
 

 

  2021 فوریه 2 تاریخ  در   آلمان -شهرهانوفر سوسیالیست  و   دموکرات  کنشگران کانون  سرگشاده نامه 
  به   سیاسی زندانیان  و  ها   اعدام ها،  دستگیری وضعیت   باره در فدارال آلمان  اعظم صدر مرکل  آنجال به

 گذشته  هفته  چهار  در ها ملیت  از ویژه 
 

 فدرال،   آلمان اعظم صدر مرکل  آنجال خانم

 

 جلب گذرد، می اسالمی جمهوری رژیم های زندان در و مردم بر ایران، در  چه آن هب  را شما ویژه توجه نامه این با ما

 . نمائیم می

  بیش به شکنجه و زندان دستگیری،  کشتار، مخالفان، سرکوب و بشر حقوق نقض در ایران اسالمی جمهوری رژیم سابقه

  علیه جنایت و بشر  حقوق مکرر نقض از نشان ها گزارش  تمامی هستید، مطلع که گونه همان .رسد می سال ۴۲ از

 . دارد ایران اسالمی جمهوری رژیم توسط  بشریت

 جاری سیاست ،مدت طوالنی زندانهای یا اعدام کاماح و ای دقیقه چند محاکمات مخالفین، دستگیری و قراردادن تنگنا در

 .دارد ادامه چنان هم گسترده بسیار ابعاد در امروز به  وتا بوده خود مخالفین با برخورد در رژیم این

  سفارت نقش و ایران از خارج در مخالفین کشتن برای ترور های تیم اعزام روشنفکران، و نویسندگان کشتار و ربودن

 ای پرونده دیگر متعدد موارد  و معترضین به «بیگانه عامل» و جاسوسی زدن تهمت رابطه، این در رژیم های خانه

  .است قطور

  و حمایت به .اند اجتماعی عدالت و آزادی شیفته ایران شهروندان و هایشان خانواده و سیاسی زندانیان مرکل، آنجال خانم

 .دارند نیاز المللی بین مجامع  و شما بشردوستانه پشتیبانی

 ... و واهواز کردستان بلوچستان،   مناطق در ویژه به ها  اعدام گسترش و ها دستگیری دیدج موج به را شما زیرتوجه در

 ۴در هاسرکوب این و  است شده تبدیل متداول امر یک به ایران در مدنی فعاالن سرکوب و بازداشت .نماییم می جلب

 . است شده شدیدتر اتنیکی مناطق در گذشته هفته

  اردبیل،  زاهدان، قم، اهواز، شهرهای های زندان در اعدام ٣٣ مجموع در تاکنون ایران دولت رسمی اطالعات اساس بر

  .است شده انجام قزوین و یزد  تبریز، زابل، شهر، مشکین مشهد، رشت، کرج، سنندج،

 

  زاهدان مرکزی زندان در اعدام به محکوم زندانی ۱۲۴ اکنونهم :گفت ایران بشر حقوق  سازمان به مطلع منبع یک

 . است شده قطعی  شان اعدام حکم که رددا وجود

 
 استانهای در نفر ۶۴ گذشته هفته چند طی که اند داده گزارش "هانگاو " بشر حقوق سایت وب مانند موثق خبری منابع

  امنیتی نیروهای توسط دیگر نفر ٣۲ حدود آن، از پیش . اند شده دستگیر کشور غرب در  کردنشین مناطق در و کردستان

 . اند شده احضار یا  دستگیر سنندج  و نقده سروآباد، بوکان، تبات، مریوان، د،مهابا شهرهای در

 سبک علیه "سیما و صدا"  رادیویی ایستگاه آمیز توهین اظهارات به که کرد، فرد یک ۲۰۲۱ ژانویه ۲۱ پنجشنبه، روز

  توسط ،داشت برتن را  خود کردی لباس اعتراض بعنوان "هلو" میدان در حالیکه در بود، معترض کردی پوشیدن  لباس

