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بهمن ماه در تهران و  25رويدادهاي خونين روز دوشنبه 
 يگر از شدت خشم و نفرتچندين شهربزرگ ايران بار د

توده ها بر عليه نظام ضد خلقي جمهوري اسالمي پرده 
برداشت و هراس و وحشت فزاينده  طبقه حاكم از 

تظاهرات . جنبش مردم به پاخاسته ما را به نمايش گذارد
بهمن، برغم فضاي اختناق و  25دليرانه مردم در 

سركوب وحشيانه اي كه حكومت در ماه هاي اخير با 
و شكنجه براي زهر چشم  ا كردن چوبه هاي داربرپ

 گرفتن از توده هاي بجان آمده و مبارز برقرار كرده

، ده ها هزار تن از مردم در تهران، شيراز، اصفهان، بود
در اين روز يكصدا با ... رشت و  ،كرمانشاه، مشهد

مرگ بر اصل واليت "، "مرگ بر خامنه اي"فريادهاي 
زنداني سياسي آزاد بايد "، "مرگ بر ديكتاتور"، "فقيه
به خيابانها ريختند و قدرت خود را به نمايش  "گردد

ضمن پاره مردم معترض با اين نمايش قدرت، . گذاردند
كردن عكسهاي رهبر جنايتكار نظام يعني خامنه اي ، 
قدرقدرتي ديكتاتوري حاكم را به سخره گرفته و 

ت خواست اساسي و ديرين خويش يعني سرنگوني تمامي
  . رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي را فرياد زدند

دنبال موجي از تبليغات ه تظاهرات دليرانه مردم ما ب
رهبران  "دعوت"وسيع بلندگوهاي تبليغاتي مبني بر 

اصالح طلبان حكومتي از مردم براي برپايي راهپيمايي 
و  "مردم مصر و تونس"در حمايت از  "مسالمت آميز"

عدم صدور "حكومت مبني بر  عربده كشي هاي مقامات
اما در عمل آنچه . براي اين راهپيمايي اتفاق افتاد "مجوز

كه در خيابانهاي تهران و ساير شهر ها به وقوع پيوست 

سرريز شدن خشم توده هاي به جان آمده اي بود كه از 
براي فرياد زدن دوباره خواست اصلي  فرصتاين 

ستم  خويش در جهت سرنگوني كليت دستگاه ظلم و
حاكم و سمبل همه جنايات و كثافات آن يعني رهبر 

در تظاهرات ضد حكومتي . جاني رژيم استفاده كردند
تن ديگر  2حداقل بر اساس گزارشات تاكنوني دوشنبه 

از جوانان مبارز با گلوله هاي جانيان به خون غلطيدند و 
تعداد ديگري مجروح شدند اما بلندگوهاي وقيح ارتجاع 

در ميان موج نفرت عمومي از اين جنايات، كوشيدند كه 
امري كه . دنجا بزن "ضد انقالب"وقيحانه كار آنها را 

صرفا با پوزخند و تمسخر افكار عمومي روبرو شد و 
رسوايي بازهم بيشتري را براي سردمداران جمهوري 

تن  1500اذعان به دستگيري حداقل . اسالمي به بار آورد
گستردگي خبر از خود از مردم در اين روز در نفس 

صفوف جنبش ازاديخواهانه بر عليه رژيم ضد خلقي 
  .مي دهدجمهوري اسالمي 

را جوانان و تظاهر كنندگان كه بخش بزرگي از آنان  
تشكيل مي دادند، در شهر هاي مختلف، خيابانها را  زنان

به صحنه مقابله و در گيري با نيروهاي وحشي و 
 به گزارش .ندكردسركوبگر جمهوري اسالمي تبديل 

، تظاهر كنندگان "ديلي ميرور" نشريه انگليسي 
بعد از "و  "احمدي نژاد اعدام بايد گردد"شعارهاي 

فرياد است را هم  "سيد علي"نوبت  "مبارك و بن علي
مزدوران يورش وحشيانه مشاهده صحنه هاي . زده اند

قلع و قمع  تظاهر كنندگان از يك سو و ايستادگي براي 
ري توده هايي كه با دست خالي به موتورسواران و پايدا

وحشي و مزدوران رژيم حمله ور شده و باكي از آنان به 
 دل راه نمي دادند از سوي ديگر، خبر از شدت تضاد و
نفرت طبقاتي انباشته شده اي در اعماق جامعه تحت 
سلطه ما بر عليه نظام موجود و پاسدارانش مي دهد كه 

ش پايه هاي پوسيده حكومت ضد هر بار با سرازير شدن
اكنون . به لرزه در مي آوردخلقي جمهوري اسالمي را 

توده اي جاري، حتي براي بسياري از هر موج جنبش 
صورت مساله بر اين واقعيت است كه  يتاييدمرتجعين 

براي جوانان دلير، به طور ساده اين است كه آنها خواهان 
سته هاي فريبكار نابودي جمهوري اسالمي با تمام دار و د
 25در تظاهرات . و مرتجع و با تمام كثافاتش هستند

بهمن ماه، بيش از هر وقت ديگر آشكار شد كه هر گونه 
جمهوري براي آرايش چهره كريه  تالش مذبوحانه

تغيير "و  "اصالحات"با توسل به رنگ و لعاب  اسالمي،
مبارزه  رشد فزاينده جلوگيري ازقادر به   ،"تدريجي

  . نيست اين حكومت نابودي نهايي ومردم 

بهمن ماه و انفجار دوباره خشم توده ها  25رويدادهاي 
به فرصتي براي نيروهاي ضد عليرغم واقعيات فوق، 

با  كهخلقي و بلندگوهاي ارتجاعي تبديل شده است 
اين حركت  "نمد"ازورشكستگي تمام بكوشند تا 

و  نددوزبراي خود ب "كالهي" ،اعتراضي وسيع توده اي
، و نهايتا "ضد خشونت"جنبش توده ها را جنبشي 

هوادار اصالح طلبان حكومتي و بطور مشخص موسوي و 
اين نيروها با حمايت آشكار تبليغاتي . كروبي جلوه دهند

جار مي زنند كه مردم بجان  اربابان امپرياليست رژيم
نه خواهان تغييرات عميق انقالبي، كه خواهان  آمده

انقالب اسالمي و باز گشت به دوران  "احياي ارزشهاي"
نيروهاي نامبرده كه . مي باشند "امام راحل"جنايتكارانه 

وابستگي آنها به قدرتهاي استثمارگر و سرمايه داران زالو 
صفت داخلي و بين المللي غير قابل انكار است، و تمامي 
تالششان جلوگيري از راديكاليزه شدن جنبش توده ها و 

سوي يك انقالب آزاديبخش مي  سمت گيري آن به
باشد، در روزهاي گذشته با تمام قوا كوشيده اند كه از 

 "زنده"ابزاري براي  بهمن ماه به مثابه 25تظاهرات 
اين نيروهاي . كردن اصالح طلبان حكومتي استفاده كنند

در طول خيزش توده اي كه ارتجاعي كه بخوبي واقفند 
چهره  ،"قعيتآقاي وا"چگونه  ،"انتخابات"بعد از 

فريبكار و ضد خلقي دار و دسته هاي اصالح طلب و 
كروبي را در بين وسيعترين و حتي عقب  -بويژه موسوي

اكنون  مانده ترين توده هاي به ميدان آمده افشا كرد،
بهمن را  25تالش مي كنند تا با عوامفريبي، تظاهرات 

و به اصطالح  به حساب اصالح طلبان حكومتيهم 

 
 بهمن ماه، 25تظاهرات   

 اصالح طلبان  "دعوت" 

 !توده ها "پاسخ"و 
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گذارده و بار ديگر اين پيكرهاي آنها  "حنبش سبز"
مبارزات  "رهبر"نحيف سياسي را همسو با مردم و 

اين تالش . آزاديخواهانه جاري آنها جا بزنند
خاك پاشيدن بر چشم توده ها، آن هم عوامفريبانه براي 

زندگي و حيات شرايطي ست كه بررسي عيني خود در 
سال  2سال گذشته بطور اعم و  30در طول  مردم ما

اخير بطور اخص به هر نابيناي سياسي هم نشان داده كه 
اهداف، شيوه ها و شعارهاي اصالح  بين ماهيت طبقاتي،

آنچه طلبان حكومتي كناره نشين و جوياي قدرت با 
كارگران و زحمتكشان، زنان، جوانان و خلقهاي تحت 

طالب آن ستم ما به مثابه قوه محركه جنبش جاري 
درست براي . له وجود دارددره اي فاصهستند، 

الپوشاني اين حقيقت است كه آنها از روز اول خيزش 
توده اي با سانسور اخبار و با انتخاب هدفمند صحنه 
هايي از اعتراضات اوليه در ارتباط با تقلب در به 
اصطالح انتخابات، و رله آنها براي افكار عمومي، و با 

البي خويش تالش براي القاء ايده هاي مسموم و ضد انق
 "هدف"به توده ها و بويژه جوانان كوشيدند كه 

براي صرفا  "نجيبانه"خيزش عظيم مردم را تالشي 
و حد اكثر  "دزديده شدن آراي مردم"اعتراض به 

جايگزيني جنايتكاري نظير موسوي با جنايتكار منفور 
ديگر يعني احمدي نژاد جا بزنند و با اين سناريو يك 

بي ديگر براي جوانان ما درست قال "داستان انقالب"
اما طنز تلخ زمانه در اين جاست كه . كنند

در شرايط سلطه يك ديكتاتوري ) براي آنها("بدبختانه"
تامغز استخوان ضد خلقي و سركوبگر در ايران و شدت 
تضادهاي طبقاتي جاري، طبقه حاكم حتي ظرفيت چنين 

. ظاهر سازي هايي را هم ندارد، چه رسد به اجراي آن 
در چارچوب  "آزادي"و رسيدن به  "اصالحات"توهم 

اين رژيم كه تحمل جزئي ترين مخالفت از سوي هيچ 
نيرويي، حتي خودي هاي همدستش را هم ندارد، سرابي 

دار و . سال در زمان خاتمي نمايش داده شد 8ست كه 
دسته جنايتكار اصالح طلبان كه هدفي جز دراز تر كردن 

ري اسالمي را نداشته و عمر رژيم ضد خلقي جمهو
جنبش جاري بلكه يكي از موانع جان  "رهبر"ندارند، نه 

  .   سخت در جلوي پيشروي آن بوده و هستند

زاديبخش چه در سطح بين المللي آتاريخ تمامي جنبشهاي 
و چه در كشور خودمان اثبات كرده كه تنها زماني مي 

ش يك نيروي سياسي و يا فرد بر جنب "رهبري"توان از 
مردمي سخن گفت كه جنبش مورد نظر رهنمودها و 
اهداف اعالم شده توسط آن نيروي مدعي رهبري را در 
عمل اجرا كرده و از سوي ديگر نيروي رهبري كننده 

نيز پژواك گر صداي توده هاي به پاخاسته اي باشد كه 
اين چگونه باصطالح رهبري . داعيه رهبري آنها را دارد

حمايت از مردم "مايي براي اي ست كه فتواي راهپي
را مي دهد و در عوض مردم با استفاده  "مصر و تونس 

از اين فرصت به خيابان آمده و با شعارهايشان بر عليه 
نظام حاكم بر مي خيزند و تره به ريش دعوت كنندگان 

اين چگونه رهبري اي ست كه در . هم خرد نمي كنند
ها براي طول يك و نيم سال گذشته برغم خواست توده 

نابودي جمهوري اسالمي و رسيدن به آزادي و برابري، 
و  "تظاهرات سكوت"تمام تالشش براي برگزاري 

متوقف كردن جنبش عادالنه توده هاي به پاخاسته و 
نظام  محدود كردن شعارهاي آن درچارچوب

اين چگونه . استثمارگرانه جمهوري اسالمي بوده است
هده شعارهاي مردم اي ست كه هر بار با مشا "رهبري"

لم و ستم حاكم و سمبلهاي ظمبني بر نابودي كل دستگاه 
پليد آن زوزه مي كشدكه از شعارهاب راديكال بايد 

به دوران "پرهيز كرد و در عوض خواهان بازگشت 
اين چگونه رهبري اي ست . جنايتكار است "طاليي امام

كه مزدوران بسيج و نيروي انتظامي، اين سركوبگران 
در خود مي خواند و  "برادران"كار مردم ما را جنايت

شرايطي كه آنها با وحشي گري خون پير و جوان و 
از توده هاي تحت رهبري را مي ريزند، ... كودك و 

خود مي خواهد كه در پاسخ به گلوله و چاقو و دشنه 
 .تقديمشان كنند "گل"هاي آنان هنگام سركوب مردم 

دور انديش تر طبقه  اين چهره هاي حقير و خدمتگزاران
بهمن، از  25حاكم كه بالفاصله پس از رويدادهاي 

دم مي زنند، اطالعيه  باصطالح فراخوان خود "پيروزي"
صادر كرده و با بيشرمي تمام از زبان موسوي، لت و پار 
شدن جوانان به جان آمده در اين روز و جان باختن 

نقالب احياي ارزشهاي ا"تن از آنان را به خاطر  2حداقل 
د  و با نمايش نجا مي زن "و آرمانهاي امام راحل

چاكرمنشي خويش به طبقه حاكم و جالدان رژيم، براي 
راههاي "جوانان خشمگين و به جان آمده روضه 

اجراي بدون تنازل قانون  "، براي "مسالمت آميز
تنها با برخورداري از بيشرمي و  .دنرا مي خوان "اساسي

است كه مي توان مدعي  دروغگويي بدون حد و مرز
اين نارهبران بر توده هايي شد كه در روز  "رهبري"

بهمن با هر آنچه كه در توان داشتند فرياد نابودي  25
        .آنها و كليت رژيمشان را سر دادند

واقعيت اين است كه جنبش جاري كارگران و توده 
 - متاسفانه–هاي تحت ستم ما يك جنبش خودبخودي و 

ست كه براي مطالبه خواستهاي عادالنه فاقد رهبري 
خويش يعني رهايي از هر گونه سلطه جبارانه 
استثمارگران، براي آزادي و برابري ، نان، كار و در 
يك كالم نابودي كل دستگاه ديكتاتوري جمهوري 
. اسالمي و جيره خوارانش به خيابانها سرازير شده است

حكومت  سال 30توده هاي تحت ستم ما در طول بيش از 
سركوبگرانه جمهوري اسالمي تمامي ظرفيتهاي ضد 
خلقي و جنايات اين رژيم و دار و دسته هاي آن را با 

آنها دوران . گوشت و پوست خود لمس كرده اند
امام در دوره صدارت موسوي را به چشم  "طاليي"

ديده اند و شاهد تمامي جنايات دولت ايشان و ازجمله 
رين فرزندان اين مرز و بوم قتل عام هزاران تن از بهت

بوده اند؛ مردم  60در نسل كشي دهه بجرم ازاديخواهي 
ما چهره باصطالح اصالح طلب جمهوري اسالمي ضد 

سال زمامداري جنايتكارانه خاتمي  8خلقي را در طول 
به عينه ديده اند كه تحت  فريبكار شاهد بوده اند و

ري مردم ساال"و  "اصالح طلبي"و  "اعتدال" عنوان 
چه فقر و فالكتي بر آنها تحميل گشته است  "ديني

وباالخره آنها در تجربه روزمره حيات و معاش خويش 
در دوران زمامداري دار و دسته هاي مختلف جمهوري 
اسالمي از تعهد و الزام تمامي اين مزدوران رنگارنگ با 
عبا و يا بي عمامه به حفظ نظام ضد خلقي و اساس 

لي فقر و فالكت و بيكاري و حكومتي كه عامل اص
و مي . گرسنگي و سركوب عريان آنهاست آگاه هستند

دانند كه حتي اگر هم روزي در نتيجه شدت خشم 
و خطر انفجار توده ها چهره هايي از طبقه حاكم رنجبران 

پيدا شده و در راستاي منافع خود و نظام ماسك دفاع از 
يا زود اين  مردم را به چهره جنايتكار خويش بزنند، دير

چهره كاذب در بستر مبارزات توده ها افشا و ماهيت ضد 
. خلقي خود را با عرياني به نمايش خواهد گذارد

بررسی عينی خود زندگی و حيات مردم 
 ٢سال گذشته بطور اعم و  ٣٠ول ما در ط

سال اخير بطور اخص به هر نابينای 
سياسی هم نشان داده که بين ماهيت 
طبقاتی، اهداف، شيوه ها و شعارهای 
اصالح طلبان حکومتی کناره نشين و 
جویای قدرت با آنچه کارگران و 
زحمتکشان، زنان، جوانان و خلقهای تحت 
ستم ما به مثابه قوه محرکه جنبش 

ری طالب آن هستند، دره ای فاصله جا
و رسيدن به " اصالحات"توهم .وجود دارد

در چارچوب این رژیم که تحمل " آزادی"
جزئی ترین مخالفت از سوی هيچ 
نيرویی، حتی خودی های همدستش را 

سال در  ٨هم ندارد، سرابی ست که 
دار و . زمان خاتمی نمایش داده شد

ی دسته جنایتکار اصالح طلبان که هدف
جز دراز تر کردن عمر رژیم ضد خلقی 
جمهوری اسالمی را نداشته و ندارند، نه 

جنبش جاری بلکه یکی از موانع " رهبر"
جان سخت در جلوی پيشروی آن بوده و 

.  هستند
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هم پالگيهايشان هر اختالفي هم و ساير موسوي و كروبي 
در كه با ولي وفقيه و دولت كنوني اش داشته باشند، 

با رقباي در يك امر بنيادين عمل خود نشان داده اند كه 
مشترك المنافعند و آن هم حفظ و بقاي نظام خود 

نظامي كه . سرمايه داري حاكم بر ايران به هر قيمتي ست
همين . دشمن اصلي مردم رنج ديده و محروم ماست

اختالف استراتژيك بين كارگران و توده هاي رنجبر ما 
با تمامي دار و دسته هاي تشكيل دهنده رژيم ضد خلقي 

 كل طبقه حاكم بر ايران يعني جمهوري اسالمي و اصوال
بورژوازي وابسته تعيين كننده جهت و ماهيت تغييرات 
عظيم اجتماعي ست كه جامعه تحت سلطه ما تشنه آن 
است و اين نياز را از گلوي خونين توده هاي به پاخاسته 

با فهم اين واقعيت . ما هر روز و ساعت فرياد مي زند
ن اصلي است كه جوانان دلير و آگاهي كه ستو

اعتراضات سهمگين توده اي اخير را تشكيل مي دهند، 
بايد از شرايط مبارزاتي جاري استفاده كرده و با اتكا به 

نيرو و توان خود در جهت ايجاد يك رهبري انقالبي و 
مردمي به مثابه شرط اصلي پيشروي جنبش سيل آساي 

  .جاري حركت كنند

هاي  خيزش دوباره تودهاين مهمترين درسي ست كه 
  .به نمايش گذارده استبهمن ماه  25 دالور ما در

  »چهار فصل سياهكل «  
  » زمستان« 

  در زمستاني بس تاريك و سرد

       ديلمان را در نورديدند

     با كوله باري                             

 مملو از شقايق هاي سرخ اميد 
 با دلهائي پر اميد، رفقائي چون صخره ها  

                   در دل كوه و جنگل و شهري چون كوير

                      ساقه هاي نا اميدي را درو كردند

              دانه ها  و جوانه هاي عشق كاشتند
 آتشفشان سينه هايشان 

                     از چيتگرو اوين
 شراره هاي عشق برجان و دل  

 تندري بر دميد از خانه و كارخانه 
                                   تا بهمنِ خروش خشم طغيان

 هزار هزار چشمه جوشان  
                                          فرياد گردد

 بساط يأس و حرمان برچيده شد 
              ***   

 »بهار«

   اين بار بهار در بهمن به بار نشست
   اين بار بهمن بهار شد                                        

  شورا در كارخانه  صداي 
  سرود رود در كوه 

   نواي عشق در شهر       
  در جستجوي ايراني سياهكل شده 

    فرياد توفنده سعيد فدائي در ميدان آزادي         
     اين بار ما دربهارازمارپيچي  

 با هزاران افعي كه نگهدارش   
سرمايه بود فرخ                                        

هابا گذر مي كرديمبي م  

 ياس و جدائي و حرمان  
 از منفذ پوست مان هم گذر نمي كرد  

                                      و راهي در قلبها نداشت
  

 كردستان خونين، گنبد خونين
   انزلي خونين، خوزستان خونين

  مقاومت، مقاومت 
   زحمتكشان مداومت، مداومت               

  ان بلند داددوباره طغي
   سر داد در بهار، فرياد

   گرگان به قامتشان رداي ميش كشيدند
  دستان خونينشان 

  با حرير سبز                 
  پيغام بهار را به 

  جالد سپردند               
   تا بقاي سرمايه را تضمين كنند 

   دوباره سنگفرش گلگون خيابان
   ديوار شتك خون بردر و                        

   از اوين وگوهر و حصار
  با تن هاي تب دارو بيمار 

  اينبار در اردوگاه مرگ 
  بي مرز،بي حصار كهريزك،                       

****   
  »تابستان« 

   به تابستان رسيديم
  دوباره سياهكليان دربند  

   دوباره دارو شكنجه، دوباره كشتار              
  شد تابستاني كه با تير شروع 

   تابستان تير،تابستان حميد فدائي، تيري بر گلو
  تيري بر دهان، تيري بر سينه               

  عاشقان زمان                                                 
  دوباره تابستان، آبستن جنون 

  با پاسداراني كف بر دهان                  
  هزاران جوخه آتش 
  ر تير، مرداد، شهريو

   هزاران طناب دار                    
  هزاران چشمه جوشان 

  از سهند و سبالن ، آبيدر 

  دنا و البرز و زاگرس و تفتان 
  تا سرزمين بال خيز خوزستان                     

   زاهدان، گيالن، ديلمان
  سرريز شد به دشت خاوران                 

 ياس و جدائي و حرمان 
وست مان هم گذرنكرد از منفذ پ  

                                      و راهي در قلبها نداشت
****  

  »پائيز «
  و پائيز 

   پائيزي سركوب و كشتار      
  با صفحات خون گرفته روزنامه ها                       

   و پاسداران مسلح به سالح هاي سنگين
   ده اي، اكثريتيتوابين، تو                           

  كمين در گذرگاهها 
  براي شكار شقايق و زنبق و نسترن

  براي قتل عام شاخه هاي بهار
  سايه ي سكوت و مرگ                      

  صف بلند اعدام 
  از تپه هاي اوين        

  تا روستا ها                          
   زندان ، شكنجه و اعدام
 ياس و جدائي و حرمان 

منفذ پوست مان هم گذر نكرد از   

                                     و راهي در قلبها نداشت
****  

»دوباره زمستان «  

 دوباره زمستان 
دوباره بهمن                   

در انتظار                                                                   
كه تندرسرخ كارگر          

   شد، خروش سرخ بهار                   برك

                                            
 

  چهارفصل سياهكل، چهل ساله شد

 ٨٩بهمن ماه ، محمود خليلي
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با سالم به شما عزيزان که برای 
گراميداشت رستاخيز سياهکل، در اينچا 
گرد آمديد و من  خيلی خوشحال هستم 
که فرصتی دست داده که می تونم رودرو 

صحبتمو با .   باشما عزیزان صحبت بکنم
لبته ا. ذکر اهميت سياهکل شروع می کنم

  .خيلی خالصه
  
مبارزه رزمندگان سياهکل و به طور کلی  

کار انقالبی ای که توسط چریکهای فدائی 
خلق، این کمونيست های راستين، در دهه 

، صورت گرفت، آنقدر عظيم و ارزشمند ۵٠
.  بود که تاریخ جامعه ما رو قدمی به جلو برد

ما تأثيرات ِسترگ اون مبارزه را در جریان 
هم شاهد بودیم و دیدیم که  قيام بهمن

چریکهای فدائی خلق چطور با استقبال 
وسيع مردم در سراسر ایران مواجه شدند و 
همين، قدرتی به کمونيست ها در جامعه 
داد که خمينی در اون ابتدا نتونست به 

و امروز هم می . راحتی اونا را سرکوب بکنه
بينيم که یک کارزار ضد فدائی،  توسط 

( اسالمی، و تاریک فکراِن  عوامل جمهوری
نمی شه گفت روشنفکران، باید بگيم 

طبقات استثمارگر و مرتجع ) تاریک فکران
بوجود اومده که خود همين واقعيت هم  
نشوندهنده تأثيرات رستاخيز سياهکل تا به 

  .امروزه
  

عمده مطالبی که من ميخواهم اینجا مطرح 
کنم، درهمان چارچوبی قرار داره که  در 

برای این که ما . ش این مراسم اومدهآفي
باید . نمی خوایم در گذشته باقی بمونيم

چه آموزش " آفتابکاران جنگل"ببينيم که از 
هائی می شه  برای تغيير شرایط ظالمانه 
کنونی آموخت؟  چون دليل بررسی تاریخ 
هم اینه که از آن درسی برای شرایط حال و 

اغ می گن که گذشته چر. آینده گرفته بشه

راه آینده هست و در واقع، به همين خاطر 
تحریف می کنن،  هم هستش که تاریخ رو

چون نمی خوان نسل های جوان بتوانند به 
درس های نهفته در مبارزات گذشته دست 

  .پيدا بکنن
  

اولين نکته در مورد مبارزه مسلحانه در 
سياهکل اینه که این مبارزه در پاسخ به 

نيازهای مبارزاتی ضرورت ها ، در پاسخ به 
ولی، این موضوع . جامعه ایران بوجود اومد

رو تحریف می کنن و مثًال ميگن که اون یک 
کار تقليدی از کوبا بوده و یا این طور وانمود 
می کنن که مبارزه مسلحانه در ایران به 
این خاطر برپا شد که پس از جنگ جهانی 
دوم در جهان این گرایش وجود داشت و از 

نتيجه را می گيرن که االن دیگه اون  اون این
و از اینجا، به نسل . دوران سپری شده

جوان القاء می کنن  که مبارزه مسلحانه 
دیگه پاسخگوی شرایط کنونی نيستش و 
سياهکل یک ضرورت نبوده  البته، ُخب در 
این شکی نيست که رویداهای انقالبی در 
جهان روی هم تأثير می گذارند، مردم در 

اط جهان از مبارزات همدیگر یاد می همه نق
گيرن شما انقالب سوسياليستی در 

این .  روسيه در اکتبر رو در نظر بگيرید
انقالب به خاطر این که طبقه کارگر رو به 
قدرت رسونده بود، تحت تأثير اون، مردم 
تحت ستم، مردم تحت  ظلم و استعمار، در 

آیا . اکثر مناطق جهان به غليان در اومدند
شه گفت که همه از انقالب در روسيه  می

انسان . تقليد کرده بودند؟ این طور نيست
های واقع بين و مجهز به دید علمی 
هيچوقت نمی آیند علت و منشاء پدیده 
های اجتماعی را در خارج از خود اون پدیده 

در نفی این موضوع که . ها جستجو بکنن
چریکهای فدائی خلق از هيچ جنبشی 

،  اینو بگم که ما قبل از این که تقليد نکردند

چریکهای فدائی خلق تشکيل بشه، در 
گروه رفيق احمدزاده  یک نشریه داخلی 
داشتيم که در اونجا یک چنين جمله ای 
نوشته شده بود که  ما نام همه رهبران 
جنبش کمونيستی را بر پرچممون می 
نويسيم، ولی، راه مبارزه مان رو بر اساس 

ايط مشخص جامعه، تحليل مشخص از شر
به واقع،  با عمل . خودمان تعيين می کنيم

به این رهنمود بود که چریکهای فدائی 
خلق، به ضرورت مبارزه مسلحانه در ایران 

  .رسيدند و اونو شروع کردند
  

ما اگر می بينيم که از سياهکل یک جنبش 
انقالبی پا گرفت که یکی از درخشان ترین 

 -ا بوجود آورددوران تاریخی را در جامعه م
این در درجه اول، به خاطر موفقيت رفقای 
اوليه سازمان در تدوین تئوری انقالبی ای 
بود که با خود شرایط جامعه ایران انطباق 

حاال من قبل از این که نکات عمده .  داشت
این تئوری رو یک حدی راجع بهش در اینجا 
صحبت بکنم،  می خوام این رو بگم که 

لق به چه صورتی بوجود چریکهای فدائی خ
اینو می دونيد که چریکهای فدائی . اومد

گروه . خلق از ترکيب دو گروه بوجود اومد
  .رفيق احمدزاده و گروه جنگل

  
از همون موقعی  ۴۶گروه احمدزاده در سال 

نطفه بست که گرامی صمد بهرنگی برای 
چاپ کتاب الفباش در تهران بسر می برد و 

این گروه در . بودبا رفيق پویان در تماس 
سال، کارهای عظيمی در زمينه  ۴طی 

تئوریک انجام داد، و در یک پروسه کار نظری 
منظورم از کار عملی رفتن به ( و عملی 

ميان کارگران و  دهقانان و کوشش در 
، )شناخت شرایط عينی جامعه هستش

دراین پروسه موفق شد تئوری انقالب ایران 
اساسی " د کردچه بای"و به . رو تدوین بکنه

اینو . جامعه تحت سلطه ایران، پاسخ بده
هم بگم که  مطالعه شرایط عينی جامعه 
کاری بود که تنها این گروه به اون  دست 

و تا جائی که من ميدونم ، بِدعت . زد
در ایران  ۴٠گذاران این روش کار در دهه 

هم، رفقای گرانقدر ما بهروز دهقانی و 
  .صمد بهرنگی بودند

  
برای همه معلوم بود که  ۵٠د دهه در خو

مبانی تئوریک چریکهای فدائی در دو اثر 
ارزنده رفقا پویان و احمد زاده درج شده 
است، و من مسلم می دونم که همه 
کسانی که در اون سالها فعاليت مبارزاتی 

این واقعيت  -از ميان شماها هم - نددمی کر
را می دونند و با این نام ها هم آشنا 

   .هستند
  

این تأکيدرا می کنم به خاطر این که اگر 
دیروز، به نادرست، رفيق بيژن جزنی را 
تئوریسين این سازمان خوندند، امروز کار 
تحریف تاریخ چریکهای فدائی خلق، به 
جائی کشيده که حال برای ایجاد اغتشاش 
فکری در بين نسل جوان کنونی، به شهيد 

نظریه پرداز "مصطفی شعاعيان هم نسبت 
در حالی که . رو می دن" ۵٠سل دهه ن

اصًال اطالعی از نظرات  ۵٠جوانان دهه 
اینو هم بگم که . شعاعيان نداشتند

  درسهايي از سياهكل
سخنراني رفيق اشرف دهقاني در مراسم بزرگداشت چهلمين سالگرد 

 كانادا - در تورنتو  رستاخيز سياهكل
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مدتی در ارتباطی  ۵٢شعاعيان در سال 
نزدیک با سازمان ما قرار گرفت، و لی از 
اونجا که اون مبارز،  رسمًا لنينيسِم مورد 
پذيرِش کمونيست های فدائی رو قبول 

به هر حال . طه ادامه پيدا نکردنداشت، راب
شعاعيان هر نظری که داشت، یک فرد 
مبارز ضد رژیم شاه بود، ولی بر خالف 
ادعای تاریک فکران جمهوری اسالمی که 
حاال نظرات انحرافی اونو، وسيله ای قرار 
داده برای کوبيدن نظرات چریکهای فدائی، 

" ۵٠نظریه پرداز نسل دهه " او هيچوقت 
حال از این نوع تحریفات می  به هر. نبود

  .دونيم که زیاده
  

برگردیم به گروه جنگل، رفقای این گروه 
اونجوری که . پروسه دیگه ای را طی کردند

خودش برای  ۵٢رفيق حميد اشرف در سال 
من تعریف کرد، مؤسس اصلی گروه جنگل، 
رفيق کبير و تا حدی گمنام، رفيق غفور 

در عکسش در همين سالن . حسن پور بود
این رفيق از . ميان رفقای سياهکل هست

برای ایجاد یک گروه منضبط و  ۴٧سال 
اکثر رفقای سياهکل را . کرد انقالبی تالش

این رفيق عضو گيری و سازماندهی کرد، و 
کًال اون بودش که با کمک رفقای دیگه و از 
جمله رفقا حميد اشرف و اسکندر صادقی 

  .نژاد، گروه جنگل رو بوجود آورد
  
راینجا به خاطر بد آموزی هائی که تا حاال د

صورت گرفته من مجبورهستم که تأکيد کنم 
که گروه جنگل مشخصات و مختصاتی 

 - داشت که اونو از گروه رفقا سورکی 
این . ظریفی متمایز می کنه - جزنی 

درسته که رفيق غفور و چند تن دیگه در 
گروه جنگل،  قبًال با گروه قبلی ارتباط 

ولی این رفقا، . یا عضو اون بودندداشتند و 
شخصًا ، هر سابقه ای هم که خودشون 
داشتند، گروه مشخص جنگل رو با مختصات 
خاص خودش، برای هدف مشخصی بوجود 

واین گروه بود که  معيارها و مسایل .  آوردن
و به این . مشترکی با گروه احمدزاده داشت

.  خاطر این دو در ارتباط با هم قرار گرفتند
حث اینه که ما تاریخ مونو درست ب

بشناسيم، تا فریبکاران نتونند با خلط 
مسایل مختلف، گمراهی ایجاد بکنن،مثًال 

کتابی که دو سال پيش، (کتاب دشمن 
وزارت اطالعات برعليه چریکهای فدئی خلق 

، اومده نظراتی که رفيق )منتشر کرده
جزنی چند سال بعد از تشکيل چریکهای 

ندان نوشته ، اونا رو اومده فدائی خلق، در ز
به گروه جنگل نسبت داده و با ذکر مغایرت 
اون نظرات با نظرات رفيق احمدزاده به خيال 

دو "خودش کشفی کرده  و گفته که این 
در !! بود" گانگی نهفته در ساختار سازمان

حالی که اون نظراتی که رفيق جزنی در 
زندان نوشته بود اصًال قبًال، حتی در خود 

روه جزنی هم مطرح نبودند و وجود گ
  .نداشتند

  
من خودم از همان ابتدا در جریان ارتباط دو 

یاد  -گروه جنگل و احمدزاده قرار داشتم
برادر انقالبيم، بهروز دهقانی گرامی باد که 

و  -با چه خوشحالی این خبرو به من داد
بعد این ارتباط ادامه پيداکرد و من در جریان 

روه جنگل کامًال نظرات بودم که رفقای گ
و این . تئوریک گروه احمدزاده را پذیرفتن

طوری بود که بر اساس تئوری تدوین شده 
ای، فعاليت های انقالبی چریکهای فدائی 

  .خلق آغاز شد و ادامه پيدا کرد
  

حاال من کمی هم در مورد تئوری و 
تحليل های چریکهای فدائی خلق 

البته به خاطر  .صحبت می کنم
یت وقت، خيلی فشرده، فقط محدود

  .نکات اصلی رو بيان می کنم
  

در تحليل چریکهای فدائی خلق، خط سير 
نفوذ امپریاليسم در ایران، از دوره قاجار 
ترسيم و نشون داده شده که ایران از زمان 
رضا شاه به یک جامعه نومستعمره تبدیل 
شد که واضح ترین نتيجه سياسی این 

در جامعه ما، شکل از سلطه امپریاليسم 
دیکتاتوری شدیدًا و وسيعًا قهر آميز 

در آن . حکومت هائيه که سر کار می آن
زمان ما همون رضا شاه و رژیم شاه رو 
داشتيم که حاال جمهوری اسالمی هم 

از این تحليل ، این نتيجه مهم . اضافه شده
حاصل می شه که برای رهائی مردم ایران 
 از زیر ظلم و ستم و سرکوب، تنها
سرنگونی دیکتاتوری حاکم، این رژیم ها، 
کافی نيست بلکه عالوه بر این باید به هر 

یعنی همين ( گونه نفوذ امپریاليسم 
هم در ) سرمایه داری انحصاری جهانی 

ایران پایان داده بشه و باید سيستم 
  .سرمایه داری را از بين ببریم

  
قبًال گفته می شد که مردم قيام می کنند، 

ومی راه می افته و از این طریق اعتصاب عم
ها می شه حکومت را ساقط کرد و به 

ولی چریکهای فدائی خلق . آزادی رسيد
تأکيد کردند که هيچ قيامی در ایران، بدون 
رهبری طبقه کارگر آگاه و متشکل، به 

اما مسأله اصلی این . پيروزی نمی رسه
بود و هست که در شرایط دیکتاتوری شدیدًا 

ایران، طبقه کارگر در چه پروسه قهر آميز در 
ای امکان پيدا می کنه که متشکل بشه؟ 
چون این دیکتاتوری ، امکان تشکل به هيچ 

به طبقات دیگه . قشر و طبقه ای نمی ده
به همين خاطر . هم امکان تشکل نمی ده

یک راه دیگه جلوی پای انقالب ایران 
اتفاقًا یادتونه که در جریان . گذاشته شد
يزش سال گذشته هم عده ای قيام یا خ

دوباره یاد اعتصاب عمومی افتاده بودن، 
بدون این که بگن که ُخب کی قراره که این 
اعتصابو برپا و رهبری بکنه؟ ما که تجربه 

اگه رهبری دست طبقه کارگر . شو داریم
نباشه، این مبارزه نمی تونه به پيروزی 

  .برسه
  

به هر حال،با طرح چنين مسائلی بود که 
یکهای فدائی خلق تأکيد کردند که نه چر

مبارزه مسلحانه توده ای و " قيام، بلکه 
استراتژی منطبق با شرایط جامعه " طوالنی
چون این استراتژی، فقط جنبه . ایرانه

نظامی نداره، بلکه در طی جنگ با دشمن، 
فضا و محيطی در جامعه بوجود می آيد که 
امکان متشکل شدن به طبقه کارگر و دیگر 

بنابراین، .  اقشار و طبقات مردمی می ده

مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق که 
با نيروی اندکی از سياهکل شروع شد این 
چشم انداز  را تعقيب می کرد که در 

پروسه رشد خودش به یک جنگ توده ای و 
آزاد سازی منطقه به منطقه در ایران تبدیل 

ز به همان صورتی که ما نمونه ای ا –. بشه
اونو در کردستان بعد از شکست قيام 

  .بهمن، شاهدش بوديم
  

اما از جنبه تاکتيکی، ضرورت مبارزه 
مسلحانه برای درهم شکستن شرایط 

مرداد  ٢٨خاصی بود که به خصوص پس از 
مردم نيروی . بوجود اومده بود٣٢سال 

خودشونو به طور مطلق ضعيف و نيروی 
دشمنانشون رو هم به طور مطلق قوی 

ر می کردند، و وجود چنين دو مطلق در تصو
ذهن اونها در کنار عوامل دیگه باعث شده 
بود که مردم دچار یأس و نا اميدی بشن، 
قدرت دشمنانشونو زیاد به حساب بيارن و 
فکر بکنن که با این رژیم نمی شه در افتاد و 

بنابراین، اولين مسأله چریکهای . مبارزه کرد
در ذهن فدائی، شکستن اون دو مطلق 

. مردم و کشاندن اونها به صحنه مبارزه بود
در کتاب رفيق پویان این مسایل به رساترین 

  .شکلی توضيح داده شده
  

اجازه بدید در پایان این قسمت به این 
موضوع هم اشاره بکنم که پس از شکست 

که  ۴٢خرداد سال  ١۵مبارزات مردم در 
دیگه برای مردم کامًال مشخص شد که از 

اه های به اصطالح قانونی، با طریق ر
درخواست اصالحات و از این قبيل نميشه از 
سرکوب و ظلم و ستم رهائی پيدا کرد، 
ضرورت توسل به سالح امری شد که انگار 
به هزار زبان در سخن بود، و خودشو به 
شکل های مختلف به پویندگان راه آزادی 

اصًال، انگار که این ضرورت .  نشون می داد
هوا بود که می شد استنشاقش  چيزی در

حاال چون اینجا فرصت نيست من نمی . کرد
تونم نمونه هائی به شما بگم  و بگم که 
این حرف رو بر اساس چه نمونه هائی می 

واقعًا اتفاقی نيست که فروغ فرخزاد .  گم

قبًال گفته می شد که مردم قيام می 
کنند، اعتصاب عمومی راه می افته و از 
این طریق ها می شه حکومت را ساقط 

ولی چریکهای . کرد و به آزادی رسيد
فدائی خلق تأکيد کردند که هيچ قيامی 

طبقه کارگر آگاه  در ایران، بدون رهبری
اما . و متشکل، به پيروزی نمی رسه

مسأله اصلی این بود و هست که در 
شرایط دیکتاتوری شدیدًا قهر آميز در 
ایران، طبقه کارگر در چه پروسه ای 
امکان پيدا می کنه که متشکل بشه؟ 
چون این دیکتاتوری ، امکان تشکل به 

به . هيچ قشر و طبقه ای نمی ده
. امکان تشکل نمی ده طبقات دیگه هم

به همين خاطر یک راه دیگه جلوی پای 
اتفاقًا یادتونه . انقالب ایران گذاشته شد

که در جریان قيام یا خيزش سال 
گذشته هم عده ای دوباره یاد اعتصاب 
عمومی افتاده بودن، بدون این که بگن 
که ُخب کی قراره که این اعتصابو برپا و 

