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گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر

فراخوان پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر  -مقیم اتریش

تظاهرات نه به اعدام
 ١٠اكتبر  ,٢٠٢٠ساعت ٢٠-١٨
Stock-im-Eisenplatz, Kärntnerstr. 1, 1010 Wien
هموطنان گرامی,
بیش از چهل سال است که از استقرار جمهوری اسالمی(والیت فقیه) میگذرد.
در این مدت،کلیه حقوق شهروندی وحقوق بشر به شدیدترین وجهی زیر پا گذاشته شده است .کو چکترین انتقاد و
اعتراض با زندان و شکنجه و در مواردی با حکم اعدام پاسخ داده میشود.
هموطنان گرامی,
جمهوری اسالمی ایران رتبه اول را در اجرای اعدام به نسبت جمعیت کشورمان در جهان دارد.
حتی در مورد جوانانی که موقع جرم اتهامی زیر  ۱۸سال بوده اند ،حکم اعدام صدور و انجام میشود.
نوید افکاری تنها قهرمان اعدام شده سالهای اخبر نبود .تاکی شاهد ان باشیم که جوانان به خاطر اعتراضات مسالمت امیز
به جوخه دار سپرده میشوند و پدرانی که دیدن ان لحظه را طاقت نمیاورند ،همچون پدر امیر حسین مرادی به زندگی
خود خاتمه میدهند.
ایا ما میتوانیم شاهد این همه فجایع  ،زندان و شکنجه و اعدام باشیم و لب از لب نگشا ییم .بدیهی است که چنین نخواهد
بود.ما که قلبمان برای ازادی و استقالل و سربلندی وطن عزیزمان می طپد  ،نمی توانیم و نباید سکوت اختیار نماییم.
ما باید و میتوانیم صدای مردم ایران که همه چیز خود را ازدست داده اند باشیم.
هموطنان گرامی,
كادر پزشكی مدافع حقوق بشر از فراخوان گروههای ایرانی نگران وضع سالمتی زندانیان سیاسی با شعار "ضد اعدام"
پشتیبانی میكند و از همه هموطنان دعوت میكنیم مارا در این تظاهرات برای جلوگیری از اعدام همراهی كنید.

پیروز باد مبارزات مردم ایران برای برقراری حقوق بشر
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