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بــه شــهریور و یادمان و ســالگرد نســل کشــی جمهوری اســالمی به ســال 1367 
خورشــیدی رسیدیم. وقتی مجاهد کشی درمرداد ماه پایان گرفت مقامات هیئت 
مــرگ نامه دوم را از خمینی گرفتند وبه چپ کشــی درشــهریور ماه دســت زدند. 
ماهم به همراه خیل عظیم مخالفنی نظام بربریت حاکم برمیهن خود وهرســاله 
به منظور مبارزه علیه فراموشی این جنایت و جنایات دیگر رژیم اسالمی دست به 
افشاگری چند باره میزنیم تا کسی مدعی بی خربی نباشد. مردم زحمتکش ایران 
روزی آگاهی از این همه کشی جنایت بار را پرچم حرکت تهاجمی خود علیه کاخ 
استبداد سرمایه عمامه بسر خواهند نمود و این راما به نیکی میدانیم. این مطلب 
که اما برای انعکاس تصویر حال وروز اصالح طلبان رژیم تروریســتی تهیه شده تا 
نشان دهم دراین گری و دار وبواقع روزها وشب ها ی غم بار و خاطره آفرین برای 
ما تعامل جویان وپاسداران شرمنده نظام اسالمی واز اریکه قدرت رانده شده چه 

میکنند و حداقل دربرابر پخش نوار آیت الله منتظری چه موضعی دارند.

***

مــن معتقدم که برای نشــان دادن موضــع نریوهای مختلف و ســمت گریی آنها و 
آشــکارنمودن درجه تعلق هرکدام به سرنوشــت مردم و فرزندانشــان بهرتین راه 
همانــا عمــل مبارزاتی و قــراردادن آنها مقابل کنش اجتماعی-سیاســی اســت. 
برای مثــال مردم هرگز نمیتوانســتند به موضــع ارتجاعــی محمدخاتمی )رئیس 
جمهورســابق( درقبال جنبش مردم وجوانان پی بربند و دست اورا رو کنند. مگر 
جنبش دانشــجویی 78و خروش دانشــجویان )به بهانه بســن روزنامه سالم(. که 
محمــد خاتمی نیز به همراه خامنه ای و پاســداران انان را میزند ونشــان میدهد 
که تمام ســخنان او مشــتی ادعای توخایل و وقت خریدن برای کل نظام اسالمی 
و به منظرو برون رفت از انزوای بنی المللی بود. او دانشــجویان مبارز را مشــتی 
اوباش خواند وســرکوب آنها را در روز روشــن تایید نمود وخط بطالنی کشــید بر 
پرونده اصالح طلبی خود و خزغبالت تعامل جویانه اش. حال نوبت موضع گریی 
یاران تازه نفس او در دولت روحانی امنیتی وکلید بدســت است. خود او خفقان 
میگرید ویل باران او چون جنایت کاری بنام پورمحمدی ابتدا از بن منکر حضور 
در هیئت وگروه مرگ وحضور اودر اوین وگوهردشــت میشــود. وآن دیگری که به 
تازگی خود از بند رهایی یافته )تاج زاده( از همه مضحک تر و مفتضح تر چهره 
کرده است. تاج زاده برای نعل وارونه زدن سراغ مجاهدین و "مبارزه خشونت" 
آمیز آنها )مبارزه مسلحانه( مریود. اکیدا فرامو.ش میکند که چه نریویی و چه کسی 
مجاهدین را به دفاع مســلحانه از خود وادار نمود. فراموش میکند که نوجوانان 
انها برای عرضه ارگان سازمان خود )مجاهد( قربانی چاقوکشان و پاسداران قمه 
به دست میشدند. دخرت 15ساله را سرچهارراه مصدق کارد آجنی کردند و چشم پسر 

همراه اورا با چاقو از حدقه درآوردند. 

***

تــاج زاده هــا برای فــرار از بازگویــی موقعیت و حــال وروز خودشــان به هنگام 
تمامی این جنایات که از همان اســفنداه 1357 آغاز شد بواقع نعل وارونه میزنند. 
همگی پاســداران جان برکف خمینی بودند که مجاهدیــن را منافق و چپ ها را 
کافر و مســتوجب مــرگ قلمداد میکردند. در کل همگــی از جمله امضا کنندگان 
نامه سرگشاده از سوی برخی نمایندگان ادوار مجلس اسالمی خواهان بقای نظام 
اسالمی خود هستند و صراحتا نیز اعالم میکنند. مینویسند که "تنها را نجات کشور 
از ورطــه هولناک فعلی وبقای جمهوری اســالمی را در عمل به حکومت قانون 
وعدالت واجرای بــی تنازل قانون اساســی و ... میدانیم".مالحضه میفرمایید. 
اشــکوری وکدیور وســالمتیان و حقیقت جو و یــاران که امضاکننــدگان این نامه 
هســتند اعدام های ســال 67 را لکه ننگ میدانند ویل داروی تجویزی آنان برای 

عدم تکرار فاجعه متوجه نجات جمهوری اسالمی میشود!

