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   شب ھمبستگی با زندانيان سياسی ايران
  

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

ايتی  ام ھيچ جن د از انج ر خود نبين گسترده ای را در دستور کار خود قرار داده و اگر مانعی در براب

   .روگردان نيست

در ۀھم. مرتکب شد ۶٧ اين ھمان رژيمی است که قتل عام زندانيان سياسی را در تابستان   دست ان

ه انجام  کاران آن جنايت بزرگ، به غير از خمينی و پسرش احمد، درت ب ار ق امروز در گوشه و کن

ا ه  مشغولند ؛ با اين تفاوت که امروز توازن قوا به سود مردم بیجنايات بيشتر م خورده است وآنھ ھ

    . قرون وسطايی ايستاده اندآگاھتر و مصصم تر از قبل در برابر اين رژيم

م  تحت  ن رژي دانھای اي دانی سياسی در زن د صدھا زن ی کني رور م ات را م ن کلم ه اي ون ک م اکن ھ

د رار دارن رون وسطايی ق ا .  شکنجه ودر شرايط ق راض آنھ ه سھم خود صدای اعت وانيم ب ا می ت م

   .واک دھيم راپژ

   .برگزار می کند شنيدی گفت وۀ کانون خاوران  در ھمبستگی با زندانيان سياسی ايران برنام
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    عصر٧ ساعت  رأس آگست ،١ ۵شنبه : زمان 

   )باالی کتابخانه( خيابان يانگ آديتوريوم ۵١٢٠: مکان 

  

  :سخنرانا ن به ترتيب حروف الفباء 

  فرامرز پورطاھری: ان  اتحاديه ملی برای دموکراسی در اير-١

  محسن ابراھيمی: حزب کمونيست کارگری ايران -٢

  الکس گرانت: فايت بک ) کانادايی( سازمان -٣

  ستار آويھنگ: ۔ سازمان کردستان حزب کمونيست ايران ۔ کومله ۴

  حسن زرھی: ۔ شھروند ۵

  آناھيتا رحمانی:  شورای پشتيبانی از مبارزات مردم ايران -۶

  حسن پويا: ن  کانون خاورا-٧

  

   کانون خاوران
www.khavaran.com  

  
 


