
 لسلطات في جمهورية إيران إلى ا عاجلنداء
السلمية

2007 آب/أغسطس

  والعضسو فسي العالمأنحاء تعمسل فسي جميسع الحكوميسة التسي غيسر العالميسة النسساننحسن، مؤسسسات حقوق 
  ونضسم صسوتنا إليهسم نقدم دعمنسا لزملئنسا فسي جمهوريسة إيران السسلميةالفدراليسة الدوليسة لحقوق النسسان،

 والحركات عن حقوق المرأة السافر بحق المدافعينحد للقمع لمناشدة السلطات اليرانية من أجل وضع 
 ونقابات العمال.الصحفيينو الطلبية

 لتهامات على خلفية النشاط السياسي وكذلك الحد من فرضقف رمي اوبنناشد السلطات اليرانية ما وك
عقوبة العدام على خلفية التهام بممارسات جنسية، ومن ضمنها عقوبة الرجم حتى الموت.

قمع المجتمع المدني. 1

 حالت قمع تيارات المجتمعلقد تابعت الفدرالية الدولية لحقوق النسان بقلق شديد الرتفاع الدراماتيكي ل
.المدني في إيران خلل العام الماضي

 ،هذا القمسسعقبسسل فسسي مقدمسسة المسسستهدفين مسسن  دومسسا ةأحركات الدفاع ععن حقوق المرولقسسد كانسست 
 تدريسستطالب بإدراج هذه الحملة  .1 2006آب/أغسسطس  فسي "مليون توقيسعالسس"خصسوصا منسذ إطلق حملة 

 ولتحقيق هذا الهدف، . المرأةبحق التمييزيوكذلك إلغاء القانون   التعليم الساسيناهج مفيحقوق المرأة 
 ترفعها إلى البرلمان الوطني.كي الحملة التوقيعاتتجمع 

 حكامساا أ تلقوتسسعة منهسم، المرأة عسن حقوق الدفاعلقضاء بتهمسة ناشسط إلى ا 40 يتسم أو تمست إحالة حاليسا،و
  اثنينفإنإضافة إلى ذلك،  .علقة مبالستئناف ول تزال طلباتهم عقوبة الجلد بالسوط. مع هم بعضبالسجن،

إلى الحملة: محتجزين في سجن أوين بتهمة انضمامهم الناشطينمن 

 ، البرنامج المشترك للفدراليةمرصد حماية المدافعين عن حقوق النسان انظر النداءات العاجلة والبيانات الصحفية ل1
(.www.fidh.org، حول هذا الموضوع ) لمناهضة التعذيبالعالميةالمنظمة الدولية لحقوق النسان و
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 ولقسد التوقيعات. بينمسا كان يجمسع 2007يوليسو تموز/ 11 فسي إيقافسهتسم  ميسر يعقوب عليأالسسيد .1
 سسارعت منظماتنسا إلى التعسبير عسن تخوفهسا مسن سسلمته البدنيسة والنفسسية. وتسم الفراج عنسه فسي

.2007آب/أغسطس 

  آب/أغسسسطس9 إلى يوليسسوتموز/ 9 السسسيدة بهيرة هدايات عزلت فسسي الحبسسس النفرادي مسسن.2
  لمدةبالسجن المعلقتلقت السيدة هدايات حكما بالحركة الطلبية. ولقد ارتباطها بتهمة  2007

."مليون توقيعالس"ارتباطها بحملة بتهمة  2007مايو أيار/ 26عامين في 

بهيرة هداياتالسيدة 

  القضائيةالحكامر ثكأ حقوق المرأة الذين تلقو وشطانإن الفدرالية الدولية لحقوق النسان قلقة للغاية، ف
 السسيدة عليسة اغدمدوسستو دلرم علي  )ومسن بينهسم السسيدة وقسسوة هسم طلب فسي مقتبسل العمسرإجحافسا

