بيانيه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
به مناسبت چهل و ششمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل
چهل و شش سال از روزي كه يك گروه كوچك چريكي به پاسگاه
ژاندارمري شهرك سياهكل )در استان گيﻼن( حمله كردند مي گذرد.
حماسه سازان فدايي در شامگاه روز  ١٩بهمن  ١٣٤٩دوران جديدي را در
جنبش رهايي بخش و جنبش كمونيستي مردم ايران به ثبت رساندند .آنان
با عمل جسورانه و بن بست شكنانه خود ،ضربه اي جدي به فضاي اختناق
وارد كرده و با درهم شكستن قدرت مطلق ديكتاتوري شاه ،آغاز پايان عمر
نظام سلطنتي را نويد دادند.
رژيم شاه در واكنش به حماسه سياهكل ،به سركوبي گسترده روي آورد.
رفقا مهدي اسحاقي و محمد رحيم سماعي طي عمليات پس از  ١٩بهمن
به شهادت رسيدند و رفقا غفور حسن پور اصيل ،علي اكبر صفايي فراهاني،
احمد فرهودي ،جليل انفرادي ،محمدعلي محدث قندچي ،ناصر سيف دليل
صفايي ،هادي بنده خدا لنگرودي ،شعاع الدين مشيدي ،اسماعيل معيني عراقي ،اسكندر رحيمي مسچي،
محمدهادي فاضلي ،عباس دانش بهزادي و هوشنگ نيري در بيدادگاههاي نظامي فرمايشي به اعدام محكوم و در
سپيده دم روز  ٢٦اسفند همان سال به جوخه اعدام سپرده شدند.
شاه و كارگزاران امنيتي او فكر مي كردند كه با اين كشتار وحشيانه مي توانند مشعل فروزاني كه چريكها برافروخته
بودند را خاموش كنند .اما ديري نپاييد كه آثار اين رستاخيز سِترگ با حمايت گسترده بخشهاي گوناگون جامعه
خود را نشان داد.
برجسته ترين شاعران ،نويسندگان ،هنرمندان آزاديخواه و پيشرو ترين زنان و مرداني كه قلب شان براي آزادي و
سوسياليسم مي طپيد ،از جنبش پيشتاز فدايي به اشكال مختلف حمايت كردند.
واكنش شاه و خميني به جنبشي كه با حماسه سياهكل آغاز شد ،نشان دهنده اهميت و نقش اين رويداد در يك
دوره از تاريخ است.
اسداﷲ علَم در خاطراتش از قول شاه مي نويسد» :عزم و اراده آنها اصﻼ ً باور كردني نيست ،حتي زنها تا آخرين
نفس به جنگ ادامه مي دهند ،مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه دستگير نشوند خودكشي مي
كنند) «.امير اسداﷲ علم ،من و شاه ،يادداشتهاي محرمانه دربار سلطنتي ايران ،ص(١٤٦
خميني جﻼد از همان ابتدا با فرومايگي عليه جنبش پيشتاز فدايي به موضع گيري پرداخت .او در پاسخ به نامه ٦
ارديبهشت  ١٣٥٠مسئول اتحاديه انجمنهاي اسﻼمي در اروپا ،در تاريخ  ٢٨ارديبهشت  ١٣٥٠نوشت» :بايد حادثه
سازيها و شايعه پردازيهايي را كه در ممالك اسﻼمي براي تحكيم اساس حكومت استعماري است بررسي دقيق كنيد،
نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل «..موضع خميني آن چنان ننگين بود كه وقتي اين پيام در همان زمان در
نشريه »اسﻼم مكتب مبارز« ،ارگان اتحاديه انجمنهاي اسﻼمي در اروپا به چاپ رسيد ،جمله »نظير حوادث تركيه و
حادثه سياهكل« حذف شد) .سيد حميد روحاني )زيارتي( ،نهضت امام خميني ،انتشارات مركز اسناد انقﻼب
اسﻼمي ،چاپ دوم پائيز  ،١٣٧٤جلد سوم ،ص (٤٨٧-٤٨٦

