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تجمعات و اعتراضات برحق مردم استان  

زستان بر علیه رژیم جمهوری اسالمی خو
بخاطر بی توجهی اين رژيم به عواقب 

مرگبار هجوم ریزگردها در این استان و 

برخورد خشن و سرکوبگرانه مقامات 
که با تجمعات اعتراضی توده ها حکومت 

منجر به بازداشت تعدادی از معترضین و 
زندانی شدن آنها گشت، یکبار دیگر 

ژیم و دولت ماهیت ضد مردمی این ر
روحانی را به عینه در افکار " اعتدال"

 . عمومی به نمایش گذارد

واقعیت این است که فاجعۀ طوفان 

ریزگردها و عواقب مرگبار ناشی از آن در 
استانهای غرب کشور و بویژه در خوزستان، 

در ماه های اخیر به یکی از مسایل مهم 
مورد توجه افکار عمومی در سطح کشور 

سال است  31اکنون .  استتبدیل شده 
و  "باران اسیدی"فاجعه ای به نام  که

، حیات و  اورانیوم های آغشته بهریزگرد

میلیون تن از توده های تحت  5هستی 
و استانهای  در خوزستانستم مردم ایران 

اما اخیراً . غربی را در کام خود می کشد
این معضل خانمان برانداز تحت تاثیر عوامل 

طوفان  نفجار رسیده ومختلف به حد ا

ریزگردها و عواقب آن نظیر بارانهای آلوده و 
و جان میلیونها تن از  سمی، سالمتی

مردم محروم این خطه را بر بستر بی 
توجهی ها و سیاستهای ضد مردمی رژیم 

حاکم به گونه ای بی سابقه به خطر 
 .انداخته است

در سالهای اخیر، هجوم ریزگردها  که برخا  

رقیق شده ای می اورانیوم به مواد س

زائیدۀ جنگ آلوده می باشند که 
امپریالیستی در منطقه با ابعادی بی 

و توسط ارتش امپریالیسم  سابقه بوده
آمریکا و متحدینش در جنگ عراق از آنها 

استفاده شده است، به مسمومیت های 

شیمیایی، سرطان، نازایی و افزایش فلج 
ی کودکان، وقوع و تشدید بیماری ها

خطرناک تنفسی و ده ها مشکل 
بهداشتی ریز و درشت دیگر در میان 

میلیون از مردم ساکن در استان  5حداقل 

ابعاد . خوزستان و اطراف انجامیده است

این فاجعه در حدی ست که در اواخر بهمن 
ماه، هشت شهر در استانهای غربی به 

درآمده و در ایالم مردم به " تعطیل"حالت 

قد سرویسهایی نظیر ساعت فا 27مدت 
تنها در یک مورد از . آب و برق و گاز شدند

عواقب مهلک ناشی از هجوم ریزگردها و 
بارانهای سمی ناشی از آن، اخیرا  از 

سوی نمایندگان رژیم در مجلس اعالم 
هزار  77ساالنه "شده که به طور متوسط

تن از مردم منطقه دچار تنگی نفس ، 

سرفه و مسمومیت  شده و به 
برغم چنین ". مارستانها مراجعه می کنندبی

شرایطی هیچ یک از مسئولین دزد و 
غارتگر حاکم کوچکترین توجهی به چنین 

 . فاجعه ای نکرده و نمی کنند

در حقیقت دولتمردان حاکم با سیاستهای 
جنایتکارانه خویش در برخورد و یا بهتر 

بگوییم عدم برخورد با این پدیدۀ مرگبار، 

یل فقر و گرسنگی و سرکوب عالوه بر تحم
روزمره به مردم منطقه، آنچنان شرایطی را 

بر حیات و هستی آنها حاکم کرده اند که 
در افکار عمومی مردم خوزستان به 

درستی از آن به عنوان سیاست محکوم 

تدریجی و مرگ و "خفگی"شدن به 
شرایطی که . نیستی نام برده می شود

در  در چارچوب آن کمترین حقوق انسانی
یک جامعه یعنی استشمام هوای پاک 

برای زنده ماندن، به برکت سیاستهای ضد 
مردمی امپریالیسم آمریکا از یک طرف و 

سرمایه داران زالو صفت حاکم بر ایران از 

طرف دیگر، از میلیونها تن از اهالی این 
امری که در . مناطق بازستانده شده

شعارهای مردم به جان آمده گفته می 
شدن در " مدفون"خوزستان به  شود که

 . محکوم شده است" خاک"زیر 

عوامل وجود و گسترش ریز گردها در 

بطور مثال . سالهای اخیر متنوع بوده اند
تغییرات بی سابقه در آب و هوا و 

که نقش نظام ) خشکسالی های طوالنی 
سرمایه داری در بوجود آمدن این تغییرات 

ا منجر بخش( نیز غیر قابل انکار می باشد

به گسترش طوفان های گرد و غبار و 

اما .  حرکت سریعتر آنها گشته است
شکی نیست که بدنبال وقوع این پدیده 

های بخشا طبیعی، سیاستهای ضد 
خلقی جمهوری اسالمی و عدم توجه این 

رژیم به عواقب این معضل به طور غیر قابل 
تشديد عواقب مرگبار آن بر  انکاری باعث

 . شده است زندگی توده ها

 
در این زمینه به طور مثال حتی خود 

مقامات حکومت انکار نمی کنند که 
عواملی همچون مدیریت ویرانگر در عرصه 

آب و منجمله سد سازی های غیر 

و " سردار سازندگی"کارشناسانه در دوران 
اخالف وی که در جهت منافع قشر خاصی 

از سرمایه داران حاکم صورت گرفته و 
ر کشاورز ساکن روستا ها را به هزاران هزا

خاک سیاه نشانید و یا جریان انتقال آب در 
کشور از زمرۀ عوامل مخرب در تشدید تاثیر 

عواقب مرگبار طوفان ریز گرد ها بر زندگی 

از سوی دیگرقطع . مردم بوده و می باشند
که از " مالچ پاشی"برنامه های موسوم به 

روشهای شناخته شده برای مهار عواقب 
حرکت ریزگردها ست و در گذشته به 

اعتراف مقامات بخش قابل توجهی از 

کرده " حل"پیامدهای طوفان گرد و غبار را 
بود یکی دیگر از عواملی ست که نقش 

رژیم سودجو و فاسد جمهوری اسالمی در 
در یک کالم این عدم . آن هویداست

اختصاص بودجه های الزم برای تامین 

وامل محدود کننده اقدامات الزم و ایجاد ع
بر سر راه تاثیرات مرگبار طوفان 

ریزگردهاست که هم اکنون به عامل اصلی 
رشد هیوالی مرگ و نیستی در زندگی 

چرا که مردم ما . مردم تبدیل گشته است
به حق می پرسند که چگونه است که در 

رژیمی که سرمایه داران آزمند و عواملشان 

داراییهای  هر روز براحتی میلیاردها دالر از
عمومی را به جیب زده و ناپدید می شوند، 

بودجه الزم برای تامین منابع ضروری به 
منظور جلوگیری از فجایع زیست محیطی 

که جان کودکان و زنان و مردان را به طور 

 . روزمره می گیرند انجام نمی شود
 

اما عواقب مرگبار ریزگردها تنها به بروز و 
د نمی تشدید خطرات سالمتی محدو

تحت تاثیر هجوم ریزگردها و عدم . گردد
انجام اقدامات الزم برای مهار عواقب مرگبار 

آن، کشاورزان زحمتکش منطقه در 

خوزستان که یک قطب بزرگ صنعتی و 
کشاورزی مملکت محسوب می گردد 

ساالنه در اثر وقوع طوفانهای مسموم گرد 
و غبار و رسوب آنها بر روی زمینهای 

ضررهای سهمگین و  کشاورزی دچار

بنا . ورشکستگی و خانه خرابی می گردند
به گزارشات منتشر شده توسط رسانه 

های خبری جمهوری اسالمی در اثر آخرین 
موج هجوم گرد و غبارها به استانهای 

غربی و بویژه خوزستان در سال جاری، 

محصوالت کشاورزی " دومیلیون تُن"بیش از 
ولیدات از کل ت" درصد 35"و به عبارتی 

میلیارد  5555"کشاورزی نابود شده و 
وارد شده " ضرر"به اقتصاد خوزستان " ریال

میلیون  35با در نظر گرفتن نابودی . است
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تُن از محصوالت کشاورزی استان خوزستان 

در سال گذشته، درجه وخامت شرایط به 
حدی رسیده که معاون اتاق بازرگانی 

ع وض"حکومت با دادن هشدار به مقامات، 
بسیار "خوزستان را " اقتصادی استان

 . توصیف نموده است" وخیم

روشن است که با درنظر گرفتن ماهیت 
نظام استثمارگرانه سرمایه داری حاکم بر 

کشور ما، قربانیان اصلی چنین فاجعه ای 

در درجه نخست اقشار تهی دست و در 
راس آنها کارگران فصلی و کشاورزان بی 

ند که قوت بضاعت و کم بضاعتی هست
الیموت خود و خانواده هایشان را یا از 

فروش نیروی کارشان در بخش کشاورزی و 
یا از فروش محصوالت کشاورزی محدود 

خودشان بدست می آورند و فاقد کمترین 

حمایتهای مالی و حقوقی موجود در 
. چارچوب خود همین سیستم هستند

اضمحالل تدریجی کشاورزی استان در اثر 
دها و سیاستهای ضد مردمی هجوم ریزگر

دولت بیش از همه این قشر پر جمعیت را 

نابود کرده و به مرداب فقر و بیکاری و 
در جریان موج . گرسنگی پرتاب کرده است

اخیر هجوم ریزگردها و عواقب مرگبار حاصل 
از آن بسیاری از این اقشار با نابود شدن 

منبع درآمد و کار خود یا مجبور به ترک 

و مهاجرت به سرپناه خویش  کاشانه و
شده اند و یا به خیل عظیم خارج از منطقه 

. ارتش ذخیره کار در این استان پیوسته اند
واقعیتی که تجلیات غم انگیز آن را به 

راحتی می توان در افزایش شدید تکدی 
گری و مشاغل کاذب، اعتیاد و فحشاء و 

دزدی  در شهرهای بزرگ منطقه نظیر 

در شرایطی که مردم  اهواز دید؛ آنهم
محروم این منطقه بر روی دریایی از 

امکانات و ثروتهای طبیعی متعلق به خود 
در شرایطی غیر انسانی و هولناک روزگار 

 .می گذرانند

این اوضاع به طور طبیعی در سالهای اخیر 
به تراکم خشم و نفرت توده ها از مسببین 

وضع موجود یعنی رژیم دزد و جنایتکار 

اسالمی انجامید و در طول هفته جمهوری 
های اخیر در چند مورد تجمعات اعتراضی 

ای را در مقابل استانداری خوزستان باعث 
در جریان این تجمعات که یکی از آنها . شد

بهمن اتفاق افتاد، معترضین با  72خ در تاری
دردست داشتن پالکاردهایی ضمن افشای 

سیاستهای ضد انسانی مقامات جمهوری 
و اهمال آنها در برخورد با فاجعه  اسالمی

ریزگردها در مقابل استانداری خوزستان 

برخی از شعار های این . جمع شدند
 :تجمعات از این قرار بود

، "این خاک، تقدیم به سر مسئولین"

نفت را بردید، "، " نفس می خواهم"
، "آب را بردید و خاک را جا گذاشتید

، "خوزستان زنده به گور شد"
، "ی کفایت خجالت خجالتمسئول ب"

قبل از این که زیر خاک مدفون "

 ... و " شویم، بیدار شویم، به پا خیزیم

اما رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در 

مقابله با تجمعات مسالمت آمیز و 

خواستهای عادالنه توده ها به جای پاسخ 
به مردم، به سرکوب این تجمعات پرداخت و 

ده ها تن از بنا به برخی گزارشات منتشره 
. معترضین را دستگیر و به زندان فرستاد

دیده را هر چه اقدامی که نفرت مردم زجر 

 .بیشتر برانگیخت

اکنون با تداوم بحران ریزگردها و اوج یابی 

خشم مردم، مقامات رسوای جمهوری 

اسالمی یکی پس از دیگری به میدان آمده 
و سعی می کنند تا وضع هولناک کنونی و 

گبار طوفان گرد و غبار را یک عواقب مر

و خارج از ارادۀ " فاجعه زیست محیطی"
حکومت دزد و فاسد خویش جا زده و بطور 

مثال وجود مصائب کنونی را ناشی از 
اوضاع جاری در کشورهای همسایه نظیر 

برخی از مسئولین . عراق جا بزنند
جمهوری اسالمی نظیر معصومه ابتکار 

این خط  معاون روحانی، هنگام پیشبرد

رسوا در مقابل مردم خشمگینی که چشم 
براه تصمیم ها و اقدامات حکومت برای 

نجات جانشان می باشند، هنگام برخورد 
با این معضل مرگبار بیشرمانه کوشیده اند 

. که حل آن را به آینده نامعلوم ارجاع کنند

مقام رژیم در پاسخ به سوالی در این 
دولت برای " فوری"مورد راهکار 

هم وطنان با خونسردی " نجات جان"
راهکار فوری " تمام تاکید می کند که

هایی در هیچ جای  برای چنین پدیده
و بیشرمانه به مردم " دنیا وجود ندارد

باید "به جان آمده حکم می کند که 

زمانی که توفان گرد و غبار رخ 
دهد، فعالیت بیرون از منزل را  می

در  کاهش دهند، کودکان بیرون نیایند،
صورت لزوم از ماسک استفاده کنند، 

توان  اینها تنها کارهایی است که می

 . "انجام داد
 

فاجعه بحران ریزگردها و برخورد رژیم تبهکار 
به مثابه حافظ نظام  -جمهوری اسالمی 

با آن که هر روز جان  -سرمايه داری حاکم

تعداد بیشتری از مردم محروم منطقه را به 
ه تمام نمای عملکرد خطر می اندازد آیین

نظام استثمارگرانه ای ست که با 
سیاستهای ضد خلقی خویش حتی حق 

نفس کشیدن را از آحاد جامعه سلب می 
همانطور که از شعارهای مردم . کند

دالوری که در اعتراض به این وضع به پا 

خاسته اند هویداست، بحران ریزگردها 
بستر دیگری ست  که بر ضرورت 

ها برای نابودی اهریمنان  توده" برخاستن"
استثمارگر حاکم و برقراری یک جامعۀ 

چرا که . دمکراتیک و مردمی تاکید می کند

تا این نظام ارتجاعی و رژیم حافظ آن 
جمهوری اسالمی بر سر کار است، 

حاکمان حتی حق نفس کشیدن برای 
 .     مردم محروم را از آنان دریغ می دارند

  

در سالهای اخیر، هجوم ریزگردها  که 
برخا به مواد سمی اورانیوم رقیق 

زائیدۀ که شده ای آلوده می باشند 

جنگ امپریالیستی در منطقه با 
و توسط  ابعادی بی سابقه بوده

امپریالیسم آمریکا و متحدینش ارتش 
در جنگ عراق از آنها استفاده شده 
است، به مسمومیت های شیمیایی، 
سرطان، نازایی و افزایش فلج 
کودکان، وقوع و تشدید بیماری های 
خطرناک تنفسی و ده ها مشکل 
بهداشتی ریز و درشت دیگر در میان 

میلیون از مردم ساکن در  5حداقل 
اف انجامیده استان خوزستان و اطر

ابعاد این فاجعه در حدی ست . است
که در اواخر بهمن ماه، هشت شهر در 

" تعطیل"استانهای غربی به حالت 
 27درآمده و در ایالم مردم به مدت 

ساعت فاقد سرویسهایی نظیر آب و 
 .برق و گاز شدند

 8صفحۀ  از ....آموزه های سیاهکل در شرایط کنونی 

 

" داعشی"سال نیست که با حکومت تبهکار یک رژیم ماهیتا  53خب حاال یه لحظه فکر کنید مگر مردم ما  . که نیستند
. در ایران روبرو هستند که تمامی همین جنایات رو در مدتی طوالنی تر و در سطح یک حکومت انجام داده و می ده

به شیوه و راهی به غیر از یک مبارزه مسلحانه توده ای برای در هم  ُخب چطور می شه با این رژیم داعشیان در ایران

 شکستن پایه های ظلم و زورش برخورد کرد؟  
 

با الهام از رزمندگان سیاهکل  22همون طور که تجربه رزمندگان سیاهکل نشون داد و همون طور که توده های قیام کننده در بهمن 
سال حکومت رژیم داعشی  13ظام حاکم که دیکتاتوری عریان، روبنای ذاتی شه، راه مبارزه با در عملشون ثابت کردن، راه مبارزه با ن

 .          جمهوری اسالمی که مظهر بارز این دیکتاتوریه، جز از مسیر مبارزه مسلحانه نمیگذره
 

پاسخ و تبادل نظر با رفقا ، شاهد در خاتمه از این که به صحبتهام گوش دادید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در بخش پرسش و 

یکبار دیگه یاد رزمندگان سیاهکل، توده های جان باخته در قیام بهمن و تمامی . بحث های فعالی در زمینه بحث امشب باشیم
 .متشکرم. جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم رو گرامی می دارم
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دوستان و رفقای  های گرم به ضمن سالم

حاضر در جلسه امشب، اجازه بدید که 
صحبتهام رو پیش از هر چیز با گرامی 

داشت خاطره رزمندگان سیاهکل  شروع 
با رگبار  3131بهمن  31کنم که در 

مسلسل های شان در جنگل های شمال 

آذرخشی شدند به تن تیره شب، 
انقالبیونی که فصل نوینی رو در تاریخ 

د و  مشعل داران راهی جامعه ما گشودن
پر پیچ و خم شدند ، از دل سیاهی به 

 .سوی سپیدۀ پیروزی
 

هم چنین اجازه بدید تا خاطره پر طراوت 

توده های از جان گذشته ای رو گرامی 
با الهام  3122بهمن  77و  73بدارم که در  

از آن انقالبیون ، با دستان توانای خودشون 
" یگانخدا"رو، " شاه شاهان"به اصطالح 

رو،  با خفت تمام از عرش اعالیش به زمین 

کشیدند و بساط ظلم و زور او و جزیره 
.  ثباتش را به زباله دان تاریخ سپردند

ایران را سراسر "مردمی که با فریاد 
تنها ره رهایی ره "و " سیاهکل می کنیم

ارتباط ناگستنی این دو " سرخ فدایی
ن و به ای.  رویداد را به نمایش گذاشتند

ترتیب بود که این دو رویداد بزرگ، در پیوند 

با همدیگر صفحات درخشانی از تاریخ 
 . مملکت ما رو رقم زدند

 
 !یاد تمامی آن عزیزان گرامی باد

 

هر سال با فرا رسیدن سالگرد این دو 
رویداد بزرگ تاریخی همیشه این سئوال 

که چه ضرورتی نکو داشت سیاهکل رو 
ی توان از این ایجاب می کنه و چگونه م

گنجینه مبارزاتی متعلق به طبقه کارگر و 

توده های ستمدیده برای شرایط کنونی 
درس گرفت یکی از پرسش های مطرح در 

 . فضای سیاسی یه
 

این یه واقعیت تاریخی ثابت شده 
ست که رویدادهای بزرگ اتفاق افتاده 

در هر جامعه ای، به دلیل ابعاد 

در لحظه  تاثیرات مهم اجتماعی ای که
مشخص وقوع شون باعث می شن و 

هم چنین به دلیل تجارب و آموزش 
هایی که برای آیندگان و مسیر 

مبارزات اون ها به جای می گذارن ، 

هستش که اهمیت تاریخی کسب 

می کنن و به عنوان یک گنجینه و 
میراث در ذهن تاریخی جامعه و قلب 

به این اعتبار  .توده ها باقی می مونن
ه مثال کمون پاریس، انقالب هستش ک

همین کشور  فرانسه، انقالب روسیه و در

البته در  -خودمون هم انقالب مشروطه 
شرایط و زمان های تاریخی مختلفی که 

حتی بعد از گذشت ده ها  -اتفاق افتادن 
سال به دلیل تاثیراتی که در جامعه باعث 

شدن و به دلیل درس ها و تجاربی که از 
گذاردن ، در حافظه خودشون به جای 

تاریخی مردم و روشنفکران باقی موندن، 

مورد احترام اون ها قرار دارند و از این ها 
مهمتر ، الهام بخش مبارزات و جوشش 

های بزرگ توده ای بعد از دوران خودشون 
 . شدن

 

سیاهکل از زمره یکی از بزرگترین 
رویدادهای اجتماعی تاریخ معاصر ما 

ساس ترین هستش که در یکی از ح
.  مقاطع تاریخی در مملکت ما اتفاق افتاد

رزمنده گان سیاهکل در شرایطی که 
دشمنان مردم و دشمنان طبقه کارگر و 

زحمتکش پس از کودتای امپریالیستی 

انقالب "و به خصوص پس از  17سال 
شاه با تحمیل یک دیکتاتوری ضد " سفید

مردمی و یک خفقان و سرکوب 
ارزه مردم برای سیستماتیک هر گونه مب

آزادی و برابری رو بشدت سرکوب کرده 

بودن ، در شرایطی که یأس و ناامیدی و 
تجارب تلخ ناشی از شکست مبارزات 

پیشین و خیانت حزب توده مردم رو اصوال 
نسبت به امکان هر گونه مبارزه برای تغییر 

وضع موجود و نسبت به روشنفکران بی 

ید به اعتماد ساخته بود ، با پیامی جد
 . میدان آمدند

 
چرا مرگ "اون ها در حالی که در این راه به 

آگاه بودند با مبارزه بن بست " خویش
شکنانه ای که آغاز کردند و خون شون را 

وثیقه پیروزی آن قرار دادند امکان پذیری 

مبارزه رو نشون دادن و مهمتر از اون ، راه 
موثر مبارزه  با دیکتاتوری برای رسیدن به 

گر چه سیاهکل با . زادی رو نشون دادنآ
بسیج نیروی وسیع ارتش رژیم شاه در 

خون نشست اما بذر جنبش انقالبی ای رو 

کاشت که در ادامه ش جامعه به اون نیرو 

داد و با تداوم مبارزه مسلحانه ای که در 
سیاهکل شروع شده بود توسط زنان و 

مردان کمونیست و انقالبی و با گسترش 
ارگران و توده های تحت ستم ما مبارزات ک

همون طور که می دونیم در سال های 

منجر به قیام یک وضعیت انقالبی در جامعه 
سرانجام در نقطه اوج این وضع . پدیدار شد

طوفان ناشی از  22 - 23در سال های 
بهمن رژیم  77و  73انقالب در جریان قیام 

شاه این خدمتگزار سرمایه داران و 
 . رو در هم نوردید امپریالیست ها

 

چریکهای فدائی خلق با آغاز مبارزه 
مسلحانه از سیاهکل همان طور که 

در تئوری آن ها پیش بینی شده بود ، 
طلسم جدایی روشنفکران انقالبی با 

کارگران و توده های ستم کش رو در 

هم شکستند، و نقبی به قدرت 
تاریخی توده ها زدند و به بن بست 

در جامعه تحت  غم انگیز مبارزاتی
سیاهکل با . سلطه ما پایان دادند

جسارت و جدیت و با خون رزمندگان 
خودش مرز تخطی ناپذیری بین انقالب 

از یکسو با رفرمیسم و سازشکاری از 

سیاهکل برای  . سوی دیگه ترسیم کرد
در هم شکستن سد دیکتاتوری و  ضرورت 

انقالب اجتماعی در شرایط سلطه 
وابسته بر ضرورت  دیکتاتوری بورژوازی

اعمال قهر مسلحانه به عنوان شکل عمده 

در یک کالم . و راه اصلی مبارزه تاکید کرد
سیاهکل در شرایط مشخص ایران ، 

مانیفست انقالب رهایی بخش مردم ما رو 
 .در اختیار انقالبیون و مبارزین گذارد

  

این ها برخی از تاثیرات انقالبی حرکت 
ه ما بود که سیاهکل در جامعه تحت سلط

تار و پود این جامعه تحت سلطه و خفقان 
زده رو درنوردید و به تمام عناصر اجتماعی 

بالنده موجود در زیر سلطه سرنیزه رژیم 
. شاه خفه شده بودند، یک تکان عظیم داد

با تداوم رزم چریک های فدائی خلق یک 

روحیه مبارزاتی جدید و اخالق نوین 
شد که برای  انقالبی در سطح جامعه زاده

حداقل دو نسل بعد الهام بخش جوانان 
شعرهای شاعران متعهد و . مبارز گشت

آزادی سرا، در ستایش مبارزه و مقاومت، 

 کنوني آموزه های سياهکل و شرايط    

آنچه در زیر می آید متن سخنرانی رفیق چنگیز : توضیح

سالگرد  و چهارمین در مراسم یادمان چهل  قبادی فر
 7102فوریه  8می باشد که در تاریخ  رستاخیز سیاهکل 

پیام فدایی این . برگزار شد استکهلم سوئد  در شهر

را از حالت گفتار به نوشتار درآورده و با   سخنرانی
منتشر  نشریهخوانندگان   ایشها برای اطالعبرخی ویر

در ضمن این سخنرانی با تغییراتی در . می کند
مراسمی که توسط فعالین چریکهای فدایی خلق برای 

در شهر  7102فوریه  02بزرگداشت سیاهکل در تاریخ 

فایلهای . فرانکفورت آلمان برگزار گشت، نیز ایراد شد
و پاسخ های  و پرسش ها سخنرانی هر دوی اینصوتی 

