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 !سپاه پاسداران قاتل زحمتکشان
ر طبقه کارگیسازمان رزمندگان آزاد ١٣٨٨ يرت ١شنبه ود                                                                                                  

  

  ! مردم انقالبی
 گويا تا کنون به امر ، خواهند کردسرکوب "شديدا " ما را  از اين پس ما را تهديد کرده کهسپاه پاسداران اطالعيه ای منتشر کرده و

  بسيج و گويا اکنون،اهی خواهند کردهمرم و دنبالچه های بسيجی اشان هم آنان را ما را تهديد کرده اند که ُد. ديگری مشغول بوده اند

جنايتکارشان ما را " رهبر"آنان به استناد فرمان . خيابان نيستنددر  های جنايتکارشاننيروی انتظامی و لباس شخصی و تمام دارودسته

 به سرکوب و کشتار ما  تا کنون به گونه ای سخن ميگويند که گوياآنان. ديگر مشغولند"کاری"تهديد به کشتار ميکنند انگار اکنون به 

به گونه ای سخن ميگويند که انگار تنها ناظرينی بيطرف بوده اند که اکنون ميخواهند به فرمان کشتاری که از سوی ! اقدام نکرده اند

  حضور دائمی اشان در مويد کثيفشانتاريخ موجوديتحال آنکه هم اينک در ميدان هستند و .  ميدان بيايندرهبرشان مطرح شده، به

 آنان بخوبی ميبينند که عليرغم تدارکاتشان، ما دست خالی و با سينه ای باز به . استسرکوب و کشتار مبارزات کارگران و زحمتکشان

را شنيده اند و از وحشتشان استکه به صدور اين اطالعيه " مرگ بر خامنه ای"آنان فرياد . نبرد بر عليه تمامی حاکميتشان برخاسته ايم

  .   هستند ماآنان با تمام قدرتشان در جنگ با. نداقدام نموده ا

   !مردم انقالبی
 دستگاه سرکوب ارتجاع حاکم از همان ابتدای موجوديت اش از هيچ اقدام جنايتکارانه ای بر عليه  بخشی ازسپاه پاسداران در نقش

با يورش به شوراها و اتحاديه های دهقانی در آنها هنوز در ابتدای راه بودند که . مبارزات کارگران و زحمتکشان خودداری نميورزيد

هنوز بسياری از ما بياد داريم که چگونه محسن رفيقدوست و محسن رضائی . ترکمن صحرا به کشتن رهبران اين مبارزات اقدام کردند

در يورش به کردستان  آنان. اقدام به سازماندهی سرکوب و قتل و جنايت در ترکمن صحرا و بر عليه مبارزات زحمتکشان نمودند

کشتار بيرحمانه خلق کرد، بخاک و خون کشيدن خوزستان انقالبی و . انقالبی حتی در استفاده از بمبهای آتشزا ترديدی بخود راه ندادند

يورش به دانشگاه ها و سرکوب زنان و شليک به تظاهرات کارگران بيکار و تعقيب و کشتار نيروهای انقالبی بخش اساسی از تاريخ 

 آنان.  هم اينک آنان و تمامی ماشين سرکوب ارتجاع در مقابله با ما قرار دارند.تشکيل ميدهد اين ماشين سرکوب و جنايت را موجوديت

و در زمان تصدی نخست وزيری مير ١٣٦٠ -١٣٦٧آنان در سالهای . به مدت سی سال به سرکوب ما پرداختند اما ما از پا ننشستيم

  هرگزبی را بخاک و خون کشيدند و به کشتارهای جمعی بخشی از شريفترين فرزندان ما اقدام کردند اما ماهزاران انقال حسين موسوی،

 درخواستهای آنان از هيچ جنايتی بر عليه زنان فروگذار نکردند اما زنان انقالبی ميهن ما يکدم از. از درخواست آزادی پس ننشستيم

اعالم کردند و جنبش کارگری را بدفعات بخاک و " حرام شرعی"آنان اعتصاب را . ستندننشآزاديخواهانه و برابری طلبانه اشان پس 

 آتش گشوده  و دهها به روی مادر خيابانها آنان هم اينک .اليسم پس ننشستنديآزادی و سوس خون کشيدند اما فعالين کارگری از نبرد برای

را " ندا" آنان در اين سی سال هزاران .به نبرد پرداخته و خواهيم پرداختبا عزمی جزم اما ما جوان انقالبی را بخاک و خون کشيده اند 

، از جنبش انقالبی و  آنان از ما. در زير شکنجه و يا ميدان تيرباران به قتل رسانده اند اما پرچم آزادی هرگز بدون پرچمدار نمانده است

  .  وحشت دارندآزاديخواهانه ما
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