درخواست اقدام اضطراری
زندگﯽ زندانيان ﺳياﺳﯽ ايران در خطر اﺳت – بايد به ﺳرعت اقدام کنيم.
کارزار وحشيانه ای از دﺳتگيری ،شکنجه و اعدام هم اکنون در ايران در جريان اﺳت .اين يﮏ وضعيت اضطراری اﺳت.
زندگﯽ و کرامت صدها زندانﯽ ﺳياﺳﯽ در معرض خطر فوری و مهلﮏ قرار دارد.
همه کسانﯽ که خواهان عدالت هستند و آرزوی جهانﯽ بهتر دارند بايد برای هدف آزادی زندانيان سياسﯽ ايران فعاليت
کنند.
از اکتبر ﺳال  ،2020جمهوری اﺳﻼمﯽ ايران موج جديد و گﺳترده ای از دﺳتگيری های خودﺳرانه عليه فعاﻻن کارگری ،
زنان و حقوق بشر ،روشنفکران و هنرمندان مخالف ؛ معترضين و انقﻼبيون؛ و اعضای اقليتهای مذهبﯽ و تحت ﺳتم را
آغاز کرد.
بﺳياری از آنان در ﺳلول های انفرادی حبس هﺳتند و از هرگونه حق دﺳترﺳﯽ به مشاوره حقوقﯽ و پزشکﯽ محرومند.
جمهوری اﺳﻼمﯽ تﻼش مﯽ کند تا به اين ترتيب از آنان "اعترافات اجباری" بگيرد" ،محکمه های" ﺳاختگﯽ ﺳازمان دهد
و شکنجه های بيرحمانه اش را پيش ببرد.
ﺳازمان عفو بين الملل نﺳبت به "افزايش نگران کننده اعدام ها"  ،با اعدام  49زندانﯽ از دﺳامبر تا فوريه هشدار مﯽ دهد.
اين رژيم دارای ﺳابقه خون آلود در تﻼش برای شکﺳتن خشونت آميز هر نوع مخالفت يا مقاومت اﺳت  -از جمله
اعدامهای ناگهانﯽ جمعﯽ از زندانيان ﺳياﺳﯽ که در ﺳال  1988اتفاق افتاد.

ما نمﯽ توانيم اجازه دهيم اين اتفاق دوباره تکرار شود
مهم اﺳت بدانيم که اين ﺳرکوب با قهرمانﯽ الهام بخش روبرو شده اﺳت .بﺳياری از زندانيان ،خانواده های آنان و
حاميانشان و چندين ﺳازمان ايرانﯽ با وجود خطری که آنان را تهديد مﯽ کند ،صدايشان را بلند کرده اند و آزادی همۀ
زندانيان ﺳياﺳﯽ را طلب مﯽ کنند.
کانون نويﺳندگان ايران ) (IWAبا وجود آنکه زير ﺳرکوب فوق العاده ای اﺳت ،اعدام زندانيان وجدان را محکوم کرده
اﺳت .عده ای از اعضای آن زندانﯽ هﺳتند ،از جمله آرش گنجﯽ که به خاطر ترجمه کتابﯽ در باره مبارزات کردهای
ﺳوريه به  11ﺳال زندان محکوم شده اﺳت .نرگس محمدی ،که ﺳابقا رئيس اين کانون بود به مدت هشت ﺳال و نيم را در
زندان ﺳپری کرد .او فراخوان اعتراض به حبس انفرادی برادران نويد افکاری را داده اﺳت .نويد افکاری ،قهرمان کشتﯽ
ای ﺳال  2018اعدام شد .برادران او هر يﮏ به ترتيب به
گير ايرانﯽ اﺳت که ﺳال گذشته به جرم شرکت در خيزش توده ِ
 54و  27ﺳال زندان محکوم شده اند و اکنون در شرايط بيرحمانۀ ﺳلول انفرادی در حبس اند.
فيلم مﺳتند نﺳرين ) Nasrinدر مورد وکيل زندانﯽ ،نﺳرين ﺳتوده( نمونه ای از کابوس بازداشت ها و روحيه مقاومت
مصممانه را به نمايش مﯽ گذارد.

زندانيان سياسﯽ ايران با يﮏ وضعيت اضطراری فوری  ،خطر مرگ ،روبرو هستند .در اينجا فقط چند مورد را به طور
نمونه ذکر مﯽ کنيم:

تعدادی از دو تابعيتﯽ هايﯽ از اروپا  ،اﺳتراليا و اياﻻت متحده در "بخش ﺳياﺳﯽ" زندان بدنام اوين در تهران نگهداری مﯽ
شوند .عفو بين الملل اخيرا ً هشدارهای اقدام فوری را برای دو نفر از اين زندانيان ارﺳال کرده اﺳت:
ناهيد تقوی  ،فعال حقوق اجتماعﯽ  ،معمار بازنشﺳته و شهروند ايرانﯽ-آلمانﯽ  ،از ديابت و فشار خون باﻻ رنج مﯽ برد.
دخترش مريم کﻼرن گزارش مﯽ دهد که مادرش به مدت  151روز در ﺳلول انفرادی بوده و در طول  147روز اول
حبس خود  80بار و در کل  1000ﺳاعت مورد بازجويﯽ قرار گرفته اﺳت.
به گفته عفو بين الملل ،مهران رئوف  ،شهروند ايرانﯽ-انگليﺳﯽ و فعال حقوق کارگران" ،در ﺳلول انفرادی طوﻻنﯽ مدت
نگهداری مﯽ شود" .رئوف از دﺳترﺳﯽ به وکﻼی خود در انگليس محروم شده اﺳت  ،هيﭻ خانواده ای در ايران ندارد و به
مدت پنج ماه از ﺳﻼمت او خبری به بيرون نيامده اﺳت.
زندانيان زن به طور فزاينده ای به زندانهای دورتر منتقل مﯽ شوند و اين مﺳئله دﺳترﺳﯽ خانواده و وکﻼ را به آنها محدود
مﯽ کند .به طور مثال:
ﺳپيده قليان ،روزنامه نگار مﺳتقل که به جرم گزارشگری و به اتهام شرکت در اعتصابات کارگری دﺳتگير شد .در اوايل
مارس  ، 2021او ناگهان با قل و زنجير از زندان اوين تهران به زندان بوشهر در جنوب ايران ،که بيش از  373مايل از
خانواده اش فاصله دارد ،منتقل شد.
ﺳميه کارگر ،فعال کرد و فارغ التحصيل رشته فلﺳفه دانشگاه تبريز که در 16اکتبر خودﺳرانه بازداشت شد ،از اوين به
زندان قرچﮏ که حتا از اوين کثيف تر اﺳت و در خارج از تهران قرار دارد منتقل شد .رژيم از اجازه دادن به وی برای
معالجه برنامه ريزی شده پزشکﯽ در پاريس برای نجاتش از نابنيايﯽ ،خودداری مﯽ کند.
همه زندانيان سياسﯽ ايران بايد بدون قيد و شرط و فورا آزاد شوند.
دولت های اياﻻت متحده و ايران بر اﺳاس منافع خودشان عمل مﯽ کنند .و در اين حالت ،ما مردم اياﻻت متحده و ايران،
همراه با مردم جهان ،منافع مشترک خودمان را داريم و به عنوان بخشﯽ از رﺳيدن به دنيای بهتر بايد برای دفاع از
زندانيان ﺳياﺳﯽ ايران متحد شويم .در اياﻻت متحده ،ما مﺳئوليت ويژه ای داريم که بايد بﺳيار گﺳترده در برابر اين
ﺳرکوب ظالمانه جمهوری اﺳﻼمﯽ متحد شويم ،و با هرگونه اقدام جنگﯽ توسط دولت اياﻻت متحده که رنج های ﻏير قابل
تحمل فزون تری را بر مردم ايران تحميل خواهد کرد ،فعاﻻنه مخالفت کنيم.
ما از جمهوری اﺳﻼمﯽ ايران مﯽ خواهيم :کليۀ زندانيان سياسﯽ ايران را فورا آزاد کند.
ما به دولت آمريﻛا مﯽ گوييم :دست از حرکات و تهديدات جنگﯽ عليه ايران بردار و تحريم ها را ملغا کن!
چه اقداماتﯽ را مﯽ توانيم انجام دهيم
**از اين فراخوان اقدام اضطراری پشتيبانﯽ کنيد و حمايت بﺳياری را جلب کنيد .ايده های خود را با »کارزار اضطراری
برای آزادی زندانيان ﺳياﺳﯽ ايران« به اشتراک بگذاريد و با ما مشترکا فعاليت کنيد تا اين فراخوان اضطراری را منتشر
کنيم و بر روی اين وضعيت وخيم نور بتابانيم و کارزار »آزادی همه زندانيان ﺳياﺳﯽ ايران ،همين حاﻻ!« را تقويت کنيم.
ما در اياﻻت متحده ،اين کارزار را در همبﺳتگﯽ با جنبش "قفس را بﺳوزان" در اروپا برای آزادی زندانيان ﺳياﺳﯽ ايران
پيش مﯽ بريم.
** در دفاع از زندانيان ﺳياﺳﯽ ايران هر چه رﺳاتر پيام خود را به همه برﺳانيد .به فراخوان »عفو بين الملل« بپيونديد و به
طور اضطراری بخواهيد که زندانيان وجدان و همه شهروندان دو تابعيتﯽ بدون قيد و شرط و فورا آزاد شوند .به اين
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
**جلﺳات ،ف وروم ها و تظاهرات هايﯽ را در همبﺳتگﯽ با زندانيان ﺳياﺳﯽ ايران ﺳازمان دهيد .فيلم نﺳرين  Nasrinرا
تماشا کرده و آن را نشان دهيد.
**به  Youtube channel ،websiteو »Twitter feedکارزار اضطراری برای آزادی زندانيان ﺳياﺳﯽ« مرتبا رجوع
کنيد تا از هشدارها خبردار شويد.

با ما در آدرس زير در مکاتبه و تماس باشيد واخبار ،نظرات و پيشنهادات خود را بفرﺳتيد.
FreeIransPoliticalPrisonersNOW@gmail.com

