
را باید رژیم جمهوری اسالمی گزاران رهمه سران و کاقاتالن شوانه و 
  به محاکمه کشيد جرم جنایت عليه توده های مردم ایران به 

  
کمال   ژوئيه،٩روز شنبه هجده تيرماه برابر با سرکوبگران رژیم جمهوری اسالمی در ادامه جنایات خود، 

 و شرکت در چند تظاهراته مدتی بود به اتهام را ک ساله ٢۵  شوانه سيد قادریروف بهع ماسفرين
بعد . وله مجروح و دستگير کردندلبا شليک گقرار داده بودند، تحت تعقيب در مهاباد سازماندهی آن ها 

لوله نيمه جان بود، در مقابل دیدگان دو تن رکوبگران، وی را که در پی اصابت گ سپایگاهاز انتقال وی به 
  . ستگير شده بودند، تحت شکنجه قرار داده و به قتل رساندنداز دوستانش که همراه او د

در  هزاران نفر اقب آن که متعقتل شوانه موجی از خشم و نفرت در ميان مردم مهاباد بوجود آورد
به مدت هشت روز به خيابان  این جوان اعتراص به موجودیت منحوس و جنایت کارانه رژیم و مرگ فجيع

 بنا بر گزارش .م به مردم حمله کرده و صدها تن را دستگير و زخمی کردندسرکوبگران رژی. ها ریختند
  . های رسيده، اعتراصات عليه رژیم به دیگر شهرهای کردنشين گسترش یافته است

در حمایت از اعتراضات مردم مهاباد و سایر شهرهای دیگر کردستان و در اعتراض به جنایات و بيدادگری 
، ساعت دوازده ظهر،  ٢٠٠۵ ژوئن ٢٣، روز شنبه "کميته حمایت از تظاهرات مردم مهاباد"یم، ژهای ر

-)در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران. تظاهراتی در مقابل  سفارت رژیم در استکهلم برگزار می کند
ر حاکم بر  عليه رژیم جنایت کاواحد سوئد، ضمن حمایت از مبارزات توده های رنح کشيده مردم ایران

از این تظاهرات فعاالنه حمایت می کند و خواهان ، به ویژه اقدامات اعتراضی اخير مردم در مهاباد، ایران
محاکمه قاتالن شوانه و همه سران و کارگزاران جنایت کار رژیم جمهوری اسالمی در دادگاه های 

  .   مردمی است که در پی دگرگونی های انقالبی در ایران  برپا خواهند شد
  

  )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ایران
  ١٣٨۴ تير ٣٠ برابر با ٢٠٠۵ ژوئيه ٢١

  
  
 


