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 1399من ه ب                                                                      جم پن   ست وبی لسا                   ن ایر ا قیی خلدای فاکه چری انگرا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !مسراه آزادی و سوسیالیجانباختگان  همۀ! گرامي باد ياد چريکهای فدايي خلق ايرانجانباختگان  ۀخاطرراه و جاودان باد 

سیاهکل و چشم انداز  

 !رهایی طبقه کارگر
اشرف دهقانی به  سخنرانی رفیق  متن 

 مناسبت پنجاهمین سالگرد

 (6ه حصف)  ! یاهکلرستاخیز س  
سخ تاریخ    نرانی  این  سال    11شنبه  در  ،  1399بهمن 

با   پلتاکی  2021ژانویه    30برابر  اتاق  چریکهای   در 

شد. ایراد  ایران  خلق  این   فدایی  صوتی  فایل 

قابل  از طریق لینک زیر    ، برای عالقه مندان سخنرانی

 است:دسترسی 

https://www.youtube.com/watch?
v=-vQX0_iWV6M 

  
 

 گر يد تصفحادر 

به تجارب    ● هشداری  رژیم،  تروریستی  پرونده 

 2..... ............................. نیروهای انقالبی!

ایران   ● خلق  فدایی  چریکهای  مناسبت    پیام  به 

 12.............  پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل

روزهای   ● باره  در  سنجری  فریبرز  رفیق  با  گفتگو 

قیام به  ت  تشکیال وین  کت  و  57بهمن      منتهی 

 14 ................ (2) چریکهای فدایی خلق ایران

مراسم  ● برگزاری  از  بزرگ گزارشی  روز  دو 

 16.......  .................................... تاریخی

 17.........  .... ..... راهی نوین! طلیعه هکل، ایس ●

 20گزارشی از برگزاری یادمان سیاهکل در هلند ●
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محکومیت   و  محاکمه  اخیر  های  هفته  در 

دیپلمات  اسدی،  رژیم    -اسدهللا  تروریست 

سفارتخانه   سوم  )دیبر  اسالمی  جمهوری 
به   بلژیک  در  اتریش(  در  م  جررژیم 

از  ای  مجموعه  انجام  و  سازماندهی 
و   سیستماتیک  در  اقدامات  تروریستی 

جمهوری   اپوزیسیون  علیه  اروپا  سراسر 
از   دیگری  جلوه  ایران،  مردم  و  اسالمی 

ماهیت مردم ستیز و ضد انقالبی جمهوری  

بر  اسالمی و چهرۀ سیاه دیکتاتوری حاکم 
به نمایش   ایران را به عینه در مقابل همگان

واقد  گذاشت. این  حال  عین  به  ر  عیت 
رژ ضد  سیاسی  فعالین  و  در  سازمانها  یم 

 خارج کشور هشداری ویژه داد. 

 
فوریه، دادگاهی در بلژیک، مامور    4در تاریخ  

جمهوری   دیپلمات  و  اطالعات  وزارت 
دلیل   به  را  اسدی  اسدهللا  اسالمی، 

و  قتل  و  تروریستی"  اقدامات  برای  "توطئه 
به   زندان  20جاسوسی،  حکوم  م  سال 

از   تن  سه  همچنین  دادگاه  این  در  نمود. 

مزدو های  به  عمله  رژیم  کشوری  خارج  ر 
و  نعامی  نسیمه  عارفانی،  مهرداد  نامهای 

به   و شوهر(  )زن    18تا    15امیر سعدونی 
سال حبس محکوم شدند. سه فرد نامبرده 

که در طول سالها به عنوان پناهنده و فعال 

  لق سیاسی در روابط سازمان مجاهدین خ
قرار داشتند وبه شغل ناشریف جاسوسی  

ه نفع وزارت اطالعات در صفوف اپوزیسیون ب
اسالمی   جمهوری  شکنجه  و  دار  رژیم 

که   دستگیرشدند  هنگامی  بودند،  مشغول 

در صدد انجام جنایت دیگری    2018سال    در
تدارک   جمله  از  حکومت،  مخالفین  علیه 

در  جمعی  کشتار  برای  گذاری  بمب 
سازمان پاریس  جاهدین  م   گردهمایی  در 

   بودند. 
 

ریستی اخیر  با توجه به این که اقدامات ترو 

نه   و  بوده  آنها  اولین  نه  اسالمی  جمهوری 
و   بزرگ  سوال  یک  بود،  خواهد  آنها  آخرین 

جمهوری   مخالف  نیروهای  مقابل  را  دیرینه 
تشکلهای   و  سازمانها  بویژه  و  اسالمی 

انقالبی و مبارزی که عمدتا در شرایط خارج 

به مبارزه ای علنی با یکی از مخوف    ورکش

ستی مردم  رژیمهای  قرار  ترین  مشغولند،  ز 
داده است مبنی بر این که رویداد فوق چه  

 درسها و تجاربی به همراه دارد؟
 

که   است  این  برجسته  موضوع  اولین 
فوق   رغم  رویداد  به  که  داد  نشان 

بر   مبنی  اسالمی  جمهوری  ادعاهای 

از   خطرحکومت  احساس  سوی  عدم 
کشور،   از  خارج  در  نظام  مخالفین 

نیرو وجود  از  اسالمی  ی  جمهوری 
اپوزیسیون   خصوص  به  و  اپوزیسیون 

این   علیه  فعالیت  مشغول  که  انقالبی 

باشد.   باشد، هراسناک می  رژیم می 
اسالمی   رژیم جمهوری  که  دانیم  می 

طول   به    42در  همواره  گذشته  سال 
متفاوت در صدد ترور نیروهای   اشکال 

مخمبارز   نابودی  و  و  برآمده  خود  الف 
هدفهای   از  یکی  همواره  نیروها  این 

جمهوری   سرکوبگر  رژیم  اصلی 

زمان   امام  گمنام  سربازان  و  اسالمی 
این   به  توجه  باشد.  می  و  بوده  آن 

برخالف   که  است  آن  بیانگر  واقعیت 
تبلیغات مغرضانه مرتجعین و نیروهای  

مبارز   نیروهای  علیه  دائما  که  راست 

خ در  و  ارج  فعال  کرده  تبلیغ  کشور  از 
فعالیت های مبارزاتی آنان را به صرف  

در داخل کشور نبودن، بی ثمر و فاقد  
مقامات   خود  کنند،  می  قلمداد  ارزش 

چنان   که  دانند  می  خوبی  به  حکومت 

رژیم   ضرر  به  کامال  هائی  فعالیت 
به سود   و  اسالمی  ددمنش جمهوری 

جنبش توده های تحت ستم ایران می  
ای واباشند.  می  ن  نشان  خود  قعیت 

دهد که نیروهای مبارز باید بر شدت و  
از    وسعت  درخارج  خود  های  فعالیت 

رژیم جمهوری اسالمی و   کشور علیه 

 تمامی دشمنان مردم ایران بیافزایند. 
 

است واقعیت  این  دیگر  شاهدیم   نکته    که 
این   حقایق  برخی  افشای  گرماگرم  در  که 

  غرب، پرونده، ماشین تبلیغاتی رسانه های  

رابطۀ   در  موجود  تشنجات  شرایط  در  بویژه 

دولته بین  جمهوری  دیپلماتیک  و  غربی  ای 
حبس   حکم  تا  کوشد  می  اسالمی، 

اقدام   یک  را  اسالمی  جمهوری  دیپلمات 
"پیروزی"   یک  و  سابقه"  "بی  "تاریخی"، 

جا   در حالی  بزندعلیه جمهوری اسالمی   .
دیرباز   از  غرب  کشورهای  که  شاهدیم  که 

اعمال   جمهوری  ترورصحنه  ایادی  یستی 

اسالمی علیه اپوزیسیون در خارج از کشور 
تکرار شده  ب و چنین اعمالی مرتب  اند  وده 

که  نیروهائی  برخالف  باید  نتیجه  در  اند. 
تبلیغات   از  تأسی  به  را  خویش  قلم  و  توان 

مواضع  تقویت  و  غرب  مدیای  اصلی  جریان 

می  القاء  طور  این  و  انداخته  کار  به  آنان 
که   حقوق    گویاکنند  از  دفاع  در  مثالً  غرب 

حافظ  و  اسالمی  جمهوری  مخالف    بشر 
هر   باشد،  می  رژیم  مخالف  نیروهای  جان 

نیروئی با توجه به تجارب موجود، دست به  
کار   های  شیوه  و  سیاستها  تصحیح  نقد، 

تشکیالتی خود در شرایط خارج کشور بزند  

ضربات   دامنه  از  بتواند  المقدور  حتی  تا 
و مزد را در میان ورانجاسوسان  ی که خود 

 . نیروهای اپوزیسیون جا داده اند، بکاهند
 

نیروهای   برای  فوق  رویداد  دیگر  درس 

که  است  واقعیت  این  فهم  اپوزیسیون، 
قضایی   های  دستگاه  و  آلمان  پلیس 

کشورهای غربی به دالیل کامال قابل فهم  
دولتهای   استراتژیک  منافع  یعنی 

سیاستها و  ایران  در  شاامپریالیستی  ن  ی 

در حفظ و بقای جمهوری اسالمی، به هیچ  
می   نه  تمام  رو  توانند  می  نه  و  خواهند 

پروژه  ابعاد  به  مربوط  جزییات  و  مکانیزمها 
علیه   اسالمی  جمهوری  تروریستی  های 

مبارزین و مخالفین این رژیم در خاک خود را  
علنی کنند. چرا که این کار مطمئنا پرده از  

در موجود  حمایتی  های  این    خود  حفره 

امنیتی   مزدوران  جوالن  برای  کشورها 
المی برداشته و از آن مهمتر،  جمهوری اس 

دستگاههای   همسویی  و  انگاری  سهل 
"سربازان   با  کشورها  این  خوِد  جاسوسِی 

 یستی رژیم، هشداری به نیروهای انقالبی!پرونده ترور ربتجا
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گمنام امام زمان" در ایران برای حفظ نظام  
سرمایه داری حاکم بر کشور ما و کمک به  

عنوان   به  اسالمی  جمهوری  رژیم  بقای 
قضاوت اپاسب معرض  به  نیز  را  آن  فعلی  ن 

توده   کشورها افکارعمومی  همین  های 

این   مصداق  نمونه  چند  گذارد.  خواهد 
طول   در  همگان  را  سال    40سیاست 

فرانسه،  در  بختیار  شاپور  ترور  در  گذشته 
در  دمکرات  حزب  رهبران  از  قاسملو    ترور 

رستوران    شرفکندی در  اتریش ، ترور صادق
....    میکونوس  و  دیدهو  اینها  اقعیاتی  اند. 

راس نیروهای  طرف  از  که  در  هستند  ت 

اپوزیسیون به فراموشی سپرده شده و به  
ها   دولت  این  که  گوئی  آنها  دلیل  همین 

مخالف جمهوری اسالمی و مدافع مردم ما  
تبلیغ می کنند.   آن دولتها  نفع  به  هستند، 

با توجه به این که برخی از نیروهای ساده 

فر راحتی  به  چدل  را نیب  نیروهائی  ین 
سیاس این  بساط  در  بازی  به  و  ت  خورده 

وارد شده و به تکرار  تبلیغات غیر واقعی به  
پردازند   می  امپریالیستی  کشورهای  سود 

زیر   موارد  ذکر  به  یادآوری  برای  است  الزم 
 نیز پرداخته شود. 

 

جان  به  نافرجام  قصد  سوء  ازاولین  پس 
  1359  شاپور بختیار، در فرانسه در تابستان

و  بختیار  همسایگان  از  یکی  قتل  به  که 
ش فلج  و  فرانسوی  زخمی  پلیس  یک  دن 

"انیس   یعنی  این عملیات  رهبر  منجر شد، 

جمهوری   رژیم  االصل  لبنانی  مزدور  نقاش" 
به   محاکمه  از  پس  و  دستگیر  اسالمی 

سپری   از  پس  اما  شد.  محکوم  ابد  حبس 
سال در زندان، وی در جریان یک    10کردن  

دولت فرانسه به جمهوری    سوی  معامله از

او   و  داده شد  تحویل  استقبال اسالمی  با 
دولت،   همین  بازگشت.  ایران  به  مقامات 

احمد وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار که در  
جریان دومین سوءقصد به وی دستگیر و به  

از   پس  نیز  را  بود  شده  محکوم  ابد  حبس 
خویش   دادگاه  حکم  به  زندان،  سال  چند 

با استقبال و   88ز در سال  یوی ن آزاد نمود.  

ب ایران  به  صلوات  و  شد.  سالم  ازگردانده 
یعنی   قاسملو،  دکتر  جنایتکار  قاتالن 

رودی   صحرا  ترور -جعفری  جریان  در  که 
و همکارش غفور درجزی    -زخمی شده بود

در   دمکرات  حزب  رهبر  کشتن  از  پس  نیز 

با  و  صحنه  نزدیکی  در  آنکه  برغم  اتریش، 
ر شده بودند پس  یدستگانبوهی از مدارک  

توسط   تمام  شرمی  بی  با  بازجویی  از 
بازگردانده  م ایران  به  و  آزاد  اتریشی  قامات 

نکته مهمی که باید در  شدند. در نتیجه  
مورد   بلژیک  در  مزدور  اسدی  پرونده 

گیرد   قرار  مبارز  و  آگاه  نیروهای  توجه 

نمونه   این  به  توجه  با  که  است  این 
افرا گذاری  سرمایه  روشن،  و  های  د 

دستگاه  ن روی  بر  سازشکار  یروهای 
امپ دولتهای  و  "عدالت"  ریالیستی 

آنها تنها خاک پاشیدن   نفع  تبلیغات به 

چرا   باشد.  می  ایران  مردم  چشم  به 
حول   فعلی  هیاهوی  برغم  که 

رژیم،   مقام  این  سنگین"  "مجازات 
اند هر   کرده  ثابت  اروپایی  دولت های 

بدون   کند  ایجاب  منافعشان  که  جا 

م صادر شده، مزدوران و  ا احک  توجه به

ر  اسالمی  جمهوری  ا  تروریستهای 
و   منفور  رژیم  با  معاوضه  مورد  عاقبت 

 د.    دا جنایتکار حاکم در ایران خواهند 

 
محاکمه  و  دستگیری  که  نیست  شکی 

در   را  خود  که  فوق  در  نامبرده  جاسوسان 
اسالمی   جمهوری  مخالف  نیروهای  میان 

هشدا  خود  نفس  در  بودند،  داده  تاجا    زه ر 

اسالمی   جمهوری  مخالف  نیروهای  به  ای 
شد. به خصوص از اطالعات  در خارج می با

مرزی   برون  عملیات  دامنه  از  که  مختصری 
اروپا  در  آن  اخیر  پروژه  و  اطالعات  وزارت 

واهمیت   نقش  بیانگر  شده  منتشر 
مجموعه   در  انقالبی  ضد  فعالیتهای 

اسالمی   جمهوری  گردانندگان  سیاستهای 

مخالفی رابطه  ب  ن می علیه  همین  در  اشد. 
برجست طور  به  که  مواردی  از  جلب  یکی  ه 

توجه می کند، حجم امکانات و منابع مادی  
توسط   شده  داده  تخصیص  لجستیکی  و 

مردمی   ضد  اعمال  این  به  رژیم  مقامات 

باشد.   می  نظام  مخالفین  و  مبارزین  علیه 
بمب   یک  کشف  بر  با    550عالوه  گرمی 

ازته که  باال  انهدام  سط  توران  خاصیت 
انتقال   اروپا  به  رژیم  تروریستهای  دیپلمات 

شبکه  یافته تعقیب  در  که  شده  اعالم   ،
اسالمی    -جاسوسی جمهوری  تروریستی 

متهمین،   های  خانه  و  اتومبیل  بازرسی  و 

از  تن  ها  صد  نام  حاوی  رمز  های  دفترچه 
حداقل   در  که  اروپایی    11ایرانیانی  کشور 

ارتباط بو با این شبکه در  ابه نحوی  و   ندده 
تا    2500در مقابل خدمات خود مبالغی بین  

رو از اسدی دریافت می کرده اند،  یو  5000

پیچیده جاسوسی  وتجهیزات  ها    دستگاه 
"یو  حاوی  قلم  مانند  صدا  ضبط  منظور  به 

اس بی" ، سیم کارت های مختلف، عینک  
و   دیجیتال  فیلمبرداری  دستگاه  حاوی 

های   صوت  ضبط  صدا،  ضبط  میکروفون 

جاسوسی    کهوره  دومنظ استفاده  قابلیت 
لیز های  دستگاه  دارند،  اندازه  نیز  برای  ر 

میکروفون   و   360گیری،  دوربینها  درجه، 
کامپیوترهای متعدد، موبایل های متفاوت و  

آمده   بدست  نیز  نقد  پول  یورو  هزار  ها  ده 
از   باال  بلند  لیست  این  نتیجه  در  است. 

و   تروریستی مرگبار  و  تجهیزات جاسوسی 

دتحرک در  یپ ات  رژیم   تروریست    11لمات 
له یخی ست که  کشور اروپایی تنها نوک ق

مادی   امکانات  حجم  و  تالشها  ابعاد  از 
انقالبی   به اعمال ضد  داده شده  اختصاص 

عموم   برای  اسالمی  جمهوری  مرزی  برون 

پدیدار گشته اند. همه این امور یک واقعیت  
برای   که گوشی  آنها  در مقابل  را  برجسته 

و به  ی  چشم  شنیدن  دارند،  دیدن  برای 
است   این  آن  و  گذارد  می  که  نمایش 

توده   علیه  انقالبی  ضد  اعمال  و  تروریسم 
معترض تشکالت  و  سازمانها  و  و    ها 

سیاستهای   از  ناپذیر  جدایی  جزء  مخالف، 

جمهوری   امپریالیسم  به  وابسته  رژیم 
 اسالمی می باشد.   

 
سال گذشته این واقعیت محک    42درتجربه  

و تروریسم  ت  ثاب  خورده  عمر  که  شده 

تح های  توده  علیه  اسالمی  ت  جمهوری 
به   انقالبی  و  مبارز  نیروهای  و  ایران  ستم 

قدمت عمر خود این رژیم است. هنوز چند  
دسته  و  دار  کارآمدن  روی  از  صباحی 

ایران   مردم  انقالب  سرکوب  برای  خمینی 
جوخه  و  سیاه  باندهای  که  بود  نگذشته 

ا  در  این حکومت  ترور  یاستی  س  نجامهای 

که خمینی جالد جرات اعالم آن را نداشت  
جان سازمانهای    به  و  مبارزین  و  انقالبیون 

سیاسی افتاده و در گوشه و کنار کشور و  
در خارج به شناسایی، ترور و سربه نیست  

این    کردن کمونیستها و معترضین پرداختند. 

در داخل و    60سیاست در دهه خونین  
و   یافت  ادامه  م خارج کشور  ردی  وا در 

محاکمه   و  ومجازات  شدن  گرفتار  با 
د رژیم  کشورعلنی  مزدوران  از  خارج  ر 

تروریستی   اقدامات  از  برخی  شد. 

ترورهائی   بر  اسالمی عالوه  جمهوری 
که در باال ذکر شد )ترور شاپور بختیار  

و   قاسملو  دکتر  ترور  فرانسه،  در 
همراهانش آنهم بر سر میز مذاکره در  

دیگر  تروررهبر  مکرات،  د   حزب  اتریش، 
در   همراهانش  و  شرفکندی  صادق 

میکونوس ترور  رستوران  از:  عبارتند   ،)

چیتگر   رضا  حمید  فرخزاد،  فریدون 
کارایران  تالش    -)حزب  و  توفان( 

تشکیالت   به  نفوذ  برای  دشمن 
در   ایران  خلق  فدایی  چریکهای 

کردستان و پهن کردن دام برای انتقال  

به   کردستان  از  آن  رهبران  از  برخی 
.  68ت دستگیری آنها در سال  جه ریز  تب

ز قتلهای  از  باید  در  همچنین  ای  نجیره 
تنها نمونه هایی     70دهه   نام برد که 

تروریسم   پیگیرانه  سیاست  از 
جمهوری اسالمی را در شرایط سلطه  

و   "معتدل"  های  دسته  و  دار  ِی 

در    ... و  گرا"  "اصول  و  طلب"  "اصالح 
 جمهوری اسالمی را نشان می دهند. 

 
سوسی و ترور رژیم  ف شبکه جا کش   الماع 

به رهبری اسدهللا اروپا   اسدی دیپلمات  در 

جمهوری اسالمی تازه ترین تجلی پیشبرد  
سیاست تروریستی و یکی از بزرگترین آنها  

می باشد که البته آخرین مورد نخواهد بود.   
و  تروریسم  که  کند  می  ثابت  اخیر  رویداد 

مخالفا کشتار  و  زدن  ضربه  برای  ن  تالش 

  جمهوری اسالمی در ذات مردم ستیز   یمرژ

که   دانیم  اسالمی می  جمهوری  رژیم 
طول   به   42در  همواره  گذشته  سال 

صددتم  اشکال در  نیروهای    فاوت  ترور 
مخ و  نابودی  مبارز  و  برآمده  خود  الف 

هدفهای  از  یکی  همواره  نیروها  این 
جمهوری  سرکوبگر  رژیم  اصلی 
زمان   امام  گمنام  سربازان  و  اسالمی 
این   به  توجه  باشد.  می  و  بوده  آن 
برخالف   که  است  آن  بیانگر  واقعیت 
نیروهای   و  مرتجعین  مغرضانه  تبلیغات 

که   نیرئدا راست  علیه  مبارز  ما  وهای 
خارج   در  و فعال  کرده  تبلیغ  کشور  از 

فعالیت های مبارزاتی آنان را به صرف  
ثمر و فاقد  نبودن، بی  در داخل کشور 
مقامات   خود  کنند،  می  قلمداد  ارزش 
چنان  که  دانند  می  خوبی  به  حکومت 
رژیم  ضرر  به  کامال  هائی  فعالیت 
سود  به  و  اسالمی  جمهوری  ددمنش 

م ایران می های تحت ست  هودجنبش ت
 باشند.
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حکومت  این  وابستۀ  تا    و  و  باشد  می 
قدرت   بر سر  زمانی که جمهوری اسالمی 

خود   در  چه  ترورمخالفین  سیاست  است 
دیگر   کشورهای  خاک  در  چه  و  ایران 

سیاست   مکمل  و  ناپذیر  جدایی  بخشی 

و  زندان  و  شکنجه  سیستماتیک  سرکوب 
های توده  و  کارگران  در   ستم  تحت  اعدام 

رسمیت   به  عدم  باشد.  می  کشور  داخل 
قت توسط هر نیرویی و با  شناختن این حقی

هر انگیزه ای در نقش منفذی عمل خواهد  
کرد که راه را برای ضربات هر چه بیشتر بر  

سرکوبگر   رژیم  توسط  اپوزیسیون  نیروهای 

اطالعات   وزارت  و  اسالمی  جمهوری 
 جهنمی اش همچنان باز خواهد گذارد. 

 
موا  اجد  اما فوق،  از  درس  رد  مهمترین 

تر عملیات  از  که  ای  وریستی  عملی 

عبارت   آموخت  باید  رژیم  اخیر  ناموفق 
تشکل   نیروگیری  چگونگی  بازبینی  از 

در   که  ست  احزابی  و  وسازمانها  ها 
علیه   علنی  طور  به  کشور  خارج 

فعالیت   به  اسالمی  جمهوری 
ناپذیر   گریز  حقیقتی  این  مشغولند. 

ت با  که  م وجه  است  کار  به  اهیت 

فعالیت   علنی،  شرایط  در  سیاسی 
ترتیب آکسیون های    های سیاسی، از 

ضد رژیم و تظاهرات های توده ای در  
جمهوری   های  سفارتخانه  مقابل 

از   متنوعی  طیف  تا  گرفته  اسالمی 

در   مجازی،  های  شبکه  در  فعالیت 
صورت عدم هشیاری انقالبی، به طور  

ن  برای  بالقوه  امکان  یک    فوذ  ناگزیر 
جمهوری  نیر اطالعات  وزارت  وهای 

نیرو صفوف  درون  در  های  اسالمی 

 مبارز و مخالف را نیز فراهم می کند.  
 

فعالیت   عرصه  در  موجود  تجارب  در 
مبارزاتی در خارج کشور، کم نبوده اند  

با   آنکه  بدون  رژیم،  عناصر  که  مواردی 
مانع مهمی روبرو شوند با "مشارکت"  

به    سیاسی   و "هواداری" از "فعالیت" 

نفع فالن حزب و جریان علیه جمهوری  
ارج کشور و یا در  اسالمی در شرایط خ 

مجازی،   کاذب  های  هویت  پوشش 
روابط   و  فعالیتها  مدار  وارد  را  خود 

کسب   با  سپس  و  کرده  اپوزیسیون 

و   خوشنام  نیروهای  و  افراد  اعتماد 
شناخته شده و جمع آوری اطالعات و  

مبار یک  عنوان  به  خود  زدن  و  جا  ز 
جنایتکار  الف  مخ  رژیم  عیار  تمام 

مناس  فرصت  در  اسالمی  ب  جمهوری 
این   به  معنوی  و  مادی  بزرگ  ضربات 

مورد مربوط به سه   نیروها وارد کرده اند.

اسالمی   جمهوری  اطالعاتی  مزدور  عملۀ 
روابط   در  را  خود  که  اسدی  پرونده  در 

تنها   بودند  ساخته  وارد  مجاهدین  سازمان 
نمونه   از  یکی  ایمصداق  سیهای  است  ن 

کثیف و ضد انقالبی جمهوری اسالمی می  

 باشند.   
 

