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برنامه نظارت بیانیه مطبوعاتی ـ 
ایران

:از مدافعان حقوق بشرتیبرنامه نظارت بر حما

قفه ادامه داردبی ودر ایران مدافعان حقوق بشر سرکوب 
آقایان نوید ویعقوبخانم ژیال بنی،آهاريشیوا نظرخانم آزار و اذیت قضایی علیه به بایددولتمردان ایران 

ودکننها را ملغا هاي آناتهام،دهندپایان مویی ابهمن احمديوخانجانی، حسین رونقی ملکی، عیسی سحرخیز 
به سر می خودسرانه حبسبه خاطر فعالیت هاي حقوق بشري خود در را که مدافعان حقوق بشرتمام طورکلیبه

هاي امهعهدنو حقوق بشر، اعالمیه جهانی مدافعان حقوق بشراعالمیه سازمان ملل در باره و برند، آزاد نمایند
.را که ایران تصویب کرده رعایت کنندحقوق بشربین المللی 
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برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق ـ )2012سپتامبر 11(1391شهریور 21پاریس ـ ژنو
سازمان «و (FIDH)» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«برنامه مشترك که بشر، 

در حقوق بشرمدافعچهار خودسرانه حبساز است، (OMCT)»با شکنجهجهانی مبارزه
زندان هايراي گذراندن حکم بچندین فعال حقوق بشر و روزنامه نگار . ایران مطلع شده است

.هاي تازه مطرح شده استاتهامچند نفر علیه شده اند ودستگیرخود 
کمپین عضو وکمیته گزارشگران حقوق بشر گذاربنیانعضو ، اريهآنظرشیوا، خانم 1391شهریور 18روز در 

براي گذراندن محکومیت چهار سال 1391در اوایل شهریور او . زندان اوین رفتبه ، و فعال حقوق کودكبرابري 
تبانی علیه حکومت قصداجتماع به «، »تبلیغ علیه نظام«هاي به اتهاماین محکومیت. شده بوداحضارزندان خود 

. شده بودتأیید در دادگاه تجدید نظر 1390دي ماه 18در تاریخ » همحارب«و» تشویش اذهان عمومی«، »اسالمی
د به عنوان مدافع هاي خودر دهه گذشته بارها به خاطر فعالیتآهاري خانم نظرکند که یادآوري مینظارت برنامه 

در و 1388، سه ماه در سال 1383، سه هفته در سال 1381روز در سال 20: استحقوق بشر دستگیرشده
1389.1و 1388هاي سالنه ماه درحدود 

وگذار کمیته گزارشگران حقوق بشر ، عضو بنیاننوید خانجانی، آقاي 1391در تاریخ اول شهریور ، عالوهبه 
ها شر، به همراه دهوبالگ نگار و فعال حقوق ب، حسین رونقی ملکیآقاي و ، جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی
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با وجود این. ر شدندسفر کرده بودند، دستگیزدگان به استان آذربایجان شرقی فعال دیگر که براي کمک به زلزله
. برندسرمیبهزنداناین دو نفر هنوز در ،اندشدگان با وثیقه آزاد شدهکه تعداد دیگري از این بازداشت

انی را ایجاد این نگرشهریور 18مورد آقاي خانجانی، دستگیري و انتقال او به زندان اوین در تهران در تاریخ در 
در تجدیدنظر 1390سال زندان او را که در مرداد ماه 12میت تصمیم دارند محکوکرده است که دولتمردان 

علیه تبلیغ «، »تشویش در اذهان عمومی«، »نشر اکاذیب«هاي به اتهامخانجانی آقاي . اجرا بگذارندبهتأیید شد، 
شده محکوم» مبارزه با تبعیض تحصیلیجمعیت تشکیل «و » عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر«، »نظام
ین ادر تشکیل ، ه بودمحروم شدادامه تحصیل در دانشگاه از از آیین بهاییپیرويخاطر به که او،در واقع. بود

2.روز در زندان ماند65زداشت شد و با1388در سال کند که او نظارت یادآوري میبرنامه . نقش داشتجمعیت 

هاي اتهامبه ن سال زندا15به و محکومیت 1389آذر 22از دستگیري در تاریخ پسرونقی ملکی آقاي 
، »ریاست جمهوريو مقام رهبري اهانت به «، »تبلیغ علیه نظام«، »پراکسیاینترنتی ایران گروه عضویت در«

یش هااز چندین عمل جراحی بر روي کلیهپساو ، گیري اخیرزمان دستدر . دگذرانخود را میمحکومیتحکم
به سر مرخصی استعالجی در ندبودصدمه دیده،ماه حبس انفرادي13زندان و در طوالنی شکنجه اثر برکه 
محل بازداشت او هنوز . شده استاوباعث نگرانی درباره سالمتی جسمانی و روانی اخیر او گیريدست. ردبمی

