
  

    نفر اعدام۶٠٠ فقره نقض حقوق بشر،٨٠٠ ٠٠٠قريب به 

  فرهنگ قاسمی

 تعداد موارد نقض حقوق بشر در نظام جمهورِی ٢٠١١بر اساس آمار استخراج شده از گزارشات ماهانه هرانا در سال 
 کارگر ۴٠٠٠٠ند، بيش از  ايران اعدام شد نفر در ۶٠٠ فقره است، در همين سال تقريبا ٨٠٠٠٠٠اسالمی ايران قريب به 

آمار و گزارشات حاکی هستند که در اين سال بيشترين تجاوزات به حقوق زندانيان اعمال شده است،  .از کار بيکار شدند
  . گيرند تجاوزات حقوق صاحبان انديشه در رديف دوم و در رديف سوم و چهارم حقوق کارگران و دانشجويان قرار می

  زاوار نظمی اجتماعی و بين المللی استهر شخصی س

  که در آن حقوق و آزادی های مصرح در اعالميه جهانی حقوق بشر

  .به تمامی تأمين و عملی گردد

  ٢٨ماده ی 

 

 ديباچه

اين منشور که عمدتا . سازمان ملل متحد، منشور جهانی حقوق بشر را به تصويب رسانيد ) ١٩۴٨(شصت و سه سال پيش 
 و جان پترس )١(فرانسه الهام پذيرفته است به همت رنه کسن  ) ١٩٧٨( شر و شهروندان از ميثاق حقوق ب

ند که ارزش   بر اين نظر برخی.  تمامی انسان ها ست اين سند جهانشمول، بيانگرحقوق اساسی. تنظيم گرديد  )٢( همفری
 شود، آيا سند يا نظريه ای در تاريخ  در اينجا اين سوال مطرح می! های مطرح شده در آن به دشواری قابل دستيابی هستند 

 بوده باشد ؟ اما از سوی ديگر نميتوان انکار کرد آنچه که در جهان از زمان  ی قابل دستيابیوجود داشته است که به آسان
 دهد، زيرا اجرای مفاد مندرج در اين   گذارد تا حدی به طرفداران اين نظريه حق می تصويب اين منشور تا به امروز می

. جرأيی سازمان ملل متحد از سوی ديگر داشته و دارد در جوامع از يک سو و بازوی ا  نياز به تحوالت فرهنگی سند انسانی
 عدالت و صلح را که انسان   يعنی وانگهی نبايد از نظر دور داشت که منشور جهانی حقوق بشر در واقع دو خواست اساسی

زيرا در . تند بدون پيشرفت و امنيت قابل دستيابی نيس اين دو خواست انسانی.  طلبد  کند می از بدو تاريخ برايش مبارزه می
 توانند جدا از   شود پيشرفت و امنيت نمی  که هر روز وابستگی بين ملت ها بيش از پيش قوت يافته و پيچيده تر می جهانی

 توان بدون امنيت به رشد   توان بدون برخورداری از رشد به امنيت رسيد، همانطور که نمی نمی.  عمل کنند حقوق انسانی
پس درحاکميت هايی که اين دو .  بنيادی به حقوق بشر و دولت قانونمدار دارد  دو اصل وابستگیهرکدام از اين. دست يافت

  .ند هرگز تحقق پذير نخواند بود  اصل را رعايت نکنند پيشرفت و امنيت که هردو الزمه صلح و عدالت ا

 بين المللی توانستند چشم   همبستگی شاهد قيام ملت هائی است که برای احقاق حقوق خود به پا خواستند و در اثر٢٠١١سال 
 از کشور ها با اينکه ديکتاتور سرنگون شد، اما هنوز تالش بر اين است  در برخی. انداز بهتری را از آينده خود ترسيم کنند

و  ديگر فراروند گذار از ديکتاتوری  بر استبداد و سنت های واپسگرا سلطه خود را حفظ کند و در برخی که حاکميتی متکی 
روشنفکران و آزاديخواهان عدالت طلب، همه از بهاران عرب خشنود . حرکت به سوی دمکراسی در تالشی سازنده است

  ".بهاران شقايق نرويد ز سنگ"  رود که حتی  اما گمان می

  مقدمه

ند پس  عايت نکرد در کشورهايی اتفاق افتاد که اصول باال را ر٢٠١١در واقع تبين حوادثی است که در سال " ديباچه  " اين
 و   ترديد، نظام هائی که حقوق بشر و دولت قانونمدار را رعايت نکنند، عاقبت بن علی بايد نتيچه گرفت که براستی و بی

  .ند  قذافی و اسد و مبارک را بايد انتظار بکشند، که جمهورِی اسالمی ايران و خامنه ای از آن قماش ا

ق بشر در ايران اتفاق افتاد نقطه تقارب خطوط بيعدالتی هاست که تاريخ تجاوزات  از نقطه نظر حقو٢٠١١آنچه که در سال 
 تکامل تاريخی توحش نظام ٢٠١١به عبارت ديگر سال .  کند  سه سال اخير تعين می به حقوق مردم ايران را در اين سی و

  ت که در تمام حوزه های زندگی های تبعيض گرايانه ای بر خوردار اس جمهوری اسالمی بايد محسوب شود که از ويژگی
 را   و سه سال، تجاوزات متوالی به حقوق انسان توالی منطقی ای طی اين سی. شهروندان ايرانی بشدت رسوخ کرده است 



 کند و  بوجود آورده است که از مدنيت و مدرنيته فرسنگ ها فاصله دارد، با منطق مبتنی بر مبانی آزادی عقلی دشمنی می
   به همين دليل تمامی آمار و مشاهدات و تحقيقات و گزارشات رسمی .، اقتدار مطلق واليت فقيه استور استبر غريزه کور

جمهورِی اسالمی ايران در اثر زير پا گذاردن حقوق بشر و قوانين بين ٢٠١١ از اين است که در سال  و غير رسمی حاکی
  . خود رسيده استانزوای سياسی المللی به مرتبه باالئی از عدم مشروعيت و 

 مون، دبير کل سازمان ملل، آقای احمد شهيد را به عنوان گزارشگر ويژه   آقای بان کی٢٠١١در سال 
 اين انتخاب مورد تائيد و باعث خشنودی طرفداران حقوق   )٣(.ه وضعيت حقوق بشر در ايران گماشتبرای رسيدگی ب

بشر در ايران و مورد استقبال اپوزيسيون قرار گرفت، تا جائی که عده ای از روشنفکران و نويسندگان در نامه سر گشاده 
ه زودتر انتشار يی از اين اقدام استقبال کردند و خواستار شدند تا گزارش او در باره وضعيت حقوق بشر در ايران هرچ

ف های مخالف رژيم اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر را برای آقای احمد شهيد ارسال تمامی طي  )۴(.يابد
از آنجمله پيگيری های روزمره و اقدامات مسوالنه آقای کريم الهيجی نايب رئيس فدراسيون بين المللی حقوق   )۵(.داشتند

  . است بشر، در اين زمينه از ارزش شايان توجهی برخورداربوده و قابل قدر دانی

 تعداد موارد نقض حقوق بشر در نظام  ٢٠١١ از گزارشات ماهانه هرانا در سال بر اساس آمار استخراج شده
ند، بيش از   نفر در ايران اعدام شد۶٠٠فقره است، در همين سال تقريبا  ٨٠٠٠٠٠ اسالمی ايران قريب به  جمهورِی
   )۶(. کارگر از کار بيکار شد ند ۴٠٠٠٠

 شده است، تجاوزات حقوق آمار و گزارشات حاکی هستند که در اين سال بيشترين تجاوزات به حقوق زندانيان اعمال
  . گيرند صاحبان انديشه در رديف دوم و در رديف سوم و چهارم حقوق کارگران و دانشجويان قرار می

از نقطه نظر منطقه ای تهران در رديف اول نقض حقوق بشر توسط جمهورِی اسالمی قرار و پس از تهران، آذربايجان و 
   )٧(. کنند کردستان رديف های بعدی را اتخاذ می

سازمان های حقوق بشری ايرانی .  شصت انتشار يافت  تازه ای از کشتار های سال هایدر اين سال همينطور ليست کامل
سخن از آن .  ارائه دهند قادر شدند اسناد و مدارک محکمی را به مقامات بين المللی حقوق بشری و دادگاههای مسول جهانی

 ارائه گردد تا سازمان ملل از ديوان بين  رود که پرونده يی عليه علی خامنه ای، به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل می
  .المللی کيفری الهه بخواهد که او را به اتهام جنايت عليه بشريت محاکمه کند

يک تجمع سراسری در شهر ٢٠١١ مارس ١۶ تا ١٠ اجالس های جانبی در شورای حقوق بشر در فاصله روزهای  بهنگام
 کارزار توسط اپوزيسيون طرفدار   در شهر ژنو برگزار شد اين مارس در برابر مقر سازمان ملل متحد١۴ژنو در روز 

