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برنامه نظارت بیانیه مطبوعاتی ـ 
ایران

:از مدافعان حقوق بشرتیبرنامه نظارت بر حما

دهندانیدادخواه پامحمد علیهیعلییقضادیبه آزار و تهدباید رانیدولتمردان ا
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به اجرا در می آیدمحمد علی دادخواه ي حقوق بشروکیل سال زندان 9حکم 
برنامه که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، ـ)2012مه 3(1391اردیبهشت 14پاریس ـ ژنو، 

» با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و (FIDH)» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«مشترك 
(OMCT)ی دادخواه و به ویژه محکومیت آقاي محمد علکانون مدافعان حقوق بشراعضاي وقفهبی آزار ، است

.می کندمحکوم را در مرحله تجدید نظر

،1391اردیبهشت 10روز ،  در کانون مدافعان حقوق بشري و عضو موسس حقوق بشروکیل ، محمد علی دادخواهآقاي
اطالع یافت ،دادگاه انقالب اسالمی15قاضی شعبه ،صلواتیزمانی که قصد داشت از یک زندانی سیاسی دفاع کند، از طریق 

سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس در مرحله تجدید نظر 10نُه سال زندان و او بهحکم محکومیتکه
او در گذشته از بسیاري از فعاالن سیاسی و دانشجویی و سندیکایی و نیز کشیش مسیحی آقاي یوسف . تایید شده است

. کرده استندرخانی، که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده، دفاع 

به تالفی فعالیت را آقاي دادخواه همان قاضی صلواتی 1390اردیبهشت 31در تاریخ یادآوري می کند که برنامه نظارت
حکم با وجود این که.بودکردهمحکومو اتهام هاي دیگر»ینظام اسالمهیعلغیاقدام و تبل«به اتهام ي حقوق بشرهاي 

یت هنوز به آقاي دادخواه ابالغ نشده است و دادگاه انقالب اسالمی از صالحیت قانونی محروم کردن وکالي محکوم
منع استاعدام حکم در معرض صدور که موکل خود دفاع ازاز دادگستري از حرفه وکالت برخوردار نیست، آقاي دادخواه 

.شد

سال زندان 9براي گذراندن محکومیت به روزنامه اینترنتی روز آنالین گفت که 1391اردیبهشت 12در روز آقاي دادخواه 
ده سال از وکالت محرومم کرده اند؛ ده سال هم از «: اردیبهشت به زندان معرفی کند و اضافه کرد16باید خود را در روز 

هزار تومان هم 500و ونیلیم2در حکم من . م کرده اندهم محرومیخصوصيدر آموزشکده هاسیاز تدری، حتسیتدر
پیشنهادهاي ترك به عالوه او اعالم کرد که » .شدلیتبدينقديبه جزازیشالق که شالق ننیبود و همچنينقديجزا

».رمیبماگر در زندانیام را ترك نخواهم کرد حتنیخاك سرزمروم ویبه زندان م«: ایران را رد کرده است و اضافه نمود
.اکنون آقاي دادخواه هر لحظه در خطر دستگیري به سر می برد

، و به ویژه پس از انتخابات مورد مناقشه به تازگیکانون مدافعان حقوق بشربرنامه نظارت یادآوري می کند که چندین عضو 
کانون دادخواه پنجمین عضو آقاي . قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده اند،1388ریاست جمهوري خرداد 

سال زندان را 6، وکیل حقوق بشري، محکومیت نسرین ستودهخانم . است که به زندان خواهد رفتمدافعان حقوق بشر
سال زندان را می گذراند و با آزار و فشار اضافی وزارت اطالعات روبروست؛ 6محکومیت نرگس محمديمی گذراند؛ خانم 

سال زندان را می گذراند و با اتهام هاي تازه روبروست؛ آقاي 2ي، محکومیت حقوق بشر، وکیلمحمد سیف زادهآقاي 



٢

سال زندان در تبعید در 18در انتظار نتیجه اعتراض خود به محکومیت ي، هنوز حقوق بشر، وکیل عبدالفتاح سلطانی
به سر می در بازداشت خودسرانه اشتغال به حرفه وکالت حرومیت از سال م20و ) در استان بوشهر(شهر دورافتاده برازجان 

آقاي . بوده اندپرونده سازيقربانی 1387نیز پس از تعطیلی این کانون در آذر کانون مدافعان حقوق بشراعضاي دیگر . برد
.ناگزیر از ترك کشور شدسال زندان در مرحله تجدید نظر، 6، پس از تایید محکومیت عبدالرضا تاجیک

نگرانی ما از این است که آزار و تعقیب کانون «:لحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر گفتسوهیر با
».یابدمدافعان حقوق بشر و تالش براي خاموش کردن اعضاي آن افزایش 

ن تمام تالش خود را به کار دولتمردان در ایرا«:اضافه کردزیمبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُك، نیکل سازمان جهانریدب
. حکم هاي سنگین زندان، تبعید و محرومیت از اشتغال به حرفه مدافعان حقوق بشر را به سکوت وادارندمی برند تا با صدور 

».تمام این اقدامات براي ترساندن کل جامعه و استقرار سکوتی مرگبار در آن انجام می گیرد

پایان دهند، تمام به آزار و تهدید قضایی علیه آقاي دادخواهمی خواهد به تاکید از این رو، برنامه نظارت از دولتمردان ایران 
و محمد سیف زاده اننرگس محمدي، آقایستوده، خانم فوري و بدون قید و شرط خانم تهام هاي علیه او را لغو کنند و ا

را که در تمام مدافعان حقوق بشر برنامه نظارت همچنین از دولتمردان ایران می خواهد . را آزاد کنندعبدالفتاح سلطانی
، اعالمیه مدافعان حقوق بشرو به طور کلی اعالمیه سازمان ملل در باره یند بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نما

.را که ایران تصویب کرده رعایت کنندحقوق بشرهاي بین المللی عهدنامهو حقوق بشرجهانی 
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