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 "مه صداِ اَ ٌستم" كارسار 

 

 

 

 

 

 

 

 !باش بٍىام ابزاٌيم ساديصدای 

 !وگذار صدايص را خامُش كىىد
 

تُٓاو فعال . ى اطتتُٓاو کارگز نٕنّ طاسی پارطیاٌ در جادِ ل. ْای طزػُاص جُثغ کارگزی ایزاٌ اطت اس چٓزِ  سادِ یکی تُٓاو اتزاْیى

رگزی تٕد، ٔ خٕد تّ خٕد تّ عزصّ فعانیت تزای دمٕق کٕدکاٌ کار ٔ خیاتاٌ ٔارد در ایزاٌ ًَیتٕاٌ فعال دمٕق کا .دمٕق کارگزی اطت

ْا ْشار کٕدک، دختز ٔ پظز ژَذِ  ۰۱۱کٕدکاٌ کار ٔ خیاتاٌ، کٕدکاٌ دَیای جًُٓی در تٓؼت طزيایّ داری جًٕٓری اطاليی، . َؼذ

گزاَی  ْای گظتزدِ، تیکاری. طثمّ کارگز ایزاٌ ْظتُذ خايٕع تزیٍ، سخى پذیز تزیٍ، تخغ دمٕق تزیٍ،  تی پٕع، تیًار،سرد ٔ رَجٕر، 

جايعّ را ْذف گزفتّ، ٔ اخاللیات اَظآَا را تّ لٓمزایی تّ عًك   ، کّ کزايت اَظاَی افمی، اعتیاد در اتعاد اجتًاعی  ٔ فمز کًز ػکٍ، تی

. آرسٔ ایجاد کزدِ اطت  ْای تی  دل ٔ غفزٔ  چؼًاٌ تی تا دطتٓای کٕچک،" کارگزاٌ"ارتؼی اس ایٍ  .يُجالب رژیى اطاليی يیکؼاَذ

تُٓاو ْى فعال کارگزی تٕد ٔ طثیعتاً دنغ تزای ایٍ . دمٕلاٌ يثارسِ َکزد  تزیٍ تی دمٕق  ًَیتٕاٌ فعال دمٕق کارگزی تٕد ٔ تزای ایٍ تی

ْای  ايیذ"تُٓاو تزای ایٍ . ٕدتُٓاو کارگز، فعال دمٕق کٕدکاٌ کار ٔ خیاتٍ ت. تا دطتٓای کٕچک ٔ چؼًٓای گٕد رفتّ يیتپیذ" کارگزاٌ"

کٕدکاٌ کار ٔ تیکاری، فمز،  اد، فذؼا،یتاع ايا فظاد، . يیخٕاطت طز پُاِ، يذرطّ، کفغ ٔ غذا، ٔ ايیذ ٔ آرسٔ "  آیُذِ ْز جايعّ اَظاَی

اگز  .مٕلی اجشای جًُٓی ْظتُذ کّ تٓؼت طزيایّ در رژیى ایزاٌ اطاليی را يیظاسَذد  ْای کار اجثاری، ٔ تی سَذآَا ، کًپخیاتاٌ، 

، اگز تزای کٕدکاٌ کار يذرطّ ٔ نثاص گزو ٔ يذثت تخٕاْی، اگز فمز ٔ فظاد را  يثارسِ يیکُی  تزای طمف ٔ پُاْگاِ ٔ کزايت اَظاَی

تزیٍ ْا، تزای سَاٌ ٔ يزداٌ کارگز، تزای  دمٕق  تُٓاو ْى تزای تی .يایّ رفتّ ایالجزو تّ جُگ يمذطات رژیى اطاليی طز  لثٕل َکُی

 .ْای رژیى اطاليی را تّ نزسِ يیأرد يیخٕاطت، ٔ ایٍ تُیاد  کٕدکاٌ کار ٔ خیاتاٌ دمٕق اَظاَی

 

 ۸۸خزداد  ۲۲یز کزدِ تٕدَذ، در کارگز دطتگ  ، رٔس جٓاَی تّ جزو ػزکت در يزاطى أل ياِ يّ ۸۸یک تار پیؼتز در طال تُٓاو را 

ػکُجّ کزدَذ،  َّذاػت ٔدؼیاَ  تُٓاو را کّ جش پاطخ تّ َذای اَظاَیت جزيی .سَذاٌ أیٍ تّ تُذع کؼیذَذ ۲۱۸دطتگیز کزدَذ ٔ در تُذ 

