
 

 311/// شماره  3131سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . بهمن ماه  ارگان

یاد وخاطره حماسه آفرینان 

 سیاهکل و

را پاس  75قیام توده ای بهمن 

 داریم
فراز و نشیب های مبارزات مردمان یک سررزمریر  و        

به تبع آن یک قشر و طبقه اجتماعر    هرمرهارا دارای          

مقاطع  است که به دلریرا اهرمریرت و ترارریرر ر اری آن                  

برکا جنبش آن قشر وطبقه  و یا ملت  به نقطه عرطر      

 75برهرمر        22و   91بهم  91تاریخ  تبدیا میگردد .  

نی  درتاریخ مبارزات آزادیخهاهانه و برابری طرلربرانره       

تهدا های زحمتکش ایران از نقاط عط  مهم تراریرخر     

 مرررررررررررر رررررررررررر رررررررررررره  مرررررررررررریررررررررررررشررررررررررررهنررررررررررررد.                  

درحال  که فضای رعب و هررا     9491دراواخر دهه 

و یا  و نراامریردی بررجرامرعره حراکرم برهد  عردا ای از                        

جهانان کمهنی ت با جمعبندی از وضعیت اقترارادی و     

وتردویر  تریرهری مربرارزا م رلر رانره                         سیاس  جامعره 

برا حرملره بره اراسرگراا                 9491برهرمر          91سرانجرا  در      

علیه رژیم شاا     مبارزا م ل انه  ژاندارمری سیاهکا

 و کا نظا  ارتجاع  حاکم بررایرران را آزراز نرمرهدنرد.               

مبارزا م ل انه تهسط سازمان چریکهای فدائ  خلق با 

هدف برقراری آزادی و سهسیالی م برنریران نرهرادا شردا             

بهد  یعن  فرازی ازمبارزات کار رران وزحرمرترکرشران         

که ایشروان و ایشراهرنرگران آنرهرا  برا آزراز شرکرلر  از                        

مبارزا برآن شدند تا جرهرعرب وهررا  بررجرامرعره را                

درهم شکنند و قدرقدرت  دستگاا جهنم  شاا و تر  و   

وحشت نهادی شدا دردل طربرقره کرار رر و ترهدا هرای                    

زحمتکش مرد  را بشکنند و آنها را بره قردرت زیر ال          

با سرح  آ راهر  و تشرکرا خرهد                    آ اا سازند  تا  خهد

نظا  ارتجاع  حاکم را سررنرگرهن کرردا و سررنرهشرت              

 خرررررررررهد را دردسرررررررررت  ررررررررریررررررررررنرررررررررد .                                         
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 ”سیامک رضایی ” 

هدف از عملیات سیاهکا ازاز مبارزا م ل انه و در     

نهایت تهدا ای شدن ان برمرنرظرهر سراقرط کرردن نرظرا                 

سلطنت  بهد . ایشاهنگان انرقرحبر  برا انرجرا  عرمرلریرات                  

سیاهکا به ای  امر ا اا بهدنرد کره عرمرلریراتر  در ایر                  

سطح و در سطه  وسیعتر تنها از طرف اریرشراهرنر         

انقحب  قادر به سرنگرهنر  سریر رترم و درهرم کرهبریردن                   

 ماشی  سرکه  دولت  نخهاهد بهد . 

 7ادامه در صفحه 
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 1ادامه در صفحه 

 33ادامه در صفحه 

کمیته والیتی کرج به رفقای شرکت  پیام  

 کننده در یادمان حماسه سیاهکل

 4صفحه   

پیام کمیته ایالتی تهران به رفقای شرکت 

 کننده در یادمان حماسه سیاهکل

پیام کمیته کردستان به شرکت کنندگان در 

مراسم بزرگداشت چهل و چهارمین سالروز 

 حماسه سیاهکل

 5صفحه   

 تاثیرحماسه سیاهکل در مبارزات زنان

 متن سخنرانی رفیق نوشین در بزرگداشت حماسه سیاهکل

بعنهان مبدا یک مبارزا نهی  تاریرات شگرف  در تما  ابعاد مبارزات اجتماع  و در تاریخ جرنربرش        قیا  سیاهکا 

چپ  ذاشت  و نقطه عط  مهم  در اوجگیری اندیشه های سهسیالی ت  در میان اقشار جهان بهیژا دانشرجرهیران    

مبارزات م ل انه ُمهر خهدش را بر تمام  جنبشهای انقحب  دنریرا زدا برهد و درجره              71تا  41بهد. در دهه های 

 انقحبیگری ارتباط م تقم  با درجۀ اقدا  عمل  و مقاومت م ل انه داشت. 

 ایران دبیاتاهنر و تاثیرحماسه سیاهکل در 

در  فرخ قهرمانیمتن سخنرانی رفیق 

 بزرگداشت حماسه سیاهکل

قبا از هر چی  درود میفرستم به تمام  جانفشانان                       

حماسه سیاهکا و تمام  جانفشانان راا آزادی   برابری         

و عدالت اجتماع  که آزادی و نان را برای همه به                        

  . تااوی میخهاستند

تاثیرحماسه سیاهکل در مبارزات دمکراتیک 

  خلقهای ایران

در  ساالر حسامیمتن سخنرانی رفیق 

 بزرگداشت حماسه سیاهکل

به ه اران جان شیفته ی به خهن خفته سح  به جانهای            

یاز  دربند به خاطرا ی آن  هزن های عاشق که                       

رزمیدند آفریدند و در سینه ی خلق های ت ت ستم                       

استثمار جاودانه شدند. م  هم به نهبه خهد  به همه شما            

 خهش آمد م   هبم  .

 آنچه باید از سیاهکل آموخت

 گزارشی از مراسم بزرگداشت چهل و چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل

 2در صفحه  



 گرامی باد یاد و خاطره حماسه آفرینان سیاهکل !

چند سال  از حماسه سیاهکا و آزاز مبارزا م ل انره  

به رزم شهادت ب یاری از رفرقرا در           نگذشته بهد که

زیر شکنجه و میدانهای نبرد و تیرباران   آمهزا های 

درخی ش تهدا ای وقیرا  قرهررآمریر           اقدا  انقحب  آنان

تبری  به شعله ای تبدیا شد کره بره فرا رلره             75بهم  

 22کمتر از یک ال سراسر ایران را فرا ررفرت ودر       

با قیا  م ل انه رژیم ستم شاه  را به  هر   75بهم  

 .سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 

انقحب  رفقرای مرا       نباید فرامهش کرد که نه اقدا   اما

و نه خی ش تهدا های زحمتکش مرد    به تنهرائر  و     

طبقه کار ر و بره مریردان آمردن           بدون تشکا و آ اه 

طبقه قدرتمند و بدون سرنگرهنر  نرظرا  سررمرایره              ای 

  نررمرریررتررهان ررت ونررتررهان ررت           داری حرراکررم برررایررران      

رزمند ان سیاهکا و تهدا های قیا  کرنرنردا        آرمانهای

را مت قق سازد. همانطهر که به تجربه   75بهم    در

دیدیم هرچند درنتیجه رز  دزورانه چریکهای فردائر      

رژیم شراا سررنرگرهن          خلق و قیا  شکههمند بهم  ماا 

شد   اما باز هم برای چندمی  برار برهرژوازی ایرران        

درسازش با ام ریالی م وارتجاع داخل  قدرت سیاسر   

را درچن  خهد حفظ کرد وبا تلفیق دی  ودولت یکر   

از ارتجاع  تری  روبنای سریراسر  را بررجرامرعره مرا               

 .حررررررررررررررررراکرررررررررررررررررم  رررررررررررررررررردانررررررررررررررررریرررررررررررررررررد                   

سال از قیا  45سال از حماسه سیاهکا و 99اینک که 

خهنی  تهدا های مرد  س ری مریرشرهد  بردلریرا وجرهد              

همی  ضع  ها وعد  تشکا و ان جا  طربرقره کرار رر          

ونبهد ستاد رزمندا آن  حاکمریرت  راحربران قردرت و             

رروت همچنان ادامه یافته است وجامعه ما کماکران برا     

ستم وسرکه   و خفقران مرهاجره اسرت و مرتر ردشردن                 

ودرهم شک ت  جه حاکم ارهرزمان دیگری مبرمریرت   

یافته است. مهقعیت امروز جهان   و ت هزت مرهرمر      

که درمنطقه خاورمیانه بهقهع ایهسته است  کشهرمرا  

رادرمرررهقرررعررریرررت ب ررریرررار ح رررا  ترررری قرررراردادا                 

است .ب رانهای منطقه ای   قریرامرهرا و اعرترارابرات                    

واعتراضات مداو  طبقه کار ر و تهدا های مرد   و     

خطر جن  ها و در یری هرای فررقره ای و دخرالرت                

دولرت هررای امرر رریررالرریرر ررترر ..  هررمرره و هرمرره جررنرربررش                     

کمهنی ت  وچپ ایران را بامهقعیرتر  ویرژا      

وچالشهای ایچیدا ای مرهاجره نرمرهدا اسرت              

برای مقابله با آنها و چارا جرهئر  بررای بررون رفرت            

ازوضررعرریررت مررهجررهد عررحوا بررر اترر رراد بررعررنررهان                       

رم ایروزی  تجربیات سیاهکا و کمهنی تهائ  که با 

روحیه ای انقحب  به معضحت ایشاروی زمران خرهد     

ااسخ  انرقرحبر  دادنرد برایرد مرهرد ترهجره و آمرهزش                       

 انقحبی  فعرلر  دراراسرخ بره مرهانرع اریرشراروی براشرد.                       

ب  شک فائق آمدن بر تشرترت و ارراکرنرد ر  جرنربرش                 

ازجمله قدمهای ضروری است کره درایر        کمهنی ت 

سرازمران اتر راد فردائریران              .راستا باید برداشرتره شرهنرد      

برنریرانرگر اران          کمهنی ت درا   یری مشر  انرقرحبر       

سازمان مبن  بر تحش جهت رفع ارراکرنرد ر  جرنربرش          

انقحب  طبرقره کرار رر         کمهنی ت  و نی  تشکیا ح  

ودر ایر  راا از            به ای  وظیفه سترگ خهد آ اا بهدا

هیچ کهشش  فرو  ارنکردا ونخهاهد کرد و به سرهرم   

خهد از همه اح ا  و سازمانها و افرراد کرمرهنریر رت             

وانقحب  بهیژا کمهنی تهائ  که در رفرهف سرازمران         

فدائ  مبارزا کردا وتجربه اندوخته اند  دعهت میکند 

تا  فهف خهد را مت د کنند و به جای دام  زدن بره      

سرهریرم وشرریرک            تفرقه و اراکند   درای  کرهشرشرهرا    

 .شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  

سیاهکرا وقریرا         به یاد داشته باشیم که سالگرد حماسه

بهم  انجا  وظای  و ایگیری اهدافر  را     22تاریخ  

بره مرا  رهشر د مرریرکرنررنرد کره هر اران رفریررق مرا ودا                            

ه ار ان ان آزادیخهاا وسهسیالی ت برای تر رقرق        ها

شان جان باخته اند . اهداف  که ازآسرمران نرازل نشردا          

و آمال   ومبرمتری  خهاست ها  اند بلکه ان ان  تری 

کار ران  زنان  جهانان   دانشجهیران        و آرزوهای

و برطرهر کرلر  نریرروی کرار وزحرمرت                        روشنفکرران 

جررامررعرره مررا ه ررتررنررد کرره بررهسرریلرره مررافرریررای قرردرت                        

    .انررررکررررار و سرررررکرررره  مرررریررررشررررهنررررد                   ورررررروت

 22و      91    بیائید به مرنراسربرت ایر  دو روزتراریرخر                 

بهم   یاد وخاطرا هرمره جرانربراخرترگران راا آزادی و                 

سهسیالی م را  رام  داریم واز تجربیرات ن را هرای        

 ذشتره درجرهرت تر رکریرم  رفرهف خرهد و   رتررش                         

بررررای سررررنرررگرررهنررر  رژیرررم ارترررجررراعررر                  مررربرررارزا

ورسیدن به جامعه ای عاری از سترم اسرترثرمرار          حاکم

 .استفادا کنیم  وزور وسرکه 

و قریرا           رام  باد یادجان باختگان حماسه سریراهرکرا    

خرهنریرر  برهررمر  مراا سرررنرگرهن براد رژیرم جررمرهررهری                       

 ایران  اسحم 

 برررقررراربرراد جررمررهررهری فرردراترریرره شررهرائرر  ایررران                  

 زندا باد سهسیالی م

  9414بهم   91سازمان ات اد فدائیان کمهنی ت 
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 یاد وخاطره حماسه آفرینان سیاهکل و

 را پاس داریم 75قیام توده ای بهمن 

فهریه به همت فعالی  سازمران اتر راد فردایریران            29شب 

کمهنی ت واحد  هترنربررگ سرهئرد مرراسرم بر ر رداشرت                 

حماسه سیاهکا بر  ار شد . مراسم شاما شعر خهانر    

  سخنرانر    اجررای تررانره سررود هرای انرقرحبر  بره                         

زبانهای کردی   فارس    ترک  و امرریرکرای زتریر  و          

همچنی  نمایش چندی  تابله نقاش  و طرراحر  ترا اراسر           

بررا    5از شررب ادامرره داشررت .  مررراسررم در سرراعررت                            

شعرخهان  رفیق نیک  میررزائر  آزراز شرد و برعرد از                 

اخش کلی   از اشعار رفیق سعید سلطان هر سرخرنررانر        

رفیق نهشی  شفاه  در مهرد تاریر حماسه سیاهکرا در    

مبارزات زنران و نرقرش زنران در مربرارزات سرازمران                       

چریکهای فدای  خلق ایران بره سرمرع و نرظرر شررکرت                  

کنند ان مراسم رسید . در ادامه  و مریران بررنرامره هرای            

هنرمندان شرکت کنندا  رفیق فرخ قهرمرانر  در مرهرد        

تاریر حماسه سیاهکا در ادبیات و  رفیق سازر ح ام  

در مهرد تاریر حماسه سیاهکا در مبارزات دمکراتیک 

خلق های ت ت ستم و استثمار سخنران  کردند که مرتر    

سخنران  ها  در همی  شمارا نشریه کار بررای اطرحع       

 خهانند ان درج شدا است . 

