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 حقوق بشرمدافعانت ینظارت بر حمابرنامھ  یدرخواست فور

IRN 003 / 0805 / OBS 074.3

نگرانی از وضعیت جسمانی/ بازداشت و حبس خودسرانھ 

2007 دسامبر 21

) OMCT" (سازمان جھانی مبارزه با شکنجھ"برنامھ نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، بھ عنوان برنامھ ای مشترک از 
از شما درخواست می کند  اطالعات جدیدی را دریافت کرده است و )FIDH" (فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر "و

.کھ سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمھوری اسالمی ایران اقدام نمایید

:اطالعات جدید
آقای محمود وضعیت جسمانی کھ مطلع شده ) ITUC(کنفدراسیون بین المللی اتحادیھ ھای کارگری از سوی برنامھ نظارت 

استان (نگی برای ایجاد تشکل ھای کارگری و رییس سابق صنف کارگران خباز شھر سقز ھماھصالحی، سخنگوی کمیتھ 
بھ گونھ ای است درحال حاضر وضعیت سالمتی او . می باشدان بسر می برد، بسیار وخیم کھ درحال حاضر در زند) کردستان

. تھدید می کندبھ شدت و را کھ زندگی ا

 11روز ، 2007 دسامبر 10 تا 4بین حالت اغمای مکرر پس از آقای محمود صالحی با توجھ بھ اطالعات بھ دست آمده، 
از آن، آقای پس . استبستری شده منتقل و در آنجا بیمارستان توحید سنندج بھ بسر می برد کامل بیھوشی  درحالی کھ دردسامبر 

.منتقل کرده اند، مجددًا بھ زندان  ویلیرغم وضعیت جسمانی وخیمصالحی را، ع

او از .  در زندان بسر می برد بھ شدت بیمار است2007 آوریل 9خاطرنشان می سازد آقای صالحی کھ از تاریخ برنامھ نظارت 
 نیز متحمل  بھ عالوه، او اخیرا.رد نیاز مبرم و حیاتی دا،کھ در زندان امکان پذیر نیستو بھ عمل دیالیز سنگ کلیھ رنج می برد 

اخیرًا  .بھ گونھ ای است کھ بھ شدت زندگی اش را تھدید می کندوی  و شرایط فعلی عارضھ ھایی در قلب و روده خود شده
 بھ دنبال بستری شدن او در بیمارستان .مربوط بھ نارسایی کلیوی خود نیز رنج می برداز ورم شدید روده وی گزارش شده کھ 

.ز او اسکن بعمل آمد و مشخص شد کھ رگ ھای مغز وی نیز آسیب دیده استاز مغ

تا آزادی موقت او را بنابھ دالیل پزشکی بھ دست آورند یا خانواده آقای صالحی و وکیل او از زمان دستگیری اش در تالش اند 
ماده قابل ذکر است کھ براساس . رار دھد پزشک متخصص بتواند او را مورد معاینھ قتااو را بھ زندان سقز منتقل کنند حداقل 

زندانیان بیماری کھ نیاز بھ درمان از سوی متخصص : " آمدهرفتار با زندانیاندر ستاندارد سازمان ملل مقررات ااز  22)2(
این است کھ امکان مداوای نیز نظر پزشک متخصص " .منتقل شوندھای شھری دارند باید بھ مؤسسات تخصصی یا بیمارستان 

 .ه بھ مسؤوالن زندان سنندج تحویل داده شد2007 مھ 31 این درحالی است کھ او در  وی صالحی در زندان وجود نداردآقا

در بیمارستان توحید  پس از معاینھ 2007 ژوئن 17او روز : می باشدبا این حال، آقای صالحی ھمچنان از نیازھای خود محروم 
نیز جلوگیری با وکیل خود و دیدار با خانواده اش آقای صالحی تماس از  این است کھ مسألھ تعجب آور. بھ زندان بازگردانده شد

.ھمسر و بستگان ایشان تنھا می توانند از طریق تلفن با وی تماس بگیرند: بھ عمل آمده

 شرایط درخود علیرغم وضعیت جسمانی وخیم کھ آقای محمود صالحی از وضعیت برنامھ نظارت مراتب نگرانی شدید خود را 
بیم نسبت بھ زندگی او کھ بھ شدت در خطر است برنامھ نظارت ھمچنین . نگھ داشتھ شده اعالم می داردبسیار سخت زندان 

