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موج پشتیبانی تشکلها و شخصیتهای مختلف ایران و جهان از 

 جعفر عظیم زاده
 حمایت جهانی گسترده از کارزار لغو اتهامات امنیتی 

 
کارزار لغو اتهامات امنیتی تحت عناوینی  چون "اخالل در نظم و امنیت ملی و.."  یک کارزار بی سابقه اجتماعی استت کته بتا 
بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از زندان و در آستانه اول مه آغاز شد. خواست مشتصتا ایتی بتیتانتیته لتغتو 

 تمامی پرونده های مفتوحه برای کارگران، معلمان و تمامی فعالیی سیاسی از جمله خود آنهاست.  
 

ایی کارزار تا هم اکنون با حمایت گسترده ای در داخل و در خارج کشور روبرو شده است. از جمله تشکلهای کارگری، فعالیی و 
رهبران کارگری و معلمان معترض و اکتیویست های سیاسی، اتحادیه های کارگری و نهادهای انساندوست در ستحتج جتهتانتی از 
ایی بیانیه و خواستهای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی اعتال  حتمتایتت کترده 

 اند. ردیف کردن لیست ایی حمایت ها خود گویای ابعاد وسیع ایی کارزار علیه جمهوری اسالمی است: 

به ما اتهام "اجتماع و تبانی به  قصد اقدام علیه امنیت ملی کشوور" زده انود و بور  
این اساس با حکم های طویل المدت در زندان اوین محبوس هسوتویوما موا هومو وون  
هزاران کارگر و معلم معترض ، هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسوانوی دوود و  
هم طبقه ای هایمان نداشتیما تمام فعالیتهای ما و دیگر همکاران زنودانوی موان در  
کانون صنفی معلمان ،اتحادیه آزاد کارگوران ایوران و دیوگور تشوکولوهوای مسوتوقول  
کارگری و معلمان در مقابل دیدگان افکار عمومی قرار دارد و بر هوموگوان روشون  

 استا 
 

فعالیتهای ما برای دست یابی به مطالبات قانونی و انسوانوی موان نونوان موحورز  
است که حتی مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده هوایوموان بوه موا اتوهواموات  
امنیتی وارد کرده اند تماما معطوف به فعالیتهایی از قبیول جوموو آوری امدوا در  
اعتراض به دستمزدهای زیر دط فقر ،ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و موعولوموان  
و فعالیت در آنها،شرکت در تجمعات صنفی در مقابول موجولو   و وزارت کوار و  
 ارائه نامه های اعتراضی به نهادهای مسئول و دیگر کنشکریهای صنفی استا 

 برگرفته از بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسی صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاستا  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مدمون آنها از جانب نشريه نيستا

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 
 حمایت های بین المللی:

 نروژ -کنفدراسیون اتحادیه های کارگری  -
 اتحادیه کارگران پست در کانادا -
 اتحادیه کارگران خدمات بریتیش کلمبیای کانادا -
نامه های شورای اتحادیه های کارگری در ونکور به گای رایتدر، متقتامتات  -

 جمهوری اسالمی و خحاب به جعفر عظیم زاده
 فدراسیون اتحادیه های کارگران متال در آلمان )اگ متال)  -
 در استرالیا New south Walesمجمع اتحادیه های کارگری استان  -
 اتحادیه کارگران کشتیرانی در استرالیا -
 اتحادیه کارگران ساختمان، جنگل،  معدن  و انرژی در استرالیا -
نامه اعتراضی جان کالرک رهبر ائتالف علیه فقر اونتاریو کانادا در نامته  -

 خود به سازمان جهانی کار
 اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، -
کنفدراسیون بیی المللی اتحادیه های کتارگتری، آی تتی یتو ستی و اعتال   -

اینکه جعفر عظیم زاده، بهنا  ابراهیم زاده و متحتمتد جتراحتی نتمتایتنتدگتان 
 واقعی تشکلهای کارگری در ایرانند.

