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  ايرانپيام چريکھای فدائی خلق 

 ! ]دلو[به مناسبت سالگرد رستاخيز سياھکل و قيام بھمن

 

 ٢٢ و ٢١(و قيام بھمن ) ١٣۴٩ بھمن ١٩(  سالگرد رستاخيز سياھکلۀبار ديگر در آستان

قرار داريم، دو رويداد بزرگ تاريخی در جنبش انقالبی خلق ھای ما که ) ١٣۵٧بھمن 

 .داشته اند  مردم ما برای رسيدن به آزادیۀبدون وقف ۀن کننده در مبارزيينقشی تع

 رژيم شاه و در موقعيتی که رژيم سرنيزه ھر صدای مخالفی را در ۀ ديکتاتوری لجام گسيختۀسياھکل در شرايط سلط

م را به  مبارزات مردس و نااميدی دامن زده و عمالً أ اعتراضی به يۀگلو خفه کرده بود و با سرکوب خونين ھر مبارز

 ۀدرخشيد و آن چنان نوری و حرارتی بر آسمان غم زد شاه ساخته بن بست رسانده بود چون آذرخشی در اين ظلمت

س و نااميدی  در ھم شکست و جانی تازه در کالبد أ آن جسارت و اميد جوانه زد و طلسم يۀکشورمان افکند که در نتيج

که به اين طريق شکل گرفت در تداوم خود به قيام شکوھمند بھمن که ی فضای نوين مبارزاتي. ی دميده شدجنبش انقالب

 سياست کشور پاک ۀنمايش قدرت عظيم توده ھای از بند رھا شده بود، انجاميد و رژيم شاه را برای ھميشه از صحن

  . نمود

از رژيم شاه که . درستاخيز سياھکل از ھمان آغاز چون تيری در چشم دشمنان مردم، خواب را از چشم آن ھا ربوده بو

آن را ناقوس مرگ خود می دانست و از ھيج سبعيت و جنايتی برای به شکست کشاندن آن دريغ نورزيد تا خمينی که آن 

جلوه می داد و حزب ھميشه خائن توده که آن را حرکتی جدا از توده و آنارشيستی جا می زد، تمامی " استعمار"را کار 

رغم  اما علی. تی که با ھم داشتند عليه اين حرکت جديد و تاريخی مبارزاتی سخن گفتندرغم اختالفا دشمنان مردم ما علی

سياھکل بن بست مبارزاتی آن سال ھا .  اين دشمنی ھا، سياھکل پايدار ماند؛ چرا که پاسخی به ضرورت زمان بودۀھم

خمود فضای سياسی، جامعه به اين پس از سال ھا رکود و .  را در ھم شکست و راه مبارزه را در مقابل مردم قرار داد

صد ھا تن از جوانان انقالبی در پاسخ به ندا و پيام . حرکت جديد واکنش نشان داد؛ به آن نيرو داد و از آن حمايت نمود

 پيوستند و جان خود را در مسير آزادی و سعادت کارگران و ئیسياھکل به جنبش مسلحانه و صفوف کمونيست ھای فدا

در اين مسير چند سال بعد در تداوم اين مبارزه و حمايت مردمی از آن، ھمگان ديدند که چگونه . دندزحمتکشان فدا کر

توده ھا در قيام بھمن با الھام از راه و روش مبارزه ای که سياھکل مروج آن بود مراکز سرکوب رژيم شاه را مورد 

  . دان تاريخ انداختند شاه را برای ھميشه به زباله ۀيورش قرار داده و ديکتاتوری وابست
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ی استوار بود که از واقعيت عينی اخذ شده د که اين حرکت انقالبی بر تئوريراز راه گشائی سياھکل در اين واقعيت بو

ی تئوري"ان بر اين باور بودند که  مسعود احمدزاده و امير پرويز پويءچرا که تئوريسين ھای رستاخيز سياھکل رفقا. بود

با چنين باوری ."  نمی تواند ھم با واقعيت عينی رابطه ای درست بر قرار کندی اخذ نشده باشد، طبعاً که از واقعيت عين

 خود به دست آورده و تحليلی ۀ امکانات موجود تالش کردند تا شناختی واقعی از جامعۀبود که آن ھا با استفاده از ھم

