
  !و قيام بهمن در گراميداشت رستاخيز سياهكل
وخلقهاي تحت ستم ايران بر عليه امپرياليسم و نظام سرمايه داري  در تاريخ پر افتخار پيكار طبقه كارگر

وابسته به آن، صفحات درخشاني وجود دارند كه نقش برجسته و چشمگيري را در پيشبرد جنبش انقالبي 
 بهمن سال 19بدون شك رستاخيز سياهكل در . ه آنها ايفا كرده اندتوده ها و تحقق اهداف حق طلبان

 بر عليه رژيم شاه برجسته 1357 بهمن سال 22 و 21 و قيام پرشكوه توده هاي به پاخاسته در 1349
ترين اين صفحات در تاريخ مبارزاتي معاصر ميهن ما هستند كه برغم گذشت چند دهه از وقوع آنها به 

چشمگيرشان در روند مبارزات آزاديبخش مردم ما به سمبل هايي تبديل شده اند،  دليل اهميت و تاثير
سمبل هائي كه همچنان الهام بخش مبارزات نسلهاي جديدي از انقالبيون و مبارزين در تداوم پيكار بر 

  . عليه دشمنان طبقاتي مردم ما مي باشند
  

ن فرزندان دالور كارگران و زحمتكشان ما يعني چريكهاي فدايي خلق در جنگلهاي  صفير آتشين گلوله هاي نسلي از پاكتري49 بهمن سال 19در 
. شمال، سراسر خاك دربند ميهن ما را درنورديد و بر زمستان سرد و سياه حاكم بر زندگي توده هاي در زنجير نور و گرماي آگاهي افشاند

 دادند، بلكه با نثار خون خود "اعالن جنگ"به دشمن غدار يعني رژيم مزدور شاه  با رستاخيز سياهكل نه تنها 49 بهمن سال 19كمونيستهاي فدايي در 
درست به همين دليل بود كه آنان بر تارك تاريخ ميهن ما جاي گرفتند و مهرشان .  و رسيدن به آزادي را به توده در زنجير نشان دادند"راه انقالب"

 آواي چريكهاي فدايي خلق در جنگلهاي شمال، به "نسيم تند"ديري نگذشت كه . فتبه اعماق قلب و وجود توده هاي استثمار شونده راه يا
 ميليونها تن از توده هاي به پاخاسته، توده هايي كه با الهام از فرزندان راستين خود در جنبش مسلحانه، 57 بدل شد و در بهمن "طوفاني سهمگين "

فدايي، فدائي، "،"ايران را سراسر سياهكل مي كنيم"ژواك پيام رزمندگان سياهكل و فرياد سالح بر گرفته و به جنگ دشمنان خود رفته بودند، با پ
 سرمايه را زير و رو كردند،و زمين را در زير پاي امپرياليستها و "جزيره ثبات و امنيت" ، "تنها ره رهايي، ره سرخ فدائي" و "تو افتخار مايي

  . مزدورانشان به لرزه درآوردند
  

 هر چند بنا به داليل عيني مشخصي شكست خورد و نتوانست نفوذ امپرياليستها را در جامعه ما قطع و به 57ده هاي قيام كننده در بهمن جنبش عظيم تو
   اجتماعي و نظامي ايران پايان دهد، ولي توده هاي مبارز، سرانجام رژيم ديكتاتوري شاه و به همراه-هرگونه دخالت آنان در امور اقتصادي و سياسي

واقعيت اين است كه امپرياليستها در برهه حساسي از تاريخ . آن رژيم سلطنتي در ايران، اين مظهر سركوب و ستم را به گورستان تاريخ سپردند
خميني مبارزاتي خلقهاي ايران، در شرايط فقدان يك رهبري واقعاً كمونيستي در جنبش توده ها، با امكانات مادي و تبليغي خود موفق به قالب كردن 

به مردم ما شدند، با اينحال روي اين امر نيز بايد تأكيد نمود كه انحراف سازمان چريكهاي فدائي خلق از نظرات و خطوط پرولتري خويش و اشغال 
ي آن ، موجب ضعف جنبش كمونيستي در اين دوره گشته و نقش منفي خود را در رويدادها50مركزيت آن توسط اپورتونيستها در سالهاي آخر دهه 

