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ھای زحمتکش ايران  ای که در تاريخ مبارزات توده گذرد. نبرد دالورانه از نبرد حماسی رفقای ما در سياھکل می چھل وھفت سال
از سياھکل برخاست و در تمام  ۴٩سال بھمن  ١٩روز در غرش رعدآسايی که آگاھی و  ھای آتش وشليک گلولهجاودانه شد. 

بر جامعه تحت حاکميت ديکتاتوری شاھنشاھی را درھم شکست و جنبش  انداز شد، رکود و رخوت سياسی حاکمی کشور طنين پھنه
مرداد بدان دچار گشته بود، خارج ساخت. حماسه  ٢٨بستی که بعد از کودتای  کارگری را از زير آوار شکست و بن –کمونيستی 

ھای سياسی و  يان گروهعملی رايج در م سياھکل بر اغتشاش فکری و نظری آن دوران نقطه پايان گذاشت و پاسيفيسم و بی
 بسيارآور  تاثيرات شگرف و شوقسياھکل نه فقط  صحنه سياسی خارج ساخت. و اين گرايشات را از روشنفکران را ايزوله کرد
. اين تاثيرات چنان داد را تحت تأثير خود قرارکل جامعه  گذاشت بلکه داشتند سر ی که شور مبارزه درمثبتی بر مبارزين و انقالبيون

ھا و انديشه شعرا و ھنرمندان و نويسندگان نيز امتداد يافت. سياھکل و جنبش مسلحانه  دامنه بود که تا قلب کارخانهعميق و پر
که بر اعتبار چپ و کمونيسم وارد ساخته بود،  یdھازيانھا و عملکرد حزب توده و رھبران خائن آن و  تاثيرات مخرب سياست

  زائل ساخت. 

خواھانه و  ھای بزرگ آزادی ی آرمان ر يک نبرد نابرابر از پای درآمدند و جان خويش را وثيقهسازان سياھکل اگرچه د حماسه
که رژيم شاه و  وحشتناکیھای فدايی خلق ايران ادامه يافت. به رغم ضربات  سوسياليستی خود ساختند، اما مبارزه سازمان چريک
رغم  ھای اکثريتی که در سازمان رخنه کرده بودند و به تونيستی  ھولناک اپور ساواک آن بر سازمان وارد آورد، به رغم ضربه

  سازان سياھکل ادامه يافت. ھای سوسياليستی حماسه تر جمھوری اسالمی، مبارزه برای تحقق اھداف و آرمان ضربات ھولناک

يد، پرچم سفيد سازش درست در بزنگاھی که گرايش راست و اپورتونيست اکثريت کميته مرکزی با سر به دامان حزب توده درغلط
با ارتجاع و ضد انقالب را بلند کرد و جانب بورژوازی را گرفت، جناح انقالبی و اقليت سازمان با تمام توان خود در جانب 

سازان سياھکل را بر دوش  کارگران و زحمتکشان ايستاد و با دفاع از منافع طبقه کارگر و عموم زحمتکشان، پرچم سرخ حماسه
ھای رمانآو تحقق اھداف و برای آزادی و سوسياليسم  ،داری جمھوری اسالمی ناپذير با رژيم سرمايه یشتزه آگرفت و به مبار
  ادامه داد.رفقای سياھکل 

ھای کارگران و زحمتکشان نبود. براندازی  ھا و خواست ھای رفقای ما در سياھکل، جدا از آرمان ھا، اھداف و خواست آرمان
ای که کارگران و زحمتکشان دغدغه  ارتجاع و ديکتاتوری، رسيدن به آزادی، نابودی تمام نظم موجود و ايجاد چنان نظم و جامعه

ای  جامعه .آسايش خيابانی با مردمی غرق در رفاه و جامعه ای بيگانه با اعتياد و کودک کار وکار و نان و آزادی نداشته باشند. 
  ثمار.تای به کلی رھا شده از تبعيض و ستم و اس فروشی، جامعه عاری از فقر و بيکاری و تن

ر و زحمتکشان است. طبقه ھای طبقه کارگ اھداف و آرمان ھمانطلبانه،  ھای دموکراتيک، انسانی و برابری اين اھداف و آرمان
ھا دست به  که در اعتصابات، تجمعات و حتا اعتراضات خيابانی خود نشان داده است، با ھمان اھداف و آرمان کارگر ايران چنان

مبارزه زده است. زحمتکشان و تھيدستان شھری نيز که پرچم کار و نان و آزادی را در سراسر کشور به اھتزاز درآوردند و با 
ھای حکومتی و عليه رژيم ديکتاتوری حاکم، در  ای و روحانی، عليه جناح خواھانه، عليه خامنه راديکال و آزادی شعارھای
پای مرتجعين و استثمارگران را به لرزه افکندند، نيز با ھمان اھداف  ھای خيابانی ده روزه خود، زمين زير پيمايی ھا و راه تظاھرات
ھا، اھداف  اند. خواست ستهانظم حاکم برخ اب یرويارويی مستقيم و تعرضمصاف و طلبانه، به  یاھانه و برابر خوھای آزادي و خواست
ھای  ست که سازمان ما مطابق با شعارھا و تاکتيک ھا و اھدافی در اساس ھمان آرمان نيز ھای کارگران و زحمتشکان و آرمان

