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تعدادي از  /جنوب لرستان هسيل زددر منطقه  يفعال اجتماعي، رحمان جارايران/ يك رفيق معلم از لرستان/ 

 يكانون همبستگ /پدرام محسني از ايرانارن و ك، اميد آدينه، پرهامرفقا فرهاد،  /پشتيبانان جنبش فدايي
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   زاده يناصر قاض قرباني و
  

  »ميشو يمتحد و متشكل م هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يسرنگون يو برا ميشماران يما ب«
 »يزنده باد آزاد ،يمرگ بر خامنه ا ،يكتاتوريگ بر دمر«
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 همآيش پنجاهمين سالگشت رستاخيز سياهكل برگزار شد.

به صورت زنده در شبكه ، پنجاهمين سالگرد حماسه سياهكل ٢٠٢١فوريه  ٧برابر با  ١٣٩٩بهمن  ١٩عصر روز يكشنبه 
  .با شركت شمار زيادي ايرانيان آزاديخواه برگزار شدجهاني زوم 

برنامه با پخش نماهنگي ساخته شده توسط كوشندگان همراه سازمان، آغاز شد و آنگاه رفيق زينت ميرهاشمي به حضار 
به ياد دليران سياهكل، به پاس جانهاي عاشقي كه پرچم كرامت و غرور «خوش آمد و در پايان از حضار درخواست كرد كه 
متن » اسير در سياهچالهاي رژيم واليت فقيه، يك دقيقه سكوت كنيم.در هر فرسنگ اين راه كاشتند، به احترام رفقاي 

كامل سخنان زينت 
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. 
ا آنگاه رفيق فتح اهللا كيائيه

يكي سروده هاي خود با نام 
» براي رفيق غفور حسن پور«

  را خواند. 
بعد از شعرخواني، نماهنگ 

رستاخيز سياهكل و نقش بي «خون ارغوانها پخش شد. پس از آن سخنراني رفيق مهدي سامع، سخنگوي سازمان با عنوان 
  دقيقه ادامه يافت. ٤٥شروع و به مدت » بديل رفيق غفور حسن پور

همايش به هنرمند ارزنده استاد طاهرزاده عضو كميسيونها فرهنگ و هنر و خارجه شوراي ملي مقاومت  بخش بعدي
اختصاص داشت. استاد طاهرزاده يك قطعه موسيقي از ساخته هاي خود را با شعر شاعر معاصر، استاد شفيعي كدكني اجرا 

  كرد.
  را خواند.» فرينيمسياهكلي ديگر بيا«پس از آن رفيق ربابه سروده خود با عنوان 

  شعري از رفيق سعيد سلطانپور توسط رفيق فريدون رمضاني اجرا شد. » تا آسمان دلتا«سپس ترانه سرود 
  در قسمت بعد اسامي ارسال كنندگان پيام به همآيش توسط رفيق اميرابراهيمي به اطالع حضار رسيد.

  را خواند.» كلبوي بهاران در جنگل سياه«آنگاه رفيق اميد سروده خود به نام 
  توسط دوست هنرمند عزيز ديالن اجرا شد.» زجابرخيز«پس از شعر خواني ترانه 

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. 

  اخيز سياهكل با سرود جاودانه انترناسيونال به پايان رسيد. همايش پنجاهمين سالگشت رست
 

  و در آدرس زير پخش شده است: يوتوبفيلم كامل همآيش را در 
https://www.youtube.com/watch?v=dgHxiGeW1-k  
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  پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل پنجاهمينبه مناسبت 

 
گروه چريكي به فرماندهي فدايي شهيد رفيق علي يك خورشيدي،  ١٣٤٩ سال بهمن ١٩در 

حمله و آن را سياهكل در استان گيالن در شهرك به پاسگاه ژاندارمري  اكبر صفايي فراهاني
خلع سالح كردند و با اين عمل كوچك از نظر نظامي و دوران ساز از نظر سياسي،  افق 

 ديكتاتوريآغاز پايان عمر ن گشودند؛ افقي كه جديدي را در سپهر سياست ايران زمي
  . سلطنتي را نويد داد

محمد رضا شاه و سازمان سركوبگر امنيت (ساواك) كه به خوبي پيام سياسي و رمز و راز 
. رفقا مهدي ند، به سركوب گسترده روي آوردسترگ اين حركت را دريافت كرده بودند

بهمن در جنگلهاي گيالن به  ١٩پس از  عمليات در جرياناسحاقي و محمد رحيم سمايي 
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، 

 ٢٦سماعيل معيني عراقي و هوشنگ نيري در بيدادگاه نظامي به اعدام محكوم و در سپيده دم روز عباس دانش بهزادي، ا
   به جوخه هاي اعدام سپرده شدند.» ميدان تير چيتگر«در اسفند همان سال 

ادله حفظ و پاسداري از مع -كه تا آن زمان كم سابقه بود  - انقالبي جان بركف  ١٣هدف رژيم شاه از اعدام دسته جمعي 

را دريافت و در اين خيال باطل بود كه از » تهديد«بود. ساواك شاه » ضعف مطلق مردم و قدرت مطلق حكومت«نابرابر 
را در نطفه خفه كند. رستاخيز » تهديد«جلوگيري كند و » بين مردم و حاكميتقطب بندي سياسي «شكل گيري 

مداوم براي شاه شد و به همين دليل به ساواك سركوبگرش سياهكل و پس از آن ادامه مبارزه مسلحانه انقالبي كابوس 
جنبش انقالبي مسلحانه با وجود سركوبهاي خشن راه پُرفراز و نشيب رهايي را ادامه دستور وحشيانه ترين سركوبيها را داد. 

  را به استيصال كشاند. داد و با به سُخره گرفتن اقتدار شاه، روانشناسي انقالب را به اعماق جامعه رسوخ داد و همزمان شاه 
عزم و اراده آنها اصال ً باور كردني نيست، «مي نويسد:  از قول او در توصيف چريكهاي فدايي در خاطراتش وزير دربار شاه

حتي زنها تا آخرين نفس به جنگ ادامه مي دهند، مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه دستگير نشوند 
  )١٤٦امير اسداهللا علم، من و شاه، يادداشتهاي محرمانه دربار سلطنتي ايران، ص(» خودكشي مي كنند.

پس از حماسه سياهكل مرزبندي روشني بين انقالب و استبداد ترسيم شد و همزمان با منفرد شدن سالوس صفتي 
لحت جويي و عافيت اپورتونيستها، نيروي سترگ انسانيت و عشق سلحشورانه به آزادي و برابري در برابر بي عملي، مص

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.

 استقبالپايداري بر خط مشي مبارزه مسلحانه انقالبي موجب  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، تاكيد و بي امان مبارزه
شد. حمايت و پشتيباني ، بودندآزادي و سوسياليسم  مدافعآگاهترين و پيشروترين زنان و مرداني كه  گسترده از جانب

ز فدايي، موجب كارگران آگاه، زنان، دانشجويان، شاعران، هنرمندان تاتر و سينما، نويسندگان و فرهنگيان از جنبش پيشتا
 فرا رويد. ١٣٥٧به يك جنبش اجتماعي بزرگ در آستانه انقالب بهمن آن شد كه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

واقعيت بالندگي حماسه سياهكل را خميني بالفاصله درك كرد و عليه آن موضعي سخيف، ارتجاعي و ضد انقالبي گرفت. 
 همان سالارديبهشت  ٢٨ول اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا، در تاريخ مسئ ١٣٥٠ارديبهشت  ٦او در پاسخ به نامه 

بايد حادثه سازيها و شايعه پردازيهايي را كه در ممالك اسالمي براي تحكيم اساس حكومت استعماري است «نوشت: 
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، »اسالم مكتب مبارز«وقتي اين پيام در همان زمان در نشريه » بررسي دقيق كنيد، نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل.
نظير حوادث تركيه و «جمله به خاطر موضع ننگين خميني، ارگان اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا به چاپ رسيد، 

زيارتي)، نهضت امام خميني، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ (حذف شد. (سيد حميد روحاني » حادثه سياهكل
  ) ٤٨٧-٤٨٦، جلد سوم، ص ١٣٧٤دوم پائيز 

كمونيستها، مدافعان رنگارنگ  با روي كار آمدن رژيم جمهوري اسالمي، همزمان با كشتار سبعانه مخالفان و از جمله
استبداد مذهبي همچون اصول گرايان، اصالح طلبان و گزافه گويان پيرامون و حاشيه قدرت، كه تاريخ و سنت انقالبي 

ارزيابي مي كردند، دست به تحريف تاريخ و حقايق آن با مشتي جعليات و » تهديد«جنبش پيشتاز فدايي را به درستي يك 
در ميان » چپ ماركسيستي«اراجيف زدند؛ تالش رسوا شده اي كه تاكنون نيز ادامه دارد. آبشخور نگراني خامنه اي از نفوذ 

 ياست كه پس از سركوبها نيا تيواقعاست. » تهديد«نسل جوان كه چند بار به طور علني به زبان آورده، وجود همين 
و گفتمان  ياطالعات يدستگاهها نايچپ از خاكستر خود برخاسته است و بنابر يروين گريبار د ،٦٠دهه  يگسترده سالها

رژيم جمهوري  يساز
 همزمان با اسالمي

سركوب، زندان و شكنجه 
كوشند تا با انتشار  يم

به اصطالح  يانبوه
به  »قيو تحق ليتحل«

 ههرمخدوش كردن چ
 يط يستيجنبش كمون

 امياز ق شيپ يسالها
  بپردازند. 

و خميني  گاندست پرورد
دنباله روان منش جاهالنه 
او تالش كرده و مي كنند 
تا با وارونه كردن تاريخ، 
آن را در قَد و قواره 

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

و شور و شوق جوانان قيام كننده براي » نان، كار و آزادي«فرودستان و تهيدستان براي مبارزه نشان داد كه توده اي 
توفان «، آيدبه صدا در مي » انقالبزنگ «دارد و اين چنين است كه در سراسر فالت آفتاب و باد، نباز ايستادن  سر ِ آزادي، 
  .ماندگار و تكثير مي شود» آفتابكاران جنگل«و  مي دهد» شكوفه

  
  زنان و مردان ايران زمين!