 در آن بسياری از ايرانيان   شد که حقوق بشر برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی تدارک ديده
  .از اقصی نقاط اروپا شرکت داشتند

 شمار سازمان های فعال حقوق بشری است که  شود، مهم ديگری که امسال در ارتباط با حقوق بشر مشاهده می عامل 
وانگهی بسياری از سازمان های سياسی در اصول و عقايد سياسی خود، بندی را به حقوق .  يافته است افزايش قابل توجهی

سازمان دهندگان کوشش برای . ند  در تيتر خود عبارت حقوق بشر را منظور داشته ا بشری اختصاص داده اند و حتی گاهی
اين همه برای آينده ميهن ما اميد آفرين و از منظر .  کنند  اپوزيسيون ايران نيز اين وظيفه مهم را بدرستی دنبال می تگیهمبس

 صرف کرده بسيار با اهميت  من که چندين دهه از عمرش را در راه و اشأعه انديشه احترام به حقوق بشر و حقوق انسانی
 اين روز های سخت تابلو های حقوق بشر را   که قبول کنم، همه کسانی که درامروز برايم سخت نا پذيرفتنی است. است

هراس دارم که، شايد نه امروز، بلکه فردا حقوق . ند اين مفهوم و آن مسئوليت بزرگ را بدرستی شناخته باشند بلند کرده ا
ار بود که طرفداری از حقوق بشر، تقليدی بهر حال، بايد اميدو. بشر را به يک مقام و موقعيتی يا به مرام و مکتبی فدا کنند

 نبوده باشد و انديشيده و بنيادی باشد و در رفتار روزمره ما، از جلسات و مباحثات کوچک به   واری و وسيله و طوطی
  .ظاهر بی ارزش شروع شده در سطح جامعه نشو و نمو پيدا کند

 در جمع کوچکی در چارچوب يک سازمان حقوق بشری جا دارد ياد آور شوم، قبل از انقالب و همينطور در خالل آن،
روزی به حکم وظيفه، حمله به دانشگاه تهران و کشتار هم ميهنان ُکرد را .  پا می فشرديم روی رعايت اصول حقوق بشر

سيته "  و آزادی بيان کتک خوردگان طرفدار زنده ياد شاپور بختيار در  کرديم، و روزی از حقوق انسانی محکوم می
 کرديم، فحش و چماق حزب اهللا وسازمان پيکار و حزب توده ايران و سازمان چريک های  دفاع می «يورسيته پاريس يون



 کوشيدند اصولی که ما   از بختياری ها می  برخی  يکی از دو طرف دعوا، يعنی حتی وقتی.  خورديم اکثريت را يک جا می
   کنند، طرف ديگر، ما را ضد انقالب، نوکر خارجی، بورژوا، ليبرال میاز آنها دفاع ميکرديم را با دفاع از بختيار ملغمه

 از آن کسان،   پيدا کند، و برخی خواند، آن روز ها هرگز گمان نداشتم که روزی دفاع از حقوق بشر چنين دامنه بزرگی
   !  کرده است اگر اين امر درست باشد جامعه ما رشد بزرگی. امروز مدافع حقوق بشر بشوند

 که آنرا ٢٠١٠بر خالف کارنامه سال .  پردازيم د از آن ديباچه کوتاه و اين مقدمه، به موقعيت حقوق بشر در ايران میبع
 تحت عنوان جهانشمولی ٢٠١٠سال گذشته انتشار داديم، که بخشی از آن در مقابل اجالس سازمان اروپا در اسلو در اکتبر 

 در اختيار بيش از  يان شد و تکميل يافته آن به دو زبان فرانسه و انگليسیحقوق بشر توسط نويسنده اين سطور ايراد و ب
، عالوه بر بيان  امسال در اين بررسی  )٨(.يکصد نفر از خبرگان سازمان ملل و سازمان حقوق بشر اروپا و قرار گرفت

برای . موضوعی تجاوزات نسبت به حقوق بشر در ايران، در هر مورد بطور مختصر، به بيان شواهد عينی نيز پرداخته ايم
ی از طوالنی شدن اين نوشته، درعين حال که در متن هر مبحث اشاراتی به موارد عينی شده است، در پا نوشت ها جلوگير

نيز، لينک هر مورد را رفرانس ميدهيم تا عالقمندان بتوانند نسبت به جزئيات مطالب و شواهد وقوف واقع بينانه تری 
 آبان، با انتشار نتايج بررسی های مسئولی خود، نگرانی ١٣،  کميته حقوق بشر سازمان ملل٢٠١١در سال . حاصل نمايند

  .را از وضعيت حقوق بشر در ايران و نقض گسترده موارد متعدد کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی ابراز نمود اش

ر اين است  از خوانندگان گرامی طوالنی بنظر آيد، اما واقعيت ام همينطور بايد ياد آور شد که شايد اين نوشته برای برخی
 های اين رژيم آنچنان گسترده است که اين نوشته تنها اختصار کوچکی از واقعيت   قانونی که دامنه جنايات و تجاوزات و بی

بی . ند آورده شوند  که قابل دسترس ما بوده ا وانگهی در انتخاب شواهد کوشش شده، موارد مهمی.  تواند باشد موجود می
پس هم خوانندگان، ما را در اين امر ببخشند و هم اگرعالقه .  و کيفی مصون نبوده ايم  کّمیشک در اين انتخاب از کاستی

" تارنمای جامعه رنگين کمان "  که در انتهای مقاالت منتشر شده در " نظر شما"داشتند، در آخر اين نوشته، دربخش
  .د تا شايد از نقائص اين مختصر کاسته شودموجود است مالحظات خود را تذکر دهند و با اينکار خشتی بر اين بنا بنهن

   

  تجاوز به حقوق بشر در ايران  موارد بيست و پنج گانه

  ند  در زندان ا…حقوق بشر، نرگس محمدی،عبدالفتاح سلطانی مدافعين – ١

  

در ايران هر کسی از حقوق بشر سخن بگويد مجرم شناخته . دفاع از حقوق بشر در ايران ممنوع است
های فرمايشی جمهوری اسالمی احضار شده و يا مستقيمًا به زندان انداخته  شود يا به دادگاه میشده نوکر خارجی قلمداد 

خانم نرگس محمدی يکی ديگر از نمونه   )٩(.های اسالمی باشد استفاده از واژه حقوق بشر بايد مشروط به هويت. شود می
 در تمام جهان و سازمان های حقوق بشری مطرح ٢٠١١در سال های بارز اين مجرميت است که دادخواهی او 

   )١٠(.است

  

 شهريور ١٩عبدالفتاح سلطانی، وکيل حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، که در 
تبليغ «، "مشارکت در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر« دستگير شد، اخيرا بازجو او را تهديد کرده که به اتهام ١٣٩٠

از طريق دريافت جايزه حقوق بشر شهر " تحصيل مال نامشروع«و " اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور»، "عليه نظام
 وزارت اطالعات ٢٠٩م خواهد شد، سلطانی پس از دستگيری در بند  سال زندان محکو٢٠، به ١٣٨٨نورنبرگ در سال 

 آقای امير اسالمی، عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکالی .در داخل زندان اوين در حبس انفرادی نگه داری می شود
جسمی به  شهريور در بازداشت انفرادی به سر می برد به دليل وضعيت وخيم ١٣ايران و وکيل دراويش گنابادی، که از 

آقايان فرشيد يداللهی، اميد : وکالی ديگر دراويش گنابادی که در بازداشت هستند عبارتند از. بهداری زندان اوين منتقل شد



هر شش نفر در بند . آقای مرادی نيز دچار بيماری قلبی است. بهروزی، افشين کرمپور، رضا انتصاری و حميدرضا مرادی
از زمان بازداشت تاکنون، هيچ يک از . ن اوين در حبس انفرادی نگه داری می شوند وزارت اطالعات در داخل زندا٢٠٩

زاده، عضو هيئت موسس آانون مدافعان حقوق  محمد سيف  )١١(.آنها اجازه مالقات با خانواده يا وکالی خود را نيافته اند
  .ى محكوميت خود است ى دو ساله بشر از اواخر اردبيهشت ماه سال جارى در زندان اوين در حال گذراندن دوره

   سازمان بين المللی و ايرانی٩دی انديشه و بيان، موضعگيری آزا -٢

 گفتگو، بحث آزاد، اعالم حق بيان و اظهار نظر، نگاشتن مقاالت در شرائط آزاد، گردهمائی و
تظاهرات، شرکت در تظاهرات و انتقاد به مسائل، اعتصاب در مدرسه، دانشگاه، کارخانه و ادارات دولتی و خصوصی به 

هر روز   )١٢(.مردم ايران به هيچوجه قادر به استفاده از حقوق شهروندی خود نيستند. شود شديدترين شکل سرکوب می
 دولت جمهورِی اسالمی دست به ٢٠١١در سال .  استقوانين تازه ای در جهت از بين بردن حقوق مدنی در حال تصويب

