
 
 

 ۱۴۰۰ بهمن ۲۸

ایران – بازداشت خودسرانه مدافع حقوق بشر شعبان محمدی 

، هج�ده روز از بازداش�ت خودس�رانه و چه�ارده روز از دسترس�ی ش�عبان محم�دی ب�ه ح�ق مکالم�ه تلف�نی و مالق�ات۱۴۰۰ بهمن ۲۸روز 
حضوری می گذرد در حالی که عدم دسترسی به این م�دافع، امک�ان اطالع دقی�ق از مک�ان بازداش�ت این م�دافع را در ه�اله ای از ابه�ام نگ�ه
داشته است. گزارش شده این مدافع حقوق معلمان با اتهام »عضویت در گروه های مخ�الف ب�ه قص�د ب�ر هم زدن ام�نیت ملی« مواج�ه ش�ده

است درحالیکه او در تمام زمان بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است. 

شعبان محمدی، یک مدافع حقوق بشر، معلم و عضو کانون صنفی معلمان شاخه مریوان- کردستان است که ب�رای ح�ق دانش آم�وزان ب�رای
آموزش رایگان، رتبه بندی اصولی معلمان و هماهنگ سازی حقوق معلمان بازنشسته فعالیت کرده است.

، هجدهمین روزی است که مدافع حقوق بشر شعبان محمدی در بازداشت خودسرانه ب�ه س�ر می ب�رد و چه�اردهمین روزی۱۴۰۰ بهمن ۲۸
است که از حق مالقات یا تم�اس تلف�نی مح�روم ب�وده اس�ت. این فع�ال ص�نفی معلم�ان از مش�کالت گوارش�ی رنج می ب�رد و ب�ه دارو ب�رای
درمان این مشکالت نیاز دارد. با توجه به عدم دسترسی به این فعال حقوق صنفی در چه�ارده روز گذش�ته، دسترس�ی او ب�ه دارو مش�خص

 از دسترسی به وکیل محروم بوده است و گفته می شود با اتهام »عض��ویت۱۴۰۰ بهمن ۱۰نیست. عالوه بر این، او از زمان بازداشت در 
در گروه های مخالف نظام به قصد بر هم زدن امنیت ملی« مواجه شده است. 

 خانه شعبان محمدی در مریوان مورد هجوم نیروهای امنی�تی ق�رار گ�رفت و دو دس�تگاه تلفن هم�راه از م�نزل او۱۴۰۰ بهمن ۱۰در روز 
ضبط شد.  دستگیری این فعال ص�نفی معلم�ان در جری�ان اعتراض�ات گس�ترده معلم�ان از جمل�ه تحص�ن و اعتص�اب معلم�ان از اواخ�ر آذر

 اتفاق می افتد. این سری از اعتراضات با مطالبه رتبه بندی مناسب معلمان، و هم سان سازی حق�وق بازنشس�تگان و دیگ�ر مطالب�ات از۱۴۰۰
 در ایران صورت گرفته است. ۱۴۰۰جمله دسترسی برابر به خدمات آموزشی از شروع سال تحصیلی 

ف�رانت الین دیفن�درز ب�ه ص�ورت ج�دی نگ�ران بازداش�ت خودس�رانه ش�عبان محم�دی اس�ت و معتق�د اس�ت ک�ه این بازداش�ت تنه�ا در نتیج�ه
فعالیت های صلح آمیز و مشروع حقوق بشری او در دفاع از حقوق معلمان و برای آزادی بیان و آزادی تشکل صورت گرفته است.  

  فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا:

- فورًا و بدون هیچ قید و شرطی شعبان محمدی را آزاد کنند؛۱
 مجمع عمومی سازمان ملل مبنی۴۳/۱۷۳-  اطمینان حاصل کند که تمام مراحل برخورد با شعبان محمدی در زندان بر اساس قطع نامه ۲

 تصویب شده است؛۱۳۶۷ آذر ۱۸بر »مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت« باشد که در
- اطمینان حاصل کنند شعبان محمدی امکان دسترسی به وکیل، مایحتاج ضروری خود به ویژه دارو را در زمان بازداشت دارد؛  ۳
 هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و ب�ه آن ه�ا اج�ازه انج�ام فعالیت ه�ای مش�روع حق�وق بش�ری را  ب�دون هیچ-۴

شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

لطفًا ما را در جریان هر اقدامی بگذارید که در مورد ذکر شده در باال به عمل آمده است. 

با احترام فراوان، 
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مدیر اجرایی


