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  چريکھای فدائی خلق ايران

 ٢٠١۵ فبروری ٠۴

  پيام چريکھای فدائی خلق ايران
  به مناسبت دو روز بزرگ تاريخی،

  !۵٧ ]دلو[ و قيام بھمن۴٩رستاخيز سياھکل 
  

دو رويداد . تاخيز سياھکل و قيام بھمن قرار داريم سالگرد رسۀبار ديگر در آستان

  . نمودنداءسترگی که نقشی بزرگ در مبارزات مردم ما ايف

ھای راستين و آگاه ترين و پيشرو ترين توده ھای خلق ايران عليه   بی امان کمونيستۀسياھکل نماد ھشت سال مبارز

 ۀشان تاريخی در تاريخ مبارزاتی مردم ما در دھ درخۀنماد يک دور. ش رژيم شاه است اامپرياليسم و سگ زنجيری

 ايران ۀ لنينيستی منطبق بر جامع- سياھکل نماد جنبشی است که يک تئوری انقالبی، تئوری مارکسيستی.  است۵٠

ی که عميق ترين حوايج زندگی کارگران و زحمتکشان را در خود متبلور ساخته و از آن ئرھنمون آن است، تئور

از اين روست که سياھکل تبلور آگاھی و آغاز . ژی ھم تاکتيکيسترات مسلحانه ھم ۀتئوری مبارز:  گرفته استأمنش

ھا تنھا با   راھی است که تحقق مطالبات توده ھای تحت ستم ما و سعادت آنۀ مسلحانه در ايران به مثابۀگر مبارز

   .پيمودن مسير آن صورت واقعيت به خود می گيرد

 خويش ھستند ۀالبی در يک جامعه دست اندر کار پاسخ به ضرورت ھای مبارزاتی جامعن انقاھنگامی که مبارز

 چھل نيز که پايه ھای جنبش سياھکل ريخته ۀ دوم دھۀدر نيم. جديت کار تاريخی خويش را احساس و درک می کنند

 ايمان یمنشا .اشتندمی شد رفقای ما کامالً به جديت و اھميت کار خود واقف بوده و به تاريخی بودن آن اشراف د

با اين حال . خلل ناپذير چريکھای فدائی خلق به پيروزی راھشان نيز درست از ھمين واقعيت سر چشمه می گرفت

 پويان و عباس مفتاحی ء ھنگامی که اولين قدم ھا برای تشکيل چريکھای فدائی خلق توسط رفقا١٣۴۶در سال 

ور حسن پور با ھدف ايجاد حرکتی مسلحانه در جنگل ھای  رفيق غف١٣۴٧ ھنگامی که در سال  برداشته می شد،

شمال به سازماندھی رفقای انقالبی آشنايش مشغول بود، ھنگامی که رفيق علی اکبر صفائی با برگشت از نبرد 

 حميد اشرف و ءفلسطين آماده شد تا فرماندھی دسته ای از انقالبيون را در جنگل به عھده بگيرد، ھنگامی که رفقا

 رابطين بين شھر و کوه انجام می دادند و باالخره ھنگامی که ۀ انقالبی خود را به مثابۀصادقی نژاد وظيفاسکندر 

 برای يافتن راه انقالب در ايران و تدوين ء گروھی از رفقاۀرفيق مسعود احمدزاده به جمعبندی تالش چھار سال

ايمان به پی گيری راھشان توسط تودھا نمی رغم   علیء مسلحانه مشغول بود، ھيچ کدام از اين رفقاۀتئوری مبارز
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 زير اختناق شاھنشاھی ۀجامع در مدت کوتاھی  خونين و تا پای جان،ۀدانستند که با بنيان گذاری يک مبارز

 آنان در بُعدی ۀ مسلحاۀ ايران چنان دگرگون خواھد شد که توده ھای انقالبی با تأثير گيری از مبارزۀمرعوب شد و

آری جنبش مسلحانه در ايران که از .  مبارزه گذاشته و قيامی به عظمت بھمن را شکل خواھند دادوسيع پا به ميدان

سياھکل آغاز گشته بود در طی ھشت سال به تدريج مردم را به سوی خود جلب کرد و راه و روش مبارزه با 

وزش داد و راه خيزش توده ديکتاتوری حاکم که جز با زبان زور با مردم سخن نمی گفت را در عمل به توده ھا آم

  . امپرياليستی در ايران را ھموار نمودۀ و مدافع سلط ھا عليه رژيم شاه به مثابه حافظ

 ايران که جانشان از مظالم ۀ وسيعترين توده ھای مردم رنج کشيده و مصيبت ديد١٣۵٧ و ١٣۵۶ھای بين  در سال

