
 
 ١٣٨٨دهم آذر جهچهارشنبه  – خبرهاي برگزيده  

 
 بازداشت فرهاد فرنود پس از برگزاری تجمع روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شريف

 . آذر پس از خروج از دانشگاه بازداشت شد16فرهاد فرنود فعال دانشجویی، روز 
 

 و عضو انجمن83دانشجوی مهندسی عمران صنعتی شریف ورودی سال فرهاد فرنود، :حقوق دانشجویان_ خبرگزاری هرانا 
 آذر و پس از برگزاری تجمع روز دانشجو با گزارش مستقيم نهاد حراست به همراه سه تن دیگر16اسالمی این دانشگاه عصر روز 

 . درآمدزاده و محسن زارع به بازداشت نيروهای امنيتی از دانشجویان به نام های مهدی کالری، حامد ترک

ها در بازداشت این چهار تن هماهنگی نهاد حراست دانشگاه شریف و تأکيد لشگری، ریاست آن نقش اساسی را  بنابر گزارش
 .ایفا نموده است 

 آذر به 16 آذر در خيابان 16مهدی اهللا یاری، دانشجوی چپ و فارغ التحصيل مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی شریف نيز روز 
 . تن هم اکنون در زندان اوین به سر می برند5امنيتی در آمد، گفتنی است این بازداشت نيروهای 

 
 

 المللی قزوين با خانواده دانشجويان  آميز حراست دانشگاه بين های تهديد تماس
ادبياتی  نفر از دانشجویان، با 40های  المللی امام خمينی قزوین، ضمن تماس با خانواده مسئولين حراست دانشگاه بين

ها را تهدید کردند که در صورت تداوم فعاليت، برای فرزندان دانشجوی ایشان و نيز خانواده دانشجویان مشکل پيش  زننده آن
 .خواهد آمد

 
المللی قزوین که برای آزادی سه تن از  های اخير دانشجویان دانشگاه بين  در پی تحصن:خبرگزاری هرانا ـ حقوق دانشجویی

 دانشگاه صورت گرفته بود، مسئولين حراست و کميته انضباطی این دانشگاه، به ریاست حسين سرداغی و محسن دانشجویان این
 .های دانشجویان متحصن پرداختند های خویش به تهدید خانواده حسينی، با تماس

 
های مختلف به تهدید  ان به روشپایه دانشگاه در زمان تحصن دانشجوی به گزارش خبرنامه اميرکبير، مسئولين حراست و مقامات بلند
اما پس از . ها تالش کردند در برگزاری مراسم دانشجویان اخالل ایجاد کنند دانشجویان پرداخته و با حضور فيزیکی خود در داخل تحصن

شجویان تماس های دان آنکه تهدید مستقيم دانشجویان اثر نکرد، این مسئولين در اقدامی کامال غيرقانونی و غيراخالقی با خانواده
 .ها را تهدید کردند گرفته و با ادبياتی زننده آن

 
 تن از دانشجویان تماس گرفته و آنان را تهدید کرده است که در صورت تداوم فعاليت، 40های بيش از  حراست این دانشگاه با خانواده

 .برای فرزندان دانشجوی ایشان و نيز خانواده دانشجویان مشکل پيش خواهد آمد
 
ترین ادبيات، پدران برخی از این دانشجویان دختر  ی است که در چند مورد نيروهای حراست حامی دولت در دانشگاه با بيشرمانهگفتن

 ...."دختران خود را جمع کنيد واال: "اند را چنين خطاب قرار داده
 
 

 رئيس سنديكاي آارگران شرآت واحد اخراج شد
اين وي به منصور اسانلو رئيس هيات مدیره سندیکای کارگران شرکت بارای دیوان عدالت اداری از کار اخراج شد؛ تا پيش از 

 . سال به عنوان آارگر و آارمند شرآت واحد در مجموعه شهرداري تهران مشغول به آار بود26مدت 
 

 منصور اسانلو رئيس هيات مدیره سندیکای کارگران شرکت بارای دیوان عدالت اداری از کار :حقوق کارگران_ خبرگزاری هرانا 
 . اخراج شد

