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    برنامه نظارت– اطالعيه مطبوعاتي

  

  حمله به مدافعان حقوق بشر قبل از سالگرد انتخابات رياست جمهوري: ايران

  

  ٢٠١٠  ژوئن١١

  

و ) OMCT" (سازمان جهاني مبارزه با شکنجه"بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه اي مشترک از برنامه نظارت  – ، ژنوپاريس

 مراتب نگراني شديد خود را نسبت به حمالتي که قبل از سالگرد انتخابات رياست جمهوري )FIDH" (لمللي جامعه هاي حقوق بشرفدراسيون بين ا"

  .برضد مدافعان حقوق بشر صورت گرفته اعالم مي داردايران 

  

 در برابر فرزندان دوقلوي سه ساله در منزلش و) DHRC(دافعان حقوق بشر م، نايب رييس کانون نرگس محمدي ژوئن، خانم ١٠روز پنج شنبه 

   . درحال حاضر در زندان اوين بسر مي برداو .نشده است ارائه ويبه دستگيري زمان اين درحالي است که هيچ حکمي در . اش دستگير شد

  

 که  به اعترافات ساختگي، مجبورشب همان روز، همسر خانم شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل و همچنين دبيرکل کانون مدافعان حقوق بشر

 ترک کرد تا در ٢٠٠٩کشور را در ژوئن "او در واقع اظهار داشت که خانم شيرين عبادي . يکي از شگردهاي دولتمردان جمهوري اسالمي است شد

  ".خارج از کشور برضد حکومت توطئه کند

  

در اين رابطه ) LDDHI(يس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران  و ريفدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشرعبدالکريم الهيجي، نايب رييس 

اين اتهامات ساختگي صرفاً به منظور ساکت نگاه داشتن مدافعان حقوق . براساس قوانين ايران، خيانت به کشور مستوجب حکم اعدام است: "مي گويد

فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق "و " گزارشگران بدون مرز"که سازمان است درحالي اين ." بشر قبل از سالگرد انتخابات رياست جمهوري است

 دستگيري خانم نرگس محمدي و .)org.fidh-rsf.www( اخيراً کارزاري را به هدف آزادي تمامي زندانيان عقيدتي آغاز کرده اند "بشر

   . و بر تأثير آن مي افزايد اين کارزار را نشان مي دهدتبادي بار ديگر اهميحمالت جديد برضد خانم شيرين ع

  

ما از دولتمردان جمهوري اسالمي مي خواهيم که هرچه سريعتر : "اريک سوتاس، دبيرکل سازمان جهاني مبارزه با شکنجه در اين رابطه اظهار داشت

ايران بسر مي زندان هاي که هم اکنون در فعان حقوق بشر و زندانيان عقيدتي را و بدون هيچ گونه قيد و شرطي خانم نرگس محمدي و تمامي مدا

ما همچنين از جامعه بين المللي مي خواهيم که موضوع حقوق بشر را در مرکز . آزاد کنند و سالمت روحي و جسماني آنان را تضمين نمايندبرند 

   ."توجهات و مذاکرات خود با حکومت جمهوري اسالمي قرار دهد

  

، زيرا به نظر مي رسد که اين اقدامات صرفاً به دليل فعاليت هاي را محکوم مي کنددر ايران برضد مدافعان حقوق بشر   اذيت وآزار،برنامه نظارت

ي وق بشري اين افراد صورت مي گيرد و همچنين خاطرنشان مي سازد که بسياري از مدافعان حقوق بشر هم اکنون در زندان هاي ايران بسر محق

  . برند

  

 مفاد حقوق بشر و هبه طور کلي، برنامه نظارت از دولتمردان جمهوري اسالمي مي خواهد که به اين اذيت و آزارها خاتمه دهند و تحت هر شرايطي ب

  .عهدنامه هاي بين المللي که ايران متعاهد آنهاست، احترام بگذارند

  


