 ۵اسفند ۱۴۰۰
ایران :حمله به منزل و تعقیب و آزار مدافع حقوق بشر مریم کریمبیگی
در روز دوم اسفند  ،۱۴۰۰منزل مدافع حقوق بشر مریم کریمبیگی مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت درحالیکه او در
محل حضور نداشت .نیروهای امنیتی احضاریهای مبنی بر حضور مریم کریمبیگی در دادگاه انقالب تهران شعبه شهید مقدس
(امنیت) ناحیه  ۳۳در ظرف پنج روز به جا گذاشتند .ماهیت اتهامات علیه خانم کریمبیگی هنوز معلوم نیست.
مریم کریمبیگی ،مدافع زن حقوق بشری است که از سال  ۱۳۸۸در پی اجرای عدالت برای کسانی بوده است که در تظاهرات
خیابانی در ایران کشته شده اند .او خواهر مصطفی کریمبیگی ،معترض بیست و شش ساله ای است که در جریان اعتراضات
گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال  ۱۳۸۸کشته شد .او هم چنین برای احقاق حقوق زندانیان سیاسی در ایران
کوشیده است از جمله علیه استفاده از سلول انفرادی و دیگر رفتارهای توهینآمیز نسبت به زندانیان و شرایط نامناسب زندانها
در ایران .او همراه با مادرش ،شهناز اکملی بارها برای احقاق عدالت در مورد مصطفی کریمبیگی و دیگر قربانیان شرکت در
اعتراضات خیابانی در ایران کوشیده است که منجر به تهدید و آزار خانواده او از طرف مقامات ایران شده است.
در روز دوم اسفند  ،۱۴۰۰منزل مدافع حقوق بشر مریم کریمبیگی مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت درحالیکه او در
محل حضور نداشت .در طی این حمله ،سه دستگاه تلفن همراه ،دو لپتاپ ،چندین کتاب و میزی که برای بزرگداشت معترضان
کشته شده در جریان اعتراضات بود به همراه عکس قربانیان ضبط شد .نیروهای امنیتی احضاریهای مبنی بر حضور مریم
کریمبیگی در دادگاه انقالب تهران شعبه شهید مقدس (امنیت) ناحیه  ۳۳در ظرف پنج روز به جا گذاشتند .ماهیت اتهامات علیه
خانم کریمبیگی هنوز معلوم نیست.
این بار اولی نیست که مریم کریمبیگی و خانواده او به خاطر عدالت خواهی و برگزاری کمپین مورد اذیت و آزار و تعقیب
قضایی قرار می گیرند .مریم کریمبیگی از سال  ۱۳۹۴و بعد از اخراج از اتاق اصناف ایران در نتیجه فشار نیروهای امنیتی به
خاطر فعالیت های حقوق بشری موفق به پیدا کردن کار نشده است .عالوه بر این ،مادر او شهناز اکملی در مهر  ۱۳۹۸با رأی
شعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران انقالب به جرم «تبلیغ علیه نظام» ،به یک سال حبس محکوم شد بهخاطر فعالیتهای
حقوق بشری و بنا به همکاری در گروه مادران پارک الله که متشکل از مادران داغداری است که به دنبال اجرای عدالت برای
قربانیان خشونت سیاسی هستند.
فرانت الین دیفندرز بهشدت نگران ادامه آزار و اذیتها علیه مریم کریمبیگی است چرا که بر این باور است که این مدافع زن
حقوق بشر و خانوادهاش تنها در نتیجه کارهای حقوق بشری صلحآمیز در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عدالتخواهی برای
قربانیان اعتراضات خیابانی هدف آزار و تعقیب قرار گرفته اند.
فرانت الین دیفندرز مقامات ایران را فرامی خواند تا:
 -۱فوراً و بدون هیچ قید و شرطی تعقیب قضایی مریم کریمبیگی را متوقف کنند؛
 -۲لوازم ضبط شده از او و خانوادهاش را به آنها برگردانند؛
 -۳هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کنند و به آنها اجازه انجام فعالیتهای مشروع حقوق بشری را
تحت هر شرایطی بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهند.

