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 حقوق بشرمدافعانت ینظارت بر حمابرنامھ  یدرخواست فور

IRN 006 / 0807 / OBS 088.1

احتمال بدرفتاری/ حبس خودسرانھ  / محکومیت
2007  اکتبر15

 )OMCT("  شکنجھبا مبارزه یسازمان جھان" مشترک از یبرنامھ اھ عنوان ، بن حقوق بشرات مدافعیبرنامھ نظارت بر حما
 کند یاز شما درخواست م  وافت کرده استی را دریدیاطالعات جد )FIDH(" حقوق بشر یجامعھ ھا ین المللیون بیفدراس"و 

.دییاقدام نماران یا ی اسالمیدر جمھورل یذش آمده یت پیوضع درخصوص عایکھ سر

:دیاطالعات جد
مدافع حقوق بشر، بازداشت و بھ و نامھ نگار  روزآقای عمادالدین باقی،مطلع شده کھ از سوی منابع قابل اطمینان برنامھ نظارت 

.محکوم شده استزندان یک سال 

امنیت معاونت از سوی  )1386 مھر 22 (2007 اکتبر 14روز آقای باقی محکومیت با توجھ بھ اطالعات بھ دست آمده، 
ھای کھ در زندان  بودهی  زندانیانبھ دست آمده ازمحرمانھ افشای اسناد  اتھام وی .استوی ابالغ شده تھران بھ دادسرای عمومی 

 و این داده انتشار می دفاع از حقوق زندانیان انجمن طریق گفتھ می شود کھ آقای باقی این اطالعات را از . امنیتی بسر می برند
.ادگاه و در برابر قاضی پرونده حضور یافتھ استدرسیدگی جلسھ وی در ھمین رابطھ، سھ بار در  در حالی است کھ

مقرر شده، ولی قاضی پرونده دستور انتقال وی بھ زندان اوین را آقای باقی وجھ بھ اطالعات رسیده، وثیقھ ای برای آزادی با ت
 اکنون بھ حبس ،بھ صورت تعلیقی برای وی صادر کرده بود 2003در سال شایان ذکر است حکمی را کھ دادگاه . صادر کرده

 1.است تعزیری تبدیل شده

راتب نگرانی عمیق خود را نسبت بھ سرکوب بی وقفھ مدافعان حقوق بشر در ایران اعالم می دارد و حبس برنامھ نظارت م
فعالیت ھای وی در زمینھ حقوق بشر در ایران سرکوب ، زیرا این حکم تنھا بھ ھدف داند می خودسرانھکامال آقای باقی را 

. وی در زندان مورد بدرفتاری قرار گیردبیم آن دارد کھعالوه بر این، برنامھ نظارت . صادر شده است

 متعھد 2006 حقوق بشر سال ی خود در انتخابات شورایران با ارائھ نامزدی کند کھ ایادآوریل است ین مایبرنامھ نظارت ھمچن
ران یقابل ذکر است کھ ا". ت و حفظ کندیت از مقولھ حقوق بشر رعاین سطح استانداردھا را در ارتقاء و حمایباالتر"شده 

ت از مقولھ ی و ارتقاء و حماینھ حفظ شئونات انسانی را بھ طور مستمر در زمییتالش ھا"د نمود کھ ین نکتھ تأکی ایمصرانھ رو
ن تالش ھا، از یت ادامھ ایدن بھ واقعینان بخشی برنامھ نظارت بھ منظور اطم2". انجام خواھد دادی اصلی ھایحقوق بشر و آزاد

. حقوق بشر عمل کندین المللیواھد تا براساس عھدنامھ ھای ب خیران می ای اسالمیجمھور

اطالعات اولیھ
کرات خاطرنشان می سازد کھ آقای باقی طی سال ھای گذشتھ بھ دلیل فعالیت ھای خود در زمینھ حقوق بشر بھ برنامھ نظارت 

 دفاع از حقوق بشر و لغو  زمینھچاپ شده دردر ارتباط با مقالھ ھای بھ عالوه، آقای باقی . اذیت و آزار قرار گرفتھ استمورد 
 ازطرف دیگر، .در زندان بسر برده است 2003 تا 2000از سال محکوم و " ایجاد اغتشاش در امنیت ملی"حکم اعدام بھ 

، یعنی یک روز قبل از عزیمتش بھ مونترال و شرکت در دومین کنگره جھانی مبارزه با 2004 اکتبر 4ذرنامھ وی در تاریخ گ
از آن پس، از خروج وی از کشور ممانعت بعمل آمده . و توقیف گردیدضبط ،  اکتبر برگزار می شد9 تا 6 کھ از زات اعداممجا

حقوق بشر مشورتی  نیز امکان عزیمت او بھ فرانسھ برای دریافت جایزه حقوق بشر از سوی کمیسیون 2005و در دسامبر 
.  فرانسھ بھ وی اھدا شده بود، بھ وجود نیامد

بھ چاپ رسانده بود " جمھوریت" از سوی دادگاه انقالب تھران بھ دلیل مقالھ ھایی کھ در روزنامھ 2007 ژوئیھ 31آقای باقی در 
 از سوی دولتمردان جمھوری اسالمی 2004این روزنامھ کھ وی سردبیری آن را برعھده داشت نیز در سپتامبر . گردیدمحکوم 