د شهرداری تهران بود که در سالهای گذشته به دليل فعاليت در سندیکای کارگران شرکت واحد به گزارش ایلنا، منصور اسانلو کارمن
 . به یک چهره صنفی تبدیل شده بود؛ به تازگي با رای دیوان عدالت اداری از کاراخراج شد

ی توسط شعبه دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه این را: پرویز خورشيد وکيل این فعال کارگری نيز با تایيد خبر اخراج موکلش گفت
 17صادر شده است تنها راه باقيمانده برای اعتراض مطرح کردن پرونده در هيات عمومی دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده

 . است
 . استبه گفته خورشيد موارد اتهامی منصور اسانلو مانند سایر کارگران شرکت واحد در مورد فعاليت صنفی و سندیکایی بوده 

 
 

 
 اعتصاب و اعتراض در مترو تهران

 .راهبران مترو تهران در ادامه دو ماه اعتراض صنفي خود، روز سه شنبه، دست به اعتصاب زدند
 

راهبران مترو آه نزديك به دو ماه است با اعتصاب محدود خواهان رسيدگي به مطالبات خود : حقوق کارگران-خبرگزاری هرانا
 .از جمله پرداخت حق سختي آار هستند، روز سه شنبه اقدام به اعتصابي آردند آه در دو ماه گذشته سابقه نداشت

 
ران در ايستگاهها توقف نكردند و اين امر باعث شنبه براي سوار آردن مساف به گزارش نوروز، راهبران مترو در ساعاتي از روز سه



 .ازدحام بيش از حد در ايستگاههاي مترو شد
 

همچنين در دنباله اين اقدام، راهبران قطارها را متوقف آردند و طي مدت زماني آه امكان مشاهده براي خبرنگار نوروز وجود 
 .گرفت داشت، تردد قطارها ديگر صورت نمي

 
در برخي از ايستگاهها از جمله ايستگاه صادقيه، مسئوالن پس از مدتي آه وضع به همين منوال بود و بنا به همين گزارش، 

 .آردند، از مردم درخواست آردند آه ايستگاه را ترك آنند قطارها مسافران را سوار نمي
 

 اقدام به سر دادن شعارهاي در پي اعالم اين درخواست، مردم تجمع آننده در ايستگاه آه به وضعيت پيش آمده معترض بودند
 .سو با جنبش سبز آردند سياسي هم

 
هاي اخير راهبران مترو با آشمكش دولت با شهرداري بر سر گرفتن مديريت مترو همزمان شده است و برخي نيز  اعتراض هفته
 به شهرداري و مديريت مترو اي براي فشار آوردن آنند آه اعتصاب آارگران مترو به تحريك دولت بوده است و حربه چنين القا مي

 .است
 

هاي  نژاد گفته بود آه روزنامه ايران آه خبر اعتصاب هفته از جمله قاليباف شهردار تهران نيز در نامه اخير خود به محمود احمدي
 .گذشته را پوشش داده است، در واقع آارگران را تحريك به اعتصاب آرده

 
شان بوده و به عالوه در مجادالت  هاي به حق صنفي ن مترو تاآنون بر محور خواستهاين در حالي است آه محتواي اعتراض راهبرا

ها به  هاي صنفي راهبران مترو نشده و اعتراض آن مربوط به در دست گرفتن مديريت مترو، اصوًال هيچ توجهي به خواست
 .رسميت شناخته نشده است

 
ا مسايل حقوقي و مديريتي آن بوده است و دولت و شخص اين مجادالت اساسًا حول نحوه تخصيص بودجه به مترو و ي

هايي درباره حق گرفتن مديريت مترو از شهرداري و يا راه اندازي مونو  نژاد هم نيز به رغم همه ادعاهاي خود تنها به بحث احمدي
 .ريل پرداخته است

 
مسافران به روال روزهاي گذشته صورت نپذيرفت، قابل ذآر است آه به دليل اعتصاب امروز مترو، نه تنها رفت و آمد بسياري از 

