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1390دي 8

هر گونه اعتراض مسالمت آمیز از جمله اعتراض هاي خانواده هاي قربانیان و حامیان آنها و نیز مقامات جمهوري اسالمی ایران 
و فعاالن ) نگاه کنید به اطالعات پیشینه اي(» مادران عزادار«حامیان . دفعاالن سیاسی میانه رو را بی امان سرکوب می کنن

. سیاسی میانه رو بیش از پیش هدف این سرکوب قرار دارند

سرکوب مادران عزادار به خاطر مبارزه آنها علیه معافیت از مجازات
ره گذرنامه تهران دستگیر و براي گذراندن در ادا1390دي 6، در روز ، یکی از حامیان مادران عزادارژیال کرمزاده مکوندي

.حکم دو سال زندان به زندان اوین منتقل شد

، دو تن دیگر از حامیان مادران عزادار، نیز در خطر دستگیري خودسرانه قرار دارند زیرا حکم نادر احسنیو لیال سیف اللهی 
دستگیر شدند و 1388ز حامیان مادران عزادار در بهمن این سه نفر به همراه عده اي دیگر ا. زندان آنها نیز تایید شده است

بهتبانیواجتماع«به اتهام 1389آنها در بهمن . بیش از یک ماه در سلول انفرادي در بازداشت ماندندپیش از آزادي با وثیقه 
م دادگاه آنها را به حک. محاکمه شدند» اسالمیجمهورينظامعلیهتبلیغیفعالیتکشور،امنیتعلیهجرایمارتکابقصد

خود را«متهم کرد و گفت آنها » عزادارمادرانعنوانتحتکشورامنیتعلیهاقدامجهتدرغیرقانونیتشکیل«شرکت در 
.  می دانند» در ایرانحقوق بشرانمدافع
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ر احسنی را به دو سال زندان دادگاه انقالب اسالمی ابتدا ژیال کرمزاده مکوندي و لیال سیف اللهی را به چهار سال زندان و ناد
، دادگاه تجدید نظر حکم ژیال کرمزاده مکوندي و لیال سیف اللهی را به 1390بنا به گزارش هایی در اواسط آبان .محکوم کرد

. تغییر داد و حکم دو سال زندان نادر احسنی را تایید کرددو سال زندان تعزیري و دو سال زندان تعلیقی 

به دادگاه انقالب اسالمی احضار 1390دي 4، دو تن از حامیان مادران عزادار، در روز مریم نجفیاو و دخترژیال مهدویان
ماه 18به عالوه، مریم نجفی به . ابالغ شدمریم نجفی به ماه زندان6و ژیال مهدویان و حکم هاي پنج سال زندان به شدند

. ید نظر فرصت دارندروز براي درخواست تجد20آنها . زندان تعلیقی محکوم شد

.روز در بازداشت گذراندند و سپس با وثیقه آزاد شدند13روز و 50دستگیر شدند و به ترتیب 1389مهر 17این دو در تاریخ 
اقداماغتشاشات،درشرکت«: عبارت بود ازمهدویان ژیال بعضی از اتهام هاي . انجام شد1390آذر 9محاکمه آنها در تاریخ 

دادگاهدراسالمیجمهوريعلیهگزارشارایهکشور،ازغیرقانونیخروجقصدعزادار،مادرانگروهدرشرکتملی،امنیتعلیه
ژیال مهدویان مادر حسام .متهم شد» کشورازغیرقانونیخروجقصدوملیامنیتعلیهاقدام«مریم نجفی به » .آلمانهاي

با چاقوي سمی مورد حمله قرار گرفت و گویا 1389و 1388ت در سال ماه بازداش11ترمسی است که پس از آزادي در پی 
. هنوز بیمار است

تبانیواجتماعایجادونظامعلیهتبلیغ«به اتهام 1390دي 4، یکی دیگر از حامیان مادران عزادار، در روز منصوره بهکیش
او در دادگاه تمام . محاکمه شددگاه انقالب اسالمی در دا» عزادارمادرانگروهتشکیلطریقازملیامنیتزدنهمبربراي

. دادگاه هنوز حکم خود را صادر نکرده است. اتهام ها را رد کرد

از دست داده است، در دهه هاي اخیر چندین بار دستگیر 1360را در اعدام هاي مخفی دهه خوداو که شش عضو خانواده 
.ن دستگیر شد و پیش از آزادي با وثیقه یک ماه در بازداشت انفرادي مانددر خیابا1390خرداد 22وي در تاریخ . شده است