همه زنان و مردان دلير و خاطره  ، نامسال حيات خود ياد پنجاه و يكمينسازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آغاز *
و در راه هدفهاي سِتُرگ پاي چوبه هاي دار، در پيكار با دشمن جنبش پيشتاز فدايي كه در زندانهاي شاه و شيخ، در 

و بر عهد و پيمان خود براي ادامه راهي كه حماسه آفرينان  به شهادت رسيدند را گرامي مي داردجنبش كمونيستي ايران 
  كردند، تاكيد مي كند. رستاخيز سياهكل آغاز
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ى، مذهبى و ملى، صلح يتجنس ضيكه براى آزادى، دموكراسى، عدالت و نابودى تبع نيزم رانيبه تمامى زنان و مردان ا ما*
و خاطره تمامى كسانى كه در راه تحقق خواستهاى  ميدولت مبارزه مى كنند درود مى فرستاز  نيد ىيو جدا شرفتيو پ
  .ميداررا گرامى مى  به شهادت رسيدند نرايمردم ا خواهانهيترق
ما به پايداري خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي، به مقاومت همه زندانيان سياسي و عقيدتي اداي احترام مي كنيم و *

داشت خواستار اقدام بيدرنگ بين المللي براي بازديد از زندانهاي واليت خامنه اي و مالقات با زندانيان سياسي به ويژه باز
 يمجازاتها دنيو برچ يدتيو عق ياسيس انيزندان يتمام يما خواستار آزاداخير هستيم. خيزشهاي سالهاي شدگان 

  .ميهست رانيبدن و اعدام در ا يقصاص، قطع اعضا ر،سنگسا انهيوحش
  

  هموطنان، مردم به فالكت كشيده شده! 
تمامي عاملهاي كالن در اقتصاد، سياست و ود قرار دارد. بحراني ترين لحظات تاريخ خايران تحت حاكميت تبهكاران در 

جمهوري اسالمي و در راس آن رژيم جامعه نشان دهنده آن است كه اين بحران در تار و پود كشور جاري شده است.  
ب و حربه سركوو براي مهار كُنشهاي توده هاي مردم از  گذاشتهبار بحران را بر دوش مردم ستمديده كشور ما خامنه اي 

استفاده مي كند. اما عمق و گستردگي بحران به ميزاني است كه هيچ تدبير ضدخلقي نمي صدور تروريسم و بنيادگرايي 
تواند تالطم و تكانه هاي ناشي از  اوضاع آشفته كشور و وخامت وضعيت مردم را فرو نشاند. نشانه هاي بحران انقالبي به 

ي كه باالييها نمي توانند به شكل سابق حكومت كنند، پايينيها هم نمي توانند طور روزمره خود را نشان مي دهد و در حال
به شكل گذشته به زندگي ادامه دهند. ما در همين يكي دو ماه گذشته شاهد صدها حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار 

ن داشت تا جايي كه برخي از و تهيدستان شهر و روستا بوديم . همزمان كشمكشهاي بي سابقه در هرم قدرت و ثروت جريا
نشين معرفي مي كنند. در مقابل، مخالفت با خامنه اي در » منقل«دلواپسان واليت، رئيس جمهور مالها را  خائن و پاي 

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 
  شت سربگذارند.مرزهاي دريوزگي را پ

را راه حل نظام براي غلبه بر بحران » دولت جوان حزب الهي«خامنه اي، كه بهتر از هركس از عمق بحران با خبر است،  
مي داند. خروجي اين راه حل كه مي توان آن را مشابه دوران احمدي نژاد ارزيابي كرد، به معناي سلطه پاسداران، امنيتيها، 

امي اركان حكومت و منقبض شدن بيشتر حاكميت و سركوب عريان تر مردم است. اكنون كه مداحان و لومپنها بر تم
خامنه اي موفق شده يك دزد سركوبگر را در راس مجلس جاگذاري كند و يك جالد منفور را در راس قوه قضاييه بگمارد، 

ايش انتخابات رياست جمهوري بيرون قصد دارد با شعبده بازي، يك پاسدار جنايتكار و يا يك شكنجه گر را از صندوق نم
  آورد.

  
  همه گيري ويروس كرونا

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

حاضر نشد از در باره آن پرداخت و سپس  دروغ انكار و جنبش، خيزش و قيام استفاده مي كند. براي همين از ابتدا به
بر اساس گزارشهاي گوناگون هزينه كند.  مبتال مردم پيشگيري از شيوع ويروس و درمان داراييهاي غارت شده كشور براي

با وجود پنهان سازي كشتار كرونا از  ر سراسر كشور از ويروس كرونا جان باخته اند.تا كنون دستكم دويست هزار تن د
حسين است. از نظر تعداد مرگ و مير ناشي از كرونا جزو پنج كشور اول در جهان  ايران مدتهاست كه سوي حاكميت،

مچنين با بررسي آمار دفن هاي ميداني كادر درمان و ه؛ بر اساس گزارش گفتقشالقي عضو شوراي عالي نظام پزشكي 
 نيزبرابر آمار رسمي است. سخنگوي وزارت بهداشت  ٤تا  ٣توان گفت ميزان مرگ و مير كرونا در كشور حدود شدگان، مي 

كادر درماني  ر، به وضعيت وخامت باانددرصد پرستاران ايراني به كرونا مبتال شده  ٢٥با اشاره به اينكه تاكنون حدود 
  اعتراف كرد.
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آنان را به  اخالقي فقدان شرافتميزان بيرحمي و ار ضد بشري كارگزاران واليت خامنه اي پيرامون واكسن كرونا، رفت
برانگيختن انزجار دي اعالم كرد و موجب  ١٩تا قبل از حُكم ضد انساني خامنه اي كه در روز جمعه نمايش گذاشته است. 

، كارگزاران رژيم به شمول ماله كش اعظم نظام، بهانه حكومتي شد و تنفر كم سابقه در سطح جامعه و در رسانه هاي غير
هزينه نكردن براي تهيه واكسَن در حالي تكرار مي  توجيه علتدر » تحريم«ابلهانه  را مطرح مي كردند. عذر» تحريم دارو«

عالم كرده اند كه ن  افعاالن تجارت خارجي آ شود كه نه فقط دولت آمريكا كه حتي برخي از كارگزاران دست دوم رژيم و
  در اين مورد هيچ تحريمي وجود ندارد.

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

در شرايطي كه خواست خريد فوري واكسن كرونا به يك مطالبه عمومي تبديل شده، رژيم براي دور زدن اين مطالبه به 
سرگشاده  يا در نامهاز داروسازان و پزشكان  برخييك شعبده بازي جنايتكارانه با عنوان تست واكسن داخلي دست زد. 

روحاني پس از چند افكار عمومي هم اين شعبده بازي را به سخره گرفتند.  هو البتكردند.  ديابراز ترد شيآزما نينسبت به ا
. چند روز به  نتيجه برسدو كشد  يتوليد واكسن چند ماه طول م داندي نم ي: كسگفت درمورد واكسن داخلي هياهوروز 

با «خواندند و نوشتند:  »يشوخ كيدر حد «واكسن كرونا را  ديداروساز تول١٦٧ست واكسن داخلي، قبل از شعبده بازي ت
 رانيواكسن در ا نيدر تام» وحشتناك يبرنامگي ب«آنها ضمن انتقاد از  »م؟يرا دار يواكسن نيچن ديتول يكدام جرات ادعا

 يتخصص اينقدرمحصول  كي ديولت ميچرا اجازه بده«خواندند و نوشتند:  يموجب شگفت زيرا ن» واكسن يمل ديتول«شعار 
واكسن آن هم  ديتول زاتيتجه م،يواكسن را ندار يانتقال و نگهدار يبرا زريچند فر ديخر تيرا ساده جلوه دهند؟ ما كه قابل

ت واكسن و واردا دينسبت به خر» به موقع، و نه بعد از مرگ سهراب«اند  آنها خواسته  »م؟ينفر را دار ونيليم٨٠ يبرا
 يبه شعور علم نيتوه«را  يدرباره واكسن داخل رانيداخل ا يها موضوعات مطرح شده در رسانه ياقدام شود. آنها برخ

  »كردند. فيتوص واكسن نيعدم تام يبرا يا داروسازان و صرفا بهانه
ست جامعه كه زير فشار شعار خريد فوري واكسن معتبر جهاني و در دسترس قرار دادن رايگان آن براي همگان به خوا

  كرونا و تحت ستمگري رژيم قرار دارد، تبديل شده است.
  

  ديدگاهها و وظايف ما
با ابراز خرسندي از رشد كم نظير آگاهي و سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در پنجاهمين سالگرد حماسه سياهكل، *

شرايط مادي كه بر  ادامه مي دهد.دي و سوسياليسم آزامبارزه محرومان و ستمديدگان، همچنان به مبارزه تا رسيدن به 
بستر آن خيزش بي چيزان و تحقيرشدگان شكل گرفت را ما در ارزيابيها و تحليلهاي دروني و بيروني خود به عنوان 

 مي دانستيم و تمام فعاليت تبليغي و ترويجي ما پيرامون همين مساله متمركز "بحران انقالبي"و يا  "بحران غيرقانوني"
  اثبات گرديد.ها، خيزشها و جنبشها طي يك دهه اخير با برافراشته شدن پرچم قيام. درستي اين ارزيابي بود

ستيز توده ها با حاكميت در تماميت آن، تضاد بين قدرت حقيقي و قدرت حقوقي، تضاد بين مناسبات «به گمان ما 
(آمريكا،  جهان پيرامون خوداد نظام جمهوري اسالمي با بورژوايي حاكم با روبناي ناسازگار سياسي (استبداد ديني) و تض

  »اروپا و خاورميانه) شدت و حدت بي سابقه اي پيدا كرده است.
كه اراده آزاد مردم  يساز نيو هرگونه جانش يخارج يبا هرگونه دخالت نظام«: ميكرد ديما تاك ١٣٨٢ماه سال  وريشهر در 
) ١٣٨٢ وريشهر ٢٨سازمان،  يعال يمصوب شورا ،ياسي(گزارش س» .ميمخالفكند،  يرا نف يمل تيتحقق حاكم يبرا رانيا

 يو استفاده از همه  رانيگسترده در خارج از ا تيفعال«اعالم شده است:  نيچن يما در عرصه جهان فيسند وظا نيدر هم
..) بر اساس حفظ و. - مدافع حقوق بشر ينهادها - ياجتماع يسازمانها -دولتها - يالملل ني(مراجع ب يامكانات جهان
 رانيبر ا حاكم يدر جهت هرچه منفرد كردن استبداد مذهب يالملل نيشناخته شده ب يو اسلوبها نيمواز تياستقالل و رعا

  ».ميرژ يسرنگون يو گسترش مبارزه مردم برا
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حاكم با همه  خواست اوليه و مقدم مردم ايران كه همه ي شيفتگان آزادي در راه آن پيكار مي كنند، سرنگوني رژيم*«

دسته بنديها و باندهاي دروني آن و به سرانجام رساندن انقالب دمكراتيك و استقرار يك نظام دمكراتيك و عرفي در ايران 
است. براي تحقق اين خواست تاريخي مردم ايران است كه ما از آلترناتيو شوراي ملي مقاومت پشتيباني كرده و به سهم 

مداخله مي كنيم. تالشهاي مذبوحانه براي درهم شكستن اتحاد ما در اين شورا چه آگاهانه و خود در اين ائتالف دمكراتيك 
از جانب نهادهاي امنيتي جمهوري اسالمي و چه ناآگاهانه و غرض ورزانه، نمي تواند خللي در عزم ما براي ادامه راهي كه 

  »بدون تزلزل و فرصت طلبي انتخاب كرده ايم، ايجاد كند.
  