. داریم رهبری بکنه؟ ما که تجربه شو
اگه رهبری دست طبقه کارگر نباشه، 
  .این مبارزه نمی تونه به پيروزی برسه
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دلم برای باغچه می "در همان زمان شعر 
ُ" کسی که مثل هيچکس نيست"و " سوزد

؛ بعد هم که مبارزه مسلحانه رو می سرایه
شروع شد، بالفاصله، اون شعر  زیبا و 
پرمعنی برای رزمندگان سياهکل سروده 

آنکه می )  که اينجوری شروع ميشه:(شد
گفت حرکت مرد در این وادِی خاموش و 

  ....سياه برود شرم کند
  

در مورد تأثيرات مبارزه مسلحانه در جامعه، 
ًا خيلی در یک کالم باید گفت که واقع

گسترده و ِشگرف بود و خيلی جالبه که 
تمام پيش بينی هائی که رفيق پویان در اثر 
داهيانه اش کرده بود، همه شون مدتی 
پس از آغاز مبارزه چریکها، تحقق پيدا 

از پيش بينی تغيير فضای یأس و نا . کردند
اميدی حاکم بر جامعه به فضای شاداب 

جی مبارزاتی گرفته تا جلب شدن تدری
حمایت کارگران به سوی چریکهای فدائی 

نيروی "خلق یا به قول خود رفيق  پویان 
  "!انقالبی ای که متعلق به خودشون بود

من در ارتباط با تأثيرات مبارزه 
مسلحانه، و دست آوردهاش، در اینجا 

 .  فقط به دو مورد اشاره می کنم
  

امروز می دونيم که با مقاومت و مبارزه بی 
ایران بر عليه جمهوری اسالمی،  وفقه زنان

یک جنبش زنان با مطالبات خاص خودش 
در همه جای دنيا، زمينه . شکل گرفته

مادی جنبش زنان با رشد سيستم سرمایه 
داری و با ورود هر چه وسيع تر زنان به بازار 
کار مهيا می شه که مسلمًا جنبش زنان 

اما، . ایران هم از این امر مستثنی نيست
که به تأثيرات مبارزاتی مربوط می تا جائی 

شه، ما باید بدونيم که این جنبش مشخص 
از پشتوانه مجموعه مبارزات زنان در دهه 

که البته در رأسش، مبارزه  -برخورداره ۵٠
  .نظامی زنان چریک قرار داشت–سياسی 

ما در انقالب مشروطه زنان انقالبی ای را 
سراغ داشتيم که در تبریز، دوش به دوش 

دان در سنگرها، به طور مسلحانه بر مر
البته . عليه نيروهای استبداد جنگيده بودند

این زنان دالور در شرایط آن روزگار، مجبور 
بودند در لباس مردانه وارد ميدان نبرد 

ولی با شکل گيری چریکهای . بشوند
فدائی خلق، اولين بار بود که در تاریخ 
ن معاصر ایران زنان با هویت زنانه خودشا

اسلحه بدست گرفته و برعليه ارتجاع 
این واقعيت، احساس قدرت .  جنگيدند

توصيف ناپذیری به زنان در جامعه داد و به 
و اونها رو وسيعًا ! خصوص به زنان زحمتکش

در شکل گيری جنبش . به صحنه مبارزه آورد
زنان در حال حاضر ما باید همه این واقعيت 

  .ها را به حساب آوریم
  

ه مربوط به یکی از دست موضوع دیگ
آوردهای چریکهای فدائی خلق است 
که به حوزه سازمانيابی انقالبيون 
حرفه ای مربوط ميشه و این با زندگی 

نظامی و  -مخفی مبارزین سياسی
بوجود اومدن خانه های تيمی ربط 

  .داره
  

ببينين، در زمان مارکس و انگلس، به خاطر 
وپا، وجود شرایط نسبتًا دموکراتيک در ار

سازمان مبارزه شکلی داشت که در روسيه 
استبدادی دوره لنين نمی تونست کارائی 

برای همينه که لنين بر . داشته باشه
انقالبيون حرفه "ضرورت ایجاد سازمانی از 

تأکيد می کنه که اعضاش عمدتًا " ای
مخفی بودند، و با تلفيق کار مخفی و 
علنی اهداف اون سازمان رو پيش می 

اما در ایران به خاطر شدت سرکوب و . بردند
اختناق، حتی سازمان پيشرو صرفًا 
سياسی دوره لينن، هم قادر نبود که به 
. نيازهای انقالبی جامعه ما پاسخ بده 

نوآوری چریکهای فدائی خلق در زمينه 
سازمان مبارزه متناسب با شرایط 
دیکتاتوری درایران، این بود که با حفظ روح 

 -ک سازمان سياسیسازمان لنينی، ی
و این تجربه بجا . نظامی بوجود آوردند

گذاشته شد که در ایران، برای این که یک 
سازمان انقالبی  پایدار بمونه، امکان ارتباط 
مبارزاتی با طبقه کارگر و دیگر توده های 
ستمدیده ایران رو پيدا  بکنه و به پيشرو 

. ناچاره که مسلح باشه. مردم تبدیل بشه
تی هستش که قانونمندیهای این ضرور

جامعه، به نيروی پيشاهنگ تحميل می 
  .کنه

  
، وقتی یک مبارز انقالبی توسط  ۴٠در دهه 

پليس شناخته می شد، حتی اگر از این 
امر آگاهی پيدا می کرد، به یک شکلی 
اطالع پيدامی کرد، چاره ای نداشت جز این 
که منتظر بشه تا ساواک بياد دستگيرش 

هم با قدر قدرتی در روز ساواک . بکنه
روشن، می ریخت خونه اون مبارز و خيلی 
راحت با توهين و تحقير دستگيرش می 

بعدها مبارزین وقتی متوجه شناخته . کرد
شدنشون از طرف ساواک می شدند، چاره 

البته رفتن به  -رو در خروج از کشور
چریکهای فدائی خلق .  فلسطين می دیدند

ران بودند که با اولين جریان سياسی در ای
روی آوردن به زندگی مخفی و دفاع از خود 

در . مسلحانه، راه چاره رو پيدا کردن

حقيقت، رسيدن به چنين راه حلی، 
  .بخشی از تاریخ مبارزاتی مردم ایرانه

اینو هم بگم که اولين رفيقی که به اجبار 
اولين . مخفی شد، رفيق احمد فرهودی بود

د و این رفيق خانه تيمی هم که بوجود اوم
در اون جا گرفت، با حضور خود من تشکيل 

می دونيد، رفيق فرهودی قبل از این . شد
که در اونجا معاون رفيق  -که بره جنگل

صفائی، فرمانده دسته جنگل شد، این 
رفيق قبل از این که بره اونجا درعمليات 
مصادره بانک  ونک به تاریخ مهر ماه سال 

دثی که در ،  شرکت داشت که با حوا۴٩
اون رابطه پيش اومده بود، اسمش برای 

خب این رفيق نه می . ساواک شناخته شد
بایست می ایستاد تا ساواک بياد 
دستگيرش بکنه و نه درست بود که از 

روی آوردن به زندگی . کشور خارج بشه
مخفی برای تداوم مبارزه، درستترین راه بود 

  .که این رفيق اونو انتخاب کرد
  

واهان، به خصوص این  روزها، حاال بدخ
وجود همين خانه های تيمی رو هم به 
موضوعی برای گمراه کردن ذهن دیگرون 

البته،  تردیدی نيستش که . تبدیل کرده اند
شرایط زندگی مخفی، خيلی محدودیت 
داره، و اساسًا نمی تونه ارتباطات آزاد و 
غير حساب شده زندگی علنی را داشته 

ارزه چيزیه که به ولی شرایط مب. باشه
انقالبيون تحميل می شه، و همه مسأله 
سر اینه که برای تغيير شرایط ظالمانه 
حاکم در هر شرایطی چه سازمان و 
!  تشکلی می تونه پاسخگوی مبارزه باشه

کمونيست های فدائی در یکی از سياه 
ترین دوران دیکتاتوری در ایران، این مُعَضل 

  .رو حل کردند
  

يم سر این موضوع که حاال ما می رس
چطور شد که سازمان چریکهای 
فدائی خلق در همان نيمه اول دهه 

، از مسيری که می پيمود، منحرف  ۵٠
اميدوارم زیاد خسته تون نکرده .   شد

این موضوع به نظر من اهميت .  باشم
زیادی داره و من در مورد اون صحبت 

  . می کنم
ما می تونيم حيات سازمان چریکهای 

، ۵۵تا ضربه های  ۴٩خلق را از سال  فدائی
به صورت خيلی کلی حداقل به دو دوره 

بر حسب پاسخ دهی این  -تقسيم بکنيم
. سازمان به نيازهای مبارزاتی جامعه

  .معيارم اینه
  

ببينيد، به درستی از رستاخيز سياهکل به 
عنوان یک نقطه عطف در تاریخ مبارزاتی 

عطف؟ چرا نقطه . مردم ایران یاد می کنيم
به خاطر این که درست بعد از سياهکل 
است که جو و شرایط سياسی در ایران 

البته از سياهکل نباید . بالکل تغيير می کنه
صرفًا حمله تعداد محدودی از انقالبيون به 
. یک پاسگاه ژاندارمری به نظرمون بياد

بهمن شروع شد  ١٩حمله به پاسگاه در 
رعایت  ولی بدليل اشتباه رفقای ما در عدم

اصل طالئی ای که  ٣از ( اصل تحرک مداوم 
، بين چریکها با )چه گوارا ازشان یاد کرده

نيروهای مسلح رژیم درگيری هائی بوجود 

در تحليل چریکهای فدائی خلق، خط 
سير نفوذ امپریاليسم در ایران، از دوره 

ه شده که قاجار ترسيم و نشون داد
ایران از زمان رضا شاه به یک جامعه 
نومستعمره تبدیل شد که واضح ترین 
نتيجه سياسی این شکل از سلطه 
امپریاليسم در جامعه ما، دیکتاتوری 
شدیدًا و وسيعًا قهر آميز حکومت هائيه 

در آن زمان ما . که سر کار می آن
همون رضا شاه و رژیم شاه رو داشتيم 

المی هم اضافه که حاال جمهوری اس
از این تحليل ، این نتيجه مهم . شده

حاصل می شه که برای رهائی مردم 
ایران از زیر ظلم و ستم و سرکوب، تنها 
سرنگونی دیکتاتوری حاکم، این رژیم 
ها، کافی نيست بلکه عالوه بر این باید 

یعنی ( به هر گونه نفوذ امپریاليسم 
) همين سرمایه داری انحصاری جهانی 

ر ایران پایان داده بشه و باید هم د
  .سيستم سرمایه داری را از بين ببریم
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اومد که تا اوایل اسفند ماه آن سال ادامه 
حاال شما تصور بکنيد که در یک . پيدا کرد

جامعه خاموش و سياه که یک دوره رکود 
فرا گرفته بود، در  وخمود مبارزات مردم رو

یک چنين وضعی نيروهای نظامی رژیم، 
منطقه وسيعی را ميليتاریزه کردند، و از 

اون . زمين و هوا به چریکها حمله می کردن
روزها ده ها هلی کوپتر در اون محل به 

ميشه تصور کرد چنين . پرواز در می آمدند
رویداد بزرگی، چه تکونی می تونست به 

موضوع . سياه، بدهاون جامعه خاموش و 
اتفاقًا خودشون . مخفی کردنی هم که نبود

هم در رسانه هاشون خيلی روی این 
و همه هم ازش مطلع . موضوع کوبيدن

  .شدند
  

هم مبارزه با شدت بيشتری  ۵٠در سال 
هر روز واقعه جدیدی بوجود . ادامه پيدا کرد

می اومد و رسانه های رژیم هم مجبور می 
مثًال می . بکنن شدند اونها را منعکس

رژیم، مبارزین مسلح رو (ها" خرابکار:"گفتن
، خرابکارها در )خرابکار اسم گذاشته بود

فالن جا با مأموران درگير شدند، به این یا 
آن مرکز سرکوب حمله کردند، به بانک ها 
دستبرد زدند، از محاصره خونه انقالبيون، از 
مقابله قهرمانانه اونها با نيروهای مسلح 

م، از در گيری های خيابانی و غيره، خبر رژی
، گروه های دیگه ای ۵٠در سال . می دادند

هم به جنبش مسلحانه پيوستند، به 
همه این .  خصوص سازمان مجاهدین خلق

واقعيت ها باعث شد که واقعًا در عرض یک 
سال فضای سياسی جامعه از این رو به 

  .اون رو شد
  

ما حتی از عکس العمل دشمن هم می 
ببينين، آخرین . تونيم اینو متوجه بشيم

اسفند ماه  ٨رفيق از رفقای سياهکل  در 
دستگير شد و رژیم، بدون این که خودشو 
نيازمند ظاهر سازی ببينه و دادگاهی اعالم 

 ٢۶بکنه، خيلی زود همه اون رفقا رو در 
اون موقع . اسفند همان سال اعدام کرد

هنوز خيلی احساس قدرت می کردند و 
ين خبر رو منتشر کردند و گفتند که هم

خرابکاران را کشتيم و ما . دیگه تمام شد
ولی همين . همچنان قدر قدرت هستيم

رژیم شاه ظاهرًا قدر قدرت، یک سال بعد، 
وقتی می خواست رفيق مسعود احمدزاده 
و رفقای همراهشو اعدام بکنه، خودشو در 
چنان شرایطی می دید که مجبور شد برای 

دگاه تشکيل بده، و صحنه های اونها دا
دادگاه وعکس انقالبيون رو هم توی روزنامه 

تازه، از این هم مهمتر . هاش منتشر بکنه
اسفند، روز اعدام اون رفقا، اعالم  ١١در روز 

به زور . تظاهرات به اصطالح ملی کردند
مردمو بسيج کرده، آورده بودن خيابان که 

.  ندبگند ملت خواهان اعدام خرابکارا هست
ولی جالب هستش که با قدرت انقالبی 
مبارزین مسلح، اون تظاهرات هم به هم 
خورد، اصًال رفقای فدائی، تيم زنده یاد 
مهدی فضيلت کالم که من عکسشو اونجا 

دیدم، تریبون ) اشاره به دیوار کناری( 
که دیگه همه . سخنرانی رو منفجر کردند

چی بهم خورد  و مردمی هم که به زور به 
  .ونجا آورده شده بودند، متفرق شدندا

ال من دیگه، از شرح خيلی از رویدادهائی اح
که واقعًا هر کدومشون  روی مردم تأثيرات 
مبارزاتی بسيار زیادی داشتن، حاال وقت 

  .نيست، من ازشون می گذرم
  

این یک واقعيتيه که مبارزه چریکهای فدائی 
خلق بن بست مبارزاتی رو در ایران 

از اونه که ما یکه جنب و  پس. شکست
می . جوش مبارزاتی را در مردم می بينيم

بينيم که اعتصابات کارگری رشد کردند، 
دانشجویان قهرمانی های قابل تحسينی از 
خودشون نشون دادن، و در ميان دهقانان و 

  .سایر اقشار مردم هم مبارزه رشد کرد
  

قبل از این که بيشتر از این در این روند 
، ببينيم که سازمان چریکهای پيش بریم

فدائی خلق دراین دوره به لحاظ درونی در 
چه وضعيتی قرار داشت؟ تصویر برجسته 
اینه که عالوه بر شهادت رفقای سياهکل 

، بسياری از رفقای اوليه ۵٠در سال 
سازمان، یا اعدام شدند، یا طی درگيری با 
نيروهای مسلح دشمن، شهيد شدند و يا 

عده زیادی . ادت رسيدندزير شکنجه به شه
هرکدوم از اینها  - هم اسير زندان ها شدند

گرچه خودشون جزء رویدادهای تاریخی و 
ولی به هر حال  - انقالبی  آن دوره بودند

ضربه بودند و با این ضربه ها،  سازمان در 
ظاهرًا در آستانه نابودی   ۵٠اواخر سال 

قرار گرفت؛ و واقعًا اگر تفنگ هر رفيقی که 
زمين افتاده بود، ده ها دست دیگه دراز به 

نمی شد که اون تفنگو برداره ، این سازمان 
ولی انگار که جامعه ایران . از بين می رفت

در اون زمان مترصد یک راهگشائی بود که 
دسته دسته . پتانسيل خودشو نشون بده

از جوانان به این مبارزه پيوستند و درواقع با 
ه این سازمان کمک و حمایت جامعه  بود ک

توانست حياتشو تضمين بکنه و ادامه کاری 
هم  ۵١حتی در سال . داشته باشه

سازمان هنوز برای بقای خودش می 
کلمه تثبيت . هنوز تثبيت نشده بود. جنگيد

من یادمه که . بعدًا در نشریه نبرد خلق اومد
رفيق کبيرمون، حميد اشرف یکبار در 

ی ما با سيل: توصيف این دوره گفت که
صورت خودمونو سرخ نگه داشته 

همانطور که می دونيد من که  خودم .بودیم
دستگير شده بودم،  ۵٠در اردیبهشت سال 

از زندان فرار  ۵٢و بعد که در فروردین سال 
در این . کردم، مجددًا به سازمان پيوستم

سال،  در پرتو تجارب بدست اومده ، از 
شدت ضربه های پليس به سازمان کاسته 

. بود، ولی واقعًا مشکالت زیاد بودندشده 
به لحاظ تکنيکی و تدارکاتی نيازهای زیادی 
مطرح بود، از تهيه سالح و ساختن مواد 
مربوط به اون گرفته ، تا کارهای انتشاراتی 

با اون دستگاه های ابتدائی که در اون ( 
خيلی از این کارها ).زمان وجود داشت

ما . (تصورت می گرف" پایگاه"توسط رفقا در
خانه تيمی نمی گفتيم و لفظ پایگاه را بکار 

کارهای مبارزاتی دیگه هم مثل ). می بردیم
ارتباط گيری با مردم، یا انجام عمليات 

به . مسلحانه هم همچنان ادامه داشت
نظر من رفقای دست اندر کار در این دوره 
یکی از طاقت فرسا ترین شرایط زندگی را 

د، فقر بی خوابی های ممت: داشتند

غذائی، انجام  کارهای عملی زیاد، به حال 
واقعًا وقتی گفته می . خيلی دشوار بود

شه که سازمان چریکهای فدائی خلق با 
خون ورنج بسيار ساخته شد، حرف گزافی 

من اینو می گم به خاطر این که . نيست
حاال یک عده از همه جا بی خبر نسبت 
ریاضت کشی به ما ميدن، انگار که نعمت 
ها ریخته بود زیر دست و پای ما و ما می 
گفتيم نه ما نمی خوایم از اونها استفاده 

  .نه، این طوری نبود.!! کنيم
  

را در نظر بگيریم،  ۵٢اگر از آغاز  تا آخر سال 
این دوره با همه سختی هاش، در عين 
. حال یکی از حساسترین دوره ها هم بود

سازمان بر اساس تئوری انقالبی خودش 
ت کرده و باعث شده بود که فضای حرک

سياسی به نفع توده ها تغيير بکنه، در 
تداوم این روند، َسمُبل های مبارزاتی مردم 
ایران هم بوجود می آمدند می دونيد که 
انسانها محصول شرایط تاریخی جامعه 

دو تن از آن َسمُبل ها . خودشون هستند
که در دل اون شرایط تاریخی ایران پرورده 

ودند، زنده یادان کرامت دانشيان و شده ب
برخورد انقالبی و . گلسرخی بودند

شجاعانه اونها در دادگاه  و عکس العمل 
خيلی مثبتی که مردم ایران دراین رابطه از 
خودشون نشون دادن، این موضوع را به 
طور آشکار و غير قابل انکار  ثابت کرد که 
جنبش مسلحانه در دل مردم ایران جا 

و .  مردم از اون حمایت می کنندگرفته و 
درعين حال، از اینجا به بعد ما شاهد ُبعد 
دیگه ای از رشد مبارزه توده های مردم در 

دادگاه آن رفقا در بهمن .  جامعه هستيم
  .بود ١٣۵٢

  
عليرغم شدت گيری اختناق در  ۵٣درسال 

جامعه، روحيه مبارزاتی مردم بسيارباال رفت 
در آخر این .  بودو مبارزاتشان رو به اعتال

سال،  کار به جائی رسيد که رژیمی که 
دست به هر ترفند و جنایتی می زد که 

امروز می دونيم که با مقاومت و 
مبارزه بی وفقه زنان ایران بر عليه 
جمهوری اسالمی، یک جنبش زنان با 

تا . مطالبات خاص خودش شکل گرفته
ه تأثيرات مبارزاتی مربوط جائی که ب

می شه، ما باید بدونيم که این جنبش 
مشخص از پشتوانه مجموعه مبارزات 

که البته در  - برخورداره ۵٠زنان در دهه 
نظامی –رأسش، مبارزه سياسی 

ما در انقالب  .زنان چریک قرار داشت
مشروطه زنان انقالبی ای را سراغ 
داشتيم که در تبریز، دوش به دوش 

در سنگرها، به طور مسلحانه مردان 
بر عليه نيروهای استبداد جنگيده 

البته این زنان دالور در شرایط . بودند
آن روزگار، مجبور بودند در لباس 

ولی با . مردانه وارد ميدان نبرد بشوند
شکل گيری چریکهای فدائی خلق، 
اولين بار بود که در تاریخ معاصر ایران 

لحه زنان با هویت زنانه خودشان اس
بدست گرفته و برعليه ارتجاع 

این واقعيت، احساس قدرت .  جنگيدند
توصيف ناپذیری به زنان در جامعه داد 

و ! و به خصوص به زنان زحمتکش
 .اونها رو وسيعًا به صحنه مبارزه آورد
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مردم رو از سياست بدور نگه بداره، اومد 
حزب رستاخيز درست کرد و می خواست 
همه وارد سياست بشن منتها سياستی 

  .که تحت فرمان شاه باشه
،  جو ۴٠نسبت به دهه  ُخب، حاال، هم،
در جامعه بوجود اومده  ه ایسياسی دیگ

بود و هم توده ها به نسبتی برای تحقق 
خواسته های صنفی و سياسی شون در 
. اشکال مختلف، به مبارزه دست می زدن

به این ترتيب، اولين هدف پيش بينی شده 
چریکهای فدائی خلق متحقق شده بود 
ولی حاال نيازهای جدیدی در جامعه مطرح 

نياز ها پاسخ داده شده بود و باید به اون 
یا  ۵٢به نظر من سراسر سال . می شد

، فرصتی بود که با شرکت  ۵٣حتی سال 
همه رفقا برای پيشروی بعدی سازمان 

یعنی .  طرح آگاهانه ای ریخته بشه
سازمان می بایست تغييرات جدید و 
نيازهای مبارزاتی جدیدی که در جامعه 
بوجود اومده بود رو به حساب می آورد و بر 
اساس خط استراتژیک خودش،تاکتيک 
هائی را انتخاب بکنه که بتونه به این 

ولی متأسفانه در . شرایط جدید پاسخ بده
این دوره که من خودم هم حضور داشتم، 

اولين کار . کار تئوریک الزم  صورت نگرفت
اساسی الزم، تحليل اوضاع و ارائه 
جمعبندی و نتيجه گيری از اون برای 

. حرکت های بعدی بود پيشبرد آگاهانه
انجام این کار مهم با توجه به کميت و 
کيفيت رفقا در آن زمان، به شرط 
سازماندهی درست درونی، شدنی و 

دراین رابطه شاید غير واقعی .  عملی بود
نباشه که بگم که پرداختن بيش از حد الزم 
به کارهای تکنيکی و تدارکاتی که انرژی 

از موانعی زیادی از رفقا می گرفت، یکی 
ُخب، اگر . بود که از این کار جلوگيری کرد

چنين کار آگاهانه ای صورت نگرفت، حاال 
باید دید به طور خودبخودی، چه پروسه ای 
در سازمان طی شد؟ و آیا سازمان اونچه 
کرد تمامًا در جهت تحقق تئوری انقالبيش 

  قرار داشت؟
  

می تونم بگم که سازمان دراین مرحله، یک 
با رشد . اری را طی می کرددوره گذ

جنبش،  مبارزین باز هم  زیادی به سازمان 
روی آوردند و سازمان موفق به انجام 

 ۵٣چندین عمليات مسلحانه مهم درسال 
به . شد که خودش بيانگر قدرت سازمان بود

تدریج هم ، کارهای آگاه گرانه و توضيحی 
سازمان وسعت هر چه بيشتری گرفت،  و 

ه زده می شد ، کتاب و دیگر با ابتکاراتی ک
نشریات سازمان، خيلی وسيع تر از قبل، در 
ميان کارگران، دانشجویان و بخش های 

در عين حال . دیگه جامعه پخش می شدند
در این دوره سازمان از طریق رادیوئی هم 
به نام رادیو ميهن پرستان، در جهت آگاهی 
دادن به مردم و رشد سياسی اونا کار می 

  .کرد
  
گر نشریات این دوره سازمان را مطالعه ا

می بينيم . بکنيم، مثًال نشریه نبرد خلق رو
که توجه سازمان بيش از گذشته به طبقه 

اتفاقًا درست بر خالف . کارگر معطوفه
تبليغات مغرضانه ای که در این مورد شده 

سازمان چریکهای فدائی خلق تنها 
سازمانی بود که در آن زمان شدیدًا به 

ه ارتباط با کارگران توجه داشت و مسأل
عمًال رفقائی برای بردن آگاهی سياسی به 
ميان کارگران، کار در ميان اونا خيلی فعال 

توجه به امر تشکل و سازمان یابی . بودند
توده ها، به عنوان مثال در ميان دانشجویان 
و حتی دانش آموزان در اشکال غير 
مسلحانه، و کارهای سياسی دیگه، 

هنده کوشش مسئوالنه رفقا برای نشاند
پاسخگوی به بخشی از  نيازهای مبارزاتی 

به همين دليل، تا این زمان به نظر . بود
ميرسيد که سازمان هنوز در مسير همان 

و . خط اوليه خودش حرکت می کنه
حرکتش در راستای خط اصلی چریکهای 

ولی تمامًا این طور . فدائی خلق قرار داره
  .ه توضيح می دمنبود، که من البت

  
یعنی کلی بخوام بگم، دراین مرحله برای 
تحقق اهداف انقالب ، اساسی بود که 

نياز اصلی ،   ٢چریکهای فدائی خلق به 
یکی، ارتباط گيری وسيع تر با .  پاسخ بدن

مردم و کوشش در سازماندهی مبارزات 
اونها در اشکال غير مسلحانه که همانطور 

ی شد، و که گفتم در این جهت کار م
دیگری با اهميتی غير قابل انکار، گسترش 
مبارزه مسلحانه به روستا و باز کردن جبهه 

  .های جدیدی برای جنگ با دشمن
از آنجا که در این دوره، مبارزه نظری برنامه 
ریزی شده و آگاهانه ای در سازمان جریان 
نداشت، و با توجه به این که همه رفقا به 

عتقاد داشتند، درستی مبارزه مسلحانه ا
هنوز کسی  متوجه نبود که درک های 
متفاوتی از مبارزه مسلحانه در بين رفقای 

  .سازمان در حال شکل گيریه
  

ببينيد، واقعيت اینه که مبارزه مسلحانه می 
یک . تونه با درک های متفاوتی صورت بگيره

رو " تبليغ مسلحانه"درک اینه که از اون ما، 
، به طور  ۵۴ال که اتفاقًا از س. بفهميم

علنی،  معلوم شد که سازمان این درک رو 
اساس کار خودش قرار داده و انگار که گویا 
از روز اول هم چریکهای فدائی خلق اینو 
می گفتند، روی جلد نشریه نبرد خلق 

تبليغ مسلحانه : " نوشته شد ۶شماره 
  ".محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما

  
نظری اینجا بيام حاال من نمی خوام از لحاظ 

رو با مبارزه " تبليغ مسلحانه"تفاوت 
مسلحانه مورد نظر رفقای اوليه سازمانو، 

ولی موردی را بيان می کنم که . توضيح بدم
. می تونه این موضوع رو روشن می کنه

که من در منطقه  ۵٣تقریبًا اوایل زمستان 
خاورميانه بودم، اونجا، یکی از مبارزین بلوچ 

دش به صداقت چریکهای که به قول خو
فدائی خلق ایمان داشت، به ما گفت که 
مبارزینی را در بلوچستان می شناسه، 
اسلحه و امکانات دیگه هم وجود داره، ولی 
ما به وجود افرادی احتياج داریم که بتوانند 

او از چریکهای . رهبری کنند مبارزات رو
فدائی خلق می خواست که برند با در 

امکانات، مبارزه رو در  اختيار گرفتن اون
روستاهای بلوچستان شروع و رهبری 

ما این موضوع را به رفقامون در ایران . بکنن

حاال این که این موضع هر . اطالع دادیم
جنبه ای هم داره، من  به اونا کار ندارم، 
نکته اصلی که مورد نظر منه جواب رفيق 
ما، حميد اشرف به این پيشنهاد بود که 

ار در ميان پرولتاریا ، اساس کار نوشته بود ک
ماست و ما فعًال نمی تونيم به روستا 

  .بپردازیم
  

البته اینجا بحث بر سر نظر یک رفيق 
ولی اگه ما به کل حرکت سازمان . نيست

در این دوره توجه بکنيم می بينيم که 
:  درعمل، بر اساس این نظر پيش ميره که

در شهر می مونه، عمليات مسلحانه می 
و با قدرتی که از خودش نشون ميده  کنه

صفوف خودشو گسترش می ده، و برای 
انجام کار سياسی در شهر، زمينه و امکان 

در این چار . هر چه بيشتری فراهم می کنه
چوب می بينيم که، نقش عمليات 
مسلحانه اینه که زمينه تبليغات کردن و 
بطورکلی کار سياسی رو برای نيروهای 

ُخب، شکی نيست . آرهانقالبی بوجود می 
که این نقش هم، الزم و بخشی از کار  
انقالبی بود اما چشم انداز مبارزه مسلحانه 
مورد نظر رفقای اوليه سازمان، فراتر از 

  .بود" تبليغ مسلحانه"
  

مطابق تئوری چریکها، مسأله اصلی این 
بود که حتی برای این که بشه طبقه کارگر 

ر رو بوجود را متشکل کرد و حزب طبقه کارگ
می گم حتی برای این که در این ( آورد، 

تئوری مسأله فقط این نيست، بلکه بسيج 
و متشکل کردن همه  نيروی مردم در مقابل 

، ولی حتی برای چنين )ارتجاع، مطرحه
کاری هم ، نيروی کوچک انقالبی مسلح 
می باید قدرت نظامی  خودشو در مقابل 

. بده نيروی سرکوبگر دشمن، مدام افزایش
بر این اساس، برای افزایش قدرت سازمان، 

الزم بود به عمليات مسلحانه ای هم  
دست زده بشه که عالوه بر داشتن نقش 
تبليغی، بار نظامی هم داشته باشند؛ و 
اتفاقًا بار نظامی مبارزه مسلحانه می باید 

جاری .  هر روز بيشتر و بيشتر می شد

ًال  راز ماندگاری سياهکل و او
چریکهای فدائی خلق در اینه که در 
دوره ای به نيازهای مبارزاتی جامعه 

و جمعبندی دوم،اینکه، . پاسخ دادند
بقاء و رشد استراتژیک سازمان 
چریکهای فدائی خلق، می توانست 
با پراکنده کردن نيروی دشمن و 
کشوندن مبارزه به روستا تضمين 

نه این طور نشد و که متأسفا.  بشه
موقع هم که خود  به همين خاطر اون

توده ها، مسلح شدند، بطور برجسته 
ما اینو در ترکمن صحرا و کردستان 
دیدیم، اون موقع اونها می خواستند 

را تداوم بدن،  ۵٧که انقالب سال 
دیگه اونموقع، متأسفانه سازمان 
چریکهای فدائی خلق با رهبری 

مبارزات انقالبی وجود نداشت که 
مردمو در جهت خط استراتژیک 
چریکهای فدائی خلق پيش ببره و 

البته تابلوی آن سازمان . رهبری بکنه
  !!یادمون نرفته - بودش
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 - ائیکردن مبارزه مسلحانه در مناطق روست
و وارد آوردن ضربات نظامی  - عالوه بر شهر

به نيروهای مسلح رژیم در این مناطق، 
باعث تقویت قدرت چریکهای فدائی خلق 
می شد؛  و نه فقط به سازمان، توانائی 
ایفای نقش سياسی هر چه بيشتری در 
شهر می داد، زمينه کار سياسی بيشتری 
را می داد، بلکه باعث می شد که بتونه به 

دریج به سازماندهی مسلح نيروی ت
دهقانان هم بپردازه و به این ترتيب در جهت 

  .تشکيل ارتش خلق گام برداره
  

البته، فکر می کنم این موضوع نياز به بحث 
خيلی بيشتری داره  ومن بيشتر از این در 
این مورد صحبت نمی کنم  به هر حال می 
خوام بگم که امتناع از  آغاز مبارزه 

ر روستا، اولين کج روی یا مسلحانه د
انحراف سازمان از تئوری چریکهای فدائی 

  .خلق بود
  

بار در  ٢اینو هم بگم که بعد از سياهکل، 
. سازمان برای حرکت در روستا اقدام شد

یکی اون موقع بود که اون برخورد شجاعانه 
رفيق چنگيز قبادی در َچپه کردن ماشين 

وش پليس و امکان فرار خودش و رفيق مهرن
یکی دیگه ) ۵٠یعنی در سال ( پيش اومد

بود که با مسئوليت  ۵١هم در اواخر سال 
 - رفيق نوروزی برای انبارک زنی اقدام شد

  .که من ازش مطلع هستم
  

متأسفانه، سر باز زدن از آغاز مبارزه 
مسلحانه در یک منطقه روستائی، خيلی 
گرون تموم شد؛ و نتيجه عملی بسيار 

پليس سياسی دلخراشی داشت  دست 
در شهر، برای ضربه زدن به انقالبيون بازتر 

که متأسفانه همانطور که می دونيد، . بود
اون ضربه های کاری رو تونست  ۵۵در سال 

  .به سازمان وارد بکنه
  

حاال اگر بخوام از همه حرفهائی که تا 
اینجا زدم یک جمعبندی بکنم، 

، به هر )اميدوارم خسته نشده باشيد(
بندی خيلی کل ارائه بدم حال یک جمع
اوًال  راز ماندگاری سياهکل : ، باید بگم که 

و چریکهای فدائی خلق در اینه که در دوره 
ای به نيازهای مبارزاتی جامعه پاسخ 

و جمعبندی دوم،اینکه، بقاء و رشد . دادند
استراتژیک سازمان چریکهای فدائی خلق، 
می توانست با پراکنده کردن نيروی دشمن 

.  ندن مبارزه به روستا تضمين بشهو کشو
که متأسفانه این طور نشد و به همين 
خاطر اونموقع هم که خود توده ها، مسلح 
شدند، بطور برجسته ما اینو در ترکمن 
صحرا و کردستان دیدیم، اون موقع اونها 

را تداوم  ۵٧می خواستند که انقالب سال 
بدن، دیگه اونموقع، متأسفانه سازمان 

دائی خلق با رهبری انقالبی چریکهای ف
وجود نداشت که مبارزات مردمو در جهت 
خط استراتژیک چریکهای فدائی خلق پيش 

البته تابلوی آن سازمان . ببره و رهبری بکنه
  !!یادمون نرفته -بودش

  
می دونم که خيلی طوالنی صحبت 
کردم، هر چند که هنوز همه حرفهامو 

هم نزدم،  ولی اجازه می خواهم یه 
ت کوتاهی هم در رابطه با صحب

  .شرایط کنونی بکنم
  

در این مورد، مهمترین موضوع مربوط به 
. خيزش یا قيام بزرگ اخير مردم دالور ایرانه

این خيزش که به صورت یک جنبش انقالبی 
حدود یک سال ادامه پيداکرد، قبل از هر 
چيز، شدت تضادی رو نشون داد که بين 

ایه دار اکثریت مردم ایران و مشتی سرم
  .خارجی و داخلی وجود داره

  
یادتون باشه، قبل از این خيزش، به قول 

، مدام تبليغ می کردن "ماهواره ها" مردم
و  ۵٠که جوان های االن مثل جوانهای دهه 

نيستند، عقاید ليبرالی دارند و کًال مردم  ۶٠
ایران و جوان های این دوره و زمانه، انقالب 

ن جنبش نشون در حالی که، ای. نمی خوان
داد که برعکس، اولين حرف پير و جوان و 

و خواست ! نوجوان در ایران، انقالبه
سرنگونی جمهوری اسالمی و بوجود آوردن 
دنيائی نوین، خواست قوی اکثریت مردم 
ایران هستش از همين جا می شه فهميد 
که هدف از اون تبليغات، فریب مردم بوده تا 

جمهوری  مردم بپا نخيزند و بذارند که
اسالمی جنایاتشو ادامه بده تا نظم ضد 

در جریان جنبش . خلقی حاکم پا برجا بمونه
مردم هم دیدیم که همين هدُف به شکل 
دیگه ای پيش بردند؛ و خيلی زیرکانه و 
گفتند که نمی خواهيم که خشونُت در 

  !جامعه تبليغ بکنيم
  

روی همين کارزار ضد خشونت متمرکز 
ه می شه حداکثر، به ازمردم خواست. بشيم

اما . مبارزه  مسالمت آميز دست بزنند
سئوال اصلی اینه که آیا جمهوری اسالمی 
اصًال راهی، جائی برای مبارزه مسالمت 

  آميز باقی گذاشته؟
  

چندین ساله که کارگران محروم و ستمدیده 
ما، به انواع و اقسام مبارزات مسالمت آميز 

دست  برای تحقق ابتدائی ترین حقوقشان
جواب این رژیم چيه؟ کارگران . می زنند

بهشهُر ببينيد اینا یک سال تمام مبارزه 
کردن، با انوع توهين ها و با انواع سرکوب 

بعدش رفتند اعتصاب غذا . ها مواجه شدند
کردند،  درست مثل شمری که خودشون 
ميگن، حتی نگذاشتن یک قطره آب بهشون 

وز فعالين کارگری در سنندُج  هن! برسه
یا . هيچ کار نکرده بردند و بستند به شالق

همين کارگران خاتون آباد، این کارگران با 
خانواده شون اومده بودن خيابون و مزد 
کارشونو می خواستن، چيز زیادی نمی 
خواستن، اونها را به گلوله بستن، و 

در .  خونشون رو در خيابانها جاری کردند
ه روزگار مورد مردم دیگه شما یادتونه، چه ب

دراویش در بروجرد یا جاهای دیگه آوردن، 
شدت جنایاتی که این رژیم درحق مردم 
آذربایجان مرتکب شُد، هنوز همه نمی 

واقعًا مردم در مقابل این رژیم ! دونند
؟ مگر این که گفته !وحشی چکار باید بکنند

بشه، اصًال مبارزه نکنيد تا هيچ اتفاقی هم 
ر نکرده این رژیم گرچه مردم هيچ کا. نيافته

نصف جمعيت . بهشون حمله می کنه
ایران، به صرف زن بودنشون، امنيت ندارن 

واقعيت اینه، که این رژیم . تو خيابون راه برن
اصًال راهی برای مبارزات مسالمت آميز 
نگذاشته تا مردم بتوانند که با اون به 

  مطالبات اساسی شون برسند؟
  

شونت، در حقيقت، اصل حرف کارزار ضد خ
به مردم ایران، اینه که وضع نکبت بار موجود 
رو بپذیرید، دم بر نيارید، تمکين کنيد، و به 
هر خفت و خواری تن بدید، تا مشتی 
سرمایه دار داخلی و خارجی و وابستگان 
به رژیم، به قيمت فقر و بدبختی و دیگه 
شکنجه و اعدام و جوب های خون در 

ز و نعمت غوطه خيابان ها، اونا بتوانند در نا
  . اونها اینو می خوان. بخورند

  
ولی، آیا مبارزه برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی  و به هم زدن نظم ضد خلقی 
موجود،  ناشی از نهایت مهربانی  مردم 
نيست؟  تا مردم دیگه بيشتر از این با 
مصيبت های گوناگون مواجه نشوند؟ 
شکنجه گاه های مخوفی مثل کهریزک 

را تجربه نکنند؟ و شاهد پرپر  والیت فقيه
شدن عزیزانشون در اثر ابتالء به مواد مخدر 
نشن؟ که خودتون می دونيد، وارد کننده 
هاش خود دست اندرکاران رژیم 

اصًال، آیا جنگيدن برای سرنگونی .هستند
این رژیم وابسته به امپریاليسم، کم هزینه 

می گم کم هزینه ترین با همه ( ترین 
سختی هائی که در این راه دشواری ها و 

راه برای رهائی مردم از جهنم ) وجود داره
  جمهوری اسالمی نيست؟

  
جهنمی برای مردم درست کردن، و هر 
وقت مردم عزم می کنند که خودشونو از 
این جهنم خالص بکنند، بهشون می گند 
شما مهربون نيستيد، می خواهيد صلح و 

به  اما، کدوم. آرامشو تو جامعه بهم بزنند
  اصطالح صلح و آرامش؟

   
، "آفتابکاران جنگل"اولين و مهترین درس 

قهر ضد انقالبی رو تنها می شه " اینه که 
و دیدیم ". با قهر انقالبی می شه پاسخ داد

من روی این موضوع تکيه می کنم که 
در شرایط کنونی مشکل اساسی مردم 
ما برای رهائی از این وضعيت، فقدان 
رهبریه و اینو می خوام بگم که گام اول 
برای پاسخ به این مسأله، ایجاد یک 

