شماره  ،٤٣٤ﺑﻬمﻦ ١٣٩٩

ويژه پنجاهميﻦ سالگرد رستاخيز
ﺳﺮدبيﺮ :زيﻨﺖ ﻣيﺮﻫﺎﺷﻤي
ﻫيﺎت دبيﺮان :ﻣﻨصور اﻣﺎن ،زيﻨﺖ ﻣيﺮﻫﺎﺷﻤي

ﻫيﺎت ﺗﺤﺮيﺮيﻪ :ﻣﻨصور اﻣﺎن ،زيﻨﺖ ﻣيﺮﻫﺎﺷﻤي ،ﻣهدي ﺳﺎﻣع
ﻫﻤكﺎران نشﺮيﻪ :اﻣيد بﺮﻫﺎني ،ﻓﺮنﮕيﺲ بﺎيقﺮه ،اﺳد طﺎﻫﺮي ،كﺎﻣﺮان عﺎلﻤي نژآد ،ﻓتح اﷲ كيﺎﺋيهﺎ

در اين شماره می خوانيد:
همآيش پنجاهمين سالگشت رستاخيز سياهكل برگزار شد .....ص٢
پيام سازمان چريکهای فدايی خلق ايران به مناسبت پنجاهمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل .....ص٣
رستاخيز سياهکل و نقش بی بديل رفيق غفور حسن پور  -مهدی سامع ....ص٩
بر ره شتاب کن :غفور  -فتح ﷲ کياييها ....ص١٨
سياهکلی ديگر بر آفرينيم  -ربابه جوزقی ....ص١٩
بوی بهاران در جنگ ِل سياهکل  /به ياد پانزده چريک فدايی خلق  -اميد اميدوار.....ص٢٠
اطﻼعيه توضيحی دبيرخانه سازمان ....ص٢٩

پيامها به مراسم گراميداشت پنجاهمين سالگرد رستاخيز سياهکل.....ص  ٢١تا ٢٨

عده اي از ﻓعﺎﻻن دانشجويي داخل كشور /ﺷعﺮي از م .وحيدي )م .صبح( از اﺷﺮف  /٣ﺳﺮوده اي از ﻣﺮجﺎن از

ايﺮان /يك رﻓيق ﻣعلم از لﺮﺳتﺎن /رحﻤﺎن جﺎري ،ﻓعﺎل اجتﻤﺎعي در ﻣﻨطقﻪ ﺳيل زده جﻨوب لﺮﺳتﺎن /ﺗعدادي از

پشتيبﺎنﺎن جﻨبش ﻓدايي /رﻓقﺎ ﻓﺮﻫﺎد ،پﺮﻫﺎم ،اﻣيد آديﻨﻪ ،كﺎرن و پدرام ﻣﺤسﻨي از ايﺮان /كﺎنون ﻫﻤبستﮕي

ايﺮانيﺎن ﻣونيﺦ /ﻓﺮﺷتﻪ و رحﻤﺎن كﺮيﻤي از آلﻤﺎن /كﺎوه آل حﻤودي از ﻫلﻨد /دو اثﺮ ارزنده نقﺎﺷي از طﺮف ﻣﺤﻤد

قﺮبﺎني و نﺎصﺮ قﺎﺿي زاده
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همآيش پنجاهميﻦ سالگشت رستاخيز سياهكل ﺑرگزار شد.

عصر روز يكشنبه  ١٩ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٩٩ﺑراﺑر ﺑا  ٧فوريه  ،٢٠٢١پنجاهﻤيﻦ سالگرد حﻤاسه سياهكل ﺑه صورت زنده در شبكه
جﻬاني زوم ﺑا شركت شﻤار زيادي ايرانيان آزاديخواه ﺑرگزار شد.
ﺑرنامه ﺑا پخش نﻤاهنگي ساخته شده توسط كوشندگان هﻤراه سازمان ،آغاز شد و آنگاه رفيق زينت ميرهاشﻤي ﺑه حضار
خوش آمد و در پايان از حضار درخواست كرد كه »ﺑه ياد دليران سياهكل ،ﺑه پاس جانﻬاي عاشقي كه پرچم كرامت و غرور
در هر فرسنگ ايﻦ راه كاشتند ،ﺑه احترام رفقاي اسير در سياهچالﻬاي رژيم وﻻيت فقيه ،يك دقيقه سكوت كنيم «.متﻦ
زينت
سخنان
كامل
ميرهاشﻤي در هﻤيﻦ شﻤاره
نبرد خلق چاپ شده است.
سپس چكيده اي از ﺑيانيه
سازمان چريكﻬاي فدايي
خلق ايران ﺑه ايﻦ مناسبت
توسط رفيق كامران عالﻤي
نژاد خوانده شد.
آنگاه رفيق فتح اﷲ كيائيﻬا
يكي سروده هاي خود ﺑا نام
»ﺑراي رفيق غفور حسﻦ پور«
را خواند.
ﺑعد از شعرخواني ،نﻤاهنگ
خون ارغوانﻬا پخش شد .پس از آن سخنراني رفيق مﻬدي سامع ،سخنگوي سازمان ﺑا عنوان »رستاخيز سياهكل و نقش ﺑي
ﺑديل رفيق غفور حسﻦ پور« شروع و ﺑه مدت  ٤٥دقيقه ادامه يافت.
ﺑخش ﺑعدي هﻤايش ﺑه هنرمند ارزنده استاد طاهرزاده عضو كﻤيسيونﻬا فرهنگ و هنر و خارجه شوراي ملي مقاومت
اختصاص داشت .استاد طاهرزاده يك قطعه موسيقي از ساخته هاي خود را ﺑا شعر شاعر معاصر ،استاد شفيعي كدكني اجرا
كرد.
پس از آن رفيق رﺑاﺑه سروده خود ﺑا عنوان »سياهكلي ديگر ﺑيافرينيم« را خواند.
سپس ترانه سرود »تا آسﻤان دلتا« شعري از رفيق سعيد سلطانپور توسط رفيق فريدون رمضاني اجرا شد.
در قسﻤت ﺑعد اسامي ارسال كنندگان پيام ﺑه هﻤآيش توسط رفيق اميراﺑراهيﻤي ﺑه اطﻼع حضار رسيد.
آنگاه رفيق اميد سروده خود ﺑه نام »ﺑوي ﺑﻬاران در جنگل سياهكل« را خواند.
پس از شعر خواني ترانه »زجاﺑرخيز« توسط دوست هنرمند عزيز ديﻼن اجرا شد.
در ﺑخش ﺑعد سخنگوي سازمان ﺑه ﺑرخي از پرسشﻬا پاسخ داد و آنگاه رفيق خسرو خواجه نوري شعري از زنده ياد رفيق
ﺑيزن جزني در راﺑطه ﺑا سياهكل را دكلﻤه كرد.
هﻤايش پنجاهﻤيﻦ سالگشت رستاخيز سياهكل ﺑا سرود جاودانه انترناسيونال ﺑه پايان رسيد.
فيلم كامل هﻤآيش را در يوتوب و در آدرس زير پخش شده است:
https://www.youtube.com/watch?v=dgHxiGeW1-k
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پيام سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران
ﺑﻪ مناسﺒت پنجاهميﻦ سالگرد حماسﻪ و رستاخيز سياهكل
در  ١٩ﺑﻬﻤﻦ سال  ١٣٤٩خورشيدي ،يك گروه چريكي ﺑه فرماندهي فدايي شﻬيد رفيق علي
اكبر صفايي فراهاني ﺑه پاسگاه ژاندارمري در شﻬرك سياهكل در استان گيﻼن حﻤله و آن را
خلع سﻼح كردند و ﺑا ايﻦ عﻤل كوچك از نظر نظامي و دوران ساز از نظر سياسي ،افق
جديدي را در سپﻬر سياست ايران زميﻦ گشودند؛ افقي كه آغاز پايان عﻤر ديكتاتوري
سلطنتي را نويد داد.
محﻤد رضا شاه و سازمان سركوﺑگر امنيت )ساواك( كه ﺑه خوﺑي پيام سياسي و رمز و راز
سترگ ايﻦ حركت را دريافت كرده ﺑودند ،ﺑه سركوب گسترده روي آوردند .رفقا مﻬدي
اسحاقي و محﻤد رحيم سﻤايي در جريان عﻤليات پس از  ١٩ﺑﻬﻤﻦ در جنگلﻬاي گيﻼن ﺑه
شﻬادت رسيدند و رفقا غفور حسﻦ پور اصيل ،علي اكبر 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 هوشنگ نيري در ﺑيدادگاه نظامي ﺑه اعدام محكوم و در سپيده دم روز ٢٦
اسفند هﻤان سال در »ميدان تير چيتگر« ﺑه جوخه هاي اعدام سپرده شدند.
هدف رژيم شاه از اعدام دسته جﻤعي  ١٣انقﻼﺑي جان ﺑركف  -كه تا آن زمان كم ساﺑقه ﺑود  -حفظ و پاسداري از معادله

ناﺑراﺑر »ضعف مطلق مردم و قدرت مطلق حكومت« ﺑود .ساواك شاه »تﻬديد« را دريافت و در ايﻦ خيال ﺑاطل ﺑود كه از
شكل گيري »قطب ﺑندي سياسي ﺑيﻦ مردم و حاكﻤيت« جلوگيري كند و »تﻬديد« را در نطفه خفه كند .رستاخيز
سياهكل و پس از آن ادامه مبارزه مسلحانه انقﻼﺑي كاﺑوس مداوم ﺑراي شاه شد و ﺑه هﻤيﻦ دليل ﺑه ساواك سركوﺑگرش
دستور وحشيانه تريﻦ سركوﺑيﻬا را داد .جنبش انقﻼﺑي مسلحانه ﺑا وجود سركوﺑﻬاي خشﻦ راه پُرفراز و نشيب رهايي را ادامه
داد و ﺑا ﺑه سُخره گرفتﻦ اقتدار شاه ،روانشناسي انقﻼب را ﺑه اعﻤاق جامعه رسوخ داد و هﻤزمان شاه را ﺑه استيصال كشاند.
وزير درﺑار شاه در خاطراتش از قول او در توصيف چريكﻬاي فدايي مي نويسد» :عزم و اراده آنﻬا اصﻼ ً ﺑاور كردني نيست،
حتي زنﻬا تا آخريﻦ نفس ﺑه جنگ ادامه مي دهند ،مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و ﺑراي ايﻦ كه دستگير نشوند
خودكشي مي كنند) «.امير اسداﷲ علم ،مﻦ و شاه ،يادداشتﻬاي محرمانه درﺑار سلطنتي ايران ،ص(١٤٦
پس از حﻤاسه سياهكل مرزﺑندي روشني ﺑيﻦ انقﻼب و استبداد ترسيم شد و هﻤزمان ﺑا منفرد شدن سالوس صفتي
اپورتونيستﻬا ،نيروي سترگ انسانيت و عشق سلحشورانه ﺑه آزادي و ﺑراﺑري در ﺑراﺑر ﺑي عﻤلي ،مصلحت جويي و عافيت
طلبي اپورتونيستﻬا قرار گرفت .خنجر سرخ سياهكل كيسه مرغ ماهيخوار را كه ذهﻦ و عﻤل كﻤونيستﻬا را ﺑه اسارت گرفته
ﺑود از هم دريد و دوران نويني را ﺑه ثبت رساند؛ دوران جنبش نويﻦ كﻤونيستي ايران.
مبارزه ﺑي امان سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران ،تاكيد و پايداري ﺑر خط مشي مبارزه مسلحانه انقﻼﺑي موجب استقبال
گسترده از جانب آگاهتريﻦ و پيشروتريﻦ زنان و مرداني كه مدافع آزادي و سوسياليسم ﺑودند ،شد .حﻤايت و پشتيباني
كارگران آگاه ،زنان ،دانشجويان ،شاعران ،هنرمندان تاتر و سينﻤا ،نويسندگان و فرهنگيان از جنبش پيشتاز فدايي ،موجب
آن شد كه سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران ﺑه يك جنبش اجتﻤاعي ﺑزرگ در آستانه انقﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٥٧فرا رويد.
واقعيت ﺑالندگي حﻤاسه سياهكل را خﻤيني ﺑﻼفاصله درك كرد و عليه آن موضعي سخيف ،ارتجاعي و ضد انقﻼﺑي گرفت.
او در پاسخ ﺑه نامه  ٦ارديبﻬشت  ١٣٥٠مسﺌول اتحاديه انجﻤنﻬاي اسﻼمي در اروپا ،در تاريخ  ٢٨ارديبﻬشت هﻤان سال
نوشت» :ﺑايد حادثه سازيﻬا و شايعه پردازيﻬايي را كه در مﻤالك اسﻼمي ﺑراي تحكيم اساس حكومت استعﻤاري است