اين تجاوزات از همان نخستين روز های انقالب اسالمی بوجود آمد و دامنه آن   )١٣(.اقدامت ديگری را در اين زمينه زد
است تصريح  المللی بين پيمان يک  که اعالميه جهانی حقوق بشر که ١٨ که ماده ی  در حالی.  يابد  هر روز گسترش می

تن آزادی انديشه، وجدان و دين است؛ اين حق شامل آزادی دگرانديشی، تغيير مذهب هر انسانی محق به داش "دارد که
کردن آئين و ابراز عقيده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی يا به اتفاق ديگران، ] و آشکار[، و آزادی علنی ]دين[

   آن تاکيد می١٩ و ماده  ».استدر قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و ديده بانی آن در محيط عمومی و يا خصوصی 
از ] نگرانی[هر انسانی محق به آزادی عقيده و بيان است؛ و اين حق شامل آزادی داشتن باور و عقيده ای بدون  " کند که

، و حق جستجو، دريافت و انتشار اطالعات و افکار از طريق هر رسانه ای بدون مالحظات مرزی ]و مزاحمت[مداخله 
   »  .است

  سيامک مهر، بهمن احمدی اموی، عيسی سحر خيز، کيوان صميمی ، روزنامه نگاران ئل ارتباط جمعیوسا - ٣

يزيون بشدت زير سانسور هستند و خبرنگاران و نويسندگانوبالک مطبوعات، سايت ها، راديو و تلو
 بارند يا مجبور به جالی وطن شده و در گوشه و کنار جهان  يا در زندان های جمهورِی اسالمی بسر می  )١۴(نويسان
 ايران صفت بزرگترين زندان خبر نگاران جهان را از سوی خبر نگاران بدون مرز کسب  ٢٠١١ند، در سال  آواره ا
به زندان های بلند مدت … وان صميمی مدير روزنامه صدها نويسنده، روزنامه نگار مانند عيسی سحر خيز، کي  )١۵(.کرد

  .ند محکوم شد

  آن است کهاخيرا از فساد اقتصادی دولت احمدی نژاد سخن می نمونه ديگر  )١۶(بهمن احمدی اموی
 دادگاه تجديد نظر حکم شش سال زندان عبدالرضا تاجيک ـ روزنامه نگار و عضو کانون ١٣٩٠ مهر ٢٨در روز . گويد

تبليغ عليه « ـ را به اتهام های ٢٠١٠دفاع از حقوق بشر و گيرنده جايزه آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال 
که در ايران عضو فدراسيون بين المللی جامعه " (ن مدافعان حقوق بشرهمکاری با کانو«، "اقدام عليه امنيت ملی»، "نظام

  .و همکاری با گروه های مخالف تاييد کرد) های حقوق بشر است



 سه بار دستگير شده و بار ١٣٨٨آقای تاجيک پس از انتخابات مورد اختالف رياست جمهوری در سال 
او در حال حاضر با وثيقه آزاد است، اما همواره در خطر دستگيری . سوم بيش از شش ماه در بازداشت به سر برده است

  .خودسرانه به سر می برد

   

 احمد زيد آبادی،عبداهللا مومنی، کورش … ايران،نهضت آزادی، احزابچپ سياسی، دفتر تحکيم، جبهه ملی احزاب - ۴
  زعيم، حميد رضا خادم 

  
اند، حق فعاليت آشکار و يا مخفی وحق اظهار نظر درباره مسائل سياسی ، حق  های سياسی قلع و قمع شده همه سازمان

  .های متعارف و يا پلنوم را ندارند سشدن، حق تشکيل کنگره يا اجال عضوگيری، جمع

 ايران در اين سال جلوگيری شد، رهبران آن مرتب مورد باز خواست و تحت تعقيب و  بنا بر گزارش ها از پلنوم جبهه ملی
   )١٧(. اوين در زندان به سر ميبرند٣۵٠علی رشيدی و مهندس حميدرضا خادم در بند . حضور در دادگاه ها هستند

.  شود کورش زعيم و بسياری ديگر بطور دائم توسط مقامات انتظامی احضار می٢٠١١در سال 
مورد تهاجم قرار گرفت نيست، رهبران  که از همان ابتدای انقالب  متاسفانه اين امر تنها شامل اعضا و طرفدارانجبهه ملی

 معترضان از خود و ناخودی حق خروج از کشور و  ساير احزاب سياسی از موقعيت بهتری برخوردار نيستند، تمامی
حرکت آزاد در داخل کشور را ندارند، حق داشتن سخنگو از احزاب سلب شده است و در بهترين شرائط سخنگويان آنها اگر 

ها زير ماشين نروند، اگر دزديده و کشته  ترين شکل به قتل نرسند، اگر در خيابان اشان به فجيع ر خانهترور نشوند، اگر د
  .بندند زندانی شده و دهان آنها را می... ها رها نگردند نشوند و در بيابان

 ١٨ – آوريل ٧از آن جمله احمد زيد آبادی، يکی از مسئولين دفتر ادوار تحکيم وحدت که در تاريخ 
 سازمان يونسکو و گيامورو کانو را اخذ کرد، رئيس هيات داوران دينا ٢٠١١فروردين جايزه جهانی آزادی مطبوعات 

اهدای اين جايزه به احمد زيدآبادی ارج گذاری به شجاعت استثنايی، مقاوت و تعهد اين : اين باره اعالم کرد سانگور در 
اهدای اين جايزه ورای شخصيت . روزنامه نگار در جهت آزادی بيان، دمکراسی و حقوق بشر، تساهل و انسانيت است

   )١٨(.برند ست که هم اکنون در زندان بسر مینگاران ايرانی ا احمد زيدآبادی جايزه به بسياری از روزنامه

از جمله ديگر زندانيان عبداهللا مومنی از دانشجويان دفتر تحکيم وحدت و ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت 
ان هستند ، محمد داداخواه وکيل او در گفتگويی با رسانه ها اعالم کرد که دادگاه بدوی ابراهيم يزدی را به هشت آزادی اير

  .سال زندان محکوم کرده است

   



کتاب ارواح … زندانيان سياسی، نقض موارد متعدد کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی، هاله سحابی، هدی صابر - ۵
  انقالب

 در تداوم سياست اختناق و ضدانسانی خود هزاران زندانی سياسی و عقيدتی را در بدترين شرائط و جمهوری اسالمی ايران
ها نسبت به زندانيان  ترين نوع شکنجه ترين و مخوف سخت  )١٩(.ها، به زنجير کشيده است  ترين زندان در وحشتناک
فعاالن سياسی، دگرانديشان، محققين، استادان دانشگاه، زنان و مردانی که   )٢١(.اعمال ميشود  )٢٠(سياسی ايران

کنند که رژيم   و يا در رفتار روزمره آن گونه عمل نمیکوچکترين مخالفتی با انديشه مذهبی حاکم بر ايران داشته باشند
و   )٢٢(گيرند خواهد، بوسيله عامالن جمهوری اسالمی دستگير شده زير شکنجه و آزارهای جسمی و روحی قرار می می

 ۴۴بخش دوم ماده   )٢٣(. شده در قوانين بين المللی در مورد درمان و مداوا برخوردار نيستند از امکانات پيش بينی
اصله از مرگ خويشاوندان، نزديکان و دوستانش و يا دارد که زندانی می بايست بالف کنوانسيون حقوق زندانيان اشاره می

بيماری جدی يکی از آنها مطلع شود و در صورت بيماری مهم يکی از بستگان نزديک و يا مرگ خويشاوندان نزديک ، 
 دهد برای رفتن به بالين و مراسم او از مرخصی استفاده کند و تحت زندانی بايد مجاز باشد هر زمان که شرايط اجازه می

جمهورِی اسالمی اين ماده از کنوانسيون حقوق زندانيان سياسی را در مورد هاله سحابی . اسکورت يا به تنهايی حضور يابد
  : اما به قيمت جان او رعايت کرد

 مرداد ماه دستگير شد و به ١۴هاله سحابی فعال حقوق بشر در جريان مراسم تحليف احمدی نژاد در 
پس از شدت گرفتن بيماری عزت .جرم شرکت در تجمعات غيرقانونی و اخالل در نظم عمومی به دو سال حبس محکوم شد

مرخصی آمد و در جريان تشييع جنازه به دست مامورين ويژه رژيم به قتل رسيد اهللا سحابی، هاله سحابی برای ديدن پدر به 
     )٢۴(و هرگز به زندان بازنگشت

 که در اعتراض به جان باختن هاله سحابی به هدی صابر، از زندانيان سياسی محبوس در زندان اوين
هم چنين  .همراه چند تن ديگر از زندانيان دست به اعتصاب غذا زده بود، به علت شوک قلب ناشی از اعتصاب جان باخت

ها سياسی بوده و در راستای اعتراض به جان   دههازندانی دست به اعتصاب غذا زدند که عمدهٔ اين اعتصاب در اينسال
دهها کتاب و صد ها مقاله در مورد وضعيت شکنجه زندانيان سياسی  . هاله سحابی و هدی صابر صورت گرفته استباختن

