
  پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل پنجاهمينبه مناسبت 

 
گروه چريكي به فرماندهي يك ، خورشيدي ١٣٤٩ سال بهمن ١٩در 

در به پاسگاه ژاندارمري  فراهانيفدايي شهيد رفيق علي اكبر صفايي 
با و  ندو آن را خلع سالح كرد حملهسياهكل در استان گيالن شهرك 

 افق از نظر نظامي و دوران ساز از نظر سياسي،  اين عمل كوچك
آغاز پايان كه  افقي ؛گشودندجديدي را در سپهر سياست ايران زمين 

  . سلطنتي را نويد داد ديكتاتوريعمر 
 محمد رضا شاه و سازمان سركوبگر امنيت (ساواك) كه به خوبي پيام

، به ه بودنددريافت كردحركت را اين  سترگ و رمز و راز سياسي
عمليات پس از  در جريان. رفقا مهدي اسحاقي و محمد رحيم سمايي ندسركوب گسترده روي آورد

بهمن در جنگلهاي گيالن به شهادت رسيدند و رفقا غفور حسن پور اصيل، علي اكبر صفايي  ١٩
صفايي، هادي فراهاني، احمد فرهودي، جليل انفرادي، محمدعلي محدث قندچي، ناصر سيف دليل 

بنده خدا لنگرودي، شعاع الدين مشيدي، اسكندر رحيمي، محمدهادي فاضلي، عباس دانش بهزادي، 
 ٢٦اسماعيل معيني عراقي و هوشنگ نيري در بيدادگاه نظامي به اعدام محكوم و در سپيده دم روز 

   به جوخه هاي اعدام سپرده شدند.» ميدان تير چيتگر«در اسفند همان سال 

حفظ  -  سابقه بود كمكه تا آن زمان  -  انقالبي جان بركف ١٣ دسته جمعيژيم شاه از اعدام هدف ر
» تهديد«ساواك شاه بود. » ضعف مطلق مردم و قدرت مطلق حكومت«پاسداري از معادله نابرابر و 

» بين مردم و حاكميتقطب بندي سياسي «را دريافت و در اين خيال باطل بود كه از شكل گيري 
رستاخيز سياهكل و پس از آن ادامه مبارزه را در نطفه خفه كند. » تهديد«ي كند و جلوگير

دستور ساواك سركوبگرش  به ه همين دليلشد و بشاه مداوم براي كابوس مسلحانه انقالبي 
راه پُرفراز و  خشنجنبش انقالبي مسلحانه با وجود سركوبهاي وحشيانه ترين سركوبيها را داد. 

با به سُخره گرفتن اقتدار شاه، روانشناسي انقالب را به اعماق جامعه امه داد و نشيب رهايي را اد
  رسوخ داد و همزمان شاه را به استيصال كشاند. 

عزم و اراده آنها «مي نويسد:  در توصيف چريكهاي فدايي از قول او در خاطراتش وزير دربار شاه
نگ ادامه مي دهند، مردها قرص سيانور در اصال ً باور كردني نيست، حتي زنها تا آخرين نفس به ج

(امير اسداهللا علم، من و شاه، » دهانشان دارند و براي اين كه دستگير نشوند خودكشي مي كنند.
  )١٤٦يادداشتهاي محرمانه دربار سلطنتي ايران، ص

 شدنترسيم شد و همزمان با منفرد بين انقالب و استبداد روشني بندي مرزحماسه سياهكل پس از 
 در برابرو برابري  آزاديبه  سلحشورانه انسانيت و عشقسترگ نيروي ، الوس صفتي اپورتونيستهاس

كيسه مرغ  . خنجر سرخ سياهكلاپورتونيستها قرار گرفتو عافيت طلبي  مصلحت جويي ،بي عملي
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ثبت دوران نويني را به بود از هم دريد و  را به اسارت گرفته كمونيستها ذهن و عمل كه را ماهيخوار
  رساند؛ دوران جنبش نوين كمونيستي ايران.

