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مصطفی سلیمی را در زندان سقز اعدام  ،زندانی سیاسی( 9211) فروردین

سال پیش در رابطه  91 ، زندانی سیاسی ای بود کهمصطفی سلیمی  .نمود

مورد و در این مدت طوالنی گشته ردستان ایران دستگیر با حزب دمکرات ک  

از جمله وی   .قرار داشتدژخیمان جمهوری اسالمی شکنجه و اذیت و آزار 

فروردین ماه در جریان فرار دسته جمعی زندانیان زندان  8زندانیانی بود که در 

برای گریز از چنگال سرکوبگران حاکم که با همه امکانات در مصطفی سلیمی . شد موفق به فرار از زندان ،سقز

اما . ردستان عراق رسانددر اقلیم ک  " پنجوین"شهر خود را به  ،دستگیری زندانیان متواری بودندبرای تالش 

از مردم  د و عمال آسایش رانفعالیت می کن" آسایش" ناماداره ای به ردستان که تحت اقلیم ک   نیروهای امنیتی

با بیشرمی تمام تحت نظارت اتحادیه میهنی  ند، او را دستگیر و اداره مزبورردستان عراق سلب نموده اک  

که فرار زندانیان زندان سقز بر ایران نیز جنایتکاران حاکم  .به جمهوری اسالمی تحویل دادوی را  ،ردستان عراقک  

مصطفی سریعا  ،برای جبران این خفت، است ار ساختهشان را خدشه د ها زده و ابهت تو دهنی محکمی به آن

 .را اعدام نمودندسلیمی 

زندانی سیاسی که صرفا به دلیل زهر چشم گرفتن از بقیه زندانیان و  مصطفی سلیمی به عنوان یکاعدام  

قوه که افشاگر چهره جنایتکار جمهوری اسالمی و  در حالی ،به سرعت عملی شد ،ها آن در مقابلقدرت نمایی 

را نیز در مقابل تمامی افکار عمومی و بویژه ردستان چهره مسئولین حکومت اقلیم ک   ،قضائیه سفاکش می باشد

 ،که با زیر پا گذاشتن همه حقوق و مقررات بین المللی در باره پناهجویانهای بیدار به نمایش می گذارد  وجدان

این اقدام همچنین تو دهنی محکمی . می دادنداین زندانی سیاسی را دستگیر و تحویل جالدان جمهوری اسال

بدون توجه به ماهیت طبقاتی حاکمان اقلیم  ،هاست در هر فرصتی سالهایی زد که  به ناسیونالیست

 .می بندند انشان هورا می کشند و چشم بر جنایاتش برای ،ها رد بودن آنردستان و  به صرف ک  ک  

سال زندان  91جمهوری اسالمی و تحویل زندانی سیاسی ای که پس از رژیم دار و شکنجه دستی با هم

از  یکمتربار جنایت آشکاری است که  ،فرستادن یک اسیر به چنگال مرگ بود وکشیدن موفق به فرار شده 

 .ندارداعدام این زندانی بدست سردمداران دزد و فاسد جمهوری اسالمی جنایت 

ردستان عراق به مصطفی سلیمی و تحویل نامبرده از سوی اقلیم ک  یانه وحشاعدام  ،ایرانچریکهای فدایی خلق 

همچون بقیه جنایات جمهوری اسالمی با گسترش  دیر یا زود، این جنایت. دیکتاتوری حاکم را محکوم می کنند

و کوس  و شکنجه جمهوری اسالمی پاسخ داده خواهد شد مبارزات مردم ستمدیده ما جهت سرنگونی رژیم دار

 .ی همه همکاران ریز و درشت این رژیم سرکوبگر را بیش از پیش به صدا در خواهد آوردرسوای

 !مرگ بر رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی

 !ردستان عراقدر ک   جمهوری اسالمیننگ و نفرت بر مزدوران و همپالگی های 

 !جمهوری اسالمی نابود باید گردد ! آزاد باید گرددزندانی سیاسی 

 خلق ایرانچریکهای فدایی 
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