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فراخوان اقدام فوری
فعال محیط زیستی بدون اتهام بازداشت شده است
فعال محیط زیستی و مترجم ماه فرید منصوریان از روز  8فوریه ( 19بهمن) در زندان اوین در تهران پایتخت
ایران در بازداشت به سر می برد .به او تفهیم اتهام نشده و عفو بین الملل او را یک زندانی وجدان (عقیدتی)
می داند.
ماه فرید منصوریان ،در حدود  46ساله ،در نیمه های شب  7و  8فوریه  18( 2010و  19بهمن  )1388در خانه خودش در تهران
به دست ماموران لباس شخصی که مدارک شناسایی نشان ندادند ،دستگیر شد .همسر ماه فرید منصوریان ،قاسم ملکی ،گفته است که
ماموران یک حکم کلی نشان دادند که اسم ماه فرید منصوریان در آن نبود ،اما به آنها اجازه می داد هر شخص «مظنون» را دستگیر
کنند .محل او تا دو روز مشخص نبود تا این که به خانواده اش تلفن کرد و گفت که در زندان اوین در تهران به سر می برد .به او
اجازه نداده اند تا با خانواده یا وکیلش دیدار داشته باشد.
ماه فرید منصوریان ،دارای دانشنامه مهندسی عمران و طراحی محیط زیست ،یک فعال محیط زیست است پیش تر از این برای
آژانس همکاری بین المللی ژاپن کار کرده است که یک آژانس مستقل دولتی است که کمک های توسعه ای دولت ژاپن را هماهنگ
می کند.در عین حال او به عنوان مترجم برای روزنامه نگاران خارجی که به ایران سفر می کنند کار کرده است .او یکی از ده ها ،یا
شاید صدها روزنامه نگار ،دانشجو ،اعضای حزب های سیاسی ،مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه بهاییان است که مقامات ایران
در هفته های اخیر دستگیر کرده اند .یکی از سرکوب ها به ویژه در آستانه سی و یکمین سالگرد انقالب اسالمی در ایران در 11
فوریه ( 22بهمن) و زمانی رخ داد که مقامات در انتظار اعتراض های توده ای مردم بودند.
لطفا فورا نامه هایی به فارسی ،انگلیسی ،فرانسوی ،عربی یا به زبان خودتان بفرستید و:





از مقامات بخواهید فورا و بدون قید وشرط ماه فرید منصوریان را آزاد کنند ،که به باور عفو بین الملل تنها به خاطر به
کارگیری مسالمت آمیز حقوق آزادی بیان و رفت و آمد از جمله با روزنامه نگاران و سازمان های خارجی بازداشت به سر
می برد؛
به مقامات تاکید کنید که تا آن زمان او را از شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر محافظت کنند و اجازه دسترسی فوری و منظم
خانواده و وکیل انتخابیش بدهند؛
از سرکوب ادامه دار اعتراض های مسالمت آمیز به دست مقامات ایران ابراز نگرانی کنید و به آنها یادآوری کنید که به
عنوان کشور عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،ایران متعهد است که به حقوق آزادی بیان ،تجمع و اجتماع پایبند
باشد.

لطفا نامهها را پیش از  29مارس  9( 2010فروردین  )1389به مقامات زیر بفرستید:
رئیس دادگستری تهران
علیرضا آوایی
خیابان کریم خان زند
خیابان سنائی
نبش خیابان هفدهم ،شماره 152
تهران ،جمهوری اسالمی ایران
پست الکترونیکیavaei@Dadgostary- :
tehran.ir
عنوان :آقای آوائی عزیز

رئیس قوه قضاییه
آیت هللا صادق الریجانی
حوزه ریاست قوه قضاییه
خیابان پاستور ،خیابان ولی عصر ،پایین تر از
سه راه جمهوری ،تهران کد پستی
 ،1316814737جمهوری اسالمی ایران
پست الکترونیکی از طریق تارنمای
http://www.dadiran.ir/tabid/81/Default.a
spx
خط ستاره دار اول نام خودتان؛ خط ستاره دار دوم نام
خانوادگی؛ خط ستاره دار سوم نشانی پست
الکترونیکی خودتان

