جنایتکاران جمهوری اسالمی حبیبهللا گلپریپور ،زندانی سیاسی کرد و شانزده زندانی
سیاسی بلوچ را اعدام کردند
به گزارش خبرگزاری فرات ،صبح شنبه  ٤آبان  ٢٩٣١برابر با  ١٢اکتبر  ،١١٢٩زمانی که اعضای خانواده حبیب هللا گلپری پور،
زندانی سیاسی کرد به زندان مرکزی ارومیه مراجعه کردند ،زندانبانان به آنها اطالع می دهند ،وی را اعدام کرده اند.
دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی از تحویل پیکر حبیب هللا به خانواده اش خودداری کرده و آنها را از برگزاری مراسم
یادبود منع کرده است .به گفته هم بندیهای حبیب هللا ،وی را صبح روز جمع سوم آبان برای اجرای اعدام به سلول انفرادی
منتقل کرده اند.
حبیبهللا گلپری پور در تاریخ دوم اردیبهشت  ۹۸۳۱از سوی بیدادگاه اسالمی رژیم در مهاباد به اتهام محاربه از طریق
فعالیت تبلیغی و عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد .وی از یک سال پیش از آن در بازداشت بود.
بهرامیان وکیل مدافع حبیب اله گلپری پور ،بعد از صدور حکم اعدام وی ،در یک مصاحبه با رادیو زمان گفت« :اتهام محاربه
و عضویت در گروه پژاک با گفتههای موکلم به هیچ وجه همخوانی ندارند ».گفته می شود ،حبیبهللا گلپری پور در زمان
دستگیری تنها چند کتاب در دست داشته است.
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ،همزمان با اعالم اجرای حکم اعدام حبیب هللا گلپری پور به خانواده وی ،در یک اقدام
انتقام جویانه و جنایتکارانه ،شانزده زندانی سیاسی بلوچ را در زندان زاهدان در واکنش به کشته شدن مرزبانان خود در
سراوان به قتل رساند .اسامی ده تن از آنها به شرح زیر اعالم شده است:
۹ـ عبدالمالک میر بلوچ زهی معروف به حمزه ریگی.
 ۲ـ عبدالوهاب ریگی
- ۸ـ مهر هللا ریگی
 ۴ـ نوید شجاعی
-۵ـ حبیب هللا ریگی نژاد شورکی
-۶ـ حامد وکالت
-۷ـ بشیراحمد حسین زهی
۳ـ زندانی سیاسی جیهند ریگی
-۱ـ ناظر مالزهی
۹۱ـ-شیراحمد حسین زهی
رژیم جمهوری اسالمی ،همواره با بحران به حیات ننگین خود ادامه داده است .با ایجاد یک بحران ،بحران دیگری را از سر
می گذراند .وضعیت جمهوری اسالمی ،به ویژه به لحاظ اقتصادی ،وضعیتی بحرانی است و به همین خاطر نیز به پابوسی
آمریکا و اتحادیه اروپا رفته است تا بتواند خود را از بحرانی که سراپای وجودش را گرفته است ،برهاند .جمهوری اسالمی
دیر یا زود ناچار خواهد بود جام زهر دیگری را که هم اکنون با عرضه یک بسته هسته ای به جهانخواران سرمایه ،برای
خود آمده کرده است ،سر بکشد .به همین خاطر ،با اعدام زندانیان سیاسی می خواهد بر این بحران فائق آید و افکار
عمومی را به سمت و سوی دیگر بکشاند .همین جنایت را در بعد وسیع تری در تابستان شصت و هفت به هنگام نوشیدن
جام زهر توسط خمینی جنایتکار با کشتار هزاران زندانیان سیاسی به اجرا در آورد.
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) ،اعدام هفده زندانیان سیاسی در زندانهای ارومیه و زاهدان را قویا محکوم می
کند ،و اعالم می کند جانیان جمهوری اسالمی دیر یا زود باید به مردم پاسخگوی جنایاتی باشند که در تمامی دوران
حکومت ننگین شان بر ایران مرتکب شده اند .توده های مردم ایران این جنایات را نه می بخشند و نه فراموش می کنند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
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