
  فراخوان در دفاع از زندانيان سياسي
 سال حيات ننگين خود و در راستای ٣٣رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در طول 
 ، به کشتار بی وقفه  حاکم بر کشورحراست از نظام استثمارگرانه سرمایه داری
تاریخ حاکميت این رژیم جنایتکار در . کمونيستها و آزادیخواهان مشغول بوده است

خط "و " اصولگرا"داری تمامی جناح های ضد خلقی آن،  از  باصطالح دوره زمام
تاریخ زندان و شکنجه و اعدام و قتل ... و " اصالح طلب"و " معتدل"گرفته تا " امامی

 آنانتوده های تحت ستم و فرزندان مبارز و انقالبی کارگران و زحمتکشان، عام 
، ٦٠ستها و آزادیخواهان در دهه در اوج کشتار کموني، ١٣٦٧در تابستان . بوده است

رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی، در نهایت سبعيت و کينه توزی هزاران تن از 
این . به قتل رساندزندانيان سياسی مبارز و مقاوم را در زندانهای مختلف کشور، 

 وحشيانه، نشانه ترس و هراس رژیم ضد مردمی حاکم در ایران، از زندانيان کشتار
شته و مبارز بود که در قعر زندانها و سياه چالهای قرون گذ انسياسی از ج

وسطائی، همچنان سرسخت و مقاوم، بمبارزه در جهت منافع توده های محروم و 
در این جنایت بيسابقه، کليه جناحهای رژیم سهيم بودند و . زحمتکش ادامه ميدادند

گذشته خلق، آغشته  دست پليد تمام سردمداران رژیم، بخون فرزندان از جان
  .است

در بيست و سومين سالگرد این کشتار سبعانه و در دفاع از هزاران زندانی اکنون 
سياسی که اینک در زندانهای رژیم آدمکش جمهوری اسالمی، در معرض بد ترین 
آزارها و شکنجه ها قرار دارند، نمایش عکس و تظاهرات ایستاده ای، روز شنبه 

ما بدینوسيله از کليه ایرانيان آزاده و مبارز . گزار خواهد شد، برنوامبر ماه دوازدهم
ميخواهيم، فعاالنه در این تظاهرات افشاگرانه شرکت کرده ومتحدانه صدای 

با شعار مبارزات حق طلبانه مردم ایران عليه رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی را 
يعتر در افکار هرچه وس" جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"

  .بلند کنيم عمومی،
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