
  بيانيه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
  مين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکلنهو  مناسبت چهل به

  
 سياهكل يرژاندارم به پاسگاه يك گروه كوچك از رزمندگان انقالبي ١٣٤٩ بهمن ١٩روز دوشنبه 

د، به اين رويداد كه خبر آن به سرعت به گوش همگان رسي. حمله كردند و آن را خلع سالح كردند
پژواك درد و رنج ميليونها ايراني كه زير تازيانه و شالق ديكتاتوري شاه بودند تبديل شد و به همين 

آن ديار بي « ماسي سياهكل خود را همچون يك رستاخيز به ثبت رساند و درحخاطر رويداد 
تي ايران از  با رستاخيز سياهكل جنبش نوين كمونيس.مدافعان آزادي و برابري شد همه  قرار»قراران

اين جنبش به چريكهاي فدايي خلق ايران بر تارك ورد و نام سازمان پرافتخار آخاكستر خود سربر
  . ثبت رسيد

وارد كارزاري شدند كه صف بندي بين سال كار تداركاتي سازندگان حماسه سياهكل پس از چند 
سالوس صفتي انقالب و استبداد را قطعيت بخشيد و مرز روشني با هرگونه طمع ورزي و 

رزمندگان حماسه سياهكل مي دانستند كه در چه راه پرفراز و نشيبي گام گذاشته اند و آماده بودند تا هزينه . اپورتونيستها ترسيم كرد
 نيروي آنچه كه آنها را پيش مي برد،. آنان مي دانستند در راهي كه برگزيده اند هيچ تقدسي وجود ندارد.  خود را بپردازندتصميم

  .  بود عشق به رهايي و برابري ونيتانسا
كه نه فقط  درآورد جنبشبه  زرگي راموج ب كوچك بود، اما همين اقدام اتي معيارهاي نظامي عمليبارستاخيز سياهكل گرچه 

 و همه مصلحت در پس خود پنهان مي كرد  را كه بي عمليي تئوريكپوششهايديكتاتوري شاه را به وحشت انداخت، بلكه همه 
ي رايج كه بر پيكر كمونيستها همچون اختاپوس چنگ انداخته بود را از هم دريد و همزمان با جنگ تمام عيار عليه ديكتاتوري، جوييها

  . سيماي كريه فرصت طلبان عافيت جو را افشا كرد
از سر راه برداشت و موجب را و كمونيست  دغدغه هاي زنان و مردان آزاديخواه  بود كه و عدالتآزاديسرشار از عشق به همين كوله بار 

   .شد» آفتابكاران جنگل«تكثير 
براي رهايي، دمكراسي و عدالت دست به خيزش و قيام زدند، » آفتاب و باد« سال گذشته جا به جاي ايران زمين، هرگاه فرزندان ٤٩در 

  .سرود آفتابكاران جنگل را سر دادند
جوانان آزاديخواه را تحمل كند و كه نداي  تنتوانس ديكتاتورها نخواست و مانند همهشاه در واكنش به رستاخيز سياهكل، محمد رضا 

 بهمن به شهادت رسيدند و رفقا ١٩رفقا مهدي اسحاقي و محمد رحيم سماعي طي عمليات پس از . به سركوبي گسترده روي آورد
حدث قندچي، ناصر سيف دليل صفايي، غفور حسن پور اصيل، علي اكبر صفايي فراهاني، احمد فرهودي، جليل انفرادي، محمدعلي م

هادي بنده خدا لنگرودي، شعاع الدين مشيدي، اسماعيل معيني عراقي، اسكندر رحيمي مسچي، محمدهادي فاضلي، عباس دانش 
 اسفند همان سال به جوخه اعدام ٢٦بهزادي و هوشنگ نيري در بيدادگاههاي نظامي فرمايشي به اعدام محكوم و در سپيده دم روز 

   .ده شدندسپر
برجسته ترين شاعران، نويسندگان، هنرمندان آزاديخواه و پيشرو ترين زنان و   ددمنشانه با موجي از انزجار و تنفر روبرو شد وكشتاراين 