4

ﺑررسي دقيق كنيد ،نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل «.وقتي ايﻦ پيام در هﻤان زمان در نشريه »اسﻼم مكتب مبارز«،
ارگان اتحاديه انجﻤنﻬاي اسﻼمي در اروپا ﺑه چاپ رسيد ،ﺑه خاطر موضع ننگيﻦ خﻤيني ،جﻤله »نظير حوادث تركيه و
حادثه سياهكل« حذف شد) .سيد حﻤيد روحاني )زيارتي( ،نﻬضت امام خﻤيني ،انتشارات مركز اسناد انقﻼب اسﻼمي ،چاپ
دوم پائيز  ،١٣٧٤جلد سوم ،ص (٤٨٧-٤٨٦
ﺑا روي كار آمدن رژيم جﻤﻬوري اسﻼمي ،هﻤزمان ﺑا كشتار سبعانه مخالفان و از جﻤله كﻤونيستﻬا ،مدافعان رنگارنگ
استبداد مذهبي هﻤچون اصول گرايان ،اصﻼح طلبان و گزافه گويان پيرامون و حاشيه قدرت ،كه تاريخ و سنت انقﻼﺑي
جنبش پيشتاز فدايي را ﺑه درستي يك »تﻬديد« ارزياﺑي مي كردند ،دست ﺑه تحريف تاريخ و حقايق آن ﺑا مشتي جعليات و
اراجيف زدند؛ تﻼش رسوا شده اي كه تاكنون نيز ادامه دارد .آﺑشخور نگراني خامنه اي از نفوذ »چپ ماركسيستي« در ميان
نسل جوان كه چند ﺑار ﺑه طور علني ﺑه زﺑان آورده ،وجود هﻤيﻦ »تﻬديد« است .واقعيت ايﻦ است كه پس از سركوﺑﻬاي
گسترده سالﻬاي دهه  ،٦٠ﺑار ديگر نيروي چپ از خاكستر خود ﺑرخاسته است و ﺑناﺑرايﻦ دستگاهﻬاي اطﻼعاتي و گفتﻤان
سازي رژيم جﻤﻬوري
اسﻼمي هﻤزمان ﺑا
سركوب ،زندان و شكنجه
مي كوشند تا ﺑا انتشار
انبوهي ﺑه اصطﻼح
»تحليل و تحقيق« ﺑه
مخدوش كردن چﻬره
جنبش كﻤونيستي طي
سالﻬاي پيش از قيام
ﺑپردازند.
دست پروردگان خﻤيني و
دنباله روان منش جاهﻼنه
او تﻼش كرده و مي كنند
تا ﺑا وارونه كردن تاريخ،
آن را در قَد و قواره
»انقﻼب اسﻼمي« ترسيم كنند .نقشه اﺑلﻬانه آنان ايﻦ است كه نيروي اجتﻤاعي ﺑزرگي كه مدافع آزادي و ﺑراﺑري است را
ﺑدون تاريخ درخشان ،فاقد سنت انقﻼﺑي و تﻬي از انديشه هاي پيشرو جلوه دهند .اما رويشﻬا ،خيزشﻬا ،جنبشﻬا و قيامﻬاي
توده اي نشان داد كه مبارزه فرودستان و تﻬيدستان ﺑراي »نان ،كار و آزادي« و شور و شوق جوانان قيام كننده ﺑراي
آزادي ،سر ِ ﺑاز ايستادن ندارد و ايﻦ چنيﻦ است كه در سراسر فﻼت آفتاب و ﺑاد» ،زنگ انقﻼب« ﺑه صدا در مي آيد» ،توفان
شكوفه« مي دهد و »آفتاﺑكاران جنگل« ماندگار و تكثير مي شود.
زنﺎن و ﻣﺮدان ايﺮان زﻣين!
*سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران در آغاز پنجاه و يكﻤيﻦ سال حيات خود ياد ،نام و خاطره هﻤه زنان و مردان دلير
جنبش پيشتاز فدايي كه در زندانﻬاي شاه و شيخ ،در پاي چوﺑه هاي دار ،در پيكار ﺑا دشﻤﻦ و در راه هدفﻬاي سِتُرگ
جنبش كﻤونيستي ايران ﺑه شﻬادت رسيدند را گرامي مي دارد و ﺑر عﻬد و پيﻤان خود ﺑراي ادامه راهي كه حﻤاسه آفرينان
رستاخيز سياهكل آغاز كردند ،تاكيد مي كند.
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*ما ﺑه تﻤامى زنان و مردان ايران زميﻦ كه ﺑراى آزادى ،دموكراسى ،عدالت و ناﺑودى تبعيﺾ جنسيتى ،مذهبى و ملى ،صلح
و پيشرفت و جدايى ديﻦ از دولت مبارزه مى كنند درود مى فرستيم و خاطره تﻤامى كسانى كه در راه تحقق خواستﻬاى
ترقيخواهانه مردم ايران ﺑه شﻬادت رسيدند را گرامى مى داريم.
*ما ﺑه پايداري خانواده هاي شﻬدا و زندانيان سياسي ،ﺑه مقاومت هﻤه زندانيان سياسي و عقيدتي اداي احترام مي كنيم و
خواستار اقدام ﺑيدرنگ ﺑيﻦ الﻤللي ﺑراي ﺑازديد از زندانﻬاي وﻻيت خامنه اي و مﻼقات ﺑا زندانيان سياسي ﺑه ويژه ﺑازداشت
شدگان خيزشﻬاي سالﻬاي اخير هستيم .ما خواستار آزادي تﻤامي زندانيان سياسي و عقيدتي و ﺑرچيدن مجازاتﻬاي
وحشيانه سنگسار ،قصاص ،قطع اعضاي ﺑدن و اعدام در ايران هستيم.
ﻫﻤوطﻨﺎن ،ﻣﺮدم بﻪ ﻓﻼكﺖ كشيده ﺷده!
ايران تحت حاكﻤيت تبﻬكاران در ﺑحراني تريﻦ لحظات تاريخ خود قرار دارد .تﻤامي عاملﻬاي كﻼن در اقتصاد ،سياست و
جامعه نشان دهنده آن است كه ايﻦ ﺑحران در تار و پود كشور جاري شده است .رژيم جﻤﻬوري اسﻼمي و در راس آن
خامنه اي ﺑار ﺑحران را ﺑر دوش مردم ستﻤديده كشور ما گذاشته و ﺑراي مﻬار كُنشﻬاي توده هاي مردم از حرﺑه سركوب و
صدور تروريسم و ﺑنيادگرايي استفاده مي كند .اما عﻤق و گستردگي ﺑحران ﺑه ميزاني است كه هيچ تدﺑير ضدخلقي نﻤي
تواند تﻼطم و تكانه هاي ناشي از اوضاع آشفته كشور و وخامت وضعيت مردم را فرو نشاند .نشانه هاي ﺑحران انقﻼﺑي ﺑه
طور روزمره خود را نشان مي دهد و در حالي كه ﺑاﻻييﻬا نﻤي توانند ﺑه شكل ساﺑق حكومت كنند ،پايينيﻬا هم نﻤي توانند
ﺑه شكل گذشته ﺑه زندگي ادامه دهند .ما در هﻤيﻦ يكي دو ماه گذشته شاهد صدها حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار
و تﻬيدستان شﻬر و روستا ﺑوديم  .هﻤزمان كشﻤكشﻬاي ﺑي ساﺑقه در هرم قدرت و ثروت جريان داشت تا جايي كه ﺑرخي از
دلواپسان وﻻيت ،رئيس جﻤﻬور مﻼها را خائﻦ و پاي »منقل« نشيﻦ معرفي مي كنند .در مقاﺑل ،مخالفت ﺑا خامنه اي در
درون قدرت روز ﺑه روز ﺑيشتر مي شود و هﻤيﻦ موضوع ﺑاعث شده تا نوكران حلقه ﺑه گوش ولي فقيه در مدح و ثناي او
مرزهاي دريوزگي را پشت سرﺑگذارند.
خامنه اي ،كه ﺑﻬتر از هركس از عﻤق ﺑحران ﺑا خبر است» ،دولت جوان حزب الﻬي« را راه حل نظام ﺑراي غلبه ﺑر ﺑحران
مي داند .خروجي ايﻦ راه حل كه مي توان آن را مشاﺑه دوران احﻤدي نژاد ارزياﺑي كرد ،ﺑه معناي سلطه پاسداران ،امنيتيﻬا،
مداحان و لومپنﻬا ﺑر تﻤامي اركان حكومت و منقبﺾ شدن ﺑيشتر حاكﻤيت و سركوب عريان تر مردم است .اكنون كه
خامنه اي موفق شده يك دزد سركوﺑگر را در راس مجلس جاگذاري كند و يك جﻼد 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.
هﻤه گيري ويروس كرونا
هﻤه گير شدن ويروس كرونا )كويد  (١٩در سراسر جﻬان ﺑه مساله عﻤده تبديل شده است .اما خصلت ايﻦ هﻤه گيري در
ايران ،اتحاد و پيوند آن ﺑا منافع نظام حاكم است .جﻤﻬوري اسﻼمي از كرونا ﺑه مثاﺑه يك فرصت ﺑراي جلوگيري از شورش،
جنبش ،خيزش و قيام استفاده مي كند .ﺑراي هﻤيﻦ از اﺑتدا ﺑه انكار و دروغ در ﺑاره آن پرداخت و سپس حاضر نشد از
داراييﻬاي غارت شده كشور ﺑراي پيشگيري از شيوع ويروس و درمان مردم مبتﻼ هزينه كند .ﺑر اساس گزارشﻬاي گوناگون
تا كنون دستكم دويست هزار تﻦ در سراسر كشور از ويروس كرونا جان ﺑاخته اند .ﺑا وجود پنﻬان سازي كشتار كرونا از
سوي حاكﻤيت ،مدتﻬاست كه ايران از نظر تعداد مرگ و مير ناشي از كرونا جزو پنج كشور اول در جﻬان است .حسيﻦ
قشﻼقي عضو شوراي عالي نظام پزشكي گفت؛ ﺑر اساس گزارش هاي ميداني كادر درمان و هﻤچنيﻦ ﺑا ﺑررسي آمار دفﻦ
شدگان ،مي توان گفت ميزان مرگ و مير كرونا در كشور حدود  ٣تا  ٤ﺑراﺑر آمار رسﻤي است .سخنگوي وزارت ﺑﻬداشت نيز
ﺑا اشاره ﺑه اينكه تاكنون حدود  ٢٥درصد پرستاران ايراني ﺑه كرونا مبتﻼ شده اند ،ﺑه وضعيت وخامت ﺑار كادر درماني
اعتراف كرد.
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رفتار ضد ﺑشري كارگزاران وﻻيت خامنه اي پيرامون واكسﻦ كرونا ،ميزان ﺑيرحﻤي و فقدان شرافت اخﻼقي آنان را ﺑه
نﻤايش گذاشته است .تا قبل از حُكم ضد انساني خامنه اي كه در روز جﻤعه  ١٩دي اعﻼم كرد و موجب ﺑرانگيختﻦ انزجار
و تنفر كم ساﺑقه در سطح جامعه و در رسانه هاي غير حكومتي شد ،كارگزاران رژيم ﺑه شﻤول ماله كش اعظم نظام ،ﺑﻬانه
»تحريم دارو« را مطرح مي كردند .عذر اﺑلﻬانه »تحريم« در توجيه علت هزينه نكردن ﺑراي تﻬيه واكسَﻦ در حالي تكرار مي
شود كه نه فقط دولت آمريكا كه حتي ﺑرخي از كارگزاران دست دوم رژيم و فعاﻻن تجارت خارجي آن اعﻼم كرده اند كه
در ايﻦ مورد هيچ تحريﻤي وجود ندارد.
رئيس اتحاديه واردكنندگان دارو ﺑا رد مشكل نقل و انتقال پول ﺑراي واردات واكسﻦ كرونا در شرايط تحريم گفت» :در حال
حاضر  ٣٠درصد از داروهايي كه ماهانه وارد ايران ميشود از كشور آمريكا است و ﺑايد در نظر داشته ﺑاشيم كه تحريﻤﻬا
شامل واكسﻦ نخواهد شد) «.ايلنا ،سه شنبه  ١١آذر(
در شرايطي كه خواست خريد فوري واكسﻦ كرونا ﺑه يك مطالبه عﻤومي تبديل شده ،رژيم ﺑراي دور زدن ايﻦ مطالبه ﺑه
يك شعبده ﺑازي جنايتكارانه ﺑا عنوان تست واكسﻦ داخلي دست زد .ﺑرخي از داروسازان و پزشكان در نامه اي سرگشاده
نسبت ﺑه ايﻦ آزمايش اﺑراز ترديد كردند .و البته افكار عﻤومي هم ايﻦ شعبده ﺑازي را ﺑه سخره گرفتند .روحاني پس از چند
روز هياهو درمورد واكسﻦ داخلي گفت :كسي نﻤي داند توليد واكسﻦ چند ماه طول مي كشد و ﺑه نتيجه ﺑرسد .چند روز
قبل از شعبده ﺑازي تست واكسﻦ داخلي١٦٧ ،داروساز توليد واكسﻦ كرونا را »در حد يك شوخي« خواندند و نوشتند» :ﺑا
كدام جرات ادعاي توليد چنيﻦ واكسني را داريم؟« آنﻬا ضﻤﻦ انتقاد از »ﺑي ﺑرنامگي وحشتناك« در تاميﻦ واكسﻦ در ايران
شعار »توليد ملي واكسﻦ« را نيز موجب شگفتي خواندند و نوشتند» :چرا اجازه ﺑدهيم توليد يك محصول اينقدر تخصصي
را ساده جلوه دهند؟ ما كه قاﺑليت خريد چند فريزر ﺑراي انتقال و نگﻬداري واكسﻦ را نداريم ،تجﻬيزات توليد واكسﻦ آن هم
ﺑراي ٨٠ميليون نفر را داريم؟« آنﻬا خواسته اند »ﺑه موقع ،و نه ﺑعد از مرگ سﻬراب« نسبت ﺑه خريد و واردات واكسﻦ
اقدام شود .آنﻬا ﺑرخي موضوعات مطرح شده در رسانه هاي داخل ايران درﺑاره واكسﻦ داخلي را »توهيﻦ ﺑه شعور علﻤي
داروسازان و صرفا ﺑﻬانه اي ﺑراي عدم تاميﻦ واكسﻦ توصيف كردند«.
شعار خريد فوري واكسﻦ معتبر جﻬاني و در دسترس قرار دادن رايگان آن ﺑراي هﻤگان ﺑه خواست جامعه كه زير فشار
كرونا و تحت ستﻤگري رژيم قرار دارد ،تبديل شده است.
ديدگﺎﻫهﺎ و وظﺎيف ﻣﺎ
*سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران در پنجاهﻤيﻦ سالگرد حﻤاسه سياهكل ،ﺑا اﺑراز خرسندي از رشد كم نظير آگاهي و
مبارزه محرومان و ستﻤديدگان ،هﻤچنان ﺑه مبارزه تا رسيدن ﺑه آزادي و سوسياليسم ادامه مي دهد .شرايط مادي كه ﺑر
ﺑستر آن خيزش ﺑي چيزان و تحقيرشدگان شكل گرفت را ما در ارزياﺑيﻬا و تحليلﻬاي دروني و ﺑيروني خود ﺑه عنوان
"ﺑحران غيرقانوني" و يا "ﺑحران انقﻼﺑي" مي دانستيم و تﻤام فعاليت تبليغي و ترويجي ما پيرامون هﻤيﻦ مساله متﻤركز
ﺑود .درستي ايﻦ ارزياﺑي ﺑا ﺑرافراشته شدن پرچم قيامﻬا ،خيزشﻬا و جنبشﻬا طي يك دهه اخير اثبات گرديد.
ﺑه گﻤان ما »ستيز توده ها ﺑا حاكﻤيت در تﻤاميت آن ،تضاد ﺑيﻦ قدرت حقيقي و قدرت حقوقي ،تضاد ﺑيﻦ مناسبات
ﺑورژوايي حاكم ﺑا روﺑناي ناسازگار سياسي )استبداد ديني( و تضاد نظام جﻤﻬوري اسﻼمي ﺑا جﻬان پيرامون خود )آمريكا،
اروپا و خاورميانه( شدت و حدت ﺑي ساﺑقه اي پيدا كرده است«.
در شﻬريور ماه سال  ١٣٨٢ما تاكيد كرديم» :ﺑا هرگونه دخالت نظامي خارجي و هرگونه جانشيﻦ سازي كه اراده آزاد مردم
ايران ﺑراي تحقق حاكﻤيت ملي را نفي كند ،مخالفيم) «.گزارش سياسي ،مصوب شوراي عالي سازمان ٢٨ ،شﻬريور (١٣٨٢
در هﻤيﻦ سند وظايف ما در عرصه جﻬاني چنيﻦ اعﻼم شده است» :فعاليت گسترده در خارج از ايران و استفاده از هﻤه ي
امكانات جﻬاني )مراجع ﺑيﻦ الﻤللي -دولتﻬا -سازمانﻬاي اجتﻤاعي -نﻬادهاي مدافع حقوق ﺑشر -و (...ﺑر اساس حفظ
استقﻼل و رعايت موازيﻦ و اسلوﺑﻬاي شناخته شده ﺑيﻦ الﻤللي در جﻬت هرچه منفرد كردن استبداد مذهبي حاكم ﺑر ايران
و گسترش مبارزه مردم ﺑراي سرنگوني رژيم«.
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*»خواست اوليه و مقدم مردم ايران كه هﻤه ي شيفتگان آزادي در راه آن پيكار مي كنند ،سرنگوني رژيم حاكم ﺑا هﻤه
دسته ﺑنديﻬا و ﺑاندهاي دروني آن و ﺑه سرانجام رساندن انقﻼب 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 پشتيباني كرده و ﺑه سﻬم
خود در ايﻦ ائتﻼف دمكراتيك مداخله مي كنيم .تﻼشﻬاي مذﺑوحانه ﺑراي درهم شكستﻦ اتحاد ما در ايﻦ شورا چه آگاهانه و
از جانب نﻬادهاي امنيتي جﻤﻬوري اسﻼمي 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«.
*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 رسانه اي و خبر رساني ،ايجاد كﻤيته هاي مخفي عﻤل و شوراهاي هﻤاهنگي،
سازمانياﺑي ﺑراي نافرماني مدني و  ...را راهكارهاي ايجاد ﺑي شﻤار كانونﻬاي شورشي مي داند .ايﻦ راهكارها اشكال مناسب و
عﻤلي ﺑراي هﻤاهنگي 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 تﻼش مي كنيم) «.گزارش سياسي،
مصوب نﻬﻤيﻦ شوراي عالي سازمان ،سه شنبه  ١٩ﺑﻬﻤﻦ  ٧ /١٣٩٥فوريه (٢٠١٧
*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
شايسته ،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.
* حق مسلم و ترديد ناپذير مردم ايران است كه ﺑه واكسﻦ معتبر و مورد تاييد سازمان ﺑﻬداشت جﻬاني ﺑه طور رايگان
دسترسي داشته ﺑاشند .جامعه جﻬاني ﺑايد ﺑه رژيم ايران ﺑراي تحقق ايﻦ امر فشار مكفي وارد كند .ﺑﻬانه ها و اراجيف
سركردگان حكومت مبني ﺑر مانع ﺑودن تحريم جﻬت تﻬيه واكسﻦ ،تنﻬا و تنﻬا چﻬره تبﻬكاران حاكم ﺑر كشور ما را ﺑرمﻼ
مي كند.
*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 در مورد
شﻬروندان ايران كنند و حق مردم ايران ﺑراي تغيير رژيم حاكم ﺑه دست خودشان را ﺑه رسﻤيت شناسند.
*»ما خواستار توقف كامل تﻤامي عﻤليات و اقدامات اتﻤي رژيم ايران مي ﺑاشيم .گرچه سازمان ما ﺑنا ﺑه دﻻيل 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 كارشناسانه در ايﻦ زمينه ،ﺑايد در مورد استفاده و يا عدم استفاده از انرژي اتﻤي تصﻤيم گيري
كنند«.
*سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران يازدهﻤيﻦ شعبده ﺑازي انتخاﺑات رياست جﻤﻬوري كه قرار است در ﺑﻬار سال آينده
ﺑرگزار شود را تحريم كرده و تبليغ و شركت در ايﻦ نﻤايش ضد مردمي را عليه منافع مردم ايران مي داند.
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* ما ﺑه خلقﻬاي ﺑه پاخاسته عراق و لبنان درود مي فرستيم و خود را ﺑا مبارزه آنﻬا ﺑراي دموكراسي و عدالت و قطع دست
رژيم جﻤﻬوري اسﻼمي و مزدوران ﺑومي اش هﻤبسته مي دانيم .اگرچه حاكﻤان متجاوز و فرقه گراي ايران ﺑا سياستﻬا و
اقدامات خود ﺑذر دشﻤني و تخريب هﻤزيستي مسالﻤت آميز را مي كارند ،اما خلقﻬاي ايران ،لبنان ،عراق ،فلسطيﻦ و سوريه
دشﻤني جز رژيم وﻻيت فقيه ندارند .مبارزه اي كه در طراﺑلس و ﺑيروت ،ﺑغداد و نجف ،تﻬران و اهواز جريان دارد ،نبرد
مشتركي است كه در مضﻤون و هدف دوش ﺑه دوش حركت مي كند.
سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران هﻤه ايرانيان آزاديخواه را ﺑه اتحاد و مبارزه ﺑراي ايجاد جبﻬه هﻤبستگي ﺑه منظور
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
چﻬارشنبه  ١٥ﺑﻬﻤﻦ  ٣ -١٣٩٩فوريه ٢٠٢١

