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  راني خلق ايي فدايهاكي سازمان چرهيانيب

    لكاهيس زي سالگرد حماسه و رستاخني و سوم مناسبت چهلبه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سراسر فالت ،ي اقدام كوچك نظامكي آذرخش ن،ي زمراني اكي و تاررهيچهل و سه سال از آن هنگام كه در شب ت

 با حمله يكي گروه كوچك چركي بود كه 1349ن سال  بهم19در شامگاه .  گذردي مدي در بندمان را درنوردهنيم

 در يدي سكون و اختناق خون جدطي شرارآنها كه د. دي شگرف آفري حماسه الكاهي شهرك سيبه پاسگاه ژاندارمر

 دند،ي شاه را به چالش كشيكتاتوري امان خود دي بكاري روان كردند و با پراني مردم ايخواهي جنبش آزاديرگها

 كالن است و نهي دانستند كه برداشتن قدم اول هر راه سترگ مستلزم پرداخت هزي مياسيبان سبرخالف فرصت طل

 و ني از زمي او را به سخره گرفته بودند، فرمان سركوبيكتاتوري كه دي با شورشگرانبله مقاي بود كه شاه برانيچن

  . آسمان را صادر كرد

 ي اسحاقي بهمن، رفقا مهد19 پس از ي حماسيكارهاي پيط

 و رفقا غفور حسن دندي به شهادت رسيي سماميو محمد رح

 لي جل،ي احمد فرهود،ي فراهانيي اكبر صفاي علل،يپور اص

 ،يي صفالي دلفي ناصر س،ي محدث قندچي محمدعل،يدانفرا

 اسكندر ،يدي مشني شعاع الد،ي بنده خدا لنگروديهاد

، ي عباس دانش بهزاد،ي فاضليهاد  محمد،ي مسچيميرح

 26 دم روز دهي در سپيري و هوشنگ نمعيني عراقياسماعيل 

  .  اعدام سپرده شدندياسفند همان سال به جوخه ها
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دامه اصورت گرفت، هرگز نتوانست بر عزم  يي با هدف قدرت نماه كيي تن از رزمندگان فدا13 ياعدام دسته جمع

 كها،ي مبارزه سرنوشت ساز چريعدآسا كند، بلكه ُغرِش رجادي اي آغاز شد خلل1349 بهمن 19 كه از يدهندگان راه

  .  كردليرا به كابوس ماندگار تبد»  آرامشرهيجز «تي تثبي برايكتاتوري كوته فكرانه دياهايرو

 ي كنند مي مجادي اكتاتورهاي كه ديطي اوروگوئه در وصف شراي مترقسندهيانو، نويادواردو گال

دستگاه حاكم آدم . ردي گي به آن خو م رسوا و بدنام است اما انسان،يكتاتورينظام د«: سدينو

 ممنوع دنشي كه دييزهاي دارد و نسبت به چي باز مدني كند، از گفتن و شنيرا كر و الل م

  )1358 كتاب هفته، اسفند 28شماره . (». كندي مناياست ناب

 با بر هم زدن تعادل اهكلي وجود داشت و حماسه س1349 بهمن 19 از شي پيطي شرانيچن

 را يكتاتوري ديمحكومان، فرسودگ» ضعف مطلقِ«حاكمان و » قدرت مطلقِ« ستمگرانه

 در شتري را بمشي خردانه شاه، او و رژي بيي كرد و پس از آن بود كه هر قدرت نماانيعر

 و سعادت ي آزادي كه قلبشان براي زنان و مرداننيشروتري و پنيتر آگاه. رد بيبحران فرو م

 آغاز شده بود اهكلي سزي كه با رستاخيني از جنبش نوتي به حماد،ي طپي مرانيمردم ا

 ح،ي موارد به تصري و در برخخفا و در حي به تلواري شاه در موارد بسلي دلنيبه هم. برخاستند

  . دادي مروز بكهايترس خود را از چر

عزم و اراده آنها اصال ً « :سدي نويخاطراتش از قول محمد رضا شاه م  علم دراسداهللا

 انوري دهند ، مردها قرص سي نفس به جنگ ادامه مني زنها تا آخري حتست،ي نيكردنباور

 اسداهللا علم، من ريام(»  كنندي مي نشوند خودكشري كه دستگني ايدر دهانشان دارند و برا

