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به مراسم يادمان رستاخيز سياهكل خوش آمديد

دوستان ،رفقا ،همرزمان ،به همايش چهل و نهمين سالگرد سياهكل خوش آمديد!
دهه هاست كه  ،٤٩اسم رمز و فرمان آتش يك جنبش نوين در تاريخ سياسي معاصر است .چه تـصادفي كـه امـروز ،سـال
شروع حادثه ،شماره عمري هم هست كه از آن گذشته .در گذر اين همه سال بسيار فاكتها تغيير كـرده ،شـرايط دگرگـون
شده و زاده ي سياهكل فراز و نشيبهاي بسياري را پشت سر گذاشته .او ناچار بوده با زخـم سـركوب و خيانـت بـر تـن ،در
چشم توفان زندگي كند.
با اين حال دو چيز تغيير نكرده و اولين آن رويايي است كه علي اكبر صفايي فراهاني و پاكبازان گروه جنگل در سر داشتند
و براي گشودن راه آن به زندگي ،جنگيدند .در روياي سرخ و صريح آنها آزادي ،ملتي اسير را در آغوش مي گرفت و عدالت،
بازوانش را براي دربرگرفتن فرودستان و نفرين شدگان از هم مي گشود .همه آنها كه از آستان جنگل برفي سياهكل پا بـه
راه گذاشتند و آنها كه ديروز و امروز بر سرنوشت شان شوريدند ،دل در اين پندار ممكن ،اين جانمايه زندگي انساني داشته
و دارند.
تغيير ناپذير همچنين زندگي ابدي  ١٥سرو ايستاده جنگل گيﻼن در ياد و خاطره مردم ايـن سـرزمين و تـاريخ آنهاسـت.
سينه توده ها نگاهبان بسياري حماسه ها ،روزها و دوره هاي غرور آميز ميهن است و كـساني كـه خـشت وجودشـان ايـن
يادمان ها را ساخته .در يادمان آنها ،مردم اميد به روزهاي بهتر را در دل مي پرورند ،روشناييهاي دلگرم كننـده در روزگـار
سياه را پاس مي دارند و از امكان ظهور تواناييهاي فراتر از ناتواني اكنون خويش ،نيرو مي گيرند .داستان حماسه هايي كـه
در ذهن مردم خانه كرده ،آن نيروي بيداركننده اي است كه رهجويان و عاشقان ،حسرت زده ها و ستمديده هـا را فرامـي
خواند كه مي توان واقعيت موجود را پشت سر گذاشت و بر فراز آن ايستاد .هر چه شب تيره تـر ،شُـعله ايـن اميـد گـرم و
روشنايي بخش تر.
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آري ،در آن روزهاي سخت و سياه كودتا ،آنگاه كه سربازان و ژنرالها با چكمه هاي خونين روي آرزوها و غرور مردم شكست
خورده رژه مي رفتند و وقتي آنها كه وظيفه شان اعتراض و مقاومت بود ،تسليم شده يا به كنج آسـوده اي خزيـده بودنـد،
مسعود احمد زاده و بيژن جزني ،حميد اشرف و علي اكبر صفايي صداي تندر ساي عصيان شدند.
چريكهاي فدايي با اراده تغيير و شهامت آغاز آن ،سد بهانه هاي تئوريك ،عافيـت جـويي و تـرس را فـرو ريختنـد و بـراي
پيشروان توده در دانشگاه و كارخانه ،مدرسه و مزرعه راه و نشان گذاشتند .آنها با خون خـود ثبـت كردنـد كـه پاسـخهاي
تاريخي ،محصول پاسخ به ضرورتهاست و نه شرايط ايده آل .چون تاريخ هميشه بهترين و مطمـئن تـرين شـرايط را بـراي
حركت و دگرگون ساختن شرايط موجود در اختيار نمي گذارد ،اما در انتظار چنين لحظه اي نيز نمي توان نشست و بايـد
پذيرفت هيچ راه حل آساني براي چالشهاي بزرگ ،به بزرگي آزادي و حيات يك ملت ،وجود ندارد.
حركت توفاني چريكهاي فدايي و نافرماني آنها در آن دوران سكوت و پذيرش ،آرامش كساني كه به انتظار معجـزه شـرايط
نشسته بودند را برهم زد و چرت دسته ديگري را كه زير پرچم "برادر بزرگ" ،بر تشك نرم "انقﻼب سفيد" لميـده بودنـد،
گستاخانه پاره كرد .خيرگي افقي كه گشوده شده بود ،براي ميانه بازهاي سياسي و ارتجاع مذهبي ،سوزني بود كه در نگـاه
مات و رو به عقب شان فرو مي رفت.
همان صداهايي كه امروز برآشفتگان آبان و دي را به افراط گري ،زياده روي ،خشونت گرايي و تحريك جـﻼدان و قـصابان
متهم مي كنند ،همانها كه به جاي پرخاش به فرادستان غارتگر و خونريز ،فرودستان به جان آمده را نكـوهش مـي كننـد،
همين اركستر دائمـي،
مبــــارزه انقﻼبــــي و
مقاومت جانانه در برابر
رژيـم شــاه را نيــز زيــر
ضرب مي گرفـت و بـا
جعــل درس اخــﻼق و
آيـــه آكادميـــك بـــه
خرابكـــاري در جبهـــه
خيـــزش و انقـــﻼب و
شكــــستن روحيــــه
نيروهــاي آن مــشغول
بود.
اما چريكهاي فدايي به جلو نگريستند و اجازه ندادند باد مخالفي كه به صورتشان مي خورد ،از پيشروي بازشـان نگـه دارد.
آنچه كه آنها براي زندگي در طراز انسان عصر خود مي خواستند ،نه فقط مي بايست در برابر تهاجم از درون و بيرون تـاب
بياورد ،بلكه ارزش آن را داشت كه حتي برايش جان بسپارند
اين همان قلب سركش و فدايي اي است كه در سينه  ١٥٠٠شهيد امسال مي تپيد .آنها نيز شـانه بـه شـانه از جـان خـود
گذشتند تا اميد يك ملت به فرداي بهتر ،شاد و آسوده زنده بماند و روح دﻻوري با تمام شكوه و غرورش بر جان هـزاران و
صد هزاران كه از پس آنها راهي ميدان هستند ،بدمد .شهيدان خلق از بهمن تا دي بيهوده نمرده اند ،اين ملت دوباره به پا
خاسته است تا جنگي كه شاه و شيخ عليه اش آغاز كردند را تا به آخر پيش ببرد و تـاريخ خـود را كلمـه بـه كلمـه از نـو
بنويسد...
به پاس آنها و به ياد زندانيان سياسي و اسيران قيامهاي آبان و دي بايستيم و دقيقه اي سكوت كنيم.
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بيانيه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
به مناسبت چهل و نهمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل
روز دوشنبه  ١٩بهمن  ١٣٤٩يك گروه كوچك از رزمندگان انقﻼبـي بـه پاسـگاه ژانـدارمري
سياهكل حمله كردند و آن را خلع سﻼح كردند .اين رويداد كه خبر آن به سرعت بـه گـوش
همگان رسيد ،به پژواك درد و رنج ميليونها ايراني كه زير تازيانـه و شـﻼق ديكتـاتوري شـاه
بودند تبديل شد و به همين خاطر رويداد حماسي سياهكل خود را همچون يك رستاخيز به
ثبت رساند و در »آن ديار بي قراران« قرار همه مدافعان آزادي و برابـري شـد .بـا رسـتاخيز
سياهكل جنبش نوين كمونيستي ايران از خاكستر خـود سـربرآورد و نـام سـازمان پرافتخـار
چريكهاي فدايي خلق ايران بر تارك اين جنبش به ثبت رسيد.
سازندگان حماسه سياهكل پس از چند سال كار تداركاتي وارد كارزاري شدند كه صف بندي
بين انقﻼب و استبداد را قطعيت بخشيد و مرز روشني با هرگونه طمع ورزي و سالوس صـفتي اپورتونيـستها ترسـيم كـرد.
رزمندگان حماسه سياهكل مي دانستند كه در چه راه پرفراز و نشيبي گام گذاشته اند و آماده بودند تا هزينه تصميم خـود
را بپردازند .آنان مي دانستند در راهي كه برگزيده اند هيچ تقدسي وجود ندارد .آنچه كـه آنهـا را پـيش مـي بـرد ،نيـروي
انسانيت و عشق به رهايي و برابري بود.
رستاخيز سياهكل گرچه با معيارهاي نظامي عملياتي كوچك بود ،اما همين اقدام موج بزرگي را به جنبش درآورد كـه نـه
فقط ديكتاتوري شاه را به وحشت انداخت ،بلكه همه پوششهاي تئوريكي كه بي عملي را در پس خـود پنهـان مـي كـرد و
همه مصلحت جوييهاي رايج كه بر پيكر كمونيستها همچون اختاپوس چنگ انداخته بود را از هم دريد و همزمان با جنـگ
تمام عيار عليه ديكتاتوري ،سيماي كريه فرصت طلبان عافيت جو را افشا كرد.
همين كوله بار سرشار از عشق به آزادي و عدالت بود كه دغدغه هاي زنـان و مـردان آزاديخـواه و كمونيـست را از سـر راه
برداشت و موجب تكثير »آفتابكاران جنگل« شد.
در  ٤٩سال گذشته جا به جاي ايران زمين ،هرگاه فرزندان »آفتاب و باد« براي رهايي ،دمكراسي و عدالت دست به خيزش
و قيام زدند ،سرود آفتابكاران جنگل را سر دادند.
در واكنش به رستاخيز سياهكل ،محمد رضا شاه مانند همه ديكتاتورها نخواست و نتوانست كه نداي جوانـان آزاديخـواه را
تحمل كند و به سركوبي گسترده روي آورد .رفقا مهدي اسحاقي و محمد رحيم سماعي طي عمليات پس از  ١٩بهمن بـه
شهادت رسيدند و رفقا غفور حسن پور اصيل ،علي اكبر صفايي فراهاني ،احمد فرهودي ،جليل انفرادي ،محمدعلي محـدث
قندچي ،ناصر سيف دليل صفايي ،هادي بنده خدا لنگرودي ،شعاع الدين مشيدي ،اسماعيل معيني عراقي ،اسكندر رحيمي
مسچي ،محمدهادي فاضلي ،عباس دانش بهزادي و هوشنگ نيري در بيدادگاههاي نظامي فرمايشي به اعدام محكـوم و در
سپيده دم روز  ٢٦اسفند همان سال به جوخه اعدام سپرده شدند.
اين كشتار ددمنشانه با موجي از انزجار و تنفر روبرو شد و برجسته ترين شاعران ،نويسندگان ،هنرمندان آزاديخواه و پيشرو
ترين زنان و مرداني كه قلب شان براي آزادي و سوسياليسم مي طپيد ،از جنبش پيشتاز فدايي به اشكال مختلف حمايـت
كردند و خوني كه از پيكر چريكهاي فدايي بر زمين ريخته شد ،بـذر شـورش و خيـزش فرودسـتان و سـركوب شـدگان را
پراكند.
ما هرسال واكنش شاه و خميني به جنبشي كه با حماسه سياهكل آغاز شد را تكرار مي كنيم تا اهميت و نقش اين رويداد
در تاريخ ايران معاصر را نشان دهيم.
اسداﷲ علَم در خاطراتش از قول شاه مي نويسد» :عزم و اراده آنها اصﻼ ً باور كردني نيست ،حتي زنها تا آخـرين نفـس بـه
جنگ ادامه مي دهند ،مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه دستگير نشوند خودكـشي مـي كننـد) «.اميـر
اسداﷲ علم ،من و شاه ،يادداشتهاي محرمانه دربار سلطنتي ايران ،ص(١٤٦