خوني كه از پيكر  و دايي به اشكال مختلف حمايت كردندمرداني كه قلب شان براي آزادي و سوسياليسم مي طپيد، از جنبش پيشتاز ف
  .و سركوب شدگان را پراكندفرودستان  خيزش بر زمين ريخته شد، بذر شورش و اي فداييچريكه

در تاريخ   اهميت و نقش اين رويداد را تكرار مي كنيم تاواكنش شاه و خميني به جنبشي كه با حماسه سياهكل آغاز شد لهرساما 
  .ايران معاصر را نشان دهيم

عزم و اراده آنها اصال ً باور كردني نيست، حتي زنها تا آخرين نفس به جنگ ادامه مي «:  نويسداسداهللا علَم در خاطراتش از قول شاه مي
امير اسداهللا علم، من و شاه، (» .دهند، مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه دستگير نشوند خودكشي مي كنند

  )١٤٦يادداشتهاي محرمانه دربار سلطنتي ايران، ص
 ١٣٥٠ ارديبهشت ٦او در پاسخ به نامه .  از همان ابتدا با فرومايگي عليه جنبش پيشتاز فدايي به موضع گيري پرداختخميني جالد

بايد حادثه سازيها و شايعه پردازيهايي را كه در «:  نوشت١٣٥٠ ارديبهشت ٢٨مسئول اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا، در تاريخ 
موضع خميني » .ومت استعماري است بررسي دقيق كنيد، نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكلممالك اسالمي براي تحكيم اساس حك

، ارگان اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا به چاپ »اسالم مكتب مبارز«آن چنان ننگين بود كه وقتي اين پيام در همان زمان در نشريه 



، نهضت امام خميني، انتشارات مركز )زيارتي(سيد حميد روحاني . (حذف شد» نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل«رسيد، جمله 
  ) ٤٨٧- ٤٨٦، جلد سوم، ص ١٣٧٤اسناد انقالب اسالمي، چاپ دوم پائيز 
 آگاه بود ، تهديد مي كرداو را نهضت ارتجاعي و منفعل  خطراتي كه جنبش مسلحانه دوران شاهازخميني با َشم ارتجاعي خود به خوبي 

 به عنوان بخشي از دولت و سپس ١٣٥٧ اسفند ٩ ابتدا در سپاه پاسداران را  پس از به دست گرفتن قدرت،يتاه مدت كوو براي همين
، در اساس براي مقابله با سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و سازمان مجاهدين  به عنوان يك نيروي مستقل١٣٥٨ ارديبهشت ٢در 

 ونيزي با تلو  مصاحبهدر ،مي رژ دفاعي دانشگاه عالي گروه پژوهشسركرده ، افشارضاريعلپاسدار در اين مورد . خلق ايران بنياد نهاد
 در اون رابطه شكل شتري سپاه ب،مي داشتييهاي ما ناامنيلي كه اون ابتدا قبل از جنگ تحمتيدر عرصه امن«: جام جم گفتحكومتي 
 يدست گرفته بودند و ترورها   خلق كه اسلحه بهني مجاهد، خلقيي فدايهاكي كه حاال چريدانقالب ضي مقابله با گروهكهايگرفت برا

  .».دادند  ي انجام ميعيوس
  

   و مواضع ما١٣٩٨خروش آبان ماه 
 شهر، تضاد توده هاي مردم با ديكتاتوري حاكم افزايش بي سابقه اي ١٥٠ در بيش از ١٣٩٦ قدرتمند تهيدستان در دي ماه قيامپس از 

 حركت اعتراضي از جانب ٩٤٧٣در آن سال شاهد . ران در تب و تاب تغيير و تحول شعله ور بودي جامعه ا١٣٩٧در سال . پيدا كرد
 و ساير رسانه هاي سازمان ما »رد خلقبن« حركت اعتراضي از جانب دانشجويان بوديم كه اخبار آن در ماهنامه ٢٤٣نيروهاي كار و 

