 ۲۸بهمن ۱۳۹۹
ایران – نجمه واحدی و هدی عمید دو مدافع حقوق زنان در ایران مجرم شناخته شدند
در روز  ۲۵بهمن  ۱۳۹۹به دو مدافع حقوق زنان در ایران به نامهای نجمه واحدی و هدی عمید اطالع داده شد که شعبه  ۳۶دادگاه تجدی.د
نظر تهران در تاریخ  ۱۴بهمن  ۱۳۹۹رأی خود را صادر کرده و حکم اولییه شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران را عینًا تأیید ک..رده اس..ت .ب..ر
اساس حکم اولییه که در نیمه اول آبان  ۱۳۹۹صادر شده بود هدی عمید به هشت سال زندان و نجمه واحدی ب..ه هفت س..ال زن..دان محک..وم
شده بودند.
نجمه واحدی فعال زن حقوق بشر و جامعهشناس و در حال حاضر دانشجوی فوق لیسانس در رش..ته مطالع..ات زن..ان اس..ت .او در ارتق..اء
آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان به ویژه اهمیت کار خانگی بسیار فعال بوده است .هدی عمید ،وکیل دادگستری و مدافع حق..وق زن..ان
است که برای آموزش و آگاهی زنان نسبت ب..ه حقوقش..ان بس..یار کوش..یده اس..ت .این م..دافعان حق..وق زن..ان ب..ا همک..اری هم «کارگاهه..ای
آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار میکردند تا به آموزش زنان در باب حقوق قانونی خود پس از ازدواج بپردازند.
درتاریخ  ۱۴بهمن  ۱۳۹۹شعبه  ۳۶دادگاه تجدید نظر تهران رأی محکومیت نجم..ه واح..دی و ه..دی عمی..د ،ص..ادر ش..ده توس..ط ش..عبه ۱۵
دادگاه انقالب تهران در آبان  ۱۳۹۹را را ً
عینا تایید کرد .بر اساس این حکم که در روز  ۱۰آبان  ۱۳۹۹صادر شده بود هدی عمید به ۸
سال حبس ۲ ،سال محرومیت از عضویت در احزاب ،گروهها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رس..انه و مطبوع..ات۲ ،
سال ممنوعیت خروج از کشور و  ۲سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی ب..ه  ۷س..ال حبس و  ۲س..ال مح..رومیت
از عضویت در احزاب ،گروهها و دسته جات سیاس..ی و فع..الیت در فض..ای مج..ازی و رس..انه و مطبوع..ات ۲ ،س..ال ممن..وعیت خ..روج از
کشور محکوم شده است .این احکام با تأخیر و در تاریخ  ۲۲آذر  ۱۳۹۹به این دو مدافع اعالم شد و در طول زمان کوتاه باقی مانده ب..رای
تجدیدنظرخواهی  ،وکالی آنها به بهانه نبودن وقت کافی اجازه دسترسی و مطالعه پرونده را از سوی ش..عبه  ۳۶دادگ..اه تجدی..د نظ..ر ته..ران
ِ
نیافتند.
این دو مدافع حقوق زنان در  ۱۰آبان  ۹۹از بابت برگزاری کارگاههای در زمینه «شروط ضمن عقد» و مهریه و کارخانگی ک..ه از س..ال
 ۱۳۹۴تا شهریور ۱۳۹۷برگزار میش..ده ب..ا اته..ام «همک..اری ب..ا دولت متخاص..م آمریک..ا علی..ه جمه..وری اس..المی در موض..وع زن..ان و
خانواده» مواجه شدند .در نتیجه ،فعالیتهای آنان در راستای «پروژه نفوذ برای تضعیف نظام خانواده و براندازی نظام جمهوری اسالمی
از طریق همکاری با دولت متخاصم آمریکا در امور زنان و خانواده» تشخیص داده شد.
این دو فعال حقوق بشر در تاریخ  ۱۰شهریور  ۱۳۹۷به خاطر برگزاری این کارگاهها در خانههاشان به صورت جداگانه بازداشت ش..دند
و بالغ بر دو ماه در بند دو الف زندان اوین زندانی بودند که توسط اطالعات سپاه پاسداران اداره میشود .نجم..ه واح..دی و ه..دی عمی..د ب..ه
ترتیب در تاریخ  ۱۵و  ۱۳آبان  ، ۹۷با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
ف رانت الین دیفندرز به شدت نگران احکام صادر شده برای نجمه واحدی و هدی عمید این دو فعال حقوق بش..ر و فراین..د تجدی..دنظرخواهی
در مورد این احکام است .قابل قبول نیست که وکالی این دو مدافع امکان مطالعه پرون..ده را در این فراین..د نداش..ته باش..ند و ب..دین ص..ورت
خود دو مدافع حقوق بشر هم از این فرایند بیرون گذاشته شوند.
فرانت الین دیفندرز ،صدور این احکام برای نجمه واحدی و هدی عمید را محکوم میکند چرا که بر این باور است که این احک.ام تنه..ا ب..ه
خاطر فعالیتهای صلحآمیز حقوق بشری آنها و آگاهیرسانی درباره حق..وق اجتم..اعی و ق..انونی زن..ان ب..وده اس..ت ک..ه در ق..انون ای..ران هم
پیشبینی شده است.
فرانت الین دیفندرز مقامات ایران را فرامی خواند تا:
 -۱فوراً و بدون هیچ قید و شرطی محکومیت هدی عمید و نجمه را بردارد چرا که فرانت الین دیفندرز بر این باور است که آنها تنها به
دلیل فعالیتهای مشروع حقوق بشری مجازات شده اند.
 -۲فوراً تعقیب قضایی مدافعین حقوق بشر را در ایران متوقف کند و امکان دسترسی بدون تبعیض آنان به عدالت را فراهم کند.
 -۳هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کن..د و ب.ه آنه..ا اج..ازه انج..ام فعالیته..ای مش..روع حق.وق بش.ری را تحت ه.ر
شرایطی بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

