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 حترك عاجل
 نقايب إيراين عرضة للسجن ستة عشر عاما  

ينتظر  ُحِكَم على سجني الرأي إمساعيل عبدي، األمني العام "لنقابة املعلمني اإليرانيني"، ابلسجن بتهم تتصل أبنشطته النقابية السلمية. وهو
مايو/أاير، احتجاجا  على القمع الذي  1لعاملي، حتديد موعد لنظر استئناف احلكم، وأعلن أنه سيضرب عن الطعام يف يوم عيد العمال ا

 يتعرض له النقابيون.
للمحكمة الثورية" يف طهران حكم عليه ابلسجن ست سنوات بتهميت "نشر دعاية  15فقد أُبِلَغ إمساعيل عبدي يف فرباير/شباط أبن "الفرع 

جع التهمتان إىل أنشطته النقابية، مبا يف ذلك مظاهرات قام هبا مناهضة للنظام" و"التجمهر والتآمر الرتكاب جرائم ضد األمن الوطين". وتر 
احتجاجاً على ضعف األجور، واخنفاض ميزانية التعليم، وسجن  2015املعلمون وأعضاء "نقابة املعلمني" أمام الربملان اإليراين يف مايو/أاير 

ظر االستئناف. وقد خالفت حماكمته املعايري الدولية للمحاكمة العادلة، املعلمني النقابيني. واستأنف إمساعيل عبدي احلكم وينتظر حتديد موعد لن
بل خصوصاً وأنه ُحرَِم من االتصال مبحام من اختياره طوال مرحلة التحقيق ومل ُيسَمح حملاميه ابحلصول على نسخة من ملف القضية ودراسته ق

ات إلمساعيل عبدي من حقه يف االتصال مبحام من اختياره إىل مادة يف احملاكمة. وحسب معلومات منظمة العفو الدولية، يستند حرمان السلط
تقيد االستعانة ابملشورة القانونية خالل مرحلة التحقيق ابلنسبة إىل األشخاص  2015قانون اإلجراءات اجلنائية اإليراين اجلديد الصادر عام 

ين. ومبوجب هذه املادة ال ميكن هلؤالء األشخاص سوى اختيار حمام من قائمة املتهمني ببعض اجلرائم، مبا يف ذلك اجلرائم املتعلقة ابألمن الوط
 ابحملامني املعتمدين من جانب رئيس السلطة القضائية.

، قائاًل: "وفقاً لألدلة 2016مايو/أاير  1وكتب إمساعيل عبدي يف إبريل/نيسان رسالة مفتوحة، أفاد فيها أبنه يعتزم اإلضراب عن الطعام يوم 
 دمة يف احلكم ]علّي[، ميكنكم القول إن أي جهود... لتحسني حياة املعلمني والعمال يف إيران وأرزاقهم تُعتَ بَ ُر أفعاالً مناهضة لألمناملستخ

 الوطين".
قسم يديره أ بسجن إيفني يف طهران، وهو  2وأُودَِع رهن احلبس االنفرادي يف القسم  2015يونيو/حزيران  27وكان إمساعيل عبدي قد اعُتِقَل يف 

عاماً على وجه اإلمجال  16يوماً على األقل، دون السماح له ابالتصال أبسرته أو مبحام. وقد ُيسَجن  17احلرس الثوري، وخضع للتحقيق ملدة 
 2011سنوات مع وقف التنفيذ، كان قد صدر عقب إدانته عام  10إذا أيدت احملكمة عقوبته اجلديدة. ويرجع ذلك إىل حكم سابق ابلسجن 

 بتهم ملفقة تتعلق ابألمن الوطين فيما يتصل أبنشطته النقابية السلمية.
 

 يُرَجى الكتابة فورا  ابإلجنليزية، أو الفارسية، أو العربية، أو الفرنسية، أو األسبانية، أو بلغتكم األصلية:
 أنه من سجناء الرأي ومل ُُيَتَجز إال بسبب  لدعوة السلطات اإليرانية إىل اإلفراج عن إمساعيل عبدي على الفور ودون قيد أو شرط، حيث

 أنشطته النقابية السلمية، وضمان إلغاء إدانته واحلكم عليه ابلسجن؛
 نية وتذكريها أبن إيران صدقت على "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية" و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املد

 ماهنا ابحرتام ومحاية حق مجيع األفراد يف تكوين النقاابت واالنضمام إليها حلماية مصاحلهم.والسياسية" اللذين يلز 

 



 

 

 إىل: 2016مايو/أاير  31يُرَجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل 
 مكتب املرشد األعلى جلمهورية إيران اإلسالمية

 آية هللا سيد علي خامنئي
 طريقة املخاطبة: مساحتكم 

 رئيس السلطة القضائية
 آية هللا صادق الرجياين 

 طريقة املخاطبة: مساحتكم 
 وإرسال نسخ إىل:

 رئيس مجهورية إيران اإلسالمية
 حسن روحاين

 
ى إرسال اخلطاب وابعثوا بنسخ إىل املمثلني الدبلوماسيني إليران املعتمدين لدى بلدانكم واملدرجني أدانه. وإذا مل يكن يف بلدكم سفارة إليران، فرُيجَ 

 to the United Nations, 622 Thirdاإللكرتوين إىل البعثة اإليرانية الدائمة جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم املتحدة، ابلربيد 
Avenue, 34th Floor, New York, NY 10017, United States :ويُرَجى إدخال العناوين الدبلوماسية احمللية املدرجة أدانه ، 

 إللكرتوين طريقة املخاطبةرقم الفاكس عنوان الربيد ا
 UAويُرَجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله. هذا أول حتديث للتحرك العاجل 

 ttps://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2208/2015/en/h. لالستزادة من املعلومات انظر 171/15