  .عينی از شرايط ارائه دھند

 ما تا نظام سرمايه داری ۀ تئوريک چريکھای فدائی خلق اين است که در جامعۀجينيکی از رھنمودھای گرانقدر از گن

وابسته حاکم است روبنای سياسی اين نظام چيزی جزء ديکتاتوری عريان نخواھد بود، استبدادی که تحمل ھيج مخالفتی 

ی راھنمای رزمندگان اين تز که يکی از اصل ھای تئور. را نداشته و ھر اعتراضی را با سر نيزه پاسخ می دھد

سياھکل بود چون از تحليل واقعيت عينی اخذ شده بود و با خود واقعيت انطباق داشت ھم چون آموزشی تاريخی، 

در اثبات درستی اين تز می .  کارگر و توده ھای تحت ستم ايران شدۀروشنی بخش راه پويندگان راستين راه رھائی طبق

ه چون اين سرنگونی ھمراه با نابودی نظام سرمايه داری حاکم صورت نگرفت، توان سرنگونی رژيم شاه را مثال زد ک

  .  ھمگان ديدند که ديکتاتوری بار ديگر و اين بار در لباس جمھوری اسالمی تداوم يافت

 سال اخير به دقت نگاه کنيم می بينيم که در آغاز روی کار آمدن رژيم ٣۴اگر به رويدادھا و تحوالت سياسی جامعه در 

جمھوری اسالمی توسط امپرياليست ھا، عدم پيروی نيروھای سياسی موجود در آن مقطع از ھمين تز انقالبی چريکھای 

فدائی خلق و در نتيجه معرفی اين رژيم به مثابه رژيمی ملی و ضد امپرياليست، به استبداد اسالمی امکان داد تا با دستی 

 ۀش را در جامع آن نيروھا پايه ھای رژيم ننگينکاری و مماشات طلبیباز به فريب توده ھا پرداخته و در شرايط سازش

 خلق با وفاداری به ھمان تحليل ھای انقالبی ئیاين البته در شرايطی بود که تشکيالت چريکھای فدا. ما مستحکم سازد

تمامی نيروھای صف خلق ھشدار می رفقای تئوريسين سياھکل، با شنا در خالف جھت جريان موجود، به مردم خود و 

دادند که سيستم سرمايه داری وابسته حاکم بر ايران ھنوز پا برجاست و اين رژيم تازه روی کار آمده درست در جھت 

 داخلی حرکت می کند؛ و ھشدار می دادند که اين رژيم ۀتحکيم اين سيستم به نفع امپرياليست ھا و سرمايه داران وابست

اه دير يا زود به روی مردم شمشير خواھد کشيد و ديکتاتوری شديداً و وسيعاً قھر آميزی را بر ھم ھمچون رژيم ش

 به اين ندای انقالبی گوش فرا داد و پی به ماھيت واقعی ئیمتأسفانه در آن زمان کمتر نيرو. جامعه حاکم خواھد ساخت

 سال گذشته، کشتار ھا و جنايت ھای ٣۴در .  رژيم حافظ نظام سرمايه داری وابسته بردۀجمھوری اسالمی به مثاب

اما با اين ھمه باز ھم شاھد . ئيدی بر صحت آموزه ھای انقالبی رزمندگان سياھکل نبوده استأجمھوری اسالمی جز ت

بوديم که وقتی دستگاه تبليغاتی جمھوری اسالمی جھت فريب مردم بازی جناح خوب و جناح بد راه انداخته و چنين جلوه 

وجود " اصالح و گشايش" ايران با حاکميت سيستم سرمايه داری وابسته در آن امکان ۀ تحت سلطۀ جامعداد که در

دارد، وقتی در سال ھای نه چندان دور بلندگوھای تبليغاتی و اتاق ھای فکر جمھوری اسالمی با برخورداری از حمايت 

واليت " ما را فريب دھند و ۀبخش ھائی از جامعش تالش کردند " کالن اصالحاتۀپروژ"امپرياليست ھا، با خاتمی و 

جا زده و با فريب و ريا ، ديکتاتوری حاکم را تداوم بخشند، " حکومت قانون"و " مردم ساالری دينی"را "  فقيهۀمطلق

