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:از مدافعان حقوق بشرتیبرنامه نظارت بر حما
مدافعان حقوق بشربراي ترساندن منصوره بهکیشزندانحکم 

صادر شده است
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برنامه مشترك که برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، . 1391فروردین 17پاریس ـ ژنو، 
» با شکنجهسازمان جهانی مبارزه«و (FIDH)» فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر«

(OMCT)محکوم می کندبه شدت را منصوره بهکیشخانم مدافع حقوق بشر يزندان براحکم ، ستا
.و خواهان پایان یافتن آزار و اذیت قضایی علیه اوست

مجازات مبارزه علیهدر که 1،)ایران»مادران عزادار«(» مادران پارك الله«از حامیان منصوره بهکیش، خانم
. ل و نیم زندان محکوم شده استاطالع یافت که به چهار سا1391فروردین 15، در تاریخ فعال استنیز اعدام 
یاجتماع و تبان«او را محاکمه کرده بود، او را به اتهام 1390دي 4که در تاریخ دادگاه انقالب اسالمی15شعبه 
به شش ماه » نظامهیعلغیتبل«به اتهام و به چهار سال زندان» عزادارمادرانلیتشکقیاز طریملتیامنهیبر عل

.اعتراض کندحکم این بهخانم بهکیش که در زمان انتشار این بیانیه آزاد است، قصد دارد . زندان محکوم کرد

خانم منصوره 1390خرداد 22ب ش8ساعت در گروهی از ماموران امنیتی برنامه نظارت یادآوري می کند که 
خانم . با وثیقه آزاد شد1390تیر 18را  در یکی از خیابان هاي تهران دستگیر کردند و او در تاریخ بهکیش 
رفته مورد بازجویی و بازداشت خودسرانه قرار گبه خاطر فعالیت هاي حقوق بشري خود بارها در گذشته بهکیش 

.است

ژیال خانم . به طور خاص قربانی آزار و اذیت، دستگیري و بازداشت خودسرانه هستند» مادران عزادار«حامیان 
قصد یاجتماع و تبان«به اتهام 1390در آبان نادر احسنیو آقاي لیال سیف اللهی، خانم کرمزاده مکوندي

آنها را حکم دادگاه. دو سال زندان محکوم شدندبه » فعالیت تبلیغی علیه نظاموارتکاب جرایم علیه امنیت کشور
متهم کرد و گفت » تشکیل غیرقانونی در جهت اقدام علیه امنیت کشور تحت عنوان مادران عزادار«شرکت در به

بازداشت یا ناپدید شده اعدام، کشته،1360مادران عزادار زنانی هستند که اعضاي خانواده اشان در خشونت هاي سیاسی پس از سال ١
آنها پس از خشونت هاي انتخاباتی در . هستندقربانیانمحل دفن اعالم و هاهاي گسترده پنهانی در زنداناعدامتاییدخواهان آنها . اند

پرداختند و خواهان آزادي تمام ه در پارك اللهگردهمایی سکوت در روزهاي شنبعلنی از طریق هاي تراض اعبرگزاري به ، 1388خرداد 
.زندانیان سیاسی شدند



دستگیر 1390دي 6در تاریخ ژیال کرمزاده مکونديخانم . دانندیم»رانیخود را مدافعان حقوق بشر در ا«ا آنه
.قل شد و تا این تاریخ هنوز در این زندان به سر می بردو براي گذراندن حکم به زندان اوین منت

به تمام کسانی را که دولتمردان«:سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر گفت
ر کشور را فعالیت حقوق بشري دهر گونهو می کوشندمی کنندتلقیمجرمخاطر حقوق بشر فعالیت می کنند

».نمایدمحکوم به شدتجامعه بین المللی باید این وضعیت نگران کننده را.سرکوب نمایند
حکم هاي با صدوردولتمردان««: ، جرالد استابِرُك، نیز اضافه کردمبارزه با شکنجهیسازمان جهاندبیر کل 

مدافعان حقوق حرفه حداکثر تالش خود را براي به حاشیه راندن اشتغال به سنگین زندان، تبعید و محرومیت از 
ر و گزندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی پیوسته قربانی شکنجه و بدرفتاري هاي دی. به عمل می آورندبشر

ترساندن تمامی جامعه و وادار کردن آن به سکوت مرگبار تمام این اقدامات با هدف.نیز مجازات اعدام هستند
».انجام می شود

فعالیت ادامه تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم منصوره بهکیش 
.ستحقوق بشر در ایران اتمام مدافعان به عالوه، هدف از این حکم ترساندن . هاي حقوق بشري صادر شده است

برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوري و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی بنابراین، 
را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند مدافعان حقوق بشرپایان دهند و تمام منصوره بهکیش خانم علیه 

عهدنامه و حقوق بشر، اعالمیه جهانی مدافعان حقوق بشرآزاد نمایند، و به طور کلی اعالمیه سازمان ملل در باره 
.را که ایران تصویب کرده رعایت کنندحقوق بشربین المللی هاي
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