گزارشی از مراسم بزرگداشت چهل و 

 چهارمین سالگرد حماسه سیاهکل



 زندانی سیاسی آزاد باید گردد !

مقاومت تهدا های ویتنا  در مقابا ملیتاری م آمریرکرا    

مبارزات رهرایر  برخرش خرلرق فرلر رطریر  و مربرارزا                           

م ل انه ظفار و جنگهای چرریرکر  آمرریرکرای زتریر                

مهج جدیدی از تاکتیکهای م ل انه مبارزات  و قرهرر       

انررقررحبرر  را ارریررش روی احرر ا  و تشررکرریررحتررهررای                     

مارک ی ت  قرار دادا بهد. نه فقط در ایران بلرکره در      

-هر  هشه ای از دنیا در جهت ایشبرد اهداف سیاس 

کتیکهای نظام  اولریر   ر یرنره مربرارزاتر              اطبقات  ت

بهد که چرریرکرهرای      بهد. در چنی  اوضاع و شرایط   

سیاهکا عما انقحب  را در مرقرابرا          

ااسیفیر رم و رخرهت سریراسر  قررار                

  .دادند

برررای درجرره ترراررریررر ررذاری و کررح              

اروسه تکهیر  مربرارزاتر  زنران در            

ارتباط با حماسه سیراهرکرا  برایرد بره           

ب تری که نبرد چریکهای فدایر  در    

آن نطفه ب ت و فرآیندیکه بدنبال ای  

قیا  باعث هرچه بیرشرترر رادیرکرالریر ا شردن  رفرهف                 

جنبش چپ شد را بررس  کنیم. و سیاهکا را در مت   

شرایط واقع  مهجهد آن مران تر رلریرا کرردا ترا دلریرا                  

استقبال نیروهای جهان بهیژا زنان و شهر و انرگریر ا    

های انقحب  ای که در آنران برهجرهد آورد را برترهان                  

 .درک کرد

ت هل در هر ادیدا ای مبتن  برر ارراتریرک اجرترمراعر              

است که تبدیا به سنت یا الگهی رفتاری و یا بریرنرشر      

خا   در جامعه میشهد. همانقدر که ای  در ارتربراط       

با کا ادیدا های اجتماع  ماداق دارد  همانرقردر هرم      

برای یک ت هل انقحب  و اهیا شرط زز  ایر  اسرت         

که با شناخت و ت لریرا از شررایرط مرهجرهد  ترجرار                  

 ذشته را طهری بکار  رفت که به خحقیت و زایرش     

اندیشۀ انقحب  و ستی ا جه در یک جامعه اختناق زدا 

برریررانررجررامررد. در ایررران  سررالررهررای دهررۀ چررهررا برره یررمرر                   

سازشکاری خائنانه ح   تهدا  فضای انفعال سیاس  

و م فلی م   جنبش چپ را علیا و ب  خا یت کرردا    

بهد و رعب و وحشت حاکم بر جامعه بهانه ای بررای  

ب  عمل  و تهجیه  برای حرافیهای م فلر  مرعررفر        

میشد. رفقای قیا  سیاهکا بدرست  با تکیه بر تر رلریرا        

سیاس  جامعه آن مان و در نرقرد و مررزبرنردی برا ایر                 

سازشکاریها و مماشات سیاس  بهد که اررچرم  احریرای       

آرمانهای سهسیالی ت  را برافراشتند و با ت لیلشان از 

اجتماع  آندورا ااسرخ را در درهرم         -المنتهای سیاس 

شک ت  دیهار شیشه ای رژیم الی ر  شراا و بریرداری           

عایان  انقحب  تهدا های مبارز دیدند.ا رچه نرتریرجره        

ای را که رفقای جنگا از ای  نربررد انرترظرار داشرترنرد               

م قق نشد و همگ  جانهای ع ی شان را ودیرعره ایر       

مبارزا کردند ول  ج یرا ربات رژیم سلطنت  بعرد از    

 .آن هر   روز آرامش بخهد ندید

بدنبال سرکه  وحشیانه سیاهکا و مقاومت حماسه             

ای رفقای رزمندا  مبارزا قهرآمی  جنگا با ایجاد                 

کانهنهای چریک  در شهرهای مختلف  بهیژا تهران           

ادامه ایدا کرد. با اعتبار روزاف ون چریکهای فدای            

در بی  جهانان بخاهص دانشجهیان  و علیرزم                   

زند   مخاطرا آمی  چریک  زنان  بیشتری به                       

 فهف چریکها مل ق شدند. در واقعه حماسه                          

سیاس  جامعه        -سیاهکا کا رفتار اجتماع                        

دیکتاتهرزدا ایران را مت هل کرد. ایهست  زنان به             

ای  مبارزا باورهای سنت  و مرسه  در ارتباط با                   

ظرفیتهای زنان  نقش و ارادا مامم آنان برای یک            

دنیای بهتر را زیر و رو کردا وعاما جن یت  را در             

م یهلیت اذیری و ضهابط تشکیحت  به اسطهرا ها            

فداکاری و بریدن از واب تگیهای اجتماع  و              .س رد

خانهاد   و ت  به خطر دادن از مل ومات مبارزات            

م ل انه و چریک  بهد. در یک فرهن                                         

مردسازرانه  زن به یک مهجهد ظری  و م تاط و             

آرا تعری  میشهد و سنتَا انتظار میرود          -اشت    نه 

که نامه رسان و م ما امنیت  رفقای مرد باشد تا                     

اینکه امر رهبری و سازمان دادن عملیات نظام  را           

عهدا دار شهد و یا در تاکتیکها و تامیمات سازمان           

دخالتگری کند. زنان  که بعد از سیاهکا در سنگر               

فداییان جنگیدند  نه رفقای درجه دو  بلکه دوش                      

بدوش رفقای مرد  مبارزا و تا اای جان مقاومت                    

کردند. سیر ت هل جنبش کمهنی ت  به اعتبار همی              

رویکرد انقحب  هیچهقت مثا  ذشته نماند. زنان                   

بیشتری به چپ انقحب  ایهستند که مبارزا و                              

مقاومتشان انگی ا و سمبا آرمانهای زیبای ان ان                

برای زنان بیشمار جهان  شد که خهد در ادامه                         

تکهی  جنبش چپ چه در سنگر جنبش فداییان و چه              

در سنگر سازمانها و اح ا  انقحب  چپ دیگر                       

حماسه های نهین  در زندانها و               

کهه تانهای کردستان و کهچه               

 .خیابانهای شهرهای ایران آفریدند

در عر ه ادبیات و هنر  شجاعت       

و مقاومت معان  و مفاهیم دیگری         

ایدا کرد و استعارا های جدیدی               

برای ته ی  تههر و از خهد                  

 ذشتگ  زنان  خلق شد که خهد              

حماسه آفرینان عر ه های دیگری از مبارزا شدند.          

و مهجد یک رویکرد تازا نه فقط به ستم جن یت                      

بلکه در هنر و ادبیات اعتراض  زنانه ای شد  که                  

هنری اش را با آنچه که در         -خهد خط تمای  فرهنگ     

 ذشته وجهد داشت ب یار ار رن  ترسیم                                    

میکرد.فرآیندی از تابهشکن  نه فقط در فعالیتهای                 

سیاس  بلکه در حهضه های مجاز اح اس  و                           

رفتاری را اجازا داد که زنان نه فقط مادران شجاع               

مردان  مبارز  بلکه خهد به چریکهای  تما  وقت                  

تبدیا شدا بهدند. ای  تمای   انرژی انقحب  دیگری               

قریب به       در رگ جامعه ت ریق کرد که اکثریت               

به بعد را چه در نقدشان        71اتفاق ن ا جهان سالهای     

از سی تم طبقات  مهجهد و چه در نگاا و روایت                      

هنری و ادب  شان به ادیدا های اجتماع  و ایرامهن           

حضهر زنان در جنبشها و                      .شان مت هل کرد        

ایران قابا انکار نی ت ول  آنچه            مبارزات تاریخ  

که مشارکت زنان را در مبارزا م ل انه در نیمه اول 

 برج ته میکند   71دهه 
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 تاثیرحماسه سیاهکل در مبارزات زنان

متن سخنرانی رفیق نوشین در بزرگداشت 

 حماسه سیاهکل

ایران قابل انکار   حضور زنان در جنبشها و مبارزات تاریخی

نیست ولی آنچه که مشارکت زنان را در مبارزه مسلحانه در 

برجسته میکند، ماهیت شکل مبارزه و مضمون  75نیمه اول دهه 

آن بود. این زنان برای استقرار سوسیالیسم و رفع ستم طبقاتی 

وارد صحنه مبارزه شده بودند نه صرفا فعالیت در راستای 

 مطالبات جنسیتی زنان. 



پرتوان باد اتحاد آگاهانه و آزادانه خلقهای تحت ستم برای نابودی ظلم و ستم و نابرابری !   

ماهیت شکا مبارزا و مضمهن آن بهد. ای  زنان                    

برای استقرار سهسیالی م و رفع ستم طبقات  وارد                 

  نه مبارزا شدا بهدند نه  رفا فعالیت در راستای         

مطالبات جن یت  زنان. تا قبا از آن زنان زیادی                     

بیشتر بشکا اراکندا در نهادها و سازمانهای  قانهن            

و یا نیمه قانهن  به آمهزش حقهق زنان و در یر                      

کردن آنان در فعالیتهای اجتماع  مشعهل بهدند که               

بیشتر در چهارچه  حقهق دمهکراتیک و تابهشکن          

تعری  میشدند. نبرد سیاهکا شهر و انرژی دیگری           

در ای  زنان بهجهد آورد که در تاریخ مبارزات                       

ایران کم سابقه بهدا است. آنان اایه  ذار جنبش نهین  

شدند که مطالبه رهای  زن و ام اء استثمار جن یت             

دو انه را در مبارزا طبقات  و تحش در م یر یک                

 .انقح  اجتماع  تبلیغ میکرد

ای  زنان رابت کردند که اای در مبارزا طبقات                         

 ذاشت  زیر از آ اه  و تیهری طبقات  به تههر                     

تعهد  قبهل م یهلیت  کار تیم  و شم مبارزات  نیاز            

 .دارد و زنان از ای  بابت کم نم  آورند

آری  زنان کمهنی ت فدای  سمبا و الگهی دختران             

جهان و زنان ن ا انقح  و ن لهای بعدی شدند  که              

خهد آزاز ر جنبش خ تگ  نااذیر و اابرجای زنان             

امروز شد. جنبش  که با افت و خی های فراوان ول             

همیشه در   نه  در مقابا رژیم ارتجاع  اسحم             

هر   به زانه در نیامدا است. مبارزا برای احقاق                 

حقهق برابر جن یت  در راستا و هم هی  با                               

مبارزات اجتماع  و طبقات  ایش میرود و زنان هم              

بخش  از ای  ارتش انقحب  مبارزا ه تند. و ای                      

نا  یر مطابق با اوضاع و              مبارزا طبقات  خهد          

احهال سیاس  روز و نیازهای مبارزات  آن                               

تغییرکردا و د ر هن میشهد و مبارزا قهرآمی  نی               

از ضرورتهای آن است. سیاهکا طلیعه ای  چنی                  

جنبش  و با چنی  اتان یا انقحب  بهد که راهگشای               

سنت  نهی  با نگاه  طبقات  به ستمها  اسارتها و                    

 .فحکتهای سی تم سرمایه داری در جامعه ایران شد

  رام  باد یاد حماسه آفرینان سیاهکا

 جاودان باد راا زنان و مردان چریک فدای 

  9414بهم   91نهشی  شفاه  

سحم   ر  به شما ع ی ان شرکت کنندا و دست                   

 اندرکاران یادمان سیاهکا

سال ایش در شرایط  که رعب و                       99رفقا در       

وحشت بر جامعه سایه افکندا بهد و از ان مهمتر                     

تمام  باورهای طبقه کار ر و زحمتکشان جامعه                 

 ن بت به کمهنی تها ضربه خهردا بهد .

