
  
  را ۶٧ياد جانباختگان قتل عام سال 

  !با تشديد مبارزه بر عليه جمهوری اسالمی پاس داريم
  

نين ايامی، رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی يکی از وحشيانه ترين يورشهای خود به جنبش انقالبی چ سال پيش در ١٧
در عرض مدت کوتاهی هزاران تن از مردم تحت ستم و مبارز ما را سازمان داد و در جريان جنايتی توصيف ناپذير، 

در جريان قتل . را در سياهچالهای خويش از دم تيغ سرکوب و مرگ گذراند بهترين فرزندان مبارز و آگاه خلقهای ما
، دژخيمان جمهوری اسالمی نسلی از آگاهترين و پاکترين و فداکارترين زنان و مردان ۶٧ياسی در سال سعام زندانيان 

ا به مخوف ترين شيوه ها کشتند، تا جنبش اعتراضی روبه رشد توده ها را سرکوب کرده و تداوم کمونيست و مبارز ر
زندانها را . عمر ننگين نظام بحران زده خود پس از پايان جنگ ارتجاعی با عراق را تا چند صباحی ديگر حفظ نمايند

م گسترده تر سرمايه های و يعنی هج"بازسازی"کردند تا زمينه برای " پاکسازی"از خيل کمونيستها و مبارزين 
  .امپرياليستی بمنظور غارت کارگران و خلقهای تحت ستم آماده گردد

  
 مظهر يکی از وحشيانه ترين جنايات جمهوری اسالمی در سرکوب جنبش انقالبی مردم ماست، ۶٧گرچه قتل عام سال 

جای . نشد، جنبش اعتراضی توده ها خاموش رغم تمامی قساوتها و وحشيگری جمهوری اسالمی در اين قتل عامه اما ب
، کارگران و جوانان نام و نشان را نسلی از دانشجويانهزاران زندانی سياسی قتل عام شده در گورهای جمعی بی 

خون . کردند در شهرها و روستاها پر" ، زنده باد آزادیمرگ بر جمهوری اسالمی"پرشور و مبارز با فريادهای رسای 
 و آرمانهای سترگ آزادی خواهانه آنان به مشعلی آگاهی بخش و پرچمی برای تداوم ۶٧قتل عام پاک جانباختگان 

رغم تمامی اعمال ه  بيهوده نيست که هر سال در سالگرد اين جنايت تاريخی و ب.مبارزات نسل جوان مبدل گشت
 در گلزار خاوران و در ۶٧ال ، گورهای قربانيان قتل عام سرعاب توسط مزدوران جمهوری اسالمیسرکوبها و ايجاد ا

موجی در " طنين سرود ف مملو از دسته های گل می گردد ومت در شهرهای مختلودست ساز حک" لعنت آبادهای"
  .بر فراز آسمان آنها جاری می گردد" فردای آبی روشن"و " موجی می بندد

  
قتل عام وحشيانه، يعنی ياد مادران و پدران، ما هر سال گرد هم می آييم تا ياد عزيزان از دست رفته مان در جريان اين 

خلقی جمهوری اسالمی  پاس داريم و نگذاريم که رژيم ضدهمسران و خواهران و برادران و دوستان و رفقای خود را
عالوه بر پيکرهای پاک آنان، ياد مقاومتها و مبارزات ستايش آميز و آرمانهای سترگ آنان را نيز در زير خاک مدفون 

ما " مردگان"چرا که ! ا چرا چنين می کنيم؟ آيا ما صرفا گروهی مردم مرده پرست هستيم؟ بدون شک نه ام.سازد
آنها زنان و مردان آگاه و قهرمانی بودند که به نابودی ستم . بودند و مرگ آنها پيام آور زندگی بود" عاشق ترين زندگان"

 مرگ را آگاهانه پذيرا گشتند تا خونشان نهال آزادی و عدالت برخاستند و در اين راه با قلبی پر شور و ايمانی کم نظير
  . اجتماعی را در سرزمين به يغما رفته ما بارور سازد

  
رغم تمامی جناياتی که در تمام طول ه  دژخيمان جمهوری اسالمی ب سال پس از اين قتل عام وحشيانه،١٧ امروزاما 