البته، تجربه . استتشکل کمونيستی 
هم نشون داده که در شرایط دیکتاتوری 
در ایران، یک تشکل انقالبی تنها با 
توسل به سالح قادر به حفظ خودش و 
انجام کارهای مبارزاتيه و تنها از طریق 
جنگيدن با رژیم سرکوبگره که می تونه 
 .خودشو به پيشرو مردم تبدیل بکنه
ی، وظيفه همه ما، همه نيروهای انقالب

همه کسانی که دلشون برای آزادی 
مردمشون می تپه اینه که بکوشيم به 
ایجاد چنين تشکلی کمک بکنيم  و به 
هر وسيله ای که می تونيم به شکل 
گيری اون یاری برسونيم تا این شعار 
: عمًال تحقق پيدا بکنه و عملی بشه که

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته " 
  ".نابود باید گردد
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که یک تشکل کوچک، متشکل از تعداد 
محدودی از جوانان انقالبی، توانستند چنان 
آتشی به خرمن دشمن بزنند که جزیره 

اونو به جزیره طوفانی " امنيت ثبات و "
  .تبدیل بکنند

  
سال از اون زمان گذشته،  ۴٠حاال ميگن

شرایط فرق کرده و دیگه نميشه همون راه 
بلی ما می دونيم که . قبلی را طی کرد

. شرایط از جنبه های مختلفی تغيير کرده
امروز، هم مردم و هم دشمنان مردم از 
. تجاربی برخوردارند که دیروز نداشتند

روحيات، فرهنگ و نگرش مردم امروز نسبت 
به مسایل مختلف سياسی و اجتماعی 

همه اینها و . بسيار متفاوت از گذشته شده
مسایلی از این قبيل حتمًا باید در اتخاذ 

اما .  تاکتيک مبارزاتی در نظر گرفته شوند
بعضی فاکتورهای دیگه ای وجود دارن، 
فاکتورهای اساسی مثل وجود سيستم 

ایه داری وابسته درکشور، و دیکتاتوری سرم
شدیدًا و وسيعًا قهر آميز، نه تنها فرقی با 
گذشته نکرده بلکه گسترده تر و بيشتر هم 

در نتيجه اوًال، با تکيه بر این . شده
فاکتورهای اساسی، نميشه گفت که 

دیگه، راه انقالب ایران جنگ سازمان یافته 
ه ثانيًا بحث ب. مردم با ارتجاع  نيست

بحث . هيچوجه بر سر تکرار گذشته نيست
نفر برند به پاسگاه  ٩این نيست که 

سياهکل حمله بکنند و انتظار بره که 
درست همان مسایلی که اونموقع بوجود 

ما در .بهيچوجه! نه.اومد، دوباره تکرار بشه
خيلی ها : ترکی مثلی داریم که ميگه

" چشم پدرشونو در آوردن که به اونا بگند
ولی !)اسم اون قهرمان مردمی" (غلوکور او

ترکيش این ".پسر مرد کور" به اونها گفتند 
چوخ الری دده سينين گوزون :  طوریه

آمّا " کور اوغلو" چيخاتدی که اونا دئسينلر 
منظورم . قيدیپ ددیلر کور کيشينين اوغلی

آفتابکاران " باید راِز ماندگاری! اینه که 
ده از تجارب باید با استفا.  رو آموخت" جنگل

گرانبهای اون نسل، دید که در شرایط 
کنونی چه موانعی پيشاروی جنبش مردم 
قرار داره؟ و با چه   اقداماتی می شه اونها 

  .رو از سر راه برداشت
  

خالصه، بحث بر سر یادگيری از د رس های 
من روی این موضوع تکيه . نهفته در تاریخه

می کنم که در شرایط کنونی مشکل 

مردم ما برای رهائی از این اساسی 
وضعيت، فقدان رهبریه و اینو می خوام بگم 
که گام اول برای پاسخ به این مسأله، 

البته، . ایجاد یک تشکل کمونيستی است
تجربه هم نشون داده که در شرایط 
دیکتاتوری در ایران، یک تشکل انقالبی تنها 
با توسل به سالح قادر به حفظ خودش و 

بارزاتيه و تنها از طریق انجام کارهای م
جنگيدن با رژیم سرکوبگره که می تونه 

  .خودشو به پيشرو مردم تبدیل بکنه
  

وظيفه همه ما، همه نيروهای انقالبی، 
همه کسانی که دلشون برای آزادی 
مردمشون می تپه اینه که بکوشيم به 
ایجاد چنين تشکلی کمک بکنيم  و به هر 

ری اون وسيله ای که می تونيم به شکل گي
یاری برسونيم تا این شعار عمًال تحقق پيدا 

جمهوری " : بکنه و عملی بشه که
اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید 

  ".گردد
  موفق و پيروز باشيد

  

  سازمان دمكراتيك و ضد امپرياليستي ايرانيان در انگلستانپيام 
  1349بهمن  19به جلسه بزرگداشت چهلمين سالگرد حماسه  

  !رفقای چریکهای فدائی خلق ایران
  

 ،با حمله مسلحانه مبارزین انقالبی آرمان طلب، به پاسگاه سياهکل، حماسه پر١٣٤٩بهمن  ١٩چهل سال پيش، در 
تن از جوانان انقالبی، بدست رژیم خون  ١٥این حادثه خونين تاریخی که منجر به جان باختن . شکوه سياهکل آفریده شد

آشام شاه گردید، آغازگر مبارزات مسلحانه چریکی در ایران بود که طی سالها، تا روز سرنگونی رژیم سرسپرده شاه، 
ائی خلق،کمونيستها و انقالبيون از جان گذشته و مصممی بودند که چریکهای فد. همچنان مقاوم و پر تالش، دوام داشت

با عشق عميق به توده های محروم و زحمتکش و با کينه ای پایان ناپذیر بدشمنان امر رهائی کارگران و زحمتکشان، 
سم شاه، به سالح بر کف، تا آخرین نفس در نهایت تهور و جانفشانی، با نيروهای سرکوبگر رژیم وابسته به امپریالي

بسياری از این فرزندان دلير خلق که در جهت نابودی سلطه امپریاليسم وارتجاع ،پيکار ميکردند، با . مقابله پرداختند
چریکهای فدائی خلق، با الهام از عشق سرشاری که به توده ها داشتند، . افتخار در راه اهداف انقالبی خود، جان باختند

ای قرون وسطائی، انواع شکنجه ها را متحمل شده و مرگ پر افتخار را به تسليم و در زندانهای مخوف و سياه چاله
رژیم ضد مردمی شاه، با ریختن خون چریکهای فدائی خلق و دیگر عناصر انقالبی و . دست کشيدن از مبارزه، ترجيح دادند

سلطه ننگين خود، جلوگيری آرمان طلب، مذبوحانه کوشيد جلو موج خروشان خشم توده ها را گرفته و از سرنگونی 
  !زهی خيال خام. بعمل آورد

  
و سرنگونی رژیم شاه بدست توده های بپاخاسته و جان بر لب ١٣٥٧انقالب خونين و قهر آميز توده ها در بهمن ماه

رسيده، به روشنی نشان داد که رژیمهای ارتجاعی و سر سپرده، با تمام وحشيگریها و آدمکشيها، در مقابله با قدرت 
این یک واقعيت است که خون انقالبيون، بيجهت .یزال توده ها عاجز و ناتوان بوده و عاقبتی جز شکست و نابودی ندارندال

  .این خونهای گرانبها، نهال آزادی و رهائی زحمتکشان را آبياری ميکند. به زمين ریخته نميشود
  

لگرد حماسه سياهکل برگزار کرده اید گرمترین در این مراسم رزمنده و پر شوری که در بزرگداشت چهلمين سا! رفقا
ما . درودهای انقالبی خود را تقدیم داشته و یاد پر افتخار جان باختگان سازمان چریکهای فدائی خلق را گرامی ميداریم

تاریخ یقين داریم که کارگران و توده های محروم و بپا خاسته که با قدرت عظيم خود، رژیم سرسپرده شاه را به زباله دان 
سپردند، در آینده ای که دور نيست کليت رژیم ضد مردمی و  جنایتکار جمهوری اسالمی را که در بربریت و وحشيگری، در 

تردیدی نيست . دنيا کمتر نظير و تالی دارد، عليرغم تمام زور و قلدریش، با توسل بقهر انقالبی، سرنگون خواهند ساخت
ش و نيروهای انقالبی که از منافع توده ها دفاع ميکنند، تا نيل به آرمانهای واالی که کارگران و توده های محروم و زحمتک

خود که همانا ایجاد دنيائی عاری از امپریاليسم و ارتجاع و ظلم و استثمار است، دست از مبارزه و پيکار برنخواهند 
  .داشت

  ١٣٤٩!بهمن  ١٩گرامی باد خاطره پر شکوه حماسه 
  ! رتجاعمرگ بر امپریاليسم و ا

  !سرنگون باد رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی
  !جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته، نابود باید گردد

  با درودهای انقالبی ،
  ضدامپریاليستی ایرانيان در انگلستان –سازمان دمکراتيک 

   ١٣٨٩بهمن 
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با سالم به تک تک دوستان و رفقائی که 
جهت گراميداشت چهلمين سالگرد 
رستاخيز سياهکل و سی و دومين سالگرد 

ينجا گرد آمده اند و با تشکر قيام بهمن در ا
از برگزار کنندگان اين مراسم  که با گرامی 
داشت این دو روز بزرگ تاریخی به من هم  
امکان داده اند که در اينجا و در کنار شما 
عزيزان  در مورد اين رويداد ها ی بزرگ 
رويداد هائی که نقشی  بزرگ در جنبش 

زان انقالبی مردم ما ايفا کردند با شما عزي
  . سخن بگم

فکر می کنم با توجه به واقعيت گذشت 
 جلسهدر  زمان و اطالع اکثر رفقائی که

سياهکل که درچه  حضور دارند از آن
نيازی نباشد که من به سير رويداد  گذشت

ها بپردازم آنچه که مهمه و فکر می کنم 
که بايد روش تاکيد بشه اينه که رزمندگان 

ررسی چریکهای فدائی با ب سياهکل و
با تحليل  جوانب مختلف جامعه خودشون و

به اين  کشور خودشون شرايط مشخص 
که وظيفه همه گروه های ندنتيجه رسيد

انقالبی آغاز مبارزه مسلحانه در شهر و 
در چهارچوب همين تحليل .  روستاست

 ١۵در نفره کوه   ۶هم بود که دسته 
رفيق علی به فرماندهی   ١٣۴٩شهريور 

هانی به جنگل های شمال اکبر صفائی فرا
ماه  تمام جنگلها ی  ۵ ولطدر رفت و 

مازندران را شناسائی  تاگيالن شمال از 
شرايط سخت کار برای را  شو خود  ،دکر

و  . انطباق دادگرما سرما و در کوه در 
با پيوستن رفقای  ابعدهمين رفقا بودند که 

نفر رسيد و  ٩از شهر تعدادشان به  ديگری
بهمن به پاسگاه  ١٩ در رفيق ٩اين 

و رستاخيز سياهکل  ندسياهکل حمله کرد

که نقطه عطفی بود در  را شکل دادند
  . مبارزات مردم ما

سياهکل و براستی چرا اما سوال اينه که 
چنين نقشی در جنبش  رستاخيز سياهکل
پايداری نمود و راز ايفاء انقالبی مردم ما 

؟  هدر چي مردمدر حافظه تاريخی اين رويداد 
چون همانطور که تک تک شما می دانيد 

ساله  ۴٠به هر حال ملت ايران مردمی که 
دارند با اين ديکتاتور ها می جنگند رويداد 
های مختلفی را تجربه کرده اند چه عاملی 
باعث ميشه که اين رويداد و اين رستاخيز 

سال گذشته  ۴٠اينقدر پايدار بماند و در 
م قرار همواره مورد آماج دشمنان مرد

حاال چون جلسه مون در آمستردام . بگيرد
است فکر می کنم که بد نيست که به اين 
نکته هم اشاره کنم که حتما تک تک شما 

پژوهشکده  "می دانيد که قرار بود که 
 در آمستردام" المللی تاريخ اجتماعی بين
فوريه يعنی ديروز و پريروز  ١٢و  ١١در 

و در  بگذارهسميناری جلسه ای بگذاره ،
رابطه با چهلمين سالگرد رستاخيز 

کسانی که به اين . سياهکل بحث بکنند
جلسه دعوت شده بودند کسانی که به 
نام محقق و جامعه شناس ازشون اسم 
برده ميشه اکثرا افرادی هستند که وقتيکه 
آدم سوابق شون را بررسی می کنه 
مواضع ضد کمونيستی شون غير قابل 

که به اين جلسه  ائی اکثريتی هانکاره و يا 
به هر حال اين جلسه . دعوت شده بودند

تشکيل نشد اما اسامی آنها در اينجا و 
آنجا مطرح شد و آدم می توانست ببيند که 
اکثريتی هائی که اصوال هر چه که بودند و 
هر چه که هستند هيچ گونه رابطه ای با 
اون سنت انقالبی و با اون مبارزه انقالبی 

هويت کنونی شون را و اساسا ديگه ندارند 

مخالفت با آن سنت تعيين می کنه چه 
طوری می خواستند بيايند و در رابطه با 
سياهکل و در رابطه با رزم چريکهای فدائی 
خلق صحبت بکنند و در واقع تاريخ بسازند 

صحبتها هم آن  آمستردامپژوهشکده و بعد 
و آن به اصطالح خاطرات و نظرات را به 

خ چريکها، تاريخ رزمندگان عنوان تاري
سياهکل بهش مهر دانشگاهی بزنه و در 
اختيار و بهتره بگيم که به خورد جوانان ما 

نيرو خوشبختانه به دليل هوشياری . بده
 همان  تضاد های رشدهای انقالبی و 

از اين نمد برای  می خواستندکسانی که 
جلسه به کالهی  بدوزند اين  شونخود

جلسه به هم اين   به هر حال. هم خورد
خورد و برگزار نشد ولی از بررسی هویت 
اکثر شرکت کنندگان يعنی دعوت شدگان 
براحتی ميشد فهميد که در اين جلسه 
قرار بود همان خطی دنبال بشه که بخش 
فرهنگی وزارت اطالعات چند سال پيش با 

چريکهای " انتشار اون کتاب معروفش 
ن فدائی خلق از نخستين کنشها تا بهم

داشت پيش می برد و در تالش بود " ۵٧
را به  بازجوئی های اسرای فدائی که

عنوان سند به مردم قالب کنه و تازه به اين 
هم بسنده نمی کرد و در همين بازجوئی 
ها هم دست برده بودو با تغيير آنها می 
خواست  که با بازجوئی هائی که در زير 
شکنجه به دست آمده تاريخ بسازه و اين 

رزمندگان فدائی  ريخ را برای خراب کردن  تا
و رزمندگان سياهکل در اختيار نسل جوان 
بگذاره که خوشبختانه موافق نشد ولی 
همان خط همان خط ضد فدائی همان خط 

باز ما -ضد کمونيستی به شکل ديگه ای 
می ببينيم از روی هويت اکثر شرکت 

قرار بود اين بار در آمستردام  -کنندگان که
اما اين . رود که به هرحال نشدپيش ب

مساله اين سوال را مطرح می کنه و 
خودش يک جلوه ای است از اين واقعيت 

واقع هيچ به که در چهل سال گذشته  
روزی نبوده که طبقات حاکمه رژيم های 

ر عليه سياهکل بر عليه بسرکوبگر 
بر عليه آرمانها و  رستاخيز سياهکل 

ليه رزم اهداف رزمندگان سياهکل و بر ع
چريکهای فدائی بر عليه امپرياليسم و رژيم 
شاه سم پاشی نکرده باشند که اين هم 
يک نمونه اش و يا نمونه هائی که هر يک 
. از شما دهها نمونه اش را در ذهنتان داريد

اما وقتی که به اين نقطه اشاره ميشه 
الزمه  از اون طرف هم به اين امر هم توجه 

با اين تالش ما بشه که درست در تقابل 
شاهد اين هستيم که در تماهی اين 

جنبش سالها هم نيرو های انقالبی و 
به دفاع از دستاورد های رستاخيز  انقالبی

سياهکل برخاسته و به مقابله با اين سم 
پاشی ها برخاسته و اجازه نداده که 
دشمن به راحتی کار خودش را پيش ببرد 
و  که جلسه امروز هم در همين چهار چوب

تالشی است برای مقابله با اين نوع 
  .تالشها

به هر حال صحبت من بر سر اين بود که 
چرا طبقات حاکمه بر عليه سياهکل سم 

که فکر می کنم اگر به  .پاشی می کنند
طور خيلی خالصه به خواهم بگم يکی از 

  
  

 !راز ماندگاري سياهكل
 

 ١٣٨٩  اهبهمن م٢۴متن سخنراني ای است که در تاريخ  چه را که مالحظه می کنيدنآ: توضيح
توسط رفيق فريبرز سنجری از سوی چريکهای فدايي خلق ايران به   ٢٠١١فوريه  ١٣برابر با 

، در  ۵٧مناسبت چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل و سي و دومين سالگرد قيام توده ای بهمن 
هلند برگزار  -در آمستردام " کميته ميز کتاب آمستردام"مراسمی که به همين مناسبت از سوی 

متن اين سخنراني اکنون با برخي ويرايش های جزئي ، از صورت گفتار به  .ارائه گرديد ده بود، ش
  .مده و در اختيارتان قرار مي گيردآنوشتار در
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سياهکل داليل اصلی اش اينه که  
يعنی وقتی . به ضرورت زمان بود پاسخی  
شرايط آن سالها را بازسازی  که کسی

می کنه در ذهن اش جامعه در يک بن 
رکود و . بست مبارزاتی به سر می برد
اساسا .  خمود فضای جامعه را گرفته بود

هميشه وقتيکه رويداد های تاريخی را می 
خواهيم بررسی کنيم بايد برگرديم و 
شرايط تاريخی و اون شرايط مادی ای که 

افتاده را دو باره زنده  اين رويداد درش اتفاق
کنيم برای خودمان  و مولفه های اصلی 

وقتيکه بر می گرديم به . اش را بشناسيم
اون سالها می ببينيم که به خاطر 
اشتباهات گذشته به خاطر سرکوبهائی که 
ديکتاتوری حاکم انجام داده بود يک بن 
بستی بر مبارزات مردم حاکم شده بود و 

اتی و کار سياسی  يک گريزی از کار مبارز
و اينکه اين تفکر که مبارزه و تالش برای 
تغيير شرايط پاسخ نمی دهه و جواب نمی 

سياهکل درست در چنين شرايطی . دهه
اين بن بست را شکاند و توانست يک 
نقبی بزنه به قدرت تاريخی مردم  و مردم 
را به تدريج به صحنه مبارزه بر عليه شرايط 

انعکاس اين فعاليت ظالمانه بکشونه  و ما 
اين تالش و آمدن مردم  به خيابان را در 

به عينه شاهد بوديم و  ۵٧و  ۵۶سالهای 
ديديم که چگونه اون مردمی که به بچه 

ديوار موش داره و "هاشون می گفتند که  
و شرکت نکنيد در " موش هم گوش داره

فعاليتهای سياسی همانهائی که قدرت 
ستند که ساواک را آنقدر بزرگ می دون

وقتيکه به اون قدرت بزرگ فکر می کردن به 
خودشون يک احساس ضعف بزرگی دست 
می داد  به خيابانها آمدند و بعد هم در 

ايران را سرا سر "قيام بهمن فرياد 
  .را سر دادند "سياهکل می کنيم 

در حقيقت از جنبه استراتژیکی، 
در اين بود  رزمندگان سياهکلراهگشائی 

ا بررسی شرايط جامعه توانستند بکه 
خودشون اون راهی که راه انقالب ايران از 
نظر اونها بود را ارائه بدهندو بعد هم با 
عمل به اون  و نشان دادن کارائی اون، 
نظرات و يا افکار جامعه را به طرف 
خودشون جلب بکنند و اون راه هم چيزی 
نبود جز اينکه آنها با تکيه بر مبارزه 

اين فراخوان را می  مسلحانه به جامعه
دادند که راه انقالب ايران مبارزه مسلحانه  

  .توده ای و طوالنی است

در شرايطی که سلطه جمهوری  امروز،
دو باره يک   کشتار هابا اين اسالمی 

وضعی بوجود آورده که هر حرکتی که 
ميشه باز اين احساس را به دست می 
دهه که به نتيجه نمی رسه سياهکل از 

ه هم دو باره مورد توجه قرار می اين زاوي
اين گرايش شديد به . گيره در ميان جوانها

مبارزه اون سالها که با اسم سياهکل ازش 
اسم می بريم يکی از دالئلش اينه که  اون 
ميارزه يک مبارزه راهگشايانه بود مبارزه ای 
بود که با پيش گامی کمونيستها آغاز شد 

رزاتی و در عمل توانست بن بست های مبا
را بشکند و مهمتر از اون توانست تشکلی 

را شکل بده که با اقبال وسيع توده ها 
مواجه شد  و ادامه کاری را که يکی از 
اصلی ترين شروط مبارزه سياسی است 
اين ادامه کاری را در خودش نشان داد و 
تضمين کرد و بعد هم در قيام بهمن، همه، 

يان مبارزه ای رو بن. نتايج اش را ديدند
گذاشت که رو به پيش  بود رو به پيشرفت 
بود و خوب اين هم جوانها را به سمت 
خودش می آورد و چشم انداز موفقيت را 
به اونها نشان می داد در نتيجه حاال که 
داريم برمی گرديم و اون سالها را نگاه می 
کنيم  و به اون سالها فکر می کنيم بايد 
توجه داشت چون به خصوص که يک 

شهائی هم ميشه که سياهکل به هيچ تال
 مرد  ٩چريِک رزمنده و يا  ٩افسانه وجه 

که آمدند و درخشيدند و . نيستطالئی 
بلکه اون چيزی که سياهکل را  . رفتند

واقعا سياهکل می کنه اینه که 
رزمندگانی، کمونيستهائی در اين جامعه 
پيدا شدند که توانستند جامعه خودشون را 

اه انقالب را نشون بدهند و تحليل بکنند و ر
در به اون عمل بکنند و اين عمل هم 

واقعيت هر چه که جلو تر رفت چشم 
اندازهای پيروزی را بيشتر در مقابل مردم 

و همه اين کار ها هم مبتنی بود . گذاشت 
بر يک تئوری انقالبی که بوسيله رفقای 
ارزنده ما تدوين شده بود و شرايط جامعه 

تحت  سلطه امپرياليسم،  ايران را، ايران
  .ايران نومستعمره را تحليل کرده بود

هم پيامی يک سياهکل حاوی  به هر حال 
وقتيکه به اين پيام انسان گوش که هست 

هر رزمنده راه آزادی را دلشاد می کنه دل 
لرزه  يندل مرتجعدر   همانطور که. می کنه
هم هر رزمنده راه آزادی را دل  همی انداز
گروه اينه که ) پيام(اون . نهمی کدلشاد 

به شرط اينکه تحليل کوچکی از انقالبيون 
درستی از شرايط جامعه خودشون داشته 

جزيره ثبات و امنيت  اون در باشند قادرند 
کاری که .ايجاد بکنن امپرياليستها توفان

  .رزمندگان سياهکل توانستند و کردند

از آنجا که بررسی تاريخ برای درس گيری از 
را روشن بکنه نه اينکه  راه آينده تا  اونه

ها را بخواهد کنجکاوی به فرض  مثال 
پاسخ دهد که مثال ما بفهميم فالنی چکار 
کرد و فالنی در اون سال چی بود کی با 

چند درس پس  کی تماس گرفت ،
در اينجا من اجازه بدهيد که سياهکل را 

بش اشاره بکنم و با توجه به اينکه 
لسه تاکيد دارند که وقت برگزارکنندگان ج
بگذاريم  پرسش و پاسخ بيشتری رو به 

بعد از اون وقت بيشتری داشته باشيم تا 
به پرسش و پاسخ بپردازيم در رابطه با 

  . مساله اين جلسه

يکی از مسائلی که نطور که گفتم  وهم
يک گروه نشان می دهه اينه که سياهکل 

ه  قادرهم می تونه يعنی کوچک انقالبی 
جامعه اش حرکت در روند تاثيری  که 

هم قادر به گاه احزاب بزرگ بگذاره که 
يعنی از آنها هم  .چنين تاثير گذاری نيستند

تجربه . يک چنين چيزی ساخته نيست

که در دسته کوچکی اگر نشان داد که 
اينجا رزمندگان سياهکل و ادامه دهندگان 
راهشون یعنی چريکهای فدائی مورد نظره 

شرايط رهائی طبقه کارگر  بر علماگر . 
جهان بينی اين طبقه مسلط باشند اگر با 

به تحليل جامعه خودشون پرداخته باشند و 
دگم ها و دگم سازيها و دور از هرگونه اگر 

با يک ديد باز به تحليل الگوبرداری ها 
جامعه خودشون بپردازند اون موقعه می 
توانند به درستی جامعه را بشناسند و 

از توی اين شناخت راه تغيير می توانند 
جامعه را پيدا کنند و اگر به اون عمل کنند 
صادقانه می تونند در دل مردم جا باز کنند 

مهم . و فضای جامعه را کامال تغيير بدهند
اينه اون چيزی که رفقای آن سالها رفقای 
سياهکل انجام دادند اين بود که از اين 

بندی تقليد گرائی مبرا بودند از اين قطب 
هائی که در سطح جهانی در جنبش 
کمونيستی جهانی وجود داشت،  با اينکه 
مطالعه اش می کردند و روش موضع 

و سعی می . داشتند ولی مبرا بودند
کردند جامعه خودشون را قانون مندی های 
جامعه خودشون رو بشناسند من اين 
تاکيد را به حصوص از اين زاويه مطرح می 

ه امروز می خواهند کنم که جوان هائی ک
از گذشته درس بگيرند و راه آينده رو هموار 

کنند بايد با اين ديد به مسئله نگاه کنند  
همان ديدی که اون رزمندگان نگاه می 
کردند با يک ديد باز و جدا از هرگونه 

تحليل علمی کرده و به راهی الگوبرداری 
ند، که شرايط مادی آنرا می طلبد عمل کن

، واقعيت را شناختن و جسارت جدا از تقليد
به .  خيره شدن به واقعيت را داشتن

حصوص برای جوانان اين دوره اين درس از 
اين زاويه هم مهم است که دشمن با 
دستگاه عظيم تبليغاتی اش همواره در 
تالشه که کار تشکيالتی و کار مبارزاتی را 
سترون و بی نتيجه و سخت مشکل جلوه 

م که در اين سالها در اگر کتابهائی ه. بده 
ايران چاپ شده را مطالعه بکنيم خط اصلی 
اين کتابها اينه که خوب يک عده ای پيدا 

و اين .شدند مبارزه کردند و نتيجه هم نداد 
رو می خواهند در ذهن ما، اين رو می 
خواهند در ذهن جوانهای ما، اين را می 
خواهند در ذهن نسل جديد قالب کنند که 

جه به اين قدرتی که روبرویت مبارزه با تو
می ببينی که همه چيز را با ساتراليت به 
قول خودش داره کنترل می کنه هيچ نتيجه 

در حاليکه وقتيکه به گذشته .ای نداره 
مبارزاتی مردم خودمون به آنچه که جنبش 

سال گذشته کرده  ۴٠کمونيستی ايران در 
نگاه می کنيم می ببينيم که نه، اتفاقا 

رو هائی که توانستن در سخت بودند ني
ترين شرايط باز هم متشکل بشوند دست 
به تحليل جامعه شون بزنند و راهگشا 

و در جهت حل نقطه ضعف مهمی . باشند
که اون موقع در مقابل جنبش ما بود يعنی 

و اون نقطه  رهبری انقالبی يک فقدان 
ضعفی که اتقاقا امروز هم ما باش درگيريم 

  .گام بردارندانقالبی فقدان رهبری يعنی 

در اين بحث کوتاه  من نکته ديگری که يک 
بهش اشاره بکنم و يکی از کليدی مايلم 

ترين تز های تئوری راهنمای رزمندگان 
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در سياهکل است اون اين واقعيته که 
در سلطه امپرياليسم ،  تحت ايران شرايط 

شرايط ايرانی که سرمايه داران وابسته بر 
 حکومتی الزاما  اون حاکم اند شکل

اين تز که هر کس اگر بپذيردش . هديکتاتوری
الزاماتی را می آورد و چشم  با خودش 

انداز وسيعی را در مقابلش باز می کنه که 
ديگر ازش گريزی نيست يکی از اصلی 
ترين درسهای تئوری راهنمای رزمندگان 

ما اگر به واقعيت تاريخی . سياهکل است
شاه کودتای رضا از کشور خودمان برگرديم 

بعد هم محمد رضا شاه و حاال هم 
جمهوری اسالمی ما همه جا می ببينيم 
که شکل حکومتی يک استبداد خشن يک 

اين  .لجام گسيخته است ديکتاتوری 
ويژگی اين فرد يا اون فرد نيست اين به 
خاطر رضا خان قلدر محمد رضا شاه قسی 
القلب يا خمينی و خامنه ای نيست اين 

ين سيستمه يعنی اين سيستمی که نياز ا
در ايران بر سر کاره  اصوال بدون استبداد 
بدون ديکتاتوری بدون اعمال يک خفقان 

در . شديد ادامه حيات نمی تونه پيدا بکنه 
نتيجه اون چيزی که مهمه فهميدن اين تزه 
و بعد وقتيکه ما اين تز را بپذيريم که اصوال 

رايط در شرايط جامعه تحت سلطه ما در ش
حاال ما اسمش رو در تشکيالت خودمون و 
در نظر خودمون می گوئيم ايران نئو 

اصوال اگر می پذيريم که شکل . مستعمره
حکومتی يک ديکتاتوری لجام گسيخته 
است که حاال ما در دوره شاه را خودمان با 
چشم خودمان ديديم و با پوست و گوشت 
خودمان لمس کرديم  پير تر از ما ها هم 

ه رضا شاه  اش را لمس کردند حاال هم دور
که همه مون داريم جمهوری اسالمی اش 
را لمس می کنيم و اساسا به خاطر همين 

اگر به اين . ديکتاتوری همه مان اينجا ايم
واقعيت توجه بشه اون موقع از ش يک 
درس بزرگ گرفته ميشه پذيرش اين تز که 
روش تاکيد ميشه  اگر اين اصطالح درست 

ا رو  و جوانان ما را واکسينه می باشه م
. کنه در مقابل تبليغات فريبکارانه دشمن

اون موقع اگر ما بپذيريم که اين ديکتاتوريه 
که با اين سلطه عجين شده و بدون 
نابودی اين سلطه بدون نابودی نظام 
سرمايه داری در ايران اصوال امکان 
دستيابی به دمکراسی و آزادی وجود نداره 

يگه نمی توانند هر دقيقه برای اون وقت د
ما  از اون به قول معروف کشکولشون 

و ما يک دفعه . ناجی ملت بيرون بياورند
خرداد  ٢چشم باز می کنيم می ببينيم که 

شد و يک خاتمی را انداختند جلو جالدانی 
را می اندازند جلو که هر کاری هم می 
کنند هر چقدر هم که عطر و ادکلن مصرف 

هم بوی خون رزمندگان ما،  می کنند باز
کمونيستهای اين کشور، آزاديخواهان اين 
کشور از بدنشون می آيد و نمی توانند اون 
رو پاک کنند و يا از بين ببرند يک دفعه در 

و با . لباس ناجی ظاهر می شوند 
که "  مردم ساالری دينی" مثلاراجيفی 

اصوال در ذات خودش يکی از مزخرف ترين 
مردم "با . ه ميشه زدحرفهائی است ک

مردم رو فريب می دهند و  "  ساالری دينی
يا بعد در همين سال های اخير، پارسال 

را برای ما علم می کنند  کروبی و موسوی

و بعد جوانهائی هم پيدا می شوند که  با 
اين توهم که بدون انقالب و بدون 
سرنگونی جمهوری اسالمی هم امکان 

و مطالبات رسيدن به آزادی و دمکراسی 
اساسی مردم ما وجود داره  برای آنها کف 

اگر ما بپذيريم که اصوال اين . می زنند
ديکتاتوری و اختناق و استبداد ذاتی اين 
سلطه است اون موقع ديگه هر دقيقه  
اينها نمی توانند با اون جادوگری ای که 
می کنند يک کسانی رو به وسط صحنه 

سعی  بفرستند عده ای را فريب بدهند و
بکنند بر موج مبارزات مردم سوار بشوند و 

اون کاری که در . اون رو به بيراهه ببرند
خيزش مردمی سال گذشته شاهد اش 

 اصالح طلبان حکومتیبوديم که چطوری  
امثال موسوی و کروبی تالش می کردند بر 
موج مبارزات مردم سوار بشوند و اون رو به 

ن برای بيراهه ببرند  و امکان حيات و زما
" ميرا ث خمينی"جمهوری اسالمی و اون 

  .شون  بخرند

حاال اگر اين بحث را بپذيريم  يک نکته ديگه 
ای که با اين بحث ارتباط تنگاتنگ داره اون 
اين واقعيته که وقتی ما ديکتاتوری و 
استبداد رو در ايران می ببينيم اين 

اش در ذات خود ديکتاتوری و استبداد 
يعنی . ی استشکلهرگونه ت مخالف 

اساسا هر گونه تشکلی با حيات اين 
ديکتاتوری در تعارضه؛ بحث هم سر اين 

تشکل کمونيستی  تشکل هاینيست که  
انقالبی، بحث سر هر گونه تشکل  های

يعنی هر نوع تشکل صنفی هر . مردميه 
نوع تشکل سياسی با ذات اين استبداد در 

مثال نگاهی بکنيم به صحنه . تعارضه 
ی جامعه بحث اين نيست که نمی سياس

گذارند حزب کمونيست تشکيل بشه اينها 
سنديکا های کارگری را هم اجازه نمی 

اينها تشکل های مستقل کارگری را . دهند
اينها حتی اجازه . هم اجازه نمی دهند

نمی دهند که زنهای اين مملکت يعنی 
نيمی از جمعيت کشور کوچکترين تشکلی 

تاتوری معلم های اين ديک. داشته باشند
اين  مملکت رو اجازه تشکل نمی دهد، 
دکتر ها و حقوق دانهاش رو هم نمی 
گذاره در نتيجه هيچ قشر و طبقه ای در 
چهارچوب اين سيستم  اصوال با وجود اين 
ديکتاتوری و اين حد از خفقان  قادر به 
متشکل شدن  نيست مگر اينکه مقررات و 

اون قشر ضوابط رو خودشون تعيين بکنن و 
و طبقه هم بخواهد اونها رو اجرا بکند يعنی 

مگر ما فراموش . تشکل های رژيم ساخته
با فعالين سنديکای شرکت کرده ايم که 

فعالين سنديکای مگر . واحد چه کردند
يک عده . چه می خواستند  شرکت واحد 

ای کارگر جمع شده بودند و برای حقوق 
صنفی خودشون که در چهارچوب همين 

رات و قوانين همين رژيم پذيرفته  شده مقر
می خواستند خواستهايشان را مطرح 

. مگر نگفتند زبان آنها را می بريم . کنند
تشکل های مردمی  به کنار، اين رژيم 
حتی خودی های خودش را هم تحمل 

استبداد حاکم ديکتاتوری حاکم ! نمی کنه
همانطور که در دوره شاه  رستاخيز اعالم 

و "مردم "مه احراب رو مثل می کرد  و ه

که اون موقع بود  را منحل " ايران نوين"
کردند و يک حزب ساختند  به نام حزب 
رستاخيز، اين ديکتاتوری هم اگر ما نگاه 

ساله جمهوری اسالمی   ٣٠بکنيم به اين 
اين هم هيچ حزب و دسته ای رو حتی در 
. چهارچوب های خودشون رو نمی پذيره 

ز اينها که در چهارچوب همين االن خيلی ا
در نتيجه . های خودش بوده را منحل کرده 

يک چيز از اينکه اين ديکتاتوری  ضد تشکل 
و ضد هر گونه تالش مردمی تالش انقالبی 
و مبارزاتی برای متشکل شدنه اين نتيجه 
گيری بيرون می آيد که خوب چه بايد کرد تا 
متشکل شد و ادامه کاری تشکل رو حفظ 

درسی که رزمندگان سياهکل و اين . کرد
پاسخی که رزمندگان سياهکل به اين 
مسئله دادند اين بود که با اعمال قهر 
انقالبيه که ميشه به اين پاسخ داد و دادند 

اين تجربه نشون می . و عمل هم کردند 
ده که با رژيمی که جز زبان زور نمی فهمه 

به خصوص اين روز ها که هر کدوم از  -
اخبار را دنبال کرديد و می شما بدون شک 

دانيد که چه جو ضد خشونتی راه می 
اندازند و همه اش سعی می کنن که 
جوانها رو و مبارزات مردم را کاناليزه کنند به 
سمت به قول خودشان مبارزات غير 

، نمی شه با زبان دیگه ای - خشونت آميز
اگر به تجربه جامعه خودمان .  صحبت کرد

ی ببينيم که برگرديم بر عکس ما م
همانطور که سياهکل نشون داد همانطور 

سال تجربه جمهوری اسالمی  ٣٠که 
نشون ميده  که اصوال با کسی که جز با 
زبان زور با شما صحبت نمی کنه شما 
راهی نداريد جز اينکه با زور صحبت کنيد؛ 
راهی نداريد جز اينکه مقاومت کنيد در 
ن مقابل خشونت اون و قهر ضد انقالبی او

در نتيجه از .رو با قهر انقالبی پاسخ دهيد
اين بحث بايد اين نتيجه را بگيريم  اونهائی 

وقتی ما ديکتاتوری و استبداد رو در 
ايران می ببينيم اين ديکتاتوری و 
استبداد در ذات خود اش مخالف  

هر يعنی اساسا . هرگونه تشکلی است
گونه تشکلی با حيات اين ديکتاتوری در 
تعارضه؛ بحث هم سر اين نيست که  
تشکل های کمونيستی تشکل های 
انقالبی، بحث سر هر گونه تشکل 

يعنی هر نوع تشکل صنفی هر . مردميه 
نوع تشکل سياسی با ذات اين استبداد 

مثال نگاهی بکنيم به صحنه . در تعارضه 
که سياسی جامعه بحث اين نيست 

نمی گذارند حزب کمونيست تشکيل 
بشه اينها سنديکا های کارگری را هم 

اينها تشکل های . اجازه نمی دهند
. مستقل کارگری را هم اجازه نمی دهند

اينها حتی اجازه نمی دهند که زنهای 
اين مملکت يعنی نيمی از جمعيت 
. کشور کوچکترين تشکلی داشته باشند

مملکت رو اين ديکتاتوری معلم های اين  
اجازه تشکل نمی دهد، دکتر ها و حقوق 
دانهاش رو هم نمی گذاره در نتيجه هيچ 
قشر و طبقه ای در چهارچوب اين 
سيستم  اصوال با وجود اين ديکتاتوری و 
اين حد از خفقان  قادر به متشکل شدن  
نيست مگر اينکه مقررات و ضوابط رو 
خودشون تعيين بکنن و اون قشر و 

اونها رو اجرا بکند  اهدطبقه هم بخو
 .يعنی تشکل های رژيم ساخته
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که فکر می کنند و اين تبليغ رو می کنند 
که در مقابل اون ديکتاتوری و استبدادی که 
گفتيم در ذات اين سلطه است بايد با 
مسالمت برخورد کرد دارند ما را به بيراهه 

ه مثال های خيلی می برند و نيازی هم ب
سخت نيست يک نگاهی کنيد به همين 

خرداد   ٢۵در . مبارزات  يک سال گذشته
سه ميليون در شهر تهران به خيابان ها 
آمدند در اطراف ميدان آزادی و شهياد اگر 

گردان "اشتباه نکنم عکس اش هم هست 
چنين اسمی داره مردم رو " عاشورا ١١٧

ی بر مبنای گفته ها. به گلوله بست
شاهدان عينی بيش از چهل نفر در آنجا 

مردم هم نه به . کشته و مجروح شدند
خشونت متوسل شده بودند و نه مسلح 

به مسالمت آميز ترين شکلی مردم . بودند 
به خيابان آمده بودند تا مطالبات خودشون 

با چنين مردمی که با . رو فرياد بزنند 
مسالمت آميز ترين شکل به خيابان آمده 

و اصوال خواستهايشان هم خواستهای اند 
خيلی طبيعی بود هيچ چيز عجيب و 
غريبی نمی گفتند و نمی خواستند  در 
مرحله اول در گام اول اينها را به رگبار 
بستند و نه تنها به رکبار بستندسگهای 
هارشون رو با ساطور و چاقو انداختند جون 
مردم که عکسهاش هم هست  و غير 

نی هم که در اين فاصله قابل انکاره و کسا
از ايران آمده اند مصاحبه هائی که کرده اند  
جلوه های روشنی از وحشيگری های رژيم 

را " ندا"همه تون هم فيلم . را آشکار کردند
در نتيجه . ديديد با اون صحنه دهشتناک

اين مسله خيلی مهمه که در مقابل يک 
چنين يورش وحشيانه ای به يک چنين 

سالمت آميزی چه بايد کرد؟ مبارزه خيلی م
آيا باز هم بايد فريب اين تز ها و اين تحليل 
ها را خورد که بايد با مبارزات مسالمت 
آميز رژيم را به عقب نشينی واداشت  و 