ها در مسيرهاي منتهي به ايستگاههاي مهم مترو نيز بسيار سنگين شده بود و رفت و آمد به آندي صورت  بلكه ترافيك خيابان
 .گرفت مي
 

تري در انتظار تهران  در صورت ادامه يافتن يا تكرار اعتصاب راهبران مترو به شكل روز سه شنبه، ممكن است روزهاي پر تنش
 .باشد

 
 

 دستگيری چند تن از فعالين کارگری در سنندج

کميته هماهنگی برای ایجاد  نفر از فعالين کارگری و اعضای 14روز گذشته در جریان تجمعی در حمایت از کارگران دربند، 
 .تشکل های کارگری در حومه ی شهر سنندج دستگير شدند

 

 آذر ماه، تجمعی در حمایت از کارگران زندانی توسط فعالين کارگری و اعضا کميته 13 روز جمعه :حقوق کارگران -خبرگزاری هرانا 
 .هماهنگی در سنندج برگزار شد

 
 صبح آغاز و حدود ساعت به طول انجاميد 10تشکل های کارگری، این مراسم که از ساعت به گزارش کميته هماهنگی برای ایجاد 

 دقيقه سکوت شروع شد و پس از صحبت در رابطه با ضرورت گلگشت یکی از شرکت کنندگان در مورد حمایت از کارگران 1ابتدا با 
 . بيانيه سراسری کميته هماهنگی قرائت شدایی را ارائه کرد و در پایان هم زندانی و سندیکای نيشکر هفت تپه نوشته

 
 نفر از شرکت کنندگان بود، توسط نيروهای 14در حين بازگشت از مراسم اما در آبادی نایسر از توابع سنندج، یک اتوبوس که حامل 

 .امنيتی متوقف و سرنشينان آن دستگير شدند
 

، صدیق سبحانی و همسرش، یداهللا ) ساله وفا قادری10فرزند ( وفا قادری، دیاکو قادری  :اسامی دستگير شدگان بدین شرح است
حمدی، کيومرث قادری، حبيب اهللا کله کانی، عرفان نادری، کاوه بهرامی، جمال خانی، واحد خانی، فایق سبحانی، کيو مرث 

 .سبحانی و ظهير رضوی
 

اما قاضی پرونده به ازای آزادی باقی ایشان، الزم به ذکر است سه تن از دستگير شدگان ساعاتی پس از بازداشت آزاد شده اند 
 . ميليون تومان وثيقه برای هر کدام صادر کرده است100مبلغ 

 
 نفر از بستگان دستگير شدگان در مقابل دادگستری سنندج دست به تجمع زدند و خواستار آزادی 15گفتنی است روز شنبه نيز، 
 .این فعالين کارگری شدند

 
 



  «اوباما سکوت خود را در مورد نقض حقوق بشر در ايران بشکند»
 
٧  
در ** پروژه ائتالف برای دموکراسی و دخی فصيحيان، مدير اجرايی* »شورای ملی ايرانيان آمريکا« پارسی، رئيس  تريتا
 ها و به سياست دولت باراک اوباما در قبال ايران، به ويژه در قبال اعتراض ***«هافينگتون پست«ای در وب سايت  مقاله

  .اند مسئله حقوق بشر در ايران پرداخته
 

 :خوانيد ترجمه اين مقاله را در زير می

 
 و تريتا پارسی) راست(دخی فصيحيان 

دولت اوباما به حد کافی . افزايش است ايرانيان از سکوت دولت آمريکا در مورد نقض حقوق بشر در ايران در حال نارضايتی
ای به  قبل از آنکه ديپلماسی هسته. حکومت ايران با مردم آن کشور را محکوم نمی کند ا صراحت الزم رفتار توجيه ناپذيرو ب

در غير اين صورت در آينده هرگونه . ايران را زنده کند پايانی زودرس برسد، دولت اوباما بايد بحث حقوق بشر در مناسبات با
 .تلقی خواهد شد ان به معنای تنبيه حکومت و نه يک هدف استراتژيک و مشروعحقوق بشر در اير تمرکزی روی مسئله

