
        !  پرشكوه بهمنقيام  و سياهكلرستاخيزگرامي باد سالروز 

 

 به رسيدن مبارزات مردم ما براي نشيب و  پر فرازتاريخ بهمن در قيام سياهكل و رستاخيز

 و برجستگي اهميتزادي و برقراري دمكراسي و بناي جامعه اي عاري از ظلم و ستم از آ

 يافته اي ويژه جايگاه مردم ما تاريخي در حافظه  همدليلخاصي برخوردار بوده و به همين 

 ايران در صفوف چريكهاي فدائي خلق تاريخي هاي بزرگ رويداد اين گراميداشتدر . اند

 بر تئوري راهنماي رزمندگان سياهكل كه در تكيه است كه هر ساله بكوشند با اينرسم بر 

ژيم سلطنت را به صدا در  با حمله به پاسگاه سياهكل ناقوس مرگ ر1349 بهمن سال 19

 و 21آوردند و تجربيات توده ها در قيام بهمن كه با الهام از آموزشهاي آن رزمندگان در 

  ديكتاتوري با يورش به مراكز سركوب رژيم سلطنت مرگ قطعي اين 1357 بهمن سال 22

 اناير روي جنبش انقالبي مردم پيش مسائل ترينمزدور را جشن گرفتند در رابطه با مهم 

  . بگويندبا آنها سخن 

 

يكي از بزرگترين آموزشهاي انقالبي رزمندگان سياهكل براي توده هاي ستمديده تاكيد بر 

اين واقعيت بود كه با توجه به حاكميت نظام سرمايه داري وابسته به امپرياليسم در ايران، 

ايد نابودي جنبش انقالبي مردم ما براي رسيدن به اهداف خود يعني آزادي و دمكراسي ب



 چرا كه بدون نابودي -اين نظام و محو سلطه امپرياليستي را آماج نهايي خود قرار دهد

اين آموزش . سلطه امپرياليسم نيل به مطالبات حق طلبانه توده ها غير ممكن مي باشد

 نشان داد و 1357مند توده اي در بهمن هصحت خود را چند سال بعد در جريان قيام شكو

برغم آن كه مبارزات قهرمانانه  توده هاي تحت ستم ما رژيم مزدور شاه را به ما ديديم كه 

زباله دان تاريخ سپرد، اما از آنجا كه اين مبارزات قادر به پيشروي و نابودي سلطه 

هيات رژيم وابسته جمهوري اسالمي نظام  امپرياليسم در ايران نشد، امپرياليسم اين بار در

 بازسازي كرده و به غارت و استثمار توده ها و سركوب ضد خلقي خويش در ايران را

واقعيت اين است كه در شرايط . رده تر مبادرت نمودتوحشيانه آنها در سطح هر چه گس

 رژيمهاي حاكم جز سگان زنجيري اي نيستند كه وظيفه اي ،سلطه اهريمني امپرياليسم

حقق هر چه بهتر منافع جز استثمار و غارت توده ها و سركوب وحشيانه آنها در جهت ت

  . اربابان امپرياليستشان نداشته و نخواهند داشت

 

از آنجا كه امروز در شرايطي سالروز اين دو رويداد بزرگ را گرامي ميداريم كه چه به دليل 

 ضد مردمي جمهوري اسالمي و چه به دليل رقابتها و سلطه جوئيهاي قدرتهاي سياستهاي

خود قرار   تاريخ معاصرموقعيتهاي ترين از بغرنج يكي بزرگ امپرياليستي ،كشور ما در

  كه به اين مناسبت به بررسي اين وضعيت و دانيم خود مي وظيفه بنابراينگرفته است ، 

 در چنين موقعيتي در مقابل نيرو هاي انقالبي قرار داده رويدادها عيني سير كه وظايفي

  .بپردازيم



 

