عده ای راه افتادند و برای
کوبيدن تئوری مبارزه مسلحانه ،چنان از موتور کوچک و بزرگ حرف ميزنند که مثل اينھا کفر
ابليس گفته شده ،اين ديگر مشکل خودشان است .در ھمه جنبشھای کمونيستی واجتماعی ،رابطه
پيشرو و توده ھمين است .باالخره حزبی ،گروھی ،سازمانی جلو می افتد و راه را نشان ميدھد و
به تدريج توده ھا را جلب ميکند و آنھا را برای مبارزات عاليتر سازمان ميدھد .اين ھم اسمش
است ھمان موتور کوچکی است که موتور بزرگ را به راه می اندازد .مگر در جايی از تاريخ
وجود دارد که موتور بزرگ بدون ھيچ کمکی از طرف موتور کوچک خودش راه افتاده و به
پيروزی رسيده .اين اشتباه است .نبايد فکر کنيد که با گفتن موتورکوچک و بزرگ ،يک تئوری را
که يک پشتوانه بزرگ مبارزاتی پشت سرش است را می توانيد ناديده بگيريد".
نتيجه گيری
با ديدن آنچه که در مراسم بزرگداشت سی و نھمين سالگرد سياھکل )و سی و يکمين سالگرد قيام
بھمن( در شھر تورنتو گذشت ،به اين واقعيت بيشتر پی بردم که تحت تأثير خيزش توده ھا در
ايران و انعکاس اين امر در خارج از کشور نظرات چپ انقالبی بطور عموم و ديدگاه ھا و
نظرات سياسی چريکھای فدايی خلق ايران بطور خاص ،ھر چه بيشتر در ميان توده ھای مردم جا
گرفته است.
با ديدن حمايت بی سابقه مردم از اين مراسم کامأل سياسی ،و با ديدن اينکه چگونه صحبتھای رفيق
سنجری با استقبال مردم مواجه شد ،ميشود اين واقعيت را به عينه ديد که چپ انقالبی که با استفاده
از جھان بينی مارکسيسم به درک صحيح از شرايط جامعه ميرسد می تواند ھرچه بيشتر در جھت
رشد آگاھی انقالبی در ميان توده ھا حرکت کند .و طبقه کارگر و توده ھای مردم تحت ستم که
ستمھای جامعه طبقاتی را به عينه درک ميکنند ،به خوبی قادر ھستند که ھمسويی نيروھای چپ
انقالبی را با خواسته و منافع طبقاتی خود ببينند .درنتيجه ھرچه مبارزات توده ای تشديد شده و
ادامه می يابد وظيفه چپ انقالبی برای حمايت از مبارزات توده ھا با برجستگی بيشتری مطرح و
ضروری ميشود.
سھيال دھماسی
 ٢٣فوريه ٢٠١٠
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