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  :جھان در آستانه سال نو و ایران چشم به راه اعدامی دیگر

  ! لطيفی سه روز دیگر اعدام خواھد شد هللا حبيب

 آستانه اعدام قرار گرفته است و اینک تنھا چند ده ساعت تا محروم بار دیگر انسانی در
جای شگفتی نيست که این خبر از ایران باشد، جایی که . شدنش از زندگی باقی است

سال : انسان ھا به سادگی و با دستاویزھای مختلف با حکم اعدام  مواجه می شوند
ھنوز ھفته ای . ١ه پایان می رسد مورد اعدام ثبت شده در ایران ب٢٠٠ با بيش از ٢٠١٠

نگذشته است که یازده زندانی در شھر زاھدان صرفا برای قدرت نمایی حکومت در مقابل 
باز ھم جای شگفتی نيست که این محکوم به اعدام  از فعالين . ٢مخالفانش جان باختند

سياسی کردستان باشد، جایی که حکومت ایران در تداوم رسم دیرینه اش سرکوب 
شيرین علم ھولی و ، فرزاد کمانگر، 3پس از احسان فتاحيان. عفی را اعمال می کندمضا

 این بار حبيب هللا لطيفی محکوم 4سه فعال کرد دیگر که سال گذشته در ایران اعدام شدند
  .  به آن است که ھزینه ی آرمان ھای انسانی اش را با جانش بپردازد

 بازداشت ١٣٨۶ل کرد، در تاریخ یکم آبان ماه  ساله، دانشجو و فعا٢٨هللا لطيفی،  حبيب
ی شدید بازجویان اطالعات مورد بازجویی   ماه در زندان انفرادی تحت شکنجه۴وی . شد

 طی دادگاھی چند دقيقه ای و بدون حضور ١٣٨٧ تيرماه ١٠لطيفی در تاریخ . 5قرار گرفت
ضی حسن بابایی به خانواده، در شعبه ی اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج از سوی قا

و استناد ) قرآن کریم( سوره مائده ٣٣جرم اقدام عليه امنيت ملی و نظام با استناد به آیه 
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جلد چھارم کتاب تحریر الوسيله ) حد محارب(به مسائل یکم، سوم و پنجم از فصل ششم 
 قانون مجازات اسالمی، محارب اعالم شده و به ١٩١، ١٩٠، ١٨۶، ١٨٣امام خمينی و مواد 
 .اعدام محکوم شد

 دیماه به صالح ١ مقامات قضایی عصر روز پنج شنبه  :۴طبق آخرین اخبار رسيده از ایران
/  دیماه۵نيکبخت وکيل مدافع حبيب هللا لطيفی اعالم کرده اند که حکم وی روز یکشنبه 

 . دسامبر به صورت قطعی به اجرا در خواھد آمد٢۶

ھا ضمن اعالم نگرانی از اجرایی شدن حکم  آقای نيکبخت پيشتر در مصاحبه با رسانه
چنانکه حکم قطعی شود، تنھا امکانی که جھت : "اعدام حبيب هللا لطيفی گفته بود

مساله ای که سابقا نيز در ." جلوگيری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است
به غير از این تنھا عملی که ما به .  بی نتيجه مانده بودراستای آن اقدام کرده بودیم اما

 .عنوان وکيل می توانيم انجام دھيم تقاضای عفو است

اینک ھمه ی ما بار دیگر در موقعيتی آشنا قرار گرفته ایم که به طور تراژیکی تلخ و مکرر 
ه بر اما مکرر شدن این تراژدی بدون شک چيزی از ھولناک بودنش نمی کاھد، بلک. است

اميدی به نجات یک زندگی   تا زمانی که اندک. دشواری وظيفه انسان ھای آزاده می افزاید
بنابراین از تمام آزادی خواھان دنيا درخواست می   .ھست، ھيچ کوششی بيھوده نيست

کنيم که با ما ھمصدا شوند و از نھادھای حقوق بشر و حقوق بين الملل می خواھيم تا 
ر به توقف اعدام حبيب هللا لطفی و ھمچنين تمامی موارد اعدام در این حکومت ایران را وادا
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