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  بازداشت خودسرانه/اذيت و آزار

 Iran 
۱۳۸۹ مرداد ۸  
 

  (FIDH)» فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر«برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک 
ا درخواست می کند فورا در زمينه مساله زير در ايران اقدام ، از شم(OMCT)» با شکنجه سازمان جهانی مبارزه«و 

 .کنيد
 

 :شرح وضعيت

، مطلع حقوق بشری ، وکيل سرشناسمحمد مصطفايیبرنامه نظارت از منابع موثق در باره اذيت و آزار خويشاوندان آقای 
 . شده است

دادگاه انقالب اسالمی مستقر در زندان بدنام به  ۱۳۸۹مرداد  ۲بنا به اطالعات دريافتی، آقای محمد مصطفايی در تاريخ 
در پی آن، . او در همان روز در وبالگش نوشت که ممکن است او را جلب کنند.  اوين احضار و پس از بازجويی آزاد شد
پس از اين که او ظاهرا خود را معرفی نکرد، همسر او فرشته حليمی و برادر . در همان روز دوباره تلفنی احضار شد

بنا به گزارش ها، اين دو تلفنی به خانواده اشان گفتند که به . فرهاد حليمی شبانگاه همان روز بازداشت شدند همسرش
اگر آقای مصطفايی خودش را معرفی به گفته دادگاه انقالب . متهم هستند آقای مصطفايی» کمک به مخفی کردن«

  .کنند نکند، آنها را آزاد نمی

به احضاريه دوم توجهی نکرده است، زيرا احضار تلفنی خالف قانون ايران است و اين به نظر می رسد آقای مصطفايی 
حقوق بين الملل در با قض صريح اندر تباعث شده که نيروهای امنيتی عمال اعضای خانواده او را به گروگان بگيرند، که 

ايی بی رحمانه از مراقبت والدين به عالوه، دختر هفت ساله آقای مصطف. جمهوری اسالمی ايران رويه ای مرسوم است
 .خود محروم شده است

نفر آنها را نجات داده  ۱۸، که هنوجوان محکوم به اعدام را به عهده داشت ۴۰آقای مصطفايی در چند سال اخير وکالت 
او  يکی از آخرين اقدامات. به عالوه او وکيل چندين مرد و زن محکوم به سنگسار و زندانيان سياسی بوده است. است

گويا بازجويی روز . بازکردن حسابی بانکی برای دريافت کمک مالی الزم برای نجات نوجوانان محکوم به مرگ بوده است
در عين حال آقای مصطفايی در حال حاضر وکيل . است اختصاص يافتهدفاع او از نوجوانان  به مرداد بطور عمده  ۲

حکم سنگسار او به اتهام زنای محصنه اخيرا به اعتراض فرزند که  دو و مادرساله  ۴۳زنی  ؛سکينه محمدی آشتيانی است
که ميليون ها  ۱۳۸۸پس از انتخابات خرداد . وسيع بين المللی و توجه گسترده رسانه ها در سطح جهانی منجر شده است

 .زداشت شدنفر در خيابان ها عليه تقلب و نتيجه انتخابات اعتراض کردند، آقای مصطفايی نيز به مدت کوتاهی با

برنامه نظارت نگرانی عميق خود را نسبت به اذيت و آزار آقای مصطفايی ابراز می کند زيرا به نظر می رسد اين کار 
به رويه معمول مقامات صرفا به هدف ممانعت از فعاليت های حقوق بشری او باشد؛ به عالوه برنامه نظارت به شدت 

 .آنهاست، معترض استاساسی پيگرد که ناقض حقوق بشر ايرانی در آزار اعضای خانواده افراد تحت 

 

 :اقدام های درخواستی

 :لطفا به مقامات ايرانی نامه بنويسيد و از آنها بخواهيد

و نيز تمامی  در هر شرايطی امنيت جانی و روانی آقای محمد مصطفايی، خانم فرشته حليمی و آقای فرهاد حليمیـ   ۱
 د؛نکن تضمينمدافعان حقوق بشر در ايران را 

د زيرا بازداشت آنها خودسرانه و تنها به نا فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنـ خانم فرشته حليمی و آقای فرهاد حليمی ر ۲
 قصد ممانعت از فعاليت های حقوق بشری آقايی محمد مصطفايی است؛

در ايران از جمله در سطح قضايی پايان ـ به هرگونه آزار و اذيت آقای محمد مصطفايی و نيز تمامی مدافعان حقوق بشر  ۳
 دهيد؛
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در مجمع عمومی سازمان ملل به  ۱۳۷۷آذر  ۱۸ـ در هر شرايطی از مفاد اطالعيه مربوط به مدافعان حقوق بشر که در  ۴
در سطح  گروهید، به  صورت فردی يا حق دارر فردی ه« ،آن که می گويد ۱د، به ويژه ماده نتصويب رسيد پيروی کن

ر ه«آن که می گويد،  ۵؛ ماده »ن المللی حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق آنها را ترويج کندملی و بي
با سازمان های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط ... در سطح ملی و بين المللی گروهید، به  صورت فردی يا حق دار فردی

صالحيت دار از همگان، به صورت  مراجعتضمين حمايت دولت برای «آن که می گويد  ۱۲ـ۲؛ و  ماده »برقرار کند
، تبعيض منفی در قانون يا در عمل، فشار يا هر اقدام انهتالفی جوياقدامات ، بر عليه خشونت، تهديد، گروهیفردی يا 

 خودسرانه ديگر به خاطر استفاده قانونی از حقوق مذکور در اين اطالعيه، به تمام اقدامات الزم دست زند؛

در مطابقت با موازين بين المللی حقوق بشر و اسناد بين المللی ر تمام شرايط به حقوق بشر و آزادی های اساسی ـ د ۵
 .دنحقوق بشر که ايران پذيرفته، احترام بگذار

 :نامه ها را به مقامات زير ارسال کنيد

 رهبر انقالب اسالمی، جناب آيت هللا سيدعلی خامنه ای •
 محمود احمدی نژادرياست جمهوری، جناب آقای  •
 رياست دادگستری، جناب آيت هللا صادق الريجانی •
 وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی •
 سوئيسژنو، جمهوری اسالمی ايران در دائمی  گینمايند •
 ، بلژيکسفارت ايران در بروکسل •

 
 .دنامه بنويسينيز خودتان در کشورايران لطفا به نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسالمی 

 
 ۱۳۸۹مرداد  ۸ژنو،  –پاريس 

  .اين درخواست مطلع فرماييد با ذکر شمارهلطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده 
 

سازمان جهانی «و »  (FIDH) فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر«برنامه نظارت، برنامه مشترک 
 و هدف اصلی آن داردبشر اختصاص  که به حمايت از مدافعان حقوقاست »  (OMCT) مبارزه با شکنجه

برنده جايزه حقوق  ۱۹۹۸در سال برنامه نظارت، همچنين . تساپشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز 
 .شد کشور فرانسه دربشر 

 
  : تماس با برنامه نظارت

 E-mail: UAppeals@fidh-omct.org U 
• Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 20 11 / +33 1 43 55 18 80  
• Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 
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