همگاني و استفاده از تمامي اشكال مبارزه را حق مسلم مردم ايران مي شماريم. سازمان ما ايجاد هسته هاي قيام «*ما 
مخفي مقاومت، تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و خبر رساني، ايجاد كميته هاي مخفي عمل و شوراهاي هماهنگي، 

ار كانونهاي شورشي مي داند. اين راهكارها اشكال مناسب و سازمانيابي براي نافرماني مدني و ... را راهكارهاي ايجاد بي شم
عملي براي هماهنگي مبارزه كارگران، معلمان، كارمندان، مزدبگيران، پرستاران، دانش آموزان، دانشجويان و جوانان، زنان، 

زارش سياسي، (گ» روشنفكران، فرهنگيان و هنرمندان است و ما به سهم و توانايي خود در اين مسير تالش مي كنيم.
  )٢٠١٧فوريه  ٧ /١٣٩٥بهمن  ١٩مصوب نهمين شوراي عالي سازمان، سه شنبه 

  
ما از مبارزه به حق كارگران، معلمان، پرستاران، كشاورزان و همه مزدبگيران عليه نظام حاكم و سرمايه داري لگام *

ايت مي كنيم. مزد عادالنه و زندگي گسيخته كه تعرض آن به سطح زندگي و معيشت مردم دامنه بي سابقه اي يافته، حم
كار بر تامين حقوق مزدبگيران، حق مسلم شايسته، حق اعتصاب، ايجاد تشكلهاي مستقل و نظارت سازمان بين المللي 

  نيروهاي كار ايران است و ما به طور پيگير از آن حمايت مي كنيم.
  

و مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني به طور رايگان  * حق مسلم و ترديد ناپذير مردم ايران است كه به واكسن معتبر
دسترسي داشته باشند. جامعه جهاني بايد به رژيم ايران براي تحقق اين امر فشار مكفي وارد كند. بهانه ها و اراجيف 

رمال سركردگان حكومت مبني بر مانع بودن تحريم جهت تهيه واكسن، تنها و تنها چهره تبهكاران حاكم بر كشور ما را ب
  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 
   ان براي تغيير رژيم حاكم به دست خودشان را به رسميت شناسند.شهروندان ايران كنند و حق مردم اير

  
باشيم. گرچه سازمان ما بنا به داليل گوناگون  ميرژيم ايران  اتمي ما خواستار توقف كامل تمامي عمليات و اقدامات*«

ايط دمكراتيك و با اما معتقديم كه مردم ايران در يك شر ،اقتصادي و زيست محيطي مخالف استفاده از انرژي اتمي است
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 
  ا تحريم كرده و تبليغ و شركت در اين نمايش ضد مردمي را عليه منافع مردم ايران مي داند.برگزار شود ر
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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 
اكمان متجاوز و فرقه گراي ايران با سياستها و رژيم جمهوري اسالمي و مزدوران بومي اش همبسته مي دانيم. اگرچه ح

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

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

به منظور  يجبهه همبستگ جاديا يرا به اتحاد و مبارزه برا خواهيآزاد انيرانيهمه ا رانيخلق ا ييفدا يكهايچر سازمان
  خواند. يستقل فرا مو م كيسكوالر، دموكرات يجمهور كي جادياو  هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يسرنگون

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

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

  
  

  
  هواداران سازمان ييگل اهدا

  در آلمان رانيخلق ا نيمجاهد
  
  
  
  

  اهكليسه پاسگا بربا نصب بَنر  /اهكليس زيرستاخ سالگرد نيپنجاهم داشتيامگر                                                 
  ١٣٩٩ بهمن ١٩                                                                                      
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 يز سياهكل و نقش بي بديل رفيق غفور حسن پوررستاخ

 مهدي سامع
  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

  حافظ                                                       

  
  
  وستان عزيز د

  با سالم و درود فراوان به شما كه در همآيش پنجاهمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل شركت كرده ايد. 
عقيدتي كه در اسارتگاههاي رژيم واليت فقيه مقاومت مي  –در ابتدا وظيفه خود مي دانم كه از پايداري زندانيان سياسي 

  كنند، ستايش كنم.  
اي قهرمان جنبش پيشتاز فدايي و همه شهداي راه آزادي، دمكراسي و برابري را گرامي مي دارم. همچنين ياد و نام شهد

اداي احترام مي كنم به خانواده شهدا و زندانيان سياسي كه پايداري آنان موجب افتخار همه آزادي خواهان است. افسوس 
جنبش رهايي بخش مردم ايران كه طي سالهاي  كه در اين فرصت كوتاه نمي توان اسامي تمامي مادران و پدران شهداي

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 
ي و شرايط كنوني و در جنبش دادخواهي تالش مي كنند مي دانم و با اجازه همه آنان، اداي احترام مي كنم به پايدار

تالش يكي از سمبلهاي جنبش دادخواهي؛ بانو گوهر عشقي مادر دردمند زنده نام و ياد، ستار بهشتي و در همين جا 
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ي كه پيش از اعدام، بيدادگري قضايي افكار دينوگرامي مي دارم خاطره ايستادگي يكي از سمبلهاي مبارزه مردم ايران، 
  . گردنديگردن م كيطناب دارشان دنبال  يبرا رژيم جمهوري اسالمي را با يك جمله رسوا كرد:

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:

  باش تا نفريِن دوزخ از تو چه سازد،«
  پوشكه مادرانِ سياه 

  د ــداغدارانِ زيباترين فرزندانِ آفتاب و با
  ها  هنوز از سجاده

  »اند!سر برنگرفته  
  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 
كه منجر به سقوط دولت ملي دمكراتيك  ١٣٣٢داد سال مر ٢٨ذهني به وجود نيامد. كودتاي ننگين آمريكايي انگليسي در 

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 

يادهاي ديكتاتوري رژيم وابسته شاه را مستحكم نمود و در آن شرايط هر حركت اجتماعي و سياسي به شدت سركوب و بن
حكومت و » قدرت مطلق«مي شد. اين شرايط را رفيق امير پرويز پويان به شكل خالصه و البته به دقيق ترين شكل 

  مردم تعريف كرد. » ضعف مطلق«
با حاكميت ميسر نبود، انديشه مبارزه قهرآميز در ميان تعداد زيادي » وني و مسالمت آميزقان«در چنان شرايطي كه مبارزه 

از جوانان پيشرو و انقالبي شكل گرفت. مهندس بازرگان در بيدادگاه نظامي رژيم سلطنتي آينده را به درستي پيش بيني 
  .مزني كه با زبان قانون با شما حرف ميكرد و گفت؛ ما آخرين گروهي هستيم 

  
  پيش بيني فروغ فرخ زاد هم بسيار هوشمندانه و جسورانه است. او چنين سرود:

 آيد ام كه كسي مي من خواب ديده«
 امديده قرمز هِمن خواب يك ستار

 پرد و پلك چشمم هي مي
 شوند و كفشهايم هي جفت مي

 و كور شوم
 اگر دروغ بگويم

 را قرمز هِ من خواب آن ستار
 ام ديدهوقتي كه خواب نبودم 

 آيد كسي مي
 آيد كسي مي

 كسي ديگر
 كسي بهتر

  ....» ، كسي كه مثل هيچكس نيست
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يي بازتاب وسيعي در جامعه روشنفكري و كسرا اوشيساز سروده هاي  »ريآرش كمانگ منظومه«پيش از حماسه سياهكل، 
طور جمعي اجرا مي كردند. اين شعر اين  در ميان جوانان پيدا كرد. دانشجويان در برنامه هاي كوهنوردي بارها آن را به

  گونه آغاز مي شود:
  بارد؛ يبرف م«

  خار و خاراسنگ يبارد به رو يم برف
  خاموش، كوهها

  ها دلتنگ؛ دره
   »...زنگ يبا صدا يچشم انتظار كاروان راهها

  آن بود.» صداي زنگ«و » كاروان«واقعيت اين است كه پيشرو ترين بخش جامعه در انتظار اين 
 
، مراسم چهلم فقدان جهان پهلوان تختي به شكل با شكوه در يك ١٣٤٦ه سال پيش از حماسه سياهكل، در اواخر بهمن س

برگزار شد. جمعيت در بازگشت از اين مراسم با سر  ابن بابويهراهپيمايي چند ده هزار نفره از ميدان شوش تا قبرستان 
و برخي شعارهاي » درود بر مصدق«، »مرگ بر اين ديكتاتور«، »دتا مرگ ديكتاتورها نهضت ادامه دار«دادن شعارهاي 

هيچ شعاري به سود در اين حركت توده اي گسترده اينكه نكته قابل توجه  ديگر، چشم انداز مبارزه را به نمايش گذاشتند.
نفرت را از زير  . اين حركت انقالبي كه به گمانم مهمترين رويداد اجتماعي در آن سالها بود، خشم وخميني داده نشد

پوست جامعه به كف خيابان آورد. بسياري از كساني كه در آن شامگاه دستگير شدند، از فعاالن جنبش مسلحانه انقالبي در 
سالهاي پس از رخداد سياهكل بودند كه برخي در پيكارهاي خياباني به شهادت رسيدند، تعدادي اعدام شدند و عده اي نيز 

  محكوم شدند.به زندانهاي طوالني مدت 
  

  تالشهاي گروههاي سياسي 
تا حماسه سياهكل گروهها و محفلهاي زيادي با گرايش به مبارزه مسلحانه تشكيل شد. ساواك شاه به  ١٣٤٢از سال 

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 
   طين كه برجسته ترين عضو آن رفيق شكراهللا پاك نژاد بود، پيامي به جامعه و هشداري براي ديكتاتوري شاه بود.گروه فلس
شروع به مبارزه مسلحانه » كميته انقالبي حزب دموكرات كردستان«در كردستان ايران گروهي با عنوان  ١٣٤٦در سال 

فعاالن اين جريان زنده يادان اسماعيل شريف زاده، قادر شريف، كرد كه به مدت يك سال و نيم ادامه داشت. برجسته ترين 
بودند و برخي از آن زنده يادان در مبارزه مسلحانه با نيروهاي  و سليمان معيني احمد هموندي شلماشي (مالآواره) مال

  به شهادت رسيدند.در مناطق مرزي بانه، نظامي رژيم شاه 
تن از  ٢وارد كرد،  ١٣٤٧و بهار  ١٣٤٦در زمستان  سوركي -  ظريفي – زنيپس از ضرباتي كه ساواك بر گروه پيشتاز ج

هاني و محمد صفاري آشتياني) ااعضاي اين گروه كه نام شان براي ساواك مشخص شده بود (رفقا علي اكبر صفايي فر
ها براي ساواك مشخص كه نام آنگروه تن ديگر از اعضاي  ٣توانستند از ايران خارج شده و به انقالب فلسطين بپيوندند و 

نشده بود (رفقا غفور حسن پور، حميد اشرف و اسكندر صادقي نژاد) همراه با تعدادي از سمپاتهاي گروه به سازماندهي 
هسته مركزي سه نفره با سازماندهي سمپاتهاي پيشين، خود را براي انجام عمليات چريكي آماده  مجدد گروه پرداختند.