  . منتشر شده است
و مردم نيز نمي حكمراني كند  حكومت قادر نيست به شكل گذشته :سي حكم مي راندادو مولفه مهم در جامعه همچنان بر شرايط سي

در نيمه اول سال گذشته جامعه سرشار از جوش و خروش بود و سرانجام در هفته آخر آبان ماه . خواهند به شكل گذشته زندگي كنند
با خيزش مردمي  آبان ٢٤  روز جمعه از شامگاه. واكنش واداشته، اقشار گوناگون جامعه را ب بهاي بنزينهناگهاني و اعالم نشدبا افزايش 

دسترسي به شبكه اينترنت را در سراسر ايران قطع  آبان، ٢٥شنبه  روزرژيم در هراس از سرنگوني از . درنورديدشتاب سراسر كشور را 
  .كرد

 آن ي درونيباندهادسته بنديها و  ي با تمام راهي فقتي والدادگرينظام باساس  شبانه روز ٦قيام دالورانه زنان و مردان ايران زمين طي 
 راز،ي چون تهران، شيياز كالن شهرها جان،ياز بلوچستان تا آذربا ،از خوزستان تا خراسان، از كردستان تا لرستان. زه درآوردبه لر

 كشور، فرودستان، يستانهاا كوچك و بزرگ همه يتا شهرها...  كرمانشاه، كرج، اهواز، سنندج، مشهد، رشت و ز،يبراصفهان، ت
 ري و بلوغ كم نظدهي حاكم را به چالش كشينظم فرتوت و ارتجاع« و جوانان اني رانده شدگان، كارگران، دانشجوهي به حاشدستان،يته

 يالمس اي جمهوركي كه عمق استراتژيهنگام.  خود در برابر چشم و گوش همگان قرار دادندون و خادي را با فري انقالبطيبحران و شرا
 با يي رهاي فاسد و تبهكار و براي باندهاهي رود، در كانون ام القرا، انقالب علي سترگ مردم عراق و لبنان وا مي جنبشهاي ضربه هاريز

 خي تار،يي و دستان پرتوان خلق بپاخاسته با خون و آتش و سرشار از شور رهادهي را درنوردهني مي شهرهايابانهاي بلند خود خيگامها
 ٢٩چهارشنبه ،  تبهكاران حاكمهي علراني پرتوان مردم ااميق راموني پراني خلق ايي فدايكهاي سازمان چرهيانيب(» .سندي نويم خود را

  )٢٠١٩ نوامبر ٢٠ ـ ١٣٩٨آبان 
ي كه ق موثق اخباردنده و ترمز صادر كرد و بر طب يفرمان سركوب ب، »خارجدرس « منبر از ي آبان، خامنه ا٢٦ كشنبهيدر بامداد روز 

 هزار تن ٢٠ تن در اين خيزشها و يا در بازجوييهاي پس از بازداشت به شهادت رسيده و بيش از ١٥٠٠تاكنون منتشر شده، دستكم 
  . بازداشت و يا مجروح شده اند

  
  : جمعبندي ما از قيام سترگ آبان چنين بود

 آن در مركز مشكالت ي دروني و باندهاهاي با همه دسته بندنراي حاكم بر امي شده و رژيدي وارد مرحله جدي انقالبطي بحران و شرا-١«
 و گري بار دكيجامعه .  كندي است كه كرامت، ارزشها و غرور آنها را لگدمال مي قرار دارد و منبع تضاد منحطراني مردم ايهايو دشوار

  .  به پا خواسته استطي شراني ايادي بنريي تغي براشتري توان با بار بنيا
 از گروهها و ي برخدگاهي سال گذشته نشان داد كه بر خالف دكي ي طيچند روز گذشته و صدها حركت اعتراض يامهاي ق-٢

 حاكم قرار ي كند و نه آنان را در كنار استبداد مذهبي و منفعل مني نه مردم را گوشه نشي و فشار خارجمي تحر،ياسي سيتهايشخص
  .  دهديم



