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 ٢٠١٣ فبروری ١٢

  

  گرامی باد سالگرد رستاخيز سياھکل و قيام پرشکوه بھمن

  

  !خلق ھای قھرمان ايران 

سالگرد رستاخيز سياھکل و قيام پرشکوه بھمن قرار داريم که  ۀبار ديگر در آستان

تخطی ناپذير ھر نيروی انقالبی است، چرا که اين دو رويداد  ۀگراميداشت آن ھا وظيف

 ۀسلطمبارزه و مقاومت کارگران و زحمتکشان عليه  بزرگ تاريخی در تاريخ سراسر

 حاکم نقاط عطف انکار ناپذيری بوده و ۀداری وابست هامپرياليستی در ايران و نظام سرماي

   .انقالبی کشور ما جايگاه ويژه ای يافته و در حافظه تاريخی مردم ما ماندگار شده اند به ھمين اعتبار ھم در جنبش

دسته پارتيزانی جنگل به فرماندھی رفيق علی اکبر صفائی فراھانی با حمله به پاسگاه  ١٣۴٩ سال ]دلو[ بھمن١٩در 

نمودند که در مسير خود   به رژيم مزدور شاه اعالم جنگ داده و مبارزه ای را آغاز- در جنگل ھای الھيجان - اھکلسي

 انقالبی ۀشکستن بن بست مبارزاتی و نشان دادن شيو فضای سياسی حاکم بر سراسر کشور را دگرگون نمود و با در ھم

ی را تسھيل ئ توده ۀوده ھا را زدود و جاری شدن سيل مبارزو پيشرو ت مبارزه ، رخوت حاکم بر مبارزات روشنفکران

سھمگين بدل  بعد، ھمگان به عينه ديدند که نسيمی که در سياھکل وزيدن گرفته بود چه زود به طوفانی ھفت سال. نمود

پايانی  ۀو سپس با قيام بھمن نقط" می کنيم ايران را سراسر سياھکل "پا خاسته فرياد می زدنده شد که طی آن مردم ب

  .ھميشگی بر سلطه رژيم سلطنت گذاشتند

به   امپرياليستی که از اھداف اصلی رزمندگان سياھکل بود توأم نگشت وۀسلطنت با قطع سلط سفانه سرنگونی رژيمأمت

که با انقالب مردم سلطه  امپرياليستھا.  امپرياليستی اين بار در پوشش جمھوری اسالمی تداوم يافتۀھمين دليل ھم سلط

را به مثابه آلترناتيو مورد نظرشان تعيين نموده و  د را در خطر می ديدند در کنفرانس گوادالوپ جمھوری اسالمیخو

  .سراسر جنايت بار خود بر سر مردم ما آن آورد که زبان از بيانش قاصر است اين بديل امپرياليستی در طول حيات

موجود، يعنی  ولی در جامعه بدون آن که به تضاد اصلی نظامھر گونه تغيير و تح "تحليل که رزمندگان سياھکل با اين

 ۀرژيم سلطنت را به مثاب" مھمل می گردد تضاد بين خلق و سلطه امپرياليستی، توجه شود ، تبديل به يک چيز پوچ و

 ه با اوج گيری و ديديم ک خود قرار دادندۀشناسانده و آن را آماج حمالت دليران  امپرياليسم به توده ھاۀکانال اصلی سلط

بعد  " فرياد بر آوردندبودند فوراً   سال نبرد مسلحانه گرفته٨انقالب مردم و فرار شاه ، مردمی که اين پيام را در طول 

 امپرياليستی و نظام سرمايه داری وابسته امکان رسيدن ۀدانستند بدون نابودی سلط چرا که می" مريکاستااز شاه نوبت 
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 سال ٣۴و مردم در . رساند ن واقعيت را قدرت گيری جمھوری اسالمی به عينه به اثباتو اي. آزادی وجود ندارد به

عليه امپرياليسم اين رژيم جنايتکار در حالی که   جمھوری اسالمی شاھد بودند که سر دمدارانۀگذشته و در زير سلط

بلکه در منطقه و سراسر جھان ، جاده سوی آن ھا را پيش برده و نه تنھا در ايران  شعار می دھند خطوط ديکته شده از

 ۀمال خور شدن ھم  رفتن شاه و آمدن خمينی وۀتجرب. کن پيشرفت سياست ھای ضد خلقی امپرياليسم شده اند صاف

 امپرياليسم را ھدف اين مرحله از ۀسلط مطالبات مردم به آشکاری نشان داد که تئوری رزمندگان سياھکل که قطع

 امپرياليستی و نظام سرمايه داری پا ۀبا واقعيت داشته و چرا تا سلط ط غير قابل انکاریانقالب می دانست چه ارتبا

  .آزادی و دمکراسی و ديگر مطالبات مردمی ھم خبری نخواھد بود برجاست ، از

 اين رويدادھای بزرگ تاريخی را گرامی می داريم که بار ديگر شاھد بازار گرمی آلترناتيو امروز در شرايطی سالگرد