گشت صفايي و صفاري به ايران، گروه تصميم گرفت كه در جنگلهاي شمال ايران مستقر شده با باز ١٣٤٩مي كرد. در سال 
نفره به فرماندهي علي اكبر صفايي فراهاني از  ٦يك دسته  ١٣٤٩و پس از يك مانور چند ماهه وارد عمل شود. در شهريور 

  دره مكار در اطراف چالوس وارد جنگل شدند و به سمت غرب حركت كردند. 
تن ديگر براي پشتيباباني از دسته جنگل، در تيمهاي پشتيباني شهري، تداركاتي و ارتباطي سازماندهي شدند.  ١٦م دستك

يك سال مبارزه چريكي در شهر و «اين گروه پس از عمليات سياهكل،  به گروه جنگل معروف شد و حميد اشرف در جزوه 
  از همين نام استفاده مي كند.» كوه
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به وسيله رفقا عباس مفتاحي، مسعود احمد زاده و امير پرويز پويان تشكيل  ١٣٤٧و  ١٣٤٦سالهاي گروه ديگري هم در 
شد كه به طور عمده در مشهد، مازندران، تهران و تبريز سازماندهي شده بودند. اين گروه نيز پس از مطالعات و پژوهشهاي 

اولين ارتباط بين دو گروه براي بحث و  ١٣٤٨ر سال اوليه خط مشي مبارزه مسلحانه را در دستور كار خود قرار داد. د
  تبادل نظر برقرار شد. 

مناسبات دو گروه جدي تر شد، هرچند هنوز دو گروه به طور مستقل عمل مي كردند. از جمله  ١٣٤٩از اواسط سال 
رزمنده  ٩از  همكاريهاي آنان، پيوستن رفيق احمد فرهودي به دسته چريكي جنگل بود كه در آستانه حماسه سياهكل

  تشكيل مي شد.
و اوايل بهمن همان سال، فرمانده دسته چريكي تصميم مي گيرد كه هرچه زودتر عمليات آغاز  ١٣٤٩با دستگيريهاي آذر 

و پس از آن در » يك سال مبارزه چريكي در شهر و كوه«شود. رويدادهاي اين دوران را رفيق حميد اشرف، ابتدا در جزوه 
  شرح داده است كه مطالعه آن را توصيه مي كنم.» الهجمعبندي سه س«جزوه 

با حمله به پاسگاه ژاندارمري در شهرك سياهكل، سپهر سياست در ايران وارد  ١٣٤٩بهمن  ١٩سرانجام در روز دوشنبه 
 دوران جديدي شد. 

با اين عمل بن بست شاه كه رژيم 
قدرت مطلقه اش زير شكن، 
پيام رفته بود، براي آنكه سوال 

را در نطفه ومت و ايستادگي مقا
، با بسيج نيروهاي ويژه خفه كند

نظامي از زمين و هوا به سركوب 
گسترده دست زد و در جريان 
نبردهايي كه تا اوايل اسفند 

دو تن از جريان داشت  ١٣٤٩
، رحيم سماعي و مهدي رفقا

تن از رفقاي بخش شهر و  ٦ان را همراه با و آن را به شهادت رساند و بقيه اعضاي دسته پارتيزاني را اسير نمود اسحاقي
  به جوخه اعدام سپرد.اسفند  ٢٦در روز در بيدادگاه نظامي به اعدام محكوم و ارتباطات به سرعت 

  
  اما آن گونه كه رفيق سعيد سلطانپور سروده است:

  ماند اين بذرها به خاك نمي
  شكفد چون رعد از قلب خاك مي

  گذرد چون برق،روي فالت مي
  ن است وخو

  ماندگار است.
  

را با چالشهاي جدي قدر قدرتي ديكتاتوري سلطنتي و  »جزيره آرامش«شاه به آن،  عجوالنهواكنش  رستاخيز سياهكل و
 روبرو كرد.

در وحدت با گروه رفيق مسعود  ١٣٥٠تن از گروه جنگل باقي ماندند و در اواخر فروردين سال  ٧پس از سياهكل، 
آگاهترين را اعالم كردند. از آن پس » چريكهاي فدايي خلق«ن ضربه جدي نخورده بود، بنيانگذاري احمدزاده كه تا آن زما

به را  »فدايي«نام در پيكارهاي بي امان، شان براي آزادي و سوسياليسم مي طپيد،  و پيشروترين زنان و مرداني كه قلب
به تاكيد بايد گفت كه رخداد سياهكل تنها يك  .نددانعنوان سمبل مبارزه براي رهايي در تاريخ كشور ما به ثبت رس
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سترگ و نقطه عطفي در جنبش آزاديخواهي مردم ايران بود و دريغ كه امروز بسياري كه هنوز حماسه نبود، يك رستاخيز 
هم خود را در چارچوب جنبش 
فدايي تعريف مي كنند، نه فقط از 

حرفي » رستاخيز و نقطه عطف«
لمه نمي زنند، حتي از آوردن ك

در گفته ها و نوشته » حماسه«
  هاي شان خود داري مي كنند.   

همان گونه كه ما بارها گفته ايم: 
و فعاليتهاي سياهكل  رستاخيز

مبارزاتي چريكهاي فدايي خلق 
همه  مشعل اميد«ايران 

اختناق ديكتاتوري همه كساني كه در شرايط  يآزاديخواهاني شد كه شور رهايي در سر و عشق عدالت در دل داشتند. رويا
شاه سوداي آزادي و عدالت را در جان خود مي پروراندند، با تولد جنبش پيشتاز فدايي به واقعيت گراييد. عمل انقالبي 
رزمندگان سياهكل بر انديشه هاي فرصت طلبان و تسليم شدگان غلبه كرد و سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران را به 

(از بيانيه هاي پيشين » تبديل نمود. ١٣٥٧تا  ١٣٤٩كمونيستي ايران طي سالهاي نوين پرچمدار و پيشاهنگ جنبش 
  رهبري كامل بر نيروهاي حنبش كمونيستي ايران را بر عهده داشت. ١٣٥٧تا  ١٣٤٩سچفخا) اين سازمان، در سالهاي 

ضربه وارد  ١٣٥٠يور پس از رستاخيز سياهكل، هنگامي كه ساواك به سازمان مجاهدين خلق ايران در شهر ماه ٧حدود 
  پيموده مي شود. نيز كرد، معلوم شد كه راه مبارزه مسلحانه به وسيله سازمانهاي انقالبي ديگر 

  
  تاثير رستاخيز سياهكل در هنر و ادبيات

  داشت. رانيا يو اجتماع يفرهنگ ،ياسيدر سپهر س يشگرف يريتاث رانيخلق ا ييفدا يكهايجنبش قدرتمند چر
در  رانيتا انقالب مردم ا اهكليپس از حماسه س يدر سالها نمايو س يقيدر عرصه شعر، موس ين هنرفعاال نيتر برجسته

  بود.  يياز جنبش فدا شيخَلق كردند كه مضمون آن ستا ي، آثار ارزشمند١٣٥٧بهمن  ٢١
خوانده است، در را  يمش يك اشنجشگَزنگنه ترانه گُ يكه در آن پر ييايميگوزنها، ساخته مسعود ك يفراموش نشدن لميف

سروده و آهنگ آن از  يحسن حاتم ،يترانه را شاعر كازروناين آن دوران ساخته شد. شعر  يكيجنبش چر داديرو شيستا
 رياثر ام »قيخداحافظ رف« لميو ف انيتوسط كرامت دانش ١٣٥١در سال » آباد لتدو«كوتاه  لميمنفردزاده است. ف ارياسفند

  است.ساخته شده  اهكليس اميق ريتحت تاث ينادر
  است. شده  خلقو در زندان  يجزن ژنيتوسط ب ١٣٥٠در سال  اهكليماندگار س يتابلو

 يكدكن يعيبه وجود آمد كه شاعر برجسته، محمد رضا شف يدر شعر فارس يتحول مهم اهكليپس از حماسه س طيشرا در
 يعيمحمد رضا شف رزازاده،ياحمد شاملو، نعمت مهمچون  يكند. شاعران پُرآوازه ا يم ادي »اهكليدوره س«از آن با نام 

از فعاالن جنبش  يو برخ ييكسرا اوشيس ،ي، خسرو گلسرخوسفي ديسلطانپور، سع ديسع ،ييخو لياسماع ،يكدكن
چهار شعر منتشر نشده از  ش،ي. چند سال پدنديآفر يفراموش ناشدن يسترگ آثار داديرو نيا رامونيپ ،ييفدا شتازيپ

در يكي از سالگردهاي ، از جانب ما استسروده  اهكليپس از حماسه س يكه در سالها يباقر مومن برجسته، سندهينو
  . افتينبرد خلق انتشار  مهدر ماهناحماسه سياهكل رونمايي و 

 يو بخشها رانيا يفرهاد مهراد به بازار آمد، زبانزد جامعه روشنفكر ياست و با صدا يقنبر اريجمعه، كه شاعر آن شه ترانه
  از مردم شد. ياديز