٥

خميني جﻼد از همان ابتدا با فرومايگي عليه جنبش پيـشتاز فـدايي بـه موضـع گيـري پرداخـت .او در پاسـخ بـه نامـه ٦
ارديبهشت  ١٣٥٠مسئول اتحاديه انجمنهاي اسﻼمي در اروپا ،در تاريخ  ٢٨ارديبهشت  ١٣٥٠نوشت» :بايد حادثه سازيها و
شايعه پردازيهايي را كه
در ممالـــك اســـﻼمي
بــراي تحكــيم اســاس
حكومـــت اســـتعماري
اســت بررســي دقيــق
كنيــد ،نظيــر حــوادث
تركيـــــه و حادثـــــه
ســــياهكل «.موضــــع
خمينــــي آن چنــــان
ننگين بـود كـه وقتـي
اين پيام در همان زمان
در نــــشريه »اســــﻼم
مكتب مبـارز« ،ارگـان
اتحاديـــه انجمنهـــاي
اســﻼمي در اروپــا بــه
چــاپ رســيد ،جملــه
»نظير حوادث تركيه و
حادثه سياهكل« حذف
شـــد) .ســـيد حميـــد
روحـــاني )زيـــارتي(،
نهــضت امــام خمينــي،
انتشارات مركز اسناد انقﻼب اسﻼمي ،چاپ دوم پائيز  ،١٣٧٤جلد سوم ،ص (٤٨٦-٤٨٧
خميني با شَم ارتجاعي خود به خوبي از خطراتي كه جنبش مسلحانه دوران شاه نهضت ارتجاعي و منفعل او را تهديد مـي
كرد ،آگاه بود و براي همين مدت كوتاهي پس از به دست گرفتن قدرت ،سـپاه پاسـداران را ابتـدا در  ٩اسـفند  ١٣٥٧بـه
عنوان بخشي از دولت و سپس در  ٢ارديبهشت  ١٣٥٨به عنوان يك نيروي مـستقل ،در اسـاس بـراي مقابلـه بـا سـازمان
چريكهاي فدايي خلق ايران و سازمان مجاهدين خلق ايران بنياد نهاد .در اين مورد پاسدار عليرضـا افـشار ،سـركرده گـروه
پژوهشي دانشگاه عالي دفاع رژيم ،در مصاحبه با تلويزيون حكومتي جام جم گفت» :در عرصه امنيت كه اون ابتـدا قبـل از
جنگ تحميلي ما ناامنيهايي داشتيم ،سپاه بيشتر در اون رابطه شكل گرفت براي مقابله با گروهكهاي ضدانقﻼبي كـه حـاﻻ
چريكهاي فدايي خلق ،مجاهدين خلق كه اسلحه به دست گرفته بودند و ترورهاي وسيعي انجام مي دادند.«.
خروش آبان ماه  ١٣٩٨و مواضع ما
پس از قيام قدرتمند تهيدستان در دي ماه  ١٣٩٦در بيش از  ١٥٠شهر ،تضاد توده هاي مردم با ديكتاتوري حاكم افزايش
بي سابقه اي پيدا كرد .در سال  ١٣٩٧جامعه ايران در تب و تاب تغيير و تحول شـعله ور بـود .در آن سـال شـاهد ٩٤٧٣
حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار و  ٢٤٣حركت اعتراضي از جانب دانشجويان بوديم كه اخبار آن در ماهنامـه »نبـرد
خلق« و ساير رسانه هاي سازمان ما منتشر شده است.
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دو مولفه مهم در جامعه همچنان بر شرايط سياسي حكم مي راند :حكومت قادر نيست به شكل گذشته حكمرانـي كنـد و
مردم نيز نمي خواهند به شكل گذشته زندگي كنند .در نيمه اول سال گذشته جامعـه سرشـار از جـوش و خـروش بـود و
سرانجام در هفته آخر آبان ماه با افزايش ناگهاني و اعﻼم نشده بهاي بنزين ،اقشار گوناگون جامعه را به واكنش واداشـت .از
شامگاه روز جمعه  ٢٤آبان خيزش مردمي با شتاب سراسر كشور را درنورديد .رژيم در هراس از سرنگوني از روز شـنبه ٢٥
آبان ،دسترسي به شبكه اينترنت را در سراسر ايران قطع كرد.
قيام دﻻورانه زنان و مردان ايران زمين طي  ٦شبانه روز اساس نظام بيدادگر وﻻيت فقيه را با تمامي دسته بنديها و باندهاي
دروني آن به لرزه درآورد .از خوزستان تا خراسان ،از كردستان تا لرستان ،از بلوچستان تـا آذربايجـان ،از كـﻼن شـهرهايي
چون تهران ،شيراز ،اصفهان ،تبريز ،كرمانشاه ،كرج ،اهواز ،سنندج ،مشهد ،رشـت و  ...تـا شـهرهاي كوچـك و بـزرگ همـه
استانهاي كشور ،فرودستان ،تهيدستان ،به حاشيه رانده شدگان ،كارگران ،دانشجويان و جوانـان »نظـم فرتـوت و ارتجـاعي
حاكم را به چالش كشيده و بلوغ كم نظير بحران و شرايط انقﻼبي را با فرياد و خون خود در برابر چشم و گوش همگان قرار
دادند .هنگامي كه عمق استراتژيك جمهوري اسﻼمي زير ضربه هاي جنبشهاي سترگ مردم عراق و لبنـان وا مـي رود ،در
كانون ام القرا ،انقﻼب عليه باندهاي فاسد و تبهكار و بـراي رهـايي بـا گامهـاي بلنـد خـود خيابانهـاي شـهرهاي مـيهن را
درنورديده و دستان پرتوان خلق بپاخاسته با خون و آتش و سرشار از شور رهـايي ،تـاريخ خـود را مـي نويـسند) «.بيانيـه
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران پيرامون قيام پرتوان مردم ايران عليه تبهكاران حاكم ،چهارشنبه  ٢٩آبان  ١٣٩٨ـ ٢٠
نوامبر (٢٠١٩
در بامداد روز يكشنبه  ٢٦آبان ،خامنه اي از منبر »درس خارج« ،فرمان سركوب بي دنده و ترمز صادر كرد و بر طبق اخبار
موثقي كه تاكنون منتشر شده ،دستكم  ١٥٠٠تن در اين خيزشها و يا در بازجوييهاي پس از بازداشت به شهادت رسيده و
بيش از  ٢٠هزار تن بازداشت و يا مجروح شده اند.
جمعبندي ما از قيام سترگ آبان چنين بود:
» -١بحران و شرايط انقﻼبي وارد مرحله جديدي شده و رژيم حاكم بر ايران با همه دسته بنديها و بانـدهاي درونـي آن در
مركز مشكﻼت و دشواريهاي مردم ايران قرار دارد و منبع تضاد منحطي است كه كرامت ،ارزشها و غرور آنها را لگدمال مي
كند .جامعه يك بار ديگر و اين بار با توان بيشتر براي تغيير بنيادي اين شرايط به پا خواسته است.
 -٢قيامهاي چند روز گذشته و صدها حركت اعتراضي طي يك سال گذشته نشان داد كه بر خﻼف ديدگاه برخي از گروهها
و شخصيتهاي سياسي ،تحريم و فشار خارجي نه مردم را گوشه نشين و منفعل مـي كنـد و نـه آنـان را در كنـار اسـتبداد
مذهبي حاكم قرار مي دهد.
 -٣قيام با وجود سركوب بيرحمانه و ارتكاب جنايت جنگي عليه شهروندان غيرمسلح ،با قدرت به پيش مي رود .رژيـم بـه
تله افتاده است ،گريبان او را نبايد رها كرد و بايد درهم كوبيدش .در ميدان اين مبارزه ،نفس هر كـس كـه بلنـدتر اسـت،
پيروزي از آن اوست و ايستادگي جانانه مردم دلير ايران در برابر ماشين سركوب ،در حال از نفـس انـداختن رژيـم فرتـوت
وﻻيت فقيه است  ...پس به پيش ،به پيش!«
خروجي تشديد بحران خارجي ،كﻼن ضربه به نظام
ولي فقيه نظام براي مهار بحران انقﻼبي داخلي و براي به بيراهه كشاندن انقﻼب مـردم عـراق و لبنـان بـه تـشديد بحـران
خارجي رو آورد و دست به يك رشته تنشهاي نظامي در عراق عليه آمريكا زد كه در انتها به هﻼكت پاسدار قاسم سليماني
و ابومهدي مهندس انجاميد.
پس از اين كﻼن ضربه ،كارگزاران سياسي و امنيتي رژيم ،آمريكا را تهديد به »انتقام سخت« كردند .ابتدا با به راه انداختن
نمايش جنازه گرداني كوشش كردند با صرف هزينه هاي كﻼن ضربه خيزش آبـان و هﻼكـت قاسـم سـليماني را بـا مـرده
سواري ترميم كنند .نمايش خاكسپاري جنازه سليماني تبهكار منجر به يك فاجعه انساني ديگر در كرمان شد كه دهها تن
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در ازدحام ساخته و پرداخته شده جان خود را از دست دادند و تعداد بيشتري مجروح شدند .همزمان ،سـپاه پاسـداران در
همان هنگامي كه موشك بي خطر و اثر به طرف آمريكا پرتاب مي كرد ،يك هواپيماي مسافربري را سرنگون كـرد و جـان
 ١٦٧مسافر و  ٩خدمه آن را گرفت .پنهانكاري  ٧٢ساعته حاكميت و اعتراف به آن پس از فشارهاي داخلي و بين المللـي،
خشم و نفرت جامعه را برانگيخت .دانشجويان كه در  ١٦آذر و در سراسر كشور عليه كل نظام بپاخاسته بودند ،اين بار هـم
همراه مردم قيام كردند .خروش دانشجويان دانشگاههاي تهران به سرعت مورد حمايت مردم ،دستكم  ٢٠شهر و در دههـا
مكان قرار گرفت و طي چهار روز زنان و مردان آزاديخواه ،وﻻيت ،ولي فقيه و قاسم اش را شستند و آويزان كردند.
توده برخاسته برخﻼف ادعاي كساني كه به بهانه كشته شدن يكي از جنايتكارترين سـركردگان سـپاه و بـا توجيـه »خطـر
جنگ« ،به شكلي مضحك )مستقيم و در لفافه( به سود رژيم تبليغ و ترويج مي كردند ،طي چهـار روز خيـزش و جنـبش،
تمام هياهوي توخالي اين معركه گيري مضحك را در غريو شعارهاي خود محو كرد.
مردم فرياد مي زدند» :مرگ بر ديكتاتور /مرگ بر اصل وﻻيت فقيه /جمهوري اسﻼمي نمي خوايم نمي خـوايم /خامنـه اي
قاتله ،وﻻيتش باطله /سپاه جنايت مي كند ،رهبر حمايت مي كند /ديكتاتورِ سپاهي ،داعشِ ما شـمايي /دشـمن مـا همـين
جاست دروغ مي گن آمريكاست /سليماني قاتله ،رهبرشم خائنه /مرگ بر اين وﻻيت ،اين همه سال جنايت /مرگ بر خامنه
اي /ننگ ما ننگ ما ،رهبر الدنگ ما و  «...بدين ترتيب »تدبير« تشديد بحران خارجي به »تنبيه« بي سابقه رژيم جمهوري
اسﻼمي و در راس آن خامنه اي تبديل شد.
تشديد جدال در هرَم قدرت
در سال گذشته به موازات تعميق و اعتﻼي انقﻼبي و گسترش خيزشهاي مردمي ،تضادهاي دروني در هرَم قـدرت شـدت و
حدت بي سابقه اي پيدا كرد .جدال بين باندهاي دروني رژيم بر سر كنوانسيونهاي مقابله با تامين مالي تروريسم )(CFT
و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي )پالرمو( ،جدال بين باند روحاني با شوراي نگهبان گوش به فرمان خامنه اي ،مساله
به اصطﻼح مبارزه با »چپاولگران« اموال عمومي و  ...از جمله مواردي است كه باندهاي درون حاكميـت بـر سـر آن تـضاد
واقعي دارند .اين تضادها تا كنون تحت تاثير وحدتي كه اين باندها پيرامون سركوب مردم و مهار جنـبش برانـدازي دارنـد،
تعيين تكليف نشده است .نقشه راه خامنه اي با عنوان »جوان گرايي« كه با برگماري يك جﻼد و قاتل در راس قـوه فاسـد
قضاييه كليد خورد ،به احتمال زياد به قلع و قمع باند موسوم به »اعتدال« و زائده به اصطﻼح »اصﻼح طلب« آن در شعبده
بازي انتخابات يازدهمين دوره مجلس در روز  ٢اسفند امسال ختم مي شود .پس از آن خامنه اي درصدد است تا يك غﻼم
حلقه بگوش خود را كه هواي ياغيگري احمدي نژاد به سرش نزند ،با يك نمايش قﻼبي به مسند رياست جمهوري برگمارد.
بديهي است كه هرچه خامنه اي به عنوان فرد اول نظام مي خواهد ،نمي تواند به طور صددرصد عملي كند .ريزش از بدنـه
رژيم ،توازن قوا را به طور مداوم تغيير مي دهد .مهمتر از آن وجود بحران انقﻼبي و قيامهاي مردمي است كه مي تواند تمام
نقشه هاي خامنه اي به طور خاص و برنامه هاي كل نظام به طور عام را برهم زند.