زحمتکشان جامعه ما در مهرد مبارزات و ایگیری              

و داقت کمهنی تها فقط درکتابها و قاه های                         

مبارزات کمهنی تها با فاشی م شنیدا و یا خهاندا بهدند 

اما زمان  که باید به عینه ای  از خهد  ذشتگ  ها را              

درسطح جامعه م  دیدند رهبران ح   تهدا که عمدا 

از اری تهکرات های جامعه بهدند به خارج فرار                   

کردا و جهی از ب  اعتمادی را اشت سرخهد جا                     

نهادند. تا اینکه زن  خهن در سیاهکا به  دا در                 

امد .جهانان  ارچم مبارزا طبقه کار ر را بر افراشته 

و با تما  وجهد به اهداف ان وفادار ماندا و ازشکنجه            

 اههای رژیم تا کهی و برزن و خیابانها را به میدان             

مبارزا و حماسه تبدیا نمهدند و با ای                                               

ازخهد ذشتگ  بهد که بار دیگر اندک اندک اعتماد              

جامعه را به کمهنی م جلب نمهدا و در ای  راا انقدر              

ایش رفتند که  فتمان مارک ی ت لنینی م را به  فتمان 

روز بدل نمهدند وتمام  مبارزات ان روز ار را                  

ت ت تاریر قرار دادند. کدا  وجدان بیداری است که               

در مهرد ان شرایط به قضاوت بنشیند و نقش فدای                

را در تهلد جنبش کمهنی ت  ایران و ازاز جنبش                     

نهی  کمهنی ت  در ایران را انکار کند . مگر انها که            

 با کمهنی ت ها تضادی انتا  هنی ت  دارند.

سال از ان مبارزات برای                      99اینک اس از             

ب ر  ازن فقط خاطرا باق  ماندا و برای جهانان                 

فرهنگ  زریب وحماسه ای اساطیری است که                       

میشهد سینه به سینه شنید یا در بعض  از کتابها                        

خهاند و به هیچ وجه قابا لمس نی ت .ول  همی                      

جهان امروزی علیرزم فرهن  ان بخش از سرمایه           

داری که سالهاست بر جامعه زالب است همی                          

فرهن  دروغ و ریا و خهدخهاه  که بر رفته از                 

سرمایه داری دزل  است که بر ما حکهمت م  کند           

نشان دادند که م  خهاهند و م  تهانند حماسه             88در

بیافرینند فقط کمبهدی که سرعت مبارزات  انها را                

کاهش میدهد ملمه  نبهدن فرهن  مبارزا و عین              

نبهدن مبارزات ایشگامان مبارزا است . و ر نه                    

همی  جهانان نشان دادند که ا رشرایط  ایش اید                   

 عقب نشین  نخهاهند کرد.

به وجهد اوردن ان شرایط از وظای  ماست رفقا ما              

باید در جهت ات اد بی  کمهنی ت ها ایش روی کنیم              

و ای  می ر نخهاهد شد و در واقع ات ادهای  که با                   

جنبش ایهند در داخا نداشته باشد اایدار نخهاهد                       

ماند . تنها ات ادی که در خارج از کشهر میشهد                       

روی ان کار کرد و امیدوار بهد که م  تهاند اایدار                

بماند ات اد بی  خانهادا فدای  است علیرزم اینکه در            

مهاردی کهچک هم متفاوت فکر کنیم . در ا هل ما            

اشتراکات ب ر   داریم که اختحفهای کهچک را                  

ت ت شعاع قرار م  دهد . اس بیایم در جهت ایهند                 

خانهادا فدای  قد  برداریم و فقط خائنین  که ت ت                   

عنهان اکثریت از ای  خانهادا جدا شدا اند را م تثن            

کنیم . به امید روزی که جنبش فدای  مت د و ار تهان             

در مبارزات هر روزا تهدا ها همچهن  ذشته نقش               

 خهد را ایفا نماید.

 سرنگهن باد جمههری جها و سرمایه اسحم  

 برقرار باد جمههری فدراتیه شهرای 

  19/11/93کمیته وزیت  کرج    
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 کمیته والیتی کرج به رفقای شرکت کننده در یادمان حماسه سیاهکل پیام   تاثیرحماسه سیاهکل در مبارزات زنان

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 

یک سازمان کمونیستی و بخشی 

از طبقه کارگر است که در جنبش 

آن شکل گرفته و هدف خود را 

گسترش و تکامل مبارزه طبقه 

بسمت پیروزی نهائی و ساختمان 

جامعه سوسیالیستی و کمونیستی 

قرار داده است ، که در آن وحدت 

و یگانگی انسان تامین و تکامل 

هر فرد شرط تکامل همگان است . 

مبانی سیاسی و خط و مشی آن در 

 برنامه سازمان بیان گردیده است .



به  مان م  بدون تردید باید اذیرفت که هیرچ حررکرت      

و جنبش  در  د سال اخیر اس از جنربرش مشرروطره       

به اندازا حماسه سیاهکا که در حقیقت آزازازقها بره    

فعا در آمدن جنبش م ل انه در دهره چرهرا و ارنرجراا             

میباشد برهنر و ادبیات ایران تاریر  ذار تبرهدا اسرت.     

حت  در مهاردی ای  تاریرخهن تازا ای در رگ آررار    

 باق  مانددا ازدوران مشروطیت جاری نمهد.

قبا ازهرب ث دیگری به نظر م  اول بای ت  تکلیر   

مان  را با تعری  هنروهنرمند روش  کنیم    آنچه که 

تا کنهن همهارا وجرهد داشرتره هرنررمرنردانر   خرهد و                      

هنرشان همیشه در خدمت دستگاا حاکمره برهدا انرد و          

در مقابا ای  هنرمندان   هنرمندان  قرار دارند که به 

عنهان هنرمندان متعهد شناخته میشهنرد کره هریرچ  راا            

ن بت به م ائا اجتماع  خهد ب  تفاوت نبهدا اند. اما 

دسته سهم  نی  کره شرایرد هرمرهارا در اکرثرریرت هرم                       

میباشند وجهد داشته اند که به طررفرداران هرنرر بررای          

هنر و یا هنرخنث  معروفند . مر  خرهد فرکرر مریرکرنرم                

کهتاا تری  وجامع تری  و زیباتری  تعریف  که ازهنر 

خهاندا ا  متعلق به فیل هف مرعرروف فرران رهی ژان         

اا سارتر است که میگهید " هنربرای ت رک جامرعره    

نه برای تقبا عامه" از همی  زاویه است که م  بینیم  

فروغ فرخ زاد چرگرهنره بر  ارروا بره ایر  دو دسرتره                        

ازهنرمندان در یرکر  از زیربرا ترریر  اشرعرارش "ای                    

مرزار هر" م  تازد .... جائ  که م    با اولی  نگاا      

رسمیم از زی اردا ششادوهفتاد و هشت شراعرر را       

میبینم که   حقه باز ها    همه در هیبت زریب  دایان 

درزی خررراکرررروبررره   بررردنررربرررال وزن و قرررافررریررره                            

میگردند......تمامر  فضرای ایر  شرعرر اعرتررا  بره                        

م ائا تانع  جامعه در دهه چها است که حراکرمران      

و م ند نشینان سع  در به وجهد آوردنش دارند و بره    

قهل فروغ "  فضرحی فرکرهرو فضرلره هرای فراضرا                        

روشنفکرو ایروان مرکرترب داخ داخ تراراخ تراراخ و                

ترمرلرق و کررنرش را               -آنان که مجله هرنرر و دانرش و           

خهاندا اند و شیها درست نهشت  را یراد  ررفرتره انرد"             

سع  در ب ک و حرفرظ آنرهرا را و فرروغ بره عرنرهان                       

شاعریاهنرمندی کره هرنرر را بررای تر ررک جرامرعره                    

میخهاهد فرریرادش را برلرنرد مریرکرنرد کره " هرر روزا                           

ششادو هفتاد و هشت قهی قهی هیکا  چ  به اتفاق 

ششادو هفتاد و هشت فرشته به طر  های سکهن و 

سکهت مشغهلند" حال مجددًا به حماسه سیاهرکرا براز       

میگردیم حماسه سیاهکا را نه میشهد و نه میتهان بره    

شکل  مجرد بریران داشرت سریراهرکرا مر رارهل یرک                      

اروسه  و در حقیت ااسخ به یک نیراز اجرترمراعر  در          

یک دورا تاریخ  معی  و شرایط معیرنر  در جرامرعره          

است به همی  دلیا هم وقت  جرقه ااسخ به ای  نیازدر 

در سیاهکا تهسط چریکهای فدائ  خلق  91بهم   91

برای اولی  بار زدا میشهد چنان ترارریرری برر ادبریرات           

وهنر ایران میگذارد که هیرچ نریرروئر  امرروزا نرمر               

تهاند منکر آن باشد.متاسفانه در وقت و منراسربرت ایر         

ب ث نم   نجد ا ر بخهاهیم شرایط سیاس  دهه چها 

را ارزیاب  کنیم اما چهن ب ث هنرو ادبیات است واز 

انجائ  که به نظر م  هنرمند متعهد هرمرهارا  ردای        

ستم دید ان است نره سرترمرگرران    ردای حرکرهمرت                    

شهند ان است نه حکهمرت  رران و انرعرکرا  دهرنردا                

م ائا   دردها و خرهاسرتره هرا و بریران  ررواقرعریرات                       

اطراف خهد میباشد مجددًا سری به اشعار فروغ فرخ 

زاد می نیم . انتخا  فروغ بیشتربه ای  دلیا است کره     

ا رزنهائ  را که خهد متعلق بره جرنربرش فردائر  و یرا                

ج ئ  از جنبش م ل انه در آن دوران برهدنرد را بره            

عنهان انقحبیهن هنرمند از    هنرمندان جدا کرنریرم    

آنگاا میتهان ادعا کرد که فروغ در میان شاعرران آن    

دوران تنها زنر  برهدا اسرت کره چرنریر  اشرعراری را                      

میتهان از او سراغ داشت اشعاری که به خهب  نشران  

دهندا  یرندا های ح   ب یار قرهی فرروغ اسرت کره           

طهفان و زهزائ  را که ن ا جهان زیر اهسرت خرهد     

دارد و هر آ یرنره چشرم بره انرفرجرار دوخرتره اسرت را                         

میگیرد " حیاط خانه ی مرا ترنرهراسرت  ترمرا  روز از                   

اشت در  دای تکه تکه شدن م  آید و منفجر شدن   

هم ایه های ما همه در خاک بازچه هاشان بجای  را  

خم ارا و م ل ا م  کارند   هم ایه های ما همه برر  

روی حه  های کاشیشان سرارهش مر   رذارنرد  و           

حه  های کاش  ب  آنکه خهد بخهاهند   انربرارهرای      

مخف  باروتند   و بچه های کهچره ی مرا کریر  هرای              

مدرسه شان را از بمرب هرای کرهچرک اررکرردا انرد                 

حیاط خانه ی ما  یج است." فروغ  نه تنها ای  انفجار 

را حس میکند بلکه به نهع  آنرا  به عنرهان نریراز نره         

نیاز او که نیاز  آن روز جامرعره فرریراد مریرکرنرد. " و                   

مرد  م له کشتار اا   که خراک برازرچره هراشران هرم                

خهنی ت و آ  حه  هراشران هرم خرهنریر رت   چررا                 

ولر  فرروغ       کاری نم  کنند   چرا کاری نم  کرنرنرد".     

