
دادخواست بين المللى براى نجات جان سه 
 زندانى سياسى در ايران

 
 ١٧/٥/١٣٧٥ ساله،اهل مهاباد، در تاريخ      ٣٥محمد اسماعيل زاده مشهور به محمد شهرويرانى،       

در روستاى قره خان از توابع شهرويران مهاباد دستگير و بعد از آنکه بشدت تحت شکنجه قرار                    
اسالمى مهاباد او را طى حکم        “ انقالب“عبه يک دادگاه     گرفت، هاشم زاده، قاضى دادگاه ش      

.  به اتهام همکارى با حزب دمکرات کردستان ايران به اعدام محکوم کرد                ٣١-٥٧٥٢-١٨شماره  
محمد طى ارسال نامه اى به ديوان عالى رژيم، کميسيون اصل نود مجلس ارتجاع، قوه قضائيه                 

زاده اعتراض کرده و خواستار لغو حکم          و دادستان کل رژيم به حکم صادره از سوى هاشم                
 طى حکم شماره    ١١/١٢/٧٧ ديوان عالى رژيم در تاريخ        ٢١با اين حال، شعبه     . اعدام خود شد  

 حکم اعدام را براساس اتهاماتى که به او وارد کرده اند، نظير عضويت در حزب                         ١٠٢١٧/٨٤
ل محلى رژيم و تحريق     دمکرات، فعاليت مسلحانه ، جذب نيرو، شرکت در قتل سه تن از عوام              

 قطعيت حکم به او     ١٩/١٠/١٣٨١دو دستگاه بلدوزر اداره راه، مورد تائيد قرار مى دهد و در تاريخ              
 .ابالغ مى گردد

محمد اسماعيل زاده به هنگام دستگيرى با گلوله پاسداران از ناحيه پا مجروح مى شود اما                      
بدن مجروح او را بازجوئى و شکنجه           دژخيمان رژيم از مداواى او سرباز مى زنند و با همان                  

بعد از دوران بازجوئى و شکنجه پاى چپ محمد را که به شدت عفونت کرده بود در                     . مى کنند
 .  ساله است٧محمد داراى همسر و يک پسر . دو نوبت قطع مى کنند

 
 و   در منطقه پيرانشهر دستگير و بعد از اذيت         ١٣٧٩خالد فريدونى و عمر فقه پور در اواخر سال          

اسالمى مهاباد به   “ انقالب“، يک سال بعد از سوى شعبه يک دادگاه              “آزار و شکنجه  فراوان    
خالد به هنگام     . اتهام همکارى با حزب دمکرات کردستان ايران به اعدام محکوم شدند                      

. دستگيرى از ناحيه پا با گلوله پاسداران مجروح مى شود که آثار آن هنوز او را آزار مى دهد                         
هر دو متاهل   .   اين دو زندانى براى تائيد به ديوان عالى رژيم ارسال شده است                حکم اعدام 

 . هستند
 

، ضمن آنکه احکام اعدام اين سه زندانى سياسى را             )در تبعيد (کانون زندانيان سياسى ايران    
قويا محکوم مى کند، از سازمانها و احزاب چپ و مترقى، تشکلهاى دمکراتيک، فعالين حقوق                  

ى هاى محلى و بين المللى مدافع حقوق بشر مى خواهد، به احکام اعدام اين                   بشر، نهادها 
 .  سه زندانى اعتراض کنند  و در جهت لغو آن فعاليت نمايند

 
 )در تبعيد(کانون زندانيان سياسى ايران

 ٢٠٠٣ مه ٢٢ برابر با ١٣٨٢ خرداد ١
 
 
 
 


