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:برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

آزاد شونددیبایزندانییکایفعاالن سندگریو دیرضا شهاب
other?var_mode=calcul-all-Shahabi-http://www.fidh.org/Release

» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«، که برنامه مشترك حقوق بشربرنامه نظارت بر حمایت از مدافعان
(FIDH) با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و «(OMCT)از شما درخواست می اطالعات تازه اي دریافت کرده و ، است

.اقدام کنیدایرانکند فورا در باره مساله زیر در 

اطالعات تازه
تأیید حکم از )LDDHI(» جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران«دافعان حقوق بشر از طریق برنامه نظارت بر حمایت از م

،دار و عضو هیئت مدیره سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صندوقرضا شهابیمحکومیت آقاي 
.مطلع شده است

شامل بر شش سال دادگاه بدوي حکمشهابی اطالع یافت که ، وکیل مدافع آقاي رضا 1391تیر 13در روز بنا به گزارش
ارائه الیحه پس از تنها یک ماه ریال جریمه نقدي میلیون 70هاي سندیکایی و سال محرومیت از فعالیتپنجزندان، 
زندان 350آقاي شهابی در حال حاضر در بند . شده استتأیید دگاه تجدید نظر در داوکیل مدافع به حکم بدوي یاعتراض

. برداوین در بازداشت به سر می

ششمین مجمع عمومی کمیته به نشست امنیتیمسلح ماموران تعداد زیادي از ، 1391خرداد 25این، در روز برعالوه
نفر از 60ارعاب همسایگان بیش از وحمله کردند و پس از تیراندازي 1يکارگريهاتشکلجادیکمک به ايبراهماهنگی 

. کردندر یگدسترا دیگر سندیکایی و نیز فعاالناز جمله تعداد زیادي از اعضاي کمیته هماهنگی کنندگان در جلسهشرکت

محلی براي برگزاري از وزارت کار و امور اجتماعی 1390اسفند 15اي به تاریخ دهندگان مجمع عمومی در نامهسازمان
بنابراین . رد کرده بود1390اسفند 17تاریخ وزارت کار این درخواست را در اماکرده بودند، درخواست مجمع عمومی 

شدگان در همان روز یا روزهاي بسیاري از بازداشت. اي خصوصی نداشتندعمومی در خانهاي جز برگزاري مجمعها چارهآن
.آزاد شدندوثیقهبعد با 

هیئتبه وسیله 1384) ماه مهاول ( اردیبهشت 11در آستانه روز يکارگريهاتشکلجادیکمک به ايبرایهماهنگتهیکم1
اهنگی در سال کمیته هم. هاي مستقل کارگري تشکیل شدکارگر، براي کمک به تشکیل اتحادیه6000و با گردآوري امضا از مؤسسان

به این هنوز ، اما دولتمردان و امور اجتماعی درخواست ثبت کردپنجمین مجمع عمومی خود از وزارت کار رايبراساس 1388
. اندندادهدرخواست پاسخ 



زندان رجایی شهر کرج تا این تاریخ هنوز در ، عسگريرضا علیآقاي وجلیل محمدي، آقاي شدگاندو نفر از بازداشت
. برندسرمیبازداشت بهدر

هاي به خاطر فعالیت1391تیر 11در تاریخ ، ، یکی دیگر از اعضاي کمیته هماهنگینصراللهیپدرام آقاي به عالوه، 
1390اسفند 18آقاي نصراللهی در تاریخ . دگاه انقالب اسالمی سنندج مورد محاکمه قرار گرفتسندیکایی خود در دا
عضویت در کمیته اومحاکمه ها ، دلیل گزارشبنابه . وثیقه آزاد شده بودبا 1391اردیبهشت 5بازداشت و در تاریخ 

در پی دستگیري در تیرماه او . بوده استاوسندیکایی هاي و فعالیتهاي کارگري هماهنگی براي کمک به ایجاد تشکل
تبلیغ علیه «و» اقدام علیه امنیت ملی«اتهام به 1389در مرداد ماه و نیزروز در بازداشت به سر برده15، سه ماه و 1387

. به چهار ماه زندان محکوم شده بود» نظام

اطالعات پیشینه اي
دادگاه 15شعبه سییریابوالقاسم صلواتیقاضاطالع یافت که 1391فروردین 26در تاریخ وکیل مدافع آقاي رضا شهابی، 

