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آزار و اذیت قضایی/ دستگیري خودسرانه: ایران
1390دي 30

:برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

در ایرانکارگري و دستگیري فعاالن سندیکاییمستقلهجوم به اتحادیه هاي 
independent?var_mode=calcul-of-Suppression-http://www.fidh.org/Iran

یساسان واهب؛عقوبیپورماین؛یمحمد جراح؛یشاهرخ زمان
مظفر ؛ساعدپناهفیشر؛یمیکرقیصد؛یامانثیش؛وش

؛یرضا شهاب؛يمددمیابراه؛عارفینجاتثمیم؛ایصالح ن
زیشاندیفراحيو مهدینیمحمد حس

(FIDH)» هاي حقوق بشرفدراسیون بین المللی جامعه «برنامه مشترك که ، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
.، از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنیداست(OMCT)» با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و 

:شرح وضعیت
از دستگیري هاي )LDDHI(» جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران«از طریق برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

.و آزار و تعقیب چندین فعال سندیکایی مطلع شده استاخیر 

 در محل کار خود به 1390دي 25، در تاریخ نقاشانيکایسندییموقت بازگشااتیه، عضو شاهرخ زمانیآقاي
به زندان تبریز خود سال زندان 11وسیله ماموران اداره اطالعات استان آذربایجان شرقی دستگیر و براي گذراندن حکم 

. شدمنتقل
 هم پرونده آقاي و»کمیته پیگیري براي ایجاد تشکل هاي کارگري«و عضو ییکایفعال سند، محمد جراحیآقاي

5در منزل خود به وسیله ماموران همان اداره دستگیر و براي گذراندن حکم گویا در همان تاریخنیز ،شاهرخ زمانی
. به زندان تبریز منتقل شدخود سال زندان 

 تلفن از طریق همان اداره نیز راو هم پرونده دو نفر باال، ییفعاالن دانشجو، وشیساسان واهبو قوبعیپورنیما
1.این دو در خطر دستگیري به سر می برند. احضار کرده استماه زندان6سال و 6بیترتبهحکم هاي براي گذراندن 

 به وسیله ماموران دادگستري 1390دي 27اریخ ، عضو موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تشیث امانیآقاي
در تاریخ صدور این فراخوان، او هنوز در زندان سنندج در بازداشت . سنندج، مرکز استان کردستان ایران، دستگیر شد

. در باره دلیل دستگیري و اتهام علیه او اطالعی در دست نیست. است
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 1386، در اردیبهشت رانیآزاد کارگران اهیاتحاداعضاي موسس ، یکی دیگر از صدیق کریمیآقاي شیث امانی و آقاي
اما، . دستگیر و به دو سال و نیم زندان محکوم ولی پس از چند ماه در پی اعتراض هاي داخلی و خارجی آزاد شدند

زندان اجراي احکام دادگستري به تازگی به هر دو فعال سندیکایی اطالع داده بود که باید براي گذراندن حکمشان به
در زمان انتشار این فراخوان، اطالعی از وضعیت آقاي صدیق کریمی در دست نیست و او نیز در خطر دستگیري . بروند

.به سر می برد
 عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به علت در اختیار داشتن بولتن خبري اتحادیه شریف ساعدپناهآقاي ،

. خود در سنندج به وسیله ماموران لباس شخصی دستگیر شددر خانه 1390دي 18در تاریخ 
 عضو دیگر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز به همین ترتیب و به همین دلیل در مظفر صالح نیاآقاي ،

محاکمه با وثیقه آزاد شدند و در انتظار 1390دي 29این دو نفر روز گذشته در تاریخ . دي دستگیر شده بود15تاریخ 
.هنوز اطالعی از اتهام هاي آنها در دست نیست. به سر می برند

 1390دي 13، دانشجو و فعال سندیکایی در شرکت خودرو سازي سایپاي تهران، در تاریخ میثم نجاتی عارفآقاي
ستگیري و در باره دلیل مشخص د. به علت دفاع از حقوق کارگران در کارخانه دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد

.اتهام هاي او اطالعی در دست نیست
 1390آذر 8، نایب رییس سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که در تاریخ ابراهیم مدديآقاي

آذر که براي تمدید مرخصی به زندان مراجعه کرد دوباره دستگیر شده 16در تاریخ 2از زندان به مرخصی آمده بود،
به سه سال و نیم زندان محکوم شده است و در 1387در آذر »یملتیبه خطر انداختن امن«با اتهام ساختگی او . است

.زمان انتشار این فراخوان در زندان اوین در بازداشت است
 سندیکاي کارگران ، صندوقدار و عضو هیات مدیره رضا شهابیاز ادامه بازداشت و وضعیت سالمتی آقاي برنامه نظارت

به بیمارستان 1390آذر 22و در 3دست به اعتصاب غذا زد1390آقاي شهابی در آبان . ت واحد نگران استشرک
در آنجا رها مناسب منتقل شد و گویا در پی آن به اعتصاب غذاي خود پایان داد، اما از آن پس بدون رسیدگی پزشکی 

.شده است
 به خاطر دفاع از 1390ر شرق تهران، نیز در اوایل دي ، فعال سندیکایی در شهر فیروزکوه، دمحمد حسینیآقاي

بازداشتگاهی در شهر دماوند در شرق تهران منتقل شد و به حقوق کارگران به وسیله ماموران اداره اطالعات دستگیر و 
. اطالعی در باره اتهام هاي او در دست نیست. هنوز در بازداشت است