عنوان :عالیجناب آقای

رونوشت برای:
دبیر ستاد حقوق بشر ایران
محمد جواد الریجانی
حوزه ریاست قوه قضاییه
خیابان پاستور ،خیابان ولی عصر ،پایین تر از سه راه
جمهوری ،تهران کد پستی  ،1316814737جمهوری
اسالمی ایران
فکس( +98 21 3390 4986:لطفا به سعی خود ادامه
دهید)
پست الکترونیکیbia.judi@yahoo.com :
فاکس( +98 21 5537 8827 :لطفا به کوشش خود
ادامه بدهید
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اطالعات بیشتر
تظاهرات ماه های ژوئن و ژوئیه (خرداد و تیر) بر ضد نتیجه مورد اختالف انتخابات ریاست جمهوری خرداد  1388را نیروی
انتظامی و نیروی شبه نظامی بسیج با استفاده از خشونت زیاد سرکوب کردند .از آن پس ،تظاهرات در روزهای ویژه ی برخوردار
از اهمیت ملی که برگزاری تظاهرات عمومی آزاد است ،مثل روز قدس ( 27شهریور) ،سالگرد اشغال سفارت آمریکا در سال
 13( 1358آبان) ،روز ملی دانشجو ( 16آذر) و در مراسم مذهبی عاشورا ( 7دی) ادامه یافته است .در این اعتراض ها هزاران
نفر دستگیر شده اند ،گرچه بسیاری نیز آزاد شده اند.
بسیاری از دستگیر شدگان پس از انتخابات شکنجه شده یا مورد اذیت و آزارهای دیگر قرار گرفته اند .حداقل سه نفر در اثر شکنجه
در بازداشتگاه کهریزک درگذشته اند .در روز  28آذر ،یک دادگاه نظامی در تهران اعالم کرد که  12نفر در ارتباط با بدرفتاری ها
تفهیم اتهام شده اند و سه نفر از آنها به قتل متهم شده اند.
ده ها نفر ـ شاید صدها نفر ـ با محاکمه های ناعادالنه روبرو شده اند ،از جمله بعضی در دادگاه های نمایشی گروهی محاکمه شده اند
و بیش از  100نفر به زندان و حداقل  12نفر به مرگ محکوم شده اند ،گرچه حکم های سه نفر به زندان کاهش پیدا کرده است .دو
نفر از این عده در روز  8بهمن اعدام شدند .بنا به گزارش رسانه های ایران ،معاون قوه قضاییه ابراهیم رئیسی در تاریخ  1فوریه
( 12بهمن) گفت که پس از اعدام آن دو مرد در هفته پیش از آن 9 ،نفر دیگر نیز «به زودی» اعدام خواهند شد ،گرچه در تاریخ 3
فوریه ( 14بهمن) دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی توضیح داد که حکم این عده هنوز در مرحله تجدید نظر است .افرادی
که محکوم شده اند از محاکمه عادالنه برخوردار نبوده اند ،از دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت محروم بوده اند و گویا
بعضی یا همه آنها وادار به اعتراف شده اند (نگاه کنید بهhttp://www.amnesty.org/en/news-and- :
 updates/news/shocking-execution-iran-protesters-condemned-20100128و
)http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/nine-risk-execution-over-iran-protests-20100202

نیروهای امنیتی در پی عاشورا شدیدترین خشونت را از ماه تیر به بعد نشان دادند .به برآورد وبگاه مخالف جرس به زبان فارسی
حداقل  1300نفر در سراسر ایران دستگیر شده اند ،از جمله  600نفر در اصفهان و  200نفر در نجف آباد .مقامات دستگیری بیش
از  1000نفر را تایید کرده اند ،اما روشن نیست که منظور فقط تهران است یا سراسرکشور .مقامات ایران اظهار کرده اند که کسانی
که دست به «آشوب» بزنند یا مرتکب اقدامان خشونت آمیز مثل آتش سوزی شوند به محاربه متهم خواهند شد که می تواند به مجازات
اعدام منجر شود .بنا به گزارش ها در روز  29ژانویه ( 9بهمن) ،پنج نفر در ارتباط با تظاهرات روز عاشورا به خاطر محاربه به
مرگ محکوم شده اند.
در پی اعتراض های عاشورا در روز  7بهمن ،صدها روزنامه نگار ،فعال حقوق بشر و اعضای احزاب سیاسی مرتبط با نامزد
ناموفق انتخابات ریاست جمهوری میرحسین موسوی و رئیس جمهور پیشین خاتمی دستگیر شده اند .عمادالدین باقی ،گیرنده جایزه
مارتین انالز ،که یک جایزه حقوق بشری است ،یکی از آنهاست .نگاه کنید به .)UA: 05/10 (Index: MDE 13/003/2010) :به عالوه،
از ژانویه تاکنون بیش از  20بهایی ،از جمله خویشاوندان رهبران جامعه بهایی که در حال حاضر محاکمه می شوند ،به اتهام هایی
با انگیزه سیاسی دستگیر شده اند ،گویا به این دلیل که بهایی هستند .نگاه کنید به ) UA 128/08 (Index: MDE 13/068/2008و اطالعیه
های پس از آن .مقامات مدعی شده اند که «سلطنت طلبان» ،اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران ،اعضای یک «گروهک
کمونیستی» و اعضای اقلیت مذهبی غیررسمی بهایی در پشت ناآرامی بهمن ماه بوده اند .جامعه بهاییت به شدت هرگونه دخالت در
ناآرامی را تکذیب کرده است.
اعتراض های بزرگی که در روز  22بهمن انتظار می رفت عمدتا به دست نیروهای امنیتی سرکوب شد و آنها از تجمع مخالفان
دولت از جمله میرحسین موسوی جلوگیری کردند و برخی از معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به آنها با گاز اشک آور
حمله کردند .یک نامزد ناموفق دیگر ریاست جمهوری ،مهدی کروبی ،با اسپری فلفل مورد حمله ماموران لباس شخصی قرار گرفت
و چشم ها و صورتش مجروح شد .یکی از فرزندان او ،علی کروبی ،مدت کوتاهی بازداشت شد و در مسجد امیرالمومنین تهران به
شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت .عکس هایی از بازوان و پشت کبود او به همراه نامه سرگشاده مادر او به مقام رهبری در
سحام نیوز ،وبگاه رسمی حزب اعتماد ملی مهدی کروبی ،قرار گرفته است و مادر او در آن نامه خواستار اقدام علیه اشخاص مسئول
شده است .او ادعا کرده که پسرش تنها کتک نخورده است بلکه او را تهدید به تجاوز کرده اند .عباس جعفری دولت آبادی ،دادستان
تهران ،روز  15فوریه ( 24بهمن) دستگیری علی کروبی را تکذیب کرد.
فراخوان اقدام فوری

UA: 36/10 Index: MDE 13/022/2010

تاریخ صدور 15 :فوریه 2010