آيا در مقابل يک چنين . فضا باز کرد
وحشيگری نبايد دست به مقاومت زد و 
نبايد برخورد و سرکوب ضد انقالبی رژيم را 

 ٣٢نقالبی پاسخ داد؟ اگر در اين با قهر ا
سال که جمهوری اسالمی در قدرت بوده  

سال هر صدای  ٣٢نگاه بکنيم در اين 
آزاديخواهی را اين رژيم در گلو خفه کرده  
هيچ روزی نبوده که ما شاهد رقص قربانيان 
اين رژيم بر دار هائی که در گوشه و کنار  

ا اين روز ه. اين کشور بر افراشته نباشيم 
هم که خودتان شاهدايدکه چطور دسته 

يک آماری خواندم که . دسته دار می زنند
ساعت يک نفر را دارند  ٨می گفت هر 
خوب با توجه به يک چنين . اعدام می کنند

رژيمی که جز با زبان گلوله و جز با زبان زور 
با مردم سخن نمی گه، آيا ما می توانيم 
 باور کنيم به اون کسانی که در چنين
شرايطی مردم ما را به مبارزه مسالمت 
آميز دعوت می کنند و يا اينطور جلوه می 
دهند که کسانی که واقعيتها را می ببينند 
و بر اين واقعيتها انگشت می گذارند 
سرشون برای درد سر می خاره و يا 
. شيفتگی خاصی به قهر و خشونت دارند

اينهائی که اين واقعيتها راکه جلوی چشم 
در ايران می گذره  نمی ببينند بايد  همه ما

سرتون را از توی اين  بشون گفت که 
پنجره های اتاقتان بيرون کنيد بيرون را 

ببينيد  ما نمی گيم که حداقل خاوران را 
ببينيد که اين جالدان از کشته پشته 
ساختند نمی گيم کهريزک را ببينيد که 
قساوتی در اونجا بکار بردند که صدای 

م در آورد يعنی خودی های اين خودشون ه
رژيم هم بلند شدند و گفتند اين چه 
وضعشه حتی اينها را هم نمی خواهد 
ببينيد بيانيد به بالئی که اين ديکتاتوری بر 
سر خودی های خودش در ميآوره نگاه 
کنيد خوب رژيمی که با خودی های خودش 
چنين برخورد می کنه چطور انتظار داری 

بی  به نيروی مبارز به که به نيروی انقال
تشکل کارگری به تشکل مستقل زنان و به 
تشکل مستقل کارگران هم اجازه حيات و 

آيا کارگران ما که برای طبيعی . فعاليت بده
ترين خواست خودشان يعنی حقوق معوقه 
شون  اعتراض می کنند دست به تجمع 
اعتراضی می زنند يعنی حقوقی که بطور 

پذيرفته شده که رسمی در همه جای دنيا 
ساعت کار می کنيد حقوق  ٨وقتيکه شما 

تون را بتون بدهند حاال مثال ده ماهه که 
بش ندادند اين ميره اعتراض ميکنه که 
حقوق من را بدهيد با اينها چکار می کنند 

که رفته " شا دان فر"مگر مثال با کارگران  
بودند جلو مجلس و اعتراض داشتند که 

دهيد اين رژيم چه حقوق معوقه ما را ب
ه چه پکرد؟ با کارگران نيشکر هفت ت

کردند؟ از اين فاکتها و از اين واقعيتها چه 
نتيجه ای ميشه گرفت  اونچه که اين 
فاکتها و واقعيتها به ما می آموزه اينه که 
ذهنی گرائی مطلقه که ما فکر کنيم با يک 
چنين ديکتاتوری و با يک چنين استبدادی 

البات اساسی مردم ما می توانيم مط
خودمان را با حفظ اين ديکتاتوری با وجود 
اين جمهوری اسالمی به دست آوريم و 
نرويم برای سرنگونی قطعی تماميت اين 

آنقدر ذهنی است  ذهنی گرائیاين . رژيم
که شايد از اون مسلمانانی که برای 
رسيدن به خواستهای خودشون به امام 

د که اگر زمان پناه می برند و فکر می کنن
امام زمان بيايدخواستهای اونها را متحقق 
می کنه ذهنی تره و ازش اين نتيجه را بايد 
گرفت که کسی که می خواهد و کسی 
که چنين تبليغ می کنه که با يک چنين 
رژيم خشن و سرکوبگر و خشونت طلبی 
ميشه با مسالمت حرف زد تنها چيزی که 

مردم ميشه بش گفت اينه که می خواهد 
   . ببردکت بسته به مسلخ جالدو ما را را  ما

کنم جمعبندی  ور بحثاجازه بديد که اين 
به هر .  کردمصحبت  چون مثل اينکه زياد 

درس  حال چون بحث سياهکله و مسئله
 تاريخه اينو مايلم روش تاکيد کنم گيری از 

چون يک  .نيستتاريخ  که بحث سر تکرار
عده ای گاهی وقتها مطرح می کنن که 
اينهائی که مثال بر مبارزات گذشته دست 
می گذارند می خواهند همان مبارزات را 

مثال اگر يکی آمد و گفت . تکرار بکنند
سياهکل يک مبارزه راهگشائی بود 
منظورش اينه که می خواهد همين امروز 

نفر بلند بشن بروند در جنگلهای  ٩هم 
شمال و همان کار ها را  همانطوری تکرار 

اگر يکی گفت از جنبش خلق کرد يا . کنند
بايد درس گرفت منظورش اينه که بايد برود 

االن درست تو کردستان و اگر گفت که بايد 
در ترکمن صحرا درس گرفت بايد همان کار 
ها تکرار بشه در حاليکه درس گيری از 
تاريخ به هيچ وجه به مفهوم تکرار تقليد وار 

کودکانه ترين تاريخ نيست و اصوال  
که يک مبارز و يک انقالبی مي  ستیخوا

توانه داشته باشه اون اينه که فکر کنه که 
درس گيری از . تاريخ را ميشه تکرار کرد

تاريخ برای اينه که از اونچه که اتفاق افتاده 
آدم ياد بگيره تا راه آينده اش را هموار بکنه 

گذشته چراغ راه آينده چرا می گويند 
از  ش برخورد برای اينکه از اون رو. است

اون کاری که شده از اصول حاکم بر اون کار 
شرايط  بايد ياد گرفت و بر اساس اون 

 همانطور که.خودمان را بررسی بکنيم 
سياهکل بدون الگو برداری  گفتم رفقای 

شديد هم و که در اون موقع البته رسم بود 
من خودم يادمه که يک جزوه ای . رسم بود

ه می گفتند  احمد اون موقع در آمده بود ک
احمد صبوری از اون بچه . صبوری نوشته

بعدا معلوم شد . های گروه فلسطين بود
که اين يکی از جزوه های مائو است که او 
چين هاش رو برداشته بود کرده بود 

يک سری تغييرات داده بود و بعد !! ايران؛
اينو پخش می کردند به اسم تحليل رفيق 

گشت و احمد و دست به دست هم می 
يک عده هم خوانده بودند بعدا ما در زندان 

 بافهميديم که چه کلکی بوده اين جريان 
اين الگوبرداری و اين تقليد که هيچ 

بحث اينه که . جنبشی به نتيجه نمی رسه
ما بتوانيم ببينيم اون روحی که حاکمه بر 
مبارزات انقالبی مثال ما بايد از کمون پاريس 

اکتبر درس بگيريم ما درس بگيريم از انقالب 
بايد ببينيم که چه روحی حاکمه بر اين 
حرکت تاريخی چگونه برخورد کرده  عوامل 
تشکيل دهنده اين واقعيت را چطوری ديده  

خوب اون  ۴٩اگر کسی برگردد به سال 
موقع بايد فکر کنه که چه شرايطی در 
جامعه بود و اينها چه کردند که وقتی 

ر انفجار آگاهی عکس شون را زدند به ديوا
واقعی می گم کسانی که . شد در جامعه

جنبش مسلحانه را در ايران شکل دادند 
خودشون هم انتظار نداشتند که به اين 

 ١٩سياهکل در . سرعت به نتيجه برسه
است شما ببينيد دادگاه  ۴٩بهمن سال 

گلسرخی و کرامت دانشيان بهمن سال 
 است و بعد ببينيد که چه تحولی در اين ۵٢

دو سه سال در ايران شده   و چطور اينها 
شدند سمبل يک جنبشی که بطور زنده 
وجود داشت حرکت می کرد و يا بعدش 

 ١١اگر اشتباه نکنم يا  ١٣ببينيد که در 
بود که شاه آمد و حزب  ۵٣اسفند 

خوب رژيمی که . رستاخيز را اعالم کرد
همه را می زد تو سرشون که برويد تو 

سياست حرف نزنيد مجبور خانه هاتون و از 
سال خودش بياد بگه که  ٣شد در عرض 

شاه .  حاال بايد بيائيد تو سياست
سخنرانی اش هست گفت اگر کسی 
نمی خواهد عضو حزب رستاخيز من بشه 
برود پاسپورت بگيرد و از ايران خارج بشه 
اين جمله شه رفقائی که اون موقع بودند 

مردم  يادشونه اين تحول که حاال خود رژيم
را مجبور می کنه بيايند تو سياسب در 
حاليکه اون سياست گريزی که اونجا بود 
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سال مبارزه  ٣حاصل چه بود حاصل 
در نتيجه اگر ما اين چنين . مسلحانه بود 

به وقايع بينديشيم و وقايع را بررسی کنيم 
و اون موقع از سياهکل بخواهيم درس 

کنونی که به  ضعفبگيريم  می ببينيم که 
فقدان خصوص برجسته است در جنبش ما 

می ببينيم که . انقالبی است رهبریيک 
اون رفقا توانستند با تحليل صحيح جامعه 
خودشون  و روند های عينی جامعه 
خودشون و روانشناسی مردم خودشون 
راهی ارائه بدهند که اون بن بست ها را 

پس . بشکنه و نقبی بزنه به قدرت مردم 
ر امروز می خواهند از جوانهای ما هم اگ

سياهکل و يا از هر مبارزه انقالبی ديگری 
درس بگيرند بايد اين حرکت را انجام بدهند 

بايد شرايط جامعه خودشون را تحليل بکنند 
بايد موقعيت کنونی را بشناسند و بر 
اساس اين موقعيت کنونی اون موقع 

اگر کسی اگر نيرو ئی بتواند . حرکت بکنند 
اش را به درستی بشناسد  شرايط جامعه 

روانشناسی مردمش و نياز های  فعلی 
جنبش انقالبی را بفهمد و به اون پاسخ 
بده و به اون عمل بکنه و بر اساس اون 
متشکل بشه و بر اين ضعف پراکندگی 
فائق بياد اون موقع بدون شک فعاليتی را 
شروع می کنه که اون وقت خود زندگی 

ن جاست بانگ بر می دارد که گل همي
يعنی چشم انداز های . همين جا برقض

وسيع تر از کار را می دهه و خود حرکت و 
راهگشائی که کرده بهش نشون می دهه 

که چه گام هائی را بايد بردارد تا بتواند 
بيش از اين کار هائی که کرده مردم را به 
سمت انقالب و برای نابودی رژيم به صحنه 

به اينکه  با توحه. بکشونه و متشکل کنه 
ما بخش پرسش و پاسخ داريم فکر کنم که 
اجازه بدهيد که من اين صحبت را اينجا 
تمام کنم و در قسمت پرسش و پاسخ  به 
کمک همديگر بر ضعف هائی که اين بحث 
داشته برخورد کنيم و بتوانيم يک بحث 
شفاف و غنی داشته باشيم و 
دستاوردهای بحث بتواند کار های آينده 

رفت های آينده مون را هموار مون و پيش
  شاد باشيد. کند 

  ٢٣از صفحه  ....گزارشاتي از مراسم سياهكل

.  ب این سخنرانی را در اینجا ذکر می کنمبعضی از مطال. رفيق دهقانی سخنرانی خود را با توجه به رئوس اعالم شده آغاز ميکند
رفيق اشرف درمقابل کسانی که مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق را یک کار تقليدی از مبارزات مسلحانه ای قلمداد می 

شت، کنند که در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان برای رهائی توده ها از زیر سلطه امپریاليسم جریان دا
یک / ما قبل از تشکيل چریکهای فدائی خلق، در گروهی که بعدًا به اسم رفيق احمدزاده معروف شد،" مطرح کرد که

را  رهبران جنبش کمونيستیما نام همه //  نشریه داخلی داشتيم که در اون چنين جمله ای نوشته شده بود که
 خودمان/ ليل مشخص از شرايط مشخص جامعه،، راه مبارزه موُنو بر اساس تحولی بر پرچممون می نويسيم،

با عمل به این رهنمود بود که چریکهای فدائی خلق، به ضرورت مبارزه مسلحانه در ایران .// تعيين می کنيم
  ."رسيدند

عنوان به " غفور حسن پور"یکی از نکاتی که توجه مرا در این سخنرانی به خود جلب کرد، نام بردن از رفيق کبير و تا حدی گمنام، 
رفيق اشرف مطرح کرد که اگر چه سابقه سياسی بعضی از افراد این گروه به  گروه رفقا سورکی، . موسس اصلی گروه جنگل بود

او تأکيد کرد که گروه جنگل دارای معيارهای مشترکی با . جزنی و ظریفی می رسيد ولی گروه جنگل متمایز از گروه قبلی بود
  .  گروه رفيق احمدزاده بود

ی از سخنرانی به توضيح نکات عمده مبانی تئوریک چریکهای فدائی خلق و معرفی تدوین کنندگان این تئوری یعنی رفقا بخش
ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری "همانطور که می دانيم دو کتاب . امير پرویز پویان و مسعود احمدزاده اختصاص داده شده بود

رفيق اشرف پس از توضيح مسایل مربوط به . به ترتيب نوشته آن رفقا است "، هم تاکتيکمبارزه مسلحانه هم استراتژی"و  "بقاء
شرایط مبارزاتی جامعه پس از آغاز مبارزه مسلحانه و وضعيت درونی سازمان چریکهای فدائی خلق، بخش آخر صحبت خود را به 

؟  !م در مقابل این رژیم وحشی چکار باید بکنندواقعًا مرد": شرایط کنونی جامعه اختصاص داد و روی این امر تأکيد کرد که
این رژیم بهشون  گرچه مردم هيچ کار نکرده. مگر این که گفته بشه، اصًال مبارزه نکنيد تا هيچ اتفاقی هم نيافته

واقعًا، کجا راهی برای . نصف جمعيت ایران، به صرف زن بودنشون، امنيت ندارن تو خيابون راه برن. حمله می کنه
اولين و ": و در ادامه گفت "ت مسالمت آميز که به تحقق مطالبات اساسی مردم منجر بشه وجود داره؟مبارزا

و دیدیم که ". قهر ضد انقالبی رو تنها با قهر انقالبی می شه پاسخ داد"، اینه که "آفتابکاران جنگل"مهمترین درس 
ند چنان آتشی به خرمن دشمن بزنند که یک تشکل کوچک، متشکل از تعداد محدودی از جوانان انقالبی، تونست

در پایان این مطلب رفيق از ضرورت ایجاد یک سازمان  ."اونو به جزیره طوفانی تبدیل بکنن" ثبات و امنيت "جزیره 
کمونيستی که تنها با مبارزه مسلحانه امکان حفظ خود را خواهد داشت، سخن گفت و این را اولين قدمی دانست که باید 

به پایان ميرسد و در " فدایی، فدایی تو افتخار مائی" سخنرانی با شعار .ای خالی رهبری در جنبش کنونی پر شودبرداشت تا ج
حاليکه هنوز بخش اول مراسم پایان نيافته بود، عده ای از عزیزان که بيصبرانه منتظر فرصتی برای صحبت حضوری با رفيق هستند 

عجيبی بر کل سالن حکمفرماست، انگار که مردم در وجود  رفيق اشرف، فضای .  به قسمت جلوی سالن سرازیر ميشوند
و انگار که سالهاست . عزیزترین هایشان را می بينند، انگار همه آمال و آرزوهایشان با دیدن این رفيق در وجود آنها زنده می شود

ننگين جمهوری اسالمی بر آنها رفته  هر یک از این عزیزان داستانی از ستم هایی که در سی سال حکومت. او را می شناسند
است را در دل دارند و چه راحت در مورد آن ها با رفيق صحبت می کنند و چقدر با نزدیکی و خلوص نيت غم از دست دادن بهترین 

فضا غرق در اشک است ، اشک شوق از دیدار و اشک غم هایی سنگين برای از دست  .عزیزانشان را با رفيق سهيم ميشوند
مردی را . بهترین جوانه های سر زمينمان و در عين حال در این اشک ها و هيجان ها رویش جوانه های اميد را می توان دید  دادن

سال در دست  ٩رفيقی  که .  دیدم که هق هق کنان ميگفت حس ميکنم همه آن رفقای فدایی  که نتوانستم ببينم را امروز دیدم
ی جوانی خود را سپر کرده بود، در حالی که اشک می ریخت، می گفت همه آن رفقای جالدان جمهوری اسالمی بهترین سالها

ساعت با ماشين آمده  ١۵دختر خرد سالی ميگفت که . هم بند را که قهرمانانه به پای جوخه های اعدام رفتند را بياد می آورد
م حضور داشتند صحبت ميکردند که چگونه پدران دختران و پسران جوان بی شماری که در مراس!   را ببيند" خواهر صمد"است تا 

مشکل بتوان . رفيق را برای آنها تعریف کرده و آنها چه خوب با افکار مبارزات رفيق آشنا بودند" حماسه مقاومت"ومادرانشان کتاب 
کسانی که همواره در  فضای حاکم بر سالن را با جمالت توضيح داد ،خانمی با اشک به رفيق ميگفت ما به شما نياز داریم ،ما به

واقعيت این است که همه این عزیزان با این همه ابراز احساسات، .   کنار مردم ایستادند و با دشمنان مردم جنگيدند ، نياز داریم
و در واقع نهایت احترام خود را به رفقای جان باخته فدایی، به همه کمونيست ها و به همه مبارزینی ادا می کردند که برای آزادی 

آنها در واقع در کنار رفيق اشرف، خود را در کنار تمامی شهدای به خون خفته . رفاه مردم با همه وجود مبارزه کرده و می کنند
مراسم با اجرای برنامه های هنری در فضایی سرشار از اميد به پيروزی به  .فدایی و همه انقالبيون صادق خلق حس ميکردند

فدایی خلق مورد استقبال وسيع شرکت کنندگان قرار گرفت و مردم به طرق مختلف حمایت مادی ميز کتاب چریکهای  .پایان رسد
     .و معنوی خویش را از چریکهای فدایی خلق نشان ميدادند

  
  ٢٠١١فوریه  ١١ سارا نيکو 
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در آستانه چهلمين سالگرد رستاخيز 
سياهکل قرار داريم، رويدادی که نقشی 
بزرگ و تاريخی در جنبش انقالبی مردم ما 

در آن سالها که ياس و نااميدی . ايفا نمود
جو غالب بود و ترس و وحشت بيداد می 

معه کرد اين حرکت انقالبی آنچنان جا
وضع غم  استبدادزده ما را تکان داد که
دیگر هيچيک  انگيز سابق دگرگون گشت و

از دست اندر کاران رژیم شاه قادر نشدند 
آن را به جامعه خاموش و سياه قبلی 

" ببر های ديلمان"بانگ صولتمند. برگردانند
و  صحنه سياسی ايران را در نورديد

را جسارت و ایثار انقالبی آنان شور و اميد 
در دلهای مردم شکوفا ساخت و در جامعه 
ای که رکود و خمود بر آن حاکم بود، باعث 
چنان تحرک مبارزاتی در ميان ستمدیدگان 

و فرهنگ " زمستان شکست"شد که 
اما براستی . نوینی در جامعه شکل گرفت

چرا اين رويداد مبارزاتی چنين نقشی در 
جنبش انقالبی مردم ما پيدا نمود وبه 

اعتبار هم در حافظه تاريخی جامعه همين 
م در يک کالم ياگر بخواه ؟ما ماندکار شد

بايد با تاکيد پاسخگوی این سئوال باشيم، 
يم که سياهکل پاسخ به ضرورت زمان ئبگو
  .بود

  
آنچه به چریکهای فدائی خلق امکان  

راهشکائی در مبارزات مردم و درک ضرورت 
آنان زمان را داده بود، در درجه اول کوشش 

برای شناخت جامعه خود و پاسخ عملی 
به این سئوال بود که روشنفکران انقالبی 
چگونه می توانند اعتماد توده ها را به خود 
جلب نموده و در ارتباطی مبارزاتی با آنان 

به  ینقب قرار بگيرند و به عبارتی دیگر،
در این پروسه آنها  !توده ها بزنندقدرت 

شرایط از توانستند با تحليل مشخص 
این حقيقت را  جامعه خودشان،مشخص 

با توسل به  اعمال قهر  دریابند که تنها
در مقابل قهر ضد انقالبی رژیم انقالبی 

حاکم  قادر خواهند بود که صداقت و 
صميمت و قدرت انقالبی خود را به توده ها 

اعمال قدرت انقالبی در مقابل . نشان دهند
خون می  رژیمی که مبارزه توده ها را به

کشيد و حتی مبارزه برای تحقق ابتدائی 
ترین خواسته هایشان را با گلوله پاسخ 

به چريکهای فدائی خلق امکان   می داد،
داد تا نقبی به قدرت تاريخی توده ها زده و 
آنچه را تعيين کننده هر تغيير انقالبی می 

را به  )یعنی قدرت مبارزاتی توده ها( باشد
را برای سرنگونی صحنه آورده و شرايط 
بر این اساس بود  .رژيم سلطنت مهيا کنند

توده  ۵٧و  ۵۶در جريان انقالب سالهای  که
های وسيعی از مردم به هواداری از 

همگان  چریکهای فدائی خلق برخاستند و
ايران را "در جريان قيام بهمن طنين شعار 
را آنها " سرا سر سياهکل می کنيم 

  .شنيدند
  

سالهای طوالنی  پس از گذشتامروز 
از آن زمان، شاهدیم که عوامل 
شناخته شده جمهوری اسالمی از 
یک طرف و روشنفکران متعلق به 
نيروهای راست از طرف دیگر، 
کارزاری را بر عليه چریکهای فدائی 
خلق سازمان داده و با زیر پا گذاشتن 

آنان بر  همه دستاوردهای  انکار ناپذير
ه این دليل ب. عليه آنان تبليغ می کنند

برای بسياری این سئوال مطرح است 
که چه شرایطی و چه فاکتورهای 
واقعی امروز در شرایط کنونی، این 
نيروها و همه بدخواهان مردم را به 
چنين تالش هائی وادار کرده است؟ 

و با انتشار دهها مقاله و کتاب چرا آنها 
یا از طریق رسانه های مختلف به 

تصويری  کوشند تامی  طرق شفاهی
واژگونه از سياهکل در اختيار نسل 

کتاب در این مورد جوان قرار دهند؟ 
موسسه مطالعات و "حجيم 

به نام " پژوهشهای سياسی
چريکهای فدائی خلق از نخستين "

در اینجا از ( " ١٣۵٧کنش ها تا بهمن 
آن به عنوان کتاب دشمن نام خواهم 

یکی از نمونه های برجسته در   )برد
   .می باشد این زمينه

با توجه به توپخانه عظيم تبليغاتی ای که 
بر عليه رستاخيز سياهکل و چريکهای 

 آشکارا فدائی خلق براه افتاده که هدفش
و تجربه  آگاهی ارتقای   جلوگيری از

نسل جوان از مبارزات چريکهای اندوزی 
تغيير بنيادی شرایط  به منظور فدائی

سلطه  رهائی مردم از زيرظالمانه کنونی و 
امپرياليسم و رژيم های ديکتاتوری وابسته 

که در چهلمين  الزم می بينم د،می باش
بار ديگر به  یسالگرد اين رويداد انقالب

و روشهای بکار گرفته این تبليغات ماهيت 
به  بپردازم؛شده در چنين کارزار عبثی 

خصوص که می ببينم هر کس می خواهد 
د در چنگ بکش" ببر های ديلمان" بر چهره

گام اول خود را مجبور می ببيند که 
ديدگاهها و مواضع آنها را تحريف کرده و 
سپس با تکيه بر مشتی دروغ کار خود را 

بگذريم که صحت و استواری . پيش ببرد
مواضع رزمندگان سياهکل عمال باعث می 

قبل از این که شود که چنين مدعيانی 
در  ،در لباس منتقد ظاهر شوند بتوانند

شوند می ن کيشوت معروف ديده نقش د
  !که کارش جنگيدن با  آسياب بادی بود

کتابی که در "( کتاب دشمن"پس از انتشار 
، امروز در کمپين )فوق از آن نام برده شد

ضد فدائی به دو نامه ای استناد می شود 
که در آن کتاب به عنوان به اصطالح سند بر 
عليه چریکهای فدائی خلق عرضه شده 

حالی که در واقعيت امر آنها نامه در . است
ها جعلی می باشند و توسط ساواک رژیم 

اولين بار پس از . شاه ساخته شده بودند
حمله خونين ساواک به پایگاه های 

 ٢٨و  ٢۶چریکهای فدائی خلق در 
عليرغم  ١٣۵۵اردیبهشت ماه سال 

درگيری مسلحانه شدید بين چریکها و 
شد نيروهای مسلح رژیم، ساواک مدعی 

که از پایگاه چریکها دو نامه را بدست آورده 
است؛ و آنها را در همان زمان در مطبوعات 

های رژیم " روزی نامه"یا قول مردم  در 
برای مردم هشيار در . شاه منتشر نمودند

دوره رژیم شاه که هم از چریکهای فدائی 
خلق و هم از ساواک شاه شناخت عينی 

ت که آن داشتند، جای تردیدی وجود نداش
نامه ها جعلی بوده و ساواک به قصد 
مخدوش کردن چهره کمونيست های 

اما امروز . فدائی آنها را منتشر کرده است
، در شرایطی می جمهوری اسالمی

کوشد از آن نامه های جعلی بر ای 
چهره پاک باخته ترين مخدوش کردن 

استفاده نماید که  کمونيستهای ايران
ن می گذرد و به سالهای طوالنی از آن زما

این خاطر وزارت اطالعات تصور می کند که 
دروغ و تهمتی  را که ساواک رژیم شاه 
نتوانست در آن زمان بر عليه چریکهای 
فدائی خلق به خورد مردم بدهد، اکنون او 
می تواند به عنوان تاریخ به نسل جوان 

   !بقبوالند
  
در آن زمان ساواک جهت ضربه زدن به  

ی فدائی در ميان مردم که نفوذ چريکها
خودش از هر کسی بهتر می دانست 
چطور هر روز عمق و وسعت بيشتری پيدا 

دو نامه سعی  ، با استناد به آنمی کند
کرد اينطور القاء کند که چريکهای فدائی 

در اين . برای بيگانگان جاسوسی می کنند
ارديبهشت تا اول خرداد  ٢٩نامه ها که از 

، ندها منتشر شددر روزنامه  ٥٥سال 
صد هزار آفيش "ساواک نوشته بود که 

که " امپرياليستی رسيد و بموقع هم رسيد
بود و يا " صد هزار دالر"البته منظورشان 

جهت نسبت دادن جاسوسی به چريکها 
راجع به اطالعاتی که " نوشته بودند که 

دوستان بزرگتر در باره ارتش ضد خلقی 
فعال چند  ايران خواسته بودند بايد بگويم

  !رزم سياهكل و نامه هاي ساواك ساخته
 فريبرز سنجري

  

در  اطالع خوانندگان پيام فدايي جهت كه گرديدهدرج  ،بي بي سي براي سياهكل در صفحه ويژه سايت  ن باراولي زير، مقاله 
  .اينجا مبادرت به انتشار آن مي كنيم
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و " نفر از افسران وظيفه رو در اختيار داريم
سپس اين اتهام مطرح شده بود که 
چريکها جهت جلوگيری از اعتراضات اعضا و 

بنيان های "به قول ساواک حفظ 
تشکيالتشان  مبادرت به حذف " ايدئولوژيک

در آن نامه . فيزيکی رفقای خود نيز کرده اند
انتقاد  "ها ساواک نوشته بود که پاسخ 

" شما را در مورد محاکمه و اعدام سه نفر 
  .در همين نامه داده ايم

   
قبل از پرداختن به ادعاهای دروغ ساواک، 
الزم است به این نکته توجه شود که 
وابستگان به وزارت اطالعات و بدخواهان 
که امروز برای حمله به چریکهای فدائی 
خلق آن نامه های جعلی را مبنای کار خود 

ار داده اند، نه تنها این واقعيت را که آن قر
نامه ها از طرف ساواک در مطبوعات رژیم 
شاه درج شده بود را از خوانندگان پنهان 
نگه می دارند بلکه این واقعيت را نيز 
مخفی می کنند که آن نامه ها در همان 
زمان از طرف سازمان چریکهای فدائی 

   .   خلق تکذیب شد
  

پس از انتشار نامه ه واقعيت این است ک
در روزنامه های زمان شاه  ی مذکورها

يعنی کيهان ، اطالعات ، رستاخيز و غيره، 
سازمان چريکهای فدائی خلق ايران  با 

  ٥٥صدور اطالعيه ای به تاريخ دوم خرداد 
رسما نامه های مزبور را ساخت 
کارشناسان ساواک  و فاقد ارزش  اعالم 

ان اين امر را در در اين اطالعيه، سازم. کرد
چارچوب تالش ساواک برای وابسته نشان 
دادن چريکها به کشور های خارجی 
ارزيابی کرده و قويا چنين اتهامی را تکذيب 

در آن اطالعيه  که درارگان سازمان . کرد
هم درج  ٧يعنی  نشريه نبرد خلق شماره 

کارشناسان سازمان :"  شده ، آمده که 
بر شکست  امنيت برای سر پوش گذاشتن

برنامه عريض و طويل رژيم و همچنين به 
منظور تحريف حقايق ،چند نامه جعلی را 
در جرايد عصر تهران به نام اسناد سازمان 
ما بچاپ رسانده اند و به اصطالح پرده از 

اينها که تا پارسال . اسرار ما برداشته اند
ما را به عراق وابسته می کردند امسال 

خوب شده ما را که روابطشان با عراق 
وابسته به جای ديگر معرفی می کنند و 
می کوشند با جعل سند و دروغ بافی افکار 

البته آنهائی که تا . عمومی را فريب دهند
حدی به کار سياسی و رموز روابط 
تشکيالتی آگاهند،جعلی بودن اين نامه ها 

ولی برای . را در نگاه اول متوجه می شوند
ما فقط به  روشن تر شدن بيشتر موضوع

کارشناسان سازمان ! يک خطای کوچک 
امنيت که مشت آنها را باز کرده و 
رسوايشان ساخته است ،اشاره می 

کارشناسان امنيتی و تبليغاتی دولت . کنيم
فاسد شاه ،در جعل اين نامه ها بيشترين 
تالش خود را بکار برده اند تا آنها را هر چه 

مردم  تنظيم کنند تا مورد قبول! واقعی تر
ولی آنها که با ادبيات و فرهنگ . واقع شود

ما کمونيستها بيگانه اند ،در اين کار خود 
چرا که در يک جای نامه . موفق نبوده اند

را بکار برده " دوست شهيد نوروزی"عبارت 
کسانی که با فرهنگ ما کمونيستها ی . اند

ايران آشنا ئی دارند بخوبی می دانند که 
يشه و بطور مطلق با ما ياران خود را هم

خطاب می کنيم و هرگز " رفيق"واژه 
مورد خطاب " دوست"رفقايمان را با واژه  

ولی ماموران تبليغاتی و . قرار نمی دهيم
تنظيم کنندگان نامه جعلی که فرق ميان 
اين دو را نمی دانند دچار اشتباهی 

  ."شده و خود را رسوا ساخته اند! کوچک
ان که گوشه ای با توجه به تکذيبيه  سازم

از آن در باال قيد شد منطقا کسانی که 
به اين نامه ها برای پيشبرد مقاصد خویش 

به اين تکذيبيه  ، می بایداستناد می کنند
در حالی که همه . هم اشاره نمايند

مشغول کارزار ضد فدائی  کسانی که در
نه تنها به تکذيب  هستند،نقشی ایفای 

بلکه نامه ند ننامه سازمان اشاره  نمی ک
اصلی هم " سند" های ساواک ساخته  را 

  !جا می زند
  

ريگی در کفش  هر چند برای هر کسی که
 نامه هاآن با نگاهی به  ،نداشته باشد

ساواک ساخته  مشخص می شود که آنها
که چند مورد  بهدر زير  ستند،جعلی ه و

جعلی بودن آن نامه ها را با آشکاری هر 
  . می پردازم چه بيشتری ثابت می کند، 

   
دراين دو  نامه برای نشان دادن اين امر  -١

که چريکها رفقای خود را تصفيه می کردند  
نام اصلی کسانی که از نظر ساواک دراين  
تصفيه ها نقش داشته اند قيد گرديده 

دوست شهيد :" در نامه آمده که . است
نوروزی به اتفاق زرکار و خشايار پس از يک 

  " ،او را اعدام کردند جلسه بررسی وضعيت
  

اما همه می دانند که در سازمان چريکها 
همه اعضا نام مستعار داشته و کسی را 
با نام اصلی صدا نمی کردند پس چگونه 
ممکن است نويسنده اين نامه که از نظر 
ساواک يکی از مسئولين سازمان چريکها 

اسامی تيم عمل کننده  تصفيه های  ،بوده
ی که از ايران برای درونی را در نامه ا

رفقای مقيم خارج از ايران نوشته شده قيد 
کند؟ اگر کسی حداقل آگاهی تشکيالتی 
داشته باشه می داند که در يک سازمان 

زير زمينی که افراد خودشان می کوشند 
کمترين اطالعات ممکن را داشته باشند 

 ،که اسامی تيم عمل کننده دامکان ندار
که اسامی آنهم نه اسامی مستعار بل

از آنجا . اصلی در چنين نامه ای قيد بشود
که ادعا می شود اين نامه ها را رفيق 
حميد اشرف نوشته است با تاکيد بايد 
گفت که  چنين تهمتی به حميد اشرف 
 ،که در کوران سالها مبارزه آب ديده شده و
به هيچ وجه کوچکترين اطالعات اضافی به 
 ههيچ کس نمی داد، خود نشان دهند

اگر او چنين ولنگار . دروغ بودن آن می باشد
بود که اسامی اصلی رفقايش را در نامه 
ای قيد کند که می داند برای رسيدن به 
يارانش از چه مسير های خطرناکی بايد 

تير  ٨بگذرد، بدون شک نمی توانست تا 
سال آنهم در زير  ٦يعنی حدود  ٥٥سال 

و شديد ترين پيگرد های ساواک زنده بماند 
هر روز در زير نگاه گشت های خيابانی در 
خيابانهای تهران قرار اجرا کند و مبارزه برای 
سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم  

  .شاه را پيش ببرد
  
در مورد محاکمه و "در نامه  آمده که   -٢

اعدام سه نفر که وضعيت آنها در حضور 
بررسی و منجر به  ٣رفقای تيم شماره 

اما در هيچ ". دام آنها شدصدور حکم اع
زمانی در سازمان فدائی تيم ها شماره 
بندی نشده بودند که وقتيکه شما بگوئيد 
تيم شماره فالن مشخص شود منظور 
کدوم تيم و تشکيل شده از چه کسانی 

اين يکی از نمونه های ناشی گری . است
ساواکی های نويسنده اين نامه ست که 

ن چريکهای بدون توجه به اينکه در سازما
فدائی خلق تيم ها شماره نداشته اند 

  .چنين گافی داده اند
  
از آنجا که در اين نامه ها ظاهرا محرمانه  -٣

ترين اطالعاتی که برای يک سازمان 
مخالف می تواند وجود داشته باشد قيد 
شده طبيعی است که  چنين نامه ای را 
بصورت عادی نمی نويسند و می کوشند 

ز برای رفقای خودشان آن را بصورت رم
تا در صورتيکه با دستگيری . بفرستند

رابطين و يا لو رفتن مسير های ارسال نامه 
،نامه به دست دشمن افتاد چنين اطالعات 
.  محرمانه ای در اختيار دشمن قرار نگيرد

به خصوص که چريکهای فدائی در آن 
سالها در شرايطی مبارزه می کرده اند که 

تگيری و مواجهه با هر لحظه در خطر دس
به همين دليل هم چگونه . دشمن بودند

ممکن است چنين نامه ای را بدون 
. استفاده از سيستم رمز نوشته باشند 

البته کسانی که نامه ها رو خوانده اند می 
آفيش "دانند که دو سه کلمه رمز مثل 

برای " عصا"برای دالر و " امپرياليستی
تر شک اسلحه آنقدر بچگانه است که بيش

ايجاد می کنه تا رمزی تلقی بشود، که 
برای آن استفاده می شود که دشمن را از 

  . دستيابی به اطالعاتی محروم کند
  
ن ممکن است گفته بشودکه در سازما -٤

رسم نبوده اما  در کتابی که  رمز نويسی
موسسه مطالعات و پژوهشهای "

اين نامه ها سراسر جعلی بوده و  
بوسيله ساواک جهت بد نام کردن 

و درست بر . چريکها ساخته شده اند
عکس اتهامات طرح شده در آنها 
چريکهای فدائی خلق يکی از مستقل 
ترين جريانات سياسی تاريخ يکصد سال 

ايران بودند که اساسا برای قطع اخير 
سلطه امپرياليسم و رسيدن به آزادی و 
سوسياليسم مبارزات خودشون را بر 

حتی در  عليه رژيم شاه آغاز کردند و
چارچوب آنچه که در آن زمان جنبش 
کمونيستی جهانی تلقی می شد آنها با 
اعالم استقالل از قطب های موجود  در 

قل از اين جنبش راه خودشان را مست
رهنمودها و خواستهای اين قطبها  

و ثانيا در اين تشکيالت به  . پيش گرفتند
طور قطع هيچگاه کسی را به دليل 

سازمان و " بنيان های ايدئولوژيک"حفظ 
يا به دليل اعتقاداتش بطور فيزيکی 

 .حذف نمی کردند



20 صفحه          140شماره                                      پيام فدايي 
 

  

چريکهای فدائی "تحت عنوان " سياسی
"  ١٣۵٧ش ها تا بهمن خلق از نخستين کن

منتشر نموده  تاکيد شده که در سازمان 
  .چريکها  رمز نويسی رايج بوده است

  
 ٥٣٢در صفحه . به اين دو نمونه توجه کنيد

کتاب نويسنده بعد از توضيح چگونگی 
بهمن  ١٧درگيری رفيق يوسف زرکاری در 

در اصفهان  که منجر به شهادت  ٥٢سال 
در :" ويسد که اين کارگر قهرمان شد ،مين

ميان وسايل مکشوفه از يوسف 
زرکاری،گواهينامه بهروز عبدی با عکس 
زرکاری،يک جلد جزوه يک چريک 
زندانی،دفترچه کوچک رمز،يک عدد عکس 
ناشناس و يک جلد شناسنامه به نام 

  "محمود انصاری به دست آمد
  

پس با توجه به وجود دفترچه رمز در ميان 
يوسف زرکاری   وسائل باقی مانده از رفيق

که پس از شهادتش به دست ساواک 
افتاده روشن می شود که رمز نويسی 
درصفوف چريکهای فدائی  مرسوم بوده 

کتاب  ٤٥١همچنين در صفحه .  است
وقتيکه گزارش انفجار در موتور رفيق حميد 
اشرف و مجروح شدن وی و فرارش را درج 
کرده اند، به يادداشتهائی که بصورت رمز و 

ط رفيق حميد اشرف نوشته شده  و به خ
  . به دست شهربانی افتاده اشاره می کنند

  
سياهه ای از "در گزارش شهربانی به 

مدارک مکشوفه و باقی مانده از موتور 
اشاره شده که از جمله شامل " سيکلت 

جزوه خطی :" چنين چيز هائی است
شناختن بيشتر از ساواک ،کتاب شرايط 

کمونيستی  ،  پيدايش و رشد جنبش نوين
اشتباهات گروهی نوشته رضا رضائی، دو 
صفحه يادداشت رمز به خط حميد اشرف و 
يک صفحه نوشته به خط حسن نوروزی در 

بنابراين وجود " . باره مبارزه مسلحانه
همين يادداشتهای به صورت رمز نوشته 

 ٥١شده ثابت می کندکه در تيرماه سال 
را  حميد اشرف نامه ها و يا يادداشتهاش
از . با استفاده ار  رمز می نوشته است

آنجا که ادعا می شود که اين نامه ها را 
رفيق حميد اشرف برای رفيق اشرف 
دهقانی نوشته است بايد پرسيد که 
چگونه ممکن است که چنين رفيقی درنامه 
هائی که تاريخ گذاشته شده در پای آنها 

 ٥٥فروردين سال ١٧و  ٥٤آبان سال  ٢٧
ی تواند مهمترين اسرار می باشد، م

سازمان را  بدون استفاده از رمز نوشته 
باشد؟ بدون شک اين  رازی است که 
پاسخ به آن را تنها کارشناسان ساواک که 
نامه رو نوشته اند بايد بدانند کسانی که 