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، تاكيد و پايداري بر خط مشي مبارزه مسلحانه  بي امان مبارزه
آزادي و  مدافعآگاهترين و پيشروترين زنان و مرداني كه  گسترده از جانب استقبال موجبانقالبي 

دانشجويان، شاعران، هنرمندان تاتر كارگران آگاه، زنان، ي حمايت و پشتيبانشد. ، بودندسوسياليسم 
موجب آن شد كه سازمان چريكهاي نويسندگان و فرهنگيان از جنبش پيشتاز فدايي، و سينما، 

واقعيت  فرا رويد. ١٣٥٧به يك جنبش اجتماعي بزرگ در آستانه انقالب بهمن فدايي خلق ايران 
، ارتجاعي و ضد سخيف يموضع عليه آنله درك كرد و را خميني بالفاصبالندگي حماسه سياهكل 

مسئول اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا،  ١٣٥٠ارديبهشت  ٦او در پاسخ به نامه  انقالبي گرفت.
بايد حادثه سازيها و شايعه پردازيهايي را كه در ممالك «نوشت:  همان سالارديبهشت  ٢٨در تاريخ 

عماري است بررسي دقيق كنيد، نظير حوادث تركيه و اسالمي براي تحكيم اساس حكومت است
، ارگان اتحاديه »اسالم مكتب مبارز«وقتي اين پيام در همان زمان در نشريه » حادثه سياهكل.

نظير حوادث «جمله  ،به خاطر موضع ننگين خمينيانجمنهاي اسالمي در اروپا به چاپ رسيد، 
زيارتي)، نهضت امام خميني، انتشارات (ني حذف شد. (سيد حميد روحا» تركيه و حادثه سياهكل

  ) ٤٨٧- ٤٨٦، جلد سوم، ص ١٣٧٤مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ دوم پائيز 
كمونيستها،  مخالفان و از جملههمزمان با كشتار سبعانه با روي كار آمدن رژيم جمهوري اسالمي، 

پيرامون و  گزافه گويان اصالح طلبان و، مدافعان رنگارنگ استبداد مذهبي همچون اصول گرايان
ارزيابي مي » تهديد«تاريخ و سنت انقالبي جنبش پيشتاز فدايي را به درستي يك  كه ،حاشيه قدرت

زدند؛ تالش رسوا شده اي كه تاريخ و حقايق آن با مشتي جعليات و اراجيف دست به تحريف كردند، 
در ميان نسل جوان كه » اركسيستيچپ م«امنه اي از نفوذ خنگراني آبشخور ادامه دارد.  نيز تاكنون
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است كه پس از  نيا تيواقعاست. » تهديد«وجود همين  ه زبان آورده،چند بار به طور علني ب
 نياچپ از خاكستر خود برخاسته است و بنابر يروين گريبار د ،٦٠دهه  يگسترده سالها يسركوبها

سركوب، زندان و شكنجه  با همزمان رژيم جمهوري اسالمي يو گفتمان ساز ياطالعات يدستگاهها
جنبش  هرهبه مخدوش كردن چ »قيو تحق ليتحل«به اصطالح  يكوشند تا با انتشار انبوه يم

  بپردازند.  امياز ق شيپ يسالها يط يستيكمون
وارونه كردن با منش جاهالنه او تالش كرده و مي كنند تا دنباله روان و خميني  گاندست پرورد

نيروي كه ترسيم كنند. نقشه ابلهانه آنان اين است » انقالب اسالمي«اره تاريخ، آن را در قَد و قو
آزادي و برابري است را بدون تاريخ درخشان، فاقد سنت انقالبي و تهي از مدافع بزرگي كه اجتماعي 

نشان داد كه و قيامهاي توده اي  جنبشها، خيزشهااما رويشها،  انديشه هاي پيشرو جلوه دهند.
شور و شوق جوانان قيام كننده براي  و »نان، كار و آزادي«ن و تهيدستان براي فرودستامبارزه 
به » انقالبزنگ «ندارد و اين چنين است كه در سراسر فالت آفتاب و باد، باز ايستادن  سر ِ  ،آزادي

  .شودمي و تكثير ماندگار » آفتابكاران جنگل«و  مي دهد» توفان شكوفه«، آيدصدا در مي 
  

  ايران زمين! زنان و مردان
و خاطره همه  ، نامسال حيات خود ياد پنجاه و يكمينسازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آغاز *

پاي چوبه هاي دار، در زنان و مردان دلير جنبش پيشتاز فدايي كه در زندانهاي شاه و شيخ، در 
رسيدند را گرامي مي به شهادت و در راه هدفهاي سِتُرگ جنبش كمونيستي ايران پيكار با دشمن 

و بر عهد و پيمان خود براي ادامه راهي كه حماسه آفرينان رستاخيز سياهكل آغاز كردند،  دارد
  تاكيد مي كند.