 به تله افتاده ميرژ.  رودي مشي با قدرت به پرمسلح،ي شهروندان غهي علي جنگتياب جناك و ارترحمانهي با وجود سركوب بامي ق-٣
 از آن اوست و يروزي مبارزه، نفس هر كس كه بلندتر است، پني ادانيدر م. دشي درهم كوبدي رها كرد و بادي او را نبابانياست، گر

 به ش،يپس به پ...  است هي فقتي فرتوت والميداختن رژ سركوب، در حال از نفس انني در برابر ماشراني اريل جانانه مردم ديستادگيا
  »!شيپ

  
  جي، كالن ضربه به نظامخروجي تشديد بحران خار

 رو آورد و ولي فقيه نظام براي مهار بحران انقالبي داخلي و براي به بيراهه كشاندن انقالب مردم عراق و لبنان به تشديد بحران خارجي
   . انجاميد و ابومهدي مهندسك رشته تنشهاي نظامي در عراق عليه آمريكا زد كه در انتها به هالكت پاسدار قاسم سليمانيدست به ي

 شينمانداختن اابتدا با به راه . كردند» انتقام سخت« آمريكا را تهديد به ، كارگزاران سياسي و امنيتي رژيم،پس از اين كالن ضربه
. ا صرف هزينه هاي كالن ضربه خيزش آبان و هالكت قاسم سليماني را با مرده سواري ترميم كنندب د كوشش كردنيجنازه گردان

ها تن در ازدحام ساخته و پرداخته شده  ده كهشددر كرمان ديگر  ي فاجعه انسانكينمايش خاكسپاري جنازه سليماني تبهكار منجر به 
 خطر و اثر به طرف ي كه موشك بيدر همان هنگامسپاه پاسداران  ،مزمانه.  مجروح شدنديشتريجان خود را از دست دادند و تعداد ب

 ساعته ٧٢پنهانكاري .  خدمه آن را گرفت٩ مسافر و ١٦٧ را سرنگون كرد و جان ي مسافربريماي هواپكي كرد، ي پرتاب مكايآمر
 آذر و در ١٦دانشجويان كه در . گيختن و اعتراف به آن پس از فشارهاي داخلي و بين المللي، خشم و نفرت جامعه را براحاكميت

دانشگاههاي تهران به سرعت مورد دانشجويان خروش .  قيام كردند، اين بار هم همراه مردمپاخاسته بودندسراسر كشور عليه كل نظام ب
 و قاسم اش را ولي فقيهواليت، ، زنان و مردان آزاديخواه روزچهار طي  و  قرار گرفت شهر و در دهها مكان٢٠م دستك، حمايت مردم

  . شستند و آويزان كردند
 يبه شكل، »خطر جنگ « و با توجيهكشته شدن يكي از جنايتكارترين سركردگان سپاهبه بهانه  كساني كه خالف ادعايبرتوده برخاسته 

 معركه اين لي توخا تمام هياهوي،، طي چهار روز خيزش و جنبشكردندمي تبليغ و ترويج به سود رژيم ) مستقيم و در لفافه(مضحك 
  .را در غريو شعارهاي خود محو كردگيري مضحك 

 واليتش ،خامنه اي قاتله/ جمهوري اسالمي نمي خوايم نمي خوايم/ مرگ بر اصل واليت فقيه/ مرگ بر ديكتاتور« : فرياد مي زدندمردم
 ما همين جاست دروغ مي گن دشمن /ديكتاتورِ سپاهي، داعشِ ما شمايي/ سپاه جنايت مي كند، رهبر حمايت مي كند/ باطله

ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ / مرگ بر خامنه اي/ مرگ بر اين واليت، اين همه سال جنايت/  خائنه سليماني قاتله، رهبرشم/ آمريكاست
  . ل شد تبديبي سابقه رژيم جمهوري اسالمي و در راس آن خامنه اي» تنبيه«به   تشديد بحران خارجي»تدبير«بدين ترتيب  »...ما و 

