اﯾن تصوﯾر اراده مشعلداران آزادی در
مقابله با دستگاه سرکوب ارتجاع
بورژوازی است !
خروش نبرد جنبش اعتراضی-انقالبی در ھر گام
جدﯾدی ،تصوﯾر نوﯾنی از پرچمداران نبردھای خيابانی
را در مقابل دﯾده ھمگان قرار ميدھد .اگر چه در
جرﯾان اعتراضات کنونی نيروھا و منافع گوناگونی پای
به ميدان نھاده اند و سرانجام نبرد درونی
فراکسيونھای بورژوازی نيز به کشاکش خيابانی
کشيده شده است ،اما آن رادﯾکاليسمی که جان
جاری خيابان را به شکوه برخاستن ميخواند،
مطالباتی انقالبی است که بيش از دو دھه بنيان
نبردھای مردم انقالبی را سامان ميداده .کسانی که
سفيھانه اﯾن رادﯾکاليسم را دو دستی به کشاکش
درونی ارتجاع بورژوازی تقدﯾم ميکنند ،چه بخواھند و
چه نخواھند به مقابله با اراده انقالبی نسلی برخاسته اند که در مقابله با ارتجاع قرون وسطائی
بورژوازی حاکم ،پرچم آزادی را با خون خوﯾش برافراشته است .اﯾن نماﯾش شکوه قھر انقالبی
جوانانی است که در مقابله با ارتجاع حاکم به کمتر از دموکراتيسم انقالبی پيگير به مثابه در
دسترس ترﯾن ھدف حداقلی اشان رضاﯾت نخواھند داد .اکثر اخبار منتشره پيرامون نبردھای
خيابانی نه تنھا از حضور زنان جوان انقالبی حکاﯾت دارد بلکه حاکی از آن است که در بسياری از
تحرکات خيابانی اﯾن پيکارگران جوان آزادی ،سازمانده و رھبر نبردھای خيابانی ھستند .آنان بدون
کوچکترﯾن توھمی نسبت به فراکسيون مغضوب بورژوازی ،به ميدان نبرد تحقق مطالبات انقالبی
خود پای نھاده اند و در اﯾن مبارزه ھيچ امری جز دستيابی به درخواستھاﯾشان را به رسميت
نميشناسند .تمامی مقدسات و موجودﯾت نظم بورژوازی را در راه تحقق مطالباتشان لگد مال
خواھند کرد .تمامی تبليغات قرون وسطائی و خرافه ھای مذھبی را در راه تحقق درخواستھای
آزادﯾخواھانه اشان به سخره گرفته و عليرغم تبليغات جرﯾانات ارتجاعی در خالل نبردھای جاری،
پرچم خونين آزادی را برافراشته اند .اﯾن اراده مستحکم و انقالبی و چھره خونين مشعلدارانی
نوﯾن است که روی به سنن و قوانين قرون وسطائی سرود رھائی ميخوانند و خطاب به صفوف
ميليونی مردم انقالبی ،کارزاری انقالبی را فراخوان ميدھند! اﯾن تصوﯾر مشعلداران نبرد بر عليه
نظامات قرون وسطائی و دﯾکتاتوری ارتجاع بورژوازی و نماﯾش پرچم افرازی نيروی جوانان انقالبی
و باالخص زنان جوان و انقالبی ميھن ما است .اﯾنان آتش افروزان قھر انقالبی نوﯾن و پيک طوفان
ھای پيش روﯾند .ای پيک ھای طوفان پروازتان بلند! خروشتان پيروز و شعار آزادی اتان پرچم
پيشروی مردم انقالبی باد.

سرنگون باد جمھوری اسالمی !
نان ،آزادی ،سوسياليسم !
بدون آزادی زنان،جامعه آزاد ممکن نيست !
سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر –  ٧دﯾماه ١٣٨٨
razmandehi@ymail.com