هوري اسالمي به پيشبرد برنامه هسته ائي خود، همانطور كه مي دانيم به دليل تاكيد جم

قدرتهاي بزرگ جهاني از طريق شوراي امنيت سازمان ملل مبادرت به تنبيه اين رژيم 

نموده وقطعنامه اي مبني بر تحريم ايران به تصويب رسانده اند كه  در صورت اجرا و در 

تحريمي كه برخي از . د تداوم خود بدون شك هزينه اش را مردم ستمديده ما بايد بپردازن

. ميان طبقه حاكم امريكا آنرا تداركي در جهت حمله احتمالي به ايران قلمداد مي كنند 

اين امر در شرايطي در حال وقوع است كه چند سالي است كه امريكا و متحدينش 

مستقيما خاك دو كشور همسايه ما ،افغانستان و عراق را آماج بمبارانها و حمالت وحشيانه 

د قرار داده و با اشغال اين دو كشور، حضور مستقيم نظامي خود در منطقه را وسيعا خو

گسترش داده و بخشهائي از هيئت حاكمه امريكا  اين نظر را كتمان نمي كنند كه جهت 

. غلبه بر مشكالتي كه در عراق با آن مواجه شده اند، بايد ايران را نيز مورد حمله قرار دهند

دمداران جمهوري اسالمي در حالي كه با سر دادن شعار هاي بي در چنين شرايطي سر

 از روي زمين  و تاكيد بر برنامه هسته اي خود آب به "محو اسرائيل"محتوائي در باره 

آسياب سياستهاي سلطه جويانه امريكا ريخته وبه اين ترتيب بار ديگر ماهيت ضد ملي و 

 "تضمين امنيت"رياليسم آمريكا  خواهان ضد مردمي خود را به نمايش گذاشته اند، از امپ

  . خود نيز هستند و علنا عامل اصلي بقاي خود يعني سرسپردگي شان را فرياد مي زنند

 



جاي تعجب نيست كه در چنين موقعيت بغرنجي شاهد ديدگاه ها و روش هاي برخورد 

متضادي در صفوف اپوزيسيون ديكتاتوري حاكم و جنبش ضد جنگ در سطح جهاني 

 در -برخي افراد و نيروها با تاكيد بر ضرورت مقابله با سياستهاي جنگ طلبانه امريكا. يمباش

 مدعي اند كه در شرايط -حالي كه برخاً جمهوري اسالمي را يك رژيم مرتجع مي دانند

 بين جمهوري اسالمي با امپرياليسم امريكا بايد با اين "مخالفت هاي"كنوني با توجه به 

به همين دليل آنها  . ر مقابل تجاوز طلبي هاي امپرياليستي ايستادرژيم متحد شد و د

از نظر اينان .خواهان پشتيباني از اين رژيم در مقابل تحريم و حمله احتمالي امريكا هستند 

آماج اصلي اعتراض و مبارزه مردم بايد  دخالتگري و اشغالگري امپرياليستي  دولت امريكا 

 در ميان اين نيروها با قبول تبليغات فريبكارانه، مخالفتهاي  بگذريم از اين كه برخي-باشد

از . امريكا با جمهوري اسالمي را حتي به حساب ضد امپرياليست بودن اين رژيم مي گذارند

طرف ديگر در تقابل با  اين گرايش شاهد تحليل ها و ديدگاه هائي هستيم كه با تكيه بر 

مي به مثابه دشمن اصلي مردم ايران هرگونه الويت و  مبرم بودن سرنگوني جمهوري اسال

فشاري كه باعث تضعيف اين ديكتاتوري گردد را به فال نيك گرفته و مدعي اند كه مردم 

ايران بايد جهت خالصي از شر جمهوري اسالمي هزينه هاي تحريم و حتي حمله نظامي را 

ي با قدرتهاي در اين طيف هستند كساني كه حتي علنا همسوئي و همراه. تحمل كنند

. امپرياليستي براي سرنگوني جمهوري اسالمي را توجيه نموده و آن را نادرست نمي دانند

در چنين موقعيتي برخورد آگاهانه و مسئوالنه هر نيروي انقالبي از اهميت به سزائي 

از نظرما توجه به واقعيات زير كه حاصل جعمبندي تجربه مبارزات كارگران . برخوردار است



