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 و   کارنامه.... وذهبی، اعدام، تفتيش عقايد ، ئاپارتايد جنسی، ملی،م  ، شکنجه بازداشتهای خودسرانه

.هويت جمهوری اسالمی ايران را رقم ميزند  
 خواهد   سرزمين کردستان جواب مسئله اگر حدت و شدت اين اعمال را مضاعف کنيد در اين معادله

. و پرداخت خواهد کرد  و بيشک مردم کردستان بهای آن را پرداختهبود  
. نميشود وری اسالمی هم پيادهدر اين ديار حتی قوانين قرون وسطائی جمه  

.گران صاحب تام الختيار سرنوشت مردمان اين ديارند پاسدار، بسيج، شکنجه  
 

   به  شده ه و پار له دادن جنازهاز پس س شند و ميک ی در زير شکنجه کوتاه فاصلهجوانی دانشجو را در 
. امتناع ميورزند خانواده  

 و مادر و فرزند قرار است با هم   ميشود ، دستگير کرده پيگير ناپديد شدن  فرزند مادری پير  که
. اتهام اقدام عليه امنيت ملی  شوند و البد به محاکمه  
. در کردستان است  شده ی شناختهي  واژه امنيت ملی  اقدام عليه واژه  

. امنيت ملی قرار ميگيرد ی اقدام عليه ستان در خانه در کرد،هر حرکتی اعم از حرکتهای صنفی، مدنی  
"فرزاد کمانگر" نامهای  فعال کرد به  انقالب تهران سه  دادگاه30  در همين راستا اخيرا شعبه  

. است  اعدام محکوم کرده و علی حيدريان را در دادگاهی غير علنی به" فرهاد وکيلی"  
 

 و صريحآ   را شديدا محکوم نموده ا احکام صادرهسازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اروپ
 برضد احکام صادر  خواهان لغو آن ميباشد و از تمام فعالين حقوق بشر در اروپا درخواست ميکند که

 و از طريق کانالهای رسمی و غير رسمی برای تحت فشار قرار دادن  جمهوری   موضع گرفته شده
سازمان دفاع از حقوق بشر .  اقدام نمايند ام صادر شدهاسالمی و وادار کردن رژيم برای لغو احک

و پايدار همسدا با ديگر سازمانها و اورگانهای مدنی بر اين امر مهم واقف است ) اروپا(کردستان
  .برای احقاق حقوق مذلومين و ستمديدگان در اين راستا گام بر خواهد داشت
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