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 نفر محكوم به اعدام 5فعال عرب اهوازي از  4 اعدام 

 

 :هـــب

 ن عفو بين المللسازما -

 کميته دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد -

 سازمان حقوق بشری هيومن رايتس واچ -

 گزارشگران بدون مرز -

 تمامی سازمان های ايرانی فعال در زمينه حقوق بشر -

 تمامی سازمان های بين المللی فعال در زمينه حقوق بشر -

 

ماموران دستگاه  2172-6-71ز اعالم کردند كه ديروز يكشنبه منابع سازمان حقوق بشر اهواز از كوى مالشيه شهر اهوا

اطالعاتی ايران در تماس با خانواده چند تن از بازداشت شدگان عرب به آنها اعالم کردند دو برادر از خانواده حيدريان 

 .ويکی از عموزادگان آنها را مخفيانه اعدام کرده اند

 :اسامى اعداميان بشرح زير مى باشد

 (1611آبان  9) 1891ریان معروف به جاسم، داراي یك فرزند متولد عباس حید -1

 (1616فروردین  1) 1891طه حیدریان معروف به جمشید، داراي دو فرزند متولد   -2

 (1611اسفند  1) 1898عبد الرحمن حیدریان معروف به ناصر، متولد   -6

 (شریفي) على نعامى  -1

اجرا شود، سال گذشته به اتهام محاربه با  اوكه هر لحظة ممكن است حكم امير معاوی  ان ديگر به ناميك جوآنها به همراه 

 .ديگر در انتظار اعدام هست فردو. خدا وقتل يک مامور امنيتی بازداشت شدند

ين اللملى سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوم كردن اين اعدامهاى جائر ووحشيانه از تمامى نهادهاى حقوق بشرى و ب

درخواست محكوم كردن اين اعدامها وفشار برحكومت جمهورى اسالمى جهت متوقف نمودن اجراى حكم اعدام در حق بقيه 

 .بازداشت شدگان وزندانيان سياسى اقدام عاجل بعمل آورند

جمله سازمان عفو  اين حکم در حالی اجرا شد که طی روزهای گذشته پارلمان اتحاديه اروپا وچندين سازمان حقوق بشری از

بين الملل وديده بان حقوق بشر از احتمال اعدام آنها هشدار داده بودند وتاکيد کرده بودند اعترافاتی که از اين زندانيان گرفته 

 .شده زير شکنجه وفشار صورت گرفته است

سالمی طی ماههاى گذشته فعاالن حقوق بشر به سازمان حقوق بشر اهواز می گويند دستگاه های امنيتی وقضايی جمهوری ا

وبخصوص بعد مظاهرات مسالمت آميز در ماه اوريل گذشته حمله وسيعی بر ضد فعاالن حقوق بشری و دگرانديشان عرب  

واحضار خانواده هاى آنان به مراكز ستاد خبرى وزارت اطالعات جهت ارعاب وفشار روحي وروانى بر فعاالن وزندانيان 

 .سياسى را آغاز کرده اند

 

 زمان حقوق بشر اهواز سا

19-1-2112 
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