
 

ه براى آزادى زندانيان سياسىكميته مبارز                    
  

www.iamhervoice.wordpress.com                                      freepoliticalprisoners@gmail.com 

www.iranpoliticalprisoners.com                                           BM Box 6754, London WC1N, U.K. 

 http://cfppi.blogspot.com                                                     +44 (0) 7572356661   

                                           

 "مه صداى او ٌستم" كارسار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !باش وژاد  حامد روحیی صدا

 !وگذار صدايص را خاموش كىىد
 

ایٍ تیًاری عالج َاپذیزی اطت کّ در تظیاری يٕارد يُدز تّ . او اص اطت تا تیًاراٌ يثتال تّ تیًاری   ًْثظتگی  رٔس خٓاَی  ياِ يّ ۶۲

خٓاٌ . را ضزٔری يیظاسد  ای ٔ ًْیؼگی ت تظیار دردَاک اطت ٔ يزاقثت ززفّفهح، در يٕاردی تّ يزگ يُدز يیؼٕد، ٔ در تٓتزیٍ زان

 .را تّ پیغ يیثزد  ٔ خٓاَی  ْای يثتالیاٌ تّ او اص، خٕد را طاسياٌ دادِ اطت، ٔ فعانیتی اَظاَی اَظاَیّت، تزای خهة تٕخّ خٕايع تّ َیاس

 

زايذ را رژیًی کّ اس اَظاَیّت تیگاَّ اطت، رژیًی کّ تُٓا . طی ْى ْظتزايذ سَذاَی طیا. َژاد يثتال تّ تیًاری او اص اطت  زايذ رٔزی

در طیاْچانی  زايذ. ٔ دردَاک يسکٕو کزدِ اطت  اع تا خايعّ، طزکٕب ٔ تسقیز ٔ ػالق ٔ سَذاٌ ٔ اعذاو اطت، تّ يزگی تذریدی راتطّ

  .ٔو اطتتزیٍ ايکاَات طثی ْى يسز  ْای طانى را ْى خٕرد يیکُذ، اس اتتذایی کّ اَظاٌ

 

خٕد را ػزذ دادِ   داطتاٌ سَذگی ،طال زثض َٕػتّ تٕد ۷۰ٔ پیغ اس تقهیم يداساتغ تّ  ۶۰۰۳اکتثز  ۷۱ای کّ در تاریخ  زايذ در َايّ

ايزٔس ْای طیاطی خٓاٌ  تزیٍ َظاو  اس ضّذ اَظاَی  افقی در خًُٓی کّ یکی  زقٕقی ٔ تی  ای فقیز تذَیا يیایذ، فقز ٔ تی زايذ در خإَادِ. اطت

تزیٍ  سٔد تّ او اص يثتهی يیؼٕد، دٔا ٔ درياٌ ایٍ تیًاری خزج دارد، تا پیغ رفتّ  تزای يیهیَٕٓا خٕاٌ ایزاَی آفزیذِ اطت، زايذ خیهی

 . خُٓى اطت  ی ْى سَذگیكْای پشػ يزاقثت

 

ٖٔ . تّ ارٔپا یا آيزیکا طفز کُذ زايذ خٕاٌ، يثم ْز خٕاٌ دیگزی تا یک دَیا آرسٔ، تصًیى يیگیزد کّ اس راِ عزاق ٔ غیز قإََی

در .تّ ایٍ تزتیة ْى تار يخارج طزطاو آٔر تیًاریغ را اس دٔع خإَادِ فقیزع تز دارد ٔ ْى تّ تسصیم داَؼگاْی خٕد ادايّ دْذخٕاطت 

اٌ تاس يیگزدد، ٔ ياِ در سَذاٌ ارتیم يسثٕص يیکُُذ، پض اس آسادی، زايذ تّ طٕر قإََی تّ ایز ۴عزاق زايذ را دطتگیز ٔ تّ يذت 

تْٕیٍ " رْثز"گٕیُذ تّ   يی. ای دطتگیز يیکُُذ ْیچ تٓاَّ  زايذ را تی ۶۰۰۳  ياِ يّ ۴ياِ تعذ، در  ۷۰. ْیچگَّٕ اتٓايی تّ أ ٔارد ًَیکُُذ

ّ يذأا ٔ تذٌٔ تٕخّ تّ تیًاریغ کّ اکٌُٕ تظیار پیؼزفتّ، تذٌٔ ْیچگَٕ. گٕیُذ عضٕ طاسياَی اطت کّ طزفذار طهطُت اطت يی! کزدِ

در ایٍ يذت زايذ در يقاطعی کُتزل ٔ ازظاص َیًی اس تذَغ، ٔ . أیٍ ٔ در اَفزادی زثظغ يیکُُذ ۶۰۳رٔس در تُذ  ۴۰ی، كيزاقثت پشػ

 .کايال اس دطت داد، ايا دردع را دیذَذ ٔ تّ زال خٕدع رْا کزدَذ دیذ چؼى راطتغ را

 

اس داطتآَای يظخزِ دطتگاِ   تٕدَذ، پض اس اَتخاتات سیز فؼار تّ يدثٕرع کزدَذ یکیزايذ را کّ پیغ اس اَتخاتات دطتگیز ٔ سَذاَی کزدِ 

. کّ کّ زايذ در ْز فزصتی اَکار کزدِ اطت  داطتاَی. ٔ آَچّ را کّ تّ أ دیکتّ يیکزدَذ تز کاغذ تیأرد تثهیغاتی خُایتکاراٌ را تکزار کُذ