  خانم شهال طالبی، زندانی سابق سياسی در ايران، کتابی در اين زمينه با عنوان٢٠١١در سال . در ايران نوشته شده است
Ghosts of  Revolution  شهال طالبی در مجموع ده سال به دليل باورهايش، در ايران . روح انقالب منتشرکرده است

فراموش نشود بر اساس آمار انتشار يافته امر تجاوز به حقوق زندانيان در رديف نخست قرار   )٢۵(.زندانی بوده است
  .دارد

    جنايت بی عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی…شکنجه زندانيان، پيمان عارف، محبوبه کرمی -۶

ی برخوردار نيستند، آنها حتی از حقوق اوليه يک زندانی جنايتکار نيز زندانيان سياسی در جمهوری اسالمی از هيچ حقوق
ای برای آنان مجاز  های قوه قضاييه، هر شکنجه ای و بخشنامه اند، و عالوه بر آن، براساس دستورات شخص خامنه بهره بی
  .است

شود،  های ديکتاتوری هم کمتر يافت می ترين نمونه از اين رفتار بديع و شنيع، که حتی در نظام در تازه
اجازه ندادند محبوبه کرمی، زندانی سياسی، از فعاالن حقوق بشر و مسئول اسبق در اين سال از جمله ماموران امنيتی 

برد در مراسم   ارديبهشت ماه سال جاری تاکنون در زندان اوين به سر می٢۵ از  ی زنان حقوق بشر در ايران است و کميته



ها، حق دارند تا در  نامه سازمان زندان های قوه قضاييه و نيز آيين در حالی که مطابق بخشنامه. خاکسپاری پدرش شرکت کند
تبليغ عليه نظام، اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور و نشر «اتهام محبوبه کرمی . مراسم تدفين نزديکانشان شرکت کنند

، متعلق به سپاه پاسداران محبوس "الف اوين-٢بند «بوده است و به سه سال حبس تعزيری محکوم شده است و در " اکاذيب
  .است

 ايران، دارای رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد  همينطور در اين سال پيمان عارف، عضو جبهه ملی
 در ٢٠١١ اکتبر٩ی ارشد دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، ظهر يکشنبه علوم سياسی و دانشجوی کارشناس

  . ضربه شالق خورد٧۴ زندان اوين ٣۵٠آخرين ساعات دوره محکوميت زندان خود در بند 

.  در زندان های ايران انتشار داد شادی صدر در اين سال اثر تحقيقی با ارزشی را در مورد شکنجه جنسی 
  .  عليه زندانيان سياسی زن در جمهورِی اسالمی است  جنايت بی عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی  کتاب  اين عنوان

 گويد زندانيان عادی سخنگويی ندارند جمهوری اسالمی قرار  خديجه مقدم برنده نخستين جايزه حقوق بشر بوخوم می
 ، روسيه و چين دارد که خيلی از اين قرار دادها دادهای زيادی برای خريد وسايل شکنجه و راه های کنترل مردم با اروپا

به ضرر مردم و برا ی کنترل و دستگيری و بازداشت مردم است و جامعه جهانی می تواند به دولت خود فشار بياورد که 
  .اين قرار دادهای ننگين را با ايران نبندد

   

   منشور حقوق اساسی٣٩ اعالميه جهانی حقوق بشر و ماده ٢١استصوابی به جای انتخابات آزاد ، مادهانتخابات  -٧
  پارلمان اروپا

 در مجلس اول بسياری از کسانی را که نسبت  در جمهوری اسالمی از همان ابتدا شرائط الزم برای انتخابات فراهم نبود،
 دانستند با تهمت  تند و دمکراسی و آزادی را نخستين شرط اداره مملکت میبه واليت فقيه و دخالت دين در دولت انتقاد داش

 سال های اخير همراهان  هر روز مخالفان خود را با زندان و تبعيد و اعدام خنثی کردند، در. و نا سزا به پارلمان راه ندادند
 در  يان موسوی و کروبی را به کنار زدند، خود را از ميدان بدر کردند ، با انتخابات دوره دهم رياست جمهوری آقا قديمی
 فقيه فقط کسانی را که زير  در اين سال همينطور انتخابات استصوابی باعث شد که ولی.  آنها را به حبس کشيدند٢٠١١

  و بی محتوا   شود بی  که تحت عنوان انتخابات در ايران مطرح می آنچه.  کنندند به عنوان کانديدا قبول کند اوامر او عمل می
 اعالميه جهانی ٢١ پارلمان اروپا و ماده   منشور حقوق اساسی٣٩با اين روش جمهوری اسالمی ايران ماده . مفهوم است

  . گذارد  حقوق بشر را زير پا می

   

  سنگسار، عقب نشينی جمهوری اسالمی -٨

باشد، بنابر احکام  بی میمغزی مذه گرايانه و خشک  عمل وحشيانه سنگسار که برخاسته از غرايز وحشيانه و عقب
ها به سوی محکومين اقدام ميکنند،  شود و در غالب موارد اين مردم نيستند که به انداختن سنگ های اسالمی انجام می دادگاه

ستيز را به عنوان نهادی زنده  بلکه عاملين و مأمورين رژيم جمهوری اسالمی به اين کار دست ميزنند تا اين سنت انسان
 دوباره   تعويق افتاده بود در روز های آخر سال مسيحی کهدر اثر مجاهد ت های جهانی به نگسار سکينه س. نگهدارند

   )٢۶(. رود  مطرح شد احتمال اعدام او می

  غالمرضا خسروی سوادجانی ، خواهر فرهاد وکيلی  )٢٧( ٢٠١١ در سال مورد ۶٠٠افزايش اعدام ها،  -٩



حکم اعدام که در بسياری از کشورهای مترقی لغو شده است هنوز در ايران معمول و مرسوم 
اگر برای   )٢٩(.جمعی اعدام نشوند و روزی نيست که مخالفين عقيدتی و مدافعين آزادی بطور انفرادی يا دسته  )٢٨(است

اشد که جمهوری ها مورد تأييد نيست، شايد يکی از دالئلش اين ب جمهوری اسالمی کشتار يهوديان و سوزاندن آنها در کوره
و آنها   )٣٠( جمعی را درباره فعالين سياسی و عقيدتی بکار برده است های دسته اسالمی از نادر رژيمهائی است که اعدام

 و در مقابل چشمان  بسياری از اعدام ها در ميدان های عمومی  )٣١(.جمعی به خاک سپرده است های دسته  را در قبرستان
 رحمی  خشونت و بیاين روش وحشيانه و بدوی عواقب غير قابل جبرانی در رشد .  شود  مردم به ويژه کودکان انجام می

  . گردد باعث می

به اين رقم بايد اعدام   )٣٢(.ند  نفر در ايران اعدام شده ا۶٠٠ قريب به  ٢٠١١بنا بر گزارش های حقوق بشری در سال  
 انجام گرفته   اعدام مخفی١۵٠اضافه کرد، امسال در غالب شهر های ايران از جمله در مشهد بيش از  های مخفيانه را نيز

ار و اذيت خانواده غمديده زندانيان است  است که مورد آز عدم تحويل اجساد زندانيان سياسی يکی از مسائلی  )٣٣(.است
 پنج زندانی سياسی محبوس در اوين و رجايی شهر کرج پس از قطع تلفن های زندان ٨٨ ارديبهشت سال ١٩بطور مثال در 

اعدام شدند مسئولين مربوطه در خصوص تحويل پيکر اين زندانيان به خانواده ها آنها قول هايی داده بودند که علی رغم 
   ٣۴(.يش از يک سال و نيم تا کنون به اجرا در نيامده استگذشت ب

اين زندانی سياسی در دوران بازجويی خود . يک فعال سياسی به نام غالمرضا خسروی سوادجانی به اعدام محکوم شد
 ماه از مدت حبس ۴٠جهت اخذ اعترافات تلويزيونی به شدت تحت فشار بود و اين عامل نيز موجب شد که وی به مدت 

وزارت اطالعات در پی کمبود مستندات پرونده جهت . بازداشتگاه های مختلف سپری کندخود را در سلولهای انفرادی 
 ۵ نيز به ۶٠غالمرضا خسروی در دهه .  استفاده کرده است۶٠محکوم کردن وی به اعدام ، از فعاليت های وی در دهه 

   )٣۵(. از زندان آزاد شده بود۶۵سال حبس تعزيری محکوم شده و پس از تحمل حبس در سال 

  ين بين المللیتضاد سيستم قضايی با قوان -  ١٠

سيستم قضائی ايران که برپايه قوانين اسالمی بنياد گذارده شده است، نه تنها مبنا و اساس حقوق قضائی مرسوم در 
های قرون وسطائی بر مردم  شمرد، بلکه قضاوت خود را براساس قوانين بدوی و سنت کشورهای جهان را محترم نمی

احکام متهمين قبل از حضور در . باشند المللی برخوردار نمی  موازين معمول بينهای ايران از هيچگونه دادگاه.اعمال ميکند
   )٣۶(.دادگاه معين ميگردد

