
  پيام سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
 به مناسبت پنجاه و يکمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل

 

) ١٩٧١فوريه  ٨( ١٣٤٩بهمن سال  ١٩روز دوشنبه پنجاه و يك سال از 
آن روز كه در بررسيهاي تاريخي از آن به عنوان  مي گذرد. در شامگاه

يزاني به پاسگاه ياد مي شود، يك گروه كوچك پارت» نقطه عطف«
ژاندارمري شهرك سياهكل (استان گيالن) حمله كرده و آن را خلع سالح 

رهايي دوران جديدي در جنبش  رهگشاي كردند. اين حركت جسورانه
عمل جسورانه و بن بست بود.  و جنبش كمونيستي مردم ايران شبخ

، ضربه اي جدي به فضاي اختناق وارد »جنگل«شكنانه چريكهاي گروه 
» ضعف مطلق«رژيم شاه و » قدرت مطلق« گزاره و با درهم شكستن كرد

  مردم، آغاز پايان عمر نظام سلطنتي را نويد داد.
در شب تيره و تار  قدرتمند يبا غُرش رستاخيز سياهكل آذرخشي بود كه

تعيين  كه تاثير آن در تحوالت سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن دورانكرد ايران زمين، جوشش و تالطمي ايجاد 
از جانب دوستان و دشمنان خلق  كننده بود. اين واقعيت را مي توان از كُنشها و واكنشهايي كه از آن زمان تاكنون

صورت گرفته درك كرد. اين رويداد سِتُرگ با استقبال پرشور آگاهترين و پيشروترين زنان و مرداني كه قلبشان 
پيوستن صدها آزاديخواه به جنبش پيشتاز فدايي، د اين تحول شاه .براي آزادي و سوسياليسم مي طپيد، روبرو شد

كارگران آگاه از سازمان چريكهاي فدايي خلق  سپسحمايت گسترده دانشجويان، روشنفكران، شاعران، هنرمندان و 
  در دهه پنجاه است. ايران

دم ايران را از تسليم به آن آذرخش پُرفروغ بودند، مي خواستند سرنوشت مر آفرينندگان گروه جنگل كه پيكارگران
براي كشف اقيانوسهاي جديد، بايد شهامت ترك «لئون تولستوي: به گفته شرايط به پيكار براي آزادي تغيير دهند. 

آنان كه به پاسگاه سياهكل حمله كردند و » ساحل آرام خود را داشته باشيد. اين جهان، جهان تغيير است، نه تقدير.
را ترك كنند و ايران را وارد دوران » آرام«ردند، اين شهامت را داشتند كه زندگي آن حماسه ماندگار را خلق ك

  كنند. » تغيير«

  
روي شبگير گران،  ...نَغمه در نغمهِ خون غلغله زد، تندر شد/ شد زمين رنگ دگر، رنگ زمان ديگر شد

  سلطان پور) (فدايي شهيد، سعيد» ماشه خورشيد چكيد/ كوهي از آتش و خون موج زد و سنگر شد.
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واكنش هراس آلود رژيم شاه نشان داد كه دگرگوني براي تغيير آغاز شده و دستگاه امنيتي حكومت اين را به خوبي 
اسفند همان سال جريان داشت، رفقا مهدي  ٢تا حدود  ١٣٤٩بهمن سال  ١٩درك كرد. طي عملياتي كه از 

رسيدند و رفقا غفور حسن پور اصيل، علي اكبر اسحاقي و محمد رحيم سمايي در جنگلهاي گيالن به شهادت 
صفايي فراهاني، احمد فرهودي، جليل انفرادي، محمدعلي محدث قندچي، ناصر سيف دليل صفايي، هادي بنده خدا 
لنگرودي، شعاع الدين مشيدي، اسكندر رحيمي، محمدهادي فاضلي، عباس دانش بهزادي، اسماعيل معيني عراقي و 

در  دستگير و هوشنگ نيري
بيدادگاههاي نظامي رژيم شاه به 

عاشق   يقلبها شدند. اعدام محكوم
 ٢٦دم روز  دهيو جوان آنها در سپ

 دانياسفند همان سال در م
جوخه  يآماج گلوله ها تگريچ

اعدام  نياعدام شاه جالد شد.  ا
سابقه تا آن  يو ب يدسته جمع

زمان، نه تنها نتوانست آذرخش 
را خاموش  اهكليس زيرستاخ

 ليد، بلكه آن را به تندر تبدكن
 كرد.

