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Uluslararası insan hakları örgütlerinin saygın yetkilileri 

 

Dünya ülkeleri Korona virüsü ile mücadele ederken, ve bu virüsün daha da yayılmasına karşı tedbirler uygularken, 

ne yazık ki İran liderlerinin irrasyonel politikaları ve gerçekçi olmayan kararlarının bir sonucu olan insanların çok 

sayıda hayatlarının kaybetmesine tanık olmaktayız. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri tarafından önleyici 

tedbirlerin geç alınması ve alınan tedbirlerin ise yetersiz olduğu nedeniyle virüs bir çok şehir ve illerde kontrol 

edilemez hale gelmesi  herkesi endişelendirmektedir. 

İran'daki sağlık sisteminin acınacaklı durumu ve ülke hapishanelerinde çok sayıda mahkum saklanılması nedeniyle, 

hapishaneler Koronavirüsü salgınının insanların hayatına en tehlikeli merkezlerden biri haline gelmekte ve ne yazık 

ki, çeşitli uluslararası insan hakları kurumları tarafından bildirildiği gibi son derece sıkı güvenlik şartların 

uygulanması, İran'da siyasi mahpusların durumundan haberdar olmayı zor duruma getirmiştir ve siyasi mahpusların 

kaderi, şimdiki sağlık durumu aileleri ve toplum için bir endişe kaynağı haline gelmiştir. 

İran İslam Cumhuriyeti'nin geçmişinde, çeşitli bahaneler altında gözaltına alınan veya siyasi mahkumların 

öldürülmesiyle ilgili kanıtların bulunmasından dolayı, İran'daki siyasi mahkumların akıbetine ilişkin ciddi endişeler 

ortaya çıkmıştır. 

Ne yazık ki, Korona virüsü salgınından dolayı gerçekleşen özel durumda, İran mahkemeleri ve güvenlik kurumları 

tarafından yalnızca vatandaşlık haklarını mahkemeler ve yetkililer tarafından savunmaktan ağır hapse mahkum 

edilen Azerbaycanlı Türk sivil eylemcilerin kaderi konusunda belirsizlikler devam etmekte ve İran İslam 

Cumhuriyeti'nin güvenlik yetkilileri, Azerbaycanlı Türk siyasi mahpusların serbest bırakılmasını ciddi şekilde 

engelliyor. 

Biz “(Güney) Azerbaycan Siyasi Kuruluşları Emektaşlık Platformu” olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne 

ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin saygın üyelerine ve dünyadaki insan hakları eylemcilerinden İran İslam 

Cumhuriyeti'ne mevcut krizde siyasi mahkumları serbest bırakması konusunda baskı yapmaya çağırır siyasi 

mahpusların aileleri ve Azerbaycan halkına yardımcı olmalarını talep ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin 

yönetimi altında olan İran'da, Azerbaycanlı siyasi mahpusların yaşamları hapishanelerde ve gözaltı merkezlerinde 

tehlikededir. Tüm Azerbaycan siyasi mahkumlarının sağlığı ve hayatının sorumluluğu İran hükümeti yetkililerine 

aittir. 
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