 . شد برده نامعلومی مکان به و شد دستگیر پلیس

 ملیحه پور، یزدانی  نسترن اتابکی، نازنین ": گالریس"  کرمانشاه بانوان موسیقی گروه اعضای گذشته روز چند در

 یچه که شد گرفته کتبی تعهدنامه آنها از و شدند احضار مخفی پلیس  توسط پوریزدانی الهام و فرحناکی سمیرا مرادی،

 بازداشت از وثیقه قرار با  گروه، این خوانندگان پور،  یزدانی نسترن  و اتابکی نازنین . دنکنن  منتشر تبلیغاتی  کلیپ گونه

 . شدند آزاد

  مکان به  و دستگیر ژانویه ۱۹ و ۱٣ های تاریخ در  محمدپور روژین و احمدی فریبا و نقده شهر از عبدهللا گالویژ

 شهرهای از برخی  در دیگر زن چندین همچنین . میباشند زندانی آنجا در بحال تا زمان آن از و شدند منتقل نامعلومی

 **.  اند گرفته قرار بازجویی مورد و دستگیر کردنشین



 

 

  سوآباد و زسق سنندج، مریوان، بوکان،  نقده، ،رباط مهاباد، تهران، کرج، شهرهای از فعال کردهای ها بازداشت موج این

 . دارد ادامه همچنان و شده آغاز تازه

 که شکنجه از ناشی اجباری اعترافات مورد در ویژه به  دارد، وجود گسترده های دستگیری این مورد در زیادی نگرانی

 . میشود گرفته ازدستگیرشدگان

 یزن خصوصی اموال آن  در که ها خانه در رقانونیغی های  بازرسی با همراه دادگاه حکم بدون ها دستگیری این بیشتر

 . شوند می ضبط

 تا اند داده قرار فشار تحت را شدگان دستگیر از برخی های خانواده اسالمی رژیم امنیتی نیروهای موثق، منابع گفته به

 . کنند خودداری ها دستگیری مورد در مطبوعات با مصاحبه از

 و مجدم علی مطیری،  علی  خسرجی، علی سیالوی، حسین : های نام به ایران زبان عرب مناطق از سیاسی زندانی پنج

  خود های لب زندان، نامناسب وضعیت و خود محکومیت به اعتراض در بودند، شده محکوم اعدام به که حیدری جاسم

 . دوختند را

 نفر دو اعدام بشر، حقوق برای متحد ملل سازمان عالی کمیساریای مقابل در اسالمی، جمهوری مسئولین رابطه، این در

 . کردند انکار را خفادجیان ناصر نام به دیگری شخص  همچنین و شده ذکر زندانیان از

 . ایم شده مطلع ژانویه ۲۹ تاریخ  در مطیری علی اعدام از فاصله این در ما متأسفانه،

 شهروندی حقوق و درمانی بهداشتی سیستم ،آموزش : مانند ابتدایی حقوق از مردم ایران، زبان بعر مناطق در

  می سرکوب ای وحشیانه طرز به آنها اعتراضات و ها خواسته  و هستند بیکار جوانان از زیادی تعداد . نیستند برخوردار

 . شود

  ورزشکاران، ورزشی، موسسات ،مدنی جامعه های تالش همه وجود با حسینی،  علی مهدی که شدیم مطلع همچنین ما

 اعدام دزفول شهر زندان  در ژانویه ۲۵ تاریخ در المللی، بین های سیاست و هنرمندان گیران، کشتی ملی، های تیم

 . شد

 

 مرکل،  خانم

  اعظم صدر بعنوان شما  از ما ها، زندان تحمل غیرقابل شرایط  و زندانیان سرکوب شدت و اعدامها زیاد تعداد به توجه با

 را زیر نکات بخواهید  اسالمی دولت از المللی بین سطح در چنین هم و خود جانبه دو روابط  در که داریم، تقاضا آلمان

 : کند اجرا

 اخیر های هفته در کامل های دستگیری و ها اعدام لیست انتشار -

   سیاسی زندانیان همه آزادی -

  شده دستگیر یا و اعدام که کسانی بستگان و ها خانواده برای خواهی عدالت منظور  به قانونی  تحقیقات انجام حق -

