 82هزداد “ رّس اعتزاض بَ جٌایات رژین جوِْری اسالهی“

ًَ بَ سًذاى ! ًَ بَ اعذام ! ًَ بَ جوِْری اسالهی !
هزدم آگاٍ ّ هبارس کزدستاى
زر ضالرّز فتْای جِاز از ضْی آیت هللا ذویٌی علیَ هرزم کرزضتاى زر  82هرزاز 1852
کَ ضرآغاز هْج ضرکْب  ،کػتارّ آّارگی ضراضری هرزم را تَ ُوراٍ زاغت  ،رژین
جوِْری اضالهی جٌگی توام عیار را تَ هرزم کرزضتاى تحویل ًوْز  .ایي فتْا ًَ تٌِا ضر
آغاز ضیاضت ضرکْتگراًَ علیَ هماّهت هرزهی کرزضتاى تْز ،تلکَ زر حمیمت ضیطرٍ
کاهل ّاپطگرائی ّ اضتثساز تر ضراضر ایراى ّ اضتمرار حکْهت جِل ّ جْر ّ فطاز تْز .
حکْهتی کَ ُر صسای آزازیرْاُی ّ عسالت طلثی را تا اعسام ّ ترّر ّ غکٌجَ ّ زًساى
پاضد هی زاز ّ تا تکیَ ترعمة هاًسٍ تریي الػار جاهعَ  ،ضکْت لثرضتاًی را تر ضراضر
ایراى تحویل هی کرز .
جِازگراى غیفتَ ّالیت فمیَ چٌاى جٌایتی زر کرزضتاى هرتکة غسٍ اًس کَ زر تارید
هلتِای جِاى کن ضاتمَ تْزٍ اضت  .آًِا تَ زًثال اعالم فتْای جِاز از ضْی آیت هللا
ذویٌی ّ اعسام ذلرالی جالز تَ کرزضتاى  ،زضتَ زضتَ پیر ّ جْاى را تَ جْذَُای اعسام
ضپرزًس .پشضکاى  ،کادر بیوارستاًی ّ هجزّحاى اس ایي جٌایات هستثٌی ًبْدًذ .زر ًمسٍ ،
اغٌْیَ  ،هِاتاز  ،ارّهیَ ّ ضلواش تسضتْر هال حطٌی ّ ظِیرًژاز فرهاًسٍ ّلت لػکر

 46ارّهیَ ضاکٌاى زُِا رّضتا از جولَ لارًا ّ لالتاى لتل عام غسًسُ .وسهاى زر زًساى
تثریسزُِا زًساًی ضیاضی کرز غثاًَ تسّى ُیچ هحاکوَای اعسام گرزیسًس .
از تارید اعالم 'جِاز' تاکٌْىُ ،ساراى هثارز کرز ًاجْاًورزاًَ تْضظ تیسازگاٍُای اضالهی
اعسام ّ یا تَ زضت هسزّراى رژین زر ذارج از کػْر تْیژٍ زر کرزضتاى عراق هْرز
ضْء لصس لرار گرفتَ ّ جاى تاذتَ اًس .
ترّرُای هکرر رّغٌفکراى ّ رُثراى ضیاضی ذلك کرز ًوًَْ گْیا ّ فراهْظ ًاغسًی
ایي جٌایات ضس تػری اضت ّ رأی زازگاٍ هیکًْْش آلواى زائر تر هحکْهیت ضراى
طراز اول جمهوری اسالمی شاهد این واقعیت است .
با گذشت بیش از سه دهه از اعالم جهاد  ،هنوز هم هر گاه مردم آگاه و حق طلب ایران
بمناسبت های گوناگون قصد برگزاری تظاهرات مسالمت آمیزی را داشته باشند رژیم
یک یا چند تن از زندانیان سیاسی کرد را به جوخه اعدام می سپارد  ،تا زهر چشم
بگیرد و نشان دهد در راه حفظ نظام از ارتکاب فجیع ترین جنایات ضد بشری ابائی
ندارد .
ما امضا کنندگان این فراخوان  ،در سالروز صدور فتوای ضد انسانی آیت هللا خمینی
مبنی بر کشتار مردم کردستان در 82مرداد سال  8532جهت گرامیداشت یاد
جانباختگان راه آزادی و دمکراسی و حقوق بشر در کردستان پیشنهاد می کنیم :
رّس پٌج ضٌبَ  82هزداد بزابز با  91آگْست ساعت  98ظِز تَ ّلت ایزاى بزابز با
 13:9بَ ّقت ارّپا  ،هرزم كرزضتاى غاهل کارگراى ،زُماًاى ،کارهٌساى ازارات ّ
ضازهاىُای زّلتی ّ ذصْصی ّ تمیَ الػار جاهعَ زرُر کجای زًیا کَ ُطتٌس زضت از
کار کػیسٍ ،دّ دقیقَ سکْت ًوایٌذ  .آًگاٍ ترای ًثار گل ،تَ هسار جاًثاذتگاى راٍ آزازی
رفتَ ّاز ذاًْازٍ آًاى زیسار تعول آّرًس ُ.وچٌیي دراعتزاض بَ جٌایات رژین جوِْری
اسالهی ّاعالم ُوبستگی هجذد با جٌبص آسادیخْاُی ّ حق طلباًَ هزدم ایزاى راص
ساعت  99ضب بَ ّقت تِزاى بَ هذت دّ دقیقَ چزاغ هٌاسل ّ هحل کار خْد را خاهْش
ًوایٌذ .
ُوْطٌاى عشیش؛ سًاى ّ هزداى آگاٍ ّ جْاًاى اس جاى گذضتَ ایزاى ! زر ضالرّز
فتْای جِاز آیت هللا ذویٌی علیَ هرزم کرزضتاى ؛ غوا هی تْاًیس تا هثارزٍ آگاُاًَ ّ
اضتْار ذْز پْزٍ زیْ اضتثساز ّ ذْزضری را تراک توالیس .
تیائیس زضت زر زضت ُن زر کٌار هماّهت هرزهی کرزضتاى فریاز آزازی ّ عسالت ذْاُی
ضرزُین ّ تا رضیسى تَ اُساف غرافتوٌساًَ ّ اًطاًی ذْز از پای ًٌػیٌین ُ .وَ تا ُن یک

