
 
 

 !سالروز رستاخيز سياهکل و قيام بهمن گرامی باد
 

 بهمن ٢٢ و ٢١ و قيام بهمن در ١٣۴٩ بهمن ١٩در سياهکل   رستاخيز؛در آستانه سالگرد دو واقعه بزرگ تاريخی
با گراميداشت ياد . دو رويدادی که نقشی انکارناپذير در تاريخ مردم ايران بر جای گذاشتند.  قرار داريم١٣۵٧

کستند و آن ش سکوت شب را درهم ،های گيالن هايشان در جنگل ه با رگبار مسلسل کمونيست سياهکل کرزمندگان
 را از عرش آسمان به زير )ناميد که خود را سايه خدا می(  شاه جنايتکار،ای که با قيام خود های از جان گذشته توده

های  شاهنگان کمونيست و تجربيات قيام توده تا در چارچوب تعاليم آن پيشماريم اين فرصت را مغتنم می ،کشيدند
 . با مردم خود سخن بگوئيم،در باره برخی از مسائل کنونی جنبش انقالبی فداکار،

 
خاست و رژيم مزدور شاه با تحقير   در شرايطی که هيچ صدائی از کسی برنمی؛در شرايط سلطه ترس و وحشت

امری ازلی انگيز روشنفکر با توده  جدائی غم  در شرايطی که،ناميد می" جزيره ثبات و آرامش" ايران را ،توده ها
رزمندگان سياهکل با  ، فاصله افتاده بودای ای با خود مبارزه توده ضرورت مبارزه تودهبين  وکرد  و ابدی جلوه می

 بیها را در هم شکسته و راهی نوين در مقابل جنبش انقال ات تودهبست حاکم بر مبارز رزه مسلحانه بنآغاز مبا
ها را به خود جلب نموده و با اقبال   تودهيش،اين مبارزه انقالبی در تداوم خو.  قرار دادندکارگران و زحمتکشان 

ايران را "زدند  کننده که فرياد می های مردم قيامطوری که ما اين امر را در شعار به .ای مواجه شد وسيع توده
وديم که چگونه مبارزات اعتراضی مردم که از راه و روش  به عينه ديديم و شاهد ب،"کنيم سراسر سياهکل می

 .دان تاريخ انداخت رضا شاهی را به زبالهکتاتوری محمدديسرانجام  رزمندگان سياهکل الهام گرفته بود،
 

يابندگی و قدرت سياهکل در اين امر نهفته بود که يک تئوری انقالبی  يت اين است که رمز شکوفائی و رشدواقع
اين تئوری . اش در رنج بود ای که تا آن زمان جنبش انقالبی مردم ما از فقدان تئوری. اش بود تراهنمای حرک

ترين يسم در ايران شکل حکومتی جز شديدداد که در شرايط حاکميت بورژوازی وابسته به امپريال بروشنی نشان مي
لب محافل قا  سياسی از صرفارزه دهد مبا استبدادی که اجازه نمی. باشد ترين اشکال استبداد نمی و وحشيانه

هايشان رهنمون  رسيدن به خواستهروشنفکری خارج شده و به بسيج و سازماندهی توده ها انجاميده و آنها را بسوی 
 و بعدها صدها چريک فدائی جانشان را وثيقه تحقق آن نمودند، که رزمندگان سياهکل ،بر اساس اين تئوری. سازد

کارگران و ستمديدگان از تعرض قدرت دولتی از حقوق رژوازی وابسته هيچ حقی در زير سلطه ديکتاتوری بو
مصمون نيست و تا ديکتاتوری امپرياليستی در ايران حاکم است همواره همه حقوق و مطالبات مردم ما در معرض 

رياليسم امکان  که بدون سرنگونی حاکميت امپگردد از اين واقعيت اين نتيجه انقالبی اخذ مي. تعدی آن قرار دارد
 درست همين خط سرخ و اين تعاليم.  کمترين حقی در جهت منافع کارگران و زحمتکشان وجود نخواهد داشتتثبيت

