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حقوق بشر یجھان يهاع�م – 17ماده   

ھر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در 
 .کسب اط+عات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون م+حظات مرزي، آزاد باشد

حقوق بشر یجھان يهاع�م – 3 ماده  
  . دارد یو امنيت شخص ی، آزاد یکس حق زندگ ھر

 

 جان زندانيان سياسی و عقيدتی در خطر است 
 

  

 انسان ھای آزاده و مدافعين حقوق بشر

  

دولت  گريجوان بلوچ  نگذشته است که بار د 11کرد و دو ھفته از اعدام  یاسيس یزندان 5ماه از اعدام  7ھنوز 

کرد، بلوچ  یاسيفعاFن س از گريد یبه اعدام جمع ميخود تصم انهيدن چھره انتقام جوبا نشان دا یاس+م یجمھور

  .از جمله حبيب هللا لطيفی نموده است ... و

را دستگير  یو اجتماع یاسيفعاFن سمتاسفانه جمھوری اس+می ايران ھمواره معترضين، مدافعين حقوق بشر، 

ھای مختلف ھمچون مرتد، توھين به کشور به بھانه رسمی و يا غير رسمی  یھازندان بازداشتگاھھا و در نموده و

زندان غير عادFنه در دادگاھھای غير علنی به احکام  صدور با اقدام و محاربمقدسات، تشويش اذھان عمومی و 

  .محکوم می نمايداعدام  حتی المدت و ليطو یھا

اد زيادی از فعاFن مدنی معترض به اجرای حکم اعدام او بازداشت اعضای خانواده حبيب هللا لطيفی و تعداخيراً 

 . توسط رژيم جمھوری اس+می نشان از عزم راسخ رژيم در سرکوب فعاFن و آزاد انديشان ميباشد 

و لقمان  یمراد يارزان، کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ضمن ابراز نگرانی از حکم اعدام حبيب هللا لطيفی

ام علی صارمی و علی اکبر سيادت را محکوم نموده و اع+م ميدارد نسبت به نقض حقوق بشر، اعد و... و  یمراد

  .ميه جھانی حقوق بشر نگران ميباشداع+ 3و  17 باFخص مواد 

بدينوسيله از تمامی سازمان ھای حقوق بشری و ارگان ھای رسمی اجرائی خواستار محکوميت اقدامات جمھوری  

  . واد اع+ميه جھانی حقوق بشر ميباشد اس+می در نقض تمامی م

.را آزاد کنيد سياسی  زندانيان تمامیو  هللا لطيفی حبيب  
2011/290 

  کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

   کميته روابط عمومی