 اتحادیه  سراسری کارگران سوئد، ال.او  -
 سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد  -
اتحادیه کارگری فرانسه  س اف د ، ث ژ ت ،اف اس او ، هتمتبتستتتگتی  ٥  -

سود سولیدر ، او ان اس آ ،  در حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستتهتایتش  
 و درخواست پایان اعتصاب غذا از او

 
کنفرانس سالیانه یونیسیون در شهر ساحلی برایتون در جنوب شرق انگلیس  -

که گردهمایی از بزرگتریی سندیکای کتارگتران بتصتش دولتتتی و عتمتومتی بتا 
 یکمیلیون و سیصد هزار عضو است

 
متیتلتیتون  ٥٥]بیتش از  (IndustriALL)آل  اتحادیه  جهانی اینداستری -

 عضو[،
متیتلتیتون  ٥٥]بتیتش از  (ETUC)کنفدراسیون سندیکاهای کارگری اروپا  

 عضو[، 
 ، (TUC)میلیون عضو[  ٦کنگره  سندیکایی بریتانیا ]بیش از 

 ، (IFJ)ها( خبرنگاران محبوعات)  فدراسیون جهانی )ژورنالیست
 ، (ICTUR)مرکز جهانی حقوق سندیکایی 

 ,UNITE)اتحادیه  کارگران بصش عمومی و سیستم حمل و نقل بریتانیتا 

The Union) ، 
 ، (UNISON)اتحادیه  کارکنان دولت بریتانیا 

 ، (NUT)اتحادیه  سراسری معلمان بریتانیا 
 ،(OSSTF)های اونتاریو، کانادا  فدراسیون دبیران دبیرستان

 ، (UCU)های بریتانیا  اتحادیه  استادهای دانشگاه و کالج 
 ، (NASUWT)مجمع مل ی مدیران مدارس و معلمان زن بریتانیا 
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آهتتی،  اتتتحتتادیتته  ستتراستتری کتتارگتتران راه
نتقتل بتریتتتانتیتا  رانی، و حتمتل و  کشتی

(RMT) ، 
نشتتانتتان بتتریتتتتتانتتیتتا  اتتتحتتادیتته  آتتتش

(FBU) ، 
کودیر “ کمیته  دفاع از حقوق مرد  ایران 

(“CODIR)، 
 
تشکتل کتارگتری ستوئتد، ستازمتان  ٥  –-

ال.او، سازمتان  -سراسری کارگران سوئد
متترکتتزی کتتارمتتنتتدان ستتوئتتد، ت.س.او، 
اتتتحتتادیتته ستتراستتری متتعتتلتتمتتان ستتوئتتد، 

 اتحادیه کارگران ترانسپورت سوئد 
 
نتفتر از  ٢٢همبستگی و پشتیتبتانتی  --

چتتهتتره هتتای شتتنتتاختتتتته شتتده، فتتعتتالتتیتتی 
اجتماعی و محققیی و استادان دانشتگتاه 
در آمتتتریتتتکتتتا، کتتتانتتتادا و اروپتتتا از 
جعفرعظیم زاده  و کتارگتران ایتران : 
اسامی به ترتیب الفباء( همراه با سمت 

 و عنوان سازمانی:
دانشتتکتتده  (Greg Alboگتترگ آلتتبتتو)

علو  سیاسی دانشگاه یتورک و یتکتی از 
ویتترایشتتگتتران نشتتریتته ستتوستتیتتالتتیتتستتت 

 ریجستر.
کتتتتتتتتتتوئتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتی.ب.انتتتتتتتتتتدرستتتتتتتتتتون)

Kevin.B.Anderson)  پتتروفستتور
علو  اجتماعی از دانشگاه کالتیتفترنتیتای 

 سانتا باربارا 
 (Syrus Binaستتتیتتتروس بتتتیتتتنتتتا)

پروفسورمحقق ممتاز اقتتتصتاد دانشتکتاه 
مینوسیتای آمریکا و اقتصاددان صتلتج و 

 امنیت.
 (Noam Chomskyنوا  چامسکی)

پتروفستور زبتان  ٬انستتیتتتو پتروفستور
 .MITشناسی دانشگاه 

 (John Clarkeجتتتتتان کتتتتتالرک)

 -سازماندهنده ائتالف علیه فقر. انتاریو
 کانادا

 (Safia Gahayrستتفتتیتته گتتاهتتایتتر)

رئیس کمیته همبستگی بیی المللی. کتیتو 
 آنتاریو.

معتاون  (Sam Gindinسا  گیی دیی)
بازنشتستتته رئتیتس کتارگتران اتتومتبتیتل 
کانادا و مسئول سابق عدالت اجتتمتاعتی 

 در دانشگاه یورک. 
 David Mcدیتتتویتتتد متتتک نتتتالتتتی)

Nally)   پتتروفستتور دانشتتکتتده عتتلتتو
 سیاسی دانشگاه یورک .
Piergiorgioپتتیتترجتتورجتتیتتو متتورو)

(Pier)Moro )  دبتتتیتتترارتتتتبتتتا تتتات
 کارگری آسیا و استرالیا.