  متعاقب آن در سایت سیاهکل، در آدرس
www.siahkal.com  ستدرج شده ابرای عالقه مندان. 
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جانی تازه گرفت و در رثای سیاهکل و زنان 

و مردان کمونیست فدایی حماسه سرایی 
قلم تشنۀ نویسندگان مردمی از . ها شد

شیره جان رزمندگان سیاهکل سیراب 
شت و ادبیات رزمنده، ققنوس وار از دل گ

کتاب ها و مقاالت هنرمندان و نویسندگان 
اکنون جنبش های . زاده شد و پرکشید

کارگران و زحمتکشان دانشجویان و جوانان 

که ندای نوین مبارزاتی سیاهکل و ادامه 
دهندگان راهش ، آن ها را به سوی خود 

می کشید با مشاهده نخستین جوانه 
، شکوفا شده و در فضای ایجاد های جرات

شده موجی از مبارزات قهرمانانه و 

اعتصابات کارگری تحت تاثیر مبارزه 
مسلحانه چریکهای فدایی خلق در جامعه 

 . ظهور یافت
 

این ها رو اشاره کردم که بگم ما سیاهکل 
گرچه نام و )رو نه برای مرده پرستی 

خاطره شهدا و جانباختگان ما پرچم ما 

همواره درقلب مردم ما جای هستند و 
، بلکه برای بزرگداشت رویدادی ( دارند

پاس می داریم که تحول تاریخی و برگشت 
ناپذیر بزرگی رو در جامعه ما رقم زد و 

مشعلی رو بدست نسل بعدی و جوون 

های ما داد تا اون رو روشنی بخش راه 
تداوم مبارزه رزمندگان سیاهکل، یعنی 

برای رسیدن به ضرورت مبارزه قهر آمیز 
 . آزادی و برابری در جامعه ما کنن

 

درست به دلیل ایفای چنین نقشیه که 
رستاخیز سیاهکل مثل هر یک از جنبش 

های الهام بخش بزرگ تاریخی به اعتبار 
تاثیرات بزرگی که در جامعه بر روی طبقات 

ستمکش از خودش در جامعه باقی 
گذاشتن همواره در معرض هجوم و تحریف 

رف طبقات استثمارگر قرار گرفته و می از ط

سیاهکل و آموزه های سیاهکل . گیرن
یکی از مصداق های بارز این حقیقت 

 . است
 

در یک بررسی تاریخی ، اگر دقت کنید می 

بینید که یکی از ویژگی های برخورد با 
سیاهکل اینه که دشمنانش و نیروهای 

سیاسی مخالفش از همون آغاز بنیان 
ئوری انقالبی اون رو تحریف های فکری و ت

 . کردند
 

به طور مثال در واکنش به سیاهکل و تحول 

بزرگی که ایجاد کرد شاه عالوه بر سرکوب 
خونین و شکنجه و کشتار چریک ها مرتبا 

یا " خرابکارند"ادعا می کرد که این ها 
هستند و دستگاه های " تروریست"

تبلیغاتی طبقه حاکم  در مواجهه با صداقت 

خود گذشتگی زنان و مردان چریک که  و از
تحت  برای ساختن ایرانی آزاد و آباد

حاکمیت کارگران زحمتکش می جنگیدند با 
تکرار همین اراجیف یک لحظه از تالش 

برای تحریف چهره چریک ها و مبارزات اون 

این . ها در افکار عمومی باز نمی ایستادند
سال از سوی  33برخورد امروز هم بعد از 

ل ضد انقالب مغلوب یعنی پس مانده عوام
های ساواک و شاه پرستان راجع به 

 . سیاهکل هم چنان ادامه داره

در فاصله بسیار کمی از دستگاه تبلیغاتی 
ارتجاعی شاه ، حزب توده خائن وجود 

داشت که رهبرانش فهمیده بودند که 

سیاهکل شلیک تیر خالص بر پیکر متعفن 
ال خیانتبار این اپورتونیسم و کارنامه و اعم

حزبه و در نتیجه بطور سیستماتیک در 
حمله به کمونیست های فدایی و جنبش 

مسلحانه و تحریف اون و هم چنین برای 

تالش به منظور نفوذ در سازمان اون ها از 
کاربرد هیچ ترفند و شیوه شریف و غیر 

ادبیات حزب توده در . شریفی ابا نداشتند
، می بینید که این زمینه رو که نگاه کنید 

رهبران این حزب با مشاهده اقبال عمومی 
ای که سیاهکل و ادامه دهندگان راهش 

در جامعه برخوردار شده بودن هنگام 

برخورد با اون ها نخست یک تعریف و 
و " فداکاری"تمجید ظاهری نسبت به 

بودن چریک ها " جوان و ناپخته"و " صداقت"
هی از تحویل می دادند و بعد مقادیر معتناب

حمالت فریبکارانه و دروغپردازی و تحریف 

بودن " جدا از توده"نظرات سیاهکل نظیر  
، "طبقه کارگر"چریک ها، عدم اعتقاد به 

به جای " ماجراجویی"و " ترور"نشاندن 
مشابهت جالب با " )مبارزه طبقاتی"

رو نثار ( اتهامات دستگاه شاه به چریک ها
روز هم این برخورد ام. چریک ها می کردند

سال از طرف جریانات توده ای و  33بعد از 

 .شبه توده ای ادامه داره
 

در گوشه ای دیگر از این میدان تحریف 
نظرات سیاهکل و چریک های فدایی خلق 

 ، جریانات سازشکار و دوستان نادان خلق

نقد "موضع گرفتن که در زمینه به اصطالح 
انبوهی از ایده هایی رو " مشی چریکی

ادند که صرف نظر از تفاوت های ارائه د
جزئی در شکل و شمائل شون تماما ایده 

های به عاریه گرفته شده از حزب خائن 

و طنز ( که در باال اشاره کردم)توده هست 
تاریخ در اینه که این جریانات درون صف 

خلق ظاهرا مدعی مرزبندی های خیلی 
 .   قاطع با اون حزب هم می شن

 
له که از روز اول این خط  تحریف سیاهک

حتی . بوجود آمده و امروز هم ادامه داره

سال از عمر رستاخیز  33بعد از گذشت 

سیاهکل و تمام فراز و نشیب های 
اجتماعی ای که ادامه دهندگان راه 

 .سیاهکل از سر گذروندن
 

باالخره هم نوبت به رژیم جنایتکار و آزادی  
ُکش جمهوری اسالمی می رسه که در 

نیان های فکری سیاهکل و حمله به ب

نظرات چریک های فدایی خلق با استفاده 
از یک دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی و 

اتاق های فکر رنگارنگ با شدت و حدت 
تمام در این کارزار با هدف کمونیست 

اگر اغراق .  زدایی و فدایی ستیزی فعاله

نباشه باید بگم که همون طور که بسیاری 
م اطالع دارند ، در سال از رفقا و دوستان ه

های اخیر ، بویژه از زمان اجرای پروژه کالن 
اصالحات در رژیم دار و شکنجه جمهوری 

اسالمی ، جریان تحریف و حمالت هدایت 
شده به ایده های سیاهکل و چریک های 

فدایی خلق در داخل و خارج کشور توسط 

نیروهای وابسته به این رژیم چند برابر 
ثال در این زمینه از م)تشدید هم شده 

کتاب دشمن گرفته تا نشریاتی مثل مهر 
نامه و ده ها وبالگ و سایت های داخل 

کشور در شبکه بالگفا، سایت آینده، 

سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، سایت 
های دانشگاه ها روزنامه های رسمی مثل 

که در شرایط اختناق در مورد ....شرق و 
ند و در سیاهکل برای تحریفش می نویس

خارج هم بجز تبلیغات ضد کمونیستی ای 

به مناسبت "که در هر فرصتی به بهانه 
در رادیو تلویزیون های ... و " سیاهکل

فارسی زبان سازمان می یابد پروژه های 
ظاهرا آکادمیک با اهداف مشابه در این یا 

آن دانشگاه بر پا می شود که در آن همه 
 ( چیز هست به غیر از واقعیت

 

از اون جا که یکی از وجوه مشترک ! بخُ 
بسیاری از این تحلیل ها اینه که این نیروها 

در هر موقعیتی و بویژه در هنگام وقوع 
حرکت های بزرگ اجتماعی در جامعه ما بر 

حجم تبلیغات ضد فدایی و ضد مبارزه قهر 

آمیز خودشون افزودند و بویژه در این 
زه تبلیغات با تم های مختلف بر شکل مبار

چریک ها متمرکز شدن و اون رو هدف 
گرفتند، در نتیجه اجازه بدید که از فرصت 

استفاده کنم و یکی از رایج ترین این 
تحریف ها رو اشاره ای بهش بکنم تا درجه 

صحت اون و صداقت مطرح کنندگانش رو با 

 . هم ببینیم
 

رزمندگان سیاهکل و تئوری ! ببینید
که در  راهنماشون بر این اعتقاد بودن

شرایط جامعه تحت سلطه ما بدالیلی ، از 

جمله ساختار اقتصادی جامعه، بورژوازی 
وابسته و وجود یک دیکتاتوری عریان به 

مثابه روبنای ذاتی این ساختار، مبارزه 
در . مبارزه ست شکل اصلیمسلحانه 

این مورد به طور روشن و صریح در آثار و 

خلق ادبیات بنیانگزاران چریک های فدایی 
تاکید شده که من در ادامه بهش خواهم 

 .پرداخت
 

جریان تحریف و حمالت هدایت شده 
به ایده های سیاهکل و چریک های 
فدایی خلق در داخل و خارج کشور 
توسط نیروهای وابسته به این رژیم 

از کتاب )چند برابر تشدید هم شده 
من گرفته تا نشریاتی مثل مهر دش

نامه و ده ها وبالگ و سایت های 
داخل کشور در شبکه بالگفا، سایت 
آینده، سایت مرکز تحقیقات 
استراتژیک، سایت های دانشگاه ها 
روزنامه های رسمی مثل شرق و 

که در شرایط اختناق در مورد ....
سیاهکل برای تحریفش می نویسند و 

ضد  در خارج هم بجز تبلیغات
کمونیستی ای که در هر فرصتی به 

در ... و " به مناسبت سیاهکل"بهانه 
رادیو تلویزیون های فارسی زبان 
سازمان می یابد پروژه های ظاهرا 
آکادمیک با اهداف مشابه در این یا آن 
دانشگاه بر پا می شود که در آن همه 

 ( چیز هست به غیر از واقعیت
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اما مخالفین و به اصطالح منتقدین تئوری 

مبارزه مسلحانه، در این واقعیت بدیهی با 
زیرکی خاص و غیر شرافتمندانه دست 

تنها "رو کردند " شکل اصلی"بردند و این 
یعنی این " تنها شکل"توجه کنید " ! شکل

ی فدایی خلق طور جلوه می دن که چریکها
! ی البته صادق" ماجراجو"به عنوان مشتی 

تنها به مبارزه مسلحانه و از اون کمتر 

و از اون هم محدودتر فقط " مشی چریکی"
اعتقاد داشتند و " ترور فردی"به شکل  

در همین رابطه توده ای ها مدعی . دارن
می شن بگذارید حرف خودشان را نقل کنم 

: 

 
های فدایی ، بگمان آن ها یعنی چریک"

جنبش انقالبی باید تمام عرصه های 
مبارزه اقتصادی و ایدئولوژیک را رها 

کرده و در عرصه مبارزه سیاسی نیز 
تنها به یک شکل ، شکل مبارزه 

 " مسلحانه بسنده کند

 
و بعدش هم شروع کردند به کوبیدن چیزی 

که نه نظرات چریک های فدایی خلق بلکه 
بعد . بود حاصل تحریفات سخیف خودشون

" تنها شکل"به " شکل اصلی"از این که 

مبارزه بدل شد ، دیگه البته کاری نداشت تا 
منتقدین تئوری مبارزه "به اصطالح 

که کمترین اصول " مسلحانه و چریک ها
اخالقی یک مبارزه ایدئولوژیک رو هم رعایت 

نمی کردند، با کپیه کردن و  نقل قول های 

ن ، بادی توی رنگارنگ و بدون ربط از لنی
غبغبه بندازن و مدعی بشوند که بله در 

حالی که در مارکسیسم، مبارزه اشکال 
مختلف داره این چریک ها پایشان را کرده 

این ! اند در یک کفش و می گن فقط اسلحه
مرغ یه پا "چریک های ُدگماتیست می گن 

 ...و " داره

 
تا اون جا که به واقعیت بر می گرده ، هیچ 

ن تحریفات سخیف ربطی به نظرات یک از ای
رزمندگان سیاهکل و ادامه دهندگان راه 

شون یعنی چریکهای فدایی خلق نسبت 

برعکس، رزمندگان . به اشکال مبارزه نداره
سیاهکل با اتکا به دید عمیق 

مارکسیستی شون آموخته بودن که 
مارکسیسم با اشکال مبارزه، برخورد 

ه تاریخی دارد و هیچ شکلی از مبارز
. را برای همیشه رد یا قبول نمی کند

و بنابراین مطرح  (لنین جنگ پارتیزانی)

می کردن که اوال مبارزه اشکال مختلفی 
داره و ثانیا اشکال متنوع مبارزه اساسا از 

دل شرایط عینی بیرون میان و خارج از اراده 
و تصمیم روشنفکران و پیشروان مبارزه 

در . کننطبقاتی در جامعه جریان پیدا می 

نتیجه اساسا وظیفه پیشرو این نیستش 
که اشکال متنوع مبارزه رو یک بار برای 

کنه و " قبول"و یا " رد"همیشه به دلبخواه 
از اون بدتر به طبقه کارگر و ستمکش 

مسئله بر سر تعیین شکل . دیکته بکنه

اصلی مبارزه در شرایط مشخص و سپس 
جهت دادن تمامی اشکال دیگر مبارزه در 

به عبارت دیگه وظیفه . سیر اصلی ستم
یک پیشرو آگاه و انقالبی که برای قدرت 

سیاسی می جنگه و هدفش بسیج توده 

ها و تسهیل راه طبقات زحمتکش برای 
انجام انقالب اجتماعی علیه طبقات 

استثمارگر هست ، اینه که ضمن این که 

در تمام اشکال مبارزاتی جاری توده ها و 
ی کنه و سعی در طبقه کارگر شرکت م

جهت ارتقاء سطح اون ها می کنه ، وظیفه 
داره در جریان این مبارزه، شکل اصلی و 

موثر مبارزه رو با توجه به آن چه واقعیت 

می طلبه بشناسه و به مبارزات طبقه 
کارگر و ستمکشان که بطور روزمره و 

خودبخودی در اشکال مختلف متبلور می 
کل شه جهتی بده که در مسیر اون ش

 . اصلی مبارزه جاری بشن
 

رزمندگان سیاهکل و ادامه دهندگان 

راهشون با توجه به تحلیل شون از جامعه 
و با توجه به تجارب تاریخی تاکید می 

کردند که ما اشکال متنوع مبارزه رو می 
پذیریم ولی یک نیروی پیشرو واقعی تا 

زمانی که شکل اصلی رو تعیین نکنه اون 

که به طور طبیعی  و  اشکال دیگر مبارزه
خارج از اراده هر کسی جریان دارن به 

جهتی می برد که انرژی ها و دستاورد 
هاشون تلف کرده و به مسیر خرده کاری 

می کشونه که به قول معروف یکی از  
نتایجش رشد رفرمیسم و به هرز بردن 

در  (لنین. )انرژی مبارزاتی طبقه کارگره

اده در همین رابطه رفیق مسعود احمد ز
کتاب  مبارزه مسلحانه ، هم استراتژی ، 

 :هم تاکتیک می گه
در شرایطی که دقیقاً باید مشخص 

کرد که کدام شکل از عمل و سازمان 

را باید برای مبارزه برگزید، آیا گریز از 
تعریف شکل عمده عمل، یک نوع 

رفرمیسم نیست؟ و یا در بخش 
دیگری از این کتاب تاکید می کنه 

نیست که مبارزه  مسئله این

مسلحانه شکلی از اشکال پر تنوع 
مبارزه است که در شرایط خاصی و با 

شود  آمادگی های خاصی ضروری می
بلکه مسئله این است که مبارزه 

مسلحانه آن شکل از مبارزه است که 
جانبه را تشکیل  زمینه آن مبارزه همه

دهد و تنها در این زمینه است که  می

ع مبارزه ضروری و اشکال دیگر و پرتنو

و یا در آخر مطرح می  .افتند سودمند می
گیری کنیم  اگر بخواهیم نتیجه: "کنه

توانیم این مشی کلی را برای گروه  می
در : های انقالبی ایران پیشنهاد کنیم

شرایط کنونی، مبارزه مسلحانه شیوه 
 -و نه تنها شکل مبارزه )عمده مبارزه 

  ".دهد را تشکیل می( تاکید از من

 
و یا رفیق ارزشمند، رفیق حمید مومنی در 

شورش نه، قدم های سنجیده در "کتاب 
در ارتباط با اشکال مبارزه می " راه انقالب

اشکال تاریخی مبارزه و بویژه  :نویسه

اشکال تاریخی مبارزه طبقه کارگر 
نقش و در ارتباط با  بسیار متنوع است

مبارزه مسلحانه و رابطه اون با سایر 
نیروهای : ل مبارزه اضافه می کنهاشکا

انقالب در شرایطی که دشمن می 
خواهد آن ها را در چهارچوب شرایط 

خودش مشروط کنه باید اون شرایط 

رو بشکنن باید در پناه اسلحه رشد 
و امکان استفاده از سایر اشکال  کنند

به  .مبارزه را برای خودشان ایجاد کنند
ی این ترتیب می بینیم که مسئله برا

رزمندگان سیاهکل این نبود که پاشون رو 

بکنن تو یه کفش و بگن فقط مبارزه 
مسلحانه ، بلکه اتفاقا ایجاد شرایطی بود 

که تمامی اشکال مبارزاتی، بکار گرفته 
بشوند تا تاثیر انقالبی خودشون رو در امر 

 . مبارزه بادشمن بر جای بگذارند

 
ُخب همون طور که می بینیم حرف 

ان و تئوریسین های چریکهای بنیانگذار
بنابراین، . فدایی خلق در این زمینه روشنه

اگر به بنیادهای فکری و دیدگاه های چریک 
های فدایی خلق ایران در توضیح اشکال 

مبارزه رجوع کنیم خواهیم دید که برخالف 

اتهام مفتریان ، مسئله چریک های فدایی 
بر سر این نیست که چه مبارزه ای را باید 

د و یا کدام مبارزه را نباید انجام داد، کدام کر
مبارزه بهتر است ، کدام بدتر است و یا چه 

شکل از مبارزه جذابیت بیشتری دارد؛ بلکه 

برای کمونیست های فدایی همواره 
مسئله این بوده که کدام شکل از مبارزه 

شکل اصلی مبارزه در شرایط مشخص 
است تا در بستر پیشبرد آن بقیه اشکال 

مبارزه مفید و الزم شده و انقالب بتواند با 
استفاده از تمام پتانسیل مبارزاتی و قدرت 

موجود، قدرت سهمگین دشمن را در هم 

هیچ انقالبی ای به خودش اجازه . بشکند
نمی ده که اشکال مختلف و متنوع مبارزه 

رو نفی کنه و تنها یک شکل از مبارزه رو 
یله که و درست به همین دل. جایز بشماره

در تئوری چریکهای فدایی خلق ایران یکی 

باید "از شعارهای مهم برنامه ای اینه که 
در تمام مبارزات توده ها در هر سطح 

و شکلی شرکت کرد و آن را ارتقاء 
 "داد

 

در نتیجه اگر بحث بر سر نظرات رزمندگان 
سیاهکل و چریک های فدایی خلق ایران 

ن ها در است ، باید به خود آن چیزی که آ
این زمینه گفته اند رجوع کرد و نه به 

رزمندگان سیاهکل با اتکا به دید 
شون آموخته  عمیق مارکسیستی

بودن که مارکسیسم با اشکال مبارزه، 
برخورد تاریخی دارد و هیچ شکلی از 
مبارزه را برای همیشه رد یا قبول 

و ( لنین جنگ پارتیزانی. )نمی کند
بنابراین مطرح می کردن که اوال 
مبارزه اشکال مختلفی داره و ثانیا 
اشکال متنوع مبارزه اساسا از دل 

ان و خارج از شرایط عینی بیرون می
اراده و تصمیم روشنفکران و پیشروان 
مبارزه طبقاتی در جامعه جریان پیدا 

در نتیجه اساسا وظیفه . می کنن
پیشرو این نیستش که اشکال متنوع 
مبارزه رو یک بار برای همیشه به 

کنه و از اون " قبول"و یا " رد"دلبخواه 

بدتر به طبقه کارگر و ستمکش دیکته 
ر سر تعیین شکل مسئله ب. بکنه

اصلی مبارزه در شرایط مشخص و 
سپس جهت دادن تمامی اشکال دیگر 

 .مبارزه در مسیر اصلی ست
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برچسب های حزب توده به دستگاه نظری 

 .چریک های فدایی خلق
 

چریک های فدایی خلق نه در یک جا و در 
یک جزوه، بلکه بارها و بارها در ادبیات 

حجیمی که منتشر کرده ان تاکید می کنن 
که بحث بر سر نفی اشکال متنوع مبارزه 

ا اشکال متنوع مبارزه رو می نیست؛ اون ه

پذیرن ولی مثل اکونومیست ها در همین 
حد متوقف نمی شن و با توجه به شرایط 

جامعه تحت سلطه ما مطرح می کنن که 
اگر بحث بر سر بسیج توده ها و طبقه 

کارگر برای امر انقالب و در هم شکستن 

ماشین دولتی در ایرانه ، برای رسیدن به 
سلحانه شکل اصلی چنین هدفی مبارزه م

مبارزه ست و اشکال دیگر مبارزه تنها 
زمانی که در بستر این شکل از مبارزه 

جاری بشن موثر می افتند و یک چشم 
انداز وسیع برای پیشروی در مقابل این 

بگذارید . اشکال مبارزه هم پدیدار می شه

 .واضح تر از این بگویم
 

به نظر چریک ها اگر در روسیه 
مه جانبه سیاسی و افشاگری های ه

به طور مشخص یک نشریه مخفی ، 

ریسمانی بود که بقیه اشکال مبارزات 
و فعالیت ها رو به هم وصل می کرد ،  

در ایران این ریسمان مبارزه مسلحانه 
 .ست

 

حاال در زمینه اعتقاد به این شعار بیایید به 
پراتیک رزمندگان سیاهکل و ادامه دهندگان 

مطالعه تاریخ  با. راهشون توجه کنید
مبارزاتی اون ها چه کسی می تونه بدون 

پا گذاشتن روی واقعیت مدعی بشه که 
چریک ها به کار سیاسی تشکیالتی و 

 .اشکال مبارزه سیاسی اهمیت ندادن

پس این همه ادبیاتی که در دوران شاه 
منتشر شد اعالمیه هایی که پخش شد و 

چریک ها جونشون رو سر اون گذاشتن 
قا علیرضا نابدل و جواد سالحی در مثال رف)

ُخب اگه چریک ها به کار ( 25سال 

سیاسی و تبلیغات مجزای سیاسی کار 
نداشتن و اعتقاد نداشتن و اگه به مبارزه 

ایدوئولوژیک اعتقاد نداشتن ، چرا این همه 
آثار انقالبی و این همه کتاب و جزوه توسط 

و یا این . چریک ها چاپ و توزیع می شد
ر تبلیغی و ترویجی و آگاه گرانه در همه کا

اگه اون ها .. اشکال مختلف انجام می شد

به اشکال دیگر مبارزه بی اهمیت بودن ، 
چرا با قبول خطرات فراوان با کارگران و یا با 

 .دانشجویان ارتباط برقرار می کردند
 

کی می تونه مثال بگه چریک ها به خاطر 

 دیدگاه شان از برنامه های رادیویی
استفاده نمی کنن و مگر تجربه کار چریک 

های فدایی خلق در زمان شاه از طریق 
رادیو میهن پرستان رو نداریم که نقش 

بزرگی در تبلیغات سیاسی و آگاه گرانه در 

میان مردم ایفا می کرد  و یا مگر ما تجربه 
صدای چریک ها در ُکردستان در زمان رژیم 

سال  جمهوری اسالمی رو نداریم که برای
ها ، صدا رسان اخبار جنبش انقالبی و 

ترویج و تبلیغ اندیشه های انقالبی و 

کمونیستی در میان مردم داخل کشور و 

 مخاطبینش بود؟ 
 

مگر نه این که جنبش مسلحانه تو همین 

شاعرای این مملکت کلی تاثیر گذاشت و 
فضا ایجاد کرد و کلی شعر هم در باره اش 

دایی به آیا چریک های ف گفته شد؟
شاعرانی که با زبان و قلم انقالبی شون 

برای امر انقالب و جنبش مسلحانه شعر 

گفتن و می گن، بهشون گفتن برو اسلحه 
 !بردار  و برو توی خانه تیمی 

 
مگر نه این که در سخت ترین شرایط 

اختناق حجم عظیمی از نشریات و جزوات 
و اعالمیه های تبلیغی و افشاگرانه و آگاه 

ه توسط همین سازمانی که به مبارزه گران

مسلحانه اقدام می کرد در سطح جامعه 
پخش شد؟ مگر نه این که پس از قیام، 

فعالین چریک ها در شرایط متزلزل و شبه 
دمکراتیک یکی از فعالترین نیروها در محل 

های تجمع کارگری و مثال در همین خانه 

کارگر بودند؟  و مگر نه این که در شرایط 
زه مسلحانه در ُکردستان ، حجم مبار

بزرگی از کار سیاسی توسط پیشمرگان 
چریک های فدایی خلق انجام می شد ، از 

سخنرانی در میان توده ها در مناطق تحت 
کنترل دشمن و مناطق بینابینی در جریان 

یا به زبان )نظامی  -گشت های سیاسی 

گرفته تا انتشار و پخش ( ُکردی جوله
 .ختلف در میان مردمنشریات و جزوات م

 
در نتیجه وقتی چریک هایی فدایی 

خلق در توضیح اشکال مبارزه و شکل 

" کار آرام سیاسی"اصلی، مدافعین 
رو نقد می کنن به معنی این نیست 

که هر گونه کار سیاسی تشکیالتی و 
آگاه گرانه با کارگران و توده ها رو 

نفی می کنند؛ بحث بر سر اینه که در 

، تمام تجارب عینی  شرایط ایران
نشون داده که این کار به تنهایی راه 

 . به جایی نمی بره
 

حاال که بحث به این جا رسید ، اجازه بدید 
اتفاقا در باز . ه یه چیز دیگه هم اشاره کنمب

