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 "هي صداى او ُستن" كارسار 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 !باشلو ًهٌصور اساصدای 

 !ًگذار صدايص را خاهوش كٌٌد
 

يُصٕر اس جًهّ کارگزاٌ . هٕ را َؼُیذِ تاػذَايزٔس کًتز کظی اطت کّ در جزیاٌ اخثار ٔاعتزاضات کارگزی ایزاٌ تاػذ َٔاو يُصٕر اطا

ًْزاِ جًعی دیگز اس فعانیٍ ػزکت ٔادذ اتٕتٕطزاَی تٓرزاٌ ٔدٕيرّ تّ هٕ َاطايُصٕر  .سَذاَی اطت کّ تذت ػذیذ تزیٍ فؼارْا قزار دارد

راِ اَرذاسی يجرذد تؼرکم کرارگزی يرٕازی ياَُرذ طرُذیکای  .طُذیکای کارگزاٌ ػزکت ٔادذ را يجذدا راِ اَذاسی ٔ ادیا کزد 4831در طال 

پرض اس  31اردیثٓؼرت طرال  41در . ّ ػرذٔادذ اس ًْاٌ اتتذا تا ٔاکُؼٓای عصثی ػٕراْای اطرميی ٔعٕايرم دزاطرت ٔخاَرّ کرارگز يٕاجر

أتاع  ٔ  ٔ خٕاطتّ ْای رادیکال ياَع اس طخُزاَی رفظُجاَی در يزاطى دٔنتی رٔس کارگز ػذَذ،اراسل ایُکّ کارگزاٌ يعتزض تا ػعارْا

ی ٔطرایز دزاطت ػزکت ٔادذ، ػٕراْای اطميی ٔخاَّ کارگز تا ْذایت کظاَی ًْچٌٕ عیٕضری ، يٓرذٔی خرٕاِ، نگیُری، فزجری ٔتٓزاير

در ایرٍ دًهرّ . پزداختُرذهٕ َاطراأتاع اطميی تّ دفتز طُذیکا دًهّ ٔعمِٔ تز تخزیة دفتز تّ ضزب ٔػتى فعانیٍ داضز در دفترز اس جًهرّ 

 . را تا تیغ تزیذَذ تا صذای أ را خايٕع کُُذهٕ َاطأدؼیاَّ ستاٌ يُصٕر 

 

در  ٔ ياِ در سَذاٌ ترّ طرز ترزد 3دطتگیز ٔتّ يذت   31ياِ طال دی  1نُذ رٔس پض اس اعتصاب گظتزدِ کارگزاٌ ػزکت ٔادذ در  هَٕاطا 

ترّ  38اتراٌ  83در هٕ َاطرايجرذدا  .ترٕديراِ تخرغ عًرذِ ای را در طرهٕل اَیرزادی يذثرٕص  3اس ایرٍ  ٖٔ .تّ قیرذ ٔایهرّ اساد گزدیرذ 38يزداد 

 .ٔػتى پض اس یک ياِ اس سَذاٌ اساد گزدیذپض اس ػکُجّ ٔضزب  ًْزاِ اتزاْیى يذدی تٕطظ طزتاساٌ اياو سياٌ در خیاتاٌ رتٕدِ ػذ ٔ

 

در اجمص طانیاَّ اتذادیّ تیٍ انًههی کارگزاٌ دًم َٔهم در نُذٌ ػزکت ًَٕد دٔ ْیترّ پرض اس تاسگؼرت اس اجرمص  38ٔی در تاتظتاٌ طال 

 .ٕیرم سَرذاٌ أیرٍ گزدیرذطانیاَّ   ای تی اف يجذدا در خیاتاٌ تٕطظ عٕايم ٔسارت اطمعات رتٕدِ ػذ ٔپض اس ػرکُجّ ٔضرزب ٔػرتى  تذ

پض اس يذتی ٔی را در دادگاِ اطميی يذاکًرّ ٔترّ جرزو اقرذاو عهیرّ ايُیرت کؼرٕر ترّ نٓرار طرال سَرذاٌ ًْٔچُریٍ ترّ جرزو تثهیرغ عهیرّ َ راو 

 .اطميی تّ یک طال سَذاٌ يذکٕو کزدَذ

 

اس ادايرّ يعانجرات پشػرکی ٔی  .ر داػرتّ اَرذخإَادِ اع تذت غیز اَظاَی تزیٍ ػرکُجّ ْرا ٔفؼرارْا قرزا ٔهٕ َاطادر طانٓای اخیز يُصٕر 

اٌ جهٕگیزی يیکُُذ، ٔی را اس أیٍ تّ سَذاٌ رجائی ػٓز تّ تُذ سَذاَیاٌ عادی يُتهم کزدِ اَذ ، أرا در سَذاٌ تٕطظ اراسل ٔأتاع سَذاَث

ذ تّ َذٕی کرّ ایرٍ سٌ  کرٕدکغ  را يزتثا يٕرد تْٕیٍ ػکُجّ قزار يیذُْذ، ًْظز تاردار پظزع را رتٕدِ ٔيٕرد ضزب ٔػتى قزار دادِ اَ

