اعدام

فرید سریع القلم
حسین تاجمیر ریاحی

جمعی اعضای اتحادیهی کمونیستهای ایران
ِ

عبدالرضا ابراهیمی

محمد رضا وثوق

 33سال از قیام انقالبی سربداران در آمل تحت رهبری اتحادیه ی

کمونیستهای ایران میگذرد .طی این چند دهه ،هر ساله جمهوری اسالمی کارزاری

گسترده علیه این قیام و دستاوردهایش به راه انداخته است .سرکوب قیام آمل در تقویم رسمی

کشور ثبت شده و هر ساله زنگ مدارس آمل در این روز به صدا در میآیند .برای تحریف این قیام

پراکنی رژیم فیلم ،کتاب و پوستر تولید کرده و مراسم سخنرانی و
مسلحانهی انقالبی هرساله بنگاه دروغ
ِ
فرامرز طلوعی سمنانی

محمد نوروزی

سمینار برگزار میکند.

اما کمتر کسی است که بداند سرآغاز این کارزارهای ساالنه ،تیرباران  22تن از رهبران و اعضای
اتحادیهی کمونیستهای ایران و مردمی بود که مستقیم ًا در نبردهای مسلحانه شرکت داشتند .اعدام دستهجمعی،

ضیاء عبدالمنافی

محمود آزادی

ساعت  9شب چهارشنبه  5بهمن  1361در شهر آمل به اجرا گذاشته شد.

این رفقا اسرای جنگی بودند که پس از شکست قیام آمل به اسارت دشمن درآمدند .جمهوری اسالمی با

برگزاری دادگاهی قرون وسطایی در اوین ،که پیشاپیش احکام آن صادر شده بود ،بدون حضور وکیل مدافع و
رعایت هر گونه عرف و قوانین بینالمللی در مورد اسرای جنگی ،این رفقا را پس از شکنجههای شدید وادار
به شرکت در آن دادگاه تفتیش عقاید کرد و در فاصلهی کوتاهی پس از دادگاه ،به منظور ارعاب مردم
آمل و نیروهای انقالبی و کمونیست ،آنان را به آمل منتقل و در آنجا تیرباران کرد.

کامران صمیمی
رهام ضرغامی

اینان در زمرهی بهترین فرزندان مردم و روشنفکران ایران بودند که به دست بدترینها و

فریدون علی آبادی
بیژن فتاحی

تفالههای جامعه که حکومت جمهوری اسالمی نماینده و تجسم آنان است اعدام شدند.

این جنایت هرگز فراموش نخواهد شد.
یادشان گرامی باد!

محمد نوذری

ایرج شیر علی

و

فروهر فرجاد ،احمد تیموری گرگانی ،علی علیزاده ،محمد رضا سپرغمی ،مینا تات

جهانگیر احمدی گلتپه

عبدالرحمان آزمایش