نگری تاریخ سازمان چریک های فدایی 

خلق، می شه روشن دید که یکی از نقاط 
 قوت چریک های فدایی و عوامل رشد و

توده ای شدن شون در جامعه و در میون 
طبقه کارگر ، اعتقاد به تئوری مبارزه 

مسلحانه و نشان دادن راه اصلی مبارزه 
برای بسیج توده ها و کسب قدرت 

اتفاقا همین بررسی نشون . سیاسی بود

می ده که برعکس، درست از زمانی که 
سازمان از همین نظرات عدول کرد ،  

.  رعت شروع شدپروسه افولش هم به س
مبارزه مسلحانه به عنوان شکل اصلی به 

بسیاری از معضالت پیشاروی جنبش در 

از جمله  . یک مرحله پاسخ داده بود
مسئله رابطه با توده ها رو حل کرده و 

چشم اندازهای بزرگی رو جلوی این 
در . سازمان رزمندۀ طبقه کارگر باز کرده بود

دی، نتیجه، واقعیات عینی در مرحله بع
مسئله چگونگی گسترش این مبارزه 

مسلحانه و تبدیل اون به یک جنگ توده ای 

. رو در مقابل اون سازمان گذاشته بودند
درست در چنین شرایطی بود که عدم 

پاسخ به این ضرورت و بدتر از آن کاستن از 
اهمیت شکل اصلی مبارزه و راه های 

گسترش اون ، باعث رشد و تقویت نظراتی 

خست با ایجاد تقابل بین کار گشت که ن
سیاسی و کار نظامی و یا در واقع با 

کوشش در برقراری سازش بین استراتژی 
کار "نظامی با استراتژی  -مبارزه سیاسی 

پای اول و پای "زیر اسم " آرام سیاسی

خودشون را تئوریزه کردند و " دوم جنبش
سپس در جریان رشد این نظرات در 

رسید که به  سازمان فدایی کار بجایی
گونه ای اجتناب ناپذیر تئوری های انقالبی 

سازمان به حاشیه رانده شدند و افول 
 .سازمان هم با آن آغاز شد

 

از دل چنین نظراتی بود که  به تدریج و در 
غیبت کادرهای سیاسی ایدئولوژیک 

معتقد، نظرات اپورتونیستی ای در این 
" کار آرام سیاسی"سازمان بیرون آمد که 

عنوان شکل اصلی مبارزه برای کسب  به

به این . قدرت، بنیادش را تشکیل می داد
منجر به  22 - 23ترتیب  از سال های 

سقوط نهایی سنگرهای ایدئولوژیک و تبلور 
نظرات توده ای از دل اپورتونیست های النه 

کرده در دل سازمان یعنی باند منحط 
نگهدار و شرکا گشت و وضعیت بزرگترین 

چپ و مارکسیست خاورمیانه را سازمان 

ای رقم زد که بعدا شاهدش به گونه 
  .بودیم

 
اجازه بدهید در ارتباط با شکل اصلی مبارزه 

کمی به شرایط کنونی بازگردم و صحبت 

 .هایم را تمام کنم
 

امروز در شرایط حاکمیت دیکتاتوری مطلق 
العنان نظام سرمایه داری حاکم بر ایران 

ا در مقابل یک رژیم جنبش انقالبی مردم م

اهریمنی حافظ این نظام در شرایط بسیار 
ما با رژیمی . حساسی به سر می بره

روبرو هستیم که در برآوردن نیازها و منافع 
مشتی از انحصارات و قدرت های سرمایه 

داری جهانی و سرمایه داران رذل از هیچ 

در باز نگری تاریخ سازمان چریکهای 
فدایی خلق، می شه دید که یکی از 
نقاط قوت چریکهای فدایی و عوامل 
رشد و توده ای شدنشون  در میون 
طبقه کارگر ، اعتقاد به تئوری مبارزه 

ن راه اصلی مسلحانه و نشان داد
مبارزه برای بسیج توده ها و کسب 

برعکس، درست . قدرت سیاسی بود
از زمانی که سازمان از همین نظرات 
عدول کرد ، پروسه افولش هم به 

مبارزه مسلحانه  .سرعت شروع شد
به عنوان شکل اصلی به بسیاری از 
معضالت پیشاروی جنبش در یک 

مسئله رابطه .  مرحله پاسخ داده بود
 وده ها رو حل کرده و چشمبا ت

اندازهای بزرگی رو جلوی این سازمان 
در نتیجه . طبقه کارگر باز کرده بود

واقعیات عینی مسئله چگونگی 
سلحانه و تبدیل مگسترش این مبارزه 

اون به یک جنگ توده ای رو در مقابل 
 .اون سازمان گذاشته بودند
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تعرضی به حیات و معاش کارگران و توده 

اری نکرده، رژیمی های تحت ستم ما خودد
که با برقراری یک دیکتاتوری عریان در تمام 

عرصه های حیات اجتماعی مردم، تمامی 
کانال های اعتراضی و مخالفت های 

سیاسی مسالمت آمیز رو مسدود کرده و 
پلیس سیاسی ش هر حرکت و تالش 

برای ایجاد تشکل مستقل صنفی و 

نهادهای مدنی و هر جوشش دمکراتیکی 
ان و شکنجه و دار و اعدام پاسخ رو با زند

 . می ده
 

اما از طرف دیگه ، به رغم اعمال 

سیستماتیک قهر ضد انقالبی توسط 
سال از حیات این  13استبداد حاکم طول 

رژیم مقارن بوده با مبارزات و اعتصابات 
پراکنده و شورش های دلیرانه کارگری و 

به واقع روزی نیست که ما با . توده ای
اعتراضات کارگری، مبارزات   اعتصابات و

دانشجویان و زنان و کال اشکال متنوعی از 

بروز نارضایتی های عمیق اجتماعی روبرو 
 . نباشیم

 
نگاهی به این اوضاع نشون می ده که 

مهمترین عامل ممانعت کننده از رشد و 

تکامل این مبارزات سد سهمگین اختناق 
حاکم و استبداد پلیسی ست که با اعمال 

هر سیستماتیک جلوی رشد و تکامل یک ق
این مبارزات رو گرفته و اون رو به بن بست 

مبارزه کارگران ما حتی زمانی که . رسونده

 3برای اعتراض به عدم دریافت حقوق 
ماهه و بیشتر از اون  73ماهه و  35ماهه و 

جریان داره با شالق و تازیانه روبرو می 
 .شه و مارک امنیتی و براندازی می خوره

دانشجویانی که حتی برای کیفیت غذا و یا 
سطح درس ها اعتراض جمعی می کنن 

. به خاک و خون کشیده می شن

نویسندگان، فعالین جنبش های مدنی، 
فقط و فقط فعالین زن که تالش می کنن 

در چارچوب خود مقررات و قانون ضد 
خلقی همین نظام هم برای بهبود 

شرایط صنفی و حقوق اجتماعی 

ز آحاد جامعه کارکنن ، حرکت نیمی ا
هاشون به خشن ترین وجهی 

، این دیکتاتوری حتی  متالشی می شه
تحمل ابراز مخالفت از طرف خادمان خودش 

و مخالفیت درونی اش رو هم نداره ، مگه 
کم از خادمان خود این رژیم که در 

سرسپردگی شون به نظام حاکم شکی 

نیست تحت تعقیب و پیگرد و زندان قرار 
 رفتن و حتی اعدام هم شدن؟ گ

 
این نمونه ها و نمونه های بیشمار دیگه 

همه و همه نشون میدن که رژیم جمهوری 

اسالمی تحمل کمترین شرایط شبه 
دمکراتیک که حرکت های مستقل صنفی و 

تشکیالتی در اون فضا  -کار سیاسی 
امکان تداوم و رشد داشته باشه و به 

ازمانیابی مسیر ایجاد هر گونه تشکل و س

دیکتاتوری شدیدا و . بیفته رو اساسا نداره
وسیعا قهر آمیز طبقه حاکم تمام کانال 

های ابراز مخالفت سیاسی رو به طور 
وحشتناک با اعمال زور مسدود کرده و 

هیچ حق طبیعی و انسانی در . بسته

چارچوب جمهوری اسالمی از تعرض قدرت 

 .  دولتی در امان نیست
 

ت های عینی از یک طرف تمامی این واقعی

و تمامی تجارب ناشی از تکان های عظیم 
اجتماعی ای که در این شرایط خفقان بار 

در شکل جنبش های انفجاری و شورش 
پایه های  05و  25و  35های توده ای دهه 

این رژیم رو لرزوند از طرف دیگه، همه و 

همه نشون می ده که چطور جای اون 
مبارزه و یک  شکلی از مبارزه، شکل اصلی

سازمان انقالبی مسلح برای شکستن 
 .سد دیکتاتوری در جامعه ما خالیه

 
اگر همین گزارشات محدود منتشر شده 

و  25مربوط به شورش های توده ای سال 

و  20جنبش دانشجویی مردمی سال 
باالخره خیزش عظیم میلیونی مردم در 

علیه این رژیم رو بررسی کنیم  00سال 
ردم به خیابون ها آمدن در می بینیم که م

وسعت میلیونی، فریاد زدن که این رژیم رو 

نمی خوان، بادست خالی به مراکز دولتی 
و حتی سرکوبش حمله کردن، در عاشورا 

کنترل برخی مناطق و محله های شهر ها 
رو برای ساعت ها از دست رژیم در آوردن، 

اما سرانجام این توازن قوای نابرابر بین اون 
دست خالی بودن با دشمنی که تا ها که 

ُبن دندان مسلح بود منجر به تضعیف و 

 .    سرانجام خالی شدن صحنه شد
 

اگر ما با جوون هایی که خودشون در این 
حرکات بودن صحبت کنیم و تجربه ظهور و 

افول همین جنبش های توده ای رو نگاه 

کنیم می بینیم که چطور در جریان هریک از 
کارگران ، زحمتکشان ، این خیزش ها ، 

زنان و جوانان و تمامی ستمکشانی که 
کمترین توهمی نسبت به این رژیم مدافع 

استثمارگران ندارند ، چگونه با هزار و یک 

زبان از نیاز به وجود یک منبع سازمان یافته 
اعمال قهر انقالبی در مقابل قهر ضد 

می بینیم . انقالبی رژیم سخن می گویند
یک جریان مبارزه  که چگونه غیبت

مسلحانه انقالبی در جامعه به عنوان ابزار 
اساسی و شکل اصلی مبارزه در دست 

طبقه کارگر، قدرت مانور طبقه حاکم رو که 

هیچ زبانی بجز زبان قهر و گلوله رو نمی 
فهمه وسعت داده، مبارزه مسلحانه ای که 

حفاظی برای ایجاد و تکامل و رشد سایر 
ای در جامعه باشه و اشکال مبارزه توده 

بسیج قدرت الیزال مبارزاتی طبقه کارگر و 
 . توده ها رو تسهیل و امکان پذیر کنه

 

اتفاقا درک همین نکته ست که بخشا 
توضیح گر وجود خروارها ادبیاتی ست که 

به طور روزمره توسط قدرت حاکم و قلم به 
مزدان و متفکرینش تولید می شه و اشاعه 

ه مزدان و متفکرینی که قلم ب. پیدا می کنه

با هزاران بند مرئی و نامرئی به نظام 
جبارانه حاکم وابسته اند و به همین خاطر 

تولیدات اون ها در اشکال مختلف علیه 
توسل توده ها به خشونت و قهر و در 

ستایش مبارزه ُمصلحانه و تشویق برای 
اصالحات تدریجی و البته غیر ممکن در 

معه با هدف مغز چارچوب نظام در سطح جا

در این ). شویی جوانان پخش می شه
زمینه مثال نوشته عبدی در چهلمین 

سالگرد رستاخیز سیاهکل و در تایید 
عموم "کتاب رسوای دشمن می گه 

بدون ( ساله 01و  31)افراد این نسل 

خواندن این کتاب هم شاید دیگر حاضر 
نباشند در هیچ شرایطی آن سیاست 

ا متاسفانه وضع ها را پیشه کنند، ام
جامعه ما به گونه ای ست که خطر 

پیروی حداقل بخشی از نسل جوان ما 

نه لزوما )از شیوه های مشابه 
لذا وظیفه . وجود دارد( یکسان

اخالقی و سیاسی داریم که با انتقال 
تجربیات و درک سیاسی خود، حداقل 

مانع از تکرار تجربیات به غایت زیان آور 
 "گذشته شویم

 

م که صحبتهام یک کم طوالنی شد می دون
 . ولی با این نکته حرفم رو به پایان می برم

 
امروز در شرایطی که بخش بزرگی از 

اخبار روزمره ای که ماها می شنویم 

راجع به جریان وابسته و امپریالیست 
ساخته داعش و بحران و جنایات غیر 

قابل توصیف تروریست های اسالمی 
م که در ما به روشنی می بینی. یه

بخش اعظم افکار عمومی بین المللی 
کمتر کسی ست که با توجه به 

جنایات این جریان اهریمنی از ضرورت 

جنگ و برخورد قهرآمیز برای مقابله و 
حتی . نابود کردن اون دفاع نکنه

محافظه کارترین و سازشکارترین 
نیروهای سیاسی در جامعه جرات 

نمی کنن به اسلحه برداشتن و مبارزه 

مسلحانه مردم دالور کوبانی از زن و 
مرد گرفته تا پیر و جوان و کودک بر 

علیه داعش و حامیانش انتقاد کنن و 
. حتی فراتر از این مبارزه دفاع نکنن

داعش اعدام می کنه، قتل عام می 

کنه گردن می زنه، به صلیب می 
کشه شکنجه می کنه ، زنان رو به 

 زه بردگی می گیره، اهل مذاکره و مبار
 غیره هم  سیاسی و تحمل مخالف و

 5در صفحۀ بقیه 

تمامی تجارب ناشی از جنبش های 
انفجاری و شورش های توده ای دهه 

پایه های این رژیم رو که  81و  21و  01
ده که چطور جای  لرزوند، نشون می 

شکل اصلی مبارزه و یک سازمان 
انقالبی مسلح برای شکستن سد 

اگر  .دیکتاتوری در جامعه ما خالیه
گزارشات محدود مربوط به شورش 

و  28و سال  21های توده ای سال 
باالخره خیزش میلیونی مردم در سال 

علیه این رژیم رو بررسی کنیم می  88
مدن در بینیم که مردم به خیابونها آ

وسعت میلیونی، فریاد زدن که این 
رژیم رو نمی خوان، بادست خالی به 
مراکز دولتی و سرکوب حمله کردن، در 
عاشورا کنترل برخی محله های شهر 

ها رو برای ساعت ها از دست رژیم در 
آوردن، اما سرانجام این توازن قوای 
نابرابر بین اونها با دشمنی که تا ُبن 

نجر به تضعیف و دندان مسلح بود م
 .    سرانجام خالی شدن صحنه شد
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انکار ناپذیری است که رستاخیز  این امر

سیاهکل و آغاز مبارزه مسلحانه چریکهای 
 3131بهمن سال  31فدایی خلق ایران در 

در جنگلهای شمال فصل نوینی را در 
تمامی عرصه های حیات سیاسی و 

اجتماعی در تاریخ جامعه تحت سلطه ما 
تاثیر حرکت دالورانه چریکها نه تنها . شودگ

فضای مبارزاتی جامعه ما را دگرگون و آن را 

سرشار از  عطر طراوت انگیز و گرمای 
جانبخش بهاری کرد، بلکه بدنبال سیاهکل 

و تحت تاثیرات درخشان آن موج نوینی از 
هنرانقالبی همچون خونی تازه در رگهای 

کننده  نور خیره. به حرکت در آمد جامعه 

مشعلی که با دستان توانای چریکها بلند 
شده بود راهنما و روشنی بخش راه 

تمامی روشنفکران و هنرمندان انقالبی و 
به ياد پانزده رزمنده "شعر . مبارز گشت

اولین شعر انقالبی  "شهید سیاهکل
پس از آنکه رژیم شاه در بالفاصله است که 

کوتاهی از رستاخیز سیاهکل پانزده  مدت

را به خون  زمنده فدائی مرتبط با آنر
 . نشاند، سروده شد

با نبرد قهرمانانه چریکهای فدایی خلق 
نیروهای مسلح رژیم شاه به مدت چند روز 

در جنگلهای شمال که از طریق خود رسانه 
های رژیم به گوش مردم رسید، فضای 

جامعه سرکوب شده و دچار یأس و 

به نگیز را با سرعتی اعجاب اناامیدی ایران 
با آتش . کردفضای شاداب مبارزاتی تبدیل 

چرا "مسلسل رزمندگان سیاهکل که به 
آگاه بودند و بدون کمترین " مرگ خویش

تزلزلی  جانهای شیفته و شیرین شان را 

در طبق اخالص برای رهایی طبقه کارگر و 
به " زنگ بزرگ خون"محرومین نهاده بودند، 

ی به خلق خسته از پهلوی"صدا درآمد و 
؛ دیگر پاشنۀ آشیل "پهلوی دیگر تکان خورد

شب پرستان هدف قرار گرفته و ناقوس 

به . مرگ محتوم دشمن به صدا درآمده بود
این گونه بود که صفحه نوینی از تاریخ 

 .ستمکشان در مملکت ما گشوده شد

یک طرف از رژیم شاه از تا پیش از این،  

طریق سرکوب وحشیانه هر گونه مبارزه و 
ای آزادیخواهی و همچنین رواج تبلیغات صد

ضد کمونیستی و ارتجاعی وسیع در میان 

مردم می کوشید هر گونه فکر مبارزه را در 
میان مردم و روشنفکران خفه سازد و از 

طرف دیگر شکست مبارزات قبلی توده ها 
به دلیل خیانت و سازشکاریهای رهبران 

گذشته، باعث سیطره یأس و ناامیدی در 

در این فضا بسیاری از . گشته بود جامعه
روشنفکران در الک خود فرو رفته و با 

تمکین به سلطه رژیم ضحاکی شاه که 
گوش به فرمان امپریالیستها و در رأس آنها 

آمریکا داشت، به نوبه خود مبلغ خاموشی 
و یا در داالنهای تاریک  بودندشده و مردگی 

بن بست و نا امیدی طی طریق می 

شرایط سلطۀ برودت چنین در  .کردند
به ياد پانزده رزمنده "شعر زمستانی، 

تجلی و تصویر  نه تنها" شهید سیاهکل
فضای نوین مبارزاتی در جامعه ما پس از 

آغاز مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق 

در ایران است بلکه این شعر و به خصوص 
و به رساترین شکل  با زیبائیاولین بیت آن 

یغات مأیوس کننده قبل از در حالی که تبل
، با را به سخره می گیرد آغاز مبارزه

قاطعیتی در خور تحسین که ناشی از 
ایمان نسل سرایندگان این شعر به 

درستی راه و چشم انداز پیروزی آن است، 

را تنها نصیب نهایی دشمن و تاریک " شرم"
 . اندیشان در این آوردگاه می خواند

یید که چند همانطور که دیدیم دیری نپا
سال بعد در جریان قیام پرشکوه توده ها در 

، پیام این شعر و آذرخش امید و  22بهمن 
ایمانی که نسبت به حقانیت مبارزه و 

نسبت به توده های تحت ستم و قدرت 

تاریخی آنان در این شعر موج می زند، 
پژواک سهمگین خود را در خیزش های 

، "رباد سح. "انقالبی توده ها منعکس کرد
جانباختگان سیاهکل و پیام " بوی خون"

در همه " جنوب"تا " شمال"سیاهکل را از 

مرد "جای میهن در بند گسترانده و  قلب 
آزادۀ "و " دهقان زحمتکش بلوچ"، " عرب

اکنون دیگر توده . را تسخیر نموده بود"  کرد
ایران را سراسر "هایی که با فریاد های 

هایی، ره تنها ره ر"و " سیاهکل می کنیم

برای برافکندن ستم به میدان " سرخ فدایی
فرزندان فدایی " جانبازی"آمده بودند، از 

خود آموخته بودند و همین توده های 
شریف بودند که با الهام از راهی که در 

پانزده مظهر واالی "سیاهکل با خون پاک 
، کلید خورده "پانزده درّ درخشنده"و "شرف

" ضحاک زمان قصر فرعونی" بود، سرانجام

را با قدرت عظیم خویش به زباله دان تاریخ 
اکنون صفحه نوین دیگری در تاریخ ! سپردند

مبارزه توده ها باز شده بود؛ خلق برخاسته 
 !خلق برخاسته بود! بود

 به ياد پانزده رزمنده شهيد سياهکل

 رد آنکه می گفت حرکت مُ 

 در این وادی خاموش و سیاه

 .برود شرم کند

 بحر خزر مويه کن
 گریه کن دشت کویر

 پیرهن چاک بده
 جنگل سرخ گیالن

 قلب خود را بَِدر ای

 قله سر سخت البرز
 پانزده مرد دلیر

 پانزده جان به کف
 دست در آوردگه رزم عظیم

 پانزده حیدر رزمنده پاک
 پانزده روزبه گرد دلیر

 خونشان رنگ خروش

 خونشان جلوه دلهای امید
 دلیر خونشان خون بهم بیخته خلق

 ريخت از پنجه ضحاک زمان
  بر سر خاک

***  

 مويه کن بحر خزر
 گریه کن دشت کویر

 بنگر خلق ستمديده ايراِن به بند
 که چه سان بیشرفان، قاتلها

 می ربايند ز آغوش تو

 فرزند تو را
 بنگر بر صف آدمکش ها

  خودفروشان سیه کار پلید
 روسپی های وقیح

 همه سر تا پا شکمان
 ضحاک زمانجملگی خادم 

 و همه ضحاکان گوش دارند

 به فرمان جنايتگر قرن
*** 

 قرن ما، قرن رهائی بشر
 موج از ساحل اکتبر به چین

 پرش از چین تا به کره

  حرکت از جنگل کنگو و ويتنام و عدن
 جنبش از خلق فلسطین به خلیج

 باد ای باد سحر
 بوی خون شهدا را

 برسان تا به جنوب
 بکشان تا به شمال

 د بر لب خشکیده دهقان بلوچبشکف

 گل لبخند امید
 مرحبا خیزاند

 از دل مرد عرب
 به طپش وا دارد

 قلب آزاده کرد

 قدم اول هر راه سترگ

 با شکست هم نفس است

 درس گیريم از اين جانبازی
 واژگون گردانیم

 قصر فرعونی ضحاک زمان
 پانزده مظهر واالی شرف

 پانزده درّ درخشنده

 در اين تاريکی
 زن بحر خزرخنده 

 خنده زن دشت کویر
 خلق بر می خیزد

 خلق بر می خیزد

 "اولين شعر"

 به ياد پانزده رزمنده شهيد سياهکل
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 (2111فوریۀ  8) متن سخنرانی رفیق صمد در مراسم استکهلم

 
 !محترم حضار به درود با

 

 در که سیاهکل رزمندگان خاطره و یاد گرامیداشت ضمن
 و ددرخشیدن ستاره چون تاریکی در کشورمان تاریخ از مقطعی

 سالگرد چهارمین و چهل ، بخشیدند روشنی را رهایی راه  
 پرشکوه قیام سالروز ششمین و سی و سیاهکل رستاخیز

 .دارم می گرامی را بهمن

  
 بهمن 33 در اسالمی جمهوری را پدرش که کسی عنوان به

 کودکی ، پدرش تیرباران زمان در و نموده اعدام ،3135 سال
 سیاهکل رستاخیز مورد در اشم با است قرار نبوده،  بیش

 قصد که است روشن گفتم که آن چه به توجه با .کنم صحبت

 اش، وقوع از بعد سال ها که گویم سخن رویدادی مورد در دارم
 حسن دمحم"رفیق  پدرم که آن جا از . ام شده آشنا آن با

 بازمانده تنها عنوان به هم من بود ، فدایی یک "طوالبی بهادری
 پرداختم جو و پرس به طبیعتا شناختم را خودم که قتیو او ، از

 فدایی های چریک سازمان نتیجه در و او اعدام دالیل و پدرم تا
 خیلی که بود جو ها و پرس همین طریق از . بشناسم را خلق

 که شدم کنجکاو و شده آشنا تاریخی بزرگ رویداد این با زود

  .کنم تحقیق و مطالعه اش درباره
 

 شخصا ها شما از برخی مثل من که است روشن بنابراین
 را داد رخ آن در سیاهکل رستاخیز تاریخی رویداد که شرایطی

