
  سياهکل حماسهپيام به مناسبت سالگرد
 
 

  با فرا رسيدن نوزده بهمن بار ديگر ياد وخاطره جانباختگان  و تالشگران کمونيستی را گرامی ميداريم
سی وپنج سال پيش همچون ستارگانی در آسمان شب زده ايران درخشيدند و با برافراشتن پرچم  هک

  بنيان  سازمان  و راهی نوين  پايان بن بست و با ف طلبيده را به مصا قهرانقالبی رژيم حاکم مبارزه و
 . مرداد را نويد دادند 28مبارزاتی و حاکميت ترس و وحشت نهادی شده بعد از کودتای امپرياليستی 

   حزب توده و خيانت بعلت سازشکاری اختناق  و  سرکوب  بلکهتنها   نه  32  سال  مرداد28 کودتای 
 .ر کمونيستها را نيز به دنبال داشت که حماسه سياهکل  نقطه پايانی بر آن نهاد خدشه دار شدن  اعتبا

 جزيره  ثبات و   واقعه بود چراکه اينعکس العمل و سرکوب  وحشيانه  رژيم  حاکم نشان دهنده اهميت
   .صدای گامهای انقالب کارگران و زحمتکشان  محروم شنيده ميشد بر هم خورده  و نظم سرمايه داران

 
رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران طی نزديک به سه دهه حاکميت مرگ آفرين و خونين خود 

مبارزان کمونيست و چپ را به جوخه های اعدام سپرده است، در اين مدت هر ده ها هزار نفر از  
، سرکوب گونه حرکت کارگری با آتش خشم رژيم همراه بوده است، قتل عام کارگران شهر بابک

 اول ماه مه شهر سقز و احکام ارتجاعی بر عليه کارگران، سرکوب وحشيانه اعتصاب اهراتتظ
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با بسيج بيش از سی هزار نيروی امنيتی، نظامی 
که در تاريخ عمر رژيم بی سابقه بوده است، همه حکايت از آن دارد که رژيم جمهوری اسالمی ايران 

است سرکوب وحشيانه را در دستور کار خود قرار داده است و در اين راستا از هر جنايتی دريغ سي
 .نميکند

خط فقر زندگی ميکنند، مبارزات علنی کارگران و  در صد مردم ايران زير80در شرايطی که 
زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجويان، هنرمندان و روشنفکران در ابعادی وسيع در جريان است، 

 با توسل و سوء استفاده از برنامه هسته ای که آن را رژيم جمهوری اسالمی برای مهار اين مبارزات،
دست به سرکوب و کشتار هر گونه صدای عدالت خواهانه  به دروغ مسئله ای ملی معرفی کرده است،

مناسبات غير انسانی ميزند، اما توده های زحمتکش ايران با عمق بخشيدن به مبارزات خود بر عليه 
سرمايه داری حاکم، رژيم را دچار يک بحران سياسی عميق نموده اند، بحران در درون حاکميت و 

 .بحران سياسی عميق تری است که جامعه ايران را فرا گرفته استتمام دستگاه های دولتی انعکاسی از 
با آشکار شدن قطعی شکست و به کنترل در آوردن حرکت های اجتماعی با تاکتيک اصالح طلبان، 
تاکتيک يک دست نمودن حاکميت با انتصاب احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری، سرکوب و کشتار 

وحشت و سرکوب ديگر قادر رفته است، يقينأ سياست رعب و عريان در دستور سران رژيم قرار گ
نيست مردمی را که برای مبارزه تا پای جان برای سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی به پا خواسته اند 

 .را مرعوب کند
 

نيرو های مبارز در می اتحاد انقالبی نيروهای کمونيست و چپ ايران سالروز حماسه سياهکل را به تما
ی سوسياليسم، سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران و بر قراری شوراهای راه برقرار

 .کارگران و زحمتکشان  در سراسر ايران، تبريک ميگويد
 

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
  برقرار باد سوسياليسم
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