
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايرانپيام 
  سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل پنجاه و دومينبه مناسبت 

  
در كوههاي  و ١٣٤٩بهمن سال  ١٩در روز دوشنبه  ،پنجاه و دو سال پيش

به فرماندهي رفيق علي اكبر صفايي  گروه كوچك چريكييك  ،  با حمله ديلمان
آن، صفحه يك رستاخيز  خلع سالحو فراهاني به پاسگاه ژاندارمري سياهكل 

  سياسي، ايدئولوژيك و تشكيالتي در آسمان ميهن گشوده شد.   
 ميو محمد رح ياسحاق يرفقا مهدبهمن،  ١٩در سلسله درگيريهاي نابرابر پس از 

رزمنده  ششو  دنديبه شهادت رس سركوبگر رژيم شاهي در نبرد با مزدوران سماع
همراه  آنان را ،هراس آلودواكنش ديگر به اسارت درآمدند كه رژيم شاه در يك 

بهمن دستگير شده بودند، پس از  ١٩تن ديگر كه در روزهاي پيش از  هفتبا 
به جوخه  ١٣٤٩اسفند  ٢٦شكنجه هاي بسيار در بيدادگاههاي نظامي محاكمه و در سپيده دَم روز چهارشنبه 

  سپرد. اعدام 
عباس  ،يفاضل يمحمدهاد ،ياحمد فرهود ،يفراهان يياكبر صفا يعل ل،يرفقا غفور حسن پور اصدر اين روز 
 ،يبنده خدا لنگرود ياده ،ييصفا ليدل فيناصر س ،يمحدث قندچ يمحمدعل ،يانفراد ليجلي، دانش بهزاد

ي جان خود را براي آزادي ريو هوشنگ ن يمسچ يمياسكندر رح ،يعراق ينيمع لياسماع ،يديمش نيشعاع الد
  و رهايي خلق محروم ايران فدا كردند. 

به پژواك درد و رنج و گرفت  سُخرهرا به اقتدار شاه  ،بازتاب وسيعي پيدا كرد كه حركت انقالبي گروه جنگل
قرار همه مدافعان  ،»بيقرارانآن ديار « ميليونها ايراني كه زير تازيانه و شالق ديكتاتوري شاه بودند تبديل و در

   .گرديدرژيم و ضعف مطلق مردم قدرت مطلق  آغازي بر تغيير معادلهو آزادي و برابري 
  

جنبش نوين كمونيستي ايران از خاكستر خود سربرآورد و نام سازمان پرافتخار چريكهاي  ،سياهكلبا رستاخيز 
  فدايي خلق ايران بر تارك اين جنبش به ثبت رسيد. 

مي دانستند كه در چه راه پرفراز و نشيبي گام گذاشته اند و آماده بودند تا هزينه تصميم  گروه جنگلرزمندگان 
تند در راهي كه برگزيده اند هيچ تقدسي وجود ندارد. آنچه كه آنها را پيش مي خود را بپردازند. آنان مي دانس

   ، نيروي انسانيت و عشق به رهايي و برابري بود.ردبُ
در َقد و قواره جاهالنه تالش مي كنند تا با وارونه كردن تاريخ، آن را  نظريه پردازان واليت خميني و خامنه اي

ترسيم كنند. نقشه ابلهانه آنان اين است كه نيروي اجتماعي بزرگي كه مدافع آزادي و برابري » انقالب اسالمي«
، خيزشهااست را بدون تاريخ درخشان، فاقد سنت انقالبي و تهي از انديشه هاي پيشرو جلوه دهند. اما رويشها، 

و شور و شوق » نان، كار و آزادي«فرودستان و تهيدستان براي رزه مبانشان داد كه و قيامهاي توده اي  جنبشها
زنگ «ندارد و اين چنين است كه در سراسر فالت آفتاب و باد، باز ايستادن  سرِجوانان قيام كننده براي آزادي، 