 بر اسالمی جمهوری بختک تحمیل زنده شاهد حتی و ام ندیده

 همان از گرچه ام،  نبوده هم 22 سال در ما مردم انقالب
 جنایتکار رژیم این های سرکوبگری و ها ددمنشی از کودکی

 با امروز همین تا را پدر دادن دست از درد   و ام نمانده نصیب بی
 .کنم می حمل خود

 

 زمانی، فاصله همین شاید که کنم تاکید بتوانم تا گفتم را این
 زاویه از سیاهکل رستاخیز به که باشد داده امکان من به

 از.  بنگرم نبوده حیات قید در زمان آن که فردی نگاه از و دیگری
 آن که شنیده می همواره کودکی همان از که فردی دید زاویه

 و  .نتیجه بی و خطرناک آمیز، خشونت بوده حرکتی رویداد

 سازمان و رویداد این در رمزی چه که بوده کنجکاو همیشه
 ای وسیله هر به اسالمی جمهوری که دارد وجود آن سازمانده

  شود؟ می متوسل آن واقعیت کردن مخدوش برای
 کنجکاوی این از که ای نتیجه از بخشی خواهم می امشب

  . بگذارم میان در شما با را شد ام نصیب

 00بقیه در صفحۀ

 سياهکل از نگاه نسل جوان

در جریان برگزاری مراسم یادمان دو روز بزرگ تاریخی در شهرهای استکهلم سوئد و : توضیح پیام فدایی

طی سخنانی به تاثیر  رفقا صمد و بهرام ندو رفیق جوا" سیاهکل از نگاه نسل جوان"فرانکفورت آلمان و در بخش 

آنچه در زیر می اید متن . حماسۀ سیاهکل و نقش سازمان چریکهای فدایی خلق بر زندگی نسل خود پرداختند
پیام . رفقا می باشد که در این مراسم ها ایراد شد و مورد تشویق شدید جمعیت حاضر قرار گرفتاين  سخنان 

 .برخی تغییرات جزئی و ویرایشی در اینجا به نظر عالقه مندان می رساندفدایی این سخنرانی ها را با 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 (2111وریۀ ف 14)فرانکفورت در مراسم  بهراممتن سخنرانی رفیق 

 
با درود به شما عزیزانی که برای بزرگداشت سالگرد 

رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن در این مراسم شرکت 

ی رستاخیز  امروز از من خواسته شده تا درباره .دای کرده
سیاهکل و قیام بهمن که نقش بزرگی در تاریخ مبارزاتی 

ی البته هر دوی این رویدادها. کشورمون دارن، صحبت کنم
ان، برای همین، به عنوان  تاریخی قبل از تولدم اتفاق افتاده

ها و  کسی که با مطالعه شرایط و شناخت راهگشایی

ام، چند  شون برده دستاوردهای اون ها، پی به نقش بزرگ
  .ای در خدمتتون خواهم بود دقیقه

 
مو از این جا شروع کنم که، وقتی نوجوون  اجازه بدید صحبت

، اتوبیوگرافی رفیق "حماسه مقاومت"تاب بودم، عزیزی، ک

درواقع، مطالعه این . اشرف دهقانی رو در اختیارم گذاشت
چون این کتاب مثال . ی عطفی شد کتاب، تو زندگیم نقطه

که با اونا بزرگ   ای بود از داستان های رفیق صمد بهرنگی زنده
با خوندن این کتاب، به طور خیلی ملموس ، . شده بودم

ها و ماهی سیاه کوچولوها برام  الدوزها، تلخونها،  لطیف
تبدیل شدن به انسان های واقعی که رهسپار دریا شده 

انسان هائی که با زندگی و مرگ خودشون معنی . بودن

این باعث شد که . دادن واقعی زندگی و آزادی رو نشونم می
احترام زیادی نسبت به مبارزین اون سال ها در خودم 

ا که با تجربه حسی می تونستم تصور مخصوص. احساس کنم
کنم که دم و دستگاه رژیم شاه هم مثل همین جمهوری 

در مورد این حس هم با قاطعیت می تونم بگم . اسالمی  بوده

هام ، بارها دیده  در بین هم کالسی. که یک حس عمومی بود
های  ها روی عکس خمینی جالد تو کتاب بودم که بچه

کشن یا با اضافه کردن   میشون، تاج پادشاهی   درسی
 . کردن های مختلف اونو مسخره می شکل

 
ای که کتاب حماسه مقاومت بهم یاد داد، این  ی دیگه یک نکته

با   بود که نفرت همطراز عشقه و به قول رفیق مائو هر پدیده

در این رابطه بود که . کنه متضاد خودش معنی پیدا می
م تبلیغ می کردن نادرستی عشق انتزاعی که مدافعین رژی

ها عشق  مثالً ما چطور میتونیم به توده .برام آشکار شد
بورزیم در حالی که از سیستمی که فقر و بدبختی رو برای 

اون ها رقم میزنه، متنفر نباشیم؟  اینم که تبلیغ میکنن ، 

 ها برای در واقع همه این فرهنگ سازی نفرت داشتن بده و
بت به خودشون نگرانن و از اینه که از خشم و نفرت مردم نس

 .ها میترسن فردای انقالب توده

  05بقیه در صفحۀ 
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 ... نسل جوان نگاهسیاهکل از 

ادامۀ سخنرانی رفیق صمد در 

 01استکهلم، از صفحه 
 به بودم جوانتر وقتی گفتم که همان طور

 نتیجه بی خشونت سیاهکل گفتند می ما

 مطالعه را کشورمان تاریخ وقتی که اما بود
 ادعا، این عکس بر اتفاقا که ، دیدم مکرد

 با 31 سال بهمن 31 در که ای مبارزه
 پاسگاه به ییفدا کهاییچر حمله

 فاصله در شد شروع اهکلیس ژاندارمری

 دگرگون را جامعه اسییس فضای کوتاهی
 چنان آن و مردم، قلب به زد نقبی و نمود

 که نمود دایپ ها آن دل در عییرف گاهیجا
 نگذشته مبارزه آغاز از لیسا چندهنوز 

 نیبزرگتر به هیاول کوچک   گروه که بود،

 برخی به بنا و رانیا ستییکمون سازمان
  .شد لیتبد انهیخاورم کل گزارشات،

 
 قیرف ارزشمند اثر افتمی امکان کهی وقت

 آن در و کنم مطالعه را انیزپویپرو ریام
 در کهایچر بزرگ نیسیتئور که خواندم

 رزمندگان مبارزه غازآ  طیشرا فیتوص

 چون نه" ما که است نوشته اهکلیس
 بلکه مردم، تیحما اییدر در ماهی

 در پراکنده و کوچک های ماهی همچون
 به خواریماه مرغان و ها تمساح محاصره

 سهیمقا را اوضاع نیا و "میبر می سر

 های نگیمت در تیجمع لیس با کردم
 شعار که بهمن امیق از بعد کهایچر سازمان

 امروز و کردند می تکرار را ها ییفدا های
 است، موجود شیها لمیف و ها عکس هم

 رزمندگان که نماند باقی شکی میبرا
 به خود دالورانه رزم انیجر در اهکلیس

 و اند دهیرس خود اهداف نیبزرگتر از کیی

 ها آن هیعل اسالمی جمهوری که چه آن
 .ندارد انطباق تییواقع چیه با دیگو می

 که دمیرس بندی جمع نیا هب پس
 بلکه نبود جهینت بی خشونت اهکلیس

 شکستن هم در برای انقالبی قهر اعمال

 حرکت هر جلوی که بود ای کتاتوریید سد
 آن تا مبارزات   همه و بود گرفته را تشکلی و

 .بود رسانده بست بن به را زمان
 

 جا آن بهتا  را اختناق که ای کتاتوریید
 جوانان به خانه در ها رگتربز که بود رسانده

 هم موش و دارد موش وارید": اند گفته می

 ها آن به لهیوس نیا به و." دارد گوش
 های سازمان های شاخک به نسبت

 .دادند می هشدار شاه زمان اطالعاتی
 را تیفعال های راه همه که استبدادی

 دیشد مورد را تشکل گونه هر و بود بسته

 .ادد می قرار ها گردیپ نیتر
 

 بیعج من برای اصال اتیواقع نیا دنیشن
 در که دارم تعلق نسلی به که چرا نبود

 و کتاتوریید معنای که کرده رشد طییشرا

 لمس خود گوشت و پوست با را اختناق
 در و .کند می حمل خود با را آن داغ و کرده

 انیجر کی فقدان از ها سال نیا همه
 می و برده رنج جامعه سطح در انقالبی

 تواند می بهتر هم لیدل نیهم به .برد
 بشناسد را ای مبارزه و دادیرو قدر و ارزش

 را گذشته میرژ کتاتوریید سد توانست که

 دهد شکل را سازمانی و شکسته هم در

 می تکرار را شیشعارها نفر هزار ها ده که
 .کردند

 

 خشونت واژهء مورد در کمی دهید اجازه
 حاکم داری سرمایه سیستم .کنم صحبت

 را قدرتمندی و مسلح ارگان امروز دنیای بر
 و ملت از دفاع و نظم برقراری اسم به

 نام و داده تشکیل دشمن برابر در سرزمین

 واقع در کهاست ،  نهاده آن بر را ارتش
 این  . باشد می مردم سرکوب نیماش

 آخرین و ها سالح بهترین به روزانه را ارگان
 پلیس . دکن می مجهز سرکوب کارهای راه

 مردم مال و جان حافظ شود می ادعا که
 مختلف، کشورهای در روزانه باشد، می

 که کارگران برابر در را آهنین صفی

 می تشکیل را جوامع درصد بیشترین
 حال در مختلف اشکال به و داده قرار دهند،

.  است حاکم نظام از دفاع و ها آن سرکوب
 سیستم از مردم که ای نقطه هر در

 دیکتاتور حاکمان ظلم و داری هسرمای

 آن علیه و آمده ستوه به آن، به وابسته
 خواهند می و زنند می اعتراض به دست

 برسند، خود انسانی حقوق و حق به
 و حامی قدرتمندترین و بزرگترین که ارتش

 و کرده علم قد ست، داری سرمایه مدافع
 و زده خشونت به دست ای وسیله هر با

 ها صدی در 3 خاطر هب را ها صدی در 11

  .کنند می سرکوب
 

 و رسیده خود اوج به ایران در خشونت این
 سکوت راهپیمایی تحمل سرکوبگران حتی

 پاسخ خون و آتش با را آن و ندارند هم را

 ویژه به و  مردم سرکوب آیا . دهند می
 گرفتن پی در که زحمتکشانی و کارگران

 در ولی هستند، خود معوقه حقوق و حق
 با شوند، می شکنجه و دستگیر ل،مقاب

 می روبرو زندان سالهء چندین های حکم

 دهند، می جان شکجه زیر یا و شوند
 روزه هر های اعدام آیا  نیست؟ خشونت

 کودکان ماندن گرسنه آیا  نیست؟ خشونت
 زندانی یا و اخراج خاطر به ها خانواده و

 از اعتراض دلیل به خانواده سرپرست شدن
 عواقب همه با شونتخ موجود، وضع

  نیست؟ آن دردناک

 
 بشری حقوق و دمکراسی اگر من گمان به

 و زنند می دم آن از امپریالیسم مبلغان که
 زنند، می سینه آن پرچم زیر هم ها برخی

 و خواهانیآزاد که است این شیمعنا

 روی به ا، ی کنند ترور و اعدام را نیمعترض

 یپیمای راه به خالی دستان با که مردمی

 هستند، موجود وضع به معترض و آمده
 از زرهی های ماشین با و گشوده آتش

 از عربی بهارهای در شوند، رد ها آن روی

 استفاده سرکوب برای خشونتی گونه هر
 به را خشونت استریت وال جنبش در کنند،

 ایتالیا، اسپانیا، در برسانند، خود اعالی حد
 با ردیگ کشور ها ده و ترکیه سوریه، یونان،

 خشونت اعمال ممکن وضع شدیدترین

 ستوه به مردم که زمانی چرا پس کنند،
 تا ارتش مقابل در خود از دفاع برای آمده

 هم آن جنایتکاران، حامی و مسلح دندان
 انسانی واالی های آرمان به رسیدن برای

 می قهرآمیز عمل به دست برابر، حقوق و
 می بلند داری سرمایه حامیان صدای زنند،

 در آب زدایی خشونت شعار با و شود

 ایآ ؟ زندیر می جهانی امپریالیسم آسیاب
 قهر ضرورت کردن رنگ کم برای جز کار نیا

 منافع دریافت برای رقصی خوش و انقالبی
 طرفداران آیا  دارد؟ دیگری معنای شخصی

 ترویج که کنند می فکر هائی دگاهید نیچن

 خشونت عدم سبب ها شعار گونه این
  شود؟ می موجود داری سرمایه سیستم

 .اند اشتباه در کامال که است گونه این اگر
 ای ذره اش، متحدین و امپریالیسم که چرا 

 تجربه و نیست وجودشان در تروّ مُ  و رحم
 های مدل اقسام و انواع  سرکوب

 را آن،  مختلف کشورهای در اعتراضی

 .است کرده ثابت
 

 جنبش گذار بنیان و انقالبی رفقای
 حاکم دیکتاتوری و اختناق هیعل سلحانهم

 ارکسیسمم   قیدق مطالعه اها بسال نآ در

 جامعه موجود شرایط بررسی آن ادامه در و
 تاریخی بندی جمع این روی ، ایران در

 ابزار دولت که داشتند دیتاک سمیمارکس
 است  گرید طبقات هیعل طبقه کی سرکوب

 ادامه داعیه که کسانی از دسته آن ولی ،

 خود و داشتند را عزیزان آن راه گان دهنده
 توجه بدون ، نامیدند می مارکسیست را

  22 بهمن پرشکوه قیام از پس امر نیا به
 .برخاستند وی میرژ و خمینی از حمایت به

 ها توده انقالب به که خیانتی از جدا ها آن 
 که دادند نشان همگان به کردند،

 کجا هر صرفا و اند نفهمیده را مارکسیسم

 گر و . هستند خوبی نشناگرا باشد آب که
 را مارکسیسم که اگر کمونیستی هیچ نه

 را واضح بندی جمع آن و باشد فهمیده
 میرژ دنبال به گاه هیچ باشد، شده متوجه

 . افتد نمی راه به اسالمی جمهوری

 و دار و خمینی از حمایت با که بگذریم

  

تصويری از 

تجمع هواداران 

 سازمان 

در دانشگاه 

تهران در سال 

75 
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 خط هم طبقاتی مبارزه روی اش، دسته

 که بودند فکر کوته قدر آن و کشیدند بطالن
 به و خوانده امپریالیست ضد را خمینی

 را شان های رقصی خوش که آن خاطر
 که دندیرس جا آن به بخشی کنند، تکمیل

 سنگین سالح به را پاسداران" شعار
 .دادند سر "کنید مسلح

 

 چنان هم ، هم هنوز کسانی نیچن البته
 با . یزندر می ننگین نظام این آسیاب در آب

 که امروز ایران برای آلترناتیوی نبود ادعای
 داری سرمایه به وابسته حکومت جایگزین

 کارگران خون که،  شود اسالمی جمهوری

 است، کرده شیشه در را کشان زحمت و
،  حکومتی طلبان اصالح با گام هم و همراه

 مدارا سیاست به را ایران کارگران و جوانان
 ضرورت خواهند می و کرده تشویق انتقاد و

 . کنند تر رنگ کم چه هر را انقالب و مبارزه
 عرض شما خدمت خواهم می من ولی

 دوران در که مبارزینی همه مگر که کنم

 های نابرابری و ستم و ظلم علیه پهلوی
 خواهان زدند، اعتراض به دست طبقاتی

 نبودند؟ طبقاتی ستم رفع و آزادی و برابری
 از پس که داییف های چریک رفقای مگر 

 و جامعه اجتماعی وضع از تحقیق ها ماه

 علیه قهرآمیز مبارزه به آن بر حاکم شرایط
 را سیاهکل رستاخیز و برخواستند حکومت

 به رسیدن برای شان قلب زدند، رقم

 برابری آن در که طبقات از عاری ای جامعه
 آن  تپید؟ نمی باشد، حاکم مردان و زنان

 وسیالیسمس به رسیدن جز هدفی ها
 و کارگران این آن در که ای جامعه نداشتند،

 قدرت مسند بر که هستند کشان زحمت
 مالکیت نابودی جهت در و رندیگ می قرار

 از بهتر آلترناتیوی چه پس. کنند می حرکت

 ای سوسیالیستی جامعه یک به رسیدن
 جهت و آزادند و برابر هم با همه آن در که

 بندی ستهد نابودی سمت به جامعه رییگ
 و حق به کارگران.  است طبقاتی های

 شرایط و رسند می خود واقعی حقوق

 کسی دیگر که ست ای گونه به اقتصادی
 پس .گذارد نمی بالین بر سر گرسنه شکم

 که دارد آن به نیاز فقط هست، آلترناتیو
 باال را خود اجتماعی و سیاسی آگاهی

 و میآور دست به یکپارچگی و اتحاد و برده
 در راسخ عزمی با گذشته از رییگ درس با

 و پوسیده نظام این کردن سرنگون جهت

 گام هایش جناح همه با اش حامی میرژ
  .شود ایمه آن به دنیرس امکان ات ، میبردار

 طی که کنم آوری ادی دیده اجازه خاتمه در
 چگونه که میا بوده شاهد ما ها سال این

 انداختن راه به با اسالمی جمهوری

 و اهکلیس زیرستاخ مورد در منفی غاتیلتب
 مردم، ذهن تا کوشد می ی،یفدا کهاییچر

 نیا در و ُکند آنها هیعل را جوانان بویژه

 نوعی به را نیراست مبارزین تمامی راستا
 می حکم اش منافع چون چرا؟. کند بدنام

 انحراف به را ناآگاه جوانان ذهن تا کند
 با اکم،ح وضع از که را ها آن و کشانده

 نیبدب با را، هستند ناراضی وجود همه
 سوی به گذشته موفق اتیتجرب به کردن

 امری .دهد سمت حکومتی داخل جریانات

 از را ها آن که است نیا اش جهینت تنها که
.  سازد دور موجود وضع رییتغ واقعی رویین

 تمامی که داده نشان تجربه کهی حال در
 سالمیا جمهوری درونی های دسته و دار

 بار نکبت وضع حافظ و مردم مخالف، 

 بخواهد کسی اگر و .باشند می کنونی
 دیبا زدیبرخ موجود وضع هیعل جدی بطور

 می ما مردم مبارزات حاصل که اتییتجرب
 زیرستاخ تجربه از خصوص به و باشد

 در را ها درس نیا و گرفته درس اهکلیس
 استفاده فرصت این از .ردیگ کار به عمل

 رزمندگان تمام یاد دیگر بار یک و کنم می

 راه سپردگان جان تمامی و اهکل،یس
 .دارم می گرامی را زمیالیسوس و آزادی

 
 سوسیالیسم باد زنده آزادی، باد زنده

 سپاس با

 

 

 

 

 

 

 

  دم دهیسپ در را ها آن

 خلق خشم از هراس در

 کردند تیرباران

 خون، رنگ به عرق کهی نیسرزم در

  فقر، و رنج در خلق                                   

 .ودب همآهنگی گرسنگ با ستم و                                                   

  بود، آمده شرق دوری ها رانهیو از برهنهی پا بای کی

  جنوب، از بسته نهیپ دستان بای کی

  تون،یز نیسرزم از خورده زخم تن بای کی و

  خود، عهد بر مصمم همهی ول

 قانیرف گفتند همه

 مینیبچ نینسر گل تا میگردیبرم              

  خون، رنگ به عرق کهی نیسرزم در

  فقر، و رنج در خلق                                    

 .بود هماهنگی گرسنگ با ستم و                                                

  ،"قارانقوش" گفتیی جدا از سخن

 

 بود، براه چشم را مُروّت با مردان کهی ا لحظه در

  دهند جواب را "اولدوز" تا زدند ها طوفان قلب به

 بخشند تیواقع را عدالت قصه که ندبود کرده عزم همه و

 خون، رنگ به عرق کهی نیسرزم در

  فقر و رنج در خلق     

 . بود هماهنگی گرسنگ با ستم و                            

  تفنگ، ماشه بری کبوتران همچون

  گفتند گلوله هر با

 د،یکن رها را آوردنمان در زانو به هودهیب تالش

 است آموخته ما به خلق رنج

 یآزاد به عشق

 را ترسی ب مرگ و

  خون، رنگ به عرق کهی نیسرزم در

  فقر، و رنج در خلق                                  

 .بود هماهنگی گرسنگ با ستم و                                          

 گشتی آزاد جنگ نیطن مرگشان

 دردی ها قصه سرخی اولدوزها نیا

 دشمن خون به آلوده شچک که گاه آن

 گشت ناکام ها آن چشمان فروبستن در

  خون، رنگ به عرق کهی نیسرزم در

  فقر، و رنج در خلق                                   

 .بود هماهنگی گرسنگ با ستم و                                          

 1127 هيژانوی  باو عبداله

 ار سرودشان خواندند ها آن

 بزند سر دهیسپ که آن از شیپ

 

 

 

 

 

 

 اهکليس
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 ... نسل جوان نگاهسیاهکل از 

در  بهرامادامۀ سخنرانی رفیق 

 01، از صفحه فرانکفورت
 

 هایی که داشتم و در نهایت حس

آوردم، باعث  هایی که بدست می تجربه
شد، شروع کنم به مطالعه بیشتر، اما در 

شرایطی با شوق زیاد، در راه رسیدن به 
کردم که به قول شاملو،  آگاهی مطالعه می

شرایطی بر جامعه حاکم بود که 

بایست شوق را در پستوی خانه نهان  می
کرد، چرا که پاسداران شب برای کشتن 

 .کشیدن ای سر می شهچراغ به هر گو
 

ما تو مدرسه و دانشگاه، تو خیابون، تو هر 

محیطی که فکرش رو بکنید، تجربه کردیم 
خوار، یا بهتره بگم،  که این مرغان ماهی

خوارها، تو هر محیطی در کمینن تا  انسان
ها به  کوچولو سیاه   مانع شنای ماهی

سمت دریا بشن، و به هر شیوه ای 
رو از مبارزه دل  تا اوناشن  متوسل می

فرصتی پیش اومد   ولی یک دوره. سرد کنن

در این دوره . که میتونستم زیاد سفر کنم
امکان صحبت با کسانی رو پیدا کردم که 

اطالعاتی در مورد سیاهکل و مبارزین 
ی پنجاه داشتن و در واقع از  انقالبی دهه

این طریق فهمیدم که برخالف تبلیغات 

ب مردم از سازمان ی انقال رژیم، در دوره
چریکهای فدایی خلق وسیعا استقبال 

 . کرده بودن
 

و حاال با آگاهی که امروز دارم، باید در مورد 
رویداد انقالبی سیاهکل بگم که هر چه 

بیشتر اون رو مطالعه کنیم بیشتر به 

شیم  بریم و متوجه می اهمیتش پی می
های زمان، راه  که چطور پاسخ به ضرورت

از همین . کنه ینده رو باز میهای آ پیشرفت
جا هم میشه متوجه شد که چرا شاهد 

تبلیغات وسیع  جمهوری اسالمی علیه 

یا . سیاهکل و جنبش مسلحانه هستیم
شاهد تالش زیادشون برای بدنام کردن 

های انقالبی ایران، از جمله رفیق  چهره
 . صمد بهرنگی هستیم

 
درواقع اگه به مفهوم این جمله که گذشته 

راغ راه آینده ست به طور عمیق فکر چ

ی جمهوری  کنیم، میفهمیم که مسئله
اسالمی فقط این نیست که چریکهای 

فدایی خلق رو، یعنی کمونیست های 
ای از تاریخ به  ای رو، که تو برهه رزمنده

ضرورت زمان پاسخ دادن رو از چشم مردم 

که اونا  ی اصلی اینه  بندازن، بلکه مسئله
شکلی که شده نذارن می خوان به هر

نسل ما متوجه بشه، قبل از ما رویدادهای 
ان و حاوی چه  تاریخی چرا به وجود اومده

و کالً نسل . هائی هستن ها و تجربه درس

ی مبارزاتی نسل قبل و  ما رو از اندوخته
های غنی مبارزات مردم مبارز ایران،  تجربه

دونیم که رزمندگان  می .محروم کنن
ی بپاخاستن که سیاهکل تو شرایط

سیاهی و تباهی، همه جا سایه انداخته 
بود، وقتی شرایط اون دوره رو با شرایط 

بینیم که سیاهی  امروز مقایسه کنیم، می

اگه  .و تباهی امروز بمراتب بدتر و شدیدتره
دسته کوچیکی از مبارزین کمونیست 

تونستن با درک ضرورت زمان و دست زدن 
اطب قرار بدن به عمل انقالبی، مردم رو مخ

و تو دل اون ها جا باز کنن بعد با تداوم 
جنبش مسلحانه شرایطی بوجود اومد که 

توده های مردم به میدان مبارزه اومدن و 

 .این امر منجر به سقوط رژیم شاه شد
  

امروز، با توجه به نفرت شدید مردم از رژیم، 
در شرایط سرکوب و خفقان، جمهوری 

ترسه که نسل  اسالمی، امروز از این می

ما با شناختی که از شرایط االن ایران داره، 
در جهت پاسخ دادن به ضرورت های 

در واقع،  .مبارزاتی امروز جامعه، حرکت کنه
ترسه که ماها راه چریکهای  از این می

البته منظورم تقلید . فدایی خلق رو بریم
های  ی حرکت و تاکتیک کورکورانه از همه

به نظرم در  .تچریکها تواون دهه نیس

گرامی داشت رستاخیز سیاهکل و قیام 
، باید گفت  22مردم ایران در بهمن سال 

که این رویدادهای تاریخی در تاریخ مبارزات 
ان برا آموزش و کسب  مردم ما منبع بزرگی

 . تجربه

 
سال ها تو گوش ما می خوندن و هنوز هم 

شه جمهوری اسالمی رو  خونن که می می
اما تجربه نشون داد که . کرداز درون اصالح 

این تبلیغات درست نیست و برای رهایی از 

ظلم و ستمی که ما مردم ایران تجربه 
کنیم، برای رهایی از سرکوب و خفقان  می

و برای پایان دادن به فقر و بدبختی، راهی 
ی  جز سرنگونی جمهوری اسالمی با همه

هاش، از اصالح طلب و دوم  جناح و دسته
ه تا به اصطالح اصول گرا، یا هر خردای گرفت

اسمی که رو خودشون بذارن، جز 

 .ای نداریم سرنگونیه کل رژیم ، راه دیگه
 

البته باید این رو هم اضافه کرد که این 
کنن که این هم کافی  ها ثابت می تجربه

تجربه رژیم شاه نشون داد که اگه . نیست

تنها به سرنگونی رژیم حاکم اکتفا بشه و 
رای از بین بردن سیستم مبارزه ب

داری وابسته ایران نادیده گرفته  سرمایه
 . ای سرکار میاد بشه، رژیم دیکتاتوری  دیگه

