درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر
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محکوميت به زندان
 ٣١شھريور ١٣٨٩
 ٢٢سپتامبر ٢٠١٠
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر ،به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق
بشر" ) (FIDHو "سازمان جھانی مبارزه با شکنجه" ) ،(OMCTاز شما درخواست می کند ھرچه سريعتر در مورد وضعيت
پيش آمده ذيل در جمھوری اسالمی اقدام کنيد.
شرح وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که آقای عمادالدين باقی ،بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان و برنده
جايزه حقوق بشری مارتين انالز در سال  ٢٠٠٩و ھمچنين برنده جايزه حقوق بشر جمھوری فرانسه در سال  ،٢٠٠۵به زندان
محکوم شده است.
با توجه به اطالعات به دست آمده ،آقای عمادالدين باقی روز  ٣٠شھريور  ٢١) ١٣٨٩سپتامبر  (٢٠١٠از سوی شعبه ١٠۵٧
دادگاه انقالب تھران در رابطه با بسته شدن انجمن دفاع از حقوق زندانيان در سال  ٢٠٠٩احضار و به او ابالغ شد که در تاريخ
 ٢۶مرداد  ١٧) ١٣٨٩اوت  (٢٠١٠از سوی شعبه  ٢۶دادگاه انقالب به اتھام "تبليغ برضد نظام" و "توطئه برضد امنيت
حکومت" در ارتباط با مصاحبه ای که با آيت ﷲ حسينعلی منتظری انجام داده بود )به اطالعات اوليه مراجعه کنيد( ،به شش
سال زندان محکوم شده است.
آقای باقی روز  ۵مرداد  ٢٧) ١٣٨٩ژوئيه  (٢٠١٠نيز از سوی شعبه  ١۵دادگاه انقالب در پرونده ديگری به يک سال زندان و
پنج سال محروميت از فعاليت ھای مدنی در رابطه با بنيانگذاری انجمن دفاع از حقوق بشر محکوم شده بود )در مجموع ھفت
سال زندان( .وی درحال حاضر به طور موقت آزاد است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی شديد خود را در مورد محکوميت آقای باقی اعالم می دارد ،زيرا به نظر می رسد که اين
محکوميت ھا صرفاً براساس فعاليت ھای حقوق بشری او و در چارچوب رويکرد ثابتی که به طور مستمر درقبال وکال و
فعاالن حقوق بشر در ايران روا می شود ،صورت گرفته است.
برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که اين محکوميت در زمانی حادث شده که ديگر مدافعان حقوق بشر ،روزنامه نگاران ،و
1
فعاالن دانشجويی نيز طی چند سال اخير متحمل محکوميت ھای سنگين زندان شده اند.
اطالعات اوليه:
آقای باقی روز  ٧دی  ٢٨) ١٣٨٨دسامبر  (٢٠٠٩به اتھاماتی که مربوط به مصاحبه انجام شده با آيت ﷲ حسينعلی منتظری بود
دستگير شد .اين مصاحبه در زمان موج دستگيری ھا که منجر به بازداشت ده ھا مدافع حقوق بشر گرديد انجام شد .براساس
گزارشات به دست آمده ،او در زمان حبس خود پنج ماه را در سلول انفرادی گذراند و از اختالالت قلبی ،مشکالت تنفسی و کمر
درد شديد رنج می برد.
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آقای عمادالدين باقی روز  ١١تير  ٢٣) ١٣٨٩ژوئن  (٢٠١٠به دليل مشکالت جسمانی و به دنبال پرداخت وثيقه ای به ارزش
 ٢٠٠ھزار دالر از زندان آزاد شد.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواھشمنديم که ھر چه سريعتر دولتمردان جمھوری اسالمی را از درخواست ھای زير باخبر سازيد:
 .١تحت ھر شرايطی ،سالمت روحی و جسمانی آقای عمادالدين باقی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
 .٢به ھرگونه اقدام تھديدآميز و آزاردھنده ،ازجمله در سطوح قضايی ،در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دھند.
 .٣به اعالميه مدافعان حقوق بشر ،تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ  ١٨آذر  ٩) ١٣٧٧دسامبر  ،(١٩٩٨احترام
گذاشته و آن را رعايت کنند.
 به ويژه ماده اول آن که می گويد" :ھر شخصی به صورت فردی يا گروھی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللیاقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی ھای اصلی را تحقق بخشد"...
 و ھمچنين ماده  ۵بند دوم که می گويد" :ھر شخصی به منظور حمايت و ارتقای حقوق بشر و آزادی ھای اساسی اين حق رادارد که به صورت فردی يا گروھی در سطح ملی و بين المللی ...به تشکيل ،عضويت يا مشارکت در سازمان ھای غيردولتی،
انجمن ھا يا گروه ھا اقدام کند"...
 و ھمچنين ماه ششم بند دوم و سوم که می گويد" :ھر شخصی اين حق را دارد که به صورت فردی يا گروھی ،ھمان گونه کهدر عھدنامه ھای بين المللی حقوق بشر و ديگر عھدنامه ھای قابل اجرا آمده ،به طور آزادانه به انتشار و رواج اطالعات و عقايد
ديگران در زمينه حقوق بشر و آزادی ھای اساسی بپردازد و بدين طريق و به طرق مناسب ديگر توجه عموم مردم را به آن
مسايل جلب کند"...
 و ھمچنين ماده  ١٢بند دوم که می گويد" :دولت بايد کليه تدابير الزم را انجام دھد تا حمايت فردی و گروھی ھمه کس دربرابر خشونت ،تھديد ،تعقيب ،اقدامات تالفی جويانه ،فشار ،تبعيض ھای منفی شخصی و يا قانونی و ھرگونه اقدام مستبدانه
ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعالميه انجام شده ،توسط مراجع ذيصالح تضمين
گردد".
 .۴به طور کلی ،تحت ھر شرايطی اطمينان دھند که حقوق بشر و آزادی ھای اساسی مطابق با عھدنامه ھای بين المللی حقوق
بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاھد آنھاست رعايت خواھند شد.
رونوشت:
• رھبر انقالب اسالمی ،جناب آيت ﷲ سيدعلی خامنه ای
• رياست جمھوری ،جناب آقای محمود احمدی نژاد
• رياست دادگستری ،جناب آيت ﷲ صادق الريجانی
• وزير امور خارجه ،جناب آقای منوچھر متکی
• نمايندگی دائمی جمھوری اسالمی ايران در ژنو ،سوئيس
• سفارت ايران در بروکسل ،بلژيک
لطفا ً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمھوری اسالمی در ديگر کشورھا نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو ٣٠ ،شھريور  ٢١) ١٣٨٩سپتامبر (٢٠١٠
لطفا ً در پاسخ خود ما را از ھرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ھا مطلع نماييد.
برنامه نظارت ،برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر" ) (FIDHو "سازمان جھانی مبارزه با
شکنجه" ) (OMCTکه به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و ھدف اصلی آن ،پشتيبانی ھمه جانبه از اين افراد
در زمان نياز می باشد.
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برنامه نظارت ،ھمچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال  ١٩٩٨از کشور فرانسه است.
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