چگونگی  اط از  شده  افشا  محدود  العات 
وزارت   دستگاه  عملکرد  مکانیزم  و  روابط 

اطالعات جمهوری اسالمی، در نفس خود،  

های   سیاست  ورشکستگی  و  محکومیت 

نیروهای   برخی  طلبانه  فرصت  و   خطرناک 
ن حزب  اپوزیسیون که به خصوص تحت عنوا

فعالیت  کمون ناب  کارگری  گویا  آنهم  یست 
چگون امر  در  کنند  و می  نیرو  "جذب"  گی 

گسترش   هدف  با  ای  فله  "عضوگیری" 

نمایش   به  نیز  را  کشور  خارج  در  بادکنکی 
می گذارد. تجربه اخیر یادآوری می کند که  

سیل   میان  از  نیروهائی  چنان  چگونه 
پناهندگان قالبی،   یا  و  اقتصادی  پناهجویان 

" ا معاوب تائید  ضۀ  برای  نامه" های حمایتی 
مشارک مقابل  در  کاندیداهای  پناهندگی  ت 

هر   یا  حزب  آن  های  فعالیت  در  مربوطه 

"ُپر"   طریق  از  یا  و  دیگر  سیاسی  نیروی 
کردن یک "ُفرم" در فضای مجازی دست به  

های   چنین شیوه  با  زنند.  می  گیری  عضو 
های   شیوه  و  خطرناک  طلبانه  فرصت 

دیگر، آسرانج  مشابه  و  ام  احزاب  آن  غوش 

م  جریانها به سوی هر مرتجع و سرباز گمنا
)بد نام( امام زمان  غیر مرئی گسیل شده  

از سوی دشمنان مردم باز نگاه داشته می  
انقالبی،   ضد  حرکت  این  اعتبار  به  و  شود 

مخالف   و  مبارز  نیروهای  بقیه  امنیت  حتی 
در   افتد.  می  خطر  به  واقعی  زندگی  در 

افر نفومواردی  کراد  جریان  د  یک  در  ده 

سیاسی، از آن جدا شده و حال با سابقه 
نفوذ   برای  را  راه خود  آن جریان  در  عضویت 

کنند.   می  باز  دیگر  سیاسی  نیروهای  در 
این   که  مواردی  در  سطح،  این  از  فراتر 

و   ایجاد  برای  تالش  به  خطرناک  سیاست 

و   پارتیزانی  دسته  و  سرخ  هسته  تشکیل 
ای کمیته  و  واتحادیه  در  وال  التی   .... یتی 

ارتباطات   صرفا  از طریق  آنهم  داخل کشور، 
ضد  م نتایج  و  ابعاد  یابد،  می  ارتقاء  جازی 

انقالبی آن هر چه بیشتر هویدا می شود،  

آنی   نتایج  رغم  به  روشها،  این  که  چرا 
منفعت طلبانه و کوته بینانه ناشی از آنها،  

در حقیقت بهترین فضا برای به دام انداختن  
واقعا مبارز و انقالبی توسط  نان  ار جواو شک

ک می  فراهم  را  سیاسی  در  ند.  پلیس 
های   تجربه  از  دیگر  یکی  مبنای  بر  نتیجه 

اخیر،   سیاست  رویداد  افشای   و  نقد 

گسترش   طلبانۀ  فرصت  های 
دیجیتال   و  مجازی  طرق  از  تشکیالتی 

سربازان   حضور  از  مملو  منطقا  که 
سایبری   ارتش  و  زمان  امام  گمنام 

با  حکومت اجتناب  شند  می  ضرورتی 

آگاه   و  مبارز  جوانان  باشد.  می  ناپذیر 
بدون  د نباید  رو  هیچ  به  کشور  اخل 

سالمت   و  امنیت  از  اطمینان  کسب 
به   جذب  فریب  ارتباطی،  کانالهای 

پایۀ   بر  صرفا  که  روابطی  سلسله 
و   شده  بنا  مجازی  کاذب  های  هویت 

آن   سالمت  از  اطمینان  برای  امکانی 

   خورند.موجود نیست را ب
 

از  اح ای  گوشه  افشای  بهانه  به  که  ل 
انقالبی جمهوری    تحرکات تروریستی و ضد

تجارب   برخی  ذکر  برای  فرصتی  اسالمی 

مهم در این زمینه برای نیروهای مبارز فعال 
در خارج کشور پیش آمد، الزم است که بر  

فعالیتهای   و  تحرکات  از  دیگری  مهم  جنبۀ 
س  ختم  عنوان  به  رژیم  انقالبی  خن  ضد 

 د.  نها دست

 

که   است  شده  شناخته  واقعیت  یک  این 
اقداما و  سازماندهی  تروریستی  ت 

اطالعات   وزارت  سوی  از  جاسوسی 
و  مخالفین  علیه  اسالمی  جمهوری 

مبارز  و سازمانهای  ُبعد    تشکیالت  یک  تنها 

از عملیات سیستماتیک و سیاستهای ضد  
انقالبی حکومت علیه مخالفانش را تشکیل  

ا هر  و  دهد  چندمی  اعالم    گاهی  ز  با 
یا   و  تروریست  عامل  آن  یا  این  دستگیری 

کشور    دیپلمات یک  در  اسالمی  جمهوری 
خارجی تا حدودی به معرض نمایش در می  

و  پرداخته شده  ابعاد کمتر  از  اما یکی  آید. 

انقالبی   ضد  سیاستهای  ناشناخته 
به   اپوزیسیون  علیه  اسالمی  جمهوری 

انقالبی،  و  مردمی  های  نیرو    خصوص 
سیستماتیک ارتش سایبری این    یتهایفعال

و   شده  شناخته  عوامل  و  ناشناس  رژیم 

مبارزه   و  قلمی  عرصۀ  در  حکومت 
مختلف   نیروهای  بین  جاری  ایدئولوژیک 

درک   یک  به  آن،  طرد  و  که شناخت  است 
مشترک و همکاری و اتحاد در میان افراد و 

جریانات مبارز و انقالبی که همچنان با تمام  
آ برای  رهازادی  قوا  علیه و  ها  توده  یی 

دارد.  نیاز  جنگند  می  ایران  مردم    دشمنان 

جمهوری   مقامات  که  دانند  می  همه 
اسالمی بارها به زبانهای مختلف از ضرورت  

تشکیالت   و  نیروها  فروپاشی  و  تضعیف 
هر   در  و  گفته  سخن  خود  مخالف  های 

کنند.   می  تعقیب  را  این سیاست  فرصتی 

جمل از  آنها  منظور،  این  طیفبه  از  ه  قلم  ی 
مزدان رسمی و قلم زنان حرفه ای خود    به

دافع نظام ضد خلقی حاکم و را که رسما م 
منافع رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و 

عنوان   به  را  باشند  می  اپوزیسیون  علیه 

در   ... و  "پژوهشگر"  و  "کارشناس" 
و  سایتها  و  تلویزیونها  از  ای  مجموعه 

دارن خدمت  در   .... و  مجازی  که  صفحات  د 
و  مبلغ   مردمی  ضد  سیاستهای  رسمی 

باش می  اسالمی  جمهوری  ند.  ارتجاعی 
از این دسته و روش کار آنان، مقامات   جدا 

نیز  را  دیگری  متفاوت  سیاستهای  حکومت 

خدمت   برای  برخورد  و  مراوده  زمینۀ  در 
گرفتن نیروهای جدید و خوشنام تر در میان 

نیز   اپوزیسیون  صفوف  در  خود  مخاطبان 
م کننتعقیب  سیاستها،    ازد.  ی  این  جمله 

شور و  صدور این رهنمود به ایرانیان خارج ک

آنها   اگر  که  است  سیاسی  فعالین  بویژه 
درصد" علیه جمهوری اسالمی سخن    80"

 " گویند،  علیه   20می  هم  درصد" 
یک   این  کنند.  انتقاد  رژیم  اپوزیسیون 

جالدان   برای  تحمل  و  قبول  قابل  سیاست 
هم است.  ایران  بر  س چنین  حاکم  خن  این 

در  حکومت  مقامات  از  دیگر  یکی  معروف 

وزار سیاست  جمهوری  توضیح  اطالعات  ت 
گیری  جهت  مورد  در  که  است  اسالمی  

رژیم تبهکار جمهوری اسالمی در برخورد با  
با   رژیم  این  که  کند  می  مطرح  مخالفین، 

در   ازجمله  خویش،  متنوع  های  فعالیت 

عرصۀ برخورد نظری و سیاسی با مخالفین  
کو درمی  ای،    شد  مرحله  چند  اقدام  یک 

ه "مخالف  نخست "معاند و ضد انقالب" را ب
به   را  نظام"  "مخالف  سپس  و  نظام" 

اپوزیسیون درونی حکومت تبدیل و دروالیت  

باید   بنابراین  سازد.  مستحیل  فقیه  مطلقه 
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جمهوری   به  انتقاد  صرف  که  داشت  توجه 
نیرو   یک  بودن  سالم  بر  دلیل  اسالمی 

سم پاشی و زهر   مواظبباید  نیست بلکه  
و  مردمی  اپوزیسیون  علیه  آنها  ریزی 

   بی هم بود.انقال

 
البته استراتژیست های جمهوری اسالمی  

برای پیشبرد سیاست ضد انقالبی فوق بر  
خود   میان  در  موجود  مستعد  های  زمینه 

سرمایه   نیز  اسالمی  جمهوری  اپوزیسیون 
گذاری کرده اند. همه می دانند که شرایط  

ناشسخ از  ت  و ی  تشتت  و  شکستها 

نیروهای   صفوف  در  موجود  پراکندگی 
نیروهای اپوزیسی میان  در  بویژه  و  ون 

انقالبی و مبارز، در طول سالها به تدریج به  
برخی  میان  در  نادرست  گرایش  یک  رشد 

چارچوب  در  زمانی  که  محافلی  و  افراد 

مبارز   تشکیالت  یک  در  خود  اعتقادات 
ز آن جدا یلی اهر دلفعالیت کرده و بعداً به  

شده اند، انجامیده است؛ به این معنی که  
افر "فعالیت  این  و  "مبارزه"  در  محافل  و  اد 

سیاسی" خود اغلب جای دشمن اصلی و 
حمالت   تیز  نوک  و  گرفته  اشتباه  را  فرعی 

به   اسالمی  جمهوری  جای  به  را  قلمی 

خود   سابق  مبارز  های  تشکیالت  سوی 
 نشانه گرفته اند. 

 
از  ا  برخی  که خود هیچ  فراد  این  در حالی 

اسالمی   جمهوری  علیه  مبارزاتی  عمل 

زندگی  انجا محل  در  حتی  و  دهند  نمی  م 
شرکت   رژیم  علیه  تظاهرات  یک  در  خود 

چنان   سازمانده  نیروهای  کنند،  نمی 
مبارزه   عرصه  در  فعال  کالً  و  تظاهرات 

خارج   در  چرا  که  این  خاطر  به  را  سیاسی 
نامر چراهای  و  هستند  دیکشور  بهبوط   گر 

و   افراد  قبیل  این  گیرند.  می  حمله  باد 

که   حالی  در  با  نیروها  ضدیت  ادعای 
نوشته  با  دارند،  هم  اسالمی  جمهوری 

های بی مقدارشان، اساس مبارزه خود را  
علیه افراد، نیروها و تشکیالتهائی که علیه  

کنند،   می  مبارزه  ایران  مردم  دشمنان 

راه   ن کوره متمرکز ساخته و بقیه را نیز به ای
تولیدات   که  است  چنین  کنند.  می  دعوت 

سته تر از درج در  قلمی آنان جایگاهی شای
و تحقیقات استراتژیک   امنیتی  فالن سایت 

میان   در  پخش  برای  اسالمی  جمهوری 
و  داخل  انقالبی  و  مبارز  جوان  نسل 

کند.   نمی  پیدا  آنها  ذهن  کردن  مسموم 

های   ضعف  و  ها  کاستی  که  اینجاست 
که با هر   -مردمی  ارز وهای مبمشخص نیرو

در  آنچه در توان دارند می کوشند تا تاثیری  
های   توده  و  کارگران  مبارزات  بر  توان  حد 

تالش   هر  از  و  گذارده  جامعه  ستم  تحت 

آنان برای رسیدن به آزادی و به گور سپردن 
کنند دفاع  اسالمی  جمهوری  تبهکار    -رژیم 

به آویزه ای در بین نیروهای فرصت طلب و  
خ زیر وردگافریب  تا  شود  می  تبدیل  ن 

قید و    عناوین دهان ُپرکنی نظیر "آزادی بی
دشمنان   برای  آزادی  )درواقع  بیان"  شرط 

مردم و قایل شدن قید و شرط برای افراد و 

و   دشمن  جای  انقالبی(  و  مبارز  نیروهای 
کنند.   عوض  خود  فعالیتهای  در  را  دوست 

نیروهایی  طرد  و  تر  دقیق  چه  هر  شناخت 
ای  که مسیدر  وظیفه  ن  نیز  زنند  می  گام  ر 

رفقای توجه  مورد  باید  که  ست   مهمی 

انقالبی   نیروهای  و  احزاب  و  مبارز مستقل 
که با مبارزات و تالشهای شایستۀ خویش  

و  کارگران  رهایی  و  آزادی  گرو  در  دل 
تحت   خلقهای  جوانان،  زنان،  زحمتکشان، 

و   کشیده  رنج  انسانهای  تمامی  و  ستم 
 یرد.   رار گرند، قتشنه آزادی دا

 11از صفحۀ  ....    سیاهکل و چشم انداز رهایی طبقه کارگر 

حاضر   در حال  -  رژیم حاکم با ضربه زدن به    باید، در ایران، نیروهای پیشرو جامعه،  ویند چریکهای فدائی خلق می گاساس،    بر این 

؛ و در شرایطی که  بدهند قه کارگر و کل خلق تغییر  به نفع طب  اری  فضای مبارزاتکه    دسعی کننن،  و تضعیف آ  -  جمهوری اسالمی
با انجام مبارزه  انقالبیون باید    ش طبقه کارگر با پیشروان کمونیست می شه،پیوند بین جنب ، سدی به وجود آورده که مانع   دیکتاتوری

در این مسیره که   . بدهندارگر تغییر جمله طبقه ک ازبه نفع رشد مبارزات توده ها و  را و شرایط ، بیاندازندد شکاف ر این سد  ،مسلحانه
 . می شه خودشو متشکل بکنهطبقه کارگر ما موفق 

می شود که  واقعاً  نظر    دید  خلق(  این  فدائی  چریکهای  ت )نظر  است با  منطبق  ما  جامعه  عینی  واقعیات  اتفاقمام  مبارزه    نیازاً  .  به 

جامعهبرای  مسلحانه   پیشرفت  و  جنبش  با  ،  رشد  روز  کوچ  دههر  فاکت  حتی  ها  زده می شه.  فریاد  ایران،  جامعه  در  بزرگ  و  ک 
مبارزه مسلحانه و تشکیل هسته های چریکی، اظهار نگرانی می    و از  داحساس می کنن   اعناصری از خود طبقه حاکم هم خطر ر

 . دنمی ده هشدار د و به همدیگرکنن
نی با طبقه کارگر و کل خلق ما، سرمایه داران قرار  م که در دشم گب  د صحبت کردم. به عنوان جمعبندی، اینوبا توجه به این که زیا

. به واقع مکانیسمی در ایران عمل می کنه  پشتشان به امپریالیستها گرم است  . این سرمایه داران و رژیم جمهوری اسالمی،ددارن
هم،  را  ی از ثروت های ایران  . بخش بزرگد ن برارت ثروت های ایران، سود اصلی را می  استثمار طبقه کارگر ما و غتها از  که امپریالیس 

انعکاس این    .هستکه این به ضرر همه ِی خلق ما    کنهدر منطقه می  امپریالیستها  جمهوری اسالمی صرف اجرای سیاست های  

 فکری به حال ما کن.   رها کن،سوریه را   دهندکه مردم شعار می  واقعیت است
بی تشکیل گروه  ه کارگران آگاه و مبارز و روشنفکران انقالامعه یعنی ب جو  رهنمود ما امروز برای نیروهای پیشرخالصه! 

سیاسی   است  –های  راه    نظامی  را تا  خلق  فدائی  چریکهای  مس  کمونیستی  بکنند.  گیری  هم  ئپی  در  اصلی  له 
حاکمه. قدرت  فقرات  ستون  رژی    شکستن  اسالمی در  جمهوری  بسیج  عالو  ،م  هست،  پاسداران  سپاه  ارتش،  بر  ه 

. این ارتش و ضمائمش فقط و فقط به خاطر حفظ منافع سرمایه داران ایرانی و  همه ایناو  ی پلیس است  ویرهست ن

خلوت  حیاط  رو  ما  کشور  که  د خودشا   امپریالیستهائی  می  کنمننان  می  تأکید  من  آمده.  وجود  به  این  برای    د، 
،  این نیروهای نظامی را دارند   ،هااستثمارگر  ینا   تادر نتیجه  و  ات خلوت خودشان می دانند،  لیستها ایران ما را حی امپریا

یک نیروی انقالبی چه کمونیست باشه    ه که به همین دلیل  . ببینند  د ننا نمی تو  ا مردم ما روی رفاه و آسایش و آزادی ر 
، باید خیلی صریح  ددار  تحت ستم ایران را  مردم ان و زحمتکشان و  ع کارگر اگر داعیه دفاع از مناف،  چه غیر کمونیست  

  در هم بشکنه.   اد این ستون فقرات قدرت حاکم در ایران ر هپی گیری چه راهی و چگونه می خوا  بکنه که با  ملو مع

ن انقالب و  ی خواهاکه به راست   معلوم بکند  اندنجاست که هر نیروئی با پاسخ به اون می تو آاهمیت این امر تا    واقعاً،
   ست.ی هست یا نیننونی سیستم ظالمانه سرمایه داری و وضع نکبت بار کدگرگو

چون طرفدار    د به عنوان آلترناتیو برای جمهوری اسالمی معرفی می کنن   ن راینید که نیروهائی که االن خودشااگر توجه کنید می ب
داری   ایران  ادامه سرمایه  وعید  ، ههستند در  وعده  تا  در  می دهند  به مردمزار  ها،  و غیره    یشانبرنامه  زن  آزادی  و  رفاه  تأمین  از 

، سکوت می  هست   ستها در ایرانیعامل بقای سلطه سرمایه داران یا به واقع امپریال  که واقعاً در مورد ارتش،    . ولیدی کنن مت  صحب
و سپاه و ضمائم  با حفظ ارتش    حالی که. در  د ، صحبت می کننانگار که یک ارتش ملی هست،  آناز حفظ    ،بعضی.  یا حتی  دکنن

ختناق و دیکتاتوری  شرایط فقر و فساد، ا  ،این سیستم هم که به جا بماند  .دی خواهد مانقبا، در ایران  سیستم سرمایه داریدیگه،  

 در جامعه ما پا برجا خواهد ماند.   کشی می کندوادار به خود هم، را که کودک و نوجوان و خالصه شرایط ظالمانه ای
در ایران بنیان گذاشتند، که راه رهائی   اکه راهی ر  رمیاد رزمندگان سیاهکل را گرامی می داو    م می کنمم را در اینجا تمابحث من  

،    57قهرمان ما در سال  همین طور، یاد توده های    .سوسیالیسم استطبقه کارگر و همه توده های ستمدیده ایران و راه رسیدن به  
  نستند ا تو همفس بکشند و نی  نستند کما در جامعه به وجود آوردند که هم مردم تو ابهمن شرایطی ر ئی قیام که با برپا شد گرامی با 

 . که برای دست یابی به پیروزی چراغ راه آینده هستند هگرانقدردست به مبارزاتی بزنند که حاصلش تجربه های 

ر بخش پرسش و پاسخ،  با شرکت شما عزیزان، بشه به  دوارم دامی     به این بحث گوش دادید.ردباری  با بُ که    هم سپاسگزارماز شما  
 بخشید.   یتراین بحث غنای بیش 

 فق باشید. مو
 

 



6 صفحه          52 شماره                                        ي  يادم فیاپ
 

  

و   عزیزان  به شما  گرم  درودی  از    ممنونبا 
هاتون،ابرا محبت  از    ز  سپاس  همینطور  و 

با هم  تا  شما که در این جلسه حضور دارید  
پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل و یاد  

بهمِن   در  کننده  قیام  های  را    57توده 

 گرامی بداریم. 
 

یک  ل  مثواقعاً  پنجاه سال از رستاخیزی که  
در آذر ظلمانی    خش  های  ما  شب  وطن 

گذشت.   کلمات  حاال  درخشید،  شاید 
صرفاً  ظلمانی،  های  شب  و  آذرخش 

برای   برسه.  نظر  به  شاعرانه  توصیفی 

خوا می  من  برای  ههمین  کهم  این    این 
،  برای شما، برای همه عینی بشه   واقعیت

نچه که خودم در آن روزها شاهد بودم،  آاز  
 .  گمب  در اول صحبتم به شما

 

افتاد،  روزگار   ید،ینبب اتفاق  سیاهکل  که  ی 
و وحشت   دیکتاتوری، رعب  و  واقعاً اختناق 

سیاه ابر  یک  ایران  روی  ،مثل  را    جامعه 
بر  گرفته   و  به    آنبود  داشت.  سلطه 

بعد از این که انقالب سفید شاه و  خصوص  
واقع   در  و  گرفت،  وقتی اصالحات صورت  از 

و طور  به  امپریالیستی  های    سیع سرمایه 

د شهرهم  درر  هم  و  کامالً    روستاها،  ها 
برای حفاظت  رژیم شاه    گسترش پیدا کرد،

دیکتاتوری    آناز   ها،  خیلی  سرمایه  خیلی 
یک دیکتاتوری    کرد که واقعاً اعمال    شدیدی

 .  بود  و نفس ُبر سیاه

 
با آوای شوم  رژیمی ها، سع ی می کردند 

اونها شا ن، در میان مردم تبلیغ بکنند و به 
"بقبوال که  برنند  ق در  حاکم  ابر  که می  درت 

این   یعنی  هست،  قوی  هم  خیلی  گفتند 

در  که  گفتند  می  دادند،  می  جلوه  طور 
آن   البته،  مقابل  و  کرد"؛  شه  نمی  کاری 

ب اینو  هم،  بودن  ها  تونسته  توده  باور  ه 
اومده  وجود  به  اعتقاد  این  و  بکنند.  تبدیل 

همان طور  بود که وضع موجود تغییر ناپذیره. 
دونیدکه   را  همین   می  امیر    واقعیت  رفیق 

جمعبندی   طور  این  درستی  به  پویان  پرویز 

  "مردم قدرت دشمنان خودشون را   کرد که:
هم مطلق تصور    را  مطلق و ضعف خودشون

و  این فکر  در جامعه  می کنن". با این تصور،  
ای  باور   مبارزه  هر  که  داشت  صورت  وجود 

خوره، می  آخرش شکست  اصالً   بگیره،  و 
مبارزنمی   کردشه  مبارزات  ه  نتیجه  در   .

دچ و  مردم  بود  َخمود  و  رکود  یک ار  واقعا 

سکوتسکوت مثل  جامعه    قبرستان  ی  بر 
بود. هم   حاکم  مبارزه  جامعه البته  در  یشه 

مثل امروز که ما  ولی مبارزه ای  وجود داره،  
در چنین  می بینیم، اونموقع در جامعه نبود. 

تونید تصور کنید که ی شما  فضائی،   ک  می 
ع رحرکت  می  لیه  جوی  چه  شاه،  ژیم 

  م به وجود بیاره!تونست در میان مرد

 
از این که سیاهکل  یک هفته  من   قبل 

بودم. تبریز  در  بیافته،    13در    اتفاق 
سال   تبریز    49بهمن  پنج  کالنتری 

قرار   حمله  مورد   ، ما  رفقای  توسط 

که   دیدم  خودم  چشم  به  من  گرفت. 
تکون عظیمیاین واقعه     به مردم   یک 

داد در  شهر  بودم  .  من  که  ای  محله 
این  مر مورد  در  بودند  شده  جمع  دم 

کردند.   می  صحبت  کامالً  حمله  آدم 
که   ببینه  تونست  احساس  می  همه 

کرد  در  می  جدیدی  حرکت  یک  که  ند 

و  داره  جامعه   گیره  می  یک  صورت 
حتی    حرکت جدیدی در ُشرف وقوعه. 

در  در   یک    یکتبریز،  شهر،  دیگه  جای 
له  راز این حم ر که  انگا  ،بهپیرمرد با تجر

که:    سلحانه را فهمیده بود گفته بودم 

افتاد  " پاسبان  دست  از  که  اسلحه 
در   افتاده".  شاه  دست  از  قلم  یعنی 

مبارزه   اهمیت  واقعاً  جمله  این 
مبارزه،   این  با  که  این  و  مسلحانه، 

شاه   رژیم  سرنگونی  و  سقوط  دوره 

 فرا رسیده. منعکسه. 
 

تهران،   رفتم  من   به  لهحموقع  م  آنبعد، 
این    پاسگاه خبر  گرفت.  صورت  سیاهکل 

حمله و بعداً درگیری های مسلحانه ای که 
در   رزمندگان سیاهکل  و  رژیم  مأموران  بین 

بودج آمده  وجود  به  های   را  نگل  روزنامه 

کردند منعکس  کنید  رژیم  تصور  شما  حاال   .
شدند   مطلع  ایران  سراسر  در  مردم  وقتی 

ب کشور  شمال  در  ای  عده  پاسگاه که    ه 
ا  حتی ب، و حمله کردند ارمری رژیم شاهژاند

هم   شاه  جنگل  مأموران  مبارزه  در  به 
اند،   پرداخته  که  مسلحانه  بکنید  این  تصور 

ایرچه   کل  در  سیاهکل  تأثیری  داشت!  ان 

را جامعه  و مردم احساس    واقعاً  داد،  تکون 
به   دشمنانشون  پای  زیر  زمین  که  کردند 

 لرزه در اومده.  
 

و من خودم    ر بوددر شهس  ها هر کاون روز
که در تهران بودم، می تونست التهابی که 

واقعا خیلی    مردم را فرا گرفته بود را ببینه. 