گل اهدايي هواداران سازمان
مجاهديﻦ خلق ايران در آلمان

گراميداشت پنجاهﻤيﻦ سالگرد رستاخيز سياهكل /ﺑا نصب ﺑَنر ﺑر پاسگاه سياهكل
 ١٩ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩٩
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رستاخيز سياهكل و نقش ﺑي ﺑديل رفيق غفور حسﻦ پور
كاروان رفت و تو در خواب و ﺑياﺑان در پيش
كي روي ره ز كه پرسي چه كني چون ﺑاشي
در ره منزل ليلي كه خطرهاست درآن
شرط اول قدم آنست كه مجنون ﺑاشي

مﻬدي سامع

حافظ

دوستان عزيز
ﺑا سﻼم و درود فراوان ﺑه شﻤا كه در هﻤآيش پنجاهﻤيﻦ سالگرد حﻤاسه و رستاخيز سياهكل شركت كرده ايد.
در اﺑتدا وظيفه خود مي دانم كه از پايداري زندانيان سياسي – عقيدتي كه در اسارتگاهﻬاي رژيم وﻻيت فقيه مقاومت مي
كنند ،ستايش كنم.
هﻤچنيﻦ ياد و نام شﻬداي قﻬرمان جنبش پيشتاز فدايي و هﻤه شﻬداي راه آزادي ،دمكراسي و ﺑراﺑري را گرامي مي دارم.
اداي احترام مي كنم ﺑه خانواده شﻬدا و زندانيان سياسي كه پايداري آنان موجب افتخار هﻤه آزادي خواهان است .افسوس
كه در ايﻦ فرصت كوتاه نﻤي توان اسامي تﻤامي مادران و پدران شﻬداي جنبش رهايي ﺑخش مردم ايران كه طي سالﻬاي
گذشته ما را ترك كردند ،ﺑيان كنم .ياد و نام آنﻬا را هرگز فراموش نﻤي كنيم .خود را پشتيبان و هﻤراه خانواده هايي كه در
شرايط كنوني و در جنبش دادخواهي تﻼش مي كنند مي دانم و ﺑا اجازه هﻤه آنان ،اداي احترام مي كنم ﺑه پايداري و
تﻼش يكي از سﻤبلﻬاي جنبش دادخواهي؛ ﺑانو گوهر عشقي مادر دردمند زنده نام و ياد ،ستار ﺑﻬشتي و در هﻤيﻦ جا
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گرامي مي دارم خاطره ايستادگي يكي از سﻤبلﻬاي مبارزه مردم ايران ،نويد افكاري كه پيش از اعدام ،ﺑيدادگري قضايي
رژيم جﻤﻬوري اسﻼمي را ﺑا يك جﻤله رسوا كرد :ﺑراي طناب دارشان دنبال يك گردن ميگردند.
اعتراف مي كنم كه ﺑراي ﺑيان رمز و راز پايداري خانواده شﻬدا و زندانيان سياسي ناتوانم و از احﻤد شاملو كﻤك مي گيرم
كه سرود:
ﻦ دوزخ از تو چه سازد،
»ﺑاش تا نفري ِ
كه مادرانِ سياه پوش
داغدارانِ زيباتريﻦ فرزندانِ آفتاب و ﺑاد ــ
هنوز از سجاده ها
سر ﺑرنگرفته اند!«
احﻤد شاملو
دوستان عزيز
رستاخيز سياهكل كه ما امروز هﻤراه ﺑاهم پنجاهﻤيﻦ سالگشت آن را ﺑرگزار مي كنيم ،يكباره و ﺑدون زمينه هاي عيني و
ذهني ﺑه وجود نيامد .كودتاي ننگيﻦ آمريكايي انگليسي در  ٢٨مرداد سال  ١٣٣٢كه منجر ﺑه سقوط دولت ملي دمكراتيك
دكتر محﻤد مصدق و كشتارها و ﺑگير ﺑه ﺑندهاي پس از آن شد ،شرايط وحشت و اختناق را ﺑر جامعه حاكم كرد .رفرم
ارضي شاه در آغاز دهه چﻬل خورشيدي كه ﺑه دستور دولت وقت آمريكا صورت گرفت ،ﺑه جاي فضاي ﺑاز سياسي ،پايه ها
و ﺑنيادهاي ديكتاتوري رژيم واﺑسته شاه را مستحكم نﻤود و در آن شرايط هر حركت اجتﻤاعي و سياسي ﺑه شدت سركوب
مي شد .ايﻦ شرايط را رفيق امير پرويز پويان ﺑه شكل خﻼصه و البته ﺑه دقيق تريﻦ شكل »قدرت مطلق« حكومت و
»ضعف مطلق« مردم تعريف كرد.
در چنان شرايطي كه مبارزه »قانوني و مسالﻤت آميز« ﺑا حاكﻤيت ميسر نبود ،انديشه مبارزه قﻬرآميز در ميان تعداد زيادي
از جوانان پيشرو و انقﻼﺑي شكل گرفت .مﻬندس ﺑازرگان در ﺑيدادگاه نظامي رژيم سلطنتي آينده را ﺑه درستي پيش ﺑيني
كرد و گفت؛ ما آخريﻦ گروهي هستيم كه ﺑا زﺑان قانون ﺑا شﻤا حرف مي زنيم.
پيش ﺑيني فروغ فرخ زاد هم ﺑسيار هوشﻤندانه و جسورانه است .او چنيﻦ سرود:
»مﻦ خواب ديده ام كه كسي مي آيد
مﻦ خواب يك ستارهِ قرمز ديدهام
و پلك چشﻤم هي مي پرد
و كفشﻬايم هي جفت مي شوند
و كور شوم
اگر دروغ ﺑگويم
مﻦ خواب آن ستارهِ قرمز را
وقتي كه خواب نبودم ديده ام
كسي مي آيد
كسي مي آيد
كسي ديگر
كسي ﺑﻬتر
كسي كه مثل هيچكس نيست«.... ،
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پيش از حﻤاسه سياهكل» ،منظومه آرش كﻤانگير« از سروده هاي سياوش كسرايي ﺑازتاب وسيعي در جامعه روشنفكري و
در ميان جوانان پيدا كرد .دانشجويان در ﺑرنامه هاي كوهنوردي ﺑارها آن را ﺑه طور جﻤعي اجرا مي كردند .ايﻦ شعر ايﻦ
گونه آغاز مي شود:
»ﺑرف مي ﺑارد؛
ﺑرف مي ﺑارد ﺑه روي خار و خاراسنگ
كوهﻬا خاموش،
دره ها دلتنگ؛
راهﻬا چشم انتظار كارواني ﺑا صداي زنگ«...
واقعيت ايﻦ است كه پيشرو تريﻦ ﺑخش جامعه در انتظار ايﻦ »كاروان« و »صداي زنگ« آن ﺑود.
سه سال پيش از حﻤاسه سياهكل ،در اواخر ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣٤٦مراسم چﻬلم فقدان جﻬان پﻬلوان تختي ﺑه شكل ﺑا شكوه در يك
راهپيﻤايي چند ده هزار نفره از ميدان شوش تا قبرستان اﺑﻦ ﺑاﺑويه ﺑرگزار شد .جﻤعيت در ﺑازگشت از ايﻦ مراسم ﺑا سر
دادن شعارهاي »تا مرگ ديكتاتورها نﻬضت ادامه دارد«» ،مرگ ﺑر ايﻦ ديكتاتور«» ،درود ﺑر مصدق« و ﺑرخي شعارهاي
ديگر ،چشم انداز مبارزه را ﺑه نﻤايش گذاشتند .نكته قاﺑل توجه اينكه در ايﻦ حركت توده اي گسترده هيچ شعاري ﺑه سود
خﻤيني داده نشد .ايﻦ حركت انقﻼﺑي كه ﺑه گﻤانم مﻬﻤتريﻦ رويداد اجتﻤاعي در آن سالﻬا ﺑود ،خشم و نفرت را از زير
پوست جامعه ﺑه كف خياﺑان آورد .ﺑسياري از كساني كه در آن شامگاه دستگير شدند ،از فعاﻻن جنبش مسلحانه انقﻼﺑي در
سالﻬاي پس از رخداد سياهكل ﺑودند كه ﺑرخي در پيكارهاي خياﺑاني ﺑه شﻬادت رسيدند ،تعدادي اعدام شدند و عده اي نيز
ﺑه زندانﻬاي طوﻻني مدت محكوم شدند.
ﺗﻼﺷهﺎي گﺮوﻫهﺎي ﺳيﺎﺳي
از سال  ١٣٤٢تا حﻤاسه سياهكل گروهﻬا و محفلﻬاي زيادي ﺑا گرايش ﺑه مبارزه مسلحانه تشكيل شد .ساواك شاه ﺑه
فعاليت ﺑرخي از ايﻦ گروهﻬا پي ﺑرده و ﺑه آنﻬا ضرﺑه وارد كرد .ضرﺑه ﺑه گروه رفقا جزني ،ظريفي و سوركي و نيز ضرﺑه ﺑه
گروه فلسطيﻦ كه ﺑرجسته تريﻦ عضو آن رفيق شكراﷲ پاك نژاد ﺑود ،پيامي ﺑه جامعه و هشداري ﺑراي ديكتاتوري شاه ﺑود.
در سال  ١٣٤٦در كردستان ايران گروهي ﺑا عنوان »كﻤيته انقﻼﺑي حزب دموكرات كردستان« شروع ﺑه مبارزه مسلحانه
كرد كه ﺑه مدت يك سال و نيم ادامه داشت .ﺑرجسته تريﻦ فعاﻻن ايﻦ جريان زنده يادان اسﻤاعيل شريف زاده ،قادر شريف،
مﻼ احﻤد هﻤوندي شلﻤاشي )مﻼآواره( و سليﻤان معيني ﺑودند و ﺑرخي از آن زنده يادان در مبارزه مسلحانه ﺑا نيروهاي
نظامي رژيم شاه در مناطق مرزي ﺑانه ،ﺑه شﻬادت رسيدند.
پس از ضرﺑاتي كه ساواك ﺑر گروه پيشتاز جزني – ظريفي  -سوركي در زمستان  ١٣٤٦و ﺑﻬار  ١٣٤٧وارد كرد ٢ ،تﻦ از
اعضاي ايﻦ گروه كه نام شان ﺑراي ساواك مشخص شده ﺑود )رفقا علي اكبر صفايي فراهاني و محﻤد صفاري آشتياني(
توانستند از ايران خارج شده و ﺑه انقﻼب فلسطيﻦ ﺑپيوندند و  ٣تﻦ ديگر از اعضاي گروه كه نام آنﻬا ﺑراي ساواك مشخص
نشده ﺑود )رفقا غفور حسﻦ پور ،حﻤيد اشرف و اسكندر صادقي نژاد( هﻤراه ﺑا تعدادي از سﻤپاتﻬاي گروه ﺑه سازماندهي
مجدد گروه پرداختند .هسته مركزي سه نفره ﺑا سازماندهي سﻤپاتﻬاي پيشيﻦ ،خود را ﺑراي انجام عﻤليات چريكي آماده
مي كرد .در سال  ١٣٤٩ﺑا ﺑازگشت صفايي و صفاري ﺑه ايران ،گروه تصﻤيم گرفت كه در جنگلﻬاي شﻤال ايران مستقر شده
و پس از يك مانور چند ماهه وارد عﻤل شود .در شﻬريور  ١٣٤٩يك دسته  ٦نفره ﺑه فرماندهي علي اكبر صفايي فراهاني از
دره مكار در اطراف چالوس وارد جنگل شدند و ﺑه سﻤت غرب حركت كردند.
دستكم  ١٦تﻦ ديگر ﺑراي پشتيباﺑاني از دسته جنگل ،در تيﻤﻬاي پشتيباني شﻬري ،تداركاتي و ارتباطي سازماندهي شدند.
ايﻦ گروه پس از عﻤليات سياهكل ،ﺑه گروه جنگل معروف شد و حﻤيد اشرف در جزوه »يك سال مبارزه چريكي در شﻬر و
كوه« از هﻤيﻦ نام استفاده مي كند.
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گروه ديگري هم در سالﻬاي  ١٣٤٦و  ١٣٤٧ﺑه وسيله رفقا عباس مفتاحي ،مسعود احﻤد زاده و امير پرويز پويان تشكيل
شد كه ﺑه طور عﻤده در مشﻬد ،مازندران ،تﻬران و تبريز سازماندهي شده ﺑودند .ايﻦ گروه نيز پس از مطالعات و پژوهشﻬاي
اوليه خط مشي مبارزه مسلحانه را در دستور كار خود قرار داد .در سال  ١٣٤٨اوليﻦ ارتباط ﺑيﻦ دو گروه ﺑراي ﺑحث و
تبادل نظر ﺑرقرار شد.
از اواسط سال  ١٣٤٩مناسبات دو گروه جدي تر شد ،هرچند هنوز دو گروه ﺑه طور مستقل عﻤل مي كردند .از جﻤله
هﻤكاريﻬاي آنان ،پيوستﻦ رفيق احﻤد فرهودي ﺑه دسته چريكي جنگل ﺑود كه در آستانه حﻤاسه سياهكل از  ٩رزمنده
تشكيل مي شد.
ﺑا دستگيريﻬاي آذر  ١٣٤٩و اوايل ﺑﻬﻤﻦ هﻤان سال ،فرمانده دسته چريكي تصﻤيم مي گيرد كه هرچه زودتر عﻤليات آغاز
شود .رويدادهاي ايﻦ دوران را رفيق حﻤيد اشرف ،اﺑتدا در جزوه »يك سال مبارزه چريكي در شﻬر و كوه« و پس از آن در
جزوه »جﻤعبندي سه ساله« شرح داده است كه مطالعه آن را توصيه مي كنم.
سرانجام در روز دوشنبه  ١٩ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٤٩ﺑا حﻤله ﺑه پاسگاه ژاندارمري در شﻬرك سياهكل ،سپﻬر سياست در ايران وارد
دوران جديدي شد.
رژيم شاه كه ﺑا ايﻦ عﻤل ﺑﻦ ﺑست
شكﻦ ،قدرت مطلقه اش زير
سوال رفته ﺑود ،ﺑراي آنكه پيام
مقاومت و ايستادگي را در نطفه
خفه كند ،ﺑا ﺑسيج نيروهاي ويژه
نظامي از زميﻦ و هوا ﺑه سركوب
گسترده دست زد و در جريان
نبردهايي كه تا اوايل اسفند
 ١٣٤٩جريان داشت دو تﻦ از
رفقا ،رحيم سﻤاعي و مﻬدي
اسحاقي را ﺑه شﻬادت رساند و ﺑقيه اعضاي دسته پارتيزاني را اسير نﻤود و آنان را هﻤراه ﺑا  ٦تﻦ از رفقاي ﺑخش شﻬر و
ارتباطات ﺑه سرعت در ﺑيدادگاه نظامي ﺑه اعدام محكوم و در روز  ٢٦اسفند ﺑه جوخه اعدام سپرد.
