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 حقوق بشرمدافعانت ینظارت بر حمابرنامھ  یدرخواست فور
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حبس خودسرانھ/ محکومیت بھ مرگ 

2007  نوامبر13

) OMCT" (سازمان جھانی مبارزه با شکنجھ"برنامھ نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، بھ عنوان برنامھ ای مشترک از 
از شما درخواست می کند  اطالعات جدیدی را دریافت کرده است و )FIDH" (للی جامعھ ھای حقوق بشرفدراسیون بین الم"و 

.کھ سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمھوری اسالمی ایران اقدام نمایید

: جدیداطالعات
م آقای عدنان حسن پور تأیید و حکم اعداکھ اطالع یافتھ ) LDDHI(جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران برنامھ نظارت توسط 

این دو روزنامھ نگار کرد از اعضای این در حالی است کھ . شده استنقض  )معروف بھ ھیوا(آقای عبدالواحد بوتیمار حکم 
. فعال جامعھ مدنی ایران ھستند

 9پور را کھ در تاریخ  حکم اعدام آقای حسن 2007 اکتبر 22دیوان عالی کشور در روز با توجھ بھ اطالعات بھ دست آمده، 
، "یت ملیاختالل در امن"، "یجاسوس"این حکم بھ دلیل . ب مریوان صادر شده بود تأیید کرد از سوی دادگاه انقال2007ژوئیھ 

دیوان از طرف دیگر، . بود صادر شده "کردسیاسی  با احزاب مخالف یھمکار"و " انتیخ"، " طلبانھیی جدایاشاعھ شعارھا"
رای رسیدگی ، بصادر شده بود ژوئیھ توسط دادگاه انقالب مریوان 9آقای بوتیمار را کھ در تاریخ م اعدام حکعالی ھمان روز 

با این حال، . او ھمچنان در زندان بسر می برد و در انتظار ارسال پرونده خود بھ دادگاه دیگری است . استکردهمجدد نقض 
شایان ذکر . نرسیده استحقوق مدنی لی ھنوز بھ اطالع این دو مدافع تصمیم دیوان عالی اخیرا بھ صورت عمومی اعالم شده، و

. اتفاق نیفتاده کھ تاکنون می باشد کھ اطالع یافتن آقای حسن پور از حکم خود و درخواست رسیدگی بھ آن یک امر بدیھی است

 اعالم می دارد و بھ نظر می رسد کھ حسن پورآقای عدنان مراتب نگرانی شدید خود را نسبت بھ تأیید حکم اعدام برنامھ نظارت 
 .این حکم مستقیما بھ ھدف سرکوب فعالیت ھای او در زمینھ حقوق بشر صادر شده است

میتھ کعالوه بر این، برنامھ نظارت خاطرنشان می سازد کھ چندین نھاد مربوط بھ سازمان ملل، از جملھ کمیتھ حقوق بشر، 
حقوق بر اساس  بھ عالوه،.  شده انداعدامحکم شکنجھ، خواستار لغو ور مربوط بھ امبر ضد شکنجھ و گزارشگر ویژه مبارزه 

، مجازات اعدام تنھا بایستی در ) 1966 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مطروحھ در سال 6بھ ویژه ماده ( بین الملل
ت آمیز بھ ھیچ وجھ در این محدوده نمی و کامال مشخص است کھ بیان اختالف عقیده بھ شکل مسالمجنایات بزرگ اعمال شود

.گنجد

باالترین سطح "برنامھ نظارت، بھ عنوان یکی از اعضای شورای حقوق بشر، صریحا یادآوری می کند کھ ایران متعھد شده 
". استانداردھا را در ارتقاء و حمایت از مقولھ حقوق بشر رعایت و حفظ کند

:العات اولیھطا
اختالل در "، "یجاسوس"مار را بھ جرم یبوت) ھیوا(حسن پور و عبدالواحد عدنانانیھ، آقای ژوئ16روز وان یدادگاه انقالب مر

 یآقا. اعدام محکوم کردبھ" کردسیاسی  با احزاب مخالف یھمکار"و " انتیخ"، " طلبانھیی جدایاشاعھ شعارھا" ،"یت ملیامن
بوده " ئاسو"ھ ھفتھ نامھ یری کردستان و گزارشگر و عضو تحرینرایا انجمن روزنامھ نگارانی از اعضایکیحسن پور عدنان 

ن بھ یاو ھمچن.  استف شدهیتوقیرانی مسؤوالن ای شده و در حال حاضر از سوی منتشر می و فارسیزبان کردکھ بھ دو
 یردولتیل سازمان غ فعای از اعضایکیز یمار نی بوتیت داشتھ و آقایفعال کردستانی از مدافعان پرکار حقوق فرھنگیکیعنوان 

محاکمھ خود از داشتن وکیل محروم بوده ن دو روزنامھ نگار در طولی است کھ این در حالیا. است" ایسبزچ "یطیست محیزو
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ھ یکھ تا ژوئوان،ی آنان در زندان مریز برای، امکان مالقات ن2007ھ ی و ژانو2006دسامبر یاند و از زمان بازداشت در ماه ھا
.ا نبوده استید، محی بھ طول انجام2007