مردم احساس می    هراحت می شد دید ک
شروع   جامعه  در  جدیدی  روند  که  کردند 

ی  شده و منتظر بودند ببینند بعدش چی! م
زنگند. به  گوش  همه  که  دید  می    شد 

رف که  رزمنددونیم  ما،قای  خاطر   ه    به 

و   شاه  رژیم  می  سرنگونی  که  این 
ایران  خواستند   در  امپریالیسم  سطله  به 

  دست به مبارزه در جنگل زدند.پایان بدهند  
نام   با  سیاهکل  نام  که  دونیم  می  و 

 چریکهای فدائی خلق گره خورده.  
 

را بحث  این  گیم   حاال  می  چرا  که  بکنیم 

در  مسلحانه  جنبش  سرآغاز    سیاهکل 
همون  ب قمگر  ایرانه؟   در  سیاهکل،  از  ل 

ایران  در  مسلحانه  حرکت  هیچ  سالها، 
طور   این  که  دونیم  بود؟ می  نگرفته  صورت 

تاریخ آن دوره نگاه بکنه  . هر کس به  نیست

که بینه  های    می  حرکت  از سیاهکل  قبل 
ند  کوچک و بزرگ مسلحانه صورت گرفته بود 

ربودن هواپیما   که بعضی هاشون هم مثل 
بودتکان   آیا می شیا    .دهنده  ه پرسید که 

حرکت   اهمیت که  اینه  خاطر  به  سیاهکل 

  ؟ مسلحانه در جنگل چندین روز طول کشید
روُ یعنی   نظامی  گرفتجنبه  نظر  در  باید  ؟   

در این رابطه هم می دونیم که قبل از  ولی  
دلیری    سیاهکل، رزمندگان  کردستان،  در 

مبارزه مسلحانه ای را شروع کردند که یک  
ا  سال طول  ولی  نجامی به  بینیم  د.  می  باز 

عنوان  که   به  هم  بزرگ  حرکت  این  از 

سرآغاز جنبش مسلحانه صحبت نمی شه  

 !سیاهکل و چشم انداز رهایی طبقه کارگر

 
 

رفیق   سخنرانی  متن  آید  می  زیر  در  آنچه 

سالگرد   پنجاهمین  مناسبت  به  دهقانی  اشرف 

ریخ شنبه می باشد که در تا  یاهکلسرستاخیز  

سال    11 با  1399بهمن  برابر  ژانویه   30، 

چریکهای فدایی خلق   در اتاق پلتاکی   2021

 فایل صوتی این سخنرانی را ایران ایراد شد.

 یدا کنید:  لینک زیر پ رد

سخنرانی  این  صوتی  عالقه  فایل  برای   ،

زیر    مندان لینک  طریق  دسترسی  از  قابل 

 است:

https://www.youtube.com/w
atch?v=-vQX0_iWV6M 
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کردستان، نقطه    و اون حرکت قهرمانانه در 
   عطف به شمار نمی ره.

رستاخیز  ماندگاری  راز  که  دید  باید  پس 
باید  را  سیاهکل در چیه؟ معلومه که این راز  

 تجو کرد.در وجود عوامل خاصی جس 

 
م  گوقتی  سرآغاز    وئیم ی  سیاهکل 

اینه   جنبش مسلحانه هست، معنیش 
جنبش   یک  سیاهکل  از  بعد  پس،  که 

پیدا   جریان  جامعه  در  کرده  مسلحانه 
بنابراین،   آغازش.  شده  سیاهکل  که 

یکی از رازهای ماندگاری سیاهکل در  

هستش.    آن   تداوم  مسلحانه  حرکت 
گفته   درستی  به  وقتی  طور  همین 

فی در  قطه عطه سیاهکل ن می شه ک 
در   همینطور  و  کمونیستی  جنبش 

ضد امپریالیستی  دموکراتیک و  جنبش  

معنی   باز  آورد،  وجود  به  ایران  مردم 
ک  اینه  حرکت  اش  سیاهکل،  از  بعد  ه 

که   گرفت  صورت  جامعه  در  هائی 
نوین   شرایط  یک  گیری  شکل  باعث 

فرق   گذشته  با  که  شرایطی  شد، 
 داشت.  

 

ما دیگه،  طرف  از  دونیم    ولی،  که  می 
قهرمانی هائی رغم همه رشادت ها و  علی

سیاهکل  که دادند  رفقای  حرکت  انجام   ،
شکست خورد. از    دسته پارتیزانی در جنگل

هفت تن دستگیر شدند  رزمنده/  9  مجموعه

شهید   جنگل  همان  در  دیگه  رزمنده  دو  و 
س  این  حاال  ُخب،  اساسی  ئشدند.  وال 

این   علیرغم  چرا  پس  که  شه  می  مطرح 
سشکس  از  ما  یک  یاهکل  ت،  عنوان  به 

کنیم  می  یاد  پیروزمند  که آتا    ،حرکت  نجا 

داریم،   االن  را   50همین  اش    سالگی 
داریم؟  می  اینه     گرامی  دو که  پاسخ 

راعامل سیاهکل  تاکتیکی  شکست  به    ، 
استراتژیک   عامل    آن پیروزی  کردند.  تبدیل 

لنینیست    -  اول یک تشکیالت مارکسیست
عب این  واقعی  مفهوم  کهبه  بود  در    ارت 

گرفتپش قرار  سیاهکل  تشکیالت  ت  این   .

مردم   به  خودش،  انقالبی  های  حرکت  با 
علی که  داد  با  نشون  دشمن،  تبلیغات  رغم 

سیاهکل،   رزمندگان  شهادت  و  دستگیری 
مبارزه مسلحانه نه فقط تمام نشده، بلکه  

این   واقع،  به  شده.  آغاز    تشکیالت تازه 

 تضمین کرد. را  ادامه کاری سیاهکل
 

شببینید،   پ رژیم   ، همه  اه  اعدام  از  س 
رفقای دستگیر شده گروه جنگل در شهر و 

سال، تبلیغ می  فند همون  اس  26کوه، در  
غائله اشرار" تمام شد و ایران گویا  کرد که "

  -کماکان "جزیره ثبات و امنیت" خواهد بود  

البته برای سرمایه های امپریالیستی. ولی  
به  آن پا  که  ه  مبارز  میدان  تشکیالتی 

بگذ رااشته  خودش  و  چریکهای    ود  نام  با 
نقشه  کرد،  اعالم  جنبش  به  خلق  فدائی 

زد. هم  به  که  ب  رژیمو  طوری  دو   ه  هنوز 

  14اعدام ها نگذشته بود که در  آن  هفته از  
، تیمی به فرماندهی رفیق    1350فروردین  

احمدزاده، کالنتری قلهک در تهران مسعود  
رسیو،  روز بعد، فآماج حمله قرار داد. چند را 

تن   13رئیس دادرسی ارتش که فرمان قتل  

ر راز  ما  انقالبی  با    ا فقای  بود  داده 

صادقی    فرماندهی اسکندر  کارگر  رفیق 
اعمالش   سزای  به  و  شد  مجازات  نژاد، 

در   از    50اردیبهشت    25رسید.  تیمی   ،

شعبه   ملی  بانک  به  چریک  انقالبیون 
پ ویان  آیزنهاور حمله کرد که رفیق امیرپرویز 

برای  کت دن شرآ  هم در این رفیق،  اشت. 
بانک   مشتریان  و  کارمندان  به  که  این 

که   بده  این  چرآگاهی  مسلحانه  ا  عملیات 

از   منظور  و  گیره  می  عمل  صورت  این 
در   پامسلحانه چیه،  که  را  حالی  روی  یش 

که از دیوارهای بانک  عکس پاره شده شاه  
بودند، بود    کنده  داده  عملیات،  قرار  حین 

 کرد.  ی نران، سخآنهای برا
 

بعد، اولین مقاومت در خانه محاصره شده   

پیش   دشمن  مقاومت  منظورم  مد.  آ توسط 
رفقا پویان و پیرونذیری در سوم خرداد سال 

تغییر    50 در  و  بود  نوین  حرکت  یک  که   ،
فضای  به  طلبی  تسلیم  و  یأس  فضای 

خیلی   دشمن،  علیه  مبارزه  و  مقاومت 

 ربه خاط دیگه من خیلی تأثیر گذار بود. حاال
عملیات و درگیری های  همه  قت از  وکمی  

یا  که صورت گرمسلحانه   و  از مقاومت  فت 
رزم جویانه   برخوردهای  زیر شکنجه،  در  ها 

که   فدائی  چریک  سیاسِی  فضای زندانیان 
کردند  عوض  را  این  ،  زندان  خبر  که  این  و 

و    هبرخوردها در جامع روی  پخش می شد 

تأثیر   خلق  کل  و  می کارگران    انقالبی 
کنم.  ،صحبند  اشتگذ نمی  اینه  ت  واقعیت 

همه این حرکت های مبارزاتی، به طور  که  
چشمگیر،   و  آشکار  سیاسی  کامالً  جو 

به ضرر رژیم شاه و به نفع   جامعه را کامالً 

خلق و رشد مبارزه انقالبی در جامعه تغییر  
اینجا  فقط  داد.    بسیار  در  درگیری  مورد  به 

مهرنو  رفیق  ابراهیمیدلیرانه  با  ش  ید  هم 
کنم زن،  اشاره  رفیق  این  چون  مسلسل  . 

نیروهای  با  شجاعتی  چنان  با  دست  به 

دشمن جنگید که مردم از رزم او افسانه ها  
حرکت    ؛ساختند  این  بر    جسورانهو  عالوه 

چشمگیری   نقش  انقالبیش،  تأثیرات  همه 
در شناساندن مقام زن در جامعه ایفاء کرد. 

زنانهمین  البته  که  فدائ  طور    دیگه ی  چریک 
رزمشا  هم ضربه  ن،  با  فرهنگ  زدن  در  به 

طبیعی  مردساالری   امری  زمان  آن  در  که 
   .ندنقش بزرگی داشتجلوه می کرد،  

تشکیالت  از ب،  خُ  یک  کرد  نقش  م  صحبت 
رزم سیاهکل تداوم  با  رابطه  دوم  در  مورد   ،

به   سیاهکل  شکست  تبدیل  با  رابطه  در 

بود که   ن، وجود یک تئوری انقالبیآ پیروزی  
تتئون  ای با  که  ری  این  به  براساس  وجه 

ایران و   -  تحلیل شرایط اقتصادی اجتماعی 
عمیق ترین دید مارکسیستی، تدوین شده  

اهداف و چشم انداز حرکت در جنگل و    بود،
  این کار کالً جنبش مسلحانه را توضیح داد.  

اثر یکی،    را   مبارزه مسلحانه و ضرورت  "دو 

اثر  و    نپویا  امیر پرویزرد تئوری بقاء" از رفیق  
که او  دیگه  از  تر  بودمتکامل  "مبارزه  لی   ،

از   تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه 
. این دو  ندانجام دادرفیق مسعود احمدزاده  

از رستاخیز سیاهکل اثر قبل  در محدوده  ،  ، 

و بعداً هم    ،ای در جنبش پخش شده بودند
کتاب ها در خدمت  دوباره پخش شدند. این  

عه قرار گرفتند و ز جامروهای مبارآگاهی نی
که حرکت سیاهکل    به اونها اطمینان دادند

با   بلکه  نبود  نظامی  حرکت  یک  صرفاً 
انقالبیسیاهکل یک   در پشت    جنبش  که 

انقالبیخودش   تئوری  در   یک  داره،  قرار 

شده. شروع  تئوری    بعد،  ایران  مبنای  بر 
و  پویان  رفقا  توسط  شده  تدوین  های 

  13،  لوامون  در ه   یالت، ن تشکآاحمدزاده،  
چریک های   اسمکه    کردمنتشر  اعالمیه  تا  

اعالمیه    آنزیر  فدائی خلق هم اولین بار در  

و  ها   جنبش  آمد  شد به  این    .شناسانده 
نکته هم مهمه یادآوری بشه که در پخش  

رهبرا از  ها  اعالمیه  یعنی  این  سازمان  ن 
مفتاحی   عباس  و  احمدزاده  مسعود  رفقا 

تند. در  ت داشدیگه، شرک  گرفته تا کادرهای

که    آن مفتاحی  عباس  رفیق  مقطع، 
سازماندهی   برای  بود،  بزرگی  سازمانده 

ها می  فعالیت  اجرا  قرار  چندین  روزانه   ،
 کرد. 

 
شرایط به  بینیم  امروز،    برگردیم  می 

های  که   توده  قیام  از  ایران  بعد  دالور 

که نقطه عطفی در روند    96در دیماه  
ه  م وابسته بمبارزات خلق ما علیه رژی

به  امپ  اسالمی  جمهوری  ریالیسم 
  98وجود آورد، و بعد، قیام خونین آبان  

انسان   هر  دیگه  حاال  دلسوز  ،  واقعاً 

دوستدا  و  زحمتکشان  و  ر  کارگران 
ضرورت   از  ایران،  ستم  تحت  مردم 

علیه مسلحانه  حاکم    مبارزه  رژیم 
کندصحبت   که  می  دیدند  همه  چون   .

از    ،جمهوری اسالمی نیروهای مسلح  
بس  پاسدار  نیرویو  و  انتظامی    یج 

گرفته پلیس  همان  با  تا    یعنی  ارتش، 

چه قساوتی به روی مردم بی سالح،  
برزن   و  کوی  هر  در  و  گشودند  آتش 

یک   انداختند.  راه  به  خون  جویبارهای 
انقالبی    ت شد که قهر ضدبار دیگه ثاب 

را  رژیم  نمی    این  انقالبی  قهر  با  جز 

گفت.   پاسخ  واحشه  درک  از  اما،  دی 
مسمبار ندارزه  وجود  به    د لحانه  و 

 . قع، درک ها از این مبارزه متفاوتهوا
 

چریکهای فدائی خلق، به قول رفیق  ببینید،  

احمدزاده برای نقب زدن به قدرت توده ها و 

چریکهای واقعاً   سازمان  من،  نظر  از 
از   بعد  خلق  به  قیافدائی  بهمن،  م 

کهاط  شر یک  ین  واقعاً  رهبری    از 
خط   و  برخوردار    انقالبی،کمونیستی 

مناسبی    بود، کامالً  شرایط  قرار در 
برود تشکیل حزب    به طرف  داشت که 
کارگر.   به  چون،  طبقه  سازمان  این 

اش،  گذشته  قهرمانانه  مبارزات  خاطر 
ُحسن نظر کارگران نسبت حمایت و  از  

وسیع، طور  به  خودش  خوردار  بر  به 
ر پیشاپیشِ جنبش  تیجه، اگر دنر  بود. د

ترکمن ان کردستان،  در  ها  توده  قالبی 
ت نقطه دیگر که  و هر  به  صحرا  وده ها 

مسلحانه   مبارزه  آماده  و  خاسته  پا 
کار   فقط  نه  گرفت،  می  قرار  بودند 
دست  رژیم  استقرار  در  امپریالیستها 

ش رانشانده  بلکه    ان  کرد  می  سخت 
تونست  جریا  می  پدر  مبارزن  ه  یشبرد 

های    مربوطالبی،  قان توده  همه  به 
ستم ب،  تحت  کردن ه  موفق  متشکل 

ترین   عالی  در  طبقاتی  کارگران  ارگان 
 .بشههم  اش
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با   اونا،  که  هدف  این  بسیج و سازماندهی 
، دست به سالح  تشکیل بدهند ارتش خلق 

یب مسلحانه  مبارزه  که  گفتند  ،  ما    ردند. 
دا  جنبهاول   جنبه  تبلیغی  باید  بعد  و  ره 

نظامی به خودش بگیره و بتونه توده ها را 

که   دیدیم  ما  بکنه.  مسلح  سازماندهی 
یا حتی مجاهدین   و  چریکهای فدائی خلق 

شاه دوره  در  عملیات    ، خلق  انجام  با 
مسیر  مسلحانه،   این  در  حرکت  با  یعنی 

کارگرانن اتوواقعاً  ،  زهمبار مبارزات  و   ستند 
را  زحمتکشا بدهندن  تورشد  روی  ا،  نستند 

و   بگذارندات توده ها تأثیر انقالبی  کل مبارز

ر مرد  و  زن  از  ها  مبارزه    اتوده  میدان  به 
به  بکشا زدن  دست  با  که  دیدیم  و  نند. 

از توده ها ر   ا مبارزه مسلحانه چه حمایتی 
این یک امر  به طرف خودشون جلب کردند.  

 ناپذیره.  انکار

 
ف  اگه  موردحاال  در  ان  سازم  قط 

صحبت خلق  فدائی  کنیم،    چریکهای 
مو این  همه  علیرغم  بینیم  فقیت  می 

ها، موقعی که مردم دست به انقالب  
رأس   در  نتونست  سازمان،  این  زدند، 

به   و  بگیره  قرار  مردم  انقالبی  جنبش 

قدرت   کسب  جهت  در  ها  توده  نفع 
بکنه.   حرکت  کسانی    حاال،سیاسی 

فدا چریکهای  تاریخ  به  آشنا  که  ئی 
این  ویتونند بگی  م   تندهس ند که علت 

ضربه های    55بود که ساواک در سال  

وارد   سازمان  این  به  سیستماتیکی 
که    .کرد است  واقعیت  البته  آن  این 

حد نابودی    این سازمان را تا ضربه ها  
این ضربه   در  رفقا  از  خیلی  برد.  پیش 

شدند.   از ها شهید  نمی شد  آیا    ولی 

به  ضر ن  آ آیا    د؟ ضربه ها اجتناب کر  آن 
دال سیاسی  ها،  ایدئولوژیک    –یل 

بگ باید  یا  چوئ نداشتند؟   که  ون  یم 
توانست   داشت  قدرت  خیلی  ساواک 

هر  آن ضربه ها را بزند؟ به هر حال ما  
باشیم،   داشته  مورد  این  در    نظری 

ن  آ واقعیت اینه که این سازمان قبل از  

خودش   اصلی  خط  از  ها،  ضربه 
بود.   یعنی  ن،  این سازمامنحرف شده 

در    را راه "تبلیغ مسلحانه"  ما،  ان  زم سا
ی اولیه  پیش گرفته بود که با راه رفقا

 چریکهای فدائی خلق فرق داره. 

 
بنابراین، این بحث مطرح می شه که کدوم 

مبارزه   مقابل  در  اهدافی  و  انداز  چشم 
به   مبارزه  این  ربط  باشه.  باید  مسلحانه 

مبارز کلی  طور  به  یا  و  چیه؟  کارگر  ه  طبقه 
راه   قرارهمسلحانه   از سر  را  چه معضالتی 

برسه؟  باید  کجا  به  و  یک    برداره  ببینید، 

له این طوری مطرح می شه که  ئوقتی مس
شرایط  چون   راه در  از  سرکوب  و  اختناق 

پیشاهنگ   نیروهای  آمیز  امکان  مسالمت 
با کارگران و بقیه توده های    ندارند که بروند 

هنگان  پیشا، و  ارتباط بر قرار بکنند رنجدیده  

ط نمی به  آمیز  مسالمت  روی  اتو  ور  نند 
تأثیر   ها  توده  باید  گذارندبمبارزات  پس   ،

بزنن  تبلیغ مسلحانه  به  اماددست  این    .  در 
س  یک  استئمورد،  این  اساسی  که    وال 

مقابل  در  که  اندازی  چشم  و  استراتژی 

 "تبلیغ مسلحانه" وجود داشت یا داره چیه؟  

 
چریک سازمان  که  دونیم  ی  فدائهای  می 

اخلق   که،  53واخر سال  در  رفیق    نظراتی 
ب زندان    دربیژن جزنی   رانوشته  دریافت    ود 

و اساس    کرد؛  نوشته    آنرهنمودهای  بر 

سال  ها در  چریکهای 54،  اصلی  شعار   ،
رافدائی   ه  خلق  مسلحانه  "مبارزه  م  از 

" شعار  به  تاکتیک"  هم  تبلیغ  استراتژی 
مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق  

دم تقلیل  جزنیاد.  ا"  چشم    رفیق  حداکثر 
مسلحانه"   "تبلیغ  برای  که  ،  قائله  اندازی 

حانه چگونه توده  مبارزه مسلمثالً در کتاب "

" یا  فردی  ای می شود"  دیکتاتوری  با  نبرد 
  ، این است به خصوص در این کتابها  شاه"،

که چریکها باید آنقدر تبلیغ مسلحانه بکنند  
که  این  حدا کثر  و  تا نبرد توده ای آغاز بشه  

برسه.  "موقعی فرا  انقالبی"  که  اما  ت  این 

چه؟  مورد    بعدش  این  در  صحبتی  دیگه 
کهنشده.   دونیم  می  هم  را  رفیق    این 

همراه  هم کرده بود که    راتوصیه  این  جزنی  
تبلیغ مس  انجام  سازماندهی    باید لحانه،  با 

از    کرد  صنفی  -سیاسی   عنوان  ن  آکه  به 
دوم جنبش   برده پای  پ  .ودب  اسم  ای  یعنی 

می است و پای دوم سیاسی.  ول گویا نظاا

از   را  سیاسی  کار  بود  کرده  جدا  یعنی 
یعنی   جنبش  دوم  پای  کار انجام  نظامی. 

سیاسی   ولی   صنفی.  -  سازماندهی 
اصالً    –"سازماندهی سیاسی   در  صنفی" 

دیکتاتوری و  اختناق  امروز  )   شرایط  (  مثل 

 این کار اصالً دست ساوک را  و  عملی نبود
می    نزد ضربه    یبرا باز  سازمان  به 

امکان   و  را گذاشت،  سازمان  پذیری    ضربه 
  .هم باال برد تیکه در واقع  –برد باال می 

 

حاال سرنگونی    راگ  اما،  مبارزه،  از  هدف 
رژیم حاکم و کسب قدرت سیاسی توسط  

هدف   این  خب،  که   ( باشه  کارگر  طبقه 
از   هاست(،  کمونیست  ای  نهائی  توده 

ی  البی" نیروئانق   "موقعیت از  شدن مبارزه و  
می تونه استفاده بکنه که پیشاپیش، خط  

بسیج و سازماندهی مسلح نیروهای درون  

خلق قرار   را  صف  اگه  یعنی  باشه.  داشته 
دشمنی   از دست  قدرت  گرفتن    هست به 

و   آماده  نظامی  نیروهای  و  متشکله  که 
یافته ای داره، نیروی انقالبی هم   سازمان 

نیرو بکنه  سعی  و  باید  نظامی    ارتشی 

مسلح خودشو، متشکل از توده های مردم  
ای در  حداقل  یا  و  بیاره  وجود  جهت  ن  به 

که   نظری  در  که  حالی  در  بکنه.  مبارزه 
مسلحانه" می  را   "تبلیغ  ایران  انقالب  راه   ،

چگونگی  ستدون و  ملزومات  چنین  یک   ،
به   یافتن  دست    غایبه  ،آن دست  اصالً  و 

خلقی نیروی مسلح  چنین  به  مطرح   یابی 

 . نیست
 

  آن بعد از    1357فاقاً، در ایران در شهریور  تا
ژاله،   میدان  در  ای  توده  شجاعانه  برخورد 

مد. ولی  آموقعیت انقالبی در ایران به وجود  

چریکهای سازمان  شرایطی،  چنین    در 
مبارزات   همه  علیرغم  خلق  فدائی 

و علیرغم   بود  داده  انجام  مسلحانه ای که 
اعضاش،   های  فداکاری  طرف  همه  از  و 

در یگه  د ها  توده  وسیع  حمایت  علیرغم 

از   ها  دهکوره  در  حتی  و  ایران  سراسر 

فدائی چشم  -  چریک  با  من  خودم    واقعاً 
هم   ها  شما  از  خیلی  حتماً  و  دیدم 

دهکوره ها هم شاهدش بودید که حتی در  
از چریک فدائی یاد می شد و نسبت بهش  

وجود اینها،   سمپاتی  علیرغم  اما،    داشت. 

نیاز وجو می توده ای محروم  نظا  روید یک 
این  بود   بر  اپورتونیسم  غلبه  به  توجه  با  و 

چنین   تشکیل  فکر  حتی  اساساً  سازمان، 
قدرت   تسخیر  جهت  در  حرکت  و  نیروئی 

 . سیاسی را به خودش راه نمی داد
 

نیروی   یک  وجود  بر  من  چرا  حاال، 

به   کنم.  می  تأکید  ای  توده  نظامی 
کرد  ثابت  تاریخ  که  این  و  خاطر  ه 

امرِ    -  سممارکسی این  بر  لنینیسم هم 
طبقه   هر  که  داره  تأکید  شده،  ثابت 

از    را  انقالبی که می خواد طبقه حاکم 

یت بیاندازه باید ستون فقرات آن  حاکم 
فقرات   در   را  ستون  بشکنه.  هر    هم 

نیروی نظامی    طبقه ی در قدرت هم، 
انقالبی   طبقه  پس  باید  اونه.  هم 

باشه    داشته   نیروی نظامی خودش را 
ب  را د  انتوتا  حاکم  طبقه  فقرات    ستون 

ضعیف    آن را در یک پروسه ایبشکنه،  

و نابود بکنه و خودش بیاید بشه طبقه  
تا این موضوع    چند تا مثال می زنمحاکم.  

