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  اعالميه جھانی حقوق بشر: 3ماده 
  ھر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

 اعالميه جھانی حقوق بشر:  5ماده 
  ھيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.

  اعالميه جھانی حقوق بشر: 19ماده 
ن دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشت عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطالعات ھر كس حق آزادي عقيده و بيا

  . و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون مالحظات مرزي آزاد باشد

  
 

(فضای تبادل اطالعات) به اتھام در منزلش از سوی پليس فتا  91آبان  9در تاريخ  ۀ است کهسال 35نويس  ستار بھشتی وبالگ
چند پس از   ه"اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت در شبکه اجتماعی فيس بوک" بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد

  منتشر گرديد.ش روز، خبر مرگ
زندانی  41 گواھیلکه عليرغم عاملين اين جنايت معرفی نگرديده اند بنه تنھا  ھنوزميگذرد اما  فاجعهھفته از اين  3 فراتر از

دستنويس آقای بھشتی مبنی بر  نامه وجود شکايت بااوين مبنی بر وجود آثار شکنجه بر بدن زنده ياد ستار بھشتی وگرفتار در 
طور ب اطالعات سپاه مستقر در اوين، توسط  پزشک معالج ستار بھشتی در زندان و ھمچنين انجام شکنجه ھای سخت فيزيکی

  .منع و مورد تھديد واقع ميشوندصحبت با رسانه ھا از نيز  وبالگ نويس جانباخته خانواده ،  گرديده موقت بازداشت
تحقق اھداف مندرج در اساسنامه کانون و دفاع از حقوق بشر در بمنظورکانون دفاع از حقوق بشر در ايران نمايندگی سوئد 

عملکرد پليس فتا؛ بازداشت ، المی ايرانامنيتی جمھوری اس ايران با محکوم کردن رويه غيرقانونی دستگاھھای اطالعاتی و
به بازداشتگاھھای مخفی و آنان و انتقال  در زندانھای انفرادیفعالين عرصه اينترنت بويژه نگھداشتن افراد  وغير قانونی 
ين المللی حقوق بشر و ی و روحی و روانی و فشار و تھديد خانواده متھمين را مغاير با کنوانسيونھای بشکنجه جسمغيرمجاز، 

 حتی قوانين موجود در سيستم حقوقی ايران دانسته و معتقد است حتی اگر با استناد به اظھارات رياست کل پزشکی قانونی،
از بازداشت و ضرب و شتم در زندان انفرادی  ناشی قطعا فشار روحی و روانیعلت فوت آن مرحوم را نيز ايست قلبی بدانيم 

  است.  بوده قلبی مرحوم بھشتی ايستدر یموثرعوامل 
از کليه  دانسته وخود  وظيفه را ھموطنان ايرانی ديگرو ساير فعالين عرصه اينترنت و ھا ستاردفاع از ما فعالين حقوق بشر، 

  .فعاالن ميخواھيم که در نبرد با ھرگونه خشونت عليه بشريت بويژه ھوطنانمان در ايران با ما ھمصدا شوند
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  نمايندگی سوئد -ز حقوق بشر در ايران کانون دفاع ا


