غیرسیم»
«ترجمه ر
میشل بچله :تهدیدها علیه سازمان مردمنهاد برجستهی ایر یان موجب نگر یان شدید است
ژنو ( ۳۰ژوئیه  – )۲۰۲۰کمیرس عایل حقوق ر
برس ،میشل بچله امروز نسبت به فشارهای فزایندهی دولت ایران علیه
ی
همچنی دستگیی موسس
سازمان مردمنهاد شناختهشده ایر یان که در زمینه فقر و حمایتهای اجتمایع فعالیت یمکند و
آن هشدار داد.
دانشجون امام عیل فشار آوردهاند تا ساختار جمعیت را تغیی دهند .به نظر یمرسد این
مقامات ایر یان بر جمعیت امداد
ی
اقدام ر
تالش برای تعطیل کردن این سازمان باشد.
در  ۱تی  ،۱۳۹۹نیوهای ا ی
ی
شارمی میمندی نژاد موسس این سازمان مردمنهاد
منیت سپاه پاسداران انقالب اسالیم آقای
ی
مرتض یکمنش و خانم کتایون افرازه را بازداشت کردند .آقای میمندی نژاد همچنان در زندان اوین
و همکاران ایشان آقای
در بازداشت به رس یمبرد ،اما همکاران ایشان به قید وثیقه آزاد شدهاند.
امنیت ی
ی
دانشجون امام عیل در تهران را در آن روز تعطیل و تمایم مدارک
دفی اصیل جمعیت امداد
در همان روز نیوهای
ی
ی
و دستگاههای موجود در دفی جمعیت را ضبط کردند.
جمعیت امداد دانشجون امام عیل در سال  ۱۳۷۸تاسیس شده و ییک از برجسته ترین سازمانهای جامعه ی
مدن ایران
ی
است که با بیش از ده هزار نفر داوطلب فعالیت یمکند.
ی
مجرمی در صف اعدام ،کودکان کار و
فعالیت این سازمان مردمنهاد در زمینه آسیبهای اجتمایع از جمله فقر ،کودک
اعتیاد در ی
بی کودکان است .این سازمان بیش از  ۴۰مرکز در محالت حاشیه  ۲۰استان ایران دارد و به بیش از شش هزار
ی
حمایت در زمینه آموزش ،سالمت ،اشتغال و معیشت ارائه یمکند.
کودک و زن خدمات
بچله اظهار داشت« :این سازمان در طول بیست سال گذشته برای اقشار آسیبپذیر در ایران و به ویژه کودکان در
معرض آسیب ،خدمات حما ییت اساش فراهم آوردهاست .اگر مقامات به دخالت در نحوه مدیریت این سازمان و
ی
بازداشت کارکنان آن ادامه دهند ،زندیک این کودکان در معرض خطر خواهد بود».
«تعطیل کردن اجباری یک سازمان مردمنهاد و یا ایجاد تغیی در ساختار آن ،نوع شدیدی از محدود نمودن حق آزادی
قانون در فعالیتهای جامعه ی
تشکیالت و نمونه ی بارز دخالت غی ی
مدن است».
دانشجون امام عیل اخیا آشکارا درباره تاثی سیاستهای اقتصادی و اجتمایع دولت اظهار نظر کرده و
جمعیت امداد
ی
ی
از اغتشاشگر نامیدن مردم آسیبدیده از فقر توسط مقامات در ن اعیاضات آبان  ۱۳۹۸انتقاد کرده است.
بچله یمگوید« :فضای بستهی جامعه ی
دانشجون امام عیل
مدن در ایران در حال محدودتر شدن است .جمعیت امداد
ی
در این فضای محدود و با وجود تهدیدها و فشارها در سالهای اخی تالش کرده به فعالیت خود ادامه دهد ».وی اضافه
ی
مسئولی عموما از مقررات پر از ابهام امنیت میل برای رسکوب صداهای مخالف استفاده یمکنند.
یمکند
دانشجون امام عیل نمونهای از اقدامات محدودکنندهی دولت
«بازداشت و دخالت در فعالیتهای جمعیت امداد
ی
فعالی جامعه ی
ی
مدن از جمله افرادی که در حوزه آسیبهای اجتمایع فعالیت یمکنند را هدف گرفته است».
است که

ی
اتهامان اظهار شده اما هنوز اتهامات به طور رسیم علیه وی وارد نشده است .به او اجازه ی
دسیش
به آقای میمندی نژاد
به وکیل به انتخاب خود و مالقات با خانواده داده نشده است.
اتهامات اظهار شده علیه خانم افرازه و آقای یکمنش جرایم علیه امنیت میل است .آنان در تاری خ  ۳۱تی و  ۱مرداد با
تودیع وثیقه آزاد شدهاند.
محل بازداشت هر سه نفر برای  ۴۸ساعت نامعلوم بود .محل سکونت آنان برای ساعتها مورد بازرش قرار گرفته و
امنیت لپتاپها ،رسورها ،دستگاههای ی
ی
الکیونیک و دست نوشتههایشان را ،بنا بر گزارشها بدون آن که حکم
نیوهای
تفتیش داشته باشند ،ضبط کردهاند.
دانشجون امام عیل اجازه دهند به فعالیتهای خود تحت
بچله از مقامات ایر یان درخواست یمکند به جمعیت امداد
ی
ی
ی
همچنی
کنون ادامه دهد و به دخالت در تصمیم گییها و برنامههای این سازمان مردمنهاد خاتمه دهن د .او
ساختار
ر
ی
ی
خواستار آن شد که آقای میمندینژاد که بازداشتش در تعارض با قوانی بیالملیل حقوق برس است ،فورا آزاد شود.

پایان