 دستگیر و براي گذراندن حکم سه سال 1390ندیکایی، در اواسط دي ، معلم و فعال سمهدي فراحی شاندیزآقاي
بیش 1389بهمن 6یش از آزادي در پدستگیر و 1389اردیبهشت 11او در روز . زندان خود به زندان اوین منتقل شد

.به سر بردانفرادي بازداشتوزارت اطالعات در زندان اوین در 209از هشت ماه در بند 

:د درخواستمورهاياقدام

:لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید
آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش، شیث تحت هر شرایطی، سالمت روحی و جسمانی - 1

محمد حسینی و مهدي شهابی، امانی، صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مظفر صالح نیا، میثم نجاتی عارف، ابراهیم مددي، رضا
تضمین کنند؛ و خانواده هایشان را در ایران و نیز تمام مدافعان حقوق بشرفراحی شاندیز 
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آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش، شیث امانی، صدیق کریمی، میثم نجاتی عارف، ـ 2
محمد حسینی و مهدي فراحی شاندیز را فوري و بی قید و شرط آزاد کنند زیرا بازداشت آنها ابراهیم مددي، رضا شهابی، 

.خودسرانه و به قصد تنبیه فعالیت حقوق بشري آنهاست
آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب، ساسان ـ علیه سطح قضاییـ  به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در 3

امانی، صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مظفر صالح نیا، میثم نجاتی عارف، ابراهیم مددي، رضا شهابی، محمد واهبی وش، شیث 
در ایران پایان دهند؛حسینی و مهدي فراحی شاندیز و نیز تمام مدافعان حقوق بشر

در مجمع ) 1998دسامبر 9(1377آذر 18در هر شرایطی اعالمیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ـ 4
:عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه

 همه افراد حق دارند به صورت فردي یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی براي  «: آن که می گوید1ماده
»  ها فعالیت کنند،هاي اساسی و تحقق این حقوق و آزاديي حمایت از حقوق بشر و آزاد

 اساسی و تحقق این ي هايهمه افراد حق دارند براي  حمایت از حقوق بشر و آزاد«: که می گوید) ب(5ماده
اي غیردولتی، هبراي تشکیل سازمان(...) ها به صورت فردي یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی ي حقوق و آزاد

»ا، عضویت یا شرکت در آنها اقدام کنند،ها یا گروههانجمن
 الزم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصالح از همه افراد به هايدولت باید کلیه تدبیر«: که می گوید12ـ2ماده

صورت فردي و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تالفی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا 
ن افراد از حقوق مذکور در اعالمیه حاضر، تضمین هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی ای

».گردد
هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادي هاي اساسی مطابق با عهدنامه هاي بین المللی حقوق دربه طور کلی، ـ 4

.بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد

:ل کنیدنامه ها را به مقامات زیر ارسا
 سیدعلی خامنه ايآیت اهللا اسالمی، جمهوريرهبر                                 :info_leader@leader.ir

5880649210098: فکس: ریاست جمهوري، آقاي محمود احمدي نژاد
dr-ahmadinejad@president.ir

 ،صادق الریجانیآیت اهللا ریاست قوه قضاییه :Irjpr@iranjudiciary.com/bia.judi@yahoo.com

tehran.ir-info@dadgostary  66718792198/+656733112198: فکس؛+
98-21-66743149: فکس:     وزیر امور خارجه+matbuat@mfa.gov
 ،سوئیسنمایندگی دائمی جمهوري اسالمی ایران در ژنوسفیر محمدرضا سجادي ،

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran,  Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland,
Fax: +41 22 7330203
Email: mission.iran@ties.itu.int

سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15.

embassy@yahoo.com-iranEmail:
.لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوري اسالمی ایران در کشورخودتان نیز نامه بنویسید

**********
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1390آذر30ژنو، ـپاریس 
.دلطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایی

سازمان «و (FIDH)» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«مشترك ءحمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامهرببرنامه نظارت
است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از (OMCT)» جهانی مبارزه با شکنجه

. این افراد در زمان نیاز است

:حمایت از مدافعان حقوق بشررببرنامه نظارت
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
 Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
 Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

lddhi.fidh(at)gmail.comیاlddhi(at)fidh.net: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

ی سال زندان؛ محمد جراح11به )1390خرداد 17خیدر تاردستگیري(یشاهرخ زمانتینظر محکومدیدادگاه تجد1390آبان 30خیدر تار1
هیعلغیتبل«يماه زندان، به اتهام ها6سال و 6به بیبه ترتوشیواهبساسانو عقوبیپورمایسال زندان؛ ن5به ) 1390خرداد 30خیدر تاردستگیري(

شهریور با وثیقه 17نیما پوریعقوب در . مرداد با وثیقه آزاد شد29ساسان واهبی وش در . کرددییتارادر آنتیعضوایگروه مخالف نظام لیو تشک» نظام
:1390آذر 11نظارت به تاریخ بیانیه مطبوعاتی برنامه: نگاه کنید به. مهر با وثیقه آزاد شدند27مهر و شاهرخ زمانی در 11محمد جراحی در . آزاد شد

%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-http://www.fidh.org/%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86
: 1390ذر آ11بیانیه مطبوعاتی برنامه نظارت به تاریخ : نگاه کنید به٢

%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-http://www.fidh.org/%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86
همانجا3


