
 
 

 
 

عضو فدراسیون ) دفاع از حقوق بشر در ایرانبه گزارش جامعه 

از  تیبر حما برنامه نظارت، (بین المللی جامعه های حقوق بشر

آقایان از دولتمردان ایران خواسته است  مدافعان حقوق بشر

 .خسرو کردپور و مسعود کردپور را آزاد کنند
 

 

 ان حقوق بشرفراخوان فوری ـ  برنامه نظارت بر حمایت از مدافع

IRN 001 / 0813 / OBS 073 

 آزار و اذیت قضایی/خودسرانه حبس: ایران

 8931مرداد  81

 (1189آگوست  3)

  

  :برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

 !دیخسرو کردپور و مسعود کردپور را آزاد کن
http://www.fidh.org/article13814 

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق »، که برنامه مشترک برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

، از شما درخواست می کند فورا در باره است (OMCT)« با شکنجه سازمان جهانی مبارزه»و   (FIDH)« بشر

 .اقدام کنید ایرانمساله زیر در 

 عات ااز اطال

از  (LDDHI)« جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق 

، سردبیر خبرگزاری خسرو کردپورحبس خودسرانه و آزار و اذیت قضایی دو برادر روزنامه نگار کُرد، آقایان 

خبرگزاری مکریان بیشتر در باره وضعیت  .ه استمطلع شد،  خبرنگار این خبرگزاری، مسعود کردپورمکریان، و 

 .فعاالن مدنی، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه در مناطق و شهرهای کردنشین ایران گزارش می دهد

در شهر کُردنشین  8938اسفند  81ماموران وزارت اطالعات خسرو کردپور را در تاریخ  ،دریافتی اتاطالعبنا به 

 .ران دستگیر و وسایل شخصی او را نیز ضبط کردندمهاباد در غرب ای

برادرش، بازداشت  دستگیریدر باره دلیل  یریگ یپس از پاسفند، آقای مسعود کردپور  83دو روز بعد، در تاریخ 

 .شد

روز بعد به بازداشتگاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ارومیه، مرکز استان آذربایجان  81این دو نفر در حدود 

 .ی منتقل شدند و در آنجا به مدت چهارماه در حبس انفرادی به سر بردندغرب

http://www.fidh.org/article13814


 
 

 
 

 جداگانه با آنها اجازه یافتنددقیقه  81به مدت  8931اردیبهشت  5اولین بار در تاریخ  ،اعضای خانواده این دو

پس از روز  55آقایان خسرو کردپور و مسعود کردپور به خویشاوندان خود گفتند که در ظرف  .مالقات کنند

 6مالقات دوم در تاریخ . خود شدندمدافع بازداشت حتا مورد بازجویی قرار نگرفته اند و خواستار دیدار با وکالی 

وضعیت خود در بازداشتگاه سپاه پاسداران انقالب آقای خسرو کردپور در اعتراض به  .انجام شد 8931خرداد 

 .برد به سر اعتصاب غذادر روز  15اسالمی در ارومیه به مدت 

 81در آنجا مشخص شد که خسرو کردپور کردپور به زندان مهاباد منتقل شدند و  آقایان، 8931تیر  5در تاریخ 

اتهام های این دو نفر تنها پس از انتقال به مهاباد به آنها . کیلو کاهش وزن داشته است 11کیلو و مسعود کردپور 

 هیارتکاب جرم عل یبرا یاجتماع و تبان قیاالرض از طر یاد فمحاربه و فس» با اتهام های خسرو کردپور. تفهیم شد

اذهان  شیبه قصد تشو بینظام و نشر اکاذ هیعل یغیتبل تیفعال»و  ؛«یبه مقام رهبر نیتوه» ؛«کشور تیامن

به مقام  نیتوه» ؛«کشور تیامن هیعل مارتکاب جر یبرا یاجتماع و تبان» با اتهام هایو مسعود کردپور  «یعموم

 .روبرو شدند« یاذهان عموم شیبه قصد تشو بینظام و نشر اکاذ هیعل یغیتبل تیفعال»؛ و « یرهبر

دادگاه انقالب اسالمی مهاباد تشکیل شد و  8در شعبه  8931مرداد  85جلسه اول دادگاه آقایان کردپور در تاریخ 

 بودن متهمان و روزنامه نگاربه وکالی مدافع دو متهم با توجه . شد ادآوری نااتهامات را به متهم قاضی دادگاه

به پرونده آنان در  یدگیضرورت رساعتراض کردند و  به صالحیت دادگاه خود نبودن اتهامات موکال یمطبوعات

 رادیدادستان ا ندهیبه عدم حضور نما نیو همچنرا مطرح کردند  یمنصفه قانون ئتیدادگاه مطبوعات با حضور ه

 . قاضی دادگاه اعتراض به صالحیت خود را رد کرد ولی ایراد دوم را پذیرفت .گرفتند

آقای خسرو کردپور در دادگاه از خود دفاع کرد و اعالم کرد که تنها به خاطر روزنامه نگار بودن در دادگاه است و 

اع و اعالم کرد که آقای مسعود کردپور نیز از خود دف. تمام مطالب خبرگزاری در چارچوب قانون منتشر شده است

  .که در قانون اساسی مقرر شده انجام داده استرسانی خود را آگاهی تنها وظیفه 

وکالی مدافع از قاضی درخواست کردند آقایان کردپور را با وثیقه آزاد کند، اما قاضی در دادگاه در این باره 

ه دوم دادگاه در شهریور ماه برگزار جلس .تصمیم نگرفت و گفت بعدا آنها را از تصمیم خود مطلع خواهد کرد

 .خواهد شد

رهبر، ریاست جمهوری، رییس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه، با نوشتن نامه به خواهد  یماز همگان برنامه نظارت 

  :دولتمردان ایران بخواهنداز  8دبیر ستاد حقوق بشر، سفیران جمهوری اسالمی ایران در سویس و بلژیک

مدافعان تمام و خسرو کردپور و مسعود کردپور  انیآقا یو جسمان یمت روحسال ،یتحت هر شرایط .8

 حقوق بشر در ایران را تضمین کنند؛

به  آنهاخودسرانه و به قصد تنبیه  حبس آنهاکنند زیرا را آزاد خسرو کردپور و مسعود کردپور  انیآقا .1

 انجام شده است آنهاخاطر فعالیت های حقوق بشری 
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خسرو کردپور و مسعود  انیآقا هیعل ،یدیدآمیز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضایبه هرگونه اقدام ته .9

 را آزاد کنند؛آنها  همهو  مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند یتمامو کردپور 

 3) 8911آذر  81در هر شرایطی اعالمیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ  .5

رعایت  1آن، 81ـ1ماده و  8ماده  به ویژهمجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، در ( 8331دسامبر 

  ؛کنند

به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های  .5

 .بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد

********** 

 (1189آگوست  3) 8931مرداد  81پاریس ـ ژنو، 

 .لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید

   :برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشرتماس با 

 E-mail: Appeals@fidh-omct.org 

 Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80  

 Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29  

 :(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران  :ترجمه و پخش
lddhi(at)fidh.org 

 http://www.facebook.com/lddhi.fidh :از حقوق بشر در ایرانجامعه دفاع  فیس بوک

Twitter: @fidh_fa 

 
   

 

                                                 
 
 : برای مطالعه این مقررات نگاه کنید به 
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