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:از مدافعان حقوق بشرتیبرنامه نظارت بر حما

!دنفوري و بی قید و شرط آزاد کنرا نرگس محمديایران باید دولتمردان
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فدراسیون «برنامه مشترك که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، . 1391فروردین 31پاریس ـ ژنو، 
، دستگیري است(OMCT)» با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و (FIDH)» بین المللی جامعه هاي حقوق بشر

.می کندمحکوم مدافع حقوق بشر نرگس محمدي را 

انه پدر و در خ1391اردیبهشت 2در تاریخ ، کانون مدافعان حقوق بشر، سخنگو و نایب رییس نرگس محمديخانم 
تهران ندان اوینِبه زشش سال زندان خودیتموحکمدستگیر و براي گذراندن به وسیله پلیسمادرش در شهر زنجان

خود که در تجدید نظر شش سالرسانه هاي دولتی در همان روز اعالم کردند که او براي گذران محکومیت.منتقل شد
.به زندان احضار شده استتایید شده

حتا امکان کافی او و رخ دادهاعالم احضار خانم محمدي در همان روزدستگیري اسف است کهبه شدت متبرنامه نظارت
بیماري دچار و 1مادر دو کودك خردسالونیافته که آماده شود و خود را به مسئوالن زندان معرفی کند، با وجود این که ا

.سازدپزشکی و آرامش میرسیدگیاست که او را نیازمند ) فلج عضالنی(ناشناخته اي 

تیامنهیعلیاجتماع و تبان«به اتهام هاي به شش سال زندان خانم محمدي محکومیت یادآوري می کند که برنامه نظارت
بهمن 25در تاریخ »رانیایاسالمينظام جمهورهیعلیغیتبلتیفعال«و » در کانون مدافعان حقوق بشرتیعضو«، »کشور
آقاي از جملهقربانی آزار و اذیت قضایی دایمی هستند، کانون مدافعان حقوق بشراعضاي دیگر . شدتایید 1390

ه هنوز در فسال محرومیت از اشتغال به حر20سال زندان و 18، که با وجود اعتراض به حکم بدوي عبدالفتاح سلطانی
که محمد سیف زادهزندان را می گذراند و آقاي ساله محکومیت ششکنسرین ستودهخانم بازداشت خودسرانه است، 

آزاد هستند اما در خطر دستگیري به سر کانون مدافعان حقوق بشراعضاي دیگر . محکومیت دو سال زندان را می گذراند
رومیت از اشتغال به حرفه و محسال 10که در دادگاه بدوي به نه سال زندان و محمد علی دادخواهآقاي برند، مثل می

، اخیرا پس از تایید محکومیت کانون مدافعان حقوق بشریک عضو دیگر، عبدالرضا تاجیک. تدریس محکوم شده است
.کشور شدتركناگزیر ازتجدید نظردر شش سال زندان 

) 1379مربوط به سال (که محکومیت هفت سال زندان او حقوق بشرمدافعروزنامه نگار و نویسنده، پژوهشگر، ، تقی رحمانیهمسر او، آقاي ١
دو کودك بسیار خردسال را از در عملدولتمردان. ترك کشور شدناگزیر از پیش چنديپرهیز از رفتن به زندان براي نیز تایید شده بود، 

.حضور پدر و مادر محروم کرده اند



٢

نرگس محمدي به خاطر تعهد محکم خود به «:سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر گفت
در دولتمرداناست که آشکار. خودسرانه دستگیر و مورد آزار قرار گرفته استبشرحقوقدمکراسی و موازین اساسی 

».دست به هر کاري می زنندصداهاي مخالف تمامحاکم در ایران براي خاموش کردناختناقِچارچوب 
آزار قضایی، حکم هاي ناعادالنه زندان و ما «:اضافه کردزیمبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُك، نیکل سازمان جهانریدب

به شدت انجام می شود، حقوق بشررا که به قصد درهم شکستن تعهد آنها به مدافعان حقوق بشراقدامات تنبیهی علیه 
».محکوم می کنیم

که ظاهرا به نامبرده در باالمدافعان حقوق بشرنگرانی عمیق خود را از دستگیري خانم نرگس محمدي و آزار برنامه نظارت
.ابراز می کندي آنها انجام می شود، حقوق بشرقصد تنبیه فعالیت 

ایران می خواهد امکانات درمان پزشکی کافی در اختیار خانم نرگس محمدي قرار دولتمرداناز برنامه نظارت، از این رو
برنامه نظارت. را در ایران تضمین نمایندمدافعان حقوق بشرسالمت روانی و جسمانی تمام در تمام شرایط ودهند

زادي فوري و بدون قید و شرط خانم نرگس محمدي، خانم نسرین ستوده، آقاي عبدالفتاح سلطانی، خواستار آهمچنین 
در سطح از جملهو پایان یافتن تمام اقدام هاي ایذایی ـ دیگرزندانی مدافعان حقوق بشرآقاي محمد سیف زاده و تمام 

.استمدافعان حقوق بشرقضایی ـ علیه کلیه 
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