
۱۳۹۹ مرداد ۲۳

ایران: نگرانی از سالمتی دو مدافع حقوق بشر اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده در معرض کرونا در قرنطینه 

 به دو مدافع حق�وق بش��ر، اس�ماعیل عب��دی و جعف�ر عظیم زاده اطالع داده ش�د ک�ه ج�واب آزم�ایش دوم۹۹ مرداد ۲۲در تاریخ 
 مرداد از طریق مقامات زندان اطالع یافتن��ه۱۹ مرداد انجام شده بود منفی است. آن ها در همان ۱۹کرونای آن ها که در تاریخ 

۱۰ مرداد صورت گرفته بود مثبت است. از این رو از آن زمان هم��راه ب��ا ۱۴بودند که جواب آزمایش اول کرونا که در تاریخ 
هم بندی دیگر به بهداری زندان اوین منتقل ش��دند و تحت قرنطین��ه ق��رار گرفتن��د. ه��ر دوی این م��دافعان حق��وق بش��ر، علی رغم
بیماری های زمینه ای، در حال حاضر به همراه زندانیانی که آزمایش دوم آن ها مثبت بوده است، ب��دون تمهی��دات مح�افظتی الزم

در قرنطینه به سر می برند. 

 معلم دبیرستان و دبیر پیشین کانون صنفی معلمان است. بخشی از فعالیت ه��ای ص��نفی این م��دافع ب��ه برگ��زاری  اسماعیل عبدی   
کارزارهای معلمان و اجتماع�ات ص�لح آمیز، اعتص�ابات ص��نفی و نماین��دگی ک�انون در کنفرانس ه�ای بین المللی معط��وف ب��وده
است. کانون صنفی معلمان که عضو سازمان »آموزش بین الملل« است یک شورای صنفی متشکل از آموزگاران است که ب��ر

، رئیس ه�یئت م�دیره اتحادی�ه آزاد ک�ارگران ای��ران اس�ت.  عظیم زاده  جعف�ر حقوق صنفی معلمان و دانش آموزان متمرکز اس�ت. 
توس�ط دولت ای��ران ب�ه رس�میت ش��ناخته نمی ش��ود، گ�روهی از فع�الین ک�ارگری را ش�امل  اگ�ر چه  ای..ران  اتحادیه آزاد کارگران 

می ش��ود ک��ه در جهت بهب��ود ش��رایط ک��ارگران و دف��اع از حق��وق آن��ان می کوش��د و در عین ح��ال اعض��ای ش، ه��دف حمالت و
فشارهای زیادی بوده است. 

 به اتهام »اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تبانی« و »تبلیغ علی��ه سال حبس به ۵اسماعیل عبدی در حال گذراندن حکم 
نظام« بود که در اوایل اردیبهشت به زن�دان بازگردان�ده ش�د. او ک�ه از بیم�اری آس�م رنج می ب�رد در اواخ�ر اس�فند در بحبوح�ه

۱۰ ساله او باقی مانده بود حکم جدیدی ب�رای ۵بحران کرونا به مرخصی آمده بود. درحالی که تنها چند ماه از پایان محکومیت 
سال زندان به او ابالغ شد که بر پایه یک پرونده قدیمی و مختومه بود. او و وکیل ش قصد فرجام خواهی از این حکم را دارند.

 س�ال حبس ب�ه اته�ام »اق�دام علی�ه ام�نیت ملی از طری�ق تجم�ع و۵جعفر عظیم زاده نیز در حال حاضر در ح�ال گذران�دن حکم 
 به اتهام »تبلیغ علیه نظ�ام«۱۳۹۹ خرداد ۱۸تبانی« و »عضویت در گروه های غیر قانونی« در زندان اوین بود که در تاریخ 

 دادگ��اه انقالب ب��ه۲۶با تشکیل پرونده دیگری روبه رو شد  و تنها به دلیل فعالیت های حقوق بشری از داخل زندان توسط شعبه 
 م��اه زن��دان اض��افه ب��ر حکم قبلی محک��وم ش��د. این حکم عین��ًا در دادگ��اه تجدی��دنظر تآیی��د ش��د. عظیم زاده علی رغم داش��تن۱۳

بیماری های کلیوی، قلبی و مشکالت گردش خون از مرخصی در زمان کرونا بهره مند نشد. شرایط جسمی این دو مدافع، آن ه��ا
را در گروه هاِی در معرض خطر در برابر همه گیری ویروس کرونا قرار می دهد. 

 
 زندان اوین به صورت تصادفی آزمایش کرونا به عمل آمد و اس��ماعیل عب��دی۸ زندانی در بند ۱۷ از ۹۹ مرداد ۱۴در تاریخ 

 نف�ر از آن�ان مثبت۱۲ م�رداد نش�ان داد ک�ه ج�واب ۱۹و جعفر عظیم زاده هم در میان آن ها بودند. نتایج این آزم�ایش در ت�اریخ 
 زندانی به بهداری زندان اوین منتق�ل ش�دند و در هم�ان روز، آزم�ایش دوم از آن ه�ا به عم�ل۱۲است. در واکنش به این واقعه، 

آمد. 