رئتیتس  (Leo Panitch(لئو پانیک 
متتحتتقتتقتتان کتتانتتادا در اقتتتتتصتتادستتیتتاستتی 
مقایسه ای و پروفسور محقق ممتازعتلتو  
سیاسی از دانشگاه یتورک و ویترایشتگتر 

 سوسیالیست ریجستر.
 Hermanهتتتترمتتتتان روزنتتتتفتتتتلتتتتد)

Rosenfeld) متتدرس و  ٬نتتویستتنتتده
 فعال عضو پروژه سوسیالیستی

 
شاهیی نجفی، خواننده و ترانه سرای  -

 مشهور
 
بیانیه کنفرانس روز جهانی حمایت از  -

زندانیان سیاسی در اسلو در حتمتایتت از 
جعفتر عتظتیتم زاده و ختواستتتهتایتش و 
خواست پایان دادن به اعتتتصتاب غتذای 

 او. 
 
حضور اعتتتراضتی در متقتابتل اجتالس  -

ساالنه سازمان جهانی کتار و انتعتکتاس 
صدای اعتراض جتعتفتر عتظتیتم زاده و 

 کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

 
پیکت های اعتراضی در ختارج کشتور  -

از جتتمتتلتته پتتیتتکتتت هتتای اعتتتتتراضتتی بتته 
مناسبت روز جهانی حمایت از زنتدانتیتان 

 سیاسی در کشورهای مصتلف 
 
بیانیه بیش از صد نفر از کتنتشتکتران  -

 سیاسی از داخل و خارج از ایران
 

حمایت ها از جانب  
تشکل، شخصیت ها، 
مبببراکبببر کبببارگبببری 

 و ... از ایران:
حمایت کتارگتران از متراکتز متصتتتلتف  -

 کارگری و نهادهای اجتماعی:
 پتروشیمی پلی اتلیی كرمانشاه-
اعال  حمایت کارگران رستوران ختلتیتج  -

 فارس، 
 کارگران پتروشیمی بندر اما ،  -
کارگتران قتالتبتهتای صتنتعتتتی ستایتپتا  -

 وقالبهای صنعتی ایران خودرو،
 دانشجویان دانشگاه گوهردشت کرج،  -
جمعی از کارگران فصلی و ساختتمتانتی  -

 شهر جدید اندیشه )کرج(، 
مهترشتهتر ”  ونک پارک“ کارگران شرکت  -

 کرج، 
کارگران گچکار ساختمانی ایترانتی در  -

 کشور عراق، 
کتتارگتتران جتتوشتتکتتار لتتولتته هتتای گتتاز  -

 خانگی سنندج، 
کارگران اخراجی فوالد زاگترس )ووب  -

 آهی کردستان(، 
جمعی از کتارگتران اختراجتی پترریتس  -

 سنندج، 
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 ت م ا ا   بببا   
 ك م ن ی ن   ب ر ا ی   آ ز ا د ی   ك ا ر گبر ا ن   ز نبد ا ن ی 

 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

now.com-them-http://free 

جمعی از کارگران بازنشستته صتنتایتع  -
 فلزی ایران، 

 کارگران اخراجی نساجی کردستان،  -
 جمعی از بازنشستگان تهران،  -
 جمعی ار پرستاران تهران،  -
جمعی از کارگران بازنشسته کارخانته  -

 ریسندگی و بافندگی شاهو سنندج، 
جمعی از کارگتران بتازنشتستتته کتیتان  -

 تایر، 
جمتعتی از بتازنشتستتتگتان )آمتوز  و  -

پترور .ستازمتتان تتامتتیتی اجتتتمتتاعتی و 
 وزارت نفت(، 

 جمعی از کارگران ساختمانی سنندج،  -
جمعی از کارگران ساختتمتانتی استتتان  -

 البرز، 
جتمتعتی از زنتان کتارگتر بتازنشتستتته  -

 تهران، 
جمعی از کتارگتران ستاختتتمتانتی بترج  -

 کالج واقع درمینی سیتی تهران،
کارگران اخراجی و بازنشسته شرکتت   -

 پرسی ایران گاز، 
 جمعی از زنان خانه دار در تهران ،  -
جمعیت دفاع از حقوق کودکتان کتار و  -

 …خیابان و
 
بیانیه ی جمعی از دانشجویان،معلمتان  -

و کارگران کولبر مرز نوسود در حتمتایتت 
 از جعفر عظیم زاده

 
بیانیه هایی از فتعتالتیتی کتارگتری و  -

چتتهتتره هتتای شتتنتتاختتتتته در اعتتتتتراضتتات 
معلمان و فعالیی سیاسی در حتمتایتت از 
جعفر عظیم زاده، از جتمتلته:  پترویتی 
محمدی، ناهید خداجو، جوانمیر مترادی 
از اعضا اتحادیه آزاد کتارگتران ایتران، 