اطالعاتی " شاهکار"با جعل اين دروغها 
  ! شان را به نمايش گذاشته اند

  
د تا اين شاهکار البته گذشت زمان الزم بو

يافته و حال ادعا " تعميق"ساواک ساخته 
شود که اين نامه ها در جريان  دستگيری 
رفيق اشرف دهقانی  در آلمان به دست 
پليس آلمان افتاده و نهاد های امنيتی 
آلمان در چارچوب روابط خود با رژيم شاه، 

اسناد و ميکرو فيلم های بدست آمده را در 
  .داده اند اختيار ساواک قرار 

  
جالب است  که ساواک خودش 
مدعی بود که نامه های مزبور را در 
جريان حمله به پايگاه های چريکهای 

 ٥٥ارديبهشت سال  ٢٨و  ٢٦فدائی در 
بدست آورده ولی حاال ادعا می شود 

پس از يورش پليس آلمان "که نامه ها 
در آلمان به دست "به منزل دهقانی 

طريق سازمان پليس آلمان افتاده و از 
اين ! امنيت آلمان به ساواک داده شده

نهضت امام "ادعا در کتابی به نام 
سيد . نيزمطرح شده است" خمينی

حميد روحانی نويسنده کتاب مزبور در 
کتاب  مدعی شده که با  ٤٩٧صفحه 

دی  ٢٣دستگيری اشرف دهقانی در 
تعدادی ميکروفيلم "در آلمان  ٥٤ماه 

که گويا رفيق " حاوی نامه ها از ايران 
اشرف با خود حمل می کرده  به 

  . دست پليس آلمان افتاده است
روشن است که اين ادعای دشمنان مردم 

ولی اجازه بدهيد بر خالف همه . ماست
اين دروغها ، تاکيد کنم رفيق اشرف 

از منطقه به آلمان  ٥٤موقعی که در سال 
آمد که بوسيله پليس المان دستگير شد  

يلم و نامه ای که از ايران هيچ ميکرو ف
فرستاده شده باشد با خودش حمل نمی 
کرد و پس از دستگيری هم مدتی بعد آزاد 

حاال شما به تاريخ دستگيری .  می شود
اين رفيق  در آلمان و تاريخی که در زير 
نامه ها گذاشته شده توجه کنيد که خود 
اين امر دروغ بودن چنين ادعائی را در اين 

چطور ممکن است . می کند زمينه  ثابت
 ٢٣کسی که خودشان نوشته اند در تاريخ 

دستگير شده می توانسته نامه  ٥٤دی 
را با خودش حمل  ٥٥فروردين  ١٧مورخه 

کند؟ حتما خواهند گفت معجزه ای روی 
اما چنين معجزه ای نه از !! داده است

چريکهای فدائی بلکه تنها از کسانی می 
جديده را با تواند سر بزند که مردم رن

فريب داده و سرگرم " هاله نور"خرافات و 
  . کرده اند

  
حال اجازه بدهيد برای اينکه نقطه پايانی بر 
داستان نامه ها و تصفيه های ايدئولوژيک و 

جاسوسی برای بيگانگان قيد شده در آنها  
گذاشته بشود، توجه شما را به نکته ديگر 

می دانيد که چريکهای . ی هم جلب کنم
که  -  ٥٥تا  ٤٩ائی در فاصله سالهای فد

در مقابله  - زمان چنين اتهاماتی می باشد 
مستقيم با نيروهای امنيتی شاه بوده و 
لحظه ای از پيگردها و ضربات آنها در امان 
نبوده اند و به همين دليل هم تعداد زيادی 
از رفقای فدائی در اين فاصله دستگير و 

من . تندزير شکنجه های وحشيانه قرار گرف
تنها نام برخی را در اينجا ياد آوری می کنم 

دستگير  ٥٥تا  ٥١که در فاصله سال های 
رفيق . شده اند تا سوالی را طرح کنم

عباس جمشيدی رودباری ،رفيق شيرين 
فضيلت کالم ، رفيق اعظم روحی آهنگران 
، رفيق بهمن روحی آهنگران ،رفيق زهرا 

دلرضا آقا نبی قلهکی و سر انجام رفيق عب

در ضمن ياد آوری کنم . کالنتر نيستانکی
که  اين رفيق در جريان فرار حميد اشرف از 

ارديبهشت  ٢٦در  خيابان شارقخانه 
با وی همراه بود و شاهد زنده ٥٥سال 

قهرمانی های اين درگيری جسارت آميز 
بود  که پس از دستگيری در زندان اوين از 
ن جمله برای نويسنده اين سطور که در آ

يادش گرامی . زمان زندان بود  تعريف کرد
همه اين رفقا ئی که نام بردم . باد

ازاعضا،کادر ها و مسئولين چريکهای 
فدائی بوده اند و هر يک مدتها زير شکنجه 

حال سوال اين است که . و بازجوئی بودند
چرا هيچ يک از اين رفقا، تاکيد می کنم 

حتی در زير شکنجه هيچ یک از این رفقا 
به چنين اموری اشاره نکرده اند؟ چرا م ه

دژخيمان ساواک عليرغم  نيازشون به  
اشاعه اين دروغ که چريکها، رفقای 

بنيان های "خودشون را به خاطر حفظ 
شان می کشتند و يا برای " ايدئولوژک 

بيگانگان جاسوسی می کردند و در اذاء آن 
می گرفتند از " آفيش های امپرياليستی"

آنها اعترافی را مبنی بر تائيد هيچکدام از 
اين موضوع بدست نياوردند؟ آيا خود اين 
امر نشان نمی دهد که دعاوی ساواک که 
در نامه های مزبوربرجسته شده، اتهام 
بيشرمانه ای  است که برای خدشه دار 
کردن چهره چريکهای فدائی اختراع شده 

   است؟
  
با توجه به آنچه گفته شد روشن است که  

مه ها سراسر جعلی بوده و بوسيله اين نا
ساواک جهت بد نام کردن چريکها ساخته 

و درست بر عکس اتهامات طرح . شده اند
يکی از  خلق شده در آنها چريکهای فدائی

ترين جريانات سياسی تاريخ مستقل 
يکصد سال اخير ايران بودند که اساسا 
برای قطع سلطه امپرياليسم و رسيدن به 

م مبارزات خودشون را آزادی و سوسياليس
حتی در  بر عليه رژيم شاه آغاز کردند و

چارچوب آنچه که در آن زمان جنبش 
کمونيستی جهانی تلقی می شد آنها با 
اعالم استقالل از قطب های موجود  در اين 
جنبش راه خودشان را مستقل از 
رهنمودها و خواستهای اين قطبها  پيش 

به طور و ثانيا در اين تشکيالت  . گرفتند
بنيان "قطع هيچگاه کسی را به دليل حفظ 

سازمان و يا به دليل " های ايدئولوژيک
  . اعتقاداتش بطور فيزيکی حذف نمی کردند

  
به اميد اينکه جوانان ما جهت درس گيری 

اسناد اصلی اين  ،از رستاخيز سياهکل
و اجازه  هندجنبش را مورد مطالعه قرار د

ن مردم ندهند که دروغپردازيهای دشمنا
مانع از آن شود که آنها از تجارب مبارزاتی 
چریکهای فدائی خلق درس های مبارزاتی 

. گذشته را چراغ راه آينده سازند آموخته و
فراموش نبايد کرد که همه اهميت مطالعه 
تاريخ  برای درس گيری از آن و هموار کردن 
راه ساختن آينده ای است که بايد عاری از 

  .باشد زور و ظلم و سرکوب
  
  ٢٠١١فوريه  ٣  -  ١٣٨٩بهمن  ١٤
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چريکهای فدائی خلق ايران با تجزيه و تحليل شرايط ايران به اين  
نتيجه رسيده بودند که وظيفه هر گروه انقالبی آغاز مبارزه 

 .مسلحانه چه در شهر و چه در روستا ست
  

با اين اعتقاد بود که چريکهای فدائی خلق دست اندرکار تدارک 
يک هسته مسلح چريکی . ه چريکی در شهر و روستا شدندمبارز

سازمان داده شد  و اين هسته به فرماندهی رفيق شهيد علی 
 ١۵در تاريخ . اکبر صفائی فراهانی، رهسپار جنگلهای شمال شد

در " مکار"نفری رزمندگان سياهکل از دره  ۶دسته  ١٣۴٩شهريور 
رفيق  ۶اين . ردنزديکی چالوس حرکت خود را به سمت غرب آغاز ک

علی اکبر صفائی فراهانی، جليل انفرادی، : عبارت بودند از رفقا 
عباس دانش بهزادی، مهدی اسحاقی، رحيم سماعی و هادی 

قرار های ارتباطی طوری سازمان داده شده .  بنده خدا لنگرودی
بود که دسته پارتيزانی هنگام عبور از مناطقی که در کوهپايه های 

. بومی مسکن داشتند با شهر تماس برقرار کند آن مناطق رفقای
ماه به طور مداوم سراسر جنگلهای شمال را  ۵اين هسته حدود "

از شرق مازندران گرفته تا غرب گيالن در نورديده و وضعيت 
اجتماعی و وضعيت جغرافيائی منطقه را به طور علمی  –اقتصادی 

و جنگل ،با شناسائی کرد و خود را با شرايط سخت زندگی در کوه 
راهپيمائی های طوالنی و غيره، در تابستان و زمستان تطبيق 

  ) ١."(داد
مسايل مهمی از قبيل آشنائی و خو گرفتن با مناطق و معابر 
جنگلی و کوهستانی،تهيه آذوقه،  تهيه ملزومات انفرادی و جمعی 

و تعداد دسته پارتيزانی با پيوستن . و غيره به تدريج حل گرديد
محمد علی محدث : شهر به نام های رفقا رفقائی از

نفر افزايش  ١٠قندچی،هوشنگ نيری، آرش واحمد فرهودی به 
يافت که از اين عده يک نفر در جنگل مفقود گرديدکه بعد ها روشن 

 . شد صحنه مبارزه را ترک کرده است
  

رفقای دسته کوه با کمک رفقای رابط شهر که بطور مرتب برای 
ياز هايشان را تدارک می ديدند ضمن شناسائی آنها آذوقه و ديگر ن

جنگل های شمال شروع به انبارک زنی نموده و تعدادی انبارک که 
حاوی مواد غذائی و ديگر ملزومات مورد نياز دسته پارتيزانی بود 

نفر به حرکت خود  ٩به اين ترتيب  دسته پارتيزانی با . ايحاد کردند
از دره ) يک ماه و نيمه(و  )دو ماهه( ادامه داد و در دو برنامه

واقع در شرق مازندران را شناسائی " راميان"چالوس تا منطقه 
. کرده و به صورت پارتيزانهائی مقاوم و با تجربه آماده عمل گرديدند

شناسائی کوه ها و جنگل های مازندران تا اوائل یهمن ماه طول 
کشيد و دسته جنگل حدود ده روز مانده به حمله به پاسگاه 

 . سياهکل از مازندران به گيالن و جنگل های سياهکل برگشتند
  

قرار بود بالفاصله پس از تکميل شناسائی ابتدائی که امکان تحرک 
حساب شده را به دسته کوهستان می داد، عمليات نظامی آغاز 

اين عمليات به صورت حمله به يک پاسگاه و خلع سالح آن .  شود
می بايست پس از عمليات بدون در نظر گرفته شده بود و رفقا 

درنگ منطقه را ترک کرده تا از عکس العمل احتمالی دشمن 
 مصون باشند

  
بهمن رفقای شهر مورد يورش سازمان يافته و سراسری  ١١در 

سازمان امنيت قرار گرفتند و عده ای از کادر های سازمان 
کوهستانهای (بهمن در جنگلهای سياهکل  ١۶در . دستگير شدند

ارتباط رفقای شهر با دسته جنگل بر قرار گرديد و رفقای  )ديلم
جنگل از ضربات وارده به سازمان مطلع گرديدند ولی هنوز نمی 
دانستند که رفيقی که در کوهپايه های سياهکل معلم بود و محل 

در اين . انبارک آذوقه در آن منطقه را می دانست نيز لو رفته است
ای شهر به فعاليت دسته کوه فاصله دشمن که از طريق دستگيره

پی برده بود تعدادی از مامورين ويژه خود را به منطقه فرستاده بود 
که  در نتيجه وقتيکه رفقای دسته کوه برای نجات معلم جوان يکی 
از اعضای خود به نام رفيق هادی بنده خدا لنگرودی را به دهکده 

که با فرستادند  نامبرده بوسيله ماموران دشمن " التزشاغو"
لباس شخصی در منطقه حضور داشتند  محاصره و دستگير می 

رفيق هادی بنده خدا لنگرودی در مقابل حمله ماموران . شود
مقاومت کرده و حتی با سالح خود تيراندازی می کند اما سرانجام  

 .بوسيله نيرو های دشمن اسير گرديد
طبق طرح رفقایی که در ارتفاعات بودند فورا تصميم می گيرند که 

قبلی حمله را شروع کنند تا در همان حال موجبات رهائی رفيق 
 .زندانی را نيز فراهم کرده باشند

  
دسته پارتيزانی ) شب ٧حدود ساعت (بهمن ١٩در شامگاه 

سياهکل از مواضع خود خارج شده و پس از تصاحب يک مينی 
لونک به سوی سياهکل رفته پاسگاه  –بوس در جاده سياهکل 

 .ری سياهکل را مورد حمله قهرمانانه خود قرار دادندژاندارم
  

 ٩در اين حمله تمام موجودی سالحهای پاسگاه که عبارت از 
در .  قبضه تفنگ برنو و مسلسل بود به نفع خلق مصادره گرديد

اين عمل  معاون پاسگاه سياهکل و فرد ديگری که رئيس خانه 
تلفات به  انصاف سياهکل بود کشته شدند و رفقا بدون دادن

ارتفاعات جنوبی عقب نشينی کردند تنها گلوله ای بازوی رفيق 
در ضمن رفيق زندانی در پاسگاه . هوشنگ نيری  را مجروح نمود

 .نبود و همراه رئيس پاسکاه به رشت منتقل گرديده بود
  

اسفند دسته پارتيزانی سياهکل مورد حمله  ٨بهمن تا  ١٩از 
آنها دليرانه نبرد کردند و بر . تمتمرکز نيرو های دشمن قرار گرف

اساس اطالعات موجود تعدادی از نيرو های دشمن را از پای در 
 .آوردند

  
رژيم مزدور شاه  بالفاصله پس از حمله به پاسگاه سياهکل هنگ 
ژاندارمری گيالن و تمام نيرو های پليس و ارتش در منطقه را 

به منطقه اعزام بسيج نمود و يک گردان ارتش نيز از پادگان منجيل 
دشمن . شد تا رزمندگان سياهکل را محاصره و سرکوب نمايد

آنچنان نيروی عظيمی را وارد صحنه کرد که تصورش برای کسی 

 گزارش كوتاهي از رويداد هاي
  
  !نبرد تاريخي سياهكل 
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سپهبد اويسی فرمانده ژاندارمری کل کشور شخصا . مقدور نبود
غالمرضا برادر شاه برای بازرسی و . عمليات  را رهبری می کرد
ستون "اين دشمن با تشکيل بنابر. سرکشی فرستاده شد

در سياهکل وتمرکز نيروی عظيمی کوشيد تا " عمليات تعقيب
 .دسته پارتيزانی را در همان آغاز حرکت نابود سازد

  
رزمندگان سياهکل پس از حمله به پاسگاه سياهکل به ارتفاعات 

از آنجا گه رفيق هوشنگ نيری در . جنوبی عقب نشينی کردند
ير خوره بود فرمانده دسته ،رفيق صفائی جريان حمله به پاسگاه ت

چهل "به اتفاق رفيق جليل انفرادی وی را به سوی روستای 
بردند تا در صورت امکان وی را برای معالجه به شهر " ستون

بفرستند  و بقيه رفقا نيز از آنجا که می خواستند از انبارک آذوقه 
حرکت استفاده کنند به سوی اين انبارک " کاکو"واقع در قله 

ولی متاسفانه محل انبارک قبال توسط افراد دستگير شده . نمودند
 .لو رفته  و منطقه در محاصره نيرو های رژيم بود

  
متاسفانه رفيق صفائی و رفقای همراهش به دليل عدم رعايت 

دشمن . دستگير شدند" چهل ستون" مسايل امنيتی در روستای 
قه آگاه شده بود و پس که از قبل از حضور دسته پارتيزانی در منط

از حمله به پاسگاه هوشيار ترنيز شده بود از طريق بسيج روابط 
خود در روستا ها از همه خواسته بود که هر تازه وارد نا  آشنائی 

در نتيجه اين رفقا بر اساس . را فورا به ماموران معرفی کنند 
ن گزارشات ساواک به کمک روستائيان نا آکاه که از اهداف رزمندگا

سياهکل هنور اطالعی نداشتند دستگير شدند و رفقائی هم که 
رفته بودند در محاصره دشمن قرار گرفتند و " کاکو" به سوی قله 

ساعت نبرد قهرمانانه با قوای متمرکز دشمن  و آنگاه  ۴٨پس از 
رفقا مهدی اسحاقی و (که مهماتشان به پايان رسيد دو نفرشان 

ختند و دو رفيق ديگر که رمقی در در درگيری جان با)رحيم سماعی
يکی از رفقا توانست از . تن نداشتند به اسارت دشمن در آمدند

اسفند در حوالی  ٨محاصره خارج شود که چند روز بعد در 
روستایی بطور نيمه جان و يخ زده يافته شد و بدين ترتيب از 

تن نيز در  ٢تن به اسارت دشمن در آمدند و  ٧نفره کوه  ٩دسته 
 .ل به شهادت رسيدندجنگ

  
در نتيجه رفقای سياهکل با عدم توجه به تحرک الزمه در اين گونه 
شرايط و ماندن در منطقه محاصره شده بوسيله دشمن و عدم 
رعايت مسايل امنيتی در رابطه با توده های ناآگاه  بوسيله 
مزدوران رژيم ضربه خورده و دسته چريکی با شکسب مواجه 

تصادفی کامال . سته چريکی يک تصادف بودشکست ه"اما  .گرديد
در هر (اما مبارزه انقالبی هميشه با نوعی ريسک . اجتناب پذير

همراه است و پيش آمدن چنين تصادفهائی هم ) لحظه خود
به هر حال از همين تجربيات است . طبيعی اند و هم اجتناب پذير

عود که انقالبيون بايد درس بگيرند و همين شکستهايند که پله ص
 .به پيروزی خواهند شد

  
ما ديديم که جنبش سياهکل با آن عمر کوتاهش و با وجود 
شکستش، به انقالبيون و به خلق چه شوری بخشيد و چه اميدی 

  )٢." (داد
دشمن به دنبال دستگيری رفقای دسته کوه خيلی زود آنها را به 
اتفاق تعدادی از رفقای شهر که قبال دستگير شده بودند و در 

.  به جوخه اعدام سپرد  ١٣اسفند ماه  ٢۶نفر را در  ١٣موع مج
تيرباران اين رفقا  و اعالم آن در رسانه های دولتی به جای ايجاد 

 . ترس و وحشت با خشم ونفرت مردم مواجه شد
  

واقعيت اين است که انعکاس اخبار عمليات سياهکل  چون انفجار 
آتش آگاهی را در  بزرگی بود در فضای سرد و ماتم زده کشور  که

سراسر ايران شعله ور نمود  و نسلی از مبارزان را به صحنه عمل 
به خصوص که دشمن ترسيده از اين حرکت بيش .  انقالبی کشاند

از همه و از طريق  ماشين عظيم تبليغاتی اش اين حرکت را به 
در ادامه حرکت رزمندگان سياهکل رفقای شهردر .  ميان مردم برد
رفيق فدائی ، رئيس دادستانی ارتش به نام  ١٣باران پاسخ به تير

تيمسار فرسيو را اعدام انقالبی کردند و جالب است که يک ماه 
فرسيو "بعد دانشجويان مبارز در تظاهرات خود شعار می دادند 

 ".مرگت مبارک
  

واقعيت اين است که حرکتی که در سياهکل شروع شد در تداوم 
ن نمود و حمايت معنوی توده ها خود جو سياسی جامعه را دگرگو

را جلب نمود و به تدريج شرايط را برای جلب حمايت مادی آنها 
سال بعد و در جريان قيام توده ها بر عليه  ٧تا آنجا که .  آماده نمود

رژيم وابسته به امپرياليسم شاه اين شعار در ابعادی وسيع  سر 
اين خود  و" ايران را سراسر سياهکل می کنيم:" داده شد که 

  . جلوه آشکاربود از پيروزی استراتژيک آن حرکت انقالبی
  

  !گرامی باد راه سرخ و پيروزمند رزمندگان سياهکل
  ! زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی است

 
  :زیرنویس ها

  
  از مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک) ٢(و ) ١(

   اعـــدام 
  جلوه گر در چشمـم ، شگرد رزم ِ تصويـرم
  يأس و جنون گردد نا اميد زفكرتســخيرم

  
  ند م در اين دخمه ، چيست راه نجاتم كـشيد

  آرزويـم رزم است ، زندان  نتوان كرد اسـيرم
   

  از نياز رهائي خلق ، چشمم جهان بين شـد
  دژ و دژبان لــرزند ، از شــرنـگ زنجــيرم

  
  انديشم به راه خويش ، بر سهـو و خطاي خويش

  بـاشــد شـكـنم روزي ، زوالنــــه و زنـجـيـرم
  

  د پيـچم ، به آزادي انسان انديشم از درد بخو
  نسـازد زميـن گـيرم ،  اين غُــل و زنجـيرم

  تا نشنوند دژخيمان ، از درد فغان من
  خفه در گلو سازم ، ناله هاي شبگيرم

  
  چون سرو بلند قامتم ، ريشـه در زميـن دارم
  خم نتوان كرد توفانم ، چونكه سخت تعميرم

  
  

  ي پــروازم جـوالن گـهـي نباشــد  ازبـرا
  مـي پـرد ز رخـنه هـاي قـفـس پر ِتيـرم

  
  ز اعدامم شاد مگرد پاي مكوب ، جالد مزدور

  اعـدام ، نـام ديگريسـت بـرتـداوم تـكـثـيرم
  

  رحيمه توخي
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  ورنتو كاناداي از چهلمين سالگرد سياهكل در تاتگزارش
 

 

 

 

 

 

 ۵در چهلمين سالگرد حماسه سياهکل، بعد از ظهر روز شنبه 
، شهر تورنتو شاهد مراسمی پر شکوه در ٢٠١١فوریه 

تن از ایرانيانی بود  ٧٠٠بزرگداشت این واقعه، با شرکت بيش از 
که بخشی از آنها از اروپا و آمریکا برای شرکت در این مراسم 

در این مراسم، اشرف دهقانی یکی از اعضای اوليه . آمده بودند
او نویسنده . سازمان چریکهای فدایی خلق ايران سخنرانی کرد

است که در آن شرح شکنجه " حماسه مقاومت"کتاب معروف 
های ساواک در در زندان ١٣۵٠های وحشيانه ای که در سال 

حکومت شاه تحمل کرده  و همچنين شرح فرار موفقيت آميز 
دیوارهای . آمده است اش بعنوان یک زن چریک از زندان قصر

با عکس ده ها تن از " مرکز اجتماع تورن هيل"سالن بزرگ 
رزمندگان سياهکل و زنان و مردان چریک فدائی تزئين شده بود 

مبارزه مسلحانه با رژیم  در جریان ۵٠-۵٧که در بين سالهای 
اشرف دهقانی در صحبتهای خود   .شاه جان باخته بودند

چگونگی تشکيل چریکهای فدایی خلق، دالیل گرایش وسيع 
نسل جوان به آن، شرایط زندگی مخفی، نقش برجسته زنان در 
این سازمان و آموزشهای تجربه سياهکل در خدمت شرایط 

ان خواست که برای رهائی او سپس از جوان. کنونی را بر شمرد
از ستم و دیکتاتوری موجود و وضع فالکت باری که برايشان 

بيات سياهکل درس گرفته و قبل از هر جيز در رساخته اند از تج
های دیگر این برنامه شامل  بخش. جهت تشکل خود گام بردارند

دکلمه ای در وصف سياهکل، پخش یک ویدیو کليپ، برنامه 
شعری از رحيمه توخی شاعر های هنری و همچنين 

نکته برجسته این مراسم . بود" اعدام"به نام  ستانیافغان
استقبال پرشور و ابراز احساسات جمعيت نسبت به اشرف 

در آغاز . دهقانی در آغاز و پس از پایان سخنرانی او بود
سخنرانی جمعيت به پاخاست و تا چند دقيقه برای سخنران 

در فضایی مملو از شور و . کف زده و ابراز احساسات کرد
هيجان، اشرف دهقانی در پاسخ به ابراز احساسات شديد 
حضار رو به جمعيت گفت که من همواره اعتقاد داشته ام و 

های شما، نه  گفته ام که اين همه احساسات و ابراز محبت
احترام به یک شخص بلکه احترام به نفس مقاومت انقالبی، به 

ر عليه ظلم و ستم، و احترام به نفس پايداری در مبارزه ب
چريکهای فدائی خلق و تمام مبارزینی ست که در راه آزادی 

در پایان سخنرانی و در وقت تنفس نيز تعداد . جان باخته اند
آنها هر . بسيار زیادی از حاضرین دور اشرف دهقانی حلقه زدند

کدام دست اشرف دهقانی را می گرفتند و از برآورده شدن 
بسياری . ین شان برای دیدار با وی سخن می گفتندآرزوی دیر

او را در آغوش خود می فشردند و صورت وی را می بوسيدند و 
درد "این اشکها نه تنها فریاد . اشک شادی و شوق می ریختند

بود بلکه نشانی از همبستگی و اميد آنها به تحقق " مشترک
همين  برخی از حاضرین نيز در. آزادی را به نمایش می گذاشت

در بيرون سالن، ميز  .فرصت به طرح سواالت خود می پرداختند
کتاب چريکهای فدائی قرار داشت که با استقبال چشمگير 
شرکت کنندگان مواجه شد و اکثر کتابهای اشرف دهقانی که 

برخی . در آنجا عرصه شده بود خریداری شده و به اتمام رسيد
کتابها به اشرف از حاضرین پس از تهيه کتاب، برای امضای 

ها  می کردند و او با روی باز و با حوصله کتاب دهقانی مراجعه
مراسم توسط . را امضا و به ابراز محبت حاضرین پاسخ می داد
  .چریکهای فدایی خلق ايران در تورنتو برگزار شد

  

 ٢٠١١ فوریه ۶ -تورنتو
  بابک آزاد

  

  

  

  

  

  
  

، به مناسبت فرا رسيدن ٢٠١١در روز شنبه پنجم فوریه 
چهلمين سالگرد حماسه سياهکل  مراسم با شکوهی از 

. شد طرف چریکهای فدایی خلق ایران در تورنتو کانادا برگزار
نفر از طریق  ١۵٠نفر در سالن و  ٨٠٠در این مراسم حدود 

تصاویر شهدای به خون خفته . شبکه پالتاک شرکت داشتند
فدایی روی دیوارهای سالن بسيار بزرگی که مراسم در آن 
جا برگزار ميشد، تصاویری که هر یک یادآور شور و عشق و 

بودند و  اميد به رهائی کارگران و توده های تحت ستم ایران
خاطره مقاومت و ایثار انقالبی فداکارترین نسل مبارز 
ميهنمان را به نمایش ميگذاشتند، هر انسان آزادیخواه و 

در آغاز رفيق مجری  .مبارزی را تحت تأثير قرار می داد
مراسم حضار را دعوت نمود تا به یاد رزمندگان سياهکل که 

به یاد تمامی "و  نام برد،" ببرهای دیلمان"از آنها به عنوان 
شير زنان و کوه مردانی که برای نابودی ستم  جان باختند و 
به یاد تمامی جان باختگان راه آزادی و سوسياليسم و به 

یک دقيقه کف " ویژه جانباختگان چریکهای فدایی خلق ایران
مراسم با پخش ویدیو کليپ بسيار زیبا و هنری از . بزنند

 ١۵"آن از زندگی و شهادت تاریخچه حماسه سياهکل که در 
شرح مختصری داده شده بود، ادامه یافت، و پس " مرد دلير

لحظه دیدار با یکی از  .از آن ترانه سرود آفتابکاران اجرا شد
چهره های حماسی مبارزه و مقاومت فرا ميرسد و شوق 

رفيق . دیدار را ميشود در تک تک چهره حاضرین مشاهده کرد
تی از کتاب حماسه مقاومت را که مجری با صدایی رسا جمال

برای نسل من دیر آشناست و برای نسل جوان نوید دهنده 
کتاب حماسه  ٢٨٠این جمالت از صفحه . هست آغاز ميکند

قسمتی از آن . است" خطاب به دشمن"مقاومت با عنوان  
  : را در اینجا ذکر می کنم

 ميدانم که آرزو ميکنيد دوباره زنده دستگيرم سازید، ولی"
. قاطعانه به شما می گویم که این آرزو را به گور خواهيد برد

اگر به فرض محال هم این : ولی از شما این را می پرسم 
چنين شود ، چه می توانيد بکنيد؟ آیا به زیر شکنجه ام می 
کشيد ؟ تير بارانم می نمایيد؟ آیا نهایتی از کشته شدن هم 

ایيان خلق ، هست؟ خودتان خوب می دانيد که برای ما فد
کشته شدن در راه  خلق و برای آزادی آنها سعادت و افتخار 
بزرگی است و شما تازه بعد از آن همه تالش ، با کشتن ما 

   "آرزوهایمان را بر آورده ميکنيد
. مجری برنامه شروع سخنرانی رفيق را اعالم می کند

جمعيت حاضر در سالن یکپارچه بپا می خيزند و رفيق اشرف 
در ميان شوق و استقبال بيکران حضار به روی سن  دهقانی
حاضرین همچنان بپا ایستاده و با شعار درود بر . می رود

فدایی، نهایت عشق و احترام خود را نسبت به رفيق به 
رفيق . مثابه سمبلی از چریکهای فدایی خلق ابراز می کنند

اشرف با مشت هایی گره کرده و با لبخندی که مملو از مهر 
ق به مردم خویش است به ابراز محبت و احساسات و عش

حضار پاسخ می گوید و ضمن سپاسگزاری از آنها همچون 
هميشه تأکيد می کند که این ابراز محبت عزیزان صرفًا به 
خاطر یک شخص نيست بلکه برای ارج گذاری به کمونيست 

با خون خود نهال انقالب ایران را "ها و مبارزینی است که 
، و همچنين برای همه کسانی است که  با "ندآبياری کرد

   .پایداری با دشمنان مردم مبارزه می کنند

  
١٧ صفحه  
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اسه سياهکل در روز چهلمين سالگرد حم
با حضور رفيق اشرف  ٢٠١١فوریه  ۵شنبه 

 .برگزار شد) کانادا(دهقانی در شهر تورنتو 
انقالبی  -با توجه به اهميت سياسی

و استقبال قابل اشرف سخنرانی رفيق 
تقدیر عزیزانی که با شور و هيجان و عشق 
مبارزاتی خود فضائی سرشار از صميمت 

د، این مراسم را در سالن بوجود آورده بودن
با شکوهمندی خاص خود می توان یک 

  . اد ماندنی محسوب کردبه یرویداد تاریخی 

با اینکه بررسی کامل مسائل مختلفی که 
رفيق اشرف دهقانی در سخنرانی خود 
مطرح کرد نياز به فرصت بيشتری دارد که 
از محدوده این گزارش خارج است، اما در 

رخی از جنبه اینجا پس از اشاره ای به ب
های مهم این مراسم، به برخی از نکات 
مهم سخنرانی آن رفيق نيز اشاره خواهد 

  .شد

مراسم گراميداشت یاد رزمندگان سياهکل 
نفر، با  ٨٠٠با شرکت حدود  ٧در ساعت 

و اجرای " اهکليرستاخيز س"پخش کليپ 
. شروع شد" سر اومد زمستون"سرود 

سپس هنگامی که نوبت به سخنرانی 
ق اشرف دهقانی رسيد و وی برای رفي

سخنرانی به روی صحنه رفت، مردم برای 
ادای احترام به این رفيق از جا برخاسته و 

درود بر "با دست زدن و سر دادن شعار 
و " فدایی، فدایی تو افتخار مایی"و " فدایی

قانه از او يبا ابراز احساسات شدید رف
چنان شور و شعف عميق . استقبال کردند

بی در جمع ایجاد شده بود که انقال
ها نتوانستند از سرازیر  بسياری از آن

  .شدن اشک شوق خود جلوگيری کنند

رفيق اشرف دهقانی در پاسخ به این 
احساسات پاک مردم ضمن ابراز سپاس از 

آنان، سخنانی که " ابراز محبت های"
نشان از قدردانی او نسبت به مردم مبارز و 

: او گفت که. مودآزادیخواه است را بيان ن
من هميشه اعتقاد داشتم و گفته ام که 

یک  برایاین ابراز احساسات عزیزان، صرفًا 
شخص نيست، بلکه این در واقع بيان 

احساس به نفس مقاومت انقالبی، به 
چریکهای فدائی خلق و به همه کمونيست 
 ها و مبارزینی است که در راه تحقق آرمان

ستمدیده با  های کارگران و دیگر توده های
خون خود نهال انقالب ایران را آبياری 

هایی که هنوز هم سرفراز  کردند، و به آن
و استوار و پایدار در مقابل دشمن ایستاده 

  . و مبارزه می کنند

انعکاس واقعيت و درستی این حرف رفيق 
اشرف دهقانی را در درجه اول می شد در 
چهره رنج دیده زندانيان سياسی سابق از 

ه ها و خط و مشی های سياسی گرو
ها را می شناختم  که بعضی از آن مختلف

و یا در آن مراسم با ایشان آشنا شدم، 
ها احساس می  انگار آن  .مشاهده کرد

کردند رفيق و رفقا و مبارزینی وجود دارند 
ها در  ها و شکنجه هائی که آن که با  رنج

سياهچال های جمهوری اسالمی تحمل 
ها همدردند و  شنا بوده، با آنکرده اند دیر آ

با مقاومت و مبارزه خود اجازه نمی دهند 
خون جانباختگان راه آزادی ایران فراموش 

دیدن اشک های ایرانيان  . شود
ها و آرزوهای خلق  آزادیخواهی که اميد

مقاوم ایران در نگاهشان به این زن مبارز 
موج می زد، هر بيننده ای را تحت تأثير قرار 

  . دمی دا

یکی از خصوصيات مهم این مراسم، ترکيب 
اجتماعی شرکت کنندگان آن  - سياسی

حدودأ نصف جمعيت را فعالين . بود
سياسی چپ تشکيل می دادند و نصف 
دیگر شامل اقشار اجتماعی مختلف 

برخی نيز . ایرانيان آزادیخواه مقيم تورنتو بود
مریکا و اروپا برای آاز شهرهای مختلف 

و دیدار با رفيق اشرف  شرکت در مراسم
دهقانی و شنيدن سخنان او از نزدیک، به 

چه چيزی این افراد . تورنتو آمده بودند
 مختلف را زیر یک سقف جمع کرده بود؟ 
کدام نقطه اشتراک در گذشته و زمان حال 

ها موجب شده که چنين  این انسان
فضایی سرشار از صميميت و دوستی 

يق چنان در به گونه ای که رف  ایجاد شود؟
ها قرار بگيرد که  حلقه محبت این انسان

نيازی نباشد که برای محافظت رفيق از 
گزند دشمن و بدخواهان اقدام خاصی 
صورت بگيرد؟ به نظر من رفيق اشرف 
دهقانی با زندگی سراسر مبارزاتی خود، 
به عنوان یک زن انقالبی، سمبل مقاومت 
و مبارزه اقشار مختلف مردم ستمدیده 

ان بر عليه ستمگران و سرکوبگران ایر
است، و این، آن عنصر اجتماعی است که 

های آزادیخواه را به یکدیگر  این انسان
ها،  نزدیک کرده و موجب شده که همه آن

از فعالين سياسی گروه های انقالبی 
مختلف گرفته تا مردم آزادیخواه و مترقی در 

دوستانه و ی یک جا جمع شوند و فضا
  .را بوجود آورندای رفيقانه 

حضور این زن کمونيست و مبارز که به الگو 
و سرمشقی انقالبی برای همه نسلهای 
مبارز کنونی و آینده تبدیل شده، موجب 
شده بود که تعداد زیادی از جوانان و 
. نوجوانان نيز در این مراسم شرکت کنند

حضور تعدادی از جوانانی که در خيزش 
شرکت کرده  انقالبی سال گذشته در ایران

آنها با . بودند، در این مراسم چشمگير بود
معرفی خود به رفيق اشرف و توضيح این 
که در چه زمانی و چگونه با نام وی آشنا 
شده اند، با رفيق اشرف دهقانی گفتگو 

ها و مسائل مختلفی را با او  والئکرده و س
کودکانی را دیدم   .در ميان می گذاشتند
دست گرفته و پيش  که کتابهای صمد را در

خواهر صمد "رفيق اشرف می آوردند و با 
های  از عالقه اشان به داستان" بهرنگی

این صحنه ها فعالين . صمد می گفتند
سياسی نسل گذشته را به یاد دوران 

  . کودکی و نوجوانی خود انداخته بود

شاعر آزادیخواه افغانی، رحيمه توخی و 
تان نيز تعدادی از مبارزین انقالبی افغانس

یکی از اشعار . در این مراسم شرکت کردند
انقالبی رحيمه توخی نيز توسط یکی از 

حضور . رفقای برگزارکننده خوانده شد
مبارزین کشورهای خاورميانه در این 
مراسم نشان دهنده تأثير عميقی است 
که حماسه سياهکل روی مبارزات انقالبی 

  . خلق های منطقه داشته است

سخنراني رفيق اشرف 
و اهميت   دهقاني

مراسم چهلمين سالگرد 
  حماسه سياهكل 

  !در تورنتو 
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انی سخنرانی خود را با رفيق اشرف دهق
نگاهی به تاریخ سازمان چریکهای فدایی 

او نکته بسيار . خلق ایران شروع کرد
مهمی را در این رابطه توضيح داد و گفت 

چون ما نمی خواهيم در گذشته و "که 
تاریخ گذشته باقی بمانيم، باید ببينيم که 
از آفتابکاران جنگل چه آموزش هائی را می 

شرایط کنونی آموخت؟ و  توان برای تغيير
اساسًا دليل بررسی تاریخ هم این است 
که از آن درسی برای شرایط حال و آینده 

گذشته چراغ راه آینده است و . گرفته شود
اتفاقًا به همين دليل است که تاریخ توسط 
طبقات حاکم تحریف می شود تا نسل 
های جوان نتوانند به درس های نهفته در 

  ." یابند مبارزات گذشته دست

رفيق اشرف دهقانی توضيح داد که 
چریکهای فدائی خلق با بررسی و تحليل 
شرایط ایران و جهان به این نتيجه رسيدند 

مبارزه مسلحانه توده ای طوالنی، و نه "که 
قيام، استراتژی منطبق با شرایط جامعه 

این استراتژی، فقط جنبه . ایران است
رتجاع، نظامی ندارد، بلکه در طی جنگ با ا

فضا و محيطی در جامعه بوجود می آید که 
امکان متشکل شدن را به طبقه کارگر و 

او ." دیگر اقشار و طبقات مردمی می دهد
در قسمت دیگری از سخنرانی خود تأکيد 
کرد که با توجه به دالیل اساسی اتخاذ آن 
استراتژی مثل سيستم سرمایه داری 

آن وابسته در کشور و دیکتاتوری ناشی از 
که امروز نيز در جامعه ایران وجود دارند و به 
طور کلی همه واقعيت های اساسی 
باعث شده اند که این راه در شرایط کنونی 
. هم همچنان راه درست انقالب ایران باشد

او همچنين به تغييراتی که از زمان 
سياهکل تا کنون در جامعه ایران بوجود 

تاکتيک  آمده نيز اشاره کرد و تأکيد نمود که
های مبارزاتی در حال حاضر را باید بر 
. اساس شناخت از وضعيت کنونی برگزید

به گفته رفيق اشرف ولی در هر حال 
آفتابکاران "ترین درس ماولين و مه"دهقانی 
این است که قهر ضد انقالبی را " جنگل

      ."تنها با قهر انقالبی می شود پاسخ داد

تجارب رفيق اشرف دهقانی با رجوع به  
تاریخی مبارزات گذشته نشان داد که 
چگونه نسل جوان انقالبی کنونی می 

ه بوی . بياموزد" آفتابکاران"تواند از نسل 
وی راتوضيح مشکالتی که امروز در پيش

پرداخت و  کنونی وجود داردانقالبی نسل 
دید که در شرایط کنونی چه باید  گفت که

 روی جنبش مردم قرار دارد واموانعی پيش
با چه اقداماتی می شود آن مشکالت را از 

او در این رابطه توضيح . سر راه برداشت
بحث بر سر یادگيری از درس های : "داد که

  . است نهفته در تاریخ
مشکل اساسی مردم ما رفيق اشرف، 

در شرایط  برای رهائی از سلطه حاکم
اسم برد، و " فقدان رهبری"کنونی را 

ا اولين تشکيل یک تشکل کمونيستی ر
گام برای پاسخ دادن به این نياز اساسی 

در شرایط بر شمرد و تأکيد کرد که 
دیکتاتوری در ایران، یک تشکل انقالبی تنها 
با توسل به سالح قادر به حفظ خود و 