م  گوش خود کنند، به دنبال رژيۀباز نيروھای متوھم که نمی خواھند آموزه ھای به جا مانده از رستاخيز سياھکل را آويز

  . خونين خود زمان بخردۀراه افتاده و به او کمک کردند تا مدتی ديگر با فريب بخش ھائی از جامعه برای تداوم سلط

با روی کار آمدن روحانی، حاال اين . رژيم به ته ديگ خورده است" اصالح طبی"امروز اما کفگير تبليغات 

. دولت روحانی را برای مردم متفاوت از پيشينيانش جا بزنندروشنفکران قلم به مزد ھستند که با ھزار ترفند می کوشند 

اين ھا با کمک کسانی که نه با سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران بلکه صرفاً با اين يا آن سياست دولت ھای حاکم 

اسالمی  خادم نظام سخن گفته و می کوشند در شرايطی که جمھوری ۀروحانی، اين مھر" تدبير و اميد"مشکل دارند از 
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زندگی خود به سر می برد مردم تحت ستم ايران را به امکان بھبود زندگی مشقت ھای در يکی از سخت ترين دوران 

 اوضاع "گشايش" در چارچوب ديکتاتوری حاکم اميدوار ساخته و تا آن جائی که می توانند آن ھا را به اميد ان،شبار 

 دولت روحانی نشان می دھد که آن چه در اين چند ماه رخ داده ۀ نگاھی به عملکرد چند ماھادر حالی که حت. فريب دھند

 ماھی که روحانی روی ٨تا جائی که در حدود . است جز گشايشی در افزايش و گسترش روز افزون اعدام نبوده است

ی ھا ،  اول سال جديد ميالدی به گزارش  خبرگزارۀ نفر اعدام شده اند و تنھا در عرض دو ھفت٣کار آمده حداقل روزی 

 خود نشان می دھد که در رژيم جمھوری اسالمی که ۀاين واقعيت نيز به نوب.  نفر به چوبه دار سپرده شده اند۴٠حداقل 

 دولت ھائی است که ۀحافظ سيستم سرمايه داری وابسته در ايران می باشد توسل به قھر و خشونت عليه مردم ، ذاتی ھم

  .     اوت مدتی زمام قدرت را به دست می گيرندبا ژست ھا و آرايش چھره ھای ظاھراً متف

بنابراين بر اساس آموزش چريکھای فدائی خلق که به قيمت خون رزمندگان دلير سياھکل و ھزاران تن از زنان و 

مردان انقالبی جامعه اخذ شده تا نظام سرمايه داری در ايران حاکم است و در حال حاضر تا جمھوری اسالمی بر قدرت 

ان ھيچ گونه اصالح و بھبود واقعی و کسب کمترين آزادی ھا و تضمين حقوق دمکراتيک شھروندی وجود است امک

واقعيت اين است که آزادی مردم ما و رھائی آن ھا از قيد ستم ھای طبقاتی و انواع ديگر از ظلم و جوری که . ندارد

 از بين بردن سيستم سرمايه داری وابسته ممکن متحمل می شوند تنھا با سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و ھمراه با آن

  . است

در سالگرد دو رويداد تاريخی رستاخيز سياھکل و قيام بھمن، بکوشيم تا با اتحاد و تشديد مبارزات مان ضمن وفاداری 

  آموزش ھا و تجارب، ۵٧به درس ھا و تجربيات خونين مبارزات رزمندگان سياھکل و توده ھای قيام کننده در بھمن 

  .ش برای رسيدن به آزادی قرار دھيمی اتع عليه رژيم و حاميان امپرياليس مبارزات قاطۀانقالبی به دست آمده  را دستماي

 

  ! سرخ و تاريخ ساز رزمندگان سياھکلۀجاودان باد خاطر

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  !آزادی ست مسلحانه که تنھا راه رسيدن به ۀزنده باد مبارز

  !زنده باد کمونيسم!  پيروز باد انقالب

  با ايمان به پيروزی راھمان

   خلق ايرانئیچريکھای فدا

  ١٣٩٢ بھمن ٩

 

  

 