  .دادگاِ اَقالب تّ يزگ يسکٕو کزدَذ ۶۲ّ ی  زايذ را اتتذا در ػعثتز يثُای ایٍ ًَایغ ٔزؼیگز

 

تّ خزو ارتثاط تا يخانفیٍ رژیى  زثض تعشیزیپایّ تٕد کّ دطتگاِ قضائی خُایتکاراٌ ْى يدثٕر ػذ آٌ را تّ دِ طال   ایٍ زکى آَقذر تی

در سَذاٌ سَذِ تًاَذ تٔاثیزی در زکى اعالٌ کزدِ اطت کّ زايذ تّ دنیم تیًاری ًَیتٕاَذ  صزیساقإََی خٕد رژیى   ایُکّ پشػکی. کاْغ دْذ

ايکاٌ يذأا ٔ يزاقثتی کّ  تذٌٔ  ْیچ دنیهی  زايذ خٕاٌ ، کٕر ػذِ، تخؼی اس اَذايغ اس کار افتادِ، ٔ ُْٕس تی. ایٍ قاتالٌ َذاػتّ اطت

 .اطت در سَذاٌ اطت  تزایغ زیاتی

 

 

 



 

ه براى آزادى زندانيان سياسىكميته مبارز                    
  

www.iamhervoice.wordpress.com                                      freepoliticalprisoners@gmail.com 

www.iranpoliticalprisoners.com                                           BM Box 6754, London WC1N, U.K. 

 http://cfppi.blogspot.com                                                     +44 (0) 7572356661   

                                           

 

 .يٍ قزتاَی کى خزخی تٕدِ او ،تزای ایداد ٔزؼت قزتاَی يیخٕاطتُذگٕیذ ایُاٌ  زايذ يی. زايذ را ایُک تّ سَذاٌ سَداٌ تثعیذ کزدِ اَذ

 .رٔد صذای زايذ اس ایٍ فزاتز ًَی 

 

 !باش وژاد  حامد روحیصدای 

 !وگذار صدايص را خاموش كىىد
  

  .تٓیّ ػذِ اطت" يٍ صذاٖ أ ْظتى" يتٍ تاال تٕطظ ازًذ فاطًٗ در زًایت اس كارسار * 
 كميتً مبارسي بزاى آسادى سوداويان سياسي در ايزان

 ۷١۲۳ تًٍٓ ۶٢تزاتز تا  ۶۰۷۷ فٕریّ ۷١

 

 

 :وامً اعتزاضي

 

ْز چّ طزیعتز زايذ تایذ تست فؼار گذاػتّ ػٕد تا  اطاليٗ خًٕٓرٖ .را يسكٕو يیكُى نژاد  حامد روحی دطتگیزٖ يٍ

 .آساد كُذ سَذاٌ  را تست يذأا ٔ يزاقثت پشػكٗ قزار دادِ ٔ ٖٔ را فٕرا اس 

 
 . . . . . . . . . . . . . . .   َاو

  . . . . . . . . . . اقايت يسم كؼٕر ٔ ػٓز

 

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

High Commissioner for Human Rights 

E-mail: npillay@ohchr.org 

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

 

Copy to: urgent-action@ohchr.org 

catherine.ashton@ec.europa.eu 

eastgulf@amnesty.org 

info@leader.ir 

 .ًَاییذ ارطال اقايتتاٌ يسم كؼٕر در اطاليٗ رژیى طفارت تّ را خٕد اعتزاضٗ َايّ يیتٕاَیذ ًْچُیٍ ػًا

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

freepoliticalprisoners@gmail.com 

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

 ایٍ. اس سَذاٌ اطت زًایت خٓاَٗ  اس سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ ٔ خإَادِ ْایؼاٌ  ٔ َیش تست فؼار گذاػتٍ خًٕٓری اطاليی تزاٖ آسادٖ تًايٗ سَذاَیاٌ طیاطٗ

در طٕل ایٍ ْؼت ياِ ْز ْفتّ ٔضعیت یك سَذاَٗ طیاطٗ . ادايّ پیذا خٕاْذ كزد ،رٔس خٓاَٗ در زًایت اس سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ ، ۶۰۷۷ژٔئٍ  ۶۰كارسار تا 

اس ایٍ سَذاَٗ طیاطٗ زًایت كزدِ  در ططر ٔطیعٗ تّ ستاٌ فارطٗ ٔ اَگهیظٗ يطزذ ػذِ ٔ اس يزدو در َقاط يختهف خٓاٌ خٕاطتّ يیؼٕد كّ تا ارطال َايّ اعتزاضٗ

 .ٔ صذاٖ یك سَذاَٗ طیاطٗ تاػُذ

 ":يٍ صذاٖ أ ْظتى"زًایت كُُذگاٌ اس كارسار 

, ( ميشه فزى ايزان)بزاى ايزان آساد

فعال حقوق بشز -پيتزتاچل  

 واسويه افشيه جم

 اوجمه صدا

 راديو جىبص جواوان

 كاوون خاوران 

 راديو ٌمبستگي گوتىبزگ در سوئد

مالمو در سوئد راديو  

 --------------------------------------------------------------------------------------
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 :نطفا تّ ٔتالگ ٔ طایت ایُتزَتٗ سیز يزاخعّ ًَاییذ" يٍ صذاٖ أ ْظتى"تزاٖ اطالعات تیؼتز در راتطّ تا كارسار 

www.iamhervoice.wordpress.com 
http://cfppi.blogspot.com 

www.iranpoliticalprisoners.com 
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