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 "مه صداى او ٌستم" كارسار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !باش جعفز کاظمیصدای 

 وگذار صدايص را خاموش كىىد

 

صاريی تّ اتٓاو ْٕاداری اس طاسياٌ يجاْذیٍ   جعفز را ْى يثم عهی. اَذ  جعفز کاظًی را ْى تّ اعذاو يذکٕو کزدِ

اس طز لصاتاٌ اطاليی تّ َاو عثاص جعفزی دٔنت آتادی اس   یکی. اَذ خهك ٔ تّ جُگیذٌ تا خذا تّ يزگ يذکٕو کزدِ

ای دیگز کّ در ارتثاط تا ٔ پض اس  أ ٔ عّذِ بزایِ کاظًی گفت کّ طزاٌ دطتگاِ کؼتار اطاليی در يٕرد پزَٔذ

ای دیگز اس يتًٓاٌ  تظاْزات ػؼى دی ياِ، دطتگیز ػذِ تٕدَذ دکى اعذاو صادر ػذِ اطت، جعفز کاظًی ْى ياَذ عّذِ

 تثهیغٗ اِ ْای دطتگ ایٍ پزَٔذِ در يذکًّ چالٕکؼاٌ اطاليی آَجا کّ فزصتی تزای صذثت پیذا کزد، رٔ تّ دٔرتیٍ

 !ػزکت َذاػتّ تهکّ يذتٓا پیغ اس آٌ در اطارت ٔ در تُذ تٕدِ اطت  عاضورااديکؼاٌ گفت کّ َّ فمظ در تظاْزات 
كّ یدر دان او را .دطتگیز ػذ َاريک طاعت ػغ صثخ در يیذاٌ ْفت دٕض ۸۸۲۲ػٓزیٕرياِ  ۸۲جعفز کاظًی در 

 .کزدود يجاْذیٍ دطتگیزطاسياٌ ًْكارٖ تا  ٔسارت اطالعات تّ اتٓاويايٕراٌ  یزفتي غتّ طًت يُشن
 

اع را تزای یافتٍ يذرک  خاَّ. َتیجّ ياَذ  ايا اس ًْاٌ ُْگاو ْى تًاو تالػؼاٌ تزای اثثات راتطّ جعفز تا يجاْذیٍ تی

یٍ ایٍ ٔدؼیاٌ، غیز اَظاَیتز! تّ جاٌ خاَّ الٕايغ ْى افتادَذ ٔ تاس ْى ْیچ. َیافتُذ  سیز ٔ رٔ کزدَذ ٔ ْیچ يذرکی

َیافتُذ کّ تّ   ای ، اَگی ٔ نٕردِ کزدَذ، دَذآَایغ را خٕرد کزدَذ ٔ تاس ْى تٓاَّ  رفتار را تا أ کزدَذ، تذَغ را نّ

 . جعفز تچظثاَُذ

 

ْای رژیى تّ تُذ  اسطیاْچال  در یکی ۸۸۳۱را یکثار در طانٓای ػصت تّ ًْیٍ جزو ٔ دْظال تًاو تا طال  جعفز 

َّ الزار تّ داػتٍ راتطّ تا يجاْذیٍ کزد ٔ َّ دطتگاِ لضایی پاپٕع ٔ جعفز  ْا  و ػکُجّکؼیذِ تٕدَذ، عهیزغى تًا

جعفز اگز  .ْای جعهی ٔ ادکاو لالتی تٕاَظت اس جعفز ػٕ ٔ خٕراک گُذیذِ ٔ يظًٕو تثهیغی تظاسد تزچظة ٔ پزَٔذِ

اػزف در عزاق اطت، ٔ  اردٔگاِ یاٌ دارد کّ اس پُاْجٕ ٖجعفز پظز. ای تا يجاْذیٍ داػت تُٓا پذر تٕدَغ تٕد راتطّ

  .جعفز یکثار تا اطتفادِ اس ايکاَات لإََی تزای دیذٌ پظز خٕد تّ عزاق رفتّ تٕد، فمظ ًْیٍ

