
  نيمه شب با چھره پوشيده ميآیند به بند
  از رفيقانم جدا سازند یکی با خود برند

  نوبت من کی رسد ای دشمنان توده ھا
  لحظه ھا را ميشمارم با رفيقانم به بند

  ٦٠از مجموعه سرودھای پيکار پس از سرکوب سال 

  
کشيدن  و خون جمھوری بخاک !ھا کمونيست جمھوری کشتار!"گوادلوپ"جمھوری!جمھوری جنایت

جمھوری ! جمھوری موھومات مذھبی! جمھوری جھالت اس4می قرون وسطائی !آزادیخواھان 
بخون غلطاندن بلوچستان و  جمھوری! جمھوری کشتار خلق ترکمن! بمباران کردستان انق4بی

جمھوری قتل  " !یا روسری یا تو سری"جمھوری !  ٦٠جمھوری کشتار  !جمھوری اوین !خوزستان
جمھوری بریدن زبان  " !یا زھرا: "جمھوری پرتاب دانشجو از باDی ساختمان با شعار!  ٦٧عام 
! هللا وDیت جمھوری! جمھوری اوباش ! جمھوری حزب هللا!جمھوری زندان روزنامه نگاران  !کارگر

 !جمھوری سنگسار و قصاص !جمھوری تجاوز !جمھوری کھریزک !  ٨٨ و زندان جمھوری کشتار
و با فتوای خامنه ای ج4د در تدارک کشتار " ! جبارینقاسم ال"وری ج4دن با اسم مبارک ھجم

   . دیگری است
! صفوف مبارزان راه آزادی ! صفوف زنان و مردان جنگاور، صفوف کمونيستھای پيگير و ثابت قدم 

صفوف ! صفوف دانشجویان مبارز انق4بی! صفوف پرچمداران حقوق زنان! صفوف جنبش کارگری
صفوف کارگران و زحمتکشان با پرچم سرخ آزادی در  صفوف انق4ب، !نبرد ملتھای تحت ستم 

. مقابله با فقر وفاقه و کشتار و قتل عام بار دیگر حماسه سرای تداوم جنگی انق4بی خواھند شد
 تا اھواز و و ساری و رشت و تبریز جنگی که صحنه نبردش گستره ای جھانی از مھاباد و سنندج

نکفورت و لندن و پاریس تا تورنتو و لوس اتا برلين و فر و و تا اصفھان و شيرازآبادان و زابل و زاھدان 
اکنون پرچم نبرد بر  در این جبھهٌ گسترده جنگ انق4بی .را شامل ميشود...آنجلس و سيدنی و 

    .  دوش فعالين کمونيست و آزادیخواه تبعيدی قرار دارد
 سی ساله بنام تمامی آنانکه در این جنگ نابرابر و! بنام سوسياليسم  و! بنام نان، بنام آزادی
و در پاسخ به جانھای دردمند و داغداری که در ھراس از قتل عامی دیگر ! بخاک و خون خفتند

انق4بی در  یپرچمدار نبرد وظيفه دارد که متحد و یکپارچه مبارز تبعيدیانصفوف ! بسر ميبرند
 ٦٧و  ٦٠ما در تاریخ مبارزاتی امان با تجربه کشتارھای . کشتار زندانيان سياسی باشد مقابله با

نسلی انق4بی را با تائيد اربابانش بخاک  ارتجاع حاکم بخوبی آشنائيم و بخاطر ميآوریم که چگونه
ما سالھاست که بياد یاران فروخفته امان  .مودو خون کشيد و حاکميت حھنمی اش را غالب ن

نبرد ميخوانيم و اکنون زمان آن استکه تمام تنفرمان را با الھام از قھر انق4بی کارگران و سرود 
با بر افراشتن پرچم درخواستی ھمگانی . مزدوران جمھوری جنایت فرود آوریمزحمتکشان بر سر 

ی تا گشودن درب زندانھا از ھيچ ت4شو متحد آزادی زندانيان سياسی را مطالبه کرده و در اینراه 
! بياد شبھای اعدام ! بياد جانھای خفته اشان! دیگری است پس بياد یارانمان ٦٧این . دریغ نورزیم

بياد پيکرھای ! بياد بندھای خالی و تل دمپائی ھا !بياد فریاد آزادی ! بياد سرود سوسياليسم 
نشان !  شکنجه شده، به استقبال نبردی ھمه جانبه در مقابله با مزدوران جمھوری جنایت برویم

 بين ھمبندیانشان انتظار بکشند و را دھيم که ما نميگذاریم یاران در بندمان نوبت اعدام
در این جنگ ما . ما نميگذاریم یارانمان بر دار سرود بخوانند. شب آخر تقسيم کنند" شيرینی"

  . دوشادوش آنان خواھيم خواند را سرود فتح
  

  !سرنگون باد جمھوری جنایتکار اس-می 
  !سی آزاد باید گردد زندانی سيا

  
 ٨٩دیماه  ٧ - سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر


