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 جمهىری اسالمی دو زنذانی دیگر را بقتل رسانذ
 
 

کَ تَ دلیل ػضْیت در طاسهاى طالَ  28سًذاًی طیاطی  ػلي صارهي  ٬هاٍ دطاهثز 89تزاتز تا   98دی هاٍ طال  7رّس طَ ػٌثَ 

طْطی تزای دّلت اطزائیل؛ در هجاُذیي خلق ایزاى تَ هحارتَ هتِن ػذٍ تْد تَ ُوزاٍ یک سًذاًی دیگز تَ ًام ػلی اکثز طیادت تَ اتِام جا

.سًذاى اّیي اػذام ػذًذ  

 

هجذدا در اّ  .هحکْم ػذسًذاى تَ اتِام ُْاداری اس طاسهاى هجاُذیي خلق تاسداػت ّ تَ طَ طال  1621در طال رػلی صارهی اّلیي تا

ام فؼالیت تثلیغی ػلیَ ًظام تَ یک طال تَ اتِ 98در طال  ّ تار دیگز تَ دٍ طال حثض تؼشیزی هحکْم ػذتَ ُویي اتِام دطتگیز ّ  29طال 

در خاّراى ّ طخٌزاًی در  27تَ دلیل ػزکت در هزاطن یاد تْد جاًثاختگاى  92در ػِزیْر  آخزیي تار ػلی صارهی .هحکْم ػذحثض 

  .آى هزاطن٬ دطتگیز ّ تَ اتِام هحارتَ تَ اػذام هحکْم ػذ

.در دطت ًیظتطالػاتی ٌُْس ا ّ ػلل ّاقؼی اػذام اّػلی اكثز طیادت ُْیت اس   

تزای اطالع اس  در هقاتل سًذاى اّیيافزادی کَ ّ چٌذ تي اس اّ خاًْادٍ ٬ اجزای حکن اػذام ػلی صارهی تزاطاص گشارػات رطیذٍ پض اس 

.٬ تاسداػت ػذًذاى تجوغ کزدٍ تْدًذؼسًذاًی تظتگاى ّضؼیت  

 تا اػتزاضات گظتزدٍ داخلی ّ تیي حثیة لطیفیًؼجْی سًذاًی تزای اػذام داجوِْری اطالهی ایي جٌایت سهاًی صْرت گزفت کَ قصذ

ًیزُّای اهٌیتی  تا حولَ  ُواى رّس. اًذاخت را تَ تؼْیق ایي داًؼجْالوللی رّتزّ ػذ ّ تحت فؼار ایي اػتزاضات رژین ًاچار حکن اػذام 

ٍ ّ تَ دًثال آى دُِا فؼال طیاطی ّ اجتواػی ًیش حذّد تیظت تي اس اػضائ خاًْادٍ ّ دّطتاًغ را دطتگیز کزد حثیة لطیفیتَ خاًَ پذر 

.درططح ػِزطٌٌذج دطتگیز ػذًذ  

 

 

زنذانیان سیاسی در خطر استسایرجان   

 

٬ تا گظتزع اػذام ّ کؼتار سًذاًیاى طیاط٬ٔ  قصذ هزػْب  در اّج ضؼف ّ اطتیصالدر ُزاص اس اػتزاضات هزدم  جوِْری اطالهی

ضایی تزای طزػت تخؼیذى تَ اػذاهِا در ُفتَ گذػت٬َ آسار ّػکٌجَ طیظتواتیک سًذاًیاى تزای ّادار اػالم هقاهات ق. کزدى هزدم را دارد

اسجولَ اقذاهات  حکن اػذام  ٠١صذّر ّ درخْاطت کزدى آًِا تَ اػتزاف ػلیَ خْدػاى٬ افشایغ فؼار تَ خاًْادٍ ُای سًذاًیاى ّتالخزٍ 

هاػیي کؼتار ّ اػذام رژین اطالهی ُظتٌذ کَ ًگزاًیِای جذی رادر هْرد طزًْػت سًذاًیاى درهیاى خاًْادٍ ُای آًِا٬ هزدم ّ هجاهغ    

.تیي الوللی تْجْد آّردٍ اطت  

 

 مردم شریف و آزادیخىاه ؛

 

ًثایذ سًذاًیاى ّ خاًْادٍ ُای آًِا را در ایي رّسُا تٌِا . ًذُن اکٌْى دُِا سًذاًی هحکْم تَ اػذام  درتزسخ هزگ ّسًذگی تظز هی تز

تٌِا طذ هثارسٍ هتحذ ها هیتْاًذ ایي هاػیي جٌایت ػلیَ تؼزیت . تایذ در تزاتز ایي جٌایت طاسهاى یافتَ رژین اطالهی اػتزاض کزد. گذاػت

زدٍ تزای ًجات آًِا٬ هیتْاى جاًیاى اطالهی را ّادار تَ ًؼاى داد تا هثارسٍ ای گظت حثیة لطیفیًوًَْ طکیٌَ هحوذی ّ .  را هتْقف کٌذ

در داخل ّ خارج اس ایزاى  جوِْری اطالهی تایذ هتْجَ ػْد ُز حکن اػذاهی کَ صادر هیکٌذ خؼن ّاًشجارهلیًِْا ًفز. ػقة ًؼیٌی کزد

. ذیل هیؼْدتز هی اًگیشد ّ تَ هثارسٍ ای گظتزدٍ ػلیَ دطتگاٍ کؼتار ّ ػکٌجَ ّ کل حکْهت اطالهی تث را  

تا تزپایی تجوؼات اػتزاضی در تزاتز سًذاًِا ّػزکت در . اس ُزطزیق هوکي تَ احکام غیز اًظاًی اػذام در ایزاى اػتزاض کٌیذ

. آکظیًِْای اػتزاضی در خارج اسایزاى خْاُاى لغْ احکام اػذام ّ آسادی کلیَ سًذاًیاى طیاطی ػْین  
 

 

 طٔ در ایزاىكویتَ هثارسٍ تزآ آسادٓ سًذاًیاى طیا

  ۹۸۳۱هشتم دی 

 ۰۲۹۲بيست و نهم دسامبر 

 


