
های خواهان اسیر در کشتارگاهاز آزادی

 کنیم!رژیم پلید ایران حمایت 
 

، موج دستگیری و شکنجه و اعدام در ایران فاشینت  در رژیمتحت ریاسات سنار روسان  « رومیانه»کشاان آمدن آدمکاربا روی
ت  دست که در لجر نین «والیت فقیه»است. دستگاه خونخوار ای یافتهسابقهکشور شدت ب  خواهان و دگراندیشان آنبرابر آزادی
ایران نیز مرتکب  ساااوحشاااور  در سق مردم هولناکهر روز جنایات پناهجویان بینوای افغان،  و چپاولاعدام  در کنار ،زندو پا م 
 . کندصدای مخالف را هیتوروار سرکوب م  هر ،شده

ر های روس  و جنم  دبیش از چبار سال است تحت شکنجه ،های صنف خاطر فعالیتکه به، کارگر مبارزینت رضاا شاباب 
روز است که دست به اعتصاب غذای  زده و در وضعیت جنم  نامناسب   ٠٥برد. او با شبامت تمام سر م هاساارت رژیم آخندی ب

 .های اننان  وی ندارند  به خواستتریر توجبروسان  کماایقرار دارد. جالدان رژیم پوسیده خامنه
ز خواه و تا مغریختر خون برومندتریر فرزندان ایران، مردم آزادیشاااکنجه و کند با تصاااور م  «والیت فقیه»کاار ببرژیم ت

 ،به تمکیر وادارد. ول  تاریخ توسش جمبوری اسااالم  گواهناات ،اسااتخوان ضااد بنیادگرای  ایران را مرعوب و آرام ساااخته
ها هزار هرگز نخواهد تواننت با شکنجه و کشتار ده نیز وسطای  رونایر رژیم ق رضااشاه  نتواننت،مناتبد گونه که رژیم همان
 سوطانپورها و سعیدها و گونارخ خنارو خواه  را در سارزمیر بخش آزادیتریر و دالورتریر مردان و زنان ایران فریاد البامآگاه
 مانع گردد. ها هول و شیریر عومو فرزاد کمانگرها نداها 

ناپذیر با رژیم هار ایران که سه دهه است گیری قاطع و آشت آزادی و دموکراسا  بدون موضعجنبش مردم ما برای اساتقالل، 
 یگاهایر دستپذیر خواهد بود. ن و شدیدا آسیبکند، دم بریده، لرزاتریر ساتارگان آسامان غمزده ایران منت  م در خون پرفروغ

بار رود و چشمار م همل تباه  و سیبروزی مردم ما نیز بجباریت و جبالت که به غده چرکین  در منطقه مبدل شاده، یک  از عوا
 دهد.تریر دشمنان موت ما ادامه م تریر و ارتجاع تریر، جاهلسمایت، تنویح و تجبیز وسش شود که به دهه تمام م 

کشور یر ابه اینتادگ  رضا شباب ، ننریر ستوده، مجید توکو  و صدها زندان  سیاس   «حزب همبستتی  اغااسستان»

واهانه خخود را با جنبش آزادیقوب  همبنتگ  باشد. ما های آخندی م خواهان رهای  فوری آنان از منوخ ،کران فرستادهدرود ب 
هر  ای شان مایه امید ادامه پیکار درناپذیری افنانهیمپایداری و تنو داریم کهم اعالم  ایر سارزمیرخواه ایران و با زندانیان آزادی

تریر صورت آن در ایر دنیای مموو از ستم و تحقیر و نابرابری و شارایط  و نمونه تجنام غرور و شارن انناان مبارز به سماس 
 باشد.زورگوی  م 
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 حزب همبستی  اغااسستان

 (٢٥٣٢جوالی  ٢٢) ٣١٣١اسد  ٢
 

 
 +93 700 23 15 90 | info@hambastagi.org | www.hambastagi.org | fb.com/hambastagi  