 
 يمیظّ اٖ ٔ سرگزجاَیاٌ ػُاختّ ػذِ ای ياَُذ  محاکمً کزدود ودادگاِ اَمالب  ۸۲ػعثّ در  یاسدْى تًٍٓ ياِ در را جعفز

در  را دکًغ ،اعتزاض پض اس! َذٔی را يذکٕو تّ اعذاو کزد ،کّ دطتؼاٌ تّ خٌٕ صذْا سَذاٌ طیاطی آغؼتّ اطت

ْى درخٕاطت ٔکالی جعفز کاظًی تزای رطیذگی   دیٕاٌ عانی. َذتاییذ کزد ْى تٓزاٌدادگاِ تجذیذ َظز اطتاٌ  ۸۳ػعثّ 

يی در جهظّ دادگاِ تّ جعفز گفتّ تٕد کّ أ را يیثایظت در اس ایٍ داکًاٌ ػزع اطال  یکی .يجذد تّ پزَٔذِ را رد کزد

  .ًْاٌ دّْ ػصت ، در سياٌ لتم عاو سَذاَیاٌ طیاطی اعذاو يیکزدَذ
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 .ایُاٌ تا کؼتٍ سَذِ اَذ، ػادَذ کّ فزصتی دیگز یافتّ اَذ

 
ارتثاط تا  اتٓاو اس يتًٓاٌ تّ تٍکّ ػغ  داػتاعالو تٓزاٌ در اردیثٓؼت ياِ ايظال،جُایتکار  آتادی، دادطتاٌ دٔنت

ی در آٌ ُْگاو ٔ. اطايی اعالو ػذِ لزار داػتَاو جعفز کاظًی َیش در يیاٌ  .اَذ  طاسياٌ يجاْذیٍ يذکٕو تّ اعذاو ػذِ

ادًذ ٔ  ٔ آلایی، عثذانزضا لُثزی يذظٍ ظًی ٔ يذًذعهی داجيذًذعهی صاريی، جعفز کا اعالو ًَٕد کّ تزای

تًايی ایٍ . اَذ، دکى اعذاو صادر ػذِ اطت تاسداػت ػذِ ( عاػٕرا)دی ياِ  ٦تظاْزاتٓای داَؼپٕر يمذو، کّ پض اس 

  .افزاد پیؼتز اس ایٍ دطتگیز گزدیذِ تٕدَذ

. لصّ تگذارَذ، جًٕٓری اطاليی رلیثی َخٕاْذ داػتتّ يُا  آتزٔیی ٔ تیؼزافتی را در تاسار خثاثت جٓاَی  اگز تی

 .آَجا کّ پای ٔدؼیگزی ٔ جُایت در يیاٌ اطت رلیثی َذارَذایُاٌ َُگ تاریخ، َُگ تاریخی تؼزیتُذ
 

سياَی ٔ يذًذعهی صاريی، تّ  پٕر ٔ يذًذرضا عهی آرع ردًاَی ْا تّ َايٓای دادگاِایٍ  کٕيیٍيذاس َفز طّتاکٌُٕ 

ایُاٌ . اس يیاٌ ایُٓا ، صاريی يعهى يذثٕب، آخزیٍ لزتاَی رژیى خٌٕ ٔ جُایت ٔ ٔدؼیگزی تٕد .دضدي اودار آٔیختّ 

صذای . ْا خفّ يیکُُذ هیَٕٓا اَظاٌ تّ جاٌ آيذِ را تا کؼتٍ صاريی ٔ صاريییتّ خیال خٕد صذای اعتزاض ي

صذای کّ . را تّ تکاٌ در يیآٔرد  ظاَیگیزد ٔ َّ فمظ ایزاٌ درتُذ ، تهکّ طزاطز جٓاٌ اَ اعتزاضی کّ ْز دو دايُّ يی

صذائی کّ جًٕٓری اطاليی را . ای تا جٓاٌ پیزايٌٕ َذارد ارکاٌ رژیًی کّ جش کؼتٍ ٔ ػکُجّ ٔ تجأس ْیچ راتطّ

 . تّ سیز خٕاْذ کؼیذ ٔ اعذاو ٔ کؼتار را تزای ًْیؼّ پایاٌ خٕاْذ داد
 

 !صدای جعفز کاظمی باش

 !وگذار صدايص را خاموش كىىد

 
 ۸۸۲١ دٖ ۸۸تزاتز تا  ۸۱۸۸ژإَیّ  ۸۸

 

