فراخوان اقدام فوری
مدافع حقوق بشر در خطر شکنجه
مدافع حقوق بشر شادی صدر در روز  17ژوئیه در تهران به وسیله مردانی که گمان می رود مامور امنیتی باشند
ربوده شد .به احتمال بسیار زیاد او به خاطر فعالیت های حقوق بشری خود پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست
جمهوری بازداشت شده است .او در خطر شکنچه به سر می برد و یک زندانی وجدانی است.
شادی صدرکه یک وکیل و روزنامه نگار است ،با گروهی از فعاالن حقوق زنان در خیابانی در تهران در راه بود که مردان لباس
شخصی ناشناس او را گرفتند و کوشیدند به داخل یک اتومبیل بکشانند .در کشمکشی که رخ داد ،روسری و مانتو او از تنش در آمد ،اما
او ابتدا موفق به فرار شد .او را به سرعت دوباره گرفتند ،با باتوم زدند و سپس با ماشین بردند.
شادی صدر و گروه زنان برای شرکت در اولین نماز جمعه به امامت رئیس جمهور سابق علی اکبر رفسنجانی پس از انتخابات مورد مناقشه
ریاست جمهوری رهسپار دانشگاه تهران بودند.
شادی صدر وکیل مدافع شیوا نظر آهاری ،مدافع حقوق بشر ،عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر ،است که ماموران امنیتی در روز
 14ژوئن  ،2008کمی پس از انتخابات ریاست جمهوری ،پس از بازرسی منزل و ضبط لوازم شخصی اش ،در منزلش دستگیر کردند.
گمان می رود او در بند  209زندان اوین باشد؛ وکیلش شادی صدر موفق نشده بود در آنجا به او دسترسی داشته باشد.
لطفا هر چه سریعتر نامه هایی به فارسی ،عربی ،انگلیسی و فرانسه یا به زبان خودتان بفرستید و:





از مقامات بخواهید فورا و بدون قید وشرط شادی صدر را آزاد کنند ،زیرا او یک زندانی وجدانی است که صرفا به خاطر
فعالیت های حقوق بشری و به کارگیری مسالمت آمیز حق آزادی بیان ،تجمع و اجتماع در بازداشت به سر می برد؛
تاکید کنید که محل بازداشت او را فورا فاش کنند و اجازه دسترسی فوری به خانواده ،وکیل دلخواه خود و نیزهرگونه
مراقبت پزشکی ضروری را برای او تضمین کنند؛
تاکید کنید که از شادی صدر باید در در برابر تمام اشکال شکنجه و دیگر اذیت و آزارها محافظت شود
مقامات را فرابخوانید تا به ایجاد محدودیت غیرقانونی بر استفاده از حق آزادی بیان ،تجمع و اجتماع پایان دهند.

نامهها را به مقامات زیر بفرستید:
رهبر جمهوری اسالمی ایران
آیت هللا سید علی خامنه ای
دفتر مقام رهبری
خیابان جمهوری اسالمی ،خیابان شهید کشور دوست،
تهران ،جمهوری اسالمی ایران
پست الکترونیکیinfo_leader@leader.ir :
از طریق تارنمای( :انگلیسی)
http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter

(فارسی)

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter

عنوان :عالیجناب آقای

و نمایندگان دیپلماتیک ایران در کشور خودتان.

رونوشت برای:
کانون وکالی ایران
خیابان زاگرس ،شماره 3
میدان آرژانتین،
تهران ،جمهوری اسالمی ایران
پست الکترونیکی:

رئیس قوه قضاییه
آیت هللا محمود هاشمی شاهرودی
حوزه ریاست قوه قضاییه
خیابان پاستور ،خیابان ولی عصر،
پایین تر از سه راه جمهوری ،تهران
کد پستی  ،1316814737جمهوری
tamas@iranbar.org
اسالمی ایران
یا mail@iranbar.org
پست الکترونیکی:
( shahroudi@dadgostary-tehran.irدر
قسمت موضوع بنویسید :خدمت آیت
هللا شاهرودی)
عنوان :عالیجناب

تاریخ 17 :ژوئیه 2009
در صورتی که بخواهید پس از تاریخ باال نامه بفرستید ،از دفتر عفو بین الملل بخش خودتان سوال کنید.

