
۱۳۹۹تیر  ۶
 . شد:                 زندانی ایران رهبر از عفو درخواست از امتاع از پس کارگری حقوق مدافع قلیان سپیده ایران

تیر   «   ۱۳۹۹یک از              »     پس و نظام علیه تبانی و تجمع اتهام به زندان سال پنج حکم اجرای برای کارکری حقوق فعال قلیان سپیده ،
      . شعبه            در که حکم این شد زندان راهی ایران اسالمی جمهوری رهبر از عفو درخواست از او     ۳۶امتناع برای نظر تجدید دادگاه

 .               . است        نشده عفو مشمول فعالین این میان در که است کسی تنها قلیان سپیده بود شده صادر دیگر کارگری فعال نه و

. است                     متمرکز کارگری حقوق بر عمدتًا او بشر حقوق کار و است آزاد روزنامهنگار و کارگری حقوق جوان فعال قلیان سپیده
مجتمع                     این کارگران حقوق از دفاع به که است داشته همکاری تپه هفت نیشکر شرکت کارگران سندیکای با نزدیک از وی
                . سال  در که است ایرانی کارگری سازمان یک هفتتپه نیشکر صنعت و کشت کارگران سندیکای میپردازد ۱۳۵۳کارگری

       . سال  از سندیکا رهبران و اعضا شد اذیت               ۸۴تأسیس و آزار هدف کارگران حقوق ترویج و خود حقوق از حمایت برای تنها و
 . میگیرند     قرار قضایی تعقیب و

تیر      اول قلیان «     ۱۳۹۹سپیده     « سال          در نخست که نظام علیه تبانی و تجمع اتهام به زندان سال پنج حکم اجرای برای ،۹۷
    . روز     در او شد زندان راهی بود .       ۲۷صادرشده نامهای         شد گفته او به آنجا در شد حاضر اوین زندان احکام اجرای در خرداد

سال                      پنج مجازات تحمل جهت قرچک زندان به انتقال برای باید نکند چنین اگر و بنویسد رهبری از عفو درخواست بر مبنی
   . خرداد   از شود آماده . ۹۹حبس بود              شده منتشر هفتتپه به موسوم پرونده محکومان دیگر عفو بر مبنی خبرهای

تاریخ    در تهیه              ۱۳۹۷آبان  ۲۷او گزارش هفتتپه کارگری اعتراضات از درحالیکه معترض کارگران از شماری همراه به
 . شد           بازداشت وثیقه قید با بعد ماه یک و بازداشت میکرد

تاریخ       در بشر حقوق فعال توسط           ۱۳۹۷دی  ۱۹این بازداشت زمان در تجربیاتش از مفصلی شرح اجتماعی شبکههای در
            . از           گاهی که مدت طوالنی و روزه هر بازجوییهای و شکنجه او کرد منتشر اهواز و شوش شهر شهر اطالعات اداره و پلیس
        » «   . با             جنسی رابطه داشتن به و شدن خطاب فاحشه با او داد شرح را مییافت ادامه بعد روز صبح تا و میشد شروع صبح

        . جریان            در با که میشد تهدید همچنین او میگرفت قرار جنسی توهینهای اتهام مورد هفتتپه سندیکای عضو کارگران از برخی
 . گرفت             خواهد قرار ناموسی قتل معرض در روابط، این از خانوادهاش گرفتن قرار

شنبه   »۲۹شامگاه طراحی                بهنام گزارشی ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سی و بیست تلویزیونی برنامهی دیماه
                   . و«    قلیان سپیده که داشت ادعا بود حبس زمان در قلیان سپیده اعترافات از بخشهایی شامل که مستند این کرد پخش سوخته
   . در                 قلیان سپیده اند وابسته ایران از خارج برانداز گروههای دیگر و کمونیستی گروههایی ترامپ، دولت به معترض فعالین دیگر
     . این                    پخش از بعد روز است کارگری فعالین دیگر و او شکنجه بر تأییدی مهر مستند این که کرد اعالم مستند این پخش به واکنش

