
 

 

  سرکوب ربانیانق ابھمبستگی : ایران
  
   ٢٠٢٠اکتبر  ۶
  
  

  .رم محسوب می شودجدر ایران خواست ایجاد تشکالت سندیکایی مستقل از حکومت یک 
  

 بود کھ ھ اش در زندانسال ۶ تمحکومدر حال گذراندن ، "اتحادیھ آزاد کارگران ایران" از رھبران جعفر عظیم زاده
دان رجایی شھر در نرا بھ ز او اما بھ ناگھان .سانندرخبر آزادی اش را بھ اطالعش می  ٢٠٢٠مارس  ١٨در 

ھای غذا بھ خاطر اعتصاباو . کندمی ی نسلول انفرادی زندا یک و درشھرستان کرج واقع در غرب تھران منتقل 
  . شده استبھ شدت تضعیف بھ کرونا ویروس  متعدد و ابتال 

  
  .سر می برندھ وخیمی در زندان ب بینھایتدر شرایط  سندیکالیست، دو معلم دمحم حبیبیو  اسماعیل عبدی

  
از جملھ  ،در وضعیت مشابھ ای قرار دارند ،نود نیستاز عقایدشان خش کھ حکومت یافرادو  دگراندیشان از بسیاری

 ۵تا  ٣با محکومیت ھای  آن ھا. کیوان باژنو رضا خندان ، بکتاش آبتینسھ عضو کانون نویسندگان ایران بھ نام ھای 
کانون نویسندگان و سازماندھی فعالیت ھای فرھنگی فعالیت در چارچوب آن ھا  علت محکومت. دانی می شوندزن سال

 . فوت کرد ٢٠٠٠گداشت برای احمد شاملو، شاعر ایرانی کھ در سال ریک مراسم بز
  

زن جوان یک از  وکالتسال زندان بھ خاطر  ١٢مبارز حقوق بشر، محکوم بھ  دادگستری ووکیل  نسرین ستوده
بھ دلیل . دست می زنداعتصاب غذا  بھ ٢٠٢٠اوت  ١١یخ رتا دردر اعتراض بھ شرایط زندان  او. معترض بھ حجاب

، سپتامبر ٢۴در . نتقل می شودمسپتامبر بھ بخش مراقبت ھای ویژه بیمارستانی در تھران  ١٩وخامت سالمتی اش در 
   .دوباره  بھ زندان اوین برمی گردانند او را ،علی رغم وضعیت سالمتی اش

  
. ھستند است و زندان ھا بسیار غیر بھداشتیھا آن بھ مراتب بیشتر از ظرفیت  زندان ھا در ایرانتراکم جمعیتی 

مناسبی برای شیوع محیط  این شرایط. بھ میزان صفر می باشدو حتی  بسیار محدوددرمانی  تامکانابھ  دسترسی
از وضیعت وحشتناک زندان ھای  ،سازمان عفو بین الملل ٢٠٢٠گزارش ژوئیھ  ، ھمان طور کھکرونا ویروس ھستند

  .ایران پرده برمی دارد
  

  :خواستار سازمان ھای سندیکایی فرانسوی مافوق یل البھ د
  

، انبدی، دمحم حبیبی و کلیھ کارگرعآزادی بدون قید و شرط نسرین ستوده، جعفر عظیم زاده، اسماعیل  -
 .زندانی ھستیم سندیکالیست ھا و نویسنده  ھا و  زندانیان عقیدتی

 
ن آارائھ خدمات درمانی بھ  بھ منظور حفاظت ھمھ افراد زندانی در برابر کرونا ویروس واقدامات الزم اتخاذ  -

 .ھستیم ھا
 

  
  )ت .د .اف .س(کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار 

  )ت .ژ .س(کنفدراسیون عمومی کار 
  ) او. اس. اف(راسیون متحده سندیکایی فدکن

  )سولیدر(اتحاد سندیکایی ھمبستگی 
                                                      )آ .اس .ان .او( اتحاد ملی سندیکاھای مستقل


