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 Human rights  حقوق بشر

  
     مبارزه برای آزادی زندانيان سياسیۀکميت
  ٢٠١۶ سپتمبر ٢۵

  

  پست کاناداۀدرخواست آزادی زندانی سياسی امير اميرقلی از طرف اتحادي

 
  

   :  آزادی زندانيان سياسی مبارزه برای ۀکميت

ن کمپين آزادی د آرام از فعاالو مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی و داوۀن کميتبه دنبال تماس سھيال دالوند از فعاال

 اين اتحاديه در طی نامه ای به عضو ٥٢٠٠٠ پست کانادا، رئيس اين اتحاديه از طرف ۀکارگران زندانی با اتحادي

  .ھان انتقال امير اميرقلی به بند زندانيان سياسی، لغو حکم زندان و آزادی او شدجمھوری اسالمی، خوا

بنابر آخرين .  دادگاه دوم امير اميرقلی صادر شده استۀ پست کانادا قبل از اعالم نتيجۀ اتحاديۀالزم به ذکر است نام

  .ه ھشت سال تقليل يافته استاخبار رسيده و ابالغ حکم تجديد نظر شده به امير، حکم وی از بيست و يکسال ب

 .باشد ه آقای مايک پالک به قرار زير میي رئيس اين اتحادۀ نامۀترجم

 پست کانادا، من يکبار ديگر در اين نامه نگرانی خودم را از نقض حقوق ۀاز طرف پنجاه و دوھزار عضو اتحادي“

  .دارم کارگران ابراز می

ايشان در .  جلب کنم،اينبار مايلم توجه شما را به وضعيت امير اميرقلی که يک دانشجو و فعال حقوق کودکان بوده است

 زندان اوين بدون ٢٠٩امير در آنموقع در بند .  توسط نيروھای اطالعات در خيابان در تھران دستگير شد٢٠١٤مبر دس

 تماس با خانواده اش ۀ روز اول بازداشتش اجاز٥٦نی کوتاه در وفليجز يک تماس ته امير ب. دسترسی به وکيل حبس شد

 زندان اوين که به ٨وی در حال حاضر در بند .  سال حبس محکوم شد٢١ دادگاه انقالب به ١٥ ۀامير در شعب. را نداشت
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عفونی قرار ی مانند اچ آی وی، ھپاتيت و ساير بيماريھای ئروف است بوده و در معرض بيماريھاغيربھداشتی بودن مع

 محاکمه شد و ًست مجدداوی در تاريخ سوم آگ.  درمان داردبرد و نياز فوری به امير از بيماری پانکراس رنج می. دارد

  :باشد  پست کانادا خواھان اجرای موارد زير میۀاتحادي. باشد  دادگاه میۀمنتظر نتيج

 .دان امير لغو شود و او از زندان آزاد شودامير امير قلی به بند زندانيان سياسی انتقال داده شود، حکم زن

 مايلم به شما اطالع بدھم که ما ھمچنان به بررسی نقض حقوق کارگران در ايران ادامه خواھيم داد

 

 

 
 