یک "و ی است، انجام کارهای مبارزات
تنها از طریق جنگيدن با تشکل انقالبی 
 یروبه پيشرا  خود دنامی تو رژیم سرکوبگر

او سپس گفت که " .دمردم تبدیل کن
و  وظيفه همه نيروهای انقالبیوظيفه ما، "

خلق آزادی در گروی  همه کسانی که دل
این است که به هر " ستمدیده ایران دارند

در جهت ایجاد  وسيله ای که می توانيم
چنين تشکلی کوشش بکنيم  و به شکل 

  .نيمایاری برسآن گيری 
انی با این سخنرانی رفيق اشرف دهق

جمهوری اسالمی ": شعار به پایان رسيد
  " .با هر جناح و دسته نابود باید گردد

در آخر این گزارش باید بگویم که با توجه به 
این که رفيق اشرف دهقانی در سخنرانی 
خود به توضيح بسياری از مسائل مطرح در 
جنبش انقالبی پرداخت و به بسياری از 

اد، از این رو مبرم ترین پرسش ها پاسخ د
چهلمين سالگرد مراسم بزرگداشت 

و سخنان رفيق مورد توجه و  سياهکل
مبارزین و فعالين استقبال گرم نه فقط 

حاضر در آن مراسم بلکه  سياسی
مبارزینی که یا از طریق پالتاک و یا به 

شکل دیگری در جریان آن قرار گرفتند، واقع 
 انقالبی ارزش و اهميتشد و همه آن ها 

سخنرانی رفيق را در مجامع  مراسم و این
مختلف سياسی مورد مطالعه و بررسی 

  . قرار داده و می دهند
در عين حال دشمنان و بدخواهان نيز که 

عليه  را حرکتی بربرگزاری این مراسم 
به خلقی خود  انقالبی و ضد منافع ضد

شمار آوردند، عکس العمل خاص خود را 
ین که از مثًال با ا. نسبت به آن داشتند

حدود دو ماه پيش روز و ساعت برگزاری 
مراسم سياهکل از طرف چریکهای فدائی 

اعالم شده بود، بعضی از آن ها با  خلق
اطالع از سخنرانی رفيق اشرف در آن 
مراسم، درست در همان زمان در تورنتو 
برگزاری جلساتی را اعالم و در روزنامه 

" همين شنبه"های محلی با تأکيد بر 
کردند بدین وسيله کسانی را به سعی 

آمدن  جلسات خود جلب کرده و از 
هموطنانی به مراسم چهلمين سالگرد 
سياهکل جلوگيری نمایند که البته با 

موارد دیگری را نيز . شکست مواجه شدند
مثًال . در این زمينه می توان یاد آور شد

کی از مسئولين یک کانال تلویزیونی ی
و  کسبهبه سلطنت طلب با مراجعه 

ایرانيان مقيم تورنتو به آنها گفته بود که 
به ما کمک مالی ندهيد و ما را تقویت  اگر"

. نکنيد، کمونيست ها ایران را می گيرند
نفر از کمونيست ها در  ٨٠٠ ،همين دیروز

در چهلمين سالگرد (همين شهر تورنتو 
  ..."نده بوددور هم جمع شد) سياهکل

است که باید  با تکيه بر چنين واقعياتی
مراسم چهلمين سالگرد حماسه  گفت که

سياهکل و استقبال پرشور مردم آگاه و 
فعالين سياسی و کمونيست های انقالبی 
از آن، خاری است در چشم همه دشمنان 

  . خلق
با سپاس از همه کسانی که در پشتيبانی 
از چریکهای فدائی خلق و رفيق اشرف 

   .دهقانی در این مراسم شرکت کردند
  سهيال دهماسی

  ٢٠١١فوریه  ١۴

  گرد رستاخيز شكوهمند سياهكلرفقاي برگزار كننده مراسم چهلمين سال
  و حضار گرامي شركت كننده ،

  درود های گرم و انقالبی ما را از فرسنگها فاصله پذیرا باشيد
چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل ، بنيانگذاری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را با یاد و خاطره تمامی کمونيستها ، بویژه 

زان تئوری انقالب ، برای رهایی توده های محروم ، کارگران، زحمتکشان و خلقهای تحت رزمندگان سياهکل که با مشعل فرو
ستم ميهنمان ، با فریاد مرگ بر امپریاليسم و ارتجاع ، جان خود را هدیه فرزندان فقر و رنج و کار کردند ، را با درس گيری از 

  .آموزش هایشان گرامی ميداریم 
اران و رفقایی ميکنيم که در طی چهل سال گذشته ، تالشهای دشمن ، در تخریب و تحریف ودرود های انقالبی خود را نثار ی

و چه از ) جمهوری اسالمی  –پهلوی ( حقایق تاریخی و رزم سرخ چریکهای فدائی خلق را، چه از طرف طبقات حاکم و ارتجاعی 
چوبه های دار بر قامت پر صالبت !!! خود  طریق خائنينی که در صفوف سازمان رخنه کرده و برای آستان بوسی مرتجعين ،

مبارزین و انقالبيون گشتند ، را افشاء و با آگاهی و اطالع رسانی بموقع باعث گشتند تا پس از چهل سال همچنان رزمندگان 
در  سياهکل مورد احترام و راهشان روشنی بخش فردای نوین محرومان جامعه ، کارگران ، زحمتکشان ، زنان و اقشار پيشرو،

  .و  درود های انقالبی و بيکران خود را نثار سخنران مراسم رفيق اشرف دهقانی می نمائيم  .زندانی به وسعت ایران باشد 
با قلبی آکنده از عشق و اعتقاد به راهمان وبا ایمان به پيروزیمان دست تک ، تک رفقایی که زحمت کشيده و مراسم امشب را در 

  . تران هميشه فروزان فدائی و رزمندگان سياهکل بر پا داشته اند را به گرمی می فشاریم گراميداشت چهلمين سالگرد اخ
  با یاد و خاطره رزمندگان شکوهمند سياهکل

    نابود باد جمهوری اسالمی از هر جناح و دسته
    زنده باد انقالب     زنده باد سوسياليزم

 استراليا –ميز کتاب سيدنی 
  ١٣٨٩بهمن ماه 



26 صفحه          140شماره                                      پيام فدايي 
 

  

  در انتظار درخشش جنگل 
  )١"(عليرضا محدث قندچی"برای 

  
  

  سيروس بينا
  
  
  
  
  
  

  ديری ست،گاهگاه،
  در ژرفنای ظلمت اين کهنه زادگاه،

  سفری خواب ديده ام،
  با کاروان نور،

  شيرين تر از تساوی بی اختيار نان، -
  - روشن تر از تراوش بی انتهای آب

  .با رهروان شور و هلهله، تا مرز های دور
  و در تنگنای کور و کسالت بيداری،

  م را،فروغ اندک نيمروز
  دانه دانه،

  به گردن بلند چلچراغ شب آويخته ام،
  تا راستين ستاره ای،

  شايد،
  به سنگين سکوت سرد و سوگوار،

  اين ديار خفته بتابد،
  .ز راه دور

*  
  اکنون،

  در خواب و در بيداری،
  تکرار می کند، نام مرا،
  با زبان تند تيک تاک،

  .ساعت ديواری
  و عاشقانه، می خواندم به پيش،

  ير با وقار تفنگی،تصو
  که در امتداد ممنوع کتابهای روی طاقچه،

  ست، آويخته
  )٢".(چه"از شانه خجسته مردی به نام 

*  
  ،"چه"مردی به نام 
  مردی که،

  خوش شسته بود چهره به دريای پاک خون،
  و خرم گذشته بود، در اوج کارزار،

  از چشم زخم آتش نيرنگ،
  .شايد، هزار بار

  
  مردی که، 
  ون حماسه آمد ويکروز، چ

  يکروز با شتاب،
  چون تيغ آفتاب،

  بر شانه افق شرمسار غرب،
  .فرود آمد و غروب کرد
  .در ذهن حاضر تاريخ

  مردی که،
  افتاده بود، تنگ،

  در حلقه محاصره پيروان ننگ،
  اينک، چه دل آسوده ديده بر گرفته،

  از تماشای ازدحام معبر ايستاده زمان؛
  و چه آرام آرميده،

 

  جنگل، در گذار نوازش باد و مويه دلگير شام و سوک پر مخافت
  .در برابر دهان باز مسلسل

*  
  در طشت خون فتاده ،چهره خورشيد،

  دريای خون گريسته، ديده جنگل،
  )٣(،"ميدان برای ظلمت شب باز"

  و طرح طلوع روشن فردا،
  

  سته،زنگار زخم ب
  .در آينه شکسته ترديد

  جنگل در انتظار انفجار جرقه ای ست،
  به انبار خشک فقر،
  و پاکيزه آتشی،

  که بگيرد عاشقانه، بدامن قبای هزار چهره هستی،
  و بشويد،هزاران هزار بار،

  .تعفن تاريخ قحبه غدار نازمان بشر را
  جنگل در انتظار جسارتی ست،

  برهنه چو شمشير،
  :ه بيانديشدکه صاف و صادقان

  ،"هر چه بادا باد"
  .و بکشد تسمه از گرده گاو استبداد

  
  جنگل در انتظار درخشش خورشيد ست،

  .و من در انتظار درخشش جنگل
  چوپان شب، ميهمان عاشقان جسور ست،

  .و گوسفندان مدارا را، بهانه ای برای چرا نيست
  در جاری سرخ و سياه شب،

  چونان تولدی دو باره،
  ان بديع بودن و بيداری ست،جنگل در آست

  گويا، ستاره ای،
  از کهکشان روشن فردا،

  .هر لحظه، می چکد از آسمان شرق
  و در جالی جنبش جاده نيلی باروت،
  انگار، دست قاصدان آتش تبار آفتاب،

  زبان کتاب را در دهان تنگ تفنگ،
  نشانده ست،

  يا، زبان تيز تفنگ را، در دهان بی زبان کتاب؟
  شکسته ست، و شمشير شب،

  )۴.(شکسته ست" مطلق"، "مطلق"شکسته 
  

  ، سياهکل،لجنگ
  شپيد و سرکش و سربلند،
  در کنار نيمه نديده خود،

  .ايستاده ست
  شکسته ست،" مطلق"

  امشب،
  .شکسته ست" مطلق"

  و فردا،
  صورت تکيده آسمان، همه جا،

  .گلگون و آفتابی ست
  

  خورشيدی ١٣۵٠فروردين ماه  –تهران 
  
رضا محدث قندچی از پيشاهنگان چريکهای دکتر علي-١

) ١٣۴٩-١٣٢۴(فدائی خلق در نبرد سياهکل 
 .خورشيدی

 .ميالدی) ١٩٢٨ -١٩۶٧(ارنستو چگوارا، -٢
 ١٣٢٩، "در نهفت و فراز ده"نيما يوشيج، از شعر-٣

 .خورشيدی
  .، امير پرويز پويان"دو مطلق"-۴
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بهمن امسال چهلمين ساگرد رستاخيز سياهکل بود و به همين  ١٩
دليل هم شاهد بوديم که دوست و دشمن به تکاپو افتاده بودند تا 

که به باور من يکی از مهمترين رخدادهای تاريخ  - درباره اين رويداد 
سخن  -باشد  ما میايران و نقطه عطفی در نهضت انقالبی مردمی 

پژوهشکده "سی و راديو فردا و نمايشی که  بی از بی. بگويند 
در آمستردام  قصد داشت برگزار کند که " المللی تاريخ اجتماعی بين

داشت چهلمين  بگذريم  در کشورهای مختلفی مراسم گرامي
سالگرد سياهکل برگزار شد که نفس خود این امر مبين اهميت و 

کت انقالبی پس از آن، در کشور ما و در ميان نقش سياهکل و حر
  .افکار عمومی ست

در آمستردام " المللی تاریخ اجتماعی پژوهشکده بين"در مورد نمایش 
الزم است تاکيد کنم که این برنامه به علت هوشياری نيروهای 
انقالبی و رشد اختالفات آنهائی که به اين نمايش دعوت شده بودند و 

دند که به اجبار اسمشان خط خورده و دعوت نشده يا آنقدر بدنام بو
اندازی کردند اساسَا  ای برای سنگ بودند و بعد همين امر را  وسيله

ديدند دارند  شده می های شناخته چون از قرار  اکثريتی. شکل نگرفت
قماش نيرویی در آن " همه"گذارند که گرچه  به مراسمی پا می

و اين گویا ! دهند آن راه نمی هست اما رهبرشان فرخ نگهدار را به
کمی از فرخ نگهدار ندارند و اساسا  برای کسانی که در بدنامی دست

در تمامی اين سالها دست در دست وی بر عليه منافع مردم ايران 
آمد  و به همين دليل هم عدم اجازه " سنگين"اند خيلی  حرکت کرده

  .هم زدند شرکت به فرخ نگهدار را علم کرده و کل برنامه را به

تر اين موضوع را به فرصت ديگری موکول  بهتر است که بررسی جامع
ای که مرا به نوشتن این یادداشت  کنم  و برگردم به نکته اصلی

به باور من  مهمترين برنامه بزرگداشت سياهکل  امسال در . واداشت
این . تورنتو کانادا و به وسيله چريکهای فدائی خلق ايران برگزار شد

کنندگان، که راديو فردا آنها را  نه به دليل تعداد باالی شرکت گمان
نفر اعالم نمود، بلکه به اين علت که آنها به دليل  ٧٠٠حدود 
شان از تئوری راهنمای  شان بر آرمانهای رزم سياهکل و پيروی پايداری

رزمندگان سياهکل به راستی شايسته برگزاری چنين مراسمی بودند 
بدون شک نکته برجسته اين . به خوبی برآمدند و از عهده این امر

مراسم سخنرانی رفيق اشرف دهقانی در آن بود، فردی که مطالعه 
دهد که او به  مواضعش در تمامی اين سالها به خوبی نشان می

باشد که همچنان  راستی يکی از معدود بازماندگان آن رستاخيز می
  .شته نگاه داشته استپرچم آرمانهای انقالبی آن رزمندگان را برافرا

ام،  عليرغم  اشتياقم به حضور در اين حلسه به دليل موقعيت کاری
چون در محل زندگيم سوئد آموزگار هستم ناچار شدم که برنامه را از 

تواند چه  و به راستی که این فرآورده تکنيکی می(پالتاک دنبال کنم 
وئد با کانادا به دليل تفاوت ساعت س). امکاناتی در اختيار ما بگذارد
پس از آغاز برنامه  . شب تازه شروع شد سخنرانی تقريبا در نيمه

اش دعوت  خواست رفيق اشرف را برای سخنرانی وقتيکه مجری می
را تحت عنوان " حماسه مقاومت"کتاب  ٢٨٠کند جمالتی از صفحه 

خواند که با اينکه در طول اين سالها به کرات آنرا " خطاب به دشمن"
های  ام اما باز هم از شنيدنش سرشار از اندیشه شنيدهخوانده و 
نوشتم پيش  کننده شدم و وقتيکه داشتم اين مطلب را می خوب و گرم

خودم گفتم که حيف است آنرا با خوانندگان اين سايت در ميان 
آميز رفيق از زندان شاه  آن سخنان که پس از فرار موفقيت.  نگذارم

  :نوشته شده چنين است

کنيد دوباره زنده دستگيرم سازید، ولی قاطعانه  م که آرزو میدان می"
ولی از شما این را . گویم که این آرزو را به گور خواهيد برد به شما می

توانيد  اگر به فرض محال هم این چنين شود ، چه می: پرسم می
نمایيد؟ آیا نهایتی  کشيد؟ تيربارانم می ام می بکنيد؟ آیا به زیر شکنجه

دانيد که برای ما فدایيان  شدن هم هست؟ خودتان خوب میاز کشته 
خلق ، کشته شدن در راه  خلق و برای آزادی آنها سعادت و افتخار 
بزرگی است و شما تازه بعد از آن همه تالش ، با کشتن ما 

  ."کنيد آرزوهایمان را بر آورده می

به طور طبيعی با حضور کسی که چنين ساواک شاه و ماشين 
اش را مورد خطاب قرار داده بود در محل سخنرانی  منشانهسرکوب دد

جمعيت به ابراز احساسات پرداخت، همانطور که به احتمال فراوان 
بسياری از افرادی که مانند من برنامه را از طريق پالتاک دنبال 

اما شور و شوق اين لحظه، زمانی بيشتر شد . کردند چنين کردند می
من هميشه : "خ به جمعيت گفتکه شنيدم رفيق اشرف در پاس

ام که این ابراز احساسات عزیزان، صرفًا برای یک  اعتقاد داشتم و گفته
شخص نيست، بلکه این در واقع بيان احساس به نفس مقاومت 

ها و مبارزینی  انقالبی، به چریکهای فدائی خلق و به همه کمونيست
ی ستمدیده ها های کارگران و دیگر توده است که در راه تحقق آرمان

هایی که هنوز  با خون خود نهال انقالب ایران را آبياری کردند، و به آن
هم سرفراز و استوار و پایدار در مقابل دشمن ایستاده و مبارزه 

به اين ترتيب سخنران با تواضع تمام ابراز احساسات ." کنند می
را  جمعيت را  تقديم کرد به آنهائی که  با خون خود نهال انقالب ایران

  .و چقدر اين برخورد به دل من نشست.آبياری کردند

با توجه به موضوع جلسه طبيعی بود که سخنران به مبانی تئوريک 
راهنمای رزمندگان سياهکل و چريکهای فدائی بپردازد و در همين 

ضرورت "چهارچوب هم او به آثار رفقا پويان و احمدزاده يعنی دو کتاب 
مبارزه مسلحانه هم استراتژی، "و  "بقاءمبارزه مسلحانه و رد تئوری 

های این سازمان اشاره کرد؛  ای اندیشه های پایه ، نوشته"هم تاکتيک
هایی که تئوری مبارزه مسلحانه در آنها بررسی شده و در  نوشته

رفيق اشرف در همين رابطه توضيح . مورد آن توضيح داده شده است
ایران و اوضاع جهان به داد که چریکهای فدائی خلق با بررسی شرایط 

ای طوالنی، و نه قيام،  مبارزه مسلحانه توده"این نتيجه رسيدند که 
این استراتژی، فقط . استراتژی منطبق با شرایط جامعه ایران است

جنبه نظامی ندارد، بلکه در طی جنگ با ارتجاع، فضا و محيطی در 
رگر و آید که امکان متشکل شدن را به طبقه کا جامعه به وجود می

و سپس  با توجه به کارزار ." دهد دیگر اقشار و طبقات مردمی می
بزرگی که دشمنان مردم و دوستان نادان خلق بر عليه انقالب و 

اولين و "اند تاکيد نمود که  ضرورت اعمال قهر انقالبی به راه انداخته
این است که قهر ضدانقالبی را تنها " آفتابکاران جنگل"مهمترین درس 

  ."شود پاسخ داد ر انقالبی میبا قه

در اين سخنرانی که حدود يک ساعت و ربع طول کشيد سخنران به 
های گوناگونی از فعاليت چريکها پرداخته و ضعفها و نقاط قوت  جنبه

او در پایان به شرایط کنونی جامعه ما . آنها را مورد بررسی قرار داد
باره مبارزه پرداخت  و ضمن رد تمامی تبليغات دروغينی که در 

يافته است،   اسالمی سازمان آميز و امکان اصالح جمهوری مسالمت
قهر ضدانقالبی را تنها با "با تاکيد بر اين درس رستاخيز سياهکل که 

از نسل جوان کشورمان خواست تا " شود پاسخ داد قهر انقالبی می
خود گام بردارند تا بتوانند در راستای تشکل با آموزش مارکسيسم 

در جهت فائق آمدن بر ضعف کنونی شرايط ما يعنی فقدان يک هم 
رهبری انقالبی گام بردارند و هم به ضرورت شرايط کنونی يعنی 

های تحت ستم ما؛  خواست اساسی جنبش رهائيبخش توده
. ؛ پاسخ دهند"جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"

کردم   پالتاک دنبال می متاسفانه از آنرو که برنامه را از طريق
خواستم خود شاهد ابراز احساسات مردم  توانستم آنگونه که می نمی

جمهوری اسالمی با هر "در سالن پس از پايان سخنرانی با شعار 
باشم اما انعکاس شعار  فدایی، فدایی ." جناح و دسته نابود باید گردد

بود که بخش دهنده آن  ام نشان در بلندگوی رایانه" تو افتخار مائی
بخصوص با . بسيار بزرگی از حضار با صحبتهای سخنران توافق دارند

توجه به موج جنبشی که در دو ماه گذشته شمال آفریقا و خاورميانه 
 ٢۵را به لرزه درآورده است، موجی که حرکت مبارزان درون کشور در 

ای از آن بود، به اميد اينکه  دست در دست هم بتوانيم  بهمن گوشه
تيبان حرکتی در سطح جامعه باشيم که نابودی جمهوری پش

اسالمی در تماميت خود را هدف قرار داده است چهلمين سالگرد 
 .گويم سياهکل را به تک تک مبارزان تبريک می

  89بهمن  -نادر ثاني

  !سهاي سياهكلنگاهي به سخنراني رفيق اشرف دهقاني درباره در
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با توجه به شخصيت و نقش شما در مبارزات خلق کرد و 
يم در اعتقادی که خلقهای ایران به شما دارند، خواست

رابطه با اوضاع کنونی ایران و بویژه کردستان؛ سؤاالتی 
مطرح کنيم؛ به اميد اینکه پاسخ شما مانند هميشه برای 

  .توده های مردم ایران روشنگر حقایق باشد
  

*      *      *      *      *  
  

چه عواملی خلق کرد را وادار کرد که وسيعًا : خبرنامه
  ليه جمهوری اسالمی بزند؟دست به مبارزه مسلحانه بر ع

  
خلق کرد مانند سایر خلقهای ایران ميخواست از راه  ":ماموستا"

مذاکره و راه سياسی به حق خودش برسد، که حق خودمختاری 
در چهارچوب ایران است و در اینباره تالشی زیاد شد که از اینراه 
مسئله حل شود، ولی این جمهوری اسالمی بود که این جنگ را 

تحميل کرد و حملۀ وحشيانه به کردستان نمود و خلق کرد به ما 
مجبور بود که از موجودیت خودش دفاع بکند و آنها بودند که جنگ 
افروزی کردند و جنگ را به ما تحميل نمودند؛ روی این اصل، ما این 
قيام مسلحانه را بخاطر دفاع از موجودیت خودمان انجام دادیم و 

همه ميدانند؛ سه سال هجوم  این یک جنگ مقاومت بوده که
وحشيانه ای به کردستان شد و تمام شهرها را اشغال کردند و 
خلق کرد اگر قيام مسلحانه نمينمود، نمی توانست که از 
موجودیت خودش و از حق مشروع خودش دفاع کند؛ این جمهوری 
اسالمی بود که این جنگ را به ما تحميل کرد و ما بخاطر دفاع از 

از موجودیت خودمان، اقدام به این جنگ و این  حق خودمان و
  .مقاومت نمودیم

  
آیا در مرحلۀ اول جنگ در کردستان نيروهای  :خبرنامه

سياسی از لحاظ خواسته های خود دچار خوشباوری 
  نشده بودند؟ و ماهيت دولت برایشان روشن  نشده بود؟

  
از  بعد از اینکه خلق کرد، هم از لحاظ سياسی و هم :ماموستا

لحاظ نظامی، پيروزی چشمگيری بدست آورد و دولت از هر دو 
لحاظ شکست فاحشی خورد، دولت متوسل شد به اینکه مسئلۀ 

به " هيئت حسن نيت"مذاکره را بميان بکشد و هيئتی بنام 
کردستان فرستاد؛ در این مرحله قسمتی دچار خوشباوری شدند 

اهد مسئله را از دارد و ميخو" حسن نيت"و تصور کردند که دولت 
راه مذاکره حل بکند، ولی جماعت دیگری بودند که ميدانستند و 
تصور ميکردند که دولت چون دچار شکست شده، ميخواهد مردم 
را گول بزند و تا مدتی جنگ را متوقف بکند تا خودش را بازسازی 
کند؛ ولی بخاطر اینکه اختالفی بين خلق کرد بوجود نياید، این بود 

مایندگی خلق کرد تشکيل گردید و با اینکه از تهران که هيئت ن
آمدند و مذاکره کردند، ولی مذاکره به " هيئت ویژه"آمدند و آن 

نتيجه ای نرسيد، چون آنها نميخواستند اصًال و جدًا وارد مذاکره 
شوند، یا مسئله ای، حتی یکی از، یکی از خواسته های خلق 

ل دیدیم که این خوشباوری کرد را قبول داشته باشند؛ روی این اص
یک اشتباهی بوده و آنها حساب کرده بودند که ميگفتند این دولت 
نميتواند، یا نميخواهد، حق خلق کرد را بدهد و این یک بهانه 
ایست برای اینکه خودش را بازسازی بکند؛ جنگ را، این جنبش و 
مردم را نگهدارد؛ این معلوم شد که هر وقت، وقتی که خودش 

ت یا خودش را بازسازی کرد، دوباره به کردستان حمله ور توانس
  .ميشود

  
نظر شما راجع به مرحلۀ دوم جنگ کردستان و : خبرنامه

  وظایف نيروهای سياسی چيست؟
  

بعقيدۀ من، اینبار نباید خلق کرد مانند مرحلۀ اول دچار  :ماموستا
خوشباوری بشود و این دولت بهيچوجه به خواسته های خلق کرد 

ه نميکند و اینبار بيشتر مردم را سرکوب کرده و شهرها را توج
ویران کرده و جماعت زیادی از مردم بيدفاع را کشته و حتی مزارع 
را آتش زده و آنچه در توانائيش بوده نسبت به خلق کرد، در شهر 
و روستا انجام داده؛ روی این اصل، وظيفه خلق کرد و وظيفه 

ابل این حملۀ وحشيانه، با نيروهای مترقی اینست که در مق
اسلحه جواب دولت را بدهند و هيچگاه تسليم دولت نشوند و با 
مذاکره فکر نميکنم هيچ چيزی حل شود؛ باید اینقدر قدرت داشت 
که دولت را سرجای خودش نشاند و او را به عقب راند تا او را وادار 

ر با او کرد، وادار بکنيم تا یک صلح عادالنه، بواسطۀ آنکه ما آنقد
بجنگيم و آنقدر فشار بياوریم که بتوانيم صلح را به او تحميل بکنيم 
و نيروهای مترقی باید دست به دست هم بدهند و با هم 

ما از نيروهای مترقی که در خارج از کردستان . همکاری بکنند
هستند، انتظار داریم که خلق کرد را یاری بدهند، از هر راهی که 

بدانند که این مبارزات خلق کرد، یک برایشان ممکن است و 

مصاحبه خبرنامه چريكهاي فدائي خلق : دريچه تاريخاز
  شيخ عزالدين حسيني مازندران با ماموستا -ايران 

  
، مبارز برجسته  شيخ عزالدين حسينيبا گرامي داشت ياد ماموستا 

كرد كه تا آخر عمر دوست و ياور خلقهاي تحت ستم ايران باقي ماند، 
فراموش نخواهد شد،  مبارزي كه اعمال انقالبي اش هرگز از ياد ها

خبرنامه "در اينجا به درج مصاحبه اي مي پردازيم كه نشريه  
 1359خلق ايران، در تاريخ  بهمن سال  چريكهاي فدائي  "مازنداران

در كردستان با وي انجام داده است و در همان زمان در اين نشريه 
 .منتشر شده بود

 

 درگذشت ماموستا عزالدين حسيني
بهمن ماه  ٢١با تاسف بسيار مطلع شدیم که روز پنج شنبه 

ماموستا عزالدین حسينی، یکی از رهبران مبارز خلق کرد در سن 
سالگی در بيمارستانی در شهر اوپساالی سوئد درگذشته  ٨٩

یار هميشگی توده های زحمتکش خلق کرد و یکی ماموستا . است
از روحانيون مبارزی بود که سالهای مدید عمر خود را صرف مبارزه 
ای مداوم با دو رژیم ضد خلقی پهلوی و جمهوری اسالمی برای 

به دنبال قدرت . احقاق حقوق عادالنه خلق تحت ستم کرد نمود
بش خلق گيری رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی و اوج گيری جن

کرد، نام  ماموستا عزالدین حسينی هر چه بيشتر با مبارزات 
آزادیخواهانه خلق ستمدیده کرد برای رسيدن به آزادی و نيل به 

  . حق تعيين سرنوشت گره خورد
  

فقدان ماموستا برای تمامی آزادیخواهان ایران و همه نيروهایی که 
اسالمی و  در جهت نابودی رژیم وابسته به امپرياليسم جمهوری 

نظام استثمارگرانه حاکم و برقراری جامعه ای دمکراتيک و فارغ از 
ستم ملی پيکار می کنند، یک ضایعه غم انگيز است؛ اما بدون شک 
تداوم راه مبارزه ای سازش ناپذیر برای تحقق ایده آلهای او یعنی 
ایجاد جامعه ای دمکراتيک  که در آن حقوق خلق مبارز کرد و تمامی 

ی تحت ستم دیگر به رسميت شناخته شده باشد، بهترین راه خلقها
  .زنده نگه داشتن یاد و خاطره این مبارز آزادیخواه است

  
چریکهای فدایی خلق این ضایعه را به خانواده ماموستا عزالدین 
حسينی و همرزمان او و خلق مبارز کرد تسليت می گویند و خود را 

  . در غم آنان شریک می دانند
  مومی چریکهای فدایی خلق ایران روابط ع

   ١٣٨٠بهمن  ٢٣
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مبارزات عادالنه است و این دولت است که به مردم این جنگ را 
تحميل کرده و هيچگاه خلق کرد خواستار جنگ نيست و ميخواهد 
از راه صلح و صفا به حق خودش برسد و در کنار برادران ایرانی 

  .خودش زندگی کند
  

  نظرتان چيست؟ راجع به جنگ اخير در مهاباد: خبرنامه
  

جنگ اخير در مهاباد بسياری از چيزها را روشن کرده،  :ماموستا
اینکه مردم تصور ميکردند که در سنندج و یا در بانه، یا در سقز، یا 
در مریوان، این خلق کرد بود یا نيروهای سياسی بودند که این 
جنگ را آغاز کردند و جنگ افروزی نمودند، ولی مسئلۀ مهاباد 

این را برای مردم روشن کرد که این دولت است که جنگ  کامًال
در مهاباد زیاد . افروزی ميکند و دارد خلق کرد را سرکوب ميکند

تالش شد برای اینکه جنگی بوجود نياید، شوراهای محلی، مردم 
مهاباد و حتی بعضی از سازمانهای سياسی تالش کردند که 

ند که ارتش آرام به جنگ در مهاباد بوجود نياید، حتی اجازه داد
مهاباد بياید و جنگی درگير نشود، ولی بمحض اینکه ارتش به 
مهاباد رسيد جنگ را شروع کرد؛ حاال چند مرتبه که آتش بس از 
طرف نيروهای سياسی و ملی کردستان اعالم شده و از طرف 
مردم اعالم شده، دولت مردم را سرکوب کرده و شهر را خمپاره 

نفر  ١۵٠ری از خانه ها را ویران کرده و در حدود باران ميکند و بسيا
این (نفر زخمی شده اند  ۵٠٠از مردم تا حال کشته شده و نزدیک 

اکنون . آمار مربوط به زمانی است که مصاحبه صورت گرفته است
و این خودش ميرساند که ) این آمار افزایش یافته است ــ خبرنامه

را سرکوب بکند و اینکه این دولت است که ميخواهد اساسًا مردم 
با نيروهای ضدانقالبی، با آنها مخالف هستيم و آنها را "ميگوید 

نميخواهيم، آنها باید بيرون بروند از شهرها، مردم کرد برادر ما 
، اینها همه را "هستند، دوست ما هستند، اونها مسلمان هستند

برای ما ثابت شده که او دشمن خلق کرد است، . دروغ ميگوید
ن مليت خلق کرد است، دشمن مذهب خلق کرد است، دشم

دشمن همه چيز خلق کرد است و حتی این برای خود مردم 
روشن شده است؛ بعضی گمان ميکردند که این جنگ افروزی، 
شاید بعضی از نيروهای سياسی در آن دخالت داشته باشند، 
ولی حاال برای همه معلوم شده که این دولت بوده که در تمام 

ان، در مرحلۀ دوم، این جنگ را شروع کرده، حاال دارد مردم کردست
را سرکوب ميکند؛ آن وضعی که حاال مهاباد در آن قرار دارد، خيلی 

ولی بواسطۀ این جنگی، جنگ ایران و عراق، . اسف انگيز است
که هست، دولت از این بهره برداری ميکند و بهيچوجه صدائی از 

لت اساسًا به مردم ایران چنين مهاباد به جائی نميرسد؛ حتی دو
ميفهماند که اصًال در کردستان جنگی نيست، هيچ چيزی نيست، 
حال آنکه در کردستان، در هر نقطه ای، مردم کرد زیر فشارند، 
حکومت نظامی در تمام شهرهای کردستان دائر و بخصوص هم در 
مهاباد حاال جنگ است و دولت با خمپاره و تمام وسایل که در 

وقتی مردم مهاباد بارها تقاضا کرده . ر دارد، مهاباد را ميکوبداختيا
اند که به جنگ خاتمه داده شود، ولی دولت گوش به نالۀ 
هيچکس نميدهد و همه را سرکوب ميکند و حتی روستاهای 
اطراف را خمپاره باران ميکند و حتی از سردشت، آن روستاهای 

از جاها، زنان و بچه اطراف سردشت را بمباران ميکند؛ در بسياری 
ها را ميکشد، مزارع را آتش ميزند، حتی جنگلها را با بمب ناپالم 
آتش ميزند؛ واقعًا باید مردم ایران این را بدانند که دولت وحشيانه 
خلق کرد را سرکوب ميکند، بخاطر اینکه خلق کرد حق مشروع 

ران و مسلم، ما انتظار داریم از تمام خلقهای ای. خودش را ميخواهد
که این حقایق را بدانند که حاال در کردستان یک جنگ تمام عيار در 

  .کار است، ولی از طرف هيئت حاکمه، نه از طرف خلق کرد
  

راجع به جنگ کنونی بين هيئت های حاکمه ایران : خبرنامه
  و عراق نظرتان چيست و سرانجام آنرا چگونه ميبينيد؟

  
و عراق است، یک مسلم این جنگی که بين ایران  :ماموستا

جنگی است که نميتوان هيچکدامش را عادالنه دانست؛ هر کدام، 
جنگ دو هيئت حاکمۀ ارتجاعی، که مردمشان زیر فشار قرار دارند، 
و مرتجع و دیکتاتورند، برای اینکه نميتوانند به خواست خلق 
خودشان توجه بکنند، از هر دو طرف بهانه برای این جنگ بوجود 

این جنگ را بوجود بياورند که هر دو طرف بوسيله این آورده اند تا 

جنگ بتوانند مردم خودشان را سرگرم بکنند تا مدتی؛ ولی ما این 
جنگ را یک جنگ غيرعادالنه از هر دو طرف ميدانيم و مسلم که 
امپریاليسم و نيروها و ابرقدرتها، این جنگ را به مردم، به نيروها 

عراق در مقابل یکدیگر قرار بگيرند و تشویق ميکنند تا مردم ایران و 
خواسته هایی که مردم هر دو کشور دارند، چون دولتها نميتوانند 
آن خواسته ها، که خواسته های طبقۀ زحمتکش و تودۀ مردم 

  .است، بجا بياورند، با این جنگها مردم را سرگرم بکنند
  

  و سرانجام آنرا چگونه ميبينيد؟: خبرنامه
  

ودۀ مردم ميبينم، که هر دو دولت، باميد خدا به نفع ت :ماموستا
هر دو ضعيف خواهند شد و توده های مردم عراق و ایران ميتوانند 
از این جنگ استفاده بکنند و این بين دو نيروی مرتجع، که دشمن 
خلقهای خودشان هستند، در اثر اینکه هر دو ضعيف شدند، 

حکومت خلقی  بتوانند مردم خودشان، بتوانند قيامی بکنند و یک
تشکيل بدهند که در هر دو کشور، تمام خلقهای آن دو کشور 
بتوانند به خواسته های خودشان برسند؛ و ما این جنگ را، درسته 

که ما این جنگ را نمی پسندیم، ولی وقتی که ) درست است(
بوجود آمده باید مردم ایران بخصوص از این جنگ استفاده بکنند و 

شکل بکنند و گول اینها را نخورند که حاال نيروهای خودشان را مت
مردم را بسيج ميکنند و عاطفۀ " ایران عزیز و اسالم"دارند به نام 

مردم را برانگيخته ميکنند؛ آنها همان گرگهائی هستند که دیروز 
حرف " اسالم و ایران عزیز"مردم را ميخوردند، حاال آمده اند و بنام 

. بالئی بر سر مردم کرد ميآورند ميزنند؛ حاال آنها در کردستان چه
در این موقعيت حساس که ميبود، آن ارتشی که حاال در کردستان 
مردم را سرکوب ميکند، در مرز دفاع ميکرد؛ ولی اینها هوچيگری 
ميکنند که همه اش دروغ است، بهانه است؛ حاال جماعتی از 

 حاال"روحانيون را به سردشت فرستاده اند، به مردم ميگویند که 
وقتی که ما با دشمن خارجی ميجنگيم، دست از ما بردارید و 

ولی اینها دروغ ميگویند، در ". بيائيم با هم برادرانه زندگی بکنيم
حاليکه روحانيون باصطالح به سردشت آمده اند و این حرفها را 

 ١٢ميزنند، در مهاباد مردم بيدفاع را ميکشند، حتی در یک خانه 
نفر در خانۀ دیگری، یعنی  ۶، ۵خانۀ دیگر نفر را کشتند و در یک 

اگر واقعًا راست . واقعًا فاجعه و فاجعه را بوجود آورده اند در مهاباد
، ميباید "ما دشمن خارجی داریم، باید با اون بجنگيم"ميگویند که 

نوعی معامله بکنند که خلق کرد خودش برود در مقابل دشمن 
 آمدند چند لشگر را در حاال. خارجی بایستد و با آن مبارزه کند

کردستان مستقر کردند بخاطر سرکوب خلق کرد؛ ولی از طرف 
ما مسلمان "دیگر مزورانه و ریاکارانه ميآید و هوار ميکند که 

هستيم، برادر هستيم و بنام اسالم ميجنگيم، همه شهيد 
و آیا واقعًا دولتی که مردم خودش را سرکوب بکند و ". خواهيد شد

را قتل عام بکند، ميتوان به او گفت اسالمی؟ یا  مسلمانان خودش
اینکه در فکر مردم ایران است؟ یا ميخواهد مردم به سعادت 
برسند؟ بهيچوجه، ما این دولت را نه مترقی ميدانيم، نه مسلمان 

حتی او را ملی هم نميدانيم، . ميدانيم و نه در فکر ایرانش ميدانيم
  !هيچيک

  
تنها ميخواهد خودش حکومت  حکومت مرتجعی، سرکوبگری که 

. بکند، که از هر راهی، حاال دوست دارند که این جنگ بوجود آمده
تصور ميکند که با این جنگ ميتواند مردم را گول بزند، یک وحدتی 
متشکل بکند که با این وحدت مردم را دوباره زیر یوغ بگذراند، از 

ميان ایران  این جنگ حاال بهره برداری ميکند؛ و این جنگ، این جنگ
و عراق، تمام نيروی انسانی ایران را بهدر ميدهد و نيروی 
اقتصادیش را از بين ميبرد و به ضرر تودۀ زحمتکش خلقهای ایران 
است، و آنکه از آن استفاده ميکند تنها هيئت حاکمه است که این 
جنگ را دامن ميزند؛ و این جنگ به زيان تودۀ مردم ایران است و 

ان از این جنگ هيچ استفاده ای نخواهند بود و ما تودۀ مردم ایر
نه از اینکه حکومت . روی این اصل، این جنگ را محکوم ميکنيم

ایران یا عراق را خوب بدانيم، از اینرو این جنگ را محکوم ميکنيم 
که این جنگ بضرر توده های خلق ایران و عراق تمام خواهد شد و 

ن جنگ زیان خواهند دید و زحمتکشان،  کارگران، کشاورزان از ای
اقتصاد فلج ميشود و نيروی انسانی بهدر ميرود و هزاران جوان را 
تحریک ميکنند که برود خودش را به کشتن بدهد، نميداند بخاطر 
چی خودش را به کشتن ميدهد؛ ولی چون ما، باید اگر خود را به 
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کشتن ميدهيم در راه آرمان صحيح خلقها باشد نه اینکه بخاطر 
  .نکه خمينی یا صدام حسين حکومت بکندای
از اینکه ميگوئيم از یک طرف نه به نفع توده های زحمتکش و نه  

به نفع خلقهاست، از این راه که نيروهای مترقی از اینکه آنها با 
هم درگير هستند استفاده بکنند و واقعًا خودشان را متحد بکنند و 

ها ضعيف بشوند و توده های زحمتکش ایرانی را بسيج بکنند، آن
اینها نيرومند بشوند، شاید از این جریان به نفع خودشان استفاده 
بکنند، واال اگر دست روی دست بگذارند یا تسليم دولت بشوند یا 

  .فریب دولت را بخورند، قطعًا بضرر خودشان تمام خواهد شد
       

اصوًال حکومت جمهوری اسالمی ماهيتش از نظر شما  :خبرنامه
  چيست؟

  
جمهوری اسالمی، نميتوان او را جمهوری اسالمی نام  :اماموست

نهاد، چون من معتقد به اسالم هستم و آن اسالمی که من 
ميشناسم و به آن ایمان دارم، اسالمی است خيلی مترقی و 
آزادی، افکار و عقاید و اندیشۀ آزاده را ميپذیرد و به همۀ مردم و به 

