
  دو زندانی سياسی کردجمهوری اسالمی رزیم 
   را به جوخه مرگ سپرد

  
 به ١٣٨٢را که در مرداد ماه اسماعيل محمدی ی ، رژیم جمهوری اسالماخبار سيده از مهاباد بر اساس
سازمان انقالبی زخمتکشان کردستان ایران به مرگ محکوم کرده بود، همراه  -له ویت در کومهاتهام عض
، اهل ١٣٤٤اسماعيل محمدی متولد سال .  جوخه مرگ سپردی بنام محمد پنحوینی بهنی دیگربا زندا

د پنجوینی محم. برد در زندان بسر می ١٣٨١وی از سال . و ساکن بوکان، متاهل و دارای پنچ فرزند بود
  . در زندان بسر می برد" ری سوراگ"  بنام گروه فعال در کردستانبه اتهام عضویت در یک 

  
هم به فاصله کوتاهی از   به جوخه مرگ، آناین دو زندانی کردی اسالمی با سپردن رژیم جمهور

های رنج کشيده و بپاخواسته کرد رعب  خواهد در ميان توده اعتراضات مردم در شهرهای کردستان، می
 در ستان نخواهند بخشيد و به طور مسلمدهای مردم کر این جنایت رژیم را توده .و وحشت ایجاد کند

سراسر  حکومت رژیم . کاران حاکم خللی ایجاد نخواهد کرد ی و رهائی از یوغ جنایتدشان برای آزا عزم
ها هزار تن  های مردم کردستان و سایر مناطق ایران را سرکوب کرده و ده ها و بارها توده بارهش ا ننگين

مردم ایران عليه  های  رزات تودهنجه و به جوخه مرگ سپرده است، با این حال مبا، شکاز آنان را دستگير
دستگيری های خاوران و اکنون اعدام دو زندانی کرد، . با تمام افت و خيزهایش ادامه داشته است رژیم

 سرکوبگران خود برای تشدید اختناق در جامعه اتحاکی از آن است که رژیم در صدد است به اقدام
  .  بيافزاید

  
ن يیقيکند و  محکوم میقویا  را دو زندانی سياسی کرد ، مرگ)ددر تبعي(کانون زندانيان سياسی ایران

هائی که  های مردم ایران روزی نه چندان دور جانيان اسالمی حاکم بر ایران را به جرم جنایت دارد توده
  . اند به محاکمه خواهند کشيد کرده

  
  )در تبعيد(کانون زندانيان سایسی ایران

  ٢٠٠۵ سپتامبر ۵ برابر با ١٣٨٤ شهریور ١٤