ببینی بشه.  عینی  انقالب    د، خیلی  در 
شد.   تشکیل  کارگری  شوراهای  روسیه، 

شرایط جنگ جهانی اول بود. مردم خواهان 

بودن سربازهاصلح  می  از    د،  فرار  جبهه 
ها  کردند،   پادگان  بر  در  شورش  به  دست 

سربازان   شرایط  این  در  داشتند،  می 
  مسلح هم به شوراهای کارگری پیوستند و 

این شوراها مسلح بودند.  پس قبل از    کالً،

ر قیام  این که در اکتبر، حزب بلشویک دستو
را  مسلحش  نیروی  پیشاپیش  مرکب    بده، 

ع دهقانان در  اق و  بهربازان یا  از کارگران و س
داشت. مسلمه که بدون    لباس سربازی را

شد   نمی  مسلحی،  نیروی  چنین  وجود 
می   صادر  اگر  و  بشه  صادر  قیام  دستور 

شکس  در  شد،  بود.  معلوم  قبل،  از  تش 

مسلحی   نیروی  بر  تکیه  با  لنین  که  حالی 
  ام اختیار داشت حتی زمان دقیق قیکه در  

ای   را بود.  کرده  حساب  قیام  هم  یک  ن 
  انه بود که می بایست نه یک روز دیرتر آگاه

و انجام شد    ؛ و نه یک روز زودتر انجام بشه

ر اکتبر  کارگری  انقالب  پیروزی  دنبال  ا  و  به 
  .آورد

 
دوره   یک  طی  ها،  کمونیست  چین،  در 

تشکیل   به  موفق  مسلحانه،  مبارزه  انجام 
ارتش   این  به  اتکاء  با  و  شدند  خلق  ارتش 

تو که  سیاند  نستابود  رقدرت  به  سی  ا 

د بیارند.  انقالبی دست  نیروهای  کوبا،  ،  ر 
در طی    مبارزه مسلحانه ای را آغاز کردند و

ارت  با  جاع موفق شدند نیروی نظامی  جنگ 
راالز مقابله    م  برانداختن  برای  و  آمریکا  با 

( کوبا(،باتیستا  و   حاکم  بیارند  دست  به 

اینجاست    انقالبشان را به پیروزی برسانند.
تئوکه   باید  م ما  هم  ری  مسلحانه  بارزه 

مبارزه  بشناسیم.    ام تاکتیک راستراتژی ه
نام   با  که  تئوری،  این  در  مسلحانه 

خورده،   گره  احمدزاده  مسعود  رفیق 

ر از صرفاً "تبلیغ مسلحانه"، میره.  فرات 
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هم   تئوری،  این  در  تبلیغ  البته، 
داره،  مسلحانه   از    همو  جای  دفاع 

مسلحانه اشکال  خود  کالً  مختلف    و 
جمبار دارند زه  کد  ای  هر  بسته  اکه  م 

کار   به  شرایط  اقتضای  و  شرایط  به 

گیری   جهت  منتها،  شن.  می  بسته 
تشکیل   سوی  به  کارها  این  همه 

خلقه.  را     ارتش  که    این  بگم  هم 
تئوری   این  علیه  که  تبلیغاتی  برخالف 

میان   در  سیاسی  کار  گرفته،  صورت 
و   تبلیغاتی  کار  و  حرکت های  توده ها 

مثاب   سی، سیا  وظ به  بدیهی  ه  ایف 

داره.  کم جا  تئوری  این  در  ها  ونیست 
سیاسی  موضوع،یعنی،     –  کار 

نیست  نظامیه. نظامی  اینجا،    .فقط 
تنها   مسلحانه  به    راه مبارزه  رسیدن 

تنها   ولی  نیست.   شکلآزادیه    مبارزه 

مبارزه   تونند  نمی  که  همه  اصالً 
بکنن شکل    !  دمسلحانه  در  ها  توده 

ب  دست  مختلف  می های  مبارزه    ه 
وقتی مبارزه مسلحانه در جامعه   د.زنن

توده ها می تونند مثال در    جاری باشه، 
با کمک   یا  تدارکاتی،  با کارهای  رابطه 

برای   تبلیغ  با  شون،  مالی  های 

و   تجربیاتشون  انتقال  با  چریکها، 
مبارزاتی   خبرهای  رساندن 

انجام   با  یا  چریکها،  به  محیطشون 
فکری   کمک  یا  هنری  با  کارهای  کالً  و 

به    ر چهه آد،  بر می  از دستشون  که 

مب اعتالی  و  کمک  رشد  مسلحانه  ارزه 
غیر   که  مبارزه  های  شکل  این  بکنند. 

مسلحانه   مبارزه  هست،    را مسلحانه 
است،    که  مبارزه  شکل  ترین  عالی 

کنه.  می  خلق      تکمیل  در  هم  ارتش 

مسلحانهجریان   ای  مبارزه  می    توده 
بشه. تشکیل  ار تازه    تونه  تش  این 

جنگیدن نیست، مثل    فقط  کارش   خلق
ارتجاعیارت  های  ب نیست  ش  لکه  . 

خلق  ارتش  مهم  یکی از وظایف  اتفاقاً  
هست سیاسی  کارهای  دادن  ،  انجام 

هم    یعنی  و  کنه  می  نظامی  کار  هم 

که  اینو  کار سیاسی. کرد  تأکید  باید   هم 
به    ارتش خلق در شهر تشکیل نمی شه.

نیروهای  مسلحانه  مبارزه  خاطر    همین 
رفا در شهر صورت بگیره. ما  ید صپیشرو، نبا

د که  امی  فدائی نیم  چریکهای    سازمان 

  به   همه مبارزه خودش را  50خلق در دهه  
مبارزه در شهر محدود کرد. در  نادرست به  

هم   مسلحانه  مبارزه  تئوری  که  حالی 
بر   عالوه  تاکتیک،  هم  که  استراتژی  این 

  مبارزه مسلحانه در شهر  تأکید می کنه که
به ایجاد کانون های  هبگیرید صورت  با  هم  ،

امکانش بود و ه ای که  چریکی در هر منطق

این   از  چون  داشت.  تأکید  بود  مناسب 
طریق، امکان بسیج و سازماندهی مسلح  

ها داشت؛  توده  فعالیت    وجود  طریق  از  و 
چریکی، های  توده    کانون  مبارزه مسلحانه 

بگیره.  اتفاقاً صحت    ای می تونست صورت 

ای که  مسلحانه    های   حرکت  وری رااین تئ
ایران به وجود   در نقاط مختلف  57در سال  

رد،  ، و به طور مشخص جنبش خلق کُ آمدند
در تأیید   چریکها  اگه  که  داد  نشون  و  کرد 

از کردستان   در منطقه ای  زمان شاه، مثالً 

در   تونستند  می  زدند،  می  چریکی  کانون 

جهت به وجود آوردن جنبش مسلحانه توده  

درست  قد  ای، پیشمی  رو  ای    ا برنده 
های    باز  من   حاال،بردارند.   تجربه  به 

کنم می  رجوع  بیشتر    .مشخصی  بحث  تا 
 حالت زنده ای داشته باشه.  

  

از  ببینید،   بعد  کردم،  اشاره  که  همانطور 
، موقعیت    57کشتار میدان ژاله در شهریور  

این   از  اومد.  وجود  به  ایران  در  انقالبی 
که ایران  ها  امپریالیست  مقطع به بعد بود که

دونند رو مال خودشون می  این    -  ما  واقعاً 

خمینی    طوریه. شدند.  کار  به  از    رادست 
طی   در  باالخره  و  فرانسه  بردند  عراق 

او ای  تحمیل    را  پروسه  ایران  مردم  به 
که   این  از  قبل  که  دونیم  می  ولی  کردند. 

رسمی طور  به  صورت    بتونند  جابجائی 
ر  و  بدهند انتقال  بدهکار  انجام  و   ندا 

ر  به تخت بنش  اخمینی  ،  انندبه جای شاه 

توده های مبارز ایران دست به قیام زدند و 
قیام   این  از  بعد  خاطر  همین  منظور  ،  به 

خواست  است   بهمن قیام   علیرغم   ،
در   آزادی  نسبتاً  شرایط  یک  امپریالستها، 

در   کنید  فرض  حاال  اومد.  وجود  به  جامعه 

که خیلی   ا  ر  نآ  احتماالً   هایتاناون شرایط 
ده اید، به جای سازمان چریکهای  تجربه کر

فدائی خلقی که در رأسش یک باند تبهکار 
قرار   انقالبی  رهبران  بود،  گرفته  قرار 

رفقا   مثل  هائی  کمونیست  مثالً  داشتند. 
عباس مفتاحی، امیر پرویز پویان و مسعود 

احمدزاده رهبرش بودند. چنین سازمانی در  

قه کارگر  طب  د می کرد تاشرایط چکار بای  آن
در جهت رسیدن    جنبش انقالبی مردم را  و

اش هدایت بکنه    به خواست های انقالبی
آیا غیر      به پیش ببره؟  و جنبش انقالبی را

از اینه که باید به جای خلع سالح توده ها  

کردستان رفت  ،  در  توده  می  پیشاپیِش 
مسلح و انقالبی ُکرد قرار می گرفت    هایِ 

ها    آنهمراه  و   رعلیتوده  خمه  یا  ژیم  ینی 
همین جمهوری اسالمی می جنگید؟ غیر  

از اینه که باید به جای سازش با حکومت و 

مناظره   به  دادن  با    تلویزیونیهای  تن 
پاسداران سپاه  فرمانده  مثل  ،  مرتجعینی 

ر ترکمن  خلق  مسلحانه  رهبری    اجنبش 
کرد؟ آن    می  در  که  بدونیم  از    باید  زمان، 

توده ها    ،یگهق دتا مناط  جنوب کشور گرفته
دادن می  نشون  مبارزه    د آمادگی  برای 

سازمان   این  سراسر  هم  مسلحانه.  در 
نیرو داشت واقعیت    اگرب،  خُ   .ایران  این  به 

کرد می  در    و  توجه  مسلحانه  مبارزه  مثالً 

رفیق  را  فارسمنطقه   توسط  شهید،    که 
قلی جهانگیری هدای می    ت می شد،ااَله 

همان  به  آیا وضع  ،  د تقویت می کر  آمد آن را
هستصورتی   امروز  که  شد  و  می  اگر  ؟ 

می کرد، آیا هم، از یک قدرت    این کارها را
نظامی خلقی برخورد دار نمی شد و هم،  

هزاران  بتونه  پیدا نمی کرد که    را  امکاناین  

این   به سوی  ایران  در سراسر  که  کارگری 
بودن  آورده  روی  مسیر    را  دسازمان  یک  در 

این کارها    رگا   اقعاً و  ؟  کنه انقالبی متشکل ب
در این مسیر، راه برای تشکیل    می کرد،  ار

شد می  گشوده  کارگر   طبقه  اگه    .حزب 

دوره و به محبوبیت   آنواقع بینانه به شرایط 
در   خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  شدید 

واقعاً  بینیم  می  کنیم،  توجه  کارگران  بین 
  ، حاال   انجام چنین کارهائی امکان پذیر بود.

ت مفهوینیم  بب ا م  اینه    چیه؟   ین تجربهئوریک 
که با دست زدن به مبارزه مسلحانه که بر  

راس      کل خلقمنافع   در  کارگر   آن و    طبقه 

اعتالی   و  رشد  برای  شرایط  داره،  تکیه 
جنبش طبقه کارگر و امکان پیوند پیشرو با 

    این طبقه به وجود می آد. 
 

فدائی  واقعاً   نظر من، سازمان چریکهای  از 

از    این کهم بهمن، به شرط  قیالق بعد از  خ
رهبری   خط  یک  و  کمونیستی  واقعاً 

بود،  انقالبی،  کامالً    برخوردار  شرایط  در 
برودمناسبی   که  داشت  طرف  قرار   به 

کارگر.   طبقه  حزب  این  چون،  تشکیل 

سازمان به خاطر مبارزات قهرمانانه گذشته  
از   و  اش،  کارگران حمایت  نظر  ُحسن 

به به خودش  وسیع،  نسبت  خوردار  بر  طور 
جنبش   پیشاپیِش  در  اگر  نتیجه،  در  بود. 

قالبی توده ها در کردستان، ترکمن صحرا ان
وده ها به پا خاسته و  و هر نقطه دیگر که ت

می   قرار  بودند  مسلحانه  مبارزه  آماده 

گرفت، نه فقط کار امپریالیستها در استقرار  
سخت می کرد    ان رانشانده شرژیم دست 

تونبلکه   پدر جریا  ست می  ه  یشبرد مبارزن 
تحت  انقالبی،   های  توده  همه  به  مربوط 

ب،  ستم  در  ه  موفق  کارگران  کردن  متشکل 

 . بشههم   ارگان طبقاتی اشعالی ترین 
 

را که    اینها  بود  راهی  اساس  بر  گفتم  که 
مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک  

گذاشته   ایران  های  کمونیست  مقابل  در 
صدها   واقعاً  عی بود.  وفاکت  و  دل  نی  یل 

   ثابت می کنه.   را  تدالل، درستی این راه اس

واقع،   ایران،به  در  پیروزی  قیام    راه 
  57مسلحانه ناگهانی نیستش. قیام بهمن  

دی  قهرمانانه  های  قیام  خورد.  شکست 
آبان    96ماه   وجود    98و  قهرمانی    با  همه 

ها   توده  انگیز  فداکاری های ستایش  و  ها 

تونستن   راهچون  .  وندبشپیروز    دنمی 
ایران،  پی در  انقالب  مسلحانه  مباروزی  رزه 

های . راهیه که گروه  توده ای طوالنی مدته
با و به تدریج    شروع می کنن   آن راچریکی  

خودشون،   طرف  به  ها  توده  قدرت  جلب 

 . ند می گیر

بردن   با  کارگر،  طبقه  واقعی  حزب 
توسط  سوسیالیستی  آگاهی 

بش کارگری  جنکمونیست به  نیروهای  
دو،  این  تلفیق  از  آد.    به  و  می  وجود 

مبی باید  هم  ای عنی  توده  ارزات 
داشت  نراکارگ هم  جریان  و  باشه  ه 

این   الً مع با  کمونیست  نیروهای  بین 
باشهپیوند  جنبش   قرار  بشه    ، بر  تا 

میان   به  را  سوسیالیستی  آگاهی 
از   و  برد  طبقه کارگران  این  آگاه  افراد 

  را   و حزب طبقه کارگر  عضو گیری کرد
  دیکتاتوری   ،ادر جامعه م   به وجود آورد.

که وسیع  ای  و  آمیز  شدید  نهقهر  ه ، 
و  ا رشد  به   یاعتالجازه  سراسری 

امکان  نه  و  ده  می  کارگران    مبارزات 
غیر قابل  . این تفاوت  را  کمترین تشکل

و   ایران  شرایط  بین  شرایط  انکار 
از این جهت،    .روسیه دوران لنین است

حزب  ب تشکیل  در  رای  کارگر  طبقه 
لنین   دوره  روسیه  راه  شه  نمی  ایران 

 .راه تقلید کرد آناز رفت، و  ار
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نکرده   تان  خسته  اینجا  تا  باشم.  امیدوارم 
به حرفامو  بقیه  کنم  می  شرایط    سعی 

  ش طبقه کارگر و جنب و باز به    ،ایران  کنونی
  ، مسلحانه  مبارزه  تئوری  با  اش  رابطه 

 اختصاص بدم.  

 
که   بکنم  تأکید  باید  نکته  این  روی  اول، 

مسلحانه   مبارزه  تئوری 
چریکهای   نظر  مورد 

از    فدائی  یکی  خلق، 
مسائ ل  مهمترین 

ایران   انقالب  استراتژیک 

طبقه  را کردن  متشکل   ،
ستاد   برپائی  و  کارگر 

ای  می  رزمنده  طبقه  ن 
اینه  ئ مس  اصل.  داند له 

بتونه    که ما  کارگر  طبقه 

پراکند خودش  بر  گی 
هژمونی   و  بیاد  فائق 

بر طبقاتی که    خودش را 
در انقالب شرکت  دارند،  

طبقه   چون  بکنه.  اِعمال 
ایران،     فقط کارگر 

که  همه    اند بتو  موقعی 

صف   درون  نیروهای 
را رهبری    خلق  تحت 

فقط   بیاره،  خودش 
به آ قادره  سلطه    نوقت 

ایران  یالامپر در  یسم 

و   بده  می  آ پایان  نوقت 
سیستم    اند تو نابودی  با 

جامعه،    درسرمایه داری  
تضمین    پیروزی انقالب را 

اینجا  بکنه.   می  یعنی 

بر  بکنم    تأکید خوام  
کارگر طبقه  که    رهبری 

ل  ئاتفاقاً این یکی از مسا 
بین   اختالف  مورد 

و    ریکهایچ خلق  فدائی 
برخی نیروهای سیاسی  

هموار   . است تما  أکید  ه 

ای در  کرده  انقالب  که  م 
طبقه  رهبری  بدون  کارگر    ایران 

طبقاتی   ایدئولوژی  به  آگاه  و  متشکل 
رسه.   نمی  پیروزی  به  هرگز  خودش، 

قیام   آستانه  در  مثالً  که  حالی  در 

فدائی خلق    بهمن، سازمان چریکهای 
ضربه   از  سال  هباقیمانده  که    55ای 

از   بود،  راست  اپورتونیسم  دچار 
خلق  ح کردصحب اکمیت  حاکمیت    .ت 

که   کارگر!  طبقه  رهبری  بدون  خلق، 
رسید،   قدرت  به  خمینی  وقتی  بعد 

و   است  خلق  حاکمیت  این  که  گفت 

و  خواند  بورژوائی  خرده  را  آن    ماهیت 
 تطهیر کرد. رژیم را  آن 

 
مورد  چ در  خلق  فدائی  که  ریکهای  این 

طبقه رزمنده    تشکل  ستاد  برپائی  و  کارگر 

طبقه   ایاین  چدر  ملزران  و  ه  داره  وماتی 
پتح چه  در  ت  گیره،  می  صورت  ای  روسه 

هم   مورد  روشنی  این  نظرات  همیشه 
داشته اند که با مدافعین راه مسالمت آمیز  

که دائماً از طبقه کارگر و ستاد رزمنده اش  

یا   واقعی  راه  هیچ  ولی  کنن  می  صحبت 

این  برای  نمی    مشخصی  ارائه  منظور 
 ، فرق داره.     هندد

آمونیدببی یک  م ،  مارکسیستی  ی  زش 
واقعی،  گوید کمونیست  حزب  گویم  :  می 

نوع هائی که در ایران زیاد  آن  ، نه از  واقعی

شده   حزب   آنهمساخته  بلکه  کاغذ،  روی 
آگاهی  بردن  با  کارگر،  طبقه  واقعی 

پیشرو  نیروهای  توسط  سوسیالیستی 

جن درون  به  از  کمونیست  و  کارگری  بش 

عنی  می آد. ی ود  وج  تلفیق این دو، با هم به
مب باید  جریان هم  کارگران  ای  توده  ارزات 

نیروهای  بین  عمالً  هم  و  باشه  داشته 
جنبش   این  با  قرار  پیوند  کمونیست  بر 

تا بشه آگاهی سوسیالیستی را به    ،باشه
این   آگاه  افراد  میان  از  و  برد  کارگران  میان 

 را  و حزب طبقه کارگر  طبقه عضو گیری کرد

  دیکتاتوری   ،ادر جامعه م  ال،حا  به وجود آورد.
،  ه قهر آمیز  به صورت شدید و وسیع  ای که

اعتال و  رشد  اجازه  به   ینه  سراسری 
مبارزات کارگران می ده و نه امکان به وجود  

نها می ده. این  آبه    را  آوردن کمترین تشکل

شرایط   بین  انکار  قابل  غیر  و  بزرگ  تفاوت 
مثالً   و  لنین  ایران  دوران  روسیه  شرایط 

بای  از  .است جهت،  حزب  ن  تشکیل  رای 
روسیه   راه  نمی شه  ایران  در  کارگر  طبقه 

ر لنین  و    ادوره  کرد.    آناز  رفت،  تقلید  راه 
کمونیست   پیشرو  نیروهای  به  لنین  مثالً 

ک می  توصیه  ارتباط    ردروسیه  برای  که 

کارگران  میان  به  رفتن  کارگران،  با  گیری 
میان   از  و  داره  ارجحیت  باید  آصنعتی  نها 

کگیرعضو   ولی  ی  که منطق    آنرد،  توصیه 
ما  ایران  در  هست  توش  هم  درستی 

دیک تحت  چون  نداره.  تاتوری  کارائی 
  ، حاکم  در    آن امپریالیستی  که  شرایطی 

در   قرار داشت،  لنین  نظر  و مد  بود  روسیه 

ما،   جامعه  در  نداره.  وجود  دونید  ایران  می 
تونند  که   نمی  آگاه هم  کارگران  حتی خود 

در که  صورتی    سیه رو   به 
بین  دیگه    بود  به  کارگران 

سیاسی   کار  وسیع  طور 
دیکتاتوری حتی   این  بکنند. 

برا  یک  مبارزه  ایجاد  ی 

با   هم  را  صنفی  تشکل 
مرگ   و  شکنجه  و  زندان 

 پاسخ می ده. 
 

اگه چهل    حاال  تجربه  به 

می   بکنیم  تکیه  اخیر  سال 
بینیم که طبقه کارگر ما در  

هیچوقت   مدت  این  طی 
  ده. نکرصحنه مبارزه را ترک  

در   خونبار  حتی    60دهه 
در  ایران  کارگران  باز  هم 

که   بودند  مبارزه  صحنه 

مبارزه   علیه  آنها  نمونه 
فراموش   کار"،  "قانون 

این    حاصل    است.  نشدنی
پیگ و  مداوم  با  مبارزات  یر، 

ین که پراکنده و جدا از هم  ا

باال بودند  و  اندوزی  تجربه   ،
ما   کارگران  آگاهی  رفتن 

جامع در  ولی  ت بوده.  حت  ه 
ما،  کار    سلطه  بزرگ  نقص 

به  آ دیکتاتوری  که  نجاست 

خشن که  شدت  ،  هحاکمی 
به   اعتال  و  رشد  امکان 

ما   کارگری  نمی    راجنبش 
ده، و از احتمال ادامه کاری  

مثالً    ه. جلوگیری می کن  آن
که   سالها  همین  در 

از  مبارزات    ویدئوهائی 

شد،   می  پخش  کارگران 
کارگراهمه   که  گرفتند  قرار  جریان  مدر  ا ن 

اعد به  زنند،  ست  می  برپا تصاب  تظاهرات 
کنن  کنندمی  می  راهپیمائی  شهر  در  ،  د ، 

وزارت  همواره  ولی   آور  تهدیدات وحشت  با 

بب  و  بگیر   ، اخراج  و  اطالعات،  شکنجه  ند، 
روبرو   غیره  و  شوندزندان  راحتی  می  به   .

ر میگه  اکارگری  را سرِ   که  مزدم  کردم  کار 
بدید گری  وقت  وحشی  با  برند،    و   می 

ز  ش شالق  مبارزات  یا  نند.  می  جریان  در 
اهواز  ارگرانک ر  -  فوالد  ویدئوش    ا احتماالً 

  بسیج شده رژیم تالش کردند ، ایادی  دیدید

ماش بزننبا  کار  دین  و  هگربه  زیر    آنهاا  را 
آفرینی  د نبگیر وحشت  و  کشتار  با  یعنی   .

و   رشد  مبارزات  جلوی  تداوم  و  گسترش 
را گیرند.    کارگران  نمومی    رزات مبانه  حاال 

تپهگراکار هفت  بگیرید،    را  ن  نظر  در 

کوشش های خیلی زیادی شد تا کارگران،  
حال   هر  شکل  به  ترین  آمیز  مسالمت  به 

اعتصاب یک  ر  ممکن  مدتی  پیش    اطوالنی 
مورد ضرب    باز کارگران را  با این حال،بردند.  

یری، زندان  دستگو بعد    ،و شتم قرار دادند 

کارگ فعالین  شکنجه  بود.و  این  زه  تا  ری 

 
 مي شود منتشر  زودی  ب
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کارگری  فعال پشتیبانی  ین  کارگر   5000از 
کارگران   شوش،  شهر  اهالی  تپه،  هفت 

از   کالً  و  دانشجویان  دیگه،  مناطق 
ایران   آگاه  های  توده  همه  پشتیبانی 

 برخوردار بودند.  

 
که   هائی  تجربه  این  با  که  اینه  اینجا  بحث 

، هر انسان با انصافی می  دست است   در
دیک تحت  که  ببینه  حاکم،    وریتات تونه 

ران، بستری برای رشد و اعتال  بارزات کارگم
پیگیر صورت  کرا    به  فعالین  ارگریش  نداره. 

مستقیماً    هم نمی تونند تجربه هایشان را

در مبارزات بعدی به کار بگیرند. تا خودشون  
تعالی   و  بگیرن  بیشتری  های  تجربه  هم 

بکنند.   که  پیدا  بدونیم  باید  این  ما 
خ بسیار  مخصوصِ    شن، دیکتاتوری 

.  اری وابسته ایرانهدتم سرمایه  سیس

با دیکتاتوری های نوع دیگه فرق داره.  
"دیکتاتوری   میگیم  بهش  ما 

را  امپریالیستی"،   عبارت  این  چرا  حاال 
که این  برای  بریم،  می  کار  رژیم    به 

ایران  در  دیکتاتور  که    -  های  وقتی  از 
جامعه ایران تحت سلطه امپریالیستها  

حا گرفته،  رژما  ال  قرار  تا  را  سه  یم 

یعنی رضا شاه، محمد رضا شاه    دیدیم
اسالمی جمهوری  این      این   –  و 

ها شا   دیکتاتوری  ایدئولوژی  ن  چه 
نباشه یا  باشه  )نوع مذهبیش    مذهب 

می   که  هست  ای  فاجعه  همین 

اینها،  ،  بینیم( ن حفظ  له شا ئ مسهمه 
دار  سرمایه  و  امپریالیستها  ن  ا منافع 

  در اینجا ن  وچ .  نها در ایرانهآوابسته به  
تضا این شدت  منافع  بین    د 

و  استثمارگران کارگر  طبقه  منافع  با   ،

این    کل که  زیاده  آنقدر  ایران  مردم 
شدیدترین  ما  دشمنان با  فقط   ،

تحت   ا نند مردم ما را سرکوب ها می تو
خودشا داسلطه  نگه  همین  .  رندن  به 

کهخاطر به    ه  تا  اینجا،  در  دیکتاتوری 
  افسار  این حد که می بینیم وحشی و 

چنین    .هسته  گسیخت  در  پس، 

کارگران   به  شرایطی، چطور می شه 
مبارزاتش بتونند  که  کرد  را  کمک  ان 

  د ، ادامه کاری داشته باشناعتال بدهند 
مبارزاتشا پراکندگی  بر  فائق  و  ن 

ی و متشکل  چون، غلبه بر پراکندگ    ؟یندبیا

کارگر  طبقه  معضالت  از  دیگر  یکی  شدن، 
 ایرانه. 