 . اند

 برای هیئت این تالش  و  ها بازداشت و  ها اعدام قانونی  های زمینه بررسی برای لمستق المللی بین هیئت یک اعزام -

 سیاسی.  نیانزندا آزادی

  سرنوشت از کسی وهیچ ندارد  وجود ها دستگیری این برای رسمی دلیل هیچ هنوز گزارش، این نگارش زمان از

 . داند نمی چیزی شدگان دستگیر



 

 

 

 سپاسگزاریم   بسیار شما پشتیبانی از پیشاپیش

 آلمان  -هانوفر سوسیالیست و دموکرات کنشگران کانون

kanoon.hannover@gmail.com 

 

 نامه:   پیوست

 : گذشته هفته چند در شده اعدام بلوچی 19 لیست *

 (19/12/2020) تاریخ در ،ریگی بهنام

 (19/12/2020) تاریخ در ریگی، شعیب

 (20/12/2020) تاریخ در ،خشت تاسعبدالبا

 (2020/12/20) تاریخ در هی،ز محمود امید

 (2020/12/3) تاریخ در ،باال راست حمید

 ((2020/12/31 تاریخ در جهانی، تادعس  کبیر

 (2020/12/31) تاریخ در آرایش، محمدعلی

 (2021/1/3) تاریخ در ،زهی قلندر الیاس

 (3/1/2021) تاریخ در ، دهواری حسن

 (2021/1/13) تاریخ در زاروزهی، جمال

 (1/15/ 2021) تاریخ در ،ریگی مجید

 ( 2021 ژانویه 19) تاریخ  در ،زهی عالی انور محمد

 ( 2021 ژانویه 20) تاریخ در ،()عبدالسار  خانشینی یونس

 (2021/01/20) تاریخ در ،هیز باجی الدین شمس

 (2021/01/20)تاریخ در ،دانیگب عبدالرئوف

 ( 2021 ، ژانویه 25) تاریخ در ،هیز بیربلوچ میر عبدالمجید

 (2021 ، ژانویه 25) تاریخ در ،هوییبرا مهربان

 (2021 ژانویه 30) تاریخ ،خلد دهقان جاوید

 (2021 ژانویه 30) تاریخ در ،نارویی انور

 



 

 

 : بوکان شهرستان در  ها دستگیری لیست **

 محمد پور، رسول قادر سلفی، علی محمدپور، راگین احمدی، فریبا محمدپور، فواد پور، رسول هیراش مهربان، حسین

  و نویسنده) زاده ایلخانی مصطفی سندی، فرهاد و محمد و رضا احمدی، امین محمد احمدی، رشید پور، رسول حاجی

 ( محقق

 

 پیرانشهر  در (2021 ژانویه 19) 1399 / 10/ 30 در  ها دستگیری لیست **

  سوران آذر، بایزیدی امیر  سرگتان، نبی پشتیوان ابراهیمی، رحمان خضری، الدین حسام خلیفانی، کریم الواسه، رسول

 سنندج شهر از عسل  عبدهللا و نقده شهر در زارتوستی دیاکو سروآباد، شهر در ادوایی سلمان مهاباد، شهر در محمدی

 . شد محکوم زندان سال 24 به کردافشاری صبا آقای

 

 : شوند می بازجویی و دستگیر کردستان شهرهای  از برخی در که زنانی لیست **

 (. 2021 ژانویه 9) 1399/ 10/ 20 تاریخ در مهاباد در محمدی آزرین و طالبانی دریا

 . شد دستگیر بوکان در (2021 ژانویه 9) 1399 / 10/ 20 در ناصری عظیمه

 . شد دستگیر بانه در (2021 ژانویه 11) 1399 / 10/ 22 در محمدی هتران

 . شدند دستگیر کرمانشاه در (2021 ژانویه 16) 1399 / 10/ 27 تاریخ در پور  یزدانی نسرین و اتابکی نازنین