پیگرد فعاالن سیاسی به خاطر استفاده از حق تشکل
احزاب و گروه هاي سیاسی میانه رو و مسالمت جو و فعاالن آنها نیز بیش از پیش مورد حمله قرار می گیرند و اعضاي آنها در 

.زندان به سر می برند

سال 8به خود از محکومیت 1390دي 6در روز ساله نهضت آزادي ایران و وزیر امور خارجه پیشین، 80، رهبر یزديابراهیم 
1389سه بار بازداشت شده و از جمله از مهر تا اسفند  1388ابراهیم یزدي پس از انتخابات ریاست جمهوري . زندان مطلع شد

نظامعلیهتبلیغیفعالیتکشور،امنیتعلیهتبانیواجتماع«اتهام محاکمه او به. شش ماه را در بازداشت گذرانده است
برگزار شد، ولی او دادگاه انقالب 1390آبان 11در تاریخ » ایرانآزادينهضتهدایتوتاسیسوایراناسالمیجمهوري

.براي محاکمه رد کرد و حاضر به دفاع از خود نشداسالمی را مغایر با قانون اساسی دانست، صالحیت آن را

، اقتصاددان علی رشیدي، و دکتر محمد توسلینهضت آزادي ایران و شهردار پیشین تهران، یکی دیگر از اعضاي ارشد
. ددر بازداشت خودسرانه به سر می برن1390آبان 12برجسته، عضو ارشد جبهه ملی ایران و معاون پیشین بانک مرکزي، از 
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اطالعات پیشینه اي 
 به بعد اعدام، کشته یا ناپدید 1360زنانی هستند که فرزندانشان از اوایل دهه )مادران عزادار ایران(مادران پارك الله

فعالیت خود را با گردهمایی سکوت در 1388مادران عزادار پس از سرکوب خشن پساانتخاباتی در خرداد . شده اند
- هاي گسترده پنهانی در زنداناعدامتاییدآنها از جمهوري اسالمی خواهان . له شروع کردندروزهاي شنبه در پارك ال

و عقیدتی، و محاکمه آزادي تمامی زندانیان سیاسی ، الغاي مجازات اعدام، عزیزان خودها، حق اطالع از محل دفن 
به صورت فزاینده اي با وهستند1357سال ها پس از پیدایش جمهوري اسالمی در علنی تمام مسئوالن جنایت

.اندروبرو بودهو زندان آزار، بازداشت و دستگیري خودسرانه 

رد تاسیس شد و اعضاي آن در رژیم شاه سابق مورد پیگ1340سال ست که در اگرانهضت آزادي ایران گروهی ملی
بعضی از آنها در . عدا استعفا کردندرهبران آن اولین دولت پس از انقالب را تشکیل دادند ولی ب. و سرکوب قرار گرفتند

.را گذرانده اندرژیم کنونی نیز حکم هاي زندان 

اعضاي آن نیز . جبهه ملی ایران سازمانی سکوالر و ملی گرا است که در زمان شاه و بعدا در رژیم کنونی سرکوب شد
.از جمله وزراي اولین دولت پس از انقالب بودند

، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایرانرئیسدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و فنایب رییس ،عبدالکریم الهیجی
میثاق بین المللی حقوق 22و 21جمهوري اسالمی ایران پیوسته آزادي گردهمایی و تشکل را نفی و ماده هاي «: امروز گفت

لمان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و سازمان هاي مستقل کارگران، دانشجویان، مع. مدنی و سیاسی را نقض کرده است
حتا گروه هاي سیاسی میانه رو ممنوع هستند و گروه هاي قربانیان مثل مادران عزادار که می کوشند مقامات را به خاطر 

مات مقا.پاسخگویی کنند بیش از پیش مورد حمله و حامیان آنها مورد آزار و تعقیب قرار می گیرندبه وادار جنایت هایشان 
افرادتمامبرايراتشکلوگردهماییدولتی باید فورا به مالحظات پایانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل عمل نمایند تا آزادي

بدونوفوراهستندبازداشتدرحقاینازآمیزمسالمتاستفادهخاطربهتنهاکهراکسانیتماموکنندتضمینتبعیضبدون
».نمایندآزادشرطوقید

جامعه دفاع از حقوق رئیسفدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و براي اطالعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش مشترك 
:منتشر شد» سیاست دولتی اختناق... سرکوب آزادي، زندان، شکنجه، اعدام: ایران«که اخیرا با عنوان بشر در ایران
ekhtenaq-http://www.fidh.org/gozaresh
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