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  با اعتراضات، ی همبستگاميپ
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١٣٨٧ بهمنبيستم يکشنبه                                                                  مشترک 
 

  

  !ستان عزيزرفقا و دو

آنان بر ستيغ سربلند . ترين مقاومت يک نسل است که در بند و زندان نستوه ايستاده است خاوران شايد نماد برجسته

ال انسان آزاد جای گرفتند و دژخيمانشان که به سان کورموشانی که در دٌرهء خفت و پليدی  های پايبندی و ايده قله

  . جسته و فرمان انهدام فيزيکی آنان را صادر نمودندخزيده بودند، به آخرين حربه خويش توسل

های برخون تپيده را  اوج زبونی  و ذلت است که پاسداران نظم وارونه حاکم حتی تحمل گورهای دستجمعی اين الله

  .تابند برنمی

پندارند  بث میکاری عظيم هستيم و پاسداران جهل و جنايت به ع دريغ و درد که شما و ما، شماها و ماها شاهد اين تبه

 . که مردم، حافظهء تاريخی خويش را به فراموشی خواهند سپرد

اند که پايداری  های سرخی آرميده آن جا الله! که ای نابکاران: آوريم فشاريم و فرياد برمی هايمان می قلبمان را در مشت

 . و عظمت انسان آزاد را پاس داشتند

چرا . کنيد که غرورمان را خواهيد شکست، ما و مردم ما پيکار خواهيم کرد بيهوده تصور می. به ماتم نخواهيم نشست

که بر اين باوريم که نظم طبقاتی شما را به زير خواهيم کشيد و بر ويرانه های آن نظامی برپا خواهيم نمود که افق 

تواند و  نگی را در برابر جامعه بشری ترسيم نمايد، نظامی که نمیای انسانی، انسان آزاد و فارغ از خود بيگا جامعه

اش  نبايد از ابزاری بهره جويد که در تناقض کامل با رهائی انسان قرار دارد، نظامی که رهائی انسان در مرکز توجه

  .باشد می

  !رفقا و دوستان عزيز

  .ما را همراه خود بدانيد. فشاريم دستتان را به گرمی می
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