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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جوالی ٠١
  

 !گوش افکار عمومی جھان برسانيم اعتصاب غذای عمومی را به
  
 تن ديگر در ٩٥٩اعيل عبدی ھمراه با اعالم اعتصاب غذای عمومی توسط رسول بداقی، بھشتی لنگرودی و اسم 

 !گوش افکار عمومی جھان برسانيم و از ھر طريق ممکن حمايت کنيم تر به زاده را ھرچه وسيعحمايت از جعفرعظيم

  

  
  

 ديگر تن ٩۵٩ با ھمراه لنگرودی بھشتی محمود و عبدی اسماعيل و بداقی رسول ،١٣٩۵ ]سرطان[تير ٨ شنبه سه روز

 ؛»قرار نماند را عضوھا دگر ***گار روز آورد درد هب عضوی چو« عنوان با ای بيانيه در کارگران و نامعلم از

 دست زاده عظيم جعفر از حمايت در ]سرطان[تير ١٢ شنبه تا ]سرطان[تير ١٠ شنبه پنج روزھای که کردند اعالم

 .زد خواھند عمومی غذای اعتصاب به

   :است شرح اين به ايشان بيانيه متن

  قرار دــانــنم را اـــوھـعض رــدگ     روزگار آورد درد به عضوی چو

  !ايران معلمان و کارگران

  !فروبسته اغذ بر لب است روز ۶٠ که  زاده عظيم جعفر  از حمايت اعالم برای

   .يدئنما  درج ليست در را خود نام

 حمايت اعالم زاده عظيم  از الملل بين و جھانی سطح در ...و معلمان و کارگری رھبران و نفعاال کارگری، ھای تشکل

  است؟؟ جايز ما سکوت  آيا اند، کرده
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 و است رنج در  سرزمين اين قشر ترين مظلوم حقوق از دفاع و صنفی فعاليت خاطر به  که است جوانمردی  زاده عظيم

  .است گذشته  خويش جان از

 از دفاع در ايران معلمان صنفی کانون کل دبير عبدی اسماعيل  و ايران آزاد کارگران ۀاتحادي يسئر زاده عظيم جعفر

 اعتصاب هب دست ارديبھشت دھم از اجتماعی و صنفی نفعاال ھای پرونده از امنيتی اتھامات حذف و قانونی ھای فعاليت

  .انداختند خطر به خويش جان و زدند غذا

 حاضر و برد می سر به بيمارستان در وخيم حالی با را غذا اعتصاب روز شصتمين تيرماه ھفتم  امروز  زاده عظيم جعفر

  !نيست اعتصابش شکستن به

 تا ١٠/۴/١٣٩۵ شنبه پنج گاهسحر از  روز شبانه ٢ مدت به ايشان از حمايت در  ايرانی کارگران و معلمان ما اکنون ھم

  .کنيم می غذا اعتصاب  ١٢/۴/١٣٩۵ شنبه سحرگاه

ی از کارگران، معلمان، دانشجويان و آزادی ئگروه ھا ٢٠١۶ جون ٢٩  - ١٣٩۵ ]سرطان[ تير٩  صبح روز چھارشنبه 

 برابر دفتر وضعيت او در توجھی حکومت نسبت به بی زاده و اعتراض به خواھان ايران، در حمايت از جعفر عظيم

  .رياست جمھوری تجمع کردند

زاده، با موج   روز از اعتصاب غذای جعفر عظيم۶٢بنابر گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، پس از گذشت 

نظير جھانی،  ھای کم ھای اجتماعی در داخل و ھمبستگی و حمايت  کارگران و معلمان و ساير جنبشۀھای گسترد حمايت

دادن   اين کارگر زندانی در جھت خاتمهۀمطالب يه بهئ قضاۀثر قوؤاسخ و اقدام عملی معدم پ و در اعتراض به

  ...شود تر می فاجعه نزديک ی که ھر لحظه بهئاعتصاب غذاترين  طوالنی به

چون برخی از شعارھای داده  ی ھمئساعت و نيم با سر دادن شعار ھا ککنندگان در اين حرکت اعتراضی، حدود ي شرکت

معلم «؛ »! مزد کارگر، شالق نيست-جای کارگر، جای معلم، زندان نيست «:  ازندعبارت بودکه مع امروز شده در تج

کارگر زندانی، معلم «؛ »!ھر يک ساعت يک فاجعه، جعفر بايد آزاد بشه«؛ »!شه معترض، کارگر معترض، امنيتی نمی

  ...و» !غارتگران آزادند، کارگران دربندند«؛ »! روز گذشته، جعفر آزاد نگشته۶٢«؛ »!زندانی، آزاد بايد گردد

