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در حدود يک سال پيش سه فعال سياسی مخالف جمھوری اسالمی به نام ھای  ،فرود
فوالدوند )فتح ﷲ منوچھری(  ،ناظم اشميت )تابعيت ايرانی  -آلمانی( و الکساندر ولی زاده
)تابعيت ايرانی  -آمريکايی( در راستای فعاليتھای سياسی خود به کشور ترکيه سفر نمودند
 ،آخرين تماس تلفنی اين افراد در منطقه وان ترکيه در کمتر از سه ساعت فاصله تا مرزھای
ايران بوده است و نھايتاً پس از ناپديد شدن اين افراد در تاريخ "چھارشنبه  ٢٧دی "١٣٨۵
اتومبيل آنان در منطقه حکاری در منطقه مرزی ايران-ترکيه با شيشه ھای شکسته و بدون
پالک يافت گرديد.
اين مجموعه از موضوع مذکور در ھمان زمان مطلع گرديد اما بعلت ابھامات موجود و نياز به
تحقيقات تا امروز واکنشی به موضوع نداشته است  ،باالخص که سرآغاز موضوع در خارج از
مرزھای رسمی کشور ايران بوده است  .اما باالخص در طی ماھھای اخيراين مجموعه با
توجه به به يافتن شاھدين و مستنداتی روشن که موضوع ربوده شدن اين افراد توسط
نيروھای امنيتی جمھوری اسالمی در يک عمليات برون مرزی و زنده بودن و زندانی بودن اين
افراد را به يقين نزديک نموده است .اقدام به صدور اين اطالعيه جھت تنوير افکار عمومی
مينمايد.
پس از پيگيريھای مستمر اين مجموعه در داخل و خارج کشور مطالب ذيل بعنوان يافته ھای
اين مجموعه مستند گرديد که بعلت مسائل امنيتی جزئيات مربوطه تنھا در اختيار مراجع
ذيصالح قرار خواھد گرفت :
-١شھادت حداقل سه زندانی مربوط به گروه سياسی که آقای فوالدوند رھبری آن را بعھده
داشت مبنی بر تحت فشار قرار گرفتن در زمان بازداشت خود توسط نيروھای امنيتی جھت
دعوت از آقای فوالدوند برای سفر در اولويت اول به دبی )سال  (٨۴و سپس ترکيه )سال (٨۵
.
اين موضوع گواه از آن است که سيستم امنيتی حداقل از سال  ٨۴پروژه ربودن آقای فوالدوند
را در دست اقدام و پيگيری داشته است و ھم اکنون حداقل وجود دو زندانی که اذعان نموده
اند تحت فشار چنين خواسته ھايی را از آقای فوالدوند نموده اند مستند گشته است ،
باالخص که يکی از افراد مذکور برای متقاعد کردن آقای فوالدوند به سفر  ،سفری به ترکيه
داشته است.
-٢شھادت دو زندانی امنيتی  -نظامی از مشاھده اين افراد در بازداشتگاھی امنيتی در
منطقه غرب تھران و ارائه شواھدی برای اثبات مدعيات.
-٣گفته ھای خانواده فوالدوند  ،مبنی بر دريافت تماسھای مکرر تھديد آميز از سوی مدعيان
سيستم امنيتی و مطرح شدن خواست عدم پيگيری و يا سکوت.
در اين راستا اين مجموعه نامه ھايی را از سازمان صليب سرخ و سازمان عفو بين الملل
دريافت نموده است که آنان نيز ضمن ابراز نگرانی از وضعيت اين افراد ربودن اين افراد را مورد
نکوھش قرار داده بودند  .ھمچنين پرونده ای برای ربوده شدن آنان در مراجع ذيصالح بين
المللی مفتوح گرديده است.
اين مجموعه با صدور اين اطالعيه ضمن اعالم ربوده شدن اين افراد توسط نھادھای امنيتی
جمھوری اسالمی و نگھداری آنان در بازداشتگاھی در داخل کشور مراتب نگرانی خود را از
وضعيت اين افراد و در معرض خطر بودن آنان اعالم ميدارد و از مسئولين مربوطه ميخواھد
نسبت به وضعيت اين افراد پاسخگو باشند  .ھمچنين از ساير افرادی که نسبت به موضوع
مذکور دارای اطالعاتی ھستند تقاضامنديم نسبت به تماس با اين مجموعه از طريق آدرس
ايميل info@hra-iran.orgاقدام نمايند.

دبيرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران

2/2/2013 12:18 PM

1 of 2

ربوده شدن و بازداشت فرود فوالدوند و دو ھمراه وی ،مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران gooya news :: politics:

2/2/2013 12:18 PM

2 of 2

