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! سياهکل مين سالگردربه مناسبت سی و چها  

 
 به مراسم بزرگداشت روز سياهکل

2005 هجده فوريه  در شهر فرانکفورت آلمان،  
 

!رفقای عزيز  
 
 
انقالبی و ،  سالرزو قيام خونين سياهکل ، روزی هميشه ماندگار در  جنبش ١٣٤٩ بهمن ١٩ 

در اين روز جنبشی متولد شد که زمين لرزه سياسی در فضای رکود وخمود . کمونيستی ايران است
 به صحنه  نسلی از مبارزان جوان و پرشور  !ت جنبش سالهای سی  به وجود آوردناشی از شکس

ش کارگری  جنب در تاريخ فصل غرورانگيزی  و  پای نهاده  پهلوی  با ديکتاتوری سازش ناپذيرپيکار
جنبش سياهکل  به غلبه رفورميسم حزب توده که پس از ! ددن گشو   کشورمانو سوسياليستی

شکست سنگين سالهای سی در پی کشف کورسوی اميدی در اين يا آن رفورم شاهانه برای شادباش 
 .هاد توسط درباره وابسته ايران بود، نقطه پايان ن" داری شد غيرسرمايه رراه"گفتن و اعالم آغاز 

 فرهنگ مقاومت ،به جای فرهنگ تسليم و توبه پس از شکست سالهای سی جنبش سياهکل همچنين 
 کادرها و فعالين جنبش چپ.  را بنياد نهادتا به آخر با دستگاه ديکتاتوری شاهانه و نبرد غرورآميز و 

از ديگر ميراث . دندمقاومت و نبرد دليرانه و تا پای جان با ديکتاتوری مبدل ش به مظهر به اين ترتيب
 پايه ريزی  احياء سنت مارکسی انترناسوناليسم پرولتری و در اين راستا،ارزشمند جنبش سياهکل
 فارغ  از القائات کل دادن به چپ مستقل ايرانب های موجود جهانی و شاستقالل جنبش چپ از قط

 چپی که  تالش می کردبود ؛  " بزرگ برادر"ايدئولوژيک و الزامات سياست ديپلماتيک اين يا آن
بياموزد و به کار  مبارزه برای آزادی و برابری  مشخص و ا لزاماتا به  اتکاء  تجربهمارکسيسم ر

 و باالخره جنبش سياهکل بساط ديکتاتوری شاهانه را به مثابه دولتی وابسته به امپرياليسم .بندد
 سرکرده اردوی جهانی امپرياليسم را در آمريکا ارزيابی کرده و مبارزه با امپرياليسم آمريکا به مثابه

.های مبارزاتی خود قرار می داد شمار آماج  
عليرغم همه جوانب مثبت و قابل ستايش، نقاط ضعف اساسی جنبش سياهکل امروزه بر اکثر قريب به 

که نقش مهمی در شکست انقالب بهمن و نقاط ضعفی . اتفاق فعاالن چپ انقالبی ايران روشن است
.البی و کارگری کشورمان داشته استش انقجنبسرکوب   

 
رژيم جمهوری اسالمی و سی و چهارمين سالگرد آغاز جنبش سياهکل مصادف است با بحران شديد 
رژيمی که مطيع و وابسته نير تالشهای دولت آمريکا برای تغيير رژيم در ايران و بر روی کار آوردن 

ر چنين شرايطی وظائف خطيری در برابر چپ د. های امپرياليستی دولت آمريکا باشد به سياست
 و بدون به صحنه آمدن جنبش   عظيم مزد و حقوق بگيران. انقالبی و سوسياليست ايران قرار دارد

 ،تکاء جنبش انقالبیقل اصلی و قابل ا   و تبديل آن بهٍ ثمان  همه  محرومان و تهيدستان جامعه
سيد  و ما حتی شاهد استقرار ابتدائی ترين مبادی آزادی مبارزه با رژيم حاکم به فرجام واقعی نخواهد ر

