
 المللسازمان عفو بین

 معاندان» عنوان اطالق با را بشر حقوق مدافعان دارد تالش ایران

 کند تخریب «حکومت

 

رفتارهای سرکوب و  تشدیدمرداد منتشر کرد از  ۱۱در گزارش تازه ای که روز چهارشنبه الملل بینسازمان عفو 

اعالم کرده است  سازماناین  .خبر داد، دهندتن به خطر میحقوق مردم  دفاع از یبراکه  یمدافعان خصمانه با

ضمن هتک حرمت  ۱۳۹۲از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در سال  های امنیتینهاد وقوه قضاییه که 

 .اندکردهها تن ده دستگیری و بازداشتافزایش فشارها و اقدام به  مدافعان حقوق بشر

 «در ایران زیر آماج حمله حقوق بشر مدافعان: سرکوبگرفتار در گرداب »گزارش جدید عفو بین الملل با عنوان 

توسط « خائن»و « جاسوس»نظیر  عناوینیبا  اغلب که ،حقوق بشر مدافعان بسیاری از دهد که چگونهنشان می

. این اندو زندانی شدهمحاکمه « امنیت ملی» مرتبط با ات واهیاتهام اب ،شودیاد می هااز آن حکومتیهای رسانه

اش حسن روحانی در طول کارزار انتخاباتی های، که از وعدهاصالح و بهبود وضعیت حقوق بشر وضعیت امیدها برای

های کامال به دلیل فعالیتال حاضر بعضی از فعاالن در ح. را تیره و تار کرده است آمده بودحاصل  ۱۳۹۲در سال 

، المللبینحقوق بشری نظیر سازمان عفو  هایسازمان و یه اروپادملل، اتحا سازمان ارتباط با مسالمت آمیز از جمله

      اند.محکوم شدهزندان سال  ۱۰به بیش از 

ی طنز تلخ»در این رابطه گفته است:  ،المللی سازمان عفو بینخاورمیانه و شمال آفریقار، مدیر بخش توفیلیپ ل

، به اتحادیه اروپاو  سازمان مللکه مقامات ایرانی به افزایش ارتباط و همکاری خود با  وجود دارد در این نکته

با همین نهادها دقیقاً به خاطر ارتباط  حقوق بشر با مدافعان اما، بالندمی ،ایتوافق هستهخصوص در دوران پس از 

 «.کنندرفتار میمجرم  مثل

 تهدیدی برای امنیت ملی راحقوق بشر  مدافعانکه  خطرناک کارانه وفریبترویج مواضع به جای »افزاید: او می

کنند تمرکز میمطرح این مدافعان که  حقیبه  هایروی مسائل و نگرانیایران  مقامات، بهتر است کنندقلمداد می

 ترتر و انسانیعادالنهجامعه  ساختن یکفدای را شان زندگی که هایی هستندمدافعان حقوق بشر انسان .دنکن



برخورد رحمانه طور بیینااز خود  شجاعت نشان دادن به خاطرها آن با ست کها شرمساری مایه واقعاً  .کنندمی

 «.شود

 ایران بین اتحادیه اروپا و حقوق بشری دوجانبه هایوگویگفتسرگیری  ازضمن اشاره به  المللسازمان عفو بین

را به شدت محکوم و به مدافعان حقوق بشر در داخل ایران  تعقیب و آزار قضاییخواسته است تا  اتحادیهاز این 

  آن اعتراض کند. 

