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 فراخوان اقدام فوري
 زندان سال  15به حکم عباس لسانی  افزایش

  عادالنه شدت نا عباس لسانی، فعال ترك آذربایجانی که به صورت خودسرانه در زندان اردبیل در استان اردبیل محبوس است، در پی دادرسی به 
ی بوده که در مقام قبلی خود  ی سال حبس محکوم شده است. ریاست دادگاه تجدیدنظر به عهده قاضی   15توسط دادگاه تجدیدنظر به تحمل  

  اعاده دادرسی   کشور درخواست   ، دیوان عالی 1399تیر ماه  . در  عهده داشته است   را بر   عباس لسانی به عنوان دادستان، وظیفه طرح اتهام علیه  
 .  ده است وي را رد کر 

  
 .یدکن يالگوبردار یراز متن ز  یا یسیداقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنو

  رییس قوه قضاییه ابراهیم رییسی
c/o Permanent Mission of Iran to the UN 

Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland 
 

 رییسی، ابراهیم آقاي جناب
 

 در نامنصفانه شدیداً قضایی هايروال پی در او .شود می ارسال آذربایجانی ترك فعال ،لسانی عباس خودسرانه بازداشت از نگرانی ابراز دلیل به نامه این
 .است کرده رد را وي دادرسی اعاده درخواست کشور عالی دیوان ،1399 ماه تیر در و است شده زندانی تجدیدنظر دادگاه و بدوي دادگاهمراحل 

 

با از امکان ارتباط وي را  مسئول توسط وزارت اطالعات در تبریز در استان آذربایجان شرقی دستگیر شد. مقامات 1397دي  25عباس لسانی در تاریخ 
 طی این. قرار دادندقهري  شدگیناپدید در وضعیتهفته  6خانواده، به مدت  ش ازانگهداريسرنوشت و محل  پنهان کردنداشته و با محروم دنیاي بیرون 

در سلول انفرادي براي مدتی مدید مطلق شکنجه  ممنوعیت اصلدر تناقض با و در بازداشت به سر برده اطالعات در اردبیل وزارت دوره، وي در بازداشتگاه 
که وي از انجام امري  ،  شدهمجرم انگاشته شدنش می  منجر به  کنند که  یدروغین  "اعترافات"به   روادا  او را  اندتالش کردهبازجویان وي    نگه داشته شده است.

با هدف ... بیش از دو نفر  جمعیتی« تشکیل اتهام از بابترا  عباس لسانیدادگاه انقالب تبریز  2، شعبه 1398تیر  13. در تاریخ ه استآن خودداري کرد
در استان یزد، مکانی در فاصله صدها کیلومتري از محل اقامت بستگانش،  »داخلی تبعید«دو سال  متعاقباً به هشت سال زندان و »کشوربرهم زدن امنیت 
 اتهام وي را به همچنین تجدیدنظر دادگاه. سال افزایش داد 10اتهام از هشت به  دادگاه تجدیدنظر حکم وي را براي این، 1398مهر  4محکوم کرد. در 

دادگاه . براي وي مقرر داشت پنج سال حبس اضافی ساخته ومحکوم  آذربایجان غربی با هدف جنگ با اقوام کرد»تحریک و تشویق اقوام ترك در استان «
 عباس ايها و گفتگوهاي رسانهها، مصاحبهسخنرانی ،دادگاه تجدیدنظردادگاه بدوي و  هاياز این اتهام تبرئه کرده بود. در دادنامه را بدوي عباس لسانی

منصفانه غیرشدت  مورد آن قرار گرفته به عباس لسانی که قضایی روند. اندذکر شده توسط وي »تیجرائم امنی« بر ارتکابدال عنوان شواهدي به لسانی
قاضی عالوه بر این، . خود نداشته است و زمان و امکانات کافی براي تهیه دفاعیهاز دسترسی به وکیل محروم بوده  بازپرسیوي در مرحله بوده است. 

