
 بیانیه در گرامی داشت یاد جان فشانان راه آزادی و سوسیالیسم

، به تقریب یک دهه پس از روی کارآمدن رژیم سررمایه داری جههروری اسر می ، نقنره ن وری  و  67شهریور ماه سال مرداد و 

دهره هرا ، زخرم آن برر دیوری از کارنامه ی سراسر خون ریز و رسوای رژیم را رقم زد . رویدادی که ه روز پرس از گتشرت  برگ

هزاران خانواده داغدار و یک نسل کامل از انسان های معترض ، آزادی خواه و کهونیست ، و جان بره در بررد گران آن سرال  جان

ر سراسر زندان های کشور ، باقی و ماندگار است .در طول ماه های مرداد و شهریور آن سال ، دژخیهان و آدمکشان رژیم ، د ها

حرکت در  سه نفره مرگ را در بیدادگاه های خود به تئهیقنع ، ارتباط میان ب دهارا مسدود و با پ هان کاری تهام ، ها را  م قات

و یا مدت "حکم" شان پایان یافته و "ملی کشی" می زندانیانی که تهاما م تظر سپری شدن احکام خود بودند ، آنان علیه.آوردند 

بخون .زدند که مع ایی جز نسل کشی و انتقام از هزاران انسان دست بسته و اسیر نداشت ج ایت سازمان یافته ای دست به کردند،

ای  نسل کشی ، جرمی جز پایداری و مقاومت در برابر رژیم ضدانق بی و دستواه سرکوبور آن نداشت د و  گان و جان فشانانتپید

ارتجرراعی رژیررم هررای حرراکم بررر ایررران و عرررا  ،  مقابلرره ، هرررای رژیررم را از فررردای پررتیرآ قنع امرره آترر  بررس در ج رر  ههرری 

 .نهوده بود صدچ دان

اگرر در هرای از افشای ج ایت بزرگ  خود و آدم کشان  بر خود مری لرزد. س وی ی بار ای  ج ایات تا آنجاست که رژیم هم چ ان

بره ایر   از خررداد شترتتا قبل از ای  ج ایت ، از ابتدای عروج نکبت بار خود و به ویژه در اوج اعدام های جوانان و نوجوانان 

در ک رار برخری دادگراه  سو در بیدادگاه های چ د دقیقه ای که با یک نه یا آری ، حکم صادر می شد ، و رژیرم سرمسرتانه آن هرا را

نهرای  مری گرتارد ، ایر   عل ی و م اظره های فرمایشی در تلویزیون دولتی ، قدرت و تسلط خودرا به های نهایشی و به اصن ح

، درست نقنه ای است که بسیاری از ضعف هرا ، شریاد م شری  67مقنع تابستان  بار توانایی عل ی کردن ای  رسوایی را نداشت.

 .ده های ستم دیده و زحهتک  ، افشا گردیده بودراهزنانه عوامل ریز و درشت رژیم ، برای تو ها و نامردمی های

، ههراه سایر نیروهای آزادی خواه ، در برابر آزمونی دشوار و نرابرابر قررار گرفت د.کشرتار ایر  رفقرا کره در سریاه  کهونیست ها 

تحویرل و بخر   از بدو ورود با انواع شک جه های روحی و جسهی مواجه و سپس به بیدادگاه های چ د دقیقره ای چال های رژیم

آنان ب فاصله به جوخه اعدام سپرده می شدند، یک بار دیورر نشران داد کره سررمایه داری جهرانی در کشرورهای تحرت  وسیعی از

مررگ .دنباله روان و حواشی خود ، برای استهرار رژیم های ضرد بشرری و مرزدور ، از هریا ج رایتی روی گرردان نیسرت سلنه و

اسر می  ، اعم از کهونیست و آزادی خواه ،در طول دهه شتت، دره ای عظیم را میان حکومرت خاموآ هزاران ت   از ای  رفقا

دسرته جرات  و توده های مردم ایجاد کرد ، که در سال های بعد ، هرگز پر نشد و مشروعیت رژیم را به تاریک خانه ها ، باندها و