محمود صالحی از رهتبتران شتنتاختتته  -
شده کارگری در سقز، هتاشتم ختواستتتار 

نماینده معلمان در کانون صنفی معلتمتان 
مشهد، اسماعتیتل عتبتدی دبتیتر کتانتون 
صنفی معلمان، محمود بهشتی لتنتگترودی  
و رسول بداقی از اعضای هیات متدیتره 

شتعتلته پتاکترون -کانون صنفی معلمتان، 
فعال علیه اعدا  و مادری کته دختتتر  
ریحانه جباری بدستت حتکتومتت استالمتی 
اعتتدا  شتتد،  عتتلتتی اشتترافتتی، صتتدیتتق 
کریمی، حسی مجتیتدی، رضتا بتهترامتی، 
بهرا  عابدینی و آیت نیتافتر ستصتنتگتوی 
کمیته پیگیری بترای ایتجتاد تشتکتلتهتای 

 کارگری
 
زنتدانتی ستیتاستی و  ٥٤نامه حمایتی  -

زندانیانی که تحت عنوان جترائتم غتیتر 
سیتاستی در زنتدان رجتایتی شتهتر بستر 
میبرند. سهیل بابادی، محمتد جتراحتی، 
بتتتهتتتنتتتا  ابتتتراهتتتیتتتم زاده، زانتتتیتتتار 
مرادی،رمضان احمد کمال،احمد کریمی، 
مهدی عظیمی، ابراهیم فیروزی، یتاستر 
حمیدی شهرابی، حسیی کاکاوند، حمیتد 

 نوروزی، حسیی غالمی آور
 
نفر از فعالتیتی ستیتاستی،  ٤٦١نامه   -

کارگری و مدنی در کمپینی تحت عتنتوان 
حمایت از حقوق قانونی آقایان متحتمتود 
بهشتی ، اسماعیل عبدی و جعفر عظیم 

 زاده،
 
 ومتاری اعتتتراضتی  صتدای جتعتفتر  -

امضتا ،  ٤٦٥٥عظیم زاده باشیم،  بتا 
ارسال به قوه قضایتیته و  کتمتیتستیتون 

  ١٥اصل 
 
نامته جتمتعتی از زنتدانتیتان ستیتاستی  -

محبوس در زندان اویی  و ابراز نگرانتی 
 نسبت به وضعیت جعفر عظیم زاده 

 
نامه های حمایت تشکتل هتا و جتمتع  -

های کارگتری  و کتانتون هتای صتنتفتی 
 معلمان: 

اتحادیه آزاد کتارگتران ایتران، کتانتون -
 مدافعان حقوق کارگر، 

انجمی صنفی کارگران بترق و فتلتزکتار -
 کرمانشاه،

کمیته پتیتگتیتری ایتجتاد تشتکتل هتای  -
 کارگری ایران، 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایتجتاد  -
 تشکل های کارگری،

سندیکتای شترکتت واحتد، ستنتدیتکتای  -
 نیشکر هفت تپه ، 

 
 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک  -
 
 سندیکای نقاشان استان البرز،  -
اعضتتتای اتتتتحتتتادیتتته ازاد کتتتارگتتتران -

 شهرستان سنندج، 
 کانون صنفی معلمان ایران )تهران(،  -
 کانون صنفی معلمان اسالمشهر،  -
فعالیی صنفی معلمان خراسان جنتوبتی  -

 ، 
فعاالن صتنتفتی فترهتنتگتیتان ختراستان  -

 رضوی، 
 کانون صنفی فرهنگیان گیالن،  -
 جمعی از فرهنگیان استان زنجان، -
جمعی از فعاالن فرهتنتگتی شتهترستتتان  -

 بروجرد، 
کتتانتتون صتتنتتفتتی فتترهتتنتتگتتیتتان استتتتتان  -

 چهارمحال و بصتیاری،
 … کانون صنفی معلمان البرز و  -
 
حمایت علی معزی و امیر امیترقتلتی و  -

سعید شیرزاد سه  زنتدانتی ستیتاستی از 
 جعفر عظیم زاده

http://free-them-now.com
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اعتراض جتمتعتی از زنتان بتازنشتستتته -