اه ترين کارگران و ديگر توده ھای مردم در جريان انقالب آگ. ، عليه اين رژيم شوريدندرژيم شاه به لب رسيده بود

ايران را سراسر "، و شعار می دادند "، ما را مسلح کنيدرھبران"خود با مشت ھای گره کرده فرياد می زدند 

 ايران آغاز ۀ محنت زدۀبه اين ترتيب نشان داده شد که نسيمی که با رستاخيز سياھکل در جامع". سياھکل می کنيم

شعار .  امپرياليستی تبديل گشته استۀ راه مبارزه با سلطۀ بود، حال به طوفانی سلطنت برانداز و ھموار کنندشده

که توده ھای انقالبی ايران بعد از فرار شاه آن را فرياد زدند بيانگر آگاھی آنان به اين " ستامريکابعد از شاه نوبت "

يافته اند و شرط بر پائی جامعه ای آزاد و سعادتمند در گرو قطع واقعيت بود که با رفتن شاه ھنوز به آزادی دست ن

  .اين چنين بود که سياھکل در انقالب توده ھا و قيام بھمن پژواک يافت .ھر گونه نفوذ امپرياليسم در ايران می باشد

سرنگونی رژيم  توده ھای انقالبی به مراکز سرکوب و زرادخانه ھا شکل گرفت و به ۀ با حمل۵٧قيام بھمن در سال 

 امپرياليست ھا ۀی و شکوھمند بود که اگر چه نتوانست اصل نقشئاين يک قيام توده . سلطنت در ايران قطعيت بخشيد

 خمينی را بر ھم بزند ولی در تاکتيک آن ھا مبنی ۀدر روی کار آوردن نوکران جديد خود يعنی دارو دست

 ايران حال در پرتو قيام خود ، سرشار از روحيه و غرور ۀدتوده ھای رنجدي. اين کار خلل وارد ساخت چگونگی بر

ر نظم ييانقالبی به دنبال تحقق مطالبات خود بودند و بالفاصله بعد از خيزش انقالبی خويش دست اندر کار تغ

  . امپرياليست ھا در جامعه شدندۀ اجتماعی حاصل سطل–اقتصادی 

ان فراری دھد و سلطنت را برای ھميشه به زباله دان تاريخ اما، انقالب مردم ما گرچه توانست شاه را از اير

، ولی به دليل عدم برخورداری از يک رھبری کمونيستی که بتواند مبارزات آن ھا را در جھت از بين بردن بيندازد

چرا که . دن به ھدف اصلی ناکام ماند ايران سازماندھی کند در رسيۀ امپرياليسم و نظام سرمايه داری وابستۀسلط

ی عھده دار انجام چنين ئاينک در درون سازمان چريکھای فدائی خلق که به دليل برخورداری از حمايت توده 

به اين .    اپورتونيسم نفوذ کرده و رأس آن را ماران خوش خط و خالی اشغال کرده بودند، سترگ تاريخی بودۀوظيف

 رژيمی گشت که امپرياليست ھا در ۀ استقالل و آزادی و دمکراسی پايمال سلطترتيب خواست مردم ما برای

کنفرانس گوادلوپ رأی به موجوديت آن داده بودند تا بتواند با توسل به دين و مذھب، انقالب مردم ايران را سرکوب 

رشان مبنی بر ايجاد در عين حال امپرياليست ھا با روی کار آوردن جمھوری اسالمی، به اجرای سياست ديگ. نمايد

 از آن زمان تا کنون در حالی که در عمل ھم انقالب ايران کامالً .  کمربند سبز به دور شوروی سابق نيز نايل آمدند

 امريکا زندگی وجود ندارد ، اما امپرياليست ھا و در رأس آن ھا ۀسرکوب گشته و ھم اتحاد شوروی ديگر در صحن

 ننگين ۀجمھوری اسالمی در ايران بنيادگرائی را وسيله ای برای گسترش سلط حاصل از حاکميت ۀبا تکيه به تجرب

 پيام امسال به مناسبت دو روز بزرگ تاريخی را به اين موضوع ۀحال اجازه دھيد بقي . خود در جھان قرار داده اند

  . امپرياليستی اختصاص دھيمۀ نيروھای انقالبی برای مقابله با سلطۀ مسلحانۀاھميت مبارز و 
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 ۀامروز مردم جھان شاھد جلوه ھای گوناگونی از عملکرد بنيادگرائی اسالمی ھستند که بيانگر آن است که استفاد

 با وسعت ھر امريکا ، امپرياليسم ٢٠١١مبر  سپت١١ن نيافته و به خصوص پس از امپرياليست ھا از اين ابزار پايا

