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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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 Political سياسی

 
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۵ سپتمبر ١۵
 کسيون اعتراضیا

 

  ! اخيرۀھای وحشيان اعتراض به اعدام  و۶٠ ۀياد جانباختگان دھ گراميداشت در

ين ترين و مخوف ترين جنايات رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی عليه توده ھای تحت ستم  يادآور يکی از خون۶٠ ۀدھ 

 اوج اين آدم کشی ھا ۀ نقط۶٧در جريان کشتار ھای اين دھه، بی شک قتل عام زندانيان سياسی در تابستان سال . ماست

دانيان سياسی، حتی زنان و مردان  جنايتکاران حاکم ھزاران تن از زن۶٧در تابستان سال .  خونين می باشدۀدر اين دھ

 آتش قرار داده و يا به دار آويختند و ۀ در مقابل جوخ،که دوران محکوميت شان پايان يافته بودرا کمونيست و مبارزی 

   .ھای سراسر کشور به خاک سپردند" خاوران"جمعی و در گورھای بی نام و نشان در ه آن ھا را به صورت دست

 تاريخی که برای سرکوب جنبش انقالبی مردم ما و حاکم کردن فضای رعب و وحشت در فرمان ننگين اين جنايت

 نمود و در اجرای آن،  تمامی دار و ءجامعه صورت گرفت را شخص رھبر جنايتکار رژيم يعنی خمينی مزدور امضا

 .حاکم، از اصالح طلبان گرفته تا محافظه کاران متحد و فعاالنه شرکت داشتند دسته ھای ددمنش

رغم اين که در اين فاصله ھيچ روزی نبوده که   سال از اين جنايت غير قابل توصيف، و علی٢٧رغم گذشت  اما علی

 جمھوری اسالمی بر قرار نباشد باز ھم رژيم حاکم قادر به نيل به اھداف ضد انقالبی و به خاموشی ۀبساط دار و شکنج

نشده ...  و خلق ھای تحت ستم کرد و عرب و بلوچ و ترک و کشاندن مبارزات کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان

به ھمين دليل، امروز شاھديم که دولت روحانی برای حفظ وضع موجود چوبه ھای دار و شکنجه و بساط اعدام را . است

مچنان در ھر کوی و برزن برافراشته است و ماشين کشتار جمھوری اسالمی در حفاظت از منافع سرمايه داران حاکم ھ

 ٧٠٠تنھا در ظرف چند ماه اخير . و اربابان بين المللی شان ھر روزه مشغول قصابی مخالفان و قربانيان خويش است

تا .  روحانی وحشيانه اعدام شده اند"ميانه رو"و " معتدل "تن از زندانيان سياسی و غير سياسی توسط دولت به اصطالح

ابعاد اعدام و بگير و ببند مخالفان آنچنان گسترده است که حتی . نام گرفته است" قھرمان اعدام"ی که اين دولت، ئجا
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" سابقهبی "را نيز در آورده و آن ھا نيز از رشد " حقوق بشر"صدای سازشکارترين سازمان ھای بين المللی مدعی 

  . تعداد اعدام ھا در حکومت جمھوری اسالمی و دولت روحانی شکوه می کنند

در بزرگداشت ياد تمامی کمونيست ھا و آزاديخواھان قھرمان، مادران و پدران مبارز، زنان و مردان آگاه و نوجوانان و 

 کردند، ِ نثار آزادی و سوسياليسم ۶٠ خونين ۀجوانان دالوری که جان شيرين شان را در دھ

 جنايتکار دولت روحانی و رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی و تمامی دار و دسته ھای جنايت پيشه و ۀبرای افشای چھر

نه می بخشيم و نه "قدرت ھای امپرياليستی حامی آن ھا ، از تمام ايرانيان آزاديخواه و مبارز دعوت می کنيم که با شعار 

  ،!"تثمارگران، به آتش می کشيم بساط دار و شکنجه را ، با انقالب عليه اس! فراموش می کنيم

ِی که به منظور بزرگداشت ياد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم برگزار می گردد شرکت در آکسيون اعتراضي
 .کنند

 

  بعد از ظھر٣ تا ١ساعت    :زمان

  ٢٠١۵مبر  سپت١٩شنبه 

 ميدان ترافلگار اسکوئر لندن            : مکان

 

  امپرياليستی ايرانيان در انگلستان  ضد -سازمان دمکراتيک

  ن لند- ی خلق ايرانئن چريکھای فدافعاال

 