یشه های مترقی احترام ميگذارد، همه ادیان و به همه افکار و اند
یک افکار " اسالم"، این "اسالم"ولی این اسالمی که آنها ميگویند 

مرتجعانه و دیکتاتور و سرکوبگر، که غير از اینکه آخوندها و طبقاتی 
که دور آخوندها جمع شده اند و از آن استفاده ميکنند، کس 

بنام اسالم قبول دیگری از آن استفاده نميکند و من نميتوانم اینرا 
داشته باشم؛ و ماهيت این دولت ماهيت حکومت وابسته، 
حکومت ارتجاعی و کهنه پرست و حکومتی است که نميتواند به 
نفع توده های زحمتکش باشد و آنچه مردم از انقالب انتظار 
داشتند، هيچوقت نميتواند برآورد کند، چون حاال دانشگاه ها همه 

طيل یا در بعضی جاها اساسًا تعطيل بسته شده، مدارس نيمه تع
است و کارخانجات هيچکدامشان کار نميکند و وضع اقتصادی 
بسيار فلج است و حاال ميبينيم یا ميشنویم که در بعضی جاها 
صف ها حتی برای یک فاب یا برای یک چيز جزئی یک صف 

حتی ما که این همه ذخائر نفتی داریم، حاال نفت نداریم، ! طوالنی
نداریم؛ این حکومت چه کرده برای مردم؟ هيچی نکرده غير بنزین 

از اینکه مردم را اعدام کرده و مردم را سرکوب کرده و هر روز 
جماعتی را اعدام ميکند و این حکومت اگر دم از شعار 
ضدامپریاليستی ميزند در عمل بنفع امپریاليسم کار ميکند، 

  .مخصوصًا امپریاليسم آمریکا
  

در مورد ادعای باصطالح ضدامپریاليستی رژیم  نظرتان :خبرنامه
کنونی که بخصوص بدنبال تصرف جاسوسخانه آمریکا و گروگان 

  گرفتن مطرح کرده است، چيست؟
  

من چنانکه گفتم این حکومت را حکومت مرتجع و  :اماموست
دیکتاتور و کهنه پرست ميدانم و این حکومتی با این ماهيت 

چون چنانچه یکبار دیگر گفته ام، نميتواند ضدامپریاليست باشد؛ 
این حکومت فرزند خلف امپریاليسم است، مخصوصًا امپریاليسم 
آمریکا؛ اگر حاال داد ميزند، روزی بآغوش آن باز خواهد گشت و 

  .نميتواند غير از این چيز دیگری باشد
  

با توجه به بحران کنونی جامعه و ترکيب دولت و تشدید  :خبرنامه
  ، آیندۀ مبارزه را چگونه ترسيم ميکنيد؟تضادهای درونی آن

  
واهللا این سؤال جوابش دقيقًا مشکل است، چون این  :اماموست

بستگی به این دارد که آیا نيروهای مترقی و مردم در مقابل این 
هيئت حاکمه، مخصوصًا نيروهای مترقی ميتوانند یک جبهه واحد 

اگر اینطوری متشکلی بوجود بياورند در مقابل این هيئت حاکمه و 
باشد که هر کس یکنوع دربارۀ هيئت حاکمه قضاوت ميکند و مردم 
را دور خودش جمع ميکند، قطعًا نيروهای مترقی نميتوانند یک 
جبهه واحد را تشکيل بدهند و مردم را سرگردان ميکنند؛ و 
مخصوصًا چون این دوره، این دولت بنام اسالم کار ميکند و توده 

د، باید خيلی روی مردم کار کرد و به آنها مردم ما مسلمان هستن
فهماند که این حکومت اسالمی نيست؛ نه اینکه ما اسالم را بد 
معرفی بکنيم به مردم؛ واقعًا باید مخصوصًا روحانيون، روحانيون 
خلق کرد و روحانيون سایر نقاط، حتی روحانيون عالم تشيع، 

واقعًا به مردم آنهائی که روشنفکر هستند، یا مجاهدین خلق باید 

بفهمانيم که این حکومت اسالمی نيست؛ چون اگر ما به مردم 
فهماندیم که این حکومت اسالمی نيست، آنهائی که مسلمان 
هستند، معتقد به اسالم هستند، از این حکومت گریزان ميشوند؛ 
من عقيده دارم آنهائی که مترقی اسالمی هستند باید از راه، از 

اسالمی نيست، به مردم گفت، و آنهائی  اینراه که این حکومت
که، نيروهای دیگر مترقی، آنها باید مردم را یکنوع بسيج بکنند، به 
مردم بگویند این حکومت ارتجاعی است، وابسته به امپریاليسم 
است و نميتواند هيچ کاری برای مردم بکند و روزبروز ایران را به 

نميبود، اگر اینها  سوی پرتگاه سوق ميدهد؛ حاال اگر این حکومت
، با همۀ کشورهای اسالمی "ما انقالب را صادر ميکنيم"نميگفتند 

سر ستيز نداشتند و بر عليه آنها تبليغ نميکردند و در هر جائی 
جماعتی را بر عليه آن دولتهای خارجی ــ یعنی دولتهای 
کشورهای اسالمی ــ تحریک کرده اند و آنها آمدند این جنگ، 

یران، آمدند این جنگ را خودشان درست کردند یعنی عراق و ا
بخاطر اینکه، نميدانم اگر این حکومت نميبود، اصال بوجود ميآمد؟ 
ما این جنگ را یکی از نتایجی ميدانيم که این حکومت بوجود آورده 
است؛ این خودش دليلی است که این دو حکومتی که هر دو 

رند، مسلم روزی با مرتجع و دیکتاتور باشند، در کنار هم قرار بگي
  .هم خواهند جنگيد

  
نظر شما نسبت به تضادهای درون دستگاه حاکمه  :خبرنامه
  چيست؟
ما هيئت حاکمه را ضدخلقی و مرتجع ميدانيم و  :اماموست

اختالفی که هست بر سر قدرت است، نه اینکه جماعتی خلقی 
باشد و طرفدار مردم و جماعتی ضدمردم، اینها، این تضادی که 

آنهاست، یک تضاد حقيقی باشد که یعنی، تضاد مردمی و  ميان
ضدمردمی باشد، این نيست؛ هر دو ضدمردمی هستند، هر دو 
مرتجع هستند و این، بر سر قدرت با هم اختالف دارند و ميخواهند 
هر کدامشان قدرت را در دست بگيرد و آن دیگری دنباله روی آن 

نميتوانيم اختالفی که در  دیگری باشد؛ حاال اینطور ميبينيم؛ قطعًا
درون هيئت حاکمه است، یک اختالفی بدانيم که اصيل و به نفع 
مردم باشد، تنها مگر اینکه خودشان را ضعيف بکنيم و بگوئيم که 
این اختالف به نفع تودۀ مردم است که آنها ضعيف خواهند شد 

  .وگرنه هيچکدامشان طرفدار مردم نيستند
  

خمينی از حزب جمهوری اسالمی  به نظر شما آیا :خبرنامه
  حمایت بيدریغ ميکند؟

  
خمينی چون ميخواهد قدرت خودش را حفظ بکند و   :اماموست

سلطۀ خودش را حفظ بکند، گاهی از این دفاع ميکند و گاهی از 
آن دفاع ميکند؛ ميخواهد هر دو را نگه دارد برای اینکه توازن قوا 

يبينيم، قبًال، قبًال از برقرار باشد و خودش حکومت بکند؛ حاال م
حزب جمهوری اسالمی دفاع ميکرد، ولی حاال از روزی که جنگ 
بوجود آمده، جنگ عراق، و بنی صدر فرماندۀ کل قواست و مسئلۀ 
ارتش بميان آمده، حاال ميبينيم که از جناح بنی صدر و ارتش و آنها 
دفاع ميکند، که قبًال اینطوری نبود، از ارتش به هيچوجه دفاع 
نميکرد، یا از بنی صدر؛ مردم تصور ميکردند که از حزب جمهوری 
اسالمی دفاع ميکند، ولی حاال ميبينيم که از روزی که جنگ 
شروع شده، دارد از ارتش و بنی صدر و آنها بيشتر دفاع ميکند؛ 
روی این اصل نميتوانم بگویم که از کدامشان، چون خمينی 

ع بکند، ميخواهد نميخواهد از هيچکس بخاطر صداقتش دفا
استفاده از هر دو بکند و هر دو را نگاهدارد تا حکومتش مستقر 

  .باشد و این چيزها" امام امت"باشد و بتواند حکومت بکند و 
  

خلق کرد برای دستيابی به چه خواستهائی دست به  :خبرنامه
  مبارزۀ مسلحانه زده است؟

  
؛ مسئله دیگری که هست، مسئلۀ کردستان است  :اماموست

کردستان جدا از ایران نيست و اساسًا خلق کرد خودش را جزء 
الینفک ایران ميداند؛ ولی یک خواست مشروعی دارد که خواست 
همه است، هر خلقی این حق را دارد که حق خودمختاری، آداب و 
فرهنگ و رسوم و مذهب خودش را، بتواند این حقوق ها را بدست 

کند، فرهنگ خودش را داشته بياورد که بتواند آزادانه زندگی ب
باشد، مذهب خودش را داشته باشد؛ خلق کرد خودمختاری در 
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چهارچوب ایران ميخواهد، ولی در ایرانی آزاد و اساسًا مسئلۀ 
تجزیه اساسًا مطرح نيست؛ خلق کرد خودش را ایرانی ميداند، 
ولی چناچه قبًال گفتيم دولت در یورش اول و حملۀ مرحلۀ دوم، 

نوعی سرکوب ميکند که گوئی جدا از ایران است و  خلق کرد را
یک دشمن واقعًا خلقهای ایران است؛ و اگر مردم ایران از نزدیک 
ببينند که این حکومت باصطالح اسالمی چه بالئی بر سر خلق 
کرد آورده، شهرها را ویران کرده، مردم بيدفاع را اصًال قتل عام 

نفر  ١٢اباد در یک خانه کرده که باید بگویم، چنانکه گفتم در مه
در خانۀ دیگر ) نام این خانواده عطاری بود ــ خبرنامه(کشته شده 

هم هفت نفر، هشت نفر، اینطوری مردم را به خمپاره ميبندد و 
خانه ها را ویران ميکند؛ مزارع را ميسوزاند؛ اگر کسی از خارج به 

حکومت با کردستان بيآید، تا خودش نياید، اصًال فکر نميکند که این 
اینها کافر "این وحشيگری با این خلق رفتار ميکند؛ ميگوید که 

؛ از نزدیک باید خلق ایران ببيند که آیا در کردستان اسالم "هستند
هست یا نيست؟ روحانی دارد؟ مسجد دارد؟ همه چيزش 

این "اسالمی یا غيراسالمی؟ راجع به نيروهای مترقی ميگوید که 
، سازمانهائی ضداسالم هستند که نيروهای ضدانقالبی هستند

در کردستان هستند، اینها مخالف ما هستند، ما خلق کرد را برادر 
؛ اگر راست ميگوید چرا شهرها را ویران ميکند؟ چرا "خود ميدانيم

مردم بيدفاع را ميکشد؟ چرا مزارع را ميسوزاند؟ چرا روستاها را 
يسوزاند؟ اگر اصًال آتش ميزند؟ حتی جنگلها را با بمب ناپالم م

واقعًا این حکومت دشمن خلق کرد نيست، پس چرا اینکار را 
ميکند؟ باید مردم ایران اینرا بدانند، حتی حاال که چنانچه گفتيم 
جنگ با دشمن خارجی، حاال در کردستان یک جنگ دیگری هست 
برای سرکوب خلق کرد و چون مبارزات خلق کرد جدا از مبارزات 

مردم کرد سرکوب بشود ــ که فکر نميکنم  خلق ایران نيست و اگر
سرکوب بشود، به اميد خدا هيچگاه سرکوب نخواهد شد ــ موفق 
خواهد شد؛ اگر جنبش مبارزه در کردستان سرکوب شود به معنی 
این است که یک مرحله مبارزات خلقهای ایران به عقب خواهد 

ميکند رفت؛ و چون دولت برای این کردستان را ميکوبد، یعنی تصور 
که یک کانون مبارزات است برای تمام خلقهای ایران، روی این 
اصل است که ميخواهد یا به خاطر این، از اینجاست که ما ایرانی 
هستيم و مسلمان هستيم و ملتی هستيم که ستمدیده و از 
لحاظ اینکه مبارزات ما بخاطر مبارزات خلقهای ایران است و اثر 

انتظار داریم از تمام خلقهای ایران و از ميگذارد، از این دو راه ما 
تمام نيروهای مترقی که خلق کرد را یاری بدهند و ميتوانند از دو 
راه، از راه مادی هم کمک به مبارزات خلقهای ایران بکنند و هم 
ميتوانند حقایق را به مردم بفهمانند که در کردستان چه ميگذرد؛ 

ک زنی که یک بچه ای حتی بچه ها را ميکشند، حتی در مهاباد ی
کولش بوده با خمپاره زده اند، زن کشته شده، آن مادر، بچه آنجا 
یک دستش پریده و بعد از چند ساعت او را پيدا کرده اند، برده اند 
بيمارستان، اینطوری است؛ حاال اگر ما شرح جزئياتی که در مهاباد 

بدرازا  یا در سنندج یا در سقز یا در روستاها ميشود بگوئيم، خيلی
ميکشد؛ خيلی تاسف انگيز است؛ باید خودشان از نزدیک بيایند و 
ببينند که این جمهوری باصطالح اسالمی با خلق کرد مسلمان چه 
ميکند، تنها بخاطر اینکه سنی است یا کرد است یا ميخواهد 
آزادانه زندگی بکند؛ ما از تمام نيروهای مترقی در ایران و از تمام 

مترقی که روح انسانی و اسالمی دارند و از تمام  روحانيون آگاه و
خلقهای ایران ميخواهيم که مردم را یاری دهند و فشاری بر دولت 
بياورند که دست از سرکوب خلق کرد بردارد و هيچگاه به این 
دروغهائی که در رسانه های گروهی، رادیو تلویزیون و یا در روزنامه 

خوندها، پخش ميشود، که ها و یا از طرف آخوندها، بعضی از آ
خلق کرد اینجوری و اینجوریه باور نداشته باشند، اینها همه دروغ 
است؛ کسانی که به کردستان آمده اند، خودشان از نزدیک 
ميبينند که کردستان برادر خلقهای ایران است و با ایران اصًال جدا 
نيست و مانند این است که بخواهيم یک پيکری را، یکی از 

دستش را ببریم، آیا واقعًا صحيح است کسی بنشيند  اعضایش،
که دستش دارد قطع ميشود نگاه بکند؟ یعنی خودش نگاه بکند 
که دستش قطع ميشود و دست آن ظالم را نگيرد که دستش را 
قطع ميکند؟ این بعقيده من یک اشتباهی است؛ جمهوری 
م اسالمی کاله سر مردم گذاشته دربارۀ کردستان یا دربارۀ مرد

بلوچ، دربارۀ خوزستان یا دربارۀ مردم ترکمن صحرا؛ حاال 

دانشگاهها را برای چه تعطيل کرده اند؟ پاکسازی یعنی چه؟ غير 
از اینکه انسانهای آگاه و مترقی که واقعًا در زمان شاه مبارزه 
کردند، آنها را از دانشگاهها بيرون کرده اند، پس چه کار دیگری 

ان هيچ مدرسه ای باز نيست، معلمين را کرده اند؟ حاال در کردست
حاال این "اخراج کرده اند، مدارس را تعطيل کرده اند، بخاطر اینکه 

پاکسازی باید بشود، عناصر ضدانقالب باید از مدارس اخراج 
؛ این همه اش دروغ است؛ اینها دشمن علم، دشمن دین، "بشود

تند؛ دشمن تمام مظاهر انسانی و فضایل و کماالت انسانی هس
ميخواهند ایران را به قرون وسطی بازگردانند، واقعًا هم اینطوری 
است؛ شاید مردم ایران خودشان اینرا بدانند که دارد تدریجًا و 
اساسًا لطمه به اسالم ميزند، چون مردم تصور ميکنند که این 
اسالم است که اینجوری دستور ميدهد، این احکام اسالمی 

، ولی من چون خودم واقعًا اسالم را است که آنها اجرا ميکننذد
خوب ميشناسم و صدر اول اسالم را ميشناسم ميبينم که اینها 
هيچکدامشان اسالم نيست، اسالم اونها با اسالم صدر اول 
خيلی فرق دارد، اسالم قرآن یا اسالم خلفای راشدین یا اسالم 
 علی و یا اسالم صدر اول با اسالم اینها خيلی فرق دارد، اسالم
آنوقت که آمد، عدالت، آزادی، علم و معرفت و همه چيز خوب را 
برای مردم آورد، مردم دسته دسته به اسالم روی ميآوردند که از 
دست ظلم، از دست بيعدالتی و از دست جهالت و نادانی آزاد 
بشوند؛ حاال ما داریم روزبروز بسوی جهل و نادانی و خفقان باز 

ميدانيم و این را بنام اسالم قبول ميگردیم، ما این را اسالم ن
نميداریم، این یک افتخاری است که اینرا اسالم نميدانيم و روی 

  .این اصل از اسالم گریزان نيستيم، چون اینرا اسالم نميدانيم
  

شيخ عزالدین، با توجه به اوضاع کنونی چه " ماموستا" :خبرنامه
  پيامی برای خلقهای ایران دارید؟

  
يکنم در این مسائلی که قبًالبحث کردیم، پيامی فکر م  :اماموست

نهفته باشد، ولی باشد، هدفم، پيام من برای تمام خلقهای ایران 
اینستکه از این فرصت که بوجود آمده استفاده بکنند و نيروهای 
خودشان را متشکل بکنند و قطعًا بدانند که این حکومت نميتواند 

تمند بکند؛ یعنی این بخواست مردم توجه بکند و مردم را سعاد
حکومت حکومتی خلقی نيست و نميتواند آن انتظاری که مردم از 
یک حکومت خلقی دارند برآورده کند، اساسًا ماهيتش این نيست 
که بتواند این را اصًال برای مردم متحقق بکند و بتواند به خواسته 
های مردم توجه داشته باشد، روی این اصل باید بفکر چاره ای بود 

ه، تالش کرد بخاطر اینکه این حکومت عوض بشود، از راه ک
سياسی و از هر راهی که ممکن است حکومتی روی کار بياید که 
بتواند به خواست مردم برسد و این احتياج به این دارد که مردم 
آگاهانه حقيقت این حکومت و ماهيت این را بدانند و نيروهای 

  .مترقی در یک جبهۀ واحد متشکل بشوند
  
در خاتمه من از خداوند متعال مسئلت دارم که روزبروز مردم ایران  

بيشتر آگاه بشوند و نيروهای مترقی و انقالبی و مردمی وحدت 
بيشتری بيابند و بيشتر متشکل بشوند، تا بخواست خداوندی 
روزی مردم ایران یک حکومت انسانی و دموکراتيک داشته باشند 

ودۀ زحمتکش در اوج عزت و که همۀ خلقهای ایران، بخصوص ت
و هميشه حق بر باطل پيروز . سعادت و سرافرازی زندگی بکنند

ميشود و اميدوارم که اگر ما دست بدست هم بدهيم، زود به 
  .هدف اصلی خودمان برسيم که ایرانی آزاد و آباد داشته باشيم

  
شيخ عزالدین حسينی از اینکه ما را " ماموستا" :خبرنامه

سؤالهای ما جواب دادید، که اميدواریم این سؤالها و پذیرفتيد و به 
جوابها برای هر چه روشنتر کردن حقایق جامعۀ ایران برای توده 
های رنجدیده و تحت ستم و خلقهای ما حقایقی را روشن کرده 
باشد، از شما تشکر ميکنيم که در این خانۀ روستائی و در این 

یها و زحماتی که دست کلبۀ دورافتاده با تمام مشکالت و گرفتار
  .متشکریم. بگریبان هستيد به سؤاالت ما جواب دادید

  
  .بسيار متشکرم. اميدوارم که همه موفق باشيم :اماموست
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بهمن  ١٩رستاخيز سياهکل (در بزرگداشت دو روز بزرگ تاریخی،  
در تاریخ  ١٣۵٧بهمن  ٢٢و  ٢١و قيام پرشکوه توده ها در ) ١٣۴٩

ميز کتاب  کميته"مراسمی توسط  ٢٠١١فوریه  ١٣یکشنبه 
سالن محل برگزاری مراسم با تصاویر   .برگزار شد"آمستردام 

جانباختگان رستاخيز سياهکل و عکسهایی از جنبش یکسال 
گذشته توده ها بر عليه رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و 
همچنين شعارهای مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی، زنده باد 

  . آزادی به شکل زیبایی تزئين شده بودسوسياليزم زنده باد 
  

در این مراسم ابتدا پيام ميز کتاب به مناسبت دوروز بزرگ تاریخی 
سپس رفيق فریبرز سنجری از چریکهای فدایی خلق . قرائت شد

. ارائه داد" راز ماندگاری سياهکل"ایران، سخنرانی ای تحت عنوان 
اين رويداد   وی در جریان سخنان خود باطرح این پرسش که چرا
پايداری راز "چنين نقشی در جنبش انقالبی مردم ما پيدا نمود و 

در "چرا   در چيست؟ و"در در حافظه تاريخی جامعه ما اين رويداد 
 گرفته و"سال گذشته همواره مورد آماج دشمنان مردم قرار  ۴٠

 هموارهکه  ديده اندخود را ملزم  در تمامی اين سالهاطبقات حاکم 
دستاوردهای اين حرکت تبليغ کنند وبا انتشار دهها مقاله  بر عليه

و کتاب  بکوشند تا تصويری واژگونه از سياهکل در اختيار نسل 
به ضرورت بود سياهکل پاسخی  " جوان قرار دهند پاسخ داد که 

و به همين دليل هم  در يکی از سياه ترين دوره های تاريخ  "زمان
مبارزاتی حاکم بر مبارزات مردم مردم ما  راهگشا شد و  بن بست 

رفيق فریبرز سنجری سپس با تاکيد بر اینکه . ما را در هم شکست
از آن در " درس گيری"بلکه برای " تکرار"بررسی تاریخ نه برای 

خدمت ساختن آینده است به برخی آموزشهای مبارزاتی 
شرايط در " :رستاخيز سياهکل اشاره کرد و از جمله مطرح کرد

در شرايط ايرانی که سرمايه سلطه امپرياليسم ،  ت تحايران 
و " هديکتاتوری داران وابسته بر اون حاکم اند شکل حکومتی الزاما 

از  "در ادامه تاکيد کرد که ما اگر به تاريخ کشور خودمان برگرديم
شاه بعد هم محمد رضا شاه و حاال هم جمهوری کودتای رضا 

حکومتی يک استبداد  اسالمی ما همه جا می ببينيم که شکل
اين ويژگی اين فرد يا  .لجام گسيخته است خشن يک ديکتاتوری 

اون فرد نيست اين به خاطر رضا خان قلدر محمد رضا شاه قسی 
القلب يا خمينی و خامنه ای نيست اين نياز اين سيستمه يعنی 
اين سيستمی که در ايران بر سر کاره  اصوال بدون استبداد بدون 

دون اعمال يک خفقان شديد ادامه حيات نمی تونه ديکتاتوری ب
اگر ما "سخنران سپس از اين بحث نتيجه گرفت که " پيدا بکنه 

بپذيريم که اين ديکتاتوريه که با اين سلطه عجين شده و بدون 
نابودی اين سلطه بدون نابودی نظام سرمايه داری در ايران اصوال 

داره اون وقت ديگه امکان دستيابی به دمکراسی و آزادی وجود ن
نمی توانند هر دقيقه برای ما  از اون به قول معروف کشکولشون 

جالدانی را می اندازند جلو که هر ... ناجی ملت بيرون بياورند
کاری هم می کنند هر چقدر هم که عطر و ادکلن مصرف می کنند 
باز هم بوی خون رزمندگان ما، کمونيستهای اين کشور، 

ور از بدنشون می آيد و نمی توانند اون رو پاک آزاديخواهان اين کش
  "کنند و يا از بين ببرند يک دفعه در لباس ناجی ظاهر می شوند 

سخنران در بخش پایانی ضمن تاکيد بر این واقعيت که جنبش 
انقالبی توده های تحت ستم ما از فقدان یک رهبری متشکل و 

ل بخواهيم از سياهک :"اگر انقالبی در رنج است مطرح کرد که
کنونی که به خصوص برجسته  ضعفدرس بگيريم  می ببينيم که 

می ببينيم . انقالبی است رهبریيک فقدان است در جنبش ما 
که اون رفقا توانستند با تحليل صحيح جامعه خودشون  و روند 
های عينی جامعه خودشون و روانشناسی مردم خودشون راهی 

شکنه و نقبی بزنه به قدرت ارائه بدهند که اون بن بست ها را ب
پس جوانهای ما هم اگر امروز می خواهند از سياهکل و يا . مردم 

از هر مبارزه انقالبی ديگری درس بگيرند بايد اين حرکت را انجام 
بدهند بايد شرايط جامعه خودشون را تحليل بکنند بايد موقعيت 
کنونی را بشناسند و بر اساس اين موقعيت کنونی اون موقع 

و اگر چنين کنند همانطور که سياهکل نشان داد و " رکت بکنندح
با " سال تجربه جمهوری اسالمی ثابت کرد اصوال  ٣٠همانطور که 

کسی که جز با زبان زور با شما صحبت نمی کنه شما راهی 
نداريد جز اينکه با زور صحبت کنيد؛ راهی نداريد جز اينکه مقاومت 

ضد انقالبی اون رو با قهر  کنيد در مقابل خشونت اون و قهر
شرايط جامعه اش را "دهيد و اگر نيرو ئی بتواند "  انقالبی پاسخ 

به درستی بشناسد  روانشناسی مردمش و نياز های  فعلی 
جنبش انقالبی را بفهمد و به اون پاسخ بده و به اون عمل بکنه و 
بر اساس اون متشکل بشه و بر اين ضعف پراکندگی فائق بياد اون 

وقع بدون شک فعاليتی را شروع می کنه که اون وقت خود م
  "زندگی بانگ بر می دارد که گل همين جاست همين جا برقض

سخنرانی رفيق فریبرز سنجری با استقبال حاضرین روبرو شد و 
به شعر خوانی  ، شاعر مبارزنجفیناصر پس از پایان سخنرانی،

ی حاضرین قرائت پرداخت و دو قطعه از اشعار مبارزاتی اش را برا
شعر خوانی . کرد و بدنبال آن نيز ترانه خلقی دایه دایه اجرا شد

زاده افغان و موسيقی مبارزاتی خلق کرد نيز آسوما کاویانی شاعر 
بخشهای دیگری از برنامه بود و سرانجام نوبت به قسمت پرسش 

 ٢و پاسخ و تبادل نظر بين حاضرین رسيد که این برنامه به مدت 
ل انجاميد و با استقبال و شرکت فعال حاضرین روبرو ساعت بطو

فضای رفيقانه حاکم بر مباحثات و کشش بيشتر شرکت . شد
کنندگان در جلسه برای پرسش از سخنران در مورد مواضع 
چریکهای فدایی خلق باعث شد که برغم پایان ساعت جلسه، با 
 توافق سخنران ادامه جلسه پرسش و پاسخ در محلی دیگر دنبال

ساعت دیگر تا پاسی از  ٣شود و رفيق فریبرز سنجری به مدت 
شب به پرسشهای حاضرین و مالحظات آنان پاسخ داد که این 
حرکت نيز با استقبال و قدردانی دوستان و رفقای حاضر در جلسه 

  . روبرو شد
  

برنامه یادمان دو روز بزرگ تاریخی با استقبال ایرانيان مقيم 
  .    در محيطی گرم و مبارزاتی به پایان رسيدآمستردام روبرو شده و 

  
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

  ٢٠١١فوریه  ١۵

  
  
  
  

گزارش يادمان دو روز بزرگ تاريخي 
  !در آمستردام
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  !!زنده بادخلق دالور كرد كه براي آزادي مي جنگدزنده بادخلق دالور كرد كه براي آزادي مي جنگد
  

    
پيام رفيق اشرف دهقانی به مناسبت درگذشت مبارز 

کرد، ماموستا شيخ عزالدین خلق دالور برجسته 
  حسينی

 

 به ياد گرامي ماموستا شيخ عزالدين حسيني
با کمال تأسف مطلع شدم که ماموستا شيخ عزالدین 

خلق قهرمانی که حسينی، مبارز برجسته خلق دالور ُکرد، 
بارها پوزه ارتجاع را به خاک ماليده، زندگی را بدرود گفته 

با همه اندوهی که این خبر ایجاد می کند اما یاد . است
ایستادگی های ماموستا در مقابل ارتجاع خمينی و رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی  و تالش های آزادیخواهانه او در 

کسب حقوق عادالنه جنبش انقالبی مردم کردستان برای 
  . خویش، هنوز بر دل های مبارزین گرمی می بخشد

  
ماموستا شيخ عزالدین با افکار مترقی و آزادیخواهانه 
اش، با دفاعش از اتحاد خلق های ایران هنگامی که 
ارتجاع، مبارزه حق طلبانه مردم کردستان را تجزیه 
طلبی می ناميد، با آگاهی اش به شکست قيام بهمن 

م این امر که هدف از انقالب، دگرگونی بنيادی و اعال
است نه رفتن تاج شاهی و جایگزینی آن با عمامه، با 
هشياری اش در عدم شرکت در رفراندوم جمهوری 

و کًال با همه مواضع  و برخوردهای  ٥٨اسالمی در سال 
   .ترقی خواهانه اش، در یادها زنده است

  
اولين رئيس جمهور رژیم (برخورد انقالبی او در مقابل بنی صدر 

که  ٥٩در اردیبهشت سال ) ضد انقالبی جمهوری اسالمی
خواهان خلع سالح مردم ُکردستان بود و این را شرط تأمين 

در پاسخ . حق خلق ُکرد می ناميد، هرگز فراموش نخواهد شد
به این ریاکاری، ماموستا با آگاهی به این امر که قدرت خلق 

، اعالم کرد که خلق ُکرد اسلحه را ُکرد در مسلح بودن آنهاست
زمين نمی گذارد و این دولت است که جنگ مسلحانه را به 

در آخرین موضع گيری . مردم ُکردستان تحميل کرده است
به اصطالح سبز و اعالم " اصالح طلبان"خود بر عليه 

قاطع این حقيقت که بدون سرنگونی رژیم جمهوری 
مطالبات خود  اسالمی، مردم ایران نمی توانند به

دست یابند، ماموستا یک بار دیگر نشان داد که 
همچنان در کنار مردم تحت ستم  و در مقابل دشمنان 

 . همه خلقهای ایران قرار دارد
  

آشنائی شخصی من با ماموستا شيخ عزالدین حسينی در 
، زمانی که من در ميتينگ مهاباد به مناسبت ١٣٥٨سال 
. سخنرانی کردم، آغاز شد سالگرد رستاخيز سياهکل نهمين

ماموستا نشان داد که عليرغم همه تفاوت های دیدگاهی اش 
با گراميداشت . با کمونيست ها، در عمل دوست آن هاست

یاد او، امروز از خانواده گرامی اش که همواره از محبت های 
آنها برخوردار بوده ام، می خواهم که مرا در غم خود شریک 

ا، این مبارز مترقی خلق رزمنده ُکرد درگذشت ماموست. بدانند
  .را به همه خلق های ایران نيز تسليت می گویم

 
 ١٣٨٩بهمن  ٢٤

  
  
  
  
  
  
  
  

  "جنگل ها"افزوده اي بر 
  )خسرو گلسرخي(

  
   "سياهكل "گوئي درخت هاي 

  ر ريشه دوانده ستتا دشت و شه
  كه غرش سالح و جوشش خون شهيد

  .هر دم فزوني ميگيرد
  پاشيدند، "عمواوغلي"و  "كوچك"بذري كه 

  !اكنون نهال ميشود، اكنون نهال ها
  بنگر كه كوه و شهر،شباشب،آذين مي گردد

  .با قامت بلند بپاخاستگان 
  

  واخوردگان 
  جاني جبار"–گفتند ياوه 

  .نجر مسلح استا صد هزار گزمه و خب                      
  "جز صبر و انتظار رهي نيست                     

  
  اما 

  !اي همچو من به كار، تو اي بيدار
  :بر بام شب بايست،نظر كن

  دريائي از درخت سترگ و مسلح است
 !مي آيد "مكبث"كاينك به سوي 

 
  1350سال  
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  !"هزار خورشيد در دلهايشان مي جوشد از يقين"براي آنها كه 
  )در وصف سياهکل(

  
. "پاسخ گفتسالمت را نمي خواهند "زمستاني سخت كه در انجماد ياس و در برودت نوميدي. زمستان بود. روزگار تلخ و تاري بود. روزگاري بود

و ژاندارم منطقه كوس يمن . شحنه ها و گزمگان، به فرمان مطاع همايوني، شمشيرها را از رو بسته و در كوي و برزن به شكار آزادي مشغولند
ليايي خود و ديكتاتور سعي مي كند تصور ماليخو. و مي پندارد كه كس را توان و ياراي نفوذ در حصار ديكتاتوري و قلدري نيست. الملكي مي زند

  .را به پندار عمومي تبديل كند
و ذات ملوكانه به پشتگرمي جهانخواران بين المللي و در راس آنها امپرياليسم آمريكا، . سيل تبليغات از بوقهاي تبليغاتي به هر سو روان است

انخواران قول داده است كه ايران را به بهشت خد ايگان، شاه شاهان به جه. و اعتصابها را به گلوله مي بندد.فرياد ها را در گلو خفه مي كند
 "بي برگ و باري اين باغ را بهاري در پي نيست"او با غروري احمقانه تصور مي كند كه . غارتگران تبديل كند و براي آنان جزيره آرامش بسازد

  .و او توانسته است با داس مرگ، جوانه هاي اميد را از بوستان زندگي ريشه كن كند
 "هزار خورشيد در دلهايشان مي جوشد از يقين"كوه مردان و شيرزناني مصمم كه  "باغ عقيم ديروز اينك جوانه آورد". يال باطلاما زهي خ

و فرياد نه آنها در پهنه اين ! ، سينه ها سپر كرده چشم در چشم ديكتاتور سينه به سينه مي گويند نه.ظلمت و تيرگي را به نبرد مي خوانند
  .جنايت بذر اميد مي پاشد و در بهار زندگي به بار مي نشيندجغرافياي جور و 

سياهكل متولد مي شود و اين نقطه عطف  و سر آغاز نبردي ست كه مهر خود را بر تارك تاريخ اين سرزمين مي كوبد و لرزه بر اندام ستم مي 
  .ارهاي بيمار گونه را نقش بر آب مي سازدافكند و افسانه قدر قدرتي و نفوذ ناپذيري ديكتاتوري را يكسره باطل مي كندو پند

آنها مي دانند كه در اين برهوت پر خطر، حراميان بد سگال و پاسداران شب، راه را بر نور بسته . رهنوردان را باكي از شب و بيابان و خنجر نيست
و . انه هاي دور دست افق و تا فراسوي ظلمت پيمودآنان مي دانند كه عليرغم همه خطر ها و محدوديتها بايد راه را تا كر. و خورشيد را دشمنند

آغاز نبردي نابرابر كه همه جوانب و خطرات . خورشيد را به مردم فالت هديه آوردو كارگران و زحمتكشان را بر سفره خوشبختي ميهمان كرد
  :محتوم آن ، دقيقا محاسبه گرديده و ظلمت ستيزان سياهكل را جز انتخاب گزيري نيست

  )2(مه مي ريزد كدامين نغ
  كدام آهنگ آيا مي تواند ساخت

  طنين گامهايي را كه سوي نيستي مردانه مي رفتند
  طنين گامهايي را كه آگاهانه مي رفتند

  "آنان چون بنفشه گل دادند و مژده دادند و زمستان شكستند و رفتند"
مشت محكم مردم بر سينه . بهار آمد، بهار اميد، بهار آرزوها. دبهاران مژده رويش دوباره جوانه ها در باغ بوستان دا. يخهاي زمستان آب شد

  !آواي مظلومانه خلقي در زنجير، بيست و دوي بهمن، جشن انقالب. ستم
اما مردم ميهن ما . زنجيرها گسسته، طومار ننگين ديكتاتوري خدايگان هاي كوچك و بزرگ در هم پيچيده و همه چيز خبر از فرداي بهتر مي دهد

عرض خيانتهاي همه جانبه داخلي و توطئه هاي جنايتكارانه خارجي بوده و هستند، هواي تازه آزادي را هنوز استشمام نكرده، بادهاي كه در م
  .مسموم از شرق و غرب وزيدن مي گيرد

ي گيرند و اوين همچنان ردا پوشان بر ارابه قدرت پادشاهان خسته جاي م. و پرچمها ديگر گونه "دژخيمان تعويض مي شوند"و در نهايت امر، 
  :وضوي صبحگاهي از خون دوشيزگان مي گيرد

  ديو چو بيرون رود 
  اژدها درآيد

 
سور "اهريمنان جنايتكار و فرهنگ ستيز جمهوري اسالمي و حاميان بين المللي شان و همه كساني كه . اما اين تندر را سر باز ايستادن نيست

د كه من با برادر ماهيگيرم در جنوب، و دختر گيلكم در شاليزارهاي شمال و هموطن پر تالشم در شهر بايد بدانن "عزاي مارا بر سفره نشسته اند
  آري، ! خواهيم شد و بر پرده هستي نقشي دگر خواهيم زد "ما"ها و كوه پايه ها و روستاها و باالخره اردوي كار و زحمت، همه 

  !آري، ما فلك را سخت بشكافيم و طرحي نو دراندازيم
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در اعتراض به موج وسيع اعدامهای وحشيانه ای که رژیم سرکوبگر 
جمهوری اسالمی بر عليه مردم تحت ستم ما و برای حاکم کردن جو 

اده است، ظهر امروز حرکت سرکوب و خفقان در جامعه سازمان د
. لندن برگزار شد" ترافلگار اسکوئر"اعتراضی افشاگرانه ای در ميدان 

فعالين چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتيک ضد 
با انتشار فراخوانی از زمره  امپریاليستی ایرانيان در انگلستان

 در فراخوان این. سازمان دهندگان این اکسيون مبارزاتی بودند
حرکت از ایرانيان مبارز دعوت شده بود  که با تاکيد بر ضرورت 
نابودی جمهوری اسالمی و نظام استثمارگرانه حاکم به مثابه 
عامل اصلی وجود شکنجه و زندان و اعدام در ایران به اين 

جمهوری اسالمی "حرکت بپيوندند تا ضمن فرياد شعار های 
ندانی سياسی به ز"و "با هر جناح و دسته نابود باید گردد

اين ضرورت را در ميان مردم هر " همت توده ها آزاد باید گردد
آکسيون اعتراضی بر عليه اعدام های  .چه بيشتری تبليغ کنيم

ظهر شروع شده و شامل  ١٢جنایتکارانه جمهوری اسالمی از ساعت 
سال اعدامها و  ٣٠یک نمایشگاه عکس حاوی تصاویری از بيش از 

در اين تصاوير هر کس به راحتی می . المی بودجنایات جمهوری اس
ديد که شکنجه و اعدام  در دوره زمامداری همه جناح های حکومتی 

همواره رايج " اصول گرا"و " محافظه کار"گرفته تا  " اصالح طلب"از 
بوده  و اساسا جزء ذاتی سلطه ضدمردمی اين رژيم ددمنش می 

بود و همچنين  تصاويری که در محل آکسيون نصب شده. باشد

شعارهای بزرگی به زبانهای انگليسی و فارسی در محکوميت جنایات 
جمهوری اسالمی و خواست آزادی زندانيان سياسی و حمایت از 
جنبش انقالبی کارگران و خلقهای تحت ستم ایران به نمایش درآمده 
بود توجه اکثر عابرين را به خود جلب کرده و به رفقا امکان می داد تا 

  .  باره ماهيت سرکوبگرانه رژيم حاکم بر ايران به افشاگری بپردازنددر 
در جریان این حرکت صد ها اعالميه افشاگرانه به زبان انگليسی در 
ميان عابرین و توریستها پخش شد که در آنها به گوشه هائی از 
جنایات رژیم جمهوری اسالمی و واقعيت وابستگی این رژیم سرکوبگر 

ها اشاره شده بود و از افکار عمومی خواسته شده بود به امپریاليست
که یک صدا اعدامهای وحشيانه دیکتاتوری حاکم بر ایران را محکوم 

يکی از نکات قابل توجه اين حرکت همزمانی آن با تظاهرات . کنند
بزرگی بود که از سوی اتحادیه های کارگری و دانشجوئی در لندن بر 

ستان به حقوق دمکراتيک و کار عليه یورش اقتصادی دولت انگل
از آنجا که شرکت کنندگان در آن . ومعاش توده ها سازمان یافته بود

می " ترافلگار اسکوئر"تطاهرات هم از محل آکسيون یعنی ميدان 
گذشتند، بنابراين تعداد بسيار زیادی از مردم وجوانان مبارز انگليسی 