 درآشکار  اتحادیه اروپا نباید در برابر این ظلم المللی و مخصوصاًجامعه بین»: گفت در همین رابطه فیلیپ لوتر

قاطعانه ایرانی، اتحادیه اروپا باید مقامات  تالش برای جلب رضایتجای  . بهکوت کنندس بشرمدافعان حقوق  حق

در  حقوق بشری آمیزمسالمتهای که به خاطر فعالیت کسانی یتمام قید و شرط یو ب فوری خواستار آزادی

 فعاالنخاموش کردن صدای  برایقضایی  از نظام سوء استفاده و از مقامات ایران بخواهد به شود ،زندان هستند

 «.دهندپایان 

از مدافعان حقوق بشر  های مختلفیدسته که افزایش سرکوب و فشارها ازجامع  یتصویر المللعفو بین گزارش

های کلیدی کارزارهای حقوق از کسانی که در عرصه نمونه ۴۵ وضعیت .دهدارائه می را هدف قرار داده است

اعدام، فعاالن  فعاالن مخالف اند به طور مشخص برجسته شده است. این افراد شاملبشری در ایران فعالیت داشته

همچنین  و های قومی و مذهبی، وکالی حقوق بشر، فعاالن حقوق اقلیتانکارگر فعاالن حقوقحقوق زنان، 

های و ناپدید شدن جمعی فراقضاییدستههای اعدام در رابطه با جبران خسارت دالت وحقیقت، ع جویندگان

 .شوندمی ۶۰در طول دهه اجباری 

 حقوق بشر مدافعان  به انزوا راندن یتالش برا

ها وسیع ی آنکه  دامنه امنیتی جرائم سطح الزم برای استناد به در طی چهار سال گذشته، مقامات قضایی ایران

به شدت  را حقوق بشر انمدافعبرای  حبس هایمجازات طول مدت در عین حالو  پایین آورده را  مبهم استو 

 . شودمی منصوب. رئیس قوه قضائیه توسط شخص رهبر اندهافزایش داد

خاطر به  افرادبرای ، بودهسال  ۱۰ بیشتر ازدر بعضی موارد که طوالنی زندان  هایحکمپرونده پشت پرونده، در 

ارتباط داشتن جرم انگاری توان به . برای مثال می، صادر شده استدنشوجرم محسوب نباید حتی که  هاییفعالیت

 های حقوق بشریوهرالمللی کارگری و گهای بینیهاتحاد ها، تماس با رسانه یا و ه اروپایاتحاد و با سازمان ملل

 . ه کرداشار المللعفو بین نظیر خارج از کشور



ست که در حال گذراندن دوران ا آرش صادقیحقوق بشر  مدافع، مورد در این زمینه هایکی از بارزترین نمونه

 هایی همچونفعالیتاو  «جرائم». است و از نظر جسمانی وضعیت وخیمی داردزندان  ساله خود در ۱۹محکومیت 

در مورد وضعیت حقوق بشر در  مللسازمان ویژه گزارشگر الملل و ارسال اطالعات به سازمان عفو بینارتباط با 

 .گیرددر بر میرا و اعضای پارلمان اروپا ایران 

تا از او برای اعتصاب د انکردهاو به بیمارستان ممانعت  اعزاماز یربط مقامات ذرغم وضعیت وخیم آرش صادقی، علی

انجامید( در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ماه همان سال به طول تا دی ۱۳۹۵ماه غذایش )که ازآبان

 انتقام بگیرند.، بردابراهیمی ایرایی که به دلیل نوشتن داستانی تخیلی درباره سنگسار زندان به سر می

اکنون در حال ، همحقوق بشر در ایران کانون مدافعان سیرئبیو ناحقوق بشر  هبرجست مدافع، نرگس محمدی

نوعی  علیه ویکیفری تشکیل پرونده است.  اشهای حقوق بشریفعالیتدلیل به  سال زندان ۱۶گذراندن حکم 

سیاست خارجی، در در  اتحادیه اروپا نماینده عالی سابقدیدارش با کاترین اشتون،  گیری از وی به خاطرانتقام

 .ه استبود زنجهانی در روز  ۱۳۹۳ اسفند ۱۷تاریخ 

 با مقامات ایران درباره ناپدیدشدگی اجباری ملل سازمانبه دلیل مکاتبه  احمی پوررراحله ، بازه زمانی در همین 

 به یک سال حبس محکوم شده است.  مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و ۶۰دهه اش در و خواهرزاده برادر

