
  ! و قيام بهمن رستاخيز سياهكلسالگرد گرامي باد 
  !مردم مبارز ایران

 هر ملتی، روزهای سرنوشت سازی وجود آزادیخواهانه در تاریخ مبارزاتی 
و فراموش جاودان تاریخی،  ،آن سرزمين  در ميان مردم انشاتدارند که تاثير
ه  از زمر١٣۵٧ بهمن سال ٢٢و  ٢١ و ١٣۴٩ بهمن سال ١٩. ناشدنی ست

  . چنين روزهای تاریخی ای هستند

در یکی از سرنوشت سازترین  بهمن ماه ، ١٩در چهل و یکسال پيش 
از رشيدترین فرزندان انقالبی و پاکباخته  مصمم و آگاه یمقاطع تاریخ مبارزاتی مردم ایران، جمع

جنگلهای ر  حمله به پاسگاه سياهکل دضمن ،چریکهای فدائی خلق ما یعنی مردم رنجدیدهو کارگران 
سرخ بذرهای نبرد دالورانه ای را در خاک  ،با خون خودشمال ایران و اعالن جنگ به رژیم ستم شاهی، 

به درختی تناور  ریشه دواند و مردمدر قلب  که چندی بعد کاشتند  در آن زمستانميهن ماو ملتهب 
در جنبش کمونيستی  .دسبزی و طراوت خود را بر سراسر ایران گستر  را بشارت داد وبهار و بدل شد

 با پاسخ مثبتی که توده و بود شانبرای پيوند توده ها با پيشاهنگان راستين  جدیدیفصل سر این ،ایران
 این ، خود یعنی کمونيست های فدائی دادندبه ندای فرزندان انقالبیبه تدریج های ستمدیده ایران 

 تن از کارگران و توده های هزاران ،١٣۵٧ سال بعد در جریان قيام پرشکوه بهمن ٨و جنبش رشد کرد 
 ، !"کنيممی ایران را سراسر سياهکل "از رزمندگان سياهکل با شعارهای با الهام زحمتکش ما 

 رژیم ضد خلقی شاه را به گورستان  باالخره بساط ظلم و جور !" افتخار ماییوفدایی فدایی ت"
  . تاریخ سپردند

 

 ۵٧سه دهه از قيام مسلحانه توده ای در سال بيش از ل و اکنون بيش از چهار دهه از رستاخيز سياهک
رزمندگان سياهکل و تئوری ای که آنها با اتکا به آرمان حقانيت از می گذرد، اما گذشت زمان نه تنها  

بلکه پراتيک عظيم اجتماعی است  نکاسته  ذره ایآن،  راه آگاهانه و بی بازگشت انقالب را آغاز کردند،
 مدت در جامعه تحت سلطه ما اتفاق افتاده هر چه بيشتر بر اصول راهنمای ای که در طول این

 سال ٣٣ سال پس از حماسه سياهکل و ۴١اکنون نيز .  استمهر تایيد زده کمونيست های فدائی
 واقعيات جامعه ،پس از سقوط رژیم شاه و حکمرانی رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

به . یک زبان در مورد صحت راه و آموزشهای رزمندگان سياهکل در سخنندتحت سلطه ما با هزار و 
تئوری تا زمانی که ماهيت انقالبی و پویایی و انطباق خود با واقعيت را حفظ کند راستی که 

چه می اما رستاخيز سياهکل در چه شرایطی رخ داد و کمونيستهای فدایی  .کهنه نمی شود
   گفتند؟

 و بعد به اصطالح ٣٢بدنبال کودتای امپریاليستی سال طی اتفاق  افتاد که رستاخيز سياهکل در شرای
  با، حاکميت مطلق دیکتاتوری بورژوازی وابسته و رژیم حافظ آن یعنی رژیم شاهانقالب سفيد شاه،

