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 Human rights  بشر حقوق

  
  يدی محمودی: فرستنده

 ٢٠١٣ فبروری ١۴

  

  ۴ه شماره ياطالع

  .شود ی گسترده تر م"قيستان صديکو"ن نجات ياکمپ

  

  .کنند ضی به اين حکم جنايتکارانه اعتراض می يک طومار اعترایشخصيت  ھای مھم در عراق با امضا

  .ول نھاد مادران عليه اعدام به حکم اعدام کويستان اعتراض کردؤ مسسوندیءمھوش عال

  "ومن رايت واچيھ" اعتراضی از طرف کمپين نجات کويستان به ائتالف جھانی عليه اعدام و به ۀنام

  

 سازمان ١٠٠ش از ي از بیه اعدام که تجمعي علی ائتالف جھان بهیستان نامه اين نجات کوي از طرف کمپیر نوريسم

امروز به . ستان اعتراض کنندي ارسال کرده و از آنان درخواست نمود به حکم اعدام کو،ا استيه اعدام در سطح دنيعل

 ی برا رسماً  به سفارت فرانسه در بغداد ارسال کرده و از آنھا خواسته اندیستان خبر دادند که نامه اين نجات کويکمپ

د کنند که حکم اعدام يکأ در کردستان عراق تیستان وارد عمل شده و به دولت عراق و مقامات محلينجات جان کو

  .  شودی ملغد فوراً يستان بايکو

 دفاع از حقوق انسان فرستاده و از آنھا ین الملليسازمان ب" ت واچيومن رايھ " ی برای نامه ایر نورين سميھمچن

 ، شکنجه و خشونت بوده یان سال قربانيستان که خود سالي نجات جان مادر چھار کودک کوی براوراً خواسته است ف

  . کند ی اقدام میزوده ز گفته بيت واچ نيھومن را. اقدام کنند

ه حکم يه اعدام عليول نھاد مادران علؤ و مسیران مادر دو اعداميه اعدام در اي سرشناس علۀ چھریسوندءمھوش عال

  . ن حکم شدي ایه داده و خواھان لغو فوريستان اطالعياعدام کو
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ست يش از بيه بي اولی که در دسترس عموم است با امضاھاینترنتيک طومار ايق يستان از طرين نجات کويکمپ

ستان  از ھمگان ين نجات کويما سازمان دھندگان کمپ.   سرشناس از عراق در دسترس عموم استۀت و چھريشخص

ن حال ين در عين کمپيا. ميستان را نجات دھي کمک کنند جان کوی اعتراضطومارن ي ایم  که با امضايکن یدرخواست م

 ی مھمی بحثھاء امضاینترنتيت اين ساي در مورد اعدامھا در عراق دامن زده است در ھمیک بحث و جدل اجتماعيبه 

ر عراق  کرد که دید کاريبا. ميکن یت استقبال من مباحثاي از اداً يه اعدام شروع شده است که ما شديدر مورد اعدام و عل

نک طومار ينجا ليدر ا. دن را اعدام کنید کسنت نکنأ کردستان جری لغو شود و دولت عراق و دولت محلاعدام رسماً 

   :ء امضای برایاعتراض

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=386 

 بخود جلب کرده ین المللين در سطح بي را در عراق و کردستان و ھمچنیاديق توجه تعداد زيستان صدين نجات کويکمپ

  . است

ستان و ي کوۀ پخش شده و نامیون ان ار تيزيستان و حکم اعدام او از تلوين فلم را که در مورد کويچند ھزار نفر ا

  ده اند ي د،کند ی او را پخش میحرفھا

http://www.youtube.com/watch?v=ltVR9RcDlRQ 

م کردستان در عراق نوشته و ين حکم  به مقامات اقلي در مورد ایه ايسازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اطالع

  . ن حکم ظالمانه شده استيخواھان لغو ا

 http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=302 

. ن حکم اعتراض کننديم که به ايکن یه اعدام و از مردم کردستان عراق دعوت مي علی سازمانھاۀگر از ھميبار د کيما 

 یستان در آنجا زنداني که کوئیه جايماني تجمع در مقابل زندان سلم که با انجاميکن ین به اعدام دعوت ماما از معترض

  . ن حکم شوندي این حال  خواھان لغو فوري مردم را به او رسانده و در عیام ھمبستگي پ،است

  ه اعدام ي علین المللي بۀتيکم

  ته لغو احکام اعدام در کردستان عراق يکم

   

 ٢٠١٣ بروری ف١٢

 


