ﻗﺎﺗﻼن ﺷﻮاﻧﻪ و هﻤﻪ ﺳﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮدﻩ هﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﻴﺪ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮد ،روز ﺷﻨﺒﻪ هﺠﺪﻩ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٩ژوﺋﻴﻪ ،ﮐﻤﺎل
اﺳﻔﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻮاﻧﻪ ﺳﻴﺪ ﻗﺎدری  ٢۵ﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﺪ ﺗﻈﺎهﺮات و

ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﺁن هﺎ در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺠﺮوح و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ،وی را ﮐﻪ در ﭘﯽ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن ﺑﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن دو ﺗﻦ
از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ هﻤﺮاﻩ او دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار دادﻩ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻗﺘﻞ ﺷﻮاﻧﻪ ﻣﻮﺟﯽ از ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﺁورد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁن هﺰاران ﻧﻔﺮ در
اﻋﺘﺮاص ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﻨﺤﻮس و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎراﻧﻪ رژﯾﻢ و ﻣﺮگ ﻓﺠﻴﻊ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت هﺸﺖ روز ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن
هﺎ رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺻﺪهﺎ ﺗﻦ را دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش
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
هﺎی رژﯾﻢ" ،ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻈﺎهﺮات ﻣﺮدم ﻣﻬﺎﺑﺎد" ،روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٣ژوﺋﻦ  ،٢٠٠۵ﺳﺎﻋﺖ دوازدﻩ ﻇﻬﺮ،
ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت رژﯾﻢ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﻴﺪ(-
واﺣﺪ ﺳﻮﺋﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﺗﻮدﻩ هﺎی رﻧﺢ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻠﻴﻪ رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
اﯾﺮان ،ﺑﻪ وﯾﮋﻩ اﻗﺪاﻣﺎت اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺧﻴﺮ ﻣﺮدم در ﻣﻬﺎﺑﺎد ،از اﯾﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮاهﺎن
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺎﺗﻼن ﺷﻮاﻧﻪ و هﻤﻪ ﺳﺮان و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در دادﮔﺎﻩ هﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ هﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
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