  ) 146 صران،ي اي دربار سلطنتحرمانه ميادداشتهايو شاه، 

 ساواك در خاطراتش ي داخلتي امنسي رئ،ي ثابتزي اشرف را پرودي حمقي شاه از رفترس

 دادند دو ي كه مي خلق پس از هر تلفاتيي فدايكهايچر« :دي گوياو م.  كرده استحيتشر

 سازمان و هم ي زمان هم رهبرني اشرف كه در اديحم.  كردندي سازمان مديباره تجد

 ي بود كه در برخي ادهي شجاع و ورزاري فرد بسشت، را به عهده دااتي عمليفرمانده

 و محاصره يري بار توانسته بود از صحنه درگني ترور شخصاً شركت كرده و چنداتيعمل

 ي اشاره مازمانس اشرف به عنوان رهبر دي شاه به نام حميما در گزارشها برا. فرار كند

 سازمان ني از اي هر وقت عواملجهي و در نتميكرد

 ي شدند، شاه مي كشته مهايري در درگاي و ريدستگ

در دامگه حادثه، (» .دي اشرف چه كرده ادي با حمديپرس

  ).248ص 

 و نهي كختني موجب برانگني همچناهكلي سحماسه

 بود دهي خزي به گوشه ا1341 خرداد سال 15 كه پس از ينينفرت روح اهللا خم

 1350 بهشتي ارد6 مقدار در پاسخ به نامه ي بي َفخر فروشكياو در . ديگرد
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 : نوشت1350 بهشتي ارد28 خياروپا، در تار در ي اسالمي انجمنهاهيمسئول اتحاد

 مي تحكي براي را كه در ممالك اسالمييهاي پردازعهي و شاهاي سازادثه حديبا«

 و حادثه هي حوادث تركرينظ. دي كنقي دقي است بررسياساس حكومت استعمار

 در همان زمان در امي پني اي بود كه وقتني آن قدر ننگينيموضع خم» .اهكليس

 در اروپا به چاپ ي اسالمي انجمنهاهي، ارگان اتحاد»م مكتب مبارزاسال «هينشر

 دي حمديس. ( سانسور شد»اهكلي و حادثه سهي حوادث تركرينظ« جمله د،يرس

 چاپ ،ي انتشارات مركز اسناد انقالب اسالم،يني، نهضت امام خم)يارتيز( يروحان

  )487- 486، جلد سوم، ص 1374 زيدوم پائ

 و رنگي خُرد و كالن او شد كه با نناني جانشراثي ميني خمي ارتجاعمواضع

 دني از به قدرت رسشي پي سالهاي طيي جنبش فداهئ به تخطسميالتانرشا

 اهكل،ي سال از حماسه س43 كه پس از گذشت ستي نهودهيب.  پردازندي مينيخم

 به هجوم حمله و النه،ي و رذفي سخفيجا اري با مشتيقلم به مزدان خامنه ا

 كه يكار . را در دستور كار خود گذاشته انديي فداشتازي به جنبش پي نظراصطالح

 هي پردازان دون ماهي گسترده نتوانست انجام دهد، نظري سركوبهااساواك شاه ب

 با  كنندي تالش مآنها.  پي گرفته انديتي امني به فرموده نهادهاي اسالميجمهور

 »يزيخشونت گر «بانهير بزك شده تحت عنوان عوامففي اراجي مشتيسرهمبند

 يني خمي را در چارچوب نظرات ارتجاعي آزادي براراني مردم ايخي تاركاريپ

 ري را به مسي استبداد مذهبهي مبارزه علي نرم افزاروهيمحدود كرده و با ش

 گونه ني نمونه انيآخر.  با خودكامگان و ستمگران سوق دهندني ننگيسازشها

 12شماره  در يمير نوشته رضا خجسته رح توان دي را مفي سخيه پردازينظر

 خاطرات اني پوزيپرور ي كاش امي جهل، اانيفدائ«با عنوان » اي پوشهياند«مجله 

محتوي بي مقدار اين مقاله به اندازه پيرامون . ، مشاهده كرد»كاسترو را خوانده بود

  هم دكترآننويسنده سابقه در مورد . كافي مقاالت افشاگرانه منتشر شده است

 : را اين گونه معرفي كرده استران وي دانشگاه ته پيشينمحمد ملكي، اولين رييس

مناسبت سالگرد ه  از من خواست تا بيمي رضا خجسته رحينگار جوان آقا  روزنامه«

 شدن، به چند سئوال ي اسالمه و بستن دانشگاهها با بهانيبه اصطالح انقالب فرهنگ

ر نامها يي با تغيسته و حتك ما سروپا شيتگوار انجام شد و گفكنيا. مياو پاسخ گو

 هقي نام و نان و در مضيايه جوان است و جوك ارم از او نديا گله. منتشر شد

 3شنبه كي وز،ي موجود، به نقل از ادوار نتي وضعهيعل(» . اهل بقاه روزنامياستهايس

  )1386 ريت
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 و بي بنيه  جهلني و خامنه اي به علتهمچون خمينظريه پردازان جمهوري اسالمي 

