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 اع�ميه جھانی حقوق بشر  19ماده 

ھر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته، و در 
  .کسب اط+عات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون م+حظات مرزي، آزاد باشد

 شراع�ميه جھانی حقوق ب 2ماده 

 عقيده ھر يا سياسی عقيده مذھب، زبان، جنس، رنگ، ،نژاد حيث از خصوصا ، تمايز گونه ھيچ بدون تواند می کس ھر
 در که ھايی آزادی کليه و حقوق تمام از ،رديگ موقعيت ھر يا وFدت ثروت، اجتماعی، وضع مليت، ھمچنين و ديگر

 سياسی، وضع بر مبتنی که آمد نخواھد عمل به تبعيضی  ھيچ ع+وه به. گردد مند بھره ،است شده ذکر حاضر اع+ميه
 قيموميت تحت ، مستقل کشور اين گواه . دارد تعلق آن به شخص که باشد يا سرزمينی کشور المللی بين يا قضايی و اداری

 .باشد شده محدودی شکل به آن حاکميت يا مختار بوده خود غير يا

  در خطر است ياسیس يانجان زندان
  

فعاFن سياسی کرد، بلوچ  جمھوری اس+می با نشان دادن چھره انتقام جويانه خود تصميم به اعدام جمعی ديگرازدولت 

Fزم به ذکر است اين فعاFن سياسی و اجتماعی مدتھاست که در زندان ھای مختلف سراسر کشور با . نموده است... و

 .اسارت دولت جمھوری اس+می ايران و منتظر اجرای حکم ميباشند احکام اعدام به بھانه محارب در

زندان مرکزی اروميه به مکان نامعلومی منتقل شد، و  12ماه، از بند دوازدھم دييکشنبه شب،  ،حسين خضری

 .تاکنون اط�ع دقيقی از سرنوشت وی در دست نمی باشد

رشد جنبش اعتراضی کنونی برای ايجاد فضای ترس و وحشت دست به سراسيمه از  دولتمردان جمھوری اس+می ايران 

ت+ش است تا با انحراف  ع+وه براين، آشکار است که دولت کودتا در. اقدامی در تمامی سطح کشور زده و ميزنند ھر

Fن عدم مشروعيت و ناکامی خود سرپوش گذاشته و جھت فرو نشاندن اعتراضات کنونی اعدام فعا   افکار عمومی به

  را وسيله ی ارعاب عمومی قرار دھد...  بلوچ و ،کرد ترک، و اجتماعی سياسی

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن محکوم نمودن احکام صادره ضدبشری،  ايرانی کميته دفاع از حقوق اقوام وملل

اينگونه احکام غيرانسانی  گذاشتن منظور ناکام به  ميخواھد از تمامی نھادھای حقوق بشری، فعاFن سياسی و آزاديخواھان

  .و افشای سياست سرکوب دولت جمھوری اس+می ايران اقدام عملی نمايند

 294  

  اقوام و ملل ايرانیکميته دفاع از حقوق 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


