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Hörmətli BMT baş katibi Antonio Guterres 

Hörmətli BMT-nin İnsan Haqları Şurasının üzvləri 

Hörmətli beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının rəsmiləri 

 

Dünya ölkələri Korona virusu ilə mübarizə apararıb bu virusun yayılmasına qarşı tədbirlər almaqda olsalar 

də, təəssüf ki, İran rəhbərlərinin irrasional siyasətləri və qərarları nəticəsində ölkədə çox sayda insanın 

həyatını itirməsinə şahid oluruq. Profilaktika tədbirlərinin İran İslam Respublikası rəsmiləri tərəfindən gec 

alınması və görülən tədbirlərin isə yetərli olmadığı nəticəsində, bir çox şəhər və rayonlarda virusun 

yayılması nəzarətdən çıxaraq hər kəsin ciddi narahatlığına səbəb olmuşdur. 

İranın səhiyyə sisteminin acınacaqlı vəziyyəti, ölkənin həbsxanalarında çox sayda məhbusun saxlanılması və 

virusun həbsxanalarda yayılma xəbərləri səbəbindən, hal-hazırda həbsxanalar insanların həyatı və sağlamlığı 

üçün ən təhlükəli mərkəzlərdən birinə çevrilibdir. İranda müxtəlif beynəlxalq insan hüquqları müdafiə 

qurumlarının bildirdiyinə görə, Təəssüf ki, alınan ciddi təhlükəsizlik tələblərindən dolayı siyasi məhbusların 

durumundan xəbərdar olmaq çox çətindir və bu şəraitdə siyasi məhbusların taleyi ailələri və xalq arasında 

ciddi narahatlıq yaradıb. 

İran İslam Respublikası, keçmişdə müxtəlif xəstəlik bəhanələr ilə siyasi məhbusların öldürməsi ilə bağlı 

faktlar və dəlillərin aşkarlanması, İran həbsxanalarında saxlanılan siyasi məhbusların taleyi ilə bağlı 

narahatlıqları intensivləşdirir. 

Təəssüf ki, Korona virusu epidemiyasının yaratdığı xüsusi vəziyyətdə, İran məhkəmələri və təhlükəsizlik 

qurumları tərəfindən yalnız öz kimlik və vətəndaş hüquqlarını tələb edən Azərbaycanlı türk məhbusların 

taleyi ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər davam etməkdə və həmin vətəndaş fəalları saxlayan və həbs edən 

qurumlar onların sərbəst buraxılmasına ciddi mane olur. 

Biz, “(Güney) Azərbaycan Siyasi Quruluşlarının Əməkdaşlıq Platforması” olaraq, Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının Baş katibini və BMT İnsan Haqları Şurasının hörmətli üzvlərini və dünyanın insan haqları 

fəallarını İran İslam Respublikasına mövcud böhranda siyasi məhbusların sərbəst buraxması üçün təzyiq 

göstərməyə çağırır, Azərbaycan xalqına və siyasi məhbusların ailələrinə kömək etmələrini tələb edirik. İran 

İslam Respublikasının idarəçiliyində olan həbsxanalarda və istintaq mərkəzlərində saxlanılan Azərbaycanlı 

siyasi məhbusların həyatı təhlükə altındadır. Sərbəst buraxılmayan bütün Azərbaycanlı siyasi məhbusların 

sağlamlığı və həyatı ilə əlaqədar İran dövlətinin rəhbərləri bilavasitə məsuliyyət daşıyır. 
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