داریه که فقرو  چون این سیستم سرمایه
وحشیانه و ظلم و ستم   فالکت رو، سرکوب

 .رو برای کارگرها و کل مردم ما بوجود آورده

م در نتیجه، نباید اجازه داد که مبارزات مرد
رو به جایی بکشن که سیستم 

درغیر این صورت . داری حفظ بشه سرمایه
اگه امروز رژیم حاکم با عبا و عمامه این 

سیستم سرمایه داری رو پیش می بره ، 

ای این کار  فردا یک عده دیگه با لباس دیگه
و در واقع یک رژیم . رو خواهند کرد

سرکوبگر دیگه به جای اون میاد و همین 
های  توجیه و سرکوب رو باظلم و ستم 

کنه، مثل کاری که در  ای اعمال می دیگه

گذشته صورت گرفت و تاج با عمامه عوض 
 . شد

 
همون طور که رزمندگان سیاهکل هدف 

اصلی خودشون رو در هم شکستن 

داری حاکم قرار  ی مناسبات سرمایه سلطه

داده بودن، نسل ما هم  در حالی که برای 
می مبارزه سرنگونیه جمهوری اسال

کنه، نباید تنها به این امر قناعت بکنه،  می

بلکه هدف نهائی رو باید از بین بردن 
اگه سمت  .سیستم سرمایه داری قرار بده

ی خودمون رو متوجه تحقق  اصلی مبارزه
دیم که درس  این هدف بکنیم، نشون می

های نسل رزمنده گان سیاهکل رو 
راه چون .  شناخته و به اونا عمل می کنیم

ی  رسیدن به آزادی و برآورده شدن همه

 .های مردم از این طریق ممکنه خواسته
 

هام،  اجازه بدید به عنوان جمعبندی صحبت
یک باردیگه این مسئله رو تاکید کنم که، ما 

نباید سیاهکل رو فقط به عنوان یک واقعه 

تاریخی که اتفاق افتاده و تموم شده، در 
آلیستی  ایده  واقع همون طور که با ذهنیت

بلکه  .کنن، ببینیم و انتزاعی که تبلیغ می
وظیفه داریم، شرایط و ضرورت های 

رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن رو بررسی 
هایی که در اختیارمون  کنیم و از تجربه

میذاره، در جهت فعالیت های مبارزاتی 

ای که نسل  این وظیفه. مون استفاده کنیم
و در آخر  .داره ما در مقابل تاریخ و انقالب

بینم، از این فرصتی که دراختیارم  الزم می
گذاشته شده، استفاده کنم و تشکر کنم 

ی کسانی که به سهم خودشون،  از همه

ای که داشتن،  صرف نظر از هر دید و زاویه
تعهد و لزوم انتقال درست تاریخ رو به نسل 

های بعد احساس کردن و در این جهت 
حتی اگر نوشتن این قدم . قدم برداشتن

زندگی یک مبارز انقالبی هم بوده از ارزش 

چون این مسئله نه تنها . زیادی برخورداره
در کل، بلکه در شرایط فعلی که ما قرار 

داریم، برای من نوعی که سال ها زیر 
سرکوب و تبلیغات جمهوری اسالمی 

چون در . زندگی کرده، اهمیت زیادی داره
تاریخی جز  زیر سلطه این رژیم از وقایع

مشتی دروغ و تحریف به جوونا تحویل داده 

و هم چنین قدردانی و تشکر .  نمی شه
کنم از کسانی که به سهم و توان 

های مبارزه رو تا به امروز  خودشون، شعله
  .ان برافروخته نگه داشته

 

به امید سرنگونی جمهوری اسالمی با هر 
ای که داره و به امید این که  جناح و دسته

دم ما در صفی فشرده و متحد، زیر پرچم مر
یک رهبری انقالبی، برای ساختن جامعه 

ای آزاد و عاری از استثمار، مبارزه 
 .خودشون رو پیش ببرند

 به امید آن روز،

 .شاد و پیروز باشید
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 پیام چریکهای فدائی خلق ایران 

 به مناسبت دو روز بزرگ تاریخی،

 ! 15 و قیام بهمن 41 رستاخیز سیاهکل 
ام بهمن یاهکل و قیز سیگر در آستانه سالگرد رستاخیبار د

داد سترگی که نقشی بزرگ در مبارزات یدو رو. میقرار دار
 .فا نمودندیمردم ما ا

 
 سیاهکل نماد هشت سال مبارزه بی امان کمونیست

های راستین و آگاه ترین و پیشرو ترین توده های خلق 

نماد یک دوره درخشان . رژیم شاه است ایران علیه امپریالیسم و سگ زنجیریش
سیاهکل نماد جنبشی است که . است 25تاریخی در تاریخ مبارزاتی مردم ما در دهه 

لنینیستی منطبق بر جامعه ایران رهنمون آن  -یک تئوری انقالبی، تئوری مارکسیستی
ر است، تئوری ای که عمیق ترین حوایج زندگی کارگران و زحمتکشان را در خود متبلو

از . تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک: ساخته و از آن منشاء گرفته است
این روست که سیاهکل تبلور آگاهی و آغاز گر مبارزه مسلحانه در ایران به مثابه راهی 

ها تنها با پیمودن مسیر  است که تحقق مطالبات توده های تحت ستم ما و سعادت آن

  .ی گیردآن صورت واقعیت به خود م
 

هنگامی که مبارزین انقالبی در یک جامعه دست اندر کار پاسخ به ضرورت های 
. مبارزاتی جامعه خویش هستند جدیت کار تاریخی خویش را احساس و درک می کنند

در نیمه دوم دهه چهل نیز که پایه های جنبش سیاهکل ریخته می شد رفقای ما کامالً 

منشاء  .وده و به تاریخی بودن آن اشراف داشتندبه جدیت و اهمیت کار خود واقف ب
ت ین واقعیز درست از همیروزی راهشان نیکهای فدائی خلق به پیر چریمان خلل ناپذیا

هنگامی که اولین قدم ها برای  3133با این حال در سال . سر چشمه می گرفت
  تشکیل چریکهای فدائی خلق توسط رفقا پویان و عباس مفتاحی برداشته می شد،

رفیق غفور حسن پور با هدف ایجاد حرکتی مسلحانه در  3132هنگامی که در سال 

جنگل های شمال به سازماندهی رفقای انقالبی آشنایش مشغول بود، هنگامی که 
رفیق علی اکبر صفائی با برگشت از نبرد فلسطین آماده شد تا فرماندهی دسته ای از 

امی که رفقا حمید اشرف و اسکندر صادقی انقالبیون را در جنگل به عهده بگیرد، هنگ
نژاد وظیفه انقالبی خود را به مثابه رابطین بین شهر و کوه انجام می دادند و باالخره 

هنگامی که رفیق مسعود احمدزاده به جمعبندی تالش چهار ساله گروهی از رفقا برای 
د، هیچ کدام از این یافتن راه انقالب در ایران و تدوین تئوری مبارزه مسلحانه مشغول بو

رفقا علیرغم ایمان به پی گیری راهشان توسط تودها نمی دانستند که با بنیان گذاری 

جامعه زیر اختناق شاهنشاهی  در مدت کوتاهی یک مبارزه خونین و تا پای جان،
مرعوب شده ایران چنان دگرگون خواهد شد که توده های انقالبی با تأثیر گیری از  و

عدی وسیع پا به میدان مبارزه گذاشته و قیامی به عظمت آنان در بُ  مبارزه مسلحانه
آری جنبش مسلحانه در ایران که از سیاهکل آغاز گشته بود . بهمن را شکل خواهند داد

ج مردم را به سوی خود جلب کرد و راه و روش مبارزه با یدر طی هشت سال به تدر

نمی گفت را در عمل به توده ها کتاتوری حاکم که جز با زبان زور با مردم سخن ید
و مدافع سلطه   ه رژیم شاه به مثابه حافظیزش توده ها علیآموزش داد و راه خ

 .امپریالیستی در ایران را هموار نمود
 

وسیعترین توده های مردم رنج کشیده و مصیبت دیده  3122و  3123های بین  در سال
آگاه . علیه این رژیم شوریدند، بود ایران که جانشان از مظالم رژیم شاه به لب رسیده 

اد یترین کارگران و دیگر توده های مردم در جریان انقالب خود با مشت های گره کرده فر

اهکل می یران را سراسر سیا"، و شعار می دادند "دیما را مسلح کن، رهبران "می زدند 
ر جامعه ل دکبه این ترتیب نشان داده شد که نسیمی که با رستاخیز سیاه". میکن

محنت زده ایران آغاز شده بود، حال به طوفانی سلطنت برانداز و هموار کننده راه مبارزه 
که توده " بعد از شاه نوبت آمریکاست"شعار . ل گشته استیبا سلطه امپریالیستی تبد

های انقالبی ایران بعد از فرار شاه آن را فریاد زدند بیانگر آگاهی آنان به این واقعیت بود 

با رفتن شاه هنوز به آزادی دست نیافته اند و شرط بر پائی جامعه ای آزاد و که 
ن بود که ین چنیا .سعادتمند در گرو قطع هر گونه نفوذ امپریالیسم در ایران می باشد

 .افتیام بهمن پژواک یاهکل در انقالب توده ها و قیس
 

کوب و زرادخانه ها شکل با حمله توده های انقالبی به مراکز سر 22قیام بهمن در سال 

این یک قیام توده ای و . گرفت و به سرنگونی رژیم سلطنت در ایران قطعیت بخشید
ها در روی کار آوردن نوکران  شکوهمند بود که اگر چه نتوانست اصل نقشه امپریالیست

ها مبنی  هم بزند ولی در تاکتیک آن جدید خود یعنی دارو دسته خمینی را بر
، توده های رنجدیده ایران حال در پرتو قیام خود . ار خلل وارد ساختاین ک چگونگی بر

سرشار از روحیه و غرور انقالبی به دنبال تحقق مطالبات خود بودند و بالفاصله بعد از 

خیزش انقالبی خویش دست اندر کار تغییر 

اجتماعی حاصل سطله  –نظم اقتصادی 
 .ها در جامعه شدند امپریالیست

 
ردم ما گرچه توانست شاه را از اما، انقالب م

شه یران فراری دهد و سلطنت را برای همیا
ل عدم یولی به دل ، ندازدیخ بیبه زباله دان تار

ک رهبری کمونیستی که یبرخورداری از 

ها را در جهت از بین بردن  بتواند مبارزات آن
ه داری یسم و نظام سرمایالیسلطه امپر

دن به یوابسته ایران سازماندهی کند در رس
نک در درون یچرا که ا. هدف اصلی ناکام ماند

سازمان چریکهای فدائی خلق که به دلیل 

برخورداری از حمایت توده ای عهده دار انجام 
سم یچنین وظیفه سترگ تاریخی بود اپورتون

نفوذ کرده و رأس آن را ماران خوش خط و 
ب ین ترتیبه ا  . خالی اشغال کرده بودند

ی استقالل و آزادی و خواست مردم ما برا
می گشت که یمال سلطه رژیدمکراسی پا

لوپ رأی به ها در کنفرانس گواد ستیالیامپر

موجودیت آن داده بودند تا بتواند با توسل به 
ن و مذهب، انقالب مردم ایران را سرکوب ید

ها با روی  در عین حال امپریالیست. نماید
کار آوردن جمهوری اسالمی، به اجرای 

جاد کمربند یگرشان مبنی بر اسیاست دی

از   .سبز به دور شوروی سابق نیز نایل آمدند
که در عمل هم  یآن زمان تا کنون در حال

ران کامال سرکوب گشته و هم اتحاد یانقالب ا
 ، گر در صحنه زندگی وجود نداردیشوروی د

ها آمریکا با  ها و در رأس آن ستیاما امپریال

جمهوری  تکیه به تجربه حاصل از حاکمیت
اسالمی در ایران بنیادگرائی را وسیله ای 

برای گسترش سلطه ننگین خود در جهان 
بقیه پیام د یحال اجازه ده  .قرار داده اند

امسال به مناسبت دو روز بزرگ تاریخی را به 
اهمیت مبارزه مسلحانه  این موضوع و 

نیروهای انقالبی برای مقابله با سلطه 

 .امپریالیستی اختصاص دهیم
 

امروز مردم جهان شاهد جلوه های گوناگونی 
از عملکرد بنیادگرائی اسالمی هستند که 

ها  ستیالیبیانگر آن است که استفاده امپر

افته و به خصوص پس از یان نیاز این ابزار پا
کا با یالیسم آمریامپر،  7533سپتامبر  33

شتری به بازی با کارت یوسعت هر چه ب
سم که دو عنصر یرادگرائی اسالمی و ترویبن

اگر . ده می باشند برخاسته استیدر هم تن
ها با خلق  ستیالیم که امپرینیامروز می بب

موجود درنده ای به نام داعش منطقه را به 

تی یچ جنایان از هیده اند و داعشیآتش کش
ن درست در یغ نمی ورزند ایدر حق مردم در

ش یسال پ 12تداوم همان خطی است که 
او را بر مردم " ناب دمحمی اسالم"نی و یخم

ن یکی از اولیبه واقع . ل نمودندیما تحم

له یاد گرائی اسالمی به مثابه وسیات بنیتجل
سم در یالیای جهت گسترش سلطه امپر

ر، جمهوری اسالمی بود که با یدهه های اخ
اتش به اربابان خود نشان داد که این یجنا

ه آسائی جهت زابزار کاربرد به اصطالح معج

 .ها در بر دارد برد مصالح ضد مردمی آنشیپ
 

سم یالیامروز به اعتبار گستردگی سلطه امپر
قا تا یفرآاز  ،ادگرائی اسالمی یدر جهان، بن

، ه یانوسیانه تا اقیای میانه و از آسیخاورم
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ر پرچم یم که زیز و درشتی هستیهمه جا در جوالن بوده و شاهد دارو دسته های ر

دن بر طبل ترور و جنگ و یش می برند و با کوبیها را پ تسیالیاست امپریاسالم، س
ت در عروج ین واقعیا. ط حضور و آتش افروزی اربابانشان را فراهم می کنندیناامنی شرا

ان قرار گرفت و کار یانی تمام در مقابل چشم جهانیناگهانی داعش در عراق با عر
اما . گی سازمان دادنده اش ائتالف جنین داعش علید که خالقیجا رس مضحکه به آن

در . رد کوبانی نقش بر آب نمودرا مقاومت قهرمانانه خلق کُ ها ن شعبده بازی یهمه ا
ن شهر اسلحه یجریان این مقاومت دلیرانه، جهان شاهد بود که چگونه زنان و مردان ا

به خصوص . دندیپوزه داعش را به خاک مال، برداشته با مبارزه مسلحانه تا پای جان خود 

ادگراهائی یزانه بنیع زنان دالور کوبانی مشت محکمی بر باورهای زن ستیکت وسشر
ر های اسارت زنان را محکمتر یزنج، بود که در همه جا در تالش اند تا با مذهب و سنت 

نظر از این که کوبانی در  صرف. ر بکشندیق کل جامعه را به زنجین طریساخته و از ا
مت مسلحانه مردم کوبانی به همگان نشان داد که آینده چه سرنوشتی پیدا کند مقاو

ن درسی بود که رزمندگان یو ا  دن به آزادی مبارزه مسلحانه است؛یتنها راه رس

را به مردم ما نشان دادند و امروز خود  ش با نثار جان خود آنیسال پ 33 ، اهکلیس
د با روشنی زندگی در زیر سلطه رژیمی که جز با قهر و سرکوب با مردم سخن نمی گوی

 . اد می زندیرا فر زی آنیرت انگیح
 

چ تشکلی را نمی دهد و هر صدائی یزه امکان هیطی که سلطه سرنیبراستی در شرا
را در گلو خفه می سازد چگونه می توان بدون توسل به مبارزه مسلحانه در سد 

. نمود شرو را فراهمیابی و رشد خود  پیط سازمانیکتاتوری حاکم شکاف انداخت و شراید

شروئی در صحنه نمی ماند تا یپ، اهکل نشان داد که بدون مبارزه مسلحانه یتجربه س
 .ها نشان دهد مورد خطاب قرار داده و راه رهائی را به آن، توده ها را جهت رهائی 

 

، ام بهمن یاهکل و قیز سیدر سالگرد رستاخ

اهکل و یداشت خاطره رزمندگان سیبا گرام
م تا درس های یبکوش،  ام کنندهیتوده های ق

ه مبارزه یداد های سترگ را دستماین رویا
جهت نابودی جمهوری اسالمی ساخته و راه 

 .میانقالب را هموار ساز
 

باد خاطره فراموش نشدنی  گرامی

و توده  94 در بهمن رزمندگان سیاهکل
 !52بهمن  در های قیام کننده

 
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم 

 !المیجمهوری اس

 
 !زنده باد کمونیسم   !پیروز باد انقالب

 با ایمان به پیروزی راهمان
 

 چریکهای فدایی خلق ایران
 0545بهمن  00

 کومه له گپیام به مناسبت روز پیشمر
 ! رفقا

 با درود های انقالبی
بار دیگر یاد همه پیشمرگانی که ( بهمن 72)روز پیشمرگ کومه له  به مناسبت

رد و آزادی در صفوف کومه له برای رسیدن به حق تعیین سرنوشت خلق کُ 
 .جان باختند را گرامی می داریم

 !رفقا
امروز در شرایطی این روز را گرامی میداریم که امپریالیست ها از طریق بنیاد 

ا به آتش کشیده و در این میان خلق ُکرد را آماج گرائی اسالمی ، کل منطقه ر
کشتار مردم بی دفاع شنگال و یورش به . حمالت وحشیانه خود قرار داده اند 

کوبانی جلوه آشکاری از این تهاجم ددمنشانه را به نمایش گذاشت که با 

 .مقاومت قهرمانانه مردم کوبانی پاسخ داده شد
قابله با ارتجاع مهاجم برخاست که هیچ خلق ُکرد در کوبانی در شرایطی به م

از جمله دولت اقلیم ُکردستان در این زمینه پا . نیروئی از وی حمایت نمی کرد
اما در شرایطی که اهالی دلیر کوبانی با چنگ و دندان از خانه و . پیش نگذاشت

کاشانه خود به دفاع برخاسته و پوزه داعشیان را به خاک مالیده بودند، در 
که مقاومت بی نظیر مسلحانه مردم کوبانی و به خصوص زنان شرایطی 

رزمنده این منطقه چهره همه مدعیان آزادی و دمکراسی را افشاء نموده بود، 

آن گاه نیروهای سازشکار و مرتجعین خود را مجبور دیدند که با مقاومت کوبانی 
در این  هم صدائی نشان دهند تا هم چهره خود را تطهیر نمایند و هم جا پائی

 .مقاومت جهت به انحراف کشاندن آن پیدا نمایند
 !رفقا

تجربه جنگ کوبانی که زنان در آن نقشی ارزنده داشتند در حالی که حمایت 
جهانی بزرگی را نسبت به خود جلب نمود بار دیگر نشان داد که تنها راه 

زم است در عین حال تأکید بر این امر ال. رسیدن به آزادی مبارزه مسلحانه است
که این مبارزه تنها زمانی توده های ستمدیده را به رهائی رهنمون می سازد 

با ایدئولوژی متعلق به خود  –این پیشرو ترین نیروی تاریخ  -که طبقه کارگر 

لنینیسم توانسته باشد رهبری خود را متحقق ساخته و  –یعنی مارکسیسم 
به . آزادی بسیج کرده باشد اکثریت توده های ستمدیده را برای نابودی دشمنان

 .واقع، آینده مبارزه دلیرانه مردم کوبانی به این امر گره خورده است
  

در این روز پیشمرگ کومه له برای شما در مبارزه علیه امپریالیسم و رژیم 
وابسته اش جمهوری اسالمی آرزوی پیروزی می کنیم؛ و امیدواریم که خلق 

سالمی ، تجربه کوبانی را هر چه بیشتر بکار های ما در مبارزه علیه جمهوری ا
گرفته و گام های هر چه بلند تری بسوی پیروزی بردارند تا امکان یابند 

داعشیان حاکم را هر چه زودتر نیست و نابود ساخته و شرایط را برای بر قراری 

 .آزادی و سوسیالیسم مهیا نمایند
  

 !اسالمیسرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 
 !زنده باد خلق رزمنده ُکرد که برای آزادی می رزمد

 !بر قرار باد اتحاد تمام نیروهای انقالبی و تمام خلق های سراسر ایران
 0545بهمن   هلند -فعالین چریکهای فدائی خلق ایران 

 

:منتشر شد  

ماهنامۀ کارگری چریکهای 

 13فدایی خلق ایران، شماره 

1313بهمن   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طبقۀ کارگر و سیاهکل ●

 !از کارگران چریک فدائی خلق بیاموزیم ●

 اخبار و گزارشات کارگری ●

ماهنامۀ کارگری چریکهای فدایی خلق ایران 

 !خوانید و در توزیع آن ما را یاری رسانیدرا ب

 
http://www.siahkal.com/kargari.htm 
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به  ی عزيزرفیق سهیال: همراه راديو

 ! صدای همراه خوش آمدید

 
درود به شما، و  :دهماسی سهیالرفیق 

 .درود به هموطنان عزيزی که با ما هستند
قبل از اينکه برويم سراغ دهید اجازه ب: راديو

به شما و سئواالت و گفتگو های خودمان 
به تمامی رفقا و فعالین چریک های فدایی 

  .خلق خسته نباشید بگويم

 .لطف داريد: پاسخ
 

به خاطر هفته های پر کاری : راديو 
ما اعالم کرديم . که پشت سرگذاشتند

دو مراسم با شکوه به مناسبت که 

چهل و چهارمین سالروز رستاخیز 
سیاهکل و سی و ششمین سالروز 

قیام پر شکوه بهمن در شهرهای 
و . شداستکهلم و فرانکفورت برگزار 

حاال از زبان شما خواهیم شنید که در 
اين مراسم ها چه گذشت و شما فکر 

 کنم که در هر دو مراسم بوديد؟ 

 
هر دو مراسم شرکت  بله من در :پاسخ

وخیلی خوشحالم که توانستم . کردم 
امسال بیايم اروپا و سوئد و در مراسم 

  22ساگرد سیاهکل و سالگرد قیام بهمن 

و فرانکفورت برگزار شد،  استکهلمکه تو 
اگر دوست داشته باشید .  شرکت کنم 

در هر دو راجع بش بشنويد؛ بايد بگم که 
برگزار خیلی خوب اين مراسم ها  شهر،

تعداد زيادی از هموطنان آزاديخواه  . شد
سخنران و . در اين دو مراسم شرکت کردند

در هر دو روز، رفیق چنگیز قبادی فر هم 

صحبت های سخنران بسیار آگاهی . بود
يک بخش . پربار بودخیلی و بود دهنده 

 ديگه هم در اين مراسم ها داشتیم به نام
ر که د. "سیاهکل از نگاه نسل جوان"

