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 ایران اسالمی جمهوری یۀیقضا قوۀ محترم ریاست

 رئیسیم سیدابراهی والمسلمین االسالم حجت آقای جناب

 احترامو  باسالم

 در سرعت به شایع شده و درکشور که است ماه یک از بیش ویروس-کُرونا مهلک بیماری ،دارید استحضار که یطور همان       

 ذیربط،منجر ارگانهای وسایر بهداشت محترم وزارت ازسوی الزم تمهیدات تمام رغم به.است یافته کشورگسترش مختلفی شهرها

 !است نفرشده دهها فوت و هزارنفر چند مبتالشدن به

 زندانها این در محبوسین و کشور مختلف زندانهای پرسنل و مأمورین ازابتالی ای کننده نگران بسیار گزارشهای بین دراین

 میتوانند ناخواه-خواه هستند؛ درارتباط وتردد زندانها از خارج محیط با طبیعی صورت به که زندانها وپرسنل مأمورین! منتشرمیشود

 بیماری این شیوع اخبار اینکه گردند.کما زندانیان و خود ابتالی شده،سبب زندانها داخل به مهلک بیماری این ویروس ناقل

 .میشود کشورنیزشنیده زندانهای از دربرخی

 وبسیارگران نایاب بعضا، کمیاب جامعه درسطح بیماری این با مقابله برای کننده وضدعفونی بهداشتی لوازم که دیعنایت دارحتماً 

 درزندانهای محبوسین اینکه لحاظ به و بود. ده خواهدرون جامعاز بیش زندانها داخلدر کمبودها این طبیعتا.است شده

 خارج محیط از بیشتر عمالً زندانها ؛میشوند نگهداری جمعیزیاد و تراکم وبا با یکدیگر نزدیک درارتباط بسته، کشوردرمحیطی

 در همانطوریکهلذا  !داشت خواهد بیشتری وشدت سرعتهم  محبوسین خطرابتالی دلیل همین به دارند! قرار آلودگی درمعرض

مدت و  ،سالیق، تبعیضدورازه ب سیاسی زندانیان ۀهم به مرخصی اعطای با دارد ضرورت،اید نموده اعالم نیز خود قبلی تصمیمات

 مثبت اقدام مثابه به سیاسی، زندانیان به مرخصی اعطای .شود جلوگیری درزندان انسانی بزرگ فاجعۀ ازوقوع...میزان محکومیت و

 .دشخواهدتلقی  جهانی مجامع و کشور افکارعمومی زندانیان، های خانواده نزد در دوستانه وانسان

 خواستاراعطایدالیل فوق بنا به  درخواست، این ۀامضاکنند یروزنامه نگاران،شعرا، نویسندگان، محققین و فعالین مدنی آذربایجان ما

 :هستیمبه شرح زیر  آذربایجانی دربند مدنی فعالین باالخص،سیاسی زندانیان کلیۀ به مرخصی
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