زنان و مردان آزاديخواه!
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آغاز پنجاهمين سال تولد خود با ابراز خرسندي از رشد كم نظير آگـاهي و مبـارزه
محرومان و ستمديدگان ،همچنان به مبـارزه تـا رسـيدن بـه دنيـايي عـاري از سـتم ،تبعـيض و اسـتثمار و بـراي آزادي،
دموكراسي ،نابودي ستم جنسيتي ،مذهبي و ملي ،صلح و پيشرفت ،عدالت و جدايي دين از دولت ادامه مي دهد.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران خاطره همه زنان و مردان دلير جنبش پيشتاز فدايي را كه در زندانهاي شاه و شيخ ،در
پاي چوبه هاي دار ،در پيكار با دشمن و در راه هدفهاي ستُرگ جنبش كمونيستي ايران به شهادت رسـيدند ،گرامـي مـي
دارد.
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سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران شـهادت بـيش از  ١٥٠٠تـن از قيـام كننـدگان آبـان مـاه ،جـان بـاختن  ١٧٦تـن از
سرنشينان هواپيماي اوكرايني و كشته شدن نزديك به  ٧٠تن از مردم كرمان در كارناوال مرده سواري قاسم سليماني و ...
را به خانواده و بستگان آنان و به مردم ايران تسليت مي گويد و از مجامع بين المللي مي خواهد كه در همكاري با دولتهاي
كانادا و اوكراين به رژيم ايران براي دست برداشتن از پنهانكاري و ارسال جعبه سياه هواپيما به اوكراين فشار مكفي و عملي
وارد كند.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همبستگي خود را با قيام مردم عراق و لبنـان اعـﻼم كـرده و بـا گراميداشـت خـاطره
شهداي جنبش آزادي خواهي مردم اين دو كشور ،فقدان آنان را به خانواده و به مردم لبنان و عراق تسليت مي گويد.
مواضع ما پيرامون شرايط كنوني شفاف و صريح است و همان گونه كه در بيانيه ها و گزارشهاي سياسي اعﻼم شده ،ما اين
شرايط را »وضعيت انقﻼبي« ارزيابي كرده ايم.
به گمان ما »ستيز توده ها با حاكميت در تماميت آن ،تضاد بين قدرت حقيقـي و قـدرت حقـوقي ،تـضاد بـين مناسـبات
بورژوايي حاكم با روبناي ناسازگار سياسي )استبداد ديني( و تضاد نظام جمهوري اسﻼمي با كشورهاي ديگر )آمريكا ،اروپا و
خاورميانه( شدت و حدت بي سابقه اي پيدا كرده است .در تاريخ صد ساله كشور ما ،هيچگاه تضادهاي اساسـي جامعـه بـه
اين ميزان عميق و درهم تنيده نبوده است« و بنابراين تاكيد كرده ايم» :ما قيام همگاني و استفاده از تمامي اشكال مبارزه
را حق مسلم مردم ايران مي شماريم .سازمان ما ايجاد هسته هاي مخفي مقاومت ،تشكيل هسته هاي كوچك رسـانه اي و
خبررساني ،ايجاد كميته هاي مخفي عمل و شوراهاي هماهنگي ،سازمانيابي براي نافرماني مدني و  ...را راهكارهـاي ايجـاد
بي شمار كانونهاي شورشي مي داند .اين راهكارهـا اشـكال مناسـب و عملـي بـراي همـاهنگي مبـارزه كـارگران ،معلمـان،
كارمندان ،مزدبگيران ،پرستاران ،دانش آموزان ،دانشجويان و جوانان ،زنان ،روشنفكران ،فرهنگيان و هنرمندان است و ما به
سهم و توانايي خود در اين مسير تﻼش مي كنيم«.
خواست اوليه و مقدم مردم ايران ،سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي حاكم با همه دسته بنديها و بانـدهاي درونـي آن و بـه
سرانجام رساندن انقﻼب دمكراتيك و استقرار يك نظام دمكراتيك و عرفي است.
ما از مبارزه به حق كارگران ،معلمان ،پرستاران ،كشاورزان و همه مزدبگيران عليه نظام حاكم و سرمايه داري لگام گسيخته
كه تعرض آن به سطح زندگي و معيشت مردم دامنه بي سابقه اي يافته ،حمايت مي كنيم .مزد عادﻻنه و زندگي شايـسته،
حق اعتصاب ،ايجاد تشكلهاي مستقل و نظارت سازمان بين المللي كار بر تامين حقوق مزدبگيران ،حق مسلم نيروهاي كار
ايران است و ما به طور پيگير از آن حمايت مي كنيم.
ما نهادهاي مدافع حقوق بشر ،سنديكاها و اتحاديه هاي نيروهاي كار را به پشتيباني از مبارزه و مقاومت مردم ايران فرامـي
خوانيم و از همه كشورهاي جهان مي خواهيم كه كليه مناسبات اقتصادي خود با رژيم ايران را مشروط به قطع شـكنجه و
اعدام و رعايت حقوق بشر در مورد شهروندان ايران كنند و حق مردم ايران براي تغيير رژيم حاكم به دست خودشان را بـه
رسميت شناسند.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران يازدهمين دوره شعبده بازي انتخابات مجلس ارتجاع را تحريم كرده و تبليغ و شـركت
در اين نمايش ضد مردمي را عليه منافع مردم ايران مي داند.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همه ايرانيان آزاديخواه را به اتحاد و مبارزه براي ايجـاد جبهـه همبـستگي بـه منظـور
سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي وﻻيت فقيه و ايجاد يك جمهوري سكوﻻر ،دموكراتيك و مستقل فرا مي خواند.
»ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي وﻻيت فقيه متحد و متشكل مي شويم«
»مرگ بر ديكتاتوري ،مرگ بر خامنه اي ،زنده باد آزادي«
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
سه شنبه  ١٥بهمن  ٤ – ١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠
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قيام خونين آبان  ،٩٨دستاوردها و چشم اندازها
متن سخنرانی زينت ميرهاشمی در گراميداشت چهل و نهمين سالگرد  ١٩بهمن ،حماسه و رستاخيز سياهکل
با درود به شما و سپاس كه در گراميداشت رستاخيز سياهكل حضور داريد.
با درود و گراميداشت ياد و نام رفقاي پيشتاز فدايي ،آفرينندگان جنبش نوين كمونيستي و رستاخيز سياهكل.
با درود به فرزندان آفتاب و باد كه جانشان را در مبارزه عليه استبداد و نگاه داشتن پرچم انقﻼب فدا كردند.
درود به زندانيان سياسي و افتخار به آنان كه در برابر بي ستاره كردن آسمان ايران از طرف رژيم ،مقاومت كـرده و مـشعل
فروزان مبارزه مردم ايران براي آزادي را در دست گرفته اند.
هزاران درود و بوسه به گونه و دستهاي مادران سياه پوش ،داغداران زيباترين فرزندان آفتاب و بـاد كـه فرزنـدان شـان بـا
فرياد مرگ بر ديكتاتور جان فدا كردند و ترديدي نيست كه در دامان بيشمار مادران ،زنان و مردان قهرماني تكثير خواهند
شد.
با جانهاي شيفته آزادي كه در راه برابري جان فدا كردند پيمان مي بنديم كه براي نشاندن لبخند پيروزي بر چهـره هـاي
مادران ،پدران ،فرزندان و همسران رنج كشيده و داغدار ايران زمين
دست از دادخواهي بر نمي داريم ،فراموش نمي كنيم و نمي بخشيم و در ايران آزاد شده فردا ،محاكمـه قـاتﻼن و شـكنجه
گران را به دادگاه عادﻻنه بر طبق معيارهاي شناخته شده جهاني واگذار كنيم.
اكنون كه وارد پنجاهمين سالگرد حيات سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران مي شويم ،آتش فروزان انقﻼب رهـايي بخـش
خلق بپاخاسته در سراسر ايران مي درخشد .هدف رزمندگان سياهكل آزادي ،دمكراسي ،برابري ،صلح و سوسياليـسم بـودو
آنها مي دانستند كه اين مسير آسان و بدون هزينه نيست و براي همين از همه چيـز ،تاكيـد مـي كـنم همـه چيـز خـود
گذشتند تا مردم ايران به كرامت و زندگي انساني دست يابند .آنها كمونيستهاي بي عملي كه فقـط نظريـه پـردازي كننـد
نبودند .انها معيار و محك تئوري را عمل مي دانستند.
آنها از نظريه عميق ماركس دفاع مي كردند كه گفت» :فيلسوفان تا كنون تنها جهان را به شيوه هاي گوناگون تفسير كرده
اند ،اما مساله اصـلي تغييـر
جهــان اســت) .«.تزهــايي
درباره فويرباخ ،شماره (١١
دوســتان عزيــز ،ســياهكل
آذرخــشي بــود كــه صــحنه
سياسي جامعه ايـران را بـه
كلي دگرگون كـرد و نـام و
نشان خود را بر تاريخ ايران
زمين به عنوان يـك نقطـه
عطف به ثبت رساند .جـاي
تعجب نـدارد كـه دشـمنان
ســـوگند خـــورده آزادي و
رهايي مردم ايران ،به ويژه پايوران استبداد مذهبي حاكم ،براي مخدوش كردن سيماي درخـشان چريكهـاي فـدايي خلـق
ايران به شيوه هاي مختلف لجن پراكني مي كنند و ياران اين رستاخيز تاريخي ،به هر شكل كه بتوانند ،آن را گرامـي مـي
دارند .حضور همگي ما در اين مراسم ،همچنين اداي احترام به  ١٥رزمنـده اي اسـت كـه در بامـداد روز  ٢٦اسـفند سـال
 ١٣٤٩اعدام شدند.
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دوستان غزيز
براي ترسيم چشم اندازهاي پيش رو و كند و كاو مسايل روز ،تجزيه و تحليل رويدادهايي كه از سال  ٨٨تا  ،٩٨يعتي طـي
يك دهه در ايران اتفاق افتاده ،ضروري است .دستاوردها و ارزشهاي انقﻼبي و تجربه هاي به جاي مانده ،سـرمايه مـا بـراي
پاسخ به مسايل روز و به تصوير كشيدن آينده است.
بر اين منظر ،با وفاداري به ارزشها و آرمانهاي رفقاي سياهكل كه در سرنگوني ديكتاتوري موروثي ثَمر داد ،به مسايل امروز
جنبش ضد ديكتاتوري وﻻيت فقيه مي پردازم.
رژيم وﻻيت فقيه طي  ٤دهه با همه امكانات خود ،تاريخ مردم ايران را آن طور كه خودش مـي خواسـت نوشـت .توليـدات
ارتجاعي خود را در داخل به مردم تحميل و به خارج صادر كرد  .از تغيير كتابهاي درسي ،رشد قارچ گونه تشكلهاي مزدور
با بودجه هاي كﻼن دولتي و حمايت ولي فقيه براي تبليغ دين حكومتي و ...بقيه كارها كه خود خبـر داريـد را مـي تـوان
شمارش كرد ،اما موفق نشد مردم و به ويژه جوانان و به خصوص زنان را تابع انديشه هاي ارتجاعي خود كند.
تاريخ را مردم مي سازند .انقﻼب را مردم به ثمر مي رسانند .رويدادهايي كه شرايط بحراني ايران را امـروز رقـم مـي زنـد
مانند ساختماني با بلوكهاي از پيش ساخته شده نيستند .اعتراضهاي مردمي است كه اين رويـدادها را سـاخته اسـت و در
كاكل آن قيام خونين آبان  ٩٨است .قيامي كه هرگز به رژيم آرامش نخواهد داد.
فاصله خيزشهاي مردم عليه رژيم را در نظر بگيريم .فاصله زماني كوتاه تر شده است .شعارها و عملهاي انقﻼبي راديكـالتر و
هدفمندتر ،گسترده تر و سراسري شده است .اين خيزشها ،نشون ميده كه طوفـاني بـراي تحـوﻻت بـزرگ و در قـدم اول
سرنگوني رژيم ديني آغاز شده است.
*جنبش دانشجويان و جوانان كه با حمله به كوي دانشگاه تهران آغاز شد و از  ١٨تير تا  ٢٣تير سال  ١٣٧٨جريان داشت،
*خيزشهاي سال  ١٣٨٨كه به ويژه پس از  ٦دي آن سال )روز عاشورا( شعار مرگ بر اصل وﻻيت فقيه را به ثبت رساند.
*قيام دي ماه  ١٣٩٦كه در بيش از  ١٥٠شهر به مدت ده روز تمام اركان حكومت را به لرزه درآورد.
* در سال  ١٣٩٧شاهد چند دوره اعتصاب سراسري كاميونداران ،خيزش متوالي كشاورزان شرق و غرب اصفهان ،اعتـصاب
بازاريان و شورش خياباني در چند شهر ،اعتصابهاي طوﻻني كارگران گروه ملي فوﻻد اهـواز و كـارگران نيـشكر هفـت تپـه،
گردهمآييهاي گوناگون معلمان ،بازنشستگان و پرستاران ،تجمع و اعتصاب در واحدهاي مختلف پتروشيمي ،گردهمآييهاي
مدافعان محيط زيست بوديم.
*قيام هفته آخر آبان ماه همين امسال كه با توسعه در كﻼن شهرها مساله سرنگوني رژيم را نه به مثابه يك امر كلـي كـه
همچون يك مساله مشخص به كف خيابان آورد .در اين قيام سرنوشت ساز بيش از  ١٥٠٠تن از زنان و مـردان مـيهن مـا
توسط مزدوران حكومت و به فرمان خامنه اي به شهادت رسيدند و هزاران تن زخمي و بازداشت شدند.
*ماجراجويي خامنه اي در تشديد تضاد با آمريكا كه منجر به هﻼكت فاسم سليماني شد ،به نظر مي رسيد كه يك فرصت
براي رژيم ايجاد كرده كه با مرده سواري و نمايش جسد يك تروريست جهاني بتواند صـحنه سياسـي را تغييـر دهـد .امـا
محاسبه غلط رژيم در واژگوني هواپيماي اوكرايني و دروغ پردازي  ٧٢ساعته پيرامون آن ،همه تبليغات رژيم را نقش بر آب
كرد و مردم در سراسر ايران طي چند روز ،رژيم را به چالش كشيدند.
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قيام آبان نقطه عطفي در جنبش ضد ديكتاتوري ،ضد سرمايه داري انگلي ،ضد قدرت حاكم فاسد است .اين قيام سرفـصل
جديدي در مبارزه مردم ايران باز كرده است  .به راستي مي توان گفت دو جبهه كامل شكل گرفته كه همـه را مجبـور بـه
تعيين تكليف كرده است .دو انتخاب .تقويت رژيم يا تقويت جنبش مردمي كه در آن همه اقشار تحت ستم جامعه شـركت
دارند .از ﻻيه هاي گوناگون نيروهاي كار ،فرودستان و تهيدستان ،تا ارتش بيكاران و از ﻻيـه هـاي پـاييني و ميـاني بخـش
متوسط جامعه تا مردم آواره شده حاشيه شهرها.
پاسدار حسين نجات ،از سركردگان سپاه پاسداران با تحفير از شركت فرودستان در خيزشها حـرف زد و گفـت» :در مـدل
جديد براندازي ،تكيه بر افراد فرودست جامعه و كساني است كه محصول حاشيه نشيني و بيسـوادي هـستند و در فـضاي
مجازي آلوده شده اند«.
مﻼحظه مي كنيد كه نيروهاي سركوبگري كه مدعي دفاع از »مستضعفان« بودند ،چگونه تحت فـشار خيزشـهاي مردمـي،
جاي واقعي خود در جبهه ستمگران و چپاولگران را نشان مي دهند.
اجازه دهيد خيلي خﻼصه به مهمترين دستاوردهاي قيامهاي مردم بپردازم .حتما شما هم نكته هايي به نظرتان مـي رسـد
كه مي توان اضافه كرد و مايلم در بخش دوم مراسم امشب آنها را گوش كنم.
تضاد مردم با هيات حاكمه آن چنان تشديد شده كه هيچ راه حلي براي كاهش اين تضاد و به عبارتي براي بـرون رفـت از
شرايط بحران انقﻼبي با باقي ماندن اين رژيم وجود ندارد .مشكل مردم ايران رژيم حاكم است .به ايـن معنـا جامعـه بـراي
تغيير بنيادين به پا خواسته است .دستاورد قيامهاي مردم ،خط باطل كشيدن بر همه جناحهاي درون حكومت ،مبارزه عليه
هر نوع استبداد ،چه سلطنت و چه حكومت ديني است .مردم مي خواهند سرنوشت خود را از دستان چپاولگران حكـومتي
خارج كرده و خود بر دست گيرند .شوراها به پا كنند .انتخابات آزاد برگزار كنند ،تبعيض مذهبي ،جنسييتي ،قومي و ملـي
را براندازند و نظام مبتني بر عدالت اجتماعي بنا كنند.
از اينرو عليه همه نهادهاي حكومتي هستند كه مانع رسيدن به آزادي هستند و براي به زير كشيدن آين نظام مبارزه مـي
كنند.
اين وضعيت جامعه را دو قطبي كرده است .قطب جنبش تغيير بنيادين و به دست گرفتن سرنوشت خود و سرنگون كردن
جمهوري اسﻼمي و همه دم و دنبالچه هايش ،حمايت انبوهي از نخبگان ،همچون هنرمندان ،خبرنگـاران ،ورزشـكاران و ...
كه بسياري از آنان در گذشته به سود حاكميت تبليغ مي كردند ،از خيزش مردم از دسـتاوردهاي بلـوغ شـرايط انقﻼبـي و
جنبشهاي راديكال مردم است.
همچنين بايد به نقش بي بديل زنان در خيزشها دست گذاشت كه اين نشاني از عمق مبارزه سرنوشـت سـاز مـردم ايـران
است.
به سخره گرفتن شكنجه و زندان و سركوبگري رژيم از ديگر دستاوردهاي قيام مردم است .به راستي جمله زيباي زنده يـاد
پويا بختياري را بايد فراموش نكرد .وي با شركت فعال در قيام و خبررساني گقت؛ من هم پسر كسي هستم! مي توان گفت
نقش آفرينان قيام با عمل خود اعﻼم كردند كه »كسي« هستند و رژيم ديگر نمي تواند آنها را ناديده بگيرد.
اما قطب ديگر را حاكميت با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن و كساني كه در حفظ اين رژيم منافع دارنـد ،تـشكيل
مي دهد .كساني كه سرنوشت خود را با قدرت حاكم گره مي زنند ،فريبكارانه و شيادانه مي خواهند اين بـاور را بـه مـردم
تحميل كنند كه مي توان تغيير از باﻻ يعني از درون حكومت عملي شود .نامه نگاري به جﻼدان و در راس آن بـه خليفـه
ارتجاع ،تبليغ براي شركت كردن در نمايش انتخاباتي با هدف انتخاب بين بد و بدتر از جمله رفتار اين گونه افراد و دسـته
جات است .آنها با تبديل شدن به بلندگوي رژيم براي ساده سازي جنايتها و خشونتهاي حكومتي از يك طرف و ضربه زدن
به مقاومت مردمي ايران عمل مي كنند.
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كساني كه در اين قطب فعال هستند .مردم را از »داعش و سوريه اي شدن« مي ترسانند .از جنگ و تكه تكه شدن ايران و
خﻼصه از همان »دشمن« ي مي ترسانند كه جمهوري اسﻼمي  ٤٠سال است از آن استفاده مي كند .به راستي كـشاورزان
اصفهان چه آگاهانه شعار »دشمن ما همين جاست ،دروغ ميگن آمريكاست« را سر دادند.
البته بايد گفت همه اين كارها و نگرانيهاي اين دلواپسان را رژيم خود به عنوان پدرخوانده داعش بر سر مردم ايـران آورده
است .استثمار ،غارت و چپاول ،بهره مندي از روشهاي استثمارگرانه و رواج سـرمايه داري نئـوليبرال از نـوع اقتـصاد شـبه
دولتي ،خصولتي سازي ،فاميلي سازي و قومي سازي .تبديل بازارهاي ايران به كاﻻهاي بنجل چيني ،تعظيم در برابر روسيه
با بخشيدن آب و خاك .سركوب هر نوع انديشه و تفكر ديني غير از دين حكومتي ،تجاوز به زنان و مردان در زندان ،چشم
درآوردن و سر بريدن ،كشيدن خون زندانيان ،تزريق مواد ويژه به زندانيان براي اعتراف گيري ،خـودكش كـردن زنـدانيان
سياسي و ....
مي دانيم كه اين رژيم است كه سوريه را با دفاع از بشار اسد تبديل به سوريه ويران كرد و حاﻻ هر كسي دلش مـي سـوزد
لطفا از رژيم حمايت نكند تا ايران تبديل به سوريه نشود .آنچه كه در ايران مي كذرد سوريه اي شدن پنهان است.
خﻼصه اين رژيم حاكم است كه مردم ايران را از داشتن زندگي عادﻻنه و شرافتمندان محـروم كـرده اسـت .كودكـان را از
داشتن دارو و بيمارستان و مدرسه محروم كرده است .به جاي آن انبوه انبوه موشك مي سازند و بودجـه سـپاه تروريـستي
قدس را براي خانه خراب كردن مردم عراق و يمن و سوريه هزينه مي كنند .پس اين رژيم است كه هولناكترين تحريمها را
به مردم ايران طي  ٤٠سال وارد كرده است .آنها كه ضد تحريميها هستند ،اگر مي توانند ،كـه البتـه نمـي تواننـد و نمـي
خواهند ،بايد بر اين حكومت فشار بياورند تا دست از اقدام عليه مردم ايران بردارد.
قيام آبان بيش از هر هنگام همه ديدگاهها ،چشم اندازها و راه حلها كه بر اساس آن اتحادها ،تشكلها و اقدامات شـكل مـي
گيرد را عريان كرد و به سطح آورد .نشان داد كه مبارزه مردم با رژيم جدي اسـت .شـوخي در كـار نيـست .جنـگ واقعـي
حكومت با مردم است .شعار بجنگ تا بجنگيم يك شعار واقعي است .ما جمهوري اسﻼمي نمي خواهيم رهبر الـدنگ نمـي
خواهيم واقعي است .اين شعارها در قيام آبان از دلها و خانه ها به سطح خيابان كشيده شد.
برآمد اين دستاوردهايي كه بر شمرديم اين است كه جه قطبي را بايد تقويت كرد .ميانه وجود ندارد .هركس مجبور اسـت
در يك جبهه ثبت نام كند .تضاد اصلي چيست؟ و در برابر اينها چه چشم اندازهايي را مي توان تصور كـرد .البتـه طبيعـي
است كه افق آينده را نمي توان از پيش پيش بيني كرد اما با نگاهي به رويـدادهاي روز دو راه در برابرمـان اسـت .تقويـت
چشم اندازهايي كه به پيروزي و ثمر رسيدن انقﻼب مردم كمك مي كند يا ادامه وضع موجود بـه نفـع رژيـم و در نتيجـه
تداوم جهل و جنايت.

