
گرامی باد سالروز حماسه سیاهکل 

 سیاهکل به دوره ای از تاریخ ایران تعلق دارد که حاکمیت خفقان و سرکوب
 دوره ای ک..ه پراکن..دگی و تش..تت در.در تار پود جامعه ریشه دوانده است 

 س..یاهکل در آن فض..ای ی..اس و.صفوف جنبش چ..پ و ت..وده ای بی..داد میکن..د 
 ناامیدی ، همچون ستاره درخشانی از امید به رهایی و تلش انسانها ب..رای
 اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش در فضای ایران خودنمایی کرد و همانند
 قطب نمای سیاسی برآیند های رادیکال توده ای و س..رنگونی ش..اه را نوی..د

.داد 

 خط ومشی سیاهکل اگر چه قابل کپیه برداری و تقلی..د نیس..ت ام..ا هم..واره
 خصلتهای انقلبی س..یاهکل تنه..ا در.درسهای ارزنده ای برای آموختن دارد 

 انطباق حرف با عمل، نوجویی و صداقت انقلبی ، تلش در جهت درک از شرایط
 مشخص جامعه و توجه به برتری قدرت توده ها خلصه نمیشد ، بلکه رفقای ما
 برای ارائه پاسخ اثباتی نسبت به فضای یاس و سرخوردگی، تقابل با سیاست
 انفعال و سازش ، آویزان نشدن به گذشته و عنوانها ، از ج..ان گذش..تگی و
 صداقت تا پای جان نسبت به تغییر و ت..اثیر در محی..ط خ..ویش و تلش ب..رای
 ساختن آینده و صمیمیت نس..بت ب..ه راه و آرمانش..ان را وثیق..ه راه ک..رده

 به یمن همین خصائل انقلبی ب..ود ک..ه آن..ان ب..دون برخ..ورداری از. بودند
 کمترین امکانات رسانه ای و تبلیغاتی توانستند پیام خ..ویش را در هم..ان
 گامهای اول با استفاده از تاکتیک های مسلحانه به کارگران و زحمتکش..ان

.برسانند و با استقبال میلیونی مردم مواجه شوند

 امروز هم که در آستانه چهل و دومین سالروز رستاخیز سیاهکل قرار داریم
 مساله تشتت و پراکندگی در صفوف کمونیستها و نیروهای منتس..ب ب..ه طبق..ه

 امروز هم دفاع از آرمانه..ای. کارگریک امر مسلم و غیر قابل کتمان است 
 کارگری ایران مبدل-کمونیستی و سوسیالیسم به دستور روز جنبش کمونیستی 

 شده است و بدلیل پراکندگی و تشتت در ص..فوف نیروه..ای منتس..ب ب..ه جنب..ش
 کارگری مبارزه متشکل و اقدام م..وثر در س..طح بس..یار مح..دودی-کمونیستی 

 امروز هم پاره ای از نیروها تحت عنوان چ..پ ب..ه گ..دایی در.صورت میگیرد
 آستان بورژوازی افتاده اند و دست از آرمانهایش..ان شس..ته و بق..ول خ..ود

 سیاست برایشان به معنی واقعی کلمه یک ش..غل اس..ت ک..ه.رئالیست شده اند 
 بهمین دلیل سیاست ن..ان ب..ه ن..رخ روز خ..وردن را.باید پر آب و نان باشد

 با اس..تراتژی س..رمایه جه..انی خ..ود را.جایگزین سیاست انقلبی کرده اند 
 تطبیق داده و برای بازی در بساط سرمایه جهانی و بدس..ت آوردن س..همی در
 قدرت سیاسی آینده هنر موج سواری را تمرین میکنند، غافل از اینکه ای..ن

 اگ..ر.موجها هستند که سمت و سوی حرکت اینها را مشخص میکنند نه بالعکس 
 معنی همراهی با س..رمایه"سیاست رئالیستی "برای رفرمیستها و سازشکاران 

 جهانی و خوش رقصی در بساط سرمایه داران معنی میدهد ، که برای شرکت در
 سمینارها و نشستهای سیاسی س..اخته و پرداخت..ه امپریالیس..تها در لن..دن،

 برای نیروهای چ..پ. واشینگتن ،استکهلم ،پراگ ، بروکسل سرو دست میشکنند
 و کمونیست پاسخگویی ب..ه الزام..ات انقلب در ای..ران نی..از ام..روز جنب..ش

 متمرکز شدن حول مساله ق..درت سیاس..ی ،ارائ..ه راه ح..ل غی..ر س..رمایه.است
 دارانه و مبارزه برای ایجاد دولت کارگری شورایی و یا از نوع کم..ون آن

