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از مدافعان حقوق بشرتیبر حمابرنامه نظارت یبیانیه مطبوعات
ایران

به آزادي فوري رايخودسرانهيسازمان ملل در باره حبس هاقیگروه تحق
بدالفتاح سلطانی دادع
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به خودسرانهيسازمان ملل در باره حبس هاقیگروه تحقـ )2013فوریه 6(1391بهمن18ژنو،ـ سپاری
کانون مدافعان حقوق و عضو بنیانگذار وکیل دادگستري، یعبدالفتاح سلطانحبس این نتیجه رسید که

.و را فوري آزاد کندو از حکومت ایران خواست ااست، خودسرانه بشر
» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«برنامه مشترك که ، »برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر«

(FIDH) با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و «(OMCT) ،گروه «از )2012آگوست (1391اوایل شهریوردر است
.کرده بودیعبدالفتاح سلطانآقاي حبس بهدرخواست رسیدگی»خودسرانهيسازمان ملل در باره حبس هاقیتحق

تاکید کرد که برنامه درخواستدر باره این 1خودرايدر »خودسرانهيحبس هادر بارهسازمان ملل تحقیقگروه «
، به عنوان یک مدافع حقوق آقاي سلطانیاي را کهاسناد فعالیت گسترده«بر حمایت از مدافعان حقوق بشرنظارت 

به خاطرآقاي سلطانی که را تایید می کنند این نتیجه گیري ِمسلممدارك این .ارایه کرده استانجام داده،بشر
محدود کردن توجیه هیچ دلیلی براي زندانی شده و حقوق بشرمدافعبه عنوان فعالیت .) (..از آزادي بیان و استفاده 
».نکرده استبه این مدارك اعتراضیهم ] ایران[حکومت .دروجود ندااو حقوق 

در بارهسازمان ملل تحقیقگروه راي«: سوهیر بالحسن امروز گفتفدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشرییس ر
خودسرانه حبس عبدالفتاح سلطانی را بین المللیبر اساس حقوق بزرگ است زیرا یک پیروزي خودسرانهيحبس ها

کانون ان ذاربنیانگاین موضوع شامل حال دیگر باید بی درنگ آزاد شود و عبدالفتاح سلطانی. تشخیص داده است
».نیز می شودکه در زندان هستند مدافعان حقوق بشر

از اهمیت زیادي برخوردار به ویژه راياین «: ، نیز اضافه کردمبارزه با شکنجهیسازمان جهاندبیر کل ،جرالد استابِرُك
ران هستیم که این گاز این نامان آزار و تعقیب روبرو هستند و ما در ایران با سیاست بی مدافعان حقوق بشراست زیرا 

خود بین المللیبه تعهدهاي ولتمردان ایراندبسیار مهم است که .افزایش یابد1392در آستانه انتخابات خرداد آزار 
».پیروي کنندخودسرانهيحبس هادر بارهسازمان ملل تحقیقگروه تصمیمپایبندي نشان دهند و از 

)بوشهریاستان جنوب(در شهر دورافتاده برازجان »دیدر تبع«سال زندان 13به 1391خرداد در یعبدالفتاح سلطان
زندان یکی از دو مجازات مبهم محاربه » جرم«براين ایران است که وانقخالفیت زندان در تبعیدموحکم.محکوم شد

.سترا مقرر کرده ادر نقطه دیگري از کشور یا تبعید 



٢

افزایش 1388آزار در پی انتخابات مورد مناقشه خرداد اما این بودهآزار قضایی قربانیسلطانی سال هاي طوالنی آقاي 
کانون مدافعان حقوق چندین عضو دیگر 1387در آذر ماه کانون مدافعان حقوق بشرپس از بستن خودسرانه . یافت
محمد و آقاي محمد سیف زاده، آقاي نسرین ستودهانم خدر حال حاضر . با سرکوب خشن روبرو شده اندنیز بشر

.نه سال را سپري می کنندو به ترتیب حبس هاي شش، دوعلی دادخواه

از فعالیت هاي حقوق بشري محرومیتدردر ایران حقوق بشردافعمده ها ،کانون مدافعان حقوق بشربر اعضاي عالوه 
: زندانی در ایران، نگاه کنید بهمدافعان حقوق بشربراي اطالعات بیشتر در باره .زندان به سر می برنددرشان

12235-rights-human-of-List-http://www.fidh.org/Iranبر حمایت از مدافعان برنامه نظارتهاي فوري اقدامو
.گذشتهدر حقوق بشر

است، بر پایه بین المللیمستقلاز کارشناسان متشکل، که خودسرانهيحبس هادر بارهسازمان ملل تحقیقگروه راي
دفاع از آقاي درعان حقوق بشرمدافر حمایت از ببرنامه نظارتسیدگی به شکایت و پس از ربین المللیحقوق 

.شده استصادرجمهوري اسالمی ایرانعلیهعبدالفتاح سلطانی 

تماس براي اطالعات بیشتر 
 FIDH: Arthur Manet / Audrey Couprie: + 33 1 43 55 25 18
 OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39

:)عضو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر(نجامعه دفاع از حقوق بشر در ایرا:یا
orglddhi@fidh.

فیس بوك
http://www.facebook.com/lddhi.fidh

Twitter: @fidh_fa

نجامعه دفاع از حقوق بشر در ایرا: و پخشترجمه 
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