  ولقد تم الحكم على نسيممجال الدفاع عن حقوق النسان.( وليس لهم تاريخ عريق في والسيدة مريم زيا
  إلى السسجن لمدة2007 آب/أغسسطس 12 عامسا، وفاطمنسة دهدشتسي بتاريسخ 20سسربندي، وهسو طالب عمره 

 فسي إيران بتهمسة جمسع التوقيعات فسي مترو النفاق كجزء مسنمجلس القضاء الثوري سستة أشهسر مسن قبسل 
 الشبابلثنسسي  السسستراتيجيةتلك إلى  تلجسسأ اليرانيسسةن السسسلطات أيبدو حملة الدفاع عسسن حقوق المرأة. و

تركها.عن النضمام إلى الحركة أو لدفعه إلى  اليراني

 إن الفدرالية الدولية لحقوق النسان . محل استهداف من قبل السلطاتالحركة الطلبيةولطالما كانت 
 منظمتيسنضسد ( فسي طهران 2007التسي اتخذت مؤخرا )تموز/يوليسو تعسسفية تسستنكر الجراءات الصسارمة وال

 وقسد تسم إطلق سسراح عدد مسن الطلب الموقوفيسن فيمسا بعسد بكفالة ا. شخصس17 إيقافجسم عنهسا تيسن نطلبي
مالية.

 خرقسا، وهسو تصسرف يعتسبر فار تحكيسم فاهدات(أدمؤسسسة الخريجيسن اليرانييسن ) تسم إغلقإضافسة إلى ذلك، 
اليراني ولسس حقوق النسان الدولية في مجال حرية الجمعيات والنقابات.للقانون 

 ولقد كان الطلب الموقوفون يحتجون على السجن التعسفي والتعذيب الذي وقع ضحيته ثلثة من زملئهم
:2007المعتقلين منذ أيار/مايو 

أحمد غصابان.1
مجيد تفاكولي.2
إحسان منصوري.3

الصحفيون

  فسي الوقست الذي ارتفعست فيسه، بشكسل منتظسم فسي إيراناللكترونيسة والنشرات الصسحفعمال أيتسم تعليسق 
 إقليسسم فسسي الفراد تجاه احكام قضائيسسة قاسسسية تحديدأصسسدار إ والعتقال مسسع ،حالت القمسسع ضسسد الصسسحفيين

.كردستان إيران
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  تم سجنه في طهران، صحفي في موقع الخبار "رووزونلين"،سهيل عسيفي.1
.2007 آب/أغسطس 4في 

 ف أخرىوصععحموقععع الخبار "رووزونليععن"  لدى  أيضععابانبور، يعمععلقرفرشاد .2
  في سجن حاليا معتقلو وه2007 يوليوتموز/ 31 في إيقافه، تم تنادي بالصلح

.ة تهمدنىأ وين دونأ
 عدام مععن قبععل مجلس القضاء الثوري فععيإعدنان حسععنبور تلقععى حكمععا بال.3

.2007يوليو تموز/ 16 في  إيرانشرق شمالدستان  كرإقليم في ،ماويوان
 القضاءومن قبل ذاته عدام في اليوم إ بالاحكمتلقى )حيوا( بوتيمار  عبد الواحد.4

.2ذاته 
  عامعمالهاأتم تعليق " التي ردوم كردستانمبايم "جلل الغواني من صحيفة إ.5

 بتهمةبعد إدانته من قبل محكمة سنندج  2007يوليو تموز/ 9في إيقافه تم ، 2004
.القومي" تهدد المن اتممارسة نشاط" و"تحريض السكان على الثورة"

 ، تعم اعتقاله"ردوم كردسعتانمبايعم "صعحيفة فعي محمعد صعادق كابوانعد، مدقعق .6
 اتهام أي لم يتعم توجيعه .ويعنأسعجن ى لإ هومعن ثعم نقل 2007يوليعو  تموز/1فعي 