شاه كه در سوداي  محمدرضا
نابودي چريكهاي فدايي دستور 
وحشيانه ترين سركوبيها را به 
مزدورانش مي داد، همواره از 

زيرا هر تالش ساواك شاه باوجود ضرباتي  ،ابراز نارضايتي مي كرد» چريكهاي فدايي«در بستن پرونده  آنهاناتواني 
ناكام مي ماند. جنبش انقالبي مسلحانه با وجود  ،زمان چريكهاي فدايي خلق ايران وارد مي شدكه بر پيكر سا

، ز جان گذشتگياو  سركوبهاي خشن راه پُرفراز و نشيب رهايي را ادامه داد و با به سُخره گرفتن اقتدار شاه
  صال كشاند. را به استي ديكتاتورروانشناسي انقالب را به اعماق جامعه رسوخ داد و همزمان 

عزم و اراده آنها اصال ً باور كردني نيست، حتي زنها تا آخرين «اسداهللا عَلَم در خاطراتش از قول شاه مي نويسد: 
نفس به جنگ ادامه مي دهند، مردها قرص سيانور در دهان شان دارند و براي اين كه دستگير نشوند خودكشي مي 

  )١٤٦اشتهاي محرمانه دربار سلطنتي ايران، ص(امير اسداهللا علم، من و شاه، يادد» كنند.
 ٦چند ماه پس از حماسه سياهكل، خميني جالد عليه اين رويداد سِترگ موضع گرفت. او در پاسخ به نامه 

بايد حادثه «نوشت:  ١٣٥٠ارديبهشت  ٢٨مسئول اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا، در تاريخ  ١٣٥٠ارديبهشت 
ي را كه در ممالك اسالمي براي تحكيم اساس حكومت استعماري است بررسي دقيق كنيد، سازيها و شايعه پردازيهاي

  ». ...نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل
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، ارگان اتحاديه »اسالم مكتب مبارز«موضع خميني آن چنان ننگين بود كه وقتي اين پيام در همان زمان در نشريه 
حذف شد. (سيد حميد » نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل«له انجمنهاي اسالمي در اروپا به چاپ رسيد، جم

، جلد سوم، ص ١٣٧٤روحاني (زيارتي)، نهضت امام خميني، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ دوم پائيز 
٤٨٧-٤٨٦ (  

 ه،، حزب توده و حرافان بي عمل عليه جنبش مسلحانمشترك ارتجاع اسالمي و لجن پراكني صف بندي با وجود
مبارزه انقالبي و با پرداخت هزينه هاي سنگين در مبارزه بي  سال هشتسازمان چريكهاي فدايي خلق ايران طي 

امان با نهادهاي سركوبگر رژيم شاه، توانست پابرجا بماند و با وجود كمبودها و اشتباهاتش به يك جنبش اجتماعي 
رار جمهوري اسالمي، گزافه گويان دست پرورده خميني فرا رويد. پس از استق ١٣٥٧بزرگ در آستانه انقالب بهمن 

مشتي اراجيف وارونه جلوه تحويل جوهر و درونمايه حماسه سياهكل را با  تالش مي كنند گفتمان سازهاي امنيتيو 
  تَحميل كنند.  به جامعه» انقالب اسالمي«در قَد و قواره تاريخ نگاري  سر و دُم بريده، داده و آن را

دليلهاي محكوميت ليال حسين زاده، فعال دانشجوي و  جمله بيدادگاههاي رژيم از يكي ازسال جاري  هنگامي كه در
» خون ارغوانها«سر دادن سرود  را سال حبس تعزيري و دو سال منع فعاليت در فضاي مجازي ٥زنداني سياسي، به 

خوانده مي شود، وقتي هر » مستونسَر اومد ز«د، وقتي در برخي از حركتهاي اعتراضي در كف خيابان كنذكر مي 
كتاب و فيلم عليه جنبش فدايي به بازار ارايه مي شود، زماني كه رديه نويسان وامانده و منحط مقاله، ساله چندين 

ز اين كه گرماي جگرفت هر سال در آستانه رستاخيز سياهكل به فرموده فعال مي شوند، چه نتيجه اي مي توان 
  جاري است. يهخته شده، هنوز هم در جان و هستي هر آزاديخواآتشي كه در سياهكل برافرو

اين است كه نيروي اجتماعي بزرگي كه مدافع آزادي و برابري «سياست ابلهانه پيروان معتقد و شرمگين خميني 
است را بدون تاريخ درخشان، فاقد سنت انقالبي و تهي از انديشه هاي پيشرو جلوه دهند. اما رويشها، خيزشها، 

و شور و شوق » نان، كار و آزادي«شها و قيامهاي توده اي نشان داد كه مبارزه فرودستان و تهيدستان براي جنب
زنگ «ايستادن ندارد و اين چنين است كه در سراسر فالت آفتاب و باد،  باز سرجوانان قيام كننده براي آزادي، 

  » ماندگار و تكثير مي شود.» ان جنگلآفتابكار«و مي دهد » توفان شكوفه«به صدا در مي آيد، » انقالب
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آغاز پنجاه و دومين سال حيات خود ياد و خاطره همه زنان و مردان دلير 

در شهر و روستا و در زندانهاي شاه و پاي چوبه هاي دار، در پيكار رو در رو با دشمن كه در  را جنبش پيشتاز فدايي
  گرامي مي دارد.  ،به شهادت رسيدنددفهاي سِتُرگ جنبش كمونيستي ايران شيخ، در راه ه

دولت و نابودى ما به زنان و مردان ايران زمين كه براى آزادى، دموكراسى، صلح و پيشرفت، عدالت و جدايى دين از 
اه تحقق مذهبى و ملى مبارزه مى كنند درود مى فرستيم و خاطره تمامى دالوراني كه در ر ى،يتستم جنس

  خواستهاى ترقيخواهانه مردم ايران جانفشاني كردند را گرامى مى داريم.
ما به پايداري خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي، به مقاومت همه زندانيان سياسي و عقيدتي اداي احترام مي 

مالقات با زندانيان سياسي به كنيم و خواستار اقدام بيدرنگ بين المللي براي بازديد از زندانهاي واليت خامنه اي و 
  ويژه آناني كه در اعتصاب غذا به سر مي برند، هستيم. 