 
ر طی  د،  م کهی نکنیم می بی  اگر توجهحاال،  

به بزرگترین    چهل سال اخیر طبقه کارگر ما
برای سازمان   مبارزاتی خودش  تالش های 

که   این  برای  کارگران  زده.  دست  یابی 

و  صنفیدر یک تشکل ساده و صرفاً  انندبتو
را خودشان  سیاسی  بکنند    نه  متشکل 

  مسیری بسیار دشوار و پر از رنج و مصیبت 
حاکمیت    را ا ت  بک نتحت  سالمی  جمهوری 

ر  ن مسی. به ییاد بیاریم که در ایدکردن  طی

آوردند کارگری  فعالین  بر سر  فعالین    !  چه 
را چند    آنها  !؟  دکارگری را چقدر تهدید کردن 

و شکنجه  ازند   بردندر  با باالخره    !؟  دادندن 
ن نظرشونگهم  مورد  سندیکای  را    ذاشتن 

بدهند. هفت     تشکیل  سندیکای  اگر  مثالً 

می شر  تپه  در  زنتونست  و  کار  دگی ایط 

باشه  داشته  دخالت  کارگران  و   واقعی 
را بکنه،   کارگران  کارگران  نمایندگی   خوب 

تپه از    هفت  هاشون  خواست  تحقق  برای 
   .داون طریق اقدام می کردن 

 

کارگران ایران نه در واحدی    واقعیت اینه که
و نه از   درنکه کار می کنند تشکل صنفی دا

سراس صنفی  تشکل    برخوردار   یریک 
و   هستند که به طور یک پارچه عمل بکنند

حقوق دفاع    از  ایران  کارگر  طبقه  صنفی 
معضل تشکل و پراکندگی و  ، . بنابراین بکنند

اعتالی و  رشد  امکان  عدم  مورد    همچنین 

وضعیت   از  توصیفی  کارگران،  مبارزات  نیاز 
استکنونی   ایران  کارگر  درطبقه  حالی    . 

در عامل  دو  همین  وجود  برای    که  روسیه 
ها،   بردن  کمونیست  برای  آغازی  نقطه 

و  کارگران  میان  به  سوسیالیستی  آگاهی 

نها در ارگان سیاسی شون  آمتشکل کردن  
 یعنی حزب طبقه کارگر بود.  

که خودش را ُخب، کسانی  مدافع طبقه   ان 
نند باید در مقابل این معضالت  اکارگر می د

 .  ان بدهندراه نش آنهاو برای رفع 
 

عرگکاوقتی   ما  سرران  همه  کوب  لیرغم 

رُ  و  وحشیانه  که  های  وحشتی  و  عب 
جمهوری اسالمی ایجاد کرده، باز به صحنه  

که گرسنه   برای این است  ،یند مبارزه می آ
چیزهاکارگران   .دان خیلی  از  زندگی ،    ی 

ن به قول انگلس  آنها با مبارزه شامحرومند. 

از شرافت و انسانیت خودشون دفاع    ددارن
امی  ران و دولت حرمایه داس  به .  دمی کنن

زندگی    گویندن می  شا و حق  انسانیم  ما 
داریم و به همین خاطر با شما مبارزه می  

در جریان  ما  کارگران    حاال، درسته کهکنیم.  

صنفی   های  خواسته  تحقق  برای  مبارزه 
گیرن می  تجربه  خی د شون،  به  نسبت  لی  ، 

مسا کننداز  می  پیدا  آگاهی  واقعاً   یل  که 
، انگلس  ولی  ده اند،پیدا کر  مان  هم کارگرا

پرولتاریا،   آموزگاران  دیگر  و   یا  کارگر  طبقه 
گویند می  کارگران  به  هم  را  که شما    این 

منجر   که  بگیرید  پیش  در  را  ای  مبارزه  باید 

تا  بشه  شما  طبقاتی  شدن  متشکل  به 
اساساً   یوغ سر بتونید  از  را  و خودتون  مایه 

 .   سرمایه دار رها کنید
 

ا  ایبربنابراین،   در  برما  بحث  سر    یران، 

شرایط   در  کارگران  شدن  متشکل  چگونه 
امپریالیستی   .  حاکمیت دیکتاتوری  مطرحه 

مس است ئاساس  این  هم  کارگران  که    له 
رابتو خودشان  و    انند  سرمایه  یوغ  از 

دارها بکنن   سرمایه  برای رها  صرفا  نه  و  د 
که   بشوداین  بهتر  کارشان    . شرایط 

پرسید باید  که  واا کد  اینجاست  راه،  قعی  م 

تو  هست می  راه    اندو  باشه؟  پاسخگو 
راهی که چریکها مطرح   های ِسترَون، یا  و 

 می کنند؟ 
 

ایجاد  راه  تا آنجا که مطرح شده،    سترون  راهِ 

کمیته اعتصاب یا با نام هسته سرخ و غیره 
اما،   به صورت مخفی در کارخانه  هاست. 

آیا به صرف کار مخفی در شرایط دیکتاتوری  
ش  ایران جنبش    باعث  ودمی  اعتالی 

شد؟   کارگران  شدن  متشکل  یا  و  کارگری 

این   به  شدن  وارد  که  رسه  می  نظر  به 

منفی   جواب  و  نداره.  لزومی    آن بحث، 
واقعاً     …مشخصه های  چون  تجربه  همه 

  ان می دهند موجود در جنبش کارگری، نش 
این   بر  شه  نمی  آمیز  مسالمت  راه  از  که 

 د.  یس جنبش تأثیر گذاشت و به هدف ر

 
سال پیش داریم که   ی هم از دوما تجربه ا 

دهنشا می  جنبش    ندن  یک  چطور  که 
مردم    عمومیانقالبی   همه  به  متعلق 

کارگری الزاماً  نه  و  توایران،  باعث    اند، می 
بشه.  کارگر  طبقه  مبارزات  اعتالی  و  رشد 

در    مابه یاد بیاریم که قیام توده های دالور  

د  ،  96دیماه   را  هائی  جنبش  پی   رچه 
پرشور  خو مبارزات  جمله  از  آورد.  دش 

سال    را.کارگران   های  96در  توده  قیام   ،
به صورت یک انفجار    زحمتکش و تهیدست،

خودی   به  خود  قیام  هر  خاصیت  که  مهیب 

شهر به طور ناگهانی رخ    160توده ایه، در  
حسابی   قیام،   این  راداد.  غافلگیر    رژیم 

به خصوصبعد  کرد.   که  قهرمانی هائی   با 
در این    حاشیه نشین   ن و زحمتکشانکارگرا

ویژه،   به  و  کردند  ایفاء  بودن  قیام  پوشالی 
همه   را  نیروهای سرکوب چشم  مقابل  در 

، فضای انقالبی سراسر جامعه  دن دادن انش

و کل شرایط مبارزاتی به نفع   ،فرا گرفت  ار
تغییر   و به ضرر جمهوری اسالمی  توده ها 

فضا   چنین   نوآیا بدحاال باید پرسید که  کرد.  
توانست   می  جامعه   ، شرایط  تغییر  و 

درخشش   که شاهد  کارگری  مبارزات 

رزات بسیار تأثیر گذار  ن مبابرجسته ترینشا
    کارگران فوالد اهواز و هفت تپه بود، باشه؟

واقعیت  تئوریکجمعبندی   این    چیه؟  این 
انقالبیکه    است جنبش  ،  عمومی   یک 

. با  ده به مبارزات کارگران می د  اعتالامکان  

تجربه تو  هم  این  می  راه    نیداشما 
خلق فدائی  بکنید  را  چریکهای  درک    . بهتر 

کردم نچه  آ  اگر  چون اشاره  واقعیت    که  یک 
عنوان  پس  ،  است به  ها  کمونیست  چرا 

به صورت    دنیروهای آگاه جامعه سعی نکنن
  دست بزنند که مربوط آگاهانه به اقداماتی  

ستم    کلیعنی    عموم  به تحت  های  توده 

نفع   ،باشه  ناایر به  را  مبارزاتی  فضای  تا 
 ؟  بدهندتغییر    کارگرانرشد مبارزات 

 
خلق   فدائی  رفیق  چریکهای  قول  از 

گ  می  احمدزاده  برای  ویندمسعود   ،

"اگر   سرمایه،  یوغ  از  کارگران  رهائی 
از   سازمانی  که  بود  الزم  روسیه  در 

توسل   با  اساساً  ای،  حرفه  انقالبیون 
سیا  مبارزه  مختلف  اشکال  و    یسبه 

سیاسی،  اف جانبه  همه  های  شاگری 
"، در ایران این  بدهنداین عمل را انجام  

به توسل  با  ترین شکل    اعمال،  عالی 

سیاسی مبارزه    ، مبارزِه  یعنی 
. در نتیجه،  مسلحانه امکان پذیر است 

این اصل باید رهنمای کمونیست های  
ایران،   در   : که  باشه  کارگر  ما  "طبقه 

تود  مسلحانه  مبارزه  یک  ای    هدر 

کندتش می  پیدا  طریق    "؛کل  این  از  و 
خودش   نهائی  هدف  به  تونه  می 

از اسبرسه تثمار و  ، یعنی هم رهائی 
آزادی  و  رفاه  تأمین  همه    هم  برای 

 توده های ستمدیده ایران. 

 5  مه در صفحۀااد
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 پیام چریکهای فدایی خلق ایران 

 به مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل  
 ( !در گذر زمانسی  قنوقُ ، )سیاهکل 

در آستانۀ پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل، سرآغاز جنبش  
بمسل  رهاییحانه  و  آزادی  ها  رای  میهنمانتوده  بند  در    ،ی 

را نثار رزمندگان سیاهکل می کنیم که  پایان خود  درودهای بی 
نابرابر ولی جریان  ، در    1349بهمن سال    19در شامگاه   نبردی 

بی   شاه،منی  اهریحکومت  با  آگاهانه   چه  را  خود  جان شیرین 

رت و ای اسادریغ در طبق اخالص مبارزه برای گسستن زنجیره
بند استثمار و ستم    وابستگی و رهایی کارگران و زحمتکشان از

 و سرکوب نهادند. 
 

که   را  برکفی  جان  چریکهای  آوریم  می  یاد  کوس    بابه  سیاهکل،  پاسگاه  سالح  خلع 
  و   قدرقدرتی رژیم ضد خلقی شاه را به صدا درآوردندنۀ  تبلیغات حکومت و افسارسوایی  

اعالن جنگ دادند و سپس   " شاه شاهان" به حکومت ه، و آگام با نیرویی کوچک اما مصم  

جنگیدند  با دشمن  دلیرانه    ،مزدورژاندارم و ارتشی    صدها  در جریان چند روز نبرد نابرابر با
خاک افتادند و یا در مقابل ن نبرد به  یا در میدا،  و با تنی مجروح و خسته ولی سرفراز  

اعدام   های  شده جوخه  د از    برپا  وحشت  و  خون    متبس  با    ، شمنترس  به  غرور  و 
را  غلطیدند. آنان  یاد  داریم  می  که    ، پاس  خاطرۀ  چرا  و  سیاهکلنام  ابد    رزمندگان  تا 

پر ستار آسمان  بخش  تحت ستم    ایرانِ   ۀروشنی  خلقهای  و  بودما  کارگران  و    .خواهد 

آن کاشفان فروتن شوکران"   رانهزا ،  درود بر رزمندگان سیاهکل؛ "آن کاشفان چشمه، 
درود بر   ر ایستادند، خانه را روشن کردند و پس آنگاه مردند!"ندَ ی که "در برابر تُ بیون انقال

که تا ابد در پیشگاه تاریخ "تباهی، از خاطره بلندشان، شرمسار و سرافکنده" می  آنان  
 !گذرد

 
دانند می  نثار که    همه  با  که  بودند  آگاهانی"  خود  مرگ  چرا  "به  سیاهکل  رزمندگان 

را به محرومان نشان دادند و خونشان چشمه زالل و جوشانی شد    ارزهه مب، راشانجان

ناامیدی   و  طلبی  تسلیم  عملی،  بی  بار  خفت  دوره  یک  از  آمده  بوجود  مرداب  که 
جامع حکومتِ   ۀروشنفکران  بند  خشکاند.    در  را  پرچم نآستمشاهی  خود  مرگ  با  ان 

ماد   "قهر  پرچم  ماد  انقالب،  قهر  با  تنها  را  توانی  می  باد  گون  سرن  ی  "زنده  و  ساخت" 
فراشتند. با سر دادن این ندا  امبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است" را بر

از  پس  که  خلق،   بود  فدائی  چریکهای  توسط  آنان  رزم  تداوم  با  و  سیاهکل    رستاخیز 

طوالزمستا رن  ما  مردم  حیات  بر  حاکم  جانسوز  و  طراوت  نی  و  و سبزی  بر بست  خت 
رش سالحهای شیر زنان و کوهمردان چریک فدایی خلق و سایر مبارزین  از غدر آوبهاری  

   دامن گسترد.تا دورترین نقطه های فالت سرزمین ما  از شهرها مسلح،
 

پارتیزان    9با شیره جان  جرقه ای که در جنگلهای سیاه  سیاهکل به خون نشست، اما  

ترزمن  شهرها  در  نبرد  تداوم  با  شد،  برافروخته  خلق  چدۀ  خلق هاریکوسط  فدائی    ی 
وابسته   حکومت  و  استثمارگران  جان  بر  ناپذیر  خاموشی  و  آتش سهمگین  یک  همانند 

اربابان جهانی اش   و  اِ   افتادشاه  و  ثبات"  و کابوس مرگ  ناپذیر "جزیرۀ  اجتناب  ضمحالل 
 ه نمایش درآورد.  جهانی و ایادی داخلی شان را در مقابل چشم آنها باستثمارگران 

 
کب  خلق    یربنیانگذاران  فدایی  و چریکهای  مفتاحی  عباس  پویان،  پرویز  امیر  رفقا  یعنی 

زاده   احمد  تئوریمسعود  بر  اتکاء  شده  با  بندی  جمع  مبارزه    های  "تئوری  اثر  دو  در 

"ضرور و  تاکتیک"  استراتژی هم  ، هم  بقا"  مسلحانه  تئوری  رد  و  مبارزه مسلحانه  با  ت 
زرگ سیاهکل را تداوم داده و نام ب  را  قهرمانان جنگلرهبری این تشکل کمونیستی رزم  

قا پویان و احمدزاده در تئوری های خود یک راه عملی برای در هم  فجاودانه ساختند. ر
در این تئوری  جامعه و روشنفکران ارائه داده بودند.  مبارزات  شکستن بن بست حاکم بر  

بود که توده هاست، پیشرو    ها گفته شده  کار  انقالب  آزاداگر  برای  پتانسل  ک  باید  ردن 

راه  نشان دادن با  و عظیم انقالبی مردم، با عمل خویش نقبی به قدرت تاریخی آنان بزند 
آنان در صحنه مبارزه   تاریخ ساز  در زنجیر، به جاری ساختن قدرت  توده های  به  مبارزه 

کند  و  کمک  شمال  جنگلهای  در  سیاهکل  رستاخیز  برپایی  با  که  بود  ترتیب  این  به   .
به پرچمداران  در شهرها، چریکهای فدایی خلق ایران  مسلحانه  نبرد    در  آنسپس تداوم  

های توده  آزادی  برای  خیل    مبارزه  بویژه  مردم،  قلب  در  و  شدند  تبدیل  زحمتکش 
فرزندا  به  جامعه  گرفتند.  جای  محرومان  و  و  گرسنگان  داد  نیرو  خود  مبارز  و  چریک  ن 

خلق   فدایی  با  ران  یاچریکهای  تدریج  ای شوبه  و  رامبارزه  جانفرسا  و  فضای نگیز  تغییر 

هر   . دیگرایه گرفتندجانم  و  برخوردار شده حمایت های معنوی و مادی توده ها    ازجامعه  
اسلحه ای که از دست چریکی افتاد، چریکهای دیگری بودند که آن را بردارند و مبارزه  

   برای آزادی از سلطه ستمگران را ادامه دهند.
 

امواج   فرا رسیدن نخستین  اربابان عل  57-56نقالب مردمی سالهای  ابا  و  رژیم شاه  یه 

اش، ایران  هاسال  جهانی  خلق  فدایی  چریکهای  امان  بی  خاک   مبارزه  به  حاصلش  که 

افتادن حماسی صد ها رزمنده زن 
و  تاثیرات  بود،  فدایی  مرد  و 

را   خویش  تاریخی  هر ظرفیتهای 
بیشتر   مچه  رسانید    ۀصنبه  ظهور 

قیام شکوهم مقطع  در  همن  ب ند  و 

های  ،57 کننده  توده  علیه    قیام 
شاه "ایران    رژیم  فریادهای  را  با 

و   کنیم"  می  سیاهکل  سراسر 
فدایی،   مایی"  "فدایی،  افتخار  تو 

وار فرزندان فدایی  قنوس  قُ ندای  به  
آنها برغم زوزه خویش پاسخ دادند.  

خمینی   مزدور  دسته  و  دار  های 

مبنی بر این که "امام هنوز دستور  
نداد دجهاد  ندای  ه"  به  پاسخ  ر 

چریکهای فدایی خلق، به سرعت 
پرداخ خویش  تسلیح  در  به  و    22و    21ته 

سال   مباسرانجام    57بهمن  خویش  با  رزات 

پرتاب   تاریخ  دان  زباله  به  را  شاه  حکومت 
چریکهای نمودند.   قهرمانانه  مبارزات  تاثیر 

که منجر به اقبال توده ای وسیع  فدایی خلق  
کمونیسم   از  و  آنان  انقالب  شد،  از  در 

 غیر قابل انکار است.  57-56سالهای  
قیام   که  است  بار  تاسف  حقیقت  یک  این 

بهمن   به  57تاریخی  نیل  و    برای  آزادی 

یک رهبری متشکل    از آنجا که فاقداستقالل  
انقالبی   و بود  و  نرسید  خود  اهداف  به 

امپریالیستها موفق شدند در جریان کنفرانس  
ه سیاسی  صحن  گوادلوپ با یارگیری جدید در

کان  که دیگر حفظش ام  -جامعه ما رژیم شاه  

را با دار و دسته مزدور خمینی و   -  پذیر نبود
تعویض کنند.  این رژیم در    جمهوری اسالمی

خلقی   پیشبرد همان سیاستهای ضد  تداوم 
از   مردم  انقالب  سرکوب  به  شاه  حکومت 

و   پرداخت  عیار  تمام  طریق یک نسل کشی 

حکمرانی، شرایط  دهه  در طول بیش از چهار  
ف و  اجتماعی  و  سیاسی  رهنگی اقتصادی، 

بارتر   نکبت  بس  تحت  را  ای  های  توده  بر 
 ستم ما حاکم کرد.  

 
امروز در شرایطی به بزرگداشت خاطره و راه  

انقالب   جانباختگان  و  سیاهکل  رزمندگان 

تداوم   57-56سالهای   که  پردازیم  می 
خلقهای  و  جوانان،  زنان،  کارگران،    مبارزات 

ت ستم ایران عرصه را بر رژیم وابسته به  تح
لیسم جمهوری اسالمی هر روز تنگ تر امپریا

حال    است.   کرده همان  قیام  تجربدر  دو  ه 

بزرگ توده ای یعنی خیزش گرسنگان در دی  
آبان    96ماه   و   98و  آتش  سراپا  های  جلوه 

انقالبی   ضد  قهر  علیه  ستمکشان  قهر 
و   را به طور سیستماتیک  جمهوری اسالمی

گذارد نمایش  به  این سراسری  همه،   .    ها 
ده ضرب آهنگ انقالب و خرد شدن تپش فزاین

سرکوبگر  استخوانهای پوسیده رژیم فاسد و  

 . ند ی اسالمی را به نمایش درآورده اجمهور
نسل   و  عریان  سرکوب  دهه  چهار  از  بیش 

استثمارگرانه   نظام  از  حفاظت  برای  کشی 
گرسنگ و  بیکاری  و  فقر  تحمیل  و  وحاکم   ی 

بی خانمانی گسترده به توده ها و در همان 

ها  توده  استثمار  و  غارت  شرایط  تامین  حال 
و خارجی  استثمارگران  داخلی،    توسط 

واقعیات عینی ای هستند که   آن  از  بخشی 
گفتمان انقالب، گفتمان ضرورت اعمال قهر، و  

در یک کالم گفتمان رزمندگان سیاهکل یعنی  

برا مسلحانه  مبارزه  به  سنیاز  رنگونی  ی 
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 .  ندیاسی جامعه تحت سلطه ما رانده ا صحنه س دشمن و رسیدن به آزادی را به جلوی 
 

توده   در صدها شهر که در جریان آنها   98و    96گان در سالهای  خیزشهای قهر آمیز گرسن
ارگانهای سرکوب   به  با دست خالی  پا خاسته  به    1100به     و قریب کرده  حمله  های 

ستم  مرکز   و  خودرسرکوب  ...  وهو  و  امنیتی  و   نظامی  "مرگ  ای  شعارهای  بر    با 

  ، شویم"  مسلح  که  بروزی  "وای  اسالمی"،  آتش"،جمهوری  جواب  تا    "آتش  "بجنگ 
دیگه  ،  ولگرا  صا،  اصالح طلب  ، "  "رچه شاه باشه چه رهب،  "مرگ بر ستمگر    ،  بجنگیم"

ماجرا ...    "تمومه  کشیدند،  را  و  آتش  همه  به  و  مباهمه  ظرفیت  از   ایناتی  رزنشان 
و   و  خیزش ها  انباشته شده  دارنفرت  در  ن متراکمی  برای    توده ها  طبیعیگرایش  د که 

بیهوده نیست که    .نمایانگر می شودرژیم جمهوری اسالمی  مسلح شدن و جنگیدن با  
، مقامات این حکومت مردم ستیز نسبت به امکان شروع مبارزه  با مشاهدۀ این واقعیات

از خطر "تشکیل  به یکدیگر هشدار داده و  های فدایی خلق  یک، نظیر مبارزات چرمسلحانه

 ه اند.  گروه های کوچک ترور" نظیر سالهای دهه پنجاه هراسناک شد
 

را باالیی ها    ی های اعماق جامعه،پاییندر میان  ولی خطرناک  مشاهدۀ گرایش طبیعی  
را   آنها  و  نموده  واداشته است.سخت هراسناک  واکنش های مختلف  د  به  این    یل ل به 

عالوه بر سرکوب وحشیانه و عریان و براه انداختن چوبه های دار و شکنجه در هر کوی و 

در این سالها و روزها ندگان نظام حاکم در عرصۀ تبلیغاتی نیز  گردانشاهدیم که  برزن،  
برای کوبیدن سمبلهای انقالبی مردم  سیستماتیک  یک آتشباری ایدئولوژیک و تبلیغاتی  

آگاه و مبارز یعنی رزمندگان سیاهکل و چریکهای فدایی خلق  ان  وما و الگوهای نسل ج
اندایران   انداخته  این شبراه  به  د ؛  که  تکل  کمک  ستگاه  به  اسالمی  جمهوری  بلیغاتی 

نویسندگان و روشنفکران نان  هنرمندان و  قلم زنان وزارت اطالعات اهریمنی و همچنین  
خور کشور  خود  آلوده  خارج  و  داخل  با  در  کوشد  می  تاری حریت ،  چریکهای  ف  واقعی  خ 

تئوری و  آن  و چگونگی تشکیل  ایران  از    فدایی خلق  آن،  و    رستاخیزراهنمای  سیاهکل 

ناچیز، یک  های فدایی خلق یک  چریک و  فاقد اهمیت  فاقد حمایت  رویداد  و  گروه کوچک 
وابسته ای،  خارجی  توده  قدرتهای  یا  ،  به  چلفتی"،  و  پا  و  "دست  جوان  مشت  یک 

  که کارشان از کشتن چند پاسبان بینوا فراتر نرفته   عنصر و "گانگستر"ت  س"ناآگاه" و سُ 
ان نباید به هیچ وجه به فکر مطالعه و کنکاش در  که نسل جو؛ با این تاکید  ... جلوه دهدو

  تاریخ و مبارزات آنها بیفتد و از آن مهمتر به هیچ وجه نباید به ادامه راه آنان فکر کند چون 

 خواهد بود. و فاقد تاثیر جام  ان رچنین کاری بی س گویا
 

القاب  ه  ب از تمامی  از حقیقت در هیچ یک  اگر کوچکترین عنصری  یاراستی  ل در سی  و 
وجاهت  تبلیغات   گونه  هر  فاقد  و  دروغین  و  انگیز  خور  نفرت  آلوده  نان  علیه  مبلغین 

ایران   خلق  فدایی  چریکهای  و  سیاهکل  بودرزمندگان  برای  ،  موجود  ضرورتی  چه  دیگر 

م جمهوری اسالمی وجود داشت که بخواهد میلیاردها از درآمد خزانه این مملکت را  رژی
ساختن و نشر تاریخ های جعلی برای چریکهای    لید،در راه تومستقیم و غیر مستقیم  

  از چریکهای فدایی خلق  )اب و مقاله نظیر "کتاب دشمن"  فدایی خلق، انتشار هزاران کت 
ها کنش  بهمن    نخستین  برا (  57تا  انقالبیو  ضد  نشریه  و  سایت  ها  صد  اندازی  و    ه 

  ۀ نشریه "اندیشنظیر سایت "مطالعات ایرانی"، "سایت مطالعات استراتژیک" و    امنیتی
و نظرات چریکهای    الیتهابرای تمرکز بر روی فع  ، پویا" )به عبارت صحیح اندیشۀ ارتجاع(  

 کند؟ صرف فدایی خلق چه در دهه پنجاه و چه در شرایط حاضر 

 
این  ض  چه پلیس سیاسی  و  امنیتی  دستگاهای  که  حالی  در  که  داشت  وجود  رورتی 

فرصتی   هر  در  سَ رژیم  یعنی  لَ همچون  خود  قدرقدرتی  ف  بر  تاکید  با  شاه،  ساواک 
امام زمان"   و فعالیتهای  "سربازان گمنام  ایران  از عدم وجود چریکهای فدایی خلق  خبر 