 

 : شدند دستگیر 2021 ژانویه اواخر تا اوایل از که کردنشین شهرهای در افراد سایر لیست **

  حامد پور، رسول ایوب ویسی، فریده ،پور یزدانی الهام فرحناکی، سمیرا مرادی، ملیحه محمدی، ترانه ادوایی، اکرم

  ساالر زاده، حسین رانس ه،شام الدین محی محمدپور، سیروان زندی، محمد رسول،  حاجی الدین صالح پور، رسول

 زاده، کریم سیروان صمدی، دانا معتمی، سنجر سامانی، فرزاد عبدی، ایمان نوری، سیروان احمدی، مام افشین رهوی،

  احمدی، حاجی پیام احمدی، جیحا عبدهللا پیروتی، رسول پروازه، عادل بادروج، یب سهه علیداد، کارو پیروزی، جبار

 فریدون زاده، یوسف بهمن ادوایی، فردین بان،رمه حسین ادوایی، سلمان ،ادوایی سیامک ی،داریاز  رحمان زلفی، علی

 ،یوسفی امآر محمدپور، فواد پور، رسول هیرش محمدی، آسو سلیمی، رحیم سلیمی، امید پور، موسی فرهاد پور، مسی

  رشید ریحانی، طالب ،سخنور نجمه نژاد، عبدهللا شورش  آجی، صالح احمدی، ورشش الهی، افشین بابایی، بابک

 او پاس زاهر حیمی،ر سیروان کسرایی، اناز محمودی، امید امینی، سیروان دریازیی، رحمان چاوشی، ساالر حانی،ری

  جمشید معرفت، امید تابش، رحمان رفعتی، رحیم زندی،  فرهاد زندی، رضا ،احمدی محمدامین سل،آ عبدهللا پیش،

 حسین ورزی، الحص ایوب مرادی، جوانمیر احمدی، سرکوت ویلی،گ راکب غزالی، ساالر ،غزالی سامان حمیدی،

 گردشی، حسین براتی، حسن محمدپور، سردار ،حموی مه  کریم نوری، کامیل ان،مرادی آرام باسی،سیروزع پور، رسول

 سعید قادری، سعید شریفی،  سردار محمدی، فرامرز زاده، ایلخانی مصطفی خلفیان، سالم  آهو، پا شیرکوه الهی، احمد

 لقمان سید، ،اسپندار غفور شعبانی، جبِرئیل برهم، شورش پور، ولی منصور می،قاس جمال مالرحیمی، آراستو خالدی،

  انی،ژبو اسدی خلیل آشنا، باقری مصطفی موسوی، اردشیر  سید آبادی، علی  فیصل شیخه، شفیع نهالی، جمال طاهری،

 ، ......... لباشقز رسول بایزیدی، فردین محمدی، شیخ حداو

 

 

 



 

 

  آلمان، دمکرات لیبرال حزب ها، دمکرات سوسیال حزب سبزها، حزب آلمان، مختلف احزاب به نامه این رونوشت

 سبزها، حزب از Nuripour (المان پارلمان  نماینده ،پور نوری) برای جداگانه چنین هم و  مسیحی های دمکرات حزب

 جمله از مطبوعات به و ها دمکرات ،لیبرال حزب از Sarai-Djir Bijan (آلمان پارلمان  نماینده جیرسرایی )بیژن

HAZ,  Bild, Zeit, Presse, Neue جمله از آلمان  های تلویزیون به و RTL NDR, ZDF, ARD,شده فرستاده 

 است.
 

 ، فدرال آلمان جمهور رئیس مایر( اشتاین )فرانک ،Steinmeier rankF آقای برای مضمون این با هایی نامه ضمن در

Michele  ،ملل سازمان بشر حقوق عالی کمیساریای وایل(، )اشتفان Weil Stephan نیدرزاکسن، استان وزیر برای

Bachelet وپاار اتحادیه خارجه وزیر وبوخلت( )میشل Borrell Josef شد. فرستاده بورل( )جوزف 

 

 