دادخواهي خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي و عقيدتي و از تالش براي به نتيجه رسيدن دادگاه  شبجنما از 
قيدتي و برچيدن حميد نوري (عباسي) در سويد حمايت مي كنيم و براي آزادي تمامي زندانيان سياسي و ع

  سنگسار، قصاص، قطع اعضاي بدن و اعدام در ايران مبارزه مي كنيم.مجازاتهاي وحشيانه 
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  خروش مردم به فالكت كشيده شده!
حاكميت تبهكاران و با سياستهاي غارتگرانه نظام، جامعه و كشور بحراني ترين لحظات حيات خود را مي  در نتيجه

اقتصاد، سياست و جامعه نشان دهنده آن است كه اين بحران در تار و پود كشور  گذراند. تمامي عاملهاي كالن در
   جاري شده است.

ستيز بين مردم ايران و استبداد ديني حاكم در ابعاد كالن تشديد شده و كارگزاران نظام براي حفظ رژيم جمهوري 
اد بين قدرت حقيقي و قدرت حقوقي، . تضاسالمي ابزاري جز سركوبي مردم و صدور تروريسم و بنيادگرايي ندارند

تضاد بين مناسبات بورژوايي حاكم با روبناي ناسازگار سياسي (استبداد ديني) و تضاد نظام جمهوري اسالمي با 
صد ساله كشور ما،  (آمريكا، اروپا و خاورميانه) شدت و حدت بي سابقه اي پيدا كرده است. در تاريخ جهان پيرامون

  جامعه به اين ميزان عميق و درهم تنيده نبوده است.  هيچگاه تضادهاي اساسي
نشان مي دهد كه حاكميت توان و  ،رويدادهايي كه هر روز در مقابل چشم مردمِ به ستوه آمده خودنمايي مي كند

ظرفيت غلبه بر بحرانهاي عميقي كه هر روز عمق و وسعت مي گيرد را ندارد. نگراني اصلي حاكمان تبهكار نه 
از طريق سركوبي بيرحمانه و چپاول بي حد و مرز است. بيش از  ثروت و قدرت ره مردم، كه حفظ نظامزندگي روزم

بيكاري و گراني بيداد مي كند و  زندگي مشقت بار خود را مي گذرانند،درصد مردم ايران زير خط فقر مطلق  ٧٠
است. سرمايه داران اَنگل و غارتگر،  منابع و داراييهاي كشور به وسيله رژيم به طور كلنگي به حراج گذاشته شده

شركتهاي پيماني، بازار غارتگرانه بورس، سپاه منفور پاسداران و مراكز ترويج و تبليغ ارتجاع كه به وسيله مشتي 
در حالي كه حاكميت آخوند مرتجع و بيرحم اداره مي شود، سرنوشت مردم اين مرز و بوم را به بازي گرفته اند. 

ثروتهاي غارت شده به طور ميلياردي ترين نيازهاي مردم ايران هيچ اقدام موثري انجام نمي دهد، براي تامين اوليه 
. مردم دگرد ميلياردها دالر صرف پروژه اتمي و صدور بنيادگرايي به كشورهاي ديگر مياز كشور خارج مي شود و 

و كارگزاران پليد حكومت و » كن سوريه را رها كن، فكري به حال ما«، »دشمن ما همين جاست«فرياد مي زنند؛ 
  در راس آن خامنه اي، با كمكهاي بي دريغ براي نجات بشار اسد تالش مي كنند. 

بودجه و در كنار آن دستبرد به  يكَسردوره هاي حيات اقتصادي كشور، براي تامين  نسياه تريحكومت در يكي از 
و هر روز به گونه مُضحكي از رونق اين قمارخانه  جيب مردم، مشاركت در بازار بورس را تبليغ و ترويج مي كند
 مركزي پول دريافت مي كنند و بدين وسيله بانك بيرحم آمار ارايه مي دهد. همزمان بانكها به شيوه هاي مختلف از

در  ١٤٠٠بهمن  ٣رشد بي دنده و ترمز اندوختگي كمك مي رسانند. كانال تلگرام خبر فوري در روز يكشنبه به 
دار شرايط دشواري است كه عدم كنترل بمبهاي  دهد دولت سيزدهم ميراثآمارها نشان مي «م كرد: گزارشي اعال

