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عليه جمهوی اسالمیرسول محمدی حيثيت  و در دفاع از حرمت  

  
  ١٣٨٨ فروردين ٢١جمعه                                                      مشترک                                      اطالعيه 

    
! کردستانۀديخواه و رنج ديمردم آزاد  

  
کرد،  ن تکان داد و ماتم زدهرا از درو ما  ، همزمان کهی، رسول محمدزمانياز دست دادن عزخبر ري اخیدر روزها

 یدر شهر و روستاها  ژهيو  ران و کردستان و بهيسراسر از را درين عزيکان ايف و نزدي شما مردم شرۀهم

  .فرو برد ینيرا در غم سنگ  سر و حومهيو س  سردشت، ربط، بانه

م ي خود را تقدیت تشکر و قدردانيت، نهاي در خارج از کشور، ضمن عرض تسلیما بستگان و دوستان رسول محمد

د حضورتان يز بودين عزيو دوستان و بستگان ا  ک خانوادهي و غم بزرگ شرین سوگواريدر ا ران، کهي شما عزۀهم

  . ميدارياعالم م

  !زانيزع
ن يمتأ یمانند اکثر مردم کردستان برا   بود، کهیف و محبوب و زحمتکشي شریسول انساند، ريدانيم همه همچنانکه 

 ی براینان   لقمه امکان درآوردن را که   موجود در منطقهیشتر شغل و کارهايب  ر ناچار بود کهيو نم بخوریک زندگي

 خوشنام و سر شناس ۀن چهري ارسول .دمتحمل شو آنها را یطاقت فرسارنج کند و  بهتجرب اشتاشان د خانواده

ن آنها بدون ي ماشگر از شهر سقز عازم شهر بوکان بود،يدمسافرهمراه با چند نفر  کهیهنگام١۵/١/١٣٨٨ روز منطقه

 گري دک مسافري و همراه با ران قرار گرفتي ایسالم ایمي جالدان رژۀاني وحشۀ مورد حملیل و اطالع قبليچ دليه

  .دزش را از دست داي عزرد و جانيگيقرار م  لوله مورد اصابت گ بنگالدشۀتبع

ن طبق راي ای اسالمیدار هي سرماۀشيت پي جنامي رژیا  و رسانهی اطالعاتیتگاهاد دسيمطلع هست اما همچنانکه 

" ، مانند یدر اطالع رسان" یيراستگو "یت نامسئول و مدعيو وبسا   چند روزنامهیاريکمک و  معمول، به

 ۀ شبکی از اعضایکي یرسول محمد اند که اعالم کرده" نيش لهيک"اسم   بهیو وبالگ" الت ههروژ٤ا يالت  بوروژهه

ک شخص خطرناک يشان را ي و اشده با سپاه پاسداران کشته  مسلحانهیريان درگيو در جر  بوده  القاعدهیستيترور

  ؟!اند ست خواندهيو ترور

 خوشنام و رۀت و چهيشان انسان شرافتمند و شخصيا م کهيداري اعالم میق رسول محمدي ما بستگان و دوستان رف

ن خبر و اتهام يا   بهی سر سوزنۀانداز  شان بهيت اي و شخصی زندگ.و هست  بوده  و احترام مردم منطقه  مورد عالقه

  .است ا درج شده هن رسانهيدر ا   ندارد که زننده

شدت محکم   ب و بهي را تکذیو ضد انسان  ساخته اساس و خبر ین اتهامات بي، ا هين اطالعين خاطر از راه ايهم به

ق رسول يف را نثار رفين اتهامات کثيا  که  رهيو غ "نيش لهيک"و " الت بوروژهه " یتهايدر ضمن از وبسا. ميکنيم

 یها از رسانه  که "خبر"ن يدر اسرع وقت ا  م کهي خواهیاند، م  رساندهیاريپخش آن    بهیشکل  ا بهياند  ز کردهيعز



ف و يشان و مردم شري، بستگان و دوستان ا و از خانواده  ت خود حذف کردهي، از وبسا شده  ران گرفتهيا یم اسالميرژ

ن صورت ير ايدر غ.   بکنندیسر و اطراف آن، معذرت خواهي سیستاو سردشت، بانه، ربط و ریخواه شهرهايآزاد

ن ي ایت اجتماعي و ترور شخصیسانت انيثيح  کردن بایباز  را که  ن مسئلهي ای و قانونیق مراجع حقوقيما از طر

 دستگاه ۀشد  دروغ و ساخته" خبر"ن ي اۀکلم  به  کلمه م کرد کهيم و اثبات خواهيريگي میاش است، پ ز و خانوادهيعز

  . و طرفدارانش استیم جاني رژیفکر

 یستي و ژورنالی انسانیپهاين و پرنسيقوان به   کهیا هر رسانه م کهيدواري، ام هين اطالعيگان ا ان ما امضاء کنندهي در پا

کند،  هي راستگو و مسئول و معتبر تهیم از منابع  و کانالهايق و مستقي نهد، اطالعات و اخبار خود را دقیاحترام م

ف و مبارز ي شریمخالفان خود و انسانها   بهی و اتهام زنءادر افتر   کهیمي رژیرسان "اطالع "یاز منابع و کانالها نه

 زندان و ۀها روانين اتهامات و دروغپردازيگناه را با ايخواه و بيها انسان زحمتکش و آزاد ده  زانهو است، و ر خبره

    . کندي اعدام میها هخجو

چ وقت يست پرور است و هيست و تروريک نظام تروري خود یم اسالميرژ  م کهياد آور بشويرا هم   ن نکتهيا  البته

  .دهديآنها را پرورش م   بلکهو  نکرده   مبارزهیقي و حقیستان واقعيترور  هيعل

  
 با احترام مجدد

    ٠٠٤٦٠٧٠٢٧٠١٢١٢ :)یمحمد( م شه نهيم ميابراه

  گوهر محمدزاده

یس زارعيآر  

٠٠٤٧٤٧٢۵٢۵٠٤  ، Bahoz-58@hotmail.com  

یامان جهيخد  

  پوریم عليکر

یفي شر احمد  

  ٠٠٤٦٠٧٣٦٢٢٨٧٢٦: محمود محمدزاده

  یمان خضريسل

٠٠٤٦٠٧٠٤٨٣١٢٢۵: رسول محمدزاده  

  )یمع شه(یعمر محمد

  پورین عليهاوژ

 