به عکس ب یاری دیگر مقههر آن شررایرط خرفرقران و              

دیکتاتهری نی ت و یا  و نا امیدی تما  وجرهدش را    

نگرفته  و امیدوارانه میگهید کره " ک ر  از آسرمران                

تهاخانه در شب آترش برازی مریرویرد و سرفررا را مر                        

اندازد و همه چی  را ق مت میرکرنرد". هرمرانرطرهر کره               

فبًح هم اشارا کرد  ای  شرایط و ای  انفجار در آررار      

هنرمندان دیگری هم به خهب  بره چشرم مریرخرهرد از              

فیلم " اون شب بارون  " ی کامران شیر دل  رفته تا   

چه  به دست های ورزیا  ساعردی   از نرمرایشرگراا            

نقاش  های عل  رضا اس هبد به نا  کرحغ هرا  ررفرتره          

تا  آشعار شامله   اشعرار و نرمرایشرنرامره هرای سرعریرد                   

سلطان اهر اشعار و مقاله های خ رو  رلر ررخر  از         

قضا شامله نی  شاخک های ح   ب یار قهی در ایر   

رابطه داشته تا آنجائ  که میگهیند اس از تجدید چرا   

شعر کهتاا" طر " در آن مقطع امیراروی  اهیان بره      

ه ار خهان  میگهید : مثا ایرنرکره ک ر  بر رث هرای                 

درون چپ را به شامله منتقا میکند. ب  سبب نخهاهد  

بهد ا ر یادی هم از  مد بهرنگ  کره خرهد یرکر  از           

افراد ه ته های اولیه تربرریر  برهد داشرتره براشریرم کره                     

 29چگهنه کهدک قهرمان داستانش دراایران داسرتران        

ساعت خها  و بیداری آرزوی م ل ا اشت ویترریر    

اسبا  بازی فروش  را مینماید. جرای ارای ایر  فضرا            

حت  در فیلم های سینمائ  و ترانره هرای ارا  هرم بره              

تهجه کهچک  به شرایط دهه چهرا   خهب  دیدا میشهد.

قبا از حماسه سیاهکا را بردان دلریرا زز  دیرد  کره                  

یادآوری کردا باشم که حماسه سیاهکرا حررکرت چرنرد          

جهان ماجرا جه که مجذو  چه  هارا و یا مربرارزات   

 چریک  آمریکای 

 311// شماره  3131بهمن ماه  

 7صفحه 

 دبیات ایرانا هنر و تاثیرحماسه سیاهکل در

 در بزرگداشت حماسه سیاهکل فرخ قهرمانيمتن سخنرانی رفیق 



زتی  شدا اند نبهدا بلکه همانگهنه که قربرًح هرم شرارا           

کرد  ای  حرکت درااسخ به یرک نریراز اجرترمراعر  برا               

شکلر  جردیرد از مربرارزات ضرد دیرکرتراترهری  ضرد                          

سرمایه کلن  مبارزا م ل انه در ایران را بر زمریر    

کهبید و با ای  حرکرت فراز نرهیرنر  درتراریرخ هرنرر و                    

ادبیات کشرهرمران برهجرهد آورد. آررارهرنرری و ادبر                      

بهجهد آمردا ارس از حرمراسره سریراهرکرا برنرهبره خرهد                            

تاریرات شایان تهجه  در روحیه مبارزات  مربرارزان     

چه در زندان ها و چه در سرنرگررهرای مربرارزاتر  بره             

جای  ذاشت . ای  ها  تاریرات دیالکتیک  متقابل  برهد   

که هر آینه یکردیرگرر را مرترکرامرا ترر مریرکرردنرد.ایر                        

تاریرات تنها من ار بره دوران مربرارزات چرریرکر                

باق  نماد تعدای از آررار خرلرق شردا ارس از حرمراسره                     

سیاهکا چنان به درون ترهدا هرا را یرافرترنرد و چرنران                   

مررردمرر  شرردنررد کرره نرریرررو دهررنرردا روحرریرره مرربررارزاترر               

مرربررارزان در تررمررا  دوران جررمررهررهری اسررحمرر  برره                  

خاهص در زندان های جمههری اسحم  و به ویژا 

در دهه شات بهدند. جنبش چریک  در واقع ااسخر    

هرم بره درمرانرد رر  هرا ی چرپ سررنرتر  ایرران برهد و                             

روشنفکران چپ ایران را به نهع  از رکرهد فرکرری      

وعمل  زا لب بر آنها چه در ایران و چه درخارج از   

کشهرخارج و نه تنها  رایش زالب برر چرپ م رترقرا            

ایران را حهل ای  حرکت مت د نرمرهد برلرکره  ررایرش            

زالب روشنفکران ایران را نی به حمایت از مبارزات 

م ررلرر ررانرره برررانررگرریررخررت . برره دلرریررا اخررتررنرراق حرراکررم                    

وفشارسان رهر و رویرکررد هرنررمرنردان بره اسرترعرارا                      

نهی   سبک و سیاق نرگرارش    مضرامریر  بره کرار                  

 رفته شدا ی جدید چنان تر رهلر  در هرنرر و ادبریرات                

ایران به وجهد آورد که م قرقرانر  از جرملره شرفریرعر                 

 91کدکن  در دورا بندی ادبیات و هنر معا ر دورا 

را دورانر  م رترقرا درادبریرات و هرنرر ایرران                         75تا 

تعری  میکنند.اس از حرمراسره سریراهرکرا اولریر  کرار                  

و    71نقاش  از سیاهکا تهسط بیژن ج ن  در سرال        

در زندان عشرت آباد به تاهیر کشیدا میشرهد . ایر         

تابله را یک  از شاهکارهرای هرنرر نرقراشر  مرعرا رر                

ارزیاب  کردا اند . شخایت ا ل  ای   تابله  هزن   

است که با در دست داشت  شمرشریرری بره مربرارزا برا              

تاریک  ها میرود . در حقیقت  هزن در ایر  ترابرلرهی        

کهبی م سمبا چریک ها میباشد. در همی  رابطه  نی   

یک  از آرار ماند ار مهسیق  سنت  ایران با تارنریر     

اهیان تهسط یک  از قهی تری   روا هرای مرهسریرقر           

بره اجررا در          75سنت  ایران  روا چراوش در سرال           

میوید " شب است و چهرا ی میه  سیراهره   نشر رتر            

در سیاه  ها  ناهه    تفنگم را بدا تا را بجهیرم   کره       

هر که عاشقه اایش به راهه و س س در ادامه مر  آیرد     

" شب و دریای خهف انگی  و تهفران   مر  وانردیشره            

های ااک اهیان   برایم خلعت و خرنرجرر بریراور   کره             

خهن م  بارد از دل های سهزان." باید به ای  نرکرتره        

مهم دقت داشته باشیم که تمام  آراری که یا در رابطه 

با سیاهکا و مبارزا م ل انه ساخته شد و یا حتر  بره     

آن منت ب  ردید تبدیا به ج ئ  از تهدا ای ترریر  و       

ماند ارتری  آرار هرنرری ایرران  رردیرد . در سریرنرمرا                     

قهرمان فیلم  هزن ها را که یک  از بهتری  کارها ی   

م عهد کیمیائ  میدانند چریک  م لح اسرت کره امریرر         

اروی  اهیان را به اذهان متبادر میرکرنرد و نره برطرهر             

یقی  اما شاید انتخا  نا  فیلم هم ب  ارتبراط برا  رهزن        

تابلهی سیاهکا ج ن  نباشد .اما در فیلم  دیگر امیرر   

 1نادری در قاب  از فیلم " خداحافرظ رفریرق" عرکرس              

چریک فراری را میگنجاند . در مهسیرقر  امرا تررانره           

سررایران و آهرنر  سرازان برخراطرر  رذشرتر  از  ررد                          

سان هر و ممی ی ساواک به حربه ای تازا روی مر   

آورند و آن ساخت  ترانه و آهن  برای فیلم اسرت کره     

هنهز عقا ساواک به سران رهر آن نررسریردا اسرت از               

جمله ی ای  ترانه ها میتهان به ترانه کنجشکک اشر     

مش  که با  دای فرهاد بر روی آهنگ  از اسفندیرار  

منفرد زادا و با سرودا ای از شهیار قنبری برر روی      

فیلم  هزن ها اجرا شد اشارا کرد. اسرفرنردیرار مرنرفررد             

زادا چند ماا اس از حماسه سیاهکا تامیم مریرگریررد       

آهنگ  برای ای  واقعه ب ازد و از شهریار قنبری هم 

میخهاهد ترانه ای درمهرد دلگیر بهدن زرو  جمعره  

ب راید . وقت  ای  ترانه به نا  جرمرعره بره برازار آمرد                

یک  از ارفروش تری   ف ه های مهسیق  ایران  تا 

آن زمان  ردید و خهانرنردا آن فررهرا د بره  یرکر  از                      

مشههر تری  خهانند ان به ویژا بره عرنرهان خرهانرنردا           

معتر  و سیاس  در آمد اوج ای  شهرت را میرترهان   

اس از اجرا و اخش آهرنر  شربرانره دان رت ایر  اررر                   

ساخته ای است از اسرفرنردیرار مرنرفررد زادا برر روی                     

شعری از احمد شامله. ای  تررانره ترا مردت هرا مریران                   

روشنفکران تداع   ر واقعه سیاهکا انداشته میشدا . 

مدیراستریه دی که که منتشر کنندا ای  آهن  و هرمره   

بهدا اسرت   75تا 71کارهای فرهاد در فا له سالهای 

میگهید: اس از آنکه ساواک ای   ف ه را جمع کررد     

دانشجهیان جلدهای خال   فر ره شربرانره را بره چرنرد                 

برابر قیمت خهد  ف ه م  خریدند . یرکر  دیرگرراز            

ترانه های مشههری که در رابطه با حماسه سیاهرکرا   

ساخته شد ترانه سررود جرنرگرا اسرت کره سررودا ای                  

است از جنت  عطائ  بر روی آهنگ  از بابک بریرات   

که با  دای داریهش اجرا شد. ایر  تررانره را جرنرتر               

دقیقًا در شرایط  سرود که اهستری ازچریکها چرا     

شدا و درجنگا ت ت تعرقریرب قررار داشرترنرد. حرمراسره                  

سیاهکا چنان تاریری بر مهسیق  دهه انجاا میرگرذارد   

که حداقا برای یک دهه  ابهل  ر  ورزی   ارژمران          

بختیاری   نها   فهی ها جای خهد را به شرهرریرار      

قنبری   ایرج جنت  عرطرائر  و اردزن سررفرراز هرا                 

میدهند ابهل     با ها   مرتض  ن  داود ها وکلنرا  

علینق  خان وزیری ها در سایه منفررد زادا   برابرک          

بیات   واروژان ها قرار میگیرند و خهانند ان  چهن 

فرهاد   داریهش   فریدون فرروزر  هرا آن چرنران بره               

درون تهدا ها میروند کره ترا مردترهرا سرایره اشران برر                      

خهانند ان  چه بدیع زادا   قهام    فاخته ای سنگین  

میکند و اشعار نی  از قافیه های  ا و برلربرا و کرمرنرد           

 ی هی یارمیگذرد و تبدیا بره  جرمرعره ای زرمرگریر                    

میگردد که از ابر سیاهش خهن میرچرکرد و یرا کرهچره             

های باریک و دکانهای ب ته ای را به تاهیر میکشرد  

که از آنها مرد ان  را میبرند که  مردنشان نه بخاطر 

تما  شدن نفت چرازشان است که هنرهز یرک عرالرمره          

درای  مریران  نربرایرد نرقرش                 نفت تهی چرازشان است. 

