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  کانون خاوران

١١.٠٨.١٠  

 را به راني ایاسي  ساني سالگرد قتل عام زندانني و دومستي بادماني

  ۔مي کنلي درآستانه اعدام تبدیاسي ساني دفاع از زنداننيکمپ
 بدون وقفه به سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام مخالفان خود مشغول بوده راني ای اسالمميو دو سال است که رژ یس

  است۔

ال، دھی سني ادر دان۶٧ سال ژهيوه  و ب۶٠ۀ و دو س شتار زن ورراني ایاسي ساني اوج ک وحش جمھ  ی اسالمی و ت

   است۔رانيا

رار داد و ري آنھا را نی، خانواده ھا۶٠ۀ در دھیاسي سی پس از قتل عام ھزاران زندانی اسالمیجمھور شار ق  تحت ف

   از کار اخراج کرد۔اي محروم و ليتحصۀ  از آنھا را از ادامیاريبس

ای اجازه نمیگاه و مبارز، حتا ی وحشت زده  از انسانھامي رژنيا انواده ھ ه خ د ک شته شدگان دھی دھ را۶٠ۀ ک  ی ب

   برگزار کنند۔ادمانيفرزندانشان مراسم 

بش انقالبني وجود ابا ارز، جن ردم مب ردم ای ھمه سرکوب م ه پراني م وان ب اب آن را  در ی مشي پرت ه بازت  رود ک

وان دی مبارز است می سراسر کشور که مملو از انسانھایزندانھا داناني۔ در مدي ت دادراني ایاسي ساني زن  در ی تع

   دارند۔ازي ما نیباني و پشتیئھمصدا از ھر زمان به شي باني زنداننياعدام قرار دارند۔ ا ۀ آستان

  ۔مي کنلياعدام  تبدۀ  در آستانیاسي ساني دفاع از زندانني را به کمپ۶٠ۀ  دھی کشتارھاادماني امسال  ديئايب

اه ب ا برایج دام آنھ س از اع ردا پ ه ف م شاني آنک اني مراس زار کنادم ا م،ي برگ سترده و ب راض گ ا اعت ون ب م اکن  ھ

  م۔يعدام آنھا شوا آگاه و مبارز سراسر جھان، مانع از ینھا  انسایاري و ھمیئھمصدا

   اعالم خواھد شدیزوده  و مکان برنامه بزمان

   ۔ تورنتوراني ای برای بشر و دموکراسحقوق

   ۔ تورنتوراني از مبارزات مردم در ایباني پشتیشورا
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