ليه.إرسمي 
  فترة السععجن لمدةحاليععامضععي ي "،كارفتععومععن صععحيفة " كاويععه جوانمارد،.7

 مع العلم أنه لم يسمح له، 2006 كانون الثاني/ديسمبر 18تم إيقافه في  .عامين
بواب مغلقة.أعقدت اخلف المحاكمة التي ثناء أ بمحام بالتصال

 والصععادرة فععي الزيريععةباللغععة " )الناطقععة يرباغمععن صععحيفة "سعععيد ماكنبور .8
.ة تهمدنىأ دون مايوأيار/ 28مسجون في سجن أوين منذ  (طهران

 قسعم اللغعة العربيعة لدى الذاععة العامعةيعمعل فعي صعحفي محمعد حسعن فلحيعة، .9
 .2006 نوفمبرالثاني/ تشرينمنذ مسجون  "العالم"،  في إذاعةتلفزيونيمذيع و

  وأصععدر عليععه2007 نيسععان/أبريععل 29فععي التجسععس بثوري  مجلس قضاءإتهمععه 
عوام.أ 3بالسجن لمدة حكما 

 ، تعمارمايسعمعن ضمنهعا مختصعة بالعمال صعحف عدد  فعي حرر فربخعش، ميعل.10
وين.معتقل في سجن أيزال ل  و2006نوفمبر الثاني/ تشرين 27 في إيقافه

  بشكلتخضع للقمع، 2006عام تميزت بتواجدها على الساحة وبنشاطها الفعال التي ، النقابات المهنية
 بشكسسل( )شركسسة الفهسسدشركسسة حافلت طهران وضواحيهسسا  عمال إتحاد  ولقسسد تسسم اسسستهداف أعضاء.متزايسسد
 هسو، و2007 تموز/يوليسو 10فسي تسم تعنيفسه جسسديا و، التحادمنصسور عسسانلو، رئيسس  ولقسد اختطسف .فاضسح

  قبل أنكثر من سبعة اشهرأإنفرادي لسجن  في هتم عزل، 2006. وفي عام 3معتقل حاليا في سجن أوين 
. ماليةفرج عنه بكفالةي

.2007 آب/أغسطس IRN 007 / 0807 / OBS 092، 16 انظر النداء العاجل للمرصد 2
.2007 تموز/يوليو IRN 005 / 0707 / OBS 077، 11 انظر النداء العاجل للمرصد 3
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 الفهدةشرك، رئيس عسانلومنصور 

 على خلفية النتماء السياسيالعدام . أحكام2

 ،حسدإلى أقصسى  اسستخدامهاتقييسد على القسل و أ العدامم احكأ نحسو إلغاء العالم  عسبر كان التوجسهفسي حيسن
 ، تم إنزال عقوبة2007فإن حالت العدام في الجمهورية السلمية هي في ازدياد. منذ كانون الثاني/يناير 

العدام على أكثر من مائة شخص.

  تقام على خلفيسسة اتهاماتوالعقوبسسة 2006 فمنسسذ عام . ليسسست فسسي تزايسسد رقمسسي فحسسسبالعدام وأحكام
 فبرايرشباط/ زماني في ة حيث تم إعدام السيد حجإيرانمع مؤسسة مجاهدين خلق  سياسية، كما حدث

 بعد محاكمة غير منصفة.2006مارس آذار/ العربية في القلية من أشخاص وكذلك خمسة 2006

 بتاريسخ مسن معاونيسه 17فسي  بروجردي وكاظميسن الله تسم إنزال حكسم العدام فسي آيسةفسي الماضسي القريسب، و
 تاريسخ. ويبقسى  شرعيتهساكاظميسنالتسي أنكسر الدينيسة الخاصسة  مسن قبسل المحكمسة 2007/يونيسو حزيران 10