  .شده استماندگار و تكثير » آفتابكاران جنگل«و  داده» توفان شكوفه«، آمدهبه صدا در » انقالب



منتشر شد نوشتيم:  ١٣٩٠بيانيه به مناسبت چهل و يكمين سالگرد حماسه سياهكل كه در بهمن سال ما در 
ليبراليسم عنان گسيخته -معركه گيران دربار خامنه اي و تئوريسينهايي كه به نابودي چپ و بي بديل بودن نو«

مخدوش كنند. اما اين  را ١٣٥٧تا  ١٣٤٩ايمان آورده اند، مي كوشند تا سيماي جنبش فدايي در سالهاي 
انه كه آبشخور آن نهادهاي امنيتي جمهوري اسالمي است، هرگز نتوانسته واقعيت را زير انبوه حتالشهاي مذبو

  »منتشر شده، پنهان كند.» بررسي تاريخي«و » تحقيق«چرندياتي كه تحت عنوان 
  

بر نقش مهم رستاخيز سياهكل و مُهر تاييد  يكسان شاه و خميني را يادآوري مي كنيم كه ما هر سال واكنش
  .مي زند ١٣٥٧تا  ١٣٤٩جنبش پيشتاز فدايي طي سالهاي 

 نيزنها تا آخر يحت ست،ين يعزم و اراده آنها اصال ً باور كردن«: سدينو يعَلَم در خاطراتش از قول شاه م اسداهللا
 ينشوند خودكش ريه دستگك نيا يشان دارند و برا در دهان انوريدهند، مردها قرص س ينفس به جنگ ادامه م

  )١٤٦ص ران،يا يدربار سلطنت همحرمان يادداشتهاياسداهللا علم، من و شاه،  ري(ام» كنند. يم
پرداخت. او در پاسخ به نامه  يريبه موضع گ ييفدا شتازيجنبش پ هيعل يگيجالد از همان ابتدا با فروما ينيخم

 ديبا«نوشت:  ١٣٥٠ بهشتيارد ٢٨ خيدر اروپا، در تار ياسالم يانجمنها هيمسئول اتحاد ١٣٥٠ بهشتيارد ٦
 ياست بررس ياساس حكومت استعمار ميتحك يبرا يرا كه در ممالك اسالم ييهايپرداز عهيو شا هايحادثه ساز

 نيا يبود كه وقت آنگونهحقيرانه و ارتجاعي خميني موضع » .اهكليسو حادثه  هيحوادث ترك رينظ د،يكن قيدق
 د،يدر اروپا به چاپ رس ياسالم يانجمنها هي، ارگان اتحاد»اسالم مكتب مبارز« هيدر همان زمان در نشر اميپ

 ،يني)، نهضت امام خميارتي(ز يروحان ديحم ديحذف شد. (س »اهكليو حادثه س هيحوادث ترك رينظ«جمله 
  )٤٨٧-٤٨٦، جلد سوم، ص ١٣٧٤ زيچاپ دوم پائ ،يانتشارات مركز اسناد انقالب اسالم

  
  انقالب ژينا با پيشتازي زنان

اين جنايت  ارتكاب با شهريور امسال مزدوران خامنه اي زنده ياد ژينا (مهسا) اميني را به قتل رساندند و ٢٥روز 
 درنورديدتار و پود جامعه را آغاز و به سرعت » زن، زندگي، آزادي«شعار با  كهجرقه جنبش و خيزشي زده شد 

بپاخاسته را در برابر نظام حاكم با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن قرار داد. انقالبي كه از آن روز  و توده
پا  اعتالبه مرحله جديدي از  ١٣٩٦دي  خيزشكه با  جلوه ديگري از بحران و شرايط انقالبي استآغاز شد، 

كه انفجاري بزرگ را در چشم  ردكَجامعه را وارد كشاكشي  ،١٣٩٨آبان هفته آخر قدرتمند و با قيام  گذاشت
  انداز قرار مي داد. 