 ؛تواند تبعات و پيامدهاي جدي از مسير افزايش پايه پولي و نقدينگي و سپس تورم داشته باشد ساعتي آن مي
هزار ميليارد تومان ١٢٠عا خلق وضعيتي كه مستقيماً رفاه و معيشت مردم را هدف قرار داده است. شاهد اين اد

هزار ميليارد تومان نقدينگي در روز است. بررسي [روزنامه] فرهيختگان  ٤نقدينگي در ماه يا به عبارتي نزديك به 
 ٢، نقدينگي ١٤٠٢گسيخته نقدينگي حاكي از آن است كه تا پايان سال  امگدهد، ادامه روند افزايش لنشان مي 

شود نقدينگي بيني مي چنين پيش سيخته بيشتري در انتظار اقتصاد ايران خواهد بود. همبرابر شده و تورم افسارگ
هزار ميليارد تومان ١٥٤٥٩، به حدود ١٤٠٠اي سالدرصد افزايش نسبت به ابتد ٣٥٠، با ١٤٠٤در پايان سال 

يارد تومان خواهد رسيد؛ هزار ميل١١به  ١٤٠٤يابد، اين بدان معناست كه خلق روزانه نقدينگي در سال افزايش مي 
اين چنين رشد بي محاباي اندوختگي افزايش زياد » ميليارد تومان است. ٣٦٠٠رقمي كه در حال حاضر نزديك به 
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درصد نوسان مي كند، شاهد افزايش سرسام آور تورم و در  ٤٦تورم را نويد مي دهد و اگر اكنون تورم در حدود 
درصد جامعه به فالكت، تنگدستي و  ٧٠د كه خروجي آن كشانده شدن نتيجه افزايش تصاعدي قيمتها خواهيم بو

  .گرسنگي خواهد بود
و روزانه با حركتهاي اعتراضي خود رژيم را به چالش مي كشند.  اند مردم به فالكت كشيده شده اند اما تسليم نشده

شته زندگي كنند. اين دو حكومت قادر نيست به شكل گذشته ادامه حيات دهد و مردم نيز نمي خواهند به شكل گذ
  مولفه بحران و شرايط انقالبي و يا بحران غيرقانوني است كه به طور روزانه خود را نشان مي دهد. 

و به دنبال قيام پرتوان اقشار گوناگون مردم، به ويژه تهيدستان  ١٣٩٦پس از خروش قدرتمند تهيدستان در دي ماه 
هزاران حركت اعتراضي و نيز همچون سالهاي اخير آكنده از  اري، سال ج١٣٩٨و فرودستان در هفته آخر آبان 

و به طور ماهانه در  »راديو پيشگام«به طور هفتگي در ، »جنگ خبر« . ما به طور روزانه درگرديدخيزش توده اي 
 خيزش مردم اصفهان كه با فراخوان كشاورزان .را پوشش داده ايم اعتراضيهاي حركتاين ، »نبرد خلق«نشريه 

مهمترين و بي سابقه ترين حركت اعتراضي در  ،آذر سال جاري صورت گرفت ٥آبان و  ٢٨در روز آدينه حصن مت
  دوران حاكميت جمهوري اسالمي بود. 

اعتراضها به اشكال مختلف (خيزش و قيام شهري، اعتصاب، تجمع، راهپيمايي و...) از جانب كارگران، معلمان، 
پرستاران، كاميونداران و رانندگان ماشينهاي سنگين، دانشجويان، فعاالن محيط بازنشستگان، كارمندان،  كشاورزان،

زيست، غارت شدگان، اصناف و بازاريان، دستفروشان، خانواده هاي زندانيان سياسي و فعاالن سياسي اجتماعي 
  صورت گرفته است. 

كه انقالب نَمُرده و دير نيست نارضايتي و تنفر از حاكميت زير پوست شهرها همچنان مي جوشد و ترديدي نيست 
دهد. اين روز را خميني به خوبي اين چنين توصيف كرده » توفان شكوفه«درآيد و » زنگ خون به صدا«روزي كه 

بترسيد از آن روزي كه مردم بفهمند در باطن ذات شما چيست و يك انفجار حاصل بشود. از آن روز بترسيد «است: 
ـ خداي نخواسته ـ باز پيدا بشود. و آن روز ديگر قضيه اين نيست كه برگرديم به  »ايام اهللا«كه ممكن است يكي از 

  )٣٨٠ص. ١٤(صحيفه خميني. ج» خوانند!] است كه فاتحه همه ما را مي بهمن. قضيه [اين ٢٢
  

  امظيكدست سازي فَلَج شده ن
در سال كه  شديد كرده استابعاد عظيم جنبش مردمي به اضافه فشار خارجي، تضادهاي درون قدرت را آنچنان ت

برخي از تحليلگران و مفسران از  ،باندهاي دروني حكومت كشمكشبا دامنه يافتن آخر رياست حسن روحاني، 
  حرف مي زدند.  ويبركناري 