تكشان مي باشد براي همه نيروهاي مبارز و صديق كه قلبشان براي مردم ايران مي و زحم

  .است طپد، الزام آور

  

دولت امريكا به مثابه يكي از پر قدرت ترين دولتهاي امپرياليستي جهان در حالي كه با يك 

بحران عميق اقتصادي دست و پنجه نرم مي كند، براي غلبه بر اين بحران و جهت 

طه امپرياليستي خود چاره اي جز دست اندازي به بازارها و مناطق نفوذ رقباي گسترش سل

در همين چهارچوب شاهديم كه در سالهاي اخير دولت آمريكا با . جهاني خود ندارد

دستاويز مبارزه با تروريسم و بنياد گرائي اسالمي، افغانستان و عراق را آماج لشكر كشي 

يم حضور نظامي خود در منطقه هم، سهم هر چه بزرگ خود قرار داده و مي كوشد با تحك

تري از منابع و بازارهاي منطقه را كسب نمايد و هم، با تضمين موقعيت فعلي چشم انداز 

سلطه آينده خود را روشن ساخته و همانطور كه رئيس جمهور امريكا بارها تاكيد كرده به 

 كننده و توان نظامي امريكا  را هيچ قدرت امپرياليستي ديگري اجازه ندهد كه نقش رهبري

تائيدي است بر اين نظر كمونيستها كه اين واقعيت بار ديگر .مورد سوال قرار دهد

امپرياليسم يعني تقسيم جهان بين قدرتهاي بزرگ و رقابت و جنگ اين قدرتها براي 

تجديد تقسيم آن؛ وامپرياليسم به مفهوم سرمايه داري انحصاري جهاني يعني جنگ و 

اساساً امپرياليسم بدون قتل و ويراني و بدون تاراج دسترنج توده ها و استعمار .  ولگريچپا

تجربه نشان داده كه تنها آنچه همواره براي قدرتهاي بزرگ . ملل ستمديده معنائي ندارد

حياتي است، منافع غارتگرانه شان مي باشد و به همين دليل هم آنها هيچگاه سرنوشت 



اي دست نشانده شان گره نمي زنند و هر كجا مصالحشان ايجاب خود را با سرنوشت رژيم ه

درست بر اين مبنا ست كه مي توان به دليل . كند از قرباني كردن آنها دريغ نمي ورزند

مخالفت جدي امروز امپرياليسم امريكا با جمهوري اسالمي پي برد و دانست كه توسل به 

فا درجهت تأمين منافع سرمايه هاي تحريم و احتمال حمله نظامي امريكا به ايران صر

امپرياليستي و محكم كردن بند هاي اسارت توده هاي ما است و اين امرهيچ هويت 

مستقلي براي رژيم جمهوري اسالمي كه توسط خود امپرياليسم امريكا و همپالگي هايش 

سي آنچه در اين ميان اسا. در كنفرانس گوادولوپ به مردم ما تحميل شد، ايجاد نمي كند

است درك اين واقعيت است كه  در رقابتها و تقابل هاي امريكا و بقيه قدرتهاي جهاني كه 

مي تواند سرنوشت جمهوري اسالمي را هم چون طالبان و صدام رقم بزند اين مردم 

  . ستمديده ايران هستند كه بايد گزاف ترين هزينه ها را  بپردازند

 

 سال پيش در جريان 28پرياليسم مي باشد كه رژيم جمهوري اسالمي رژيمي وابسته به ام

خيزش انقالبي مردم ايران جهت سركوب انقالب آنها به وسيله قدرتهاي بزرگ از جمله 

اين رژيم در نزديك به سه دهه گذشته . امريكا ،انگلستان ، فرانسه امكان قدرت گيري يافت