  
و به پا خاسته دستكم هزار و پانصد تن از مردم  كشتاركوتاهي پس از مهار قيام آبان كه به وسيله  مدت

در  ،اصولگراامير محبيان، يكي از تئوريسينهاي باند خامنه اي و جريان ميسر شد،  ديگر دستگيري هزاران تن
  ١٣٩٨ آذر ٢٨سميناري كه گزارش آن را خبرگزاري ايرنا در روز پنجشنبه 

 »بمب اجتماعي«اكنون روي جامعه ما هم «  :كرد و گفتبه انباشت خشم و نفرت مردم اعتراف  ،پوشش داد
قرار داشته كه هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد. نبايد از كنترل آن پديده با هر روشي خوشحال باشيم، 

بينم تر شدن به يكديگر هستند. با اين رويكرد من فعل كاهنده نمي بلكه بايد بدانيم اين موارد درحال نزديك 



شد و كشيده  شهريور ٢٥روز  »بمب اجتماعي«ضامن  ،آري ». بينم...بلكه خشونت بيشتر و نفرت بيشتر را مي
آن تمام كشور و عمق  پهنا، گسترهايجاد كرد كه  كشورانفجار عظيمي در سپهر سياسي، اجتماعي و فرهنگي 

تمامي گروههاي اجتماعي جبهه كرده است. بر بنياد حكومت وارد  ناپذيري جبران  ِضربهو تاكنون  بر گرفتدررا 
آن را مورد  يدرون يباندهادسته بنديها و  يبا تمامخامنه اي  دادگريباساس واليت  ،زنانخلق با پيشتازي 
 يياز كالن شهرها جان،ياز بلوچستان تا آذربا ،از خوزستان تا خراسان، از كردستان تا لرستان تهاجم قرار داده و

كوچك و بزرگ  يرشت و ... تا شهرها ، سنندج، مشهد،اهوازكرمانشاه، كرج،  ز،يبراصفهان، ت راز،يچون تهران، ش
جنبش  ند.ديكشحاكم را به چالش  ي، نظم فرتوت و ارتجاعو حتي روستاهاي كوچك كشور يهمه استانها

مرگ بر ديكتاتور/ مرگ بر اصل واليت « هاياديفررا با  يانقالب طيبحران و شرا ،ريكم نظ يبلوغ در سرنگوني
واليتش باطله/ سپاه جنايت مي كند، رهبر  ،خوايم/ خامنه اي قاتلهفقيه/ جمهوري اسالمي نمي خوايم نمي 

حمايت مي كند/ ديكتاتورِ سپاهي، داعشِ ما شمايي/ دشمن ما همين جاست دروغ مي گن آمريكاست/ سليماني 
خائنه/ مرگ بر اين واليت، اين همه سال جنايت/ مرگ بر خامنه اي/ ننگ ما ننگ ما، رهبر  قاتله، رهبرشم

بهش نگيد «اعالم كرد:  به صراحت مبارزاتي نشان داده و گوناگون تاكتيكهاياشكال  در و  »و...ما  الدنگ
  » .انقالباعتراض، اسمش شده 

  
بر اين واقعيت مُهر تاييد زد كه تضاد اصلي مردم ايران با رژيم در اين چند ماه  ١٤٠١سترگ و پرتوان انقالب 

دو مولفه مهم در جامعه همچنان بر شرايط سياسي حاكم در تماميت آن است و اين تضاد آشتي ناپذير است. 
و مردم نيز نمي خواهند به شكل گذشته حكمراني كند حكومت قادر نيست به شكل گذشته  :حُكم مي راند
  زندگي كنند. 
كه بر خالف ديدگاه برخي از گروهها و شخصيتهاي سياسي، تحريم و فشار خارجي مي دهد نشان انقالب جاري 

  نه مردم را منفعل مي كند و نه آنان را در كنار استبداد مذهبي حاكم قرار مي دهد. 
و بيداري و  دگانيو مبارزه محرومان و ستمد يآگاه ريرشد كم نظبراي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، 

روحيه انقالبي زنان و مردان ايران زمين و فداكاريهاي اقشار مختلف مردم جاي بسي افتخار و خرسندي دارد. 
خود پيرامون زمينه ها و رويكردهاي انقالب جاري را به شكل  يديدگاههاشوراي عالي سازمان ما به زودي 

  مفصل تري اعالم خواهد كرد.
  