تُٓاو کّ . زدِ اَذطتخٕآَایغ را خٕرد کزدَذ، ايا ْیچ اتٓايی تّ جش دفاع اس دمٕق کٕدکاٌ ٔ کارگزاٌ تّ أ ٔارد َکسیز يؼت ٔ نگذ ا

پض اس دٔ ْفتّ اعتصاب غذا در اعتزاض تّ دطتگیزی، سَذاَی  يزتکة َؼذِ تٕد ٔ اس رٔس أل تّ دطتگیزی خٕد اعتزاض داػت  جزيی

تا آٌ رٔس  .سَذاٌ أیٍ يُتمم ػذ ۵۱۳يٓز ياِ تّ تُذ عًٕيی ، تُذ  ۰۱ػذَغ، در اعتزاض تّ ٔضعیت تالتکهیف لضایی خٕد ، در تاریخ 

 .تار تّ تٓذاری سَذاٌ فزطتادِ تٕدَذ ۲و را تُٓا

فّعانیت تزای دمٕق کارگزاٌ ٔ . أ را آساد َکزدَذْای َجٕيی تعییٍ کزدَذ، ايا  يزتکة َؼذِ تٕد ٔثیمّ  تزای آسادی تُٓاو کّ جزيی

 .کٕدکاٌ کار در جًٕٓری اطاليی تزای يٕجٕدیت رژیى خطزَاک اطت 
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دادگاِ  ۰۳ ػعثّ  اع خثز داد کّ پض اس چُذ تار يذاکًّ ػذٌ ، اس طٕی  ، تُٓاو در یک تًاص تهفُی تّ خإَاد۸۸ِِ يا  دی ۰۲در تاریخ 

 طال در أیٍ يذکٕو ػذِ اطت ۰۱طال در رجایی ػٓز، ٔ  ۰۱طال سَذاٌ ،  ۲۱اطاليی تّ 

دادِ اَذ، يتٍ تؼكیم  أ دفاع اس در ٖتُٓاو اعالو كزدِ تٕدَذ، ْى اكٌُٕ كًیتّ ا ٖادآس ٖكّ تزا ٗادايّ كًپیُ در خإَادِ تُٓاو اتزاْیى سادِ، 

   :تّ لزار سیز اطتایٍ كًیتّ  يٕجٕدیتتیاَیّ اعالو 

  خٕاِ ی، يزدو آساد کارگزاٌ "

لى تّ جزو دفاع اسدمٕق کارگزاٌ ٔ کٕدکاٌ  -تٓزاٌ  ىینٕنّ ٔالع در جادِ لذ اٌیکارگز پارط( تُٓاو)سادِ  ىیاطعذ اتزاْ ۸۸/۵/۲۲ خیتار در

طال  ظتیتّ ت یفعال کارگز ٍیتعذ اس چُذ تار يذاکًّ طزاَجاو ا. تزد یتّ طز ي ۵۳۱ در تُذ ٍیٔ در سَذاٌ أ زیاس طزف دٔنت دطتگ

  .سَذاٌ يذکٕو ػذِ اطت

.  ىیکُ یسادِ ي ىیتّ َاو دفاع اس دمٕق تُٓاو اتزاْ یا تّیکً میالذاو تّ تؼک ۸۸/۰۱/۲۹   خیتار ٍیاس ا( تُٓاو)سادِ  ىیخإَادِ اطعذ اتزاْ يا

 ٍیا ّت ىیخٕاْ یخٕاِ ي یآساد یٔ اَظاٌ ْا یاجتًاع یتؼکم ْا ّیٔ که ظُذگاٌی، پزطتاراٌ ، َٕ اٌیيعهًاٌ ، داَؼجٕکارگزاٌ ،  ّینذا اس که

  .َٕذَذیتپ تّیکً

  سادِ ىیردًاٌ اتزاْ_۰

        یيذرط ؼّیعا_۲

  سادِ ىیاتزاْ یيٕط_۵

  سادِ ىیاتزاْ یظیع_۴

     یخظزٔ شادیپز_۳

        ییيال ًٍیچ_۹

 " سادِ یداج ذِیست_۱
 
 ٗكارگزاٌ سَذاَ ٖآساد ٖكًپیٍ تزا: يُثع اطالعیّ خإَادِ تُٓاو  *

  

 .صذاتزیٍ اَظآَا تٕد  تی ار ٔ خیاتاٌ، ایٍ طال سَذاٌ تُٓا تّ ایٍ جزو کّ تُٓاو صذای رطای کٕدکاٌ ک ۲۱دطتگیزی، ػکُجّ ٔ 