را راه حل » دولت جوان حزب الهي«خامنه اي، بهتر از هركس از عمق بحران با خبر است، در چنين شرايطي كه 
منتشر شد، ما  ١٣٩٩بهمن  ١٥ر بحران اعالم مي كند. در بيانيه سال پيش كه در روز چهارشنبه نظام براي غلبه ب
خروجي اين راه حل كه مي توان آن را مشابه دوران احمدي نژاد ارزيابي كرد، به معناي سلطه «اعالم كرديم كه: 

يت و سركوب عريان تر بيشتر حاكمپاسداران، امنيتيها، مداحان و لومپنها بر تمامي اركان حكومت و منقبض شدن 
مردم است. اكنون كه خامنه اي موفق شده يك دزد سركوبگر را در راس مجلس جاگذاري كند و يك جالد منفور را 
در راس قوه قضاييه بگمارد، قصد دارد با شعبده بازي، يك پاسدار جنايتكار و يا يك شكنجه گر را از صندوق نمايش 

  »انتخابات رياست جمهوري بيرون آورد.
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روي صحنه  خرداد با فضاحتي بي سابقه و با تحريم اكثريت قاطع مردم ٢٨در روز آدينه شعبده بازي خامنه اي 
ثبت شد. آش اين به عنوان برنده  ١٣٦٧عام زندانيان سياسي در سال  قتل عاملنام بر تابلو وزارت كشور  رفت و

كه رسانه هاي حكومتي در حوزه هاي سوت و  نمايش آن چنان شور بود كه صداي آشپزان آن هم درآمد. در حالي
دَم مي زدند، جامعه شگرف ترين كُنش سياسي خود به نام  »حماسه«كور با رياكاري و به فرموده ولي فقيه از 

درصد صاحبان حق راي در اين نمايش  ٥٠را به ثبت مي رساند و رژيم مجبور شد اعتراف كند كه بيش از » تحريم«
را پيدا  باطله رتبه دومآراي  اند، نه گفته» مقام معظم«آنان به فرد منصوب شده از جانب درصد  ٧٠ ،شركت نكرده

بايد توجه داشت ومتي بود. درصد به كانديداي اصالح طلبان حك ٩٠بي محلي بيش از  ،كرده و از همه چشمگير تر
ست و ارقام واقعي بسي بيشتر ، بر اساس آمار تنظيم شده، جَعل شده و چند برابر شده حكومت اكه ارقام ذكر شده

  از آن است. 
كالب «اكثريت اصالح طلبان حكومتي و پادوهاي آنان در اپوزيسيون و اعضاي باند كارگزاران، سوار بر مَركب 

سرگردان بودند و نمي دانستند كه در اعماق » دو حُسينيه ارشاد و جماران«به شكل چندش آوري بين » هاوس
خبار رسانه هاي مجازي و موج بي نظير درخواست تحريم را ناديده مي گرفتند و با جامعه چه مي گذرد. آنان ا

از تحريم دفاع مي » بن سلمان، نتانياهو و ترامپ«كساني در همسويي با ؛ مشمئز كننده اعالم مي كردند هايدروغ
  كنند.

است. توده » ومه ماجراديگه تم –اصالح طلب، اصولگرا «تحريم سراسري انتخابات ترجمان مادي و عملي شعار 
رژيم واليت فقيه منتفي مي  معترض به اين وسيله نشان داد كه امكان اصالح يا تغيير شرايط موجود را در چارچوب

      داند و راه خود را فراروي بيراه هاي حكومتي از هر جنس و با هر رنگ مي جويد.
به يك جُنبش عُمومي تبديل گرديد كه از دل  آن در تاريخ رژيم واليت فقيه، تحريم انتخابات براي نخستين بار

د و بدين سبب مضمون جهتگيري اش مشهري و روستايي بيرون آ هايو اعتراض هاخيزشهاي اعتراضي، اعتصاب
  . بودسرنگوني طلبي و شكل مبارزه اش راديكال 

مردم آورد. ولي فقيه كه  شده مچالهيكدست سازي حكومت نه آبي براي ولي فقيه گَرم كرد و نه ناني به سفره اما 
وفادارترين كارگزاران نظام مثل علي الريجاني را به تيغ جراحي در نظام سپرده بود، خيلي زود دريافت كه از جراحي 
واليتش و خوني كه از پيكر آن ريخته شده، حاكميتي ضعيف تر، ناكارآمد تر و فرسوده تر از گذشته سر برآورده 

ارد كه فَلَج شدن يكدست سازي و ضعيف تر شدن حاكميت را نشان مي دهد. رسانه است. فاكتهاي بسياري وجود د
 هاي حكومتي هر روز ابعاد بحران و ناكارآمدي و ضعف را پوشش مي دهند. 