ترانه سرودها را فررامرهش کرنریرم تررانره سررودهرائر                  

نظیر ق م  رود  خهن ارزهانهرا   آترش   زنردانر                  

آفتا  کاران جنگا و دا ها ترانه سرود زیبرای دیرگرر      

که برخ  از ای  ترانه سررودهرا آن چرنران بره درون                

تهدا ها رفتند که به جرات میتهان ادعا کرد کره مرثرًح        

ترانه سرود آفتا  کاران جنگا مرزهای مررغ سر رر      

را درنهردید اما نه برای یک دهه یا یک دورا خاص 

که میتهان  فت جاودانه شد.ب  تردید چره قربرا و چره            

اس از حماسه سیاهکا بیشتری  تاریر اذیری و ترارریرر    

 ذاری از حماسه سیاهکا و جنبرش م رلر رانره از آن            

شعرو ادبیات است . در ای  رابطه میتهان از شامله   

نعمت آزر    خ رو  ل رخر    کررامرت دانشریران                

سعید سلطان اهر   ههشن  ابتهاج   اسماعیا خرهئر    

مهدی اخهان رالث و بیشماران دیگری نرا  بررد. ارس           

از سیاهکا بیشتری  سهم در ادبیات متعلق به شرامرلره      

 میباشد . 
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 35ادامه در صفحه 

 دبیاتتاثیرحماسه سیاهکل در ا

یکی از آثار ماندگار موسیقی سنتی ایران با تصنیف پویان 

توسط یکی از قوی ترین گروه های موسیقی سنتی ایران 

شب است و ” به اجرا در میآید  71گروه چاوش در سال 

چهره ی میهن سیاهه ، نشستن در سیاهی ها گناهه ،  

تفنگم را بده تا ره بجویم ، که هر که عاشقه پایش به راهه 

شب و دریای خوف انگیز و ” و سپس در ادامه می آید 

توفان ، من واندیشه های پاک پویان ، برایم خلعت و خنجر 

 بیاور ، که خون می بارد از دل های سوزان.



 زنده باد عزم و اراده خلل ناپذیر کارگران به سرنگونی نظام سرمایه داری !

پیام کمیته کردستان به شرکت کنندگان  

در مراسم بزرگداشت چهل و چهارمین 

 سالروز حماسه سیاهکل

 سح  ای سازمان فردا

 سح  ای سازمان عشق

 سح  ای   ترش میهن  

 سح  ...

سریراهر را      در چها و چهارمی   سرالرروز رسرتراخریر                

سازمان چریک های فردایر  خرلرق ایرران           بنیانگ اری

 رمتری  و انقحب  تری  درودهرایرمران را نرثرار شرمرا              

رفقای شرکت کنندا در مراسم ب ر رداشرت ایر  روز        

 تاریخ  م  کنیم.

سال ایش در شرایطر  هره دیر رتراترهر            چها و چهار 

اف ار   یخته رژیم اهله  با همر رار  و اشرتریربرانر             

تما  عیار حامیان ام ریالی تش جه رعب و س هت را 

بر جرامرعره ایرران م رترهلر  هرردا برهد ق در اعرمراق                           

جنگلها  سیاه ا ای   فیر  رلرهرلره  فردایر  برهد هره                 

خها  از چشرمران مر دوران رژیرم و سررخرهرد ران                

 م فا  را ربهد. 

اقدا  قاطع و انقحب  رفقا  حماسره آفرریر  مرا در آن             

مقطع تاریخ  ناش  از درك عمیق و علم  از اردیردا       

ها  اقتااد  ق اجتماع  ق سیاس  حراهرم برر جرامرعره             

آنروز ایران بهد و تههم و خیانتها و ت لریرلرهرا  زریرر         

واقعبینانه و ان راف  را ااسخ  چنی  م  برای رت هره        

ایشرو فدای  بدون تر  از ارت ا  اشتباهات و رفرع      

آن در جریان عما ق قاطعانه رسالت تاریخ  خرهد را     

 در جهت رشد و ت اما مبارزا طبقات  ایفا نماید .

 8جنبش آزاز شدا تهسط رفقا  فدای  ترنرهرا در طر            

سال به آنچنان جنبش عظیم  تبدیا شد هه در اعرمراق   

تهدا ها  هار ر و زحمر رترش نرفرهذ هررد و بره یرک                   

جریان در عر ه سیاس  _ اجتماعر  جرامرعره تر رت            

زیرا ی ربات و   جسلطه ایران مبدل شد و طهفان وار 

ام ریالی م جهان  را آمراج حرمرحت قراطرع و                 آرامش

برا     75برهرمر        22انقحب  خهیش قرار داد چنانچه در 

نفهذ میلهن  خهد در تهدا ها  ب اخاسته میهنمان و برا    

اشتهانه ا  عظیم مهجبات سرنگهنر  یر ر  از عرقرب            

ماندا تری  سی تمها  سیاس  _ اقرتراراد  سررمرایره              

  دار  واب ته به ام ریالی م را فراهم ساخت .

آرمانها  وازی  هه چها و چهار سرال اریرش رفرقرا             

انرقرحبر  وا داشرت            وااهباز فدای  را به اقدا  قراطرع        

هررمررچررنرران الررهررا  بررخررش هرر اران و مرریررلررهنررهررا ان رران                

آزادیخهاا و برابر  طلب در مااف با ح همت جها 

و تاری   و استثمار سرمایه دار  بمنظهر بررقررار    

جامهه ا  عار  از تمام  مظاهرر سرترم و اسرترثرمرار              

است . آرمانهای  هه اشتهانه قدرتمرنرد آنران  ررذار از            

مبارزا ا  خهنی  و ار فراز و نشیب چرهرا و چرهرار         

فر ت طلبان و دسرت اررورد ران      بگذار ساله است . 

م تب بهرژواز  هر یك از زاویه مشخا  و با قرلرم   

فرسای  و درست کردن شههای مبتذل سرآزاز جنبش 

نهی  همهنی تي را مرهرد حرملره هردفرمرنرد خرهد قررار                  

دهند . فدای  همهنریر رت را چره براك ا رر در م ریرر                      

ت هل و در ههران مبارزا طبقات  ه ار جبهه برر او      

  شهدا شهد .

در اایان ضم  درود مجدد بره شرمرا رفرقرای شررکرت               

کنرنردا در مرراسرم و تشرکرر از رفرقرایرمران در واحرد                            

 هتنبرگ سازمان برای تدارک ایر  مرراسرم   یراد و               

خاطرا فرزندان دزور خلق و ترمرامر  مربرارزیر  راا             

آزادی و برررابررری را  رررامرر  مرریررداریررم و برره خررهن                   

سرخشان سه ند میرخرهریرم کره ترا سررنرگرهنر  رژیرم                   

مرتجع جمههری اسحم  و ام ریالی م و ایادیش یکد  

به امید روزی کره مرراسرم هرای ایر              . از اای ننشینیم

چنی  را در سرراسرر ایرران و برا حضرهر مریرلریرهنر                        

 کار ران و زحمتکشان   رام  بداریم .

در اهت ار باد ارچم برافراشته شدا رسرتراخریر  هربریرر            

 سیاه ا

 سرنگهن باد رژیم جمههری اسحم  

 برقرار باد جمههری فدراتیه شهاری 

 کمیته کردستان سازمان ات اد فداییان کمهنی ت 
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 خون الله ها
   خ رو  ل رخ  

  گل های وحشی جنگل 
اینک به جست و جوی خون 

  شهیدان نشسته اند
  جنگل 

کجاست جای قطره های خون 
 شهیدان ؟

  ایا 
امسال خواهد شکفت این الله  

 های خون ؟
  ایا پرندگان مهاجر 

  امسال
  با بالهای خونین 
  آن سوی سرزمین گرفتاران 
 آواز می دهند ... ؟ 

  ایا کنون
  نام شهیدان شرقی ما را

  آن سوی مرزها 
 تکرار می کنند ؟ 
  امسال 
  جای پایشان 
 بارانی از ستاره خواهد ریخت ؟ 
  امسال 
  سال دست های جوان است 

  بر ماشه های مسلسل
  امسال 

  سال شکفتن عدالت مردم
  امسال 
سال مرگ دشمنان و هرزه  

  درایان
  امسال

دست های تازه تری شلیک  
  می کنند

  جنگل 
  پیراهن محافظ در ستیز خلق 
 باران بی امان شمالی 

  اگر بشوید خون
  خون مبارزان

  این الله های شکفته 
  در رنج و اشک ها

  در برگ های سبز تو هر سال 
  زنده است 
  آوازهای خونین 
  امسال زمزمه ی ماست 

  اما
  در چشم ما

  نه ترس و نه گریه 
  خشم بزرگ خلق

  در هر نگاه ساکت ما
  شعله می کشد

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بخشی 

از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

بما     3143است که در تاریخ بهمممن     

حماسه سیاهکل متولد شد .فمدائمیمان       

 75کمونیست قبل از قیام بهمن مماه    

در کنار سایر رزمندگان راه آزادی بمر  

علیه نظام شاهنشاهی مبارزه کردند و 

با امید به پیروزی در سرنگونی رژیمم  

شاه نقش مهمی بازی کردند .بعمد از     

شکست انقالب و حاکمیت جممهموری   

اسالمی ، فدائیان کمونیست به هممراه  

بخشی از مردم کارگر و زحمتکش در   

و     کارخانه ها ، دانشگاه ها ممدارس   

روستا ها که منافع خود را در تضاد بما  

حاکمیت سرکوبگر جدید میدیدند ، بمه  

تداوم انمقمالب پمای فشمردنمد در            

سازماندهی و همدایمت ممبمارزات           

کارگران ، دهقانان ، زنان و سایر اقشار 

  اجتماعی شرکت کردند .

http://www.avayeazad.com/khosro_golsorkhi/index.htm


 حق تعیین سرنوشت تا جدایی کامل حق مسلم خلقها !

سرال بره  ررامریرداشرت              99رفقای ع ی  برعرد از              

روزی نش ته ایم که به اعتراف دوست و دشم  یکر   

از مهمتری  و تاریر  ذارتری  وقایع تراریرخ مرعرا رر          

ایران است . حماسه سیاهکا آنچرنران زنردا اسرت کره             

 هی  همریر  دیرروز رفرقرای از جران  رذشرتره مرا در                         

جنگلهای سیاهکا آن را آفریدند . همهارا و بردرسرتر      

نهشته های فراوان و سخرانیهای متعدد و نشر رترهرای       

مختل  در و   درایت و شجاعرت عشرق و ایرمران           

آفرینند ان حماسه سیاهکا انرجرا  شرد ولریرکر  نرکرتره                  

بهمر    91ا ل  و مهم آن است که آنچه رفقای ما در 

رقم زدند تنها و تنها ااسخ درخهر و شای رتره برهد       91

به سالها درماند   و رخهت و ت لیم طلب  حراکرم برر        

و  ق جنبش کمهنی ت  و ایضأ جنبش اجرترمراعر  ایرران       

بدرست  هم نتیجه مطله  را به بار آورد . تهلد فدای   

مهجب تهلد دوبارا جنبش کمهنی ت  ایران شد . کردا      

وجدان ب  زر  و آ اا مریرترهانرد مرنرکرر ترارریرر ایر                     

حرکت در شک ت  جه و تبدیا شدن  .ل بره  رفرترمران           

 رردد و     ق افکار و اعمال افراد و مر رافرا و مرجرامرع              

دین  از  لهله های شلیک شردا و خرهنرهرای جرهشران               

ریخرتره شردا رفرقرای مرا در جرنرگرلرهرای سریراهرکرا و                              

اح ا  نکند . نا فته هرای    ق سیاهچالهای رژیم اهلهی

ب یاری ایرامهن جنبش فدای  مطر  است امرا نرکرتره         

مهم وضعیت دردناک فعل  جنبرش فردایر  اسرت چررا            

ارچم ارافتخاری که با خهن بریرژنرهرا و م رعرهدهرا و                

بررر زمرریرر  افررتررادا       ق مررهرررنررهشررهررا .....  ررلررگررهن شرردا              

هر چند نمیتهان تحش نهکریر رگران و ترازا بره              ق است

دوران رسیدا های سیاس  که همهارا کهشریردا انرد برا         

نادیدا  ررفرت      ق تخریب ای  حرکت عر  وجهد کنند

ولیک  تاس  بار آنجاست که جرنربرش فردایر  را خرهد             

سریرر تر رهزت سریراسر  و               . فدای  به تحشر  کشرانردا     

طبقات  جامعه و رشد مبارزا طبقات  و ترارریرر آن برر         

اح ا  و سازمانهای سیاس  و شکا  یری مرز بندی 

های جدید زیر قابرا انرکرار اسرت . اریردایرش و رشرد                      

طیف  مهسه  به اکثریت که به زیرر عرلرم برهرژوازی         

خ ید  هاا خهب  است ولیک  وجدا همه ت هزتر  کره     

در جنبش فدای  رخ داد از چرنریر          51بعد از تاب تان 

ترنر     ق فرمهل  ایروی میکرد ؟ آیا خرهد خرهاهر  هرا        

منافع باندی و جناح  ) که البرتره هرمره از           ق نظری ها

تاریری نداشرتره انرد؟        خاایص جامعه طبقات  است ( 

را   x چگهنه است وقت  اسناد و نهشته هرای جرریران       

مطالعه میکنیم همان مفاهیرم و مرهاضرع در اسرنراد و                

با قدری بازی با کلرمرات و چرنرد          z و y اوراق جریان

جمله اس و ایش مشههد است . براست  اخترحفرات مرا       

از اشتراکات ما بیشتر است ؟ چگهنه است با م افلر   

انرجرمر  دفراع        ق با اسام  ار طمطراق چهن می  کتا 

فرحن   ق انجمر  دفراع از زنردانر  سریراسر                 ق از کار ر

جریان  .ل.  و فحن جریان چپ مدرن !! ) کره چرپ            

سرررنرررتررر  !! نرررقرررا مرررجرررالرررس خرررنررردا برررازارشررران                            

میرترهانریرم  ررد هرم آیریرم ترا براا رطرح                          است ( .....      