صسا تگْئین اعسام  ،ترّر  ،غکٌجَ  ،زًساى زیگر تص اضت ّ تا لسهِای اضتْار ترای پی
افکٌسى رژیوی زهکراتیک ّ هتوسى ّ پیػرّ تَ پیع ترّین .
 91هزداد  9:21بزابز با  90اّت 8999

اهضاء کٌٌسگاى :
( تَ ترتیة حرّف الفثا )

اتراُین کٌَِ پْغی  -آزاز ضمسی  -آرام چراغی  -آریس اًسری ( رّزًاهَ ًگار ) -
آریس زاراپْر  -اضریي حطیٌی  -اضعس رغیسی  -آریا هکریاًی  -افػیي هِرآضا  -اهجس
کریوی  -اهیر صلْاتی  -اًْر ضلطاًی  -ایرج ّلسی  -ایْب رحواًی ( ضْیص )  -تاتا علی
هِرپرّر  -ترّضک اتراُین

( آلواى )

–جعفر تیکاى تپَ  -جویل ًْرٍ  -جْاز هال  -حطي

ایْب زازٍ  -حطي زرزی  -حطیي ذلیمی  -ذلیل حْاری ًطة  -رحین رغیسی  -رزگار
ًالضی

( تلژیک )

 -رضا کاّیاًی  -رًّاک ایازی  -ضعیس غوص  -ضوکْ علی

( ًرّژ )

-

ضیاهٌس هعیٌی  -ضیرّاى کاّضی – غاذَ ّاى عسیسی  -غِال زتاغی  -صاتر غید
االضالهی  -عارف ًازری  -عثسالرحواى ذازهیاًی  -عثسهللا علی ( ًرّژ )  -عطیَ هعوارپْر-
علی راززار  -فاتح هرزّخ  -کالَ هرازی  -کاهراى اهیي آٍّ  -گالّیژ حیسری  -گْراى
اهیری – لمواى فارّلی  -لیال هحوسی  -هحوس ذاکی  -هحوس ضیار -هصطفی هسرضی -
هظفر ًاهساری  -هِیي غکرهللا پْرً -اُیس تِوٌی ً -سا ایراًی ً -گیي غید االضالهی ّ -یسا
ًعوتیاى ُ -ازی تْتیوارُ -اغن کریوی ُْ -غٌگ ذتوی ّ......
ضازهاى حمْق تػر کرز – ارّپا

زر صْرت توایل تَ اهضاء لطفا ایٌجا را کلیک کٌیس :
/http://www.ipetitions.com/petition/28_mordad