به ای  قرار ، .شکست خورده اما پرمدعا و دزد ، محدود کرد آدم ک  ، نو کیسه گان و انحتارات تازه به دوران رسیده و امیران

آزادی و عدالت  توده ی وسیع زحهتکشان در برابر دژخیهان حاکم و با اتکای به حقانیت نبرد خود و مسیری که جان فشانان راه

انق بری ،برا صرحه  ج رب  اجتهاعی پیهودند ، آشکارا اع ن می نهای رد   نره مری بخشریم و نره فرامروآ مری ک ریم. حافظره تراریخی

جههروری اسر می ، از  گتاردن بر راه و هدف آن عزیزان ، حکم تردید ناپتیر خودرا از پی  ، در محکومیت رژیرم سرراپا ج ایرت

 .هم اک ون صادر کرده است

از  .  حظه می ک یماک ون که در یک چشم انداز تاریخی به ای  دوره می نوریم ، اههیت بسیاری از رویدادها را در پرتویی تازه م

آختره  ای  قرار ، دهه شتت ، عرصه ی سراسر کشاک  و نبردی بود که ارتجاع تازه به قدرت رسیده ، از ههان ابتردا ، شهشریر

 ی خودرا برای فرود آوردن بر ت  و جان انق ب آماده می کرد . 

مبارزه در ههه متاف های طبقاتی ، از کارخانه تا  پیشروانههواره به مثابه کهونیست ها ، در ای  عرصه های مرگ و زندگی ، 

، حاضرر بودنرد  و آمرل ها تا کردستان و تررکه  صرحرا دانشواه و مدرسه ، و از صفوف بیکاران و بی خانهان ها و حاشیه نشی 

به عهل آوردند ؛ را ها و بی  تری  جان فشانی  .از ای  روی آنان در تیر ری رژیم ج ایت کار و به ع وان هدف اول قرار داشت د

آزادی هرزاران انق بری کهونیسرت در ک رار سرایر  هم چ ان که اندکی بعد ،با شروع سرکوب های وحشریانه سرال شترت ، صردها و

  . جوخه های اعدام قرار گرفت د ، مقابل خواهان

خل و خارج از ایرران بررای ت آ های مستهر و سازمان یافته ی بی  از سه دهه وزارت اط عات رژیم و قلم به مزدان آن در دا

زدودن حافظه ی تاریخی جامعره ، از آن جهلره تحریرف تراریح ، حرتف فیزیکری و سررکوب مخالفران ، انق بیرون و کهونیسرت هرا ، 

بخشی از پروسه و پراتیک ای  رژیم از فردای قدرت گیری بروده است.کشرتار زنردانیان در دهره شترت ، بخشری از ج ایرات رژیرم 

 ری اس می حاکم بر ایران است و ههواره در حافظه تاریخی توده های انق بی جای دارد.سرمایه داری جههو

، تردار  آن  یرک خیرزآ انق بریو بیشتر از آن ، پی  درآمد محکومیت و سرنوونی رژیهی است که توسرط ای  جدال ها ههه ی 

عرزم و دردستور کار ههه انق بیون و توده های کارگر و مردم زحهتک  می باشد.انق ب پی  رو فقط به طور سراده و صرری، ، 

را در سرتاسر عرصه هرای جردال طبقراتی ، بردون لحظره ای تردیرد و تراخیر ، بره توده های عظیم کارگر وزحهتک  انق بی  اراده

 .اجرا می گتارد

، یاد ههره ی  فشاندنددر پای برافرازی پرچم آزادی ، برابری و سوسیالیسم جان  60دهه زندانیان سیاسی که طی ههه  در یادمان

 .اع م می داریم آنان را گرامی می داریم و یک بار دیور ، وفاداری ، عزم انق بی و اراده استوار خودرا به ادامه ی راه آنان

 ی اس میسرنوون باد رژیم سرمایه داری جههور

 زنده باد سوسیالیسم،  زنده باد آزادی
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