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     اع�ميه جھانی حقوق بشر  2ماده 

ھر کس ميتواند بدون ھيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذھب، عقيده سياسی يا ھر عقيده ديگر و / الف
است  ھمچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، نسب يا ھر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديھائی که در اع1ميه حاضر ذکر شده

  .بھره مند گردد

بع1وه ھيچ تبعيضی به عمل نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی، اداری و قضائی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که / ب
  .شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد

  

  در خطر است  کرد زندانيان سياسی جان باز ھم 
  

ھای خودسرانه، محاکمه يا زندان، کشتار و اعدام ھای علنی و غيرعلنی مال خشونت آميز، احضار و دستگيريبدنبال تداوم اع
آذری، کرد، (دولتی که در مناطق مختلف ايران توسط دولت جمھوری اس1می به خصوص در مورد اقوام و ملل ايرانی 

  . به شديدترين وجه اجرامی شود ...) عرب، ترکمن و  فارس، بلوچ ،

احسان فتاحيان، فصيح ياسمنی، فرزاد کمانگر، شيرين علم ھولی،علی فعال سياسی کرد به اسامی  7سال گذشته طی 
که  زندانی سياسی ديگر 15در زندانھای جمھوری اس1می اعدام گرديده و ھم اينک  و فرھاد وکيلی حسين خضری ،حيدريان

  . اند در انتظار اجرای احکامشان به سر می برند رو شده با احکام اعدام روبه

  : اسامی زندانيان سياسی کرد محکوم به اعدام به شرح زير است

حبيب اله لطيفی دانشجوی  -2/ مصطفی سليمی فرزند عبدهللا، اھل روستای ئيلوو منطقه تيلکو از توابع شھرستان سقز  -1
 30شيرکوه معارفی  -4/ در ماکو  1361زينب ج�ليان متولد سال  -3/ يع در يکی از دانشگاھھای اي�م رشته مھندسی صنا

 -7/ انور رستمی فعال سياسی ساکن شھرستان جوانرود در استان کرمانشاه  -6/  رشيد آخکندی  - 5/ ساله، اھل بانه 
سيد سامی حسينی اھل شھرستان  -9/ سيد جمال محمدی اھل شھرستان سلماس  -8/ رستم ارکيا زندانی سياسی اھل ماکو 

ساله، معلم باز نشسته، اھل شھر  50محمد امين آگوشی  -11-ايرج محمدی سی ساله اھل شھر ميانداوب  -10/  سلماس 
 - 14/  اھل شھر ماکو حسن طالعی  -13/  ساله اھل شھرستان پيرانشھر و کشاورز  40احمد پوGدخانی  -12/  پيرانشار 

و در اين ميان محمد امين آگوشی  گلپری پور اھل سنندج... حبيب ا - 15/  ساله اھل بانه  26عزيز محمد زاده فرزند علی و 
ع1وه . اند که احکام آنان نيز به تائيد ديوان عالی کشور رسيده است و احمد پوZدخانی به اعدام از طريق تيرباران محکوم شده

ماه ھمچنان ھيچ 11ديگر زندانی سياسی کرد محکوم به اعدام پس از گذشت حدود  "عزيز محمد زاده"از سرنوشت بر اين 
اين در حالی است که خانواده اين فعال کرد محکوم به اعدام ھيچ اط1عی از وضعيت نامبرده ندارند . اط1عی در دست نيست

که پنھان کاری مسئوZن مربوطه باعث تقويت احتمال کشته شدن اين  و اين رويه نگران کننده را مشکوک می دانند، تا جايی
  .زندانی سياسی را به دنبال داشته است 

از آنجا که اين سرکوب و خفقان از بدو استقرار جمھوری اس1می تاکنون ادامه داشته و بويژه در دوران دولت کودتا احمدی 
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ايرانی اقوام و ملل  دفاع از حقوق هنژاد آھنگ پرشتاب تری به خود گرفته است، لذا کميت

خواھان آزادی بدون قيد و  نموده ونسبت به تداوم رفتارھای غير قانونی، دستگيری، زندان، شکنجه و اعدام ھا اعتراض 
  شرط زندانيان سياسی می باشد

  .را خواھانيم یو عقيدت شرط تمامی زندانيان سياسی قيد و و بدون  آزادی فوری
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  اقوام و ملل ايرانیکميته دفاع از حقوق 
 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


