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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
  راع�ميه جھانی حقوق بش 3ماده 

  .ھر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد

  اعدام نهزندگی آری
 

حسين "حکم اعدام زندانی سياسی  1389ديماه  25سحرگاه روز شنبه  ايران، جمھوری اس�می با تاسف دوات

  .در زندان مرکزی اروميه به مرحله اجرا گذاشت ،قرار داشتکه مدت ھا در زير شکنجه " خضری

بعضی از آن ھا زندانيان سياسی و عقيدتی ( ايران نفر در زندان ھای جمھوری اس,می 70بيش از  ماه گذشته در يک

  . اع,م شده است اين رقم تنھا شامل کسانی می شود که نام انھا از جانب رژيم اس,می رسماً . اعدام شده اند )می باشند

  . اعدام ھای مخفيانه نيز وجود داشته و دارد به احتمال قوی

صادر شده است که ... ديگر به عناوين مختلف محارب، مرتد، قصاص و ، دھھا حکم اعدام مدتھمين  درع,وه به 

  .سر می برند در زندان ھا در سخترين شرايط روحی و جسمی اندر انتظار اجرا متھمين 

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

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

ت فرو نشاندن اعتراضات کنونی اعدام فعاXن عدم مشروعيت و ناکامی خود سرپوش گذاشته و جھ  افکار عمومی به

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

، ضمن محکوم نمودن اعدام حسين خضریکميته دفاع از حقوق اقوام وملل ايرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 

تائيد ننموده و خواستار آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان  انه ای اجرای ان را به دليل و بھصدور حکم اعدام و 

  .را دارد سياسی و عقيدتی 

اينگونه احکام  منظور ناکام گذاشتن به سياسی و آزاديخواھانفعاXن از تمامی نھادھای حقوق بشری، بدينوسيله 

  . دنمايمياقدام عملی  درخواست غيرانسانی و افشای سياست سرکوب دولت جمھوری اس,می ايران
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  اقوام و ملل ايرانیکميته دفاع از حقوق 
 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