اين همان رهبري اپورتونيستي اي بود كه پاي خائنين بعدي را نيز به آن سازمان باز نمود؛ و با روي كار آمدن رژيم مرتجع . دوره به جا گذاشت
هاي فدائي جانشين رژيم شاه، همگان غلطيدن آن به دامن ارتجاع را مشاهده كردند و معلوم شد كه با غالب شدن خطوط اپورتونيستي بر سازمان چريك

خلق، سران اين سازمان تا چه حد از تئوري، فرهنگ و پاي بندي به ارزش هاي كمونيستي بدور  بوده و تنها با ميراث خواري از افتخارات و مبارزات 
   .، مركزيت آن سازمان را اشغال كرده بودند50چريكهاي فدايي خلق در دهه 

  

 



 كه خود از پشتوانه هاي نظري و سياسي انقالبي حاصل از  جنبش مسلحانه و به 56-57سال هاي مسلم است كه درسها و تجارب جنبش عظيم توده اي 
.  برخوردار بود، توشه پر باري براي  مبارزات كنوني و آينده بوجود آورده است50طور اولي از رستاخيز سياهكل و جنبش كمونيستهاي فدايي دهه 

حاكم همزمان با پيشبرد برنامه هاي غارتگرانه  امپرياليسم در ايران و به طور اولي تشديد استثمار توده با توجه به چنين واقعيتي است كه امروز طبقه 
ها و سركوب انقالب آنها، تمامي منابع و قدرت سهمگين زرادخانه ايدئولوژيك ارتجاعي خود را نيز براي ايجاد سدي در مقابل كسب آگاهي و رشد 

در چارچوب چنين .  ايدئولوژيك را به جنبش انقالبي آنان سازمان داده است-رفته و يك هجوم گسترده سياسيمبارزات انقالبي توده ها بكار گ
 متعلق به استثمارگران حاكم، در تالش براي پاك كردن حافظه تاريخي "خلق افكار عمومي"هجوم ضد انقالبي است كه ما شاهديم كه دستگاه هاي 

  .به جا مانده از نسلهاي گذشته مي پردازندتوده ها، به تحريف تجارب مبارزاتي 
  

چريكهاي " ايدئولوژيك ارتجاعي بر عليه ايده ها و دست آوردهاي انقالبي گذشته را امروز مي توان در كتاب –موج جديدي از كارزار سياسي 
در اين كتاب پس از صدها صفحه . ده نمود منتشره از سوي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي، مشاه"1357فدايي خلق، از نخستين كُنش ها تا بهمن 

اصطالح اثبات بي ارتباطي چريكها با توده هاي ه تاريخ نگاري تماما جعلي و دروغ در مورد پيدايش و چگونگي عملكرد چريكهاي فدايي خلق، براي ب
جي از زمين چمن دانشگاه تهران در حالي كه در هنگامه انقالب اين بار چريكهاي فدايي خلق در تنهايي مطلق در كن"تحت ستم، ادعا مي شود كه 

افشاي اين دستبرد به انبان تجارب تاريخي . "ايران را سراسر سياهكل مي كنيم: تمامي درهاي ارتباط خود را با مردم قفل زده بودند، شعار مي دادند
  .  توده ها، موضوع پيام امسال ماست

  
اصطالح اثبات بي ربط ه كند، اين نكته است كه نفس طرح تحريفات وزارت اطالعات براي بآنچه در مقام اول در زمينه بحث فوق جلب توجه مي 

 سال از اين وقايع تاريخي و در شرايطي كه سالهاست دشمن ادعاي نابودي 30بودن سازمان چريكهاي فدائي با توده ها، آن هم با گذشت بيش از 
خود روشنگر وحشت جمهوري اسالمي از خط انقالبي اين سازمان يعني تئوري مبارزه مسلحانه تمامي سازمانهاي انقالبي و چريكها را مي كند، بخودي 