.دارد

:اطالعات اولیھ
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او ھمچنین .  سال را در زندان گذراند5 بھ دلیل فعالیت ھای سندیکایی خود بیش از 1980اواسط سال ھای در محمود صالحی 
.  بھ زندان افتاده است2001 و 2000، 1999، 1995، 1986در سال ھای 

 بھ ھمراه آقای جالل حسینی، آقای محسن حکیمی، یکی از اعضای 2005بھ دنبال محکومیت آقای محمود صالحی در سال 
 بھ شمار کھ ھمگی از اعضای اتحادیھ کارگران خباز سقزنویسندگان ایران، و آقای برھان دیوانگر و محمد عبدی پور کانون 

اینکھ  پس از .گذراندمسؤوالن جمھوری اسالمی از سوی  2006در سال طوالنی و ناعادالنھ ای را ھای می روند، دادرسی 
عالوه بر سازماندھی  ،حکم ھای صادره را ملغی اعالم کرد، دادگاه انقالب سقز مجددا آنان رااستان کردستان تجدیدنظر دادگاه 

از میان آنان، تنھا آقای محمد عبدی پور تبرئھ . متھم نمود" گردھمایی و توطئھ برضد امنیت ملی"ھ بمراسم اول ماه مھ در سقز، 
.شد

 7، آقایان محمود صالحی، جالل حسینی و محسن حکیمی آخرین دادگاه تجدیدنظر خود را در برابر شعبھ 2007 مارس 11روز 
 در مرخصی بسر می 7کیل آنان اظھار داشت کھ قاضی اصلی شعبھ پس از مدتی تأخیر، و. دادگاه تجدیدنظر کردستان گذراندند

 توسط 10:45در ساعت این محاکمھ . یک ساعت بعد بھ آنان اطالع داده شد کھ درھر حال دادرسی انجام خواھد گرفت. برد
حکم بازداشت  خود شخصا بود و دادستان این شھر،  اول ماه مھنفعاالادقی در ھنگام دستگیریص. قاضی صادقی برگزار شد

 در دادگاه انقالب سقز برگزار 2006در ماه اکتبر دوم کھ دادگاه در زمان او . این فعاالن اتحادیھ کارگری را صادر کرده بود
.را برعھده داشتاین شھر دادگاه شد، ریاست 

الن از نھ وکیل و نھ موک(بود  ه صادر نشد2007 مارس 11درحالی کھ ھیچ گونھ حکم رسمی در زمان آخرین دادگاه در روز 
 آوریل آقای صالحی را در دفتر انجمن کارگران 9، یکی از افسران نیروی انتظامی شھر سقز در روز )نتیجھ دادگاه مطلع نشدند

 بھ بوطتا درخصوص مواردی کھ مراین افسر از آقای صالحی خواست کھ بھ دفتر دادستان مراجعھ کند . خباز مالقات کرد
.ارائھ دھد فرماندار و ستانرا بھ شخص دادمھ می شد توضیحاتی مراسم اول ماه 

، مطلع می شود کھ دادگاه تجدیدنظر کردستان حکم نھایی را صادر کرده راجعھ می کندآقای صالحی زمانی کھ بھ دفتر دادستان م
د و حتی امکان تماس با وکیل او ھمانجا دستگیر می شو. و او را بھ یک سال زندان و سھ سال زندان تعلیقی محکوم کرده است

سپس آقای صالحی نسبت بھ حکم دستگیری و محکومیت خود بھ اعتراض می پردازد . را نمی یابدو مطلع کردن بستگانش خود 
مردم خواندن ابھ فرتھدید مسؤوالن قضایی را ھمکاران و بستگان آقای صالحی آن کھ پس از . را امضاء نمی کنددادگاه و حکم 

 400کھ سپس وی را بھ زندان مرکزی سنندج . بھ او اجازه داده شد تا از طریق تلفن با خانواده اش صحبت کند، کردندسقز 
.نمودندکیلومتر از محل زندگی او فاصلھ دارد منتقل 

ی و در دفتر آقای صالحسندیکایی توسط ده ھا فعال کھ را گردھمایی ، 2007 آوریل 16عالوه بر این، نیروھای امنیتی در روز 
بھ براساس گزارشات رسیده، مأموران لباس شخصی . سرکوب کردندھ شکلی خشونت بار  ببرگزار شده بوداو از در حمایت 