. نامشخص است

آزادي گذار انجمن دفاع از عضو بنیانونگار روزنامه، یزعیسی سحرخ، آقاي 1391شهریور 18تاریخ در 
او در تهران فاصله زیادي دارد، دست به اعتصاب اقامتانتقال به زندان رجایی شهر که از محل پس ازمطبوعات، 

تا ایندر بیمارستان بستري بود شش ماه در حدود سحرخیز آقاي . ي کردغذا زد و از خوردن غذا و دارو خوددار
در او. شدمنتقل با شروع کنفرانس غیرمتعهدها در تهران به سلول انفرادي در زندان اوین شهریور 7که در تاریخ 

زندان محکوم به سه سال » تبلیغ علیه نظام«و» اهانت به رهبري«هاي به اتهامو گیر دست1388تیر12تاریخ 
هاي به اتهامرا و ويعنوان سال پیش را علیه او 11اي مربوط به پروندهدولتمردان ، 1390در مرداد . شد

سال 5/1محکومیت در دادگاه تجدید نظر به این. کردنددیگر محکومو سال زنداندبه» مطبوعاتی«نامشخص 
. کاهش یافت

12، در تاریخ کردهمطبوعاتی دریافت جایزهچندین ي کهنگارروزنامهان وزنحقوق فعال ، ژیال بنی یعقوبخانم 
1389در خرداد را حکم این او. رفتبه زندان اوین یک سال زندان خود یتموحکمبراي گذراندن 1391شهریور 

او به حکم. دریافت کرده بود» اهانت به ریاست جمهوري«و» تبلیغ علیه نظام«هاي از محکومیت به اتهامپس
. همان سال تأیید شدآبان ماه در روزنامه نگاريحرفهسال محرومیت از 30همراه 

خرداد 30از دستگیري در تاریخ پس، موییابهمن احمدي نگار اقتصادي آقاي ه، روزنامبنی یعقوبهمسر خانم
اختالل «، »علیه نظامتبلیغ«، »لیمامنیت ضربه زدن بهقصدتبانی به اجتماع و«محکومیت به خاطر و1388
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1391خرداد 22در .گذراندمیپنج سال زندان خود را حکم»اهانت به ریاست جمهوري«و» در امنیت عمومی
مرحوم یاسیسیسالگشت در گذشت زندانادبودیيبرایمراسمنیزندان او350در بند یاسیسانیکه زندان

یدر پ. منتقل کردنديرا به سلول انفرادگریدانیصابر برگزار کردند، مسئوالن زندان او و چند تن از زندانيهد
به کیشهر منتقل شد و در آنجا مورد اهانت قرار گرفت و نزدییرجاتادهبه زندان دورافییاموياحمديآن آقا

وجود ندارد، او هنوز »دیزندان در تبع«او تیدر حکم محکومکهنیبا وجود ا. ماندیباقيروز در سلول انفراد20
.  شهر استییدر زندان رجا

ها را مدافعان حقوق بشر نگران است و آنهاي بازداشتگیري ها و دستتازهنظارت به شدت از این موجبرنامه 
آزادي بیاناز آنها آمیز استفاده مسالمتو هاآنقحهاي برفعالیتن مدافعان به خاطر ایتنبیه کردن با هدفتنها 

مدافعان حقوق بشر است که در روانیوجسمانی به ویژه نگران سالمتی نظارت برنامه . کندتلقی میخود 
این فضاي سرکوب مداوم هدف طورکلی هعالوه، ببه . گسترده قرار دارندبازداشت در معرض شکنجه و بدرفتاري 

. به سکوت کشاندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران استترساندن و 

خانم آزار و اذیت قضایی علیه به شرط از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوري و بدون قید و برنامه نظارت
بهمن وآقایان نوید خانجانی، حسین رونقی ملکی، عیسی سحرخیز ویعقوبخانم ژیال بنی،آهاريشیوا نظر

تضمینها را آنروانی و جسمانی در کلیه شرایط سالمت وها را ملغا هاي آناتهام،دهندپایان مویی ااحمدي
به خاطر را که مدافعان حقوق بشرتمام به تاکید می خواهد دولتمردان این از برنامه نظارتطورکلی،به. کنند

اعالمیه سازمان ملل در باره و به سر می برند، آزاد نمایندخودسرانه حبسفعالیت هاي حقوق بشري خود در 
را که ایران تصویب کرده حقوق بشرهاي بین المللی امهعهدنو حقوق بشر، اعالمیه جهانی مدافعان حقوق بشر

.رعایت کنند

تماس براي اطالعات بیشتر 
 FIDH: Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18
 OMCT: Isabelle Scherer: + 41 22 809 49 39

ی جامعه هاي حقوق عضو فدراسیون بین الملل(جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران : ترجمه و پخش
lddhi(at)fidh.net؛)بشر