اما آن گونه كه رفيق سعيد سلطانپور سروده است:
ايﻦ ﺑذرها ﺑه خاك نﻤي ماند
از قلب خاك مي شكفد چون رعد
روي فﻼت ميگذرد چون ﺑرق،
خون است و
ماندگار است.
رستاخيز سياهكل و واكنش عجوﻻنه شاه ﺑه آن» ،جزيره آرامش« و قدر قدرتي ديكتاتوري سلطنتي را ﺑا چالشﻬاي جدي
روﺑرو كرد.
پس از سياهكل ٧ ،تﻦ از گروه جنگل ﺑاقي ماندند و در اواخر فرورديﻦ سال  ١٣٥٠در وحدت ﺑا گروه رفيق مسعود
احﻤدزاده كه تا آن زمان ضرﺑه جدي نخورده ﺑود ،ﺑنيانگذاري »چريكﻬاي فدايي خلق« را اعﻼم كردند .از آن پس آگاهتريﻦ
و پيشروتريﻦ زنان و مرداني كه قلب شان ﺑراي آزادي و سوسياليسم مي طپيد ،در پيكارهاي ﺑي امان ،نام »فدايي« را ﺑه
عنوان سﻤبل مبارزه ﺑراي رهايي در تاريخ كشور ما ﺑه ثبت رساندند .ﺑه تاكيد ﺑايد گفت كه رخداد سياهكل تنﻬا يك
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حﻤاسه نبود ،يك رستاخيز سترگ و نقطه عطفي در جنبش آزاديخواهي مردم ايران ﺑود و دريغ كه امروز ﺑسياري كه هنوز
هم خود را در چارچوب جنبش
فدايي تعريف مي كنند ،نه فقط از
»رستاخيز و نقطه عطف« حرفي
نﻤي زنند ،حتي از آوردن كلﻤه
»حﻤاسه« در گفته ها و نوشته
هاي شان خود داري مي كنند.
هﻤان گونه كه ما ﺑارها گفته ايم:
رستاخيز سياهكل و فعاليتﻬاي
مبارزاتي چريكﻬاي فدايي خلق
ايران »مشعل اميد هﻤه
آزاديخواهاني شد كه شور رهايي در سر و عشق عدالت در دل داشتند .روياي هﻤه كساني كه در شرايط اختناق ديكتاتوري
شاه سوداي آزادي و عدالت را در جان خود مي پروراندند ،ﺑا تولد جنبش پيشتاز فدايي ﺑه واقعيت گراييد .عﻤل انقﻼﺑي
رزمندگان سياهكل ﺑر انديشه هاي فرصت طلبان و تسليم شدگان غلبه كرد و سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران را ﺑه
پرچﻤدار و پيشاهنگ جنبش نويﻦ كﻤونيستي ايران طي سالﻬاي  ١٣٤٩تا  ١٣٥٧تبديل نﻤود) «.از ﺑيانيه هاي پيشيﻦ
سچفخا( ايﻦ سازمان ،در سالﻬاي  ١٣٤٩تا  ١٣٥٧رهبري كامل ﺑر نيروهاي حنبش كﻤونيستي ايران را ﺑر عﻬده داشت.
حدود  ٧ماه پس از رستاخيز سياهكل ،هنگامي كه ساواك ﺑه سازمان مجاهديﻦ خلق ايران در شﻬريور  ١٣٥٠ضرﺑه وارد
كرد ،معلوم شد كه راه مبارزه مسلحانه ﺑه وسيله سازمانﻬاي انقﻼﺑي ديگر نيز پيﻤوده مي شود.
ﺗﺎثيﺮ رﺳتﺎخيز ﺳيﺎﻫكل در ﻫﻨﺮ و ادبيﺎت
جنبش قدرتﻤند چريكﻬاي فدايي خلق ايران تاثيري شگرفي در سپﻬر سياسي ،فرهنگي و اجتﻤاعي ايران داشت.
ﺑرجسته تريﻦ فعاﻻن هنري در عرصه شعر ،موسيقي و سينﻤا در سالﻬاي پس از حﻤاسه سياهكل تا انقﻼب مردم ايران در
 ٢١ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣٥٧آثار ارزشﻤندي خَلق كردند كه مضﻤون آن ستايش از جنبش فدايي ﺑود.
فيلم فراموش نشدني گوزنﻬا ،ساخته مسعود كيﻤيايي كه در آن پري زنگنه ترانه گُنجشگَك اشي مشي را خوانده است ،در
ستايش رويداد جنبش چريكي آن دوران ساخته شد .شعر ايﻦ ترانه را شاعر كازروني ،حسﻦ حاتﻤي سروده و آهنگ آن از
اسفنديار منفردزاده است .فيلم كوتاه »دولت آﺑاد« در سال  ١٣٥١توسط كرامت دانشيان و فيلم »خداحافظ رفيق« اثر امير
نادري تحت تاثير قيام سياهكل ساخته شده است.
تاﺑلوي ماندگار سياهكل در سال  ١٣٥٠توسط ﺑيژن جزني و در زندان خلق شده است.
در شرايط پس از حﻤاسه سياهكل تحول مﻬﻤي در شعر فارسي ﺑه وجود آمد كه شاعر ﺑرجسته ،محﻤد رضا شفيعي كدكني
از آن ﺑا نام »دوره سياهكل« ياد مي كند .شاعران پُرآوازه اي هﻤچون احﻤد شاملو ،نعﻤت ميرزازاده ،محﻤد رضا شفيعي
كدكني ،اسﻤاعيل خويي ،سعيد سلطانپور ،سعيد يوسف ،خسرو گلسرخي ،سياوش كسرايي و ﺑرخي از فعاﻻن جنبش
پيشتاز فدايي ،پيرامون ايﻦ رويداد سترگ آثاري فراموش ناشدني آفريدند .چند سال پيش ،چﻬار شعر منتشر نشده از
نويسنده ﺑرجسته ،ﺑاقر مومني كه در سالﻬاي پس از حﻤاسه سياهكل سروده است ،از جانب ما در يكي از سالگردهاي
حﻤاسه سياهكل رونﻤايي و در ماهنامه نبرد خلق انتشار يافت.
ترانه جﻤعه ،كه شاعر آن شﻬيار قنبري است و ﺑا صداي فرهاد مﻬراد ﺑه ﺑازار آمد ،زﺑانزد جامعه روشنفكري ايران و ﺑخشﻬاي
زيادي از مردم شد.
ترانه شب نورد ،سروده اصﻼن اصﻼنيان كه در آلبوم چاووش  ٢ﺑا صداي محﻤد رضا شجريان و آهنگ سازي محﻤد رضا
لطفي اجرا شده ،اثري مرﺑوط رزم دليرانه رفيق امير پرويز پويان است.
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ترانه جنگل )ترانه فيلم خورشيد در مرداب(
ﺑا صداي داريوش اقبالي ،كه شعر آن را ايرج
جنتي عطايي سروده و آهنگ آن ساخته
ﺑاﺑك ﺑيات است ،از ترانه هاي ﺑيادماندني آن
دوران است.
ايرج جنتي عطايي در توصيف شرايط
سرودن ايﻦ شعر مي گويد» :ايﻦ ترانه در
راﺑطه ﺑا سياهكل سروده شده .در آن دوره
در تﻬران پوستر چاپ شده ﺑود و دنبال
چريكﻬا مي گشتند .ﺑعد ماجراي تعقيب شان
در جنگل و تيراندازيﻬايي كه پيش آمد و
ايﻦ موضوع كه مي گفتند ﺑخشي از
روستاييﻬاي آن جا هم كﻤك كرده ﺑودند ﺑه
پليس ﺑراي دستگيري چريكﻬا و آنﻬا هم البته اذيت و آزاري ﺑه روستاييها نرسانده ﺑودند .تﻤام ايﻦ موضوعات و خبرها در
مﻦ غليان كرد و آن ترانه را نوشتم) «.ويكي پديا(
ﺗوده اي ﺷدن ﺳﺎزﻣﺎن
چريكﻬاي فدايي خلق
ايران در سال ١٣٥٠
متحﻤل ضرﺑات سختي
شدند و در پايان ايﻦ سال
تعداد اندكي از آنان ﺑاقي
مانده ﺑود .اما ﺑا پشتكار ،ﺑا
عشق ﺑه آزادي و ﺑا ايﻤان
ﺑه راهي كه انتخاب كرده
ﺑودند و البته ﺑا اتكا ﺑه
سياسي
سازماندهي
نظامي ﺑه سرعت خود را
سامان داده و پس از
تثبيت در سال  ١٣٥١و
پيش از ضرﺑات سال  ،١٣٥٥ﺑه نيروي ﺑزرگي ﺑا دهﻬا عضو در تيﻤﻬاي چريكي و صدها هوادار فعال و نيز دهﻬا گروه و
محفل مدافع مبارزه مسلحانه در گوشه و كنار ايران تبديل شدند ،دستگيريﻬاي گسترده در آن سالﻬا ايﻦ واقعيت را تاييد
مي كند .ضرﺑات ارديبﻬشت و تير ماه سال  ١٣٥٥گرچه كﻤرشكﻦ ﺑود ،گرچه رفيق كبير حﻤيد اشرف ﺑه شﻬادت رسيد ،اما
سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران را ناﺑود نكرد و هنگامي كه شيپور انقﻼب در سال  ١٣٥٧نواخته شد ،معلوم شد كه ايﻦ
سازمان پايگاه توده اي گسترده دارد و در روزهاي انقﻼب هيچ نيروي سياسي ،البته ﺑه جز خﻤيني ،قادر ﺑه ايﻦ ميزان ﺑسيج
توده اي نبود.
ﺑه آن چه ﺑر ما پس از انقﻼب ﺑﻬﻤﻦ سال  ١٣٥٧گذشت نﻤي پردازم ،زمان زيادي ﺑراي پرداختﻦ ﺑه آن نياز دارد و در ضﻤﻦ
مستقل از ﺑحث امروز ما است.
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ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن بﻪ نيﺮوي بزرگ ﺗوده اي ﺗبديل ﺷد؟
رفيق امير پرويز پويان در يكي از مقاله هاي خود نوشت» :تاريخ توالي فصول نيست ،توالي چشم اندازهاي ﺑي ﺑازگشت
است «.از هﻤيﻦ رو تاريخ سالﻬاي  ١٣٤٩تا  ١٣٥٧تكرار نخواهد شد .اما ايﻦ سوال مﻬم و كليدي است كه چرا چريكﻬاي
فدايي ﺑه يك جنبش ﺑا نيروي گسترده توده اي تبديل شدند .روي سخﻦ ﺑا كساني است كه ﺑا انبوهي تعريف و تﻤجيد از
صداقت ،جسارت و از خودگذشتگي رفقاي فدايي ،راه آنان را مردود و يا ﺑا ﺑه هم ﺑافتﻦ تﺌوريﻬايي كه نظريه پردازان
ماركسيسم در شرايط مشخصي مطرح كرده اند ،خط مشي چريكﻬا را انحرافي ارزياﺑي مي كنند .لنيﻦ در اﺑتداي كتاب
ارزشﻤند »دولت و انقﻼب« توصيفي از ايﻦ گروه افراد و جريانﻬا ارايه مي دهد كه ﺑسيار گوياست.
وي مي نويسد» :در مورد آموزش ماركس اكنون هﻤان رخ مي دهد كه در تاريخ ﺑارها در مورد آموزشﻬاي متفكران انقﻼﺑي
و پيشوايان طبقات ستﻤكش ﺑه هنگام مبارزه آنان در راه آزادي رخ داده است .طبقات ستﻤگر انقﻼﺑيون ﺑزرگ را در زمان
حيات شان هﻤواره در معرض پيگرد قرار مي دادند و آموزش آنﻬا را ﺑا خشﻤي ﺑس سبعانه ،كينه اي ﺑس ديوانه وار و سيلي
از اكاذيب و افترائات كامﻼً گستاخانه استقبال مي نﻤودند .پس از مرگ آنﻬا ،كوششﻬايي ﺑه عﻤل مي آيد تا ﺑتﻬاي ﺑي زياني
از آنان ﺑسازند و آنﻬا را ﺑه اصطﻼح تقديس كنند ،شﻬرت معيني ﺑراي نام آنﻬا ،ﺑه منظور »تسلي« طبقات ستﻤكش و
تحﻤيق آنان قائل شوند و در عيﻦ حال ايﻦ آموزش انقﻼﺑي را از مضﻤون تﻬي سازند ،ﺑرندگي انقﻼﺑي آن را زائل نﻤايند و
خود آن را مبتذل كنند ،در مورد يك چنيﻦ »عﻤل آوردن« ماركسيسم ،اكنون ﺑورژوازي و اپورتونيستﻬاي داخلي جنبش
كارگري ﺑا يكديگر هﻤداستانند«.
در ﻻﺑﻼي ﺑرخي از مقاله ها ،خاطرات و تحليلﻬايي كه ايﻦ روزها ﺑه مناسبت پنجاهﻤيﻦ سالگشت رستاخيز سياهكل منتشر
مي شود ،مي توان ديد كه لنيﻦ ﺑه چه كساني اشاره مي كند.
قصد چالش ندارم و فقط دو سوال را
مطرح مي كنم:
آيا خروجي جرياني كه ﺑا حﻤاسهسياهكل آغاز شد و ادامه فعاليت آن تا
انقﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٥٧ﺑه سود جنبش
آزاديخواهي و جنبش كﻤونيستي ايران
ﺑود يا ﺑه زيان آن؟
 آيا اگر خروجي ايﻦ جريان طي آنسالﻬا ،پيشرفت جنبش دمكراتيك و
كﻤونيستي ﺑوده ،دليل آن جسارت،
فداكاري ،صداقت ،مستقل ﺑودن
رزمندگان فدايي ﺑوده ،يا خط مشي
سياسي يﻦ ﺑست شكنانه آنان؟
ايﻦ سوال از هﻤان سال  ١٣٥٥كه ضرﺑات كﻤرشكﻦ ﺑر سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران وارد شد ،در مقاﺑل كساني كه
خط مشي مسلحانه را مردود اعﻼم مي كردند قرار داشت و كﻤتر پاسخ صريح و شفافي ﺑه آن داده شد.
در حيات يك تشكل سياسي جﻬان ﺑيني و آرمانﻬا در خط مشي )استراتژي و تاكتيك( تبلور مادي پيدا مي كند .ﺑه ﺑيان
ديگر خط مشي سياسي است كه مرز ﺑيﻦ جريانﻬاي سياسي را مشخص مي كند .ﺑراي مثال در شرايط كنوني ﺑسياري از