قای ما دیدن کرده امکان يافتند از نمایشگاه عکس و محل آکسيون رف
و به اشکال مختلف حمایت خود از مبارزات عادالنه مردم ایران را 

  .نشان دهند
بعداز ظهر با موفقيت به پایان  ۴حرکت اعتراضی امروز در ساعت 

رسيد و افشاگریهای رفقا در بين بازدید کنندگان از این آکسيون 
یران و آنچه در تاثيرات بسيار زیادی را در جلب توجه عمومی به اوضاع ا

زير سلطه جنايتکارانه جمهوری اسالمی بر مردم ايران می گذرد به 
  .جا گذارد

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
   ٢٠١١ژانویه  ٢٩

  

  

بر عليهدر لندنتظاهرات 
 !هاي اخير اعدام

 سوئد - گزارشي  از اعتراض به اعدامهاي اخير در گوتنبرگ 
و شکنجه جمهوری اسالمی در هراس مواجهه با طوفان خشم اعتراضی مردم در ایران تالش ميکند به ریسمان اعدام رژیم دار 

اما . سردمداران رژیم موج جدیدی از اعدام ها را با هدف تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه سازمان داداه اند. متوسل شود
عتراض توده هاو ضرورت سرنگونی کل این ماشين توليد جنایت را سرعت این تالش های جنون آميز جمهوری اسالمی  نفرت و ا

در اعتراض به اين وحشيگری هواداران چریک های فدایی خلق ایران، کانون همبستگی با کارگران ایران ـ گوتنبرگ . می بخشد 
ت رسانه ها بویژه رسانه های و کانون پناهجویان ایرانی دست به حرکتی مشترک زدند، تا در حد توان خود، مهر سکو) سوئد(

در يک حرکت هماهنگ يک آکسيون اعتراضی در مقابل  ٢٠١١ژانویه  ٢٨در روز . وابسته به دولت دست راستی را در هم بشکنند
معترضين با پالکاردهایی به زبان سوئدی در محل .  برگزاری شد» یتوبوری پستن« دفتر پرتيتراژترین روزنامه ی صبح این شهر 

ین روزنامه تجمع کردند وتعدادی از معترضين به دفتر روزنامه مراجعه کرده خواهان صحبت با سردبير و یا یک خبرنگار آگاه ورودی ا
محکوم کردن سکوت دولت سوئد و رسانه . درخواست های تظاهرکنندگان در چند مورد مهم خالصه می شد. به امور ایران شدند

ایران به افکار عمومی سوئد، آزادی بی قيد وشرط زندانيان سياسی در ایران، پایان های سوئدی، انعکاس اخبار جنایات رژیم 
احكام اعدام بايدهر چه سريعتر ملغى گردد، ایران کشوری است نا امن بنابراين پناهجویان را نبايد به ! دادن به اعدام ها در ایران 

دند اطالعات دقيقی در مورد اعدام ها در ایران درج شده بود و در پالکاردهائی که تظاهرکنندگان حمل می کر. ایران باز گرداند
آیا می دانيد که رژیم ایران نسبت به جمعيت، باالترین رقم اعدام ها را در جهان   .همچنين چند پرسش جلب توجه می کرد

ه شده اند؟  آیا می دانيد نفرتوسط رژيم اسالمی به جوخه های اعدام سپرد ٩٧داراست؟ آیا ميدانيد درمدت يکماه گذشته بيش از
طبق آخرین آمارها درهرهشت ساعت یک نفردرایران اعدام می شود ؟ درکناراین پالکادرها تظاهرکنندگان دهها نسخه عکس 

باالخره با پایداری معترضين يکی . ازاعدام ها وتصاویر دهشتناک بدارآویختن محکومان به اعدام با خود حمل می کردند
خبرنگار مذبور ضمن اعالم این مطلب که بارها در ماه های اخير پيرامون ایران . روزنامه  به پيش آنها  آمدازخبرنگاران سوئدی 

نوشته است، ابراز تاسف کرد که در حال حاضر بيشترین نگاهشان به وقایع تونس و مصر است و به همين دليل از ایران دور 
ت و بویژه عکس هایی که به دست این روزنامه می رسد، در هفته ی آینده او قول داد با توجه به سطح وسيع اطالعا. مانده اند

نمایندگان معترضين شرایط امروز ایران را با شرایط دهه ی شصت و کشتار . مقاله ای در رابطه با ایران تهيه و به چاپ برساند
ده، زندانيان دهه ی شصت که سال ها بی زندانيان سياسی پيوند داده و خاطر نشان کردند که در بين زندانيان سياسی اعدام ش

نمایندگان معترضين به اعدام و . محاکمه در زندان بسر برده و پس از سال ها زجر و شکنجه آزاد شدند، به چشم می خورند
در شکنجه در این باره به خبرنگار توضيح دادند که جمهوری اسالمی به زندانيان دهه ی شصت که در ماه ها ی اخير اعدام و یا 

معترضين همچنين به مسئله ی نا  .ما اشتباه کردیم که شما را در همان سال ها اعدام نکردیم: ليست اعدام هستند، گفته است
امن بودن ایران و ضرورت توقف اخراج متقاضيان پناهندگی اشاره کرده و در همين رابطه  سياست دولت سوئد مبنی بر دعوت 

اسالمی و نيروهای سرکوب انتظامی رژیم که در ماه های اخيرصورت گرفته را محکوم نموده ازنمایندگان مجلس ارتجاع  جمهوری 
آنها سپس به خبرنگار توضيح دادند که . و اعالم کردند که چنين سياستهائی عمال موجب نقض حق انسانی پناهندگانی می شود

را نجات دهند و صدای اعتراض مردم به جان آمده ی ایران پناهندگان از جهنم جمهوری اسالمی فرار کرده اند، تا بتوانند جان خود 
در ادامه برگزارکنندگان اين حرکت مبارزاتی تصميم گرفتند به یکی از پاساژهای پر رفت و آمد تجاری در مرکز شهر رفته و  .باشند

تظاهرکنندگان ضمن افشاگری . با برافراشتن پالکاردها و عکس های اعداميان به اطالع رسانی مستقيم بين مردم مبادرت نمايند
بر عليه رژيم دار و شکنجه جمهوری اسالمی  از مردمی که با تعجب به عکس های اعدامهای اخير خيره شده بودند  می 

این حرکت نزدیک به دو ساعت . خواستند تا در برابر مماشات طلبی دولت دست راستی حاکم سکوت نکرده و به اعتراض برخيزند
استقبال و همدردی بسيار از طرف مردم روبرو شد و نتایج مثبتی در بر داشت که بعدا برگزارکنندگان اين حرکت  ادامه داشت و با

اعتراضی تصميم گرفتند این کار یعنی حضور مستقيم بين مردم در همان پاساژ را نزدیک به دو هفته ادامه دهند و در آخرین روز، 
  . گاه عکس جهت افشای جنایت های جمهوری اسالمی نمایند خارج از آن پاساژ اقدام به بر پایی نمایش

  
  سوئد -هواداران چريکهای فدائی خلق ايران در گوتنبرگ 

    ٢٠١١ژانويه  ٣٠  - ١٣٨٩بهمن  ١٠
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 )8(كارگري فعال يك با مصاحبه
 است قدیمی کارگران از یکی مظفر، رفيق با گفتگویی متن کنيد، می مشاهده زیر در که ای مصاحبه :فدایی پيام
 مبارز فعال یک عنوان به و گذرانده ایران کارگران ميان در و کارخانه در را خود زندگی از ای طوالنی سالهای که

 منعکس گرفته، صورت ٢٠١٠ جون ماه در که مصاحبه این .است زده سياسی مبارزه به دست آنان همراه کارگری
 حاکميت زمان در ایران زحمتکش کارگران مبارزات و زیست شرایط با ارتباط در مظفر رفيق تجارب از ای گوشه کننده

 هدف با فدایی پيام و است ١٣۶٠ تا ١٣۴۴ سالهای بين فاصله در اسالمی جمهوری و شاه کارگری ضد رژیمهای
 می قداما آن درج به کارگری فعالين تجارب انتقال و کارگر طبقه شرایط با خوانندگان بيشتر چه هر نمودن آشنا
 .ورزد

به طور کلی شرایط پليسی و اختناقی که در دوره : سوال
ها چه نمودی  شاه بر جامعه ایران حاکم بود در کارخانه

  چگونه اعمال می شد؟داشت و 
در مقابل   دارها از این مسئله سرمایه ١٣۵٠تا سال  :پاسخ

در مقابل کارگران   هر گاه. مبارزات کارگری بهره برداری زیادی کردند
خود . کنيم ساواک را با خبر می  کردند که گرفتند تهدید می قرار می

ها هم جهت ترساندن کارگران تا حدی اعمال ضد انسانی و  آن
همين امر تنفر کارگران را . کردند های ساواک را تبليغ می کنجهش

  .بود  با ترس و ارعاب ایجاد کرده  از سيستم و ساواک همراه
  

آيا در کارخانه شما سنديکاهای حکومتی هم :  سوال
  وجود داشت؟ برخورد کارگران نسبت به آن چه بود؟

از   نه. اشتتشکل کارگری وجود ند  ما هيچگونه  در کارخانه :پاسخ
زیبا طبق   قرقره  اما در کارخانه. مستقل آن  نوع حکومتی و نه

زری در اختيار من می گذاشت تعدادی از کارگران زن   اطالعاتی که
اینان هم . صورت فردی و مستقل عضو سندیکای خياطان بودند  به

بودند   کار کرده  زیبا در جاهای دیگری که  قبل از استخدام در قرقره
  .بودند  شده  سندیکاهای مربوطه عضو

آيا هيچ تعاونی و يا صندوق کمک مالی در بين : سوال
  کارگران وجود داشت؟

  یاد ندارم که  درست به. ما شرکت تعاونی داشت  کارخانه :پاسخ
بود یا خود کارگران اما بعدها   آن را شکرچيان گذاشته  اوليه  سرمایه

هيئت . کرد دریافت میشرکت تعاونی از اعضای آن حق عضویت 
کار . شدند این تعاونی توسط  خود کارگران انتخاب می  مدیره

تومان بود و ١٠٠٠شرکت تعاونی دادن وام ضروری تا سقف 
  کار دیگر آن تهيه. تومان بود ۵٠٠٠المدت تا سقف  وامهای طویل

بود که بعد آنها را با قيمت بسيار نازلی   ای از مایحتاج روز مره پاره
  .کارگران می فروختند  به
  

اساس خواستها و مطالبات کارگران را چه چيز : سوال
هائی تشکيل می داد؟ آيا با توجه به رشد تورم، 

  دستمزدها هم افزايش می يافت؟ 
در جواب این سوال باید بگویم اکثر خواستها را در البالی  :پاسخ

. مطرح شد ١٣۴٩افزایش دستمزد در سال . ام جوابهای باال داده
  ، ایجاد نهار خوری، بر گرداندن کارگر اخراجی به بهداشت کارخانه
  .های ما بود خواسته  سر کارش از جمله

  
آيا کارگران روز جهانی کارگر را می شناختند و به : سوال

شکلی آن را برگزار می کردند؟ به چه شکل ؟ اگر 
ای در اين زمينه داريد لطفا با خوانندگان در ميان  خاطره
  ريد؟بگذا
کارگر مطرح    در ميان بخشی از طبقه  مه هميشه  اول ماه :پاسخ
بخصوص کارگران چاپ و صنایع نفت، کفش و . است  بوده

اما . های کارگری در زمانی که وجود داشته اند سندیکاها و اتحادیه
در تاريخ طوالنی زندگی و مبارزه طبقه کارگر تنها موارد معدودی 

بطور مستقل اين روز را با تظاهرات گرامی  کارگران  وجود دارد  که
کارگران علنا   اند که نداده  های ایران همواره اجازه دولت. اند داشته

شوم اختناق و سرکوب   سایه. در این روز جشنی بر پا کنند 
کارگر   بخشهای زیادی از طبقه  طبقاتی  همواره طوری بوده که
با   عنوان کارگری که  م بهمن خود. اصال با این روز آشنایی نداشتند

بودم هر چند اسم این   شده  حداقل آگاهی سياسی وارد کارخانه
برای این روز در   هيچگاه ١٣۴٩بودم اما تا سال   روز را شنيده

مه   اول ماه  دانستم که اصوال تا آن زمان نمی. تبليغ نکردم  کارخانه
حتی یک در مورد تاریخ این روز . اردیبهشت ١١مصادف است با 

خودم را راجع   خاطره  بدهيد که  اما اجازه. بودم  هم نخوانده  کلمه
در تظاهرات این روز در تهران شرکت کردم را   اولين باری که  به

  . برایتان ذکر کنم
تصميم   سال دوری از خانواده ٧- ۶من بعد از  ١٣۴٩فروردین سال 

در سنندج  خواهرم  گرفتم از مرخصی ایام عيد استفاده کنم و به
برای . بودم ناراضی بودم  کرده  کرایه  از اتاقی هم که. سری بزنم

دوستانم حسن و مهری بردم تا   خانه  همين تمام وسایلم را به
 ١۵من تقریبا حدود. بعد از برگشتن بگردم و اتاقی پيدا کنم

  محض اینکه  به. حسن رفتم  خانه  فروردین بر گشتم و یکراست به
جمعی از   خبر دادند که  رسيدم هر دوی آنها با عجله وی  خانه  به

مه   اول ماه  کارگران چاپ و کفاشی و صنفهای دیگر ميخواهند که
  . کامل آن روشن نبود  اما هنوز برنامه. بيندازند  تظاهراتی راه

مه از حسن و مهری   من آنشب تا حدودی در مورد اول ماه
را با   مسئله  ز در کارخانهفردای آن رو. اطالعاتی را بدست آوردم

ما قرار   همه. حسين و عباس و اسالميان در ميان گذاشتم
. در بين کارگران ببریم  این مسئله  در محل کارخانه  گذاشتيم که

ما   رفيق بهروز به  و رهنمودهائی که  محفل ما بعد از یک جلسه
ان تبليغ هایم را در کارخانه  مه  اول ماه  مسئله  داد تصميم گرفت که

در محفل ما نبودند با ما توافق   عباس و اسالميان هم که. کنيم
  همکاری دریغ نکردند  داشتند و از هيچگونه

و حتی درانبارها روی   هروهای کارخانه ها و را ما در دستشوئی
باد   زنده"تحویل بود شعارهای از قبيل   آماده  های کاالهائی که عدل

اول ماه مه روز جهانی کارگر "یا " گرانمه روز جهانی کار  اول ماه
کارها داشت خوب پيش . بودیم  نوشته" باید تعطيل رسمی گردد

شکرچيان تلفنی با   بود که  اما اسالميان در دفتر شنيده. ميرفت
  است در کارخانه  او گفته  است و آن فرد به  فردی صحبت کرده

  باشد کارخانه  دهاگر آن فرد ساواکی بو. اند ها نفوذ کرده کمونيست
  .ها باید مراقب باشند و بچه  بين رفته  زیر ذره

  ما به  همه. بر داشتيم  ما عمال دست از تبليغ در درون کارخانه
. ایم ما زیر ضرب رفته  بدهيم همه  اگر ادامه  بودیم که  توافق رسيده

اسالميان عمدا شيفت ما ها را عوض کرد و برای یک ماهی این 
مراقب باشد تا ببيند   عباس مسئول بود که. داشت  روش ادامه

  هر عنوان دیگر به  حمل کاال و یا به  عنوان راننده  به  هائی که غریبه
  .  ميایند آیا کنجکاو هستند یا نه  کارخانه

اشان روی  در زیر زمين خانه  بودند که  حسن و مهری توانسته
مه روز   د اول ماهبا  زنده"سفيدی با خط زیبایی بنویسند   پارچه

  همه. بودند  و دو چوب برای آن هم تدارک دیده" جهانی کارگر
اگر ساواک ليست اسامی را بررسی کند   نگران وضع من بودند که

اسم من بر خورد خواهد کرد و من با توجه به سابقه زندان و   به
  . دستگير شوم  محکوميتم ممکن بود برای مدت کوتاهی هم شده

  کردن پيشنهاد شد که من سر کار خودم را بهجهت رد گم 
بيمارستان بروم و مرخصی   به  مریضی بزنم و با ماشين کارخانه

های  در بيمارستان بيمه. من هم همين کار را کردم. پزشکی بگيرم
اگر ساواک   در نتيجه. شد  روز مرخصی داده ١۵من   اجتماعی به

. من کجا هستم  دانستند که خورد نمی اسم من هم بر می  به
من نقش ام از سایرين بيشتر بود   خاطر این نبود که  اینها به  همه
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داشتم و نگرانی بقيه  هم   ای بود که سابقه  بلکه تنها مسئله
  .بيانگر همبستگی بود که بين ما وجود داشت

از اول صبح چند نفر از کارگران  ١٣۴٩اردیبهشت  ١١  روز جمعه
در ميدان   بودند که  دیگر توانستهقدیمی چاپ و کفش و جاهای 

  آن ور کليه  هشت صبح به اما از ساعت . تجمع کنند) قزوین(کارگر 
ميدان کارگر و خيابان کارگر منتهی ميشد تحت   به  هائی که راه

  مهری به  همراه  من به  زمانی که. کنترل پليس قرار گرفته بود
ای شد  ن ما و عدههای ميدان کارگر رسيديم پليس مانع رفت نزدیک

نفر  ۵٠حدود   از کارگران که  اما یک دسته. که از قبل آنجا بودند 
. پليس قرار گرفته بودند  شدند در وسط ميدان و در محاصره می

نمایش   و به  بودند بلند کرده  کرده  آماده  آنها پالکاردهائی را که
د صدا ميزدن  جمعی و گاهی تک نفره  گاهی دسته. گذاشتند می
  .ما بپيوندید  کارگران به  که

صف   ما ميخواستيم که. پيش ما بودند زیادتر شدند  تعداد کسانيکه
در اين زمان حسين و . ها را بشکنيم و وارد ميدان شویم پاسبان

بود پالکارد را حمل کنند و با ما اظهار آشنایی   قرار شده  حسن که
بودند و در یک آن   نکنند را دیدیم که مسير خوبی را انتخاب کرده

  .وارد ميدان شوند و پالکاردشان را بلند کنند  توانستند که

نفر ميرسيد، اما ما همچنان در   پنجاه  حاال دیگر تعداد ما به
. همين ترتيب گذشت  نيم ساعت به. ها بودیم پاسبان  محاصره

رسيد تصميم گرفتند   دویست نفری که  تعداد کارگران در ميدان به
از . حرکت کنند" اسفند ٢۴"سمت ميدان   يابان کارگر بهدر طول خ

  هدف تجمع در جلو درب وردی دانشگاه  قبل ما ميدانستيم که
  . خواهد شد  ای خوانده تهران است و آنجا قطعنامه

سمت شمال پليس را کمی گيج کرد و در آن   حرکت کارگران به
ا نيز زیادتر تعداد م. دیگری نيز وارد صف کارگران شدند  زمان عده

اگر بر   طوری بود که  کوچه. بود  ميشد اما جلو ما کامال بسته
  در وسط خيابان کارگر بودند فاصله  گشتيم بين ما و کارگرانيکه می
هائی  گشتند همين پليس در ضمن اين تعداد اگر بر می. افتاد می
  . صف کارگران می تاختند  شدند و به مراقب آنها بودند آزاد می  که

  عقب بر گشتيم و وارد خيابان سپه  من و مهری طاقت نياوردیم به
  سمت ميدان باغشاه  به. ای دیگری در آنجا بودند عده. شدیم

بودند   تا ماشين شهربانی خيابان را قيچی کرده  سه. حرکت کردیم
  . و مانع ورود ميشدند

  دو محله در سمت شرقی خيابان کارگر هستند که  و اميریه  منيره
اردیبهشت آن سال  ١١چون . های زیادی می باشند دارای کوچه

، مردم تقریبا بيدار نبودند و یا هنوز در  مصادف بود با روز جمعه
کردند ودر نتيجه خيابانها و کوچه ها  هایشان استراحت می خانه

تهران برسانيم   در دانشگاه  خلوت بودند و امکان اين که خود را به
بودن آن روز تعداد   علت همين جمعه  یگر بهاز طرف د. زياد بود

  . بودند  زیادی از کارگران شرکت کرده

بود، بر   ما شده  خنده  بخاطر دارم و مدتها مایه  چيزی دیگری که
. بود" روز جهانی کارگر باید تعطيل گردد"ها با شعار  خورد پاسبان

  د کهگفتن آمدند و می سمت کارگرها می  کردن به  ها با مسخره آن
است تعطيل رسمی است دیگر چی   امروز جمعه  بيچاره"

   " ميخواهيد؟

صف   پليس به. شد  جلو حرکت کارگران گرفته  در ميدان باغشاه
پليس . کارگران اول مقاومت کردند. متفرق شوید  کرد که  آنها حمله

بعد از نيم ساعتی مقاومت . کرد  از باطوم و گاز اشک آور استفاده
اما  نيم ساعت بعد در جلو درب . متفرق شدند  همهدر نهایت 

نفر کارگر و  ١۵٠٠تهران شاید حدود هزار نفر تا   وردی دانشگاه
  . دانشجو حضور داشتند

اما دانشجویان پالکاردهای . بود  شده  پالکاردهای کارگران پاره
ای  قطعنامه. بودند  آویزان کرده  های دانشگاه ميله  زیادی را به

  من مواد آن قطعنامه. جمعيت نميرسيد  همه  صدا به. شد  خوانده
در   اما یادم است که. صنفی است یادم نيست  که  را آنچه
مه را برسميت   دولت اول ماه  بود که  شده  خواسته  قطعنامه

دیگرهم   ماده. عنوان تعطيل رسمی اعالم کند  بشناسد و به
  .زندانيان سياسی بود  خواست آزادی

و سياسی جامعه چگونه در کارخانه انعکاس می ج: سوال
يافت؟ برای نمونه تبليغات بی وقفه دستگاه تبليغاتی شاه 

و يا سم  ۴٠در دهه " انقالب سفيد"در مورد به اصطالح 
پاشی بر عليه مخالفين خود؟ که آنها را ارتجاع سرخ و 

  سياه می ناميد؟
تبليغات   ئلهمس. را باید از هم تفکيک کرد  این دو مسئله :پاسخ

اوایل   ام و هم مربوط به آن جواب داده  هم به  برای انقالب سفيد که
  بعد از علنی شدن مبارزه  اما ما ميدانيم که. چهل است  دهه

ارتجاع "اینها   گفت که  ها و مجاهدین شاه سازمان چریک  مسلحانه
چهل و   اواخر دهه  و این شاید بر گردد به" هستند  سرخ و سياه

  . پنجاه  وایل دهها
شدن برادرم   خاطر شنيدن خبر کشته  من به ٤٩در آخر اسفند 

از   مدت یکسال و چند ماه  را ترک و راهی عراق شدم و به  کارخانه
اسالميان را   بعد از بر گشتن در بيرون از کارخانه. ایران دور بودم
و قبال قول ا. را با او در ميان گذاشتم  کار در کارخانه  دیدیم و مسئله

برای من درست کند و   مرخصی بدون حقوق یکساله  بود که  داده
  شکرچيان بفهمد من در کارخانه  ممکن است نگذارد که  تا آنجائکه

  .ام نبوده
. سر کار بر گشتم  به  خوبی پيش رفت و من دوباره  کارها به  همه

 سياهکل بر  حماسه  شنيدم که از رفقای خودم و از کارگران می
  .خوردهای زیادی را باعث شده است

 
ما شاهد آغاز و گسترش   ۵٠در سالهای دهه : سوال

با . مبارزه مسلحانه بر عليه رژیم شاه در جامعه بودیم
گسترش مبارزه مسلحانه در سطح جامعه  بيشک اخبار 

قبل از این که به . اين مبارزات به کارخانه ها هم می رسيد
بپردازیم، لطفًا ابتدا در مورد  برخورد کارگران با اين جنبش

خودتان بگوئيد که کی و چگونه متوجه آغاز مبارزه 
مسلحانه در ایران و حضور انقالبيون مسلح در جامعه 

 شدید؟
برای اطالع از  ١٣۴٩قبال گفتم من در اسفند   همانطور که :پاسخ

  سرنوشت برادرام که خبر رسيده بود کشته شده است به
های کردی  من در عراق که بودم در روزنامه. کردستان عراق رفتم

که ضمن درج خبر . جریانات چپ آنجا خبر اين واقعه را خواندم
البته .  بودند   سياهکل نوشته  قيام مسلحانه  مطلبی هم راجع به

ای که به   های حزب کمونيست عراق هم در روزنامه اپورتونيست
خود   به  تهزبان عربی  منتشر می کردند این حرکت را وابس

مرکزی حزب   جریان انشعابی از کميته. ساواک قلمداد کرده بودند
بود و از این قيام   شيوعی نيز در اين رابطه موضع گيری کرده

  . بودند  استقبال کرده  مسلحانه
ای به نظرم می رسد که می خواهم  جدا از آنچه گفتم،  مسئله
بهمن  ١٩ل در سياهک  قيام مسلحانه. آنرا همين جا مطرح کنم

نکنم بعد ازآغاز این قيام شکوهمند،   و اگر اشتباه. بود  اتفاق افتاده
و گریز   های فدایی در جنگ برای مدتی ساواک و ارتش با چریک

آمريکا و هم موساد اسرائيل  CIAهم   اینکه  با توجه. بودند
آنها خواهان انعکاس خبر   کردند  مستقيما با ساواک همکاری می

و از همان آغاز در تالش بودند که آنرا . نبودند  این واقعه موفقيت
و چاپ عکس رفقای چریک در . حرکتی شکست خورده جلوه دهند

و تعيين جايزه برای سرشان هم در  ۵٠  های فروردین ماه روزنامه
به همين دليل هم آنها هيچ جا حاضر نشدند . همين راستا بود

  استفاده  ران از این مسئلهکارگ  برای سرکوب جنبش کارگری عليه
ما شاهد چندین اعتصاب بزرگ  ١٣۴٩  بهمن ١٩چون بعد از . کنند

کارگری هستيم مانند اعتصاب کارگران شرکت نفت آبادان برای 
، اعتصاب کارگران و رانندگان ۴٩  افزایش دستمزد در اسفند ماه

شرکت واحد در تهران، اعتصاب نساجيهای بازار تهران، اعتصاب 
زیبا و   های قرقره تاکسی در تهران و اعتصاب کارخانه  راننده ٢۵٠٠

 ۵٠های بعد را هم از نظر بگذرانيم ما در سال  اگر سال. درخشان
  . شاهد اعتصابات زیاد و پی در پی هستيم ۵٢تا 

  امنيتی نخواستند حرکتی که  علت اصلی اينکه ساواک و دستگاه
زودی   بود که  اميد داشتند بهکنند اين   بود را خود عمده  آغاز شده

  این اعتصابات به  همه  همچنين رژیم، به. آن پایان خواهند داد  به
پيوندی بين جنبش کارگری و حرکت   شکلی بر خورد کرد که

  . ایجاد نشود  مسلحانه
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ها، رژیم وقتی  اما بعدها بعد از اعدام فاتح توسط سازمان چریک
  بين مبارزه) انيک و غير تشکيالتیهر چند غير ارگ(پيوند   فهميد که
امنيتی   و جنبش کارگری وجود دارد، بر خورد دستگاه  مسلحانه

در اعتصابات دستگير ميشدند تغيير   با کارگرانی که) ساواک(شاه 
  . کرد

  
از خبرهائی که در ارتباط با انقالبيون مسلح به : سوال

  کارگران می رسيد کدام ها را به یاد دارید؟
  به. بودم  من از کردستان بر گشته  ند ماهی بود کهچ :پاسخ

او از . سراغ اسالميان رفتم  تهران با احتياط به  محض ورودم به
اگر من مايلم او می   همچنين گفت که. ها خبر داد سالمتی بچه

  شکرچيان متوجه  بطوری که. بدهد  تواند ترتيب استخدام مرا دوباره
  وارد کارخانه  بدون دردسر دوباره  این وسيله  به. غيبت من نشود

گذشت   چند ماهی که. کارم  مشغول شدم  شدم و همچنان به
من شيفت شب بودم، صبح یک روز عباس خودش   ای که در هفته
  دیروز و ديشب تمام وقت در سليمانيه"من رساند و گفت   را به

ن م  از آنجائيکه. رفت سر کار  سپس با عجله." است  درگيری بوده
  و تازه  نام سليمانيه  ای وجود دارد به در تهران محله  نميدانستم که

  بودم فکر کردم منظور او از سليمانيه  هم از کردستان بر گشته
چون . سرم زد  خياالت زیادی به. شهر سليمانيه عراق است
عباس   فکر کردم که. ام من کجا بوده  هيچکس خبر نداشت که

ساواک ارتباط بر قرار کرده و قول  ممکن است در غياب من با
همکاری داده است و حاال با دادن اخبار از کردستان ميخواهد 

  . ام ام و چکار کرده من کجا بوده  بفهمد که
شاید واقعا او از   از طرفی خودم را سر زنش ميکردم و ميگفتم که

است و چون   درگيری بوده  در سليمانيه  که  رادیو یا جائی شنيده

ای نداشتم و  چاره. من بدهد  خبر را به  رد هستم ميخواستهمن ک
او زودتر . کردم صحبت می  ميبایست با اسالميان سر این مسئله

شد او را دید حسين هم شيفت  بود و در دفتر بود و نمی  آمده
  ميدانستم که. او را هم نگران کنم  شب بود و نميخواستم که
اند سرکار و تنها من  رفته  همه.نيستند  حسن و مهری هم خانه

  . ميمانم  ام در خانه چون شبکار بوده
در جای ایستادم تا   کارخانه  ها به روز بعد قبل از آمدن اتوبوس

او رساندم و   شد و فوری خودم را به  اسالميان از اتوبوس پياده
ندارید،   تنها شما سليمانيه"او خندید و گفت . جریان را بهش گفتم

ها هم در  دو روز بعد از این روزنامه. هست  سليمانيه در تهران نيز
هم با آب و تاب از موفقيت   مورد درگيری نوشتند و مثل هميشه

حساب نمياوردند یا   های خود را یا به ساواک دم ميزدند و کشته
  شده  گفتند یکنفر از مأموران دولتی هم کشته نفر بود می  اگر ده
  .است

  شود به ها مربوط می این  اما همهتاریخش درست یادم نيست 
ای از کارگران شيفت  اتوبوس عده  یکروز راننده. ۵٢یا  ۵١های  سال

  بود موقعی که  و با آب و تاب گفته. بود  نياورده  کارخانه  صبح را به
سمت شوش برود تا از شرق شروع کند   آهن به  از راه  ميخواسته

  او گفته  آهن مأموران به  ر و راهغا  جمع آوری کارگران بين دروازه  به
است، بر گشتنی از این مسير   شده  بودند اینجا درگيری مسلحانه

  ، شنيده در آن محل منتظر سرویس بوده  یک کارگر که. عبور نکنيد
. است  اند موتور سواری نارنجک پرتاب کرده مأموران گفته  بود که

  .اين موارد کامال يادم مانده است
  

)اردادامه د(  

 تخارفچهلمين سالگرد پر ا

  !حماسه سياهكل گرامي باد
سالگرد رستاخيز سياهکل در روز پنجم فوریه از طرف 

اه خونبار چریکهای رهروان راستين ر ،ئیارفقای فد
اميد که آرمانهای واالی حماسه . فدائی برگزار ميگردد

آفرینان تاریخی سياهکل تا نابودی نظام واپسگرای 
سرمایه داری ادامه داشته و سنگر پایداری بر عليه 

  . تمامی اندیشه های رفرميستی و سازشکار باشد
با گرامی داشت یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و 

ليسم ، خصوصا ستاره های سرخ سياهکل سوسيا
که با عزم آهنين و رزم قهرمانانه یکی از پر افتخارترین 
راه مبارزاتی را در تاریخ ایران بنياد نهادند، سالگرد 

  . سياهکل را گرامی ميداریم
با درودهای رفيقانه به تمامی رفقای برگزار کننده 

  مراسم یادبود سياهکل 
  استراليا –خلق ايران  سيدني هواداران چريكهاي فدائي 

  ٢٠١١فوریه  ٣

 
ياد حماسه آفرينان سياهكل و با درود فراوان به ب

  برگزار كننده گان مراسم ياد بود در كانادا
رفقای عزیز با گرامی داشت این روز تاریخی که 
گروهی از آزاده ترین فرزندان ایران جان خود را در 

ن در راه آزادی یکی از تاریک ترین دوران تاریخ ميهنما
خلق های ایران  فدا نمودند، صميمانه ترین درودهای 

  .ما را بپذیرید
با اميد آنکه یاد آن عزیزان و شناخت بهتر راهشان، 
عزم ایرانيان مبارز را در تالش برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی ایران  راسختر نموده و جامعه 

حق سوسياليستی را  که در آن تمامی انسانها آزاد و 
  . برابر داشته باشند بنا نهيم

 
  با سپاس از تالش های رفقای چریکهای فدائی ایران 

 استراليا –از طرف اتحاد دمكراتيك ايرانيان 
  ١٣٨٩بهمن 

 !جاودان باد خاطره رزمندگان سياهكل و پويندگان راه آنان
 

های  چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل، روزی که توفان خشم توده
ران جوانه داده و از فرارسيدن ناگزیر روزی پيام آورد که ستم ای تحت

در . ستمگران از اریکه قدرت به زیر کشيده خواهند شد، در راه است
آن روز در سياهکل بخشی از بهترین فرزندان خلقهای ما با غرش 

های خود فریاد زدند که بزودی دوران جوالن دادن سرمایه  اسلحه
. سرزمين ما به پایان خواهد رسيد جهانی و سگهای زنجيری آن در

های  جرقه سياهکل در امتداد خویش مبدل به آتشی گشت که پایه
حکومت وابسته به امپریاليسم پهلوی را به لرزه درآورده و سرانجام 

  . به سقوط آن منجر گردید
  

بخش و برچيده شدن  قيام پرشکوه خلقهای ما اما به انقالبی رهائی
هایی دیگر  هایی رفته و مهره مهره. دیدحکومت سرمایه منجر نگر

جمهوری اسالمی بدون اتالف وقت نشان داد . جایگزین آنان گشتند
ای را بر عهده دارد که سلف راستين آن بر عهده  که همان وظيفه

گسيخته، این بار در قالبی  ِاعمال دیکتاتوری مطلق و لجام. داشت
برای مبارزه با ای بود که این دشمنان خلقهای ما  مذهبی، چاره
و بدینگونه است که اینان در . ها بر عهده گرفته بودند مبارزات توده

سال حکومت ننگين خود از نهایت توان خود و  ٣٢خالل تمامی 
ها و در راس  اربابانشان برای به عقب راندن و سد نمودن نبرد توده

زمان به سرقت بردن نتایج قيام . اند آن طبقه کارگر بهره گرفته
مبارزه مسلحانه، "ها، این پویندگان راه سياهکل، باورداران به  دهتو

بودند که فریاد برآوردند چشمان خود را " هم استرتژی و هم تاکتيک
  !اینان نيز دشمنان خلقها هستند! باز کنيد

  
تواند به  بر این باوریم که تنها راه رفقای سياهکل است که می! رفقا

ریم که تنها رفقا چریکهای فدایی خلق رهایی منجر گردد و بر این باو
دارد که پيشاهنگان انقالبی  ایران هستند که در همان راه گام برمی

های ما با نبرد خود بنا گذاردند و از اینرو فرارسيدن جهلمين  توده
های رزمنده  و به شما که  سالگرد حماسه سياهکل را به توده

  .گوئيم  پویان سياهکل هستيد تبریک می ره
  
  !اودان باد خاطره رزمندگان سياهکل و پویندگان راه آنانج

  !سرنگون بود سرمایه جهانی و سگهای زنجيریش
  !ست درود بر مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی

  
  سازمان هواداران چريكهاي فدايي خلق ايران در سوئد

 ١٣٨٩ماه  بهمن ١۶شنبه 
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  40از صفحه      ....كمك هاي مالي 

  دالر160          پيام فدائي                                                      

  دالر 100                              بهمن                                         19

  دالر 150                                                        1349اسفند  26شهداي 

  دالر  150        چريك فدائي رفيق مهرنوش ابراهيمي            

  دالر 100                       رفيق غفور حسن پور                                        

  دالر 90                                           به مراسم تورنتو                            

  سوئد

  كرون 400                              يام فدائي                                           پ

  كرون  500                                  رزمندگان سياهكل                     

  كرون 150                     سياهكل                                                               

  كرون 200     چريك فدائي رفيق مير هادي كابلي                             

  كرون 200        چريك فدائي رفيق فريدون جعفري                           

  كرون  250                رفيق شهيد بهروز دهقاني                                    

  كرون  190مادر انقالبي روح انگيز دهقاني                                          

  فرانسه
  وروي 50        چريك فدائي رفيق   خشايارسنجري                          

  يورو 50                 چريك فدائي رفيق   كيومرث سنجري              

  يورو 30                   رفيق  شهيد ارژنگ  شايگان                              

  يورو 30                     رفيق  شهيد  ناصر شايگان                               

  يورو 40                       ان                                رفيق شهيد نادر شايگ

  كانادا
  دالر 2176ميز كتاب مراسم چهلمين سالگرد رستاخيز سياهكل          

  دالر  250                               به ياد انقالبيون نيكاراگوئه                  

  دالر 200                                                        رفيق   مينا                      

  دالر 200                          رفيق مسعود احمدزاده                              

  دالر 200                 به ياد رفقاي شهيد افغانستان                             

  دالر   625             سالحي               چريك فدائي خلق رفيق كاظم 

دالر                500          چريك فدائي خلق رفيق شهيد  بهمن ارژنگ         

  دالر 500       چريك فدايي خلق رفيق احمد زيبرم

  دالر 80           به نشست تورنتو                                                         

  نروژ
  دالر 100                                              چريك فدائي  فرهاد سپهري

                دالر 100                                             چنگله         رفيق شهيد بهروز 

  هلند

  يورو 12                                            كمون پاريس                            

  يورو    50                                                       رزمندگان سياهكل       

   44.51                                                           پيام فدائي                 

  يورو 17                                                   ميز كتاب مراسم سياهكل 

  يورو 60                                                  ستيز                                     

  تركيه 
  لير 60                                                    چهلمين سالگرد سياهكل

  

  اطريش
  يورو 8                        ل            كهرستاخيز  سيا

  يورو 10                                                                        سياهكل

  يورو 15            سياهكل

  يورو 20                                        رفيق مسعود احمد زاده

  يورو 25                                 رفيق بهروز دهقاني 
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 دايي خلق ايراناز صفحه چريكهاي ف

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  ايرانچريكهاي فدايي خلق  
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 كمك هاي مالي
ا در پيشبرد اهداف انقالبيمان همواره ياري كرده و مي كنند و به خصوص سپاس از همه با تشكر و سپاس از تك تك ياراني كه با كمك هاي مالي خود ما ر

سال در عزيزاني كه با كمك هايشان به ما امكان دادند چهلمين سالگرد رستاخيز سياهكل  را همان گونه كه شايسته اين رويداد بزرگ تاريخي است ام
  .تورنتو كانادا با موفقيت برگزار كنيم

  

  استراليا
  دالر  150                                رفيق علي رضا نابدل
  دالر  200                                 رفيق  بهروز دهقاني

  

  انگلستان
  دنپو 100                                                    م –س 

  پوند   10                                              رستاخيز سياهكل                      
  پوند 10                                               شهداي گمنام  جنبش انقالبي      

  پوند 10                                        پيام فدائي                                             
  پوند 30                                                     رفقاي آرمان خلق                  

  پوند 20                                               رفيق شهيد محمد حسين خادمي 
  پوند  20                                          چريك فدائي فريدون محمدي       

  پوند 10                                                   مادران شهداي خلق                 
  پوند 20                                          مادر انقالبي روح انگيز دهقاني      

  لمانآ
Natoor                                                             10 يورو  

  يورو 30                                   سويل                             
  يورو 50             آرمان خلق                                          

  يورو 10             چريك فدائي خشايار سنجري                     

 

  يورو 10                             چريك فدائي كيومرث سنجري               

 اآمريك
  دالر 200                                                         آيدين 

  دالر 500                                     رفيق مفتاحي                                       
  دالر 100                                                      سياهكل                               

  دالر 500                                                        رزمندگان سياهكل          
 دالر  150                                        )واشنگتن  (زنده باد آزادي

 دالر 1000                                  آزادگان                                                 

  دالر 200                                             چهلمين سالگرد سياهكل 
  دالر 250                                           رفيق محمد حرمتي پور               

  دالر 250                                         رفيق عبدالرحيم صبوري                
  دالر    100                                    كارگر كمونيست اسد رفيعيان              

     دالر 200                                 چريك فدائي رفيق  كبير حميد اشرف  
  ردال 150                              چريك فدائي رفيق  امير پرويز  پويان      
  دالر 100                                چريك فدائي  رفيق حسين حق نواز        

  دالر  150                             چريك فدائي رفيق   محمد رضا يثربي     
  دالر 100                                 رفيق فرشاد سپهري                                  

  دالر 100                                     د حسين طالقاني                  رفيق شهي
  دالر 200                        مراسم  چهلمين سالگرد رستاخيز سياهكل      

  دالر 150                      رفيق شهيد بهروز چنگله                                      
  دالر 150                               )ميد منصوريح(رفيق كيومرث 

 دالر 500                                   رهايي 


