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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  شب ھمبستگی با زندانيان
  يرانسياسی ا

                                                                        
درت وادام دن در ق رای مان اول ،  سرکوب ۀ رژيم اسالمی ايران وحشت زده از خيزش مردم،  ب چپ

ام  د از انج ر خود نبين گسترده ای را در دستور کار خود قرار داده و اگر مانعی در براب
   .ن نيستھيچ جنايتی روگردا

 ۀھم. مرتکب شد ۶٧ اين ھمان رژيمی است که قتل عام زندانيان سياسی را در تابستان 
امروز در گوشه  ،رگ، به غير از خمينی و پسرش احمددست اندر کاران آن جنايت بز

ه  وا ب وازن ق ه امروز ت اوت ک ن تف ا اي و کنار قدرت به انجام جناياتی بيشتر مشغولند ؛ ب
ردم ب مه سود م ن رژي ر اي ل در براب ر از قب اھتر و مصصم ت ا آگ م خورده است وآنھ  ھ
    .ی ايستاده اندقرون وسطائ

م ن رژي   ھم اکنون که اين کلمات را مرور می کنيد صدھا زندانی سياسی در زندانھای اي
ما می توانيم به سھم خود صدای .  ی قرار دارندئتحت شکنجه ودر شرايط قرون وسطا

   .واک دھيم اعتراض آنھا راپژ
ران برنام دانيان سياسی اي ا زن ستگی ب زار  شنيدی گفت وۀ کانون خاوران  در ھمب برگ

   .می کند
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    عصر٧ ساعت  سر آگست ،١ ۵شنبه : زمان 
   )باالی کتابخانه( خيابان يانگ آديتوريوم ۵١٢٠: مکان 

  
  : به ترتيب حروف الفبا نا سخنران

  فرامرز پورطاھری: ن  اتحاديه ملی برای دموکراسی در ايرا-١
  محسن ابراھيمی: حزب کمونيست کارگری ايران -٢
  الکس گرانت: فايت بک ) کانادائی( سازمان -٣
  حسن زرھی: ۔ شھروند ۴
  آناھيتا رحمانی:  شورای پشتيبانی از مبارزات مردم ايران -۵
  حسن پويا: کانون خاوران -۶
  

   کانون خاوران
www.khavaran.com  

  
 