ااهزسیهن چپ انقحب  را شکا دهیرم ولر  چرنرد نرفرر             

اعضای یک خانهادا نمیترهانریرم دور هرم برنرشریرنریرم و                   

 جنبش فدای  را احیا کنیم؟

واقعیت دردناک و زیر قابرا انرکرار ایر  اسرت کره                  

علیرزم تبلیغات و هریراهرهیر  کره  رروهرای جرپ در                   

جرنربرش     ق ارایه میردهرنرد     برنامه های متعدد تلهی یهن 

کمهنریر رتر  ایرران حرال و روز برهرترری از جرنربرش                           

ندارد با ای  تفاوت که در    91کمهنی ت  قبا از بهم  

 ذشته تنها سکهت بر ای  جنبش حاکم بهد و حال فقط 

حرف و حرف و حرف که نره ترنرهرا رژیرم کرمرترریر                   

خطری را از ای  جنبش اح ا  نمیکند برلرکره طربرقره           

کار ر هم کمتری  اهمیت را به آن مریردهرد آن هرم بره            

نکته ای کره       ق عد  حضهر در ایران ق یک دلیا سادا

خهدشان بدان باور ندارند و ای  خرهش براوری برحی        

جرران کررمررهنرریرر ررتررهررای ایررران اسررت و برره قررهل رفرریررق                

 ل رخ  می ندارند مررکر  زمریر  آنرجراسرت کره خرهد                  

 91ای تادا اند . بر ای  باوریم م  بای ت و میترهانریرم       

بهم  دیگری بیوفرینیم ) نه بدی  معن  کره برار دیرگرر          

سح  بدست  یریم و از جنگا دیگری سر برآوریم (   

و با احیای مجدد جنبش فدای  تاریر ب  ایر  برر سریرر         

ت هزت درون جنبش کرمرهنریر رتر  ایرران برگرذاریرم .                 

جنبش خهد خهاهان و خهد مر رهران نرابریرنرا نریراز بره                

تلنگری اساس  دارد ترا از ایر  طرریرق بر ر رترریر                      

خدمت را به طبقه کار ر ایران بنماییم. مریربرای رت بره        

خاطر طربرقره کرار رر م رترا را و خ رتره و نراامریرد                            

به خاطر خهنهای ااک بر زمی  ریخته رفرقرای    قایران

برره خرراطررر ددمررنررشرر  هررا و جررنررایررات و                    ق دلرریرررمرران 

 رد هرم    ق زارتگریهای رژیم فاسد جمههری اسحم 

آییم و یکبار برای همیشه منافع و ماالح  رروهر  و       

م فل  خهد را نادیدا بگیریم و طرح  نه دراندازیم تا 

بتهانیم با قدرت خهد را داخا ایران بنمایانیم و به همه 

بفهمانیم فدای  همیشه زندا است جرهن طربرقره کرار رر           

 زندا است .
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چریک نمی  پیام کمیته ایالتی تهران به رفقای شرکت کننده در یادمان حماسه سیاهکل  

 میرد

رفیق مرضیه احمدی ”
 “اسکویی
 

به خاطره ی رفقا، 

احمد خرم آبادی و 

 کاظم سالحی

 
 من از کرانه های داغ خلیج می آیم

 از شن زار تفته
 من از سیستان و کردستان برخاسته ام

 در صالبت کوه های لرستان
 اوج سرفرازی را یافته ام

 و شرارت بادهای کویر را دیده ام
  

 من از دشت های وسیع خراسان
 و دره های عمیق آذربایجان گذشته ام

 
 از فراز دماوند سرکش

 تا نشیب دامنه های البرز
 از کناره ی خشک رودها

 تا ساحل خون آلود خزرعبور کرده ام
 و در جالل جنگل داغدار زیسته ام
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 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ، زنده باد سوسیالیسم !

قبا از اینکه به مهضهع ا رلر  بررنرامره بر ررداز  و                

دربررارا ترراررریررر حررمرراسرره سرریرراهررکررا              مررتررنرر  رو کرره          

برمبارزات دمکراتیرک و آزادیرخرهاهرانره ترهدا هرای                

است رو برایتان بخهانرم جرا دارد کره از             مرد  ایران

ایرر  تررریرربررهن هررمرردردی خررهد  را بررا خررانررهادا هررای                  

کره خرهن اراکشران را رژیرم قررون                 زندانیان سیاس     

وسطایر  جرمرهرهری اسرحمر    جرمرهرهری اعردا  و                       

شکنجه ط  دو روزا  ذشته   بر خاک ریخت. اعرح    

کنم . و چند بیت  از ز ل برنرد   رفریرق فردایر  سرعریرد                   

و زندانیان مقاو   سلطان هر را به یاد تمام  رزمند ان

 تقدیم  کنم:

 ترررررا هررررره در برررررنرررررد یررررر ررررري برررررنرررررد  ه رررررت                                  

 برررررا تررررره او سرررررهخرررررتررررره اررررریرررررهنرررررد  ه رررررت                              

 نرررررربررررررر  راز  مررررررگررررررر بررررررا خررررررهرشرررررریررررررد                              

 ترررررا بررررره خرررررهن ریشررررره سررررره رررررنرررررد  ه رررررت                              

یاد تمام  مبارزی  راا آزادی و برابری  رام  باد و   

امرریرردوارا  کرره روزی ایرر  جررنررایررتررکرراران حرراکررم بررر                 

کشررهرمرران بررا دسررتررهررای اررر تررهان خررلررق برره سرر ای                    

 اعمالشهن برسند .

تاکنهن دربارا اهمیت تاریخ  و نقاط ضع  و قهت             

مبارزا ای که رفقای ما در ای  روز آزاز نمهدند   به 

دفعات و از زوایای مختل  سخ  بمیان آمدا است .               

تاریر حماسه  اما مهضع  که کمتر به آن ارداخته شدا         

سیاهکا و جنبش م ل انه سازمان چریکهای فدائ              

خلق ایران برمبارزات دمهکراتیک و آزادیخهاهانه            

تهدا های مرد  ایران به همی  دلیا م  در ای                            

 خاهص متن  رو امادا کرد  که برایتان م  خهانم .          

البته م یهلی  مراسم  به خاطر ذیق وقت برای ای                  

 فتار دا دوازدا دقیقه بیشتر وقت تعیی  نکردن .برای    

حضار م تر  روشنه که  فتار دربارا تاریر مبارزا             

م ل انه چریکها در مبارزات دمهکراتیک تهدا های         

مرد   به زمان  ب یار بیشتر از ای  نیازمندا امیدوار  

ای   بررس  مختار ما درای  مراسم آزازی باشد                

برای بر  اری سمیناری وسیع تر برای بررس                   

 عمیق تر و همه جانبه ترای  مهضهع.

بخهب  میدانیم که برخ  مهاقع حهادث و رونرد هرای         

اجتماع  بقدری ایچیدا میشهند که فرهرم و درک آنرهرا           

برردون تررکرریرره برره فرراکررت هررای مشررخررص مشررکررا                            

میشهد.رابطه مبارزات دمهکراتیک و آزادیخهاهانه با 

مبارزا م ل انه هم از همی  مقهله است .برخ  ها که 

مقهله های اجتماع  و سیاس  را از زاویه مکانریرکر     

و نه دیالکتیک  و علم  می نجند. هر  قادر به درک  

م تهای اجتماع  اقدامات م ل انه در مقطع تاریخر   

نمیشهند. بدون درک شررایرط مشرخرص           71و 91دهه 

تاریخ  که مبارزا م ل انه در آن در دستهر جرهانران   

ایشرو و کمهنی ت کشهر ما قررار  ررفرت  نرمریرشرهد            

تاریر ژرف آن را بر مر رترهای اجرترمراعر   تر رهزت                

آزادیخرهاهرانره و بررابرری طرلربرانره ترهدا هرای مررد                          

بدرست  درک کرد آنگاا ترارریررات برارز و د رر رهن             

کنندا آنرا در زمینه مبارزا عرلریره سرترم و اسرتربرداد و                 

زور و سرررکرره  و برره عرربررارت دیررگررر مررطررالرربررات                     

دمهکراتیک و آزادیخهاهانه تهدا های مررد  مشراهردا        

کرررد و در ترررازوی سررنررجررش قرررارداد. برراتررهجرره برره                  

فر ت ب یار م دود م  سع  میکرنرم بره ایر  نرکرتره              

اشارا بکنم  و کنکاش در زوایای تاریخ  و تر رلریرلر         

آن را به حضار وامیگرذار . قربرا ازمر  رفریرق فررخ                 

دربارا تاریر حماسره سریراهرکرا و مربرارزا م رلر رانره                    

برهنروادبیات   بت کرد. براست  م بهبیت سررود     

هررای سررازمرران اشررعررار و ادبرریررات و هررنرررورزی کرره                 

درحهل وحهش ای  مقطع تاریخ   خرلرق شردا انرد را           

میدانیم که هنهز هم درجنش های اجتماع  کرار رران     

  زنان و جهانان در مراسم های مختل  بره کراربرردا      

میشهد. م  مثال  میاور  .سررودا مرعرروف سرراومرد            

زم تهن را همه شنیدا ایم) رچه ب  شرمانره جرانریران        

دیررروز و ا ررح  طررلرربرران امررروز هررمررچررهن هرر ار                 

ای  ترانه را بره سررقرت برردا          75دستاورد دیگر قیا  

اند و از تریبهن هایشان اخش م  کنند(  واز ریررائر         

اررمرر رتررهائر  و ترراز ر  و مرر ربررهبریررت آن براخرربرریررم.                     

بازشناخت تاریرات ای  ترانره سررود  برخرهبر  نشران               

میدهد که م تهای فرکرری آن برا مررحلره خرا ر  از                  

جنبش انقحب  ایران برای آزادی و سرهسریرالریر رم  و               

مطالبات عمیقا دمهکراتیرک جرامرعره انرطربراق عرمریرق                 

دارد. همی  انطربراق برا مررحلره مرعریر  تراریرخر   بره                          

م بهبیت سریع و وسیع آن انجامریرد . ا رر برا هرمریر                  

قیا  م بهبیت سازمان چریکهای فدائ  خرلرق ایرران        

را در مقطع قیا  مقای ه بکنیرم و در  رفربرنردی هرای               

جامعه ببریرنریرم  آنرگراا ار  خرهاهریرم بررد کره مربرارزا                             

م ل انه چره ترارریرر شرگررفر  برر اقشرار روشرنرفرکرر                          

ازادیخهاا و برابری طلب جامعه و از آن طریق عمح 

بربخش مهم  ازمبارزات و مطالبات آزادیخهاهانه و   

سهسیالی ت   ترهدا هرا دربررابرر سریرا عرظریرم عرقرب                      

مررانررد رر  و ارتررجرراع کرره از سررهی طرربررقررات دارا و                      

ام ریالی تها حمایت میشدند   داشرتره و عرمرح برخرش                 

ارریررشرررو جررامررعرره را بررا ایرردا هررای آزادیررخررهاهررانرره و                   

دمهکراتیک در برابر هم قدرت استبدادی م تقر و هم 

ااهزی یهن ارتجاع  و مذهب  آن  نمایند   مریرکررد.      

اینکه چرا سرانجا   ارتجراع مرذهربر  بررمرقردرات مرا               

 حاکم شد  ب ث دیگری است .و مربهط به تهازن قها.

روش  است که برای برس  ای  نتیجه  یری  نیاز بره  

اسرت     71و 91تشریح چالشهای جامعه درفا له دهه 

که متاسفانه فر رت اجرازا برررسر  آن را نرمریردهرد                    

 ومرر  فررقررط برره فرررازهررائرر  از آن اشررارا مرریررکررنررم.                         

