 ۱۹آبان ۱۴۰۰
ایران – سپیده قلیان مدافع زن حقوق بشر در زندان با اتهامات جدید مواجه شد
روز ۱۳آبان  ، ۱۴۰۰سپیده قلیان پس از پایان بازجویی در مورد اتهامات جدید به بند عمومی زندان اوین منتقل شد .این مدافع حق وق بش ر
از تاریخ  ۲۲مهر تا  ۱۳آبان در بند  ۲۰۹زندان اوین که توسط اطالعات سپاه پاسداران اداره می شود تحت بازجویی بود.
ً
عمدتا بر حقوق کارگری متمرکز است .وی از
سپیده قلیان فعال حقوق کارگری و روزنامهنگار آزاد است و کار حقوق بشر او
نزدیک با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همکاری داشته است که به دفاع از حقوق کارگران این مجتمع کارگری
پرداخته است .سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفتتپه یک سازمان کارگری ایرانی است که در سال  ۱۳۵۳تأسیس ش د .اعض ا
و رهبران سندیکا از سال  ۸۴و تنها برای حم ایت از حق وق خ ود و ت رویج حق وق ک ارگران ه دف آزار و اذیت و تعقیب قض ایی ق رار
میگیرند.
در تاریخ  ۲۹شهریور  ، ۱۴۰۰این مدافع حقوق بشر توسط شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بوشهر به اتهام «نش ر
اکاذیب رایانهای» و« فعالیت تبلیغی علیه نظام» احضار شد .بنا به گزارشها پیشتر در تاریخ  ۱۹مهر  ۱۴۰۰منزل خواهر او در ش هر
اهواز مورد هجوم بیش از  ۳۰مأمور امنیتی قرار گرفته بود و پس از ضبط تمام گوشیهای موبایل اعضای خانواده ،این مدافع زن حق وق
بشر دستگیر شده بود .او که از تاریخ  ۲۸مردادماه در مرخصی درمانی از زندان بوشهر به به سر می برد در حال س پری ک ردن حکم
پنج سال زندان به دلیل گزارش اعتراضات کارگران شرکت هفتتپه درسال  ۱۳۹۷بود.
سپیده قلیان در طول زمان مرخصی مطالبی درباره شرایط نامناسب زندان بوشهر و سوءرفتار ب ا همبن دان زن خ ود در این زن دان منتش ر
کرده بود .در این مطالب که در حساب تویتر شخصی او منتشر شده بود ،او از زندان بوشهر به عنوان «جایی ت ه دنی ا» ک ه در آن زن ان
دربند مجبور به کارهای تحقیرآمیز میشوند و با آنها رفتاری غیرانسانی میشود یاد کرده بود .در پاس خ ب ه این مط الب ،رئیس س ازمان
زندانهای ایران ،آنها را «ادعاهای عجیب» خواهد و اعالم کرد گروهی از مقامات و زندانیان زندان بوشهر علیه این مدافع حق وق بش ر
طرح دعوا کردهاند.
نگرانیها در م ورد وض عیت زن ان م دافع حق وق بش ر در ای ران در ح الی اتف اق میافت د ک ه اس ناد محرمان ه ،و وی دئوهای درزک رده از
دوربینهای زندان اوین حاکی از بدرفتاری و حتی شکنجه زن دانیان توس ط م أموران و مقام ات زن دان ب وده اس ت .این س ری از وی دئوها
توسط گروه هکری که خود را «ع دالت علی» می خواندن د و ادع ای ه ک دوربینه ای م دار بس ته زن دان اوین را داش تند در م رداد م اه
 ۱۴۰۰منتشر شده بود.
فرانت الین دیفندرز به شدت نگران ادامه بازداشت و و آزار قضایی سپیده قلیان است .این نگرانی با توجه ب ه اتهام ات اخ یر مط رح ش ده
علیه او شدت مییابد که به نظر میرسد در انتقامجویی از مطالبهگری او از مقامات زندان در مورد بدرفتاری با زن دانیان ص ورت گرفت ه
است.
فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامیخواند تا:
 -۱فوراً و بدون هیچ قید و شرطی اتهامات مطرح شده علیه سپیده قلیان را بردارند.
 - ۲اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با سپیده قلیان در زندان بر اساس قطع نامه  ۴۳/۱۷۳مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر
«مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» باشد که در ۱۸آذر  ۱۳۶۷تصویب شده است.
 - ۳هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آنها اج ازه انج ام فعالیته ای مش روع حق وق بش ری را ب دون هیچ
شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد

