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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠۴
  

 ١٣۶٧ ]سنبله[به مناسبت قتل عام زندانيان سياسی درتابستان و شھريور

  

  
  

، رژيم ۶٧ ]سنبله[در تابستان و شھريور. ياسی را پشت سر می گذاريمبيست وھفتمين سالگرد قتل عام زندانيان س

سرمايه داری فاشيستی جمھوری اسالمی به رھبری  آيت هللا خمينی  که پس از ھشت سال جنگ خانمان سوز مجبور به 

  یئحاکميت قرون وسطاًسرکشيدن جام زھر گرديد و رسما شکست را پذيرفت، برای ارعاب مردم ميھن و تثبيت 

خويش عفريت مرگ را بر باالی سر زندانيان به پرواز درآورد و با بيرحمی و شقاوتی غيرقابل توصيف ھزاران انسان 

حمام خونی به پا داشت که در تاريخ معاصر ايران کم نظير .  پر اميد را در بيدادگاه اسالمی تيرباران و يا به دار آويخت

از زندانيان سياسی و سرکوب و ارعاب جامعه می ھا پاکسازی زندانرژيم اسالمی بقای منحوس خويش را در . است

  :ًخمينی خون آشام صريحا فرمان داد. ن و ھمۀ آزاديخواھان فرو برداديد و چنگال خونين خويش را بر گلوی مخالف
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ا نابود ًسريعا دشمنان اسالم ر. در تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است «

نقل از (« .در ھر صورت كه حكم سريع تر انجام گردد ھمان مورد نظر استھا كنيد، در مورد رسيدگى به وضع پرونده

 )جواب به سؤال پسر خمينی

فرھاد مھری پاشاکی از اعضای حزب کار  ،)کيومرث(حجت آليان ،)ھاشم( مھدی مھرعليانءدراين کشتارشوم، رفقا

 . جان تسليم کردند اما تسليم نشدندءاين رفقا. ن ديگربه شھادت رسيدنداخيل عظيمی از مبارزنيز ھم چون ) توفان(ايران 

. خاوران سند جنايت تمامی دست اندرکاران نظام جمھوری اسالمی است و دستشان به خون آزاديخواھان آغشته است

ن ا کشتار و سربه نيست کردن مبارز ،۶٧ ايران مسببين قتل عام زندانيان سياسی تابستان و شھريورۀمردم مصيبت ديد

ايران، چه در ترکمن صحرا ھاى آزاديخواه  را از آغاز روی کارآمدن ارتجاع اسالمی، چه در کردستان، چه در دانشگاه

 .ن اين جنايات در دادگاه خلق بی تابی می کنندھرگز نخواھند بخشيد و برای محاکمۀ عامال.....و

 جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی را گرامی ۀ ياد ھم۶٧بستان و شھريور  تاۀدر بيست وھفتمين سالگرد فاجع

 در .بداريم و آن را به سالحی برای تشديد مبارزه و افشای بی امان رژيم اراذل و اوباش جمھوری اسالمی تبديل کنيم

حظه فرمائيد تا پی ببريد که را صادر کرده بود مال ً خمينی جالد که صريحا فرمان قتل عام زندانيان دربندۀزير نام

 کردند و با امام ءند در آن زمان چه نقش کثيف و ضد بشری ايفااامروزی که مدعی آزاديخواھی" اصالح طلبان"

 !ننگشان باد. که نريختندھا جنايتکارشان چه خون

  

                                            نامۀ خمينی جالد و کشتار زندانيان سياسی

انديشى است، قاطعيت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسالمى است،   بر محاربين سادهرحم

اميدوارم با خشم و كينۀ انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقايانى كه تشخيص 

ًسريعا دشمنان اسالم ... باشند] اشداء على الكفار[ آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند ۀموضوع به عھد

گويند از روى حيله و نفاق آنھاست  از آنجا كه منافقين خائن به ھيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و ھر چه می .را نابود كنيد

كالسيك آنھا در شمال و ھاى د، و با توجه به محارب بودن آنھا و جنگناو به اقرار سران آنھا از اسالم ارتداد پيدا كرده

 ملت مسلمان ما، و با توجه هحزب بعث عراق و نيز جاسوسى آنان براى صدام عليھاى غرب و جنوب كشور با ھمكاري

تا كنون، كسانى به ارتباط آنان با استكبار جھانى و ضربات ناجوانمردانۀ آنان از ابتداى تشكيل نظام جمھورى اسالمى 

باشند و  كنند محارب و محكوم به اعدام مى سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى كرده و مىھاى كه در زندان

و جناب آقاى ) قاضى شرع(السالم نيرى دامت افاضاته اةبا رأى اكثريت آقايان حجتشخيص موضوع نيز در تھران 

باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و ھمين طور در  رت اطالعات مىى از وزااو نماينده) دادستان تھران(اشراقى 

مراكز استان كشور رأى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقالب و يا داديار و نمايندۀ وزارت اطالعات ھاى زندان

  باشد  مىءترديد در مسائل قضائى اسالم انقالبى ناديده گرفتن خون پاك و مطھر شھدا. باشد، التباع مىاالزم

 

    الموسوى الخمينىاروح.والسالم
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   پدر بزرگوار حضرت امام مدظلھالعالى«

ردبيلى در مورد حكم اخير حضرتعالى دربارۀ منافقين اپس از عرض سالم، آيت هللا موسوى

  :ند كه تلفنى در سه سؤال مطرح كردنداابھاماتى داشته

 

ند و محكوم به اعدام اند و محاكمه شدهابودهھا ن آيا اين حكم مربوط به آنھاست كه در زندا -١

ند و ھنوز ھم حكم در مورد آنھا اجرا نشده است، يا آنھائى كه حتى اند ولى تغيير موضع ندادهاگشته

  ند محكوم به اعدامند؟امحاكمه ھم نشده

  

ولى بر ند اند و مقدارى از زندانشان را ھم كشيدها آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده -٢

  باشند؟ باشند محكوم به اعدام مى سر موضع نفاق مى

  

  

ئى كه خود ھامنافقينى كه در شھرستانھاى  در مورد رسيدگى به وضع منافقين آيا پرونده -٣

ًتوانند مستقال  استقالل قضائى دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مى

  »عمل كنند؟ 

  شما احمدفرزند 

  

ً در تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا «

تر انجام  در ھر صورت كه حكم سريعھا دشمنان اسالم را نابود كنيد، در مورد رسيدگى به وضع پرونده

   "روح هللا الموسوى خمينی « . گردد ھمان مورد نظر است
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  ۶٧ ]سنبله[ختگان تابستان و شھريور جانباۀگرامی باد خاطر

 دست مردم ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

 زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

 )توفان(حزب کارايران

 ١٣٩۴شھريورماه 

org.toufan.www 

 

 


