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      حقوق بشر یجهان يهاعالم  2 ماده

هر عقيده  يا یمذهب ، عقيده سياس. ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان  يزتواند بدون هيچ گونه تما یهر کس م
که در   يیها یاز تمام حقوق و کليه آزاد يگر،هر موقعيت د يا، ثروت ، والدت  یو همچنين مليت، وضع اجتماع يگرد

  .ضر ذکر شده است ، بهره مند گردداعالميه حا

باشد  یسرزمين ياکشور  یبين الملل يا يیو قضا یادار ی،بر وضع سياس یبه عمل نخواهد آمد که مبتن یبه عالوه هيچ تبعيض.
 یحاکميت آن به شکل محدود ياغير خود مختار بوده  ياکشور مستقل، تحت قيموميت  ينگواه ا. که شخص به آن تعلق دارد 

  .شدشده با

  

 باشد یکرد در خطر اعدام م یو مدن ياسیفعال س ،يانجالل ينبز

  انسانهاي آزاديخواهو هموطنان 

زندان،  ياخودسرانه، محاکمه  یها يریاحضار و دستگ يز،تداوم اعمال خشونت آم بدنبال
 یتوسط دولت جمهور يرانکه در مناطق مختلف ا یدولت يرعلنیو غ یعلن یکشتار و اعدام ها

کرد، فارس، بلوچ ، عرب ،  ی،آذر( يرانیبه خصوص در مورد اقوام و ملل ا يرانا یاسالم
   . شود یوجه اجرام يدترينبه شد...) ترکمن و 

تاکنون ادامه داشته و  يرانا یاسالم یسرکوب و خفقان از بدو استقرار جمهور يناز آنجا که ا 
اقوام و  يتهگرفته است، لذا کمبه خود  ینژاد آهنگ پرشتاب تر یدر دوران دولت احمد يژهبو

 يری،دستگ ی،قانون يرغ ینسبت به تداوم رفتارها يرانملل کانون دفاع از حقوق بشر در ا
  .يدنما یاعتراض مفعالين سياسی و اجتماعی و اعدام  شکنجهزندان، 

 يننجات ا یرا برا یحقوق بشر ينو مدافع ياسیس یو نهادها يخواهانتوجه آزاد بدينوسيله
  يدنما یمحکوم به اعدام را جلب م  ياسیس يانزندان يگرمحکوم به اعدام و د یزندان

و بدون  یفور یخواهان آزاد يرانکانون دفاع از خقوق بشر در ا يرانیاقوام و ملل ا کميته
  .باشد یم يانجالل ينبمحکوم به اعدام بخصوص ز ياسیس يانزندان یشرط تمام

  
2010 /270  

  و ملل ايرانیاقوام کميته دفاع از حقوق 

 کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


