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  حقوق بشر

  

   

  بيانيه مطبوعاتی ـ برنامه نظارت 
  ادامه سرکوب مدافعان حقوق بشر با صدور چهار حکم محکوميت تازه: ایران 

نظارت بر حمایت  مه برنامه مشترکازرن حقوق بشر، های «مدافعان جامعه المللی ون بين فدراس
بشر مبارزه«و(FIDH)»حقوق جهانی مان شکنجه سا چه(OMCT)» با مدافعمحکوميت از تن ناار

کرد محکوم شدت به را زندان به بشر   حقوق
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    ،   ز       

        .  

مرکز  (راهی مرکز مدیر  ،و فعال حقوق زنانسرشناس وکيل  شادی صدر خانم  اردیبهشت،٢٧در روز 
، ) در ایران فعاليت های فعاالن حقوق زنویژه(زنان ایران وبسایت ، موّسس )مشاوره حقوقی برای زنان

محبوبه عباسقلی و همچنين خانم  ، سنگسارکمپين قانون بدون  آنالیننشریه ميدان،   نگارروزنامه
زنان، موسس مرکز آموزش جامعه   منشور و سنگسار قانون بدون از اعضای موسس کمپين زاده

اقدام «به اتهام برای سازمان های غيردولتی در تهران و سردبير فصلنامه فرزانه سازی مدنی و ظرفيت 
در چارچوب کمپين یک ضات اخاطر شرکت در اعتره  ب» اخالل در نظم عمومیعليه امنيت ملی و

به ترتيب به شش  ١٣٨۵اسفند  در انقالب دادگاه برابرحاکمه چهار فمينيست در ميليون امضا و عليه م
مقامات .  محکوم شدند ضربه شالق ٣٠و   زندان ضربه شالق و دو سال و نيم ٧۴و   زندانسال 

این دو مدافع حقوق بشر که در حال . کرده بودندمعترض دیگر دستگير  ٣٠ همراه  هنان را بآایرانی 
عليه حکم  و  اردیبهشت محاکمه شدند٢۶بی در روز صورت غياه حاضر در خارج از کشور هستند ب

  . خواهند نمودتقاضای تجدید نظر دادگاه 

فتر تحکيم وحدت به حبس های دبه نام دانشجویی  گروه بهشت، دو تن از رهبران یک  اردی٢٩در روز 
ن جنبش زنان ایران و از اعضای موسس کمپين  که از فعاالبهاره هدایتخانم . سنگينی محکوم شدند

همدردی با خانواده در  در مقابل زندان اوین اعتراضات در حين ١٣٨٨دی ، در استیک ميليون امضا نيز 
فعاليت به اتهام  دادگاه انقالب ٢٨ توسط شعبه  دستگير شد واخير حوادث های زندانی سياسی

ریيس جمهور، اخالل در  و های بيگانه، توهين به رهبر تبليغی عليه نظام از طریق مصاحبه با رسانه
غيرقانونی، ورود غيرقانونی و تخریب در دانشگاه   گردهمایی هاینظم عمومی از طریق شرکت در 

آقای . به سر می بردزندان اوین  زنان او در حال حاضر در بند . شد زندان محکوم سالنه  اميرکبير به
اقدام عليه امنيت ملی و توسط همان دادگاه به اتهام  دستگير شده و ١٣٨٨آذر که در  ميالد اسدی

 زندان ٣۵٠او در حال حاضر در بند . تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد
 . تزندانی اساوین 

مبارزه با ، از اعضای موسس کميته گزارشگران حقوق بشر، فعال شيوا نظر آهاریدادگاه همچنين،  
نویس و دانشجوی محروم از حق  ، وبالگروزنامه نگارکودکان، عضو کمپين یک ميليون امضا، کار 

در او .  شود برگزار می١٣٨٩ خرداد ٢، در به سر می بردبازداشت در  ١٣٨٨ آذر ٢٩تحصيل که از تاریخ 
 روبرو خطر محکوميت به اعدام با احتماال ارتباط با سازمان مجاهدین خلقاتهام صورت محکوميت به 

  .است

و مجازات بدنی به فشار خود  سریع ایران با برگزاری دادگاه های   رژیمپس از موج عظيم بازداشت ها، 
مقامات  از ن حقوق بشرامدافعاز یت برنامه نظارت بر حما. استادامه داده ن حقوق بشر اليه مدافعع

که در بازداشت به  را ن حقوق بشراو بدون هيچ قيد و شرطی تمامی مدافع  فورا تا می خواهدایرانی 
اعالميه  ن حقوق بشر وامدافعباره  بيانيه سازمان ملل در ازتمام شرایط در و سر می برند  آزاد نموده 
  .کنند  پيرویایران رسيده اند، تصویب حقوق بشر که به بين المللی اسناد جهانی حقوق بشر و نيز 

  :برای اطالعات بيشترتماس 
  : فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر

Karine Appy / Fabien Maitre, + 33 1 43 55 25 18 
  : سازمان جهانی مبارزه با اعدام

Delphine Reculeau, + 41 22 809 49 39 

 


