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  اطالعیھ مطبوعاتی
  

  جایزه مارتین انالز برای مدافعان حقوق بشر
  

مارتین انالز بار دیگربنیاد جایزه 
  بھ یک مدافع حقوق بشر ایرانی اھد گردید 

  
  ٢٠٠٩ مھ ٢١

ل ، عمادالدین باقی را بھ عنوان برنده این جایزه در سا)MEA(" برای مدافعان حقوق بشرجایزه مارتین انالز "ھیأت داوران 
  . اعالم کرد ٢٠٠٩

  
 این کشوروی انجمن دفاع از حقوق زندانیان را در . است ایرانعماد الدین باقی یکی از مدافعان حقوق بشر بسیار مشھور در 

در کمپین ھای او بررسی این موضوع . می باشدتأسیس کرد و یکی از مخالفان صریح و سرسخت مجازات اعدام در این کشور 
  . نیز اشاره شده استنبود استدالل ھای عقیدتی در این زمینھ اسالمی لحاظ شده و بھ  از نقطھ نظر قوانین

  
بھ عنوان یک مرجع مھم کھ توسط باقی گردآوری شده،  یگر، لیست زندانیان محکوم بھ مرگ، از جملھ نوجوانان،ازطرف د

باقی . بودهدر خارج از ایران مورد استفاده  برای نھادھای مدافع حقوق بشر سازمان ملل و ھمچنین گروه ھای مدافع حقوق بشر
در و دیگر فعالیت ھای مربوط بھ دفاع از حقوق بشر مبارزه برای لغو مجازات اعدام دلیل بھ سال را  ۴طی یک دھھ اخیر، 

در دفاع از با وجود اینکھ او امروز آزاد است، ولی ھمچنان باید نسبت بھ اتھاماتی کھ برضد فعالیت ھایش . استزندان گذرانده 
، پزشکان ٢٠٠٨در تابستان . باقی بھ شدت از اختالالت قلبی و کلیوی رنج می برد .حقوق زندانیان وارد شده جوابگو باشد

  .وخیم استبسیار زندان اعالم کرده بودند کھ وضعیت وی 
  

در ادامھ و یاد کرد " زدنی مردی با شجاعت مثال"از باقی بھ عنوان ھانس تولن، رییس ھیأت داوران جایزه مارتین انالز، 
  ."بھ دفاع از حقوق بشر مشغول است وی با وجود اینکھ چندین بار زندانی شده، ھمچنان" :افزود

  
  .در ژنو برگزار خواھد شد ٢٠٠٩جایزه مارتین انالز در نوامبر اھدای مراسم 

  
سازمان مھم بین المللی در  ١٠این جایزه با ھمکاری منحصر بھ فرد . جنبش حقوق بشرجایزه مھم ترین : جایزه مارتین انالز

: اعضای ھیأت داوران این بنیاد عبارتند از. زمینھ حقوق بشر بنیان گذارده شده و ھدف آن حمایت از مدافعان حقوق بشر است
فدراسیون بین المللی جامعھ "، )Human Rights First( "اول حقوق بشر"، "دیده بان حقوق بشر"، "سازمان عفو بین الملل"

جرمن "، )Front Line(" فرانت الین"، "کمیسیون بین المللی وکال"، "سازمان جھانی مبارزه با شکنجھ"، "ھای حقوق بشر
  .)HURIDOCS( "ھوری داکس"، "سرویس بین المللی حقوق بشر"، "دیاکونی

  
  : ح زیر استاسامی برندگان جایزه بنیاد مارتین انالز در سال ھای گذشتھ بشر

   تاجی باوا از ازبکستان وتابارمخانم : ٢٠٠٨سال 
  سریت ھاران از سری النکازیمبابوه و آقایان راجان ھول و کوپاالسینگام کالور بونیمپا از پیر آقای : ٢٠٠٧سال 
  آرنولد سونگا از زیمبابوهآقای  اکبر گنجی از ایران وآقای : ٢٠٠۶سال 
  سوریھآکتام نیسی از آقای : ٢٠٠۵سال 
  لیدا یوسوپوا از روسیھ خانم : ٢٠٠۴سال 
  آلیریو اوریب مونیوز از کلمبیاآقای : ٢٠٠٣سال 
  ژاکلین مودنا از چادخانم : ٢٠٠٢سال 
  از کلمبیا "گروه صلح بین الملل: "٢٠٠١سال 
  ایماکولھ بیرھاھکا از جمھوری دموکراتیک کنگوخانم : ٢٠٠٠سال 
  وگسالویناتاشا کاندیس از یخانم : ١٩٩٩سال 
  ایاد السراج از فلسطینآقای : ١٩٩٨سال 
  ساموئل روئیس از مکزیکآقای : ١٩٩٧سال 
  کلمنت نوانکو از نیجریھآقای : ١٩٩۶سال 
  اسما جھانگیر از پاکستانخانم : ١٩٩۵سال 
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  ھاری وو از چینآقای : ١٩٩۴سال 
  

اربارا ھندریکس، خوزه راموس اورتا، آداما دینگ، اسما جھانگیر، ب: اعضای افتخاری جایزه بنیاد مارتین انالز عبارتند از
  .لوییز آربور، روبرت فالگھام، تئو فان بوفن و ورنر لوتجھلئاندرو دسپوی، 

  