جريانﻬا از آزادي و عدالت ،ﺑراﺑري و سوسياليسم صحبت مي كنند كه اگر ﺑه هﻤيﻦ اكتفا شود ،تﻤايز ﺑيﻦ آنﻬا قاﺑل تشخيص
نيست .آن چه جريانﻬاي سياسي را از هم متﻤايز مي كند ،خط مشي سياسي يا استراتژي و تاكتيك است .سازمان
چريكﻬاي فدايي خلق ايران ﺑا اعتقاد ﺑه ماركسيسم لنينيسم و ﺑا آرمان تحقق يك جامعه كﻤونيستي وارد عرصه نبرد شد.
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در هﻤان زمان جريانﻬاي ديگري هم ﺑودند كه هﻤيﻦ ديدگاه را داشتند .آن چه جنبش فدايي را از ديگران متﻤايز مي كرد،
خط مشي آنﻬا يعني مبارزه مسلحانه ﺑود .ﺑناﺑريﻦ ﺑا تﻤركز ﺑر ايﻦ خط مشي ﺑايد در مورد ايﻦ جريان قضاوت كرد.
ديدگاه ما مشخص و صريح است؛ مبارزه مسلحانه ﺑه طور عام و جنبش پيشتاز فدايي ﺑه طور خاص ،نقش تعييﻦ كننده در
ايجاد و انكشاف قطب ﺑندي ﺑيﻦ ديكتاتوري و آزادي در سالﻬاي پيش از انقﻼب ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٥٧داشت .اگر جنبش فدايي از
مشي و سازماندهي سياسي نظامي پيروي نﻤي كرد ﺑه زودي دستگير و از سپﻬر سياسي ايران مَحو و شايد تنﻬا در كتاﺑﻬاي
تحقيقي از آنان ياد مي شد.
اشتباه نشود ،مساله پنﻬان كردن كﻤبودها و خطاهاي چريكﻬاي فدايي كه ﺑه گﻤانم ﺑراي هﻤه جنبشﻬا اتفاق خواهد افتاد،
مطرح نيست ،چرا كه ما در تاريخ شاهد جنبشﻬاي جدي لوكس و پاستوريزه هرگز نبوده ايم .مساله خروجي و محصول
جنبش ﺑا هﻤه خصوصيات مثبت و منفي آن است.
كساني كه ﺑه سوال اول ﺑه طور صريح پاسخ »زيانبار« ﺑودن فعاليت چريكﻬاي فدايي خلق را مي دهند ،از تعدادي جوان ﺑي
تجرﺑه ،احساساتي و عاشق قﻬر و خشونت و ماجراجو و صفاتي مشاﺑه آن حرف مي زنند .اجازه دهيد در پاسخ ﺑه مدعيان از
ديگران كﻤك ﺑگيرم:
چه گوارا در كتاب »انسان و سوسياليسم در كوﺑا« مي نويسد» :ﺑگذاريد ﺑگويم كه يك انقﻼﺑي واقعي توسط حس ﺑزرگي از
عشق رهبري مي شود«.
رومﻦ روﻻن در رمان »جان شيفته« مي نويسد» :آزادي جان و انديشه تا وقتي ﺑه عﻤل تبديل نشود ،چيزي ﺑي ارزش و
يك لفاظي پوك است «.و در جاي ديگر هﻤيﻦ رمان مي نويسد» :عشق مي تواند انسان را ياري كند تا از پايگاه فردي ﺑه
پايگاه اجتﻤاعي گذر كند«.
ﺑناﺑريﻦ اگر منظور از مدعيان »احساساتي و ماجراجو« ﺑودن رزمندگان فدايي است ،ﺑايد گفت آري ،درك و غريزه آنان ﺑه
طور عﻤيق و شورانگيز ﺑه دادگري و رهايي حساس ﺑود و ﺑراي هﻤيﻦ وارد عﻤل شدند و از هﻤه چيز خود ﺑراي معشوق كه
هﻤان »آزادي و سوسياليسم« ﺑود گذشتند و جان در راه آزادي »فدا« كردند.
نقش بي بديل رﻓيق غفور حسن پور در حﻤﺎﺳﻪ ﺳيﺎﻫكل
در ايﻦ قسﻤت از صحبتﻬايم ﺑه نقش ﺑي ﺑديل رفيق غفور حسﻦ پور در رستاخيز سياهكل مي پردازم .واقعيت ايﻦ است كه
اگر حﻤاسه سياهكل هم اتفاق نﻤي افتاد ،مبارزه مسلحانه انقﻼﺑي در دهه پنجاه خورشيدي ﺑدون ترديد شروع مي شد.
گروهﻬاي و افراد زيادي در آن سالﻬا در تدارك عﻤلي و نظري مبارزه مسلحانه نقش آفريني مي كردند .از گروه جزني،
ظريفي ،سوركي و گروه فلسطيﻦ كه پيش از حﻤاسه سياهكل ضرﺑه خوردند در اﺑتدا صحبت كردم
اگر عﻤليات سياهكل هم صورت نﻤي گرفت ،رفقاي گروه احﻤدزاده ،پويان ،مفتاحي از سال  ١٣٥٠وارد عﻤل مي شدند.
ﺑدون ترديد رفقاي ﺑاقي مانده از گروه جزني هم ﺑدون رفيق حسﻦ پور در هﻤان سالﻬا وارد عﻤل مي شدند .هﻤچنيﻦ
گروهﻬايي هﻤچون »ستاره سرخ«» ،آرمان خلق«» ،جبﻬه دمكراتيك خلق«» ،لرستان« ،ﺑخشي از »سازمان انقﻼﺑي
كﻤونيستي ايران« )ساكا( ،گروه »مازندران« و »دزفول« گروه »كرامت دانشيان« و »فريدون نجف زاده« و گروهﻬاي
كوچك و ﺑدون نامي كه در تدارك مبارزه مسلحانه ﺑودند.
از آستانه حﻤاسه سياهكل تا سال  ،١٣٥٧ﺑسياري از فعاﻻن ايﻦ گروهﻬا ﺑه سازمان چريكﻬاي فدايي خلق پيوستند و يا
دستگير و ﺑرخي از آنان اعدام و يا در پيكارهاي خياﺑاني ﺑه شﻬادت رسيدند.
ياد مي كنم از رفقا حسيﻦ كريﻤي ،هﻤايون كتيرايي ،هوشنگ ترگل ،ناصر كريﻤي ،ﺑﻬرام طاهر زاده و ناصر مدني از گروه
آرمان خلق ،و از رفقا نادر شايگان شام اسبي ،حسﻦ رومينا ،نادر عطايي ،مصطفي شعائيان و از رفقا كرامت دانشيان و
خسرو گلسرخي كه در راه آزادي جان فدا كردند و ﺑه شﻬادت رسيدند.
اضافه كنم كه ﺑه فرض محال اگر هيچ گروه چپِ ماركسيستي و كﻤونيستي وارد عﻤل نﻤي شد ،سازمان مجاهديﻦ خلق
ايران و گروهﻬا و محافل پيوسته ﺑه آن عﻤليات مسلحانه انقﻼﺑي را شروع مي كردند .ﺑناﺑريﻦ ﺑحث مﻦ در مورد نقش
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آفريني فعاﻻن انقﻼﺑي در شروع و يا ادامه مبارزه مسلحانه نيست .چرا كه ﺑسياري از پيشرو تريﻦ و انقﻼﺑي فعاﻻن سياسي
در تدارك ،شروع و ادامه مبارزه مسلحانه نقشﻬاي مﻬﻤي داشتند .چه كسي مي تواند منكر نقش امير پرويز پويان ،مسعود
احﻤدزاده ،عباس مفتاحي ،حﻤيد اشرف و اسكندر صادقي نژاد ،كه اوليﻦ هسته مركزي پس از اعﻼم رسﻤي چريكﻬاي
فدايي خلق ﺑودند ،ﺑشود.
نﻤي توان منكر نقش رفقا صﻤد ﺑﻬرنگي ،ﺑﻬروز دهقاني ،مناف فلكي و عليرضا نايدل در جذب فعاﻻن چپ در آذرﺑايجان شد.
نﻤي شود نقش رفقا مﻬرنوش اﺑراهيﻤي ،چنگيز قبادي و اسداﷲ مفتاحي را ناديده گرفت .نﻤي شود منكر نقش شيريﻦ
معاضد )فضيلت كﻼم( ،خشايار سنجري ،مﻬدي فضيلت كﻼم ،محﻤد صفاري آشتياني ،عباس جﻤشيدي رودﺑاري ،حسﻦ
نوروزي ،علي اكبر جعفري ،اعظم و ﺑﻬﻤﻦ روحي آهنگراني و رفقاي ديگر چون صبا ﺑيژن زاده ،زهرا آقا نبي قلﻬكي ،مرضيه
احﻤدي اسكويي ،غزال آيتي و  ...ﺑسياري ديگر شد.
ﺑحث مﻦ ايﻦ است كه ﺑدون وجود غفور حسﻦ پور ،سياهكل اتفاق نﻤي افتاد .چرا؟
پلخانف ،انديشﻤند ماركسيست روس ،در كتاب »نقش شخصيت در تاريخ« ﺑر ايﻦ نكته تاكيد مي كند كه تاريخ را
شخصيتﻬا نﻤي سازند .او اما ﺑر ايﻦ نكته مي پردازد كه وقتي شرايط ﺑراي يك رويداد و يا تحول مناسب است ،افراد مي
تواند تاثير گذار ﺑاشند .غفور حسﻦ پور نﻤونه اي از كساني است كه پلخانف در مورد نقش آنﻬا نظر داده است.
رفيق غفور يك دانشجوي نخبه و در سالﻬاي تحصيل در دانشكده پلي تكنيك )دانشگاه امير كبير كنوني( در رده اول و يا
دوم ﺑود .او ﺑه معني دقيق يك روشنفكر انقﻼﺑي ﺑا مطالعات عﻤيق ﺑود كه ﺑه شعر ،موسيقي و تاريخ عﻼقه زياد داشت .در
اﺑتداي صحبتم دو ﺑيت از اشعار حافظ را خواندم .حسﻦ پور شيفته ذهﻦ شورشگر حافظ ﺑود .او هﻤواره ايﻦ ﺑيت از اشعار
صائب تبريزي را تكرار مي كرد؛ ما زنده ﺑه آنيم كه آرام نگيريم ،موجيم كه آسودگي ما عدم ماست .او يك شخصيت
محبوب در هر جﻤعي ﺑود كه حضور داشت .گزافه نيست اگر ﺑگويم كه ايﻦ رفيق در هر لحظه از زندگي اش ﺑه انقﻼب و
رهايي مي انديشيد و ﺑراي آن تﻼش خستگي ناپذير مي كرد.
ايﻦ رفيق حسﻦ پور ﺑود كه پس از صرﺑه ﺑه گروه جزني ،ظريفي ،سوركي ،ﺑا پشتكار ﺑاورنكردني ﺑه احيا و ﺑازسازي گروه
اقدام كرد .حدود  ٨٠درصد اعضاي اصلي گروه جنگل توسط ايﻦ رفيق جذب شدند .ﺑيش از  ٩٠درصد هواداران گروه
جنگل كه پس از حﻤاسه سياهكل ﺑازداشت شدند ،در ارتباط ﺑا غفور حسﻦ پور ﺑوده و از طريق او پيوستگي داشتند.
غفور حسﻦ پور از هﻤان سال  ١٣٤٧ﺑر ايﻦ اعتقاد ﺑود كه هسته چريكي ﺑايد در يكي از نقاط ديلﻤان ،مستقر و در هﻤيﻦ
منطقه وارد عﻤل شود .و مﻬﻤتر از هﻤه ايﻦ موارد ،ايﻦ رفيق ﺑدون ترديد و وسواس معتقد ﺑود كه ﺑايد دست ﺑه عﻤل زد
حتي ﺑه قيﻤت ناﺑود شدن كامل گروه .فكر مي كنم دﻻيل كه ﺑرشﻤردم ﺑراي ادعايم كافي ﺑاشد.
رفيق غفور را قبل از حﻤاسه سياهكل و در  ٢٣آذر هﻤان سال دستگير كردند و زير ﺑي ساﺑقه تريﻦ شكنجه ها كه تا آن
زمان صورت مي گرفت ،قرار دادند .او در زندان ﺑود كه ﺑا قاطعيت رفيق علي اكبر صفايي فراهاني ،حﻤاسه سياهكل آفريده
شد .ﺑذري كه غفور حسﻦ پور كاشته ﺑود ،جوانه زد و رشد كرد و ﺑا خون ارزنده تريﻦ زنان و مردان ايران زميﻦ آﺑياري شد
و تنومند شد.
او از جﻤله كساني ﺑود كه ﺑه نياز دوران خود پاسخ داد .لنيﻦ در مورد مفﻬوم جﻤله هگل كه مي گويد »آزادي درك ضرورت
است« مي گويد ايﻦ ﺑه معني عبور از تﺌوري ﺑه عﻤل است.
ما امروز سيﻤاي رفيق غفور حسﻦ پور و هﻤه رفقاي فدايي كه در پيكارهاي ﺑي امان ﺑه شﻬادت رسيدند را در چﻬره قيام
آفرينان دي  ١٣٩٦و آﺑان  ١٣٩٨و دهﻬا شورش و خيزش در گوشه كنار ميﻬﻦ درﺑند مي ﺑينيم .جواناني كه نظم متكي ﺑر
ظلم و ناﺑراﺑري را ﺑر نﻤي تاﺑند و ﺑنيادهاي ستم و استثﻤار را ﺑه آتش مي كشند ،ادامه شراره هاي آتشي هستند كه جرقه
آن در سياهكل زده شد.
سپاس از هﻤگي شﻤا كه حوصله كرديد و ﺑه مﻦ گوش داديد.
يكشنبه  ١٩ﺑﻬﻤﻦ  ٧ – ١٣٩٩فوريه ٢٠٢١
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ﺑر ره شتاب كﻦ :غفور
برای رفيق غفور حسن پور
مادر رفقاي شﻬيد :فاطﻤه ،مصطفي و غفور حسﻦ پور،
هنگامي كه خبر تيرﺑاران فرزنش را مي شنود ،مي گويد:
انقﻼب ايران هﻤچون درخت تناوري است كه ريشه هاي
قطورش در دل خاك وطﻦ جاي دارد .پسر مﻦ و نظاير
پسر مﻦ ،تنﻬا شاخه هاي ايﻦ درخت تناور هستند .مﻦ از
مرگ فرزندم دلگير نيستم ،اميدم ﺑه شاخه هاي جديد
است.
گيسو ﺑدست ﺑادِ پريشان
آراسته ﺑباف
اي جنگل خﻤوش.
از ره كنار
دارِ سَر راه
از شب نترس مادر دلتنگ
 /مي خواند ﺑا خودش/
اي جويبارساكت و خاموش
آوازخوان ﺑشو
نافه گشاي آهوي وحشي
ﺑر ره شتاب كﻦ :غفور
غُران صداي رسايت
پر خشم سينه ات
ﺑر قلب شب ﺑزن
ﺑشكﻦ غرور زمستان.
ﺑگذار تا نﻬال جوان شاخه ﺑر كشد
خورشيد را ﺑكار
آتش فشان ﺑه يال دماوند.
 /آرام زير لب
نجواي مادر ﺑي تاب /
ﺑيرون كومه اما
اﺑري نشسته سخت