آنها تشکیالت  که  کنند  می  ادعا  و  دهند  می  و  ر   آنان  منابع  توسط  اند،  کرده  نابود  ا 

خودِ  تخطئۀ  "رهبری   بیتِ "  نیروهای  ره  برای  و  خلق  فدایی  قبران  چریکهای  و ثابت  دم 
و   آنها  پایدار  سریال  ،  خوشنام  و  دروغین  فیلم  یا    ؛ بسازندهای  بادر  و  نقش    رابطه 

ولید  ت  نوشته جات و "مستندهایی"، "غایلۀ بندرعباس" و "ترکمن صحرا"   درآنها  سازمان
کنند که مجموعه خزعبالت درون آنها حتی قادر به گول زدن یک کودک بی تجربه و ناآگاه  

  -  جوانان آگاه و مبارزی که جز با پوزخند به این تالشهای فرهنگیه بنیست، تا چه رسد 
 . دشمنان خود علیه نیروهای انقالبی نمی نگرند ُمضحکتبلیغاتی  

 

ای  در  حماسۀ سیاهکل،    دانندمردم ما می    ردۀدشمنان قسم خون است که  واقعیت 
اریخ مملکت  در تو غیر قابل حذف  برگی زرین و پویا  ذهن توده های تحت ستم و آگاه،  

ی ست. سیاهکل مانیفست انقالب رهایی بخش مردم  سیاهکل یک رویداد مل  ماست.  
ا و ستهایران و محو سلطه امپریالی ما برای نابودی نظام استثمارگرانه سرمایه داری در  

آزادی"   و  کار، مسکن  "نان،  آن حق  انقالبی ست که در  و  تضمین یک نظام دمکراتیک 

 تضمین شده باشد.  برای گرسنگان و ستمدیگان
زمانی که در ایران تحت سلطۀ ما، کارگران و زحمتکشان در بند استثمار و   تا  در نتیجه،

داخلی   و  خارجی  داران  سرمایه  ما  ستم  زنان  که  زمانی  تا  مختلفبه  اند،  از    اشکال 
و  جنسیتی  نابرابری   فقر  زنجیرهای  که  زمانی  تا  و سرکوب می شوند،  برند  می  رنج 

گرسن و  تعیین  بیکاری  حق  که  زمانی  تا  شده،  بسته  ما  جوانان  پای  و  دست  بر  گی 

نقض   ایران  ستم  تحت  خلقهای  سرنوشت 
می شود و تا زمانی که نظام سرمایه داری  

مسو که  امپریالیسم  به  تمام    بب  ابسته 
است   فوق  هر شکل سیاسی،    هب،  مظالم 

حاکم   ما  ایران  بر  مذهبی  غیر  و  مذهبی 

برای   خواستی  گونه  هر  و  ییر  غ تاست 
مناسبات ارتجاعی کنونی را با گلوله و زندان  

، سیاهکل  و دیکتاتوری عریان پاسخ می دهد
و  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  راه  و 

کتشکیالت بنیانگذاران  ی  پرچم  و  راه    اینه 
داشته   نگاه  برافراشته  را  زنده سازمان    نیز 

 . ندا

 
در   سیاهکل،  سالگی  پنجاه  آستانه  در 

یات انکارناپذیر جاری  شرایطی که تمامی واقع
رزمندگان   راه  و  تئوری  درستی  بر  جامعه  در 

نیروهای    سیاهکل  از  ما  کنند،  می  تاکید 

پیگیرانه   که  انقالبی  و  آگاه  جوانان  و  پیشتاز 
مبارزه   صدد  یادر  خالص  و  چگونگی  راه  فتن 

جمهوری   نام  به  اهریمنی  شر  از  شدن 
با  که  کنیم  می  دعوت  هستند،  اسالمی 

و تئوری    رزمندگان سیاهکله  تجربآموختن از  
مسلحانه   جنبش  بنیانگذاران  راهنمای  راه   ،

یکهای فدایی خلق ایران را سرمشق خود  چر

دهند  قرار  تا    قرار  ها  توده  جنبش  راس  در 
کهگیرند.   مبارزه مسلحانه  تئو  چرا  هم  ،  ری 

امید   تنها  تاکتیک  هم  امکان  استراتژی  و 
تحت  واقعی   های  توده  و  کارگران  رهایی 

و  ستم   اسالمی  جمهوری  چنگال  از  ما 

 سلطۀ حامیان بین المللی اش است.  
 

 رزمندگان سیاهکل! به   بیکران  های درود
جاودان باد خاطره رفقای بنیانگذار  

 ، چریکهای فدایی خلق ایران 

 ! ، احمدزاده مفتاحی ، ان پوی  
گرامی باد خاطره توده های قیام کننده  

 و تمامی جانباختگان 57در بهمن 
 م! س دی و سوسیالیراه آزا 

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم  
 جمهوری اسالمی! 

ه باد مبارزه مسلحانه که تنها راه  زند

 رسیدن به آزادی ست! 
 

 رانیخلق ا   ییفدا  یکهایچر
 1399بهمن 

 خوانندگان گرامی! 

،  کم مطالبحجم و تراه علت  ب

درج   به  موفق  شماره  این  در 

نشدیم  دریافتی  مطالب    . همه 

در    ،پوزش  ضمن مقاالت  بقیه 

آیندۀ   های  پیام "شماره 

 انتشار خواهند یافت. "فدایی
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ستاد   ایجاد  با  که  گفتید  پرسش: 
علنی   و  فنی  دانشکده  در  سازمان 

کیفیت   و  کمیت  عمال  سازمان،  شدن 
ساز چشم  سیاسی  مقابل  در  مان 

همگان قرار گرفت. میشه در این مورد  

 بیشتر توضیح دهید؟  
 

طبیعی    پاسخ: بطور  کار  جریان  در  حتما. 
من از هادی که خیلی زود روشن شد که از  

مان می باشد، در مورد  ول سازرفقای مسئ
اوضاع سازمان سئوال می کردم و او نیز با  

مورد   در  که  وقتی  داد.  می  پاسخ  باز  روی 

های   گیری  موضع  زمینه  در  که  رفقایی 
سیاسی سازمان کار می کنند سوال کردم  

پیدا   سازمان  وضع  از  تری  عینی  ارزیابی  تا 
صحبت   "صادق"  نام  به  رفیقی  از  او  کنم، 

ظاهرا ف  کرد.  نظری  این  مسائل  قرار  از  رد 

و   داد  می  پاسخ  مقطع  آن  در  را  سازمان 
هادی با تمجید و احترام نسبت به او حرف  

هادی    می برخورد  این  بود  زد.  شده  باعث 
منتظر شوم تا موقعیتی  که من با بی قراری  

دست دهد و من بتوانم این رفیق صادق را  
ببینم. پیش خود می گفتم که در برخورد رو  

ر ادر  با  مسائل  و  و  روز  مسائل  مورد  در  و 

قرار  سازمان  مقابل  در  که  نظری  مختلف 
آن  داشت صحبت خواهم کرد. قبل از اینکه  

موقعیت فرا برسد، یک روز به طور تصادفی  
که   زدم  سر  اتاقها  از  یکی  به  کاری  برای 

دیدم جمشید طاهری پور با فرد دیگری که 

نویسند.   می  اعالمیه  دارند  شناختم  نمی 
این امر، فوراً در اولین فرصت این    عجب ازمت

ضمن   و  گفتم  هادی  به  را  موضوع 
ت  شناساندن مواضع نامبرده به هادی، نسب

سازمان،   ستاد  در  فردی  چنین  حضور  به 

اعتراض کردم. هادی مقاومتی نشان نداد و  
میان   در  رفقا  با  را  موضوع  این  که  گفت 

پور  طاهری  جمشید  گذاشت.  خواهد 
قبالً  که  متذهمانطور  زندان    در  شدم  کر 

جنبش   به  مسلحانه  مبارزه  که  بود  مدعی 
کمونیستی ضربه زده و کار فدائی ها در حد  

ب دیدن  خیانت  با  است.  بوده  کارگر  طبقه  ه 

ستاد   در  فردی  سازمان  چنین  رأس  در 
مشغول   که  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 

بود،   نویسی  شده  اعالمیه  مشتاق  بیشتر 
که   ها"  صادق "بودم  که  از  ی  تعریف  دی  او 

می کرد را ببینم و در مورد جمشید طاهری  
 . به او بگویم پور هم

 

ار در اتاقی که  یک روز در حالیکه با هادی کن
در آن کار می کردیم ایستاده بودیم و هر دو 

بودیم   نخوابیده  شب  چند  اینکه  علت  به 
نفر   چند  دیدیم  بودیم،  خسته  هم  بسیار 

به من  ادی رو  دارند می آیند. در این موقع ه
رفیق   همان  اولی  کن  نگاه  گفت،  و  کرد 

من وقتی چشمم به او خورد    صادق است.

سردی روی من    احساس کردم آبیک باره  
ریخته شد. رفیق صادق مورد تعریف هادی،  

، از آب در آمده بود.  در زندان  فرخ نگهدارِ نادم
با نگاهی به آن دسته وقتی به ما رسیدند،  

فرخ د و  مان شدن ما متوجه شدت خستگی  

قیافه    نگهدارِ  به  چشمش  وقتی  ناصادق 
بخوابید،   کمی  برید  گفت  افتاد  ما  خسته 

خو بی  خیلی  از  معلومه  هادی  بودید.  اب 
با او احساس کرد که من   برخورد سرد من 

احتماال وی را خوب می شناسم. حاال دیگر  
خط   عنوان  به  صادق  نا  صادقِ  شناختن  با 

اصلی سازمان،   زدهندۀ  تم  یادی دس تا حد 

در  وضاع تأسف بار و غم انگیزی  اکه چه  آمد  
انتظار سازمان است. بعد از آن، در فرصتی  

مو در  هادی  منفی  با  و شناخت  نامبرده  رد 
ولی   کردم.  صحبت  وی  از  زندان  در  ام 

سخنانم   پذیرش  که  کردم  می  احساس 

است خیلی سخت  هادی  نمی   برای  او  و 
نام  توانست واقعیت وجود آن عنصر پلید که  

رفیق  بی   مستعار  )نام  صادق  مسمای 
حمید مؤمنی( هم رویش گذاشته شده بود  

 . را درک کند

 
منفی شناخت  از  خودتان    پرسش: 

را   این شناخت  اما  گفتید  نگهدار  ازفرخ 
 توضیح ندادید؟ 

 
درسته. زیاد تمایلی به پرداختن به   پاسخ: 

بار   خاطر  به  هم  مورد  این  ندارم.  افراد 

قرار گرفت.    اشاره امسیاسی که دارد مورد  
سالهای   طول  در  که  است  این  واقعیت 

هم  وی  با  مدتها  من  زندان 
بوده   اتاق  هم  حتی  یا  بند 

گوناگون  ام زوایای  بنابراین   .
شیوه   و  شخصیتش 

و  برخور ناصادقانه  دهای 

اش طلبانه  برایم    فرصت 
عادل  زندان  در  آشناست. 

اتاق   هم  ما  شیراز،  آباد 
ه  بودیم و در بند دو اوین طبق

بند  پائین   هم  مدتها  هم 
سال   در  او  با   50بودیم. 

چریکهای   با  رابطه  در  اینکه 

نشده   دستگیر  خلق  فدایی 
اما توجه به محبوبیت    بود  با 

می   تالش  همواره  چریکها 
تعریف   آنها  با  را  خود  کرد 

کند. در حالی که این کار او  

او   نبود.  درست  و  صادقانه 
یکی از افراد گروه جزنی بود  

در   سال  آ  4که  به    49بان 
اظهار  و  نامه  نوشتن  دنبال 

از زندان آزادشده و پس از رستاخیز    ،ندامت 
این   به  توجه  با  دوره  سیاهکل،  در  وی  که 

سیاهکل   رفقای  از  برخی  با  دانشجوئی 

مجدد،   ترس دستگیری  از  داشت،  دوستی 
فرار کرده بود.   ایران را ترک و به افغانستان 

که ساو بود  باعث شده  وی  حرکت  اک این 
ک به فکر  چریکها  با  ارتباط  در  وی  که  ند 

افغانستان رفته است. از این رو پنجاه هزار  

اده بودند تا او را به  تومان به یک قاچاقچی د
او این  ایران برگردانده و تحویل ساواک دهد.  

  تعداد واقعیت را خودش در زندان برای من و  
زندانیان دیگر از  و    ی  بود  کرده  به تعریف  بنا 

ش یکی از بازجویان ساواک به نام  گفته خود

کرد   را مسخره می  او  زاده همواره  حسین 
تو   دستگیری  صرف  که  پولی  از  حیف  که 

که  کر کردیم  می  فکر  اشتباه  به  چون  دیم! 
از   پس  البته  نبودی.  که  هستی  کسی 

اینکه بیژن جزنی نظرات خود را نوشت و در  
هم   دلیل  همین  به  و  کرد  تبلیغ  بین  زندان 

فدایی دو دسته   رفقای  آنها  و  افتاد  جدایی 

ایجاد   نگهدار  فرخ  برای  هم  فضائی  شدند، 
 شد و او هم در میان طرفداران جزنی برای

 خودش جایی پیدا کرد.  
 

دلیل   به  مزبور  فرد  که  این  به  توجه  با 

همکاری هایش با جمهوری اسالمی، امروز  
های   چهره  منفورترین  از  یکی  عنوان  به 

و همه او را   شناخته شده استاپوزیسیون  
همکار  حاضر  حال  در  و  خائن  یک  عنوان  به 

شناسند،   می  جنایتکار  اسالمی  جمهوری 
یت ها در مورد وی غیر  شاید ذکر برخی واقع

الزم به نظر برسد. اما آن روزها برای رفیقی  

فرد   یک  او  که  این  پذیرش  هادی  چون 
مسئولیت   سپردن  و  است  رسوا  و  متقلب 

سازمان ب  سیاسی  فاجعه  او  دنبال  به  ه 
می   البته  بود.  سخت  خیلی  آورد،  خواهد 

ماهیت   به  بعدها  رفیق  این  که  فرخ دانیم 

را  نگهدار   او  و  برد  این  پی  اما  شناخت. 
بود.   شده  دیر  خیلی  دیگر  که  بود  زمانی 

نا "صادق"چون   فرد  با همپالگی    آن  همراه 
بخش   که  بود  کرده  پیدا  قدرت  آنقدر  هایش 

سازما از  ببزرگی  را  زمان  آن  پابوس  ن  ه 

   ارتجاع حاکم برد.

 گفتگو با رفیق فریبرز سنجری در باره روزهای منتهی به قیام

 (2) شکیالت چریکهای فدایی خلق ایرانت وین تک  و 57ن بهم 
 

 



12 صفحه          52 شماره                                        ي  يادم فیاپ
 

  

گوید   می  جایی  در  مارکس  پرسش: 
دفن  " را  مردگانشان  مردگان  بگذارید 

آ برای  و  بگیرند".ن کنند  ماتم  پس    ها 
و   زمان  همان  به  برگردیم  است  بهتر 

پرسشهایمان را در باره رویدادهای آن  

دانشکده   در  سازمان  ستاد  در  زمان 
فنی را  طرح کنیم. داشتید از کسانی  

آنجا دیدید حرف می زدید. دیگه   که در 
 چه کسانی را در ستاد دیدید؟ 

 
از رفقا و خانوادهپاسخ:    در ستاد با خیلی 

آمدند، آشنا شدم.    شهدا که به ستاد می

را   سابق  سیاسی  زندانیان  از  برخی  البته 
نظرات   طرفدار  زندان  در  اگر  که  دیدم  هم 

از   آزادی  از  پس  ولی  بودند  جزنی  بیژن 
زندان، از سیاست کناره گیری کرده و دنبال 

با  هم  اینها  بودند.  رفته  معمولی  زندگی 

سی،  انقالب توده ها و باز شدن فضای سیا
 دند. به ستاد آمده بو

با   دیدار  از  فراموش نشدنی  ای  اما خاطره 
من   دارم.  ستاد  این  در  شاهی  پنجه  مادر 

سالها قبل از تشکیل چریکهای فدائی خلق  
کارهای  شاهی  پنجه  عبدهللا  رفیق  با 

مبارزاتی مشترکی می کردم و به خصوص  

تظاهرات   با  رابطه  بلیط  در  شدن  گران  به 
سال  ها  اتوبوس رفقائی   1348  در  جزء    او 

کارهای تدارکاتی انجام داده و هم  بود که با  
اعالم   تظاهراتبرای  آن  و ساعت  روی    روز 

و   کرده  فعالیت  تظاهرات  دیوارها  آن  در 

به   ما  که  این  به  توجه  با  داشتیم.  شرکت 
بارها  کردیم، من  آمد می  و  رفت  خانه هم 

به خانه مادر پنجه شاهی رفته و او را هم  
از این    از نزدیک رو یک بار در می شناختم. 

همان اتاق ستاد، مادر پنجه شاهی همراه  

مخفی   رفقای  از  که  مهرنوش  و  فاطی  با 
مادر   آمدند.  اتاق  این  به  بودند  شاه  زمان 

اشتیاق  با  و  آمد  سویم  به  دید  مرا  وقتی 
جاری   اشکش  و  کرد  بغل  مرا  مادرانه  تمام 

او   و  هم  شد.  عبدهللا  پسرش  یاد  هم به 
سنجری که آنها    خشایار و کیومرثاو    رفقای

بود،   افتاده  شناخت  می  نزدیک  از  هم  را 

 رفقای فدائی ای که دیگر در میان ما نبودند. 
  

در   هم  دیگری  موارد  اگر  پرسش: 
 ذهنتان هست لطفاً بیان کنید؟

 

واقعیت این بود که استقبال وسیع  پاسخ:  
  8توده ها از سازمان فدایی که نتیجه حدود  

مبار موقعسال  بود  مسلحانه  خاصی زه  یت 
اولیه   روزهای  در  بود.  داده  سازمان  این  به 

تشکیل ستاد می توانستی فعالین چپی را  
ببینی که با اینکه با این سازمان نبودند اما 

از   بعد  مبارزات  در  وی  صف  در  بودند  حاضر 

تا    آمدند  می  یا  کنند.  قیام شرکت  روزهای 
ارد.  یک  ببینند که آیا امکان همکاری وجود د

ب اتاقی که ما  روز رفیق  هروز نابت به همان 
یک   به  وابسته  که  بهروز  با  من  آمد.  بودیم 

مبارزه   به  معتقد  که  مبارزاتی  محفل 

در سال   نبودند  قزل    53مسلحانه  زندان  در 
و  مبارز  رفیق  او یک  بودم.  آشنا شده  قلعه 

که  بود  زحمتکشان  و  کارگران  طرفدار 
رده  و به شکنجه های شدیدی را تحمل ک

یک   شد. عنوان  می  شناخته  مقاوم    مبارز 

نام   به  سازمان  اعضای  از  یکی  آنروز  اتفاقا 

میرمؤید)بهمن( تبریز    هادی  مسئول  که 
از  سازمان   آنجا حضور داشت.  در  بود  شده 

چون،   شناخت،  می  را  بهروز  نیز  وی  قرار 
شده   جمع  هم  دور  نفره  چند  درحالیکه 

ننده ای  بودیم نامبرده برگشت و به حالت ز

بهروز گفت که شما که به ما می گفتید  به  
می   را  ها  توده  این  که  حاال  توده  از  جدا 

این   شرایط  آن  در  گوئید؟  می  چه  ببینید 
و    برخورد بود  ناهنجار  توانست  بسیار  نمی 

قرار بگیرد.    رفقای دلسوز سازمانمورد تائید  
  بهروز با دیدن این برخورد ستاد را ترک کرد. 

ناهنجار  و  برخوردزشتی  دی ها  ی 

جا بیشتر  با بهروز نابت در آن   میرمؤید)بهمن(
که به    این فردبرجسته می شود که بدانیم  

سازمان   به  جزنی  بیژن  طرفدار  عنوان 
بود،   یافته  راه  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 

خود تئوری مبارزه مسلحانه را قبول نداشت  

مبارزه  که  بود  کسانی  جزو  نیز  خودش  و 
جدا از توده    ا تحت عنوانمسلحانه چریکها ر

با این حال او به خودش اجازه    رد می کرد. 
  کند. نادرست را ببرخورد    آنداد که با دیگران  

بهروز نابت چند سال بعد در دورۀ جمهوری  
جان  رژیم  این  جالدان  دست  به  اسالمی 

را   باخت. بهروز ستاد  که  این  از  بعد  روز  آن 

به   من  کرد  غالمیان هادی  ترک  )احمد 
  برخورد این  نادرستی    مورد در  ودی(لنگر

کردم این    صحبت  که  دادم  توضیح  و 
از  ها  نیرو  دوری  سبب  فقط  برخوردها 

 سازمان خواهد شد.  

 
پر شور   روزهای  آن  از  چه  هر  حال،  هر  به 

قیام بهمن بیشتر می گذشت فعالیتهای ما  
هم در ستاد فنی کمتر می شد چون دیگر 

ی بود نه از مأموریت های روز های اول خبر

می  و   داده  تحویل  سالح  گذشته  مثل  نه 
شد.  به همین دلیل هم یکبار به خواست  

کوره   رفتیم  کاظم  و  اسکندر  رفقا  با  من 
تمرین   و  تهران  جنوب  خالی  های  پزخانه 

چند   اتفاق  به  بار هم  یک  کردیم.  تیراندازی 
رفیق به ساختمان سیا در نزدیک ساختمان  

سا هواداران  توسط  که  آمریکا  زمان  سفارت 

رفتیم.  تسخ  بود  شده  دیداریر  تجربه    این 
فعالیت   شیوه  شناخت  در  ای  زنده  خیلی 

)سیا( آمریکا  جاسوسی  یک    سازمان  بود. 
به  آن  طبقه  هر  که  طبقه  چند  ساختمان 

یک  مثالً موضوعی خاص اختصاص یافته بود.  

برداری   فیلم  و  عکاسی  مسائل  به  طبقه 
داشت حتیاختصاص  دیگری در    .    طبقه 

نج وجودوسایل  ای  اری  و  به    ن داشت  طبقه 
اختصاص داده شده    به کار های نجاری  واقع

را می    بود. این مجموعه  وقتی شما  یعنی 
سیا  ماموران  که  شدی  می  متوجه  دیدی 

  ابزار الزم برای هر کاری را در آنجا جمع کرده 

 .  بودند
 

ساختمان   تسخیر  از  صحبت  که  حاال 
سازمان   نیروهای  دست  به  سیا 

فدائ ایرا  ی چریکهای  شد،  خلق  بد  ن 

در   که  کنم  اشاره  هم  این  به  نیست 
اخیر،   رسوای  سالهای    اکثریت سران 

جلوه   چنین  تا  کنند  می  زیادی  تالش 
سازمان   های  نیرو  که  چریکهای  دهند 

حمله به سفارت آمریکا    درفدائی خلق  

تهران   انددر  نداشته  این  نقشی  آنها   .

تا    تالش ها را برای آن انجام می دهند
گزنا آمریکاعکس    دز  های  که    العمل 

بعد از فرو پاشی شوروی به  حاال دیگر  
طرفداران   از  خیلی  آمال  کعبه 

قبلی   موجود"  واقعا  "سوسیالیسم 

در امان بمانند. حاال بد    است  بدل شده
تا    نیست  خواست  افرادی  چنین  از 

که   دهند  تسخیر  مورد  در  توضیح 
سیا گویند؟    ساختمان  می  آیا  چه 

در سازمان  حر   نیروهای  کت  آن 
سازمان    جسورانه مرکز  تسخیر  یعنی 

در این  یا    یا نه!   اند  نقشی داشته   سیا 

تسخیر   که  هستید  مدعی  هم  مورد 
  ساختمان سیا، آن النه جاسوسی هم

مخالفینس تبلیغات  باشد   اخته    ؟می 
به یک معنا، در  باید قبول کرد که  البته  

انکار سران اکثریتی، حقیقتی هم   این 

است که نه حمله    وجود دارد و آن این 
تسخیز   نه  و  آمریکا  سفارت  به 

با   هیچکدام  تهران  در  سیا  ساختمان 
نظر یا رهنمود و یا خواست فرخ نگهدار  

همپالگی    فتاپور  ماشاللا   و دیگر  و 
توده   این  بلکه  نگرفت  صورت  هایشان 

هواد  مردم  به  های  یعنی  سازمان  ار 

انقالبی   های  رزم  هوادار  واقع 
بود د که دست  ن چریکهای فدائی خلق 

به چنان اقدامات انقالبی زدند بدون آن  
از    که  دستوری  یا  و  رهنمود 

سازمان  خودرهبر  آن  های  خوانده 

 دریافت کرده باشند. 
 

