
 

 

 

 

 

 

 

 

 دبیر کل محترم سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش جناب

 اعضا محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

 جهانی مسئولین محترم سازمان های حقوق بشر 

 

باشند، مقابله با فراگیر شدن این ویروس میبرای مبارزه با ویروس کرونا بوده و کشورهای مختلف جهان در تالش در شرایطی که جهان در حال 

تلفات انسانی شمار فراگیری و  سرعت ،بینانه و تصمیمات غیر منطقی رهبران ایرانغیر واقعهای متاسفانه شاهد هستیم که در نتیجه سیاست

پیشگیرانه از سوی مسئوالن جمهوری اسالمی ویروس کرونا در اکثر شهرهای ایران بحالت  اقدامات و تدابیر عدم اتخاذ  و از سویی کرونا   وسیر و 

 غیر قابل کنترلی در آمده است. 

شده است. با   وع اپیدمی کرونا تبدیلها به یکی از مراکز شیبسیار زیاد زندانیان در ایران، زندان تعداد با توجه به شرایط بسیار اسفناک بهداشتی و 

امنیتی، های بسیار شدید کنترل  تدابیر و به دلیل  ؛یز بارها بدان تاکید شده استنالمللی کمال تاسف همانگونه که در گزارشات مختلف مجامع بین

سرنوشت زندانیان سیاسی به نگرانی  ،کرونا و در این گرفتاری جهانی ویروس   گرفتهمورد بایکوت قرار  شدت ه ب زندانیان سیاسی در ایران خبرهای

 است.  دامن زدهدر مورد سالمتی ایشان ها و جامعه دهاخانو 

ها در خصوص های مختلف، نگرانیبهانه بیماریتحت  محبوسین سیاسی با توجه به سابقه نظام جمهوری اسالمی ایران در حذف فیزیکی منتقد

 برند دو چندان شده است. های امنیتی به سر میان که در بازداشتگاهسرنوشت زندانیان سیاسی در ایر 

خاطر دفاع از ه که صرفا ب  متاسفانه در شرایط کنونی فراگیر شدن اپیدمی کرونا، هنوز از سرنوشت برخی از زندانیان سیاسی تورک آزربایجانی 

اند، خبری در دست نبوده و مقامات های سنگین محکوم شدهه حبسب های امنیتیها و سازمانحقوق شهروندی و هویتی خود با احکام دادگاه

 آورند. عمل میهشدت ممانعت بهب آزربایجانی زندانیان سیاسی زادیآجمهوری اسالمی ایران از امنیتی 

مان ق بشر ساز محترم شورای حقو  ی، از دبیر کل محترم سازمان ملل متحد و اعضا«های سیاسی آزربایجانسازمانهمکاری پلتفرم »عنوان هما ب

 جهتبرای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی ایران کنونی،   یخواهیم که در شرایط بحرانملل متحد و فعالین حقوق بشری در جهان می

ایران تحت حاکمیت زیرا در  ؛بشتابند های این زندانیان و مردم آزربایجان خانوادهبه یاری سریعا و با تمامی ابزارها زربایجان آزندانیان سیاسی  ادیز آ

کردن زندانیان  آزادم در صورت عد باشد. میهای امنیتی در خطر و بازداشتگاه ها زربایجانی در زندانآجان زندانیان سیاسی  ،جمهوری اسالمی

 باشد. مسئولیت جان همه زندانیان سیاسی آزربایجانی با مقامات جمهوری اسالمی ایران میسیاسی 

 با احترام

 های سیاسی آزربایجانسازمانهمکاری پلتفرم 

 یی آزربایجانجوجنبش دانش 

 تشکیالت مقاومت ملی آزربایجان 

  ات آزربایجان جنوبیحزب دمکر 
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و اعضا  سازمان ملل دبیر کل های سیاسی آزربایجان بهتنامه پلتفرم همکاری سازمانمراجع

های ایران ن سیاسی در زنداناازمان ملل در خصوص وضعیت زندانیبشر س ون حقوقکمیس

  در شرایط شیوع ویروس کرونا


