
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M نآئينۀ ايرا

 
  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١٣ اگست ٢۶
  

  ۶٠ ۀ جانباختگان دھۀرزرگداشت خاطبدر 
 سردمداران جمھوری اسالمی طبق برنامه ای از پيش تعيين شده ١٣۶٧در تابستان سال 

 ،رژيماين  از سالھا پيش در بيدادگاه ھای  کهنمودندی بادرت به قتل عام زندانيان سياسيم

ن دوران در حال گذراند در زندانھای سراسر کشور محاکمه شده و به اصطالح

 ان زنداني تن ازھزارانکه طی آن اين جنايت سازمان يافته   .محکوميت خود بودند

 که کشتارھائی بود ۀ و ادام۶٠ ۀ اوج کشتارھای رژيم جمھوری اسالمی در دھۀنقط،  به قتل رسيدندکشور سياسی

   .راه انداخته بوده ش ب برای سرکوب انقالب مردم ما از بدو روی کار آمدناين رژيم

ً برای سرکوب انقالب مردم ايران از طرف  رژيم جمھوری اسالمی اسا هکواقعيت اين است  مريکا و قدرتھای اسا

وجود شاه که  ديدند اين قدرت ھا وقتی. بر سر کار آورده شد در کنفرانس گوادالوپو با توافق آنھا بزرگ غربی 

حيالنه ای زده و سلطنت پھلوی را قربانی حفظ کتيک م دست به ت،باعث راديکاليزه شدن انقالب مردم می شود

برای تدارک کتيکی عقب نشينی تدر حقيقت يک اين .  نمودندبورژوازی وابسته و نفوذ خود در ايرانطبقه  ۀسلط

اصلی برای  ۀوظيفسرکوب انقالب به عنوان   کهبر اين اساس از آنجا .ھای انقالبی بوده  به تودستراتژيک ۀحمل

در و  ه تعرض به انقالب را شروع کرد، از روز اول به قدرت رسيدنآنھا بود،تعيين شده  دسته اشدارو خمينی و 

 اولين حمالت به طور .ابا انقالبيون و کارگران و زحمتکشان را آماج حمالت خود قرار دادندحبی م ،سراسر کشور

يچ گونه محاکمه ای به طور برجسته در کردستان و ترکمن صحرا صورت گرفت و زندانيان سياسی نيز بدون ھ

 در روز نامه ھای رژيم جديد وقتی ۶٠ ۀ دھآغاز  در بعد، . ددمنشانه از دم تيغ جنايتکاران جمھوری اسالمی گذشتند

  گاه روزانه به صدی کهئ؛ ليستھاکرده بود را درج می کرداعدام در سراسر ايران نی که ائی از زنداني ليست ھاخود

 ۀالزم به ياد آوری است که ھم. در جريان شدت وحشی گری اين رژيم قرار گرفتندی مردم توده ھا، ھم می رسيدفرن

 ۀانيان سياسی در دھمدافع زندکه امروز سعی دارند خود را بين المللی  رگت ھا در مقابل چشم قدرتھای بزاين جناي

  .با سکوت رضايت آميز آنھا رخ داد  نشان دھند،۶٠

پاس می داريم که  را در شرايطی ١٣۶٧تابستان سال  جان باختگان کشتار ۀد  خاطرسالگربيست و پنجمين امروز، 

  خرداد ماهۀ در انتخابات مھندسی شد،رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی در تداوم سياستھای سرکوبگرانه اش

است جمھوری برگمارده يت ملی را به ري خود در شورای امنۀ حسن روحانی از مھره ھای شناخته شد،]جوزا[
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پست ھای وزارت اعطا کرده است که ھر يک در ی افراد خود به ۀنوببه نيز  برگماردهيس جمھور ئر اين ؛است

قتل عام سال   و مجريان نيولؤيکی از سه نفر مسمدی حپور ماين افراد،  ۀ از جمل.ندا روزگارۀجنايت پيشگی شھر

 ینقش خونين، ۀدر آن دور وزارت اطالعات ۀ به عنوان نمايندکه رژيم ۀاين مھر .می باشد" ت مرگأھي" در ۶٧

در شرايطی که فرياد دادخواھی تا شده  به وزارت دادگستری برگزيده داشت از طرف روحانیدر اين جنايت اساسی 

 ستمديدگانبه اصطالح به  داد   ھنوز ھم آسمان ايران را درمی نوردد، وی ۶٠ ۀخانواده ھای اعدام شدگان دھ

قاتالن به جای  ،ھمچون ھميشهنشان می دھد که در جمھوری اسالمی يک بار ديگر  اين واقعيت البته !!گی کندرسيد

و به ھمه می شود  سال گذشته ھر روز تکرار ٣۴واقعيتی که در  . مقام می يابندءقات ار،باز خواست و مجازات

ادر نيست که به خواست  و تمايل مردم در سازشکاران و فريبکاران يادآوری می کند که رژيم واليت فقيه ھرگز ق

ن و ا که مجازات آمراين حقيقتی انکار ناپذير استاما،  .شناسائی و مجازات عامالن اين جنايت وقعی بگذارد

است که تا زمانی ونی رژيمی گ به سرنوابسته ۶٧در سال ان سياسی ي قتل عام زندان و۶٠ ۀن کشتار ھای دھامالع

 طبيعی ترين مطالبات مردم پاسخی جز زندان و شکنجه و اعدام و جز سرکوبِ ، گرفته  قدرت قرارۀکه بر اريک

 ھمه ۀکتاتوری لجام گسيخته ای مبارزي ما به چنين دۀ و به ھمين دليل ھم پاسخ توده ھای رزمندندارد،برای مردم ما 

  . جانبه برای نابودی آن می باشد

، ۶٠ ۀران جمھوری اسالمی در قتل عام زندانيان سياسی در دھامروز در شرايط رو شدن دستان خون آلود سردمدا

 چه خود امپرياليست ھا و چه نيروھائی که حرکت خود را در چھار چوب سياست ھای امپرياليستی تنظيم می کنند،

 به نفع پيشبرد ۶٧کشتار سال  خونين ۀاز واقع می کوشند با اشک تمساح ريختن برای زندانيان سياسی قھرمان ما

ی ھستند که چشم خود را بر اين  سياسيجريانات است ھای ضد مردمی خود سوء استفاده کنند؛ و در اين ميانسي

به ھمين .  حقيرانه ای، روابط و امکانات خود را در اختيار چنين نيروھائی قرار می دھندۀواقعيت بسته و طی معامل

 و قتل عام ۶٠ ۀ جان باختگان دھۀاميداشت خاطرگرضروری است بار ديگر با صدای بلند فرياد زنيم که  دليل 

 که آن عزيزانمبارزاتی زمانی معنای واقعی به خود می گيرد که بر آرمانھای  ، تنھا ۶٧زندانيان سياسی در سال 

ونی گامر سرنپاخاسته بودند، تأکيد شده و ه بمستقل و عاری از ستم  وبرای رسيدن به آزادی و ايرانی آزاد و آباد 

در جھت قطع قطعی نفوذ امپرياليست ھا از طريق بر پائی انقالب مردمی که  ھر جناح و دسته االمی بجمھوری اس

  . مبارزات قرار گيردۀسر لوحدر ايران ميسر است، در 

  

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  ! تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسياليسمۀجاودان باد خاطر

  !زنده باد کمونيسم! د انقالب باپيروز

  با ايمان به پيروزی راھمان

  ی خلق ايرانئچريکھای فدا

 ٢٠١٣ست گا - ١٣٩٢ ]اسد[مرداد

 