جوهر و درون مايه انديشه هايشان نمي توانند حقايق تاريخي كه بر خالف  بودن

 ،»روايات« و »حديث«، اين جاعالن حكام نظام ديني. منافع آنان است را تاب آورند

  تاريختالشند درساده لوحانه  هزينه هاي كالن با صرف

 نويسي  وارونهز به قدرت رسيدن خميني راجنبش پيشتاز فدايي طي سالهاي پيش ا

 گفتماني كه با حماسه سياهكل :شده و غير قابل انكار اين استاما واقعيت ثبت . كنند

آغاز شد، نقش مسلط و بي بديل در عرصه هاي سياسي و اجتماعي در آن دوران 

 ها،يي نارسارخيباوجود ب، 1357 بهمن 22 تا 1349طي سالهاي  جنبش نيا. داشت

 و به ي گسترده اجتماعگاهيپا  با رومندي نجريان كيمبودها، به كحرافها، خطاها و ان

  .  شدلي تبدانهي در خاورمستىيمونك سازمانهاى ني از قدرتمندترىكي

  

  وطنانهم

در آغاز چهل و و  1357 در سالگرد انقالب بهمن راني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان

 شتازي جنبش پري زنان و مردان دليمه  و خاطره هادي خود، اتيحسال  چهارمين

 دار و ي چوبه هايپا  امان در ي بيارهاكيسال گذشته در پو سه  چهل يه طك ييفدا

به شهادت   راني استىيمونك نيجنبش نوسترگ  ي در راه هدفها،ياباني خيدر رزمها

  . داردي مي را گرامدنديسر

  

 شرفت،يراسى، صلح و پكزادى، دموه براى آك نيزم  راني به تمامى زنان و مردان اما

 ،نندك مبارزه مى بودى ستم جنسى، مذهبى و ملىو نا ني دولت از دىيعدالت، جدا

را گرامى مى شهداي كمپ اشرف و زندان ليبرتي  و خاطره ادي  وميدرود مى فرست

  . ميدار

 از شي با ستاراني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان

 يريو مردان دل به زنان ،ياسي سانيمقاومت زندان

 ري و در زي خامنه اني ننگتي واليكه در زندانها

 ي ميداري پاي آزادي براانهي وحشيشكنجه ها

  .  فرستديكنند، درود م

  

 شهدا و يخانواده هامجاهدان ساكن در ليبرتي و  يداري از مقاومت و پاشيما با ستا

 كه ميستار آن هستخوا و مي كني اعالم مها خود را با آني همبستگ،ياسي سانيزندان

 از جانب دولت عراق به درنگ  ي بزندان ليبرتيوق زنان و مردان ساكن در حق
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 تالشگران و فعاالن ي حقوق مجاهدان شهر اشرف ما در كنار همه تي تثبيدر مبارزه برا.  شناخته شودتيرسم

  .ميحقوق بشر قرار دار

  

 رياخ ي در ماههاژهي ضمن محكوم كردن احكام اعدام كه به وما

 و ياسي ساني زنداني تمامي گرفته، خواستار آزاديشتريشتاب ب

سنگسار، قصاص، قطع   انهي وحشي مجازاتهادني و برچيدتيعق

 درنگ ي ما خواستار اقدام ب .مي هستراني بدن و اعدام در اياعضا

 و مالقات ي اسالمي جمهوررژيم يا از زندانهدي بازدي براي المللنيب

  .ميست هياسي سانيبا زندان

  

 ي دولتيتهاكنان شركاركران و يارگران، مزدبگك از مبارزه به حق ما

ه تعرض كخته يگس  لگاميه داريسرما م وكه نظام حاي عليو خصوص

 به گونه بي سابقه اي گسترششت مردم را ي و معيبه سطح زندگ

 حق ي برارانيارگران اكما از خواست . مينك يت ميداده، حما

 و نظارت سازمان يگرارك مستقل يلهاكش تجادياعتصاب و حق ا

 رانيارگران اك حقوق  چگونگي جاري شدنار برك  ي المللنيب

  .مينك ي متيحما

  

 و از مبارزه ييت جنسضي لغو تبعي براراني از مبارزه زنان اما

 يتهاي و از مبارزه اقلي ملضي رفع تبعي براراني ساكن ايتهايمل

  .مي كني ميبانيو پشت تي حماي مذهبضي لغو تبعي برايمذهب

  

