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 اع�ميه جھانی حقوق بشر   5ماده 

 . موھن باشد احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخ�ف انسانيت و شئون بشري يا
 اع�ميه جھانی حقوق بشر  9ماده 

 .ھيچ کس را نبايد خود سرانه توقيف ،حبس يا تبعيد کرد

 اع�ميه جھانی حقوق بشر  19ماده 

انتشار ت و ھر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و درياف
 .اط(عات و افکار ،به تمام وسايل ممکن بيان و بدون م(حظات مرزی آزاد باشد

 

 بازداشت وب�گ نويسان را محکوم می نماييم

 

 فعا!ن حقوق بشری، مدنی و وب�گ نويسان را آزاد کنيد

 ايرانيان آزاده و انسان ھای آزاديخواه

يک وب(گ نويس بلوچ در ايران توسط رژيم جمھوری اس(می  يک بار ديگر يکی از سنگين ترين احکام صادره عليه
 .صادر شده

در زاھدان بازداشت و به اتھام نشر اکاذيب و اقدام عليه امنيت ملی به بيست  1388خرداد سال  28سخی ريگی روز 
ی به سر می سال زندان محکوم و از زندان زاھدان به زندان کارون در اھواز تبعيد شد و در شرايط بسيار نامساعد

 .برد

متاسفانه رژيم اس�می ايران ھمواره معترضين ، وب�گ نويسان ، روزنامه نگاران، مدافعين حقوق بشر و فعا!ن 
سياسی و اجتماعی را دستگير نموده و و به بھانه ھای مختلف ھمچون نشر اکاذيب و اقدام عليه امنيت ملی و 

ه در دادگاه ھای غير علنی به زندانھای طويل المدت محکوم توھين به مقدسات و با صدور احکام غير عاد!ن
 .مينمايد

کميته دفاع از حقوق اقوام و ملل ايرانی کانون دفاع از حقوق بشر در ايران با محکوم نمودن اينگونه احکام ضد بشری 
غير انسانی و افشای  ،از تمامی انسانھای آزاده ،نھادھای حقوق بشری و فعا8ن سياسی به منظور ناکام گذاشتن احکام

 ميباشد جدیاقدامی سياست سرکوب رژيم اس(می ايران خواھان 
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 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 

 کميته دفاع از حقوق اقوام وملل ايرانی