 نف�ر۸ زن�دانی اعالم ش�د و طی آن نت�ایج آزم�ایش ۱۲ مرداد انجام شده بود ب�ه ۱۹ مرداد جواب تست دوم که در ۲۲در تاریخ 
۵ نفر منفی اعالم شد از جمله اسماعیل عبدی و جعف�ر عظیم زاده. ب�ا این ح�ال، این دو م�دافع حق�وق بش�ر هم�راه ب�ا ۴مثبت و 

زندانی مثبت در قرنطینه مانده اند که این امر آنان را در معرض ابتالء قرار می ده��د. دو نف��ر از جم��ع آن دوازده نف��ر اولی��ه ب��ه
مکان های دیگری منتقل شدند )یک نفر به دلیل وخامت حال و دیگری به خاطر شرایط بسیار خاص جس��می( وب��ه ی��ک نف��ر هم

مرخصی اعطاء شد.  

 زن�دان اوین۸فرانت الین دیفندرز به شدت نگران نحوه واکنش مقامات زندان اوین به تع��داد ب�االی مبتالی�ان ب�ه کرون�ا در بن��د 
است که در آن تعداد باالیی از مدافعان حقوق بشرنگهداری می شوند. در ه�ر دو م�ورد پس از انج�ام آزم�ایش کرون�ا در ت�اریخ

 مرداد، نتایج تست به صورت رسمی ابالغ نشد و تنها به صورت شفاهی به زن��دانیان اعالم ش�د. آم�ار نش�ان می ده��د۱۹ و ۱۴
 پیشین هم از ارائه جواب آزمایش به مدافعان حقوق بشر خودداری شده است. این عدم شفافیت مقاماتمواردکه در برخی 

https://www.frontlinedefenders.org/fa/case/imprisoned-woman-human-rights-defender-narges-mohammadi-tested-covid-19#case-update-id-12053
https://www.frontlinedefenders.org/en/en/organization/free-union-iranian-workers-fuiw
https://www.frontlinedefenders.org/fa/organization/free-union-iranian-workers-fuiw
https://www.frontlinedefenders.org/fa/profile/jafar-azimzadeh
https://www.frontlinedefenders.org/fa/case/jafar-azimzadeh-sentenced-11-years-prison
https://www.frontlinedefenders.org/fa/case/imprisonment-esmail-abdi


 زن��دان اوین در اع��تراض ب��ه  اهم��ال و قص��ور مقام��ات در۸باعث ترس و تردید زندانیان مورد بحث شده است. زندانیان بن��د 
 اقدام به تحصن کرده اند. ۱۳۹۹ مرداد ۲۰مدیریت کرونا که به باور آن ها اکنون تبدیل به بحران شده در این بند از 

فرانت الین دیفندرزمراتب نگرانی عمیق خود را از شرایط جسمی و روانی اسماعیل عبدی و جعف��ر عظیم زاده اب��راز می دارد
چرا که باور دارد این دو در حال حاضر در معرض آسیب و خطر قرار دارند و تنها به دلیل فعالیت های مشروع حقوق بشری

 که نگ��ران ش��رایط زن��دان ها در ای�ران از جمل��ه بخش ه�ای  دوباره تآکید می کند  ز   فرانت الین دیفند   خود در ایران زندانی شده اند.
پرجمعیت، عدم دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی و بی توجهی و غفلت مقامات نسبت به شرایط زندانیان در میانه بحران

کروناست.  

فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا:

 بیمار مثبت منتقل کرده و تمام امکانات پزشکی الزم را ف��ورًا۵ را به مکانی جدا از اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده-فورًا ۱
برای آن ها و همه هم بندان شان که در معرض ابتالء به  ویروس کرونا هستند در صورت لزوم فراهم کند. 

- بی درنگ نتایج آزمایش این مدافعان و باقی زندانیان درگیر را در راستای حقوق بنی��ادین و اساسی ش��ان کتب��ًا ب��ه آن ه��ا اعالم۲
کنند. 

۴۳/۱۷۳ در زندان بر اس��اس قط��ع نام��ه اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زاده-  اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با ۳
مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر »مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر ش��کلی از بازداش��ت« باش��د ک��ه

 تصویب شده است. ۱۳۶۷ آذر ۱۸در

- تمام مالحضات و امکانات محافظتی و بهدداشتی را برای همه مدافعان حقوق بشر دربند فراهم آورد و به آنان بدون تبعیض۴
امکان بهره مندی از مرخصی در طول همه گیری کرونا اعطا کند.

- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آن ه�ا اج�ازه انج�ام فعالیت ه�ای مش�روع حق�وق بش�ری را۵
بدون هیچ شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.
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