  زنان و مردان آزاديخواه!
و خاطره همه زنان و مردان  اديخود  اتيسال ح پنجاه و سوميندر آغاز  رانيخلق ا ييفدا يكهايچر ازمانس
در شهر و با دشمن  كاريدار، در پ يچوبه ها يپادر  خ،يشاه و ش يكه در زندانها ييفدا شتازيجنبش پ ريدل

  . اردد يم يرا گرام دنديبه شهادت رس رانيا يستيسِتُرگ جنبش كمون يو در راه هدفهاروستا 
دولت و كه براى آزادى، دموكراسى، صلح و پيشرفت، عدالت و جدايى دين از  ايران زمينزنان و مردان به  ما

  .يمنابودى ستم جنسى، مذهبى و ملى مبارزه مى كنند درود مى فرست
، به ويژه زنان، جانفشاني كردندكه در راه تحقق خواستهاى ترقيخواهانه مردم ايران  دالورانيتمامى  ما ياد و نام

  . يمرا گرامى مى دار جنبش انقالبي كنوني به شهادت رسيدندجريان در  كه مردان، نوجوانان و كودكاني



و همبستگي را ارج مي نهد  مقاومت و پايداري زندانيان سياسي و عقيدتي رانيخلق ا ييفدا يكهايچر سازمان
و به  شهيدان و زندانيان سياسي اعالم كرده هاي هانوادخهمبستگي خود را با  ما .خود را با آنان اعالم مي كند

  اداي احترام مي كنيم.پايداري آنان 
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به عنوان يك سازمان كمونيستي، همچنان به مبارزه تا رسيدن به آزادي 
شيفتگان آزادي در  مقدم مردم ايران كه همهِ خواست اوليه و كنوني در شرايط و سوسياليسم ادامه مي دهد. 

راه آن پيكار مي كنند، سرنگوني رژيم حاكم با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن و به سرانجام رساندن 
كانون ستيز (تضاد عمده) و گرانيگاه تحول جامعه ايران براي  ،اين خواستايران است. نوين انقالب دمكراتيك 

قيام همگاني و استفاده از تمامي اشكال مبارزه را حق مسلم مردم ايران «ما از اين رو  رهايي را تعريف مي كند.
  مي شماريم. 

د كميته سازمان ما ايجاد هسته هاي مخفي مقاومت، تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و خبر رساني، ايجا
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 مبارزه كارگران، معلمان، 

ن، زنان، روشنفكران، فرهنگيان و هنرمندان كارمندان، مزدبگيران، پرستاران، دانش آموزان، دانشجويان و جوانا
(گزارش سياسي، مصوب نهمين شوراي عالي » است و ما به سهم و توانايي خود در اين مسير تالش مي كنيم.

  )٢٠١٧فوريه  ٧ /١٣٩٥بهمن  ١٩سازمان، سه شنبه 
اين ائتالف دمكراتيك پشتيباني كرده و به سهم خود در ايران براي تحقق اين خواست ما از شوراي ملي مقاومت 

مداخله مي كنيم. تالشهاي مذبوحانه براي درهم شكستن اتحاد ما در 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 

  ند.تزلزل و فرصت طلبي انتخاب كرده ايم، ايجاد ك
  

  »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«

  »زنده باد انقالب دمكراتيك نوين مردم ايران«
  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 ٢٠٢٣فوريه  ٣ /١٤٠١بهمن  ١٤ه آدين

 
  
 