اما چشم اندازها

اين قسمت موضوعي است كه مي دانم دوستان و رفقاي شركت كننده حتما نظر دارند و در قسمت بعـد بـه نظـارت شـان
گوش خواهيم داد.
بحران در جامعه و در درون هرم قدرت بسا عميق تر و دامنه دار تر از آن است كه به شيوه هاي معمول بتوان بـرآن غلبـه
كرد .برخي از وابستگان به باند ولي فقيه اين بحران را به خوبي به تصوير كشيده اند.
هشدار گروهي از فعاﻻن دلواپس كه سابقه مسئوليت در بسيج دانشجويي دارند ،در نامه بـه خامنـه از »اضـمحﻼل نظـام و
رويگرداني كثيري از مردم از دين و حكمراني ديني« خبر داده اند .اين نامه را سعيد زيباكﻼم ،استاد فلسفه دانشگاه تهران،
در كانال تلگرامي خود با امضاي  ١٠٠نفر از فعاﻻن به اصطﻼح اصولگرا منتشر كرده است .در اين نامـه آمـده اسـت» :اگـر
جمهوري اسﻼمي دست به اصﻼحات اساسي ،بنيادين و ساختاري نزند و در سياستهاي راهبردي فعلي تجديد نظر نكنـد و
ارادة جدي براي فهم واقعيت دردهاي مردم و شنيدن فريادهاي نارضايتي آنها و به رسـميتشـناختن حـق اعتـراض شـان
نداشته باشد ،نه تنها اين دست اعتراضات هيچگاه تمام نخواهد شد ،بلكه در ابعـاد گـسترده تـري در آينـده ادامـه خواهـد
يافت.«.