 ضيكه براى آزادى، دموكراسى، عدالت و نابودى تبع نيزم رانيبه تمامى زنان و مردان ا ما*
 ميت مبارزه مى كنند درود مى فرستدولاز  نيد ىيو جدا شرفتيى، مذهبى و ملى، صلح و پيتجنس

را  به شهادت رسيدند رانيمردم ا خواهانهيو خاطره تمامى كسانى كه در راه تحقق خواستهاى ترق
  .ميدارگرامى مى 

ما به پايداري خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي، به مقاومت همه زندانيان سياسي و عقيدتي *
م بيدرنگ بين المللي براي بازديد از زندانهاي واليت خامنه اي اداي احترام مي كنيم و خواستار اقدا

ما خواستار اخير هستيم. خيزشهاي سالهاي و مالقات با زندانيان سياسي به ويژه بازداشت شدگان 
قصاص، قطع  ر،سنگسا انهيوحش يمجازاتها دنيو برچ يدتيو عق ياسيس انيزندان يتمام يآزاد
  .ميسته رانيبدن و اعدام در ا ياعضا

  
   !كشيده شده فالكت مردم به هموطنان،

عاملهاي كالن  يتمامبحراني ترين لحظات تاريخ خود قرار دارد. ايران تحت حاكميت تبهكاران در 
جاري شده  كشور اين بحران در تار و پوددهنده آن است كه در اقتصاد، سياست و جامعه نشان 

بار بحران را بر دوش مردم ستمديده كشور ما اي جمهوري اسالمي و در راس آن خامنه رژيم است.  
حربه سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايي و براي مهار كُنشهاي توده هاي مردم از  گذاشته

نمي تواند  ضدخلقي استفاده مي كند. اما عمق و گستردگي بحران به ميزاني است كه هيچ تدبير
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 نشانه هايرا فرو نشاند.  وخامت وضعيت مردم و كشور آشفتهوضاع ا تالطم و تكانه هاي ناشي از 
بحران انقالبي به طور روزمره خود را نشان مي دهد و در حالي كه باالييها نمي توانند به شكل سابق 
حكومت كنند، پايينيها هم نمي توانند به شكل گذشته به زندگي ادامه دهند. ما در همين يكي دو 

.  جانب نيروهاي كار و تهيدستان شهر و روستا بوديم شاهد صدها حركت اعتراضي ازماه گذشته 
تا جايي كه برخي از دلواپسان  همزمان كشمكشهاي بي سابقه در هرم قدرت و ثروت جريان داشت

مخالفت با  ،نشين معرفي مي كنند. در مقابل» منقل«واليت، رئيس جمهور مالها را  خائن و پاي 
مي شود و همين موضوع باعث شده تا نوكران حلقه به  خامنه اي در درون قدرت روز به روز بيشتر

  .گوش ولي فقيه در مدح و ثناي او مرزهاي دريوزگي را پشت سربگذارند
راه حل نظام  را »دولت جوان حزب الهي«خامنه اي، كه بهتر از هركس از عمق بحران با خبر است،  

ن را مشابه دوران احمدي نژاد كه مي توان آ . خروجي اين راه حلبراي غلبه بر بحران مي داند
و  سلطه پاسداران، امنيتيها، مداحان و لومپنها بر تمامي اركان حكومتبه معناي  ارزيابي كرد،

اكنون كه خامنه اي موفق شده يك  تر مردم است. عريانو سركوب  حاكميت منقبض شدن بيشتر
راس قوه قضاييه بگمارد، دزد سركوبگر را در راس مجلس جاگذاري كند و يك جالد منفور را در 

از صندوق نمايش انتخابات را  و يا يك شكنجه گر يك پاسدار جنايتكاربا شعبده بازي، قصد دارد 
  رياست جمهوري بيرون آورد.

