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 اقليت) به مناسبت بيانيه سازمان فدائيان(                 

 گذاری سازمانپنجاه و دومين سالگرد نبرد حماسی سياهکل و بنيان
 
 
 

 های ستمديده مردم ايران!کارگران و زحمتکشان! زنان و جوانان انقالبی! توده
 

 . ليه طبقات حاکم ستمگر استارزات مردم ستمديده ايران ، عترين رويدادهای  تاريخ مببهمن ، يادآور يکی از برجسته ١٩
  

ا به رها تن از مردم ايران ، در شرايطی که رژيم ديکتاتوری عريان محمدرضا شاه پهلوی، با اختناق و سرکوب، ميليون١٣۴٩بهمن  ١٩در 
ن نارا در ايران به اهتزاز درآوردند. اين قهرما انهمانپيگير و قهر ایوانان آگاه کمونيست، پرچم سرخ مبارزهاسارت گرفته بود، گروهی از ج

سرعت های سياهکل آغاز نمودند که بههای کارگر و زحمتکش مردم ايران، نبردی را به نام  آزادی و سوسياليسم  از جنگلنشدنی تودهفراموش
 های فدائی خلق ايران تبديل شد.ن چريکت و به پرچم مبارزاتی هزاران کمونيست، زير لوای سازمادر سراسر ايران بازتاب ياف

  
شان فمرداد، مبارزانی پا به عرصه نبرد نهاده بودند که حر ٢٨ها سکون و سکوت مرگبار پس از کودتای برای نخستين بار پس از سال 

 را سازمان دادند. گير و استوارای پيمنان بشريت فدا کردند و مبارزهرا درنبرد با دششان بود. ترس از مرگ را تحقير کردند، جان خود عمل
وار و يطی بايد استناپذير، اين سنت برجسته مبارزاتی انقالبيون سراسر جهان را در ايران پايه گذاشتند که تحت هر شراتیاين قهرمانان نبرد آش

 پيگير با دشمن طبقاتی جنگيد.  
  

پذيری رژيم ناستور حاکم کرده بود، در هم شکست  و بر افسانه شکارزه، سکون و سکوتی که ديکتاتوری محمدرضا شاه بر کشبا آغاز اين مب
 مهر بطالن کوبيده شد. 

  
وسطايی، اين های قرونهای رژيم شاه، کشتار صدها تن از فدائيان و به بند کشيدن هزاران تن در زندانگریرغم تمام جنايات و وحشیبه
 ٢٢نتی برخاستند و با قيام مسلحانه بردی حماسی عليه رژيم سلطهای مردم ايران  به نودهتن از تها ادامه يافت، تا روزی که ميليون بارزهم

و  انه رفقای ماای که از سياهکل آغازشده بود، با تمام مبارزات قهرمانبهمن، بساط نظام سلطنتی را از ايران برچيدند. اما مبارزه مسلحانه
های وسيع مردم اقی که تودهکوب و اختنسر ها ديکتاتوری ،، درنتيجه سال۵٧م مسلحانه بهمن مبارزه حماسی مردم ايران در جريان انقالب و قيا

ار گرفت و سازمانی قرار داده بود، نتوانست به سرانجام پيروزمندش برسد. قدرت سياسی  بار ديگر در دست ارتجاع قررا در ناآگاهی و بی
 ت.تر از گذشته، مردم ايران را به اسارت گرفی هولناکرژيم ستمگر ديگری به نام جمهوری اسالمی با استبداد

  
شده بود. های زحمتکش مردم ايران تبديلناپذير از زندگی سياسی تودهاين بار اما سنت ايستادگی و مقاومت در برابر ارتجاع ، به جزئی جدائی

 هایدهليت و توراه آزادی و سوسياليسم، فدائيان اقجمهوری اسالمی سرشار از مبارزات پيشگامان نبرد درتمام دوران حاکميت ستمگرانه 
يم، ير نظر افکنسال اخ مردمی است که قهرمانانه پيکار کردند و از جان خود گذشتند. اگر فقط به رويدادهای مبارزاتی مردم ايران در طول چند

بينيم که در مبارزات قهرمانانه رفقای ما نانی میواهای کارگر و زحمتکش، زنان و جدر مبارزات توده همان جسارت، فداکاری و قهرمانی را
نان بشريت با دشم عليه رژيم شاه و جمهوری اسالمی بوده است. زنان و مردان جوانی که در همين موج اخير مبارزات، جسورانه و قهرمانانه

