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 »جنگل کارانآفتاب« ياد به
 سياھکل ژاندارمری پاسگاه به يورش در یئاسطوره قھرمانان ۀشجاعان عمليات يادآور سال، ھر] دلو[ بھمن نوزدھم

 رژيم قبرستانی سکوت شکستن روز بھمن، نوزده .است ايران خلق یئفدا چريکھای سازمان موجوديت ماعال برای

 فدائيان ۀھم بر سوسياليسم و آزادی عدالت، عاشقان خروش روز ،»ثبات ۀجزير« عليه طغيان روز شاھی،ستم ۀوابست

 مبارک انسان بختی نيک و اجتماعی عدالت اهر مبارزان ۀھم بر شھيد، فدائيان ياران و رفيقان مادران، پدران، بر خلق

 !باد

 و داریسرمايه ارتجاع بندھای و قيدۀ ھم از خلق آزادی عاشقان و مناديان بھمن، ١٩ روز در قبل، دھه چھار از بيش

 اب ديکتاتوری، و خفقان رژيم با نابرابر و سخت ایمبارزه به و زدند برھم را ايران جو بر حاکم قبرستانی سکوت جھل،

 خلق بھروزی و حقيقت راه جويندگان دلھای به زمستانی، سرمای در و برخاستند شاه امپرياليسم ۀنشاند دست حکومت

 .بخشيدند انگيزیدل گرمای

 عصيان روز و بود زمين ايران سراسر بر سياھکل جنگل از انسانيت تابناک ھایشراره افشانی پرتو روز بھمن، ١٩

 وفاداری، و مقاومت پايمردی، و صداقت سمبل به فدائی آرمان و نام که بود، نحو ينبد .مستبد ستمگران برابر در

 .گرديد تبديل خلق پيشگاه در انساندوستی و آزاديخواھی

 قانونمند تکامل سير .حاکم ديکتاتوری برابر در تمکين و تسليم و سکوت ۀسين بر بود ردی دست سياھکل ۀدليران عمليات

 اساسی و اصلی ارکان از يکی طبقاتی، قيود از انسان نجات برای پيکار در فدائی عنصر که، ددھمی نشان فدائی، جنبش

 ۀستمديد و استبدادزده ملت خواھیعدالت و آزادی حزب زحمت، و کار عظيم ھایتوده حزب کارگر، ۀطبق فراگير حزب

 .باشدمی ما

 از گذر با یئاسطوره ھایفداکاری و ھاقھرمانی از رشارس درد، و رنج از پر راھی فـدائيان، فرود و پرفراز ۀمبارز راه

 راه اين طی در .ترقی و تکامل سوی به بود یئپويا اما ناھموار، راه سبعانه، ھایقتل و اعدام شکنجه، و زندان قرن چند

 افتخار پر بشجن بنيانگذاران ۀجاودان آرمانھای و اھداف به را خود پايبندی خلق فدائيان اعظم بخش طوالنی، ًنسبتا

  .کردند ثابت ارتجاع و امپرياليسم استثمار، قيد از انسان نجات راه در ناپذيرخستگی و پيگيرۀ مبارزه ب فدائی،

 حاکميت ۀدور در ھم و سلطنتی ديکتاتوری ۀسلط ۀدور در ھم خود، طالطم پر راه مسير در فدائی انقالبی جنبش

 رژيم دو ھر قساوت و خصومت توزی،کينه .گرديد متحمل را اتضرب ترينسنگين و ترينسخت اسالمی، جمھوری
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 و تعقيب مورد را خلق فرزندان ارجمندترين رژيم دو ھر .شناسدنمی ھم ھنوز و شناختنمی مرزی و حد فدائيان عليه

 خويش خاکستر از ققنوس ھمچو فدائيان ھمه، اين با .کردند اعدام و شکنجه داشتند، نگه ھاهاسارتگا در دادند، قرار آزار

