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اعدام شدند .........اعدام ميشوند.......و اعدام خواھند شد.......
متجاوز از سه دھه است که تيترھای نظير اﯾن به جز الﯾنفک زندگی ما تبدﯾل شده است.
شکست جنبش کارگران و زحمتکشان در سال  ٥٧و تجدﯾد سازمان بورژوا-امپرﯾاليستی صفوف
طبقات حاکمه و متمرکز ساختن ماشين دولتی جھت به عقب راندن صفوف انقالب ،سرکوب و
کشتار عنان گسيخته را به مانيفست حيات بورژوازی مبدل نمود .اﯾن مانيفست در بارگاه الھی به
شکل "النصر بالرعب" تدوﯾن و تبيين گردﯾد .خدای سرماﯾه در برقراری و تحميل نظم بورژوازی و
تضمين منافع ارتجاع و امپرﯾاليسم مقدم و قبل از ھر چيز اعتصاب را محاربه با خدا اعالم کرد و از
کارگران خواستند که صبور بوده و بيشتر کار کنند .متعاقب اﯾن تھاجم به جنبش کارگری؛ ارتجاع
حاکم تاالنگری قرون وسطائی را بر عليه صفوف انقالب از ھمان بدو قدرت گيرﯾشان با فرمان
چکمه پوشيدن به ماشين نظامی اش بر عليه کردستان آغاز نمود ،به روی تظاھرات کارگران بيکار
آتش گشود و ناصر توفيقيان و حجت خوش کفا را بخاک افکند ،با شعار "ﯾا روسری ﯾا تو سری" به
مقابله با جنبش زنان برخاستند ،با بر پائی "انقالب فرھنگی" به سرکوب جنبش دانشجوئی
پرداختند و با شعار "حزب فقط حزب ﷲ" ھرگونه تحرک سياسی-اجتماعی را مورد ﯾورش قرار
دادند .سياست تحميل نظم بورژوا-امپرﯾاليستی بر زندگی اجتماعی با کشتارھای بی روﯾه آغاز
گردﯾد و باالخره با قتل عام  ٦٧تداوم ﯾافت .جامعه باﯾستی به جائی رانده ميشد که به تن خدای
رو به موت سرماﯾه خون تازه تزرﯾق مينمود .قانون "دار" به قانون زندگی مبدل گردﯾد .در جرﯾان ﯾک
جنگ نابرابر که بيش از سه دھه در جرﯾان است ،ارتجاع بورژوازی از ھيچگونه ددمنشی اجتناب
ننموده است.
تمامی اخبار موﯾد آن است که باز ھم پيکر به رعشه افتاده سرماﯾه نيازمند خون بيشتری است.
بورژوازی جھت برقراری تعادل از دست رفته و نجات سيستم بحران زده اش ،تمامی ھستی
کارگران و زحمتکشان را مورد تھاجم ھمه جانبه قرار داده است .آنان اﯾن تھاجم را تحت عنوان
ھدفمند کردن ﯾارانه ھا به پيش ميبرند و جھت مرعوب ساختن صفوف انقالب به تشدﯾد سياست
"دار" بنحوی دﯾوانه وار روی آور گردﯾده اند .آنان ميدانند که برای تحميل شراﯾط و نظم چپاول باﯾد
ھرگونه تحرک و تماﯾل به آزادی را به خاک و خون کشيد .آنان ميخواھند آزادی را به دار بکشند.
اﯾنجا ميدان جنگ اختناق و آزادی است! اﯾن نه تماﯾل اﯾن شخص و آن شخص بلکه مانيفست
بورژوازی بحران زده است .بحران سياسی-اقتصادی بورژوازی ،ارتجاع حاکم را بدانجا کشانده که
تنھا با اثبات لياقتشان در سرکوب درخواستھای سياسی و اجتماعی و تحميل نظم غارت و چپاول
است که ميتوانند از بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی تضمين موجودﯾتشان را در مقابله با ساﯾر
آلترناتيوھای بورژوا-امپرﯾاليستی درﯾافت دارند .اﯾن کشتار ھا قانون اساسی بورژوازی رو به مرگ
است .سرماﯾه در وحشت از نابودی به دامان قرون وسطائی ترﯾن نظامات پناه برده است .برای
مقابله با اﯾن اوضاع باﯾستی پرچم آزادی ،پرچم دموکراسی انقالبی از نوع دموکراسی پرولتری را
برافراشت و صفوف انقالب را به نبردی قھرآميز فراخواند .کشتار و سرکوب پرچم جھان بورژوازی رو
به مرگ و آزادی و حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان پرچم اردوگاه انقالب است.
باﯾد برای برقراری آزادی و نابودی ماشين دولتی-نظامی بورژوازی عليه ارتجاع جاکم و بورژوازی
امپرﯾاليستی و تمامی آلترناتيوھای بورژوا-امپرﯾاليستی ،نبردی ھمه جانبه را به پيش برد .ﯾا
سياست "دار" ھا موفق به تحميل نظم چپاول و غارت و اختناق خواھد شد و ﯾا ما قانون آزادی
آنھم از نوع دموکراسی پرولتری را برقرار خواھيم ساخت .پيروزی با انقالب است.
سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر  ٥-بھمن ماه ١٣٨٩