  
  همه گيري ويروس كرونا

) در سراسر جهان به مساله عمده تبديل شده است. اما ١٩همه گير شدن ويروس كرونا (كويد 
از  جمهوري اسالمي در ايران، اتحاد و پيوند آن با منافع نظام حاكم است.خصلت اين همه گيري 

كرونا به مثابه يك فرصت براي جلوگيري از شورش، جنبش، خيزش و قيام استفاده مي كند. براي 
حاضر نشد از داراييهاي غارت شده كشور در باره آن پرداخت و سپس  دروغ انكار و همين از ابتدا به

ساس گزارشهاي گوناگون تا ابر هزينه كند.  مبتال مردم از شيوع ويروس و درمان پيشگيري براي
با وجود پنهان  از ويروس كرونا جان باخته اند. در سراسر كشور كنون دستكم دويست هزار تن

از نظر تعداد مرگ و مير ناشي از كرونا  ايران مدتهاست كه سازي كشتار كرونا از سوي حاكميت،
؛ بر اساس گفتحسين قشالقي عضو شوراي عالي نظام پزشكي  است.ول در جهان جزو پنج كشور ا

توان گفت ميزان مرگ هاي ميداني كادر درمان و همچنين با بررسي آمار دفن شدگان، مي گزارش 
با اشاره به  نيزبرابر آمار رسمي است. سخنگوي وزارت بهداشت  ٤تا  ٣و مير كرونا در كشور حدود 

كادر  روخامت بابه وضعيت ، انددرصد پرستاران ايراني به كرونا مبتال شده  ٢٥دود اينكه تاكنون ح
  درماني اعتراف كرد.

 فقدان شرافتميزان بيرحمي و رفتار ضد بشري كارگزاران واليت خامنه اي پيرامون واكسن كرونا، 
 ١٩در روز جمعه تا قبل از حُكم ضد انساني خامنه اي كه آنان را به نمايش گذاشته است.  اخالقي

برانگيختن انزجار و تنفر كم سابقه در سطح جامعه و در رسانه هاي غير دي اعالم كرد و موجب 
را مطرح مي » تحريم دارو« بهانه ،، كارگزاران رژيم به شمول ماله كش اعظم نظامحكومتي شد

الي تكرار مي شود هزينه نكردن براي تهيه واكسَن در ح توجيه علتدر » تحريم«ابلهانه  عذركردند. 
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 آن  فعاالن تجارت خارجي كه نه فقط دولت آمريكا كه حتي برخي از كارگزاران دست دوم رژيم و
  عالم كرده اند كه در اين مورد هيچ تحريمي وجود ندارد.ا

رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو با رد مشكل نقل و انتقال پول براي واردات واكسن كرونا در شرايط 
 آمريكا كشور از شودمي ايران وارد ماهانه كه داروهايي از درصد  ٣٠ در حال حاضر«: گفت تحريم
  آذر) ١١ شنبه سه ايلنا،( ».شد نخواهد واكسن شامل تحريمها كه باشيم داشته نظر در بايد و است

در شرايطي كه خواست خريد فوري واكسن كرونا به يك مطالبه عمومي تبديل شده، رژيم براي دور 
از  برخيبازي جنايتكارانه با عنوان تست واكسن داخلي دست زد.  بدهشعين مطالبه به يك زدن ا

افكار  هو البتكردند.  ديابراز ترد شيآزما نيسرگشاده نسبت به ا يا داروسازان و پزشكان در نامه
درمورد واكسن  هياهوروحاني پس از چند روز عمومي هم اين شعبده بازي را به سخره گرفتند. 

. چند روز قبل به  نتيجه برسدو كشد  يتوليد واكسن چند ماه طول م داندي نم ي: كسگفت خليدا
 »يشوخ كيدر حد «واكسن كرونا را  ديداروساز تول١٦٧از شعبده بازي تست واكسن داخلي، 

 يب«آنها ضمن انتقاد از  »م؟يرا دار يواكسن نيچن ديتول يبا كدام جرات ادعا«خواندند و نوشتند: 
 يموجب شگفت زيرا ن» واكسن يمل ديتول«شعار  رانيواكسن در ا نيدر تام» وحشتناك ينامگبر

را ساده جلوه دهند؟ ما كه  يتخصص اينقدرمحصول  كي ديولت ميچرا اجازه بده«خواندند و نوشتند: 
واكسن آن هم  ديتول زاتيتجه م،يواكسن را ندار يانتقال و نگهدار يبرا زريچند فر ديخر تيقابل

نسبت به » به موقع، و نه بعد از مرگ سهراب«اند  آنها خواسته  »م؟ينفر را دار ونيليم٨٠ يراب
 رانيداخل ا يها موضوعات مطرح شده در رسانه يو واردات واكسن اقدام شود. آنها برخ ديخر