 
 توافقی که آژانس بين المللی انرژی اتمی پيشنهاد کرده بود به ديپلماسی هسته دولت اوباما با آغاز ديپلماسی و بنای اعتماد حول

تقويت فضای اعتماد و کاهش فعاليت های هسته ای  اما به نظر می رسد که دولت ايران به جای. ای ايران جان تازه ای بخشيد
 .ها را توسعه دهد در نظر دارد که اين برنامه

 
کوشيد فضای تخاصم بين دو کشور را کاهش داده و شرايط را برای  حقيقت اين است که دولت اوباما حتی به شکل يکجانبه

حکومت ايران مانع از دستيابی  قضات جناح های مختلفاما درگيری تنا. حل بحران هسته ای ايران فراهم کند توافق در مورد
 گفت که استراتژی دولت اوباما در برخورد با ايران در کليات خود کاستی و با اين همه می توان. به يک توافق اوليه شد

 .ايرادهايی داشت
 

حت تاثير عوامل داخلی در خود موفقيت اين سياست بسيار کوتاه بود؛ ت در درجه اول جدول زمانی تعيين شده برای پيشبرد و
فرصت داده شد در حاليکه تحريم های   هفته١٢تمايل متحدان آن کشور در منطقه ، به پيشبرد موفقيت اين سياست فقط  آمريکا و

ی مانع کوچک در مدتی به اين کوتاهی هر گونه. يافته و هنوز نتيجه ملموسی نداشته اند  سال ادامه٢٠آمريکا عليه ايران بيش از 
 .می تواند اين راه را مسدود کند

 
هسته ای ايران  حد زيادی از اهميت و توجه ديپلماتيک به اين توافق اوليه در مهار بحران موضوع ديگر اين است که

با وجود اينکه اين توافق می توانست . آن کشور به خارج بود اختصاص يافت که هدف از آن انتقال بخشی از اورانيوم غنی شده
سرنوشت ساز در مسير دستيابی به  فراوانی داشته باشد، اما در نهايت يک گام و يا يک ابزار کمکی ولی نه تاکتيکیاهميت 

شد و يک  ديپلماسی و آينده گفت و گو با ايران به موفقيت همين توافق تاکتيکی مشروط اما متاسفانه سرنوشت. توافق نهايی بود
 . تر شدهدف ابزاری و موردی از کل استراتژی مهم

 
. حول بحران هسته ای تنظيم شد احتماال مهمترين ايراد در اين است که موضوع و دستور مذاکرات با ايران صرفا نکته سوم و

 تعيين شود، احتمال بن بست و مسدود شدن آن مسير افزايش می يابد و اين همان در شرايطی که فقط يک مسير برای ديپلماسی
 .افتاده استوضعيتی است که اکنون اتفاق 

 
اوباما، يا با اونا يا با «شده است؛  اعتراض های هفته های اخير، شعارهايی خطاب به رئيس جمهوری آمريکا نيز مطرح در
 .از جمله آين شعارهاست» ما
شده است که از يک سو سياست  دستور کار مذاکرات با ايران باعثطور مشخص قرار ندادن موضوع حقوق بشر در  به

را جلب نکند و از سوی ديگر امکان يافتن راه هايی برای تماس سازنده و  مذاکره ايران و آمريکا در خود ايران حمايت کافی
اگر مباحث مربوط به حقوق بودند که  به نظر می رسد که مقامات آمريکا نگران. با ايران را به شدت محدود کرده است ممتد

 .گوهای هسته ای به خطر خواهد افتاد بشر را در مذاکرات وارد کنند، گفت و
 

بار  محسوسی است در عرصه حقوق بشر که برای سياست آمريکا در منطقه عواقب منفی به نتيجه اين سياست اکنون خالء
خاطر حصول توافق با ايران دست دولت احمدی  کا بهدر درجه اول ممکن است اينطور به نظر برسد که آمري. خواهد آورد