ورزانه و غرض خصمانه از تالش های این چنینی نشانمجازات» یلیپ لوتر اذعان داشته است:در همین رابطه ف

د روایت ننتوان هاآنوسیله تا بدین داردبا دنیای خارج  در ایران قطع رابطه مدافعان حقوق بشربرای مقامات ایران 

 «.دنرا به چالش بکشوضعیت حقوق بشر در ایران  رسمی حکومت از

علمان( فی مهیات مدیره شعبه تهران کانون صنعضو ) اسماعیل عبدیجمله های صنفی کارگران منفعاالن انجمن

( نیز تنها به دلیل ارتباط داشتن با عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) ویداوود رضو 

 سازمان جهانی کار، متحمل اذیت و آزار و همچنین حکم زندان شدند.  المللی، همچونهای بینسازمان

 متعلق به اقلیت ترکفعال ، علیرضا فرشی. استه ها نیز سرانجام بهتری در انتظارشان نبودفعاالن حقوق اقلیت

 رایب نوشتن نامه به یونسکو وی « جرایم»سال زندان محکوم شده است. از جمله  ۱۵به ، ایران آذربایجانی

 است.  زبان مادری بین المللیبرگزاری مراسم بزرگداشت روز 

 ناعادالنه به شدت هایدادرسی



 های به شدت ناعادالنهدادرسی در پی، در این گزارش بررسی شده است هاآن هایمدافعان حقوق بشری که پرونده

 اند. محکوم شدهانقالب  هایدادگاه در

و  آتنا دائمیاعدام،  ل مخالففعادو توان به پرونده هستند. برای مثال می کوتاهبسیار  عموماً ت دادرسیاجلس

دقیقه به طول  ۴۵که بیشتر از  ی محاکمهیک جلسه ازپس اشاره کرد. این دو  ۱۳۹۳در اسفند  ،شناسامید علی

حکم آنها را به هفت سال  بعدتر نظردادگاه تجدیدسال زندان محکوم شدند.  ۱۰و  ۱۴ ترتیب به نجامید بهانی

 زندان تقلیل داد.

دامات به عناوین مختلف با اق نیز رد و وکالگیصورت می امنیتیفضای  یک در عموما مدافعان حقوق بشر محاکمه

 در مالقات با یتمحدودایجاد  به منظوراقداماتی نظیر مبادرات خودسرانه مقامات  ،شوندمواجه می گرانهسرکوب

 .خیر انداختن دسترسی به پرونده موکالنأتبه یا  ی خصوصی وگووگفتمشاوره و جلوگیری از یا  موکالن

، دائمیند نیز متوجه اذیت و آزارهای اهناعادالنه اعتراض کرد هایمحاکمهو  علیه شکنجهبشری که وکالی حقوق 

تا به  ۱۳۹۰از سال  سلطانی الفتاحعبدبرجسته حقوق بشر  یلوک ند.اهشد یا مجازات زندانو عیت از کار ممنو

 برد.  سال حکم حبس، در زندان به سر می ۱۳برای گذراندن امروز، 

که  استتمام کسانی سرکوب دادن به  خواستار پایان« شجاع»الملل با عنوان عفو بین سازمان کمپین جهانی

  کنند.در راستای دفاع از حقوق بشر فعالیت میدر سرتاسر دنیا 

 سند عمومی

 ************************************************************ 

 از طرق ذیل تماس حاصل فرمایید: لطفاً یا جهت هماهنگ کردن برای مصاحبهبرای اطالعات بیشتر 

 لندن: ه یخش خاورمیانه میانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل در سارا هشاش، مدیر رسان

  sara.hashash@amnesty.org +۴۴ ۷۰۲ ۳۱۴ ۱۱۵۵ 

 الملل:ای سازمان عفو بیندفتر رسانه

+۴۴ ۲۰ ۷۴۱۳ ۵۵۶۶ or +۴۴ (۰)۷۷ ۷۸۴۷ ۲۱  
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