
برای نجات جان دو پناهند سیاسی در تركی هر چ سریعرت اقدام بنمائیم 

 ك S:4801 خانم پروین سعدوند و همسر ایشان آقای محی الدین سنگاب  به شماره پرونده با خرب شدیم ك
دو پناهند سیاسی میباشند و مدت بیشرت از س سال است در تركی بسر میربند در راه رفنت ب یونان         

توسط پلیس تركی دستگیر شداند و هم اكنون در خطر جدی دپورت به ایران قرار دارند. 
ما بدین وسیله از همه سازمانها و احزاب اپوزیسیون ایرانی و غیر ایرانی و همچنین از تمام سازمانهای  بین 
املللی و بشر دوست میخواهیم كه برای ممانعت از دپورت آنها به جهنمی كه چند سال پیش از آن گریخته و به 

تركیه پناه آورده بودند، اقدام نمایند تا بدین وسیله یكبار دیگر بشریت را از اعمال كثیف جانیان حاكم بر ایران 
با خرب كرده واین عمل دولت تركیه را بشدت محكوم نمایند. 

لطفا از اقدامات انساندوستانه خود در هر اندازه و سطحی دریغ نورزید! 
 
 

كمیته سویس 
كومل سازمان انقالبی زحمتكشان كردستان ایران 

 13.12.2002
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