ترا حر   فررا ریرر           99ایومدهای انقح  سفید بهم  -9

  -سال 99یعن   9477رستاخی  

جامعه از نرظرر سریراسر  بره مرقرطرع  قربرا ازانرقرح                           

مشروطه حت  به مرقرطرع جرنربرش ترنربراکره رانردا شردا                     

بهد .درمقطع حماسه سیاهکا وآزازمبارزا م رلر رانره       

آنرچرنران جره رعررب و وحشرت و اسرترربرداد و خرفرقرران                          

برجامعه حاکم شدا بهد که هرر رهنره امرکران فرعرالریرت              

دولت و دربار به طرف سیاس   و فرهنگ  م تقا از 

سخت  سرکه  میشد . حت  خهاندن رمران هرائر  کره          

احتمال دادا میشد  دارای م تهای اجتماع  و سیاسر   

بهدا و به رشد آ اه  خهانندا ن بت به دمهکراسر  و    

آزادی کرمرک مریرکررنرد برره زنردان و شرکررنرجره مرنرجررر                          

میگردید. ب  عمل   و یا  و نا امیدی برهمه احر ا    

مجامع و حت  م افا حکم میراند ته هئ  زی رتر  در     

زیر مهمی  استبداد چارا نااذیر شدا بهد و چنان جهی 

ایجاد شدا بهد که اسراسرا قردرقردرتر  شراا و دسرترگراا                    

 سرکه  او ابدی مینمهد.

مبارزا برای آزادی و دمهکراس  میباید برر ایر  جره          

فائق میامد و قدرقدرت  و شک رت نراارذیرری دسرترگراا            

استبداد را درذه  تهدا ها و عرنرا رر اریرشررو درهرم              

میشک ت.یعن  یخ های زم تان را میشک رت ترا  را         

 بررررررررهرررررررراران ازادی شررررررررکررررررررهفرررررررراشررررررررهنررررررررد.                   

عاما خارج  یعن  جن  سرد  و فشرار بره اتر راد         -2

 شهروی . 

درای  رابطه استراتژی زر  درمقابا مرهرار جرنربرش        

های انقحب  و چپ  به سیاست کمک بره قرلرع و قرمرع            

نیروهای چپ و تشهیق مذهبیهن بنیانگرا از ااک رتران   

و افغان تان   رفته تا فل رطریر  و اسررایریرا و ایرران                

ازلر را    - سیاست کاربردی آنها در خراورمریرانره برهد.        

اقتاادی البرتره در زیرر بر ر رترریر  مرعراملره تراریرخ                       

بیلیهن/ مریرلریرارد دزر و             99طهفانیان بمبلغ -ک ینجر

ه ار م تشار آمریکائ  با حرق کرااریرترهزسریرهن/             12

ماهنیت قضای  برای ژاندارم  خلیج فرار  تضراد       

در طبقات حاکمه را هرم حراد کرردا برهد ایر  عرامرا                      

 311// شماره  3131بهمن ماه  

 3صفحه 

 تاثیرحماسه سیاهکل در مبارزات دمکراتیک خلقهای ایران 

 در بزرگداشت حماسه سیاهکل ساالر حسامیمتن سخنرانی رفیق 



مرفه شهری هم شدا بهد که زیر سیرطررا برهرژوازی      

کم ررادور/ واب رتره اح را  حرقرارت مر  کررد. امرا                        

درمخرالرفرت برا دربرار ضرد چرپ برهد و خرهد را بره                             

ااهزی یهن مذهب  میچ باند و عاما تقهیت آن بهد که 

بعد ها دیردیرم کره چرگرهنره زیرربرال و اررخرمریرنر  را                            

 دردولت مهقت وشهرای انقح   رفتند. 

ازسهی دیگرف اد بانکهای استقراض   فرواراشر     -4

کشاورزی  نبهد مراک  کارآمهزی بررای رعریرترهرا و          

خیا رعیتهای خررافر  را بره حراشریره                -خهش نشینان

شهرهای ب رگ کشاند. بخش مهم  از کارخانه ها و    

مراک  کار ری انباشته از روستائیان ترازا بره شرهرر           

آمدا با افکار و عقایرد روسرترائر  برهدنرد  در فرا رلره                    

   و 99تا انقح  سفید بهم   41زمان  تظاهرات دی 

اس از اجرای مراحا چرنرد  رانره ا رححرات ارضر               

 ای  خیا خراف  میلیهن  زمینه مناسب سیا ترخرریرب    

کره   .و رجعت به  ذشته های دور در جامعه ما برهدنرد  

درمقابا خهاست ها و مطالبات دمهکراتیک  سازمران  

چررریررکررهررای فرردائرر  خررلررق ایررران نررظرریررر آزادیررخررهای              

دمهکراتیک  بررابرری زنران  ازادی بریران انردیشره و                  

تشررکررا رفررع سررتررم مررلرر  و ...برره مررقرراومررت و مررقررابلرره                     

 سررررررررررازمررررررررررانرررررررررردهرررررررررر  مرررررررررریررررررررررشرررررررررردنررررررررررد.             

در واقع امر نقش مذهب بعنهان  92خرداد   97واقعه 

عاما ذهن  را که هنهز عاما عریرنر  آن مرهریرا نشردا               

برج ته میکند که بطرز خهنین  سررکره  شرد. ولر             

عرامرا عریرنر          75تا بهم   99در فا له زمان  بهم  

یعن  سیا خراف  رعیتهای حاشیه شهرها قها  یافته و 

سرانجا  با  سرمایه  ذاری کشهرهای زرب  و سریرا     

تبلیغات به نفع استقرار حکهمت مذهب  با همان عاما 

تلفریرق شردا  و برا کرمرک بر  دریرغ                      92ذهن  خرداد 

ام ریالی تها تهازن قها را بررهرم زد. و انرقرحبر  کره                  

جرقه های آن درحماسه سیاهکا زدا شدا بهد و برای 

ت قق اش جان ها فدا شدا بهد در واقع امر در جرهرت       

تررکررهیرر  ترراریررخ و در خرردمررت اسررتررقرررار آزادی و                       

سهسیالی م و تغییر شرایط زنرد ر  طربرقرات و اقشرار             

زحمتکش جامعه برهد و برر مربرارزات آن هرا ترارریرر                     

درچرنریر  فضرا        .میگذاشت و از آنها تاریر مریر رذیررفرت     

وتهازن قهائر   مربرارزات دمرهکرراتریرک و بررابرری                    

طلبانه را نمایند   میکرد و تهدا های عظیرمر  راکره      

خهاهان ت قق خهاست ها و مطالبات دمرهکرراتریرک و       

 عدالت خهاهانه خهد بهدند را نمایند   مینمهد.

تاکیدا باز یادآورشره  کره نریرروهرای عرظریرم ارترجراع                   

وام ریالی م  برزمینره عرقرب مرانرد ر  جرامرعره دسرت                   

دردست هم دادا بهدند و دربرابر جنا  چپ جنبش که 

بهتری  و مجر  ترریر  کرادرهرایرش را ازدسرت دادا               

بهد     آرائ  کردا بهدند.  درفا له چنرد سرال ترا         

به قیا  ه اران م جد برهر یرنره دولرت سراخرتره شردنرد.                 

اف ایش آمار تکایا  ح ینه ها  م اجد  نشریات دین   

برا سررکره  خرهنریر  نریرروهرای                   75ترا     91دهه های 

مترق  سکهزر دررا  آنها سازمان چریکهای فدائ  

خلق همراا بهد. شاا  نه تنها به اف ایرش شردیرد شرمرار           

م جد و تکایا ادامه داد بلکه با خریرلر  از روحرانریرهن           

مخال  خهد نی  نظیر دعهت از آیت اهلل ح یر  قرمر       

آشت  نمهد. مذهبیهن تهان تند تشکیحت درست کنرنرد.    

مدار  متعدد براا دارند. کادرسازی کنند. هیات های   

متعدد راا انردازی کرنرنرد. درحرالریرکره  بردترریر  نرهع                          

خشهنت سیاس  و سرکه  سریراسرت هرمریرشرگر  وی               

درقبال نیروهای چپ وسرکرهزر برهیرژا قرلرع و قرمرع                   

 نرریررروهررای سررازمرران چررریررکررهررای فرردائرر  خررلررق بررهد.              

حت  دروزگهئ  رهبر .شعارهای اولریره او برر ضرد              

سرمایه داری و قهل دروزی  او  مبن  بررطررفرداری      

از آزادیها هرچند ازمنظر  ارترجراعر  و رجرعرت بره               

 ذشته بهد  که اساسا با مهضع ونرقردچرپ آیرنردا نرگرر              

قیا  مع الفارق بهد. بیشتر ت ت تاریر نقش مبرارزات   

سازمان چریکها و نقش آن دربیداری و آ اهر  مررد      

ن بت به ک ب حقهق و آزادیهای سیاس  و مبارزا برا  

ستم واستثمار برهد کره بررآن برهد ترا برا مارادرا بره                         

مطله  ای  خهاست هرا وشرعرارهرا ایر  ترارریررات را                   

 خنث  کند.

چرمردان اوراق برهرادار و جرهاهرر و                    52وقت  شاا با 

نفری فرار را بر قرار ترجریرح داد ادامره         52خانهادا 

 دیرررررکرررررتررررراترررررهری فرررررردی مرررررمرررررکررررر  نررررربرررررهد                      

برعکس نظر هر دیکتاتهر  دیکتاتهری ابدی و شکت 

نااذیر نی ت. ای  چی ی بهد که درحرمراسره سریراهرکرا           

 .زنرر  آن برررای برریررداری تررهدا هررا برره  رردادرآمررد                 

دیکتاتهر فردی مادا  العمرشاا به ته خط رسید. بردیر     

ترتیب  شعار سرنگهن  سلطنرت فردایریران شرعرار کرا              

انقح  شد و تاریخ   ت مهاضع آنهرا را برروشرنر          

روز نشان داد. سرود سراومد زم رترهن ترحقر  یرک             

ترانه با یک ل ظه تاریخ  یک کشهر کره درحرمراسره       

شت سال مبارزا خهنی  وب  وقفه  بررای      8سیاهکا و

نابهدی سرترم و اسرترثرمرار و زور و سررکره  ریشره                        

داشت  دلیا ا ل  م بهبیت آن بهد که نهید ایرروزی  

را همراا داشت. شعر آن تاهیرر رر فررار زم رترهن           

م تهای اجتماعر  آن     .اختناق و آمدن بهار آزادی بهد

خهاست و مرطرالربرات آزادیرخرهاهرانره و دمرکرراتریرک                       

عمیق  بهد که ازانقح  مشروطیت بدین ره در اشرت       

سد استبداد و خفقان تلنبار شدا برهد و برترهسرط سرح               

چریکهای فدائ  خلق سقر   بشرکرافرت و بره ترنردری                  

تبدیا شد. معرهرذا  تراریرخ برازیرهرای خرهدش را دارد                      

هنهز بدتری  نهع استبداد و خهدکامک  برمقدرات مرا  

حاکم است وتارسیدن به آزادی و سهسیالی م که هدف 

بنیانگ اران سازمان برهد راا درازی دراریرش داریرم               

واکنهن همان شعارها و مطالبات ... و آمرهزش زز            

ازتجربه های حماسه آفرینان سیراهرکرا  و مربرارزات            

رفقای ما همچهن شبه  در اسمان تیرا ایران جرهزن    

میدهند و تا زمان  که آنرهرا مرتر رقرق نشردا انرد  هریرچ                     

قدرت  را یارای آن نی ت کره آن اهرداف را کره ایر                

ان انهای ااک جان شیفته خهد را در رو تر رقرق آنرهرا        

 ذاشتند از ذهنیت تراریرخر  ترهدا هرای عرظریرم مررد                   

 ایران ب داید یادشان  رام  باد .
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 تاثیرحماسه سیاهکل در مبارزات دمکراتیک خلقهای ایران 

 دبیات...ادامه تاثیرحماسه سیاهکل در ا

در  فرخ قهرمانيمتن سخنرانی رفیق 

 بزرگداشت حماسه سیاهکل
شامله زیباتری  و متعا ل  تری  برازترا  درونر  شردا           

مبارزا چریک  را در شعر فارس  خلق میرکرنرد شرعرر        

های شامله در ای  دوران بقدری معروفند کره نریرازی        

به نمهنه نی ت. مجمهعه اشعار شامله از ابراهریرم در      

آتش تا شعر  بح که درنخ تی  هاا هرای ارس از از           

 انقح  سرود شعرهای حماس  او را به اوج میرساند.