رفیق صمد سخنران اين بخش  استکهلم

. برنامه بود و در آلمان هم رفیق بهرام بود
از تاثیرات سیاهکل و چریکهای  رفقا اين 

فدایی خلق بر روی جهان بینی و 
که هم مبارزاتشان حرف زدند، و کسانی 

استقبال خیلی در مراسم حضور داشتند 

کردند از سخنرانی اين رفقا و خیلی 
بخش پرسش و  بعد .نددکرشان  تشویق

 بود در هر دو مراسم که خیلیپاسخ هم 
اتفاقا نظر شخصی ام را  .برگزار شدخوب 

بگم من از بخش پرسش و پاسخ خیلی 
کسانی . راضی بودم و خیلی خوشم آمد

که شرکت کرده بودند خیلی فعاالنه 

شرکت کردند در اين بحث ها و 
. سئواالتشون را مطرح می کردند

و در واقع يک نکته . می گفتندنظراتشون را 
 مهم که در اين رابطه بايد بگم اينه که 

تئوری مبارزه مسلحانه در اساس، يک 

سیستم تئوريک منسجم است، مواضع 

سیاسی ای که در چهارچوب اين تئوری در 

رابطه با حوادثی که رخ می دهد،گرفته 

می شود،  مواضعی منسجم و درست 
هم اين را گذشت زمان در واقع هستند، و 

جهت از اين . نشان داده به خوبی تا حاال
که  -رفیق چنگیز -ست که رفیق سخنرانا

به اين تئوری مسلط است، همیشه در 
بخش پرسش و پاسخ هم يک گفتگوهای 

پرباری را از نظر تئوريک با شرکت کنندگان 

يکی از  در واقعو اين . همیشه داشته 
قبال  .تا کنون نقاط قوت مراسم هايمان بوده

هم درمراسم سیاهکل در سالهای اخیر 
همین طور بوده و در اين دو مراسم امسال 

 .هم همین طور بود

ياد آور بشوم سخنرانی رفیق  :راديو
چنگیز قبادی فر در تلويزيون ديدگاه 

قراره که پخش بشه در رابطه با آموزه 
و . های سیاهکل در شرايط کنونی

همچنین سخنرانی دو رفیق جوانمان 
رفقا صمد و بهرام از تلويزيون ديدگاه 

رفیق . در فردای آن روز پخش میشه

سهیال شما اشاره کرديد به نسل 
هر چند که ما در نشست های . جوان

قبلی هم حضور فعال نسل جوان را 
. ديده و حتی گفتارشان را شنیده ايم

رفیق صمد  استکهلمولی امسال در 

سخنرانی کرد و جا دارد که از رفیق 
ری جوانمان رفیق سارا هم يادی مج

بکنیم که بسیار مسلط و خوب برگزار 
کرد و برنامه ها را خیلی خوب اعالم 

و همچنین در فرانکفورت  می کرد
هر دو . بهرام  سخنرانی خوبی کرد 

اگر . سخنرانی بسیار پر بار بود

بخواهیم به اختصار بشنويم که  در 
چه پیامی  بطن اين سخنرانی ها

 ؟بشنويم از شما. بودنهفته 

بله، همانطور که گفتید، حضور دو  :پاسخ

جوان انقالبی در اين دو مراسم، يکی از 

و همانطور که . بودها نقاط قوت مراسم 
گفتیداتفاقادر گرداندن مراسم ها کار مجری 

و فعالیت های ديگری که در اين مراسم ها 
رفقای جوان که خیلی شده همچنین 

اين   حضور. کردند داشتند و شرکت فعالیت

رفقاکه اساسأ وجود چنین جوانان آگاه و 
انقالبی به خودی خود موجب افتخاره 

نظراتی هم که اين دو جوان عالوه بر اين 
انقالبی در سخنرانی هايشان بیان کردند، 

نشان دهنده اين واقعیت است که تجربه و 
آموزه های رستاخیز سیاهکل  برای نسل 

از چه  داره و چه اهمیت زيادی  جوان

و اين در واقع . اهمیتی برخوردار می باشد
پیام مهمی است که در حضور اين جوانها 

اينکه تجربه سیاهکل برای . نهفته است
نسل جوان انقالبی داری چه اهمیتی 

و ما اين امر را با حضور اين رفقا در . است

 .اين مراسم ها با روشنی می بینیم

رضانه اينکه بعضی ها مغ. بله:راديو
اعالم می کنند که سن و سال ما در 

اين مراسم ها باالست،  ما می ببینیم 
که رفقای جوان ما گرداندگان و 

و . سخنرانان اين مراسم می شوند
پیام های بسیار زيبائی را در البالی 

صحبت هاشون می دهند و اين امید 

را می دهند که نسل جوان و جديدی 
ه که به اين جنبش و به اين راه آمد

امیدوارم هر چه بیشتر و بیشتر بشه 
تا سرنگونی تمامیت رژيم جنايتکار 

چه شد رفیق . جمهوری اسالمی 

می بايد ما  هرسالسهیالی عزيز که 
را بگیريم و صحبت مراسم  اين دو 

بکنیم و يادآور اون مبارزان و اون 
 31و دهه  21مبارزات که در آخر دهه

هر  ارزیابی شما از برگزاری .باشیم
به مناسبت اين ساله اين مراسم 

رويدادها در نقاط مختلف جهان 

چیست؟ و چه هدفی را دنبال می 
  کنید؟

اين يک  اتفاقابه نظر من،. بله :پاسخ
خوبیه که چريکهای فدايی خیلی سنت 

بنیان گذاشتند و به اين سنت خلق ايران 

می که هر سال هر سال ادامه می دهند 
کشورهای مختلف اين مراسم را در آيند و 

برگزار می کنند و در چهارچوب تئوری مباره 
مسلحانه، تئوری راهنمای عمل اين 

-سازمان، وضعیت و شرايط سیاسی
اجتماعی ايران و جهان و رويدادهای مهم 

-و مواضع تئوريک ی کنندبررسی مرو روز 

می به جامعه منتقل رو سیاسی سازمان 
اين خودش يک سنت خیلی خوبیه . کنند

من خودم .  هر سال اين برگزار می شهکه 
از نزديک (کانادا)از آنجايی که در تورنتو 

شاهد بوده ام، يکی از ويژگی های مراسم 

 کرديمدر تورنتو برگزار  حاال تاما هائی که 
اين بوده که هر سال، هم از نظر تعداد 

خیلی تعداد شرکت شرکت کنندگان،
و هم از  کنندگان هر سال بیشتر شده 

هر ترکیب اجتماعی شرکت کنندگان، نظر 

و منظورم هم . بهتر از سال پیش بودهسال 
در واقع  اجتماعی شرکت کنندگاناز ترکیب 

اينه که از اقشار مختلف ايرانیان مقیم خارج 
از کشور هر سال شرکت کردند و 

به همین  تعدادشان هم بیشتر شده و
يک گیرم که اين بنتیجه  میشه دلیل هم

مردم هم ازش استقبال می سنت خوبیه و 

" ترکیب اجتماعی"و در واقع اون  .کنند
هم که متفاوته اينه که شرکت کنندگان 

اجتماعی اين مراسم ها -سیاسیکیفیت 
اينه که هر سال، تعداد . نشون می دهرا 

 با رفیق سهیال دهماسی "رادیو همراه"گفتگوی 
به مناسبت  با رفیق سهیال دهماسی" رادیو همراه"آنچه در زیر می آید متن گفتگویی ست که : توضیح پیام فدائی

و  بهمنو سی و ششمین سالگرد قیام پر شکوه  چهل و چهارمین سالگرد رستاخیز سیاهکل هاییادمانبرگزاری 

 7103فوریه  75این گفتگو در تاریخ دوشنبه . همچنین فرا رسیدن هشت مارچ ، روز جهانی زن انجام داده است
 .صورت گرفته و اکنون پیام فدائی، آن را با برخی ویرایشها به اطالع عالقه مندان می رساند
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افرادی که از اقشار مختلف جامعه ايرانی 

های خارج از کشور توی مراسم شرکت 
ی دهند به اين و عالقه نشون م می کنند

تئوری مبارزه مسلحانه، تئوری اين 
الزامأ فقط فعالین بنابراين  . سازمان

توده . کردندشرکت نبودند که سیاسی 
و هرسال کردند های مردم هم شرکت 

و در سالهای اخیر . بیشتر از سال پیش

همانطور که صحبت هم می بینیم که 
عالقه مند هم های  تعداد جوانکرديم 

من در تورنتو خودم شاهد   .بیشتر شده
بودم که در چند سال گذشته هر بار که ما 

اين مراسم سیاهکل را در تورنتو برگزار 

کرديم مرتبا هر سال تعداد جوان ها 
از قشر های مختلف از ايرانیان -بیشتری 

و  به . شرکت کردند -مقیم خارج از کشور
همین خاطر است که ما می بینیم اين 

نت و هر سال ادامه اهمیت داره اين س
    .اش می دهیم

اگر به سخنرانی رفیق . بله:راديو

چنگیز قبادی فر و رفقای جوان 
استقبال مردم در این دو  برگرديم آيا 

برای شما و رفقای چريکهای مراسم 
 ؟کننده بود راضی فدائی خلق 

همان طور که گفتم اوال بله،  :پاسخ

 ما ديده ايم که مراسمیدر تورنتو  هرسال
خیلی استقبال زياد ، برگزار کرده ايمکه  

در مورد مراسم استکهلم و  و بوده
فرانکفورت هم، رفقايی که در آن شهرها 

زندگی می کنند و مراسم های مختلف را 

اين بود که کال ديده اند، ارزيابی اشان 
خیلی خوب برگزار شد، هم از ها مراسم 

نظر کیفیت و هم از نظر تعداد شرکت 
، بخصوص شرکت کنندگان فعال، ه هاکنند

يعنی کسانی که در بخش پرسش و 
می پاسخ، فعاالنه شرکت کردند، سئوال 

اين .می کنندو يا نظراتشان را مطرح  کنند

 .استکهلم و فرانکفورتدر  خیلی خوب بود
يکی از واقعیت اينه که چون درواقع، 

خودش مهمترين هدف های اين مراسم 
و برخورد پیشبرد ديالوگ های تئوريک 

اين نظرات مختلف توی جنبش هم هست، 

يکی از هدف هائی است که ما دنبال می 
ما از برخورد يعنی . کنیم در اين مراسم ها

. نظرات در درون جنبش استقبال می کنیم
و  .استمثبتی  خیلیاين خودش  امر 

و از .ازش استقبال شد در هر دو مراسم
. اين نظر است که من واقعا راضی هستم

 . ون به اين هدفمان هم می رسیم چ

رفیق  پرسش و پاسخ در : راديو
چنگیز به درستی و روشن راجع به 

منابع تئوريک راهنمای رزمندگان 
که يکی از مسائل . سیاهکل تاکید کرد

اصلی هر انقالب ضرورت مشخص 

و در . کردن شکل اصلی مبارزه است
میان اشکال پر تنوع مبارزه توسط 

بر علیه دشمنه که  پیشروان انقالبی
آيا در عمده پرسش . مشخص می کنه

حضار در بخش های و برخورد ها  

مطرح پرسش و پاسخ چه مواردی 
اگر شما به ياد داريد در دو ؟ شد 

و  استکهلممراسم سیاهکل در 

دریافت  وپاسخ سخنران . فرانکفورت
پاسخ از طرف پرسش گران آيا به 

 ؟درستی انجام شد

همانطور که گفتم، من  اتفاقابله،  :پاسخ

 راضیخیلی بخش پرسش و پاسخ اين از 
بودم در مراسم هائی که در آلمان و سوئد 

مان، رفیق سخنرانچونکه . برگزار شد 

 بدونهیچ پرسشی را  رفیق چنگیز، واقعا 
با احترام با اوال خیلی . پاسخ نگذاشت

نظرات . شدهمه پرسش کنندگان برخورد 
در هم یالت را همه را شنید و نظرات تشک

 پرسش ها. اين رفیق کردمی پاسخ بیان 

بیشتر در رابطه با تئوری مبارزه  هم
شه پرسشها را می البته . مسلحانه بود

تا آنجائی که من .کردبه دوبخش تقسیم 
يادم به دو بخش می شه اين سئواالت را 

بخش از آنها در مورد يک  .تقسیم کرد
بود، مثل ( مسائل روز)مسایل سیاسی 

ایران "و  مطرح شد "داعش"مسئله 

سئوال می کردند در  .مطرح شد "تریبونال
يک بخش دیگر هم در ارتباط با  .اين رابطه

یعنی اَشکال مبارزاتی و  .بود خود   بحث
اصوأل وظایف اصلی   کمونیست ها در 

شرایط کنونی، و چگونگی تشکل   طبقه 

اينها . کارگر در شرایط دیکتاتوری بود
در بخش دوم . د که مطرح شدمسائلی بو

و کال . و در محور اصلی بحث صحبت شد
از  بعضیبا توجه به مضمون   سخنرانی، 

واالت و دیالوگها هم به طور طبیعی ئس

نظامی و -روی کارآیی استراتژی سیاسی
در اين یا کار آرام سیاسی در شرایط ایران، 

در تمام این موارد، . متمرکز بودرابطه ها 
شگران با احترام پاسخ داده واالت پرسئس

در ضمن همانطور که خودتان هم  .شد
اشاره کرديد به پخش مجدد اين سخنرانی 

شنوندگان عزیز ها من هم مايلم بگم به 

می توانند مجموعه این بودند مایل که اگر
در فایل هم بحثها و پرسش و پاسخ ها را 

های صوتی ای که در سایت سیاهکل دات 
عنی آنجا گذاشته هم هست يکام اآلن 

می توانند مراجعه کنند ، شده اين فايل ها 

و به بخش پرسش و پاسخ هم گوش 
 . بدهند

چنگیز همچنین در رابطه رفیق : راديو
با تجارب جنبش های توده ای دو سه 

دهه گذشته برای سرنگونی رژيم 
صحبت کرد و گفت که تحت چنین 

شرايطی همانگونه که تجربه روند 

 81و  21ای دهه  جنبش های توده
نشان داده راهی جز توسل به مبارزه 

قهر آمیز برای سرنگونی استبداد 
حاکم در مقابل توده ها و روشنفکران 

انقالبی باقی نگذاشته و اين يکی از 

اون صحبت هائی است که بايد بیشتر 
سهیال رفیق  . و بیشتر شنیده بشه   

در باره اين دو مراسم  شمااگر 
. ز اينکه گفتید نداريدگزارشی بیشتر ا

پرسش  می خواهید برويم سراغ 

های ديگر به ويژه در رابطه با روز 
جهانی زن که شما سخنران اين روز 

 .در شهر فرانکفورت هستید

فکر می کنم که فايل های . بله :پاسخ 

سخنرانی و پرسش و پاسخ ها و گزارشات 
مختلفی که در سايت ها هست خودش 

و خوب اگر . فی گوياست به اندازه کا
سئوال ديگری هست من می توانم صحبت 

 .کنم

اگر شنوندگان هم خواستند : راديو

مراسم . می توانند تماس بگیرند

مارس روز جهانی زن  8بزرگداشت 
رفیق سهیال شما سخنران اون 

مالحظاتی " و تیتر سخنرانی . هستید 
در " ستم بر زن"بر مساله ی 

ز ا شما يکی.است "جمهوری اسالمی

فعالین چریکهای فدایی خلق و 
همچنین از اعضای اتحاد زنان 

آزادیخواه هستید، اگر ممکن است 
کمی پیرامون فعالیت های ابتدا 

به که خودتان در مورد حقوق زنان 
ويژه در روز جهانی زن در فرانکفورت 

هم باره اين مسئله ستم بر زن 

 .صحبت خواهید کرد، بفرمائید

اره فعالیت های اگر بخواهم در ب :پاسخ

من و مساله مهم اينه که . خودمان بگم
رفقايم، شرايط زنان   تحت ستم در 

بخصوص زنان . کشورمان را دنبال می کنیم

طبقه کارگر که صدايشان کمتر منعکس 
 هما تالش می کنیم، و هدفمان اين. میشه

تحت ستم زنان که صدای زنان کارگر و 
ان تالش می کنیم که در جنبش زن. باشیم

شرکت داشته باشیم، و تا جايی که در 

خارج از کشور امکان داره، در فعالیت هايی 
که در رابطه با جنبش انقالبی زنان در خارج 

يک . از کشور میشه، فعاالنه شرکت کنیم
که، با توجه به  هنکته بسیار مهم اين

 فعالیت روزمره اتاق های فکر   طبقه حاکم
ز قدرت زنان، با آگاهی امی آيد و ، که داره

ساعته مشغول نشر ایده های  72به طور 

را جنبش زنان  اينکه  ، برای اند انحرافی
در چارچوب دیکتاتوری حاکم و اسیر بکنند 

اين . مسیر مبارزه ش بکنن ازمنحرف
ساعته واقعا در جريانه از طرف  72فعالیتها 

کار بنابراين  . اتاق های فکری طبقه حاکم

، یعنی در مورد راه تئوريک در اين زمینه
راه درست  ،رهایی زنان از تمام مصایب

و بدبختیهای ناشی رهائی زنان از مصايب 
از سلطه نظام سرمایه داری حاکم بر 

ایران، و دیکتاتوری   ذاتی آن، که با 
ارتجاعی ترین لفافه های مذهبی پوشانده 

خیلی  خود اين کار های تئوريکشده، 

تالش می  رابطه هم ايندر ه که ما مهم
من فکر می کنم که اين می توانه  .کنیم

خالصه ای از فعالیت های ما باشه در اين 
 .زمینه

رفیق سهیال وقتیکه شما و . بله: راديو

يا کسانی که در رابطه با حقوق زنان 
صحبت از ستم بر زن . مبارزه می کنند

آیا به نظر شما رژیم ضد می شه 
خلقی جمهوری اسالمی این ستم را 

بر زنان روا می دارد؟ و یا به  فقط

نسبت مردان، این ستم در نزد زنان 
به نظر شما .نمود پیدا می کندبیشتر 
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چگونه است؟آيا فقط بر علیه زنان 

 است و بر علیه مردان نیست؟

اتفاقا جواب اين سئوال را به . نخیر :پاسخ

هر حال اکثر مردم آگاه در کشورمان هم 
در زندگی برای اينکه واقعا . می دانند

روزمره شان احساس می کنند که چطور 
. ظلم و ستم به همه مردم در ايران میشه

و خوب بیشتر در رابطه با زنها نمود پیدا 

يک واقعیت اينه که اساسأ .  می کنه
جمهوری اسالمی هدفش اين بوده که با 

، کل جامعه را تحت ستم نگه زنهاستم بر 
کره ی زنان نیمی از پیيعنی در واقع . داره

 وقتیبنابراين . واحد جامعه ما هستند

واحد خلق و طبقه کارگر  ه  نیمی از اين پیکر
شکل رنج اين تحت ستم باشه، آن هم به 

آور و دهشتناکی که زنان ايران تحت ستم 
نیمه ديگر هم  خوب مسلمه که  هستند،

مثال فکر کنید که . و ستمه در رنجهدر رنج 
درد  مونتدست راسما مثل اين میماند که 

 تمام وجود ما در رنجه خوبدرد کنه، . بگیره

ولی خوب يک . و تحت تاثیر قرار می گیره
اين  واقعیتی رو نمی شه کتمان کردو

که همه زنها به خاطر هست واقعیت هم 
تاکید می کنم که همه زنها زن بودنشان 

ستم هايی يک تحت به خاطر زن بودنشان 

ينطور که در مورد مردها ا می گیرندقرار
ستم " هم اين نوع ستم ها را. نیست

اما زنان طبقه کارگر . میگیم" جنسیتی
درست مثل مردهای طبقه کارگر تحت 

يعنی زن طبقه . ستم طبقاتی هم هستند

مثل همه . کارگر دو نوع ستم بش میشه
زنها تحت ستم جنسیتیه و مثل مردهای 

بنابراين . طبقه کارگر تحت ستم طبقاتیه
با .  ه به زن طبقه کارگرستم مضاعف میش

 ما بر اين نکته بايد تاکید کنیم که اين حال،
هدفی که جمهوری اسالمی از ستم به 

زنان دنبال میکنه، همان هدفیه که از ستم 

اصلی  بر مردها دنبال میکنه، يعنی هدف
اينه که طبقه حاکم  جمهوری اسالمی 

هدف سود اقتصادی ببره، و از طرف ديگه 
تراق انداختن بین زن و مرد، با افاينه که 

آنها را از اتحاد مبارزاتی با همديگه محروم 

و اينهم سودش به طبقه حاکم می . کنهب
رسه و طبقه حاکم می توانه زمانی که 

افتراق بین زن و مرد افتاده بیشتر به عمر 
بنابراين اين . ننگ آلود خودش ادامه بده

    .هدف اصلی از ستم بر زنهاست

زه بدهید که چند مقاله از اجا: راديو

شما که در چند سال اخیر نوشته ايد 

برسانم تا شنوندگان را به اطالع 
 .بیشتر با شما آشنا بشوند

ای بدتر از داعشی، اسید به ما می "
که بیشتر در رابطه با مساله "!پاشی

اسید پاشی ها بود که از اصفهان 

که در سايت ها آمده و .شروع شد
ن را در اين شما توضیحات خودتا

زنان " و بعد مقاالتی مثل.رابطه داديد

کارگرخانگی مهاجر، از تحت ستم 

باز هم در رابطه با  "و"!ترین رنجبران
نگاهی به سخنان ! )جنبش زنان

نادرست و تحریف آمیز شهین 
هیزل دیکنز، خواننده زنان  "و"(نوائی

آیا ستم جنسیتی  "و" !کارگر آمریکا
نگاهی )معلول ستم طبقاتی نیست؟ 

به نظرات غیر مارکسیستی حزب 

بررسی برخی  "و"(م.ل.م)کمونیست 
و "!از نظرات انحرافی در جنبش زنان

تعدادی دیگر از مقاالت شما که 
نام می توانند با نوشتن شنوندگان ما 

و چک کردن پیدا بکنند شما در اینترنت 

و اگر خواستند می توانند . و بخوانند
هم اين در سايت سیاهکل نقطه کام 

در پایان و به عنوان . مقاالت را ببینند
آخرین پرسش پیرامون مسائل زنان، 

اجازه دهید از شما بپرسم، راه برون 
رفت زنان از ستم بر آنان چیست و 

برای رسیدن به اين هدف چه بايد 

 کرد؟

خب، از آنجا که ريشه ستم بر زن،  :پاسخ

مسلمه که جز با خوب جامعه ی طبقاتیه، 
واقعی نظام طبقاتی موجود، رهائی نابودی 

و می دانیم که با . نیستزنان امکان پذير 

توجه به اينکه در سه دهه گذشته، 
حفاظت از اين نظام به عهده جمهوری 

بنابراين بدون . اسالمی قرار گرفته
سرنگونی جمهوری اسالمی و گرفتن 

اجتماعی از  -سیاسی-قدرت اقتصادی

به جامعه  واقعاطبقه سرمايه دار، نمیشه 
هم به اما اين . ای واقعأ آزاد و برابر رسید

معنا نیست که ما تا قبل از سرنگونی اون 
بی وظیفه همین طور بشینیم و رژيم 

چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چون . باشیم
مبارز و آگاه کشورمان، به خاطر  هایزن

اينکه زير ستم وحشتناکی قرار دارند، و 

کنار زندگی  ظلم و ستم در تمام گوشه و
اينها رخنه کرده،  شونفردی و اجتماعی 

ناچارأ هر روز و هر ساعت زندگی اشان با 
مبارزه با جمهوری اسالمی، برای مقابله با 

. اين ستم ها و اجحافات همراه شدههمه 

بنابراين وظیفه ما اينه که از اين مبارزات 
ما اينه که زنان آگاه حمايت کنیم، وظیفه 

ن باشیم، صدای زنان صدای ستم ديدگا
صدای زنان طبقات . باشیمکارگر  قهطب

 ءتحت ستم باشیم و مبارزاتشان را ارتقا
بديم به طوری که تالش های آنها 

هدف همون قدمهايی باشند به سمت 

 .نهايی که همان سرنگونی اين رژيم است
من فکر می کنم که اين تنها راه رسیدن به 

معه آزادی واقعی و برابری زنان در جا
ماست و کال از بین بردن سیستم سرمايه 

داری در بقیه نقاط دنیا هم تنها راه رهائی 

 . واقعی زنهاست

 شما در آغاز اون مقاله  . بله:راديو

ای بدتر از داعشی، اسید به ما می "
يا آ. نوشته ايدشعری هم !" پاشی

حضور ذهن داريد و يا من اون را 

 .بخوانم

ک شاعری بود اون شعر از ي. بله  :پاسخ

 .من انتخاب کرده بودم و گذاشته بودم که 
شما لطف کنید و اما حضور ذهن ندارم و 

 .سپاسگزار می شوم. بخوانید

اتفاقا خیلی جالبه که در رابطه : راديو

، میگه شعربا روزگار ما نمود داره اين 

  :که 
مهر می گفت و  کس که سخن ز آن"

 امید
 آورد برای خلق یک دسته کلید

 سوس که آن کلید قفلی نگشوداف

 "جز قفل درِ بزرگ انبار اسید

 . بله، شعر قشنگیه :پاسخ

 خیلی جالب بود: راديو

فکر می کنم که شاعرش يک . بله :پاسخ

خانمی بود، که من يادم رفته اسم 
در جريان اين اتفاقأ مردم . شاعرش رو

 وقت دارم االن ؟ . اسید پاشی ها 

 .بله، بفرمائید: راديو

بله در جريان اسید پاشی ها اتفاقا  :خپاس

خیلی زيبا بود و ما اتحاد بین زن و مرد رو 
يعنی واقعا ما ديديم که چطور مرد . ديديم 

های آگاه در جامعه مان مخالف اند با اين 

و اون ها . ستم هائی که به زنها میشه
ما شاهد . هم رنج می برند از ستم بر زن

شديدی بوديم که مقاومت و اعتراضات  
شد از طرف مردم با اين اسید پاسی های 

رژيم که می دانیم بطور واقعی پشت اش 

بعد اين شعر ها و هنر مقاومت آمد . بود
جالبه که همیشه هر جا که . بیرون 

 هنر مقاومت ی،مردم مقاومت هست هنر
شعر های . هم رشد می کنه انقالبیو 

قشنگی در اين رابطه ها بیرون آمد از ايران 
 .   ر جامعه مردم می گفتندو د

 هتشکر از اینکه برفیق سهیال : راديو

ما و شنوندگان ما این وقت را دادید تا 
با شما پیرامون دو مراسم برگزار 

که در شده و همچنین روز جهانی زن 
خواهد بود در فرانکفورت آينده نزديک 

تشکر می صحبتی داشته باشیم، 

 .کنیم از شما

من هم . منونخیلی م :دهماسی سهیال

از شنوندگانتان از شما سپاسگزارم و 
که به اين صحبتها گوش تشکر می کنم 

به امید سرنگونی هر چه سريعتر . دادند
  .جمهوری اسالمی، اين رژيم زن ستیز

 

