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 حقوق بشرمدافعانت ینظارت بر حمابرنامھ  یدرخواست فور
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) 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" (ن بین المللی جامعھ ھای حقوق بشرفدراسیو"و 

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

: جدیداطالعات
خانم مریم حسین خواه، یکی از اعضای  کھاطالع یافتھ ) LDDHI(جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران برنامھ نظارت توسط 

نیز فعالیت دارد، بازداشت و بھ " یک میلیون امضاء"کھ در کمپین در ایران  حقوق زنان نفعاالاز  و "مرکز فرھنگی زنان"
اعمال فشار بر قانونگذاران جمھوری او ھمچنین ویراستاری سایت کمپین را برعھده دارد کھ ھدف آن . زندان منتقل شده است

. قوانین تبعیض آمیز در زمینھ حقوق زنان استتغییردایر بر سالمی ا

ه  ویژه امنیت دادگاه انقالب احضار شدشعبھبھ  2007 نوامبر 17روز خانم مریم حسین خواه با توجھ بھ اطالعات بھ دست آمده، 
ای بستھ شدن سایت مرکز برکھ از سوی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی  هبوداو چند روز پس از حکمی احضاریھ . است

و " تبلیغ بر ضد نظام"، "تشویش اذھان عمومی"بھ ، خانم حسین خواه پس از دو ساعت بازجویی. فرھنگی زنان صادر شده بود
سپس بھ وی . متھم گردید" یک میلیون امضاء"از طریق قطعات خبری در سایت مرکز فرھنگی زنان و کمپین " نشر اکاذیب"

ھ خانم حسین خواه بھ زمانی ک. باید بھ منظور بازجویی ھای بیشتر بھ دادگاه انقالب بازگرددصبح  9عت حکم شد کھ روز بعد سا
.می کنندازظھر روانھ زندان اوین   بعد2 و او را بالفاصلھ بازداشت و ساعت ه، حکم جلبش صادر شده بودمی رسددادگاه 

وق زنان طی دو سال گذشتھ دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتھ  نفر از فعاالن حق121خاطرنشان می سازد کھ برنامھ نظارت 
.و در نھایت محکوم شده اند و دولت نیز بیش از یک میلیون یورو وثیقھ در قبال آزادی این اشخاص بھ دست آورده است

بال مدافعان حقوق توسط دولتمردان جمھوری اسالمی در قمراتب نگرانی شدید خود را نسبت بھ افزایش سرکوب برنامھ نظارت 
 برنامھ نظارت بھ .نیز مشارکت می کنند اعالم می دارد" یک میلیون امضاء"بشر، بھ ویژه فعاالن حقوق زنان کھ در کمپین 

شدت افزایش خشونت در ماه ھای گذشتھ را کھ توسط مسؤوالن جمھوری اسالمی در قبال گردھمایی ھای مسالمت آمیز و 
. کار گرفتھ شده محکوم می کنددستگیری مدافعان حقوق بشر بھ

برنامھ نظارت بھ طور کلی اعمال شکنجھ، مجازات و رفتارھای غیرانسانی و بیرحمانھ در قبال مدافعان حقوق بشر را محکوم 
 مطروحھ در ،از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 7ض کامل ماده قاین موارد در تناخاطرنشان می سازد کھ  و می کند

. قرار دارند A/RES/61/153ھمچنین قطعنامھ مجمع عمومی سازمان ملل بھ شماره تأیید شده توسط ایران، و و  1966سال 
باید تحت ھر شرایطی آن را رعایت و می باشد  یمسلم ھر فردرھایی یافتن از چنین رفتارھایی حق "براساس این قطعنامھ، 

".کرد

 2006ایران با ارائھ نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ی کند کھ یادآورمایل است برنامھ نظارت عالوه بر این، 
 قابل ذکر است کھ ایران 1".باالترین سطح استانداردھا را در ارتقاء و حمایت از مقولھ حقوق بشر رعایت و حفظ کند"متعھد شده 

تالش ھایی را بھ طور مستمر در زمینھ حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقولھ "مصرانھ روی این نکتھ تأکید نمود کھ 
                                                

. مراجعھ کنیدA/RES/60/251امھ تصویب شده توسط مجمع عمومی شورای حقوق بشر بھ شماره بھ قطعن 1
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 برنامھ نظارت بھ منظور اطمینان بخشیدن بھ واقعیت ادامھ این تالش ھا، از 2".حقوق بشر و آزادی ھای اصلی انجام خواھد داد
.ی اسالمی ایران می خواھد تا براساس عھدنامھ ھای بین المللی حقوق بشر عمل کندجمھور

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

ن یرا تضم "یک میلیون امضاء" فعاالن کمپین خانم مریم حسین خواه و دیگر ی و جسمانی، سالمت روحیطیتحت ھر شرا. 1
.کنند

بھ نظر می رسد کھ حکم جلب صادر شده برای خانم مریم حسین خواه را ملغی و او را از کلیھ اتھامات تبرئھ کنند، زیرا . 2
.در زمینھ حقوق بشر استاو صرفا جلوگیری از ادامھ فعالیت ھای مجازات وی از ھدف 

 .شرکت کرده اند رفع اتھام خواھد شد" یک میلیون امضاء"ز کلیھ فعاالن حقوق زنان کھ در کمپین اطمینان دھند کھ ا. 3

.  سریعا بھ ھرگونھ اقدام تھدیدآمیز و آزاردھنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دھند.4

، احترام گذاشتھ و 1998 دسامبر 9زمان ملل در بھ مواد اعالمیھ مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سا. 5
ھر شخصی بھ صورت فردی یا گروھی و بھ ھدف حمایت و ارتقای حقوق : " کھ می گوید(a)5بھ ویژه ماده  .آن را رعایت کنند

و ھمچنین " بشر و آزادی ھای اصلی، این حق را دارد کھ در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام بھ گردھمایی مسالمت آمیز نماید
ھر شخصی بھ صورت فردی یا گروھی این حق را دارد کھ در راستای عملکرد بھتر و ترقی سازمان : " کھ می گوید8.2ماده 

ھا و ارگان ھای دولتی کشورش و ھمچنین حمایت از حقوق بشر و تحقق بخشیدن بھ آزادی ھای اصلی، پیشنھاد یا انتقادھایی را 
".مطرح نماید

تحت ھر شرایطی اطمینان دھند کھ مفاد حقوق بشر و آزادی ھای اصلی در ایران مطابق با اعالمیھ جھانی بھ طور کلی، . 6
.حقوق بشر و دیگر عھدنامھ ھای بین المللی و منطقھ ای کھ ایران نیز آنھا را بھ رسمیت شناختھ رعایت خواھند شد

:رونوشت
.ی رھبر انقالب اسالمی، جناب آیت اهللا سیدعلی خامنھ ا-
. 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-

. دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمھوری اسالمی در دیگر کشورھا نیز ارسال نماییدلطفا رونوشت این نامھ را بھ
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.لطفا در پاسخ خود ما را از ھرگونھ اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ھا مطلع نمایید

سازمان جھانی مبارزه با "و ) FIDH" (وق بشرفدراسیون بین المللی جامعھ ھای حق"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 

                                                
.مراجعھ کنید fpd.iran/hrc/elect/60/ga/org.un.www://http بھ سایت 2