ای  طور گسترده ليس و لباس شخصی بهونيروھای پ. ھای خود را در مقابل دفتر رياست جمھوری فرياد زدند خواست

پس از اين مدت . بودندبرداری  لممستمر مشغول عکس و فطور  کنندگان حضور داشته و تعدادی از آنان به گرداگرد تجمع

جمع حاضر گفت که صدايتان شنيده  ھای خود، فرمانده نيروی انتظامی به کنندگان برخواسته با ايستادگی و پافشاری تجمع

  .شود و از افراد حاضر خواست که محل را ترک کنند ی اقدام میئمنعکس شد و در جھت پاسخگوو 

 عينی ۀدست آوردن نتيج زاده، تا به شرايط بحرانی و خطرناک جعفر عظيم کنندگان با اعتراض گفتند که با توجه به شرکت

ليس و يگان ويژه ونيروی پ. روی زمين نشستند کنيم و ھمگی به ثر، محل را ترک نمیؤو حصول اطمينان از اقدامی م

ولين دفتر ؤمس با صحبترو شدند با مشورت مقامات، درخواست تعيين نمايندگان برای  که با اين مقاومت جمعی روبه

  .رياست جمھوری را کردند

چنين ھمسر و   آزادکارگران ايران ھمراه با دبير کانون صنفی معلمان و ھمۀ اتحاديۀت مديريأدر نتيجه يکی از اعضای ھ

ھای جعفر و شرايط  دفتر مراجعه و با توصيف شرح حال و اولويت خواسته زاده از طرف خانواده، به خواھر جعفر عظيم

  . دادرسی پرونده وی شدندۀش، خواستار اقدام فوری در جھت آزادی موقت و اعادا بحرانی

رياست  اظھارات نمايندگان جمع، تھيه و با قيد فوريت موضوع به جا گزارشی از طرف اين دفتر با توجه به ھمان

  .زاده قول پيگيری سريع و فوری داده شد وخامت حال جعفر عظيم با توجه به. جمھوری ارسال شد
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دقيقه پايان يافت و  ١٣:٣٠  گزارش نمايندگان به شرکت کنندگان در تجمع، اين تجمع در ساعتۀپس از ارائ

مالقات وی بيمارستان سينا، بهزاده به کنندگان در آن، جھت ديدار و تجديد حمايت از خواسته و آزادی جعقر عظيمشرکت

  .رفتند

چنان ادامه دارد و  شان ھم وضعيت ياسی در ايران در اعتراض بهزاده اعتصاب غذای چندين زندانی س عالوه بر عظيم

ھای اوين،  زندانيانی ھستند که در زندان... احسان مازندانی، رضوی، محمد عبدالھی، آيت مھرعلی بيگلو، ايوب اسدی و

نون پاسخی ھا، تاک ی و زندانئوالن قضاؤاند، اما مس اعتصاب غذا زده گوھردشت، تبريز، کاشمر و اروميه دست به

  .اند ھا نداده  آن ھای خواسته به

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر از روز ھفتم تيرماه در اعتراض . چنين نرگس محمدی اعتصاب غذا کرده است ھم

کمپين  ھمسر خانم محمدی به. تر زده است اعتصاب غذای  نی با فرزندان خردسالش دست بهولفينداشتن حق تماس ت به

شود  ل میو قرص بيماريش کنتر١۵نرگس بيمار است و با مصرف روزی «: شر در ايران گفته استالمللی حقوق ب بين

  ».ول خواھند بودؤيه و وزارت اطالعات مسئيفتد قوه قضااگر اتفاقی برای او ب

طلب، چپ و کمونيست با فراخوان شورای استکھلم  خواه، برابری ، ما نيروھای آزادی٢٠١٦ جون ٣٠شنبه امروز پنج

زاده و ھمه زندانيان   در ھمبستگی با اعتصابيون داخل کشور و با خواست آزادی سريع جعفر عظيم١٣ ساعت از

 .کنيم اعتصاب می» سرگل«اعتصابی در ميدان مرکزی استکھلم 

 ۀوضعيت ھم زمان با خواست رسيدگی سريع به تر کنيم و ھم ھا و مطالبات را عمومی در چنين شرايطی، بايد خواسته

 زندانيان سياسی و اجتماعی و لغو ھر شکنجه و اعدام، سانسور و اختناق و ۀيان اعتصابی، خواھان آزادی ھمزندان

  !آزادی بيان و انديشه و تشکل باشيم

  ٢٠١۶ جونام   سی- ١٣٩۵ ]سرطان[شنبه دھم تير پنج

  

 

 
 


