
  ! مهاباد و کردستان حمايت کنيم از اعتراضات مردم مبارز                
  

                              
  پس از جنايت هولناک رژيم اسالمی "  شوانه " پيکر بيجان                                 

  
ان مسلح   بدنبال بقتل رسيدن يک جوان مبارز و جسور به اسم شوانه قادری توسط  مزدور                               

 تير ماه در اين     19 تير ماه ، موجی از اعتراضات توده ای از روز              18جمهوری اسالمی در روز     
 شوانه يکی از حوانان آزاده مهاباد بود که در              .شهر شروع شده که تا کنون ادامه داشته است              

 اکثر تظاهرات و اعتراضات ضد رژيم نقش فعالی داشت و در انتخابات کذايی رياست جمهوری                      
به همين دليل مزدوران اطالعاتی و جاشهای        .  نيز بطور علنی به تبليغ سياست تحريم ميپرداخت          

 تير همزمان با سالگرد     18که کينه شديدی نسبت به افشاگريها ي او به دل داشتند در شب                محلی  
در طول ده روز اخير شهر مهاباد هر روزه شاهد                 .  خيزش دانشجويی ، او را بقتل ميرسانند              

زدوران رژيم اسالمی  از جوانان و مردم زحمتکش با م تنو درگيريهای خيابانی هزاران   رات  تظاه
 باغ شايگان ، ميدان استقالل ، پشت تپ و چهار راه آزادی ، کانونهای اصلی                            :مناطق  .  بود  

اعتراضات ، مغازه ها و ادارات نيز بحالت تعطيل درآمده اند و               همزمان با اين    .  شورش بوده اند    
 نفر از مردم    50بر طبق آخرين گزارشات حدود       .  شده است   نوعی حکومت نظامی بر شهر حاکم        

چند روز پس از اعتراضات مهاباد ، مردم کردستان            .   تن بازداشت شده اند        300زخمی و حدود     
ضمن حمايت از   نيز دست به راهپيمايی زده و        ....  و  در شهرهای مريوان ، پيرانشهر ، سردشت         

  .مردم مبارز مهاباد ، اعتراض خود را به تداوم جنايات رژيم ابراز داشتند 
سازمان ما ضمن پشتيبانی از حرکات عادالنه و برحق مردم کردستان ايران ، همصدا با آنها                              

  .است " شوانه قادری  " خواستار آزادی فوری کليه دستگيرشده گان و محاکمه عاملين قتل
 دفاع از      بايد ضمن جلب توجه نهادهای بشردوست بين المللی ، کارزار گسترده ای برای                             ما

  .خلق کرد برپا کنيم مطالبات آزاديخواهانه و برابری طلبانه 
  

    پرتوان باد جنبش مردمی کردستان                                         
                        زنده باد آزادی ، زنده باد برابری                      

  
  )راه کارگر (   سازمان کارگران انقالبی ايران                                 

  
   1384 تير 28                                                    