ھای استکھلم، بروکسل و پراگ نمونه ھای آشکاری از اين تالش ضد   کنفرانس .سازی ھای امپرياليستی می باشيم

 ن جمھوری اسالمی در تالش اند تا نظر مردم را به بديلابزرگ در پوشش متحد کردن مخالف قدرت ھای. انقالبی ھستند

دليل ھم نه کسی آن ھا را  و درست به ھمين. يشانی دارندھائی جلب کنند که ھنوز به قدرت نرسيده مھر وابستگی بر پ

مبارزه برای سرنگونی انقالبی رژيم حاکم که تنھا راه رسيدن  جدی می گيرد و نه اين تالش ھا را می توان در راستای

خمينی   نظام سرمايه داری در زير پرچمۀراستی چرا بايد مردمی که يک بار تداوم سلطه ب. نمود به آزادی است ، تلقی

  .چنين آلترناتيو ھائی دل خوش کنند  و جمھوری اسالمی را تجربه کرده اند بار ديگر به

  !مردم مبارز ايران 

نظام سرمايه داری حاکم که تا مغز استخوان به امپرياليست   انقالبی در حداقل نيم قرن اخير نشان داده تا مبارزات ۀتجرب

فالکت بار کنونی   و توده ھای ستمديده نابود نشود ، امکان رھائی از شرايطپائين و به دست کارگران ھا وابسته است از

. کمونيستی است که پيروزی دست يافتنی است ئولوژی کارگر متشکل و مجھز به ايدۀوجود ندارد و تنھا با رھبری طبق

، از طريق جامعهايران در شرايط ديکتاتوری عنان گسيخته حاکم بر   کارگرۀاما مشکل بزرگ اينجاست که طبق

 ۀفقط به طبق در واقع ديکتاتوری حاکم که دارای ماھيت امپرياليستی است نه. آميز امکان تشکل ندارد مبارزات مسالمت

بنابراين، از يک طرف اين واقعيتی است که  . ديگری امکان متشکل شدن نمی دھدۀکارگر بلکه به ھيچ قشر و طبق

ه شرايطی که ديگر تداوم ظلم و ستم برای آنان غير قابل تحمل می گردد ، ب درکارگران و زحمتکشان و ديگر توده ھا 

و از طرف ديگر چون   حاکم را دچار اخالل خواھند کرد و در واقع قيام ھائی برپا خواھند نمود،ۀنظم ظالمان پا خاسته و

 کارگر نمی دھد، چنان ۀ به طبقرھبری قيام توده ھا را  کارگر و در نتيجهۀشرايط ديکتاتوری امکان متشکل شدن به طبق

روشنی در مقابل چشم ھمگان قرار ه  شکست قيام بھمن بۀاين واقعيتی است که تجرب .قيام ھائی محکوم به شکست ھستند

 خود را برای تحقق آن ۀدالوران که رزمندگان سياھکل به آن باور داشتند و رزم ستراتژيکاينجاست که راه  در. داد

اگر امپرياليست ھا . ی استئھمانا راه مبارزه مسلحانه توده  رت و حقانيت خود را مطرح می کند کهآغاز نمودند، ضرو

ھای   کارگر و تودهۀھستند که امروز از کانال رژيم منفور جمھوری اسالمی عمل می کنند، طبق دشمنان اصلی مردم ما

دشمنان جھت رھائی و نجات خود از  ی با اين طوالنۀ مسلحانۀتحت ستم ايران ھيچ راھی جز مسلح کردن خود و مبارز

  .جھنمی که امروز در آن زندگی می کنند ندارند

برخاست که می   ديگر امروز بايد با قاطعيت عليه ھمه نيرو ھا و کسانیۀواقعيتی است که در حوز با توجه به چنين

ا، مردم ما را فريب داده و ادعا می کنند آن ھ خواھند با کمک امپرياليست ھا و با شرکت در پروژه ھای آلترناتيو سازی

  .دمکراسی در چنين راھی گام بر می دارند که گويا برای رسيدن به آزادی و

با  راه رسيدن به آزادی ھمان راھی است که چريکھای فدائی خلق با برپائی رستاخيز سياھکل واقعيت اين است که

و نظام سرمايه داری حاکم ھيج   امپرياليسمۀرگ برای نابودی سلطبدون انقالبی بز. تئوری و عمل خود آن را نشان دادند
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ارد که بايد با ھمه وجود مقابل مردم ما و نيرو ھای انقالبی قرار د راه نجاتی وجود ندارد و اين تنھا راھی است که در

   .برداشت و انقالب ايران را به پيروزی رھنمون کرد ش گامدر جھت

  

  !امپرياليسم مرگ بر 

  !باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی د نابو

  !باد انقالب ضد امپرياليستی خلق ھای ايران  پيروز

  ۵٧ فراموش نشدنی رزمندگان سياھکل و توده ھای قيام کننده در بھمن ۀباد خاطر گرامی

  

  نفدائی خلق ايرا چريکھای

  ١٣٩١بھمن 

  

  

 

 