  
  تشديد جدال در هِرَم قدرت

در سال گذشته به موازات تعميق و اعتالي انقالبي و گسترش خيزشهاي مردمي، تضادهاي دروني در هِرَم قدرت شدت و حدت بي 
جرايم ه با و مبارز (CFT)  مقابله با تامين مالي تروريسمهايكنوانسيونجدال بين باندهاي دروني رژيم بر سر . سابقه اي پيدا كرد

، جدال بين باند روحاني با شوراي نگهبان گوش به فرمان خامنه اي، مساله به اصطالح مبارزه با )پالرمو(سازمان يافته فراملي 
اين تضادها تا كنون . بر سر آن تضاد واقعي دارنداز جمله مواردي است كه باندهاي درون حاكميت ... اموال عمومي و » چپاولگران«

نقشه راه خامنه اي با .  تعيين تكليف نشده است،پيرامون سركوب مردم و مهار جنبش براندازي دارند  باندها اينكهحدتي تحت تاثير و
كه با برگماري يك جالد و قاتل در راس قوه فاسد قضاييه كليد خورد، به احتمال زياد به قلع و قمع باند موسوم » جوان گرايي«عنوان 

 اسفند امسال ختم مي ٢ در شعبده بازي انتخابات يازدهمين دوره مجلس در روز آن» اصالح طلب«الح  و زائده به اصط»اعتدال«به 
 با يك نمايش ،كه هواي ياغيگري احمدي نژاد به سرش نزندرا پس از آن خامنه اي درصدد است تا يك غالم حلقه بگوش خود . شود

  .  به مسند رياست جمهوري برگماردقالبي
 بدنه رژيم، توازن  ازريزش. دعملي كن نمي تواند به طور صددرصد خواهد،ه اي به عنوان فرد اول نظام مي  خامنبديهي است كه هرچه

 مردمي است كه مي تواند تمام نقشه هاي خامنه اي به يمهمتر از آن وجود بحران انقالبي و قيامها. قوا را به طور مداوم تغيير مي دهد
  . برهم زندرا  امعطور به   و برنامه هاي كل نظامصطور خا

  
  !زنان و مردان آزاديخواه



 و مبارزه محرومان و ي آگاهري از رشد كم نظي سال تولد خود با ابراز خرسندپنجاهمين در آغاز راني خلق ايي فدايكهايسازمان چر
 ،ييت ستم جنسي نابود،يوكراس دم،ي آزادي و استثمار و براضي از ستم، تبعي عاريياي به دندني همچنان به مبارزه تا رسدگان،يستمد
  . دهديدولت ادامه م  از ني ديي عدالت و جداشرفت،ي صلح و پ،ي و مليمذهب

پاي چوبه   كه در زندانهاي شاه و شيخ، در  راسازمان چريكهاي فدايي خلق ايران خاطره همه زنان و مردان دلير جنبش پيشتاز فدايي
  . گرامي مي دارد،به شهادت رسيدند رگ جنبش كمونيستي ايران تُو در راه هدفهاي سِ هاي دار، در پيكار با دشمن 

 تن از سرنشينان هواپيماي ١٧٦، جان باختن  ماه تن از قيام كنندگان آبان١٥٠٠سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران شهادت بيش از 
را به خانواده و بستگان آنان و به  ... و مانيوال مرده سواري قاسم سليادر كارن تن از مردم كرمان ٧٠دن نزديك به اوكرايني و كشته ش

هاي كانادا و اوكراين به رژيم ايران براي دست تمردم ايران تسليت مي گويد و از مجامع بين المللي مي خواهد كه در همكاري با دول
  .برداشتن از پنهانكاري و ارسال جعبه سياه هواپيما به اوكراين فشار مكفي و عملي وارد كند

هاي فدايي خلق ايران همبستگي خود را با قيام مردم عراق و لبنان اعالم كرده و با گراميداشت خاطره شهداي جنبش چريكسازمان 
  .  تسليت مي گويدآنان را به خانواده و به مردم لبنان و عراق، فقدان اين دو كشورآزادي خواهي مردم 

