
 آمنه سادات ذبیح پور، مجری متهم به مشارکت در بازجویی از سپیده قلیان شکایت کرد

 
پرونده شکایت سپیده قلیان، فعال مدنی از رئیس سازمان صدا و سیما و سردبیر  –خبرگزاری هرانا 

و آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران در خصوص تهیه و  ۰۲:۰۲بخش خبری 

ای جدید برای  رافات اجباری خود تنها ساعاتی پس از تشکیل مختومه شده و در عوض پروندهپخش اعت

صدا و سیمای جمهوری اسالمی در . خانم قلیان به شکایت آمنه سادات ذبیح پور گشوده شده است

به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از ” طراحی سوخته“با پخش گزارشی با عنوان  ۷۹زمستان 

ن اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند دستگیرشدگا

 .تن دیگر علیه خودشان پرداخت

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، پرونده شکایت سپیده 

آمنه سادات ذبیح پور،  و ۰۲:۰۲قلیان، فعال مدنی از رئیس صدا و سیما و سردبیر بخش خبری 

خبرنگار تلویزیون دولتی ایران در خصوص تهیه و پخش اعترافات اجباری خود تنها ساعاتی پس از 

 .تشکیل مختومه شد

وی در . ای جدید علیه خود به شکایت آمنه سادات ذبیح پور خبر داده است خانم قلیان از گشایش پرونده

پور به دلیل شرکت داشتن در تولید  ت شکایت من از ذبیحتنها چند دقیقه پس از ثب“: این خصوص است

و پخش اعترافات اجباری، و دقت کنید که تنها چند دقیقه بعد، قرار منع تعقیب وی صادر و پرونده 

ی کوتاهی پس از آن، یک شکایت علیه من ثبت شده و دادگاه پنج روز  به فاصله ! مختومه شده است



سادات من را به آن حواله داده  است که آمنه” عدل الهی“این همان ! مفرصت داده تا خودم را معرفی کن

 ”!بود؟

دعوی : ، صادر و ابالغ شده، آمده است۵۹۳۱بهمن ماه  ۵۱ای که امروز سه شنبه  در متن ابالغیه

آمنه سادات ذبیح پور به طرفیت سپیده قلیان با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما 

 .ردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شدگ ابالغ می

 ۰۲:۰۲هرانا پیشتر در گزارشی از شکایت خانم قلیان از از رئیس صدا و سیما و سردبیر بخش خبری 

در پی این شکایت دیماه امسال، . داده بود خبر پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران و آمنه سادات ذبیح

دادسرای فرهنگ و  ۴وکیل مدافع سپیده قلیان جهت ارائه مستندات در خصوص این پرونده به شعبه 

 .شد فراخوانده رسانه

در  پور  سادات ذبیح در مراحل تولید طراحی سوخته، خانم آمنه“: خانم قلیان پیشتر در این باره گفته بود

ها شکنجه جسمی و روحی، متنی را که از قبل آماده کرده  اتاق بازجویی حضور داشت تا پس از ساعت

 .”بود، برای خواندن در مقابل دوربین در اختیار ما قرار دهد

تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان  ۹۷به همراه دستکم  ۷۹ماه  آبان ۰۹تاریخ  سپیده قلیان در

تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری  کارگری نیشکر هفت

شد و  بازداشت شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش وضعیت بازداشت

 .آزاد شده بود آذرماه همان سال با قرار وثیقه ۰۹در تاریخ 

طراحی “با پخش گزارشی با عنوان  ۷۹دی ماه  ۰۷صدا و سیمای جمهوری اسالمی شب شنبه 

به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و  ”سوخته

اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران 

های مارکسیستی و  تپه و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه نیشکر هفت

 .از در خارج از ایران ارتباط دارندبراند
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اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پیش از پخش این مستند اعالم کرده بودند که نیروهای وزارت اطالعات 

قوه قضائیه و وزارت اطالعات این اظهارات را رد . اند و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده

 .شدند بازداشت دا توسط نیروهای امنیتیآنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجد. کردند

با تودیع قرار وثیقه به   ۳۱آبان ماه  ۱در تاریخ  بخشیاسماعیل   ماه و آبان ۴در تاریخ  سپیده قلیان

 توسط  ۳۱آذر  ۳۹آنها نهایتا در تاریخ . صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند

 ..سال حبس قطعی محکوم شدند 5دادگاه تجدید نظر استان تهران هر کدام به 
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