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2208/2015/en/


 

 

 

 حترك عاجل 
 نقايب إيراين عرضة للسجن ستة عشر عاما  

 معلومات إضافية
أفادا فيها ابعتزامهما اإلضراب عن الطعام يف  2016إمساعيل عبدي وزميله النشط النقايب جعفر عظيم زاده رسالة مفتوحة يف إبريل/نيسان كتب 

َط مايو/أاير، احتجاجاً على رد السلطات بطريقة قمعية على احتجاجات املعلمني والنقابيني. وطالب الرجالن أبن ُتسقِ  1يوم عيد العمال العاملي، 
لتهما السلطات هتمة "التجمهر والتآمر الرتكاب جرائم ضد األمن الوطين" وغريها من التهم املتعلقة ابألمن الوطين يف قضيتيهما. وقاال يف رسا

تُعتَ بَ ُر أفعااًل  املفتوحة: "وفقا لألدلة املستخدمة يف احلكم علينا، ميكنكم القول إن أي جهود... لتحسني حياة املعلمني والعمال يف إيران وأرزاقهم
 مناهضة لألمن الوطين".

بعد أن ذهب إىل مكتب االدعاء العام يف سجن إيفني لالستفسار بشأن حظر  2015يونيو/حزيران  27وقد قُِبَض على إمساعيل عبدي يف 
ملؤمتر العاملي السابع الحتاد املعلمني السفر املفروض عليه. وكان قد ُمِنَع من السفر إىل أرمينيا للتقدم بطلب أتشرية دخول إىل كندا حلضور "ا

. وقبل القبض على إمساعيل عبدي استدعاه مسؤولو املخابرات عدة مرات الستجوابه ومارسوا ضغوطاً عليه كي 2015الدويل" يف يوليو/متوز 
د ساعدت النقابة، وهي كيان ُمنَشأٌ وفقاً يستقيل من منصب األمني العام "لنقابة املعلمني اإليرانيني" ويلغي مظاهرات مزمعة يف شىت أحناء البال

ذلك  للقانون يف إيران، يف تنظيمها. وخالل جلسات االستجواب، حذره مسؤولو املخابرات كذلك من التعامل مع نقاابت املعلمني الدولية، مبا يف
 "احتاد املعلمني الدويل"، وقالوا إن مشاركته يف اجتماعاهتا الدولية "خط أمحر".

، وهو اليوم التايل لليوم الوطين للمعلمني اإليرانيني، ويسبق اليوم املقرر لتنظيم احتجاج يف شىت أحناء البالد أبربعة أايم، 2015/أاير مايو 3ويف 
ُذ على  2011استدعى مسؤولو املخابرات إمساعيل عيدي وهددوه، قائلني إن حكماً ابلسجن عشر سنوات مع وقف التنفيذ صدر عام  سيُ نَ فَّ

ما مل يعلن يف بيان رمسي على فيسبوك استقالته من منصبه يف "نقابة املعلمني اإليرانيني" وعدم مشاركته يف أي مظاهرات مقبلة. وأصدر  الفور،
آالف  إمساعيل عبدي البيان حتت الضغوط، لكن "نقابة املعلمني اإليرانيني" مل تقبل استقالته. ومضى االحتجاج ُقُدماً كما هو خمطط له، وجتمع

 املعلمني أمام مبىن الربملان يف طهران وأمام مكاتب وزارة التعليم يف مدن خمتلفة.
: "املعلمون 2015مايو/أاير  6وقال املرشد اإليراين األعلى، آية هللا سيد علي خامنئي، خالل اجتماع مع وزير التعليم وعدد من املعلمني يف 

ؤامرات ]اليت يدبرها[ األعداء واحلاقدون على املؤسسة اإلسالمية الذين يعتزمون اختالق شعارات أانس أتقياء يتسمون ابلنبل والذكاء وَُيَذُرون امل
 فئوية وسياسية حترض على الفتنة بذريعة أرزاق املعلمني وإاثرة القالقل للمؤسسة ]اإلسالمية[."

ملضايقات واالنتهاكات اليت يتعرض هلا املعلمون النقابيون ، حاول آالف املعلمني التجمع أمام الربملان لالحتجاج على ا2015يوليو/متوز  22ويف 
 واملطالبة ابإلفراج عن إمساعيل عبدي. غري أن قوات األمن املرابطة حول الربملان من الصباح الباكر فضت التجمع وألقت القبض على عشرات

. ويقضي ثالثة 2015يوليو/متوز  27عليم اإليرانية يف بيان يوم املعلمني احملتجني، بيد أهنم أُفرَِج عنهم يف وقت الحق، حسبما أفادت وزارة الت
ي، معلمني آخرين على األقل يف إيران عقوابت يف السجن فيما يتصل أبنشطتهم النقابية املشروعة، ومن بينهم علي أكرب ابغاين، وعلي رضا هامش

 ورسول بوداغي.



 

 

نية والسياسية" على أن "لكل فرد احلق يف حرية املشاركة مع اآلخرين، مبا يف ذلك ( من "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املد1) 22وتنص املادة 
من "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية، واالجتماعية،  8تشكيل النقاابت العامة أو االنضمام إليها حلماية مصاحله." كما تكفل املادة 

نضمام إىل ما خيتار منها" و"حق النقاابت يف العمل حبرية دون أن ختضع ألي قيود سوى ما والثقافية" كالً من "حق كل فرد بتشكيل النقاابت واال
 وحرايهتم."يُ َنصُّ عليه يف القانون مما يكون ضرورايً يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن الوطين، أو النظام العام، أو من أجل محاية حقوق اآلخرين 

 
 االسم: إمساعيل عبدي

 اجلنس: ذكر
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