ما و از مردم بجان آمده   مرتکب شده اند، از۶٧، از جمله در تابستان سالهای حکومت سرنيزه و شکنجه و اعدام خويش
برخی از اين جالدان در حالی که خود از سازماندهندگان و . می خواهند تا تمامی اين جنايات مخوف را فراموش کنيم

ا ی معترض قرار گرفته ينه توده ه اکنون که نظام پوسيده شان آماج خشم و ک، بوده اند۶٧مجريان و مويدان قتل عام سال
 ساعته تبليغ ٢۴مقاله می نويسند، . داستانسرائی می کنند" انتقام"و " خشونت"به دست و پا افتاده اند و بيشرمانه در  قبح 

می کنند و درست در همان زمانی که نظام ديکتاتوری حاکم، بی وقفه به آزار و اذيت و شکنجه و ترور و کشتار 
آنان به . دم می زنند" مبارزه برای اصالحات"و " مبارزه مصلحانه"و " ديالوگ" از  استمشغولکارگران و خلقهای 
، کارگران گرسنه، زنان مبارز، دانشجويان معترض و  آتش خشم و نفرت مردم بجان آمده برند تا ااين طريق درصدد

 ستم و برخاسته برای سرنگونی   تمامی توده های تحت و...خلقهای سرکوب شده و به پا خاسته نظير خلق کرد و عرب و
، اکثرا همان جالدان و قصابان امروزی و "صلح و آشتی" مناديان دروغين .رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی لگام زنند

 نسلی از انقالبيون و مبارزين و جگر گوشگان و عزيزان مردم ما را بيرحمانه ۶٧ديروزی هستند که از جمله در سال 
 متعهد و ی به عنوان انسانها ما اگر بنابراين.پردند و يا به کثيف ترين شيوه ها قتل عام کردندبه جوخه های اعدام س

چکترين مسئوليتی در قبال آن همه خون های پاک و بی گناه ريخته شده توسط رژيم سرکوبگر جمهوری وکآزادی خواه 



در .  جمهوری اسالمی به فراموشی سپرده شود نبايد هيچگاه اجازه دهيم تا اين حقيقت يعنی جنايت عظيم،اسالمی داريم
 گرد هم می ۶٧نتيجه اين وظيفه ماست که هر سال وقتی در سالگرد جان باختن هزاران زندانی سياسی قهرمان در سال 

آييم نه تنها ياد اين عزيزان فداکار را گرامی داريم، بلکه بر پيام زندگی بخش آنان يعنی مبارزه برای سرنگونی رژيم 
قيقتا می خواهيم که اگر ح .ته به امپرياليسم جمهوری اسالمی و برقراری يک نظام دمکراتيک و مردمی تاکيد کنيموابس

 شکنجه قتل عام و سرکوب برای هميشه بر افتد، اگر خواستار عدالت اجتماعی، برابری، آزادی و صلح بساط اعدام و
برای نيل .  را بر افکنيم که مولد تمامی اين مصائب می باشدخلقی ای نظام ضددر جامعه مان هستيم قبل از هر چيز بايد

 نظام ديکتاتوری حاکم، اين عامل قتل و ظ حافاينرژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی مبارزه بر عليه بايد  نيزبه اين هدف 
 اين روح پيام .تشديد کنيمرا و قاتل هزاران تن از بهترين فرزندان مردم ما  و شکنجه جنايت و سرکوب، اين رژيم دار

 و بهترين شيوه بزرگداشت ياد و راه و فداکاری و از خود گذشتگی های ۶٧زندگی بخش جانباختگان قتل عام سال 
  .توصيف ناپذير آنهاست

  
  

  ۶٧جاودان باد خاطره تمامی جانباختگان قتل عام سال 
وسطايی دژخيمان جمهوری اسالمی ی قرون سی که دليرانه در برابر شکنجه هادرود بر تمامی اسرا و زندانيان سيا

  !مقاومت می کنند
  !سرنگون باد رژيم ضدخلقی جمهوری اسالمی

  !زنده باد کمونيسم! زنده باد انقالب
  
  

  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدائی خلق ايران

  ٨۴شهريور 


