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درخواست فوری برنامھ نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر

اطالعات جدید
IRN 010 / 1008 / OBS 166

حبس خودسرانھ

2008  اکتبر20

) OMCT" ( مبارزه با شکنجھیسازمان جھان" مشترک از یت مدافعان حقوق بشر، بھ عنوان برنامھ ایبرنامھ نظارت بر حما
 کند کھ یاز شما درخواست م اطالعات جدیدی را دریافت کرده و )FIDH" (ھ ھای حقوق بشر جامعین المللیون بیفدراس"و 

.دییران اقدام نمای ای اسالمیعا درخصوص موارد زیر در جمھوریسر

:شرح وضعیت
 فعاالن حقوق زنان و عضو کمپین یکیکی از  ، مؤمنیعشاخانم نان مطلع شده کھ ی منابع قابل اطمیبرنامھ نظارت از سو

و درحال حاضر در شده  کھ در کالیفرنیا تحصیل می کند، در سفر خود بھ تھران بھ شکلی خودسرانھ بازداشت 1میلیون امضاء
. زندان بسر می برد

 درحال رانندگی در بزرگراه مدرس، از سوی افرادی کھ 2008 اکتبر 15خانم عشا مؤمنی روز ده، یبا توجھ بھ اطالعات رس
این افراد اظھار داشتند کھ وی با . ی رانندگی معرفی کرده اند  مجبور بھ توقف در کنار این بزرگراه شدخود را پلیس راھنمای

 زندان 209آنھا سپس او را دستگیر و بھ بخش . سبقت غیرمجاز از خودروی دیگری قوانین راھنمایی را زیرپا گذاشتھ است
. منتقل کردنداطالعات برعھده داردامنیت و اوین کھ ریاست آن را وزارت 

 از جملھ کامپیوتر و فیلم ھایی کھ ، رامأموران امنیتی قبل از انتقال او بھ زندان اوین، منزل او را در غیابش تفتیش و وسایل او
و مأموران امنیتی برای تفتیش منزل .  ضبط و توقیف کردند،ست با موضوع جنبش زنان ایرانی اشمربوط بھ رسالھ دکترای

. حکمی از سوی دادگاه و ھمچنین یک حکم جلب در دست داشتنداو وسایل  توقیف

 بھ زندان اوین مراجعھ کردند تا پرونده دخترشان را پیگیری کنند، ولی بھ 2008 اکتبر 19والدین خانم عشا مؤمنی در تاریخ 
.این پرونده بھ زندان مراجعھ نکنندبھ آنھا گفتھ شد کھ تا پایان رسیدگی 

سرکوب خشونت آمیز مجددًا بر ب نگرانی عمیق خود را درخصوص بازداشت خودسرانھ خانم مؤمنی کھ مراتبرنامھ نظارت 
صحھ  از سوی دولتمردان جمھوری اسالمی ، بھ ویژه مدافعان حقوق زن فعال در کمپین یک میلیون امضاء،مدافعان حقوق بشر

. اعالم می داردمی گذارد 

کھ تاکنون بیش از صد تن از فعاالن حقوق زنان دستگیر شده، مورد بازجویی قرار  ھمچنین خاطرنشان می سازدبرنامھ نظارت 
 برای آزادی آنان تاکنون بیش از یک ھنگفتیا طی دو سال گذشتھ محکوم شده اند و اینکھ دولت با قرار وثیقھ ھای /گرفتھ و

2.میلیون یورو دریافت کرده است

ید می کند کھ ایران با ارائھ نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال برنامھ نظارت مصرانھ بر روی این حقیقت تأک
قابل ذکر است کھ ". باالترین سطح استانداردھا را در ارتقاء و حمایت از مقولھ حقوق بشر رعایت و حفظ کند" متعھد شده 2006

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

                                                
. این کمپین قبل از ھر چیز خواستار اعمال فشار بر قانونگذاران جمھوری اسالمی است تا تبعیضات موجود در حقوق زنان را ملغی کنند1
. برنامھ نظارت مراجعھ کنید2007 بھ گزارش ساالنھ 2
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برنامھ نظارت بھ منظور اطمینان بخشیدن بھ واقعیت ادامھ این تالش ". مقولھ حقوق بشر و آزادی ھای اصلی انجام خواھد داد
.ھا، از جمھوری اسالمی ایران می خواھد تا براساس عھدنامھ ھای بین المللی حقوق بشر عمل کند

