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مناسبت قتل عام زندانيان سياسی درتابستان و ه ب

 ۶٧]سنبله[شھريور
 کنيم نه می بخشيم و نه فراموش می

، رژيم سرمايه داری ۶٧در تابستان و شھريور .  سالگرد قتل عام زندانيان سياسی را پشت سر می گذاريمبيست وپنجمين 

و فاشيستی جمھوری اسالمی به رھبری خمينی جالد که پس از ھشت سال جنگ خانمان سوز مجبور به سرکشيدن جام 

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

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

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

گال از زندانيان سياسی و سرکوب و ارعاب جامعه می ديد و چنھا قای منحوس خويش را در پاکسازی زندانرژيم ب. است

 :خمينی خون آشام صريحاً فرمان داد. ن و ھمۀ آزاديخواھان فرو برداخونين خويش را بر گلوی مخالف

د، يعاً دشمنان اسالم را نابود كنيسر. در تمام موارد فوق ھر كس در ھر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است «

نقل از جواب (« .ع تر انجام گردد ھمان مورد نظر استيدر ھر صورت كه حكم سرھا دگى به وضع پروندهيدر مورد رس

 )به سؤال پسر خمينی

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

 جان تسليم کردند اما تسليم ءاين رفقا. ن ديگربه شھادت رسيدندانيز ھم چون خيل عظيمی از مبارز) توفان(ار ايران ک

کاران گرفته تا اصالح طلبان خاوران سند جنايت تمامی دست اندرکاران نظام جمھوری اسالمی از محافظه  .نشدند

مردم .. است و دستشان به خون آزاديخواھان آغشته است.... رنگارنگی نظير رفسنجانی و شرکاء و موسوی و کروبی 

ن ا، کشتار و سربه نيست کردن مبارز۶٧ ايران مسببين قتل عام زندانيان سياسی تابستان و شھريور ۀمصيبت ديد

... ايران، چه در ترکمن صحرا وھاى  ارتجاع اسالمی، چه در کردستان، چه در دانشگاهآزاديخواه از آغاز روی کارآمدن

 .را ھرگز نخواھند بخشيد و برای محاکمۀ کل نظام جمھوری اسالمی در دادگاه خلق بی تابی می کنند

اعی را گرامی  ياد ھمه جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتم۶٧ تابستان و شھريور ۀدر بيست وپنجمين سالگرد فاجع

 .بداريم و آن را به سالحی برای تشديد مبارزه و افشای بی امان رژيم اراذل و اوباش جمھوری اسالمی تبديل کنيم
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 که ميھن ما مورد توطئه و تھديد نظامی است وتحريمھای ضد ۶٧ تابستان وشھريورۀدر بيست وپنجمين سالگرد فاجع

 و امريکافشارد، بايد ھوشيار باشيم و اجازه ندھيم تا امپرياليست  میبشری اقتصادی گلوی کارگران و زحمتکشان را 

 و اشک تمساح ريختن برای جانباختگان راه آزادی ۶٧ و ۶٠ن سياسی در سالھای امتحدينش از کشتار انقالبيون و مبارز

که پايشان درمقابل نيروھائی  .عنوان ابزار تبليغاتی درجھت اھداف شومشان سود جويند وجنبش را به کجراه برنده ب

و فاقد صميميت مبارزاتی ھستند نمی توانند اعتباری دربين مردم ايران کسب  تحريم و تجاوز نظامی به ايران می لنگد

  .آلودگی به امپرياليسم به کسی اعتبار نمی بخشد. نمايند

 

 ۶٧گرامی باد خاطره جانباختگان تابستان و شھريور 

 دست مردم ايرانه ھوری اسالمی بسرنگون باد رژيم سرمايه داری جم

 زنده باد سوسياليسم اين پرچم نجات بشريت
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