محمد رضا  يو آهنگ ساز انيمحمد رضا شجر يبا صدا ٢كه در آلبوم چاووش  انيشب نورد، سروده اصالن اصالن ترانه
  است.  انيپو زيپرو ريام قيرف رانهيمربوط رزم دل ياجرا شده، اثر يلطف



 14

در مرداب)  ديخورش لميجنگل (ترانه ف ترانه
 رجين را اكه شعر آ ،ياقبال وشيدار يبا صدا

سروده و آهنگ آن ساخته  ييعطا يجنت
آن  يادماندنيب ياست، از ترانه ها اتيبابك ب

 دوران است.
 طيشرا فيدر توص ييعطا يجنت رجيا

ترانه در  نيا«: ديگو يشعر م نيسرودن ا
سروده شده. در آن دوره  اهكليرابطه با س

در تهران پوستر چاپ شده بود و دنبال 
شان  بيتعق يبعد ماجراگشتند.  يم كهايچر

آمد و  شيكه پ ييهايراندازيدر جنگل و ت
از  يگفتند بخش يموضوع كه م نيا

جا هم كمك كرده بودند به  آن يهاييروستا
موضوعات و خبرها در  نينرسانده بودند. تمام ا هاييبه روستا يو آزار تيو آنها هم البته اذ كهايچر يريدستگ يبرا سيپل

  )ايپد يكي(و» آن ترانه را نوشتم.كرد و  انيمن غل
  

  توده اي شدن سازمان
چريكهاي فدايي خلق 

 ١٣٥٠ايران در سال 
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 
سازماندهي سياسي 
نظامي به سرعت خود را 
سامان داده و پس از 

و  ١٣٥١تثبيت در سال 
، به نيروي بزرگي با دهها عضو در تيمهاي چريكي و صدها هوادار فعال و نيز دهها گروه و ١٣٥٥پيش از ضربات سال 

هاي گسترده در آن سالها اين واقعيت را تاييد محفل مدافع مبارزه مسلحانه در گوشه و كنار ايران تبديل شدند، دستگيري
گرچه كمرشكن بود، گرچه رفيق كبير حميد اشرف به شهادت رسيد، اما  ١٣٥٥مي كند. ضربات ارديبهشت و تير ماه سال 

نواخته شد، معلوم شد كه اين  ١٣٥٧سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران را نابود نكرد و هنگامي كه شيپور انقالب در سال 
ازمان پايگاه توده اي گسترده دارد و در روزهاي انقالب هيچ نيروي سياسي، البته به جز خميني، قادر به اين ميزان بسيج س

  توده اي نبود.
گذشت نمي پردازم، زمان زيادي براي پرداختن به آن نياز دارد و در ضمن  ١٣٥٧به آن چه بر ما پس از انقالب بهمن سال 

  ست.مستقل از بحث امروز ما ا
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  چرا سازمان به نيروي بزرگ توده اي تبديل شد؟
بازگشت  تاريخ توالي فصول نيست، توالي چشم اندازهاي بي«رفيق امير پرويز پويان در يكي از مقاله هاي خود نوشت: 

 اين سوال مهم و كليدي است كه چرا چريكهايتكرار نخواهد شد. اما  ١٣٥٧تا  ١٣٤٩از همين رو تاريخ سالهاي » .است
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 

چريكها را انحرافي ارزيابي مي كنند. لنين در ابتداي كتاب  ماركسيسم در شرايط مشخصي مطرح كرده اند، خط مشي
  توصيفي از اين گروه افراد و جريانها ارايه مي دهد كه بسيار گوياست. » دولت و انقالب«ارزشمند 

ن انقالبي ادر مورد آموزش ماركس اكنون همان رخ مي دهد كه در تاريخ بارها در مورد آموزشهاي متفكر«وي مي نويسد: 
شوايان طبقات ستمكش به هنگام مبارزه آنان در راه آزادي رخ داده است. طبقات ستمگر انقالبيون بزرگ را در زمان و پي

شان همواره در معرض پيگرد قرار مي دادند و آموزش آنها را با خشمي بس سبعانه، كينه اي بس ديوانه وار و سيلي  حيات
ي به عمل مي آيد تا بتهاي بي زياني يمي نمودند. پس از مرگ آنها، كوششها كامالً گستاخانه استقبال افترائات از اكاذيب و

طبقات ستمكش و » تسلي«از آنان بسازند و آنها را به اصطالح تقديس كنند، شهرت معيني براي نام آنها، به منظور 
قالبي آن را زائل نمايند و تحميق آنان قائل شوند و در عين حال اين آموزش انقالبي را از مضمون تهي سازند، برندگي ان

م، اكنون بورژوازي و اپورتونيستهاي داخلي جنبش سماركسي» عمل آوردن«خود آن را مبتذل كنند، در مورد يك چنين 
  »كارگري با يكديگر همداستانند.

هكل منتشر در البالي برخي از مقاله ها، خاطرات و تحليلهايي كه اين روزها به مناسبت پنجاهمين سالگشت رستاخيز سيا
  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 حماسه -
سياهكل آغاز شد و ادامه فعاليت آن تا 

به سود جنبش  ١٣٥٧انقالب بهمن 
آزاديخواهي و جنبش كمونيستي ايران 

  بود يا به زيان آن؟
آيا اگر خروجي اين جريان طي آن  -

سالها، پيشرفت جنبش دمكراتيك و 
كمونيستي بوده، دليل آن جسارت، 
فداكاري، صداقت، مستقل بودن 
رزمندگان فدايي بوده، يا خط مشي 

  سياسي ين بست شكنانه آنان؟
د شد، در مقابل كساني كه كه ضربات كمرشكن بر سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران وار ١٣٥٥اين سوال از همان سال 

  خط مشي مسلحانه را مردود اعالم 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 

انهاي سياسي را مشخص مي كند. براي مثال در شرايط كنوني بسياري از ديگر خط مشي سياسي است كه مرز بين جري
جريانها از آزادي و عدالت، برابري و سوسياليسم صحبت مي كنند كه اگر به همين اكتفا شود، تمايز بين آنها قابل تشخيص 

ك است. سازمان نيست. آن چه جريانهاي سياسي را از هم متمايز مي كند، خط مشي سياسي يا استراتژي و تاكتي
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، 
 حانه بود. بنابرين با تمركز بر اين خط مشي بايد در مورد اين جريان قضاوت كرد.خط مشي آنها يعني مبارزه مسل

ديدگاه ما مشخص و صريح است؛ مبارزه مسلحانه به طور عام و جنبش پيشتاز فدايي به طور خاص، نقش تعيين كننده در 
داشت. اگر جنبش فدايي از  ١٣٥٧ايجاد و انكشاف قطب بندي بين ديكتاتوري و آزادي در سالهاي پيش از انقالب بهمن 

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.

واهد افتاد، اشتباه نشود، مساله پنهان كردن كمبودها و خطاهاي چريكهاي فدايي كه به گمانم براي همه جنبشها اتفاق خ
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.
بي  بودن فعاليت چريكهاي فدايي خلق را مي دهند، از تعدادي جوان» زيانبار«كساني كه به سوال اول به طور صريح پاسخ 

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: 

بگذاريد بگويم كه يك انقالبي واقعي توسط حس بزرگي از «مي نويسد: » انسان و سوسياليسم در كوبا«چه گوارا در كتاب 
  »شود. مي رهبريعشق 

آزادي جان و انديشه تا وقتي به عمل تبديل نشود، چيزي بي ارزش و «مي نويسد: » جان شيفته«رومن روالن در رمان 
عشق مي تواند انسان را ياري كند تا از پايگاه فردي به «و در جاي ديگر همين رمان مي نويسد: » يك لفاظي پوك است.

  »پايگاه اجتماعي گذر كند.
بودن رزمندگان فدايي است، بايد گفت آري، درك و غريزه آنان به » احساساتي و ماجراجو«مدعيان بنابرين اگر منظور از 

طور عميق و شورانگيز به دادگري و رهايي حساس بود و براي همين وارد عمل شدند و از همه چيز خود براي معشوق كه 
  د. كردن» فدا«بود گذشتند و جان در راه آزادي » آزادي و سوسياليسم«همان 

  
  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 
د. اگر حماسه سياهكل هم اتفاق نمي افتاد، مبارزه مسلحانه انقالبي در دهه پنجاه خورشيدي بدون ترديد شروع مي ش

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 

وارد عمل مي شدند.  ١٣٥٠تاحي از سال اگر عمليات سياهكل هم صورت نمي گرفت، رفقاي گروه احمدزاده، پويان، مف
بدون ترديد رفقاي باقي مانده از گروه جزني هم بدون رفيق حسن پور در همان سالها وارد عمل مي شدند. همچنين 

 يسازمان انقالب«، بخشي از »لرستان«، »جبهه دمكراتيك خلق«، »آرمان خلق«، »ستاره سرخ«گروههايي همچون 
و گروههاي » فريدون نجف زاده«و » كرامت دانشيان«گروه » دزفول«و » مازندران«گروه ، (ساكا) »رانيا يستيكمون

  كوچك و بدون نامي كه در تدارك مبارزه مسلحانه بودند. 
، بسياري از فعاالن اين گروهها به سازمان چريكهاي فدايي خلق پيوستند و يا ١٣٥٧از آستانه حماسه سياهكل تا سال 

  اعدام و يا در پيكارهاي خياباني به شهادت رسيدند.دستگير و برخي از آنان 
ي از گروه بهرام طاهر زاده و ناصر مدن ،يميهوشنگ ترگل، ناصر كر ،ييرايكت ونيهماي، ميكر نيحسياد مي كنم از رفقا 

يان و و از رفقا كرامت دانش مصطفي شعائيانحسن رومينا، نادر عطايي،  نادر شايگان شام اسبي،آرمان خلق، و از رفقا 
  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 
ن در مورد نقش ايران و گروهها و محافل پيوسته به آن عمليات مسلحانه انقالبي را شروع مي كردند. بنابرين بحث م
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آفريني فعاالن انقالبي در شروع و يا ادامه مبارزه مسلحانه نيست. چرا كه بسياري از پيشرو ترين و انقالبي فعاالن سياسي 
در تدارك، شروع و ادامه مبارزه مسلحانه نقشهاي مهمي داشتند. چه كسي مي تواند منكر نقش امير پرويز پويان، مسعود 

حميد اشرف و اسكندر صادقي نژاد، كه اولين هسته مركزي پس از اعالم رسمي چريكهاي  احمدزاده، عباس مفتاحي،
  فدايي خلق بودند، بشود.

