
 
 

۱۴۰۰ مهر ماه ۲۲
ایران – حمله به گروهی از مدافعان حقوق بشر در بند

 
 گروهی از فعاالن حقوق بشر زندانی از جمله شاپور احسانی راد و اسماعیل گرامی از طرف چهار زندانی دیگ��ر در۱۴۰۰ مهر ۱۶روز 
 زندان تهران بزرگ م�ورد حمل��ه ف�یزیکی ق��رار گرفتن�د و تهدی��د ب�ه م�رگ ش��دند. پس از این حمل��ه این دو زن�دانی ب��ه بخش۳، بند ۲تیپ 

دیگری از همین زندان منتقل شدند که فاقد امکانات مناسب بهداشتی است. 

 فعال حقوق بشر و کارگر بازنشسته شرکت ایران کارتون است که برای اعتالی حقوق بازنشستگان ازییییییی ییییی
 یک گروه تلگرامی به نام تشکل مستقل بازنشس��تگان۱۳۹۹ کوشیده است. او در سال ۱۳۹۵طریق تشکیل گردهم آیی و تشکل یابی از سال 

ایجاد کرد که در آن به به اخبار تجمعات بازنشستگان و اطالع رسانی درباره حقوق بازنشستگان می پرداخت. 

ییی یییییی  کارگریییییی  شورای  مؤسس  هیأت  اعضای  از  و  ساوه  پروفیل  کارخانه  کارگران  پیشین  نماینده   ،
بازنشستگان تأمین اجتماعی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

 گروهی از فعاالن حقوق بشر زندانی از جمله شاپور احسانی راد و اسماعیل گرامی از طرف چهار زن�دانی دیگ�ر در۱۴۰۰ مهر ۱۶روز 
 زن�دان ته�ران۳، بخش ۲ زندان تهران بزرگ مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند و تهدید به مرگ شدند. چهار زن�دانی از تیپ ۳، بند ۲تیپ 

بزرگ با اشیاء مختلف از جمله چاقو و ابزار آشپزخانه به آن ها حمله کردند و باعث جراحات سطحی شدند. این فعالین حق�وق ک�ارگری ب�ه
 مه�ر م�اه ش�اپور احس�انی راد و اس�ماعیل گ�رامی علی۲۰مقامات زندان شکایت کرده و خواستار جابه ج�ایی از این بخش ش�ده ان�د. در روز

 منتق�ل ش�دند ک�ه فاق�د امکان�ات مناس�ب بهداش�تی اس�ت در عین ح�ال ب�ه۲، تیپ ۱رغم میل شان توسط مقامات زندان تهران بزرگ به بخش 
آن ها گفته شد اگر مقاومت کنند گارد ویژه زندان وارد عمل خواهد شد. 

 س�ال زن�دان از۵ س�ال حبس از جمل�ه ۶، آقای شاپور احسانی راد، فعال کارگری توسط دادگاه انقالب تهران به ۹۸ شهریور ۳۰در تاریخ 
. با استناد به مادهییییی ییبابت »اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی« و یک سال از بابت »فعالیت تبلیغی علیه نظام«  

 سال حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود. این فع�ال حق�وق ک�ارگری در ح�ال حاض�ر و۵ قانون مجازات اسالمی، مجازات اشد یعنی ۱۳۴
علی رغم شرایط بد جسمی و کمردرد در حال سپری کردن حکم خود در زندان بزرگ تهران و محروم از مرخصی درمانی است. 

 میلی�ون لایر۲۰ ض�ربه ش�الق و ۷۴ س�ال زن�دان و ۵ دادگاه انقالب تهران، اسماعیل گ�رامی را ب�ه ۲۶، شعبه ۱۴۰۰ خرداد ۱۹در تاریخ 
 در دادگ�اه۱۴۰۰ ش�هریور ۲۸ج�زای نق�دی از ب�ابت »اجتم�اع و تب�انی ب�رای اق�دام علی�ه ام�نیت ملی« محک�وم ک�رد. این حکم در ت�اریخ 

 در ی�ک تجم�ع مس�المت آمیز بازنشس�تگان بازداش�ت و۱۳۹۹ اس�فند ۱۷تجدیدنظر تأیید شد. این فعال حقوق بازنشس�تگان پیش ت�ر در ت�اریخ 
 در منزل ش بازداشت و از آن زمان در زندان تهران بزرگ به س��ر۱۴۰۰ فروردین ۱۴روز بعد از آن آزاد شد. متعاقب آن، او در تاریخ 

می برد. اسماعیل گرامی برای پیشگیری از حمالت صرع به دارو نیاز دارد و تا کنون با درخواست مرخصی او موافقت نشده است. 

فرانت الین دیفندرز به شدت نگران حمالت فیزیکی بر علی�ه م�دافعان حق�وق بش�ر ش�اپور احس�انی راد و اس�ماعیل گ�رامی درزن�دان ب�زرگ
ته�ران اس�ت  در ش�رایطی اس�ت ک�ه گزارش ه�ای نگران کنن�ده ای از م�رگ زن�دانیان در زن�دان های ای�ران مخ�ابره می ش�ود.  ف�رانت الین
دیفندرزمراتب نگرانی عمیق خود را از شرایط جسمی و روانی شاپور احس�انی راد و اس�ماعیل گ�رامی اب�راز می دارد چ�را ک�ه ب�اور دارد
این دو در حال حاضر در معرض آسیب و خطر قرار دارند و تنها به دلیل فعالیت های مشروع حقوق بشری خود در ایران زندانی ش�ده اند.
فرانت الین دیفندز دوباره تأکید می کند که نگران شرایط زندان ها در ایران از جمله بخش های پرجمعیت، عدم دسترسی به امکانات درمانی

و بهداشتی و بی توجهی و غفلت مقامات نسبت به شرایط زندانیان در ادامه همه گیری کروناست.  

فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا:

https://www.frontlinedefenders.org/fa/profile/esmail-gerami
https://www.frontlinedefenders.org/fa/case/shapour-ehsanirad-begins-six-year-prison-sentence
https://www.frontlinedefenders.org/fa/profile/shapour-ehsanirad


 فوراً و بدون هیچ قید و شرطی  شاپور احسانی راد و اسماعیل گرامی را آزاد کنند چرا که فرانت الین دیفن��درز ب��ر این ب��اور اس��ت ک��ه-۱
 آن ها تنها به دلیل فعالیت های مشروع حقوق بشری مجازات شده اند.

-  تحقیقات فوری و بی طرفانه در مورد حمله به شاپور احسانی راد و اسماعیل گرامی در داخل زندان تهران بزرگ صورت داده و نتایج۲
این تحقیقات را منتشر کرده و عدالت را در مورد افراد مسئول بر طبق استانداردهای ملی و بین المللی به اجرا دربیاورند.

 مجم��ع۴۳/۱۷۳-  اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با شاپور احسانی راد و اسماعیل گ��رامی در زن��دان ب�ر اس�اس قط�ع نام�ه ۳
۱۳۶۷ آذر ۱۸عمومی سازمان ملل مبنی بر »مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت« باش��د ک��ه در

تصویب شده است. 

- تمام مالحضات و امکانات محافظتی و بهدداشتی را برای همه مدافعان حقوق بش��ر دربن��د ف��راهم آورد و ب��ه آن��ان ب��دون تبعیض امک��ان۴
بهره مندی از مرخصی در طول همه گیری کرونا اعطا کند.

- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آن ها اج�ازه انج�ام فعالیت ه�ای مش�روع حق��وق بش��ری را  ب�دون هیچ۵
شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.