حماسه و رستاخيز سياهكل و پيكارهاي بي امان چريكهاي فدايي خلق در حالي كه تعادل »قدرت مطلق شاه« و
»ضعف مطلق مردم« را برهم زد ،يك قطب بندي سياسي بين آزاديخواهي و ديكتاتوري ايجاد كرد و سازمان
چريكهاي فدايي خلق ايران توانست پا برجا بماند و با وجود كمبودها و اشتباهاتش به يك جنبش اجتماعي بزرگ
در آستانه قيام بهمن  ١٣٥٧فرا رويد .ما سيماي حماسه آفرينان سياهكل را در قيامهاي تاريخي مردم ايران در
بهمن  ١٣٥٧و در طول سال  ١٣٨٨مشاهده كرديم و ديديم كه چگونه »آفتابكاران جنگل« تكثير شد.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آغاز چهل و هفتمين سال حيات خود ياد و خاطره همه زنان و مردان دلير
جنبش پيشتاز فدايي كه در زندانهاي شاه و شيخ ،در پاي چوبه هاي دار ،در پيكار با دشمن و در راه هدفهاي
سِتُرگ جنبش كمونيستي ايران به شهادت رسيدند را گرامي مي دارد.
هموطنان!
در سالي كه در حال پشت سر گذاشتن آن هستيم ،تضاد بين مردم ايران و استبداد ديني حاكم بازهم تشديد شد.
خامنه اي براي حفظ وﻻيت ننگين اش ابزاري جز سركوبي مردم و صدور تروريسم و بنيادگرايي ندارد .همه
رويدادهاي سال گذشته نشان داد كه حاكميت توان و ظرفيت غلبه بر بحرانهاي عميقي كه هر روز عمق و وسعت
مي گيرد را ندارد .مردم به فﻼكت كشيده شده اند اما تسليم نشده و روزانه با حركتهاي اعتراضي خود رژيم را به
چالش مي كشند.
همچنين تضاد و كشاكش در درون هِرَم قدرت و ثروت ،به ويژه در دوران پس از نوشيدن جام زهر هسته اي از
جانب ولي فقيه ،به گونه بي سابقه اي تشديد شده است.
مواضع ما پيرامون اين تحوﻻت از طريق مصوبات نهمين شوراي عالي سازمان كه به زودي تشكيل مي شود ،اعﻼم
خواهد شد.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آغاز چهل و هفتمين سال تولد خود همچنان بر عزم و اراده خويش براي
مبارزه تا رسيدن به دنيايي عاري از ستم ،تبعيض و استثمار تاكيد مي كند.
ما از مبارزه به حق كارگران ،معلمان ،پرستاران ،كشاورزان و همه مزدبگيران عليه نظام حاكم و سرمايه داري لگام
گسيخته كه تعرض آن به سطح زندگي و معيشت مردم دامنه بي سابقه اي يافته ،حمايت مي كنيم .مزد عادﻻنه و
زندگي شايسته ،اعتصاب ،ايجاد تشكلهاي مستقل و نظارت سازمان بين المللي كار بر تامين حقوق مزدبگيران ،حق
مسلم نيروهاي كار ايران است و ما به طور پيگير از آن حمايت مي كنيم.
ما به پايداري خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي ،به مقاومت همه زندانيان سياسي و عقيدتي اداي احترام مي
كنيم و خواستار اقدام بيدرنگ بين المللي براي بازديد از زندانهاي وﻻيت خامنه اي و مﻼقات با زندانيان سياسي به
ويژه آناني كه در اعتصاب غذا به سر مي برند ،هستيم.
ما از جنيش دادخواهي خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي و عقيدتي حمايت مي كنيم و براي آزادي تمامي
زندانيان سياسي و عقيدتي و برچيدن مجازاتهاي وحشيانه سنگسار ،قصاص ،قطع اعضاي بدن و اعدام در ايران
مبارزه مي كنيم.
ما انتقال سازمانيافته و موفقيت آميز زنان و مردان مجاهد خلق از زندان ليبرتي به كشور آلباني را يك پيروزي براي
جنبش آزاديخواهانه مردم ايران مي دانيم و آن را به سازمان مجاهدين خلق ايران شادباش مي گوييم.
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سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران انتخابات فرمايشي رياست جمهوري اسﻼمي كه قرار است در ارديبهشت سال
آينده برگزار شود را تحريم مي كند و همگان را به برنتابيدن اين شعبده بازي و اعتراض فعال عليه پايمالي آشكار
حقوق خويش فرامي خواند.
خواست اوليه و مقدم مردم ايران كه همه شيفتگان آزادي در راه آن پيكار مي كنند ،سرنگوني رژيم حاكم با همه
دسته بنديها و باندهاي دروني آن و به سرانجام رساندن انقﻼب دمكراتيك و استقرار يك نظام دمكراتيك و عرفي در
ايران است .ما از مبارزه زنان و مردان ايران زمين كه براي آزادي ،دموكراسي ،نابودي ستم جنسي ،مذهبي و ملي،
صلح و پيشرفت ،عدالت و جدايي دين از دولت مبارزه مي كنند ،حمايت و پشتيباني مي كنيم.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران همه ايرانيان آزاديخواه را به اتحاد و مبارزه براي ايجاد جبهه همبستگي به
منظور سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي وﻻيت فقيه و ايجاد يك جمهوري سكوﻻر ،دموكراتيك و مستقل فرا مي
خواند.

سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
شنبه ١۶بهمن  ۴ -١٣٩۵فوريه ٢٠١٧

آدرسهاي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در شبكه جهاني اينترنت
www.iran-nabard.com
www.jonge-khabar.com
www.radiopishgam.com
www.fadaian.org
٣

آفتابکاران جنگل

سراُومد زِمستون ،شِكُفتِه بهارون
گُلِ سرخ خورشيد باز اُومد و شب شد گُريزون
كوهها ﻻله زارن ،ﻻلهها بيدارن
تو كوهها دارن گُل گُل گُل آفتابو ميكارن
توي كوهستون ،دِلَش بيداره
تفنگ و گُل و گندم داره مياره
توي سينه اش جان جان جان
يِه جنگل سِتاره داره ،جان جان ،يِه جنگل سِتاره داره
سراومد زمستون ،شِكفته بهارون
گُل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گُريزون
لُبش خَنده نور
دِلَش شُعله شور
صِداش چِشمِه و يادش آهوي جنگل دور
توي كوهِستون ،دِلَش بيداره
تفنگ و گُل و گندم داره مياره
توي سينهاش جان جان جان
يِه جنگل ستاره داره ،جان جان ،يِه جنگل ستاره داره

انترناسيونال
اوژن پوتيه
ترجمه :ابوالقاسم ﻻهوتي
با آهنگ سروده پيير دژيتر Pierre Degeyter
برخيز اي داغ لعنت خورده دنياي فقر و بندگي
شوريده خاطر ما را برده ،به جنگ مرگ و زندگي
بايد از ريشه براندازيم ،كهنه جهان جور و بند
وآنگه نوين جهاني سازيم ،هيچ بودگان هر چيز گردند
روز قطعي جدال است ،آخرين رزم ما
انترناسيونال است نجات انسانها
روز قطعي جدال است ،آخرين رزم ما
انترناسيونال است ،نجات انسانها
برما نبخشند فتح و شادي نه بت ،نه شه ،نه قهرمان
با دست خود گيريم آزادي در پيكارهاي بي امان
تا ظلم از عالم بروبيم ،نعمت خود آريم به كف
دميم آتش را و بكوبيم تا وقتي كه آهن گرم است
روز قطعي جدال است ،آخرين رزم ما
انترناسيونال است نجات انسانها
روز قطعي جدال است ،آخرين رزم ما
انترناسيونال است نجات انسانها
تنها ما توده جهاني ،اردوي بيشمار كار
داريم حقوق جهانباني ،نه كه خونخواران غدار
غرد وقتي رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخيمان
در اين عالم بر ما سراسر تابد خورشيد نور افشان
روز قطعي جدال است ،آخرين رزم ما
انترناسيونال است نجات انسانها
روز قطعي جدال است ،آخرين رزم ما
انترناسيونال است نجات انسانها

زير محک زمان
قطعنامه هاي سه اجﻼس شوراي عالي سچفخا
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