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  جمعيت حقوق بشر کرد در اروپا
  

 :موضوع
  :واکنش جمھوری اس�می ايران به قطعنامه ی سازمان ملل

  پلمپ دفتر يک نھاد مدافع حقوق بشر در ايران
  
  در پلمپ دفتر ری اس�می ايران جمھو جمعيت حقوق بشر کرد در اروپا اقدام

  دمحکوم می کن کانون مدافعان حقوق بشر را
  

  
  :خبر

به دفتر  ورشيبا  ،٢٠٠٨دسامبر  ٢١برابر با  ١٣٨٧اول دی ماه  کشنبهيروز  ران،يا یو انتظام یتيمأموران امن
 .نمودند اين کانون دفترتھران، اقدام به پلمپ  آباد وسفيدر  واقع کانون مدافعان حقوق بشر

 
که  اظھار داشت در اين باره فردا ويکانون مدافعان حقوق بشر در گفت و گو با راد یسخنگو ،یمحمد نرگس

 يیحکم قضا دادنائه ساعت سه بعد از ظھر بدون ار ھا یو لباس شخص یمأموران کCنتر ،یانتظام یروھاين
  .وارد ساختمان شدند

  
در حالی رخ ، کانون مدافعان حقوق بشر توأم بوده استبرخی اعضا و دست اندرکاران به  یبا ھتاک که اقدام نيا

سالگرد  نيبه مناسبت شصتم ر،يبا چند روز تاخ ،امروزکانون مدافعان حقوق بشر قصد داشت می دھد که 
 .برگزار کند یحقوق بشر، جشن هياعCم بيتصو

 
  

  :درباره ی کانون مدافعان حقوق بشر
 نيخود را در چارچوب قوان تيکانون  فعال نيا. شده است سيتأس ١٣٨١در سال  رانيمدافعان حقوق بشر ا کانون

اعCم موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و  ،یدتيعق-  یاسيس انيو بر دفاع از زندان رانيا
 .متمرکز کرده است یمدن یھا و کوشندگان عرصه یزندان یدتيو عق یاسياز خانواده فعاVن س تيحما

 
محمد  انينوبل و آقاصلح  زهيجا یرانيبرنده ا ،یعباد نيريمدافعان حقوق بشر با مشارکت خانم ش کانون

حقوق  یھا فعال در پرونده یدادگستری Cاز وک فيو محمد شر یدادخواه، عبدالفتاح سلطان یمحمدعل زاده،  فيس
 .شده است یگذار هيپا رانيبشر در ا

  
با  ريھا اخ در سالاين کانون  .می باشدجوامع حقوق بشر  یالملل نيب ونيمدافعان حقوق بشر عضو فدراس کانون

خودسرانه و  یھا و مجازات ھا یريلغو دستگ یبرا  با تCش ران،يحقوق بشر در ا تيمکرر از وضع یھا گزارش
 ھاینھاد نيتر فعال يکی از اند، که آماج ارعاب، سرکوب و نقض حقوق بشر شده یاز کسان یحقوق تيبا حما

  .بوده است رکشو نيمدافع حقوق بشر در ا یردولتيغ



  
 :افعان حقوق بشرسابقه ی فشار بر کانون مد

با صدور  رانيدر ا ھا تياحزاب و جمع تيقانون فعال ١٠ ماده  ونيسيکم رخانهي، دب٨۵در مرداد ماه سال  شتريپ
 تيکانون به فعال نيا یاست و اگر اعضا یقانون ريکانون مدافعان حقوق بشر غ تياعCم کرد که فعال یا هياطCع

  .قرار خواھند گرفت يیقضا گرديادامه دھند تحت پ
  

در . پيش از اين نيز به صورت غيررسمی از تاسيس دفاتر اين کانون در شھرستان ھا جلوگيری به عمل آمده بود
مانع از تاسيس دفتر " تھديد ھاي مختلف"و " فشار یاقدامات گروه ھايکی از اين موارد در شھر اصفھان، 

  .داين شھر ش كانون مدافعان حقوق بشر در استاني 
  

  :جمعيت حقوق بشر کرد در اروپاموضع 
ای رسمی مدافع حقوق بشر در ايران، تنھا سه روز پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان يکی از نھادھ

، روز سازمان ملل متحد یمجمع عموم. پس از صدور قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل صورت می گيرد
  .ابراز کرد رانيخود را از نقض حقوق بشر در ا قيعم یھا ینگران یصدور قطعنامه ا با ماه،آذر ٢٨

  
از سوی ديگر روز پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، ھمزمان بود با اعدام پنج نفر در زندانھای قم، صدور 

فعالين حقوق بشر از وضعيت جسمی  روز افزون حکم يک سال زندان برای ساسان بابايی معلم کرد و نگرانی
  .، محمد صديق کبودونددربند حقوق بشر فعال

  
را  در پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اقدام جمھوری اسCمی ايران جمعيت حقوق بشر کرد در اروپا

وضعيت حقوق بشر در ايران به درخواست مھم ترين نھاد بين المللی برای بھبود " لجوجانه"ھمچون پاسخی 
  .قلمداد می کند Cمی در برابر گفتمان حقوق بشر،سدانسته و آن را ايستادگی جمھوری ا

  
پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر از سوی جمھوری اسCمی، دومين اقدام جدی طی سال جاری در راستای 

پيشتر و در روز يکشنبه پنجم آبان ماه، حکم ده سال حبس . فعالين حقوق بشر در اين کشور می باشد فشار بر
از سوی " سازمان حقوق بشر کردستان"وند، فعال حقوق بشر کرد، تنھا به اتھام تاسيس محمد صديق کبود برای

  .ديوان عالی کشور تائيد گرديد
  

ضمن محکوم نمودن اين اقدام جمھوری اسCمی ايران، اعCم می دارد که اين ت حقوق بشر کرد در اروپا، جمعي
 جمھوری اسCمی و اقدامات مشابه اين اقدام .کرد ی و حقوق بشری دنبال خواھددر مجامع بين المللموضوع را 

 منفعل نمودن فعالين حقوق بشرتنھا در راستای خفه نمودن صداھای حق طلب و  و فشار بر فعالين حقوق بشر،
  .صورت می گيرد در ايران

  
  

در اروپا ردجمعيت حقوق بشر ک  
  ٢٠٠٨دسامبر  ٢٢برابر با ١٣٨٧دوشنبه دوم دی ماه 
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