١٣

بنابرين اولين نكته اي كه در مورد چشم انداز مي توان با قطعيت گفت ،ادامه بحران و شرايط انقﻼبي است.
نقشه خامنه اي براي مهار بحران به اصطﻼح »جوان سازي« است .خبرگزاري حكومتي فارس وابسته به سپاه پاسـداران در
روز  ٢٧آذر امسال »نويد تغيير اساسي و تحول اساسي در نظام مديريتي كشور« را مي دهد و مي نويسد» :انشااﷲ نويد اين
تغيير اساسي و تحول اساسي در نظام مديريتي كشور با حركت مردمي و جوانانه اي كه آغاز شده در عرصه هـاي مختلـف
مسائل فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي انشااﷲ به زودي خواهيم ديد«.
با رد صﻼحيت كردن فله اي كارگزاران حكومت براي نمايش موسوم به انتخابات معلوم مي شود كه جوان كـردن مـديريت
به معني وارد كردن انبوه پاسداران سركوبگر ابتدا در مجلس و سپس در دولت است .اين چشم اندازي است كه حكومـت و
در راس آن خامنه اي تصوير مي كنند.
نكته دوم در مورد چشم انداز ،نقش تحريمها در حكومت و در جبهه مردم است .ضربه تحريمها به رژيم كامﻼ روشن است.
اما نكته مهم اين است كه برخي تبليغ مي كردند كه تحريمها جنبش مردم را به سكون مي كشاند و در مواردي آنان را بـا
حكومت همسو مي كند .واقعيتهاي دو سال گذشته كه تحريمها جدي شده ،عكس اين نظريه را نشان مي دهد.
نكته سوم در ارزيابي چشم انداز اين است كه آيا خيزشها مردمي جريان پيدا مي كند؟ آيا رژيم سرنگون مـي شـود؟ آيـا
بايد به اين رژيم فشار وارد كرد؟ چه ابزارهايي براي اين فشار وجود دارد؟ آيا رژيم خودش فرو مي پاشد ،يعنـي زوال پيـدا
مي كند؟ يا بايد آن را برانداخت؟
پاسخ ما چنين است :رژيم به خودي خود سرنگون نمي شود و بايد آن را ساقط كـرد .اكثريـت قـاطع مـردم ايـران و حتـا
كارشناسان اين رژيم و نظريه پردازان خارج از ايران به اين موضوع پرداخته اند كه پايان عمر رژيم فرارسيده است.
براي سرنگوني آن زمان نمي شود گذاشت .براي پيروزي انقﻼب به نظر من نمي توان تاريخ تعيين كرد .اما به طور قطع اين
مردم ايران و با نيروي سازمانيافته مقاومت است كه رژيم را سرنگون خواهند كرد.
يكي از نشانه هاي دوران پاياني رژيم ،ايجاد الترناتيوهاي عموماً مجازي است .از الترناتيوهاي يـك روزه تـا چنـد هفتـه اي
توليد مي شوند .اما اين الترناتيو ها متاسفانه جدي نيستند .حتا براي عملي شدن حرفها و باورهاي خودشان هم تﻼش نمي
كنند .بلكه بيشتر ساده كردن تغييرات بزرگ به نفع خودشان است .هدف برخي از اين الترناتيوها تخريب نيروهـاي مبـارز
جدي است تا سرنگوني حكومت .بعضيها هم كه دلشان براي ديكتاتوري شاه و حكومت موروثي تنگ شده كه بايد به آنهـا
يادآور شد كه اين رژيم ميوه و محصول ديكتاتوري سلطنتي است .مردم ايران از اين ديكتاتوري گذر كرده اند.
خﻼصه كنم :بحران انقﻼبي ادامه خواهد يافت و سرنگوني رژيم در دسترس است .رژيم خود بخود سرنگون نمي شود و بايد
آن را برانداخت و مساله اصلي سازماندهي انقﻼبي به منظور مداخله در امر انقﻼب است .موضوع الترناتيو و رهبري در عمل
انقﻼبي خود را نشان مي دهد .موضع سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به عنوان يك عضو شوراي ملي مقاومـت ايـران و
پيشنهاد ما البته روشن است و همگان از آن اطﻼع دارند.
حرفهايم را با فرازي از بيانيه توضيحي »پيرامون قيام سرنوشت ساز كارگران ،تهيدستان و مردم آزاديخواه« خاتمـه ميـدم:
»ما قيام همگاني و استفاده از تمامي اشكال مبارزه را حق مسلم مردم ايران مي شماريم .سـازمان مـا ايجـاد هـسته هـاي
مخفي مقاومت ،تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و خبر رساني ،ايجاد كميته هاي مخفي عمل و شوراهاي همـاهنگي،
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 ،كارمندان ،مزدبگيران ،پرستاران ،دانش آموزان ،دانشجويان و جوانان ،زنـان،
روشنفكران ،فرهنگيان و هنرمندان است و ما به سهم و توانايي خود در اين مسير تﻼش مي كنيم«.
سپاسگزارم كه به من گوش كرديد

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh
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واژه گانم را عاشق كن
فتح اﷲ كياييها
واژه هايم را گم كردم،
چونان غزالي رمنده
گريختند.
هنگام كه پشت كوه
گيسو بر شب فشانده
مي خواندي
و غرور آوايت
بوي كرك پر) (١مي داد.
زاگرس هيچگاه اينگونه مست نبود
جز آن زمان كه غمانم
دم كردم
در قوري شبق گونه ي نگاهت
و بوي كرك پر را
بر رقص ماهرانه ي زاگرس
چونان عطر ﻻله ي وحشي
آن ﻻله هاي سرنگون
پاشيدم.
رقصي چنان ميانه ي زاگرس
در دره هاي پر از خون
دست در دست كولبري تنها
و خم شده زيرباري از ترجمان عشق
كه مستي ...عين راستي بود
و كولبر جوان
چونان سروي
آري اينگونه است كه مردمان درد ،رنج ،شكنجه
مي ايستند ،مي رقصند
اما
هرگز نمي ميرند
اين رقص ماست تماشا كن.
بر ساحل بخون نشسته ي نيزار
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اين رقص ماست
كه ققنوس وار نشسته به بيضه
در آتشي مدام كه مي سوزاند
و مي پراكند خاكستر سرخمان
به ساحل جنگل
آنجا كه عطر رفيقان
هنوز مي پيچد به دامن البرز.
و نيزار تكثير مي شود
در قامت بلند فدايي.
اين رسم عاشقي است كه مي روياند
صدها هزار بنفشه و با بونه
و كرك پر
واژ هايم را مست عشق
چنان كن
كه نجوايتان از پس كوه
بشنوم
امشب پلنگهاي زخمي و عاشق
بيدارند.
هنگام كه عاشيقهاي سينه ام
گم شدند
زيرچتر موهايت
كه بر طبق هفت آسمان
به ناز مي نواخت
سه تار رهايي را،
تو را كه بوي دشت پاك
جوي روان
و باروت رهايي بودي
بر ناف بار نشسته ي آهو
نافه گشودم
آنسان كه مرغكان عاشق ِخونين بال
بنام به خوانندت.
با سينه سرخ واژه هايم
بال بر بال طوفان
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سفر كن ،بجنگ.
بگذار خشم آسمان
تندر نشسته به قلبت را
چونان رعد
بر ابر يا ئسه فرو آرد
مي داني:
اسب آرزوهايم
ماديان سركشي است
كه تو را
يكريز مي تازد.
) (١بوته ايست خوشبو در دامنه هاي زاگرس.

***
بگذاريد برگردم
تقديم به جانْ فدا ،رفيق امير پرويز پويان
بگذاريد برگردم:
برايِ ناتمامِ خاطرات
برايِ پرواز
و برايِ ابديت يك بوسه و
كوچه اي فراموش شده در انتهايِ پاييزْ گونِ حافظه
بگذاريد برگردم ...
بگذاريد بالْ نوازِ فرشته گان
بر غريب گسترِ كهنْ سالِ سرزمين اَم
بتابد
و من،
از دقايقِ بي مرز
از حواليِ دريچه و دريا
عبور كنم
شايد كه!
هر آدمي نيز
به تمثيلِ من و پرندگان
اين ژنده پوستينِ بطالت را

فدريكو_خسوس_گارسيا_لوركا
برگردان :اميد آدينه
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رها كند:
و مشعلِ انديشه و
تُرد احساس
تقديرِ انسانِ معاصر شود
آري ...
اي گزمه هايِ وحشت و فريب
و اي شوم زادگانِ مقدس پيشه يِ مناره پرست
كه نطق و نگاه و تقوايِ تان
سراسر،
جنون و دشنه و تابوت است:
بگذاريد
تا چونان قوها
برگردم
و در برابرِ نفرت و دروغ
تصويري يا نجوايي از آينه و آسمان باشم و
خيانت پوشِ سايه ها را
به هر خلقِ محروم و مظلوم ،خبر دهم!
بگذاريد
برگردم

براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com
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پيامها فرستاده شده به مراسم گراميداشت
چهل و نهمين سالگرد رستاخيز سياهكل
رفقا مرجان ،اميد آدينه و كارن از ايران و رفيق م .وحيدي از اشرف  ٣در آلباني ،جمعي از فعاﻻن كمونيـست )دانـشجويان
سابق( ،برخي از هواداران سازمان در منطقه پارس جنوبي ،يكي از فعاﻻن اجتماعي از منطقه سيل زده در جنوب لرسـتان،
يكي از معلمان لرستان ،يك فعال دانشجويي از تهران ،يك فعال كارگري از تهران كه به تازگي از ايران خارج شده و جمعي
از مبارزان سياسي ،كنشگران و فعاﻻن مدني لرستان.

نسل بی تکرار
ما نسل بي تكرار بوديم
نسل سرود و شوق و شور بيقراري
نشكفته گل هايي كه پرپر شد ز طوفان
رقصان به روي چوبه هاي دار بوديم
بيگانه با آرامش و آسودگيها
ميزيستيم بين كتاب و روزنامه
از آفتابكاران جنگل مينوشتيم
با ظلم ظالم در صف پيكار بوديم
بالشت ما سيمان سخت انفرادي
پاهايمان مجروح و درد آلود و خونين
با آرمان ها عهد و پيمان بسته بوديم
ما آشناي جوخه و رگبار بوديم
تاريخ را شاهد بگيريد
ما نسل بي تكرار بوديم
در تندباد حادثه از ياد رفتيم
در بازي كفتارها بر باد رفتيم
اما قسم بر آسمان پرستاره
ياد رفيقان زنده ميگردد دوباره
وقتي كه شب رفت و گل خورشيد خنديد
آنجا به ياد نسل بي تكرار باشيد:
روييده از خاكستر حﻼج بوديم
رقصان به روي چوبه هاي دار بوديم