محمد دادخواه وکيل باسابقه دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق  …وکال در زندان و وکالِی وکالِی در زندان- ١١
  بشر

   

خالفان، دگرانديشان، کسانيکه وکالت در ايران بايد تحت تعاريف با هويت خاص جمهوری اسالمی باشد، فعاالن سياسی، م
زندانيان سياسی و . اند، نميتوانند در شرائط آزاد از حقوق خود دفاع کنند اند، کسانيکه به زندان افتاده مورد تهمت قرار گرفته

 بهترين وکالی ايران بجای دفاع از حقوق متهمين در. عقيدتی قادر نيستند از وکيل مدافع معمولی و آزاد برخوردار باشند
  .زندانهای جمهوری اسالمی بسر برده در خطر مرگ هستند

 سال ٩به . مدافعان حقوق بشر بطور مثال محمد دادخواه وکيل باسابقه دادگستری و سخنگوی کانون
 ضربه شالق ۵ هزار تومان جزايی و ٩٠٠زندان ، ده سال محروميت از حرفه وکالت ، ده سال ممنوعيت از تدريس، 

کانونی که هدفش دفاع از حقوق زندانيان و تهيه گزارش .دادخواه بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر بوده است. محکوم شد
کمتر فردی پيدا ميشود . ها از موارد بسيار نادر است همينطور آوردن شاهد در دادگاه. قوق بشر استهايی از موارد نقض ح

  .های اسالمی باشد که از ترس ترور و ضرب و شتم توسط رژيم و از ترس جان خود حاضر به شهادت در دادگاه



   حريم خصوصی ، محل زندگی يا مکاتبات شخصی- ١٢

 آن ١٢ ماده ی .حقوق بشر هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنيت فردی است منشور جهانی ٣بر اساس ماده 
و [ کند که هيچ احدی نمی بايست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی يا مکاتبات شخصی، تحت مداخله  تصريح می
هر کسی سزاوار و . قرار گيردبه همين سياق شرافت و آبروی هيچکس نبايد مورد تعرض . خودسرانه قرار گيرد] مزاحمت

در جمهوری اسالمی حريم خصوصی افراد و . محق به حفاظت قضايی و قانونی در برابر چنين مداخالت و تعرضاتی است
مقامات دولتی و سپاه پاسداران هر وقت که بخواهند وارد منزل و آپارتمان و محل کار . ها مورد احترام نيست خانواده

  .سانها حق ندارند حتی در محل زندگی و کار خود از آزادی فردی برخوردار باشندشوند و ان شهروندان می

   گزارش بنياد برومند…مقاومت زنان، مريم بهرمن، محبوبه کرمی، هيال صديقی   -١٣

، ملل متّحد حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش شخسيت انسان و ١٩۴۵ ژوئن ٢۶در صدر منشور سازمان ملل، مصّوب 
 درصد نيروی فعال ايران را تشکيل ميدهند، از حقوق يک ۵٠زنان که بيش از . وق بين زن و مرد مصرح استبرابری حق

در ايران بوسيله شريعت و اسالم و جمهوری اسالمی پايمال ميشود " زن بودن " تمامی آزادی . مند نيستند انسان عادی بهر
شود، اظهار نظر  می" زن اسالمی " که مربوط به و زنان حق ندارند حتی در مورد آن بخشی از اصول اسالمی 

در اين سال بنياد برومند . های جمهوری اسالمی تعيين ميشود اله حقوق اسالمی و غير اسالمی زنان بوسيله آيت  )٣٧(.نمايند
در حال حاضر از   )٣٨(. با خشونت نسبت به زنان ايرانی تنظيم و به مقامات بين المللی ارسال داشت سندی را در ارتباط

 هر گونه تبعيض در باره زنان پيوسته اند و ايران در  کشور به عهدنامه محو١٨۶ کشور عضو سازمان ملل متّحد، ١٩٣
 با وجود اعتراض هايی ٢٠١١در سال   )٣٩(. زند  کشوری است که تا کنون از امضاء و تصويب اين سر باز می٧زمره 

های اقتصادی و   سازمان سازمان ملل متحد صورت گرفت، شورای" کميسيون مقام زن"که عليه عضويت ايران در 
گيری با  کميسيون مقام زن نقش تصميم. يران در اين کميسيون را تصويب کرداجتماعی سازمان ملل به اتفاق آرا، عضويت ا

شمار   زنان در سازمان ملل به  ضمانت اجرايی ندارد، اما به گفته برخی فعاالن حقوق زنان باالترين مقام نظارتی در حوزه
زنان مجبورند موازين و . د ندارنداين در شرايطياست که هنوز در ايران سازمان مستقل زنان وجود واقعی و آزا. آيد می

بسياری از زنان . نظراتی را دنبال و اجراء کنند که دولت جمهوری اسالمی و قوانين سنتی اسالمی به آنها ديکته ميکند
زنان ايرانی حق ندارند . ترين وضعی مورد تجاوز قرار ميگيرند مبارز و آزاديخواه در زندانهای ايران اسيرند و به وحشيانه

انداز مثبتی  هيچگونه چشم. سازمانهای زنان جهانی ارتباط داشته باشند و يا خود را عضو يا فعال آن جوامع معرفی نمايندبا 
برای آزادی و حقوق زنان ايران وجود ندارد و آنچه به چشم ميخورد جز فرورفتن در تاريکترين چاههای ارتجاع مذهبی 

   )۴٠(.نيست

عالوه بر صد ها زندانی سياسی و اجتماعی زن در ايران در حال حاضر دو تن از فعاالن جنبش زنان 
براستی عليرغم تمام فشار ها ، بزرگ   )۴١(. برند ايران ، مريم بهرمن و محبوبه کرمی در وضعيت نا هنجاری به سر می

  . دست از مقاومت برنميدارندزنان ايران

   

   میای چنين هيال صديقی شاعر جوان زن ما که اشعارش بازگوی صدای ميليون ها ايرانی است در نامه
 حاال که زير اين آسمان پهناور هوای آزاد را استشمام می کنم شرم دارم از خود بگويم در شرايطی که دوستان " گويد

نه قصد خروج از کشور را دارم و نه ترسی از . من اين جا هستم .نازنينمان ماه هاست در حبس و زندان به سر می برند
  .  »مرتکب نشده امانچه که پيش روست چرا که باور دارم جرمی 



همينطور در اين سال سوسن طهماسبی، دريافت کننده جايزه معتبر آليسون دفورژ جايزه خود را به 
 که هم اکنون دربند است و ديگر فعاالن  ٢٠١٠ ستوده، وکيل و فعال حقوق بشر برای فعاليت خستگی ناپذير در سال نسرين

اهدای اين جايزه به طهماسبی از طرف ديده بان حقوق بشر برای اقدامات شجاعانه اش در راستای . زن در بند اهدا کرد
 به ستاد خبری ١٣٨٠ سال فرشته شيرازی در شهريور  )۴٢(.استترفيع و ارتقای جامعه مدنی و حقوق زنان در ايران 

.  متری زندانی است۶٠ زندانی زن ديگر در اتاقی ٩٠وزارت اطالعات در شهر آمل فراخوانده شد، او به همراه حدود 
داشتن سابقه بيماری و تشنج، وضعيت نامناسب زندان و فشارهای روحی و روانی بر او، خانواده و همراهان فرشته را در 

   )۴٣(.ران کرده استمورد سالمت او به شدت نگ

    
   پيمان نامه کودک و تداوم بی توجهی به حقوق کودکان- ١۴

کودکان از سنين بسيار پائين برای   )۴۴(.شود حقوق کودکان و نوجوانان به هيچوجه در جمهوری اسالمی رعايت نمی
 سالگی ٨ هزار کودک از سنين ٣٦براساس يک گزارش فقط در شهر همدان حدود . تأمين معاش مجبور به کارکردن هستند
. کنوانسيون حقوق بشر در مورد کودکان در ايران هر روز زير پا گذارده ميشود. نندک برای امرار معاش کارهای بدنی می

شود و رشد تربيتی طبيعی از آنها  مغز آنها شستشو می. کودکان آلت تبليغات ايدئولوژيکی جمهوری اسالمی قرار ميگيرند
   )۴۵(.کًال گرفته شده است

ه است و مشکالت اقتصادی بر اساس يک تحقيق، به تازگی معضل کودکان خيابانی بيش از پيش گريبان دختران را گرفت
  .آنان را به کارهای کاذب در خيابان ها وادار کرده است

  
به گزارش خبرنگار جامعه جهان؛ تحقيقی که توسط يک گروه پژوهشی آسيب شناسی دانشگاه تهران درباره کودکان کار و 

  کار و خيابانی افزايش يافته استکودکان خيابانی منتشر شده است نشان می دهد که اخيرا در سطح تهران تعداد کودکان 