ھای زحمتکش و تھيدست شھری و  جنبش اعتراضی توده د.کن ھای کارگر و زحمتکش، آن را پيگيری و برای آن مبارزه می توده
ھا سر داده شد، با وضوح شگرفی صحت تحليل سازمان ما از اوضاع سياسی و انطباق شعارھای تاکتيکی  شعارھايی که توسط ان

  ھای کارگران و زحمتکشان را به اثبات رساند. سازمان با خواست

  
  سالگرد نبرد حماسی سياھکل بھمن ١٩ بيانيه سازمان فدائيان (اقليت) به مناسبت

  

 بھمن، چھل و ھفتمين سالگرد نبرد حماسی سياھکل ١٩گرامی باد  
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کنندگان پرداخت. ھزاران نفر را بازداشت کرد و  خويی به سرکوب اعتراض درندهگر جمھوری اسالمی، با خشونت و  رژيم سرکوب
ھم اکنون فروکش نموده است، اما  ایتوده ید. اگرچه نخستين موج جنبش اعتراضبه زير شکنجه برد و چند ده نفر را به قتل رسان

 نشينی موقت ست. اين يک عقبني عتالی جنبشا به محاق رفتن چشم انداز و سرکوب تظاھرات و فروکش جنبش به معنای پايان آن
د بود، چرا که يک دوران انقالبی جديدی تازه آغاز شده و ھآمد آن خيزش امواج بلندتر و قدرتمندتری خوا برای تجديد قواست که پی

  تری از مبارزه فرا خواھد رسيد. چيزی نخواھد گذشت که موج دوم با اشکال عالی

ضی و پيوند آن با جنبش ارتھای تعميق و گسترش جنبش اع بايستی زمينه ت که از ھم اکنون میانداز اس با توجه به اين چشم
ھای اعتصاب و برپايی اعتصابات را  بايستی ضرورت ايجاد کميته اعتصابی کارگران و زحمتکشان را فراھم ساخت. از اين رو می

ھای  ای فراتر رفتن از اعتصابات منفرد و پراکنده، بايد کميتهھای مردم برد. بر وسيعا به ميان کارگران و زحمتکشان و عموم توده
ھا و موسسات يک رشته را سازمان داد و آمادگی  ھای مخفی ھماھنگی ميان کارخانه و کميتهھای اعتصاب  کميته ،مخفی کارخانه

و از اين طريق مسير  دنمو ای، اعتصابات گسترده و سراسری و اعتصاب عمومی سياسی فراھم الزم را برای اعتصابات رشته
  م مسلحانه و سرنگونی طبقه حاکم ھموار ساخت.ا، به قيرا ورود امواج اعتراضی جديدی که در راه است

ھای کارگر و  توده ،که حاوی نفی رژيم حاکم است شعارھای سلبی عالوه برترديدی نبايد داشت که با پيشرفت روند مبارزه، 
شعار کار، نان، آزادی را به  ،طور که روند پيشرفت مبارزه مطرح خواھند کرد. ھمانزحمتکش، شعارھای ايجابی خود را نيز 

شعار حکومت شورايی به شعار اصلی جنبش  و پرچم جنبش تبديل نمود، با اعتالء اشکال مبارزه، شعار تمام قدرت به شوراھا
بايستی در ميان مردم تبليغ شود و اين  ش از پيش میای تبديل خواھد شد. با اين ھمه شعار شوراھا و اداره شورايی جامعه، بي توده

باور در ميان کارگران و زحمتکشان تقويت گردد که در انتظار ناجی نباشند و با متشکل شدن در شوراھا، وقتی که طبقه حاکم را 
  کشند، قدرت شورايی و دولت شورايی خود را مستقر سازند و بر سرنوشت خود حاکم گردند. به زير می

گذار سازمان، رفقايی که حماسه  بار ديگر با رفقای بنيان و نبرد حماسی سياھکل، يک ۴٩بھمن  ١٩ھل و ھفتمين سالگرد در چ
ناپذير عليه ھر گونه ظلم و ستم و استثمار ادامه  که به مبارزه آشتی مبندي فشان سازمان پيمان میسياھکل را آفريدند و ھمه رفقای جان

، يک دم از پای ستھای سوسياليستی طبقه کارگر آرمان ھماناپوشان سياھکل که  سرخ ھایآرمان و دھيم و تا تحقق کامل اھداف
  ننشينيم.

  
  سياھکل نبرد حماسیگرامی باد چھل و ھفتمين سالگرد 

  برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 
  زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

  (اقليت)سازمان فدائيان 
 ١٣٩۶بھمن 

  حکومت شورائی -آزادی -نان -کار
  
  


