 ۸مرداد ۱۳۹۹
ایران :جعفر عظیمزاده دوبار در یک روز در زندان مورد حمله قرار گرفت
در تاریخ  ۵مرداد  ،۱۳۹۹جعفر عظیمزاده فعال کارگری زندانی دوبار در صبح و بعد از ظهر توسط دو نفر مورد حمله قرار
گرفت .او هیچکدام از ضاربین را نمیشناخت و در هر دو مورد مقامات زندان برای متوقف کردن آنه11ا هیچ تالش11ی نکردن11د،
در مورد این وقایع تحقیق نکردند و زمانی که عظیمزاده س1عی در گ1زارش حمالت داش1ت ،تمای1ل و ت1وجهی ب1ه پیگ1یری نش1ان
ندادند.
جعفر عظیم زاده ،رئیس هیئت مدیره اتحادی11ه آزاد ک1ارگران ای1ران اس1ت .اتحادی1ه آزاد ک11ارگران ای1ران اگ1ر چه توس1ط دولت
ایران به رسمیت شناخته نمیشود ،گروهی از فعالین کارگری را شامل میشود که در جهت بهبود ش1رایط ک1ارگران و دف1اع از
حقوق آنان میکوشد و در عین حال اعضایش ،هدف حمالت و فشارهای زیادی بوده اس11ت .جعف11ر عظیمزاده در ح11ال حاض11ر
در حال گذراندن حکم  ۵سال حبس به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمع و تب11انی» و «عض11ویت در گروهه11ای غ11یر
قانونی» در زندان اوین است.
صبح  ۵مرداد  ،۱۳۹۹جعفر عظیمزاده در بند  ۸زندان اوین مورد حمله ی11ک زن11دانی ق1رار گ1رفت .او از پیش هیچ آش11نایی ب1ا
این فرد نداشت .در مقابل ،مقامات زندان تمایلی به مداخله یا متوقف کردن فرد ضارب یا تنبیه او از خ11ود نش11ان ندادن11د .ام11ری
که در مورد موارد مش1ابه ب1ه س1رعت اتف1اق میافت1د .پس از این حمل1ه ،مقام1ات تالش1ی ب1رای ثبت و گ1زارش آن ی1ا س1ئوال از
عظیمزاده نکردند و زمانیکه او در حال شکایت به مقامات بود ،فرد ضارب در مقاب1ل ات1اقی ک1ه عظیمزاده و مقام1ات در ح1ال
صحبت بودند ظاهر شد و پس از اهانت کالمی به او ،عظیمزاده را تهدید به مرگ کرد .امری که مقامات باز هم ب11ه آن واکنش
نشان ندادند.
بعدظهر همان روز ،یک زندانی دیگر که عظیمزاده نمیشناخت از بخش دیگری از زندان در هنگام هواخوری در حیاط ب11ه او
نزدیک شد و سیلی محکمی به صورت او زد بدون هیچ زمینه درگیری قبلی .عظیمزاده که نمیتوانست حدس بزند اق11دام بع11دی
او چیست از آنجا که این زندانی به نظر میرسید تحت تأثیر مواد مخدر از خ1ود بیخ11ود ش11ده باش11د احس1اس ک11رد ج1اناش در
خطر است .او معتقد است که ضارب دوم توسط ضارب اول اجیر شده بود برای حمله.
این مدافع حقوق کارگری مسئوالن زندان اوین را مسئول هر دو اتفاق میداند از آنجا غفلت آنها منجر به این دو حمله بهویژه
حمله دوم شده است .چراکه اگر آنها در مورد حادثه اول مسئوالنه رفتار میکردند و ضارب اول ب11رای اق11دام غ11یر ق11انونیاش
مسئول و توبیخ میشد چه بسا حمله دوم اتفاق نمیافتاد .عالوه بر این ،عدم مداخله و واکنش مقامات نسبت به دو حمله در ی11ک
روز ،عظیمزاده را بر این باور داشته است که چه بسا مأموران امنیتی پشت این حمالت بودهاند تا از این طری11ق ،ب11ه او آس11یب
جدی وارد کنند یا او را به واکنش متقابل وادارند ،پرونده جدیدی علیه او باز کنن1د و او را تحت فش1ار بیش1تری بگذارن1د .او در
 ۱۸خرداد  ۱۳۹۹به اتهام «تبلیغ علیه نظام» با تشکیل پرونده دیگری روبهرو شد و تنها به دلیل فعالیتهای حق1وق بش1ری از
داخل زندان توسط شعبه  ۲۶دادگاه انقالب به  ۱۳ماه زندان اضافه بر حکم قبلی محکوم شد.
