
 ی اضطراراقدام رخواست د

  بايد به سرعت اقدام کنيم. –در خطر است ن رايا یاسيس انيزندان یزندگ

است.   یاضطرار تيوضع کي  نياست. ا  انيدر جر  رانيدر اهم اکنون ، شکنجه و اعدام یر يدستگ ای از   انهيکارزار وحش
  . قرار دارد  و مهلک  فوریدر معرض خطر  یاسيس یصدها زندان کرامتو  یزندگ

  فعاليت رانيا یاسيس انيزندان  یهدف آزاد رایب دي دارند بابهتر  یجهان یعدالت هستند و آرزو خواهانکه  یمه کسانه
  کنند.

،   یفعاالن کارگر ه يخودسرانه عل یها یرياز دستگ  یسترده اجديد و گموج  رانيا یاسالم  ی، جمهور2020ز اکتبر سال ا
را  و تحت ستم یمذهب یتهاياقل یو اعضا ؛ونيو انقالب نيخالف ؛ معترض روشنفکران و هنرمندان م ، زنان و حقوق بشر

  . آغاز کرد

بسياری از آنان در سلول های انفرادی حبس هستند و از هرگونه حق دسترسی به مشاوره حقوقی و پزشکی محرومند.   
سازمان دهد    ی" ساختگ های کمه، "محبگيرد " اجباری "اعترافاتبه اين ترتيب از آنان کند تا  یتالش م یاسالم یجمهور

  شکنجه های بيرحمانه اش را پيش ببرد.  و

دهد.    یهشدار م هياز دسامبر تا فور یزندان 49نگران کننده اعدام ها" ، با اعدام  شيالملل  نسبت به "افزا نيازمان عفو بس
از جمله   -اومت است مق ايهر نوع مخالفت   زيشکستن خشونت آم یسابقه خون آلود در تالش برا یدارا ميرژ نيا

 اتفاق افتاد.  1988در سال   هک یاسيس انياز زندان یجمع یناگهان یاعدامها

 

  شود  اتفاق دوباره تکرار نيا مياجازه ده ميتوان ینمما 

بسياری از زندانيان، خانواده های آنان و  روبرو شده است. الهام بخش  یسرکوب با قهرمان نيامهم است بدانيم که 
  همۀ آزادی صدايشان را بلند کرده اند و با وجود خطری که آنان را تهديد می کند،  ندين سازمان ايرانی حاميانشان و چ

  را طلب می کنند.  زندانيان سياسی 

وجدان را محکوم کرده   با وجود آنکه زير سرکوب فوق العاده ای است، اعدام زندانيان (IWA) کانون نويسندگان ايران 
زندانی هستند، از جمله آرش گنجی که به خاطر ترجمه کتابی در باره مبارزات کردهای  از اعضای آن  است. عده ای 

سال زندان محکوم شده است. نرگس محمدی، که سابقا رئيس اين کانون بود به مدت هشت سال و نيم را در   11سوريه به 

، قهرمان کشتی ده است. نويد افکاریرا دا نويد افکاری انرادر زندان سپری کرد. او فراخوان اعتراض به حبس انفرادی ب
برادران او هر يک به ترتيب به . اعدام شد  2018که سال گذشته به جرم شرکت در خيزش توده اِی سال است گير ايرانی 

  سال زندان محکوم شده اند و اکنون در شرايط بيرحمانۀ سلول انفرادی در حبس اند.  27و  54

مقاومت  يه روحکابوس بازداشت ها و از  یستوده) نمونه ا نينسر ،یزندان لي(در مورد وک Nasrin نيلم مستند نسرفي
  .مصممانه را به نمايش می گذارد

  

ورد را به طور  فقط چند م  نجايدر ا ، روبرو هستند.خطر مرگ،  یفور یاضطرار تيوضع کيبا  رانيا یاس يس انيندانز
  نمونه ذکر می کنيم: 



  یم یدر تهران نگهدار ني" زندان بدنام اوسياسیمتحده در "بخش  االتيو ا اي، استرالاز اروپا  هايی یتياز دو تابع یعدادت
  ارسال کرده است: انيزندان  نيدو نفر از ا ی را برا ی اقدام فور یهشدارها راً يالملل اخ نيشوند. عفو ب

برد.   یفشار خون باال رنج مو  ابتي، از د یآلمان-یراني، معمار بازنشسته و شهروند ا اجتماعی حقوق، فعال  یتقو ديهنا
روز اول   147بوده و در طول  یروز در سلول انفراد 151دهد که مادرش به مدت  یکالرن گزارش م مريدخترش م

  است.  رفتهقرار گ يیساعت مورد بازجو 1000و در کل  بار  80حبس خود 

مدت  یطوالن ی، "در سلول انفرادگرانارو فعال حقوق ک یسي انگل-یراني، مهران رئوف ، شهروند اعفو بين الملله گفته ب
ندارد و به   ران يدر ا ایخانواده  چيمحروم شده است ، ه سيخود در انگل یبه وکال یشود". رئوف از دسترس یم ینگهدار