اما در پاسخ مشخص به . و بيانگر نيازي ست كه تالش براي تحريف تاريخ مردم ما در اين شرايط را از سوي ديكتاتوري حاكم ضروري مي كند
توجه نسل مبارز كنوني به تجارب انقالبي گذشته و خدشه دار كردن محبوبيت توده اي تالشهاي فوق كه هدف از آنها جلوگيري از گسترش عالقه و 

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران مي باشد، بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه اتفاقاً برخالف دروغپردازيهاي دشمن و تاريخ نگاريهاي جعلي وزارت 
، همه مي دانند 57بودن چريكهاي فدائي خلق با جنبش زنده و جاري توده ها در مقطع قيام بهمن  در مورد جدا از توده بودن و بيگانه ،اطالعات آن

ستاد اين . كه در آن زمان، سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران در تمام ايران و حتي در نقاط دورافتاده نامي شناخته شده و محبوب توده ها بود
ه بود مركز رفت و آمد توده هاي مبارز و بويژه جواناني بود كه با تمام وجود خود خواهان پيوستن به سازمان و دفاتر آن در هر كجا كه برقرار شد
 اين "هوادار"در همين زمان صدها محفل و تشكل كارگري در كارخانه ها و واحد هاي توليدي خود را . صفوف اين سازمان و همكاري با آن بودند

رخ انقالبي چريكهاي فدائي و خونهاي پاكي كه از سالها قبل براي پيشبرد اين خط در مبارزه با رژيم شاه از خط س. سازمان و جزئي از آن مي دانستند
پيكر صد ها فدايي در راه تحقق منافع ستمكشان چه در ميدانهاي نبرد و چه در سياهچالهاي رژيم شاه بر زمين جاري شده بود، چنان تاثيري بر ذهنيت 

رده بود كه آنها با تمام وجود به اين سازمان به عنوان سازمان مدافع منافع خود مي نگريستند و به هر صورتي از آن و سطح آگاهي توده ها گذا
 و اين البته در شرايطي بود كه آنها هنوز با ماهيت اپورتونيستهايي كه با رد خط مشي،نظرات و گذشته انقالبي -پشتيباني و حمايت مي كردند

  .راس آن نشسته بودند، آشنا نبودندچريكهاي فدايي خلق در 
 

، اين تنها دو سازمان چريكهاي فدائي خلق و 50 و 40از طرف ديگر، اين واقعيت مهم قابل تأكيد است كه از ميان همه نيروهاي سياسي جامعه در دهه 
ح شاه، موفق به ايجاد ارتباط با توده هاي تحت ستم و سازمان مجاهدين خلق بودند كه بدليل در پيش گرفتن راه مبارزه مسلحانه با رژيم تا بن دندان مسل

فدايي، "، نفوذ چريكهاي فدائي خلق در ميان مردم تا به آن حد بود كه شعارهاي "در هنگامه انقالب"، 57به خصوص در سال . رنجديده ايران شدند



اين امر، انعكاس اين واقعيت . داده مي شد چه و خيابان، سر از طرف توده ها در كو"ايران را سراسر سياهكل مي كنيم" و "فدائي، توافتخار مايي
بود كه سازمان چريكهاي فدايي خلق در پرتو نظرات و پراتيك انقالبي خويش در تمام دوره اختناق شاهنشاهي، در دل تودهاي رنجديده ايران جا 

 بود كه معلوم شد كه "هنگامه انقالب"همچنين درست در همان . گرفته و اكنون امكان يافته بود كه به يك سازمان توده اي فراگير تبديل گردد
 قبل از اين كه حتي خميني و اعوان و انصارش را -مردم در دورترين روستاهاي كشور نيز چريكها را مي شناختند و از آنها هواداري مي كردند

وبيت چريكهاي فدايي خلق در ميان توده هاي تحت ستم را بفهميم به اين ترتيب اگر با رجوع به خود واقعيات بخواهيم درجه ارتباط و محب. بشناسند
بايد گفت كه حداقل در تاريخ يكصد ساله مردم ما بعد از انقالب مشروطيت، كمتر جرياني قادر شده تا نظير چريكهاي فدايي خلق در چنين سطحي با 