» كسنوا نيعدم تام يبرا يا داروسازان و صرفا بهانه يبه شعور علم نيتوه«را  يدرباره واكسن داخل
  »كردند. فيتوص

به خواست در دسترس قرار دادن رايگان آن براي همگان  شعار خريد فوري واكسن معتبر جهاني و
  تبديل شده است. ،جامعه كه زير فشار كرونا و تحت ستمگري رژيم قرار دارد

  
  ديدگاهها و وظايف ما

با ابراز خرسندي از  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در پنجاهمين سالگرد حماسه سياهكل،*
آزادي و رشد كم نظير آگاهي و مبارزه محرومان و ستمديدگان، همچنان به مبارزه تا رسيدن به 

شرايط مادي كه بر بستر آن خيزش بي چيزان و تحقيرشدگان شكل  ادامه مي دهد.سوسياليسم 
بحران "و يا  "يرقانونيبحران غ"گرفت را ما در ارزيابيها و تحليلهاي دروني و بيروني خود به عنوان 

. درستي مي دانستيم و تمام فعاليت تبليغي و ترويجي ما پيرامون همين مساله متمركز بود "انقالبي
  اثبات گرديد.ها، خيزشها و جنبشها طي يك دهه اخير با برافراشته شدن پرچم قياماين ارزيابي 
قدرت حقيقي و قدرت حقوقي، ستيز توده ها با حاكميت در تماميت آن، تضاد بين «به گمان ما 

تضاد بين مناسبات بورژوايي حاكم با روبناي ناسازگار سياسي (استبداد ديني) و تضاد نظام 
(آمريكا، اروپا و خاورميانه) شدت و حدت بي سابقه اي پيدا  جهان پيرامون خودجمهوري اسالمي با 

  »كرده است.
 نيو هرگونه جانش يخارج ينه دخالت نظامبا هرگو«: ميكرد ديما تاك ١٣٨٢ماه سال  وريشهر در 

 ،ياسي(گزارش س» .ميكند، مخالف يرا نف يمل تيتحقق حاكم يبرا رانيكه اراده آزاد مردم ا يساز



 6

 نيچن يما در عرصه جهان فيسند وظا ني) در هم١٣٨٢ وريشهر ٢٨سازمان،  يعال يمصوب شورا
(مراجع  يامكانات جهان يفاده از همه و است رانيگسترده در خارج از ا تيفعال«اعالم شده است: 

و...) بر اساس حفظ استقالل  -مدافع حقوق بشر ينهادها -ياجتماع يسازمانها -دولتها -يالملل نيب
 يدر جهت هرچه منفرد كردن استبداد مذهب يالملل نيشناخته شده ب يو اسلوبها نيمواز تيو رعا
  ».ميرژ يسرنگون يو گسترش مبارزه مردم برا رانيبر ا حاكم

  
خواست اوليه و مقدم مردم ايران كه همه ي شيفتگان آزادي در راه آن پيكار مي كنند، سرنگوني *«

رژيم حاكم با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن و به سرانجام رساندن انقالب دمكراتيك و 
ردم ايران استقرار يك نظام دمكراتيك و عرفي در ايران است. براي تحقق اين خواست تاريخي م

است كه ما از آلترناتيو شوراي ملي مقاومت پشتيباني كرده و به سهم خود در اين ائتالف دمكراتيك 
مداخله مي كنيم. تالشهاي مذبوحانه براي درهم شكستن اتحاد ما در اين شورا چه آگاهانه و از 

ند خللي در عزم ما جانب نهادهاي امنيتي جمهوري اسالمي و چه ناآگاهانه و غرض ورزانه، نمي توا
  »براي ادامه راهي كه بدون تزلزل و فرصت طلبي انتخاب كرده ايم، ايجاد كند.

  
قيام همگاني و استفاده از تمامي اشكال مبارزه را حق مسلم مردم ايران مي شماريم. سازمان «ما *

د ما ايجاد هسته هاي مخفي مقاومت، تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و خبر رساني، ايجا
كميته هاي مخفي عمل و شوراهاي هماهنگي، سازمانيابي براي نافرماني مدني و ... را راهكارهاي 
ايجاد بي شمار كانونهاي شورشي مي داند. اين راهكارها اشكال مناسب و عملي براي هماهنگي 

ان، زنان، مبارزه كارگران، معلمان، كارمندان، مزدبگيران، پرستاران، دانش آموزان، دانشجويان و جوان
» روشنفكران، فرهنگيان و هنرمندان است و ما به سهم و توانايي خود در اين مسير تالش مي كنيم.