  از سالمت او خبری به بيرون نيامده است. مدت پنج ماه 

محدود   به آنها  را خانواده و وکال یدسترس اين مسئله شوند و یدورتر منتقل م یبه زندانها ی ا ندهيزن به طور فزا انيندانز
  کند. به طور مثال: یم

  ليشد. در اوا ريدستگ  یشرکت در اعتصابات کارگربه اتهام و  ی، روزنامه نگار مستقل که به جرم گزارشگرانيقل دهيپس
از   ليما 373از  شيبکه ، رانيب اتهران به زندان بوشهر در جنو نياز زندان او ريزنجقل و ، او ناگهان با  2021مارس 

  منتقل شد.خانواده اش فاصله دارد، 

به   نياکتبر خودسرانه بازداشت شد، از او 16درکه  زيفلسفه دانشگاه تبر رشته ليکارگر، فعال کرد و فارغ التحص هيسم

  یبرا یاجازه دادن به واز  ميمنتقل شد. رژاست و در خارج از تهران قرار دارد  تر فيکثقرچک که حتا از اوين  زندان
  کند. یم یخودداربرای نجاتش از نابنيايی،  سيدر پار یشده پزشک یزيمعالجه برنامه ر

  آزاد شوند. فوراو  و شرط  ديبدون ق  د يبا رانيا یاسيس انيمه زندانه

، رانيمتحده و ا تااليحالت، ما مردم ا نيکنند. و در ا یعمل م  شانبر اساس منافع خود رانيمتحده و ا االتيا یولت هاد
بايد برای دفاع از   بهتر یايبه دن دنياز رس یه عنوان بخشداريم و ب را مانخودهمراه با مردم جهان، منافع مشترک 

 نيگسترده در برابر ا اريبس ديکه با ميدار یا ژهيو تي مسئول مامتحده،  االتيدر ا زندانيان سياسی ايران متحد شويم.
قابل    ريغ یمتحده که رنج ها االتيتوسط دولت ا یو با هرگونه اقدام جنگ ،ميمتحد شو  یاسالم یسرکوب ظالمانه جمهور

  . ميفعاالنه مخالفت کن فزون تری را بر مردم ايران تحميل خواهد کرد،تحمل 

   .دآزاد کنفورا کليۀ زندانيان سياسی ايران را می خواهيم:  رانيا یاسالم یا از جمهورم

 دست از حرکات و تهديدات جنگی عليه ايران بردار و تحريم ها را ملغا کن! :مييگو یم كايدولت آمر ما به

  انجام دهيماقداماتی را می توانيم چه 

با «کارزار اضطراری   خود را یها دهياپشتيبانی کنيد و حمايت بسياری را جلب کنيد.  یضطراراز اين فراخوان اقدام ا **
و با ما مشترکا فعاليت کنيد تا اين فراخوان اضطراری را منتشر  ديک بگذاربه اشترابرای آزادی زندانيان سياسی ايران» 

کارزار «آزادی همه زندانيان سياسی ايران، همين حاال!» را تقويت کنيم. کنيم و بر روی اين وضعيت وخيم نور بتابانيم و 
  ران يا یاسيس انيزندان یآزاد یا برادر اروپ "قفس را بسوزان" با جنبش  یهمبستگ ، اين کارزار را در متحده االتيا درما 

  پيش می بريم.

. به فراخوان «عفو بين الملل» بپيونديد و به دفاع از زندانيان سياسی ايران هر چه رساتر پيام خود را به همه برسانيد** در
د. به اين  طور اضطراری بخواهيد که زندانيان وجدان و همه شهروندان دو تابعيتی بدون قيد و شرط و فورا آزاد شون

  نهادها نوشته و صدايتان را بلند کنيد:  



  رئيس قوۀ قضايی ايران، ابراهيم رئيسی، از طريق، سفارت ايران در اتحاديه اروپا با آدرس زير:

Head of Judiciary, Ebrahim Raisi c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue 
Franklin Roosevelt No 15, 1050 Brussels, Belgium 

  و نسخه ای از آن را به عفو بين الملل و آدرس کارزار ما بفرستيد: 

ContactUs@Amnesty.org 

FreeIransPoliticalPrisonersNOW@gmail.com 

را   Nasrinوروم ها و تظاهرات هايی را در همبستگی با زندانيان سياسی ايران سازمان دهيد. فيلم نسرين **جلسات، ف
  تماشا کرده و آن را نشان دهيد. 

«کارزار اضطراری برای آزادی زندانيان سياسی» مرتبا رجوع  Twitter feedو  website،  Youtube channel **به  
 کنيد تا از هشدارها خبردار شويد. 

  واخبار، نظرات و پيشنهادات خود را بفرستيد.  س زير در مکاتبه و تماس باشيدبا ما در آدر

FreeIransPoliticalPrisonersNOW@gmail.com  

 

 

  