ي توان ابعاد و بزرگي ضربه اي كه اپورتونيستهاي نفوذ كرده در سازمان پر اتفاقاً با توجه به همين واقعيات است كه م. استقبال توده اي مواجه شود
  .افتخار چريكهاي فدائي خلق، به جنبش كمونيستي ايران زدند را باز شناخت و به جمعبندي آن تجربه تلخ پرداخت

  
ان سياهكل كه در يكي از سياه ترين دوران زندگي از جنبه اي ديگر در رابطه با ادعاي فوق الذكر، بايد به اين امر اشاره كرد كه هدف رزمندگ

مبارزه مسلحانه، هم "مشقت بار توده ها در زير چنگال رژيم شاه، پرچم مبارزه را بر افراشتند، بر مبناي تئوري رهنماي خويش كه در دو اثر درخشان 
نقبي به "ه انقالب كردن به نيابت از توده ها بلكه زدن  تدوين گشته، ن"ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا"، و "استراتژي و هم تاكتيك

 آنها و جاري ساختن انرژي انقالبي كارگران و خلقهاي ستمديده و مهمتر از آن سازماندهي آنها در صحنه مبارزه طبقاتي براي نابودي "قدرت تاريخي
ده هاي رنجبر بودند كه مي بايست بر عليه نظام استثمارگرانه حاكم چرا كه در انديشه انقالبي چريكها اين كارگران و تو. نظام سركوبگر حاكم بود

انقالب كنند، آنها مي دانستند كه بدون ارتباط با توده و بدون متشكل كردن انرژي مبارزاتي آنان به هيچ وجه نمي توان از يك انقالب آزاديبخش 
 تحقق بخشيدن چگونگيبراي جنبش كمونيستي و روشنفكران كمونيست، ) ن نيزو هم اكنو(اساساً مساله اصلي در آن دوره . حتي سخني به ميان آورد

 بود كه در آن پيشرو مي بايست با ارتباط با كارگران و زحمتكشان و رهبري مبارزات آنان، قدرت اليزال توده هاي استثمار مسيريبه اين هدف و 
تئوري مبارزاتي چريكها يك مانيفست .  و آنها را براي به ثمر رساندن يك انقالب پيروزمند سازماندهي و بسيج نمايدشونده را به ميدان مبارزه سرازير

با چنين اعتقاد راسخي به قدرت توده ها بود كه رزمندگان سياهكل درحالي . انقالبي و پراتيك بر اساس آن پاسخي قاطع و واقعي  به چنين نيازي بود
  .  را به توده ها نشان دادند"راه" گروه كوچك خود را نيز مي دادند، با نثار جانشان، كه احتمال نابودي

  
اين حركت اگر مطابق بر .  حركت چريكهاي فدايي خلق و جنبش نويني كه آنان بنياد گذاردند هرگز يك حركت جدا از توده و بي ربط به آن نبود

 پاسخ صحيح به نيازهاي عيني مبارزه طبقاتي نبود، نمي توانست در جايگاه واالي كنوني خود روند پيشرفت تاريخ نبود، اگر جنبش انقالبي سياهكل
در حالي كه جامعه تحت سلطه ما برغم تمام تجارب نااميد كننده باقي مانده از حزب خائن توده در حافظه اش در آن دوران سياه، . قرار داشته باشد

سخت ترين شرايط مبارزه بي امان جاري در آن دوره به آن  دائي خلق را نشان داد و مهمتر از همه دربسيار سريع اعتماد خود به حركت چريكهاي ف
 - عالوه بر جريان رسوا و خائني مثل حزب توده 50و  40مگر در پروسه شكل گيري و فعاليت بي امان چريكهاي فدايي خلق در دهه هاي .  نيرو داد