 أكتوبرالول/ تشريسناعتقسل فسي  الذي  بروجرديكاظميسن الله السساعة. وآيسةإعدامهسم غيسر معروف حتسى 
 الجمهوريسة وبالتالي فهسو يدعسو إلى إعادة النظسر فسي أسسس، الدولةمبدأ فصسل الديسن عسن  مناصسر ل2006

 حرمانه من المشورة والمعلومات بخصوص التهم الموجهة ضده، فإن آية إلى السلمية في إيران. وإضافة
 يعاني منه. وهو والدته أثناء فترة سجنوفاة رغم ه  مع أهلتواصلي أمن أيضا  بروجردي حرم كاظمينالله 

 رعاية طبية.ةتلقي أيباركنسون لكنه ل يستطيع مرض 

 عدامإ بالا تم الحكم عليهم،نان كرديا)حيوا( بوتيمار، وهما صحفي السيد عدنان حسنبور والسيد عبد الواحد
 وبإلحاق التجسسب إتهامهما وقد تم .2007تموز/يوليو  17 في مجلس القضاء الثوري في ماريوان من قبل

 المقاومسة مسع أحزابالتعاون بالخيانسة العظمسى وب السسياسي وإلى النشقاق الدعوةبوالقومسي مسن أالضرر بال
 لصسحفيين ل أسساس لهسا لة الموجهسالتهامات إلى العتقاد بأنهنالك أسسباب قويسة تدعسو  و.السسياسية الكرديسة

  الموجودة الكرديسةالقليسة مسن صسادر إنتقادي أي صسوت على كتسمالسسلطات نيسة تعكسس بسل أنهسا  الصسحةمسن 
 التصسال مسن امنعسو إنفراديفسي حبسس ومنسذ إيقافهمسا والصسحافيان اللذان عزل .  أو مدافسع عنهسافسي إيران

ا.همتعذيبأمر  تم إقرار حتى حقبة قريبة من الزمن، بمحام

  اعتقلوا مسعكان الرجال  وقسد.طهران فسي  رجسل فسي سسجن أويسن12عدام إ ، تسم2007تموز/يوليسو  22فسي و
 فسسيالخلقسسي" فسسي العاصسسمة  النفلت صسسارمة لمنسسع "خطواطتحسست شعار مئات مسسن اليرانييسسن الخريسسن 

 والعتداء" إضافسة إلىبالضرب التهجسم  المتكرر، اللواط، وتسم اتهام اللذيسن اعدموا بسس"الغتصساب .مايسوأيار/
  ومن الجنس المثلي.تهمة ممارسة تشويه الدين وةثبتت عليه تهمأ قد. وينقل أن بعضهم ترويج المخدرات

 . يذكسر أنهسا1999إيقافسه أول مرة عام  تسم ناشسط وهسو طالب و،لطفسيالذيسن أعدموا ميسسم  بيسن الشخاص
 سوفأنه المدعي العام في طهران . وينقل عن  التي يعدم فيها طالب بسبب ميوله السياسيالولىالمرة 

القادمة. اليامفي شخصا آخرين  17 بحقعدام إم احكأيلتمس 
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 . ولقدقزوين( )إقليم طاكستان  الزنا فيبتهمة الموت حتى، تم رجم جعفر كياني 2007تموز/يوليو  5في و
 ن إبالرجم.ى كليهما  وحكم عل.في السجنعاما  11 براهيميإجعفر كياني وشريكته السيدة مكرمة أمضى 

  بالحقوق المدنيسةة الخاصسةالدوليسالمعاهدة حسسب الفصسل السسابع مسن   وبشسعإنسسانيالرجسم عقاب غيسر 
  للتعذيبأحدل يجوز إخضاع  والتي تصرح أنه "سلميةإلا الجمهورية اصادقت عليهسبق أن والسياسية التي 