از سركوب خونين  . از هيچ جنايتي جهت تامين منافع اربابان خود دريغ نورزيده است

 ساله با 8انقالب مردم ما و كشتار كمونيستها و نيروهاي ضد امپرياليست تا پيشبرد جنگ 

تا پيشبرد  عراق، از باز گذاشتن دست كمپانيهاي نفتي در تاراج منابع نفتي كشور

 "باز سازي"سياستهاي خانه خراب كن بانك جهاني و صندوق بين الملي پول تحت عنوان 



ي جنگ، از تقبل تامين هزينه هاي ارتجاعي ترين نيرو ها در منطقه  تا كمك به خرابيها

به واقع اين رژيم  به مثابه عامل امپرياليستها در . امريكا جهت اشغال افغانستان و عراق 

ايران سالهاست كه كشور ما  را به صحنه چپاولگريهاي امپرياليستي تبديل نموده و با 

جام گسيخته در حالي كه با غارت و چپاول دسترنج كارگران و برقراري يك ديكتاتوري ل

زحمتكشان آنها را در نهايت فقر و فالكت غوطه ور ساخته، با  سبعيت تمام هر صداي  

در نتيجه سياستهاي چپاولگرانه و سركوبگريهاي . اعتراضي را نيز در گلو خفه ساخته است 

ذشته خشم و نفرت به حق توده ها از بي وقفه سردمداران جمهوري اسالمي در سه دهه گ

اين دارو دسته جنايتكار به اوج خود رسيده و خواست سرنگوني آنها به مبرم ترين مطالبه 

مردم ما تبديل گشته است هر چند كه  متاسفانه  به دليل نسل كشي و سركوبهاي مداوم 

 كننده انقالبي اين سه دهه مردم ما قادر نشدند خود را متشكل نموده و يك جريان رهبري

اين واقعيت چشم انداز امكان سرنگوني جمهوري اسالمي به دست خود مردم .را شكل دهند

و با رهبري يك نيروي انقالبي  را در اذهان عمومي  تضعيف ساخته و گرايش به توسل به 

قدرتهاي خارجي جهت خالصي از رژيم دار و شكنجه را در بخشهائي از جامعه دامن  زده 

  .است

 

 چنين شرايطي امپرياليستها و به خصوص امريكا جهت پيشبرد سياستهاي خود علنا در

 به نفع خود و بر عليه جمهوري اسالمي اختصاص "اپوزيسيون سازي"بودجه هائي براي 

داده و مي كوشند با جلب نظر مخالفين رژيم امكانات خود جهت كنترل مبارزات مردم و 



آنها مي . ر هائي كه خود مي خواهند را فزوني بخشندكاناليزه كردن اين مبارزات به مسي

با قرار دادن امكانات در اختيار افراد و نيرو هائي كه گذشته مبارزاتي دارند نيروي  كوشند

متاسفانه برخي از اين افراد و نيرو ها  . آنها را در جهت سياستهاي خود كاناليزه نمايند

ه سر مي برند كه مي توانند از اين نمد براي ضمن همراهي با اين قدرتها در اين گمراهي ب

در حالي كه توجه به ماهيت امپرياليستي چنين كمك هائي كافيست . خود كالهي بدوزند

تا معلوم شود كه همراهي با امپرياليستها ضمن تأمين نيازهاي دشمنان قسم خورده مردم 

ي حاصل ديگري براي آنها ما، آنها را به زائده هاي امپرياليستي تبديل نموده و جز رسوائ

جالب است كه چنين نيرو ها و كساني سر فرود آوردن خود در مقابل . نخواهد داشت

 عاجل سرنگوني جمهوري "ضرورت"مطامع قدرتهاي بزرگ امپرياليستي را با تكيه بر 

 نيرو هاي اپوزيسيون در اين رابطه توجيه مي كنند ديگر بروي خود "ناتواني"اسالمي و 

د كه اساسا جمهوري اسالمي، خود، دست پرورده همين قدرتها بوده و هدف نمي آورن

 انقالب مردم ما رهائي از سلطه امپرياليستهاست كه تا نفوذ و سلطه شان در ايران پا

برجاست رژيم هائي همچون سلطنت و جمهوري اسالمي را در لباس هاي مختلف باز توليد 

  .مي كنند 

 