که   کنم  اضافه  هم  را  این  دارد  در  جا  اگر 
سازمان   هواداران  بهمن  قیام  می  جریان 

و  خواستند   باشند  مرکز  رهنمود  منتظر 

سازشکاران   خواست  و  نظر  مطابق 
و فر خط  خوش  ماران  همچون  که  رمیستی 

عمل   داشتند،  قرار  سازمان  رأس  در  خال 
در    آنوقتکنند،   سازمان  نیروهای  شرکت 

قیام بهمن نیز به شکلی که صورت گرفت،  
گشت. نمی  توده    عملی  که  راستی  به 

با   هوادار سازمان  )چون های  خالی  دست 

هیچ    افرادِ  رأس سازمان  در  کرده  جا خوش 
ابتکار خود  ندبود   هکس را مسلح نکرد با  ( و 

در  هائی  قهرمانی  و  ها  فداکاری  به  دست 
نام فدائی    وبهمن زدند    22و    21جریان قیام  

آمیختند.   در  ای  توده  قیام  آن  با  یک  را  به 

نیروی    ،معنا این  حرکت  که  خوب  چه 
بود.    ،سازمان خودبخودی  و  انگیخته  خود 

بود،  چون   این  از  غیر  و  اگر  نگهدارها  فرخ 
قیام هم  بر س  فتاپورهاماشاهلل   آن  همان  ر 

 که بر سر سازمان فدایی آوردند.  آوردند می
 

هوادار  خوشبختانه    های  با  توده  سازمان 

تکیه بر خط مشی و سنتها و ارزشهایی که  
فدایی   مبارزات چریکهای  با  سالها  طی    در 

بودندخود  مسلحانه   داده  حرکت   ، شکل 
کردند و به همین دلیل هم برغم اینکه قیام  

خودبخودی اما    بهمن  بود  رهبری  فاقد  و 

نقش هواداران سازمان در آن غیر قابل انکار  
و    می باشد. جریان حمله به سفارت آمریکا

تهران در  سیا  مرکز  در    تسخیر  باید  هم  را 
               . بررسی نمود همین چهارچوب 

  

 )ادامه دارد( 
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چریکهای  ،    2021ژانویه    30با    برابر  1399بهمن ماه    11روز شنبه   

مناسبت  ف به  ایران  خلق  رسیدن  دایی  سالگرد  فرا  پنجاهمین 
  22و    21رستاخیز سیاهکل و چهل و دومین سالگرد قیام پرشکوه  

کرد1357بهمن   برگزار  را  مراسمی  مح ،  دلیل  به  دودیتهای  ند.  
این مراسم از طریق پلتاک برگزار گشت و ،  ناشی از شیوع کرونا  

ارتباطی اینترنتی مانند    یگر رسانه هاید  به طور همزمان از طریق

زنده  اینستاگرام   نیز به طور  . مجموعا حدود پخش شدو فیسبوک 
تا  نفر    ٤00 موفق شدند  مختلف  کانالهای  از  رفقا  و  دوستان  در  از 

مراسم شرکت با    .نندک  این  مجری  آخوش  مراسم  رفیق  مدگویی 
پخش   با  و  آغاز  انقالبی  برنامه  سرود  و  کلیپ  بزرگچند  داشت  در 

سخنرانی و پرسش    سیاهکل ادامه یافت. این مراسم با  رزمندگان

 . به طول کشیدساعت   6، حدود  و پاسخ
ضمن خوشامد  سخنران این مراسم رفیق اشرف دهقانی بود که  

و حضار  تمام  به  به   گویی  آنان  محبتهای  ابراز  از  سپاسگذاری 
شخص خود و چریکهای فدایی خلق ایران، سخنان مبسوطی را با  

ا   عنوان "سیاهکل انداز رهایی طبقه کارگر"  در    یراد کرد.  و چشم 
اشرف  ،    برنامهاین   با رفیق  رابطه  در  را  مهمی  بسیار  مطالب 

کنونی شرایط  و  مسلحانه  مبارزه  تئوری  و  سیاهکل  و   تاریخچه 

اندازهای   انقالبیچشم  در سخنرانی    جنبش  را  فعلی  در شرایط 
 ارد.میان گذ ار دربخش پرسش و پاسخ با حضدر و سپس خود 

دهقانی  فر اشرف  بازماندگان  یق  ترین  قدیمی  از  یکی  مثابه  به 
  50نسل رزمندگان سیاهکل و چریکهای فدایی خلق ایران در دهه  

خود   اقتصادیدر سخنان  اوضاع  تشریح  جامع  -  ضمن   ۀسیاسی 

و دیکتاتوری عریان    1332  مرداد  28کودتای    ، بدنبالتحت سلطه ما  
ام رفرمهای  از  سالپس  چه    1342  پریالیستی  که  داد  توضیح   ،

منجر به تشکیل سازمان و عروج چریکهای فدایی خلق   ضرورتهایی
به  ایران   پاسخ  با  آنان  راهنمای  تئوری  چگونه  و  نیازهای  شد 

خودگذشتگی  بستر  بر  جامعه    مبارزاتی از  و  ها  چریکها   فداکاری 
 عه شد. حمایت توده ای از آنها در جامی نظیر رشد بجلب و باعث 

امروز   خنرانس رفیق   ادامه سخنان خود ضمن رجوع به شرایط  در 

و   قهر  اعمال  گفتمان  دالیل عینی  به  نمود که چطور  تاکید  جامعه 
صحنه   جلوی  به  بیشتر  چه  هر  مسلحانه  مبارزه  و  ضرورت  آمده 

ایران در دیماه  "  :مطرح کرد توده های دالور  از قیام  بعد    96امروز، 
روند در  عطفی  نقطه  خلق    که  به مبارزات  وابسته  رژیم  علیه  ما 

خونین   قیام  بعد،  و  آورد،  وجود  به  اسالمی  جمهوری  امپریالیسم 

انسان واقعاً دلسوز کارگران و زحمتکشان و  هر، حاال دیگه  98آبان 
م ایراندوستدارِ  از ضرورت مبارزه مسلحانه علیه   ،ردم تحت ستم 

روهای مسلح  . چون همه دیدند که نیمی کنن رژیم حاکم صحبت  
از پاسدار و بسیج و نیروی انتظامی یعنی همان پلیس    ،ن رژیمای

آتش   سالح،  بی  مردم  روی  به  قساوتی  چه  با  ارتش،  تا  گرفته 

اه انداختند. یک  گشودند و در هر کوی و برزن جویبارهای خون به ر
ر دیگه ثابت شد که قهر ضد انقالبی این رژیمُو جز با قهر انقالبی  با

 ." خ گفتنمی شه پاس 
که  او سپ  کرد  استدالل  تاریخی  تجارب  به  استناد  با  عنوان  س  به 

اصلی،   هدف  باید  یک  ما  ستم  تحت  های  توده  ستون  " جنبش 
نشانه   را  اسالمی  جمهوری  رژیم  بقای  اصلی  عامل  و  فقرات" 

گ اشرف  رفیق  "بگیرد.  مارکسیسم فت:  و  کرده  ثابت    -تاریخ 

تأکید   شده،  ثابت  امرِ  این  بر  هم  طبلنینیسم  هر  که  قه داره 
از حاکمیت بیاندازه باید ستون    وُ انقالبی که می خواد طبقه حاکم

فقرات اونو در هم بشکنه. ستون فقرات هر طبقه ِی در قدرت هم،  
خودشو    ی باید نیروی نظامی نیروی نظامی اونه. پس طبقه انقالب

باش اونو   هداشته  بشکنه،  حاکمو  طبقه  فقرات  ستون  بتونه  تا 

" و مصداق این  بیاید بشه طبقه حاکم  د بکنه و خودشضعیف و نابو
 اصل را با چند نمونه عینی توضیح داد.  

در بخش دیگری از سخنرانی، رفیق اشرف ضمن برشمردن برخی 
کارگر جنبش  برجسته  های  نمونه  قهرمانانه از  مبارزات  از  ما  ان 

واقعیت  کارگران   به  اشاره  با   ... و  اهواز  فوالد  تا  گرفته  تپه  هفت 
مبارزپ این  راکندگی  تشکل  ایجاد  ضرورت  بر  ایران   کارگر  طبقه  ات 

ر که  ای  طبقه  مثابه  به  جنبش  طبقه  پیروزی  و  رهبری  سالت 

بر عهده دا آزادی و رهایی را  رد  انقالبی مردم ما برای رسیدن به 

باید تأکید  "  عنوان نمود: کنم که تئوری مبارزه  ب اول، روی این نکته 
چریکهای نظر  مورد  مهمترین  خلق،    فدائیِ   مسلحانه  از  یکی 

متشک   ایرانُو،  انقالب  استراتژیک  ومسایل  کارگر  طبقه  کردن   ل 
تا طبقه کارگر ما بتونه بر    . برپائی ستاد رزمنده این طبقه می دونه

فائق در   پراکندگی خودش  که  بر طبقاتی  و هژمونی خودشو  بیاد 

کارگر    شرکت  انقالب طبقه  چون  بکنه.  اِعمال  تنها   ،ایراندارند، 
ک رهبری  موقعی  تحت  خلُقو  صف  درون  نیروهای  همه  بتونه  ه 

ا فقط  بیاره،  قاد  نوخودش  ایران  وقت  در  امپریالیسم  به سلطه  ره 
جام بر  حاکم  داری  سرمایه  سیستم  نابودی  با  و  بده  عه،  پایان 

 ." پیروزی انقالبُو تضمین بکنه

رفیق سخنران در انتهای سخنرانی خودش بر راهی که چریکهای  
ایرانفد خلق  توصیه   ایی  مبارز  آگاه  جوانان  و  پیشرو  نیروهای  به 

رهنمود ما امروز برای نیروهای !  خالصهمی کنند پرداخت و گفت: "
ان انقالبی  پیشرو جامعه یعنی به کارگران آگاه و مبارز و روشنفکر

ی  نظامیه، تا راه کمونیستی چریکها  –تشکیل گروه های سیاسی  
بکنن گیری  پی  خلقُو  مسفدائی  اصلیئ د.  شکستن    له  هم  در 

بر  ،عالوه  اسالمی  رژیم جمهوری  در  حاکمه.  قدرت  فقرات  ستون 

ارتش، سپاه پاسداران هست، بسیج هست نیروی پلیس است و  
فقط   و  فقط  ضمائمش  و  ارتش  این  منافع  غیره.  حفظ  خاطر  به 

سرمایه داران ایرانی و امپریالیستهائی که کشور ما رو حیاط خلوت  
ومده. و تا اونا این نیروهای نظامی را  ونن به وجود اخودشون می د

با این    ."نخواهند دید   وُ و آزادی ر  ، مردم ما روی رفاه و آسایش ند دار

بندی   حاضرین  جمع  از  مجدد  تشکر  در و  اشرف  رفیق    سخنرانی 
   .به پایان رسیدو احترام حاضرین میان ابراز احساسات 

هنر  برنامه  یک  اشرف  رفیق  سخنرانی  از بدنبال  شده  تهیه    ی 
"سراومد   سرود  ترانه  دو   شامل  که  وین"  هنری  "گروه  سوی 

نی "دیر  زبان زمستون"،  به  خلق"  رستاخیز  روز  نیست  دور  ست، 
ت ویک  تُ رفارسی  انقالبی  سرود  شدن بود،  رکی  انه  این  دپخش   .

ضبط  به صورت ویدیو  دلیل عدم امکان اجرای زنده از قبل  به  برنامه  

بود وین  . شده  هنری  اجرای  گروه  از  پیام    پیش  یک  شان  برنامه 
را همبستگی با رزمندگان سیاهکل و چریکهای فدایی خلق ایران  

 یاد آن انقالبیون را گرامی داشتند.  خواندند و به این وسیله 
دیگر   فدایی خلق    بهبرنامه،  بخش  روال سنت جلسات چریکهای 

پاسخ  بخش    ،ایران   و  در    بودپرسش  تماکه  به  شرکت آن  م 

د تا ضمن طرح پرسش های خود در مورد  ن فرصت داده شکنندگا
ایران  موضوع   خلق  فدایی  چریکهای  مواضع  و  نقطه  سخنرانی 

 نظرات خویش در مورد مسایل مطرح شده را نیز عنوان کنند. 
ه ده  بخش  این  سدر  در ،  وال  ئا  کنندگان  شرکت  سوی  از  چه 

شبکه   در  حاضرین  چه  و  پلتاکی  فیسهای  برنامه  و    اینستاگرام 

شد   مطرح  با  بوک  اشرف  رفیق  روییو  به   گشاده  ساعتها  تا 
 پرسشهای حاضرین پاسخ داد. 

سالگرد   پنجاهمین  بزرگداشت  مراسم  مورد  در  که  دیگری  نکته 
حم داشت،  وجود  سیاهکل  گروهرستاخیز  چماقدله  از  اران  ی 

شد اینترنتی   پرتاب  تاریخ  دان  زباله  به  در  سلطنت    ۀرژیم  شاه 
این مراسم بود که  می بهجمهوری اسالری عمال سایبهمکاری با 

به   رکیک  ناسزاهای  نثار  و  میکروفون  غصب  با  کوشیدند  بار  چند 

توده   بویژه  مبارزین،  دیگر  تمامی  و  ایران  خلق  فدایی  چریکهای 
، اربابان این ارذل و اوباش و اسالف  قیام خودات و  مبارزهایی که با  

تا دان  زباله  به  را  اسالمی  جمهوری  رژیم  کردبرحق  پرتاب  ه  ریخ 
بنبود اه  د،  این  ناصطالح  اما  کنند.  مختل  را  مراسم  و  بگیرند  تقام 

  ، با هشیاری گردانندگان اتاق و رفقای شرکت کننده، نقشه کثیف

 جامۀ عمل نپوشید. 
ح بزرگداشت  شکوهمنمراسم  قیام  و  سیاهکل  با    دماسه  بهمن 

 سرود انترناسیونال و در فضایی صمیمانه به پایان رسید.  
در سایت    رفیق اشرف دهقانی بزودینرانی  سخ یل ضبط شده  فا

قرار رج  د   www.siahkal.com سیاهکل   مندان  اختیار عالقه  در  و 
 1399بهمن  14  -سهیال                      خواهد گرفت.

   گزارشی از برگزاری مراسم یادمان پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل و

 سخنرانی رفیق اشرف دهقانی  -بهمن پرشکوه  ام ی سالگرد ق  نی چهل و دوم
 

http://www.siahkal.com/
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تک تک شما  جازه بدید تا به نوبۀ خودم به  ا

ا   عزیزان برگزاری  که  رو  مکان  جلسه  این 

کردید جلسه    !فراهم  این  که  رفقایی  به  و 
احترام   و  کنم  سالم  اند  دیده  تدارک  رو 

کنم.   ابراز  بهتون  رو  رو  خودم  من صحبتهام 
 .  سه بخش کردم

 
اول  ر  د خبخش  که  اومی  بگم  سیاهکل  م 

ر و  بود  شرایطی  چه  زمندگان  حاصل 

مقابل   در  رو  اندازی  چشم  چه  سیاهکل 
 . ذاشته بودند خودشون گ

 
اهم  که مقداری روش صحبت خو  دومنکتۀ  

حماسه    کرد   خود  از  مختصری  شرح 

درد جوون    سیاهکل به  بیشتر  امیدوارم  که 
تر هایی بخوره که ممکنه اطالعات کمتری  

 باشند.   از اون دوره داشته 
 

بندی    به عنوان جمعسوم هم  در بخش  و  
به   سیاهکل  چرا  بگم  کنم  می  کوشش 

ج امروز  مربوطهشرایط  ما  اول  امعه  در   .

دوس از  یکی  دیدم  یک  برنامه  رفقا  و  تان 
سری سواالت در این رابطه نوشت و مطرح 

 کرد.
 

به بحث  ولی   از ورود  در  اجازه بدید،    پیش 

سیاهکل   حماسه  سالگرد  درود  پنجاهمین 
خلق   فدایی  چریکهای  و  خودم  گرم  های 

یعنی   سیاهکل  رزمندگان  نثار  رو  ایران 
داران   آگاه    یکطالیه  از  دلیر نسلی  و  ترین 

ردم ایران کنم که نیم  ترین فرزندان رشید م

با  ساعاتی،  چنین  در  درست  پیش،  قرن 
شمال  جنگلهای  در  مسلسلهاشون  آتش 

و  شاه  رژیم  که  ای  قبرستانی  سکوت  به 
امپریالیستش با  جهانی اش، اربابان  ان  ارباب

جامعه  اع بر  وحشیانه  دیکتاتوری  یک  مال 
بو کرده  دادنحکمفرما  پایان  ُخب  د.  دند 

سیاهکل ع   رزمندگان  این  ملیات  با 

رژیم   به  متهورانه،  ولی  کوچک  مسلحانۀ 
به این  و  شاه و ارباباش اعالن جنگ دادند.  

که   اعتبار بود  تیری    هم  بر  شد  سیاهکل 
والی خوف انگیز قدرقدرتی رژیم  شقیقه هی

  چرا که . یران و همچنین در منطقهدر ا  شاه 

صولتمند بانگ  با  را    که  مادی  با "قهر  تنها 

می   مادی  کرد  شه قهر  ،نابود  پاسخی   " 

مقابل  در  که  بزرگی  مبرم  معضل  به  شد 
ما   ستمدیده  های  توده  و  در  روشنفکران 

اون معضل  اون زمان   و  بود  چی  قرار گرفته 
این بود که آیا اساسا مبارزه با  عضل  بود؟ م

پذیاهر امکان  رژیم شاه  اسم  به  ره؟  یمنی 
هستند که    ال دارای قدرتیاصو  مردم ماآیا  

حامیانش   و  اهریمنی  دشمن  چنین  علیه 

علیه اش  ابراز وجود کنند و دست به مبارزه  
و   یوغ  اینکه  بزنند؟  از  رهایی  برای  اساسا 

رژی سرکوب  و  ظلم  و  اسارت  و  م  استثمار 
 شاه چه باید کرد؟ 

 

سواالت،   این  عملی  پاسخی    یک به 
چریکهای   خلق  تشکیالت  د  داایران  فدائی 

اون سازمان  ید دهنده ورود  ه سیاهکل نوک
به مثابه یک نیروی جدید از دل    و تشکیالت

بود. نام  کشورمون  به صحنۀ تاریخ  ما  مردم  
با   فدائی خلق    اسم سیاهکل  از  چریکهای 

زمان   آمیآن  هم  با در  تشکل  این  و  خت 

ن بست مبارزاتی  تئوری و پراتیک خودش ب
از   که  شکستهای  بزرگی  خاطر  به  جمله 

خیانتها    زرگب های  و  سازشکاری  و 
رهبری  مدعی  خائن  نیروهای  حزب  بویژه   ،

در  و  ایجاد شده بود ر  توده از دوره های قبل

 . هم شکست
 

ی کبیر  رهبری رفقا  چریکهای فدائی خلق با
پو  ما پرویز  و امیر  مفتاحی  عباس  یان، 

با   احمدزاده،  بندی  مسعود  اونجمع   همۀ 

می  عل  تحلیلبا دادن یک  ین و  مبارزات پیش
  ،خودشون   عینی و ذهنی جامعه  شرایط از  

بگم  که   هم  دانش  این  بر  مبتنی 
تشکل   این  رزمندگان  مارکسیستی 

بود  کمونیستی   رهبرانش  و  اعضاء  و  و 
  –تحقیقی اونها بود  واقعا  حاصل سالها کار  

داره وجود  اآلن  هم  اسنادش  این    -که  به 

که  ن بودند  رسیده  طول تیجه  در  ما  جامعه 
تاریخ دوره  بیک  تحتی  تدریج  ۀ  سلط  ه 

داران   سرمایه  و  گرفته  قرار  امپریالیستها 
وابسته   ما  زالو صفت  حفظ  در کشور  برای 

بن  تا  و  عریان  دیکتاتوری  یک  سلطه  این 

  دندان مسلح را در قالب رژیم شاه بر حیات 
  امر در واقعیت    ُخب  مردم ما حاکم کرده اند.

،  این رو به خاطر دارید  هم بسیاری از شما
یا ش اگر جوو  ایدو  و  هم  پدر  از  نتر هستید 

رژیم سرکوبگر مادرهاتون شنیده باشید که  

امریکا جنایتکار  ساواک  به  توسل  با  -شاه 
به   اتکاء  با  و  خودش  ساختۀ  اسراییل 

تبلیغاتی جهنمی ای که   هر گونه دستگاه 
مبارزه  تالش   شو  این  تغییر  رایط  برای 

منافذ  همۀ  چ جلوه می داد  ناممکن و پو  رو
آمیز  م  ۀمبارز در جامعه رو مسدود  سالمت 

شرایطی، چنین  در  بود.  شرط   کرده 

شرایط   پاگیری تغییر  برای  مبارزه  گونه  هر 
به   اول  گام  در  موجود  بار  چی اسارت 

این   سد  اون  که  این  به  داشت؟  بستگی 
ه بشه؛ اون مانع هم شکست  کتاتوری دردی

دم و تداوم اون ی که جلوی مبارزات مربزرگ

بشه که    بشه و باعث  ستهقرار گرفته، شک 
انرژی تاریخ ساز توده ها و مردم به صحنۀ  

بشه.   وارد  شرایط    مبارزه  اون  در  واقع  در 
  سیاهکل در دوره ای ظهور پیدا می کنه که 

به   توجه  ب  هاشکستهمه  با  عقیم  ودن  و 
،  هدر گذشتمبارزه  تمام اشکال رفرمیستی  

عینی،   شکل  کل  شیک  شرایط  یک  تازه، 

سازما نوینی واز  تغییر  برا  رو  عمل  ن  ی 
بر  و  مناسبات ظالمانه حاکم را می طلبید.  

رزمندگان  بود که  مبنای چنین تحلیل هایی  
 سیاهکل می گفتند:

وظیفه مبرم روشنفکران و هر گروه انقالبی 

درد اسارت و محرومیت    ای که مشغله اش
اون آزادی  و  آغاز  مردم  مبارزه  هاست 

.  مسلحانه چه در شهر و چه در روستاست
اعتقاب این  کها  بود  مسلح   د  هسته  يک 

شد داده  سازمان  و  و  چريکی  رفقا 

اين   که دوستان شاید اطالع داشته باشند
از   بود    6هسته مرکب  تاريخ  که  رزمنده  در 

فرماندهی    1349شهريور    15 رفیق  به 
پار  شهید علی اکبر صفائی فراهانی، رهس

 5. و در طول حدود  ند ی شمال شد جنگلها
تعداد رسیدهن  9به  دسته  ین  ا  ماه  بود    فر 

مداوم   طور  مدت  به  این  طول  سراسر  در 

جنگلهای شمال را از شرق مازندران گرفته  
  ند، راهپیمایی کردند تا غرب گیالن در نورديد 

اقتصادی   وضعیت  و  –و  وضعیت   اجتماعی 
  و عینی   جغرافیائی منطقه را به طور علمی

 اسائی کردند. شن

 
بهمن به   19در  حاال  ب نکتۀ دوم اینه که  خُ 

   طور خالصه چه اتفاقی افتاد؟
 

نقشه  ببینید! شاید بسیاری از رفقا بدونند  
عملیات   آغاز  سیاهکل  رزمندگان  اولیه 

يک به  حمله  صورت  به  و    نظامی  پاسگاه 

نظر در  آن  اما    خلع سالح  بود  شده  گرفته 
دانیم می  که  اوان    همانطور  همین  در 

رد  شهر مو   تویتعدادی ازرفقای گروه جنگل  
به  یورش ساواک   این ضربات  و  قرار گرفتند 

پارتیزانی اون هم   تشکیالت دسته  روابط    و 

از   یکی  دستگیری  موجب  و  کرد  سرایت 
از  یکی  در  جوانی  معلم  که    رابطین 

شد.   بود،  شمال  رفقای  ولی  روستاهای 
هادی  کوه بی خبر از این دستگیری، رفیق  

بنده خدا لنگرودی را برای خبر دادن و نجات  

  پیش از فرستادند. ولی  ن  به پایی یق،  رف  این 

 عۀ راهی نوین! هکل، طلی ایس
 

آنچه در زیر می آید متن سخنرانی 
به مناسبت رفیق چنگیز قبادی فر  

سالگر سۀ احمد  پنجاهمین 
م بسیاهکل  تاریخ    ای  در  که  شد 

ماه  19 در  امس    بهمن  صفحه ال 
فدایی خلق  اینستاگرام   چریکهای 

ایراد  ده(  " )زن  الیو"به صورت  ایران  
فدا شد.   این متن  یی"  "پیام 

ویرایشات   برخی  با  را  سخنرانی 
اطالع جزئی   به  ترتیب  این  به 

رساند.  می  نشریه  خوانندگان 
سخنرانی   این  صوتی   از فایل 

برای عالقه مندان   یق لینک زیررط
 قابل دسترسی ست: 

https://www.youtube.com/w
2F5Y4-atch?v=uranC 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uranC-2F5Y4
https://www.youtube.com/watch?v=uranC-2F5Y4
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آن معلم دستگیر شده بود  ورود این رفیق   
و رفیق لنگرودی پس از مواجهه با نیروهای 

و   درگیری  ضمن  دشمن  شخصی  لباس 
  ره دستگیر شد.تیراندازی و مقاومت، باالخ

دُخب   که  رفقایی  حال  این  ارتفاعات  در  ر 

ح  بودند فورا تصمیم می گیرند که طبق طر
را ق حمله  ولی  بلی  بدهند  زودتر    انجام 

موجبات    دنانبتوشروع کنند تا در همان حال  
را   شده  دستگیر  رفیق  فراهم    همرهائی 

 کرده باشند. 
 

شامگاه   در  ترتیب  این  )حدود  19به  بهمن 

پارتیزانی سیاهکل  شب(    7ساعت   دسته 
  مصادرهده و پس از  از مواضع خود خارج ش

در جاده سیاهکل   بوس  مینی  نک  لو  –يک 
درس اون  )اگه  با  کنم(  تلفظش  به  ت 

روندسیاهکل   ژاندارمری    می  پاسگاه 

سیاهکل را مورد حمله قهرمانانه خود قرار  
دهند موجودی    .می  تمام  حمله  اين  در 

گ برنو و قبضه تفن   9های پاسگاه که  سالح
ل  دست رزمندگان سیاهکمسلسل بود به  

و   افتد  مصادره  می  و  می شودنفع خلق   .
داد  (فاتتل  بدون)رفقا   زخمی  با  یک  ن 

 صحنه را ترک کردند. 