اطالعات بیشتر
شادی صدر ،وکیل و روزنامه نگار ،مدیر مرکز مشاوره حقوقی زنان ،راهی ،تا زمان بسته شدن آن بود .او بنیانگذار زنان ایران،
اولین تارنمای مختص فعالیت های فعاالن حقوق زنان بود و مطالب زیادی در باره زنان ایران و حقوق قانونی آنان نوشته است .او
ضمنا وکالت فعاالن و روزنامه نگاران ،و چندین زن محکوم به اعدام را به عهده داشته که محکومیتشان بعدا لغو شد .او در فعالیت
های میدان زنان ( )http://www.meydaan.comنیز شرکت دارد .شادی صدر قبال در تاریخ  4مارس  2007در طی اعتراض به
محاکمه پنج فعال حقوق زنان در تهران دستگیر شده بود (نگاه کنید به  UA 52/07, MDE 13/021/2007, 5 March 2007و اطالعات تکمیلی در
)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/021/2007/en
در روزهای پس از  13ژوئن که پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد در انتخابات روز پیش از آن اعالم شد ،ومورد مخالفت
صدهاهزار نفر از ایرانیان قرار گرفته است ،مقامات ایرانی محدودیت های شدیدی بر آزادی بیان ،تجمع و اجتماع برقرار کرده اند.
نیروهای امنیتی شامل نیروی شبه نظامی بسیج در سطحی گسترده به خیابان ها گسیل شده اند؛ ارتباطات به شدت مختل شده است.
نشریات ایرانی از انتشار اطالعات در باره ناآرامی سراسری در پی اعالم نتیجه منع شده اند .روزنامه نگاران خارجی از حضور در
خیابان ها ممنوع شده اند ،ویزای آنها تمدید نشده و برخی از خبرنگاران خارجی دستگیر یا از کشور اخراج شده اند.
بنا به اطالعیه های رسمی که عفو بین الملل ثبت کرده است ،از روز  12ژوئن به بعد نیروی انتظامی و نیروهای بسیج بیش از2000
نفر را در سراسر ایران در طی تظاهرات یا پس از آن دستگیر کرده اند .این عده شامل شخصیت های برجسته سیاسی نزدیک به میر
حسین موسوی ،نامزد انتخاباتی دیگر مهدی کروبی و رئیس جمهور سابق خاتمی که از مبارزه انتخاباتی میرحسین موسوی حمایت
کرد ،هستند .برخی از مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران نیز بازداشت شده اند .در روز  16ژوئن ،وکیل و مدافع حقوق بشر
عبدالفتاح سلطانی نیز دستگیر و بازداشت شد (نگاه کنید به فراخوان اقدام فوری  19 ،MDE 13/059/2009 ،160/09ژوئن :2009
 .)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/059/2009/enروزنامه نگار عیسی سحرخیز در روز  4ژوئیه دستگیر و به محل نامعلومی
انتقال یافت (لطفا نگاه کنید به فراخوان اقدام فوری  6 ،MDE 13/067/2009،181/09ژوئیه :2009
.)http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/067/2009/en
در روز  17ژوئیه ،رئیس جمهور سابق علی اکبر رفسنجانی برای اولین بار پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری ،امامت
نماز جمعه را به عهده داشت و خواهان آزادی ایرانیانی شد که در تظاهرات یا پس از تظاهرات مختلف دستگیر شده اند .هزاران نفر از
هواداران مخالفان در خیابان های اطراف دانشگاه گرد آمدند و خطبه های او را به شعارهای حمایت از نامزد انتخاباتی میر حسین
موسوی قطع کردند .پلیس از گاز اشک آور برای پراکندن آنها استفاده کرد .چندین نفر دستگیر شدند.
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