بھ از زمان دستگیری، ن بار ی اولی برا، اوت9خ یدر تارند وددر زندان اطالعات سنندج بسر برمدتی را ن دو روزنامھ نگار یا
م و یال وخ کامی و جسمانیت روحیمار در وضعیبوتحسن پور و عبدالواحدعدنان. شدآنان اجازه مالقات با خانواده شان صادر

، امکان یم جسمانیت وخیوضعکھ با وجودبودند بھ خانواده خود اظھار داشتھ تاریخ آنان در آن . شتند قرار داینگران کننده ا
. رندرا ندامورد نیاز  ینھ ھای پزشکی بھ معایدسترس

:اقدامات مورد درخواست
: از درخواست ھای زیر باخبر سازیداز شما خواھشمندیم کھ ھر چھ سریعتر دولتمردان جمھوری اسالمی را

.ن کنندیرا تضمبوتیمار ) ھیوا(عدنان حسن پور و عبدالواحد  انآقای ی و جسمانی، سالمت روحیطیتحت ھر شرا. 1

آنان ھر چھ سریعتر و بدون ھیچ گونھ قید و شرطی آزاد کنند، زیرا حبس ان عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار را آقای. 2
 در زمینھ حقوق بشر آنانصرفا جلوگیری از ادامھ فعالیت ھای از این حبس ھدف بھ نظر می رسد کھ  و بودهدسرانھ کامال خو

.است

اطمینان دھند کھ در زمان رسیدگی بھ پرونده آقای عبدالواحد بوتیمار، دادگاھی عادل و بی طرف برگزار شود و او نیز . 3
 .را داشتھ باشدامکان دسترسی بالمانع بھ نماینده حقوقی 

 را مورد نیازاطمینان دھند کھ آقایان عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار امکان دسترسی بھ ھرگونھ مداوای پزشکی . 4
.خواھند داشت

. سریعا بھ ھرگونھ اقدام تھدیدآمیز و آزاردھنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دھند. 5

، احترام گذاشتھ و 1998 دسامبر 9میھ مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در بھ مواد اعال. 6
ھر شخصی بھ صورت فردی یا گروھی این حق را دارد کھ در سطوح : "بھ ویژه ماده اول آن کھ می گوید.  .آن را رعایت کنند

ھر : "دی گوی کھ م(b)6ماده و " زادی ھای اصلی را تحقق بخشدملی و یا بین المللی اقدام بھ حمایت از حقوق بشر کند و آ
 در یاطالعات و نظرھرگونھ آزادانھ بھ چاپ، انتشار و ابالغ [...] فردی یا گروھی این حق را دارد کھ شخصی بھ صورت 

ر الزم را انجام دھد تا دولت باید کلیھ تدابی: " کھ می گوید12.2و ھمچنین ماده " زمینھ حقوق بشر و آزادی ھای اصلی بپردازد
حمایت فردی و گروھی ھمھ کس نسبت بھ خشونت، تھدید، اقدامات تالفی جویانھ، فشار، تبعیض ھای منفی شخصی و یا قانونی 

".و ھرگونھ اقدام مستبدانھ دیگری، توسط مراجع ذیصالح تضمین گردد

زادی ھای اصلی در ایران مطابق با اعالمیھ جھانی بھ طور کلی، تحت ھر شرایطی اطمینان دھند کھ مفاد حقوق بشر و آ. 7
.حقوق بشر و دیگر عھدنامھ ھای بین المللی و منطقھ ای کھ ایران نیز آنھا را بھ رسمیت شناختھ رعایت خواھند شد

:رونوشت
. رھبر انقالب اسالمی، جناب آیت اهللا سیدعلی خامنھ ای-
. ریاست جمھوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد-
. ریاست قوه قضاییھ، جناب آقای محمود ھاشمی شاھرودی-
. وزیر امور خارجھ، جناب آقای منوچھر متکی-
.نماینده دائم جمھوری اسالمی ایران در سوئیس -
. سفیر ایران در فرانسھ، جناب آقای علی آھنی-

. کشورھا نیز ارسال نماییدلطفا رونوشت این نامھ را بھ دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمھوری اسالمی در دیگر
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2007  نوامبر13 ژنو، –پاریس 

.لطفا در پاسخ خود ما را از ھرگونھ اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ھا مطلع نمایید

سازمان جھانی مبارزه با "و ) FIDH" (فدراسیون بین المللی جامعھ ھای حقوق بشر"برنامھ نظارت، برنامھ مشترکی است از 
کھ بھ حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشتھ و ھدف اصلی آن، پشتیبانی ھمھ جانبھ از این افراد ) OMCT ("شکنجھ

. در زمان نیاز می باشد

. از کشور فرانسھ است1998برنامھ نظارت، ھمچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال 