ها و گزارشهاي سياسي اعالم شده، ما اين شرايط را ه در بيانيه نه كشفاف و صريح است و همان گوكنوني مواضع ما پيرامون شرايط 
  .ارزيابي كرده ايم» وضعيت انقالبي«

ستيز توده ها با حاكميت در تماميت آن، تضاد بين قدرت حقيقي و قدرت حقوقي، تضاد بين مناسبات بورژوايي حاكم با «به گمان ما 
شدت و حدت بي ) آمريكا، اروپا و خاورميانه(ام جمهوري اسالمي با كشورهاي ديگر د نظو تضا) استبداد ديني(روبناي ناسازگار سياسي 
» در تاريخ صد ساله كشور ما، هيچگاه تضادهاي اساسي جامعه به اين ميزان عميق و درهم تنيده نبوده است. سابقه اي پيدا كرده است

سازمان ما ايجاد . شكال مبارزه را حق مسلم مردم ايران مي شماريمامي اما قيام همگاني و استفاده از تم«: كرده ايمتاكيد ين او بنابر
هسته هاي مخفي مقاومت، تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و خبررساني، ايجاد كميته هاي مخفي عمل و شوراهاي هماهنگي، 

ين راهكارها اشكال مناسب و عملي براي ا. ندرا راهكارهاي ايجاد بي شمار كانونهاي شورشي مي دا... سازمانيابي براي نافرماني مدني و 
هماهنگي مبارزه كارگران، معلمان، كارمندان، مزدبگيران، پرستاران، دانش آموزان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، فرهنگيان و 

  » .هنرمندان است و ما به سهم و توانايي خود در اين مسير تالش مي كنيم
 آن و به سرانجام ي دروني و باندهاهاي حاكم با همه دسته بندي مذهبي استبدادمي رژي سرنگون،رانيا و مقدم مردم هي اولخواست

  .  استي و عرفكي نظام دمكراتكي و استقرار كيرساندن انقالب دمكرات
 كه تعرض ختهيام گس لگي دارهي نظام حاكم و سرماهي علراني از مبارزه به حق كارگران، معلمان، پرستاران، كشاورزان و همه مزدبگما

 جادي حق اعتصاب، استه،ي شايمزد عادالنه و زندگ. مي كني متي حماافته،ي ي سابقه اي مردم دامنه بشتي و معيآن به سطح زندگ
 از ريگي است و ما به طور پراني كار ايروهاي حق مسلم نران،ي حقوق مزدبگنيكار بر تام  ي المللني بسازمان مستقل و نظارت يتشكلها

   .مي كني متيحماآن 
 و از  را به پشتيباني از مبارزه و مقاومت مردم ايران فرامي خوانيم كاريروهاي ني هاهي و اتحادكاهاي مدافع حقوق بشر، سندي نهادهاما

  حقوق بشرتي را مشروط به قطع شكنجه و اعدام و رعاراني امي خود با رژي مناسبات اقتصادهي كه كلمي خواهي جهان ميهمه كشورها
  . شناسندتي حاكم به دست خودشان را به رسمميژ رريي تغي براراني كنند و حق مردم ارانيورد شهروندان ادر م

اين  در  شركت تبليغ وه شعبده بازي انتخابات مجلس ارتجاع را تحريم كرده وهاي فدايي خلق ايران يازدهمين دورسازمان چريك
  .داندنمايش ضد مردمي را عليه منافع مردم ايران مي 

 مي رژي به منظور سرنگوني جبهه همبستگجادي اي را به اتحاد و مبارزه براخواهي آزادانيراني همه اراني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان
  . خواندي و مستقل فرا مكي سكوالر، دموكراتي جمهوركي جاديا  و هي فقتي والي مذهبياستبداد

  
  
  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي واليهب مذي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شماراني بما«
  »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوري بر دمرگ«
  

  راني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان
  ٢٠٢٠ فوريه ٤ – ١٣٩٨ بهمن ١٥سه شنبه 



  


