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، ۳۱در تابستان و شهریور . سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی را پشت سر می گذاریمهفتمین بیست و

خمینی  که پس از هشت سال جنگ آیت هللا  رژیم سرمایه داری فاشیستی جمهوری اسالمی به رهبری 

 میهن خانمان سوز مجبور به سرکشیدن جام زهر گردید و رسماً شکست را پذیرفت، برای ارعاب مردم

خویش عفریت مرگ را بر باالی سر زندانیان به پرواز درآورد و با  قرون وسطایی حاکمیت و تثبیت 

بیرحمی و شقاوتی غیرقابل توصیف هزاران انسان پر امید را در بیدادگاه اسالمی تیرباران و یا به دار 

منحوس  بقای اسالمی رژیم. حمام خونی به پا داشت که در تاریخ معاصر ایران کم نظیر است.  آویخت

از زندانیان سیاسی و سرکوب و ارعاب جامعه می دید و چنگال خونین ها خویش را در پاکسازی زندان

 :خمینی خون آشام صریحاً فرمان داد. خویش را بر گلوی مخالفین و همۀ آزادیخواهان فرو برد

عاً دشمنان سری. در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است «

در هر صورت كه حكم سریع تر انجام گردد ها اسالم را نابود كنید، در مورد رسیدگى به وضع پرونده

(نقل از جواب به سؤال پسر خمینی)» .همان مورد نظر است  
،فرهاد مهری پاشاکی از اعضای (کیومرث)،حجت آلیان(هاشم)دراین کشتارشوم، رفقا مهدی مهرعلیان

این رفقا جان . نیز هم چون خیل عظیمی از مبارزین دیگربه شهادت رسیدند( توفان)حزب کار ایران 

ی است و خاوران سند جنایت تمامی دست اندرکاران نظام جمهوری اسالم.تسلیم کردند اما تسلیم نشدند

مردم مصیبت دیده ایران مسببین قتل عام زندانیان سیاسی . دستشان به خون آزادیخواهان آغشته است

از آغاز روی کارآمدن ارتجاع را  ، کشتار و سربه نیست کردن مبارزین آزادیخواه تابستان و شهریور 

هرگز نخواهند بخشید .....ایران، چه در ترکمن صحرا وهاى اسالمی، چه در کردستان، چه در دانشگاه

 .در دادگاه خلق بی تابی می کنندعاملین این جنایات و برای محاکمۀ 

یاد همه جانباختگان راه آزادی و عدالت  ۳۱سالگرد فاجعه تابستان و شهریور هفتمین ودر بیست 

رژیم اراذل و اجتماعی را گرامی بداریم و آن را به سالحی برای تشدید مبارزه و افشای بی امان 



در زیر نامه خمینی جالد که صریحاً فرمان قتل عام زندانیان  .اوباش جمهوری اسالمی تبدیل کنیم

امروزی که مدعی  "اصالح طلبان"بود مالحظه فرمائید تا پی ببرید که  را صادر کردهدربند

ها ارشان چه خونند در آن زمان چه نقش کثیف و ضد بشری ایفا کردند و با امام جنایتکاآزادیخواهی

 !ننگشان باد. که نریختند
 

 نامۀ خمینی جالد و کشتار زندانیان سیاسی
                                             

اندیشى است، قاطعیت اسالم در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسالمى  رحم بر محاربین ساده

است، امیدوارم با خشم و كینۀ انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانى كه 

سریعاً ... باشند[ اشداء على الكفار]د و سعى كنند تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و تردید نكنن

گویند از روى حیله و  از آنجا كه منافقین خائن به هیچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه می.دشمنان اسالم را نابود كنید

كالسیك آنها هاى جنگند، و با توجه به محارب بودن آنها و انفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد پیدا كرده

حزب بعث عراق و نیز جاسوسى آنان براى صدام علیۀ ملت مسلمان هاى در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاري

ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانى و ضربات ناجوانمردانۀ آنان از ابتداى تشكیل نظام جمهورى اسالمى تا 

كنند محارب و محكوم به  ر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى كرده و مىسراسهاى كنون، كسانى كه در زندان

قاضى )السالم نیرى دامت افاضاته اباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأى اكثریت آقایان حجت اعدام مى

در اجماع باشد، اگر چه احتیاط  ى از وزارت اطالعات مىاو نماینده( دادستان تهران)و جناب آقاى اشراقى ( شرع

 هاى است، و همین طور در زندان

 

مراكز استان كشور رأى اكثریت آقایان قاضى شرع، دادستان انقالب و یا دادیار و نمایندۀ وزارت اطالعات 

 باشد تردید در مسائل قضائى اسالم انقالبى نادیده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى. باشد، التباع مىاالزم

 

   ى الخمینىهلل الموسواروح.والسالم
 

 
 پدر بزرگوار حضرت امام مدظلهالعالى« 



ردبیلى در مورد حكم اخیر حضرتعالى دربارۀ منافقین اپس از عرض سالم، آیت هللا موسوى

 :ند كه تلفنى در سه سؤال مطرح كردنداابهاماتى داشته
 

محكوم به اعدام ند و اند و محاكمه شدهابودهها آیا این حكم مربوط به آنهاست كه در زندان - ۱

ند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، یا آنهائى كه حتى اند ولى تغییر موضع ندادهاگشته

 ند محكوم به اعدامند؟امحاكمه هم نشده
 

ند ولى بر اند و مقدارى از زندانشان را هم كشیدهاآیا منافقین كه محكوم به زندان محدود شده - ۲

 باشند؟ حكوم به اعدام مىباشند م سر موضع نفاق مى
 

ئى كه خود هامنافقینى كه در شهرستانهاى در مورد رسیدگى به وضع منافقین آیا پرونده - ۳

توانند مستقالً  استقالل قضائى دارند و تابع مركز استان نیستند باید به مركز استان ارسال گردد یا خود مى

 »عمل كنند؟ 

 فرزند شما احمد
 

در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سریعاً « 

تر انجام  در هر صورت كه حكم سریعها وضع پروندهدشمنان اسالم را نابود كنید، در مورد رسیدگى به 

  "روح هللا الموسوى خمینی  ». گردد همان مورد نظر است
 

۳۱گرامی باد خاطره جانباختگان تابستان و شهریور   
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