درﺧواﺳت اﻗدام اﺿطراری
زﻧدﮔﯽ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران در ﺧطر اﺳت – ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳرﻋت اﻗدام ﮐﻧﯾم.
ﮐﺎرزار وﺣﺷﯾﺎﻧﮫ ای از دﺳﺗﮕﯾری ،ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام ھم اﮐﻧون در اﯾران در ﺟرﯾﺎن اﺳت .اﯾن ﯾﮏ وﺿﻌﯾت اﺿطراری اﺳت .زﻧدﮔﯽ و ﮐراﻣت
ﺻدھﺎ زﻧداﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻓوری و ﻣﮭﻠﮏ ﻗرار دارد.
ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﻋداﻟت ھﺳﺗﻧد و آرزوی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر دارﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای ھدف آزادی زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد.
از اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ،2020ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣوج ﺟدﯾد و ﮔﺳﺗرده ای از دﺳﺗﮕﯾری ھﺎی ﺧودﺳراﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔری  ،زﻧﺎن و ﺣﻘوق ﺑﺷر،
روﺷﻧﻔﮑران و ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺧﺎﻟف ؛ ﻣﻌﺗرﺿﯾن و اﻧﻘﻼﺑﯾون؛ و اﻋﺿﺎی اﻗﻠﯾﺗﮭﺎی ﻣذھﺑﯽ و ﺗﺣت ﺳﺗم را آﻏﺎز ﮐرد.
ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن در ﺳﻠول ھﺎی اﻧﻔرادی ﺣﺑس ھﺳﺗﻧد و از ھرﮔوﻧﮫ ﺣق دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﺎوره ﺣﻘوﻗﯽ و ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺣروﻣﻧد .ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب از آﻧﺎن "اﻋﺗراﻓﺎت اﺟﺑﺎری" ﺑﮕﯾرد" ،ﻣﺣﮑﻣﮫ ھﺎی" ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھد و ﺷﮑﻧﺟﮫ ھﺎی ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ اش را ﭘﯾش ﺑﺑرد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ "اﻓزاﯾش ﻧﮕران ﮐﻧﻧده اﻋدام ھﺎ"  ،ﺑﺎ اﻋدام  49زﻧداﻧﯽ از دﺳﺎﻣﺑر ﺗﺎ ﻓورﯾﮫ ھﺷدار ﻣﯽ دھد .اﯾن رژﯾم دارای
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧون آﻟود در ﺗﻼش ﺑرای ﺷﮑﺳﺗن ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ھر ﻧوع ﻣﺧﺎﻟﻔت ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣت اﺳت  -از ﺟﻣﻠﮫ اﻋداﻣﮭﺎی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺟﻣﻌﯽ از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﮐﮫ در ﺳﺎل  1988اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد.
ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﺟﺎزه دھﯾم اﯾن اﺗﻔﺎق دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﺷود
ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳرﮐوب ﺑﺎ ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش روﺑرو ﺷده اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎن ،ﺧﺎﻧواده ھﺎی آﻧﺎن و ﺣﺎﻣﯾﺎﻧﺷﺎن و ﭼﻧدﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
اﯾراﻧﯽ ﺑﺎ وﺟود ﺧطری ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺻداﯾﺷﺎن را ﺑﻠﻧد ﮐرده اﻧد و آزادی ھﻣﮥ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ را طﻠب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾران ) (IWAﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ زﯾر ﺳرﮐوب ﻓوق اﻟﻌﺎده ای اﺳت ،اﻋدام زﻧداﻧﯾﺎن وﺟدان را ﻣﺣﮑوم ﮐرده اﺳت .ﻋده ای از
اﻋﺿﺎی آن زﻧداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ آرش ﮔﻧﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗرﺟﻣﮫ ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﺑﺎره ﻣﺑﺎرزات ﮐردھﺎی ﺳورﯾﮫ ﺑﮫ  11ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷده اﺳت.
ﻧرﮔس ﻣﺣﻣدی،ﺳﺧﻧﮕو و ﻧﺎﯾب رﺋﯾس ﮐﺎﻧون ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﻣدت ھﺷت ﺳﺎل و ﻧﯾم را در زﻧدان ﺳﭘری ﮐرد .او ﻓراﺧوان اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺣﺑس
ی ﺳﺎل
اﻧﻔرادی ﺑرادران ﻧوﯾد اﻓﮑﺎری را داده اﺳت .ﻧوﯾد اﻓﮑﺎری ،ﻗﮭرﻣﺎن ﮐﺷﺗﯽ ﮔﯾر اﯾراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺟرم ﺷرﮐت در ﺧﯾزش ﺗوده ا ِ
 2018اﻋدام ﺷد .ﺑرادران او ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ  54و  27ﺳﺎل زﻧدان ﻣﺣﮑوم ﺷده اﻧد و اﮐﻧون در ﺷراﯾط ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮥ ﺳﻠول اﻧﻔرادی در ﺣﺑس اﻧد.
ﻓﯾﻠم ﻣﺳﺗﻧد ﻧﺳرﯾن ) Nasrinدر ﻣورد وﮐﯾل زﻧداﻧﯽ ،ﻧﺳرﯾن ﺳﺗوده( ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﮐﺎﺑوس ﺑﺎزداﺷت ھﺎ و روﺣﯾﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺻﻣﻣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﻣﯽ ﮔذارد.
زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﺎ ﯾﮏ وﺿﻌﯾت اﺿطراری ﻓوری  ،ﺧطر ﻣرگ ،روﺑرو ھﺳﺗﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻓﻘط ﭼﻧد ﻣورد را ﺑﮫ طور ﻧﻣوﻧﮫ ذﮐر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
ﺗﻌدادی از دو ﺗﺎﺑﻌﯾﺗﯽ ھﺎﯾﯽ از اروﭘﺎ  ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده در "ﺑﺧش ﺳﯾﺎﺳﯽ" زﻧدان ﺑدﻧﺎم اوﯾن در ﺗﮭران ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
اﺧﯾرا ً ھﺷدارھﺎی اﻗدام ﻓوری را ﺑرای دو ﻧﻔر از اﯾن زﻧداﻧﯾﺎن ارﺳﺎل ﮐرده اﺳت:
ﻧﺎھﯾد ﺗﻘوی  ،ﻓﻌﺎل ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﻣﻌﻣﺎر ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ و ﺷﮭروﻧد اﯾراﻧﯽ-آﻟﻣﺎﻧﯽ  ،از دﯾﺎﺑت و ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد .دﺧﺗرش ﻣرﯾم ﮐﻼرن
ﮔزارش ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺎدرش ﺑﮫ ﻣدت  151روز در ﺳﻠول اﻧﻔرادی ﺑوده و در طول  147روز اول ﺣﺑس ﺧود  80ﺑﺎر و در ﮐل  1000ﺳﺎﻋت
ﻣورد ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ،ﻣﮭران رﺋوف  ،ﺷﮭروﻧد اﯾراﻧﯽ-اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران" ،در ﺳﻠول اﻧﻔرادی طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﺷود".
رﺋوف از دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ وﮐﻼی ﺧود در اﻧﮕﻠﯾس ﻣﺣروم ﺷده اﺳت  ،ھﯾﭻ ﺧﺎﻧواده ای در اﯾران ﻧدارد و ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ ﻣﺎه از ﺳﻼﻣت او ﺧﺑری ﺑﮫ
ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﻣده اﺳت.
زﻧداﻧﯾﺎن زن ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧده ای ﺑﮫ زﻧداﻧﮭﺎی دورﺗر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد و اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺧﺎﻧواده و وﮐﻼ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ طور
ﻣﺛﺎل:
ﺳﭘﯾده ﻗﻠﯾﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﻣﺳﺗﻘل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟرم ﮔزارﺷﮕری و ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺷرﮐت در اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔری دﺳﺗﮕﯾر ﺷد .در اواﯾل ﻣﺎرس  ، 2021او
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ ﻗل و زﻧﺟﯾر از زﻧدان اوﯾن ﺗﮭران ﺑﮫ زﻧدان ﺑوﺷﮭر در ﺟﻧوب اﯾران ،ﮐﮫ ﺑﯾش از  373ﻣﺎﯾل از ﺧﺎﻧواده اش ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد ،ﻣﻧﺗﻘل ﺷد.
ﺳﻣﯾﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﻓﻌﺎل ﮐرد و ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل رﺷﺗﮫ ﻓﻠﺳﻔﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ در 16اﮐﺗﺑر ﺧودﺳراﻧﮫ ﺑﺎزداﺷت ﺷد ،از اوﯾن ﺑﮫ زﻧدان ﻗرﭼﮏ ﮐﮫ ﺣﺗﺎ از
اوﯾن ﮐﺛﯾف ﺗر اﺳت و در ﺧﺎرج از ﺗﮭران ﻗرار دارد ﻣﻧﺗﻘل ﺷد .رژﯾم از اﺟﺎزه دادن ﺑﮫ وی ﺑرای ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ﭘزﺷﮑﯽ در ﭘﺎرﯾس
ﺑرای ﻧﺟﺎﺗش از ﻧﺎﺑﻧﯾﺎﯾﯽ ،ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﮫ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺑﺎﯾد ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط و ﻓورا آزاد ﺷوﻧد.
دوﻟت ھﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﯾران ﺑر اﺳﺎس ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧودﺷﺎن ﻋﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و در اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﻣﺎ ﻣردم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده و اﯾران ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻣردم ﺟﮭﺎن،
ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﺧودﻣﺎن را دارﯾم و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از رﺳﯾدن ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﺑﮭﺗر ﺑﺎﯾد ﺑرای دﻓﺎع از زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﻣﺗﺣد ﺷوﯾم .در اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده ،ﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﯾژه ای دارﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده در ﺑراﺑر اﯾن ﺳرﮐوب ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗﺣد ﺷوﯾم ،و ﺑﺎ ھرﮔوﻧﮫ اﻗدام ﺟﻧﮕﯽ
ﺗوﺳط دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﮐﮫ رﻧﺞ ھﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻓزون ﺗری را ﺑر ﻣردم اﯾران ﺗﺣﻣﯾل ﺧواھد ﮐرد ،ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﻧﯾم.
ﻣﺎ از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﻣﯽ ﺧواھﯾم :ﮐﻠﯾﮥ زﻧداﻧﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران را ﻓورا آزاد ﮐﻧد.
ﻣﺎ ﺑﮫ دوﻟت آﻣرﯾﻛﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم :دﺳت از ﺣرﮐﺎت و ﺗﮭدﯾدات ﺟﻧﮕﯽ ﻋﻠﯾﮫ اﯾران ﺑردار و ﺗﺣرﯾم ھﺎ را ﻣﻠﻐﺎ ﮐن!