اين است که  نکته دوم. شکل و ميزانی که می خواهد به نقض حقوق بشر در ايران ادامه دهد نژاد را بازگذاشته است تا به هر



ی آن اکنون به روش برخورد آمريکا با تحوالت داخل جنبش اعتراضی در ايران که خواستار اصالحات و ميانه روی است
 .کشور بدبين خواهد شد

 
آمريکا ديدگاه های گوناگونی دارند، بی  وجوديکه که بخشها و شخصيت های مختلف اين جنبش در مورد اهداف و ديپلماسی با

منافع  تواند سوء ظن های موجود در ايران در مورد نيات دولت آمريکا و فدا کردن توجهی آمريکا به مسئله حقوق بشر می
 . معامله با دولت را تقويت کندمردم در مسير

 
. بوش، فاجعه بار است برخورد با ايران از دريچه محدود بحران هسته ای در دوران رياست جمهوری جورج ثابت شد که

دولت آمريکا بايد به سرعت روش خود را تغيير داده و . رو شود روبه دولت باراک اوباما نيز ممکن است با يک چنين پيامدی
 . در سياست خود برای موضوع حقوق بشر در ايران اهميت بيشتری قائل استکه نشان دهد

 
اکنون برخورد شود و آن را موکول نکرد  بايد با موارد نقض حقوق بشر در ايران هم. اين ميان زمان موضوع کليدی است  در

اينطور  ،مريکا حتی اگر نخواهددر غير اين صورت دولت آ. ايران متمرکز می شويم به زمانی که بر اقدامات تنبيهی عليه
است برای اعمال فشار به ايران آن هم در شرايطی  وانمود خواهد کرد که گويا حقوق و آزادی های مردم ايران صرفا ابزاری

 .حاصل نشده است که توافق و معامله با حکومت
 

 ه به حرکت آرام و طوالنی مدت خود برایخيابان ها آمدند و نشان دادند ک  آذر باری ديگر به١۶مخالفان حکومت ايران روز 
و آزادی های فردی و خصوصی هنوز هم در  حق مردم برای آزادی بيان، آزادی اجتماع. تغيير آينده کشور ادامه خواهد داد
 .وسيعترين شکل نقض می شود

 
نافع خود اين کشور تمام ضرر م نقش آمريکا در خاورميانه نشان می دهد که بی توجهی به حقوق بشر در نهايت به تاريخچه
اصلی رشد احساسات ضد آمريکايی بوده اند و سکوت آمريکا در مورد  کشورهای ناقض حقوق بشر معموال محيط. خواهد شد
 .بشر توسط دولت های منطقه بر احساسات ضد آمريکايی افزوده است نقض حقوق

 
می زند و به درستی در پی باز کردن  اخلی ايران سربازباراک اوباما به درستی از ايفای نقشی اساسی در رخدادهای د دولت

از  ،در عين حال بايد به صراحت نشان دهد که از زاويه معيارهای اخالقی و انسانی اما. دريچه ارتباطی با حکومت ايران است
 .تالش مردم ايران برای دستيابی به دمکراسی و حقوق بشر حمايت می کند

 
------ 

حقوق سياسی ايرانيان مقيم آمريکا در  نهادی است که بنا بر تعريف خود برای حمايت از:  آمريکاشورای ملی ايرانيان *
در  هايی را با سياست مداران در واشنگتن ها و نشست اين شورا از جمله گردهمايی .چارچوب قوانين آن کشور بنا شده است

 .کند مورد وضعيت و سياستگذاری روابط ايران و آمريکا برگزار می
 

دموکراسی  رسانی در زمينه پيشرفت جهانی نهادی غير دولتی است که به پژوهش و اطالع :پروژه ائتالف برای دموکراسی **
  .پردازد ديگر نهادهای چندجانبه می و حقوق بشر، به ويژه در رابطه با شورای حقوق بشر سازمان ملل و

 
 ٢٠٠۵است و در سال  کايی که متمايل به ليبرال های آن کشوراز وب سايت های تحليلی مشهور آمري :هافينگتون پست ***