خالت خارجي در امور ايران از آنجا كه معتقديم سرنگوني ما ضمن مخالفت با هر گونه د

رژيم جمهوري اسالمي بدون نابودي سلطه قدرتهاي امپرياليستي در ايران  به آزادي و 

برقراري دمكراسي در جامعه ما منجر نخواهد شد، تأكيد مي كنيم كه سرنگوني اين رژيم 



ه دست خود مردم مبارز ما انجام تنها زماني به تحقق مطالبات مردم ما مي انجامد كه ب

بر اين اساس ضمن  مخالفت با . شده و تا نابودي قطعي سلطه امپرياليستها پيش رود

گرايشاتي كه در قطب بندي فرضي شان، خود را ملزم به حمايت از يك قطب بر عليه 

ديگري مي كنند، مخالفت با جمهوري اسالمي و امپرياليسم به مثابه دشمنان توده هاي 

نجديده ايران را پرنسيب اصلي يك نيروي انقالبي دانسته و نسبت به آلوده شدن ر

به سياست ) چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم(سازمانهاي سياسي درون صف خلق 

اپوزيسيون سازي قدرتهاي جهاني هشدار داده و معتقديم كه بايد همانگونه كه هر گونه 

ميكنيم به همان ترتيب نيز همكاري با امپرياليستها همكاري با ديكتاتوري حاكم را محكوم 

را در هر سطحي و با هرانگيزه اي شركت در جنايت بر عليه مردم ايران تلقي نموده و افشا 

دو گرايش توضيح داده شده در باال قادر به درك ماهيت روند هاي جاري . و محكوم نمود

اي امپرياليستي و منبعث از نبوده و متوجه نيستند كه موقعيت كنوني حاصل رقابته

بنابراين نيروئي كه دل در گرو آزادي . سياستهاي ضد مردمي يك رژيم وابسته مي باشد

مردم دارد در چنين موقعيتي نبايد به طرفداري از يك طرف اين معادله ضد مردمي بر 

طرف يك در تقابل با اين دو ديدگاه بر اين باوريم كه در دعواي دزدها الزاما نبايد . خيزد

دزد را گرفت و يا اسير تزهائي چون ضرورت حمايت از تبهكار كوچك در مقابل تبهكار 

بر عكس واقعيت هاي شرايط كنوني، وظيفه اي بزرگ در مقابل هر نيروي . شد ... بزرگتر و 

انقالبي قرار داده و از او مي خواهد  كه اين واقعيات را بروشني براي مردم تشريح كرده و 

به مبارزه بر عليه امپرياليسم و جمهوري اسالمي و بر عليه همه نيروهائي كه به آنها را 



نيروهاي انقالبي بايد با تاكيد بر اين امر كه . طرفداري از آنها بر مي خيزند دعوت نمايد

رهائي مردم ما جز از طريق انقالب خودشان ناممكن است همه انرژي و توان خود را صرف 

اين درسي است كه تئوري رزمندگان سياهكل و تجربيات .  نمايندبرافروختن آتش انقالب

با گرامي داشت اين دو روز .  بر آن مهر تائيد زده اند57توده هاي قيام كننده در بهمن 

  .تاريخي و تعمق در درس هاي گرانقدر آنها، در اين راستا بكوشيم 

  ! مرگ بر امپرياليسم 

  ! جمهوري اسالمينابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم 

  ! ايرانخلقهاي پيروز باد انقالب ضد امپرياليستي 

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

  

  ! با ايمان به پيروزي راهمان
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  !      زنده باد انقالب  !     به جمهوري اسالمي!  نه        !   به امپرياليسم !نه
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