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 !براى نجات جان نادر و کيومرث محمدی بشتابيم 

 از ترور ناصر بيگلری از عوامل جمهوری اسالمی در سنندج رژيم جمهوری اسالمی اقدام به دستگيری تعدادی از جوانان پس

ت همسر در اين مد.  ماه است که در اسارت رژيم اسالمی بسر ميبرند۵نادر محمدی و کيومرت محمدی بيش از . شهر نموده است

  . و عزيزان اين افراد کوچکترين اطالعی از اين دو نفر نداشتند و رژيم از دستگيری و بازداشت آنها اظهار بی اطالعی ميکرد

روز چهارشنبه به خانواده محمدی ها خبر ميدهند که اگر تا روز شنبه وکيلی برای نادر و کيومرٽ پيدا نکنند اين دو فرد با وکيل 

کيومرٽ محمدی دارای دو . رژيم اسالمی برای اين دو جوان حکم اعدام صادر کرده است. برده خواهند شدتسخيری به دادگاه 

  . کودک خردسال و نادر محمدی اخير ازدواج کرده است

  مردم آزاديخواه سنندج 

المی که پرونده اعدام و رژيم جمهوری اس. اجازه ندهيد اين دو جوان را اعدام کنند. به نجات اين دو جوان از طناب دار برخيزيد

بايد سرنگون . ترور بيش از صد و پنجاه هزار تن از جوانان را در کارنامه سياه خود دارد، دارای صالحيت بررسی پرونده نيست

حکم اعدام خود يک قتل شنيع و . انسانی مجازات شوندشود و سران آن به جرم جنايت عليه مردم محاکمه و با رعايت تمام قوانين 

مجازات و دستگاه اعدام را بايد . هيچ انسانی نبايد اعدام شود. مشوق قتل و کشتار و جنايت بيشتر است. سازمانيافته دولتی است

  . برچيد

اه و برابری طلب ميخواهد که به مرکز پيگرد سران رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم از تمامی نيروهای مترقی و آزاديخو

 . نجات اين دو جوان از چنگال اعدام برخيزند

  

  !دستگاه اعدام نابود باید گردد

  !سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی 

  

  مرکز پيگرد سران رژیم اسالمی به جرم جنایت عليه مردم

  ١٣٨۶ تير ۴ – ٢٠٠٧ ژوئن ٣٠

  