کارگری به تداو  فشار بر جعفترعتظتیتم 
 زاده  

 
نامه ای با امضای مشترک در حمتایتت  -

از جعفر عظیم زاده،  با خواست پایتان 
دادن به اعتتصتاب غتذای او:   نتاصتر 
زرافشان ؛ کتانتون نتویستنتدگتان ایتران، 
اکبرمعصو  بیگی ؛ کتانتون نتویستنتدگتان 
ایتتران، بتتکتتتتتا  آبتتتتتیتتی ؛ کتتانتتون 
نویسندگان ایران، علتیترضتا عتبتاستی ؛ 
کانون نتویستنتدگتان ایتران، عتلتی اکتبتر 
پتتتیتتترهتتتادی ؛ ستتتنتتتدیتتتکتتتای شتتترکتتتت 
واحتتدفتتکتتیتتومتترث التتفتتتتتی ؛ ستتنتتدیتتکتتای 
کارگران شرکت واحد،علی نتوری شتاد ؛ 
سندیکای کارگتران شترکتت واحتد، عتلتی 
اکبر نظری ؛ سندیکای کارگتران شترکتت 
واحد، کاظم فرج الهی؛ انجمی صتنتفتی 
روزنامه نگاران آزاد، بتابتک پتاکتزاد ؛ 
انجمی صنفی روزنامه نگاران آزاد، علتی 
اصغرواتی ؛ کانون صنفی معلمان ایران، 
حسیی امیدی ؛ سندیکای کارگران نقا  
تهرانف مازیار گیالنی نژاد ؛ سندیتکتای 
کارگران فلزکارمکانیکف محمد اکتبتری ؛ 
سندیکای کارگران فلزکارمکانیکف حمیتد 
شتتترقتتتی ؛ ستتتنتتتدیتتتکتتتای کتتتارگتتتران 

 فلزکارمکانیک
 

دیدار با خانواده جعفتر عتظتیتم زاده و 
حتمتایتت از او:  دیتدار ختانتواده هتتای 
آقایان محمود بهشتی و رسول بتداقتی و 
اسماعیل عبدی بته هتمتراه تتعتدادی از 
معلمان با خانواده جعفر عظتیتم زاده ،  
دیدار تعدادی از اعضای اتتحتادیته آزاد 
کارگران ایران و فعالیی کارگری استتتان 
کردستان با خانواده جعفر عظیم زاده ، 
دیدار جمعی از هتیتات دبتیتران واعضتا 
کانون نتویستنتدگتان ایتران بتا ختانتواده 
جعتفتر عتظتیتم زاده ،دیتدار جتمتعتی از 
فعالیی ستیتاستی، اجتتتمتاعتی و متادران 
 پارک الله با خانواده جعفرعظیم زاده  

 
پیا  همبستتگتی و اعتال  حتمتایتت از  -

جعفر عظیم زاده ار سوی  شریف ساعتد 
پتتنتتاه نتتمتتایتتنتتده جتتمتتعتتی از کتتارگتتران 
ریسندگی پرریس سنندج، خلیل کتریتمتی 
نماینده جمعی از کتارگتران ستاختتتمتانتی 
کردستان، منصور کریمی نماینده جمتعتی 
از کارگران گاز خانگی استان کردستان، 
مظفر صالج نتیتا عضتو هتیتئتت متدیتره 
اتتتحتتادیتته آزاد کتتارگتتران ایتتران، هتتادی 
سلیمانی، ، هاشم رستتتمتی، و کتریتمتی 
فتعتالتیتی کتتارگتری  بته نتتمتایتنتدگتی از 

 بصشهای مصتلفی از کارگران کردستان 
 
اعال    وفان تویتری در حتمتایتت از  -

 جعفر عظیم زاده
 
بیانیه انجمی صنفی کارگران چادرملتو  -

) آستتفتتالتت  تتوس (، انتتجتمتتی صتنتتفتتی 
کارگران ستاختتتمتانتی متریتوان، انتجتمتی 
صنفی کارگران خبازی هتای ستنتنتدج و 
حومه، انجمی صنتفتی کتارگتران ختبتازی 
های مریوان و سروآباد در اعتتتراض بته 
اجرای احکا  شتالق در قتبتال کتارگتران 
معتدن  تالی آق دره و در حتمتایتت از 
خواست لغو اتهامات امنیتی از پترونتده 

 معلمان، کارگران و فعالیی اجتماعی 
نامه مشترک بهتنتا  ابتراهتیتم زاده و  -

محمد جراحی دو تی از فعالیی کتارگتری 
شناخته شده در زنتدان در حتمتایتت از 
جعفر عظیم زاده  و ختواستتتهتایتش  و 
 خواست پایان دادن به اعتصاب غذایش

اعال  هتمتراهتی و حتمتایتت زنتدانتی   -
سیاسی علیرضا گلیپور از جعفتر عتظتیتم 

 زاده
 
تجمعات اعتراضی تعدادی از فعتالتیتی  -

کارگری، و معلمان بته هتمتراه ختانتواده 
جعفر عظتیتم زاده در  متجتلتس، دفتتتر 
روحانی و مقتابتل زنتدان اویتی، تتجتمتع 
کارگران و خانواده های آنتان در پتارک 
کتودک ستتنتنتتدج در اعتتتتتراض بتته عتتد  

پاسصگوئی دستگاه قضائتی بته ختواستت 
جعفرعظیم زاده  و شالق زدن کتارگتران 

 "آق دره"  
کمپیی تصویری با پیا  جعفر را ازاد  -

 کنید در تلگرا  
 و....