 ، المتحدةالمسمجهزة أعدد كسبير مسن ". ول للمعاملة أو العقوبسة القاسسية أو اللإنسسانية أو الحاطسة بالكرامسة
  المتحدةالمسمقرر م والتعذيسب المتحدة ضسد المسم وهيئة النسسان المتحدة لحقوق المسممسن ضمنهسا هيئة و

 العدامعقوبة ب يقرالقانون الدولي عقوبة العدام. زد على ذلك أن بطال إطالب بالمعني بأفعال التعذيب، ت
 على خلفيسسة ممارسسساتناجمسسة  الحوال مسسن حالي أتكون ب الجرائم الخطيرة، والتسسي لفيمسسا يخسسص فقسسط 
.جنسية

 الموت.حتىبراهيمي إرجم السيدة مكرمة بعدم السماح ب اليرانيةنطالب السلطات وبالتالي 

 .قتل قاضي المحكمة الثوريةتهمة ب  في طهرانعلناخرين آعدام شخصين إ، تم 2007 آب/أغسطس 2في و
 6فسسي  و على المل.الحكسسمحيسسث تسسم تنفيسسذ  عوامأ منسسذ خمسسسة ه مسسن نوعسسالولوكان مثسسل هذا الحدث 

. المخدراتتعاطيبتهمة إيران(  شرق )جنوبشخاص في سيستان أعدام ثلثة إ تم 2007آب/أغسطس 

    بالحعد معن موجعة  السعلمية     الجمهوريعة  نطالب السعلطات فعي      دناه  أ  نحعن الموقعون 
  .  اليراني  المجتمع المدني   حاليا   القمع التي تستهدف 

    السععياسي  النتماء   على خلفيععة   العدام      لحكام   فوري  عليهععا لوضععع حععد  نلح   كمععا و
  .  ممارسات جنسية  على خلفية   الحكام حين تكون   تنفيذ   ووقف 

 وندععععو السعععلطات بالقيام بواجباتهعععا وفقعععا لسعععس حقوق النسعععان الدوليعععة
وللتفاقيات المصادق عليها من قبل إيران.

الموقعون:
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Amman Center for Human Rights Studies, Jordan

Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDH), Bolivia

Asociacion Pro Derechos Humanos (APRODEH), Peru

Austrian League for Human Rights, Austria

Bahrain Center for Human Rights (BCHR), Bahrain

Bahrain Human Rights Society (BHRS), Bahrain

Centro Nicaraguense de derechos humanos (CENIDH), Nicaragua

Comición Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

Committee for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights (CDF), Syria

Damascus Center for Human Rights Studies (DCHRS), Syria

Human Rights Foundation of Turkey (HRFT), Turkey

Insan Haklari Dernegi (IHD), Turkey

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador

Iranian League for the Defence of Human Rights (LDDHI), Iran

Liberia Watch for Human Rights, Liberia

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Mexico

Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines

Ramallah Center for Human Rights Studies, (RCHRS), Palestine

Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), Israel

Sudan Organisation Against Torture (SOAT), Sudan

Taiwan Alliance to End the Death Penalty (TAEDP), Taiwan

Union for Civil Liberty (UCL), Thailand

Mouvement Laotien pour les Droits de l’Homme (MLDH), Laos

Cambodian  League  for  the  Promotion  and  Defense  of  Human  Rights  (LICADHO), 

Cambodia

Comite de Accion Juridica (CAJ), Argentina

Organization Feminina Popular (OFP), Colombia

Comite Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Colombia

Colectivo de Abogados « José Alvear Restrepo », Colombia

Kenya Human Rights Commission, Kenya

Asociación Pro Derechos Humanos de España, Spain
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Finnish League for Human Rights (FLHR), Finland

Human Rights Commission of Pakistan (HRCP), Pakistan

Suara Rakyat Malyasia (SUARAM), Malaysia

The Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC), Cambodia

Vietnam Committee for Human Rights (CVDDH), Vietnam
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