 محافل و سازمانهاي ريز و درشت ديگر هم از ضرورت مبارزه با رژيم شاه سخن نمي گفتند؟ ولي چرا هيچ كدام ،-با سابقه اي بسيار بيشتر از چريكها
از آنها قادر نشدند حتي ذره اي از موفقيت مبارزاتي چريكهاي فدايي خلق در آن دوران را بدست آورند و يا كمتر از آن هيچ مبارزه اي جدي بر 

  سازمان دهند؟  عليه حكومت ديكتاتوري شاه را 
  

آنها در درجه اول فاقد تئوري انقالبي رزمندگان سياهكل يعني تئوري ماركسيستي لنينيستي مبارزه مسلحانه بودند؛ تئوري اي . پاسخ كامال روشن است
 شيوه حل تضاد هاي كه از واقعيت عيني خود جامعه تحت سلطه ما كسب شده بود و پاسخ به چگونگي در هم شكستن بن بست موجود در مبارزه  و

 لنينيسم با -طبقاتي را به نمايش مي گذارد؛ تئوري اي كه راه عملي مبارزه با دشمن را نشان مي داد و در يك كالم حاصل انطباق خالق ماركسيسم
ن تئوري با حمايت توده درست به همين دليل چريكهاي فدايي خلق ايران در مدتي بسيار كوتاه و پس از عمل به اي. شرايط مشخص جامعه ايران بود



 رشد كرد و در مقطع قيام توده ها به منبع اميد و الهام ،ها روبرو شد، در زير سلطه يكي از سياهترين اختناقهاي ناشي از حكومت شاه و ساواك آن
د با رژيم شاه و با مواجه شدن از در حقيقت اين سازمان به بركت تئوري رزمندگان سياهكل و در نتيجه ي سالها مبارزه بي امان خو. آنان تبديل شد

اقبال وسيع توده اي، نامش با نام كمونيسم در ايران گره خورد و توانست به مثابه بزرگترين سازمان كمونيستي حتي در سطح منطقه خاورميانه مطرح 
  . شود

  
 مختص به دستگاه اطالعاتي رژيم وابسته به امپرياليسم  بودن به چريكهاي فدايي خلق به هيچ وجه تازگي نداشته و"جدا از توده"البته انتساب اتهام 

، نه تنها فشار دستگاه 50واقعيت اين است كه راهگشايي رزمندگان سياهكل و مبارزات ادامه دهندگان راه آنها در دهه . جمهوري اسالمي نمي باشد
چندان بخشيد، بلكه از سوئي ديگر، جبهه اي تازه در زمينه  ادي دوهاي امنيتي رژيم شاه براي يافتن و نابود كردن چريكهاي فدايي خلق ايران را ابع

ايدئولوژيك و سياسي نيز در مقابل اين سازمان گشوده شد كه حركت جديد را بر نمي تابيدند و با شدت گيري مبارزه طبقاتي در جامعه، هر چه 
سردمداري اين طيف از نيرو ها را حزب .  و ايفاي نقش مشغول شدندبيشتر در مقابل تئوري ماركسيستي راهنماي چريكهاي فدايي خلق به صف آرايي

خائن و رسواي توده بر عهده داشت كه همچون هميشه در مقاطع حساس تاريخ مبارزاتي كارگران و زحمتكشان ايران، در جهت مخالف با مصالح 
 "خرابكاران"امه هاي حكومت هر روز خبر جديدي از درگيري با در شرايط متالطم مبارزاتي آن روزها، روزن. جنبش انقالبي مردم گام بر مي داشت

در چنين . سخن مي دادند  موفقيتهاي ساواك خود در مواجهه با چريكها دادب را چاپ و در با- يعني كمونيستهاي فدايي و مبارزين مسلح ديگر –
 بودن آنان اشك تمساح مي "صادق" و "جوان"يك فدايي و شرايطي رهبران حزب خائن توده نيز در حالي كه فريبكارانه براي جانباختگان چر

 ديكتاتوري حاكم و اعليحضرت همايوني براي طبقه حاكم سخن مي گفتند، شديدا به رديه "انقالب سفيد"ريختند، و در همان حال اندر مزاياي 
در اين راستا يكي از . ادامه دهندگان راه آنها مشغول بودنداصطالح تئوريك بر عليه تئوري انقالبي رزمندگان سياهكل و تبليغ بر عليه ه نويسي هاي ب