براساس این گزارش ھا، چندین فعال کارگری مجروح شده ھمچنین دند؛ اسپری این فعاالن را مورد حملھ قرار داباتوم و وسیلھ 
.اند

بھ دفتر دادستان احضار شدند تا از شرکت آنھا در این گردھمایی خودداری محمد عبدی پور بھ عالوه، آقایان جالل حسینی و 
و در عین حال بھ آقای حسینی ھشدار داده شد کھ طبق در دفتر دادستان نگھ داشتند تا پایان این تجمع را  آقای عبدی پور .شود

 سالھ آقای 17ھمچنین گزارش شد کھ پسر . یابدحکم صادره نمی تواند تحت ھیچ شرایطی در محل این گردھمایی حضور 
.دفاتر تعاونی توسط نیروھای امنیتی تعطیل شدنددر نھایت نیز  .هبازداشت گردیدمحمود صالحی در این گردھمایی 

:اقدامات مورد درخواست
:یداز شما خواھشمندیم کھ ھر چھ سریعتر دولتمردان جمھوری اسالمی را از درخواست ھای زیر باخبر ساز

کھ او از ھرگونھ ن کنند و بھ ویژه اطمینان دھند یرا تضمآقای محمود صالحی  ی و جسمانی، سالمت روحیطیتحت ھر شرا. 1
.ردار خواھد بودبرخوو در صورت نیاز، از امکانات درمانی خارج از محیط زندان پزشکی مداوای 

. را خواھد داشتاطمینان دھند کھ او حق مالقات و تماس با وکیل و بستگانش. 2
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کامال او دستگیری و بازداشت کنند، زیرا آزاد را آقای محمود صالحی ھر چھ سریعتر و بدون ھیچ گونھ قید و شرطی . 3
. استخودسرانھ 

پایان   در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران، حتی در سطوح قضایی، سریعا بھ ھرگونھ اقدام تھدیدآمیز و آزاردھنده.4
. دھند

، احترام گذاشتھ و 1998 دسامبر 9بھ مواد اعالمیھ مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در . 5
ھر شخصی بھ صورت فردی یا گروھی این حق را دارد کھ در سطوح : "بھ ویژه ماده اول آن کھ می گوید .آن را رعایت کنند

:  کھ می گوید12.2و ھمچنین ماده "  حقوق بشر کند و آزادی ھای اصلی را تحقق بخشدملی و یا بین المللی اقدام بھ حمایت از
دولت باید کلیھ تدابیر الزم را انجام دھد تا حمایت فردی و گروھی ھمھ کس نسبت بھ خشونت، تھدید، اقدامات تالفی جویانھ، "

".ی، توسط مراجع ذیصالح تضمین گرددفشار، تبعیض ھای منفی شخصی و یا قانونی و ھرگونھ اقدام مستبدانھ دیگر

بھ طور کلی، تحت ھر شرایطی اطمینان دھند کھ مفاد حقوق بشر و آزادی ھای اصلی در ایران مطابق با اعالمیھ جھانی . 6
.حقوق بشر و دیگر عھدنامھ ھای بین المللی و منطقھ ای کھ ایران نیز آنھا را بھ رسمیت شناختھ رعایت خواھند شد

:رونوشت
. رھبر انقالب اسالمی، جناب آیت اهللا سیدعلی خامنھ ای-
. ریاست جمھوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد-
. ریاست قوه قضاییھ، جناب آقای محمود ھاشمی شاھرودی-
. وزیر امور خارجھ، جناب آقای منوچھر متکی-
.نماینده دائم جمھوری اسالمی ایران در سوئیس -
.ھ، جناب آقای علی آھنی سفیر ایران در فرانس-

.لطفا رونوشت این نامھ را بھ دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمھوری اسالمی در دیگر کشورھا نیز ارسال نمایید

2007 دسامبر 19 ژنو، –پاریس 

.لطفا در پاسخ خود ما را از ھرگونھ اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ھا مطلع نمایید

سازمان جھانی مبارزه با "و ) FIDH" (فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر"مھ مشترکی است از برنامھ نظارت، برنا
کھ بھ حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشتھ و ھدف اصلی آن، پشتیبانی ھمھ جانبھ از این افراد ) OMCT" (شکنجھ

. در زمان نیاز می باشد

. از کشور فرانسھ است1998وق بشر در سال برنامھ نظارت، ھمچنین برنده جایزه حق


