
١٣٦٠روزنامه ھای سال : ضد انق�ب اعدام شدند ١٠٠امروز   
١٣٦٧اخبار برخی خبرگزاریھا : دھھا ھزاران نفر از زندانيان سياسی کشتار شدند  

٧٠دھه : نفر در خارج و داخل ترور شدند  ٢٠٠بيش از    
١٣٨٨: دھھا تن در جریان جنبش اعتراضی کشته شدند  

١٣ ٨٩بھمن  ٤دوشنبه : اعدام شدندجعفر کاظمی،محمدعلی حاج آقائی   

.......و اعدام خواھند شد.......ندميشواعدام  .........اعدام شدند  
 

. متجاوز از سه دھه است که تيترھای نظير این به جز �ینفک زندگی ما تبدیل شده است
امپریاليستی صفوف -و تجدید سازمان بورژوا ٥٧شکست جنبش کارگران و زحمتکشان در سال 

طبقات حاکمه و متمرکز ساختن ماشين دولتی جھت به عقب راندن صفوف انق:ب، سرکوب و 
این مانيفست در بارگاه الھی به . دکشتار عنان گسيخته را به مانيفست حيات بورژوازی مبدل نمو

در برقراری و تحميل نظم بورژوازی و خدای سرمایه . تدوین و تبيين گردید" النصر بالرعب" شکل
مقدم و قبل از ھر چيز اعتصاب را محاربه با خدا اع:م کرد و از  تضمين منافع ارتجاع و امپریاليسم

متعاقب این تھاجم به جنبش کارگری؛ ارتجاع . کارگران خواستند که صبور بوده و بيشتر کار کنند
فرمان  اب اناز ھمان بدو قدرت گيریشانق:ب صفوف تا�نگری قرون وسطائی را بر عليه  حاکم 

، به روی تظاھرات کارگران بيکار بر عليه کردستان آغاز نمود چکمه پوشيدن به ماشين نظامی اش
به " یا روسری یا تو سری"ش کفا را بخاک افکند، با شعار آتش گشود و ناصر توفيقيان و حجت خو

به سرکوب جنبش دانشجوئی  "نق:ب فرھنگیا"مقابله با جنبش زنان برخاستند، با بر پائی 
اجتماعی را مورد یورش قرار - ھرگونه تحرک سياسی" حزب فقط حزب هللا"و با شعار  پرداختند

آغاز  بی رویه امپریاليستی بر زندگی اجتماعی با کشتارھای-سياست تحميل نظم بورژوا .دادند
ی به جائی رانده ميشد که به تن خدای جامعه بایست .تداوم یافت ٦٧گردید و با�خره با قتل عام 

در جریان یک . به قانون زندگی مبدل گردید" دار"قانون . رو به موت سرمایه خون تازه تزریق مينمود
جنگ نابرابر که بيش از سه دھه در جریان است، ارتجاع بورژوازی از ھيچگونه ددمنشی اجتناب 

  . ننموده است
. م پيکر به رعشه افتاده سرمایه نيازمند خون بيشتری استباز ھ که تمامی اخبار موید آن است 

بورژوازی جھت برقراری تعادل از دست رفته و نجات سيستم بحران زده اش، تمامی ھستی 
آنان این تھاجم را تحت عنوان . ھمه جانبه قرار داده است کارگران و زحمتکشان را مورد تھاجم

ف انق:ب به تشدید سياست ت مرعوب ساختن صفوھدفمند کردن یارانه ھا به پيش ميبرند و جھ
آنان ميدانند که برای تحميل شرایط و نظم چپاول باید . ده اندگردی بنحوی دیوانه وار روی آور" دار"

. آنان ميخواھند آزادی را به دار بکشند. ھرگونه تحرک و تمایل به آزادی را به خاک و خون کشيد
این نه تمایل این شخص و آن شخص بلکه مانيفست  !اینجا ميدان جنگ اختناق و آزادی است

 اقتصادی بورژوازی، ارتجاع حاکم را بدانجا کشانده که- بحران سياسی .بورژوازی بحران زده است
تنھا با اثبات لياقتشان در سرکوب درخواستھای سياسی و اجتماعی و تحميل نظم غارت و چپاول 

بورژوازی امپریاليستی تضمين موجودیتشان را در مقابله با سایر  بارگاه ميتوانند ازاست که 
این کشتار ھا قانون اساسی بورژوازی رو به مرگ . امپریاليستی دریافت دارند-آلترناتيوھای بورژوا

برای . نظامات پناه برده استسرمایه در وحشت از نابودی به دامان قرون وسطائی ترین . است
ستی پرچم آزادی، پرچم دموکراسی انق:بی از نوع دموکراسی پرولتری را مقابله با این اوضاع بای

کشتار و سرکوب پرچم جھان بورژوازی رو . برافراشت و صفوف انق:ب را به نبردی قھرآميز فراخواند
. به مرگ و آزادی و حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان پرچم اردوگاه انق:ب است

بورژوازی  عليه ارتجاع جاکم و نظامی بورژوازی-و نابودی ماشين دولتی دیآزا برقراری باید برای
یا . برد امپریاليستی، نبردی ھمه جانبه را به پيش- امپریاليستی و تمامی آلترناتيوھای بورژوا

ھا موفق به تحميل نظم چپاول و غارت و اختناق خواھد شد و یا ما قانون آزادی " دار"سياست 
    .پيروزی با انق:ب است .سی پرولتری را برقرار خواھيم ساختآنھم از نوع دموکرا
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