رای ردند. بايد برا رفقای ما در سياهکل بلند ک ر آنای است که پرچم پرافتخاز پايداری سنت مبارزهجنگيدند و جان فشاندند، نمونه درخشانی ا
عار ما اين مانی  شيدن به هدف، استوار و پيگير با ستمگران و مرتجعان جنگيد و از جان نيز گذشت.اين آموزه بزرگ نبرد سياهکل بود. زرس

 ها، رو در رویهای مردم ايران در خيابانوز، تودهخيزند، امرها فدائی ديگر به پا میکند، دهدا میجای هر فدائی که در مبارزه جان فبود، به
 گيرند. او را می افتد، هزاران مبارز جایجای هر مبارزی که بر خاک میدهند، بهسرکوبگران شعار می

  
ه به بی  و اسلحقالهر انقعه ايران احيا کرد که ستمگران را بايد با سياهکل و ادامه مبارزات سازمان ما در شهرها، اين سنت مبارزه را در جام

های سال بهمن ، در مبارزات مسلحانه عليه جمهوری اسالمی در نخستين ٢٢ای د را در قيام مسلحانه تودهزير کشيد. همين سنت است که خو
رش ، در تظاهرات و شو ٧٨ه هفتاد. در جنبش دانشجوئی و اوايل ده ۶٠دستان اواخر دهه های تهیپس از به قدرت رسيدن آن، در شورش

 اده است.دانه چندين ماه اخير نشان و مبارزات قهرمان ٩٨، در قيام آبان ٩۶ماه دی
  

ن اند ايکنند، همواره تالش کردهشوند و وحشيانه کشتار میکه پيوسته به قهر ضدانقالبی عليه مردم متوسل میمرتجعين حاکم بر ايران ، درحالی
آميز، ای مسالمتمذموم است و بايد به شيوههای تحت ستم، وسل به قهر انقالبی از جانب تودهباور ارتجاعی را در ميان مردم رواج دهند که ت

بدون  اند  کهاند و دريافتههای ارتجاعی را به دور افکندههم در يک رژيم استبدادی وحشی، مبارزه کرد. اما مردم ايران اين موعظهالبته آن
و در مبارزات اخير نشان  ٩٨وضوح در قيام را بهها نيست. اين تروريسم حاکم، راه نجاتی برای آنای قهرآميز عليه رژيم استبدادی و مبارزه

نی دادند. امروز هم  که جامعه ايران در يک موقعيت انقالبی در آستانه يک انقالب قرارگرفته  و بيش از هر زمان ديگر بايد برای سرنگو
از تالش خود برای موعظه مبارزه حم آماده شد، بازهم طرفداران نظم ارتجاعی حاکم رقهرآميز و مسلحانه رژيمی سرتاپا مسلح و بی

بردار نيستند. اما راهی برای برانداختن ستمگران و سرنگونی جمهوری اسالمی جز توسل به اصطالح بدون خشونت، دستآميز و بهمسالمت
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ردم ايران خوب آموخته و به يام مسلحانه وجود ندارد. ناگفته روشن است که بايد تمام اشکال مبارزه را به کار گرفت، اين را مسالح و برپائی ق
ويژه درک اين حقيقت، امروز بيش از هر زمان اند، اما سرانجام، قيام مسلحانه است که سرنوشت مبارزه را تعيين خواهد کرد. بهآن عمل کرده
 ای نوين است". ای است که آبستن جامعهکه "قهر، مامای هر جامعه کهنه ديگر مهم است

  
ستی را در ای برای برپائی يک انقالب اجتماعی بود که يک نظم نوين سوسيالينبردی را که رفقای ما در سياهکل آغازگر آن بودند، مبارزه

المللی ، نم و اشکال مختلف تجديدنظرطلبی در عرصه داخلی و بييسمگذاران سازمان ما، ضمن مرزبندی قاطع با رفرايران حاکم سازد. بنيان
رغم شکست انقالب کردند و از انقالب اجتماعی دفاع کردند. بهدست رد بر سينه کسانی زدند که مبارزه را به چهارچوب نظم موجود محدود می

مانانه تا به امروز، مبارزات قهر ٩۶عه ايران از سال امجتر از هر زمان ديگر است. اوضاع سياسی ، ضرورت اين انقالب، امروز مبرم۵٧
های رانوضوح نياز به انقالب اجتماعی را برای حل بحکارگران، معلمان، زنان، دانشجويان، تهيدستان شهرها در طول چند سال اخير، به

د ماه اخير نيز مبارزات مردم ايران در اين چن .دهدموم مردم و گذار به سوسياليسم،  نشان میداری ايران، تحقق مطالبات عجامعه سرمايه
 ستاد.  آشکارا نشان داد که بدون سرنگونی جمهوری اسالمی و دگرگونی تام و تمام نظم موجود، اين جنبش از حرکت بازنخواهد اي

  
اعی بودند که در ايران امکان تجيست  رژيم شاه که مروج  اين نظريه ارهای بورژوائی و رفرمن ما، برخالف اپوزيسيونگذاران سازمابنيان

لتی تگاه دويک نظام مشروطه سلطنتی يا جمهوری پارلمانی بورژوائی وجود دارد، خواهان سرنگونی رژيم سلطنتی، درهم شکستن تمام دس
نوشت خود بر سرم های وسيع مردموجود و استقرار نوع نوين دولتی بودند که در آن طبقه کارگر قدرت سياسی را در دست داشته باشد و توده

وضوح نشان داد که های کارگر و زحمتکش مردم ايران و تالش برای درهم شکستن ماشين دولت بورژوازی بهحاکم باشند. قيام مسلحانه توده
ال با ح مانهای مردم ايران برای پيروزی انقالب، خواهان درهم شکستن ماشين دولتی کهنه و استقرار نوع نوينی از دولت هستند. در هتوده

ز آن دفاع ااقليت) ايجاد شوراها نشان دادند که شکل سازمانی اين دولت نوع نوين، شورايی است. اين همان دولتی است که سازمان فدائيان(
 های زحمتکش ايران در مبارزه عليه طبقه حاکم بر ايران است. از همين روست که در دوران انقالبیکند و يگانه بديل کارگران و تودهمی

گ های زحمتکش به ميان کشيده شده است. آلترناتيوهای سياسی رنگارننونی نيز مکرر شعار حکومت شورايی از سوی کارگران و تودهک
اند دستگاه دولت استبدادی موجود را با ها در تالشيک مردم را بر سرنوشت خود حاکم نخواهند کرد. چراکه آنبورژوازی اپوزيسيون هيچ

ر ايه و استقرادارند.  تنها درهم شکستن تمام دستگاه دولت استبدادی سرمز حفظ کنند و مردم را در اسارت و انقياد نگهچياندکی اصالحات نا
 انجام پيروزمندش برساند. تواند انقالب اجتماعی را به سريک دولت شورايی است که می

  
گذاران آفرينان سياهکل و بنيانهای بزرگ سوسياليستی حماسهمانآر های انقالبی و اهداف وعنوان پاسدار سنتسازمان فدائيان (اقليت) به

قالب خواهانه و سوسياليستی، برپائی يک انسازمان، همواره در طول تمام دوران حيات خود، پيگيرانه درراه تحقق اهداف بزرگ آزادی
می دورانی که رژيم ارتجاعی جمهوری اسالتمامدر اجتماعی کارگری و استقرار فوری يک دولت شورايی و حکومت شورايی  تالش نموده و 

مين ر پنجاه و دوها و اهداف طبقه کارگر ايران و مطالبات تمام ستمديدگان ايران دفاع کرده است. اکنون نيز دبر سر کار آمده است، از آرمان
های بزرگ سوسياليستی و راه، اهداف و آرمان امهعهد و پيمان خود به اد گذاری سازمان،  بار ديگر برسالگرد نبرد حماسی سياهکل و بنيان

  کند. های ارتجاعی و ستمگر پاسدار سرمايه در ايران مبارزه کردند و جان فشاندند، تأکيد میکارگری صدها رفيقی که در دوران رژيم
قرار ائی يک انقالب اجتماعی کارگری و استبرپعنوان مدافع های طبقه کارگر، بهاهداف و آرمان عنوان مدافع پيگيرسازمان  فدائيان( اقليت) به

های کارگر و زحمتکش، گذاری سازمان، عموم تودهسالگرد، حماسه سياهکل و بنيانپنجاه و دومين يک قدرت شورايی کارگری در ايران ، در 
ابات ائی اعتص، از طريق برپايیو استقرار يک حکومت شور زنان و جوانان انقالبی  را به تشديد مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی

 خواند. عمومی و سرتاسری  و قيام مسلحانه، فرامی
 
  

  جاودان باد ياد و نام پرافتخار فدائيانی که درراه آزادی و سوسياليسم جان فشاندند
  رقرار باد حکومت شورايیب -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  دارینابود باد نظام سرمايه
  د سوسياليسمبادهزن -باد آزادیزنده

  سازمان فدائيان(اقليت)
 ١۴٠١ماه بهمن

  
  حکومت شورايی -کار نان آزادی

 
  