نمي توان منكر نقش رفقا صمد بهرنگي، بهروز دهقاني، مناف فلكي و عليرضا نايدل در جذب فعاالن چپ در آذربايجان شد. 
اسداهللا مفتاحي را ناديده گرفت. نمي شود منكر نقش شيرين نمي شود نقش رفقا مهرنوش ابراهيمي، چنگيز قبادي و 

معاضد (فضيلت كالم)، خشايار سنجري، مهدي فضيلت كالم، محمد صفاري آشتياني، عباس جمشيدي رودباري، حسن 
ه نوروزي، علي اكبر جعفري، اعظم و بهمن روحي آهنگراني و رفقاي ديگر چون صبا بيژن زاده، زهرا آقا نبي قلهكي، مرضي

  احمدي اسكويي، غزال آيتي و ... بسياري ديگر شد. 
  بحث من اين است كه بدون وجود غفور حسن پور، سياهكل اتفاق نمي افتاد. چرا؟

بر اين نكته تاكيد مي كند كه تاريخ را » نقش شخصيت در تاريخ«پلخانف، انديشمند ماركسيست روس، در كتاب 
ي پردازد كه وقتي شرايط براي يك رويداد و يا تحول مناسب است، افراد مي شخصيتها نمي سازند. او اما بر اين نكته م

  تواند تاثير گذار باشند. غفور حسن پور نمونه اي از كساني است كه پلخانف در مورد نقش آنها نظر داده است.
ي) در رده اول و يا رفيق غفور يك دانشجوي نخبه و در سالهاي تحصيل در دانشكده پلي تكنيك (دانشگاه امير كبير كنون

دوم بود. او به معني دقيق يك روشنفكر انقالبي با مطالعات عميق بود كه به شعر، موسيقي و تاريخ عالقه 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 

مي كرد؛ ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم، موجيم كه آسودگي ما عدم ماست. او يك شخصيت  صائب تبريزي را تكرار
محبوب در هر جمعي بود كه حضور داشت. گزافه نيست اگر بگويم كه اين رفيق در هر لحظه از زندگي اش به انقالب و 

  رهايي مي انديشيد و براي آن تالش خستگي ناپذير مي كرد. 
بود كه پس از صربه به گروه جزني، ظريفي، سوركي، با پشتكار باورنكردني به احيا و بازسازي گروه اين رفيق حسن پور 

درصد هواداران گروه  ٩٠درصد اعضاي اصلي گروه جنگل توسط اين رفيق جذب شدند. بيش از  ٨٠اقدام كرد. حدود 
  وده و از طريق او پيوستگي داشتند.جنگل كه پس از حماسه سياهكل بازداشت شدند، در ارتباط با غفور حسن پور ب

بر اين اعتقاد بود كه هسته چريكي بايد در يكي از نقاط ديلمان، مستقر و در همين  ١٣٤٧غفور حسن پور از همان سال 
منطقه وارد عمل شود. و مهمتر از همه اين موارد، اين رفيق بدون ترديد و وسواس معتقد بود كه بايد دست به عمل زد 

  نابود شدن كامل گروه. فكر مي كنم داليل كه برشمردم براي ادعايم كافي باشد. حتي به قيمت
آذر همان سال دستگير كردند و زير بي سابقه ترين شكنجه ها كه تا آن  ٢٣رفيق غفور را قبل از حماسه سياهكل و در 

ي فراهاني، حماسه سياهكل آفريده زمان صورت مي گرفت، قرار دادند. او در زندان بود كه با قاطعيت رفيق علي اكبر صفاي
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.
ضرورت آزادي درك «او از جمله كساني بود كه به نياز دوران خود پاسخ داد. لنين در مورد مفهوم جمله هگل كه مي گويد 

  مي گويد اين به معني عبور از تئوري به عمل است.  » است
ما امروز سيماي رفيق غفور حسن پور و همه رفقاي فدايي كه در پيكارهاي بي امان به شهادت رسيدند را در چهره قيام 

نظم متكي بر  و دهها شورش و خيزش در گوشه كنار ميهن دربند مي بينيم. جواناني كه ١٣٩٨و آبان  ١٣٩٦آفرينان دي 
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.

  ٢٠٢١فوريه  ٧ – ١٣٩٩بهمن  ١٩يكشنبه 
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  بر ره شتاب كن: غفور
  هللا كياييهافتح ا

 
  برای رفيق غفور حسن پور

  
مادر رفقاي شهيد: فاطمه، مصطفي و غفور حسن پور، 
هنگامي كه خبر تيرباران فرزنش را مي شنود، مي گويد: 
انقالب ايران همچون درخت تناوري است كه ريشه هاي 
قطورش در دل خاك وطن جاي دارد. پسر من و نظاير 

تناور هستند. من از  پسر من، تنها شاخه هاي اين درخت
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

  مادر دلتنگاز شب نترس 
  مي خواند با خودش/ /

  
  اي جويبارساكت و خاموش 

  آوازخوان بشو
  نافه گشاي آهوي وحشي

  كن: غفوربر ره شتاب 
  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  /
  / بي تاب نجواي مادر

  بيرون كومه اما
  ابري نشسته سخت

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انبوهستبر جنگل  شانه يبر 
  آوازِ شومِ شغاالن در همسراييِ

  كفتارهاي بيدلِ و ترسان
  در خاكريز وحشت خود

  دشنمويه مي ك
  

  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
  اين شب يلدا در طول

  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
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  بي تاب و نا شكيب
  سم ضربه هاي خشم 

  بر سنگفرش جاده مي كوبد
  

   منآرام باش گوزن جوانِ
  بگذار تا ببافمت
  بگذار تا ببويمت
  است تماشا كناين كوك آخر 

  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
  خسته در چشم مادرِ

  مي خواند تا سحر 
  راهت پر از شكوفه  غفور جوان من

  
  هنگام صبحدم
  ه شستاشك ازدو ديد

  دندان به لب گزيد و گفت
  دندانه هاي خشم را 

   ينبرچار گوش  پرچم خون
  بايد 

  نقشي دوباره بياندازم.
  

  وانگاه
  دلخسته پر غرور 

  مي خواند زير لب
  راهت پر از شكوفه 

 لبخنده ات بهار...    اي سرو قامتم

  
  
  
  

  سياهكلي ديگر بر آفرينيم
  يربابه جوزق

  
   شب است و آسمان پر از ستاره

  ستاره ها در آن باال پر از نام و نشانه
   آخه امشب تولد دوباره شانه                

  بهمن روز سياهكل ١٩
   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
   ها رفته اند توي  آسمانهاآن

   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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  ياهكلبوي بهاران در جنگلِ س

 قاد پانزده چريك فدايي خله يب
 دواريام ديام

  
  
  

 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 گيالن، قطارها پر فشنگ بود
 ، به گردنها حمايل آن تفنگ بودبسان شير غُران

 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

 قوس و قزح رنگين كمان شاليكاران، دخترِ
 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 الاليي براي جويباران
 حماسي شد دلِ جنگل، درونِ كوهساران
 انسوار بر بالِ خيالم پَر كشيدند، اين رفيق

 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
 است، عهد و پيمان و وفاآرمان چريكها همين 

 به غُرش آي، رگبار مسلسل، بزن بر قلب سرمايه
 كه اين شاه جنايتگرِ سفاك ، درنده خونخواره

 بجوش چشمه، خروشان شو، درون جنگل گيالن

  
 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 يالن
 سركشيد زوزه هراسناك، شاهِ  پوشاالن
 بسُرائيد غَزلها، پَر گهوارة ميهن، بجنبان

 كاكل مويش ببوئيد، دربغل الاليي اش خوان
 ن ، تفنگِ پارتيزانپتك كارو داسِ دهقا

 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 
 .وسياليزم و پرچم سرخ را بپايش مي كنيمس
 ٢٠٢١ژانويه   ٧مطابق با  ١٣٩٩بهمن ماه  ١٩ 
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 سالگرد رستاخيز سياهکل پنجاهمينپيامها به مراسم گراميداشت 

  
  اسامي ارسال كنندگان پيام چنين است:

  ، داخل كشور ييدانشجو ناز فعاال يعده ا -
   ،٣شعري از م. وحيدي (م. صبح) از اشرف  -
  سروده اي از مرجان از ايران،  -
  يك رفيق معلم از لرستان،  -
  جنوب لرستان،  هسيل زددر منطقه  يفعال اجتماعي، رحمان جار -
  ، تعدادي از پشتيبانان جنبش فدايي -
  خيمون انيرانيا يكانون همبستگ -
  پدرام محسني از ايرانكارن و ، اميد آدينه، پرهامرفقا فرهاد،  -
  حمان كريمي از آلمانفرشته و ر -
  كاوه آل حمودي از هلند -
  

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

  
  
  
  

  محمد قربانياثر 
  
  

  زاده يناصر قاضاثر                                                                                                                        
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  پيام عده اي از فعاالن دانشجويي داخل كشور
 به مراسم پنجاهمين سالگرد نبرد حماسي سياهكل

ادي، كساني كه با درود و تبريك بسيار به پنجاهمين سالگرد رستاخيز سياهكل و گراميداشت ياد و نام تمام مبارزان راه آز
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 اسالمي 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 اسالمي در عرصه داخلي و بين المللي در تنگناي شديد 

... در و  دانشجويان، پزشكانپرستاران، حمتكش كارگر گرفته تا معلمان، زند و جنبشهاي اجتماعي از طبقه ز دست و پا مي
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
ن جنبش دانشجويي ايران براي رسيدن به اهداف مشتركمان همواره با شماست و تا آن روز و تگي ما فعاالانرژي و همبس

 .دهيم كه از هيچ تالش و همتي دريغ نخواهيم كرد قرار گرفتن در كنار يكديگر اين پيام را به شما مي
 جمعي از فعاالن جنبش دانشجويي ايران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 گيركوچ در شب
  به ياد شهداي سياهكل

  م. وحيدي (م. صبح)
  

  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
  ميالدي 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   

              
  تهوارثان كالم هاي ناگف

  كه گام هايشان
  در آينده جاريست          

  با نفس پاك ترين كوهستان ها
  وطعم  لبانشان

  طلوع افق هاي فرداست           
  سواراني 

  با  ترانه هاي  اساطيري 

  براي شهر خموش  بي نام
  واصالت جاده اي

  كه وهم  را 
  ويران مي كند                  
  آهنگ اميدشان

  ي جهان رانقش ونگار پل ها
  صيقل مي دهد                    

  
  