  
  ادامه همه گيري فاجعه بار ويروس كرونا 

جهان را به مخاطره  ) همچنان ادامه دارد و زندگي دهها ميليون از شهروندان١٩ويروس كرونا (كويد  دنياگيري
انداخته است. جاي خوشحالي است كه با پيشرفتهاي علمي و ساخت واكسنهاي معتبر و مورد تاييد سازمان 

  است.  جهان مِهار شدهبهداشت جهاني، اين ويروس خطرناك به ميزان بسياري در 
گيري در ايران، اتحاد و دنيان گرچه غلبه بر اين فاجعه كالن هنوز به صورت كامل تحقق پيدا نكرده، اما خصلت اي

كرونا را اعالم كرد.  ريپيوند آن با منافع نظام حاكم است. هفته پيش وزير بهداشت رژيم ورود به موج ششم همه گي
، به جمهوري اسالمي از كرونا به مثابه يك فرصت براي جلوگيري از شورش، جنبش، خيزش و قيام استفاده مي كند
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در باره آن پرداخت و سپس حاضر نشد از داراييهاي غارت شده  پردازي ه انكار و دروغاز ابتدا ب همين دليل نيز
اي خامنه  مردم ايران فراموش نمي كنند كهكشور براي پيشگيري از شيوع ويروس و درمان مردم مبتال هزينه كند. 

گذراست، يك چيز مسأله يك مسأله «، در مورد همه گيري ويروس كرونا گفت: ١٣٩٨اسفند  ١٣روز سه شنبه 
» نعمت» «يك دستاورد«اي بود كه در همان سخنراني، كرونا را خامنه» .العاده نيست... خيلي هم بزرگش نكنيمفوق

ورود «اعالم كرد:  ١٣٩٩دي ١٩توصيف كرد. در فرازي ديگر از فرمانهاي ضد انساني او در روز آدينه » فرصت«و 
واكسني كه براي كرونا «همو بود كه در همين سخنراني گفت: » .استكشور ممنوع واكسن آمريكايي و انگليسي به

  ».آماده شد اين مايه افتخار است، اين را انكار نكنند، اين مايه عزّت كشور، مايه افتخار كشور است
ويروس كرونا جان  در پي ابتال بهبر اساس گزارشهاي گوناگون تاكنون دستكم نيم ميليون تن در سراسر كشور  

با وجود پنهان سازي كشتار كرونا از سوي حاكميت، مدتهاست كه ايران از نظر تعداد مرگ و مير ناشي از  اند. باخته
  كرونا جزو پنج كشور اول در جهان است.

و گو در گفت  ،علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، دكتر مسعود يونسيان، عضو هيات ١٤٠٠ارديبهشت  ٦روز شنبه 
توان گفت آمارها به شكل سيستماتيك بسيار كمتر از واقعيت موجود است... مي «گفت  »حستاره صب«با روزنامه 

  »شود. برابر آن چيزي است كه گزارش مي ٢٠آمار واقعي حدوداً 
زاده ، از كارشناسان حكومتي و سيد حسين سراج ، جهان صنعت نيوز، ١٤٠٠ارديبهشت  ١٩به گزارش روز آدينه 
تعداد مبتاليان و فوتيها كه وزارت بهداشت رسمًا «گفت: هشدار به دولت روحاني  ، دريشناس رئيس انجمن جامعه

 شود... ميكند، صحيح نيست. پنهانكاري دولت در اين زمينه يك نقطه ضعف ديگر بر عملكردش محسوب  اعالم مي
وليت خطير را به عهده دولت به خاطر فشارهاي اقتصادي قرنطينه را شكست در صورتي كه بهتر بود دولت اين مسئ

 پيش بينيتوان شتافت... مي مردم مي  تك تكگرفت و با منابع مالي مختلفي كه در اختيار داشت به ياري مي 
اي از نارضايتيها ايجاد خواهد هاي اقتصادي و مطالبات اقتصادي و اجتماعي و سياسي موج تازه كرد با تركيب فشار

  »فشاني در حال فوران هستند.گري نكند. مردم همانند آتش شد. اگر دولت در سياستهايش بازن
روزنامه هاي اطالعات، همشهري، جمهوري اسالمي، دنياي اقتصاد، شرق، اعتماد، ١٤٠٠ارديبهشت  ٢٧دوشنبه روز 

منتشر شد. در اين سرمقاله » فرصت را از دست ندهيد«سازندگي و هفت صبح با سرمقاله مشترك تحت عنوان 
تامين و توزيع واكسن بايد اولين «، اين گونه بيان شده كه »ترين موضوع زندگي اين روزهاو حياتي ترين مهم «

روزنامه وابسته به اصالح طلبان حكومتي دروغي كه  ٨در سرمقاله ». مأموريت همه دستگاههاي حاكميتي باشد.
ميزان كاركرد نهادهاي متولي سالمت «بر » تحريمها«بارها بي پايه بودن آن برمال شده را تكرار كرده اند كه گويا 

تاثير داشته است. آنها در باره حُكم ظالمانه و ضد انساني خامنه اي مبني بر ممنوع بودن خريد واكسن » جامعه
بخش خصوصي «آمريكايي و انگليسي كالمي ننوشته اند. اما تحت فشار واقعيتها مجبور شده اند اعتراف كنند كه 

  »دهد.ا در حوزه واردات نه به داليل خارجي بلكه به موانع داخلي نسبت مي نيز عدم توفيق خود ر
كه در  ،اعترافهاي عليرضا زالي، سركرده ستاد مديريت كرونا در تهرانبخشي از چگونگي مديريت تبهكارانه كرونا در 

