پرچم سرخ آزادی را برافرازﯾم!
فعالين کمونيست انقالبی ،مشعلداران جوان انقالبی!
در ساعات گذشته کومله فراخوان اعتصابی عمومی را در کردستان بر عليه کشتارھای اخير اعالم کرده
است .رفقای کومله در متن فراخوان چنين نوشته اند:
"تارﯾخ حيات رژﯾم جمھوری اسالمی در اﯾران مملو از چنين جناﯾتھاﯾی است ،اما اﯾن بار و در
شراﯾط سياسی کنونی داس مرگ اﯾن رژﯾم به کار افتاده است تا ظرفيت و تواناﯾی تحمل مردم
کردستان را در متن بحران سياسی کنونی بيازماﯾد .پاسخ اوليه مردم کردستان به اﯾن آزماﯾش
جناﯾتکارانه موجی از نفرت و بيزاری بود که امروز سراسر کردستان را فرا گرفته است .اما روشن
است که برای بازداشتن رژﯾم اﯾن ھنوز کافی نيست .الزم است که نيروی اجتماعی گسترده
تری به حرکت در بياﯾد و رژﯾم در مقابل اين جنايتھايش پاسخ قاطعانه تری بگيرد.
با چنين ھدفی است که ھمه مردم کردستان را به ﯾک اعتصاب عمومی در روز  5شنبه 23
اردﯾبھشت ماه فرا ميخوانيم .ما از ھمگان ميخواھيم که در اﯾن روز دست از کار بکشند .کارمندان
ادارات دولتی و خصوصی بر سر کار نروند ،کارگران کارگاھھا و کارخانجات دست از کار بکشند.
دانش آموزان مدارس ابتداﯾی و راھنماﯾی و دبيرستانھا و دانشگاھھای کردستان از حضور در
کالسھای درس خودداری ورزند ،مغازه ھا و بازارھا ھمگی بسته شوند .بدﯾن ترتيب ﯾک اعتصاب
عمومی و ﯾکپارچه در ھمه کردستان به اجرا دربياﯾد و تنھا آن مکانھاﯾی باز باشند که نيازھای
عاجل و تعطيل ناپذﯾر مردم را تامين ميکنند".
ما حماﯾت قاطع خود از فراخوان فوق را اعالم کرده و تمامی فعالين کمونيست و انقالبی را فرا ميخوانيم
که در حماﯾت از اعتصاب فوق و گسترش نظری و عملی تحرک اعتراضی انقالبی بر عليه دور جدﯾد
کشتارھا و با شعار سرنگونی جمھوری اسالمی و آزادی و سوسياليسم ،پرچم سرخ نبرد انقالبی را
برافرازند!
در اﯾنکه جمھوری جناﯾت و کشتار سرماﯾه داری تدارک کشتارھای تازه ای را در دستور دارد نباﯾد شک
کرد .آنان با کشتار ﯾکشنبه آغاز کردند اما بدون تردﯾد در ھمين مرحله متوقف نخواھند شد .کشتار زندانيان
سياسی و تدارک ﯾورشی دﯾگر به زنان و مانورھای گوناگون نظامی و امنيتی ھمه از تدارک "خاوران"
دﯾگری خبری ميدھند.
فعالين جنبش کارگری ،فعالين جنبش دانشجوئی و زنان ھمگی در معرض خطر کشتار قرار دارند! تردﯾد
نکنيم که ارتجاع حاکم جھت عقب راندن اعتراضات کارگری-انقالبی ،دور جدﯾدی از سرکوب و کشتار را در
دستوردارد .نباﯾد اجازه داد که قاتالن حاکم "خاوران" دﯾگری بيافرﯾند .ما با اتحاد و ﯾکپارچگی قادرﯾم که آنان
را از عرش بزﯾر بکشيم .اعتراض انقالبی و نبرد بر عليه کشتارھای اخير وظيفه ھمه تشکلھای کارگری،
دانشجوئی ،زنان و فعالين جنبشھای اجتماعی است .نبرد متحد بر عليه اعدامھای جاری باﯾد سرلوحه ھر
مطالبه دﯾگری قرار گيرد .رفقای کارگر بدون نبرد برعليه کشتار و نبرد برای آزادی سخنی پيرامون "نان" در
ميان نخواھد بود .تشکل ھای کارگری باﯾستی جھت تحقق وظاﯾف طبقاتی اشان پرچم نبرد بر عليه
کشتار را برافرازند .تشکلھای دانشجوئی و زنان جھت پيشبرد نبرد آزادﯾخواھانه باﯾستی صراحتاً بر عليه
فرمان کشتار به مقابله برآﯾند.
رفقای کمونيست انقالبی ،دفاع ھمه جانبه از فراخوان کومله و تالش جھت گسترش نيروھای اﯾن فراخوان
ضرورت عاجل لحظه کنونی است .پيوستن به اﯾن فراخوان به ھيچوجه بيان کنار نھادن نبرد سياسی-
اﯾدئولوژﯾک در جنبش کارگری نيست! دفاع ازاﯾن فراخوان بيان ضرورت نبرد متحد عليه ارتجاع بورژوازی و
ماشين سرکوب و کشتار آن است.
نان ،آزادی ،سوسياليسم!
برقرار باد حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان!
دولت سرماﯾه دار دشمن زحمتکشان!
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