قهرمانان حماس  شعر شامرلره در ایر  دورا  " برچره                   

های اعماق" انرد کره خرهنشران فرریراد اسرت و چرنر                        

برآسمان م  افکنند.سعید سلطان اهرهم اس از ایرنرکره     

فیلم کهتاا " دولرت آبراد "         79کرامت دانشیان در سال 

را می ازد مجمهعه ی "آواز های برنرد" را در هرمران             

فضای شعر های ملتهب خهد منتشر مریرکرنرد و برطرهر           

خح ه ا رر برخرهاهریرم ترمرامر  کرارهرای مرربرهط بره                        

شاعران ونهی رنرد رانر  کره در آررارشران ردی از آن                    

حماسه و دوران وجهد دارد را بر شرمراریرم بره دیرهان          

قطهری نیازمندیم.در اایان باید برگرهیرم ا رر کرارنرامره               

مبارزا م ل انه  که با حرمراسره سریراهرکرا جررفره اش                  

روشنائ  بخش یک دهه تما  فضای سیاس  ایران بهد  

به ل ا  و از منظر نهع  سیاست به نف  آن رسید اما 

 71و      91به ل ا  هنر وادبیات ایران در دهره هرای           

ایران شکها حماسه ان ان  رایانه را چنران برر ترارک        

تاریخ و فرهن  و زبان فارس  ربت کرد کره زیربرائر        

آن هیچ  اا به آن دوران ب ندا نکردا بلکه همچنران ترا     

  زمانه ما هم جاری است.

 کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورایی !



کارگران پیشرو : با اتخاذ شعارهای 

تاکتیکی ، ماهیت ناپیگیر  ، روشهای 

تاکتیکی و شعارهای برنامه ای احزاب 

و دستجات اپوزیسیون بورژوایی را 

 افشا کنید !

بلکه هدف همانا شک ت  فضرای ترر  و اخرترنراق و                

زلبه بر جه ناامیدی بهد که در ب رترر ان ن را جرهان           

امهزشهای سیاس  را فرا  یرد . ایجاد یرک سرازمران         

انررقررحبرر    ترررویررج رو  شررجرراعررت در ابررراز وجررهد               

سیاس  در جامعه   و آمادا سازی قیا  م ل رانره ترهدا      

ای هدف ب رگ چریکرهرای فردایر  خرلرق را تشرکریرا                  

 میداد . 

  در    75کی ت که منکر ان شهد که قیا   بهم  ماا                

دقیقتری  بیان خهد   بدون سیاهکا و فرهن  مبارزا          

م ل انه رواج یافته از طریق آن   زیر ممک  بهد .               

شرایط مبارزا و می ان نیروی متشکا و مبارز در               

بهد . با     71  به مراتب م اعدتر از سالهای         42سال  

این ال   ای  شرایط به سطح وقهع قیا  تهدا ای و                    

سرنگهن  رژیم سلطنت  ایشروی نکرد . از آنجا که             

نیروی رهبری کنندا   فضای سیاس  و عادات تهدا             

های مرد    از نقش و عملکرد شیها های انقحب                     

تأریر نگرفته بهد . خح شرایط ذهن  در ای  دورا                    

تهسط چریکها بخهب  ار  ردید . سیاهکا در جامعه            

ت قیر شدا و فضای تر  و خفقان زیر قابا ت ما                

روحیه ج ارت و تعر  علیه  احبان قدرت و                   

رروت را ترویج کرد . روی آوری  روههای متعدد             

به مبارزا م ل انه و ایهست  ه اران نفر به مدافعی            

فعال و زیر آشکار آن در دورا رژیم سلطنت    ای                 

حقیقت را اربات میکند . مبارزا م ل انه ن ا ایشرو            

فدای    به ایدایش جنبش نهی  کمهنی ت    و ایجاد                  

اعتماد دوبارا به کمهنی م در جامعه ایران   اس از               

سلطه فر ت طلب  و خیانت ح   تهدا انجامید .                  

تشکیا سازمان فدای  و مبارزا فداکارانه چریکها               

دخالتگری انقحب     داقت و روحیه فداکاری را               

فرهنگ  نهی    در جامعه        -بمثابه ارزشهای سیاس      

  ترش داد . آرمانخهاه  کمهنی ت  که از طریق                

عملکرد  ح   تهدا ب  اعتبار شدا بهد   بازهم جای            

خهد را بعنهان عنار ا ل  م تهای اراتیک                         

انقحبیهن کمهنی ت   باز کرد . اینکه اس از                               

سرنگهن  رژیم سلطنت    چپ مبارز در ایران                     

رادیکال تری  و فعالتری   رایش ااهزی یهن را شکا  

داد   امری اتفاق  نبهدا   و تنها از مطالعه آرار                          

مارک ی ت  ناش  نشدا بهد . از آنجا که تهدا های                   

مرد    نه از طریق مطالعه کتا    بلکه از تجربیات            

روزمرا در کشمکشهای سیاس    آشنای  و تما  با            

شیها و می ان فعالیت   تعهد   جدیت و  داقت                         

ا ر قبهل داشته        .فردی مبارزی    تاریر میگیرند            

باشیم که استراتژی جنبش انقحب  بای ت  مراحا                  

حمایت مادی و معنهی تهدا         تثبیت مبارزا م ل انه   

ها از جنبش و روی آوردن انها به مبارزا با حاکمیت           

ای  ردد . انگاا        را ط  کند تا مبارزا م ل انه تهدا          

در خهاهیم یافت که سیاهکا به دنبال   ترش فضای          

اختناق و سرکه  رژیم اهلهی بعد از سالهای                           

 92و انگاا ا ححات ارض  سال           42کهدتای سال    

تهان ت علیرزم شک ت نظام  در ای  نقطه از شمال 

کشهر به دستاوردهای عظیم سیاس  دست یابد که بعد      

به استراتژی      75سال در بهم  ماا              8از  ذشت      

 خهیش و تهدا ای کردن مبارزا م ل انه دست یافت . 

ا ر در سیاهکا قدر قدرت  رژیم به چالش کشیدا شد            

و در ن د افکار عمهم  زیر سیهال رفت در ط                     

هشت سال استمرار آن ج یرا ربات و آرامش                            

بهم  ماا    22و    29ام ریالی م را متحطم نمهد و در         

همراا با قیا  م ل انه تهدا ای ضربات خرد کنندا  75

خهیش را بر ایکر ماشی  سرکه  رژیم ستم شاه               

اهلهی فرود آورد . در حال  که قیا  بر علیه رژیم                   

اهلهی به ایروزی رسیدا بهد اما امر انقح  ناتما                 

ماند و دستگاا ارتش و دیگر ار انهای سرکه                        

سی تم سرمایه داری حاکم کماکان به حیات خهیش                

ادامه دادند و در خدمت سی تم جدید حاکم در آمدند تا             

با سازمانده  مجدد خهیش تهاجمات   تردا علیه                

دستاوردهای دمکراتیک تهدا ها را در چهار  هشه             

میهنمان آزاز نمایند . همی  امر ما را در درک                          

عمیقتر از بینش رفیق کبیر بی ن ج ن  در مهرد                    

نقش م هری تاکتیک م ل انه یاری میرساند انجا که         

 رفیق ج ن  میگهید :

های نظام  م هر      همان طهر که تا امروز تاکتیک       »

ها نقش عمدا     مبارزا ما بهدا  در آیندا نی  ای  تاکتیک       

را در   ترش و تکاما جنبش بازی خهاهد کرد. حتا           

های سیاس  امکان   ترش       ا ر در شرایط  تاکتیک    

های نظام  و            فهق العادا ایدا کند باز تاکتیک                   

های م لح جنبش اهمیت م هری و نقش                        جریان

 »استراتژیک خهد را حفظ خهاهند کرد.

از نظر رفیق بیژن اساس  تری  عهاما تعیی  شیها             

اوضاع اجتماع  و        -9های مبارزا عبارتند از ))            

اقتاادی و ساختار طبقات  جامعه و تعیی  م یری               

 که جامعه در حال ط  آن است . 

سیاس  جامعه که عبارت           –اوضاع اجتماع            -2

است از تعیی  تضاد ا ل  جامعه   شکا حاکمیت و            

اقدامات طبقات حاکم و ام ریالی م   می ان قدرت و               

سازمانده  رژیم   کمیت و کیفیت جریانات و                          

شرایط روحیه تهدا      -4سازمانهای مبارز تهدا ای .         

های مرد    می ان ت رک و شهامت و روحیه انها                 

 -9برای تهاجم ) و یا روحیه ت لیم و نا امیدی انها (.              

رسه  و اشکال مبارزات  که تهدا ها از  ذشته                          

تاریخ  تا حدودی ن دیک در مبارزا علیه دشم  به             

اوضاع سیاس  جهان  و منطقه ای         -7کار بردا اند .     

  کیفیت تهازن قها و عهاما مثبت و منف  در جنبش              

و آن اشکال  که مبارزا تهدا های دور و ن دیک                     

 سطه  مختل  تهدا ها انرا تجربه نمهدا اند .((

تهاند نیروهای     های سیاس  م      در حال  که تاکتیک     

را به مبارزا برضد رژیم بکشاند  تداو  ای  مبارزا             

و به کار  رفت  آن در راا سرنگهن ساخت  دستگاا                

های نظام  به دست م  آید .  حاکمه از طریق تاکتیک

ها از مراحا اقتاادی         ترش و تکاما مبارزا تهدا     

و سیاس  به مرحله نظام  م تل   ادامه و رشد                       

 مبارزا م ل انه است . 
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 آنچه باید از سیاهکل آموخت

سیاهکل در جامعه تحقیر شده و فضای  

ترس و خفقان غیر قابل تحمل ، روحیه 

جسارت و تعرض علیه صاحبان قدرت و 

ثروت را ترویج کرد . روی آوری 

گروههای متعدد به مبارزه مسلحانه و 

پیوستن هزاران نفر به مدافعین فعال و 

غیر آشکار آن در دوره رژیم سلطنتی ، 

 این حقیقت را اثبات میکند . 



سوسیالیسم و 
کمونیسم نه محصول 
تخیالت بشر دوستانه 
بوده و نه مفاهیم و 

مقوالتی مقدس هستند 
که در رویاهای مصلحین 
اجتماعی و در آرزوهای 
خام انسانهای ناتوان در 
برابر اتفاقات و حوادث 

تاریخی و طبیعی شکل 
گرفته باشند . کمونیسم 
محصول جامعه سرمایه 

داری مدرن و نتیجه 
جدال دو طبقه متضاد 
اجتماعیست : طبقه 

کارگر و طبقه سرمایه 
دار که دو طبقه اصلی 
جامعه سرمایه داری 

معاصر را تشکیل 
 میدهند .
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اتحاد فدائیان کمونیست منتشر 
 میشود .

با کمک های مالی 

خود ،سازمان اتحاد 

فدائیان کمونیست را 

در پیشبرد برنامه و 

اهداف انقالبی اش 
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 کمک های مالی رسیده به سازمان :

کرون  411نشریه کارکمهنی ت   

 سهئد

 کرون سهئد  421کمیته کردستان 

 کرون سهئد 511رفقای داخا   

 کرون سهئد 421سعید سلطان هر   

 کرون سهئد 411م عهد احمدزادا 

 دزر  971نشریه کار کمهنی ت    

 دزر  971نشریه ریگای  ه ل  

 دزر  911بازسازی کمیته آذربایجان   

 دزر   971کمیته تهران 

 دزر  211الب ر  

 دزر  911ه ته های سرخ 

 دزر  51اسکندر  ادق  نژاد  

 دزر   51جلیا انفرادی 

 دزر 51سعید سلطان هر 
 

 آنچه باید از سیاهکل آموخت

ا ر در فردای ایروزی قیا  سنت مبارزا م ل انه تهدا 

ترکم    را به رویاروی  با         –ها را در کردستان        

رژیم کشاند در دیگر نقاط ایران نی  ایشاهن  انقحب           

در جهت تهدا ای کردن مبارزا م ل انه میکهشید                   

رژیم قادر نبهد با ار انهای سرکهب  که در جریان                  

قیا  ضربات جدی مت ما شدا بهدند جنبش خلقهای                 

 ترکم    را و کردستان را سرکه  نماید . 

تحش ایشاهن  انقحب  در ای  دورا در ای  بهد که                  

میتهان ت با بکار یری مبارزا م ل انه در کها در                

مناطق  نظیر کردستان و بلهچ تان و ترکم    را            

که تهدا ها م تقیما به میدان امدا بهدند همراا با                           

مبارزا م ل انه در شهر در دیگر نقاط کشهرمان                    

حیات حاکمیت نهاا را نابهد کردا و انقح  را به انجا      

 ”سیامک رضایی ” برساند . 