 
تنظیم از کمپیتی بترای آزادی کتارگتران 

 زندانی
 ٢٥٤٦ژوئی  ٢٤، ١٥تیر  ٤

 شهال دانشفر
S h a h l a . d a n e s h f a r٢@

gmail.com 
 
 
 

بیانیه ببیبا از  بد 
تببن از کببنببشبب ببران 
سببیبباسببی و مببدنببی، 
خبببانبببواده هبببا و 
زندانیان سیاسی ببه 
نببهبباد هببای بببیببن 
 المللی حقوق بشر؛

 
بتیتش از  ١٥تیر ماه  ٢امروز چهارشنبه 

صد تی از کنشتگتران ستیتاستی و متدنتی 
دربتتیتتانتتیتته ای بتته وضتتعتتیتتت و شتترایتت  
زندانیان اعتصاب کننتده در زنتدانتهتای 

 ٬ایران جعفر عظیم زاده 
احستان متازنتدرانتی و ٬علیرضاگتلتیتپتور

شهرا  پتورمتنتصتوری اعتتتراض و ابتراز 
نگرانی کردند . ایشان با اعال  حمتایتت 
از ایتتی زنتدانتتیتتان ستتیتتاستی نستتبتت بتته 

 وضعیت آنها هشدار دادند.
 

 متی بیانیه به ایی شرح است:
 

انسان زاده شدن تجسد وظتیتفته بتود و 
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انسان بودن در ایران، بی شتک، زنتدان 
 و رنج را در بر خواهد داشت، چرا؟!

ایی نامه سرگشاده را از روی نگترانتی و 
ناراحتی، اما آگاهانه، با ایتی متقتدمته 
شروع میکنیتم تتا دوبتاره ایتی متهتم را 
یادآور باشیم، همانگتونته کته پتیتش از 

 ایی نیز شاهد رخدادهای تلخ و ناگوار
بوده ایم و یک یک آنتهتا را، پتیتش از 
وقوع حادثه ای غیرقابل بازگشت و از 
سر دادخواهی، به نهادهای بیی التمتلتلتی 

 انعکاس داده ایم.
 

در ایران انسان در مقتابتل زنتدان قترار 
گرفته است و حال، ستراستر ایتی ختاک 
بی دادرس را زمتزمته متردان و زنتانتی 
فراگرفته که به دادخواهتی، ختون ختود 

 را در کنار قحره قحره خون
انستتانتتهتتایتتی یتتافتتتتته انتتد کتته فتتریتتاد 
عدالتصواهی و ماهیتت ختود را بترآورده 

 بودند.
الز  نیست متنی با جمتالت تتاثتیترگتذار 
ارائه دهیتم، چترا کته آنتچته در ایتران 
میگذرد، دربردارنده فاجعه ای انستانتی 
می باشد.سرنوشتی که جان بستیتاری از 

 افراد بی گناه را در زندان ربود،
ستار بهشتی، هدی صابر و نامهایی کته 
دیگر قلم از تکرار آنها در نتامته هتایتی 

 از ایی دست به ستوه آمده است.
 

مدت زمتانتی استت کته وختامتت اوضتاع 
نگران کنتنتده ی حتقتوق بشتر و صتدور 
احکا  غیر انسانی از جتانتب حتاکتمتیتت 
برای انسان های بی گناه، احکتامتی کته 

 جان و زندگی همه انسان ها را در
ایران به مصا ره انداختته، بته جتایتی 
رسیده است که بسیاری از زندانتی هتای 
سیاسی، راهی جز بستی لبتهتای ختود و 
اعتصاب غذاهای سنتگتیتی و ختحترنتاک 

 نمی بینند.
زنجیره ای از گوشت و خون انسان های، 
در زندان های ایران ساختته شتده استت 
تا با یکدیگر بصوتنتنتد سترود آزادی و 

عدالتی را که از ایتی ختاک بتار ستفتر 
 بسته است. زنجیره ای که ما را با

نامهایی چون: جعفر عظیم زاده ، عتلتی 
رضتتا گتتلتتی پتتور ،احستتان متتازنتتدرانتتی، 
شهرا  پور منصوری ,  و کلیه زندانتیتان 
گمنامی که در سراسر ایران در شترایت  

 وخیمی به سر میبرند ، رو به رو
 می کند.

