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  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
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١١اول سپتمبر 

  

  

 شصت خون پاک ھزاران ۀ دھدرتابستان ،ی جھانهي ازسرمای خود وپاسداراتي حۀ ادامی برایحکومت اسالم

  .ختي رني برزمیعدالتجو را درمدت کوتاھ و خواهيآزاد

  

   شصتۀ جانباختگان دھادي به

   شصتۀ جانباختگان دھی ازخانواده ھای جمعهيانيب

 رژيم با ی در دادگاھھای و عقيدتی  سياسیھزاران زندانبه  ی خمينی شويم که با فتوای نزديک می خونينی روزھابه

 رژيم بعد از یاکمه به اعدام محکوم شدند و در پشت سياھچال ھا  بدون محی کوتاه و ناعادالنه و حتیئمحاکمه ھا

 ی دسته جمعی دار آويخته شدند و مظلومانه  در گورھاهتحمل  رنج سالھا حبس و شکنجه ، استوار و ثابت قدم ب

  .خاوران به خاک
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د چرا که درد  زدنی را فرياد می و برابریئ و رھای که در صدا و  نگاھشان آزادی آزاد مردان و آزاد زنان

 نه گفتند به ،ی عدالتی پنداشتند و نه گفتند به استبداد ، استثمار و  بی،  زنان و کودکان را درد خويش مرھنگانپاب

  . تسليم و توبه 

که قھرمانان    افشا نگردد اما دريغ از اينه کوشيد تا اين فاجعء رژيم مستبد حاکم بر ايران  از ھمان ابتدااگرچه

 فرزندان خود شدند و ی پرورش يافته بودند که بر اين فاجعه قيام کردند و صدایان شيرزنان و مادرانخاوران در دام

 رژيم درصدد ، اين فاجعهیبا افشا.  جھانيان بازگو کردندی و مظلوميت فرزندانشان را براءجنايت رژيم را افشا

 ھم فراموش کرده بود که خاوران ميعادگاه  بازی ھميشه از اذھان پاک کند ولیبرآمد تا  خاوران را نابود و برا

  . است

 ھميشه ی خاک خاوران برای جایجا.  را دارندی  ايران و ايرانی که در دل عشق به آزادی کسانی تمامميعادگاه

.  آموختندی و از خود  گذشتگی را دارد که به نسل امروز درس آزادگینشان از خاطر  مردان و زنان شھيد و مبارز

 ی انسان ھای تمامی  خواھد ماند چرا که خاوران براه نھفته در دل آن جاودانه است و جاودانیگوھرھاخاوران با 

  .  استی ، فدا و وفاداریآزاده سمبل ايستادگ

 که در اين جنايت دست  داشتند و دستشان تا مرفق به خون مردم پاک و بيگناه ی باز ھم امروز اين رژيم و کسانو

 ۶٧  سال ی بيست و سومين سالگرد قتل عام ھاۀدر آستان. عار اطالحات به ميدان آمده اند شايران آغشته است با

 مير یخصوص شماست آقاه  با  تماميت رژيم و ب۶٧ ل قتل عام شده سای زندانيان سياسی سخن ما خانواده ھایرو

   . ۶٧ نخست وزير یحسين موسو

 شما اين جنايت عليه پاک  ترين فرزندان ايران زمين به ی  ايران فراموش نکرده اند که در دوران نخست وزيرمردم

  ... سکوت ،  ، گذاشته شد سکوت کرديد سکوتءاجرا

 ھزاران ھزار  آزاديخواه را در گلوگاه خفه ی صدا۶٧ زنيد در حاليکه در سال ی مردم ايران می دم از آزادامروز

يد از ئ گویدر مقابل ملت ايران ايستاده ايد و م. ذريد گی از کنار اين جنايت میکرديد و باز ھم با سکوت و فريبکار

 ی خبر بوديد ؟ آيا از تشکيل ھيأت مرگ ھم بی بر اين جنايت ھم بی خمينیآيا از فتوا!  خبر بوديد یاين کشتار ب

  .  شرم آورتر از سکوت استیخبر بوديد ؟ دروغ و فريبکار

 که فرزندانشان ین جنايت را فراموش نخواھند کرد مادراناي .اين جنايت ھرگز فراموش نخواھد شد باشد که يادتان

 کنند بر خاک ی که سالھاست گلزار خاوران را گلباران می، مادران به جوخه اعدام سپرده شدندیبه جرم آزاديخواھ

 ی نم، باز اين را ھم تاب کنندی آيند و با آنھا نجوا می مم زنند و به ياد فرزندان قھرمانشان گرد ھیپاکش  بوسه م

  .  کنيد ی خود محروم می بريد و با تھديد و  ضرب و شتم و بازداشت آنھا را از حق قانونیآوريد و به آنھا يورش م

  آمران و عامالن اين کشتارھا ھستند و شما با سکوت و کتمانۀ اين سالھا ھنوز به دنبال محاکی که در طیمادران

 را که خود دستور به یخمين.  کنيدین  را از اين جنايت مبرا م، آمران و عامالحقايق و عدم پوزش از مردم ايران

 ی فقيه  برای رژيم ولی باز ھم در بيدادگاھھازهت مرگ را که امروأ چون ھيیاين کشتارھا داد و عامالن

  .  کنندیآزاديخواھان حکم اعدام صادر م

خبر اين جنايت را شنيدند و در دل بيداد را  که ی مردم ايران نيز پاک نخواھد شد از حافظه کسانۀ جنايت از حافظاين

  . فرياد زدند 

   لرزان و لرزان تر شدندھاــدست

   گريان و گريان تر شدندچشمھا
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  مودـ افسرده و پير و خروانـــاب

  ودـ لرزان و لبھامان کبتھاـــــدس

   از خاطراتیرــ کدامش دفتھر

  .  ھميشه طنين اندازی قھرمانانش برایئ و فرياد رھان فراموش نخواھند شد خاوران و گوھران نھفته در دل آیرآ

   ۶٧ قتل عامی زندانيان سياسی از خانواده ھایجمع

   ١٣٩٠ ]سنبله[شھريور

  

  