 !بدون زنان، هيچ جنبش واقعي توده ای نمي تواند وجود داشته باشد
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، چهار  3121ژانویه  2تا  3در روزهای  

کشور امپریالیستی آمریکا، انگلیس، 
ره فرانسه و آلمان ، کنفرانسی در جزی

موضوع جلسه آن .  گوادلوپ تشکیل دادند
ها بررسی وضعیت سیاسی ایران  به 

دلیل اوج گیری انقالب مردم علیه رژیم 

آن ها در این نشست به این . شاه بود
نتیجه رسیدند که دیگر تاریخ مصرف شاه 

تمام شده و پشتیبانی از او ، نتایج ناگواری 
از نظر اقتصادی و سیاسی برای آن ها در 

از این رو تصمیم گرفتند .  رخواهد داشتب
که شاه باید از ایران خارج شده و خمینی 

های امپریالیستی  که از مدتی پیش رسانه

هم چون بی بی سی برایش تبلیغ 
 .کردند به قدرت برسد می

 
طی کودتایی با  3117شاه که در سال 

مدیریت سازمان ضد جاسوسی آمریکا 

تا )*( وددوباره به قدرت رسیده ب( سیا)
زمان این تصمیم در کنفرانس مزبور، در 

پیشبرد سیاست های امپریالیسم آمریکا 
شاه در . از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده بود

نوکر صفتی خود به امپریالیسم آمریکا تا آن 
جا پیش رفت که حتی کشور را به انبار 

سالح های بی مصرف امپریالیسم آمریکا 

ت را در تبدیل کرده و ثروت های مملک
پشتیبانی از شرکت های امپریالیستی 

جدا از حضور قدرتمند هزاران . کرد خرج می
مستشار نظامی آمریکائی در ایران، رژیم 

شاه دست امپریالیست ها در تاراج منابع 

ها را کامال  طبیعی و استثمار وحشیانه توده
باز گذاشته بود و به کمک این رژیم، آمریکا 

انیک از نظام جهانی ایران را به جزئی ارگ
آمریکا عالوه . امپریالیستی تبدیل کرده بود

بر صدور سرمایه، از بانک ها و شرکت های 

تجاری به عنوان ابزار مهم توسعه حاکمیت 
سیاسی و اقتصادی خود با ایران استفاده 

کرد و بدین ترتیب آمریکا با اعمال  می
سیاست هایش بر ایران، تمام زیرساخت 

شاورزی را نابود کرده و های صنعتی و ک
ایران را به بازاری برای کاالهای شرکت 

های خود و دیگر امپریالیست ها تبدیل 

البته سیاست های شاه به این .  کرده بود
خالصه نمیشد ، بلکه هم چون ابزاری در 

دست امپریالیسم علیه خلق های 
خاورمیانه همچون خلق فلسطین و ُکرد و 

 .شد کار گرفته می به... مبارزان ظُّفار و 

 

چنین سیاست هایی که الزمه آن اعمال 

ها و  دیکتاتوری شدید و سلب آزادی از توده
های زحمتکش بود نتایج  به خصوص توده

خود را در جامعه نشان میداد که فقر و 
بیکاری مردم را در منگنه قرار داده و برای 

حفظ این وضع نیز یک فرهنگ بسیار 
کم شده بود تا این ارتجاعی بر جامعه حا

ای که بوی  هر گفته.  وضع را توجیه نماید

داد،  مقاومت در برابر دیکتاتوری شاه می
هر سخنی که از ضرورت مبارزه گفته 

شد و خالصه کوچکترین حرکت بر علیه  می
دیکتاتوری، سرنوشتی به جز مرگ، زندان و 

روشن است .  سلب آزادی در بر نداشت

بود به همین دلیل که این وضع قابل دوام ن
هم روشنفکران انقالبی سالح بر گرفته و 

در تداوم . به رژیم شاه اعالم جنگ نمودند
این مبارزه بود که در سد دیکتاتوری شکاف 

ها هر روز و در  به این ترتیب توده. افتاد
همه شهرها به خیابان آمده و با شعار 

هم " مرگ بر آمریکا"و " مرگ بر شاه"

را از شرایط حاکم بروز خشم و نفرت خود 
داده و هم  تنیدگی رژیم شاه با اربابان 

اش را نشان داده و آماج مبارزه  امپریالیست
ها با گسترش  هر روز توده.  خود قرار دادند

تعرض انقالبی خود، ادامه رژیم شاه را 

ناممکن کرده و هر چه بیشتر به میدان 
شدند و به این ترتیب  آمده و جسورتر می

اه را هرچه بیشتر در تنگنا قرار رژیم ش
پاسخ دیکتاتوری طبق معمول . دادند

تر  سرنیزه بود ولی امواج انقالب سهمگین

از آن بود که بتوان با سرنیزه آن را سرکوب 
کرد و آلترناتیوهای منتخب شاه نیز به دلیل 

وابستگی آن ها به شاه و ناتوانی از پاسخ 
این  در. ها موثر نبودند به مطالبات توده

دوران وارد شدن سازمان های انقالبی ــ 
ها و  سیاسی و رواج کمونیسم در بین توده

جوانان، و امکان یک زندگی انسانی که در 

دسترس قرار گرفته بود، امپریالیسم را به 
امپریالیسم نیز با . عکس العمل واداشت

اش با  شناخت از خمینی که دشمنی
کمونیسم و کارگران و زحمتکشان امر 

ای نبود و با توجه به تمکین خمینی  پوشیده

به شروط آن ها، امپریالیست ها وی را 
برای جانشینی شاه انتخاب نمودند تا به 

" رهبر"کمک وی که حال او را به عنوان 
ها تحمیل می کردند هم  انقالب بر توده

انقالب را سرکوب کنند و هم شرایط را 
تر به خلق های  برای تعرض هر چه گسترده

منطقه زیر پوشش بنیاد گرائی اسالمی 

 . مهیا نمایند
 

گرچه این واقعیتی است که قدرت گیری 
رژیم خمینی و ادامه حاکمیت او با همکاری 

امپریالیست ها و به کمک سرکوب لجام 

گسیخته انقالب امکان پذیر گشت اما نمی 
ها که سازمان های  توان واقعیت فریب توده

بزرگی سیاسی آن زمان در آن نقش 
بخش بزرگی از . داشتند را نادیده گرفت

سازمان های سیاسی که نشان دادند  

شان از سازمان های انقالبی از  نفرت
دشمنی با رژیم جمهوری اسالمی بیشتر 

آن ها با .  است در این فریب شریک بودند
توسل به تحلیل هائی که رژیم جدید را 

و یا " خرده بورژوازی سنتی"نماینده 

جلوه می "  لیبرال"و یا " زی ملیبورژوا"

دادند قدرت بورژوازی وابسته را الپوشانی 
ها پاشیده و این  کرده، خاک به چشم توده

حقیقت را کتمان می کردند که خمینی 
باشد  ای در دست امپریالیسم می وسیله

که در کنفرانس گوادلوپ به منظور سرکوب 

امپریالیست ها . انقالب انتخاب شده است
ماه ها قبل و با دیدن امواج انقالب که از 

توسط بنگاه های خبری خود خمینی را به 
عنوان آلترناتیو رژیم شاه معرفی کرده بودند 

، در این کنفرانس تصمیم به قدرت گیری 
آن ها به روشنی . قطعی وی گرفتند 

دانستند که با رهبری این جنایتکار  می

تاریخ، انقالب را سرکوب خواهند کرد و 
ب انقالب معنائی جز این نداشت که سرکو

کمونیست ها را بکشند، آزادیخواهان را 
بکشند، زنان مترقی را بکشند، کودکان 

جسور را بکشند و برای بقای نکبت بار خود 

هر کس و چیزی را که آزادی را نوید میداد 
 .بکشند

 
در کنفرانس گوادلوپ که چهار کشور 

د و امپریالیستی تصمیم گرفتند تا شاه برو
خمینی بیاید، همه میدانستند چه جنایتی 

میکنند ولی برای آن ها منافعشان اهمیت 

داشت زیرا بورژوازی امپریالیستی فرهنگ و 
مفاهیم خاص خود را دارد و جنایات خمینی 

در نزد وی حفظ صلح و دموکراسی معنا 
یابد ، همان طور که رسیدن به صلح و  می

با  دموکراسی برای زحمتکشان الزاماً 

نابودی سلطه بورژوازی و هرچیزی که آن را 
 . نمایندگی میکند همراه خواهد بود

 
 !مرگ بر امپریالیسم

مرگ بر تمام جناح های جمهوری 

 !اسالمی
 

  7103ژانویه  ، عبداله باوی 
 

 :زیرنویس
جمله معروف شاه به كرمیت )*( 

ــ  .Kermit Roosevelt, Jr)روزولت 

 78ودتای پس از ك( مسئول طرح کودتا
من تاج : "چنین بود 0557مرداد سال 

ملتم و   و تخت خود را مدیون خدا ،
  ."دانم می( آمریكا)شما 

 

 

 ،لوپکنفرانس گواد

 خالق 

 جمهوری اسالمي
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 چریکهای فدائی خلق

 زیر تهاجم دشمن و اپورتونیسم

این نکته قابل تأکید است که مسلماً     
همانطور که حساب مبارزین صدیق و 

ون انقالبی مرتبط با حزب توده نظیرانقالبی
فراموش نشدنی چون خسرو روزبه، 

محمود کوچک شوشتری، سرهنگ عزت 

وارطان  هللا سیامک، مرتضی کیوان،
ساالخانیان، جعفر وکیلی، دمحم علی 

مبشری و سرهنگ کاظم بزرگ جمشیدی 
عموی رفیق فدائی عباس جمشیدی )

گرفته تا خیلی از مبارزین صادق و ( رودباری

به مردم  انقالبیون گمنامی که برای خدمت
در راه رسیدن به آزادی صادقانه تالش 

نمودند با رهبری سازشکار و خائن  می
مردم  حزب توده جداست، در این مورد نیز

ایران علیرغم هر نظری هم که در مورد 
 شده سازمان خرده بورژوائی غصب 

چریکهای فدائی خلق و رهبری آن در 

های اول حکومت جمهوری اسالمی  سال
همواره یاد مبارزینی را  داشته باشند،

گرامی خواهند داشت که جدا از همه 
های رهبری و دست اندر کاران  سازشکاری

آن سازمان، صادقانه و با همه توان 

هر چند بدون آگاهی به  -مبارزاتی خود
های رهبری و دست اندر  سیاست

در درون آن سازمان به فعالیت  -اش کاران
نیروی  واقعیت این است که سیل. پرداختند

صدیقی که در ارتباط با آن سازمان فعالیت 

ها و  کردند در جهت خدمت به توده می

کمک به آنان به 

هر کار مثبتی که 
به ذهنشان 

رسید و در  می
توانشان بود اقدام 

از جمله -کردند می
دفاع از 

های بهائی  خانواده

در شیراز و کمک 
به آنها در مقابل 

مرتجعین وابسته 
به  به حکومت، و یا

اشکال مختلف 

های  کمک به توده
زحمتکش شهر و 

بدون این  -روستا
از  که رهبری حتی

آنها اطالع داشته 
واضح است . باشد

که آن کارها مثبت 

بوده و قابل ارج 
 . گذاری هستند

 
در پایان الزم است 

این موضوع را هم 

یاد آوری کنم که 
شخص من و 

رفقای دیگر متعلق 
به چریکهای 

 فدائی خلق که

مؤمن به 
های  آرمان

کمونیستی باقی 
مانده و از جمله، 

پرنسیب داشتن موضع قاطع در مقابل 
ها و افکار آن را همچنان  حزب توده و روش

حفظ کرده بودیم، در اوضاع واحوالی که 

توضیح داده شد با یکی از دشوارترین و 
اگر . شکننده ترین شرایط روبرو بودیم

الیت کمترین امکانی برای پیشبرد فع
های  راستین به نفع طبقه کارگر و توده

تحت ستم ایران در درون آن سازمان وجود 

داشت، وظیفه ما آن بود که فعالیت خود را 
در درون همان سازمان غصب شده دنبال 

بعدها هم . کنیم، ولی متأسفانه چنین نبود
همگان دیدند که آن سازمان با هر قدمی 

عدم  که برداشت سازشکاری با ارتجاع و
توجه به منافع کارگران و مردم ستمدیده 

ما، . ایران را هرچه بیشتر آشکار ساخت

اگر چه تشکل چریکهای فدائی خلق را 
مجدداً شکل دادیم ولی در مقابل قدرتی 

که آن سازمان بعد از قیام بهمن پیدا کرده 
 . بود، نیروی اندکی در اختیار داشتیم

ا نه تازه این در شرایطی بود که نیروی م

ها و تبلیغات منفی  فقط مورد تهمت زنی
شدید از طرف ارتجاع و دشمنان مردم قرار 

داشت بلکه همان سازمان هم علیه این 
نمود؛ و شرایطی بود  نیرو شدیداً تبلیغ می

که اساساً کمونیسم فدائی تجسم یافته 

در نیروی چریکهای فدائی خلق، در مجموع 
اسی از طرف قریب به اتفاق نیروهای سی

که به خصوص در شرایط شبه دموکراسی 
بودند، مورد  پس از قیام بهمن شکل گرفته

انکار قرار گرفته، وجودش نادیده انگاشته 

شده و از این طریق سعی در ایزوله و 
در چنین فضائی و . شد منفرد کردن آن می

با توان موجود، تشکل چریکهای فدائی 
خلق حتی اگر کار خود را به بهترین وجه 

، (که البته این طور نبود)برد  نیز پیش می
باز قادر به انجام وظایفی نبود که انتظار 

انجامش از آن سازمان غصب شده با توجه 

البته  -به نیروی بزرگی که در اختیار داشت
به شرط این که به نظرات کمونیستی 

 -بود چریکهای فدائی خلق وفادار می
چریکهای "در این دوره تشکل . رفت می

توانست با پاسخ گوئی " دائی خلقف

درست به مبرمترین مسأله جنبش در آن 
که عبارت بود از تعیین ماهیت رژیم  -زمان 

آشکارا اعالم کند که  -تازه روی کار آمده
بورژوازی وابسته به امپریالیسم به مثابه 

طبقه حاکم در ایران همچنان پایگاه 
طبقاتی دولت تازه استقرار یافته را تشکیل 

دهد؛ و به عبارت دیگر دولت جدید نیز  یم

همچون دولت قبلی به مثابه یک ابزار 
در ( ابزاری برای اعمال سیادت طبقاتی)

. دست بورژوازی وابسته ایران قرار دارد
دولت ابزار طبقه حاکمه است و چون در "

ایران بورژوازی وابسته همچنان در تولید 

نقش مسلط را دارد و دولت فعلی هر چه 
کند در جهت تثبیت این موقعیت است،  می

خود به خود دولت نیز ابزاری در دست 
مصاحبه "نقل از ." )بورژوازی وابسته است

(. 3120خرداد  0 -با رفیق اشرف دهقانی

، "چریکهای فدائی خلق"بر این اساس 
ماهیت رژیم جدید را همچون رژیم شاه، 

وابسته به امپریالیسم ارزیابی کرده و 
می را یک رژیم ضد خلقی جمهوری اسال

از این رو این تشکل، با کوشش . خواندند
در سازماندهی و بسیج نیرو بر علیه رژیم 

جمهوری اسالمی، شرکت فعاالنه در 

های  گیری جنبش خلق کرد، اتخاذ موضع
انقالبی در قبال حوادث تأثیر گذار تاریخی 

مواردی چون برخورد به مجلس خبرگان، )
و انجام ( و غیرهاشغال سفارت آمریکا 

اقداماتی در آن جهت که در شرایط آن زمان 

با توجه به رواج شدید سازشکاری در 
جنبش، درست به معنی شنا در خالف 

جریان و موج جاری همه گیر بود، قادر شد 
که کمونیسم راستین را به طبقه کارگر و 

های تحت ستم ایران نشان داده،  دیگر توده
و به این ترتیب از حقانیت آن دفاع کرده 

ترسیم گر خط فاصل قاطع بین کمونیسم 

چریک فدائی خلق با جریانات خرده 
این واقعیت برای . بورژوائی در جنبش گردد

رشد کمونیسم و پیشروی تاریخ در جامعه 
ما از ارزش و اهمیت تاریخی برخوردار 

بینیم که تا  در حال حاضر هم می. است

با کوشند  چه حد کار مرتجعینی که می
در کنار حزب " اکثریت" توسل به سازمان 

به جنگ ( ولی دفن نشده)توده مرده 
کمونیسم در ایران بروند، درست به دلیل 

 .وجود این نیرو با دشواری مواجه است

 

 (ادامه دارد)

 

 اشرف دهقانی

 چریکهای فدائی خلق و "

 "دۀ خائنبختک حزب تو

 ( دَهُمیاز قسمت)                     
 ! خوانندگان گرامی
 چریکهای فدائی خلق"بدنبال چاپ کتاب 

،نوشته رفیق اشرف دهقانی و "ۀ خائنتود حزب و بختک
" پیام فدایی"، درخواستهای متعدد عالقه مندان برای دریافت آن

ین در ا .کرده استمتن این کتاب  به انتشار تدریجی مبادرت
کتاب مسایل متعددی مورد بحث و توضیح قرار گرفته اند که هر 

اما . یک به لحاظ تاریخی از اهمیت ویژه ای برخودار می باشند

مسئله اصلی در میان همه مسایل مطرح شده به واقع توضیح و 
تشریح پروسه هائی است که زمینه های تشکیل چریکهای 

چریکهای فدائی "اب بنابراین کت. فدائی خلق را ایجاد نمودند
به طور برجسته چگونگی شکل " خلق و بختک حزب توده خائن

گیری چریکهای فدائی خلق و مبارزاتی که در بطن رویداد های 

تاریخی معینی منجر به برپائی این سازمان و تحولی نوین در 
می تاریخ مبارزاتی مردم ایران گشت را برای خواننده آشکار 

تاریخی برای عالقه ین کتاب یک سند ا به این اعتبار . سازد
مندان و بویژه نسل جوانی ست که خواهان آموختن تاریخ واقعی 

آنچه در مقابل شماست، بخش . مملکت خویش می باشند

چریکهای فدایی خلق، "عنوان آن َدُهم این کتاب می باشد که یاز
بخشهای بعدی  .می باشد" زیر تهاجم دشمن و اپورتونیسم

الزم . منتشر خواهد شد" پیام فدایی"های آینده  کتاب در شماره
 به ذکر است که فایل صوتی این کتاب ارزشمند تاریخی در آدرس

 :می باشد  زیر قابل دسترسی

http://www.siahkal.com 
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پیروزی حزب خود چپ  :پيام فدائي توضيح

در انتخابات یونان " سیریزا"خواندۀ 

ماهیت  واکنشهای وسیعی را در مورد

دولت او و چشم انداز آیندۀ یونان در 
در میان نیروهای . اتحادیه اروپا برانگیخت

اپوزیسیون جمهوری اسالمی نیز 
برخی نیروهای پرو امپریالیست نظیر 

در " حزب کمونست کارگری ایران"
کنار نیروهای وابسته و ارتجاعی ای 

به حمايت از اين دولت " حماس"نظیر 

ن با ارسال پیام اين جريا. برخاستند
تبریک به نخست وزیر یونان از 

بازگشت "او به عنوان " پیروزی"
امیدبخش چپ رادیکال به صحنه 

اصلی سیاست و سربرآوردن یک 

نام " کمونیسم سیاسی دخالتگر جدید
هیات اجرایی سازمان "همچنین . برد

در " راه کارگر -کارگران انقالبی ایران 
" پیروزی"از " رفقای سیریزا"پیامی به 

به همه "آنها به عنوان پیروزی ای که 

سنگرهای آزادی و سوسیالیزم امید 
یاد کرده و از رفقایشان در " خواهد داد

با جسارت " حزب حاکم خواستند تا 
انقالبی و وفاداری به مردم و پرچم 

را از " دشواریها"همه " سوسیالیسم
و باالخره با کمی فاصله . میان بردارند

 -ان سازمان فدائیاناز این دوجری

" نکات مثبت"اقلیت را می بینیم که از 
پیروزی این حزب سخن گفته و 

تحرک "پیروزی این حزب را موجد 
مبارزات ضد "در " جدید در میان مردم 

جانی "و دادن " نئولیبرالیستی کنونی

. معرفی نمود" تازه به این مبارزات
فارغ از تمامی این ادعاها و ابراز 

نی ها اما تحوالت شعف و شادما
سریعی که از زمان پیروزی این حزب 

اتفاق افتاده و آشکار شدن عدم 
پایبندی رهبری اين حزب به  وعده 

های انتخاباتی اش، روشن تر از هر 

واقعیت دیگری ثابت کرده که این حزب 
نیز چیزی جز بخشی از بورژوازی 

حاکم بر یونان در شرایط تجدید آرایش 
نیست که با توجه سیاسی آن نبوده و 

به شدت بحران و نارضایتی توده ها 

بویژه طبقۀ کارگر، برای حفظ نظم 
سیاه سرمایه داری یونان از طریق 

فریب توده ها به صحنه فرستاده شده 
هنوز مدت کوتاهی از این بازی  .است

در انتخاباتی نگذشته است که 

بعد از يک ماه مذاکره ) فوریه 75 جمعه روز
بانک مرکزی  سیون اروپا،کمی  سیراز با

کمیسیون ( صندوق بین المللی پول و اروپا
به مدت  اروپا اعالم کرد که

های يونان را در  وام ديگر ماه چهار
دیکته  اقتصادی ریاضت برنامه چهارچوب

بانک مرکزی  کمیسیون اروپا، شده توسط

صندوق بین المللی پول تمديد کرده  و اروپا
وط بر اين تمديد اين وام ها مشر. است

است که دولت يونان اولین لیست برنامه 
کاهش خدمات اجتماعی و ديگر مخارج 

 .دولتی را به کمیسیون اروپا بدهد

واقعیت این است که تشدید بحران 

اقتصادی کشور یونان و برنامه های ضد 

ریاضت "مردمی و کمر شکن موسوم به 
که توسط قدرتهای امپریالیستی " اقتصادی

و در راس آنها " حادیه اروپاات"متشکل در 
آلمان به مردم یونان تحمیل شد، منجر به 

عروج حزب موسوم به حزب سیريزا و 

سرانجام پیروزی آن در انتخابات اخیر یونان 
این حزب که در تبلیغات جاری با اتکا . شد

رادیکال چپ "به ادعاهای خودش یک حزب 
نامیده می شود اساساً با توسل به " گرا

یب و از این طریق سوار شدن بر ریا و فر
امواج جنبش اعتراضی طبقۀ کارگر و توده 

های زحمتکش یونان که خواهان الغای 

برنامه های مرگبار ریاضت اقتصادی 
امپریالیستها هستند، وارد کارزار انتخاباتی 

رهبر این حزب در نطق های انتخاباتی . شد
در همه جا با وعده قطع اجرای این برنامه و 

يش حداقل دستمزدها در صورت انتخاب افزا

حزبش موفق به جلب نظر رای دهندگان 
شد و سرانجام با اختالفی روشن در 

 . انتخابات، حزب پیروز معرفی گردید

در انتخابات یونان " سیریزا"پیروزی حزب   

همانطور که گفته شد با استقبال برخی از 
مدعیان چپ مواجه شد و طبق معمول اين 

ون تحلیل شرايط مشخص و جريانات بد

صف بندی های طبقاتی موجود در يونان با 
آنچه تبلیغات رسانه ها بود همراهی کرده 

و اساساً این واقعیت را زیر پا گذاشتند که 
در عصر امپریالیسم و سلطه سرمایه های 

مالی و در شرایط فقدان یک طبقه کارگر 

متشکل و دارای رهبری کمونیستی هیچ 
ونیست نمی تواند از طریق نیروی چپ و کم

آنطور که در  -پارلمانتاریسم بورژوایی
قدمی در راه  -تبلیغات ریاکارانه عنوان شده

سوسیالیسم برداشته و با وفاداری به 

پرچم سوسیالیسم و علیه نئولیبرالیسم 
منافع طبقه کارگر را در پارلمان بورژواها 

در عصری که ما زندگی می . تأمین نماید
شرایطی که سیستم جهانی کنیم و در 

سرمایه داری دوره احتضار و مرگ خود را 
طی می کند و از این رو برای نجات از مرگ 

محتومش به هر عمل فوق ارتجاعی و ضد 

مردمی متوسل می شود، طبقه کارگر چه 
در یونان، چه در ایران و چه در دیگر 

کشورهای تحت سلطه امپریالستها تنها با 
نجام یک انقالب متشکل کردن خود و ا

اجتماعی است که می تواند خود را از فقر 

و بدبختی و همه شرارت های دنیای 
کنونی سرمایه داری رهانیده و به راستی 

اتفاقاً . در جهت سوسیالیسم  حرکت کند
تجربه اخیر یونان با تلخی تمام یک بار دیگر 

نگاهی به . این واقعیت را به ثبوت رساند

ر دارائی کنونی یونان، مقاله ای به قلم وزی
به عنوان یکی از چهره های کسانی که  

دولت جديد يونان را تشکیل داده اند، به 
درک آنچه امروز در یونان می گذرد کمک 

کرده و واقعیت های موجود را بیشتر آشکار 

 . می سازد

نوشتۀ زیر توسط رفیق سهیال 

دهماسی بر اساس مقاله مزبور در 
 .م شده استروزنامه گاردین، تنظی

فوريه مقاله ای تحت  30در روز چهارشنبه 

چطور به يک کمونیست نامتعارف "عنوان 
" يانیس واروفاکیس"به قلم " تبديل شدم

 (3)در نشريه گاردينوزير دارايی يونان 
انگلستان منتشر شد که نگاهی به آن 

می تواند ماهیت طبقاتی اين فرد و دولت 
اری را هر جديد يونان در کوران تبلیغات ج

اين مقاله . چه بیشتر روشن سازد

 7531براساس سخنرانی نامبرده در سال 
تنظیم گشته  که در آن به صراحت درباره 

و )اعتقادات و انگیزه های سیاسی خود 
صحبت می ( طبقه ای که به آن تعلق دارد

 .  کند

مهمترين نکته مقاله مزبور اين است که 
ی دولت واروفاکیس يعنی وزير دارائی فعل

يونان در آن به روشنی اعالم می کند که 
نه مارکسیست است و نه انقالبی، و به 

طور سربسته نیز خود را به عنوان يک 
در . رفرمیست تمام عیار معرفی می کند

این مقاله وی در واقع خط بطالن بر شهرت 

ی که برای فريب "چپ"ادعايی به اصطالح 
ت دادن مردم يونان، به او داده شده اس

او به عنوان مثال می گويد که . می کشد
پايان نامه دکترای خود را در  3107در سال 

رابطه با عدم ارتباط انديشه مارکس با 

واقعیات اين عصر نوشت و از آن پس در 
دانشگاه به تدريس تئوری های اقتصادی 

ای که جايی برای مارکس در آنها وجود 
 . نداشت، پرداخت

که در زمان انتخابات دلیل اين که ادعاهايی 

بودن واروفاکیس شد، " چپ"يونان در مورد 
تا حدودی کارآيی داشتند، اين بود که او در 

الکسیس "کنار افراد ديگری مانند 
نخست وزير فعلی يونان، با " سیپراس

برنامه های رياضت اقتصادی تحمیل شده 
در . توسط اتحاديه اروپا مخالفت مي کرد

هايی که به حزب  همین رابطه بود که لقب

يک نمونه جديد "مانند )سیريزا داده میشد 
که گويا بايد در تمام اروپا هم مورد " چپ

بخشأ توانست به پیروزی ( تقلید قرار بگیرد
ناگفته . آن حزب در انتخابات کمک کند

نماند که واروفاکیس عضو حزب سیريزا 

نیست و فقط به خاطر ديدگاه های 
عنوان يکی از  رفرمیستی ای که دارد، به

 