 افرادی هستند که خيابان، محل HIVهای در معرض خطر  گويد يکی از گروه رئيس انجمن مددکاران اجتماعی ايران می
  . شوند کار و زندگی آنان است که کودکان خيابانی هم جزئی از آنان محسوب می

  
هايی است که در  واجهه با ايدز، شناسايی و آموزش گروهها در م حسن موسوی چلک با بيان اينکه يکی از استراتژی

 به موقع HIVها هستند و اگر اطالعات الزم در زمينه  کودکان خيابانی يکی از اين گروه: " قرار دارند، گفتHIVمعرض 
  ."يابد به آنان ارائه شود، احتمال آسيب پذيريشان در مقابل ويروس به مراتب کاهش می

شناسان سازمان ملل متحد با اشاره به عضويت جمهوری اسالمی ايران در کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللی  کار
تحت قوانين بين المللی حقوق بشر، مجازات اعدام برای اشخاصی "حقوق مدنی و سياسی و تعهدات آن کشور، بيان نمودند، 

  ."ند بطور مطلق ممنوع استشو که در سنين زير هيجده سالگی مرتکب جرم می

ی، را که شناسان ارشد سازمان ملل متحد اعدام نوجوان هفده ساله، عليرضا مالسلطان چهار تن از کار
آقايان کريستوف هاينز، احمد شهيد و هوان مندز به همراه خانم گابريال . اند ديروز درمالء عام بوقوع پيوست محکوم کرده

  اند ناول خط مشی کنونی مقامات ايرانی مبنی بر اعدام متداول شهروندان به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر را تقبيح نموده

گر ويژۀ حقوق بشر در امور ايران، با اشاره به اعدامهای خودسرانه، استقالل قوه قضائيه و آقای احمد شهيد، گزارش
هر گونه حکمی که مجازات اعدام را بر نوجوانان زير سن هيجده سالگی اعمال کرده و آنان را به "شکنجه تاکيد نمودند، 

  ."سپارد، با تعهدات بين المللی ايران تناقض دارد جوخه اعدام می

  موج مهاجرت جوانان  -  ١۵



. کردن آزاد و معمولی بزرگترين رنجها را متحمل ميشوند ايران از جمله معدود کشورهائی است که جوانانش برای زندگی
های طبيعی برخوردار نيستند، به هرقيمتی شده ايران را ترک کرده و به عنوان مهاجر رسمی و  ازآنجا که جوانان از آزادی
ورهای جهان فرار ميکنند و اين جالی وطن به هيچوجه جنبه اقتصادی نداشته و فقط برای غير رسمی به ساير کش

  .باشد سابقه می به همين علت تعداد مهاجرين در دوران جمهوری اسالمی در تاريخ ايران بی. برخورداری از آزادی است

   

  بهنام ابراهيم زاده، علی نجاتی ،ابراهيم مددی...  )۴۶(سنديکاهای کارگری مستقالسانلو ،شهابی - ١۶

رهبران سنديکائی که تقاضايی جز بهبود وضع زندگی کارگران را ندارند و تنها خواهان آزادی هستند 
را به اطالع .. ای خود، به مانند بيمه بيکاری، حق اعتصاب، حق اظهار نظر و  رفهاول ح تا بتوانند مطالبات درجه 

کارفرمايان خصوصی و يا عمدتًا دولتی برسانند، بدنبال حمله وحشيانه مأموران جمهوری اسالمی به دفتر سنديکا و غارت 
ها جنبش سنديکائی در بسياری  ستگيریعليرغم همه فشارها و تهديدات و د. برند آن و ضرب و شتم آنان در زندان بسر می

  .های کارگری است امروز زندانهای ايران پر از سنديکاليستها و رهبران انجمن. از شهرستانها گسترش يافته است

رضا شهابی فعال کارگری و عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه از اول آذر ماه سال جاری در زندان اوين دراعتراض به عدم رسيدگی به پرونده و نگه داشتن او در شرايط بال 

ليت کارگری و دفاع از ابتدای ترين حقوق کارگران محروم ايران رضا شهابی بخاطر فعا. تکليف دست به اعتصاب غذا زد
 به اتهام واهی ارتباط با بيگانگان ، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوين در بالتکليفی ٨٩ خرداد ٢٢،در 

راسر جهان از او بدنبال اعتصاب غذای رضا شهابی انبوهی از روشنفکران و و کنشگران اجتماعی در س.کامل بسر ميبرد
مقامات قضايی   )۴٧(گذرد،  روز از اعتصاب غذای او می٣٠ رسد  حمايت کردند به هنگامی که اين نوشته به پايان می

  )۴٨(. به خواست اين بزرگمرد نکردند ايران کوچکترين توجهی

 کنيم که جمهوری  مالحظه می.بهنام ابراهيم زاده، علی نجاتی، ابراهيم مددی از ديگر کنشگران سنديکايی زندانی هستند 
  شور جهانی حقوق بشر را در مورد کار و کارگری و تامين اجتماعی نقض می من٢٣اسالمی ايران بطور آشکار ماده ی 

  :  بند است۴کند اين ماده شامل 

 هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خويش را انتخاب کند، شرايط کاری منصفانه مورد رضايت - ١
  .خويش را دارا باشد و سزاوار حمايت در برابر بيکاری است

  . هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هيچ تبعيضی برای کار برابر، مزد برابر دريافت نمايد- ٢

 هر کسی که کار می کند سزاوار دريافت اجری منصفانه و مطلوب برای تأمين خويش و خانواده ی خويش موافق با - ٣
  . اجتماعی تکميلی برخوردار گرددحيثيت و کرامت انسانی بوده و نيز ميبايست در صورت لزوم از حمايتهای

  . هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحاديه صنفی تشکيل دهد و يا به اتحاديه های صنفی بپيوندد- ۴

  های فرهنگی، مذهبی، عقيدتی، يوسف اسالم دوست  اقوام و اقليت- ١٧ 

جمهوری اسالمی . دن به سنن و موازين خود را ندارندکر های فرهنگی، مذهبی، عقيدتی حق ابرازنظر وعمل اقوام و اقليت
جمعی مجبور به اطاعت از حکومت مرکزی نموده با هرگونه تبليغات فرهنگی،  اقوام ايرانی را با فشار و کشتارهای دسته

، زردشتيان. مذهبی و عقيدتی که برپايه اصول اسالمی نباشد، به شدت مخالف بوده و آنها را سرکوب و مرعوب ميکند



در جمهوری .مند نيستند ها و حتی اهل تسنن از حقوق شهروندی مساوی در رابطه با مسلمانان شيعه بهره يهوديها، بهائی
  .بودن، نداشتن اعتقاد به بهشت و جهنم تا مرحله مرگ پيش ميرود دين  اسالمی مجازات بی 

 يوسف اسالم دوست از اقلييت های مذهبی ترک سنی اعدام شد، در روز دهم اکتبر، سه ٢٠١١در سال 
د جنگلی در زندان نفر ديگر از ترک های سنی روستای ايستی سو به نامهای جمال شيخ زاده ، فرهاد اسالم دوست ومحم

وزير خارجه آمريکا، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط يوسف ندرخانی کشيش ايرانی . اورميه اعدام شد ند
 هزار شهروند آمريکايی در حمايت از کشيش ندرخانی به دولت آمريکا ارسال ٢٠٠ای با امضای  نامه. بازداشتی شد

خواهيم تمامی  ها می ما از تمامی دولت«: ا روز جهانی حقوق بشر گفته استهيالری کلينتون طی سخنانی مقارن ب.گرديد
اند، از جمله کشيش يوسف ندرخانی را فوری و بدون قيد و شرط  زندانيانی که به خاطر عقيده و انديشه خود به زندان افتاده

  ."آزاد کنند

   

ان بنياد ميراث پاسارگاد برای نجات درياچه وکيل دادگستری، فراخو  محيط زيست، درياچه اروميه و نقی محمودی- ١٨
  اروميه

عليرغم تالش های مدام مردم آگاه در ايران و با وجود فعاليت های روشنفکران و عالقمندان ايرانی به محيط زيست ، 
 آن ،   است که علت اصلی  و جهانی ثروت ملی به اين   توجهی  بر تخريب منابع طبيعی و بی سياست جمهوری اسالمی مبتنی

  درياچه " در اثر اين سياست،.  خردان بر سرزمينی است که سرشار از نعمت های طبيعی است  حاکميت نا آگاهان و بی
رود وتاالب گاوخونی اصفهان   پريشان خشک شد، درياچه بختگان هم کمابيش در حال خشک شدن است، بخش مهم زاينده

تمامی محيط . راه نيستی قرار گرفته است االب انزلی در بحران است و امروز درياچه اروميه نيز در نيمهخشک شد، ت
کفايتی خود  های گوناگون و هولناک بوده و اين رژيم با بوروکراسی سنگين و بی زيست ايران پيوسته دستخوش نابسامانی
  )۴٩(.آگاهانه روند تخريب را تشديد کرده است