 تسمه از گرده کارگران و خلقهای وحشيانه تمام سازمانها و مبارزات مردمی،سيستماتيک و سرکوب 
 بر بستر این شرایط و همچنين عواقب اعمال قدرت می کرد و با بيرحمی تمام،و يده تحت ستم ما کش

و تبليغات گسترده دشمن که هر حرکت مبارزاتی را مخرب ناشی از بی عملی و خيانتهای حزب توده 
 حاکمروحيه یاس و نااميدی بر روشنفکران و عناصر مبارز جامعه با نام ننگ آلود حزب توده می کوبيد، 

دشمن می . ه و دره عميقی از بی اعتمادی و فاصله بين روشنفکران و توده بوجود آمده بودشد
 نه تجربه تئوریک و نه انقالبيون کمونيست. جلوه دهد" بی فایده"کوشيد تا هر گونه مبارزه ای را 

ز نو ی سياسی در دوره قبل از کودتا در دست نداشتند و همه چيز را باید خود اعملی از فعاليت ها
صاعقه  . بودمواجهرزاتی امب بست جنبش انقالبی مردم ما با بندر چنين شرایطی . می ساختند

سوزان سياهکل در چنين شرایطی آسمان ابری ميهن ما را شکافت و بارانی جانبخش از اميد و 
این با نازل شدن . به مبارزه برای تغيير وضع نکبت بار موجود را جاری ساختدر ميان مردم اعتماد 
بدین ترتيب با عروج نسلی از جوانان کمونيست . گرفتپا بين روشنفکر و مردم " پيوند"سرانجام باران، 

در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح سالح بدست گرفتند و جان خود را فدای آغاز و و انقالبی که 
ه های ستمدیده و جنبش تودبن بست حاکم بر پيشرفت یک مبارزه سهمگين و نابرابر با دژخيم کردند، 

 جان گذشتگی یک گروه کوچک محدود بهعظمت سياهکل تنها اما . آنها شکسته شدمبارزات 
سياهکل  تا ؛ همين واقعيت باعث شدتئوری راهنمای آنها بوددر انطباق عمل با نبود؛ بلکه 

 روشنی بخش دور جدیدی از مبارزه مردم ما با دشمنانشان ،به مثابه ستاره ای تابناک
  .زادی و دمکراسی گشتآبرای نيل به 



 سياهکل و آموزشهای آن بدليل انطباقش بر واقعيت، به مانيفست انقالب رهایی بخش مردم ما بر 
 - تحليلی علمی از ساختار اقتصادیبا   کمونيست های فدائی.عليه امپریاليسم و ارتجاع بدل گشت

جمع بندی آنها با .  سياسی جامعه ما ثابت کردند که ایران یک کشور تحت سلطه امپریاليسم است
بورژوازی وابسته و  یعنی  در ایرانحاکمامپریاليسم و طبقه د که تا سلطه دنمبارزات پيشين اعالم کر

ظام به نفع توده اصالحی در چارچوب نمبارزه مسالمت آميز و یا دیکتاتوری ذاتی آن بر پاست هيچ گونه 
 و رها ساختن انرژی مردمبرای به ميدان کشيدن سياهکل به این ترتيب، . ها ميسر و با دوام نيست

در جریان  اعمال قهر انقالبی برای در هم شکستن قهر ضد انقالبی دشمن  ضرورتمبارزاتی توده ها بر
استثمارگران حاکم و پيام سياهکل مبشر در هم شکستن ماشين دولتی  .تاکيد کردیک جنگ توده ای 

سياهکل بر ضروت رهبری طبقه . دهنده ضرورت انقالب اجتماعی برای رسيدن به آزادی و برابری بود
 ،در شرایط ایرانکه این واقعيت بود سياهکل فریاد .  کارگر به مثابه شرط پيروزی انقالب تاکيد می نمود

اهریمنی  محو سلطه تا نبردن تداوم سقوط این یا آن رژیم وابسته بدومبارزه طوالنی ست و 
 با فرهنگ وابسته و پيکارسياهکل در  و باالخره . امپریاليسم به آزادی و دمکراسی ختم نمی شود

