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 (اطالعیه انجمن حقوق بشرآذربایجان )ارک

  سال زندان 15عباس لسانی فعال فرهنگی آذربایجان به  محکومیت قطعی

پس از مراجعه به دیوان عالی  1399تیر  ۱۴آقای سید محمدرضا فقیهی وکیل آقای عباس لسانی امروز شنبه 

                                                                   انی سیاسی  و مدافع حقوق اتنیک آذربایجانی هارا در یافت نمود . دیوان کشور، حکم آقای عباس لسانی زند

سال  ۱۵سال به  ٨عالی کشور حکم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل را که محکومیت آقای لسانی را از 

با رد فرجام خواهی عینا تأیید کرد است . وکیل آقای لسانی این حکم را به خانواده این فعال  افزایش داده بود

 .سرشناس آذربایجانی منتقل کرده است

قاضی عتباتی پیشتر در سمت دادستان اردبیل ، کیفرخواست مربوط به دادگاه بدوی آقای لسانی را صادر کرده 

 بود

 25در تاریخ  انی ها بعد از سخنرانی بر سر مزار یکی از دوستانشعباس لسانی مدافع حقوق زبانی اذربایج

به دادگاه تبریزاحضار وبطور غیرقانونی باز داشت شد وتا به حال در زندان اردبیل محبوس  1397دی ماه 

 .بوده و حتی وکیل ایشان نیز به جهت وکالت در این پرونده بازداشت و محاکمه شده است

ن )ارک( ضمن محکوم کردن این حکم ظالمانه، ازسازمان های حقوق بشر ایرانی انجمن حقوق بشر آزربایجا

اپوزیسیون ایران و رسانه های ایرانی در خارج کشور انتظار دارد که دستگیریها و زندانهای  و گروههای

ی قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران را برا را بایکوت خبری نکنند و دست طوالنی مدت برای آزربایجانیان

 .باز نگذارند نقض حقوق فرهنگی و اجتماعی آذربایجانی ها

عباس لسانی از پیشگامان مبارزه مدنی در ایران بوده که در طول نزدیک به سه دهه فعالیت مستمر همواره 

بازداشت ، شکنجه ، زندانی وتبعید شده است . نهاد های امنیتی جمهوری اسالمی در اقدامی غیر انسانی بعد 

کردن عباس لسانس با پلمب کردن مغازه ایشان و فرزندش دراردبیل مانع فعالیت اقتصادی خانواده  از زندانی

 .ایشان شده اند
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