فراخوان
در اعتراض به کشتار های جمهوری اسالمی به ما بپیوندید!
اینجا خاوران است!

هنوز می تپد قلبی در اعماق این خاک
هنوز می جوشد چشمه ای در این مرداب...

حکم خمینی جالد
برای اعدام زندانیان سیاسی

دهه  06در تاریخ مشحون از ترور و جنایت جمهوری اسالمی جایگاه ویژه ای دارد .جمهوری اسالمی
که برای سرکوب انقالب سال  75توسط امپریالیستها به قدرت رسانده شد ،از همان آعاز تا به امروز،
لحظه ای از کشتار کمونیستها و آزادیخواهان و کارگران و توده های ستمدیده باز نیایستاده است.
این رژیم که در تمام سالهای  06به شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی مشغول بود در تابستان سال
 05جنایات و فجایع ننگین خود در زندان ها را با اعدام هزاران زندانی سیاسی به نقطه اوج خود
رساند.
در گرامیداشت یاد و خاطره هزاران کمونیست و آزادیخواهی که در دهه  06به دست جالدان جمهوری
اسالمی به خون غلطیدند ،کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران -هلند که فعالین
چریکهای فدایی خلق ایران بخشی از آن می باشند مراسمی در میدان دام آمستردام برگزار خواهد
نمود.
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند از همه کمونیستها و آزادی خواهان دعوت می کنند که با
شرکت خود در این اکسیون ،دست در دست ما با فریاد "مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری
اسالمی" این قاتل "زیباترین فرزندان آفتاب و باد"  ،یاد و خاطره زندانیان سیاسی دهه  06را پاس
داشته و بر ضرورت مبارزه برای تحقق آرمانهای انقالبی آن عزیزان پای فشارند .در این مراسم رفیق
تدمم هشی از بازماندگان کشتار سال  05در رابطه با مشاهدات خود از زندان های جمهوری اسالمی
در دهه  06و کشتار وحشیانه زندانیان سیاسی سخن خواهد گفت.
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مکان :آمستردام -میدان دام
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!
زندانیان سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردند!
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
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