برابر واردات واكسن شده  هزينه داروهاي كرونا چند«وي گفت: يافته. مرداد رسانه اي شد، بازتاب  ٢٠روز چهارشنبه 
است، اما اجازه خريد واكسن ندادند چون فكر مي كردند گران است... كمكهاي جهاني و پزشكان بدون مرز از 

استفاده  بين الملليهاي فرودگاه برگردانده شد، در حالي كه اطالعات چنداني درباره ويروس نداشتيم و از مشاوره 
 ما به جاي مشورت با آنها مدام از آنها مي ،جهاني بهداشت به ايران آمدند نكرديم... وقتي كارشناسان سازمان
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ها از نظام سالمت ايران تعريف كنند. ما آمارهاي مرگ و مير را از سازمان جهاني بهداشت پنهان خواستيم در رسانه 
  (كانال تلگرام تجارت نيوز)» كرديم.

در شرايطي ي خامنه اي و پس از بي نتيجه بودن واكسن داخلي و حُكم ضد انسانبه دنبال گسترش انزجار و تنفر از 
بود، حاكميت به دنبال يكدست شدن  كه خواست خريد فوري واكسن كرونا به يك مطالبه عمومي تبديل شده

درصد، به  ٢٠با اين وجود هنوز تعدادي كمي از ايرانيان، كمتر از  مجبور به وارد كردن مقداري واكسن معتبر شد.
  واكسينه شده اند. امل (سه دوز)طور ك

، در اين روزنامه نوشت: ١٣٩٩فروردين  ٢٤ روز يكشنبه ،»جمهوري اسالمي«مسيح مهاجري مدير مسئول روزنامه 
براي حل قطعي مشكالت بايد قدرتهاي مالي بزرگي به صحنه بيايند كه از تمّـكن بسيار باالئي برخوردارند و اموال «

اين قدرتها عبارتند از ستاد اجرائي فرمان امام، بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي. آنها متعلق به مردم است. 
ديده از اي كه در اختيار اين مراكز وجود دارند اگر به عرصه كمك به اقشار آسيب امكانات و منابع مالي گسترده 

طرف خواهد شد. آنها اگر پولهائي را ترين زمان و به صورت كامل بر كرونا آورده شوند، مشكالت اين اقشار در كوتاه
خواهند توجيه  كه در اختيار دارند براي نجات مردم مستضعف خرج نكنند، فلسفه وجودي شان را چگونه مي

 »كنند؟

مشكالت » ترين زمان و به صورت كامل در كوتاه«اين حرف كه منابع مالي نهادهاي تحت كنترل خامنه اي قادرند 
كنند از قلم كسي جاري مي شود كه طي چهل و يك سال گذشته از كارگزاران مورد  اقشار آسيب پذير را حل

اعتماد نظام بوده است. اين همان واقعيتي است كه ما بر آن تاكيد مي كنيم و بارها گفته و مي گوييم كه رژيم 
نقد در اختيار آن گذاشته  منابع مالي براي غلبه بر اين ويروس و بسياري بحرانهاي ديگر در اختيار دارد و نبايد پول

، سالمت و چرا كه پول نقدي كه رژيم از فروش نفت به دست مي آورد، صرف اموري مي شود كه به زندگي ،شود
  اكثريت قاطع مردم ربطي ندارد. معيشت

  
  چشم انداز تحول، وظايف اساسي، تكاليف عمده

همچنان به مبارزه تا رسيدن به آزادي و  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به عنوان يك سازمان كمونيستي،
  سوسياليسم ادامه مي دهد. 

ما در ارزيابيها و تحليلهاي دروني و بيروني خود و بر اساس شرايط مادي كه بر بستر آن خيزش بي چيزان، 
يابي ارز» بحران انقالبي«و يا » بحران غيرقانوني«شدگان عمق و وسعت گرفت، شرايط كنوني را  تهيدستان و تحقير

كرده و تمام فعاليت تبليغي و ترويجي ما پيرامون همين مساله متمركز است. درستي اين ارزيابي با برافراشته شدن 
پرچم قيامها، خيزشها و جنبشها طي يك دهه اخير اثبات گرديده است. بدون شك براي همه آزاديخواهان رشد كم 

  دي و اميد شده است.نظير آگاهي و مبارزه محرومان و فرودستان، موجب خرسن
با هرگونه دخالت نظامي «تاكيد كرديم: بحران خارجي رژيم  ، همزمان با تشديد١٣٨٢در شهريور ماه سال ما *

(گزارش » خارجي و هرگونه جانشين سازي كه اراده آزاد مردم ايران براي تحقق حاكميت ملي را نفي كند، مخالفيم.
) در همين سند وظايف ما در عرصه جهاني چنين اعالم ١٣٨٢ور شهري ٢٨سياسي، مصوب شوراي عالي سازمان، 

 - دولتها - فعاليت گسترده در خارج از ايران و استفاده از همه ي امكانات جهاني (مراجع بين المللي«شده است: 
ه و...) بر اساس حفظ استقالل و رعايت موازين و اسلوبهاي شناخت - نهادهاي مدافع حقوق بشر -سازمانهاي اجتماعي
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شده بين المللي در جهت هرچه منفرد كردن استبداد مذهبي حاكم بر ايران و گسترش مبارزه مردم براي سرنگوني 
  »رژيم.