داد که اسير تبليغات فريبکارانه دشمن نشده  انقالبی بود که به چريکهای فدائی و همه پويندگان راه انقالب امکان می
 .خود را در جهت نابودی دشمن اصلی کاناليزه نمايندو همه توان و انرژی 

 
اين واقعيت که با صراحت در تئوری رزمندگان سياهکل مطرح شده بود با شکست قيام بهمن و استمرار حاکميت 

 بار ديگر حقانيت خود ،بورژوازی وابسته که حال جمهوری اسالمی را جهت حفاظت از خود به خدمت گرفته بود
اليستی در مورد خمينی و های تبليغاتی امپري ها که توسط بنگاه عليرغم همه فريبکاری. ندرا به اثبات رسا

های نيروهای سياسی  بينی قدرت صورت گرفت و عليرغم همه خوشاش پيش از قرار گرفتن بر سر  دارودسته
 تداوم  وم در ايران ما ديديم که  به دليل عدم قطع نفوذ امپرياليس،مختلف در مورد ماهيت رژيم جمهوری اسالمی

 .تداوم يافت، ديکتاتوری عنان گسيخته به شکلی ديگر در ايران سلطه سرمايه داران وابسته
 

ای را به  دمنش جمهوری اسالمی يورش وحشيانهتوجه به اين خط سرخ به خصوص اين روزها که رژيم د
های کارگران   تالش اين رژيمه و در شرايطی کها و مبارزات آنان سازمان داده  سرکوب خواستجهتکارگران 

بار ديگر با گان خود قرار داده است،  ، را آماج حمله گزمهی تشکل مستقل خودهسازماندبرای شرکت واحد 
 .برجستگی در مقابل چشم همگان قرار گرفته است

 



 دستگيری فعالين سنديکای شرکت واحد و سپس يورش وحشيانه به اعتراض کارگران مبارز اين شرکت و ضرب
و شتم حتی اعضای خانواده و کودکان آنها نه فقط بار ديگر ابعاد ددمنشی جمهوری اسالمی را به عينه آشکار 

 که تثبيت حقوق برحق سازد  خاطر نشان میهای فدائی خلق را ياد آوری کرده و بلکه حقانيت تئوری چريککند می
که به ديکتاتوری   رژيمارزه در جهت سرنگونیبه مب است منوط کامال ،اين طبقه از جمله حق داشتن تشکل مستقل

يافته  ش با يورش سازمانا گيری رژيمی که در همان آغاز قدرت. کند مثابه نماينده بورژوازی وابسته انجام وظيفه می
اش به  هم شکست چگونه ممکن است حال در شرايط سلطه بالمنازع های خودجوش طبقه کارگر را در  تشکل،خود
تشکل مستقل حق طبيعی . طبقاتی خود اجازه تشکل داده و حق فعاليت آنها را برسميت بشناسدترين دشمن  اصلی

 اين، آموزشی است که .کارگران است اما تحقق اين خواست به نابودی طبقه حاکمه و رژيم مدافع آن وابسته است
قيام بهمن و استقرار جمهوری و مردم  ما با شکست  رزمندگان سياهکل آن را رهنمون فعاليت خود قرار داده بودند

 .اند های سياه سلطه اين رژيم حقانيت آن را به عينه تجربه کرده اسالمی در طول همه سال
 
 ،های خود و از جمله تشکيل تشکل مستقل  ضمن پشتيبانی قاطع از مبارزات کارگران برای تحقق خواستما

رای نابودی سلطه امپرياليسم به طور کلی و رژيم  در جهت يک انقالب اجتماعی ب بايد اين مبارزاتمعتقديم که
 .وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی بطور اخص سازماندهی شود

 
 

 !۵٧کننده در بهمن  ماهای قي وش نشدنی رزمندگان سياهکل و تودهگرامی باد خاطره فرم
 !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

 !پيروز باد انقالب
 !ه باد کمونيسمزند

 
 با ايمان به پيروزی راهمان
 چريکهای فدائی خلق ايران
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