 . ٌ تایذ ػُیذِ ػٕداتّ ایٍ دکى جُایت کاراَّ تایذ اعتزاض کزد، صذای کٕدکاٌ کار ٔ خیات

 

 !باشبٍىام ابزاٌيم سادي صدای 
 !وگذار صدايص را خامُش كىىد

 
 ۰۵۸۸ تًٍٓ ۰١تزاتز تا  ۲۱۰۰ فٕریّ ٤

 

 

 :وامً اعتزاضّ

 

ٔ آسادٖ  طال سَذاٌ تُٓاو ۲۱جٓت نغٕ دكى  تایذ اطاليٗ جًٕٓرٖ .را يذكٕو يیكُىبهنام ابراهیم زاده  دطتگیزٖ يٍ

  .ػٕد گذاػتّ فؼار تذت سَذاٌ فٕرٖ أ اس 

 .ٌستم بهنام ابراهیم زادهصداِ مه 

 
 . . . . . . . . . . . . . . .   َاو

  . . . . . . . . . . الايت يذم كؼٕر ٔ ػٓز

 

 :ًَاییذ ارطال سیز ْاٖ آدرص تّ را خٕد اعتزاضٗ َايّ نطفا
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Mr. Lawrence Cannon 
Minister of Foreign Affairs Lawrence Cannon of Canada 
Cannon.L@parl.gc.ca   
 

Navanethem Pillay  

High Commissioner for Human Rights 

E-mail: npillay@ohchr.org 

Fax: +41-22-917-9008 (Geneva) +1-212-963-4097 (NY) 

 

Copy to: urgent-action@ohchr.org 

catherine.ashton@ec.europa.eu 

eastgulf@amnesty.org 

info@leader.ir 

 .ًَاییذ ارطال الايتتاٌ يذم كؼٕر در اطاليٗ رژیى طفارت تّ را خٕد اعتزاضٗ َايّ يیتٕاَیذ ًْچُیٍ ػًا

 :داریذ ارطال سیز آدرص تّ يا آرػیٕ تزاٖ را خٕد اعتزاضٗ َايّ رَٕٔػت نطفا

freepoliticalprisoners@gmail.com 

 --------------------------------------------------------------------------------------
ْذف ایٍ كارسار  جهة . فزاخٕاٌ دادِ ػذِ اطت ،کارساری ْؼت ياّْ  يیثاػذ كّ تٕطظ كًیتّ يثارسِ تزاٖ آسادٖ سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ" يٍ صذاٖ أ ْظتى"

ایٍ . اٌ ٔ خإَادِ ْایؼاٌ  ٔ َیش تذت فؼار گذاػتٍ جًٕٓری اطاليی تزاٖ آسادٖ تًايٗ سَذاَیاٌ طیاطٗ اس سَذاٌ اطتدًایت جٓاَٗ  اس سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایز

در طٕل ایٍ ْؼت ياِ ْز ْفتّ ٔضعیت یك سَذاَٗ طیاطٗ . ادايّ پیذا خٕاْذ كزد ،رٔس جٓاَٗ در دًایت اس سَذاَیاٌ طیاطٗ در ایزاٌ ، ۲۱۰۰ژٔئٍ  ۲۱كارسار تا 

دًایت كزدِ  ٔطیعٗ تّ ستاٌ فارطٗ ٔ اَگهیظٗ يطزح ػذِ ٔ اس يزدو در َماط يختهف جٓاٌ خٕاطتّ يیؼٕد كّ تا ارطال َايّ اعتزاضٗ اس ایٍ سَذاَٗ طیاطٗ در ططخ

 .ٔ صذاٖ یك سَذاَٗ طیاطٗ تاػُذ

 ":يٍ صذاٖ أ ْظتى"دًایت كُُذگاٌ اس كارسار 

, ( ميشه فزِ ايزان)بزاِ ايزان آساد

عال حقُق بشزف -پيتزتاچل  

 واسويه افشيه جم

 اوجمه صدا

 راديُ جىبص جُاوان

 كاوُن خاَران 

 راديُ ٌمبستگّ گُتىبزگ در سُئد

 راديُ مالمُ در سُئد

 --------------------------------------------------------------------------------------
 

 :ٔتالگ ٔ طایت ایُتزَتٗ سیز يزاجعّ ًَاییذ نطفا تّ" يٍ صذاٖ أ ْظتى"تزاٖ اطالعات تیؼتز در راتطّ تا كارسار 
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