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ایران: ادامه حبس  مدافع حقوق بشرامیرساالر داودی 

 ، امیرساالر داودی که در حال حاضر در زندان رجایی شهر در بند است از سلول انف��رادی ب��ه بخش۱۴۰۰ فروردین ۲۷روز 
  از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده ب��ود پیش از۱۴۰۰ فروردین ۲۴عمومی این زندان منتقل شد. او که در تاریخ 

 انتقال به بخش عمومی، سه روز را در سلول انفردای زندان رجایی شهر گذراند. علی رغم توصیه های رسمی برای پره��یز از
 سفر و جابه جایی در برخی از استان های ایران، انتقال زندانیان بدون اطالع قبلی یا توضیح به عن��وان ش��یوه ای ش��ایع در چه��ار
 ماه گذشته توسط مسئولین زندان مورد استفاده قرار گرفته است. گفته می ش��ود این ام��ر زن��دانیانی ک��ه ب��ه زن��دان هایی را ک��ه ب��ه

دیگر استان های ایران منتقل می شوند در معرض خطر فزاینده ابتالء به کرونا قرار داده است.  

 ، یک وکیل حق��وق بش��ری و از اعض��ای کمیس��یون حق��وق بش��ر ک��انون وکالی ای��ران اس��ت. او باره��ا وک��الت  ی  امیرساالر داود
 مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی را بر عهده داشته است و یک کانال تلگرامی به نام »بدون روتوش« با محتوای انتق��ادی

را اداره می کرد که در آن به رفتار حاکمیت با وکال و حقوق بشر در ایران می پرداخت. 

  امیرساالر داودی از سلول انفردای به بخش عمومی زندان رجایی شهر منتقل شد. او مدت س��ه۱۴۰۰ فروردین ۲۷ در تاریخ 
  از زندان اوین به رجایی شهر منتقل شده ب��ود. ب��ه او۱۴۰۰ فروردین ۲۴روز را در سلول انفردای گذراند و پیش تر در تاریخ 

برای این انتقال دلیل یا توضیحی ارائه نشد و حتی فرصت کافی برای برداشتن وسایل مورد نیازش را نیافت. 

  وکیل امیرساالر داودی اعالم کرد که درخواست این مدافع حقوق بش��ر ب��رای اع��اده دادرس��ی در۱۴۰۰ِ۰ فروردین ۲۵در روز 
 دیوان عالی پذیرفته شده و پرونده او برای طی مراحل قضایی به یکی از شعب دادگاه انقالب ارسال خواهد شد. تا زم��ان تنظیم

  در دف��تر۱۳۹۷ آب�ان ۲۹این گزارش شعبه و زم�انی ب�رای این موض�وع اعالم نش�ده اس�ت. این م��دافع حق�وق بش�ر در ت�اریخ 
 ۳۰ دادگاه انقالب تهران به مجم��وع ۱۵ توسط شعبه ۱۳۹۸ مرداد ۸وکالت ش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در تاریخ 

  ضربه شالق محکوم شد. اتهامات مطرح شده علیه این مدافع شامل شش مورد از جمله »توهین به رهبر«،۱۱۱سال زندان و 
 »نشر اکاذیب علیه نظام« و »تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی« بود که تنها بر پایه فعالیت های حق��وق بش�ری او ش��کل

 ۱۳۴گرفته بود. حضور در رسانه ها، و فعالیت در گروه تلگرامی از جمله دالیل این اتهامات عنوان شده است. بر اساس م��اده 
  سال زندان بابت »تشکیل گروه برای اقدام علیه ام��نیت ملی« در م��ورد این م��دافع حق��وق بش��ر۱۵آیین دادرسی اسالمی، حکم 

اجرا خواهد شد.     

 ،به همراه بکتاش آبتین برای اعتراض به روند رو به افزایش انتقال مدافعان حقوق بش��ر و۱۳۹۹ اسفند ۲۷این مدافع در تاریخ 
 زندانیان سیاسی به زندان های دیگر استان ها در ایران و محدودیت حق آن ها در مالقات با خانواده در سه م��اه گذش��ته دس��ت ب��ه

 دافع حقوق بشر از زندان اوین به، ماسماعیل عبدیه انتقال چندباره ی اعتصاب غذا زدند. این اقدام آن ها به ویژه در اعتراض ب
 زندان مرکزی البرز صورت گرفت. این انتقالت علی رغم توص��یه های سراس��ری ب��رای پره��یز ازس��فر و جابه ج��ایی ص��ورت

گرفته که بر اساس گزارش ها باعث افزایش خطر ابتالء زندانیان به بیماری کرونا می شود. 
  

 ، گزارش های زیادی از گسترش همه گ��یری وی��روس کرون��ا در زن��دان های۱۳۹۸ از شروع همه گیری کرونا در بهمن و اسفند 
 ایران و ابتالی زندانیان به این بیماری ارسال شده است. از یک سو، امکانات نامناسب بهداشتی و درمانی زن��دان ها در مواج��ه
 با این بیماری در ایران و مشکل فاصله گذاری اجتماعی در بخش های مختلف زندان ها به دلی�ل تع��داد ب�االی زن��دانیان از س�وی
 دیگر، زندانیان را در معرض خط�ر ب�االتر ابتالء ب��ه این وی�روس ق�رار داده اس�ت. عالوه ب�ر این، ناک�امی مقام�ات زن�دان در

  و دسترسی تبعیض آمیز آنان به مرخص��ی درم��انی، آن ه��ا را ب��ا خط��رمدافعان حقوق بشر۰ِ دربندپیش گیری و محافظت مٔوثر از 
ربه رو کرده است.ابتالء بیشتر به کرونا 

 فرانت الین دیفندرز به شدت نگران انتقال امیرساالر داودی از زندان اوین ب��ه زن��دان رجائی ش��هر اس��ت. ف��رانت الین دیفن��درز
 معتقد است انتقال این مدافع حقوق بشر تنه��ا در راس��تای انتق��ام جویی از فعالیت ه��ای مش��روع و ص��لح آمیز حق��وق بش��ری او در

ایران صورت گرفته است. 
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فرانت الین دیفندرز مقامات ایرانی را فرامی خواند تا:

 - فوراً و بدون هیچ قید و شرطی امیرساالر داودی  را آزاد کند چرا که فرانت الین دیفندرز بر این باور اس�ت ک�ه او تنه�ا ب�ه۱
دلیل فعالیت های مشروع حقوق بشری مجازات شده است.

  مجمع عمومی سازمان مل��ل مب��نی۴۳/۱۷۳-  اطمینان حاصل کند که نحوه با امیرساالر داودی در زندان بر اساس قطع نامه ۲
  تص�ویب ش�ده۱۳۶۷ آذر ۱۸مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر ش�کلی از بازداش�ت« باش�د ک�ه در»بر 

است. 

- اطمینان حاصل کنند که امیرساالر داودی در طی فرایند اعاده دادرسی به وکیل قانونی خود دسترسی دارد.۳

 - هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و ب�ه آن ه�ا اج�ازه انج�ام فعالیت ه�ای مش�روع حق�وق بش�ری را۵
بدون هیچ شرطی و بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.

. استآمده به عمل  باال ذکر شده درلطفاً ما را در جریان هر اقدامی بگذارید که در مورد 

با احترام فراوان، 
 

ندرو آندرسن آ

مدیر اجرایی


