اﯾران :ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺳرﮐوب
 ۶اﮐﺗﺑر ٢٠٢٠
در اﯾران ﺧواﺳت اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮑﻼت ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ﺣﮑوﻣت ﯾﮏ ﺟرم ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
ﺟﻌﻔر ﻋظﯾم زاده از رھﺑران "اﺗﺣﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔران اﯾران" ،در ﺣﺎل ﮔذراﻧدن ﻣﺣﮑوﻣت  ۶ﺳﺎﻟﮫ اش در زﻧدان ﺑود ﮐﮫ
در  ١٨ﻣﺎرس  ٢٠٢٠ﺧﺑر آزادی اش را ﺑﮫ اطﻼﻋش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن او را ﺑﮫ زﻧدان رﺟﺎﯾﯽ ﺷﮭر در
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﮐرج واﻗﻊ در ﻏرب ﺗﮭران ﻣﻧﺗﻘل و در ﯾﮏ ﺳﻠول اﻧﻔرادی زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاھﺎی
ﻣﺗﻌدد و اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ وﯾروس ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺿﻌﯾف ﺷده اﺳت.
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑدی و ﷴ ﺣﺑﯾﺑﯽ ،دو ﻣﻌﻠم ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت در ﺷراﯾط ﺑﯾﻧﮭﺎﯾت وﺧﯾﻣﯽ در زﻧدان ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از دﮔراﻧدﯾﺷﺎن و اﻓرادی ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت از ﻋﻘﺎﯾدﺷﺎن ﺧﺷﻧود ﻧﯾﺳت ،در وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫ ای ﻗرار دارﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺳﮫ ﻋﺿو ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾران ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﺑﮑﺗﺎش آﺑﺗﯾن ،رﺿﺎ ﺧﻧدان و ﮐﯾوان ﺑﺎژن .آن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﮑوﻣﯾت ھﺎی  ٣ﺗﺎ ۵
ﺳﺎل زﻧداﻧﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻋﻠت ﻣﺣﮑوﻣت آن ھﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﭼﺎرﭼوب ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ
ﯾﮏ ﻣراﺳم ﺑزرﮔداﺷت ﺑرای اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو ،ﺷﺎﻋر اﯾراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻓوت ﮐرد.
ﻧﺳرﯾن ﺳﺗوده وﮐﯾل دادﮔﺳﺗری و ﻣﺑﺎرز ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ  ١٢ﺳﺎل زﻧدان ﺑﮫ ﺧﺎطر وﮐﺎﻟت از ﯾﮏ زن ﺟوان
ﻣﻌﺗرض ﺑﮫ ﺣﺟﺎب .او در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺷراﯾط زﻧدان در ﺗﺎرﯾﺦ  ١١اوت  ٢٠٢٠ﺑﮫ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذا دﺳت ﻣﯽ زﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل
وﺧﺎﻣت ﺳﻼﻣﺗﯽ اش در  ١٩ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺗﮭران ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .در  ٢۴ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر،
ﻋﻠﯽ رﻏم وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣﺗﯽ اش ،او را دوﺑﺎره ﺑﮫ زﻧدان اوﯾن ﺑرﻣﯽ ﮔرداﻧﻧد.
ﺗراﮐم ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ زﻧدان ھﺎ در اﯾران ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از ظرﻓﯾت آن ھﺎ اﺳت و زﻧدان ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾر ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﺳﺗﻧد.
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺻﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷراﯾط ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺷﯾوع
ﮐروﻧﺎ وﯾروس ھﺳﺗﻧد ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔزارش ژوﺋﯾﮫ  ٢٠٢٠ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔو ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ،از وﺿﯾﻌت وﺣﺷﺗﻧﺎک زﻧدان ھﺎی
اﯾران ﭘرده ﺑرﻣﯽ دارد.
ﺑﮫ دﻻﯾل ﻓوق ﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﻧدﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓراﻧﺳوی ﺧواﺳﺗﺎر:
-

آزادی ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﻧﺳرﯾن ﺳﺗوده ،ﺟﻌﻔر ﻋظﯾم زاده ،اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑدی ،ﷴ ﺣﺑﯾﺑﯽ و ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮔران،
ﺳﻧدﯾﮑﺎﻟﯾﺳت ھﺎ و ﻧوﯾﺳﻧده ھﺎ و زﻧداﻧﯾﺎن ﻋﻘﯾدﺗﯽ زﻧداﻧﯽ ھﺳﺗﯾم.

-

اﺗﺧﺎذ اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔﺎظت ھﻣﮫ اﻓراد زﻧداﻧﯽ در ﺑراﺑر ﮐروﻧﺎ وﯾروس و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن
ھﺎ ھﺳﺗﯾم.
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