
  گرامي باد سالگرد رستاخيز سياهكل و

  !قيام بهمن
  
  

دو رویداد  .بار دیگر در آستانه سالگرد رستاخيز سياهکل و قيام بهمن قرار داریم
 چریکهای فدایی ۴٩ بهمن سال ١٩در . تاریخی ای که نقش بزرگی در جنبش انقالبی مردم ما ایفا کردند

 از ماشين درنده خوی  نمادیبه مثابه ) جنگلهای الهيجاندر( خلق با حمله به پاسگاه ژاندارمری سياهکل
 در روند خود توانست انرژی انقالبی توده ها د که به تدریجشتنسرکوب رژیم سلطنت، حرکتی را بنيان گذا

قدرت " بود به "نقبی"عمل آگاهانه سياهکل در حقيقت . را آزاد و آنها را به صحنه نبرد با دشمن کشاند
جهت کشاندن آنها به ميدان مبارزه تعيين کننده و دیدیم که توده ها چه زود به ندای  "تاریخی توده ها

پيشاهنگان خود پاسخ داده و با گسترش اعتراضات و مبارزات خود سر انجام با قيام بهمن بساط سلطنت 
 همگان شاهد بودند) ۵٧ بهمن سال ٢٢ و ٢١( در روزهای قيام. پهلوی را برای هميشه در هم شکستند

ایران را سراسر "که چگونه توده های قيام کننده با الهام از رزمندگان سياهکل با سردادن شعارهایی نظير 
  .به خيابانها ریخته و رژیم ضد مردمی شاه را به زباله دان تاریخ انداختند" !سياهکل می کنيم

  
 ،کمونيستی در راس آنمتاسفانه قيام بهمن بدليل عدم تشکل انقالبی طبقه کارگر و فقدان یک رهبری 

و نظام ظالمانه مزبور  واژگونی نظام سرمایه داری وابسته حاکم نشدقادر به نابودی سلطه امپریاليسم و 
این بار تحت هدایت جمهوری اسالمی به حيات انگلی خود تداوم بخشيد و به همين دليل هم مردم ما از 

 سال گذشته با ٢٩ر و عواقبش را همگان در امری که آثا. دستيابی به آزادی و دمکراسی محروم شدند
  .پوست و گوشت خود لمس کرده اند

  
 نظامی.   هدف استراتژیک رزمندگان سياهکل را تشکيل می دادنابودی نظام سرمایه داری وابسته حاکم

که در تجربه سالهای طوالنی سلطنت پهلوی به عينه نشان داده بود که جز با اعمال دیکتاتوری قادر به 
در تئوری رزمندگان سياهکل در جنبش انقالبی برای اولين بار که فوق  واقعيت .مت نبوده و نيستحکو

با . ، صحت خود را با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی بيش از پيش آشکار نمودمردم ما طرح گردید
وری  مردم ما شاهد اعمال دیکتاتوری لجام گسيخته جمه،استمرار سيستم سرمایه داری وابسته
امروز در شرایط .  تر از دوران سلطنت پهلوی می باشدددمنشانهاسالمی شدند که ده ها بار عریان تر و 

کنونی ایران با اوج گيری مبارزات کارگران و توده های ستمدیده و بخصوص رشد اعتراضات دانشجویی، 
نی بر واقعيت فوق را قد علم نموده و می کوشند نظرگاه علمی و مبتدوباره برخی تفکرات رفرميستی 

به همين خاطر تکيه بر آن نظر گاه امروزه از . چشم مردم ما بپاشنددر نادیده گرفته و به این وسيله خاک 
کسانی که این روزها با تاکيد یکجانبه بر فعاليت های قانونی و . اهميتی دو چندان برخوردار گشته است

رانده و د فعاليت مخفی و غير قانونی را به حاشيه می کوشنآن هم در شرایط سلطه عریان سرنيزه علنی 
شرکت در مضحکه های انتخاباتی رژیم را موجه جلوه دهند، عمال نه تنها تئوری رزمندگان سياهکل که 
تاریخ صحت آن ها را به اثبات رسانده است، را نقض می کنند، بلکه تجربه زندگی در زیر سلطه استبداد 

  .جمهوری اسالمی را نيز نادیده می گيرند
  

می پذیریم که شکل حکومتی بورژوازی وابسته در ایران شدیدترین شکل واقعيت این است که وقتی که 
استبداد می باشد، آن گاه دیگر تعجبی نخواهد داشت که چرا دیکتاتوری حاکم حتی با نقض آشکار قوانين 

دیگر برخوردها  است  که بر همين اساس .خود ساخته اش فعاليت قانونی را عمال بی نتيجه ساخته است
 فهميده خواهد  بدرستیکه در جامعه تحت استيالی رژیم جمهوری اسالمی انجام می شود،و اقداماتی 

مثال کامال قابل درک خواهد بود که چرا رای مردم در این رژیم و سيستم انتخاباتی اش فاقد هر گونه . شد
در  .اتی آزادهت دارد تا به انتخابا شبشعبده بازیارزش می باشد و چرا انتخابات در این رژیم بيشتر به 

شرایطی که استبداد خونين حاکم به هر وسيله ای متوسل می شود تا از شکل گيری تشکلهای انقالبی 
جلوگيری نماید و اجازه نمی دهد که محافل و گروه های رزمنده مردمی از محدوده کوچک خود خارج شده 

خاطر سلطه دیکتاتوری عنان و به سازمان دادن مبارزات توده ای بپردازند، در شرایطی که درست به 
گسيخته موجود، اعتراضات مردم ما نمی توانند از محدوده های کوچک و محلی فراتر رفته و به یک جنبش 



وسيع مبارزاتی تحت یک رهبری انقالبی تبدیل شوند، در چنين شرایطی باید با هر گونه تفکر رفرميستی 
فند که ظنيروهای مبارز و دلسوز توده ها مو. خاستد به مقابله بررکه چنين واقعياتی را نادیده می گي

ضرورت تاکيد بر تشکيالت مخفی و کار مخفی را به مثابه اصل اساسی هر گونه فعاليت انقالبی با 
" قانونی"کاریها و " علنی"برجستگی هر چه بيشتری به ميان جوانان برده و از آنان بخواهند که فریب 

 مایه را نخورده و با اساس قرار دادن فعاليت مخفی بکوشند از امکانات گرایی ها و بازیهای انتخاباتی بی
 فراموش کنند که در شرایط سلطه جوانان مبارز ما نباید. دیگر جهت رشد و اعتالی کار اصلی سود جویند

بورژوازی وابسته در ایران تنها راه رسيدن به آزادی و دمکراسی، نابودی نظام حاکم می باشد که خود این 
این درسی ست که تئوری رزمندگان سياهکل .  و مسلحانه ميسر نيستتوده ایجز در بستر انقالبی  مرا

تجربه انقالبی ای که باید با گستردگی .  بر آن مهر تایيد زدند۵٧و تجربيات توده های قيام کننده در بهمن 
  .منتقل گرددکنونی هر چه بيشتری به نسل 

  
  

  ! سياهكل رزمندگانسترگگرامي باد خاطره 
  !57گرامي باد خاطره فراموش نشدني توده هاي قيام كننده در بهمن 

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
  !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است

  !زنده باد كمونيسم! پيروز باد انقالب
  

  با ايمان به پيروزي راهمان
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