 .تٓیّ ػذِ اطت" يٍ صذاٖ أ ْظتى" تٕطظ ادًذ فاطًٗ در دًایت اس كارسار  تاال يتٍ *

 
 

 
 :اعتزاضيوامً 

 سَذاٌ ٔ آسادٖ فٕرٖ أ اس جعفر کاظمی اعذاو جٓت نغٕ دكى  تایذ اطاليٗ جًٕٓرٖ .را يذكٕو يیكُىجعفر کاظمی دطتگیزٖ  يٍ

  .ػٕد گذاػتّ فؼار تذت

 .ٌستمجعفر کاظمی صداى مه 

 . . . . . . . . . . . . . . .   َاو

  . . . . . . . . . . الايت يذم كؼٕر ٔ ػٓز

 

 .ًَاییذ ارطال سیز ْاٖ آدرص تّ را خٕد اعتزاضٗ َايّ نطفا
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Navanethem Pillay  

High Commissioner for Human Rights 

Office of the United Nations High  

Commissioner for Human Rights (OHCHR)  

Palais des Nations  

CH-1211 Geneva 10, Switzerland  

Fax: +41-22-917-9008 (Geneva) +1-212-963-4097 (NY) 

E-mail: npillay@ohchr.org 

 

Copy to: urgent-action@ohchr.org 

catherine.ashton@ec.europa.eu 

eastgulf@amnesty.org 

info@leader.ir 

 

 .ًَاییذ ارطال الايتتاٌ يذم كؼٕر در اطاليٗ رژیى طفارت تّ را خٕد اعتزاضٗ َايّ ٕاَیذيیت ًْچُیٍ ػًا

 :داریذ ارطال سیز آدرص تّ يا آرػیٕ تزاٖ را خٕد اعتزاضٗ َايّ رَٕٔػت نطفا

freepoliticalprisoners@gmail.com 

 --------------------------------------------------------------------------------------

ْذف ایٍ كارسار  جهة . فزاخٕاٌ دادِ ػذِ اطت ،کارساری ْؼت ياّْ  يیثاػذ كّ تٕطظ كًیتّ يثارسِ تزاٖ آسادٖ سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ" يٍ صذاٖ أ ْظتى"

ایٍ . خإَادِ ْایؼاٌ  ٔ َیش تذت فؼار گذاػتٍ جًٕٓری اطاليی تزاٖ آسادٖ تًايٗ سَذاَیاٌ طیاطٗ اس سَذاٌ اطت دًایت جٓاَٗ  اس سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ ٔ

در طٕل ایٍ ْؼت ياِ ْز ْفتّ ٔضعیت یك سَذاَٗ طیاطٗ . ادايّ پیذا خٕاْذ كزد ،رٔس جٓاَٗ در دًایت اس سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ ، ۸۱۸۸ژٔئٍ  ۸۱كارسار تا 

ایت كزدِ عٗ تّ ستاٌ فارطٗ ٔ اَگهیظٗ يطزح ػذِ ٔ اس يزدو در َماط يختهف جٓاٌ خٕاطتّ يیؼٕد كّ تا ارطال َايّ اعتزاضٗ اس ایٍ سَذاَٗ طیاطٗ دًدر ططخ ٔطی

 .ٔ صذاٖ یك سَذاَٗ طیاطٗ تاػُذ

 ":يٍ صذاٖ أ ْظتى"دًایت كُُذگاٌ اس كارسار 

  (ميطه فزى ايزان)بزاى ايزان آساد

حقوق بطزفعال  -پيتز تاچل  
 اوجمه صدا

 راديو جىبص جواوان

 كاوون خاوران 

 راديو ٌمبستگي گوتىبزگ در سوئد

 راديو مالمو در سوئد

 --------------------------------------------------------------------------------------

 
 :گ ٔ طایت ایُتزَتٗ سیز يزاجعّ ًَاییذنطفا تّ ٔتال" يٍ صذاٖ أ ْظتى"در راتطّ تا كارسار  تزاٖ اطالعات تیؼتز
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