  دشت شقايقها
  مرجان

 
  رو پوشوند؟ ديخورش يرو شهي مگه م

  بارون نباره؟ يبگ شهي م مگه
   از آسمون شبها شهي م مگه

  نور صد ماه و ستاره يريبگ
   هر چه سخت و سرد باشه زمستون

  دوباره اديفشان م گل بهار
   رهيم يم ياز خشك انوسياق نه
  داره يدست بر م نياز زم ايدر نه
  يدشت از تو خال گه يم يالله ك به

  داره نهيداغ عشق تو س قيشقا
   ظلمت شب بگه در تونه يم يك

  ارهيرو ن دهياسم سپ يكس
   اهويرود پر ه شه يمرداب م نه

  آرامش نداره رهيم خروشان
   بر جان پاك  غرق در خون قسم

  ما در كارزاره يآزاد كه
   يظلم باقبساط  مونه ينم
  نداره يخلق با دشمنش آشت كه

   زيبردارد كه برخ اديفر جرس
  قرارهيدر دست هر كه ب تفنگ

   اري يخون ما شفق سرخ است از
  پر  ستاره يآسمان ميبساز

   بر پا رياز زنج ميترس ينم
 داره يعاشقه بر رو يهرك كه

 ١٣٩٩بهمن 



  پيام يك رفيق معلم از لرستان
  

 آن كه مي گفت
   و سياه در اين وادي خاموشحركت مرد 

  برود شرم كند.
 مويه كن بحر خزر

 گريه كن دشت كوير

 پيرهن چاك بده

 جنگل سرخ گيالن

 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  

مال از تالشهاي بي وقفه است كه از سوي پيشقراوالن مبارزه با استبداد به همراهي توده هاي به پاخاسته براي ايران، ماال
و  ٢١به دنبال آن  قيام مردم  در و ١٣٤٩بهمن سال  ١٩نيل به آزادي و برابري رقم خورده است. رستاخيز سياهكل در 

  مويد اين تاريخ پر فراز و نشيب است. ٥٧بهمن سال  ٢٢
بود كه زنگ بزرگ خون به صدا در آمد و طوفان شكوفه داد...و توهم شكست ناپذيري رژيم تا بن  ١٣٤٩بهمن ماه  ١٩در 

دندان مسلح وابسته شكسته شد تا ديكتاتور ها بدانند كه سكوت توده ها نه رضايت است و نه تسليم بلكه آتش زير 
ي كند و بساط تبهكاران ستمكار را در مي نوردد. و به همين خاكستر است و در شرايط مقتضي بسان آتش فشان فوران م

دليل بر خالف تمامي دسيسه ها و الپوشاني هر دو رژيم سفاك خاطره اين رويداد غرور آفرين از ذهن ملت ستم ديده پاك 
  .گيرندشود و از آن نيرو مي  ف شكن خلق منتقل ميصنمي شود و نسل به نسل تجارب و  خاطره رشادتهاي پيشگامان 

و شعار ديگر كه پشت هر رژيم خودكامه » ايران را سراسر سياهكل مي كنيم« خاطر داريم كه در خيزش بهمن ماه شعاره ب
  .طنين انداز مي شد» واي به روزي كه مسلح شويم« دادند اي را مي لرزاند و سر مي

و جنگلي انبوه پديد آورد  بند را آبياري نمودخاك ريخته قهرمانان خلق نهال آزادي خواهي و آزادي توده هاي در ه خون ب
كارگران و  كه پي آمد آن به صحنه آمدن جواناني است كه دو نسل با اين جانفشانان فاصله دارند اما رهرو راه آنان هستند.

 صورت پيگير خواستاره زحمتكشان ميهن با تاسي از  بينش و روش پيشگامان خود اينك در كارخانه ها و كارگاهها ب
كارگران سراسر ميهن مانند هفت تپه و هپكو و... با اعتصابات و اعتراضهاي خود كه نتيجه . حقوق به يغما رفته خود هستند

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

رد اين رويداد بزرگ تاريخي بكوشيم تا كوشنده راه سرخ و رهايي رزمندگان سياهكل  و ادامه دهندگان و هم در سالگ
 .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

   ١٣٩٩ه بهمن ما
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 پيام رفيق فرهاد
  
 يتداوم راه آنها در برقرار ديخلق، و با ام ييفدا يهاكيسازمان چر ريگذاران دل انيرهبران و بن اديداشت  يگرام با

سازمان در  يتالش كنشگران فعل ران،يا يدر فردا يمدن يهايقانون و آزاد تيو بسط حاكم ا،يممكن و پو سمياليسوس
 ... . راهتان پر رهرو باد.مينه يارج مرا  اهكليسسالگشت حماسه  نيهمپنجا ادوارهي ييبرپا
  
  

  رفيقيك پيام 
  ما بي چرا زندگانيم 

        آنان به چِرا مرگِ خود آگاهانند
  (احمد شاملو)

  
؛ آري، سياهكل، قرار گرفته ايم شعور و شرافت، يعني پنجاهمينْ سالگردِ پُرشُكوه و پُرافتخارِ حماسهِ اكنون در آستانهِ 

صداقت  چريكها هرگز نمي ميرند! يادْ باد آن آفتابكارانِ راستين و راسخ، همان دالورانِ آذرخشْ گون كه از تبارِ ستاره و
سخنْ كوتاه: ثقلِ كالم:  ... بودند، و سَراَنجام! تفنگ بر كتاب نهاداَند؛ زيرا اين عصيان و عاطفه، آدابِ ما فدائيان است؛ اينك

جهان، اين سپهرِ سياسي را، از صميمِ قلب و نهايتِ ذهن اَم، به  ي از بي شمارانْ فرزندِ خلقهايِ ستمْ ديدهِ من به عنوانِ يك
تهنيت عرض نموده و بارِ  سراسر كارگران و كشاورزان و توده هايِ زحمتْ ِكشِ ايرانْ زمين، تبريك و همهِ دوستان و رفقا، و

نيز جالدانِ مَنحوس  خطاب به دژخيمانِ سرمايه داري و يدِ ميثاق مي نمايم؛ وديگر، با نام و خونِ آن ببرهايِ عاشق، تجد
نهادينهْ شدنِ احكامِ آزادي  وسَّفاكِ زمانه، ابالغ و اعالم مي دارم: كه تا ايجادِ يك انقالب از جنسِ مَحرومانِ مَردُم سِرشت و

 بارزه و رهايي را ادامه خواهم داد.    راهِ م در اركانِ جامعه، با هسته هايِ سرخِ  مقاومت عَجين بوده و
  /اميد آدينه ١٣٩٩فّعال سچفخا / بهمن ماه 

  
  

  فعال اجتماعي  ،رحمان جاريپيام 
 و كبوتر بودن آنان كه ناگهان پر كشيدن در آسمان عشق ابدي شدند

خورشيديد و قرابتي يابيم كه نام ديگر شود در مي شان خوانده مي سالم بر دالور مرداني كه وقتي دست نوشته هاي
 نزديك با خود عشق داريد.

 بست و چرا با آخرين نفر از شما آسمان چمدان خود را فهميده مي شود كه خوانده مي شودوقتي وصيتهاي شما را 
فهميم كه عكسهاي تك تك شما  زنيم تازه مي وقتي عكس شما ها را ورق مي .كوچيد تا بر شرم خويش نيفزوده باشد

نام جاويد  خورد و حال مانده ايم و دستاني كه به ديوارهاي قفس مي ،و ما غافل بوديماست ين فصل حيات اشاره به بهتر
 كند.شما كه روزهاي ما را ترسيم مي

 زندگي زيباست ولي مردن در جنگ ظالم زيباتر است.
ه بر قلب تاريكي تاختيد دهند بر شجاعت شما دليرمردان كه چنين شجاعان تك تك درختان گيالن و مازندران گواهي مي

  .و در تاريكي ظلمات چراغي نوراني روشن نموديد كه چراغ راه تمام آزاد انديشان است
  .گرامي باد تاريكي بود پنجاهمين سالگرد حماسه بزرگ و تاريخي سياهكل كه خروج نور بر ظلمت و

  ١٣٩٩فعال اجتماعي در منطقه سيلزده جنوب لرستان، بهمن   ،رحمان جاري
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 يام تعدادي از پشتيبانان جنبش فداييپ
  پنجاهمين سالگرد حماسه سياهكل گرامي باد

امسال بزرگداشت پنجاهمين سالگرد رستاخيز سياهكل براي جنبش رهايي بخش مردم ايران اهميت بسياري دارد. پنجاه 
  راشته است. سال تداوم مبارزه براي آزادي و عدالت روشن مي كند كه پرچم حماسه سياهكل همچنان براف

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 سالمت، 
  ردم را به گروگان گرفته اند، فرو خواهد ريخت. معيشت و زيست م

  را سرنگون خواهند كرد.ارتجاعي جمهوري اسالمي كارگران و توده هاي محروم همراه با آزاديخواهان رژيم 
  زنده باد انقالب، زنده باد آزادي

  ١٣٩٩بهمن  /جمعي از پشتيبانان جنبش فدايي
  

  پيام پرهام، زنداني سياسي سابق
  

 يو حق، به نام برابر به نام عدالت
 ينام بهمن و خون، به نام برادر به

بهمن ماه، ماه  دنيگردش روزگار و رس ران،يدربندم ا هنيو رنجبر م فيو خواهران همرزم و همسنگرم و خلق شر برادران
آنان كه با شعله ور . رانيا هنميفرزندان خلف و پاكباز م ادماني يساخت برا يخون و گلوله، ماه نور و حماسه دوباره بهانه ا

رنجبر و  يتا به توده ها دآوردنديپد يداريب يبرا يفانوس روشنگر مطلق،در ظلمت  شان،يساختن وجود و شمع جوان
 ينبود جز راه مبارزه برا يظلم نشان دهند و آن راه رشياز راه سكوت و پذ ريبه غ يگريخسته از ظلم ظالمان راه د

و رنجبر شدند  دهيخلق ستمد يدر توده ها ميعظ يبا فدا نمودن خود نقطه آعاز جنبش آنان كه دالورانه .يبه آزاد دنيرس
 بود. رانيا ياسيمعاصر س خيدر تار نينو يشروع فصل نيو ا
كه دسترنج  ستيمن آن روز ديجاوادان، فرمانده چه گوارا، كه ع ييفدا فروزان دورانها، شمع ر،يكب قيگفت رف بايز چه و
من است.  نيمردم سرزم يبرا يقيحق دياز بهمن شروع عغكه آ يشب پادشاه نشود. و به راست كيسال مردمم شام  كي