 به چريكهاي فدايي خلق بود كه امروز با زبان و ادبياتي ديگر "جدا از توده بودن مشي چريكي"موارد اساسي اين رديه نويسي ها همانا انتساب اتهام 
ته در اين باصطالح مبارزه ايدئولوژيك با نظرات چريكهاي فدايي خلق، الب. توسط نويسندگان وزارت اطالعات بر عليه اين سازمان تكرار مي شود

خاص همه دروغگويان كه خود، به عدم حقانيت خويشتن آگاهند، استفاده مي كرد؛ به اين ترتيب كه نخست تئوري  حزب خائن توده از متدولوژي
يچ ربطي به تئوري شناخته شده چريكهاي فدايي خلق و مواضع راهنماي رزمندگان سياهكل را تحريف و سپس محصول تقلبات تئوريك خويش كه ه

در اين زمينه بطور مثال رهبران حزب خائن توده از همان ابتدا چريكهاي فدايي . اصطالح به نقد مي كشيده آن سازمان نداشت را بنام تئوري چريكها ب
 ندارند؛ آنها "اعتقادي"ين طبقه و ايجاد حزب طبقه كارگر در انقالب  و امر تشكل و رهبري ا"طبقه كارگر"خلق را متهم مي كردند كه بكار درون 

 انقالب "توده ها" بوده و مي خواهند به نيابت از "ماجراجو" و "آوانتوريست"همچنين با ريا و تقلب مدعي مي شدند كه چريكهاي فدايي خلق 
تزاع آنها و با عاريه جمالتي از آثار لنين كبير، براي باصطالح رديه نويسي خود كنند و در اين زمينه نيز مي كوشيدند تا با مثله كردن نظرات لنين و ان

  .  بر عليه مشي مسلحانه، پشتوانه هاي تئوريك نيز دست و پا كنند
  

 و تئوري اما، در مقابل شانتاژ تبليغاتي وسيعي كه اپورتونيستها و در راس آنها حزب توده خائن از همان ابتدا بر عليه چريكهاي فدايي خلق
ماركسيستي راهنماي آنها براه انداخته اند، كافي ست تا برسم هر مبارزه ايدئولوژيك شرافتمندانه و ماركسيستي، بجاي تقلب و تحريف، به آثار و 

ثبت شده تاريخي اتفاقاً با رجوع به اسناد موجود و واقعيات . مواضع اعالم شده خود جريان مورد بحث و در اينجا چريكهاي فدائي خلق رجوع كرد
 لنين، "چه بايد كرد"در مورد نظرات و پراتيك كمونيستهاي فدايي، مي توان ديد كه بطور مثال بر خالف ادعاي رايج اپورتونيستي كه با استناد به 

 كمونيستهاي فدايي چه در چريكهاي فدائي خلق را غير مرتبط با كارگران و مسايل كارگري جلوه مي دهند، بخش بزرگي از فعاليتها و انرژي انقالبي
  . ها معطوف به طبقه كارگر گشته است پروسه تكوين اين جريان و چه بعد

 



همانا توضيح جايگاه و وظايف يك نيروي ) و سپس آنارشيستها(اگر مساله اصلي در كتاب ارزشمند چه بايد كرد لنين در برخورد با اكونوميستها 
 را آموخته و بلد باشد تا بتواند بر مبارزات "مبارزه با پليس سياسي" است كه فن "نقالبيون حرفه ايسازماني متشكل از ا"پيشاهنگ واقعي يعني 

اقتصادي و خودبخودي طبقه كارگر تاثير گذاشته و آن را به سطح سياسي و مبارزه با كل دستگاه حاكم ارتقا دهد ، آنگاه مي توان ديد كه چگونه 
ماركسيستي را در عمل خود جاري ساخته و بدور از كپيه برداريهاي اپورتونيستي امثال حزب توده، در چريكهاي فدائي خلق، روح اين آموزش 