  )٢٠١٧فوريه  ٧ /١٣٩٥بهمن  ١٩(گزارش سياسي، مصوب نهمين شوراي عالي سازمان، سه شنبه 
  
نظام حاكم و ما از مبارزه به حق كارگران، معلمان، پرستاران، كشاورزان و همه مزدبگيران عليه *

سرمايه داري لگام گسيخته كه تعرض آن به سطح زندگي و معيشت مردم دامنه بي سابقه اي يافته، 
حمايت مي كنيم. مزد عادالنه و زندگي شايسته، حق اعتصاب، ايجاد تشكلهاي مستقل و نظارت 

ت و ما به طور كار بر تامين حقوق مزدبگيران، حق مسلم نيروهاي كار ايران اسسازمان بين المللي 
  پيگير از آن حمايت مي كنيم.

  
* حق مسلم و ترديد ناپذير مردم ايران است كه به واكسن معتبر و مورد تاييد سازمان بهداشت 

دسترسي داشته باشند. جامعه جهاني بايد به رژيم ايران براي تحقق اين امر  رايگانبه طور جهاني 
ركردگان حكومت مبني بر مانع بودن تحريم جهت تهيه فشار مكفي وارد كند. بهانه ها و اراجيف س

  نها و تنها چهره تبهكاران حاكم بر كشور ما را برمال مي كند.تواكسن، 
  
ما از جامعه جهاني، نهادهاي مدافع حقوق بشر، سنديكاها و اتحاديه هاي نيروهاي كار و از همه *

رژيم ايران را مشروط به قطع  كشورهاي جهان مي خواهيم كه: كليه مناسبات اقتصادي خود با
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شكنجه و اعدام و رعايت حقوق بشر در مورد شهروندان ايران كنند و حق مردم ايران براي تغيير 
   رژيم حاكم به دست خودشان را به رسميت شناسند.

  

باشيم. گرچه سازمان ما  ميرژيم ايران  اتمي ما خواستار توقف كامل تمامي عمليات و اقدامات*«
اما معتقديم  ،يل گوناگون اقتصادي و زيست محيطي مخالف استفاده از انرژي اتمي استبنا به دال

كه مردم ايران در يك شرايط دمكراتيك و با توجه به طرح آزادانه نظرات كارشناسانه در اين زمينه، 
  »بايد در مورد استفاده و يا عدم استفاده از انرژي اتمي تصميم گيري كنند.

  
رياست جمهوري كه قرار فدايي خلق ايران يازدهمين شعبده بازي انتخابات سازمان چريكهاي *

را تحريم كرده و تبليغ و شركت در اين نمايش ضد مردمي را است در بهار سال آينده برگزار شود 
  عليه منافع مردم ايران مي داند.

  
ه آنها براي دموكراسي * ما به خلقهاي به پاخاسته عراق و لبنان درود مي فرستيم و خود را با مبارز

و عدالت و قطع دست رژيم جمهوري اسالمي و مزدوران بومي اش همبسته مي دانيم. اگرچه 
حاكمان متجاوز و فرقه گراي ايران با سياستها و اقدامات خود بذر دشمني و تخريب همزيستي 

ني جز رژيم مسالمت آميز را مي كارند، اما خلقهاي ايران، لبنان، عراق، فلسطين و سوريه دشم
واليت فقيه ندارند. مبارزه اي كه در طرابلس و بيروت، بغداد و نجف، تهران و اهواز جريان دارد، نبرد 

  مشتركي است كه در مضمون و هدف دوش به دوش حركت مي كند.         
  

بهه ج جاديا يرا به اتحاد و مبارزه برا خواهيآزاد انيرانيهمه ا رانيخلق ا ييفدا يكهايچر سازمان
سكوالر،  يجمهور كي جادياو  هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يبه منظور سرنگون يهمبستگ
  خواند. يو مستقل فرا م كيدموكرات

  
  »ميشو يمتحد و متشكل م هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يسرنگون يو برا ميشماران يب ما«
  »يزنده باد آزاد ،يمرگ بر خامنه ا ،يكتاتوريبر د مرگ«
  

  رانيخلق ا ييفدا يكهايچر سازمان
  ٢٠٢١ يهفور ٣ -١٣٩٩بهمن  ١٥شنبه چهار

  