مقاله جالل ايجادی در باره درياچه اروميه يکی از نوشته های تحقيقی شايان توجه است او در مورد 
   )۵٠(.داند سئول اين وضع اسفبار می نويسد که حکومت اسالمی را م محيط زيست در ايران با صراحت لهجه مسئوالنه می

 نفر از فعالين فرهنگی، سياسی، حقوق بشر ٣٢٠ بيش از ١٣٩٠در استان آذربايجان شرقی و غربی طی شش ماه اول سال 
و حقوق زنان دستگير شده اند که عمده دستگيری ها درجريان اعتراضات مردمی به خشک شدن درياچه اروميه صورت 

اخير مقامات قضايی در روز های   )۵١(.گزارش آمده است نفر از افراد ياد شده در اين ٣٢۶مشخصات . پذيرفته است
نقی .  صادر کرد  ضربه شالق حکم١٣٩٠ سال حبس و ٢۶ی اروميه   اسالمی برای معترض به وضعيت درياچه جمهورِی
موضوع خشکاندن عمدی «: گفت" خانه حقوق بشر ايران« وکيل دادگستری در رابطه با صدور اين حکم به  محمودی

ها و کارشناسان قرار گرفته همواره مورد انکار و  است مورد توجه رسانهدرياچه ی اروميه از سوی دولت ، که چند سالی 
به طوری که مسئولين امر به جای توجه اصولی به اين فاجعه ی . فرافکنی مقامات مسئول جمهوری اسالمی بوده است

ترضين به آن را عميق زيست محيطی و جلوگيری از گسترش دامنه ی آثار ويرانگر تبديل درياچه مذکور به کوير نمک مع
به طوری که در دو سال اخير صدها تن در شهرهای مختلف آذر بايجان ، خاصه . مورد سرکوب و آزار قرار داده است

ها تن صادر شده است که وکالت عده ای از آن ها را بر  تبريز و اروميه دستگير و احکام سنگينی حداقل در خصوص ده
 کارشناسان محيط زيست تنها راهکار منطقی برای رفع اين معضل ، باز کردن آب در حالی که به اظهار. عهده گرفته بودم

   )۵٢(.سد های احداثی در مسير رودخانه و سرازير شدن آب دخيره شده ی پشت سدها به درياچه است

   فرهنگ و دانشگاه- ١٩



استفاده از علوم و آموزش و فرهنگ و دانشگاه و مدرسه حق همه نيست و وابستگان به رژيم جمهوری اسالمی و کسانيکه 
آنها بايد درسها و علوم فنی . استادان دانشگاه بايد اسالمی باشند. ای برخوردارند تر هستند از حقوق ويژه ی و يا اسالمیاسالم

ای از کنار گذاردن و  هر روز اخبار تازه. های اسالمی به دانشجويان عرضه کنند بندی و نظری خود را در قالب و بسته 
کردند و عاملين   مسئولينی که در وزارت علوم سالها برای برقراری رژيم کار میحتی. يابد استادان دانشگاه انتشار می

خامنه ای علوم . شوند تبليغات در راه اهداف جمهوری اسالمی بودند امروز بوسيله رئيس جمهور وقت کنار گذارده می
  . را مردود و مخالف اسالم ميداند انسانی

ترين مشکل بر سر راه  مهم« در راديو زمانه وزير علوم اعالم کرد که ١٣٨٩  مهر ماه٢٨ بر گزارش انتشار يافته در  بنا
 دارد که اسالمی کردن  او اژاه می» .بينی اسالمی هستند ها را برخی اساتيد دانست که فاقد جهان اسالمی کردن دانشگاه

عضو هيأت علمی دانشکده هنر و  ماه سال گذشته اعالم شد که محمود صباحی،  ارديبشهت. است» جهاد مقدس«ها،  دانشگاه
پيش از او دکتر . از دانشگاه آزاد اخراج شده است» ترويج افکار الحادی«معماری دانشگاه آزاد اسالمی به دليل 

. کردند، اخراج شده بودند الهی گنابادی که در دانشگاه آزاد تدريس می نصيراحمدی و مهندس عماد مردانی از دراويش نعمت
 نيز دکتر مسعود رستمی، استاد جامعه شناسی سياسی دانشگاه آزاد سنندج اخراج شد که اعتراض ١٣٨٨در بهمن سال 

  .دانشجويان اين دانشگاه را به دنبال داشت

دآتر سعيد مشيری، استاد اقتصاد : در اين سال موج اساتيد اخراجی و باز نشسته فاقد شرائط بازنشستگی باز باال گرفت 
همدانی استاد تاريخ رياضيات، تاريخ علم و فلسفه علم دانشگاه صنعتی  و دآتر حسين معصومیدانشگاه عالمه اخراج شد 

همدانی مدرس ادبيات  شريف نيز دآتر حسين معصومی در دانشگاه صنعتی. شريف حكم بازنشستگی خود را دريافت آرد
يوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تاريخ رياضيات، تاريخ علم و فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شريف و عضو پ

  .فارسی حكم بازنشستگی خود را دريافت آرده است

مدی، استاد فيزيک ذرات بنيادی دانشگاه تهران که دی ماه سال مح بنا بر شواهد ترور استاد مسعود علی
کار خود رژيم بوده است زيرا دانشجويان آقای علی محمدی فيلم سخنرانی او را در سايت ها منتشر کرده و در عين حال از 

وان شهادت استاد سبز حضور اين استاد دانشگاه در راهپيمايی اعتراضی بيست و پنج خرداد خبر دادند و اين ترور را به عن
  . خواندند 

   

  خالقيت و آزادی شغلی- ٢٠

خالقيت و آزادی شغلی در ايران تحت موازين و کنترل شديد جمهوری اسالمی قرار دارد و حق خالقيت و اکتشاف و آزادی 
  .باشد ای و هنر در ايران مورد تهديد می حرفه

  ها و صنايع  بازرگانان و صاحبان شرکت- ٢١

های  توانند بطور آزادانه در حرکت اقتصادی و توليدی قرار گرفته و از تازه ها و صنايع نمی بازرگانان و صاحبان شرکت 
هرگونه اقدامی در اين مورد نياز به . توليدی و اقتصادی و گسترش صنعتی متعارف بطور عادی و طبيعی استفاده نمايند

 بنا به مصالح خود و سياست کلی اسالمی جامعه ، توليد و اقتصاد و صنعت را اجازه ويژه مقامات دولتی دارد و اين مقامات
 اسالمی  به همين جهت سال هاست که مسئوليت اتاق بازرگانی ايران در دست بخش اصول گرای جمهورِی.جهت ميدهند

  . از روحانيت را با خود دارد  قرار دارد همان جناحی که مساجد و بخش بزرگی

   هنرمندان- ٢٢

های آنها بايد طبق موازين  آفرينش. شوند حق فعاليت آزاد ندارند های مهم فرهنگی محسوب می رمندان که يکی از سرمايههن
آزادی بيان و آزادی ... سازان و  سازان و هنرمندان تئاتر، مجسمه در ايران شاعران، نويسندگان، نقاشان، فيلم. اسالمی باشد
 ورزشی مجبورند براساس سياست دولتی جمهوری اسالمی رفتار کنند، حتی ورزش ورزشکاران و مربيان. آفرينش ندارند

در ايران آزاد نيست، مربيان ورزشی حق بيان و اظهار نظر در امور فنی ورزشی را ندارند و رژيم کوچکترين عمل آنها 
 از جمله هنرمندانی بودند که  سينمائی سينما گران و کارگردانان. گيريهای اسالمی قرار داده است را تحت نظارت و جهت



اف اشاره   جعفر پناهی و محمد رسول توان به از آن جمله می. مورد آزار و اذيت رژيم جمهوری اسالمی قرار گرفتند
 سال محروميت از ساختن فيلم، نوشتن هر نوع ٢٠جعفر پناهی آارگردان سينما به شش سال حبس تعزيری و  . کرد

ديگر آارگردان سينمای ايران نيز به شش سال حبس تعزيری " اف محمد رسول"از آشور و فيلمنامه و مسافرت به خارج 
 آستانه برگزاری جشنواره جهانی فيلم کن، سايت رسمی اين جشنواره در راستای لغو حکم  بايد يادآور شد که در. محكوم شد

سته شده هرچه زود تر حکم زندان و محروميت از بيانيه ای را منتشر کرده که در بيانيه منتشر شده، از مقام های ايران خوا
 رفيع ، جيم کری،به گزارش سايت نوروز، فاتح آکين. فعاليت های هنری و اجتماعی اين دو فيلمساز ايرانی را لغو کنند

 سال جعفر پناهی و محمد رسول اف اسفند ماه.  ديويد کروننبرگ و آلن دلون از جمله امضا کنندگان اين بيانيه هستند،پيتز
    در تهران بازداشت شدند٨٨

  
  
   

   سياست، اقتصاد و منابع انسانی- ٢٣

شدن حق و امتياز  قائل. کند  می سياست، اقتصاد و منابع انسانی ايران را اليگارشی آخوندها ، آقا زاده ها و مداحان اداره
. افتاده است  پا  د از مسائل بسيار پيشای که وابسته به رژيم هستند و در باند جمهوری اسالمی عمل ميکنن ويژه برای عده