مرجان ،ايران ،بهمن ١٣٩٨

کمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com
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اين ذره ذره گرمي خاموش وار ما ،يك روز بيگمان ،سر ميزند ز جايي و خورشيد ميشود ...
در چهل و نهمين سالگرد بزرگترين رستاخيز و مهم ترين جنبش رهـايي بخـش معاصـر ايـران زمـين ،يعنـي حماسـه ي
سياهكل در  ١٩بهمن ماه  ١٣٤٩هستيم.
بعد از طي طريق در طول سالهايي پرفراز و نشيب در جبهه چپ و ساير احزاب گوناگون ايران ،بايد قاطعانه گفت و مـصمم
نوشت :كه حماسه سياهكل )اين سپهر سياسي( نقطه عطفي بي بديل و بي نظير در شـعور اجتمـاعي و شـرافت فرهنگـي
سراسر خاورميانه است كه به نماد عاطفه و مظهر مقاومت آن فاتحان سپيده دم و آذرخشان سرخ گـون تبـديل شـد و در
قلب خلقها و ذهن تاريخ به ثبت رسيده و نهادينه شده است.
آري ،پيشاهنگان سياهكل ،حاصل رنج و خشم و استقامت توده هاي زحمتكش جامعه ،و نيز اوج پيوند صادقانه و جسورانه
انديشه و عمل بودند كه با پيكار پرغرور و بي دريغ شان ،چهره نويني از تفكر سياسي و جنبش عدالت خواهانه و در نتيجه
تكامل چپ انقﻼبي ماركسيستي را در دوران خفقان پهلوي به منظر ظهور آوردند.
آنان ،حماسه سازان سياهكل ،ضمن پيام رهايي براي اقشار ضعيف و تحت فشار خلق ايران زمـين ،توانـستند فـضاي فـوق
امنيتي را بشكنند و ساختارهاي به شدت استبداد زده نظام ددمنش ستم شاهي را زير ضربات كوبنده خود بگيرند .و البته
قابل ذكر است كه اين رويداد ستبر و سترگ چريكي و مسلحانه روحيه اي مضاعف را در پيكره ي سياسـي ايـران دميـد و
حتي موجب تحسين و شگفتي ساير احزاب و انقﻼبيون خاورميانه گرديد ،زيرا كه حكومت تابوت گـستر پهلـوي بـه ماننـد
يكــي از هــار تــرين و منحــوس
تـــرين ســـگان وابـــسته بـــه
امپرياليــسم آمريكــا محــسوب
ميشد.
بيشك ،ايـن نبـرد نـابرابر ،رزم
مـــشترك و حركـــت انقﻼبـــي
رفيقان فدايي ،در تقابلي نزديك
با دو نيروي سركوبگر و انحـصار
طلب شاه و شيخ قرار گرفته كه
آشكارا ،و به طرز غريب و عبرت
آمــوزي در يــك قــاب ســفيد و
سياه جا گرفته اند.
سخن كوتاه :بار ديگـر بـا يـاد و
نام و خون آن فرزندان خاك و خورشيد ،تجديد عهد مي كنيم و با عزم و اراده اي راستين و راسخ ،خطـاب بـه اهـريمن و
ابليس زمانه )رژيم سفاك اسﻼمي( فرياد مي كشيم :ما نيز چونان ياران شهيدمان از تبار كوهيم و از نطفه جنگل زاده شده
ايم؛ و پيوسته و پوﻻدين ،در حضور ﻻله پوش اين ستاره و بر امتداد غضب اندود آن سنگر صلح و آزادي خواهيم ايستاد تـا
سرانجام ميان ما و ظلمت ،واژگان و تفنگها قضاوت كند.
خاطره و قيام رفيقان فدايي و حماسه سازان سياهكل گُل گون گرامي و راه شان پررهرو باد!
زندهباد صداي سوزان پيشگامان و پيشتازان مبارزه عليه امپرياليستها و سرمايه داران ديكتاتور مآب و مذهب سرشت.
تا ابد برافراشته باد پرچم پرافتخار كمونيسم
هرچه گستردهتر باد مبارزه مسلحانه انقﻼبي كه تنها راه رسيدن به آزادي است
اميد آدينه از طرف برخي از فعاﻻن سچخفا ،بهمن ١٣٩٨
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درود و سپاس بر رفقاي گرانقدرم در سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران
چهل و نهمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل ،پرچمداران مبارزه راستين و كمونيستهاي پيگير عليه ظلـم و سـتم را
تبريك مي گويم.
آينده ز ماست بي كم و كاست.
دير نيست ،دور نيست به سرانجام رسيدن انقﻼب خلق.
پيروزي و پايداري نيم قرن مبارزه پرافتخار بر مردم ايران و شما مبارك.
كارن ،هوادار سچخفا ،بهمن ١٣٩٨

به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد
www.radiopishgam.com
زنده آنهايند كه پيكار مي كنند؛
آنان كه جان و تنـشان ازعـزمي راسخ آكنده است؛
آنها كه از نشيب تند سرنـوشتي بلند بـاﻻ مي روند؛
آنها كه انديشمند به سوي هدفي عالي راه مي سپارند
و روز و شب
پيوسته در خيال خويـش يا وظيفه اي مقـدس دارند،
يا عشقي بزرگ.
» ويكتور هوگو«
حماسه سياهـكل تصويري ارزشمند و خونبار از تاريـخ ميهن ماست.پيـكار كسانـي ست كه معناي زندگي را كشف كردند؛
سرود پايداري خواندند و فردايي روشن و تابناك را نويد دادند.
اين جنبش قطب بنديهاي سياسي را بارز و برجسته كرد و صف بي عملي ،سازش كاري و عافيت طلبي را از هم جـدا نمود
و زنگ آغـاز پايان ستم و ديـــكتاتوري سلطنتي را به صدا در آورد .واقعه سياهكل شتاب بيشتري به جنشهاي انقﻼبي داد
و هنر انقﻼبي ،به خصوص شعر نو را سمت و سو داد و فصلي نوين در اين رابـطه گشود.
اگرچه خميني و فاشيـسم آخـوندي درخﻼء رهبران انـقﻼبي در سال  ٥٧قيام مردم براي آزادي و عدالت را ربود و مﻼخور
كرد ،اما شعله مبارزات مردم بپاخاسته هيچگاه فروكش نكرده و در سرفصلهاي مختلف ازجمله در قـيام آبانماه  ٩٨با بيش
از  ١٥٠٠شهـيد ادامه يافت و مي رود تا بـا انـقﻼبي فراگير و توده اي و با كانونهاي شورشـي بـساط جانيـان و سـتمكاران
آخوندي را با همه دسته بندي ها و باندهاي دروني آن از ايران زمين برچيده و حاكميتي را كه از گورستان برآمده است ،به
همان گورستان بازگرداند.
سوگند به خون ياران و رفيقان ايستاده ايم تا پايان
سﻼم بر فدايي ،سﻼم بر خلق ،سﻼم بر آزادي ،زنده باد سوسياليسم
م  .وحيدي )م  .صبح( ،بهمن ٩٨

کانال تلگرام راديو پيشگام
@radiopishgam
https://telegram.me/radiopishgam
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حماسه سياهكل با شليك اولين گلوله ،شروع عزيمتي شد از تنها معبر دوران به سوي يگانگي و فريـاد تـاريخ كـه هـر روز
براي تغيير نهايي آماده تر مي شود.
سياهكل نمود روشن يك موضع سياسي و تعهد اجتماعي و طبقاتي است كه آگـاهي بخـش و نيـروي محـرك بـي بـديل
جنبش انقﻼبي در راه تحقق بخشيدن به آرمان سوسياليسم شد.
به گفته رفيق كبير بيژن جزني ،سياهكل سنتز مبارزات گذشته جنبش كارگري و جنبش رهايي بخش ،بيـان كننـده آن
ضرورت تاريخي در شرايط اختناق و سركوب تاريخي است كه در برابر جنبش انقﻼبي قرار گرفته است.
ما در اين راه بر نقش استراتژيك چريكهاي فدايي خلق به مثابه پيشروترين جريان انقﻼبي ماركسيست  -لنيستي تا زمـان
حاضر تاكيد مي كنيم .درود مي فرستيم به سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كه چون پرتوي درخشان  ،بـدون انحـراف
پيرو اين يگانه استراتژي رهايي از استثمار و بهره كشي بوده است.
ما جمعي از فعاﻻن چپ در ايران تﻼش مي كنيم پيرو راه آنها باشيم.
گرامي باد حماسه سياهكل
پر رهرو باد راه آنها
جمعي از فعاﻻن كمونيست )دانشجويان سابق( ،بهمن ١٣٩٨
 ١٩بهمن ،چهل و نهمين سالگرد حماسه سياهكل گرامي باد؛ روزي كه چريكهاي فدايي خلق پاسگاه ضد خلقي سـياهكل
را خلع سﻼح كرده و برگ زريني را در مبارزه عليه ديكتاتوري شاه گشوده و طنين مسلسلهاي شـان خـواب را از چـشمان
مزدوران و سرسپردگان ربود.
راهي كه آن رفقا شروع كردند را تا برقراري دموكراسي ،عدالت و سوسياليسم كه اهداف نهايي آنان بود ،همچنان ادامه مي
دهيم.
از طرف برخي از هواداران سچخفا در منطقه پارس جنوبي ،بهمن ١٣٩٨
***

با درود بيكران به فرزندان ايران زمين
آنها كه رفتند ،آنها كه راه را با خون خود هموار كردند ،آنها كه نخستين بوته هاي خار را از ريشه زدند و به جـاي هريـك
شقايق كاشتند ،آنها كه مردابها را خشكاندند تا چشمه ها جاري شود ،آنها كه شليك گلوله هاي شـان كفتـاران زمـان را از
خواب خوش پراندند ،آري شجاعت جوانان در سياهكل در تاريخ براي هميشه ماندگار شد.
چهل و نهمين سالگرد حماسه سياهكل است و براي همه عزيزان پرپر شده اشك ماتم مي ريزيم .از طرف هموطنان سيل
زده جنوب لرستان بياد اين عزيزان هستيم محبتهاي سازمان در جريان سيل خانمان برانداز كه فراموش مان نكردنـد را از
ياد نخواهيم برد و همراه و هم پيمان هستيم تا براندازي اين حكومت ظالم.
چهل و يك سال است ،بله چهل و يك سال است كه مردم جز دروغ و تبليغات دروغ از اين حاكمان ظالم چيـزي نديدنـد؛
حاكماني بر پايه دروغ ،انقﻼبي شدند در حاليكه در انقﻼب سهمي نداشتند و حركتي مثبتي در پيروزي مردم نداشتند .اينها
با تزوير و دروغگويي و وعده هاي پوچ چهل و يك سال است بر مردم ظلم و ستم مي كنند .استفاده از امكانات رفاهي فقط
براي حكومت داران است و مردم هميشه مي بايد صحنه ها را پر كنند تا حاكمان ظالم فربه تر شوند.
اما امروز به هر ده كوره اي هم گذر مي كنيم ،به باطن و ذات اين ستمگران پي برده اند و مردم آگاه و آگاه تر شـده انـد و
ديگر دروغ و تبليغات جواب نميدهد .مردم به اين باور رسيده اند كه خسارات اين حاكمان بـه مراتـب بيـشتر از دشـمنان
خارجي است .البته مردم ايران در دنيا دشمني ندارند .چهل و يك سال به مردم القا كردند دشمن در كمين است و مـردم
ديگر فهميده اند همه اش دروغ بود دشمني در كار نبود و دشمنان جان و مال و ناموس اين مردم فقط اين حاكمان ظـالم
به سركردگي خامنه اي ملعون هستند كه نخبگان را كشته و مي كشند ،اميد را در زندگي پايمال كردند ،ايرانيان را منزوي
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كردند ،ولي مردمان ايران بيدار شدند و براي رفاه و آسايش فرزندان شان در حال جنگ هستند .نمونه بارز آن قيام آبان ماه
بود كه حكومت ظالم در يك حركت سركوبگرانه اينترنت را قطع كرد و به مدت ده روز جوانان را قتل عام كرد١٥٠٠ .نفر از
ايرانيان را كشتند ،انكار كردند و به خيال خود حكومت ظلم را با اين كشتار وقيحانه بيمه كردند .غافل از آنكه ايـن مـردم
جان به لب رسيده ديگر كوتاه نخواهند آمد با هيچ وعده و وعيدي ،ديگر هيچ سناريويي آنها را گول نميزند.
دوستان!
در سيلهاي جنوب لرستان بنيان زندگي مردمان از بين رفت و اگر كمك هموطنان سراسر كشور نبود ،چه فاجعه هايي كه
رخ نمي داد .هزاران وعده دروغ دادند و حال بعد از گذشت ده ماه از سيل ،مردمان اين ديار خانه و كاشانه اي براي زندگي
ندارند خانه هاي نيمه كاره به حال خود رها شده و ديگر هيچ مسوولي جوابگو نيست.
وظيفه انساني ايرانيان آزاد انديش خارج از كشور روشنگري هرچه تمام تر اين جنايات است جامعه جهـاني را آگـاه كننـد
اجازه ندهند اين حكومت ظالم بر روي جناياتش سرپوش بگذارد و همه باهم براي رهايي ايرانيان از چنگال حاكمان ظالم و
خونخوار و شخص خامنه اي ملعون تﻼش كنيم
به اميد فردايي روشن براي فرزندان ايران زمين با الگو گرفتن از حماسه سياهكل
رحمان جاري ،فعال اجتماعي در منطقه سيلزده جنوب لرستان ،بهمن ١٣٩٨
با درود
 ١٩بهمن ماه يادآور رشادتها و از خود گذشتگيهاي رفقايي بود كه داغ ستم بر كارگران و زحمتكشات بر دلشان نشسته بود
و اين آتش فروزنده موجب ايجاد حركتي شده كه شب پرستان و حافظان ستم و در راس آنها جهـانخواران را تكـان داد و
نويد بخش رهايي زحمتكشان است.
سياهكل بذري بود كه بر خاك پاشيده شد و اينك مي بينيم برخﻼف سركوبهاي سهمگين ،جوانه هاي آن در هفت تپه و
دانشگاه ها و در مدارس توسط معلمان آگاه سر برآورده و درخت تناور مبارزات مردمي است كه بـراي احقـاق حـق خـود
پافشاري مي كند.
آري جنبش سياهكل فرياد فروخفته جواناني بود كه از سياهي راهي به سوي نور مي جستند و در پي بر پـايي نظـامي بـه
دور از تبعيض و ستم بودند .ياد و نام تمامي رهروان راه رهايي همواره گراميست .هرگز نميرد آنكـه دلـش زنـده شـده بـه
عشق.
ياد و نام اين عزيزان گرامي باد و اميدواريم راهشان كه در جهت سعادت مردم ايران بوده ،پر رهرو باشد.
دست از طلب ندارم تا كام دل بر آيد يا جان رسد به جانان يا جان ز تن در آيد.
معلم پيشرو در لرستان ،بهمن ٩٨
***
با عرض درود و احترام و به پاس گراميداشت چهل و نهمين سالگرد رستاخيز سياهكل
سخن ما برگرفته از پيام خيزشهاي مردمي ،راهگشاي نابودي جمهوري اسﻼمي و با حضور فرزندان مصمم ايران ،از معلمان،
دانشجويان ،كارگران ،پزشكان ،پرستاران و  ...است.
با آنهايي سخن مي گوئيم كه در سالهاي اخير با ايجاد موجهاي اعتراضي گسترده براي رسيدن به هدف سرنگوني جمهوري
اسﻼمي از دي ماه  ٩٦تا دي ماه  ٩٨لرزه بر اندام رژيم افكنده اند
بله بايد تكرار كنيم تكرار اينكه انقﻼب عمومي ملت نيازمند سازماندهي است .در عين حال شرط اول سازماندهي ديگـران،
"سازماندهي خود" است .بدون وجود تشكيﻼت و سازماندهي ،پيروزي موجهاي اعتراصي براي رسيدن به هدف مطلوب غير
ممكن است.
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در نتيجه ما برخي از فعالين داخل به اين نتيجه رسيده ايم كه بعد از "دوره افشاگري" و "دوره اعتراض" كه بايد همچنان
نيز ادامه دار باشد اكنون بايد به دروه سازماندهي وارد شد ،هسته هاي مخفي تشكيل داد و به مبارزات مـدني و اعتراضـي
مردم سامان بخشيد .اين فعاليت در حال حاضر اگر چه نيازي به مبارزه مانند رستاخيز سياهكل ندارد و ربطـي بـه ايجـاد
تشكلهاي پارتيزاني براي حمله به پادگان هاي رژيم ،يا سر به نيست كردن آخوند محله و از اين دست ندارد .با ايـن حـال
بايد خود را براي هر نوع شكل و ابزار مبارزه آماده كنيم تا در شرايط مشخص ،پاسخ مشخص داشته باشيد.
زنده باد آزادي و درود بر رفقاي فدايي پيشگامان مبارزه با ديكتاتوري
دانشجوي فعال سياسي* .تهران ،بهمن ٩٨
*)اين پيام اندكي كوتاه شده(