 مستقل شدن  رژيم مبني بري دانند كه ادعاي همگان مگري دامروز

 به يابي دستي براي بهانه اي اتمي به تكنولوژيابي و دستيدر انرژ

در شرايطي كه خامنه اي در مقايل تحريمهاي .  استيسالح اتم

جهاني به شدت تضعيف و مجبور به عقب نشيني در مورد پروژه 

ه، ما ضمن استقبال از اين عقب نشيني خواستار اتخاذ اتمي شد

عقب نشيني خامنه اي . مواضع قاطع در مقابل رژيم ايران هستيم

. را تنها با قاطعيت مي توان به يك مسير بدون بازگشت تبديل كرد

 مي و اقدامات رژاتي عملي خواستار توقف كامل تماممااز اين رو 

 ليرچه سازمان ما بنا به دالگ. مي باشي مي اتمنهي در زمرانيا
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 طي شراكي در راني كه مردم امي اما معتقد، استي اتمي مخالف استفاده از انرژيطي محستي و زيگوناگون اقتصاد

 عدم استفاده از اي در مورد استفاده و دي بانهي زمني و با توجه به طرح آزادانه نظرات كارشناسانه در اكيدمكرات

  .ند كنيري گمي تصمي اتميانرژ

  

 در رانيد سرنگون شود تا مردم ايبابا همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن  هي فقتي والمي رژما بر اين باوريم كه

 مجلس موسسان، قانون جادي بتوانند با ا داخلي و بين دولتي خارجيي، تحت نظارت نهادهاي مردم انتخاب آزادكي

  : استنيچن  انتخابات آزادكيتحقق  هيشرط اول.  كنندبي و تصوني را تدودي جدياساس

شه، ي اند، قلم وانين حد و مرز ب بدوي آزاد آزادي تبليغات و اجتماعات،،ياسي ستي فعال تشكيل احزاب ويآزاد

انحالل شوراي  لغو شكنجه و اعدام، ،يدتي و عقياسي ساني زنداني هرگونه سانسور، آزادي و نفي اطالع رسانيآزاد

     .به هاي دستكاري آرا و راي سازي در استانداريها، فرمانداريها و بخشداريهانگهبان و برچيده شدن شع

  

 را حق مسلم ي مسلحانه مردمامي اشكال مبارزه به شمول قي استفاده از تمامراني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان

وزان، زنان، جوانان، آم   دانشان،يارمندان، معلمان، دانشجوك ران،يارگران، مزدبگك رو ني داند و از ايمردم م

 و هي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي را به اتحاد و مبارزه به منظور سرنگونرانيا خواهي ترقيروهايران و نكروشنف

  . خواند  ي و مستقل فرا مكيراتك دموك،ي الئي جمهوركي جاديا 

  

  راني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان

  1392 بهمن 17
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  ونالي انترناسسرود

  هي پوتناوژ

  ابوالقاسم الهوتى  :ترجمه

   شودي خوانده مPierre Degeyterتر ير دژيي آهنگ سروده پبا

  ي فقر و بندگياي داغ لعنت خورده، دني ازيبرخ

  ي خاطر ما را برده، به جنگ مرگ و زندگدهيشور

   كهنه جهان جور و بندم،ي براندازشهي از رديبا

   گردندزيچ بودگان هر چي هم،ي سازي جهانني نووانگه

   رزم ماني جدال است، آخري قطعروز

   است، نجات انسانهاوناليانترناس

   رزم ماني جدال است، آخري قطعروز

   است، نجات انسانهاوناليانترناس

   نه بت، نه َشه، نه قهرماني نبخشند فتح و شادبرما

   اماني بيكارهاي در پ،ي آزادميري دست خود گبا

   به كفمي خود آر نعمتم،ي ظلم از عالم بروبتا

   آهن گرم استكهي تا وقتم،ي آتش را و بكوبميدم

   رزم ماني جدال است، آخري قطعروز

   است، نجات انسانهاوناليانترناس

   رزم ماني جدال است، آخري قطعروز

   است، نجات انسانهاوناليانترناس

   كارشماري بياردو, ي ما توده جهانتنها

  ران غدار نه كه خونخوا،ي حقوق جهانبانميدار

  ماني رعد مرگ آور، بر رهزنان و دژخي وقتُغرَد

   نور افشاندي عالم بر ما سراسر، تابد خورشني ادر

   رزم ماني جدال است، آخري قطعروز

   است، نجات انسانهاوناليانترناس

   رزم ماني جدال است، آخري قطعروز

   است، نجات انسانهاوناليانترناس
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  سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
  در شبکه جھانی اينترنت

  رد خلق، اخبار و فراسوي خبر، راديو پيشگام،بنشريه ن

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها و رويدادهاي روز ايران و جهان

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
www.radiopishgam.com  
www.fadaian.org  

  

 