ها و لياقت و کاردانی ارزيابی نشده، بلکه تنها دليل رسيدن به مسئوليت همانا اسالمی  پست و امتياز و منصب با ويژگی
بودن و يا تظاهر به مسلمانی و قبول رهبری و سرفرودآوردن در مقابل دستگاه عظيم مذهبی است که بر ايران حکومت 

  .کند می

   اتباع خارجی و مهاجرين- ٢۴

رود مجبور است خود را از  شود و هر خارجی که به ايران می حقوق اتباع خارجی و مهاجرين در ايران محترم شمرده نمی
المللی مهاجرت يا اقامت در ايران به نوعی که در  شده در ايران در آورد و از حقوق بين نظر ظاهر تحت شرائط اعمال 

توانند بطور آزاد در مورد  شناسان نمی خبرنگاران و پژوهشگران و ايران. سوم است برخوردار نيستکشورهای جهان مر
گيری که خالف اصول تحميلی جمهوری اسالمی باشد، باعث به زندان  هرگونه موضع. مسائل ايران اظهار نظر نمايند

از . شود  افراد اجازه ورود به ايران داده نمیشود و در مراحل بعدی به اين انداختن حتی کشتن و يا اخراج از ايران می
ی پيشنهادی عربستان مبنی بر محکوم کردن ايران درباره قصد ترور   تصويب قطعنامه٢٠١١موضوعات ديگر در سال 

اشغال سفارت انگلستان توسط دست نشاندگان . سفير عربستان در آمريکا بود ، اين قطعنامه با رأی نسبتًا بااليی تصويب شد
  .  احترامی به قوانين بين المللی است يم نمونه ديگری از بیرژ

  بنياد ميراث پاسارگاد…  و باستانی  فرهنگی آثار   -٢۵

 و باستانی که بايد جزئی از سرمايه ملی محسوب شود، بوسيله آخوندها  آثار فرهنگی. ايران يکی از مراکز تمدن جهان است
  .های بسيار گران به فروش رفته و ميرود نتقال يافته و به قيمتاندرکاران آنها به خارج از کشور ا و دست

يله شاهان ساخته شده است نه تنها باشد به بهانه اينکه بوس جمشيد که يک پديده تمدن جهانی می تخت
ساير آثار باستانی از وضعيت بهتری . شود گيرد، بلکه هر روز به دليلی بخشی از آن ويران می مورد حفاظت قرار نمی

  .به نابودی کشيده شده است... بسياری از آثار باستانی اصفهان، شيراز، خراسان، کرمان و . برخوردار نيستند

  
   



بنياد ميراث پاسارگاد که به کوشش عده ای از عالقمندآن به فرهنگ ايران تشکيل يافته با پشتکار و 
است به سهم خود در بيدار سازی وجدان ها در امر حراست از فرهنگ و ميراث همت خانم شکوه ميرزادگی توانسته 

ن ثبت شد  توان به دفاع از خشک شدن زاينده رود ، درياچه اوروميه،  از ان جمله می.  بردارد باستانی ايران گام های مهمی
نامه سرگشاده بنياد ميراث پاسارگاد به رهبران و کوشندگان سازمان ها و گروه های سياسی اپوزيسيون در داخل ،يلدا جهانی

  com.info@savepasargad.   برد نام… روز کورش بزرگو خارج ايران، پيشنهاد 

١ - René Cassin  

٢ - Jean Peters Humphrey  

  نه به گزارشگر ويژه سازمان ملل، آری به ادامه سرکوب آزادی بيان: جمهوری اسالمی ايران  - ٣

  به گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران...  و، نويسندگان،نامه سر گشاده دانشگاهيان - ۴

  ن مادران پارک الله در آلمان با آقای احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر ايرانديدار حاميا - ۵

  بر اساس گزارشات گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر - ۶

  گزارش آماری نقض حقوق بشر - ٧
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  دانمجازات مضاعف برای مدافعان حقوق بشر در زن - ٩

  به آزارهای قضايی عليه خانم نرگس محمدی پايان دهيد - ١٠

  مجازات مضاعف برای مدافعان حقوق بشر در زندان - ١١

  دنقائص فاحشی در کارنامه حقوق بشر ايران وجود دار - ١٢

  بيانيه نه سازمان خطاب به مجلس شورای اسالمی در باره پيش نويس قانون جديد ضد جامعه مدنی - ١٣

  آخرين مقاله وبالگ نويس سيامک مهر از زندان رجايی شهر - ١۴

  جايزه بهترين خبرنگار در بزرگترين زندان خبرنگاران جهان - ١۵

   شرح مقاالت افشاگرانه اش درباره فساد اقتصادی دولت احمدی نژادنامه بهمن احمدی امويی به نمايندگان مجلس در - ١۶

  احضار دو تن از فعاالن جبهه ملی ايران توسط وزارت اطالعات - ١٧

  احمد زيدآبادی برنده جايزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان يونسکو و گيامورو کانو - ١٨

  دولت ايران در باره ناپديد شدن موسوی، کروبی و همسرانشان پاسخ بدهد: گروه تحقيق سازمان ملل - ١٩

  روز جهانی حمايت از قربانيان شکنجه - ٢٠



  گزارش کميته حقوق بشر و نقض موارد متعدد کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی از سوی جمهوری اسالمی - ٢١

  زندانيان حقوقی دارند - ٢٢

  مقررات سازمان ملل درمان پزشکی مناسب برای زندانيان عقيدتی را الزامی می سازند - ٢٣

  درخواست برای معرفی شاهد شش ماه پس از مرگ هاله سحابی - ٢۴

  شکنجه؛ روايت يک زندانی سياسی - ٢۵

  ی نيستسکينه محمدی مستحق مرگ نبوده و تغيير سنگسار به اعدام هم قانون - ٢۶

  موج اعدام های پنهانی بايد پايان يابد: عفو بين الملل  - ٢٧

  کشتن انسان و حتی هر موجود زنده ای در هر شرايطی، محکوم و جنايت محض است - ٢٨

  حکومت ايران بايد اجرای حکم اعدام را متوقف و مجازات اعدام را ملغا کند: اتحاديه اروپا - ٢٩

  نامه سرگشاده بازماندگان قتل عام سراسری به احمد شهيد - ٣٠

   و نامه های اعتراضی آقای منتظری به روايت اسناد۶٧سير افشای اعدامهای تابستان  - ٣١

  ؛ سال انزوای ايران به دليل نقض حقوق بشر٢٠١١ - ٣٢

  حقوق بشر در ايران آمار اعدام مخفيانه؛ در مرز فاجعهگفتگو با سخنگوی کمپين بين المللی  - ٣٣

  تهديدات و فشارها بر خانواده فرهاد وکيلی در گفتگو با خواهرش - ٣۴

   سال حبس به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد۴يک زندانی سياسی پس از  - ٣۵

  المللی حقوق مدنی و سياسی اق بينتضاد قوانين و عملکرد جمهوری اسالمی با ميث - ٣۶

  حکومت مذهبی، منبع اصلی خشونت عليه زنان - ٣٧

  ع خشونت عليه زنان و روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان توسط عوامل دولتی و غير دولتیاعالميۀ رف - ٣٨

   نوامبر روز مبارزه با خشونت عليه زنان٢۵ -رسوم مجرمانه  - ٣٩

  هفت تا شوهر دارممن  - ۴٠

فعاالن حقوق زن مريم بهرمن و محبوبه کرمی را ,فراخوان فوری ـ برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر  - ۴١
  آزاد کنيد

  طهماسبی جايزه آليسون دفورژ دريافت کردسوسن  - ۴٢

  مالقات با احمد شهيد و همکارانش - ۴٣

  ايران، سرزمين آزار و اذيت کودکان - ۴۴

  سالروز تصويب پيمان نامه کودک و تداوم بی توجهی به حقوق کودکان - ۴۵

  اجتماعی و فرهنگی از رضا شهابی, پشتيبانی صدها تن از فعالين سياسی  - ۴۶



   رسانه آزاد و نهاد از ازادی بی قيد و شرط او- سياسی اجتماعی و فرهنگی حمايت بيش از هشتصد فعال  - ۴٧

  پيام همبستگی آلکس کالينيکس به رضا شهابی - ۴٨

  به نقل از جالل ايجادی - ۴٩

  رياچه اروميهبحران اکولوژيکی د - ۵٠

 حکم ١۶ حکم قضايی، ۴۵ سياسی، -  بازداشت فعاالن مدنی ٣٢۶: گزارش شش ماهه نقض حقوق بشر در آذربايجان  - ۵١
  شالق، کمپين بين المللی حقوق بشر

  ی اروميه  معترض به وضعيت درياچه۵٧ ضربه شالق حکم ١٣٩٠و  سال حبس ٢۶ - ۵٢
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