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  فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشردرخواست 
 

IRN 007 / 0910 / OBS 111 
  محکوميت به زندان

  
  ١٣٨٩ شھريور ٣٠
  ٢٠١٠سپتامبر  ٢١
 

بين المللی جامعه ھای حقوق  فدراسيون"از مشترک ای برنامه به عنوان برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، 
ھرچه سريعتر در مورد وضعيت  کند ، از شما درخواست می(OMCT)" سازمان جھانی مبارزه با شکنجه"و   (FIDH)"بشر

 .کنيد اقدامپيش آمده ذيل در جمھوری اس>می 
 

 : پيش آمدهشرح وضعيت
يک "کمپين از اعضای يکی ، شيوا نظرآھاریخانم محکوميت حکم سوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که برنامه نظارت از

   .صادر شده است و سخنگوی کميته گزارشگران حقوق بشر در ايران،" ميليون امضاء
  

، به شش سال زندان) ٢٠١٠ سپتامبر ١٨ (١٣٨٩ شھريور ٢٧روز خانم شيوا نظرآھاری با توجه به اط>عات به دست آمده، 
  .  ضربه ش>ق محکوم شده است٧۶تبعيد به شھرستان ايذه در جنوب غربی ايران و 

  
  : اط(عات اوليه

 و رياست جمھورینتيجه انتخابات عمومی پس از اع>م ) ٢٠٠٩  ژوئن١۴ (١٣٨٨ خرداد ٢۴روز خانم شيوانظرآھاری 
خانم نظرآھاری در . درحالی که تجمعات اعتراض آميز گسترده ای در جريان بود، توسط مأموران وزارت اط>عات دستگير شد

 بازجويی ھای  زندان اوين گذراند که در اين مدت متحمل٢٠٩ ماه را در سلول انفرادی و در بند ٣مدت حبس خود بيش از 
به ) ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣ (١٣٨٨او روز اول مھر . طوeنی شده و امکان م>قات يا تماس تلفنی با خانواده اش را نيز نداشته است

  . ھزار دeر آزاد شد٢٠٠قد وثيقه ای به ارزش 
  

ازداشت و به زندان اوين توسط مأموران امنيتی ب) ٢٠٠٩ دسامبر ٢١ (١٣٨٨ًخانم شيوا نظرآھاری مجددا در تاريخ اول دی 
  .منتقل شد

  
خدشه دار کردن "به اتھام  دادگاه انق>ب تھران ٢۶در شعبه ) ٢٠١٠ سپتامبر ۴ (١٣٨٩ شھريور ١٣در تاريخ خانم نظرآھاری 

و " ايجاد اغتشاش در اذھان عمومی"، "گردھمايی به ھدف توطئه برضد دولت جمھوری اس>می"، "وجھه جمھوری اس>می
به قيد وثيقه ) ٢٠١٠ سپتامبر ١٢ (١٣٨٩ شھريور ٢١ در تاريخ ،به دنبال فشارھای بين المللیاو . حکوم شده استم" محاربه"

  .  ميليون تومان آزاد شد۵٠٠ای به ارزش 
  

 :اقدامات مورد درخواست
  :داز شما خواھشمنديم که ھر چه سريعتر دولتمردان جمھوری اس>می را از درخواست ھای زير باخبر سازي

 
  .را تضمين کنندمدافعان حقوق بشر در ايران و ديگر خانم شيوا نظرآھاری تحت ھر شرايطی، س>مت روحی و جسمانی  .١
 
  .عان حقوق بشر در ايران پايان دھندف در قبال تمامی مدا، ازجمله در سطوح قضايی،به ھرگونه اقدام تھديدآميز و آزاردھنده. ٢
 
، احترام )١٩٩٨ دسامبر ٩ (١٣٧٧ آذر ١٨ملل در تاريخ  مجمع کل سازماندر ان حقوق بشر، تصويب شده فعبه اع>ميه مدا. ٣

که در  ردی يا گروھی اين حق را داردفھر شخصی به صورت ": ماده اول آن که می گويد به ويژه. گذاشته و آن را رعايت کنند



Page 2/2 

 سومقسمت  ۵و ھمچنين ماده ” ھای اصلی را تحقق بخشد  و آزادیسطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند
با سازمان ھای غيردولتی ... ملی و بين المللی صورت فردی يا گروھی در سطح  بهدارد کهحق شخصی اين ھر ": که می گويد

  eزم را انجام دھد تا حمايتدولت بايد کليه تدابير":  که می گويد بند دوم١٢ ماده  ھمچنينو" کند يا بين دولتی ارتباط برقرار
 شخصی و يا قانونی فیشار، تبعيض ھای منفجويانه،  یفو گروھی ھمه کس در برابر خشونت، تھديد، تعقيب، اقدامات ت>فردی 

انجام شده، توسط  ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اع>ميه و ھرگونه اقدام مستبدانه
  ".ص>ح تضمين گرددمراجع ذي

 
حقوق المللی  عھدنامه ھای بينمطابق با اساسی ھای   آزادیحقوق بشر و تحت ھر شرايطی اطمينان دھند که به طور کلی،. ۴

  .رعايت خواھند شدموازين بين المللی که ايران نيز متعاھد آنھاست و بشر 
  

  :رونوشت
 
  ایرھبر انق>ب اس>می، جناب آيت هللا سيدعلی خامنه  •
 رياست جمھوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد  •
 رياست دادگستری، جناب آيت هللا صادق eريجانی  •
 وزير امور خارجه، جناب آقای منوچھر متکی  •
 نمايندگی دائمی جمھوری اس>می ايران در ژنو، سوئيس  •
  سفارت ايران در بروکسل، بلژيک  •
  

 .نماييدنمايندگان ديپلماتيک جمھوری اس>می در ديگر کشورھا نيز ارسال  رونوشت اين نامه را به ديگر ًفالط
 

 )٢٠١٠سپتامبر  ٢١ (١٣٨٩ شھريور ٣٠ ژنو، –پاريس 
 
 .نماييد در پاسخ خود ما را از ھرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ھا مطلع ًفالط
 

سازمان جھانی مبارزه با "و   (FIDH)"حقوق بشر  جامعه ھایراسيون بين المللیفد"برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از 
راد فا  اصلی آن، پشتيبانی ھمه جانبه از اينفان حقوق بشر اختصاص داشته و ھدفعمدا که به حمايت از (OMCT) "شکنجه

 .در زمان نياز می باشد
 

  .رانسه استف از کشور ١٩٩٨برنامه نظارت، ھمچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال 