ﺑر شانه ي ستبر جنگل انبوه
در هﻤسراييِ آوازِ شومِ شغاﻻن
كفتارهاي ﺑيدلِ و ترسان
در خاكريز وحشت خود
مويه مي كشند
مادر كﻤي شتاب
آنﻬا چراغ انتظار ﺑه ره ﺑر نشانده اند.
آرام ﺑاش توسﻦ وحشي
يك لحظه اي درنگ
ايﻦ كوك آخر است
دندانه مي زنم
پيراهﻦ مﻦ است مادر؟
نه ،ايﻦ پرچم شﻤاست
ﺑا دانه هاي نار
در طول ايﻦ شب يلدا
ﺑر قامت جوان شﻤا
رنگ كرده ام.
سرخ است مثل خون
گرم است مثل كوره ي خورشيد.
مادر شتاب كﻦ
در مﻦ قرار
چون اسب وحشي تندر

فتح اﷲ كياييﻬا
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ﺑي تاب و نا شكيب
سم ضرﺑه هاي خشم
ﺑر سنگفرش جاده مي كوﺑد
آرام ﺑاش گوزن جوانِ مﻦ
ﺑگذار تا ﺑبافﻤت
ﺑگذار تا ﺑبويﻤت
ايﻦ كوك آخر است تﻤاشا كﻦ
ﺑر شانه ات ﺑگير
محكم گره ﺑزن
آنگاه
مستان شتاب كﻦ
ﺑر قلب شب ﺑزن.
آنسوي تر
داري كﻤر شكست
سُرﺑي ﺑه خون نشست
جوشيد از زميﻦ
چنديﻦ نﻬالِ سرو
فانوس انتظار
در چشم مادرِ خسته
مي خواند تا سحر
راهت پر از شكوفه غفور جوان مﻦ
هنگام صبحدم
اشك ازدو ديده شست
دندان ﺑه لب گزيد و گفت
دندانه هاي خشم را
ﺑرچار گوش پرچم خونيﻦ
ﺑايد
نقشي دوﺑاره ﺑياندازم.
وانگاه
دلخسته پر غرور
مي خواند زير لب
راهت پر از شكوفه
اي سرو قامتم

لبخنده ات ﺑﻬار...

سياهكلي ديگر ﺑر آفرينيم

رﺑاﺑه جوزقي

شب است و آسﻤان پر از ستاره
ستاره ها در آن ﺑاﻻ پر از نام و نشانه
آخه امشب تولد دوﺑاره شانه
 ١٩ﺑﻬﻤﻦ روز سياهكل
سيا هيش ﺑر دل دشﻤﻦ نشسته
دشﻤﻦ تا دندان مسلح
نخواﺑيده هنوز نگاهش ﺑا ترس ﺑه آسﻤانه
ﺑه آسﻤان پر از ستاره
غافل از ايﻦ كه هر ستاره
تا اﺑد زنده و جاودانه
آنﻬا رفته اند توي آسﻤانﻬا
ولي يارانشان روي زمينند
ميگﻦ كار زحﻤتكشان هﻤيشه اينه
ستاره شدن و پتك آهنينه
دشﻤﻦ تا دندان مسلح
نخواﺑيده هنوز نگاهش ﺑا ترس ﺑه آسﻤانه
تفنگش را زميﻦ نگذاشته اما
لباسش قبايي تا روي زمينه
نگاه كﻦ ،نگاه كﻦ!
ﺑه چنگ و دندانش
كه خون كارگر روي زمينه
تو كه هﻤرزم هم درد مايي
تو كه خود كارگر و ﺑي قبايي
ﺑيا ﺑا هم ﺑشيم تا ره ﺑياﺑيم
دل هر ديكتاتور را لرزه درآريم
سياهي ﺑركنيم زنيم ﺑر طبل شادي
سياهكلي ديگر ﺑر آفرينيم
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ﺑوي ﺑﻬاران در جنگلِ سياهكل
بﻪ يﺎد پﺎنزده ﭼﺮيك ﻓدايي خلق

نوزده ﺑﻬﻤﻦ ،سوزِ سرماي زمستان ﺑود
سپيد جنگل ،ولي پوشيده از خون ﺑود
سه پنج پانزده چريك خلق ،صفايي و رفيقان ﺑود
تني راسخ مصﻤم ،چﻬره شاداب و گُدازان ،ﺑود
درون جنگلِ گيﻼن ،قطارها پر فشنگ ﺑود
ﺑسان شير غُران ،ﺑه گردنﻬا حﻤايل آن تفنگ ﺑود
نگاه تيز گردان چريكﻬا ،سوي خورشيد
ﺑه روي ﺑرف و يخ ،گرماي جان پاشيد
ﺑبار ،توفنده شو ،ﺑرفﻬاي خون آلود
چه ﺑر جنگل چه ﺑر كوه يا كه ﺑر رود
چريكﻬا ﺑه ضرب آهنگِ اي رفيقان قﻬرمانان
ﺑبستند عﻬد و پيﻤان از ﺑراي خلق ايران
شاليكاران ،دخترِ قوس و قزح رنگيﻦ كﻤان
كِل زدند در عﻤق جنگل از ﺑَرِ جنگاوران
تﻦِ گند زمستان را ﺑشستند ،چو ﺑاران در ﺑﻬاران
دانه كاشتند ،ﺑه صحرا و زميﻦ و كشتزاران
مسلسل چﻬچه زد ،چو ﻻﻻيي ﺑراي جويباران
حﻤاسي شد دلِ جنگل ،درونِ كوهساران
سوار ﺑر ﺑالِ خيالم پَر كشيدند ،ايﻦ رفيقان
چه غوغايي نﻤودند ،در سياهكل ،ايﻦ پلنگان
طبيعت غنچه وار ،خنده ﺑر لب ،كاشت
اﺑرِ آﺑستﻦ زِ ﺑاران ،ﺑه چشم خون داشت
ﺑبار ﺑرف زمستاني ،سفيدتركﻦ عروس جنگلم را
ﺑرايش كِل ﺑزن ،خلعت ﺑيار ،ايﻦ كاوة آهنگرم را
عشق و آزادي ﺑه سر داشت سوسياليزم و رفا
آرمان چريكﻬا هﻤيﻦ است ،عﻬد و پيﻤان و وفا
ﺑه غُرش آي ،رگبار مسلسل ،ﺑزن ﺑر قلب سرمايه
كه ايﻦ شاه جنايتگرِ سفاك  ،درنده خونخواره
ﺑجوش چشﻤه ،خروشان شو ،درون جنگل گيﻼن

اميد اميدوار

تفنگ  ،داس و چكش ،سرخ ستاره صد هزاران
ماهِ جنگل  ،ﺑركة آب ،خنده ﺑر لب داشت
زورق عشق ،روي مواجِ خيال ،مي كاشت
شعلة رقصان ،ﺑراي هيزم جنگل ،دلبري مي كرد
گيسوانِ ﺑيد مجنون چون نسيم ،افسونگري مي كرد
قد كشيد ايﻦ سرزمينم ،ﺑا نبرد ايﻦ يﻼن
سركشيد زوزه هراسناك ،شاهِ پوشاﻻن
ﺑسُرائيد غَزلﻬا ،پَر گﻬوارة ميﻬﻦ ،ﺑجنبان
كاكل مويش ﺑبوئيد ،درﺑغل ﻻﻻيي اش خوان
پتك كارو داسِ دهقان  ،تفنگِ پارتيزان
ﺑر ﺑكوﺑند ستﻤكاران ،درو سرمايه داران
ﺑه چند روزي نپائيد ،از ايﻦ رزمِ زمستاني
كه جنگل غرقه در خون شد ،رفيقانِ فراهاني
جنگل است و زايش و نم نمِ ﺑاران
پيچ و تابِ ﺑرف و ﺑاد ،پانزده ستاره تير ﺑاران
عﻬد ايﻦ ﺑود ،فقر و ظالم را ،مﻬارش مي كنيم
سوسياليزم و پرچم سرخ را ﺑپايش مي كنيم.
 ١٩ﺑﻬﻤﻦ ماه  ١٣٩٩مطاﺑق ﺑا  ٧ژانويه ٢٠٢١
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پيامها به مراسم گراميداشت پنجاهمين سالگرد رستاخيز سياهکل
اﺳﺎﻣي ارﺳﺎل كﻨﻨدگﺎن پيﺎم ﭼﻨين اﺳﺖ:
 عده اي از فعاﻻن دانشجويي داخل كشور، شعري از م .وحيدي )م .صبح( از اشرف ،٣ سروده اي از مرجان از ايران، يك رفيق معلم از لرستان، رحﻤان جاري ،فعال اجتﻤاعي در منطقه سيل زده جنوب لرستان، تعدادي از پشتيبانان جنبش فدايي، كانون هﻤبستگي ايرانيان مونيخ رفقا فرهاد ،پرهام ،اميد آدينه ،كارن و پدرام محسني از ايران فرشته و رحﻤان كريﻤي از آلﻤان -كاوه آل حﻤودي از هلند

دو اثﺮ ارزنده نقﺎﺷي از طﺮف يﺎر وﻓﺎدار ﻣﺎ آقﺎي ﻣﺤﻤد قﺮبﺎني و رﻓيق نﺎصﺮ قﺎﺿي زاده
بﻪ ﻫﻤﺎيش اﻫدا ﺷده كﻪ از آنهﺎ ﺗشكﺮ ﻣي كﻨيم.