را                        پدرش و شدند منتقل زندان به شتم و ضرب از پس بردارش او و گرفت قرار امنیتی نیروهای تهاجم مرد آنها خانه مستند،
 .          . ماند         خودسرانه حبس در سپیده اما شد آزاد بردارش میکشند را او فرزند دو هر که کردند تهدید

در    قلیان به  ۱۳۹۸شهریور  ۱۶سپیده و              » ۱۹مجموعًا اجتماع برای حبس سال هفت شامل که شد محکوم زندان ماه شش و سال
                » فعالیت       اتهام حبس ماه شش و سال یک گام، گروه در عضویت برای حبس سال هفت ، ملی امنیت علیه اقدام اتهام به تبانی

. شد                           نظم در اخالل به اتهام به ماه شش و سال یک و اکاذیب نشر اتهام به ماه شش و سال دو نظام، علیه تبلیغی

تاریخ     در زندان                  ۱۳۹۸آبان  ۴او از موقت صورت به وثیقه قید با قرچک زندان شرایط به خشک غذای اعتصاب یک از پس
    .                 . یک  او چند هر شد دستگیر صلحآمیز راهپیمایی دریک سراسری اعتراضات در شرکت از بعد و ماه همان در اما شد آزاد

.  »     «  » روبهروست              »   عمومی نظم زدن هم بر و تبانی و اجتماع اتهام با همچنان اما شد آزاد وثیقه قید به دستگیری این از پس روز

ماه   شعبه          ۱۳۹۸دربهمن نظر تجدید دادگاه در هفتتپه دادگاه اولییه . ۳۶حکم یافت        کاهش سال پنج به انقالب دادگاه



تاریخ   ماه   ۵در مجریان                ۱۳۹۸دی از یکی از رسمًا کرد اعالم خود شخصی صفحه در یادداشتی طی سپس قلیان سپیده ،
   .      »  « شکایت          این برای است کرده شکایت داشته شرکت سوخته طراحی تولید مراحل در که سی و بیست تلویزیونی برنامهی

شعبه                    در قلیان از سیما و صدا و مجری این عوض در و شد صادر تعقیب منع قرار اشاعه     »۲۴بالفاصله جرم به انقالب دادگاه
        .   »   «  » در  دادگاه این اول جلسه در او کردند شکایت نظام علیه تبلیغ و غلط .   ۹۸بهمن  ۲۰اخبار بعدی   جلسات تاریخ شد حاضر

 . نیست   مشخص هنوز

قلیان                  سپیده بدنامی برای گرفته صورت اقدامات و جسمی آزار قضایی، تعقیب بازداشت، نگران بهشدت دیفندرز الین فرانت
از.                       مقام/ات ج/ویی انتق/ام و اس/ت ش/ده وارد بشر حقوق م/دافع این علیه ک/ه اتهام/اتی آخ/رین م/ورد در بهوی/ژه نگ/رانی این است

           . دلیل           به تنها قلیان سپیده که است معتقد دیقندرز الین فرانت دارد وجود سیما و صدا قضایی تعقیب برای وی های تالش
گرفته                        قرار هدف مورد ایران در بیان آزادی راستای در و کارگران حقوق از دفاع در بشر حقوق مشروع و آمیز صلح فعالیت

است.

: تا         خواند فرامی ایرانرا مقامات دیفندرز الین فرانت
 
دلیل-                           ۱  به تنها آنها که است باور این بر دیفندرز الین فرانت که چرا کند آزاد را قلیان سپیده شرطی و قید هیچ بدون و فوراً

. اند       شده مجازات بشری حقوق مشروع فعالیتهای

نامه-                ۲ قطع شرایط اساس بر زندان در قلیان سپیده با رفتار که کنند حاصل ۴۳/اطمینان ملل    ۱۷۳ سازمان عمومی مجمع
    » در  »            که باشد بازداشت از شکلی هر تحت اشخاص تمامی از حمایت برای اصول مجموعه بر تصویب ۱۳۶۷آذر  ۱۸مبنی

. است  شده

را-                     ۳ بشری حقوق مشروع فعالیتهای انجام اجازه آنها به و کند متوقف را ایران در بشر حقوق مدافعان دادن قرار هدف
. بدهد              قضایی تعقیب و فشار و جویی انتقام از هراس بدون شرایطی هر تحت


