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   زندانيان سياسیقتل عامبه مناسبت 

  ۶٧]سنبله[ و شھريورتابستان در
  کنند  ايران بيتابی می مسببين اين فاجعه در دادگاه خلقۀمردم برای محاکم

  

 

   درگلزارخاوران۶٧ مراسم شکوھمند يادمان کشتار زندانيان سياسی تابستان صحنه ای از

، رژيم ۶٧  و شھريورتابستان در. گذاريم می  سالگرد قتل عام زندانيان سياسی را پشت سرچھارمينو بيست

مجبور به سرکشيدن جام  سوزالد که پس از ھشت سال جنگ خانمانفاشيستی جمھوری اسالمی به رھبری خمينی ج

خويش و تثبيت حاکميت مافوق ارتجاعی  شکست را پذيرفت، برای ارعاب و دوختن دھان مردم زھر گرديد و رسماً 

دانيان به پرواز درآورد و با بيرحمی و شقاوتی غيرقابل توصيف ھزاران انسان پر عفريت مرگ را بر باالی سر زن

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

رکوب و ارعاب جامعه  از زندانيان سياسی و سھاپاکسازی زندان رژيم بقای منحوس خويش را در. نظير است
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 فرمان خمينی خون آشام صريحاً . برد  آزاديخواھان فروۀديد و چنگال خونين خويش را بر گلوی مخالفين و ھم می

  :داد

 دشمنان اسالم  سريعاً .در تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است «

ھمان مورد  تر انجام گردد  در ھر صورت كه حكم سريعھاروندهرا نابود كنيد، در مورد رسيدگى به وضع پ

  )نقل از جواب به سؤال پسر خمينی(« .نظر است

 ۀمھری پاشاکی از اعضای رزمند فرھاد ،)کيومرث(حجت آليان ،)ھاشم( مھدی مھرعليانء، رفقادراين کشتارشوم

 جان تسليم کردند ءاين رفقا. ادت رسيدندشھه ن ديگربامبارز چون خيل عظيمی از نيز ھم) توفان( ايران حزب کار

خاوران سند جنايت تمامی دست اندرکاران نظام جمھوری اسالمی است و اصالح طلبان از قدرت  .اما تسليم نشدند

ند و به پست وزارت خود در  دردستگاه ا کردند، اسيرء که امروز در زندانی که خود دربنای آن نقش ايفارانده شده 

.  نيز دستشان به خون آزاديخواھان آغشته است و بايد حساب پس دھندکنند ی ھمچنان افتخار میواليت فقيه خمين

يخواه دن آزاا، کشتار و سربه نيست کردن مبارز۶٧مردم ايران مسببين قتل عام زندانيان سياسی تابستان و شھريور 

را ... ترکمن صحرا و ايران، چه درھاى دانشگاه کردستان، چه در از آغاز روی کارآمدن ارتجاع اسالمی، چه در

  .دنکن بی تابی می در دادگاه خلق  کل نظام جمھوری اسالمی ۀد بخشيد و برای محاکمنھرگز نخواھ

  ياد ھمه جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی را ۶٧  و شھريور تابستانۀ سالگرد فاجعچھارميندر بيست و

تبديل  يد مبارزه و افشای بی امان رژيم اراذل و اوباش جمھوری اسالمیو آن را به سالحی برای تشدبداريم گرامی 

  .کنيم

 که ميھن ما مورد تھديد وخطر تجاوز نظامی است و ۶٧ وشھريور تابستانۀ سالگرد فاجع چھارمينو در بيست

يم تا فشارد، بايد ھوشيار باشيم و اجازه ندھ تحريمھای ضد بشری اقتصادی گلوی کارگران و زحمتکشان را می

 و اشک تمساح ريختن ۶٧ و ۶٠ن سياسی در سالھای  انقالبيون و مبارزامريکا و متحدينش از کشتاراامپرياليست 

  .عنوان ابزار تبليغاتی درجھت اھداف شومشان سود جويند وجنبش را به کجراه برنده برای جانباختگان راه آزادی ب

  به معرکه گيری مشغول است ۶٧ و ۶٠ناسبت کشتار سالھای مه  سران رژيم بۀ در قالب محاکم کهتريبونانال لندن

 واز موضع گيری رود شفاف سازی سياسی درمورد دريافت کمک مالی و تبليغاتی از امپرياليستھا طفره میو از

که موافق پيام اخوان آقای ورزد و به ھمکاری با   امتناع  می ايران  و خطر تجاوز نظامی به تحريم اقتصادیدرقبال

 ھاگ بودی  درتريبونال امپرياليست رئيس جمھور يوگسالوی ميلوسويچۀ يوگسالوی و محاکمۀاران و تجزيبمب

 مفتخر است نمی تواند مدافع صميمی مبارزه عليه رژيم اسالمی ،وامروز نيز موافق تحريم اقتصادی ايران می باشد

و فاقد صميميت  وز نظامی به ايران می لنگدنيروھائی که پايشان درمقابل تحريم و تجا. و تشکيل دادگاه خلق باشد

  .   آلودگی به امپرياليسم به کسی اعتبار نمی بخشد. مبارزاتی ھستند نمی توانند اعتباری دربين مردم ايران کسب نمايند

  !۶٧  و شھريور جانباختگان تابستانۀگرامی باد خاطر

  !اندست مردم ايره  بسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی

  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩١ شھريور 
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