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  بهمن19به مناسبت ن چریکهای فدائی خلق ایراپیام سازمان 

 سی و دومین سالگرد حماسه و قیام  سیاهکل
 
 گر بدین سان زیست باید پست«

 من چه بی شرم ام اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم
  کوچه بن بستکبر بلند کاج خش

 گر بدین سان زیست باید پاک
 مان خود، چون کوهمن چه ناپاکم اگر ننشانم از ای

 »یادگاری جاودانه، برتر از بی بقای خاک
 )زنده یاد احمد شاملو(
 

 یک دسته از رزمندگان دلیر جنبش پیشتاز فدایی به فرماندهی فدایی شهید رفیق علـی اکبـر              1349 بهمن سال    19در شامگاه   
 .ه و آن را خلع سالح کردندصفایی فراهانی به پاسگاه ژاندارمری شهرک سیاهکل در منطقه الهیجان حمله کرد

 مـرداد سـال     28جنبش پیشتاز فدایی که از بطن شکست تاریخی حزب توده و جبهه ملی طی سالهای پس از کودتای ننگـین                     
 تشکیالتی، نظامی خود    – دوران تدارک سیاسی     1349 تا   1342 تا سالهای اول دهه چهل شکل گرفته بود، طی سالهای            1332

 با عملیات قهرمانانه رزمندگان دلیر فدایی آغـاز دوران جدیـدی در جنـبش    1349 بهمن سال 19روز را طی کرد و سرانجام در    
 . رهائیبخش مردم ایران را اعالم کرد

 زیر شدیدترین ضربات رژیم محمدرضا شاه و با وجـود           1357 تا انقالب بهمن     1349سازمان چریکهای فدایی خلق طی سالهای       
 طی درگیری با سـاواک شـاه بـه شـهادت            1355 تیر   8ه فدایی شهید رفیق حمید اشرف در        آن که تمامی رهبران آن و منجمل      

این سازمان علیرغم   . رسیده بودند، توانست به حیات رزمنده خود ادامه دهد و  به پایدارترین سازمان سیاسی کشور تبدیل شود                 
 و بـا پایگـاه وسـیع اجتمـاعی و بـه یکـى از                بعضی نارسائیها، ضعفها، انحرافها، خطاهـا و کمبودهـا بـه یـک سـازمان قدرتمنـد                

 بهمـن سـال   19اش در  قدرتمندترین سازمانهاى  کمونیستى در خاورمیانه  تبدیل شد به نحوی که در اولین گردهمـایی علنـی      
 . در دانشگاه تهران بیش از صد هزار نفر شرکت داشتند1357

به خرمن خشم فروخفته مشتاقان آزادی و رهایی مردم ایران  آغاز شد، جرقه ای بود که 1349 بهمن سال 19نبردی که در روز   
پیکارهای بی امان رزمندگان دلیر جنبش پیشتاز فدایی، دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته محمد رضا شاه، که با تکیه بر                    . افتاد

آنان بی هیچ پروا، بـی  . دسرنیزه و دستگاه مخوف شکنجه و کشتار ساواک به حیات ننگین خود ادامه می داد را به سخره گرفتن         
 را از مرکـب خـود     » اعلیحضرت قدرقدرت « رژیم شاه را به دریای توفانی تبدیل کردند و        »  جزیره آرامش «هیچ وسواس و تردید     

 بهمـن  21پسندی، دروغگویی، خرافه پرستی و سرکوبگری به پایین کشیدند تا سرانجام این رژیم ستمگر با قیام مردم ایران در                    
 .نگون شد سر1357سال 

 مذهبی والیت فقیه به علت یک سلسله خطاهـا          –سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پس از به قدرت رسیدن رژیم استبدادی             
و کمبودها که مهمترین آن فقدان رهبری و خط مشی اصولی و انقالبی بود، نتوانست وحدت درونی خود را حفظ کرده و پایگاه                       

فقدان خط مشـی    . روشنفکران ترقیخواه بود را سازماندهی کند      ان، مزدبگیران، دانشجویان و   اجتماعی خود که کارگران ، کارمند     
اصولی و رهبری انقالبی سبب بروز انشعابهای گوناگون در سازمان شد، اما راهی که از سیاهکل آغاز شده بود، بی رهرو نمانـد و                        

کوشیم که با اندیشـه       د همچنان پا برجا ماند و ما اکنون می        جوهر اندیشه و ماهیت عمل آنهایی که قیام سیاهکل را آفریده بودن           
 . و عمل خود راه کسانی که برای رهایی مردم ایران قیام کردند و جان باختند را ادامه دهیم

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، در آغاز سی و سومین سالگرد حماسه سیاهکل به تمامى زنـان و مـردان ایـران زمـین کـه                   
ى، دموکراسى، نابودى ستم جنسى، مذهبى و ملى، صلح و پیشرفت، عدالت و جدایى دین از دولت مبـارزه مـى کننـد             براى آزاد 

 . درود مى فرستد و خاطره تمامى کسانى که در راه تحقق خواستهاى ترقیخواهانه مردم ایران جان باختند را گرامى مى دارد
ی را که در پیکارهای بی امان طی سی و دو سـال کذشـته در پایـه چوبـه                    ما یاد همه ی زنان و مردان دلیر جنبش پیشتاز فدای          

های دار و اعدام و در رزمهای خیابانی با ستمگران، در راه هدفهای سترگ جنبش نوین کمونیستى ایران به شهادت رسـیدند را                       
 .   گرامی می داریم

 



داریـم کـه کـارگران، مزدبگیـران، معلمـان،       ی مـی  سال در شرایطی سالگرد حماسه و قیـام سـیاهکل را گرامـ     32اکنون پس از    
 مذهبی والیت فقیـه  –دانشجویان، جوانان و به طور کلی زنان و مردان آزادیخواه کشور ما با مبارزه روزمره خود رژیم استبدادی      