تنظیم  را اوو اتهامات علیه  دهکررا صادر  علیه وي کیفرخواست ،طی مرحله بازپرسیکه ه دادستانی بود همان رسیدگی به پرونده وي در دادگاه تجدیدنظر
طبق .  مورد رسیدگی قرار نگرفتکشور یا دیوان عالی هرگز توسط دادگاه تجدیدنظر    طرفی قضاییبر مبناي عدم بی  عباس لسانی. اعتراض وکیل  کرده است

 .کند تحملخود را  حبس سال از مجازات 10 بایست ایران، وي قوانین کیفري
 

هاي سیاسی حقوق اقلیت ترك آذربایجانی، ناشی از انگیزه  وي در دفاع ازالملل معتقد است که پرونده عباس لسانی با توجه به سابقه طوالنی فعالیت  عفو بین
است.  رو بودهها و پیگردهاي قانونی متعدد روبهبا دستگیري یاساس امنیتهاي سیاسی بر مبناي اتهامات بیي همین انگیزهاست. وي پیشتر نیز در نتیجه

را به نحو  هاآنی مغازه تعمیر جواهرات آنان که نحوه گذران زندگی و امنیت مالی نیز از جمله با صدور دستور تعطیلخانواده وي را در عین حال مقامات 
  .اندتحت انواع آزار و اذیت و ارعاب قرار دادهمنفی متأثر ساخته است، 

 

گرفته است. ادامه حبس وي خودسرانه  هدف قرار  مورد  خود  هاي  به دلیل فعالیت   وي صرفًا   چرا کهرا آزاد کنید،    لسانی عباس    کنم درخواست می من از شما  
.  است   نبوده منطبق    منصفانه دادرسی    المللیبین   استانداردهايبا  بوده و    غیرمنصفانه  تجدیدنظر او کامالً  گاهداد هم  دادرسی اولیه و  هم  به این دلیل که    ،است 

  ا ب  امکان ارتباط اواز  ید تا زمان آزادي وي، با. ند شو بایست لغو  هستند،  وي انسانی از حقوق  آمیز مسالمت از استفاده  برآمده  که وي اتهامات و محکومیت 
 پایان یابد. آزار و اذیت و ارعاب خانواده وي  ید که  کن اطمینان حاصل   کنم درخواست می چنین از شما  . من هم شود وکیل و خانواده اطمینان حاصل  

 

 با احترام
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 تکمیلی اطالعات

هاي هاي قبلی وي بر پایه فعالیتاست. دستگیري  شده ها چندین بار دستگیر  ها به دفاع از حقوق اقلیت ترك آذربایجانی پرداخته و در نتیجه این فعالیتعباس لسانی طی دهه 
و حضور در مراسم  یجانی در روز جهانی زبان مادريآمیزي بوده است از قبیل انتشار تقویم به زبان ترکی آذربایجانی، شرکت در تجمعات فرهنگی ترکی آذربامسالمت

مفرط، از جمله گاز اشک آور و  قهریه ي نیروهاي امنیتی از نیروي که در نتیجه استفاده  1385خرداد شدگان ترك آذربایجانی در اعتراضات بزرگداشت چندین تن از کشته
هاي متعاقب آن بر هاي غیرمنصفانه و محکومیتهاي خود در معرض دادگاه اند. وي در رابطه با فعالیته ، براي بر هم زدن اعتراضات جان خود را از دست داده بودسالح گرم

 قرار گرفته است. یپایه اتهامات امنیت

در ارتباط  او  .  توسط مأمورین لباس شخصی وزارت اطالعات دستگیر شددادگاه انقالب تبریز در استان آذربایجان    2در شعبه  به هنگام حضور    1397دي    25عباس لسانی در  
هاي شناخته شده ها و دیگر بازداشتگاه ها، زندانهاي انقالب، کالنتريدادسرا، دادگاه دفاتر  به    خانوادي وي مکرراً  به دادگاه احضار شده بود.هایش  با اتهامات مربوط به فعالیت

، اما مقامات زیر پا گذاشتندوي    در شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی و شهر اردبیل در استان اردبیل مراجعه نمودند و صدها کیلومتر را براي پرس و جو درباره سرنوشت
در بازداشتگاهی  وي  که    اطالع یافتنددفتر دادستان اردبیل  طریق  از    عباس لسانیدستگیري، خانواده  وقوع  عات به آنان خودداري نمودند. شش هفته پس از  از ارائه هرگونه اطال

در حضور  خود را همسر یافت اجازه نجام این حال همچنان به مدت دو هفته دیگر از امکان تماس با او محروم ماندند؛ تا این که وي سرااما با  ،شوددر اردبیل نگهداري می 
 گرفت.قرار  این مقامات تحت بازجویی عباس لسانی همسر ،این دیدارطی . مالقات کند مقامات امنیتی