.  برخاسته است،يسم که دو عنصر در ھم تنيده می باشندچه بيشتری به بازی با کارت بنيادگرائی اسالمی و ترور

اگر امروز می ببينيم که امپرياليست ھا با خلق موجود درنده ای به نام داعش منطقه را به آتش کشيده اند و داعشيان 

 سال پيش خمينی و ٣۵از ھيچ جنايتی در حق مردم دريغ نمی ورزند اين درست در تداوم ھمان خطی است که 

به واقع يکی از اولين تجليات بنياد گرائی اسالمی به مثابه . او را بر مردم ما تحميل نمودند" ناب محمدیاسالم "

 امپرياليسم در دھه ھای اخير، جمھوری اسالمی بود که با جناياتش به اربابان خود ۀوسيله ای جھت گسترش سلط

  .رد مصالح ضد مردمی آن ھا در بر داردنشان داد که اين ابزار کاربرد به اصطالح معجزه آسائی جھت پيشب

فريقا تا خاورميانه و از آسيای ميانه ااز   امپرياليسم در جھان، بنيادگرائی اسالمی ،ۀامروز به اعتبار گستردگی سلط

تا اقيانوسيه ، ھمه جا در جوالن بوده و شاھد دارو دسته ھای ريز و درشتی ھستيم که زير پرچم اسالم، سياست 

 ھا را پيش می برند و با کوبيدن بر طبل ترور و جنگ و ناامنی شرايط حضور و آتش افروزی امپرياليست

اين واقعيت در عروج ناگھانی داعش در عراق با عريانی تمام در مقابل چشم جھانيان . اربابانشان را فراھم می کنند

اما ھمه اين شعبده . ی سازمان دادندش ائتالف جنگن داعش عليه اقرار گرفت و کار مضحکه به آن جا رسيد که خالق

در جريان اين مقاومت دليرانه، جھان شاھد بود که .  خلق ُکرد کوبانی نقش بر آب نمودۀبازی ھا را مقاومت قھرمانان

.  داعش را به خاک ماليدندۀ مسلحانه تا پای جان خود ، پوزۀچگونه زنان و مردان اين شھر اسلحه برداشته با مبارز

 بنيادگراھائی بود که در ھمه ۀت وسيع زنان دالور کوبانی مشت محکمی بر باورھای زن ستيزانبه خصوص شرک

جا در تالش اند تا با مذھب و سنت ، زنجير ھای اسارت زنان را محکمتر ساخته و از اين طريق کل جامعه را به 

 مردم کوبانی به ھمگان ۀت مسلحانصرف نظر از اين که کوبانی در آينده چه سرنوشتی پيدا کند مقاوم. زنجير بکشند

 سال ۴۴ و اين درسی بود که رزمندگان سياھکل ،   مسلحانه است؛ۀ مبارز،نشان داد که تنھا راه رسيدن به آزادی

 رژيمی که جز با قھر و ۀپيش با نثار جان خود آن را به مردم ما نشان دادند و امروز خود زندگی در زير سلط

  .  با روشنی حيرت انگيزی آن را فرياد می زندسرکوب با مردم سخن نمی گويد

 سرنيزه امکان ھيچ تشکلی را نمی دھد و ھر صدائی را در گلو خفه می سازد چگونه ۀبراستی در شرايطی که سلط

 مسلحانه در سد ديکتاتوری حاکم شکاف انداخت و شرايط سازمانيابی و رشد خوِد ۀمی توان بدون توسل به مبارز

ی در صحنه نمی ماند تا توده ھا را  مسلحانه ، پيشروۀ سياھکل نشان داد که بدون مبارزۀتجرب. نمودپيشرو را فراھم 

  .جھت رھائی ، مورد خطاب قرار داده و راه رھائی را به آن ھا نشان دھد

 بکوشيم ، رزمندگان سياھکل و توده ھای قيام کنندهۀدر سالگرد رستاخيز سياھکل و قيام بھمن ، با گراميداشت خاطر

 مبارزه جھت نابودی جمھوری اسالمی ساخته و راه انقالب را ۀتا درس ھای اين رويداد ھای سترگ را دستماي

  .ھموار سازيم

  !۵٧بھمن   و توده ھای قيام کننده در۴٩ ]دلو[ فراموش نشدنی رزمندگان سياھکل در بھمنۀگرامی باد خاطر

  !ینابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالم

  !زنده باد کمونيسم!   پيروز باد انقالب

  با ايمان به پيروزی راھمان

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ١٣٩٣ ]دلو[ بھمن١١


