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برنامھ نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر
اطالعیھ مطبوعاتی

و سازمان ھای غیردولتی سرکوب شدید مدافعان حقوق بشرادامھ 

٢٠١٠ ژانویھ ۵

جامعھ ھای  ین المللیون بیفدراس"مشترک از  یت مدافعان حقوق بشر، بھ عنوان برنامھ ایبرنامھ نظارت بر حما -پاریس، ژنو 
در ایران  سرکوب مدافعان حقوق بشرادامھ بھ شدت ) OMCT" (سازمان جھانی مبارزه با شکنجھ"و  )FIDH" (حقوق بشر
.ندنمی کرا محکوم 

ادوار "دانشجویی سازمان  پیشینو یکی از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و رییس  احمد زیدآبادی، روزنامھ نگار
بھ خطر "کھ احتماًال بھ دلیل بود سال تبعید در گناباد  ۵سال زندان و  ۶بھ ود محکومیت خشاھد  ٢٠١٠ژانویھ  ٣، روز "تحکیم

. قرار گرفتتأیید مورد این حکم در دادگاه تجدیدنظر  .استصادر شده " انداختن امنیت کشور

طبوعات و ، روزنامھ نگار و دو تن از اعضای انجمن دفاع از آزادی ممحمدرضا زھدیو  علی حکمتژانویھ، آقایان  ٢روز 
تا امروز اطالعی . شدندو بازداشت دستگیر  ،، دو تن از اعضای ادوار تحکیمفروغ میرزاییو خانم  روزبھ کریمیھمچنین آقای 

، بھ ویژه اکثر بازداشت شدگاندر مورد  وضعیتاین  .نیامده استدست بھ ھای وارده بھ آنان  اتھامو ماھیت از محل بازداشت 
 .، صادق استدستگیر شده اند ٢٠٠٩ر دسامب ٢٧کسانی کھ پس از 

، فعال حقوق زنان و یکی از بھاره ھدایتھمچنین گزارش می دھد کھ خانم  )LDDHI(جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران 
.دستگیر شده و ھمچنان در بازداشت بسر می برد ٢٠٠٩دسامبر  ٣٠در تاریخ " یک میلیون امضاء"اعضای کمپین 

در  کوھیار گودرزیو  شیوا نظرآھاری، محبوبھ عباسقلی زادهن از فعاالن حقوق زنان و حقوق بشر، دسامبر سھ ت ٢٠روز 
دو تن از آنان آزاد . حالی کھ برای شرکت در مراسم تدفین آیت اهللا منتظری عازم قم بودند، بھ شکلی خودسرانھ دستگیر شدند

، روزنامھ نگار و از بھمن احمدی امویی، ٢٠١٠ژانویھ  ۴روز  .ھمچنان در بند استتا امروز ھاری رآشدند، ولی خانم شیوا نظ
دستگیر شد و  ٢٠٠٩او در ژوئیھ . ضربھ شالق محکوم شد ٣۴ماه زندان و  ۴سال و  ٧بھ " یک میلیون امضاء"اعضای کمپین 

.بھ شکلی خودسرانھ در زندان بسر می بردتاکنون از آن تاریخ 

دفاع از آزادی و حقوق جمعیت ، عضو مؤسس محمد ملکیوضعیت جسمانی آقای  ازسوی دیگر، اطالعاتی در مورد وخامت
آقای ملکی از سرطان پروستات رنج می برد و . در زندان اوین زندانی است ٢٠٠٩اوت  ٢٢وی از . بشر بھ دست آمده است

.استرا نداشتھ مداوای کافی برخورداری از امکان براساس گزارش ھای بھ دست آمده، 

دستگیر و " یک میلیون امضاء"نظارت ھمچنین از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده کھ تعدادی از اعضای کمپین برنامھ 
.مھسا حکمت و مریم ضیاء، سامیھ رشیدی، پریسا کاکایی، عطیھ یوسفی: این افراد عبارتند از. بازداشت شده اند

در این ھای حقوق بشر و رییس جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران عبدالکریم الھیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعھ 
تاکنون مشخص بھ آنان وارده  اطالعی از محل حبس بسیاری از دستگیرشدگان در دست نیست و اتھامات: "می گوید رابطھ

این . ع می کنند پایان یابداز حقوق مشروع خود دفادر قبال کسانی کھ باید من مجددًا تکرار می کنم کھ اذیت و آزارھا  .نشده است
آزاد شوند و ھرچھ سریعتر دستگیرشدگان باید . شده اندشناختھ بھ رسمیت بین المللی  عرصھدر درحالی است کھ این حقوق 

."ددرتضمین گو جسمانی آنان در ھر شرایطی  سالمت روحی

کسانی کھ طی ماه ھای گذشتھ، سرکوب ": اریک سوتاس، دبیرکل سازمان جھانی مبارزه با شکنجھ، در این مورد می گوید
توسط حکومت  ،مطالبھ می کنندرا  و برقراری یک جامعھ دموکراتیک انتقاد مسالمت آمیزامکان ، از جملھ خودساسی حقوق ا

ناتوانی حکومت جمھوری اسالمی در ارائھ پاسخ شفاف بھ جای : "او در ادامھ می افزاید." افزایش یافتھ استجمھوری اسالمی 
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این درحالی است کھ بسیاری از  .وب خشونت بار بھ خوبی نشان از ضعف این حکومت و کاھش روزافزون حامیانش داردسرک
".مخالفت خود با حکومت را بر زبان نیاورده انداین حامیان ھنوز 

می  میاناز آن . تندمورد ھدف قرار گرفنیز  یافت و بسیاری از فعاالن جامعھ مدنیافزایش موج سرکوب در اواخر ماه دسامبر 
گفتھ می . اشاره کرد ٢٠٠٩، بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان و برنده جایزه مارتین انالز در سال عمادالدین باقیبھ توان 

.وزارت اطالعات است بسر می برد رزندان اوین کھ زیر نظ ٢٠٩شود کھ آقای باقی در بند 

می می خواھد کھ ھر چھ سریعتر و بدون ھیچ قید و شرطی تمامی مدافعان حقوق از دولتمردان جمھوری اسالبرنامھ نظارت 
. آزاد کننددر زندان و مکان ھای نامعلوم بسر می برند درحال حاضر کھ آنان را بستگان بشر و 

، زمان مللساحقوق بشر مدافعان اعالمیھ مطابق ھر شرایطی در برنامھ نظارت از دولتمردان جمھوری اسالمی می خواھد کھ 
.عمل کنندمتعاھد آنھاست، نیز و دیگر عھدنامھ ھای بین المللی و منطقھ ای حقوق بشر کھ ایران  اعالمیھ جھانی حقوق بشر


