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Ýran Türkleri Hapislerde
ÝRAN TÜRKLERÝ HAPÝSLERDE, SESÝNÝ ÝÞÝT TÜRKÝYE !!!

Güney Azerbaycan Türklerinin özgürlüðü için mücadele eden, milli eylemciler, haklarýnda verilen haksýz cezalarý ve cezaevi koþ
protesto etmek için, Tebriz Zindanlarýnda açlýk grevine baþladýlar.

Güney Azerbaycan Türklerinin Siyasi Önderleri Ölüm Tehlikesiyle Karþý Karþýya!!!

Yeni Güney Azerbaycan Millî Uyanýþ Harekatý (Yeni GAMOH) Kurucularý ,
Ýran Yönetimi Tarafýndan Adaletsizce Verilen "45 Yýllýk Hapis Cezasý"
Mahkeme Kararýna Karþý Açlýk Grevine Baþladýlar.

Güney
Azerbaycan Türklerinin milli haklarýnýn elde edilmesi, demokrasi
yaranmasý, insan haklarýnýn uygulanmasý ve kendi kaderini belirleme
haklarýnýn verilmesi uðrunda demokratik ve medeni yollarla çalýþmakta ve
mücadele etmekte olan 5 genç milli düþünür, yýllardýr çeþitli yersiz
suçlamalarla tutuklanýp, aðýr iþkence ve hapis cezasý aldýktan sonra, bu
defa da 2013.yýlýn baþýndan itibaren Ýran Güvenlik ve Ýstihbarat
Bakanlýðý (ETTELAAT) güçleri tarafýndan tutuklanarak Tebriz Devrim
Mahkemesi&rsquo;nin 3. þubesince her biri 9 yýl toplamda 45 yýl hapis cezasýna
çaptýrýlmýþlar! Devrim Mahkemesinin bu kararý Tebriz Ýnceleme
Mahkemesince de onaylanmýþtýr.

Bu eylemciler, Latif Hasani
baþkanlýðýnda 4 üyesi (Mahmut Fazli, Yürüyüþ Mehrali Beyli, Behbud
Guluzade ve Þehram Radmehr) ile birlikte, yasadýþý örgüt kurmakta ve
yönetim aleyhinde propaganda yapmakta suçlanarak bu güne kadar Tebriz
Merkez hapishanesinde tutulmaktalardý. Ancak onlarýn aleyhinde verilen
adaletsiz ve yersiz karara itiraz olarak son bir haftadan beri
baþlattýklarý açlýk grevinin 23.gününde Tebriz Genel Savcýsýnýn emri
üzerine Güney Azerbaycanlý eylemciler bugün Cumartesi öðlen zamaný,
Tebriz hapishanesinden adresi belli olmayan hapishaneye sürgün
edilmiþler.

Bu beþ kiþinin her birinde geçen tutuklamalarda
çeþitli iþkencelerle aldýklarý darbeler sonucunda mide, fýtýk ve böbrek
rahatsýzlýklarý olmasýna raðmen; onlar açlýk grevine baþlamýþlar.

Bu eylemcilerin aileleri ve arkadaþlarý Ýran mahkeme yetkililerince bu
adaletsiz kararýn iptal edilmesi için, BMT, dünya insan haklarý örgütü,
Türk dünyasý ve kamu oyundan medet umuyorlar.

Milli eylemcilerin, açlýk grevi bugün 10. günündedir.
https://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!
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Türkiye, Azerbaycan ve tüm dünyadaki insan haklarý örgütlerini, Ýran
zindanlarýnda açlýk grevine devam eden, siyasi mahkumlarýn sorunlarýna
çare bulmaya davet ediyoruz.

Ýran&rsquo;daki tüm siyasi mahkumlara özgürlük verilmelidir.
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