
 
 حکومت جهل و جنايت جمهورى اسالمى

 دو زندانى سياسى را اعدام کرد
 

 ٧ برابر با    ١٣٨٢ آذر   ١٦بنا به دو اطالعيه جداگانه اى که حرب دمکرات کردستان ايران در تاريخ                
 منتشر کرد، حکومت جهل و جنايت اسالمى حاکم بر ايران دو تن از اعضاى                      ٢٠٠٣دسامبر  

 .زندانى اين حزب را اعدام کرد
توسط عوامل  “ نيکوردار“ در جريان فعاليت سياسى در روستاى           ١٣٧٣جليل زيوه اى در سال       

 ٢٠٠٣ دسامبر   ٤ برابر با    ١٣٨٢ آذر   ١٣جليل روز پنچشنبه    . سرکوبگر رژيم مجروح و دستگير شد     
او اهل  . بعد از پنچ سال اسارت، آزار و شکنجه در زندان مهاباد به جوخه اعدام سپرده شد                      

 .   انه از توابع ربط و ساکن شهرستان سردشت بودروستاى مر
يک سال پيش طى انتشار اطالعيه اى حکم اعدام            ) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران     

جليل را به اطالع افکار عمومى رساند و از آن به بعد جهت نجات جان وى به اقدامات وسيعى                     
 . در سطح جهانى دست زد

 
 ديواندره، ساکن سقز، پنچ ماه قبل توسط نيروهاى سرکوبگر              ساله، اهل  ٢٧رامين شريفى،   

دژخيمان رژيم او را بعد تحمل شکنجه هاى فراوان در         . رژيم در شهر سقز دستگير و زندانى شد       
 .  به جوخه اعدام سپردند٢٠٠٣ دسامبر ٦ برابر با ١٣٨٢ آذر ١٥روز شنبه 

 
زندانى سياسى و مبارز کرد را قويا           اعدام اين دو      ) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران     

محکوم مى کند و هشدار مى دهد ده ها زندانى سياسى در زندانهاى جناياتکاران حاکم بر ايران               
بويژه در کردستان به اعدام محکوم شده و شب و روز را در انتظار اجراى حکم ضدبشرى خود                     

 .بسر مى برند
ت اعالم کرده رژيم جمهورى اسالمى برخالف         به دفعا ) در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران    

ادعاى حاميان داخلى و خارجى آن اصالح ناپزير است و حمايت از آن به معنى تائيد تمام                           
زندانهاى سياسى تنها به همت توده ها ويران خواهد شد و جامعه به اتکا به              .  جنايات آن است  

 . دنيروى اليزال آنها از جنايتکاران حاکم پاکسازى خواهد ش
 

 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران
 ٢٠٠٣ دسامبر ٨ برابر با ١٣٨٢ آذر ١٧

 


