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مدافعان حقوق بشربر حمایت از برنامه نظارت پیام رسانه اي
ایران

ادامه داردحقوق بشرانمدافعو آزار قضایی خودسرانه حبس
فعاالن حقوق درویشان بیانیه برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در باره محکومیت 

13711articlehttp://www.fidh.org/

که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، ـ )2013ژوئیه 22(1392تیر 31ژنو،ـ سپاری
سازمان جهانی مبارزه«و (FIDH)» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«برنامه مشترك 

. محکوم می کنددر ایران را مدافعان حقوق بشرسرکوب مداوم است، (OMCT)» با شکنجه
دادگاه انقالب اسالمی شیراز چهار تن از فعاالن 2، شعبه 1392تیر 30خ براساس اطالعات دریافتی در تاری

با هدف بر هم زدن ) گروه مجذوبان نور(عضویت در گروهک مخالف نظام «هاي به اتهامحقوق درویشان را 
3بهیسروستانيمرادنیصالح الدآقاي . محکوم کرد» تبلیغ علیه نظام جمهوري اسالمیو امنیت کشور، 

کوار به اتهام یدر دادگاه عمومشتریاو پ.شدومکحمبه استان هرمزگاندیسه سال تبعويریبس تعزسال ح
20محکوم شده و پس از دیسال تبعکیسال زندان و کیبه یو اخالل در نظم عمومیاذهان عمومشیتشو

سه ويریسال حبس تعز2بهينورفرزانهخانم ه عالوه،ب.آزاد شده بودقهیبا وثرازیماه حبس در زندان ش
؛ به استان بوشهردیسه سال تبعويریسال حبس تعز2به ينوربهزاد؛ آقاي به استان خوزستاندیسال تبع
محکوم چستانو بلوستانیبه استان سدیسه سال تبعو يریسال حبس تعزکیبهشیدروفرزادو آقاي 

.خواهند کرداعتراض احکام نیاآنها اعالم کردند بهيوکال. شدند
هفت تن دادگاه انقالب اسالمی تهران 15شعبه ، 1392تیر 22به عالوه، براساس اطالعات دریافتی در تاریخ 

زدن بر هم با هدف مجذوبان نورغیرقانونی گروه تشکیل «هاي به اتهامرا از فعاالن حقوق درویشان دیگر 
هاي طوالنی به حکم»یو معاونت در اخالل در نظم عموميبه رهبرنی، توهامنیت کشور، تبلیغ علیه نظام

یاز شرکت در تمامبرند، به سر میموقتدر حبس 1390که از شهریور این هفت نفر، . زندان محکوم کرد
آنها و از ارائه هرگونه یپرونده اتهامدر موردیدادرسنیینشدن روند آتیرعالیجلسات دادگاه خود به دل

.نده بودکرديخودداریدفاعحهیال

وسال10به) اندرویشحقوقفعاالنازونورمجذوبانسایتمدیر(سروستانیمراديرضاحمیدآقاي 
8به) سایتمدیرانازواندرویشحقوقفعالوخبريعکاس(انتصاريرضاآقاي تعزیري،حبسماهشش
امید، و اسالمیامیر،فارسییداللهیفرشید، دانشجومصطفیآقایانوتعزیريحبسماهششوسال

مدیرانازوحقوقدان(پورکرمافشینو آقاي سایت،مدیرانو، هر چهار نفر از وکالي دادگستريبهروزي
این احکام را ، با وجود اینکه این متهمان. شدندمحکومتعزیريحبسشش ماهوسال7بهیکهر) سایت



٢

اعالم کردند تقاضاي تجدید نظر نخواهند کرد زیرا پس از بارها 1392تیر 26در تاریخ دانند، عادالنه میغیر
» .تقریبا از برخورداري از دادرسی در شرایط قانونی و عادالنه ناامید شدیم«عادالنه همحرومیت از حق محاکم

آقاي حمید رضا مرادي سروستانی دچار : پزشکی نیاز دارندرسیدگیسه تن از این هفت نفر در حال حاضر به 
دچار اسالمی و آقاي امیری؛ آقاي مصطفی دانشجو دچار مشکالت ریوي؛ رگ پا و مشکل قلبگرفتگی

ها به بیمارستان بیرون، آقاي با وجود توصیه پزشکان زندان اوین براي اعزام آن. مشکالت قلبی هستند
وزارت اطالعات انجام تیتنها با رضامارستانیافراد به بنیانتقال ا«یا گفته است ، گو15صلواتی، قاضی شعبه 

».بدهمتوانمینميدستورچیندهند، من هتیها رضاو تا آنشودیم
برنامه نظارت به شدت از این سري حکم هاي سنگین علیه فعاالن حقوق درویشان و نیز وضعیت جسمانی 

برنامه نظارت یادآوري . نی، مصطفی دانشجو و امیر اسالمی نگران استآقایان حمید رضا مرادي سروستا
افراد زیر بعضی ١.اندهاي خود محکوم شدهکند که فعاالن حقوق درویشان در گذشته نیز به خاطر فعالیتمی

24در تاریخ کسري نوريآقاي : انداز دیگر فعاالن حقوق درویشان هستند که مورد آزار و تعقیب قرار گرفته
او به . سال و چهار ماه زندان محکوم شد4به ماه بازداشت موقت 14در شیراز دستگیر و پس از 1390اسفند 

نگار و فعال ، روزنامهعلیرضا روشنبه عالوه، آقایان . بردسرمیاین حکم  اعتراض کرده ولی هنوز در زندان به
سایت مجذوبان نور بازداشت و یک ماه دفتر1390شهریور 13در تاریخ مصطفی عبديحقوق درویشان و 

بعد به یک سال زندان محکوم شد و اکنون محکومیت  خود را در زندان آقاي روشن . بعد با وثیقه آزاد شدند
آقاي عبدي پس از اینکه از سپردن وثیقه که قاضی آن را افزایش داده بود خودداري کرد، به . گذرانداوین می

.  زندان رفت
از مقامات ایران به تاکید می خواهد که فوري و بدون قید و شرط تمام مدافعان حقوق بشر برنامه نظارت 

نامبرده در باال و به طور کلی تمام مدافعان حقوق بشر را که در ایران زندانی هستند آزاد کنند، به تمام آزارها 
سازمان ملل در باره هیاعالمساسعلیه آنها پایان دهند و در هر شرایطی سالمت جسمانی و روانی آنها را، بر ا

بیتصورانیحقوق بشر که ایالمللنیبيحقوق بشر و تمام عهدنامه هایجهانهیمدافعان حقوق بشر، اعالم
.، تضمین کنندکرده

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

:)عضو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر(جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران : ترجمه و پخش
orglddhi@fidh.
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