  تیر امسال  بـا شـعار  25رگ کارگری در روز  تیر و جنبش بز 18جنبش دانشجویان در سالروز     . اند  را هدف مبارزه خود قرار داده     
و صدها حرکت اعتراضـی دیگـر  نشـان داد کـه قاطبـه مـردم ایـران          » این آخرین پیام است، جنبش کارگری آماده قیام است        «

 سال قبل با روی کارآمدن خـاتمی بـه وجـود آمـد،              6هیاهویی که    خواهان برچیده شدن نظام جهل و سرکوب حاکم هستند و         
دوم خردادیها که دستانشان به پلیدترین تبهکاریها آلوده است و بـا عـوامفریبی              . های مأیوسانه تبدیل شده است      مزمهاکنون به ز  

جا بزنند، اکنون که با موج خشم و نفرت عمومی مردم نسبت به رژیم که به صورت علنـی و                    » طلب  اصالح«خواستند خود را      می
 .    آن هستند که با عوامفریبی چشم انداز روشنی برای اقدامات خود ترسیم کننداند، به فکر کند مواجه شده عملی خودنمایی می

در حالی که دستگاه اهریمنی به اصطالح قضایی هر روز ابعاد سرگوبگری خود را افزایش می دهد، دوم خردادیها راه نجات را در                       
طی سالهای پس از انقالب بهمن عملکرد واقعی رژیم         اما زنان و مردان ایران زمین که        . تصویب نهایی دو الیحه خاتمی می دانند      

اند و هر روز با اقـدامات ویرانگرانـه ایـن رژیـم مواجـه                 ارتجاعی و سرکوبگر حاکم بر ایران را  با گوشت و پوست خود حس کرده              
فقیـه کـه بـه     مـذهبی والیـت   –رژیم استبدادی . های اساسی و اولیه خود بردارند  هستند، دیگر حاضر نیستند دست از خواسته      

ای، رفسـنجانی و خـاتمی اداره        سال قبل بنیان گذاشته شده و اکنون بـه وسـیله مرتجعـانی مثـل خامنـه                 24دست خمینی در    
شود برای مردم ایران چیزی جز سرکوب، اعـدام، فالکـت، خانـه خرابـی، محرومیـت، تبعـیض و صـدور تروریسـم و جنـگ                             می

 . ویرانگرانه نداشته است
ونی و با توجه به حاد بودن مساله عراق، مستبدان حاکم بر ایـران کـه خـود را بارهـا ام القـرای کشـورهای                          در شریط بحرانی کن   

تار جمعی مبادرت ورزیده اند، در صدد هستند تـا از آب گـل آلـود بـرای                  شاسالمی اعالم کرده و همواره به انباشت سالحهای ک        
نون تدارک دخالت در امور داخلی عراق را دیده انـد و در صـدد               سران مرتجع جمهوری اسالمی از هم اک      . خود ماهی صید کنند   

 را بـا    1991هستند که در شرایط فقدان قدرت مرکزی پس از شکست رژیم صدام حسین، سناریوی شکسـت خـورده در سـال                      
 .ابعاد بزرگتر تکرار کنند

خـتالف بـین دولتهـا، خواسـتار آن         سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن مخالفت قاطع با هرگونه جنگ برای حل و فصل ا               
 است که ملل متحد برای بررسی رفتار دولتها با مردم کشور خود در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی

 .یک مکانیسم همگانی و بدون تبعیض اتخاذ کند
قتل عـام زنـدانیان     ما همچنین خواستار اعزام یک کمیته تحقیق بین المللی به ایران برای بررسی قتلهای سیاسی زنجیره ای و                   

 .  هستیم1367سیاسی در تابستان سال 
ما از خواست خانواده های قربانیان قتلهای سیاسی زنجیره ای، برای بررسی پرونده این جنایتها از طرف کمیته حقوق بشر ملـل             

 .متحد حمایت می کنیم
 و نظارت سازمان بین المللی کار بر حقوق  ما از خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری             

 .کارگران ایران حمایت می کنیم و همبستگی خود را با مبارزه کارگران و مزدبگیران ایران اعالم می کنیم
ما خواستار اقدام عاجل بین المللی برای آزادی تمامی زنـدانیان سیاسـی و عقیـدتی، و الغـای مجازاتهـای وحشـیانه سنگسـار،                         

 .ضای بدن و اعدام در ایران هستیمقصاص، قطع اع
خواست اساسی مردم ایران در مبارزه علیه این رژیم جابر و ستمگر، دموکراسی، عدالت و جـدایی دیـن از دولـت اسـت و بـرای                           

 . مذهبی  والیت فقیه را سرنگون کرد-تحقق چنین اهدافی باید نظام استبدادی
آمـوزان، جوانـان و روشـنفکران ترقیخـواه ایـران را بـه اتحـاد،                  ویان، دانـش  ما کارگران، مزدبگیران، کارمندان، معلمـان، دانشـج       

ه و ایجـاد یـک      یـ همبستگی، مبارزه و تالش برای ایجاد جبهه همبستگی به منظور سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی والیـت فق                
 .خوانیم جمهوری سکوالر و دمکراتیک فرا می

 سوسیالیسم مبارزه می کنند و از همه    و ای استقالل، آزادی، دموکراسی، صلح    ما از تمامی فعاالن جنبش کمونیستی ایران که بر        
ی پیروان جنبش پیشتاز فدایی دعوت می کنیم که برای گسترش و تقویت نقش کمونیستهای ایران در جنـبش دموکراتیـک و           

 . ضد استبدادی مردم ایران به صفوف سازمان ما بپیوندند
 

 سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
 1381بهمن 

 
 