در تاریخ  ۴تیرماه  ،۱۳۹۹همسر این مدافع ،اکرم رحیمپور به شعبه  ۲دادگاه انقالب تهران احض11ار ش11د و در آنج11ا در م11ورد
مصاحبه با رسانهها در مورد همسرش مورد سئوال و جواب قرار گرفت .ماهیت اتهامات مطرح ش1ده علی1ه او هن1وز مش1خص
نیست و به نظر میرسد این اقدام در جهت تشدید فشار بر خانواده و شخص جعفر عظیمزاده باشد.
فرانت الین دیفندرز به شدت نگران این دو حمله فیزیکی در یک روز در زندان علیه جعفر عظیمزاده اس11ت .همچ11نین نگ11رانی
ً
بعض1ا خطرن1اک اعالم میکن1د
خود را از رعایت نشدن اصل عدم تفکیک زندانیان حقوق بشری با زندانیان ب1ا ج1رائم ع1ادی و
چرا که این امر سالمتی و جان مدافعان را میتواند در معرض خطر قرار دهد.
فرانت الین دیفندرز همچنین نگرانی عمیق خود را از افزایش اذیت و آزار این م11دافع حق11وق ک11ارگری و خ11انواده او از طری11ق
اقامه جرم جدید ،پروندهسازی جدید و حکم  ۱۳ماه زندان اضافه ،تعقیب قضایی همسر او ،و عدم اعطای مرخصی از زن11دان
به او در طول همه گیری کرونا اعالم میکند .فرانت الین دیفندرز بر این باور است که ه1دف ق1رار دادن جعف1ر عظیم زاده ب1ه

بشر در بند مربوط میش11ود و
انتقادات او از عملکرد دولت و مقامات زندان و حمایت صلحآمیز او برای دیگر مدافعین حقوق ِ
با هدف ساکت کردن این فعال کارگری صورت گرفته است.
فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامیخواند تا:
 -۱فوراً یک تحقیق و تفحص کام1ل و بیطرفان1ه در م1ورد دو حملهای ک1ه ب1ه جعف1ر عظیمزاده در پنجام ت1یر م1اه  ۹۹ص1ورت
گرفته انجام بدهد و نتایج آن را منتشر و عدالت را در مورد کسانی که مسئول آن بودهاند به اجرا درآورد.
 -۲فوراً و بدون هیچ قید و شرطی جعفر عظیمزاده را آزاد کند چرا که فرانت الین دیفندرز بر این باور اس1ت ک1ه او تنه11ا ب11ه
دلیل فعالیتهای مشروع حقوق بشری مجازات شده است.
 -۳تمامی شرایط و جوانب را ب1رای اطمین1ان از برق1راری ش1رایط ف1یزیکی مناس1ب و ام1نیت این م1دافع حق1وق بش1ر زن1دانی و
خانواده او اعمال کند.
 -۴اطمینان حاصل کند که رفتار با جعفر عظیمزاده در زندان بر اساس قطع نامه  ۴۳/۱۷۳مجمع عمومی س11ازمان مل11ل مب11نی
بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداش11ت» باش11د ک11ه در ۱۸آذر  ۱۳۶۷تص11ویب ش11ده
است.
 -۵هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آنه1ا اج1ازه انج1ام فعالیته1ای مش1روع حق1وق بش1ری را
بدون هیچ شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.
لطفًا ما را در جریان هر اقدامی بگذارید که در مورد ذکر شده در باال به عمل آمده است.
با احترام فراوان،

آندرو آندرسن
مدیر اجرایی