 
فاصله   در  شاه  مزدور  تا    19رژيم    8بهمن 

عملیات،  اسفند این  از  نیروی    بعد  آنچنان 
محاصره  عظیمی برای  رزمندگان    را 

وارد   سیاهکل  سرکوب  که   و  کرد  صحنه 

کسی   برای  ما  تصورش  جامعه  مقدور  در 
فرمانده ژاندارمری  که  نبود. سپهبد اويسی  

عملیات  این  شخصا    بود خودش ور  کش  کل
کرد.   می  رهبری  حال  را  این  یک  با  این 

باقی   که  تجاربی  اساس  بر  که  واقعیته 

گذشت به  ما  که  وقتی  می  مونده،  نگاه  ه 
تحرک  کنیم،   اصل  سیاهکل  رفقای  اگر 

اوم که از آموزش های چریک قهرمان چه مد
از    گوارا بعد  و  کردند  می  رعایت  را  است 

ا سیاهکل  دورآ  زعملیات  منطقه  می    ن 
نمی   نیروی سرکوب عظیم هم  آن  شدند، 

مقطع،  توانست   اون  توی  پس  حداقل  از 

جنگل در  چریکها  که    مبارزات  همونطور 
 . بیادبر داقل در اون مقطع ح گفتم 

 
دست که  که  پارتیزانی سیاهکل  هنگامی  ه 

نیرو   متمرکز  حمله  قرار مورد  دشمن  های 

آنها ما    )یعنی(  گرفت،  نبرد ه  ندلیرارفقای 
اطالعات موجود  اسناد و  و بر اساس  کردند  

پای  زیادی    تعداد از  را  های دشمن  نیرو  از 
جریان در  سرانجام  اما  آوردند.  روز   در  چند 

از   با دشمن،  وقفه  و گریز بی  و جنگ  نبرد 
کوه    9ه  دستآن   اسارت    7نفره  به  تن 

آمدند   در  جنگل    2و  دشمن  در  نیز  در  تن 

متقابل   باختنگیریهای  همه  ک  دجان  یاد  ه 
 ان گرامی باد! ش

 
خیلی  این رفقا  دشمن به دنبال دستگیری  

زود آنها را به اتفاق تعدادی از رفقای شهر  

گفتم    طورهمون که   هم  قبال  قبال  که 
را    -نفر  13در مجموع    -دستگیر شده بودند  

سپرد  به جوخه اعدام    49اسفند ماه    26در  
رفقااما    . اين  در    تیرباران  آن  اعالم  و 

دولت ارس های  و نه  ترس  ايجاد  جای  به  ی 

و یک امیدی  وحشت با خشم ونفرت مردم  
 مواجه شد. در جامعه 

 
از   شاه  وحشت  که  است  اين  واقعیت 

عملیات   اخبار  انعکاس  و  چریکها 

یک  سیاهکل در   انفجار  مثل  بود  بزرگی 
  که جاری  . انففضای سرد و ماتم زده کشور

ايران    با خودش در سراسر  را  آگاهی  آتش 
با تداوم آن مبارزه توسط  ه ور نمود؛  لشع و 

خلق فدائی  شهرها،    چریکهای  نسلی  در 
انقالبی کشانده   از مبارزان به صحنه عمل 

به با    شدند.  سیاهکل  حرکت  ترتیب  این 

به خون نشست   که  این  و شکست  وجود 
استراتژیک پیروزی  یک  به  ادامه  در    خورد 

تبدیل شد. چرا که رژیم فکر می کرد که با  
مسل ین  اب  سرکو باصطالح  ح  دسته  دیگه 

کرده،غایله  اون   تمومش  ادامه    رو  در  اما 

چریک   رفقای  سیاهکل،  رزمندگان  حرکت 
مفدایی،   که  چندین  همونطور  دونیم  می  ا 

جم  از  دادند؛  انجام  مسلحانه  له عملیات 
ر قلهک  فرمانده   وکالنتری  کبیر    یبا  رفیق 

و  مس دادند  قرار  حمله  مورد  احمدزاده  عود 
تیربارسپا در    بعدش به  رفیق    13  اون  انخ 

نام    فدائی، به  ارتش  دادستانی  رئیس 

به   تیمی  توسط  فرسیو  تیمسارضیاءالدین 
کارگر رفیق  یاد،  فرماندهی  اسکندر    زنده 

جال  و  شد؛  انقالبی  اعدام  نژاد  ه  بصادقی 
در    که مبارز  دانشجويان  بعد  ماه  يک 

"فرسیو    تظاهرات دادند  می  شعار  خود 

مبارک".   این مرگت  می   ی چ  و  نشون    رو 
تغییر نشانه ای هر چند کوچک از  داد؟ این  

چند   بود. نشانه هر  کوچکی  فضای جامعه 
که   بود  واقعیت  این  در  از  سیاهکل  اینکه 

ماقلب   را    مردم  آزادی  به  امید  غنچه 

 ! شکفته بود
 

در  که  حرکتی  که  است  اين  واقعیت 
شروع  دلیرانه   سیاهکل  های  رزم  در  شد 

وم  تدال سالها  وط  درچریکهای فدائی خلق  
کرد سیاسی    پیدا  جو  که  شد  باعث  و 

نفع   به  مجموعه    مردمجامعه  کند.  تغییر 

چریکها،   نظامی  و  سیاسی  های  فعالیت 
حمايت معنوی توده ها را جلب نمود  بتدریج  

شر تدريج  به  حمايت  و  جلب  برای  را  ايط 
آنها نمو  هم  مادی  که    د.آماده  آنجا    7تا 

انقالب   جريان  در  و  بعد  ایران  دمرسال  م 
ه رژيم وابسته به امپريالیسم شاه اين  علی

سر داده شد که :"    وسیعشعار در ابعادی  

و   کنیم"  می  سیاهکل  سراسر  را  ايران 
مایی"   افتخار  تو  فدایی،  "فدایی،  همچنین 

پیروزی    شاين خود و   از  بود  جلوه آشکاری 
سی  استراتژيک تداوم    اهکل  حرکت   اونو 

 . حرکت انقالبی
 

و آخر صحبتم  به بخش سوم    من ُخب! حاال  

ک امروزه.   می رسم  به شرایط  راجع  اگر ه 
فکر کنم رفقا   به شرایط امروز برگردیم  حاال

باشند   بندی  جمع  این  رژیم  موافق  که 
ت قیام  بستر  بر  که  اسالمی  وده  جمهوری 

و برای سرکوب انقالب اونها   57ها در سال  

امپریالیستهای تو همان  دارای  که    یسط 
ایراوذ  نف بویژهو    ندر  بودند،  از    منطقه  پس 

گوادلوپ   رژیم  کنفرانس  فهمیدند  دیگه  )که 
تو نمی  رو  مقابل    دنن اشاه  در  دارند(  نگه 

ها   توده  شد،  روانقالب  آورده  کار  در  و  ی 
تد با  دهه  چهار  رژیم  طول  سیاستهای  اوم 

اسالمی  شاه،   جمهوری  تامین  به  همین 

های   سرمایه  سلطه  استحکام  و  منافع 
ما  های جهانی بر ایران  و قدرتیستی  یالامپر

پرداخته و با تشدید غارت و استثمار مردم  
با یک نسل  کارگران ما، زحمتکشان ما  ما،  

بیون و آزادیخواهان و با کشی بزرگ از انقال 

دیکت یک  و برقراری  عریانتر  مراتب  به  اتوری 
از دوران شاه، تا    شدیدتر   همهتالش کرده 

  ا سالح را ب  ما  مبارزات کوچک و بزرگ مردم
چوبه   و  شکنجه  بساط  برقراری  و  سرکوب 

دار امام    های  گمنام  سربازن  و  زندان  و 

تا زمان   بکشه  خون  به  کشور  سراسر  در 
رهای بردگی و اسارت محکمتری  بتونه زنجی

  پای مردم ما ببندد. این رژیم را بر دست و  
ثابت کرده که مثل    ییعنی جمهوری اسالم

شاه   رژیم  یعنی  خودش  ل  تحمسلف 
صنفی  کترین  کوچ و  -مبارزه  سیاسی 

را ندارد و حتی اگر ما  مسالمت آمیز مردم  

ناچیز   مزد  طلب  مبارزه  و این  پرداخته  نا  و 
کارگران گرسنه باشد،  دۀ  چند ماه تلنبار ش 

مبارزه گونه  تحقق حتی همین    و هر  برای 
رو   انسانی  آهنحقوق  مشت  پاسخ  با  ین 

 می دهد. 

 
می    ما  تحت چنین شرایطی ست کهُخب  

شب جاریینیم  واقعیات  و  عینی  با   ،رایط 
بر  و  هزار زبان بر تحلیل رزمندگان سیاهکل  

اون تحلیل  ضرورت آموختن و عمل کردن به  
بار  این واقعیات،  ر می آیند و  به سخن دها  

رزمندگان سیاهکل  ابر  دیگر   آموزشهای  ین 

زنند   می  تایید  ضد  گفتند  که  مهر  "قهر 
ا قهر  با  تنها  را  منقالانقالبی  توان بی    ی 

باد مبارزه مسلحانه   "زنده  و  نابود ساخت" 
آزادی ست" به  رسیدن  راه  تنها  اونها  که   ،

ری  این پرچم رو بلند کردند، و در دوره جمهو

ما   اخیر  سالهای  همین  در  هم  اسالمی 
بینیم که حداقل در جریان دو سه قیام    می

در فریادهای "مرگ  آموزش ها    اخیر، همین 
اسال  جمهوری  "ما می" بر  و    ،  مرد  زن 

روزی   به  "وای  بجنگیم"،  تا  بجنگ  جنگیم، 

جنبش   انبوه  صفوف  در  شویم"  مسلح  که 

با هزار   ،شرایط عینی و واقعیات جاری 
بر  و  زبان بر تحلیل رزمندگان سیاهکل  

ع  تورضر و  به  آموختن  کردن  اون  مل 
ها   دتحلیل  سخن  و  به  آیند  می  بار  ر 

رزمندگان  ا بر  دیگر   آموزشهای  ین 
زنند  سیاهکل   تایید می  گفتند  که  مهر 

"قهر ضد انقالبی را تنها با قهر انقالبی  
باد   "زنده  و  ساخت"  نابود  توان  می 
مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به  

پآزادی ست" این  اونها   بلند   مرچ،  رو 
جمهوکر دوره  در  و  اسالمی دند،  ری 

می ما  اخیر  سالهای  همین  در    هم 
بینیم که حداقل در جریان دو سه قیام  

همین ها    اخیر،  فریادهای  آموزش  در 
"مرگ بر جمهوری اسالمی"، "ما زن و  
مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم"، "وای به  
صفوف  در  شویم"  مسلح  که  روزی 

گرسنگان     امهای یق  دربویژه  جنبش 
آبان    96دی   و    ندپژواک می شو  98و 

طغی به  درآمدهجامعه  این ان  به   ،
می ترتیب،   را  دیگر،  "سیاهکلی" 

 طلبد. 
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بویژه  گرسنگان   با  -ما  رفقا  که  همونطور 
دیدند  چشمان   و  بودند  شاهد    -خودشان 

قیامهای آبان    96دی    در  می    98و  پژواک 
طغی  ند شو به  جامعه  درآمده و  این  ان  به   ،

ا  یگر، رلی" داهک "سی  ،ترتیب، به این شیوه 

وقتی من این حرف رو می می طلبد. البته  
مبارز ممنظورزنم   و   هست،ۀ سیاهکل  راه 

به   رو  تاریخ  همون  بخواهیم  ما  که  این  نه 
کنیم تکرار  و  بریم  شکل  ما  همون  واگر   .

م راه و تحلیل رزمندگان سیاهکل رو  بخواهی 
خ معیار  و  ضرورتهای  راه  بدیم،  قرار  ودمون 

گروه های   ر دیگرکه بانه  اآلن ایجاب می ک

جمهوری    نظامی-سیاسی  رژیم  مقابل  در 
باید تشکیل    دستگاه سرکوبشو  اسالمی  

مبادرت   مسلحانه  مبارزه  به  باید  و  بشوند 
چون   رژیم،  این  علیه  جمهوری  بشه  رژیم 

هیچ زبان دیگری رو، به جز زبان  ی،  اسالم 

 وله نمی فهمه.  قهر و زبان گل
 

که است  واقعیت  این  اساس    توجه  ما  بر 
پیشتاز  نیروه و  جوان  ، رو  جامعهاین  ای 

را  انقالبی  کارگران  و  روشنفکران  به    توجه 
و   مطالعه  نسل    کنکاشضرورت  تجربه  در 

برای   مبارزه  در  خودشون  مادران  و  پدران 

و رهایی   اون  آزادی  به  جلب می کنیم، ما 
تواجو مشتاق  و  مبارز  کنیم  نهای  می  صیه 

ی  و کپ  لیدکه بدون این که در پی صرفا تق
نسلهای    کردن مبارزاتی  ارزشمند  اقدامات 

از خودشون   تجبربیایندپیش  نوع  به  و ،  زیه 

تحلیل و نگاه رفقای بنیانگذار سازمان ما که  
احمدزاده  و  پویان  رفقا  جاودان  اثر  دو    در 

هم  )م استراتژی  هم  مسلحانه  بارزه 
مبا ضرورت  و  رد  تاکتیک  و  مسلحانه  رزه 

اونها ند از  وع کنرج  ارائه شده،  تئوری بقاء(  

با اون روش تحلیل    بیاموزند و   با اون نگاه، 
مونشون دقت بکنند و به مسایل جهان پیرا

و تجربه و  همون جور که گفتم روش برخورد  
حرک معیار  رو  اونها  آموزشهای  ت  جوهر 

در  اگر چنین کنند  کنونی شون قرار بدهند.  
به نظر من جواین صو و ا رته که  نهای مبارز 

ما آ اتکا  با  آگاه  به  تئوری  ء  رزمندگان ن 

از سیاهکل   زنده  و  تحلیل مشخص  ارائۀ  و 
یط کار و زندگی خودشون  شرایط عینی مح 

تو را  حرکت  دننا می  شون  مبارزاتی  های 
 ، به طور موثر.  سازمان بدهند 

 

دست  نکته   روش  مایلم  که  دیگری  مهم 
مساله   مبابگذارم  مسلحانه  صرفا  رزه 

بلکه   کهنیست.  ست  اندازی   در  چشم 
مبارمق تحت  ابل  های  توده  جنبش  و  زات 

هستیم   شاهد  ما  داره.  قرار  ما  ستم 
آیند و  بیگاه به صحنه می  و  نیروهایی گاه 

میده جمهوری  ُخب،  که    ندرهنمود  رژیم 

رو   ا اسالمی  مثال  تجارب  نقالب  مثل 
قیام روسیه،   یک  و  اعتصاب  با  شه  می 

ای  عا  واقو سریع سرنگون کرد؛    کوتاه مدت
اون رنج و درد و   چون تمامد!  بو  کاش اینطور

می   کمتر  خیلی  انقالب  از  ناشی  زحمت 

و    اما واقعیت های سرسخت زمینیشد.  
تاریخی   خودمون  تجارب  کشور  همین  در 

کار  ) رو  اش  المللی  بین  سطح  در  حاال 
که به علت تحت    اند  به ما یاد داده رم(  ندا

امپریالی ما  سلطۀ  جامعه  بودن  این  -سم 
مهمهخ ایو    -یلی  عبه  که  لن  یک وجود  ت 

ایران   در  و سیستماتیک  متمرکز  دیکتاتوری 

مسالمت   مبارزۀ  و  تشکل  گونه  هیچ  که 
تابه،   نمی  بر  رو  دیکتاتوری  آمیز  این  و 

تحت   جامعه  تشکیل  روبنای  رو  ما  سلطۀ 
ه انقالب در ایران نه راه یک قیام  رامی ده،  

کو و  فوری  بلکه  مردمی  مدت  یک  راه  تاه 
تودهمبا و  طوالنی  این   ست.  ای  رزه  و 

نهای ما باید مد نظر خودشون  اچیزیه که جو

 قرار بدهند.  
 

مردم  واقعیت اینه که قیامهای خود بخودی  
اراد  اصوال از  شما،  خارج  من،  اون  ۀ  یا  این 

وقوع می    نیروی سیاسی در  پیوندند  به  و 

انواع   از  مردم  جان  رسیدن  لب  به  اثر 
سیاسیفش و  اقتصادی  فقر،  ،  ارهای 

در   ه کهومتحک  و سرکوب  نگیبیکاری، گرس
یک   کنه،  می  پیدا  جرقه  یک  جایی 

و   زنه  بیرون می  و  کنه  پیدا می  پوششی 
ُخب، دوستان ورفقا!  ولی  اتفاق می افتند.  

که   و  همونطور  قیام  سه  خیزش  تجربه 

و خیزش های دلیرانه    88سال  در  میلیونی  
گرسنگان ای  د   توده  ماه  در  آن  و    96ی  از 

در   این د دا  نشون  98آبان  وسیعتر  ام  قی  ند، 
ای هم که مبارزاتی    بزرگ  تاثیرهر  برغم  ها  

تشکیالت  چون  داشتند،   و  رهبری  فاقد 

نبودندبودند  مسلح  چون  متاسفانه    ، 
سرنگون   را  اسالمی  جمهوری  نتونستند 

 کنند. 
 

  ر که جوانان ما در تجربه شون دیده همانطو

قی  اند گونه  و  هر  برای  ام  ای  توده  خیزش 
سازما به  نیاز  به  نی،    داره  یه ندپیروزی  از 

اصلی   نکته  داره.  رهبری  و  در  تشکل 
خود این تشکل و  شرایط جامعه ما اینه که  

هم  رهبری   سازمان  حکومت  و  شرایط  در 
در   فقط  اسالمی  جمهوری  آهنین  مشت 

ارزه مسلحانه علیه این رژیم  جریان انجام مب

با تداوم این مبارزه  ه ای  به تدریج و در پروس
آیند می  قا  بوجود  ادا  بلو  و  مه حفاظت 

 . کاری می شوند
 

اگر   نتیجه  فوری  من  در  وظایف  بخوام 

نیروهای پیشتاز و آگاه در جامعه مون  
باید   کنم  خالصه  فعلی  شرایط  در  رو 

توصیه   که  توصیه  بگم  ما،  سازمان 
جوچریکها به  خلق  فدایی  نهای  ا ی 

همه می  در واقع ما  آگاه و مبارزی که  
جمهوری  دونیم   سر  شکار  پی  در 

ب   یماسال مبارزه  یک  و  برقراری  رای 

کار،   "نان،  متضمن  و  دمکراتیک  نظام 
واقعی   استقالل"  و  آزادی  مسکن، 

خواستها    هستند اون  ما  های  توده  و 
کشند،   می  فریاد  در    رو  که  اینه 

فعلی  رعایت  مبار شرایط  با  ما  زین 

  مطلق،   مسایل امنیتی و مخفی کاری
گ اول  در  ایجاد هسته  ام  باید در جهت 

کوچ تسل   وک  های  و  یح  تشکل 
 خودشون بر بیایند. 

که   شوم  یادآور  هم  را  نکته  این  البته 
مبارزه مسلحانه ای می تونه متضمن  

ش،  موفقیت و پیشرفت باشه که جهت

اندازش، و    چشم  ها  توده  بسیج 
برای  سازمانده ای  توده  جنگ  یک  ی 

سرکوب   ماشین  جمهوری  نابودی 
و  اسال چون  حاکم  طبقه  می  باشه. 

اساسا   در هورجمببینید،  اسالمی    ی 
تحلیل نهایی با زبون زور و نه به خاطر  

مشت   خاطر  به  بلکه  ها  توده  اعتماد 

نهایی   تحلیل  در  که  هست  آهنین 
موجبات بقای خودش رو فراهم کرده.  

که  مسلحانه  مبارزه   پس شروع  ای 
توده ها را بسیج کنه باید    شه و بخواد 

ج یک  طرف  که  به  بره  ای  توده  نگ 

همین نابودی  ن  اشیم   هدفش 
طبق زوائدش  سرکوب  سایر  و  حاکم  ۀ 

فقرات   ستون  نابودی  هدفش  هست. 
با   اون  جایگزینی  و  اسالمی  جمهوری 

باید   مردمی  و  ای  توده  ارتش  یک 
از   که  ست  مبارزه  این  و    باشه. 

کوچکترین   های  تشکیل  هسته 

پارتیزانی شروع    نظامی، هسته های 
ب  تشکیل  تا  یعنی  و  ها  ارتش  زرگترین 

بارزه  جریان یک م   در ای یک ارتش توده 
پیدا  طوالنی   تمامی   کنه. می  ادامه 

گذشته   نسلهای  مبارزاتی  تجارب 

ایران،   ندنشون می ده    که در شرایط 
واقعیت  یک  واقعیتهاین  ولی    دیگه   ، 

که   این  اینه  از  را   تنها  همان  که  ه  راه 
هم   استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه 

رفیق  تاکتی توسط  که  باشد  می  ک 

امکان    ئوریزه شده، ته  مسعود احمدزاد
رشد و گسترش جنبش و امکان برای  

دشمنان   و  اسالمی  جمهوری  نابودی 
ما استقالل    مردم  و  آزادی  به  نیل  و 

 . یادمردم به وجود م 
 

ابودی  خواهان نما  اگر  دوستان و رفقا  پس،  

اس خواهان جمهوری  اگر  هستیم،  المی 
ار مناسبات  انسانی  محو  غیر  و  تجاعی 

ان به  م، اگر خواهیستحاکم بر کشورمان ه
گور سپردن فقر و گرسنگی و گور خوابی و  

پدیده زشت کودکان کار و تبعیض علیه زنان  

ستم  تحت  ملل  حق  تامین  تعیین    و  برای 
هستیم   شون  واقعا   وسرنوشت  اگر 

به  نی  خواهان اس آل  و  واقعی زادی  تقالل 
این جز  به  راهی  هیچ  و  هستیم،  مردم   ،

مقصود سرمنزل  به  را  ما  واهد  خن  جامعه 
 رساند. 

 

خاطره    بزرگداشت  ضمن  دیگر  یکبار 
جانباختگان   تمامی  و  سیاهکل  رزمندگان 

عزیزان   تک  تک  از  و سوسیالیزم  آزادی  راه 
دادید   گوش  من  حرفهای  به  که 

امی زسپاسگ و  کنم  می  در  اری  که  دورام 

چه بخش   هر  بتونیم  پاسخ  و  پرسش 
 ث را باز کرده و غنا بخشیم. بیشتر این بح

 

 مپريالیسم جمهوری اسالمي!باد رژيم وابسته به ا نابود
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اشت پنجاهمین سالگرد رستاخیز در بزرگد،    1399بهمن    19، برابر با  2021فوریه    7روز یکشنبه  

و    21چهل و دومین سالروز قیام پر شکوه توده ها در  و همچنین    13٤9بهمن    19یاهکل در  س

 ند برگزار شد.  تردام در هلس آممراسمی در میدان دام ،   1357سال بهمن    22
که    فراخوان این مراسم توسط "کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند"

داده   باشند  می  آن  از  بخشی  هلند  در  ایران  خلق  فدایی  چریکهای  و ،  فعالین  سازماندهی 
محدودیت به  توجه  با  و  های    برگزار شد.  کرونا  ویروس  گیری  از همه  قرنطینه،ا شرناشی    یط 

بهمن   قیام  و  سیاهکل  رستاخیز  بزرگداشت  مراسم  صورت    57امسال  به  نه  سال  هر  مانند 
بلکه در فضای آزاد برگزار شد. در حالی که برغم شرایط بسیار بد  ،    جلسات حضوری در سالن 

تجو   و  باد، مسافرت  و  برف  و  بسیار سرد  هوای  از جمله  و  به سختی  ی  در سطح شهر  ردد 

با پیگیری و همبستگی در این مراسم شرکت کردند    رفقای مبارز  ت، دوستان وفگرت می  صور
مان به  نامطلوب  ندادند که شرایط  اجازه  توده  و  و  رزمندگان سیاهکل  یاد  بزرگداشت  عی جهت 

 تبدیل گردد.   57-56های مبارز و جان باخته در انقالب سالهای  
با بنرها و تصاویر زیبایی از  محل برگزاری مرا ل و مبارزات توده های قیام ندگان سیاهکم رزسم 

شده بود. به علت  تزیین شده بود و آرم پر افتخار سازمان نیز در محل نصب    57کننده در بهمن  

اشته نگه دارند که حاضران مجبور بودند که میله های بنرها را تا انتهای مراسم برافر، باد شدید  
جریانات مبارز که برای شرکت در    ایی از سایر قرفعدادی از عابرین و همچنین  ، تنه  در این زمی

یاری کرده و کوشیدند تا این    مراسم حاضر شده بودند نیز رفقای برگزار کننده را از ابتدا تا انتها
تر انجام شود. در طول مراسم اطالعیه کمیتۀ برگزار   مراسم بزرگداشت هر چه بهتر و با شکوه

و همچنین ترانه   گردیده  و پخش وانده  و انگلیسی خ  دیبه زبانهای فارسی، هلن  ،ه مراسم  کنند

رها و از جمله فردی . برخی از مبارزین سایر کشو ندسرودهای مبارزاتی و انقالبی پخش شد
ترتیب  این  به  و  رفقا کمک می کرد  به  ، در طول مراسم  را اسپانیائی معرفی میکرد  که خود 

 یران را به نمایش گذارد. کل و مردم اهیارمانهای آزادیخواهانه رزمندگان سهمبستگی خود با آ
دامه یافت ی بیش از دو ساعت امراسم بزرگداشت سیاهکل و قیام بهمن، برغم شرایط بد جو  

 به پایان رسید.  بعد از ظهر  ٤و در یک فضای همبستگی و اتحاد در ساعت  
 یاهکل! جاودان باد خاطره فراموش نشدنی رزمندگان س 

 ! 57وابسته به امپریالیسم شاه در بهمن علیه رژیم  هنددرود بر توده های قیام کن 

 مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش! 
 ه امپریالیسم جمهوری اسالمی! نابود باد رژیم وابسته ب 

 زنده باد انقالب! پیروز باد سوسیالیسم! 
 1399بهمن  21برابر با  – 2021فوریه   9 -فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
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 انگلستان

 د نپو 10            رفیق خشایار سنجری 

 قباخلو  هرمان، حمید ق  ۀپیشمرگ

 پوند  10                                                 

 طوالبیمحمد حسن بهادری رفیق 

 د پون 10                                                   

 کانادا

 دالر 500                      مرداب انزلی

 به یاد جانباختگان راه آزادی 

 دالر 1000                                            

 دالر 500           رفیق عباس مفتاحی

 دالر 500       رفیق امیر پرویز پویان 

 دالر 300    نگیز دهقانیاروح  رفیق 

 دالر 300        رفیق کیومرث سنجری

 دالر 400         رفیق فرهاد سپهری   
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