حقوق بگيران و همه تهيدستان و  به صحنه آمدن جنبش عظيم مزد و اما!در ايران نخواهيم بود
 در مسير يک  و حرکت کنونی  فاجعه بار اجتماعی خروج از بن بستبايد  راهگشای"   طبعامحرومان

اشتن برای گام برد . باشد از قيد وبندنظام  طبقاتی  مردميستی برای رهائی اکثريتچشم انداز سوسيال
 ، رقم خواهد زد پيشارو دوره پرتالطم چپ انقالبی را در ه هست و نيست ک،واقعی در چنين راستائی



يابی طبقه ن ودسازما درک اهميت ياری به خ.ضرورت گريزناپدير و حياتی استتجديد آرايش چپ يک 
 به مثابه کنش گر اصلی تاريخی ، نقد عميق سوسياليسم سنتی و ترسيم پيوند ناگسستنی آن با کارگر
ی وخودحکومتی   در همه ک سوسياليسم به مثابه گسترش آزاد در، های بی قيدو شرط سياسی آزادی

 خودحکومتی وسيع در سطوح گوناگون جامعه که عرصه های زندگی و نه سرکوب و تحديد آن،
 باور به پلوراليسم جنبش کارگری و ال شهروندان را در سرنوشت خود ميسر می سازد،مداخله فع

نيروهای چپ و بسياری از مسائل جديدی که چپ سوسياليستی ، تجربه اشکال جديد صف آرائی 
.سوسياليست با آن  مواجه است از الزامات اين تجديد آرايش است  

 
  چپ سوسيالست وحاد بزرگ نيروهایيروهای چپ، اتيکی از مهم ترين ترجمان عملی تجديد آرايش ن
چپ سوسياليست و انقالبی که در تمام طول تاريخ  .در مبارزه متحد برای آزادی و سوسياليسم است

معاصر ايران در صف مقدم مبارزه عليه استبداد حاکم بر ايران بوده است بايد در اين مقطع تعيين 
دفاع قاطع از آزاديهای بی . کيم صفوف خود را دريابد ضرورت تح،کننده از نبرد با رژيم فقها

قيدوشرط سياسی، حق رای عمومی، حق ملل ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود ،جدائی دين از 
با مردان در همه عرصه های  کامل  زنان یدولت،مخالفت بنيادی با همه مظاهر پدرساالری و برابر

 در همه عرصه ها به ويژه به سطح زندگی اکثريت مردم  زندگی، مخالفت با تعرض نئوليبرالی سرمايه
از طريق خصوصی سازی ها و ساير تمهيدات نئوليبرالی که در شرايط امروز ايران همه جناحهای 

 باالخره موضع قاطع ضدامپرياليستی بورژوائی عليرغم اختالفاتشان در اين عرصه با هم متحدند و 
پی گيرترين مدافع آزادی در شرايط ت و انقالبی را به آن درخواست هائی است که چپ سوسياليس

 چپ وسيالستی از پروژه س جدائی ناپذير هائی که خود جزئی  ؛ درخواست ميکندحاضر در ايران مبدل 
امروز که آلترناتيوهای بورژوائی خود را در برابر حکومت محتضر فقها سازمان   .انقالبی است

دولت آمريکا تالش دارد تا از طرق مختلف يوغ نومستعمراتی خود می دهند و به ويژه در شرايطی که  
را در ايران بار ديگر برقرار سازد، خالء ناشی از فقدان قطب نيرومند چپ انقالبی خود را هر چه 

!بيشتر مشهود ساخته و تالش در راستای عملی ساختن آن را موکدتر می سازد  
 
 

 به  و تبديل آنالبی آن برای رستاخير چپ سوسياليستینق سياهکل با الهام از ميراث ادر سالگرد 
! سوسياليسم بکوشيم و قطبی نيرومند و موثر در پيکار برای آزادی  

 
 

!مرگ بر جمهوری اسالمی   
 

 جاودان باد خاطره شهدای جنبش سياهکل
!درود بر خاطره همه شهدای آزادی وسوسياليسم در ايران   

!م زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليس  
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١٣٨٣  بهمن١٩  