 .يتيگسترده گ يجا يو رنجبر در جا دهيستمد يبر خلقها نيراست  ديع نيمبارك باد ا
 آغاز ...انيپا هم آغاز... هم يعنيبهمن در لغتنامه انقالب  حماسه سازان بهمن. اديباد بهمن و جاودانه باد نام و  جاودان

 كهنه به نام ظلم و ستم. يفصل انيپا ،تازه به نام انقالب يفصل
حماسه  نيشعله ور ساختن آتش ا يو برا ميداريم يرا پرغرورتر از هر سال گرام اهكليسالگرد حماسه س نيپنجاهم امسال

زده  بتيمص نيسرزم ييبه رها دنيسر  يبرا مانيقلبها يساز كپارچهيو  مانيبا آرمانها پيوندجاودان و به رسم مرور و 
 .ميو بن بلرزان خيددمنشان و ظالمان را دوباره از ب مهيخ يها هيتا پا مييآ ي، گرد هم مرانيمان ا

كه  ي. به راستميداريم يدالور و حماسه ساز آن روز را گرام قانيرف ادمانيو  اهكليبهمن، سالروز حماسه س نوزدهم
به شكل مسلحانه در  زيو قهرآم يقيو سرآغاز مبارزه حق يانقالب يتهايه عطف فعال، نقطاهكليحماسه نوزدهم بهمن س

 مشعوف، ديسع ،يعباس سورك ،يجزن ژنيب رفقا، يريو هجدهم بهمن، سالروز دستگ هفدهم است. رانيمعاصر ا خيتار
شهرزاد،  روسيس قيو رف انيافشار، ضرار زاهد لياحمد جل ،يسرمد زيعز ،يفياءظريحسن ض زاده،محمد چوپان ،يكالنتر

 .باشديم زانيآن عز ادي داشتيگرام يبرا يسالها بهانه ا گريهمچون د
 نيو جاودان باد. و همچن يگرام يتمام جانباختگان راه آزاد نيو همچن ييفدا شتازيو پ انگذاريبن يرفقا يو خاطر تمام ادي
 نه چندان دور. ييدر روزها شانييرها ديو به ام يدر بند گرام زانيتمام عز ادي

  پرهام، زنداني سياسي سابق
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  پيام كانون همبستگي ايرانيان مونيخ
  به مناسبت پنجاهمين سالگرد بنيانگزاری سازمان چريکهای فدايی خلق ايران

  

  ي خلق ايران را به يكايك شما رفقا شادباش مي گوييم.يفرا رسيدن پنجاهمين سالگرد بنيانگذاري سازمان چريكهاي فدا
بهمن رستاخيز سياهكل ياد رنج و رزم صدها و هزاران فدايي خلق در دوران طوالني حيات سازمان را ارج  ١٩ت شگدر سال

ي كه در ساليان دراز با مايه گذاشتن از جان و جواني خود در اين راه پرفراز و نشيب طي طريق يمي نهيم و به همه رفقا
  يم فرو مي آوريم.كرده اند، احترام مي گذاريم و در برابر آنان سر تعظ

گوئيم و براى رهروان اين روز تاريخى و گرامى را به همه رفقا و مبارزان راه آزادي و عدالت اجتماعي كشورمان شادباش مى
  خاطر تحقق دموكراسى و سوسياليزم را آرزو منديم.ه اى پيگير ب اين راه، مبارزه

ارزه و پايدارى در مبارزه است. بر اين پرچم، نام چند هزار پرچم برافراشته در جنگلهاى سياهكل، قبل از همه پرچم مب
شدن  هاى فكرى فداييان خلق براى گشوده زنى بازيافته اى از محك فدايى خلق نقش بسته است كه هر يك از آنان نشانه

ام جانباختگان: صفايى راه خوشبختى مردم هستند. پس سخن را اكنون نيز با ياد همه فداييان جانباخته آغاز بايد كرد. با ن
؛ با نام دهها فدايى شهيد: همچون امير پرويز پويان و بهروز ١٣٤٩پور و سيزده يار دلير آنان در سال فراهانى و غفور حسن
ها و ي سال؛ با نام ققنوسهاى پرآوازه: صفارى آشتيان و احمدزاده و مفتاحى در پايان همان ١٣٥٠دهقانى در آغاز سال 

ها در سال  گاههاى ساواك: جمشيدى رودبارى و ابراهيم خليقآفرينان شكنجه ؛ با نام حماسه١٣٥١ال ها در س زيبرم
؛ با نام انديشمندان جانباخته ١٣٥٣ها در سال  كالم؛ با نام شيرزنان فدايى: مرضيه احمدى اسكوئى و شيرين فضيلت١٣٥٢

ها در سال  و بهروز ارمغاني –حميد اشرف  –دايى خلق ؛ با نام سمبل ف١٣٥٤ها در سال  ظريفي بيژن جزنى و ضياء
؛ با نام پيشاهنگان قيام ١٣٥٦ها در سال  ترين دوره حياتمان: حسن فرجودى و اعظم معماران؛ با نام فداييان سخت١٣٥٥

  .ي شهيد تا به امروزيها و صدها فدا بهمن ماه: قاسم سيادتى و ملكوتيان
خواند تا ياد بداريم ياد اين  مردى و پايدارى اينهمه جان شيفته طى شده است، ما را فرا مىآرى! اين راه طوالنى كه با پاي

تجديد پيمان  ،ياران و رفقا را و در پنجاهمين سالگرد اين راه سترگ، بارديگر با همه گشايندگان و همواركنندگان اين راه
كه هستيم كوشنده پيگير تحقق اين آرمان عليه  كه در آغاز سالي ديگر از حيات سياسي سازمان، در هر كجا كنيم،

  استبداد ديني حاكم بر ايران تا سرنگوني باشيم.
 بهمن!١٩جاودان باد خاطرة تابناك حماسه آفرينان سياهكل در 

  ١٣٩٩همن ب ١٩   كانون همبستگي ايرانيان مونيخ
  

  پيام رفيق كارن
 يتداوم همبستگو  به خاطر حق كارگر و كشاورز اهكليماسه سبه مناسبت ح ،قرن مبارزه ميبه احترام ن ميزيپا برخ به

ناحقان و  دنيركشيمبازره تا به ز نيا كنيم.سكوت  قهيدق كي ينيشاه و خم يدر حكومتها دهيبا اقشار ظلم د انيدانشجو
  ها،رفقاي شهيد فدايي و ادامه دهندگان راه آنبر  درود .افراشته شدن پرچم سرخ زحمتكشان ادامه خواهد داشت

  .زنمي بر قلم شما بوسه م و فشارمي م يگرمه تك تك شما را ب دست
  ١٣٩٩بهمن  /كارن

  
  پيام رفيق پدرام محسني

 يبهتر برا يزندگ يكه جان خود را فدا ييرفقا ادبوديباطل و  هيحق عل زيرستاخ اهكل،يس نيخون اميسالگرد ق نيپنجاهم
  دارد.  . راهشان ادامهميداري م يكردند را گرام ندگانيٓ◌ ا

  پدرام محسني 
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  پيام فرشته و رحمان كريمي
را به شما به سازمان شما و  رانيخلق ا ييفدا يهاكيو پر افتخار سازمان چر نيسال خون نيفرشته و من پنجاهم؛ با درودها

 ديهست يوانشريپ ادگاري رانيامروز  در جبهه مقاومت ا انيشما .مييگو يم كيتبر يو به خرسند مانهياعضا و هواداران، صم
به  ميكه ما هم مفتخر انيافتخار بر شما .فرو افتد نيبر زم ،خيشاه و ش ورشينهضت بر حق با  كيپرچم  ديكه نگذاشت

  داريد ديبه ام. ديباش روزيموفق و پ . يهمراه
  يميفرشته و رحمان كر

  
  كاوه ال حموديپيام 

زاده آرا به همه دوستانم در اين سازمان و به همه ايرانيان  بنيانگذاري سازمان رزمنده و مترقي چريكهاي فدايي خلق ايران
و رنج كشيده از ظلم و جنايتهاي اين نظام جهل و جنايت تبريك مي گويم و براي اين سازمان در ايفاي مسئوليتهايش 

  .رزوي موفقيت مي كنمآ
  .است صداقت و مبارزه بي امان قطعا شايسته تبريك ،نيم قرن خلوص
نقش سازمان چريكهاي فدايي خلق   ،و با دو نظام ديكتاتوري مبارزه كرده است استخار مبارزاتي ملت ما اين سازمان افت

  .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.

  ال حموديكاوه  ،هلند
  
  

  
  عكس: گردهمايي به مناسبت پنجاهمين سالگشت حماسه سياهكل

 ١٣٩٩بهمن  ١٩ -بهشت زهرا ٣٣در قطعه 
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  اطالعيه توضيحي دبيرخانه سازمان
  هموطنان عزيز

  .با سالم و درود و با سپاس فراوان كه با ما همراه بوديد
لگشت حماسه و رستاخيز سياهكل با موفقيت اجرا شد. به مناسبت پنجاهمين سا ١٣٩٩بهمن  ١٩برنامه امروز يكشنبه 

نفر سالن انتظار بودند كه شبكه زوم اجازه ورود آنان به را نمي داد. البته  ١٣٠چند صد تن در سالن اصلي و بيش از 
از جانب  دوستاني كه در سالن انتظار بودند مي توانستند تصوير و صداي سالن اصلي را داشته باشند، اما تصوير خودشان نه

  .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
ند، مي توانند برنامه را به طور كامل در فيس بوك با كيفيت دوستاني كه موفق به وارد شدن به زوم و ديدن برنامه ها نشد

  .خوب در آدرس زير مشاهده كنند
https://www.facebook.com/zinat.mirhashemi 

  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  ٢٠٢١فوريه  ٧ـ  ١٣٩٩بهمن  ١٩يكشنبه 

  
  نبرد خلق

  چريكهاي فدايي خلق ايران ارگان سازمان
  يرهاشميم نتيز :ريسردب

  يرهاشميم نتيز ،: منصور امانرانيدب اتيه
  سامع يمهد ،يرهاشميم نتيمنصور امان، ز: هيريتحر اتيه

 هايائينژآد، فتح اهللا ك يكامران عالم ،ياسد طاهر قره،يبا سيفرنگ ،يبرهان دي:امهينشر همكاران
  چاپ : انجمن فرهنگي نبرد
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