 
وما اکنون از نزدیتک شتاهتد و پتیتگتیتر 

 حادثه ای غیرقابل باور هستیم.
جعفر عظیم زاده کته حتدود یتک ستال 
است که بی گناه در زندان بته ستر متی 
برد، به دلیل نیافتی فریادرس و گتو  
شنوای حکتم کتنتنتده ای عتادل و بترای 

 ٥٥احقاق محالبات به حقش، بتیتش از 
 روز

است که لب به غذا باز نکرده و ایتنتک 
در شرایحی بسیار بحرانی با مرگ دستت 

 و پنجه نر  میکند.
اما با وجود پیتگتیتری هتای مستتتمتر در 
واحدهای خبری و نیز ارسال نامه هتای 
متتتتتعتتدد گتتزارشتتگتتران بتته ستتازمتتان هتتای 
متتربتتو تته و ایتتجتتاد گتتروه هتتای ا تتالع 

 رسانی عمومی، متاسفانه تا کنون از
جانب هیچ سازمان و نهاد جهانتی هتیتچ 
ترتیب اثری داده نشتده و متذاکتره ای 
جدی با نظا  حاکتم و مستئتولتیتی ایتی 

 فاجعه عظیم را شاهد نبوده ایم.
 

ما، جمعی از کنشگتران، ختبترنتگتاران و 
گزارشگران، فعالیی ستیتاستی و متدنتی، 
فعالیی حقوق بشر و معتتمتدیتی ستازمتان 
های بیی الملتلتی در داختل و ختارج از 

 ایران، به دلیل عمق بحران در جریان
اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده وستایتر 
زندانیان  نگرانی فزایتنتده از وضتعتیتت 
جسمی ایی زندانیان، بر آن شدیم تا با 
تنظیم و ارائه ایی نامته بته نتهتادهتای 

 مربو ه و با در جریان قرار دادن
اندا  های مذکور، خواهان ترتتیتب اثتر 
فوری در ایی رابحه شویم و بتا تتاکتیتد 

بر اینکه توان زنده ماندن، بتا گتذشتت 
روز از اعتصاب غذای جعفتر  ٥٥بیش از 

 عظیم زاده با توجه به مستندات
پزشکی وی، بستیتار انتدک شتده استت، 
درخواست ختود را بته صتورت هشتداری 
بسیار جدی در مقابتل فتاجتعته انستانتی 

 دیگری محرح کنیم.
 

کمال تاسف از اینکه جمله جمله چنتیتی 
هشدارهایی را بایتد بتر تتصتت تتاکتیتد 
تکیه دهیم تا شنتونتده ای تتاثتیترگتذار 
پیدا کنند، در حالیکه از جتان و روان 
انسان هایی سصنی گتفتتته متی شتود کته 

 کالمی
مهم و برحق بر زبان جاری کرده انتد و 
کلیت ایی امتر دور از وجتدان متدعتیتان 

 بیی المللی می باشد.
امیدواریم نگار  ایی بیانیه، تتاثتیتری 
مثبت و به سزا، در توقف روند فاجتعته 
بار ایی اتتفتاق نتگتران کتنتنتده داشتتته 

 باشد.
 امضا کنندگان ایی بیانیه ؛

 ٤.  دکتر سیتف زاده .٢.  دکتر ملکی ٤
.  حوریه فترج ٥.  شهناز کریم بیگی . 

.  متادر ٦.  اکر  نقابی ٥زاده  ارانی 
.  ستیتمتیتی ٨.  فرشته اسانلو ٧اسانلو 

.  ٤٥.  شتعتلته پتاكتروان ١عیوض زاده 
.  ٤٢.  رضتا متلتک ٤٤احترا  عتبتدوس 
.  امتیترعتلتی مترادی ٤٤سارا  الیه دار 

.  هتمتا احتد ٤٥.  پوریا ابراهیتمتی ٤٥
.  ٤٨.  ستارا ستحتر ٤٧.  شمیم معزی ٤٦

.  نتوا ٢٥.   ندا واحدی ٤١سارا معزی 
.  تتارا ٢٢.  ستارا شتهتابتی ٢٤آهنگ 
.  سعیتد حستیتی زاده متوحتد ٢٤دانایی 