 .ميالدی در جهان مجازی آغاز به کار کرد
html.1898391/_HP_Obama_HR_Iran35f/content/com.radiofarda.www://http 

 
 
 

  «اتحاد هنرها در حمايت از جنبش حقوق مدنی ايران«دسامبر؛  ١٢

١٣٨٨/٠٩/١٨  
 آذرماه، که همزمان است با ششمين ٢١شنبه   دسامبر، مطابق با١٢حاميان ايرانی و غيرايرانی حقوق بشر روز شنبه آينده، 

» ايران روز جهانی هنر در حمايت از جنبش حقوق مدنی«جمهوری ايران برای اعالم  ماه از برگزاری انتخابات رياست
  .آيند گردهم می

 
گسترده در ايران اعالم شد و به اعتراضاتی  نژاد پيروز آن ماه از برگزاری انتخابات اخير در ايران که محمود احمدی ششمين

 يکمين سالگرد تصويب اعالميه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل يا با شصت و و خارج از کشور دامن زد



  .همزمان شده است» روز جهانی حقوق بشر«همان 
 

همين روز از دوازد) «١٢/١٢رخداد «آيی جهانی، نام آن را  دهندگان اين گردهم ، از سازمان»ايران اتحاد برای«گروه 
  .اعالم کرده است» يادبود جنبش حقوق مدنی در ايران به افتخار و«و پيام آن را ) دوازدهمين ماه ميالدی

 
المللی حقوق بشر در  کمپين بين» ،«ديدبان حقوق بشر«دهندگان اين رخداد جهانی از جمله  حاميان و سازمان در کنار ديگر

 نگاران ايرانی و سازان، نويسندگان و روزنامه ای از هنرمندان، آهنگ عده ،«بلسازمان زنان برنده جايزه نو«و » ايران
  .اند حمايت کرده» ١٢/١٢رخداد «است از  در دسترس» يوتيوب«سايت  هايی که همگی در وب غيرايرانی نيز با ضبط ويدئو

 
اسماعيل خويی، شاعر  ،ن زندانی شدنگار که به اتهام جاسوسی در ايرا رکسانا صابری، روزنامه ،ساز محسن نامجو، آهنگ

  .اند  حمايت کرده١٢/١٢از جمله افرادی هستند که از رخداد  ،ساز و خواننده گروه کيوسک ايرانی، و آرش سبحانی، آهنگ
 

به شکلی پيش رفته است که ] ايران در[شرايط «کند که  نامجو در پيام ويدئويی خود خطاب به مردم ايران اشاره می محسن
 «.تفاوت باشد آيد بی می تواند به آن چه دارد پيش  نمیهيچ کس

 
 پيام محسن نامجو

  
از دولت ايران را » ١٢/١٢رخداد » دهندگان و حاميان های سازمان سايت خود خواسته در وب» اتحاد برای ايران» گروه

  .اعالم کرده است» زندانيان سياسی ايران آزادی بيان و تجمعات و مطبوعات، آزادی«
 
و محاکمه مسئولين  پايان دادن به تجاوز و قتل و شکنجه زندانيان«رخداد جهانی روز شنبه آينده  يگر خواسته اين افراد درد

  .اعالم شده است» اين اعمال
 

 شود، عده نتيجه انتخابات محدود نمی اعتراضات مردم ايران به نتيجه انتخابات ايران در ابتدا که اکنون ديگر به از زمان آغاز
 اند که آمار متناقض رسمی از سوی مقامات دولت جان خود را از دست داده ای هم بسياری مجروح و زخمی شده و عده

 .دهد  نفر نشان می۴٠جمهوری اسالمی تعداد اين افراد را زير 
 

 نقض حقوق بشر در ايران در بدترين شرايط طی دو دهه: عفو بين الملل

 اين کشور را حقوق بشر در" نقض"ايران،  عفو بين الملل با انتشار گزارشی درباره وقايع پس از انتخابات خردادماه سازمان
 .ارزيابی کرده است  سال گذشته20در بدترين شرايط طی 

