بيانيه ۵٧

به اعتراضات جھانی عليه اعدام بپيوندﯾم
در اﯾران مبارزه مداوم طبقاتی و مبارزه عليه استبداد ،نابرابری و سرکوب طی دھه ھای متمادی بال انقطاع
در جرﯾان است  .در ﯾک طرف طبقه کارگر و توده ھای مردم برای کسب زندگی انسانی و برقراری عدالت
و برابری بی وقفه از ھر طرﯾق ممکن مبارزه می کنند و در مقابل اﯾن مطالبات و مبارزات حق طلبانه و
آزادﯾخواھانه سرماﯾه داری با عوامل مختلف و اکنون توسط عامل ارتجاعی خود ﯾعنی جمھوری اسالمی
قرار داد .و ھر روز به شدت سرکوب برای حفظ وضعيت موجود و بازپس گيری دست آوردھای مبارزات
طبقاتی و آزاد ﯾخواھانه تارﯾخی و ھمچنين تحميل روﯾکردھای ھر چه ارتجاعی تر می افزاﯾد .جمھوری
اسالمی سرماﯾه داری طی  ٣۴سال عمر ننگين خود بطور مداوم دچار انواع بحرانھای ساختاری و خود
ساخته داخلی و جھانی بوده است و برای پاسخگوﯾی به اﯾن بحرانھا سرکوب ،دستگيری ،پرونده سازی
،محاکمه و زندان و اعدام را عليه تشکل ھا ،احزاب و سازمانھا  ،نھادھا و فعالين و مبارزان و جوانان و توده
ھا ھر روزه و به شدت ادامه داده است .اکنون که تحت فشار فزاﯾنده مبارزات داخلی و جھانی کارگران،
جوانان ،نيروھای آزادﯾخواه و  ...و ھمچنين تحت فشار بحرانھای سرماﯾه داری و جنگھا و درگيرﯾھای منطقه
قرار دارد دوباره سرکوب و اعدام ھا را در زندانھا به شدت افزاﯾش داده است .
برای مقابله  ،افشا و به عقب راندن ارتجاع اسالمی و سياستھای ضد کارگری و ضد انسانی ھيچ گروه و
تشکيالتی و انسان ھای منفرد و پراکنده ای به تنھای نمی توانند کار مفيدی به انجام برسانند در اﯾن
مبارزه اتحادی ھرچه گسترده  ،برنامه رﯾزی شده و مداوم و مستمر الزم است  .مبارزه در جھت لغو اعدام
و شکنجه  ،جلو گيری از دستگيری و پرونده سازی و محاکمه و زندانی کردن کارگران و فعالين سياسی و
وادار کردن جمھوری اسالمی در جھت آزادی زندانيان فعلی ھمه بال استثنا از نقاط صد در صد مشترک
ميان فعالين نامبرده است.
ھزاران نفر طبق برنامه و سياست ارتجاعی جمھوری اسالمی در انتظار قتل دولتی در زندان ھا به سر
می برند ھزاران نفر به دست شکنجه گران اسالمی به صورت پنھان و آشکار زﯾر شکنجه به قتل رسيده
اند که از جمله نفرات اخير ستار بھشتی در تھران  ،مراد پور در زندان تبرﯾز و جليل سوئدی از اھواز زﯾر
شکنجه به قتل رسيده اند ولی صدھا نفر ھنوز آشکار نشده اند و ھمچنين دھھا ھزار نفر در دھه شصت
توسط ماموران و عاملين حکومت اسالمی با دستور باالترﯾن مقامات از جمله شخص خمينی و آگاھی
تمامی افراد و مقامات حاکميت اسالمی سرماﯾه داری قتل عام شدند و پس از دھه شصت قتل عام ھا و
قتل ھای جمعی و فردی با فراز و نشيب ھا ھمچنان بی وقفه ادامه داشته است که ھم اکنون رو به
افزاﯾش است.
ھمرزمان ما تاکيد می کنيم که تنھا راه مقابله با سياست ھای قتل دولتی )اعدام انسانھا( و دﯾگر انواع
سرکوبھا مبارزه متحدانه با برنامه رﯾزی و سازمان ﯾابی گسترده  ،مستمر و مداوم و استفاده از تمامی
امکانات داخلی و خارجی است  .در اﯾن جھت اکنون با پيوست به اعتراضات  ٢۴نوامبر می توانيم ﯾک قدم
مثبت و بلند بر دارﯾم .

اعدام انسان به ھر دليل و به ھر شکلی قتل است
قاتلين باﯾد محاکمه شوند
قانون اعدام باﯾد لغو گردد .
فعالين کارگری و سياسی آزاد باﯾد گردند
قانون اعدام ابزاری برای سرکوب مبارزات حق طلبانه است
کميته حماﯾت از شاھرخ زمانی
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