.  ستپتیتده ٢٥.  رها  بترکتچتی زاده ٢٥
.  شتهتال ٢٧.  کتریتم مترادی ٢٦قلیان 
.  بتابتک ٢١.  امیر متهترانتی ٢٨مرادی 
.  پتویتا ٤٤.  محبوبه کرمتی ٤٥آسیایی 

.  ٤٤.  لتتیتال متتیترغتتفتتاری ٤٢جتگتترونتتد 
.  ٤٥محمد حستی یتوستف پتور یتوستفتی 

.  ٤٦.  رضا ضیادوست ٤٥ناصر اشجاری 
.  ٤٨.  عتلتی بتاقتری ٤٧محمد نتجتفتی 
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 يک دنيای بهتر
 برنامه حرب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 .  روزبه اکرادی٤١سید رضا حسینی 
.  ٥٤.  ستیتد احتمتد رضتا احتمتدپتور ٥٥

.  ٥٤.  هتیتوا متوالنتیتا ٥٢عارف سرایی 
.  ٥٥.  محمد زمانی ٥٥رضا رسول دوستی 

.  ٥٧.  علتی تتیتمتوری ٥٦کارو قهرمانی 
.  ٥١.  گوهتر رحتمتانتی ٥٨بهاره محمدی 
.  ٥٤.  علیرضا رجبیان ٥٥حمید محمدی 
.  ٥٤.  حستی رضتوی ٥٢سعید شعبانتی 
.  ٥٥.  احمتد متنتتتظتری ٥٥آزاده خزایی 
.  ٥٧.  نتاهتیتد شتاهتیتی ٥٦دانیال آریا 

 .  احمد عالی نژاد٥٨فرانک مظاهری 
.  ٦٤.  شکوفه آور ٦٥.  مجید ایرانی ٥١

.  عتبتدالترضتا ستلتمتان ٦٢مریم هاشمی 
.  زرتشتت ٦٥.  میترا اعتضتاد ٦٤پور 

.  مترتضتی استمتاعتیتل ٦٥احمدی راغب 
.  ستیتد ٦٧.  محمتد متظتفتری ٦٦پور 

.  ٦١.  محتستی رحتمتانتی ٦٨ساسان راد 
.  ٧٤.  راحتلته راحتمتی ٧٥فرشته ناجی 

.  پتروانته راد ٧٢شاهیی فریاد شیران 
.  دکتتتر بتهتیته ٧٥.  رقیه زارع پور ٧٤

.  ٧٦.  محمد رضا شفیع زاده ٧٥جیالنی 
.  ٧٨.  احتمتد نتاصتری ٧٧مجیتد دری 

.  ٨٥.  مجیتد نتیتکتویتی ٧١سا  یسلیایی 
.  ٨٢.  عتلتی احتمتدی ٨٤ ناز عسگری 
.  ٨٥.  فتتا تتمتته زارع ٨٤رویتتا صتتدری 
.  ٨٦.  حبیبه عامری ٨٥سیروس اخوان 
.  محمتد رضتا فترهتاد ٨٧حوری فصیمی 

.  متهترداد ٨١.  آیتدا متهترانتی ٨٨پور 
.  رضتا ١٤.  فا مه رستگار ١٥گریوانی 

.  ١٤.  متحتستی یتعتقتوبتی ١٢رمیزی پور 
.  سیاو  بهمی آبتادی ١٥سرو  صفایی 

.  حتوری ١٦.  داوود بتهتمتی آبتادی ١٥
.  متریتم ١٨.  رضا غیابی ١٧گلستانی 

.  ٤٥٥.  انستیته رحتمتانتی ١١تاجبصتش 
.  ستیتنتا کتمتالتی ٤٥٤فواد رضایی نژاد 

.  فریبترز شتامتلتو ٤٥٤.  مریم دانش ٤٥٢

.  ستتجتتاد ٤٥٥.  رضتتا فتتراهتتانتتی ٤٥٥
.  ٤٥٧.  اکتتبتتر ستتاداتتتی ٤٥٦درخشتتان 

.  متهترداد فتصتیتمته ٤٥٨رامیی نوگرایی 
.  اکتتبتتر ٤٤٥.  هتتنتتگتتامتته عتبتتاستتی ٤٥١

.  ٤٤٢.  یوسف واحدی ٤٤٤عباسقلی زاده 
.  ٤٤٥.  متانتی صتبتا ٤٤٤فریتده یتزدی 
.  ٤٤٦.  باران امتامتی ٤٤٥گلرخ بهبهانی 

.      زری ٤٤٧مونا میتر متحتمتدیتان 
 عرفانی