:ورد درخواست میاقدامات فور
: را از درخواست ھای زیر باخبر سازیدی اسالمیعتر دولتمردان جمھوریم کھ ھر چھ سریاز شما خواھشمند

.ن کنندیرا تضمو دیگر اعضای کمپین یک میلیون امضاء  خانم عشا مؤمنی ی و جسمانی، سالمت روحیطیتحت ھر شرا. 1

صرفًا بھ دلیل او د شد، زیرا حبس ن ھیچ گونھ قید و شرطی آزاد خواھھرچھ سریعتر و بدوخانم عشا مؤمنی نان دھند کھ یاطم. 2
. در زمینھ حقوق بشر بوده و کامًال خودسرانھ است وی فعالیت ھای

نیز فعالیت " یک میلیون امضاء"اطمینان دھند کھ ھرگونھ اتھام خودسرانھ در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان کھ در کمپین . 3
.دارند رفع خواھد شد

. ان دھندیران پای مدافعان حقوق بشر در ایز و آزاردھنده در قبال تمامیدآمیعا بھ ھرگونھ اقدام تھدیسر. 4

، احترام گذاشتھ و 1998 دسامبر 9خ یب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاریھ مدافعان حقوق بشر، تصویبھ مواد اعالم. 5
ن حق را دارد کھ در سطوح ی ایا گروھی ی بھ صورت فردیھر شخص: "دی گویژه ماده اول آن کھ میبھ و. ت کنندیآن را رعا

: دی گوی کھ م12.2ماده و ھمچنین "  را تحقق بخشدی اصلی ھایت از حقوق بشر کند و آزادی اقدام بھ حماین المللیا بی و یمل
 یب، اقدامات تالفید، تعقی ھمھ کس در برابر خشونت، تھدیوھ و گریت فردیر الزم را انجام دھد تا حمایھ تدابید کلیدولت با"

ن ی ای کھ بھ دنبال اقدامات مشروع و قانونیگری و ھرگونھ اقدام مستبدانھ دیا قانونی و ی شخصیض ھای منفیانھ، فشار، تبعیجو
".ن گرددیصالح تضمیھ انجام شده، توسط مراجع ذین اعالمیاشخاص براساس ا

 یھ جھانیران مطابق با اعالمی در ای اصلی ھاینان دھند کھ مفاد حقوق بشر و آزادی اطمیطی ھر شرا، تحتیبھ طور کل. 6
ت یز آنھا را بھ رسمیران نی کنند و ایت مینھ حقوق بشر فعالی کھ در زمی و منطقھ این المللیگر عھدنامھ ھای بیحقوق بشر و د

.ت خواھند شدی شناسد رعایم

:رونوشت
.ی خامنھ ایدعلیت اهللا سی، جناب آیالم رھبر انقالب اس-
. نژادی محمود احمدی، جناب آقایاست جمھوری ر-
.ی شاھرودی محمود ھاشمی، جناب آقایاست دادگستری ر-
.ی منوچھر متکیر امور خارجھ، جناب آقای وز-
. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییھ، جناب آقای محمد جواد الریجانی-
.سیران در سوئی ایم اسالینده جمھورینما -
.ی آھنی علیران در فرانسھ، جناب آقایر ای سف-

.دییز ارسال فرمایگر کشورھا نی در دی اسالمیک جمھوریپلماتیندگان دیگر نماین نامھ را بھ دیلطفا رونوشت ا

2008  اکتبر20 ژنو، –س یپار

.دییواست ھا مطلع فرمان درخیلطفا در پاسخ خود ما را از ھرگونھ اقدام انجام شده درخصوص ا

 مبارزه با یسازمان جھان"و ) FIDH" ( حقوق بشری جامعھ ھاین المللیون بیفدراس" است از یبرنامھ نظارت، برنامھ مشترک
ن افراد ی ھمھ جانبھ از ایبانی آن، پشتیت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشتھ و ھدف اصلیکھ بھ حما) OMCT" (شکنجھ

. شد بایاز میدر زمان ن

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