سركوب ،آزار ،پرونده سازي ،دستگيري ،شكنجه و محاكمه فعاﻻن كارگري در
ايران را به شدت محكوم مي

كنيم.

قيام سياهكل حركتي از ميان پرشورترين ،انقﻼبي ترين ،پيشروترين و فداكارترين نسل جوانـان آزاديخـواه ايـران در برابـر
رژيم ستم شاهي بود؛ رژيمي كه گرچه پاك ترين و شجاع ترين آزادگان كشور را شكنجه كرد و يا به قتـل رسـاند ،امـا در
نهايت چاره اي جز زانو زدن در برابر بي باكي و از جان گذشتگي انقﻼبيون نداشت.
گرامي باد ياد و خاطره رفقاي حماسه ساز جنبش سياهكل كه با دستان خالي چنان طوفاني به پا كردند كه نه تنها لرزه بر
اندام خونخواران و نوكران امپرياليسم انداخت ،بلكه به توده ها نيز نشان داد در پس هر ابر تيره ظلم گستر ،آفتاب روشنايي
و اميد همچنان پابرجاست.
فعال كارگري* ،بهمن ٩٨
*اين رفيق به تازگي از ايران خارج شده است
***
بدون ترديد حركت هاي مهم تاريخي به طور برجسته علت و عامل آغاز كننده اي دارند كه به تدريج پـيش مـي رونـد تـا
رويدادهاي بزرگ را خلق كنند در اين راستا شكي نيست واقعه مهم سياهكل كه توسط سازمان چريك هـاي فـدائي خلـق
آفريده شد ،هيبت و هيمنه كذايي و واقعي نظام استبدادي شاه را نه تنها زير سوال كشاند ،بلكـه بـه شـدت فـضاي رعـب
آفرين و مرعوب كننده حاكم بر جامعه توسط دستگاه هاي امنيتي و ميليتاريستي شاه را هم شكست كه از حيث سياسـي
عﻼوه بر اينكه دستاورد بزرگي براي همه مبارزان انقﻼبي محسوب مي گرديد ،از جهت تعميق و گـسترش انـواع جنگهـاي
چريكي از نوع شهري و روستايي و كوهستاني هم راه ها و انگيزه هايي را در ميان نيرو ها و سازمانهاي انقﻼبـي همـسو بـا
مشي و اهداف فدائيان خلق و ديگر مبارزان سياسي را تقويت و به وجود آورد.
در اين ميان نمونه بارز و روشن آن ،جريان مبارزاتي معروف دكتر هوشنگ اعظمي لرستاني و گروه آرمان خلق با مبـارزين
مشهور و مقاومي همچون همايون كتيرايي و چند گروه سياسي ديگر مي باشد كه در مناطق شهري ،روستايي و كوهستاني
لرستان به عنوان يك حركت مبارزاتي و انقﻼبي به نحو چشمگيري نظام استبدادي حـاكم را بـه تـرس و تكـاپو و واكـنش
انداخت.
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تا حدي كه در استان لرستان عﻼوه بر بسيج سازمان هاي سركوبگر موجود مثل ساواك و شهرباني و ژاندارمري  ،حكومت
مجبور شد كه نيرويي هم تحت عنوان مقاومت ملي در مقابل آنها تشكيل دهد تا بتواند از عهده مقابله با آنها در بيايد كـه
با توجه به وقت و زمان اندك اين گردهمايي  ،از ذكر همه حركات و مبارزات چريكـي و انقﻼبـي آنهـا در سـطح شـهرهاي
لرستان و تاثيرشان بر افكار و اذهان عمومي مردم در پيش و پس از انقﻼب مي گذريم و فقط به ذكر اين نكته مهم بسنده
مي نماييم كه
ياران و رفقاي بازمانده دكتـر
هوشــنگ اعظمــي و گــروه
آرمان خلـق همچـون توكـل
اســديان ،ســيامك اســديان و
ديگــران در فــرداي مبــارزات
سياســي و چريكــي پــس از
انقـــﻼب ناتمـــام  ،٥٧جـــزو
نيروها و فرمانـدهان شـاخص
سازمانهاي سياسي شدند و از
آن مهمتر تاثيرات سياسـي و
مبارزاتي مـي باشـد كـه ايـن
جريانات بر فرهنـگ سياسـي
مردم لرستان و حتي هنر و موسيقي آن تا امروز به صورت پايدار بر جا گذاشته اند.
به گونه اي كه هنوز جوانان لر نه تنها ترانه ها و اشعار حماسي و انقﻼبي كه در وصف دكتـر هوشـنگ اعظمـي و همـايون
كتيرايي گفته شده است را زمزمه و بر زبان دارند بلكه نام و ياد اعظمي هم الهام بخش مبارزات و فعاليتهاي سياسـي آنهـا
مي باشد
رويدادها و رخدادهاي مهمي همانند قيام مردم خرم آباد در سال  ٧٩به حمايت از دانشجويان كه شهر را تا يك هفتـه در
اختيار خود داشتند و يا پيشگام شدن شهرهاي لرستان همچون دورود و نورآباد )دلفان( در قيام ديماه  ٩٦كه شعله خـشم
و اعتراض را به ساير شهرها و مناطق كشور گسترش داد ،از جمله پيامدها و دﻻيلي است كه بر بستر مبارزات تاريخي شكل
گرفته در طول پنج دهه اخير به وجود آمده است و هم اينك باز هم در تداوم روند مبارزات رهايي بخش مـردم ايـران بـر
عليه نظام استبدادي آدمكش آخوندي ،
ما جوانان ،زنان ،دانشجويان ،مبارزان ،روزنامه نگاران و همه كنـشگران سياسـي و مـدني بـا الهـام از حركتهـاي مبـارزاتي
جريانات سياسي پيش از سرنگوني شاه و با سر مشق قرار دادن دكتر هوشنگ اعظمي و همايون كتيرايي به عنوان اسطوره
هاي انقﻼبي خلق لر و ديگر مبارزين عزيز كشورمان ،مصمم و مصر هستيم تا با هماهنگي ،وحدت و يكپارچگي با همه ملت
و مبارزين ،راه ،اهداف و آرمانهاي عدالت خواهانه و رهايي بخش آفرينندگان واقعه تاريخي سياهكل را تا انتهاي خط محو و
نابودي و سرنگوني نظام استبدادي ديني حاكم در اشكال متنوع و گوناگون آن ادامه دهيم ،چـه آن موقـع كـه ﻻزم باشـد
همچون قيام دي ماه  ٩٦پيشگام باشيم و چه همانند آبان ماه امسال در هماهنگ با شهرها و ديگر مناطق كشور به ميادين
و خيابانها بياييم و چه به شكل اعتراض مدني ،فعاﻻنه آحاد ملت و مردم را از شركت كردن در انتخابـات نمايـشي مجلـس
منع و مانع شويم
زنده باد قيام و مبارزه و نابود باد استبداد و ديكتاتوري حاكم و هر گونه تفكر و برنامه اسـتبدادي ديگـر كـه خائنانـه قـصد
بازتوليد استبدادي ديگر به جاي استبداد موجود را دارد
جمعي از مبارزان سياسي ،كنشگران و فعاﻻن مدني از لرستان ،بهمن ١٣٩٨
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سه شعر تقديم به سازمان پر افتخارچريكهاي فدايي خلق ايران و رفقاي به خون خفتة سياهكل
هوشنگ اسديان )پگاه(
در سكوت غمينِ تاريك وحشتناك
شب پرستانِ تباهيِ هولناك
به خيالِ خود در سريرِ قدرت
آواز دادند ،ثبات و آرامش و مكنت.
اين نه آوازِثبات شاه
بل ،عوعوي بومي پليد
كه در خرابه اش؛
به صدا درآورد ،ناقوسِ مرگش.

"سياهکل جنگ ِل سرخِ ُگر گرفته"

آتشي كه در جنگلِ سياهكل زبانه كشيد؛
بيچاره شب پرستان را
زِ آرامشِ خيالي پراند،
به كابوسِ وحشت براند.
جنگلي غُنوده در حرمان و سردي
زندگي شد و تبلوراُميد و گرمي
عقابانِ بلند تيز پرواز
سرود فتحِ قله ،كردن آغاز.
پانزده ستارة مشتَعل
پانزده كبوترِ خونين بال
پانزده چريك فداييِ خلق
از شفَق تا فَلَق؛
رفيق صفاييِ فراهاني و يارانش
اين پيشقراوﻻنِ آزادي و سوسياليزم
زبانه هايِ آتشِ اين جنگلِ سرد و نفس بشكسته بودن.
از براي رفع جور و ستَم
از براي رهايي زِ غَم
از براي صلح و نان
دست ،شستن زِ جان.
از براي به يكسان بر سرِ سفره نشستن
با تو بودن ؛ عشق ورزيدن
سياهكل؛ جنگلِ سرخِ گُر گرفته
ستاره باران شد.