***

از فرمایشات جالب تر ســخنان خانم زهراربانی املشی عروس آیت الله منتظری 
است که به حسن خمینی میگوید " اگر حسن آقا خمینی به اشتباهات ولو سهوی 
امام اعرتاف کنند نه تنها عشــق مردم به خمینی کمرت نخواهد شــد بلکه بیشرت هم 

خواهد شد". 
مــا میدانیم که جنایــت علیه بشــریت دردهه 60 علیــه مخالفنی رژیم تروریســتی 
جمهوری اســالمی که آغاز گر مجدد موج جدید ترور دولتی درمنطقه است اتفاق 
افتاده است. همنی مسئله واضح آشکار که دهها نفر وقوع آن را به چشم دیده اند 
یا قربانی بودند ویا عضو گروه مرگ وپاسداران مجری اعدام ها ویل این جنایات 
خط قرمز پاســداران شرمنده است واکیدا اذعان نمیکنند. نخست وزیری که وزیر 
دادگســرتی او ونماینــده وزارت اطالعــات او در هیئت مرگ واجرا کننده دســتور 
خمینی هســتند از این همه کشی بی خرب اســت )موسوی( همانطور که خامنه ای 
همنی بهانه را آورد. درتابســتان 1367 هزاران زندانی سیاســی حلقه آویز شدند. 
امرپیالیســتها و بویژه کاخ ســفید واعضا اتحادیه اروپا که از هرمســئله بسیار جزیی 
درون رژیــم آگاه بودند چشــم خودرا بروی اعدام ها بســتند وخمینی را به ادامه 
کشتار ترغیب نمودند. همانها که حتی تلفن های خانه خمینی را شنود میکردند 

وکلیه مکالمات درجبهه های جنگ را رصد کرده ومطلع میشدند!

***

وقتــی کنش اجتماعی یا سیاســی درجامعــه انجام پذیرد آنــگاه میتوان به موضع 
واقعی افراد پی برد. انتشــار عمومی نوار افشا گری آیت الله منتظری و گفتگویی 
او یا هیئت مرگ از قبیل نریی ، رئیســی ، پورمحمدی و اشــراقی ســبب شد تا آب 
درالنه مورچگان رخنه کند وبرخی مجددا برای دفاع از هستی نظام تروریستی به 
صحنه آمده واولویت خــودرا درنجات جرثومه بربریت اعالم دارند. تاج زاده ها 
از کوچکرتین آنها هستند ودر کنارشان تروریستهای تحت تعقیب پلیس بنی الملل 
چــون فالحیان ها اکیدا از دســتور خمینی به کشــتار فرزندان زحمتکشــان دفاع 
میکننــد. من باور دارم که درصورت آغاز جنبشــی همگانــی و رودررویی مردم و 
پیشتازان انقالبی آنها علیه رژیم صفوف پاسداران شرمنده خارج از قدرت و داخل 
هرم قدرت مجددا یکپارچه شده وبرای حفظ ارکان کلیت تروریستی نقاب اصالح 
طلبی را به کناری نهاده ومجددا همان میشــوند که هســتند چون خمینی زاده ای 

بنام حسن! وپورمحمدی که اکنون از جنایات خود با افتخار یاد میکند. 

***

قتل عام زندانیان سیاســی اسری ودست بسته دراین ابعاد هزارانی بی شک روزی 



به آگاهی عمومی تبدیل میشــود ونریوی مادی و تهاجمی تولید میکند. معتقدم 
روزی ادامه همنی یادمان ها پرچم مبارزه و جرقه ضروری جنبشی میشود که یکی 
از حکومتهای اســالمی منطقه را راهی زباله دان میکند و زمینه ای میشــود برای 
جوانه زدن عنصر آزادی ، عدالت اجتماعی ودموکراسی از تبار مدرن وهمه گریآن 

که ما خواهان سرنگونی جرثومه بربریت و محاکمه علنی جنایتکارانیم. 






