                                                
و بھ دنبال چاپ مقالھ ھایی در رابطھ با لغو اعدام " وری اسالمی ایرانفعالیت ھای توطئھ آمیز برضد جمھ" بھ دلیل انجام 2003 آقای باقی در دسامبر 1

. بھ یک سال حبس تعلیقی محکوم شد
http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/iran.pdf  مراجعھ کنید بھ سایت2
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او در مقالھ ھای خود بھ دفاع از اشخاصی کھ در استان خوزستان بھ اعدام محکوم شده بودند می پرداخت و متعاقبا . تعطیل شد
.محکوم گردید" تبلیغ بھ نفع مخالفان نظام"و " فعالیت برضد امنیت ملی"نیز بھ جرم 

 سال 5 سال حبس بھ مدت 3بھ " ملیت یامنر اغتشاش دایجاد بھ ھدف اجتماع و تبانی "اتھام ھمسر و دختر او نیز ھمان روز بھ 
 صادر 2004این حکم ھمچنین بھ دنبال شرکت آنھا در چندین کارگاه آموزشی حقوق بشر در دوبی در سال . ندق محکوم شدیتعل

. گردید

.کرده اندنظر  تجدیدشایان ذکر است کھ آقای باقی، ھمسر و دختر ایشان نسبت بھ محکومیت ھای خود تقاضای 

:قدامات مورد درخواستا
: را از درخواست ھای زیر باخبر سازیدی اسالمیعتر دولتمردان جمھوریم کھ ھر چھ سریاز شما خواھشمند

.کنندن یتضمرا عمادالدین باقی  یآقا ی و جسمانی روحسالمت، یطیتحت ھر شرا. 1

. استخودسرانھ را حبس او کامالی کنند، زضمانترا عمادالدین باقی  یآقاآزادی  ید و شرطیچ قیعتر و بدون ھیھر چھ سر .2

. ان دھندیپاران یدر ا حقوق بشر مدافعان یتمامدر قبال ز و آزاردھنده یدآمی بھ ھرگونھ اقدام تھدعایسر. 3

، احترام گذاشتھ و 1998 دسامبر 9سازمان ملل در عمومی ب شده توسط مجمع یحقوق بشر، تصو مدافعاناعالمیھ بھ مواد . 4
ن حق را دارد کھ در سطوح ی ایا گروھی ی بھ صورت فردیھر شخص: "دی گویژه ماده اول آن کھ میبھ و. ت کنندی را رعاآن
: دی گوی کھ م12.2ن ماده ی ھمچنو"  را تحقق بخشدی اصلی ھایت از حقوق بشر کند و آزادی اقدام بھ حماین المللیا بی و یمل
انھ، ی جوید، اقدامات تالفی ھمھ کس نسبت بھ خشونت، تھدی و گروھیت فردیھد تا حمار الزم را انجام دیھ تدابید کلیدولت با"

".ن گرددیصالح تضمی، توسط مراجع ذیگری و ھرگونھ اقدام مستبدانھ دیا قانونی و ی شخصی منفی ھاضیفشار، تبع

 یھ جھانیاعالممطابق با ران یادر  ی اصلی ھاینان دھند کھ مفاد حقوق بشر و آزادی اطمیطیتحت ھر شرا، یبھ طور کل. 5
.د شدنت خواھیرعات شناختھ یز آنھا را بھ رسمیران نی کھ ایو منطقھ ا ین المللیبعھدنامھ ھای گر یدو حقوق بشر 

:رونوشت
.ی خامنھ ایدعلیت اهللا سی، جناب آی رھبر انقالب اسالم-
. نژادی محمود احمدیآقاجناب ، یاست جمھوری ر-
.ی شاھرودیمحمود ھاشم یآقا، جناب ھییقوه قضااست ی ر-
.ی منوچھر متکیر امور خارجھ، جناب آقای وز-
.سیران در سوئی ای اسالمیجمھوردائم نده ینما -
.ی آھنی علیران در فرانسھ، جناب آقایر ای سف-

.دیی فرماز ارسالیگر کشورھا نی در دی اسالمیک جمھوریپلماتیندگان دیگر نماین نامھ را بھ دی رونوشت الطفا

2007  اکتبر15 ژنو، –س یپار

.دیین درخواست ھا مطلع فرمای در پاسخ خود ما را از ھرگونھ اقدام انجام شده درخصوص الطفا

 با مبارزه یسازمان جھان" و )FIDH ("حقوق بشر یجامعھ ھا ین المللیون بیفدراس" است از یبرنامھ نظارت، برنامھ مشترک
ن افراد یاز اھمھ جانبھ  یبانی آن، پشتی حقوق بشر اختصاص داشتھ و ھدف اصلمدافعانت از یاکھ بھ حم) OMCT(" شکنجھ

.  باشدی مازیندر زمان 

. از کشور فرانسھ است1998زه حقوق بشر در سال ین برنده جایبرنامھ نظارت، ھمچن


