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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 سياسي يا ھر عقيده ديگر و ھمچنين / الف
  .بھره مند گردد از تمام حقوق و کليه آزاديھائي که در اع:ميه حاضر ذکر شده است ،مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا ھر موقعيت ديگر

بع:وه ھيچ تبعيضي به عمل نخواھد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن / ب
 .باشد خواه اين کشور مستقل، تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شدهتعلق دارد، 

  جھانی حقوق بشراع�ميه  5ماده 

  .احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخ:ف انسانيت و شئون بشري يا موھن باشد
  اع�ميه جھانی حقوق بشر  20ماده 

  .ھر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتھاي مسالمت آميز تشکيل دھد/ الف
  .شرکت در اجتماع کردھيچکس را نميتوان مجبور به / ب
  

 و اعتراض کنند بپرسند ،ايران حق دارند اقوام و مردم

  
دولت جمھوری اس:می ايران ناقض دائمی و برنامه ريزی شده حقوق انسانی خصوصا در برخورد با اقوام 
وملل ايرانی است و ھر از گاھی به بھانه ھای مختلف اقوام و ملل ايرانی را آماج حم:ت وحشيانه خود قرار 

 .ميدھد و عده ای را به خاک و خون کشيده و يا راھی زندان ميکند

دولت جمھوری اس:می به مناطق عرب نشين خوزستان حمله کرده و تعدادی از ھموطنان بی دفاع  اين بار
عرب راکشته و دھھا تن ديگر رامجروح و صدھا تن را نيزراھی زندانھای مخوف خود کرده که متاسفانه 

  اند  جان خود را از دست داده" شکنجه"ناصرالبوشوکه درفشان و محمد کعبی و رضا مغامسی بر اثر 

  محکوم است عربھای ايرانیسرکوب و بازداشت فعالين سياسی و فرھنگی 

دستگيری  ،سرکوب ضمن محکوم نمودن ھرگونهاعضای نمايندگی سوئد کانون دفاع از حقوق بشر در ايران 
 خواھان اعتراضات اقوام و ملل ايرانی توسط تولت چمھوری اس:می ايران،

            بشر در ايران و منطقه  حضور گزارشگر ويژه شورای حقوق – 1

  کشتار معترضين و سرکوبدستگيری،  شکنجه، توقف   - 2
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 نمايندگی سوئد -کانون دفاع از حقوق بشر در ايران  