 مبارزه و پایداری در ؛سنتهای ارتجاعی گذشته، پيام آور یک فرهنگ، اخالق و منش نوین مبارزاتی بود
 و باالخرهتوده ها  آرمانهای انسانی و رهایی بخش حققتالشی وقفه ناپذیر برای ت، رنجبرانراه منافع 

، اینها استثمارگررد مبارزه بر عليه دشمن  استقالل مادی و معنوی در پيشبحفظپایداری بر اصول و 
 که چریکهای فدائی خلق با رزم دالورانه بودندواقعًا کمونيستی نوین و  از فرهنگ جلوه های ارزشمندی

  . رمغان آوردندبه ابرای جامعه ما خویش 

 رزمندگان سياهکل و با خون سرخدر سراسر ميهن ما بدنبال رستاخيز سياهکل و ادامه جنبشی که 
نسلی از فداکارترین فرزندان چریک فدایی و مبارز خلق سيراب شد،  چند سال بعد در بهمن سال 

 ٢۵٠٠گام سقوط رژیم ، توده ستم دیده در ابعادی ميليونی به ميدان آمد و اوج قدرت خود را هن١٣۵٧
 متوقف ماند راهگرچه این تالش بزرگ اجتماعی توده ها در نيمه . ساله ستمشاهی به عينه لمس کرد

رژیم وابسته به و  دارو دسته خمينی به بيراه برده شدامپریاليست ها از طریق و انقالب توده ها توسط 
 از اهميت آن مبارزات سترگ گز نتوانسترهاما این امر  ،بر سر کار آمد امپریاليسم جمهوری اسالمی 

  .بکاهدو تاریخی 

این دو روز بزرگ تاریخی می رویم که کمر کارگران و زحمتکشان سالگرد امروز در شرایطی به استقبال 
ليستها و سرمایه ا سال حاکميت فقر و فالکت و سرکوب و دیکتاتوری امپری٣٣شرایط  ناشی از ازما 
منافع نظام بحران زده و جمهوری اسالمی در راستای خدمت به  شدهاران زالو صفت وابسته خم د

 با عملکردهای ضد خلقی خویش جامعه تحت سلطه ،سياستهای جنگی امپریاليسم سرمایه داری و 
این واقعيت ناگوار منجر .  فرو برده استموج جدیدی از تبليغات جنگیز اتهدیدات ناشی در گرداب ما را 

 که یا به تبليغات مسموم برای توجيه تهاجم نظامی قدرتهای امپریاليست به به تقویت گرایشاتی شده
دست قدرتهای جهانخوار پرداخته اند و یا در جبهه مخالف، و زیر نام دفاع از ه ایران و سرنگونی رژیم ب

وظيفه امروز این موقعيت پيچيده، . ميهن به توجيه دفاع از موجودیت این رژیم سراپا جنایت مشغولند
و بویژه جوانان آگاه می گذارد که ضمن آزاديخواهان و کمونيستها بارزاتی بزرگی را بر دوش تمامی م

با الهام از مبارزات خود را  ظامی قدرتهای امپریاليستی، و مخالفت با هر گونه جنگ و مداخله نءافشا
مل سلطه هم در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی و هم برای محو کاآموزشهای رزمندگان سياهکل 

  . امپریاليست ها در ایران پيش ببرند

یاد و راه رزمندگان سياهکل و جانباختگان قيام پرشکوه بهمن را با گام در سالگرد دو روز بزرگ تاریخی، 
  .  برداشتن در چنين راه دشواری به شيوه ای که شایسته آنهاست پاس داریم

  !۵٧قيام کننده در بهمن جاودان باد خاطره سترگ رزمندگان سياهکل و توده های 

  !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست

  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  !زنده باد کمونيسم!  باد انقالبپيروز

  با ایمان به پيروزی راهمان

  ١٣٩٠ بهمن ١۶ -چریکهای فدایی خلق ایران