ايرا . در دادگراْی ترذٌٔ ٔکیرم ٔنُرذ دقیهرّ ای يجرذدا  يذکرٕو ترّ یکظرال سَرذاٌ گزدیرذ 31در تاتظرتاٌ طرال هٕ َاطرايُصٕر  .طهظ کزدِ اطت

ٔتیُرائی  أ را کرّ دارای تیًاریٓرای يختهرس جظرًی اطرت .ػهأت دکٕيت اطميی ٔسَذاَثاٌ ٔدطتگاِ قضای اٌ تّ ًْیٍ جا ختى َؼذِ اطرت

در َتیجرّ دًهرّ  31تًٓرٍ طرال  88ٔی در  .ٔی ػذیذا در خطز اطت را اس يعانجات يتعارف پشػرکی ترزای سَرذاَیاٌ َیرش يذرزٔو کرزدِ اَرذ

ترّ  اراسل دشب هللا يظتهز در سَذاٌ رجرائی ػرٓزتّ طرهٕنغ ٔضرزب ٔػرتى ٔی ْٔرى طرهٕنی ْرایغ، دنرار دًهرّ قهثری گزدیرذ ٔ سَذاَثاَاٌ ٔ

 .دیذتیًارطتاٌ يُتهم گز
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. دکٕيت اطميی يیخٕاْذ تا خايٕع کزدٌ ٔی صذای اعتزاض کارگزاٌ تّ تُگ ايرذِ را خرايٕع کُرذ. جاٌ يُصٕر اطاَهٕ در خطز اطت

يُصرٕر اطراَهٕ اس صرذاْای يعترزض . کارگزاٌ را اس داػتٍ فعانیٍ خٕد يذزٔو کُُرذهٕ َاطاآَا يیخٕاُْذ تا خايٕع کزدٌ صذای يُصٕر 

 . ایزاٌ اطت ػُاختّ ػذِ طثهّ کارگز

 

 !باش هٌصور اساًلوصدای 

 !ًگذار صدايص را خاهوش كٌٌد

  
 كويتَ هبارسٍ بزاى آسادى سًداًياى سياسي در ايزاى

 ٢٤٣١ اطیُذ  ٢١تزاتز تا  ٣١٢٢ يارص ٦

 

 

 :ًاهَ اعتزاضي

 

 اطاَهٕ ْز نّ طزیعتز تایذ تذت فؼار گذاػتّ ػٕد تا  اطميٗ جًٕٓرٖ .را يذكٕو يیكُى منصور اسانلو دطتگیزٖ يٍ

 .اساد كُذ سَذاٌ س را تذت يذأا ٔ يزاقثت پشػكٗ قزار دادِ ٔ ٖٔ را فٕرا ا

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

  . . . . . . . . . . اقايت يذم كؼٕر ٔ ػٓز

 

 :ًَاییذ ارطال سیز ْاٖ ادرص تّ را خٕد اعتزاضٗ َايّ نطیا
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 يذم كؼٕر در اطميٗ رژیى تطیار تّ را خٕد اعتزاضٗ َايّ يیتٕاَیذ ًْچُیٍ ػًا

 :داریذ ارطال سیز ادرص تّ يا ارػیٕ تزاٖ را خٕد اعتزاضٗ َايّ رَٕٔػت نطیا

freepoliticalprisoners@gmail.com 

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

ایٍ . ذاػتٍ جًٕٓری اطميی تزاٖ اسادٖ تًايٗ سَذاَیاٌ طیاطٗ اس سَذاٌ اطتدًایت جٓاَٗ  اس سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ ٔ خإَادِ ْایؼاٌ  ٔ َیش تذت فؼار گ

در طٕل ایٍ ْؼت ياِ ْز ْیتّ ٔضعیت یك سَذاَٗ طیاطٗ . ادايّ پیذا خٕاْذ كزد ،رٔس جٓاَٗ در دًایت اس سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ ، ٣١٢٢ژٔئٍ  ٣١كارسار تا 

ذِ ٔ اس يزدو در َهاط يختهس جٓاٌ خٕاطتّ يیؼٕد كّ تا ارطال َايّ اعتزاضٗ اس ایٍ سَذاَٗ طیاطٗ دًایت كزدِ در ططخ ٔطیعٗ تّ ستاٌ فارطٗ ٔ اَگهیظٗ يطزح ػ

 .ٔ صذاٖ یك سَذاَٗ طیاطٗ تاػُذ

 ":يٍ صذاٖ أ ْظتى"دًایت كُُذگاٌ اس كارسار 

, راديو جٌبص جواًاى, اًجوي صدا, بٌياد اعدام ًوجواًاى را هتوقف كٌيد رئيس -ًاسًيي افشيي جن, فعال حقوق بشز -پيتزتاچل, ( هيشي فزى ايزاى)بزاى ايزاى آساد

   سوئدراديو هالوو در  ,سوئدراديو ُوبستگي گوتٌبزگ در , كاًوى خاوراى

 --------------------------------------------------------------------------------------
 :ٗ سیز يزاجعّ ًَاییذنطیا تّ ٔتمگ ٔ طایت ایُتزَت" يٍ صذاٖ أ ْظتى"تزاٖ اطمعات تیؼتز در راتطّ تا كارسار 
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