اثﺮ ﻣﺤﻤد قﺮبﺎني

اثﺮ نﺎصﺮ قﺎﺿي زاده
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پيام عده اي از فعاﻻن دانشجويي داخل كشور
ﺑﻪ مراسم پنجاهميﻦ سالگرد نﺒرد حماسي سياهكل

ﺑا درود و تبريك ﺑسيار ﺑه پنجاهﻤيﻦ سالگرد رستاخيز سياهكل و گراميداشت ياد و نام تﻤام مبارزان راه آزادي ،كساني كه
رفتند اما ياد و نامشان در قلب تﻤام ستﻤديدگان عالم ،آزاديخواهان و جنبش دانشجويي فعال داخل كشور ساليان سال
است كه زنده و پايدار مانده است
جنبش دانشجويي هﻤواره سعي كرده در مسير مبارزه ﺑا جﻤﻬوري اسﻼمي هﻤيشه پيشتاز و كنار تﻤام قشرها و مردم مبارز
در اعتراضات و اعتصاﺑات شركت داشته و ﺑا تﻤام وجود در هﻤگرائي و نزديك شدن پيوند مبارزان راه آزادي قدم ﺑردارد
امروز ما در موقعيتي در كنار شﻤا قرار گرفته ايم كه جﻤﻬوري اسﻼمي در عرصه داخلي و ﺑيﻦ الﻤللي در تنگناي شديد
دست و پا مي زند و جنبشﻬاي اجتﻤاعي از طبقه زحﻤتكش كارگر گرفته تا معلﻤان ،پرستاران ،دانشجويان ،پزشكان و  ...در
حال قوي شدن و هﻤبستگي فراوان قرار گرفته كه ايﻦ را ﺑه آشكارا در سالﻬاي گذشته شاهد ﺑوده ايم و اميد داريم كه ايﻦ
قدرت ما سبب ناﺑودي رژيم سركوب شود كه ايﻦ امر ﺑه زودي ميسر خواهد شد.
انرژي و هﻤبستگي ما فعاﻻن جنبش دانشجويي ايران ﺑراي رسيدن ﺑه اهداف مشتركﻤان هﻤواره ﺑا شﻤاست و تا آن روز و
قرار گرفتﻦ در كنار يكديگر ايﻦ پيام را ﺑه شﻤا مي دهيم كه از هيچ تﻼش و هﻤتي دريغ نخواهيم كرد.
جﻤعي از فعاﻻن جنبش دانشجويي ايران

كوچ در شﺒگير

ﺑه ياد شﻬداي سياهكل

در شبگير مه آلود صبحي سرد
طنيني ﺑرخاست
كيستند
كه صدايشان
چون نوري دونده
ﺑر ريشه هاي جنگل پيچيد
و شاخه هاي جوان را
شكوفان كرد؟
اخگراني سرخ
كه زنگار هاي شب را
زدودند
و خاك را
ميﻼدي دوﺑاره ﺑخشيدند
زمان
پرنده اي شد
ﺑه جانب دور دست ها
ﺑا لحظه هايش
كه مجال نيافتند
زوال خويش را
ﺑه تﻤاشا ﺑنشينند
غروب پير
در انفجار نور
شكفت
و حقيقت
در حﻤاسه زاده شد
وارثان كﻼم هاي ناگفته
كه گام هايشان
در آينده جاريست
ﺑا نفس پاك تريﻦ كوهستان ها
وطعم لبانشان
طلوع افق هاي فرداست
سواراني
ﺑا ترانه هاي اساطيري

م .وحيدي )م .صبح(

ﺑراي شﻬر خﻤوش ﺑي نام
واصالت جاده اي
كه وهم را
ويران مي كند
آهنگ اميدشان
نقش ونگار پل هاي جﻬان را
صيقل مي دهد

دشت شقايقﻬا
مگه مي شه روي خورشيد رو پوشوند؟
مگه مي شه ﺑگي ﺑارون نباره؟
مگه مي شه از آسﻤون شبﻬا
ﺑگيري نور صد ماه و ستاره
زمستون هر چه سخت و سرد ﺑاشه
ﺑﻬار گل فشان مياد دوﺑاره
نه اقيانوس از خشكي مي ميره
نه دريا از زميﻦ دست ﺑر مي داره
ﺑه ﻻله كي مي گه دشت از تو خالي
شقايق داغ عشق تو سينه داره
كي مي تونه ﺑگه در ظلﻤت شب
كسي اسم سپيده رو نياره
نه مرداب مي شه رود پر هياهو
خروشان ميره آرامش نداره
قسم ﺑر جان پاك غرق در خون
كه آزادي ما در كارزاره
نﻤي مونه ﺑساط ظلم ﺑاقي
كه خلق ﺑا دشﻤنش آشتي نداره
جرس فرياد ﺑردارد كه ﺑرخيز
تفنگ در دست هر كه ﺑيقراره
زخون ما شفق سرخ است اي يار
ﺑسازيم آسﻤاني پر ستاره
نﻤي ترسيم از زنجير ﺑر پا
كه هركي عاشقه ﺑر روي داره
ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩٩

مرجان

پيام يك رفيق معلم از لرستان
آن كه مي گفت
حركت مرد در ايﻦ وادي خاموش و سياه
ﺑرود شرم كند.
مويه كﻦ ﺑحر خزر
گريه كﻦ دشت كوير
پيرهﻦ چاك ﺑده
جنگل سرخ گيﻼن
قلب خود را ﺑِدَر اي
قله سر سخت البرز
تاريخ خونبار مبارزات كارگران و زحﻤتكشان و خلقﻬاي تحت ستم ميﻬﻦ درﺑند عليه سلطه امپرياليسم و نظام واﺑسته
ايران ،ماﻻمال از تﻼشﻬاي ﺑي وقفه است كه از سوي پيشقراوﻻن مبارزه ﺑا استبداد ﺑه هﻤراهي توده هاي ﺑه پاخاسته ﺑراي
نيل ﺑه آزادي و ﺑراﺑري رقم خورده است .رستاخيز سياهكل در  ١٩ﺑﻬﻤﻦ سال  ١٣٤٩و ﺑه دنبال آن قيام مردم در ٢١و
 ٢٢ﺑﻬﻤﻦ سال  ٥٧مويد ايﻦ تاريخ پر فراز و نشيب است.
در  ١٩ﺑﻬﻤﻦ ماه  ١٣٤٩ﺑود كه زنگ ﺑزرگ خون ﺑه صدا در آمد و طوفان شكوفه داد...و توهم شكست ناپذيري رژيم تا ﺑﻦ
دندان مسلح واﺑسته شكسته شد تا ديكتاتور ها ﺑدانند كه سكوت توده ها نه رضايت است و نه تسليم ﺑلكه آتش زير
خاكستر است و در شرايط مقتضي ﺑسان آتش فشان فوران مي كند و ﺑساط تبﻬكاران ستﻤكار را در مي نوردد .و ﺑه هﻤيﻦ
دليل ﺑر خﻼف تﻤامي دسيسه ها و ﻻپوشاني هر دو رژيم سفاك خاطره ايﻦ رويداد غرور آفريﻦ از ذهﻦ ملت ستم ديده پاك
نﻤي شود و نسل ﺑه نسل تجارب و خاطره رشادتﻬاي پيشگامان صف شكﻦ خلق منتقل مي شود و از آن نيرو مي گيرند.
ﺑه خاطر داريم كه در خيزش ﺑﻬﻤﻦ ماه شعار »ايران را سراسر سياهكل مي كنيم« و شعار ديگر كه پشت هر رژيم خودكامه
اي را مي لرزاند و سر مي دادند »واي ﺑه روزي كه مسلح شويم« طنيﻦ انداز مي شد.
خون ﺑه خاك ريخته قﻬرمانان خلق نﻬال آزادي خواهي و آزادي توده هاي در ﺑند را آﺑياري نﻤود و جنگلي انبوه پديد آورد
كه پي آمد آن ﺑه صحنه آمدن جواناني است كه دو نسل ﺑا ايﻦ جانفشانان فاصله دارند اما رهرو راه آنان هستند .كارگران و
زحﻤتكشان ميﻬﻦ ﺑا تاسي از ﺑينش و روش پيشگامان خود اينك در كارخانه ها و كارگاهﻬا ﺑه صورت پيگير خواستار
حقوق ﺑه يغﻤا رفته خود هستند .كارگران سراسر ميﻬﻦ مانند هفت تپه و هپكو و ...ﺑا اعتصاﺑات و اعتراضﻬاي خود كه نتيجه
و تاثير مبارزه رزمندگان سياهكل است و دهه هاست در اعﻤاق جامعه اثر گذاشته است و تاﺑو شكﻦ شده است و خواب
خوش را از رژيم ارتجاعي رﺑوده است.
در سالگرد ايﻦ رويداد ﺑزرگ تاريخي ﺑكوشيم تا كوشنده راه سرخ و رهايي رزمندگان سياهكل و ادامه دهندگان و هم
پيﻤانان آنﻬا ﺑاشيم.
گرامي ﺑا ياد و نام رزمندگان سياهكل
گرامي ﺑاد ياد و نام پويندگان راه آنﻬا
شرم ﺑر حاكﻤيت چپاولگر و دشﻤﻦ زحﻤتكشان ميﻬﻦ.
معلم لرستاني
ﺑﻬﻤﻦ ماه ١٣٩٩
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پيام رفيق فرهاد
ﺑا گرامي داشت ياد رهبران و ﺑنيان گذاران دلير سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ،و ﺑا اميد تداوم راه آنﻬا در ﺑرقراري
سوسياليسم مﻤكﻦ و پويا ،و ﺑسط حاكﻤيت قانون و آزاديﻬاي مدني در فرداي ايران ،تﻼش كنشگران فعلي سازمان در
ﺑرپايي يادواره پنجاهﻤيﻦ سالگشت حﻤاسه سياهكل را ارج مي نﻬيم .راهتان پر رهرو ﺑاد... .

ﻣﺎ بي ﭼﺮا زندگﺎنيم
آنﺎن بﻪ ﭼِﺮا ﻣﺮگِ خود آگﺎﻫﺎنﻨد
)احﻤد شاملو(

پيام يك رفيق

اكنون در آستانهِ شعور و شرافت ،يعني پنجاهﻤيﻦْ سالگردِ پُرشُكوه و پُرافتخارِ حﻤاسهِ سياهكل ،قرار گرفته ايم؛ آري،
چريكﻬا هرگز نﻤي ميرند! يادْ ﺑاد آن آفتاﺑكارانِ راستيﻦ و راسخ ،هﻤان دﻻورانِ آذرخشْ گون كه از تبارِ ستاره و صداقت
ﺑودند ،و سَراَنجام! تفنگ ﺑر كتاب نﻬاداَند؛ زيرا ايﻦ عصيان و عاطفه ،آدابِ ما فدائيان است؛ اينك  ...سخﻦْ كوتاه :ثقلِ كﻼم:
مﻦ ﺑه عنوانِ يكي از ﺑي شﻤارانْ فرزندِ خلقﻬايِ ستمْ ديدهِ جﻬان ،ايﻦ سپﻬرِ سياسي را ،از صﻤيمِ قلب و نﻬايتِ ذهﻦ اَم ،ﺑه
هﻤهِ دوستان و رفقا ،و سراسر كارگران و كشاورزان و توده هايِ زحﻤتْ ِكشِ ايرانْ زميﻦ ،تبريك و تﻬنيت عرض نﻤوده و ﺑارِ
ديگر ،ﺑا نام و خونِ آن ﺑبرهايِ عاشق ،تجديدِ ميثاق مي نﻤايم؛ و خطاب ﺑه دژخيﻤانِ سرمايه داري و نيز جﻼدانِ مَنحوس
وسَفّاكِ زمانه ،اﺑﻼغ و اعﻼم مي دارم :كه تا ايجادِ يك انقﻼب از جنسِ مَحرومانِ مَردُم سِرشت و نﻬادينهْ شدنِ احكامِ آزادي
در اركانِ جامعه ،ﺑا هسته هايِ سرخ ِ مقاومت عَجيﻦ ﺑوده و راهِ مبارزه و رهايي را ادامه خواهم داد.
فعّال سچفخا  /ﺑﻬﻤﻦ ماه / ١٣٩٩اميد آدينه

پيام رحمان جاري ،فعال اجتماعي

و كبوتر ﺑودن آنان كه ناگﻬان پر كشيدن در آسﻤان عشق اﺑدي شدند
سﻼم ﺑر دﻻور مرداني كه وقتي دست نوشته هاي شان خوانده مي شود در ميياﺑيم كه نام ديگر خورشيديد و قراﺑتي
نزديك ﺑا خود عشق داريد.
وقتي وصيتﻬاي شﻤا را خوانده مي شود فﻬﻤيده مي شود كه چرا ﺑا آخريﻦ نفر از شﻤا آسﻤان چﻤدان خود را ﺑست و
كوچيد تا ﺑر شرم خويش نيفزوده ﺑاشد .وقتي عكس شﻤا ها را ورق مي زنيم تازه مي فﻬﻤيم كه عكسﻬاي تك تك شﻤا
اشاره ﺑه ﺑﻬتريﻦ فصل حيات است و ما غافل ﺑوديم ،حال مانده ايم و دستاني كه ﺑه ديوارهاي قفس مي خورد و نام جاويد
شﻤا كه روزهاي ما را ترسيم ميكند.
زندگي زيباست ولي مردن در جنگ ظالم زيباتر است.
تك تك درختان گيﻼن و مازندران گواهي مي دهند ﺑر شجاعت شﻤا دليرمردان كه چنيﻦ شجاعانه ﺑر قلب تاريكي تاختيد
و در تاريكي ظلﻤات چراغي نوراني روشﻦ نﻤوديد كه چراغ راه تﻤام آزاد انديشان است.
پنجاهﻤيﻦ سالگرد حﻤاسه ﺑزرگ و تاريخي سياهكل كه خروج نور ﺑر ظلﻤت و تاريكي ﺑود گرامي ﺑاد.
رحﻤان جاري ،فعال اجتﻤاعي در منطقه سيلزده جنوب لرستان ،ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩٩
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پيام تعدادي از پشتيﺒانان جنﺒش فدايي

پنجاهﻤيﻦ سالگرد حﻤاسه سياهكل گرامي ﺑاد
امسال ﺑزرگداشت پنجاهﻤيﻦ سالگرد رستاخيز سياهكل ﺑراي جنبش رهايي ﺑخش مردم ايران اهﻤيت ﺑسياري دارد .پنجاه
سال تداوم مبارزه ﺑراي آزادي و عدالت روشﻦ مي كند كه پرچم حﻤاسه سياهكل هﻤچنان ﺑرافراشته است.
ما هﻤچون سالﻬاي پيش در يك منطقه كوهستاني ﺑا ﺑرافروختﻦ آتش ،ياد و خاطره حﻤاسه سازان سياهكل و شﻬداي
قﻬرمان آن را گرامي مي داريم.
ايﻤان داريم هﻤچنان كه كاخ ستﻤگر شاهنشاهي ﺑه دست توده هاي مردم فروپاشيد ،ﺑساط تبﻬكاراني كه مردم سﻼمت،
معيشت و زيست مردم را ﺑه گروگان گرفته اند ،فرو خواهد ريخت.
كارگران و توده هاي محروم هﻤراه ﺑا آزاديخواهان رژيم ارتجاعي جﻤﻬوري اسﻼمي را سرنگون خواهند كرد.
زنده ﺑاد انقﻼب ،زنده ﺑاد آزادي
جﻤعي از پشتيبانان جنبش فدايي /ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩٩

پيام پرهام ،زنداني سياسي ساﺑق
ﺑه نام عدالت و حق ،ﺑه نام ﺑراﺑري
ﺑه نام ﺑﻬﻤﻦ و خون ،ﺑه نام ﺑرادري
ﺑرادران و خواهران هﻤرزم و هﻤسنگرم و خلق شريف و رنجبر ميﻬﻦ درﺑندم ايران ،گردش روزگار و رسيدن ﺑﻬﻤﻦ ماه ،ماه
خون و گلوله ،ماه نور و حﻤاسه دوﺑاره ﺑﻬانه اي ساخت ﺑراي يادمان فرزندان خلف و پاكباز ميﻬنم ايران .آنان كه ﺑا شعله ور
ساختﻦ وجود و شﻤع جوانيشان ،در ظلﻤت مطلق ،فانوس روشنگري ﺑراي ﺑيداري پديدآوردند تا ﺑه توده هاي رنجبر و
خسته از ظلم ظالﻤان راه ديگري ﺑه غير از راه سكوت و پذيرش ظلم نشان دهند و آن راهي نبود جز راه مبارزه ﺑراي
رسيدن ﺑه آزادي .آنان كه دﻻورانه ﺑا فدا نﻤودن خود نقطه آعاز جنبشي عظيم در توده هاي خلق ستﻤديده و رنجبر شدند
و ايﻦ شروع فصلي نويﻦ در تاريخ معاصر سياسي ايران ﺑود.
و چه زيبا گفت رفيق كبير ،شﻤع فروزان دورانﻬا ،فدايي جاوادان ،فرمانده چه گوارا ،كه عيد مﻦ آن روزيست كه دسترنج
يك سال مردمم شام يك شب پادشاه نشود .و ﺑه راستي كه آغاز ﺑﻬﻤﻦ شروع عيد حقيقي ﺑراي مردم سرزميﻦ مﻦ است.
مبارك ﺑاد ايﻦ عيد راستيﻦ ﺑر خلقﻬاي ستﻤديده و رنجبر در جاي جاي گسترده گيتي.
جاودان ﺑاد ﺑﻬﻤﻦ و جاودانه ﺑاد نام و ياد حﻤاسه سازان ﺑﻬﻤﻦ .ﺑﻬﻤﻦ در لغتنامه انقﻼب يعني هم آغاز ...هم پايان ...آغاز
فصلي تازه ﺑه نام انقﻼب ،پايان فصلي كﻬنه ﺑه نام ظلم و ستم.
امسال پنجاهﻤيﻦ سالگرد حﻤاسه سياهكل را پرغرورتر از هر سال گرامي ميداريم و ﺑراي شعله ور ساختﻦ آتش ايﻦ حﻤاسه
جاودان و ﺑه رسم مرور و پيوند ﺑا آرمانﻬايﻤان و يكپارچه سازي قلبﻬايﻤان ﺑراي رسيدن ﺑه رهايي سرزميﻦ مصيبت زده
مان ايران ،گرد هم مي آييم تا پايه هاي خيﻤه ددمنشان و ظالﻤان را دوﺑاره از ﺑيخ و ﺑﻦ ﺑلرزانيم.
نوزدهم ﺑﻬﻤﻦ ،سالروز حﻤاسه سياهكل و يادمان رفيقان دﻻور و حﻤاسه ساز آن روز را گرامي ميداريم .ﺑه راستي كه
حﻤاسه نوزدهم ﺑﻬﻤﻦ سياهكل ،نقطه عطف فعاليتﻬاي انقﻼﺑي و سرآغاز مبارزه حقيقي و قﻬرآميز ﺑه شكل مسلحانه در
تاريخ معاصر ايران است .هفدهم و هجدهم ﺑﻬﻤﻦ ،سالروز دستگيري رفقا ،ﺑيژن جزني ،عباس سوركي ،سعيد مشعوف،
كﻼنتري ،محﻤد چوپانزاده ،حسﻦ ضياءظريفي ،عزيز سرمدي ،احﻤد جليل افشار ،ضرار زاهديان و رفيق سيروس شﻬرزاد،
هﻤچون ديگر سالﻬا ﺑﻬانه اي ﺑراي گراميداشت ياد آن عزيزان ميﺑاشد.
ياد و خاطر تﻤامي رفقاي ﺑنيانگذار و پيشتاز فدايي و هﻤچنيﻦ تﻤام جانباختگان راه آزادي گرامي و جاودان ﺑاد .و هﻤچنيﻦ
ياد تﻤام عزيزان در ﺑند گرامي و ﺑه اميد رهاييشان در روزهايي نه چندان دور.
پرهام ،زنداني سياسي ساﺑق
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پيام كانون همﺒستگي ايرانيان مونيخ

به مناسبت پنجاهمين سالگرد بنيانگزاری سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
فرا رسيدن پنجاهﻤيﻦ سالگرد ﺑنيانگذاري سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران را ﺑه يكايك شﻤا رفقا شادﺑاش مي گوييم.
در سالگشت  ١٩ﺑﻬﻤﻦ رستاخيز سياهكل ياد رنج و رزم صدها و هزاران فدايي خلق در دوران طوﻻني حيات سازمان را ارج
مي نﻬيم و ﺑه هﻤه رفقايي كه در ساليان دراز ﺑا مايه گذاشتﻦ از جان و جواني خود در ايﻦ راه پرفراز و نشيب طي طريق
كرده اند ،احترام مي گذاريم و در ﺑراﺑر آنان سر تعظيم فرو مي آوريم.
ايﻦ روز تاريخى و گرامى را ﺑه هﻤه رفقا و مبارزان راه آزادي و عدالت اجتﻤاعي كشورمان شادﺑاش مىگوئيم و ﺑراى رهروان
ايﻦ راه ،مبارزه اى پيگير ﺑه خاطر تحقق دموكراسى و سوسياليزم را آرزو منديم.
پرچم ﺑرافراشته در جنگلﻬاى سياهكل ،قبل از هﻤه پرچم مبارزه و پايدارى در مبارزه است .ﺑر ايﻦ پرچم ،نام چند هزار
فدايى خلق نقش ﺑسته است كه هر يك از آنان نشانه اى از محك زنى ﺑازيافته هاى فكرى فداييان خلق ﺑراى گشوده شدن
راه خوشبختى مردم هستند .پس سخﻦ را اكنون نيز ﺑا ياد هﻤه فداييان جانباخته آغاز ﺑايد كرد .ﺑا نام جانباختگان :صفايى
فراهانى و غفور حسﻦپور و سيزده يار دلير آنان در سال ١٣٤٩؛ ﺑا نام دهﻬا فدايى شﻬيد :هﻤچون امير پرويز پويان و ﺑﻬروز
دهقانى در آغاز سال  ١٣٥٠و احﻤدزاده و مفتاحى در پايان هﻤان سال؛ ﺑا نام ققنوسﻬاى پرآوازه :صفارى آشتياني ها و
زيبرم ها در سال ١٣٥١؛ ﺑا نام حﻤاسه آفرينان شكنجهگاهﻬاى ساواك :جﻤشيدى رودﺑارى و اﺑراهيم خليق ها در سال
١٣٥٢؛ ﺑا نام شيرزنان فدايى :مرضيه احﻤدى اسكوئى و شيريﻦ فضيلتكﻼم ها در سال ١٣٥٣؛ ﺑا نام انديشﻤندان جانباخته
ﺑيژن جزنى و ضياء ظريفي ها در سال ١٣٥٤؛ ﺑا نام سﻤبل فدايى خلق – حﻤيد اشرف – و ﺑﻬروز ارمغاني ها در سال
١٣٥٥؛ ﺑا نام فداييان سختتريﻦ دوره حياتﻤان :حسﻦ فرجودى و اعظم معﻤاران ها در سال ١٣٥٦؛ ﺑا نام پيشاهنگان قيام
ﺑﻬﻤﻦ ماه :قاسم سيادتى و ملكوتيان ها و صدها فدايي شﻬيد تا ﺑه امروز.
آرى! ايﻦ راه طوﻻنى كه ﺑا پايﻤردى و پايدارى اينﻬﻤه جان شيفته طى شده است ،ما را فرا مى خواند تا ياد ﺑداريم ياد ايﻦ
ياران و رفقا را و در پنجاهﻤيﻦ سالگرد ايﻦ راه سترگ ،ﺑارديگر ﺑا هﻤه گشايندگان و هﻤواركنندگان ايﻦ راه ،تجديد پيﻤان
كنيم ،كه در آغاز سالي ديگر از حيات سياسي سازمان ،در هر كجا كه هستيم كوشنده پيگير تحقق ايﻦ آرمان عليه
استبداد ديني حاكم ﺑر ايران تا سرنگوني ﺑاشيم.
جاودان ﺑاد خاطرة تاﺑناك حﻤاسه آفرينان سياهكل در ١٩ﺑﻬﻤﻦ!
كانون هﻤبستگي ايرانيان مونيخ  ١٩ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩٩

پيام رفيق كارن

ﺑه پا ﺑرخيزيم ﺑه احترام نيم قرن مبارزه ،ﺑه مناسبت حﻤاسه سياهكل ﺑه خاطر حق كارگر و كشاورز و تداوم هﻤبستگي
دانشجويان ﺑا اقشار ظلم ديده در حكومتﻬاي شاه و خﻤيني يك دقيقه سكوت كنيم .ايﻦ مبازره تا ﺑه زيركشيدن ناحقان و
افراشته شدن پرچم سرخ زحﻤتكشان ادامه خواهد داشت .درود ﺑر رفقاي شﻬيد فدايي و ادامه دهندگان راه آنﻬا،
دست تك تك شﻤا را ﺑه گرمي مي فشارم و ﺑر قلم شﻤا ﺑوسه مي زنم.
كارن /ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩٩

پيام رفيق پدرام محسني

پنجاهﻤيﻦ سالگرد قيام خونيﻦ سياهكل ،رستاخيز حق عليه ﺑاطل و يادﺑود رفقايي كه جان خود را فداي زندگي ﺑﻬتر ﺑراي
ٓ
ا◌يندگان كردند را گرامي مي داريم .راهشان ادامه دارد.
پدرام محسني
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پيام فرشتﻪ و رحمان كريمي

ﺑا درودها؛ فرشته و مﻦ پنجاهﻤيﻦ سال خونيﻦ و پر افتخار سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران را ﺑه شﻤا ﺑه سازمان شﻤا و
اعضا و هواداران ،صﻤيﻤانه و ﺑه خرسندي تبريك مي گوييم .شﻤايان امروز در جبﻬه مقاومت ايران يادگار پيشرواني هستيد
كه نگذاشتيد پرچم يك نﻬضت ﺑر حق ﺑا يورش شاه و شيخ ،ﺑر زميﻦ فرو افتد .افتخار ﺑر شﻤايان كه ما هم مفتخريم ﺑه
هﻤراهي .موفق و پيروز ﺑاشيد .ﺑه اميد ديدار
فرشته و رحﻤان كريﻤي

پيام كاوه ال حمودي

ﺑنيانگذاري سازمان رزمنده و مترقي چريكﻬاي فدايي خلق ايران را ﺑه هﻤه دوستانم در ايﻦ سازمان و ﺑه هﻤه ايرانيان آزاده
و رنج كشيده از ظلم و جنايتﻬاي ايﻦ نظام جﻬل و جنايت تبريك مي گويم و ﺑراي ايﻦ سازمان در ايفاي مسﺌوليتﻬايش
آرزوي موفقيت مي كنم.
نيم قرن خلوص ،صداقت و مبارزه ﺑي امان قطعا شايسته تبريك است.
ايﻦ سازمان افتخار مبارزاتي ملت ما است و ﺑا دو نظام ديكتاتوري مبارزه كرده است ،نقش سازمان چريكﻬاي فدايي خلق
ايران در مبارزات ملت ايران ﺑسيار درخشان و مﻤلو از فداكاري و جانفشاني است.
ايﻦ سازمان رهبران ارزنده اي را ﺑه جنبش مترقي و ضد ارتجاعي ما تقديم كرده است.
هلند ،كاوه ال حﻤودي

عكﺲ :گﺮدﻫﻤﺎيي بﻪ ﻣﻨﺎﺳبﺖ پﻨجﺎﻫﻤين ﺳﺎلﮕشﺖ حﻤﺎﺳﻪ ﺳيﺎﻫكل
در قطعﻪ  ٣٣بهشﺖ زﻫﺮا ١٩ -بهﻤن ١٣٩٩
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اطﻼعيﻪ توضيحي دﺑيرخانﻪ سازمان

هﻤوطنان عزيز
ﺑا سﻼم و درود و ﺑا سپاس فراوان كه ﺑا ما هﻤراه ﺑوديد.
ﺑرنامه امروز يكشنبه  ١٩ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٩٩ﺑه مناسبت پنجاهﻤيﻦ سالگشت حﻤاسه و رستاخيز سياهكل ﺑا موفقيت اجرا شد.
چند صد تﻦ در سالﻦ اصلي و ﺑيش از  ١٣٠نفر سالﻦ انتظار ﺑودند كه شبكه زوم اجازه ورود آنان ﺑه را نﻤي داد .البته
دوستاني كه در سالﻦ انتظار ﺑودند مي توانستند تصوير و صداي سالﻦ اصلي را داشته ﺑاشند ،اما تصوير خودشان نه از جانب
ما ،ﺑلكه ﺑنا ﺑه محدوديتﻬاي سيستم شبكه زوم ﺑسته ﺑود.
از تﻤامي دوستان و رفقايي كه صبورانه ﺑرنامه را دنبال مي كردند سپاس گذاريم و از آنﻬايي كه نتوانستند وارد هﻤايش
شوند ،صﻤيﻤانه پوزش مي خواهيم.
دوستاني كه موفق ﺑه وارد شدن ﺑه زوم و ديدن ﺑرنامه ها نشدند ،مي توانند ﺑرنامه را ﺑه طور كامل در فيس ﺑوك ﺑا كيفيت
خوب در آدرس زير مشاهده كنند.
https://www.facebook.com/zinat.mirhashemi
دﺑيرخانه سازمان چريكﻬاي فدايي خلق ايران
يكشنبه  ١٩ﺑﻬﻤﻦ  ١٣٩٩ـ  ٧فوريه ٢٠٢١
نبﺮد خلق
ارگﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮيكهﺎي ﻓدايي خلق ايﺮان
سردﺑير :زينت ميرهاشﻤي
هيات دﺑيران :منصور امان ،زينت ميرهاشﻤي
هيات تحريريه :منصور امان ،زينت ميرهاشﻤي ،مﻬدي سامع
هﻤكاران نشريه:اميد ﺑرهاني ،فرنگيس ﺑايقره ،اسد طاهري ،كامران عالﻤي نژآد ،فتح اﷲ كيائيﻬا

ﭼﺎپ  :انجﻤن ﻓﺮﻫﻨﮕي نبﺮد
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