 !يونان را از زبان خودش بهتر بشناسيم "چپ"وزير دارئي دولت 
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اعضای مهم دولت جديد برگزيده شده 

 . است

واروفاکیس در ابتدای مقاله اش می گويد 

" رکود ادواری"تنها يک  7550که بحران 
بود که اين " تهديدی علیه تمدن"نبود، بلکه 

سئوال را در مقابل راديکال ها قرار داد که 
آيا ما بايد اين بحران سرمايه داری اروپا را "

وان فرصتی برای تعويض سیستم با به عن

سیستم جديد ديگری، به فال نیک بگیريم؟ 
يا بايد آنقدر نگران پیامدهای اين بحران 

باشیم که تمام تالشمان را برای مقابله با 
بحران و برقراری ثبات در سرمايه داری 

از "او ادامه می دهد که " متمرکز کنیم؟

واند نظر من، بحران اروپا بیشتر از آن که بت
منجر به تولد يک سیستمی بهتر از 

سرمايه داری بشود، باعث آزاد شدن 
نیروهای خطرناک مرتجعی می شود که 

می توانند قتل عام ها و فجايع بشری 
بزرگی را منجر شوند و هرگونه امید برای 

حرکت های مترقی را برای چندين نسل 

به خاطر اين نظر است . آينده از بین ببرند
راديکال های خوش نیت، متهم که از جانب 

به تسلیم طلبی و تالش برای نجات 
اروپايی -اجتماعی-سیستم اقتصادی

من اقرار می کنم . غیرقابل نجات، شده ام

که اين انتقاد، از آنجا که واقعیت دارد، 
واروفاکیس می گويد که ." دردآور است

مهمترين کار او در حال حاضر اين است که 
چپ شکست "بر اساس اين فرض که 

خورده و شکست خورده باقی خواهد 

جلوی "، راديکال ها را قانع کند که "ماند
انفجار سرمايه داری منفور اروپا را، علیرغم 

همه نارسايی هايی که دارد، به هر 
يعنی او به ". قیمتی که شده بايد گرفت

بهانه جلوگیری از رشد نئونازيسم، خواهان 
رحالیکه د. دفاع از سرمايه داری می باشد

که  7555خودش اقرار می کند که در سال 

نخست " جورج پاپاندريو"به عنوان مشاور 
با هدف جلوگیری از قدرت "وزير يونان، 

گیری مجدد جناح راست مشغول به کار 
حزب پاپاندريو نه تنها نتوانست از " شد 

قدرت گیری راست جلوگیری کند، بلکه 

نهايتأ به هدايت زهرآگین ترين سیاست 
های اقتصادی نئولیبرالی پرداخت که 

سردمدار اجراکننده سیاست های به 
اروپا شد، و " بسته های اقتصادی"اصطالح 

سهوأ موجب بازگشت نازيسم به خیابان 
واروفاکیس که بعد از ." های آتن گرديد

شش سال چنین اقراری می کند، می 

بعد از کناره گیری از پاپاندريو در "گويد که 
اخالت من در بحث يونان و نیز مد 7552

 ."اروپا بويی از مارکسیسم نبرده است

واروفاکیس در بخش دیگری از مقاله اش 

می گويد که " درس خانم تاچر"تحت عنوان 

درسی که تاچر در رابطه با " 3105در دهه 
توانايی يک رکود اقتصادی طوالنی در 

شکست دادن سیاست راديکال، به من 
بحران کنونی  درسی است که من در)داد 

تعیین کننده ( اروپا با خودم حمل می کنم

ترين عامل در موضع من در مقابل بحران 
درنتیجه به گناهی که چپ به من . است

گناه پیشنهاد : نسبت داده، اقرار می کنم

نکردن برنامه های سیاسی راديکالی که 

به دنبال بهره برداری از بحران به عنوان يک 
مايه داری اروپا، فرصت برای سرنگونی سر

و می گويد ." و تضعیف اتحاديه اروپا هستند
در ابتدا تصور می کردم که پیروزی تاچر "که 

می تواند چیز خوبی باشد، به خاطر اينکه 
يک شوک کوتاه و شديد را به طبقات کارگر 

و متوسط بريتانیا وارد می کند، شوکی که 

برای تقويت سیاست مترقی و برای فرصت 
پ برای ايجاد يک دستور کار دادن به چ

جديد و راديکال و برای نوع جديدی از 
اما بعد . سیاست مترقی و مؤثر، الزم است

که زندگی کريه تر، خشن تر، و برای خیلی 

ها کوتاه تر شد، فهمیدم  که به طور 
فهمیدم که . وحشتناکی در اشتباه بودم

چیزهايی می توانند تا ابد بدتر شوند و 
او در ادامه نوشته ." شوندهیچوقت بهتر ن

چپ بیشتر درونگرا، "اش تاکید می کند که 
و کمتر قادر به تولید يک برنامه مترقی قانع 

و طبقه کارگر تقسیم شد به . کننده شد

دو قسمت، يک قسمت که شامل کسانی 
بود که ارتباطشان با جامعه قطع شد، و 

يک قسمت ديگر هم شامل کسانی که 
و ادامه ." را پذيرفتندطرز فکر نئولیبرالی 

امکان پاگرفتن "می دهد که تاچريسم 

سیاست مترقی و راديکال را، آن هم نه 
 ."فقط در انگلستان، از بین برد

نویسنده بعد در تبلیغات خود به نفع حفظ 
سیستم سرمایه داری و پراکندن یأس و 

ناامیدی در میان کارگران و زحمتکشان 

، با 3105 در اوايل دهه"سئوال می کند که 
ترويج يک برنامه تغییر سوسیالیستی، 

برنامه ای که از جانب جامعه بريتانیايی در 
حال سقوط در دام نئولیبرالیسم تاچر مورد 

تمسخر قرار می گرفت، چه چیزی نصیب 
امروز چه فايده ای . ما شد؟ دقیقأ هیچی

دارد اگر خواهان برچیدن منطقه يورو 

واهان باشیم، چه فايده ای دارد که خ
برچیدن خود اتحاديه اروپا باشیم، وقتی که 

سرمايه داری اروپا نهايت تالش خودش را 
می کند که منطقه يورو و اتحاديه اروپا، و 

 "درواقع خودش را تضعیف کند؟

، "چپ"او سپس با عنوان کردن شکست 
روی خطر فاشیسم تأکید کرده جمعبندی 

سخنان فوق الذکر خود را این طور ارائه 
دهد که گویا تنها نتیجه ممکن از می 

بحران کنونی سرمايه داری اروپا و جهان، 
واکنش فاشیستی است؛ و مطرح می کند 

به اين "که اگر جلوگیری از فاشیسم 

معناست که ما، مارکسیست های 
نامتعارف، اما مناسب برای نجات سرمايه 

داری بايد تالش کنیم که سرمايه داری 
جات دهیم، بگذار اروپا را از دست خودش ن

او ادامه می دهد که ." چنین شود

طوری رفتار می کنند که "روشنفکران اروپا 
ظاهرأ نه خصلت بحرانی که با آن روبرو 

هستند را می فهمند، نه پیامدهای آن 
چپ بايد اعتراف کند . برای آينده تمدن اروپا

که آماده نیست که شکافی که فروپاشی 

خواهد کرد را  سرمايه داری اروپايی ايجاد
با يک سیستم سوسیالیستی عملی 

 ." پرکند

نویسنده در اینجا وقتی به طور فریبکارانه 

ای ادعا می کند که بحران سرمايه داری 
در اروپا فقط به سود نئوفاشیست هاست، 

در واقع نیروی طبقه کارگر و امکان 
سوسیالیسم را انکار کرده و می کوشد 

ارگر برای روحیه مبارزه جویانه طبقه ک
ساختن سوسیالیسم خود را تضعیف 

اما، واقعیت اين است که اگر بحران . نماید

های سیستماتیک سرمايه داری جهانی، 
ضرورت سرنگونی انقالبی آن را پیش روی 

طبقه کارگر و روشنفکران کمونیست این 
طبقه قرار نمی دهند، پس هیچ چیز 

. ديگری هم هیچوقت اين کار را نخواهد کرد

این ترتیب، وزیر دارائی دولت به اصالح به 
همچون کشیش ها و " امید سوسیالیسم"

آخوندهای مرتجع، محکومیت طبقه کارگر و 
اقشار پائینی جامعه برای سوختن در 

 -جهنم زمینی را به آنها اعالم می کند
البته بدون آن که بهشتی را هم در 

 .  آسمانها به آنها وعده دهد

صحبت می کند که  واروفاکیس از دوره ای
که )هم فکران او در حزب کمونیست يونان 

ادعا می ( حزب سیريزا از آن مشعب شده
کردند که پیروزی تاچريسم که يک نیروی 

راديکال است، ثابت میکند که طبقه کارگر 

ديگر نیرويی نیست که رسالت تاريخی اش 
و با این !! رهبری تغییرات اجتماعی باشد

آنهايی که برانداختن تفکر سئوال میکند که 
سیستم سرمايه داری را تبلیغ می کردند، 

چه کار مفیدی انجام دادند؟ که در اینجا 

منظور وی خرده بورژواهائی هستند که 
حول احزاب و اتحاديه های کارگری زرد 

 . جمع شده بودند

همانطور که نشان داده شد منطق 

سیاسی واروفاکیس اين است که 
قیمتی شده از بايد به هر " سیريزا"

درنتیجه برخورد . سرمايه داری حمايت کند

او با کارگرانی که چنین منطقی را نمي 
ی که انقالب را در "چپ"پذيرند و با آن 

دستور کار خود قرار می دهد، چه خواهد 
بود؟ مسلمأ هر جا چنین برخوردی پیش 

آید چیزی جز سرکوب نخواهد بود به همان 

جام داده صورت که دولت های پیشین ان
 .اند

" اعترافات راديکال"واروفاکیس تحت عنوان  
سخنانی را بر زبان می راند که به روشنی 

انگیزه های اجتماعی و ماهیت سیاست 
های ضد کارگری و ضد انقالبی او و هم 

خوانده را "  شبه چپ"ش یعنی قشر انفکر

او که از طرف حزب . افشاء می کند
اکنون  صحبت می کند، حزبی که" سیريزا"

حزب )در ائتالف با حزب دست راستی 
بوده و تحت حمايت ( ملی يونانیان مستقل

اتحاديه اروپا و دولت آمريکا قرار دارد، می 

اتحاد با نیروهای ارتجاعی، که "گويد که 
من فکر می کنم برای ايجاد ثبات در اروپا 

بايد انجام دهیم، خطر تبديل شدن به يکی 
ن راديکالیسم ما به از آنها، و خطر فرو ريخت

خاطر تب و تاب رسیدن به داالن های 

در اينجا، واروفاکیس ..." قدرت را نیز دارد
خط سیر و آیندۀ خودش را به طور 
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البته اين . روشنتری شرح می دهد

بیوگرافی واروفاکیس آنچنان هم منحصر به 
فرد نیست و موجودات شبیه به او را 

رفت میتوان در کشورهای دیگر هم سراغ گ
به که برغم هر ادعایی که دارند در نهایت 

طبقه سرمايه دار کالن خدمت سیاسی 
می کنند و در مقابل خواهان توزيع مطلوب 

تر سرمايه و ثروت در میان اقشار مختلف 

طبقه بورژوا و در جهت حفظ منافع طبقه 

. سرمايه دار و حفظ سیستم می باشند

سیاستهای ضد کمونیستی و ضد کارگری 
گونه احزاب با هر نامی که برای خود این 

برگزیده اند، نهایتا منجر به جلوگیری از 
انقالب و تداوم سلطه نظام سرمایه داری 

کمترین شکی در این امر نمی .  می گردد
 .توان داشت

 :زيرنويس 

مطلب گاردين را می توانید در اين ( 3)

 لینک مطالعه کنید
http://www.theguardian.com/ne

ws/2015/feb/18/yanis-
varoufakis-how-i-became-an-

erratic-marxist  
 سهیال دهماسی

 7103فوریه 

 از صفحه آخر... در استکهلم "سیاهکل"گزارشی از مراسم بزرگداشت 

وی هم چنین با رجوع به   .اخیز سیاهکل در مورد شکل اصلی مبارزه پرداخترست

منابع تئوریک راهنمای رزمندگان سیاهکل تاکید کرد که یکی از مسایل اصلی هر 
انقالب ضرورت مشخص کردن شکل اصلی مبارزه در میان اشکال پر تنوع مبارزه 

با اتکا به واقعیت  سخنران سپس.  توسط پیشروان انقالبی بر علیه دشمن است
شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران تاکید کرد که در شرایط مشخص کشور ما ، مبارزه 

مسلحانه شکل اصلی مبارزه می باشد و بقیه اشکال متنوع مبارزه هنگامی که در 

خود را  مبارزاتی کنار این شکل اصلی جاری گیرند است که تمامی ظرفیت های
شرفت جنبش توده ها در جهت رسیدن به هدف اصلی آشکار می سازند و باعث پی

وی هم چنین با تاکید بر ماهیت ضد خلقی جمهوری اسالمی و این که .  می شوند
دیکتاتوری ذاتی حاکمیت این رژیم وابسته به امپریالیسم است ، مختصرا تجارب 

جنبش های توده ای دو سه دهه گذشته برای سرنگونی این رژیم را  برشمرد و 

که سلطه چنین شرایطی همان گونه که تجربه روند ظهور و افول جنبش های گفت 
، نشان داد راهی جز توسل به مبارزه قهر آمیز برای  05و  25توده ای دهه 

 . سرنگونی استبداد حاکم را در مقابل توده ها و روشنفکران انقالبی باقی نمی گذارد

راحت کوتاه، بخش دوم برنامه با با پایان سخنرانی رفیق قبادی فر و پس از یک است

آغاز شد و آن ها سه قطعه کار هنری خود به  -شمیم و یارا  -" ربل"هنرنمایی گروه 
را اجرا کردند که مورد توجه حضار " آزادی"و " کودکان خیابانی"، " سنگسار"های  نام

 .قرار گرفت

به ، رفیق صمد "سیاهکل از نگاه نسل جوان"پس از قسمت هنری ، در بخش 
وی از تجارب خود به عنوان یکی از جوانانی که رژیم جنایتکار . سخنرانی پرداخت

که در راه آزادی و تحقق خواست های به حق توده  -جمهوری اسالمی پدرش را 
اعدام نموده است ، مطرح کرد که چگونه  -های ستمدیده ایران مبارزه می کرده 

وی در ادامه .  نبش فدایی آشنا کردکاوش در علل مرگ پدر ، وی را با سیاهکل و ج

صحبت هایش به نقد برخی از تفکرات و ایده های باطلی پرداخت که جمهوری 
وی در این . اسالمی در صدد نشر و پخش آن ها در ذهن نسل جوان امروز  است

مبارزه با "اشاره کرد و متذکر شد که چگونه زیر اسم " نقد خشونت"زمینه به کارزار 
حاکم و رژیم حافظ آن کوشیده اند تا با رشد هرگونه مبارزه و  ، طبقه"خشونت

جوشش انقالبی در میان نسل جوان مقابله کرده و به همین خاطر با تحریف و 

فریبکاری از دسترسی نسل جوان امروز به میراث سیاهکل و آموزش های آن 
 .جلوگیری کنند

ن صحبت های این رفیق با پایا. سخنان رفیق صمد نیز با تشویق جمعیت مواجه شد
، نوبت به بخش پرسش و پاسخ و تریبون آزاد برنامه بزرگداشت دو روز بزرگ تاریخی 

در این قسمت تعدادی از دوستان و رفقای حاضر در مراسم به طرح سئواالتی . رسید
پرداختند ... در مورد چریکهای فدایی خلق، پروژه ایران تریبونال،  اوج گیری داعش و

 .به یکایک آن ها پاسخ گفتکه سخنران 

تن از ایرانیان مبارز در آن  355برنامه بزرگداشت دو روز بزرگ تاریخی که بیش از 
این . شرکت کرده بودند با خواندن دستجمعی سرود انترناسیونال به پایان رسید

تن از عالقه مندان از  25مراسم به طور زنده از شبکه پلتاک نیز پخش شد که حدود 
 .برنامه را به طور مستقیم تعقیب کردنداین طریق 

 سوئد –سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران 

 7103فوریه  01

 

یادمان دو روز بزرگ تاریخی در 

 از صفحه آخر     ...فرانکفورت 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
از همه کسانی که شعله های مبارزه علیه 

سیستم سرمایه داری را برافروخته نگاه 
پس از سخنان . داشته اند قدردانی  نمود

رفیق بهرام، یک استراحت کوتاه اعالم شد 
برنامه و در بخش بعدی، هنرمندان مهمان 

با اجرای موزیک زنده و خواندن برخی ترانه 

سرودها و آهنگ های مردمی به زبان 
فارسی و ُکردی ، بر شور مراسم یادمان 

در هنگام اجرای ترانه  .سیاهکل افزودند
جمعیت با شور و ، سرود آفتابکاران جنگل 

بخش  . شوق هنرمندان را همراهی کردند

حث پایانی مراسم به پرسش و پاسخ و ب
در این بخش فرصتی . آزاد اختصاص داشت

واالت خود را با ئداده شد تا حضار س
سخنران در میان گذارده و نظرات خویش را 

در این قسمت، رفیق  . نیز بیان کنند
های حاضرین پاسخ  سخنران به پرسش

 بحث، گفت و با شرکت فعال حاضرین 

هایی در مورد نظرات و مواضع چریکهای 
ن و مسایل جنبش انقالبی فدایی خلق ایرا

مراسم یادمان دو روز بزرگ  . صورت گرفت
تاریخی با اجرای دست جمعی سرود 

برنامه بزرگداشت  . انترناسیونال پایان یافت

سیاهکل و قیام بهمن یک برنامه موفق 
مبارزاتی بود که با استقبال ایرانیان مقیم 

این شهر روبرو شد و بسیاری از شرکت 
های پیرامونی خواهان  کنندگان در صحبت

تداوم برگزاری این مراسم از سوی فعالین 
 .سازمان شدند

 

 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران

 در آلمان
 7103فوریه  03

 

 

 !تزنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی س
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  !!برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر
  

 

 آدرس پست الکترونیک

: ipfg@hotmail.com    E-mail 

 

 

 بر روی شبکه اینترنت "پیام فدایی"

 از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران

 :در اینترنت دیدن کنید 
.comsiahkalhttp://www. 

 

 اشرف دهقانی رفیق از صفحه 

 :در اینترنت دیدن کنید
 

http://www.ashrafdehghani.com 
 

 

 برای تماس با

 چریکهای فدایی خلق ایران 

 :با نشانی زیر مکاتبه کنید

 
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 ارۀ تلفن شم

 برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران

0044 7946494034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاودان باد خاطره سترگ فرزند راستین خلق، 

 ث سنجریمرچریک فدایی خلق، رفیق کیو
انقالبی کمونیستی که در راه آزادی و 

تحقق خواست های بر حق و انقالبی 

کارگران و توده های تحت ستم ایران یکی 
وار از طوالنی ترین زندگی های بسیار دش

اما پر بار مخفی در زیر سلطه سازمان 
جهنمی امنیت شاه و شرایط اختناق و 

دیکتاتوری حاکم را از سر گذراند و بی 

وقفه و پی گیر همه وجود و توانائی ها و 
قابلیت هایش را در راه رشد واعتالی 

رهایی  و سازمان چریکهای فدائی خلق
ستمکشان از سلطۀ اهریمنی 

 !استثمارگران نهاد

 طنین افکند آوای فدائی در سحر.. .
 لرزید ازشوق

 خروش کینه را برخواند
 :سرود عشق را سرداد که

 پیروزی از آن ما است -
 !زان خلق

ما اینک سرفراز و 

 سخت خرسندیم
که جان خویش را در 

 تیر خواهیم کرد
 ...چون آرش 

چ

و
ن

 
آ

ر
ش

. 
 

 

گزارشي از مراسم بزرگداشت 

 در استکهلم "منقيام به"و  "سياهکل"

،  7532فوریه  0از ظهر روز یکشنبه  بعد

مراسم باشکوهی در بزرگداشت سالگرد 
دو روز بزرگ تاریخی یعنی رستاخیز 

سیاهکل و قیام بهمن در شهر استکهلم 
مراسم با دکلمه ای کوتاه از . برگزار شد

سوی رفیق مجری و خوش آمدگویی وی 

به حضار آغاز گشت و به دنبال اعالم 
رزم "نامه ها یک ویدئو کلیپ زیبا با نام بر

پخش شد " زنان چریکهای فدایی خلق
که در آن تصاویری از زنان کمونیست 

جانباخته در صفوف چریکهای فدایی 

خلق ایران در جریان پیکار بر علیه دو رژیم 
ضد خلقی شاه و جمهوری اسالمی به 

به دنبال این ویدئو . نمایش گذارده شد
سخنرانی رفیق چنگیز کلیپ، نوبت به 

آموزه های "قبادی فر تحت عنوان 

رسید که در " شرایط کنونیسیاهکل در 
سخنران ضمن تاکید بر اهمیت ن جریان آ

تاریخی سیاهکل در تاریخ معاصر ایران و 
تاثیرات غیر قابل انکار آن بر مبارزات 

انقالبی نسل های بعد از خود ،به گوشه 
 دهای نظری ای از تحریفات رایج علیه بنیا

 75بقیه در صفحۀ 
 

 

 

گزارشي از يادمان دو روز بزرگ 

 تاريخي در فرانکفورت آلمان
در ،  7532فوریه  33بعداز ظهر روز شنبه 

چهل و چهارمین سالگرد گرامی داشت 
رستاخیز سیاهکل و سی و ششمین 

سالگرد قیام پر شکوه توده ها مراسمی 
در شهر فرانکفورت از سوی فعالین 

چریکهای فدایی خلق ایران در آلمان 

برنامه در ابتدا با خوشامد  . برگزار شد
گویی رفیق مجری آغاز و سپس جمعیت 

به یاد تمامی جانباختگان آزادی و 
بدنبال   .یزم یک دقیقه کف زدندسوسیال

اعالم برنامه، رفیق چنگیز قبادی فر به 

آموزه های "صحبت پرداخت و در مورد 
با جمع " سیاهکل در شرایط کنونی

در ادامه برنامه یک ویدئو   .سخن گفت
به یاد "کلیپ زیبا و پر احساس با نام 

پخش شد که با استقبال " مادران فدایی

کلیپ،  ز این ویدئوپس ا  .حضار روبرو شد
" سیاهکل از نگاه نسل جوان"در بخش 

نوبت به رفیق بهرام رسید و او در مورد 
چگونگی آشنایی خود با مبارزه و حماسه 

سیاهکل در زیر شرایط خفقان بار ناشی 
 از سلطه جمهوری اسالمی صحبت کرد و 

 75بقیه در صفحۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2377-2319 
 
 

 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