نظامي ايجاد نمودند تا در شرايط مشخص - را در شكل سازماني سياسي"سازماني متشكل از انقالبيون حرفه اي"شرايط خاص جامعه ايران، 
پس از . و انجام همان وظايف انقالبي اي باشد كه لنين براي پيشاهنگ واقعي در روسيه قايل بودديكتاتوري بورژوازي وابسته قادر به ادامه كاري 

چنين بررسي عيني اي، باز هم مي توان كارنامه چريكهاي فدائي در زمينه به ميان كارگران رفتن و ايجاد ارتباط با آنها كه در پرتو مبارزه مسلحانه 
مثال حزب توده مدعي سينه چاك توده ها و طبقه كارگر در آن زمان و  يا با پراتيك اپورتونيستهايي مقايسه كرد امكان پذير شده بود را با پراتيك ا

 رفتن در ميان طبقه كارگر در طول ساليان دراز، كاري جز دنباله روي از سير خودبخودي رويدادها نكرده و كوچكترين تجربه و تاثيري ادعايكه با 
 كه چرا و چگونه مبارزه مسلحانه چريكهاي يمو ديد بقه و  امر سازماندهي و تشكل آن براي نسلهاي آينده بر جاي نگذاشتنددر ارتقا مبارزات اين ط

  . فدايي خلق موجب اعتماد توده هاي كارگر به روشنفكران شده و امكان تماس گيري با آنها را براي چريكهاي فدائي خلق بوجود آورد
  

 از رستاخيز سياهكل  و تولد جنبش نوين كمونيستي در ايران، آموزشها و تجارب گرانبهاي مبارزاتي اي كه اين  سال38اكنون با وجود گذشت 
حركت تاريخي از خود بجاي گذارد، كماكان، همچون گوهري گرانبها بر تارك مبارزات خونين و پر فراز و نشيب كارگران و خلقهاي تحت ستم ما 

ستثمارگران حاكم كه وظيفه شان حفظ سلطه غارتگرانه امپرياليسم و نظام سرمايه داري وابسته در ايران مي باشد، درست به همين خاطر، ا. مي درخشد
تمام تالش خود را به خرج مي دهند كه ضمن سركوب و قلع و قمع وحشيانه و سيستماتيك مبارزات عادالنه كارگران و زحمتكشان، راه را بويژه 

يابي به تجارب و آموزشهاي مبارزاتي به جاي مانده از نسلهاي پيشين سد نموده و مانع از يادگيري آنها از اين مبارزات براي جوانان انقالبي جهت دست
خلق افكار "به اين اعتبار افشاي بيرحمانه ايده هاي انحرافي و سمومي كه بطور سيستماتيك توسط دستگاه هاي . و كسب آگاهي هاي انقالبي گردند

قه حاكم، براي فريب توده ها و انحراف جنبش انقالبي آنها در اين زمينه پخش و ترويج مي گردد، يكي از وظايف مبرم  از طرف طب"عمومي
  .  بهمن مي باشد21 و 22پويندگان راه رزمندگان سياهكل و يكي از راه هاي ارزش گذاري به مبارزات دالورانه خلقهاي ايران در جريان قيام 

  
 بكوشيم تاضمن بزرگداشت ياد 57رستاخيز سياهكل و در سي امين سالگرد قيام پر شكوه توده هاي به پاخاسته در بهمن در سي و هشتمين سالگرد 

 كه نقشي برجسته و تاثيري -تمامي جانباختگان اين دو رويداد، حافظ و پاسدار راستين دستاوردهاي درخشان مبارزاتي اين دو رويداد بزرگ باشيم
  .  ميهن ما برجاي گذاردندفراموش نشدني در تاريخ

  
  ! گرامي باد خاطره الهام بخش رزمندگان سياهكل

   !57گرامي باد خاطره توده هاي دالور قيام كننده در بهمن 
  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

  !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است
  !د كمونيسمانده بز!      پيروز باد انقالب

  
  با ايمان به پيروزي راهمان 
  چريكهاي فدائي خلق ايران
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