  .ماندند وفادار خلق با خود پيمان به و برآوردند سر

 دنياله ب ،ايران کنونی و پيشين داریسرمايه حاکميت سوی از ضربات ترينسنگين تحمل به توجهبی فدانی جنبش

 شاھد سفانه،أمت ی،جھان امپرياليسم مستقيم الحمايگانتحت ۀخائنان کودتای پی در سوسياليسم اردوگاه نابودی و تخريب

 خود که بود فدائی به منتسب نيروھای و افراد برخی افکار بر ليبرالی ارزشھای ضد و انحرافی ھایانديشه تأثير و نفوذ

 بسيار و درون از بود سختیۀ ضرب اين، .گرديد انسانی ارزشھای و آرمانھا اھداف، از آنھا انصراف موجب آن،

 اين تأثير ۀداير .کردند استفاده فدائی سرقتی نشان و نام از که شدند وارد نیکسا طرف از ضربات که چرا .دردآور

 .شودمی ناميده خيانت آن ۀشدپذيرفته تعريف و است فکری جريان يک حال، درھر باشد، محدود ھم قدر ھر ضربات

 آنھا طبقاتی مفھوم رد را بشردوستی و اجتماعی عدالت آزادی، که خلق، فدائيان خالف انحرافی، جريان اين پيروان

 پشت زحمتکشان و کارگران آرمانھای و آمال به آورده، روی سرمايه نگھبانان و عوامفريبان ۀجبھ به کنند،می تعريف

 مبارزه .افتادند امپرياليسم ۀآستان در دريوزگی به و دادند ترجيح خلق منافع بر را خويش شخصی منافع تأمين .کردند

 و اھداف نام، جاعالن و سارقان با سخت بسيار است ایمبارزه ليبرالی، تفکر ۀنمايند عناصر اين خطرات دفع برای

 .فدائی واالی آرمان

 تيمی ھایخانه از سياھکل، ھایجنگل از کنندمی سعی مدام که فکری جريان اين نمايندگان مورد در تاريخ قضاوت

 امپرياليسم حياط به اسالمی و سلطنتی رژيمھای در فدائيان ھایقتلگاه و ھاگاهشکنجه از نبرد، ھایميدان از فدائيان،

 به و کرده پشت زحمتکشان و يانئفدا ايدئولوژی و بينیجھان آرمانھا، و آمال به که آنانۀ بار در بزنند؛ نقب جھانی

 و پيوسته خلق اندشمنۀ جبھ به که آنان ھمه ۀبار در کلی، طوره ب و انددوخته اميد چشم امپرياليسم اندازچشمبی سراب

 .بود خواھد رحمانهبی و سخت بسيار ترديدبی اند،کرده ثبت تاريخ خائنان دفتر در را خود نام

 یئاسطوره دليران عزيز ۀوخاطر ياد ايران، خلق فدائی ھایچريک سازمان بنيانگذاری سالروز ھفتمين و چھل در

 فدائيان ۀھم به را روز اين دارم،می بزرگ را اجتماعی دالتع و ميھن استقالل و آزادی راه شھيدان ۀھم و فدائی جنبش

 وجودش ۀجوھر در که را فدائی ھر دست و گويممی تھنيت داریسرمايه عليه کوشسخت مبارزان تمامی به راستين،

 میبگر کند،می غليان ...و جنسيتی ملی، نژادی، طبقاتی، ستم و ظلم عليه مبارزه عنصر پاکی، و صداقت عنصر

 ديگر با عمل اتحاد در جھان، ۀگوش ھر در ميھن، از خارج و داخل در راستين فدائيان ۀھم که مطمئنم، و فشارممی

 بنيانگذاران آرمانھای به نيل راه در را خود تالش و سعی ۀھم انساندوست، و جوصلح طلب،عدالت آزاديخواه، نيروھای

 .بست خواھند کاره ب اعیاجتم عدالت برقراری برای فدائی، انقالبی جنبش
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