بايد درباره  خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل، گفته است که مقام های ارشد ايران حسيبه حاج سهراوی، معاون بخش
 .حقيق کنندها بطور مستقل و کامل ت اتهام های شکنجه معترضين از جمله تجاوز، قتل و ساير بدرفتاری

های مطرح شده کرده اند، با  گويد، به نظر می رسد که تحقيقاتی که تا کنون مقام های ايرانی درباره اتهام عفو بين الملل می
 .هدف جلوگيری از روشن شدن حقيقت بوده است

د را به انگيزه های انتقادآميزی درباره خو هنوز به اين گزارش واکنش نشان نداده است اما معموال هرگونه گزارش ايران
بدرفتاری  های اين کشور اذعان کرده اند که در مواردی از جمله در بازداشتگاه کهريزک هرچند مقام. سياسی نسبت می دهد

 .پايين نسبت می دهند های جدی با معترضان صورت گرفته است، اما آن را به ماموران رده

تشکيل داد  ای ويژه برای رسيدگی به اتهام های آزار و اذيت جنسی برخی از بازداشتی ها مجلس ايران پس از آن حوادث کميته
 .و مقام های قضايی نيز به رسيدگی به اين اتهام ها تاکيد کرده اند

 در خواسته است که به دو نماينده سازمان ملل متحد ،بين الملل به ويژه از آيت اهللا خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی ايران عفو
 .بازديد از ايران را بدهد امور حقوق بشر اجازه

محاکمه شوند و در  گروه های شبه نظامی و مقام های رسمی که در اين تخلفات دست داشتند بايد اعضای: "خانم سهروای گفت
 ".هيچ شرايطی کسی نبايد اعدام شود



متحد در مورد شکنجه و اعدام های  ازمان مللگفته است آيت اهللا خامنه ای بايد دستور دعوت از نمايندگان ويژه س وی
مستقل و  ،بدهد تا اطمينان خاطر حاصل شود که تحقيقات درباره اتهام های مطرح شده فراقانونی، بدون محاکمه و خودسرانه را

 .قاطع خواهد بود

 . استايران قبال اين گونه درخواست ها را ناديده گرفته و آن را دخالتی در امور داخلی خود ناميده

و فيليپ آلستون، نماينده اين نهاد در امور  گفته عفو بين الملل، مانفرد نوواک، نماينده سازمان ملل متحد در امور شکنجه به
ولی هنوز منتظر  ،رسما از ايران خواسته اند که به اين کشور سفر کنند" محاکمه و خودسرانه اعدام های فراقانونی، بدون"

 .پاسخ دولت ايران هستند

شدند و برخی از آن ها از آن  الملل شامل اظهارات افراديست که در حين تظاهرات پس از انتخابات بازداشت گزارش عفو بين
 .زمان ايران را ترک کرده اند

اطمينان خاطر دهند که کنترل و نظارت  بخش خاورميانه و شمال آفريقای عفو بين الملل می گويد، مقام های ايران بايد معاون
 .دارند المللی خواهد بود و بسيج و ساير نهادهای مسلح را از خيابان ها دور نگه اهرات مطابق با استانداردهای بينبر تظ

 دستگير شده بايد از شکنجه و ساير بدرفتاری ها مصون باشد، زندانيان عقيدتی خانم سهراوی می گويد هر فردی که بازداشت يا
محکوم شدند، بايد پرونده آنها مجددا " نمايشی دادگاه های"کمات غير عادالنه مانند بايد آزاد شوند و افرادی که پس از محا

 .رسيدگی شود يا آزاد شوند

غير از اعدام تبديل شوند و افرادی که هنوز  گفته اين مدير عفو بين الملل، تمام مجازات های مرگ بايد به مجازات هايی به
 .دالنه برخوردار باشنددادگاه عا مورد محاکمه قرار نگرفته اند از

 

shtml._ir_amnesty_iran091209/12/2009/iran/persian/uk.co.bbc.www://http 

 
 
 