. وظیفه اصلی امروزه جنبش ماست 

 رفرمیستها و سازشکاران به غلط تصور میکن..د ام..روز ک..ه ت..وده ک..ارگر و
 زحمتکش در زیر س..رنیزه حامی..ان اس..لمی س..رمایه در ای..ران ق..ادر نیس..ت

 این. مطالبات سیاسی و استراتژیک خود را بطور شفاف و روشن فریاد بزند 
 بدین معنی است که مطالبه کسب قدرت سیاسی و اعمال حق حاکمیت برسرنوش..ت

 ام..ا برغ..م. خویش را نمیخواهد یا به فردای روز محشر واگذار کرده است 



 این توهمات رفرمیستی سطح کنونی مبارزه کارگران نشان از کیفی..ت ن..وینی
 ت..وده. دارد که متأثر از خودآگاهی بیشتر است و این امر امیدبخش اس..ت 

  را تجربه کرد، به عینه دری..افت ک..ه١٣٥٧کارگر و زحمتکش که قیام بهمن 
 کسب هر گونه حقوق دموکراتیک از جمل..ه آزادی زن..دانیان سیاس..ی ، آزادی

 به این بستگی دارد ک..ه.........بیان، مطبوعات، حق تشکل، مساله حجاب و
 در مبارزه طبقاتی قدرت سیاسی در دست چ..ه طبق..ه ای ق..رار گی..رد و ط..رح

 از همی..ن. درخواستهای روزمره با استراتژی نهایی ارتباط ناگسستنی دارد
 رو لزم است نیروهای چ..پ و کمونیس..ت ص..فوف خ..ود را متش..کل ک..رده و ب..ا
 درخواستهای ویژه طبقاتی کارگران به میدان آمده و تلش و کوش..ش خ..ود را

.در راستای تدارک بدیل سوسیالیستی در ایران یکپارچه کنند 

 آری در چنین شرایطی است ک..ه رس..تاخیز س..یاهکل گرام..ی داش..ته میش..ود ،
 سیاسی نظ..ام س..رمایه داری در ای..ران را- شرایطی که بحران حاد اقتصادی

 توده ک..ارگر. فراگرفته و به بحران اجتماعی درسطح جامعه دامن زده است 
 و زحمتکش برغم تحمل رنج و مش..قت اقتص..ادی و خفق..ان سیاس..ی در مب..ارزه

 این وضعیت منجر به حاد شدن فضای سیاسی شده. نابرابر وسختی قرار دارد 
 از.اجتماعی ق..رار داده اس..ت - و جامعه را در آستانه یک انفجار سیاسی 

 در ای..ن ش..رایط.اینرو شرایط برای شکل گیری خیزشهای اعتراضی مهیا است 
 قبل از هر زمان دیگر حضور متشکل نیروهای چپ و کمونیست در کن..ار طبق..ه
 ک..ارگر و داش..تن درک روش..ن از الزام..ات انقلب در ای..ران کارس..از اس..ت

 فعالین کمونیست بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از جنبش طبقه کارگر بایستی.
 همه تلش و کوشش خود را در جهت انطباق هر چه بیشتر با ملزومات مب..ارزه
 طبقاتی کارگران بک..ار گرفت..ه و ب..ا پرهی..ز از هرگ..ونه فرق..ه گرای..ی و
 سکتاریسم و بازی در بساط دیگران، حرف خود را شفاف و روشن اعلم دارن..د

 .

 عملی کمونیست ها حول سوسیالیس..م و دول..ت-امروزه تاکید بر اتحاد نظری 
 شورایی و دفاع روشن و شفاف از سوسیالیسم و طبقه ک..ارگر ج..وهر- کارگری

 اگر این نکات با درسهای خیزش سیاهکل یعنی تط..ابق.سیاهکل روزگار ماست 
 حرف با عمل، حرکت اثباتی ، مق..ابله ب..ا انفع..ال و سازش..کاری، نوج..ویی
 انقلبی و تحلیل از شرایط مشخص روزگار خویش در ه..م آمیخت..ه ش..ود ، ب..ه

.واقع جوهر سیاهکل زمانه ما خواهد بود 

 ما ضمن شاد باش روز سیاهکل به دوستداران انقلبی آن، یاد آن عزیزان را
.یکبار دیگر گرامی میداریم

زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم

برقرار باد جمهوری شورایی ! سرنگون باد رژیم جمهوری اسلمی 

١٣٩١ بهمن ١٩ برابر با ٢٠١٣هفتم فوریه 

هسته اقلیت