پرونده خود   بازپرسیمرحله    پایانتا  . وي  ه استغیرمنصفانه بود  دادگاه انقالب در اردبیل برگزار شد، شدیداً  1در شعبه    1398تیر    6خرداد و    20  دادگاه عباس لسانی که بین
، ه استالملل مورد بررسی قرار گرفت. در حکمی که توسط عفو بینه استاز وي بازجویی شد  وکیل مدافعدر غیاب    پیاپی، به این معنی که  مانده از دسترسی به وکیل محروم  

یاد  جرم»« و مدارك شواهدعنوان ، بههستندتماعات در قوانین بین المللی حقوق بشر ها و اجحق آزادي بیان، تشکل مشمول حمایت قوانینکه  ،ويهاي دادگاه از فعالیت
در ایران، از  یقومی ترك آذربایجان هايتاریخ جامعه اقلیت باره در ارائه سخنرانی ، شامل برگزاري جلسات در خانه وي و شرکت در اجتماعات فرهنگی هااین فعالیتکند. می

اسم ( گاماكبه ارتباط با  کرده است متهمچنین وي را هم. حکم دادگاه شوندمی اي خارج از ایرانهاي رسانه با سازمان مصاحبهو  1385ل جمله در مورد اعتراضات سا
شکیل تنیز  ، و  کندمیمنتشر  صورت آنالین  هاي را ب)، گروهی مستقر در خارج از ایران که خبرهاي جهانی و منطقه» به زبان ترکیملی آذربایجان جنوبی  جبهه آزادي «  مخفف

یاد   »فعالیت به اصطالح مدنی«عنوان به سانیعباس لي حقوق بشر هايفعالیت. در حکم دادگاه از است پیوسته آن را انکار کرده  سانیکه عباس ل امري ،یک گروه در ایران
 1شعبه ، 1398مهر  4در  اند.ذکر شده ، گاماكوي با  ادعایی ارتباطجرم ، از جمله یجرائم امنیتارتکاب به عنوان مدرك وي  يها و گفتگوهامصاحبه ،هاشده و سخنرانی

 افزایش داد. زندان سال 15به سال  8از  حکم وي را استان اردبیل دادگاه تجدیدنظر

شود. دادرسی منصفانه بایست حین روند تجدیدنظر محترم داشته شوند، چرا که این روند نیز بخشی از دادرسی کیفري محسوب می   مربوط به  طبق قوانین بین الملل، حقوق
طرف  ح، مستقل و بیحقوق دادرسی منصفانه شامل حق برخورداري از زمان و تسهیالت کافی براي تهیه دادخواست تجدیدنظر، حق مشاوره و حق دادرسی در دادگاه صال

رود در صورتی کند باید دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف باشد. بی طرفی دادگاه تجدیدنظر زیر سؤال میرا بررسی می رخواست تجدیدنظرخواهیکه د دادگاهیشوند. می
 است.  که در همان پرونده به عنوان دادستان در دادگاه بدوي شرکت کرده  باشدی یحاضر تحت نظر قاضی که مانند نمونه

اند با اتهامات واهی امنتی از جمله که در بازداشت مانده ها و برخی از آن  اندشده  هاي اخیر، دیگر فعاالن ترك آذربایجانی پس از شرکت در اعتراضات بازداشتدر هفته 
 محمد   ،  جوالنی  میثم  اکبرزاده،  عسگر  خیرجو،  علی  جمله  از   آذربایجانی  ترك  فعاالن  شدگان،  دستگیر  میان  دراند.  «توهین به رهبري» و «اخالل در نظم عمومی» مواجه شده 

الملل دریافته است که نیروهاي امنیتی سجاد ت، حضور داشتند. عفو بیناس نقصان دچار شدت به بینایی نظر از که جوالنی سجاد و پروین مصطفی پروین، مرتضی جوالنی،
ها ها در استان ها نفر از اقلیت ترك آذربایجانی بودند که در اعتراضاند. فعالین در میان ده وجرح قرار داده چندین فعال دیگر را در جریان بازداشت مورد ضرب جوالنی و 

  و  ارمنستان و آذربایجان بین اخیر جنگ در ایجانآذرب از حمایت دهنده  نشان اعتراضات این دستگیر شدند.  1399اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در مهر ماه 
 . کردندمی حمایت هادرگیري  در ارمنستان از شده  ادعا که بود ایرانی مقامات علیه

 براي خطاب قرار دادن گیرنده: فارسی یا انگلیسی   عزبان مرج 
 توانید متن را در زبان انتخابی خود تنظیم کنید. چنین میشما هم

 
 1399آذر    19کنید؛ تا لطفا در اسرع وقت اقدام 
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