  
*ما از مبارزه به حق كارگران، معلمان، پرستاران، كشاورزان، بازنشستگان، دانشجويان، غارت شدگان و همه 

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

كار بر تامين حقوق مزدبگيران، حق مسلم نيروهاي كار ايران است و ما به طور پيگير از آن سازمان بين المللي 
  مي كنيم. پشتيباني

  
براي دمكراسي، عدالت و قطع  با مبارزه مردم عراق و لبنان ههمبست خود را *سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

همگاني در سطح منطقه  مداخله گري رژيم جمهوري اسالمي مي داند و اين مبارزات را بخشي از جنبشهاي
     .انگارديي خارجي مي خاورميانه عليه بنيادگرايي اسالمي، تجاوزگري و مداخله جو

  
*ما از جامعه جهاني، نهادهاي مدافع حقوق بشر، سنديكاها و اتحاديه هاي نيروهاي كار و از همه كشورهاي جهان 
مي خواهيم كه: كليه مناسبات اقتصادي خود با رژيم ايران را مشروط به قطع شكنجه و اعدام و رعايت حقوق بشر 

  تغيير رژيم حاكم به دست خودشان به رسميت شناسند.  برايرا ايران ق مردم در مورد شهروندان ايران كنند و ح
 

*مذاكرات جاري در وين هر سمت و سويي پيدا كند، در اين حقيقت هيچ تغييري نمي دهد كه پروژه هسته اي 
مليات و ما خواستار توقف كامل تمامي ع«رو  جمهوري اسالمي عليه منافع عالي مردم و كشور ايران است. از اين

اقدامات اتمي رژيم ايران مي باشيم. گرچه سازمان ما بنا به داليل گوناگون اقتصادي و زيست محيطي مخالف 
استفاده از انرژي اتمي است، اما معتقديم كه مردم ايران در يك شرايط دمكراتيك و با توجه به طرح آزادانه نظرات 

سازمان  اميپ( »و يا عدم استفاده از انرژي اتمي تصميم گيري كنند.كارشناسانه در اين زمينه، بايد در مورد استفاده 
بهمن  ١٥شنبه چهار ،اهكليس زيسالگرد حماسه و رستاخ نيمناسبت پنجاهم به رانيخلق ا ييفدا يكهايچر

١٣٩٩(  
 

با  *خواست اوليه و مقدم مردم ايران كه همه ي شيفتگان آزادي در راه آن پيكار مي كنند، سرنگوني رژيم حاكم
همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن و به سرانجام رساندن انقالب دمكراتيك و استقرار يك نظام دمكراتيك و 
عرفي در ايران است. براي تحقق اين خواست تاريخي مردم ايران است كه ما از آلترناتيو شوراي ملي مقاومت 

ه مي كنيم. تالشهاي مذبوحانه براي درهم شكستن پشتيباني كرده و به سهم خود در اين ائتالف دمكراتيك مداخل
اتحاد ما در اين شورا چه آگاهانه و از جانب نهادهاي امنيتي جمهوري اسالمي و چه ناآگاهانه و غرض ورزانه، نمي 

  تواند خللي در عزم ما براي ادامه راهي كه بدون تزلزل و فرصت طلبي انتخاب كرده ايم، ايجاد كند.
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و استفاده از تمامي اشكال مبارزه را حق مسلم مردم ايران مي شماريم. سازمان ما ايجاد هسته  قيام همگاني«*ما 
هاي مخفي مقاومت، تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و خبر رساني، ايجاد كميته هاي مخفي عمل و شوراهاي 

نهاي شورشي مي داند. اين راهكارها هماهنگي، سازمانيابي براي نافرماني مدني و... را راهكارهاي ايجاد بي شمار كانو
اشكال مناسب و عملي براي هماهنگي مبارزه كارگران، معلمان، كارمندان، مزدبگيران، پرستاران، دانش آموزان، 
دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، فرهنگيان و هنرمندان است و ما به سهم و توانايي خود در اين مسير تالش 

 )٢٠١٧فوريه  ٧ /١٣٩٥بهمن  ١٩اسي، مصوب نهمين شوراي عالي سازمان، سه شنبه (گزارش سي» مي كنيم.

  
*سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همه ايرانيان آزاديخواه را به اتحاد و مبارزه براي ايجاد جبهه همبستگي به 

و مستقل فرا مي  ايجاد يك جمهوري سكوالر، دموكراتيكمنظور سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه و 
  خواند.

 

  »ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويم«
  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي«

  سوسياليسم و صلح دموكراسي، استقالل، باد زنده –نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 
  

  ي فدايي خلق ايرانسازمان چريكها
 ٢٠٢٢فوريه  ٦ /١٤٠٠بهمن  ١٧يكشنبه 

  