"سياهکل"
مغروري ،به انسان غرور مي بخشي
عميقي ،به انسان ژرفا
جاري ،به انسان شكوه
آبشاري ،به انسان بارش
دشتي ،به انسان وسعت
مغرورِ با غرور
عميقِ با ژرفا
جاريِ با شكوه
آبشارِ با بارش
دشت با وسعت
غرورِ تو زندگي است
ژرفاي تو جان است
بارشِ تو عشق است
شكوه تو انسان است
وسعت تو زيبايي است
زيبايي ،عشق مي آفريند
عشق ،انسان مي آفريند
انسان ،جان مي آفريند
جان ،زندگي مي آفريند
زندگي
جان
انسان
عشق
زيبايي
روزي ما دستانِ همديگر را خواهيم گرفت.
با من بيا
پابلونرودا )ريكاردو_اليسر_نفتالي_ريس_باسوآلتو(
برگردان :اميد آدينه
تقديم به جانْ فدا ،رفيق مسعود احمد زاده هرَوي
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با من بيا
همين لحظه:
تا فﻼكت و آتش و شقايق
تا زخمِ ديرينه و رنجِ مضاعف
و آن سوتر!
تا بسترِ بي شمارا نْ غضب و تاول
آري:
سمت كودكانِ به يغما رفته
همان نطفه هايِ ماتم و
نغمه هايِ حسرت
كه گويي
قاصد درد و سفيرِ رعشه
در اعماقِ گنگ خيابان اَند
با من بيا
اكنون در همين ثانيه هايِ پر طنين و بي تكرار:
بيا تا زنانِ فاحشه به اجبار را
تا خونِ ماسيده بر لبانِ كارگران را ببيني
و بشنوي كه چگونه ...
صدايِ سرد و ناسورِشان
در خانه هايِ شب گرسنگي
به خواب مي رود
با من بيا
همين لحظه:
تا دره هايِ رزم
و دروازه هايِ مقاومت
بيا تا هجرت باد و باغ در معبرِ موج كوبِ معما
تا خلق هايِ لُكنت گرفته بر ضرباهنگ خشم و نقاب
تا آنجا كه!
اربابانِ جنگ و
خداوندانِ ثروت را
لمس كني
با من بيا
اما صبور و ساده :همچون خنياگري مغرور
با من بيا
ولي آهسته و آرام  ...رويِ سمفونيِ اكنون
بيا تا انبوه عدم بر ترازويِ غبار اَندود و واژگونْ مانده يِ عدالت
تا شيار هايِ طمع در زيارت نامه يِ فقر و جهل و حادثه
و تا همين كابوسِ نزديك:
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زندانِ نور و فرياد ،زندانِ واژه و رويأ
زنداني شﻼقْ نشان كه
فرزندانِ آه و آفتاب را
بلعيده است
و مانند هزارانْ هزار قتلْ گاه ديگر
حكايت ها از مسلخ و مرگ دارد و
سنگ فرشِ مسير اَش
به چوبه يِ دار و بي گناهان،
ختم مي شود
با من بيا ...

"کشت و کار"
اگر مجالِ كشت و كاري بود
تمامِ زمين فقر را آباد مي كردم
و از بوي گندم
تو هم مستانه آواز مي خواندي
آوازِ ناز مي خواندي.
اگر مجالِ كشت و كاري بود
داسِ فقر را كه هرزه علفي را هم نمي چيد،
به خاك مي سپاردم.
با همت كشت كاران؛
زمين را نو آباد مي كرديم.
اگر مجالِ كشت و كاري بود،
داسِ زندگي را تيز مي كردم
بر سرِ زمينِ پر بار
هلهله زن
آوازِ برداشت ميخواندم.
اگر مجالِ كشت و كاري بود؛
با هم محبت مي كاشتيم
و عشق بر ميداشتيم
اگر مجالِ كشت و كاري بود.
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با من بيا
تقديم به جانْ فدا ،رفيق مسعود احمد زاده هرَوي
با من بيا
همين لحظه:
تا فﻼكت و آتش و شقايق
تا زخ ِم ديرينه و رنجِ مضاعف
و آن سوتر!
تا بسترِ بي شمارا نْ غضب و تاول
آري:
سمت كودكانِ به يغما رفته
همان نطفه هايِ ماتم و
نغمه هايِ حسرت
كه گويي
قاصد درد و سفيرِ رعشه
در اعماقِ گنگ خيابان اَند
با من بيا
اكنون در همين ثانيه هايِ پر طنين و بي تكرار:
ن فاحشه به اجبار را
بيا تا زنا ِ
ن كارگران را ببيني
ن ماسيده بر لبا ِ
تا خو ِ
و بشنوي كه چگونه ...
صدايِ سرد و ناسورِشان
در خانه هايِ شب گرسنگي
به خواب مي رود
با من بيا
همين لحظه:
تا دره هايِ رزم
و دروازه هايِ مقاومت
بيا تا هجرت باد و باغ در معبرِ موج كوبِ معما
ت گرفته بر ضرباهنگ خشم و نقاب
تا خلق هايِ لُكن 
تا آنجا كه!
اربابانِ جنگ و
خداوندانِ ثروت را
لمس كني
با من بيا
اما صبور و ساده :همچون خنياگري مغرور
با من بيا
ولي آهسته و آرام  ...رويِ سمفونيِ اكنون
بيا تا انبوه عدم بر ترازويِ غبار اَندود و واژگونْ مانده يِ عدالت

پابلونرودا )ريكاردو_اليسر_نفتالي_ريس_باسوآلتو(
برگردان :اميد آدينه
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تا شيار هايِ طمع در زيارت نامه يِ فقر و جهل و حادثه
و تا همين كابوسِ نزديك:
ن واژه و رويأ
زندانِ نور و فرياد ،زندا ِ
زنداني شﻼقْ نشان كه
فرزندانِ آه و آفتاب را
بلعيده است
و مانند هزارانْ هزار قتلْ گا ه ديگر
حكايت ها از مسلخ و مرگ دارد و
ش مسير اَش
سنگ فر ِ
ي دار و بي گناهان،
به چوبه ِ
ختم مي شود
با من بيا ...

***
شب شور و حركت
همايش چهل و نهمين سالگرد رستاخيز سياهكل برگزار شد
روز شنبه  ١٩بهمن  ١٣٩٨برابر با  ٨فوريه  ،٢٠٢٠مراسم بزرگداشت چهل و نهمين سـالگرد رسـتاخيز سـياهكل در شـهر
كلن )آلمان( با شركت پرشور شـمار زيـادي ايرانيـان آزاديخـواه
برگزار شد.
برنامه را رفيق كامران عالمي نژاد شروع كرد .او در سخن آغازين
گفت» :شهيدان خلق از بهمن تا دي بيهوده نمرده اند ،اين ملت
دوباره به پا خاسته است تا جنگي كه شاه و شيخ عليه اش آغـاز
كردند را تا به آخر پيش ببرد و تاريخ خود را كلمه به كلمه از نو
بنويسد «.وي در پايان يك دقيقه سكوت اعﻼم كرد و بـه دنبـال
آن يك نماهنگ به نام »تاريخ يك حماسه« ،در گراميداشت قيام
سياهكل به نمايش درآمد .آنگاه رفيق فتحي سروده اي از رفيق مرجان ،ارسال شده از ايران را قرايت كرد و پس از آن يكي
از سروده هاي خود را خواند.
آنگاه رفيق امير ابراهيمي بخشهايي از بيانيه سازمان به مناسبت چهل و نهمين سالگرد حماسه سياهكل را به آگاهي رساند.
سپس كليپ ديگري در گراميداشت و يادآوري نام و نشان شهداي قيام آبان ماه امسال پخش شد.
در بخش بعدي همايش ،رفيق زينت ميرهاشمي در جايگاه سخنران قـرار گرفـت و بـه شـرح و بـسط »قيـام آبـان ،١٣٩٨
دستاوردها و چشم انداز« پرداخت .رفيق زينت در بخشي از سخنان خود گفت» :اكنون كه وارد پنجاهمين سالگرد حيـات
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران مي شويم ،آتش فروزان انقﻼب رهـايي بخـش خلـق بپاخاسـته در سراسـر ايـران مـي
درخشد .هدف رزمندگان سياهكل آزادي ،دمكراسي ،برابري ،صلح و سوسياليسم بود .آنها مي دانستند كه اين مسير آسـان
و بدون هزينه نيست و براي همين از همه چيز  -تاكيد مي كنم  -همه چيز خود گذشـتند تـا مـردم ايـران بـه كرامـت و
زندگي انساني دست يابند .آنها كمونيستهاي بي عملي كه فقط نظريه پردازي كنند نبودند .آنها معيـار و محـك تئـوري را
عمل مي دانستند.
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»آنها از نظريه عميق ماركس دفاع مي كردند كه گفت» :فيلسوفان تا كنون تنها جهان را به شـيوه هـاي گونـاگون تفـسير
كرده اند ،اما مساله اصلي تغيير جهان است«.
پيش از آغاز بخش دوم برنامه همايش ،تنفس كوتاهي اعﻼم گرديد كه طي آن از حاضران در محيطي صميمي و دوستانه با
چاي ،قهوه و شيريني پذيرايي شد.
در بخش دوم ابتدا كليپي از يك اجراي زيبا از
سرود "رود" بـه نمـايش درآمـد ،و پـس از آن
پيامهاي رسيده بـه مراسـم بـه آگـاهي حـضار
رســـيد .امـــسال طيفهـــاي گونـــاگوني در
گراميداشت سالگرد سياهكل با ما شريك شده
بودند كه از جمله آنها بايد به
رفقا :مرجـان ،اميـد آدينـه و كـارن از ايـران و
رفيق م .وحيدي از اشرف  ٣در آلباني ،جمعـي
از فعاﻻن كمونيست )دانشجويان سابق( ،برخي از هواداران سازمان در منطقه پـارس جنـوبي ،يكـي از فعـاﻻن اجتمـاعي از
منطقه سيل زده در جنوب لرستان ،يكي از معلمان لرستان ،يك فعال دانشجويي از تهران ،يك فعال كارگري از تهران كـه
به تازگي از ايران خارج شده و جمعي از مبارزان سياسي ،كنشگران و فعاﻻن مدني لرستان.
در ادامه برنامه نوبت به بخش گفتگوي رودرو رسيد كه در آغاز رفيق هوشنگ اسديان )پگاه( دو شعر از سروده هاي خود را
قرايت كرد و آن گاه رفقا زينت ميرهاشمي و مهرداد قادري با حضار به بحث و گفتگو پرداختند .مهـم تـرين موضـوع ايـن
بخش مربوط به راهكارهاي پيرامون سرنگوني رژيم ،مساله تحريمها و  ......مي شد.
بخش پاياني برنامه به كارگاه هنر ايران اختصاص داشت .رفيق فريدون رمضاني با اجراي چنـد ترانـه – سـرود ،انگيزشـي
ديگر به همايش داد و با استقبال گرم حاضران
روبرو شد.
همــايش چهــل و نهمــين ســالگرد رســتاخيز
سياهكل در فضايي رزمنده و پر مهر بـا سـرود
جاودان انترناسيونال به پايان رسيد.
همايش با دسته گلهاي تقديمي شـوراي ملـي
مقاومت ايران ،سازمان مجاهدين خلـق ايـران،
دفتــر ش ـوراي مل ـي مقاومــت اي ـران  -بــرلين،
جامعه ورزشـي ايرانيـان – آلمـان و هـواداران
سازمان مجاهدين خلق ايران آذين شده بود.
آقاي محمد قرباني ارديسي ،يكي از دوستداران
سازمان ،با اهداي يك تابلوي نقاشي
جلوه زيباي ديگري به مراسم بخشيد.
قابل ذكر است كه از اين برنامه فيلمبرداري شده و در شبكه اينترنت قابل دسترس خواهد بـود .مـتن تفـصيلي برنامـه در
شماره آينده ماهنامه نبرد خلق ) ،(٤٢١ويژه اين همايش به زودي منتشر خواهد شد.
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
يكشنبه  ٢٠بهمن  ٩ – ١٣٩٨فوريه ٢٠٢٠

٣٢

نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
زنده باد استقﻼل ،دموكراسي ،صلح و سوسياليسم

٣٣

آدرسهای سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
در شبکه جهانی اينترنت
 ديدگاهها و رويدادهای روز ايران و، تحليل مسائل روز، راديو پيشگام، اخبار و فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق
جهان
www.iran-nabard.com
www.jonge-khabar.com
www.radiopishgam.com
www.fadaian.org

نبرد خلق
ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 زينت ميرهاشمي:سردبير
 زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات دبيران
 مهدي سامع، زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات تحريريه
 فتح اﷲ كيائيها، كامران عالمي نژآد، اسد طاهري، فرنگيس بايقره،اميد برهاني:همكاران نشريه
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