» نظامهیعلغیتبل«به اتهام یشهابيآقا. را به شش سال زندان محکوم کرده استاوموکلدر مرحله بدوي یانقالب اسالم
سال محرومیت 5به نیاو همچن. محکوم شد) پنج سال زندان(»یملتیامنهیبه قصد اقدام علیتبان«و ) سال زندانکی(

باوجود این کهبر این، عالوه.محکوم شدالیرونیلیم70به مبلغ ينقدمهیپرداخت جرو ییکایسندياز فعالیت ها
مناسب محروم خدمات درمانی از او را وضعیت جسمانی آقاي شهابی در زندان رو به وخامت رفته است، مسئوالن زندان 

. اندکرده

هستند یا در حال حاضر در بازداشت خود اي اتحادیههاي به خاطر فعالیتگذشته از این، چندین فعال سندیکایی 
، ابراهیم زادهنام بهخ زمانی، محمد جراحی، علی نجاتی، شاهراز جمله آقایان ، گذرانندمحکومیت زندان خود را می

دیگر نیز پس از یبسیاري از فعاالن سندیکای. علی اخوانوشاندیز فراحی محمد حسینی، مهدي ی، غدابرسول 
. برندو در انتظار محاکمه به سر میهستند بازداشت با وثیقه آزاد گذراندن دوره هاي 

:اقدام هاي مورد درخواست

:لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید
زداشت آنها تنها به قصد تنبیه فعالیت هاي حقوق بشري آزاد کنند، زیرا باشدگان را بازداشتفوري و بدون قید و شرط ـ 1

.ایشان است
و و نیز تمام مدافعان حقوق بشردر باال برده ناممدافعان حقوق بشر وحی و جسمانی تحت هر شرایطی، سالمت ر–2

خانواده هایشان را در ایران تضمین کنند؛ 
و نیز تمام مدافعان حقوق برده در باال مدافعان حقوق بشر نامـ  به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه 3

؛در ایران پایان دهندبشر
در ) 1998دسامبر 9(1377آذر 18در هر شرایطی اعالمیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ـ 4

:مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه
 ي  همه افراد حق دارند به صورت فردي یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برا«: آن که می گوید1ماده

»  حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی و تحقق این حقوق و آزادي ها فعالیت کنند،
 همه افراد حق دارند براي  حمایت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسی و تحقق این «: که می گوید) ب(5ماده

ل سازمان هاي براي تشکی(...) حقوق و آزادي ها به صورت فردي یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی 
» غیردولتی، انجمن ها یا گروه ها، عضویت یا شرکت در آنها اقدام کنند،



 دولت باید کلیه تدبیرهاي الزم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصالح از همه افراد «: که می گوید12ـ2ماده
، قانونیو یا عملیفی به صورت فردي و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تالفی جویانه، تبعیض من

فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حقوق مذکور در اعالمیه حاضر، 
».تضمین گردد

به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادي هاي اساسی مطابق با عهدنامه هاي بین المللی ـ 5
.ین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شدحقوق بشر و مواز

:نامه ها را به مقامات زیر ارسال کنید
 اسالمی، آیت اهللا سیدعلی خامنه ايجمهوريرهبر                                 :info_leader@leader.ir

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

ریاست قوه قضاییه، آیت اهللا صادق الریجانی :judiciary.ir-info@bia&tehran.ir-info@dadgostary  فکس؛ :
656733112198+/66718792198+

98-21-66743149: فکس:   ، آقاي علی اکبر صالحیوزیر امور خارجه+matbuat@mfa.gov

محمد جواد الریجانی،دبیر ستاد حقوق بشر، آقايiran.ir-info@humanrights

 ،نمایندگی دائمی جمهوري اسالمی ایران در ژنو، سوئیسسفیر 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-iran:Email
.لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوري اسالمی ایران در کشورخودتان نیز نامه بنویسید

**********
1391فروردین 23پاریس ـ ژنو، 

.ست مطلع فرماییدلطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخوا

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

. زمان نیاز استپشتیبانی مشخص از این افراد در 

:برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
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

عضو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق (جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران :ترجمه و پخش
lddhi(at)fidh.netپست الکترونیکی؛)بشر


