
 

 

 ی سرگشاده به فرانسوا اوالندنامه

 حقوق بشر  برقرار  نکنیدی روابط تجاری با ایران را به هزینه

 

  2016ژانویه  25پاریس، 

 (1394بهمن  5)

 آقای رئیس جمهور،

ی جامعه» ،های عضو آنانو سازم «های حقوق بشرللی جامعهالمفدراسیون بین»به دیدار آتی رئیس جمهور ایران روحانی از پاریس،  نظر

وخیم  یتمایلند نگرانی شدید خود را از وضع ،«کانون مدافعان حقوق بشر»و  «ی دفاع از حقوق بشر در ایرانجامعه»، فرانسه« حقوق بشر

با رئیس جمهور روحانی و هر گونه تبادل نظرِ  وگوهای خودحقوق بشر در ایران ابراز و از شما درخواست کنند این مسایل مهم را در گفت

 مردان ایران بگنجانید.خود با دولت

ی گذشته به شکل چشم گیری از دستور کار خارج ماند؛ با وجود هادر سالای وگوهای هستهتاسف بار ایران در سراسر گفتی کارنامه

ی ،  بارها از جامعهپیشین عالی حقوق بشر سازمان ملل کمیسر ،ناوی پیالیی مدنی و دیگران، از جمله های جامعهکه سازماناین

 ی خود با ایران مطرح کند. هاتبادلی المللی خواستند حقوق بشر را در کلیهبین

کشورهای مختلف به تهران یا استقبال  ی ازیهاتوجهی به وضعیت جدی حقوق بشر در ایران با اعزام هیاتالمللی به بیی بینتمایل جامعه

روابط دوستانه ی ی تجارت و برقراری دوبارهی زیادی دربارههای خود حتا آشکارتر شده است. صحبتهاز مسؤوالن ایرانی در پایتختا

 ی ایران یا با ایران عنوان نکرده است.رسمی خود درباره گفتارِشود، اما هیچ دولتی تاکنون موضوع مهم حقوق بشر را در انجام می

آخرین باری بود  2005سال اند. از همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ادامه داده خودداریمردان ایران به تعالوه بر این، دول

وضعیت حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید، با وجود ی گر ویژهگزارش[ 1]  .ندکه کارشناسان حقوق بشر از ایران دیدار کرد

المللی حقوق های بین، هرگز امکان ورود به ایران را نیافته است. به عالوه، سازمان2011در سال  در پی انتخاب خود بسیاری هادرخواست

ی تحقیق به ایران هاهیاتاند اجازه نیافته( 135۷)اواخر  19۷9 سال های حقوق بشر، از اوایلالمللی جامعهبشر، از جمله فدراسیون بین

، در ایران و نظارت ی دفاع از حقوق بشر در ایران  و کانون مدافعان حقوق بشرجامعهراسیون، های ایرانی عضو فدبفرستند. فعالیت سازمان

 [2] آنها بر وضعیت حقوق بشر در کشور خود ممنوع است.

به برای توجه  هاکنند، از جمله فرانسه، از این فرصتاست کشورهایی که با ایران روابط سیاسی و اقتصادی برقرار می ضروریبنابراین، 

ی اساسی هاکنیم دغدغهاین خاطر از شما آقای رئیس جمهور درخواست میبحران جاری حقوق بشری در این کشور استفاده کنند. به

یم در دیدار خود با رئیس جمهوری ایران مطرح کنید و بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اصرار اهحقوق بشری را که در زیر عنوان کرد

 بورزید. 

 نیان عقیدتی و قربانیان دیگر سرکوب خشن آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکلزندا( 1

. سرکوب، سانسور شتقرار دا 1۷3ی کشور در رتبه 1۸0در میان  2015ایران در شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز در سال 

زندانی عقیدتی در  1000عان حقوق بشر امری عادی است. در حدود کردن مخالفان سیاسی و مداف و استفاده از قوانین مبهم برای زندانی 



نگاران، فعاالن مستقل سندیکایی، فعاالن حقوق زنان و فعاالن برند؛ از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامهی زندان به سر میهاپشت میله

 اند. ا آزادی تشکل زندانی شدهآمیز از آزادی بیان، آزادی گردهمایی یصلح یخاطر استفادهسیاسی، که همگی به

، چهار زندانی عقیدتی دوتابعیتی ایرانی ـ آمریکایی در 2016ژانویه  16المللی، ی بینبین ایران و جامعهای در روز اجرای توافق هسته

موردی وگوهای تکنه گفتکنیم که این گوزندانیان بین ایران و آمریکا آزاد شدند. ضمن استقبال از آزادی آنها، خاطرنشان میی مبادله

زندانی عقیدتی هستند و هیچ کند. صدها شهروند دیگر ایرانی سیاسی مشکل سرکوب عمومی و حبس خودسرانه در ایران را حل نمی

 کند. در مورد بسیاری از این زندانیان اطالعات کافی در دست نیست.کشور دیگری برای آزادی آنها مذاکره نمی

طورِ رسمی حبس چندین زندانی را در ایران خودسرانه اعالم کرده است. حبس خودسرانه به مورد در گروه تحقیق سازمان ملل
 برند: سیزده تن از این عده هنوز در زندان به سر می

  ( و همسر 13۸۸آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی )دو تن از نامزدهای انتخابات مورد اختالف ریاست جمهوری در سال

 ، خانم زهرا رهنورد؛آقای موسوی

  مدافعان حقوق بشر(؛[ 4]و عبدالفتاح سلطانی [ 3]آقایان محمد صدیق کبودوند( 

 نگار(؛آقای خسرو کردپور )روزنامه 

 [5] سال زندان محکوم شدند. 20هر یک به  2010بهایی که در سال ی هفت رهبر جامعه 

شوند، مورد مردان ایران میکه بیش از همه قربانی دولت فعاالن سندیکایی و مدافعان حقوق مدنی از جمله کسانی هستند
ی طوالنی زندان را در شرایط بد و هاافتند. بعضی از این زندانیان عقیدتی که حکممی گیرند و به زنداناذیت و آزار آنها قرار می

 گذرانند، از این قرارند:می خشن

  زاده )فعاالن سندیکایی(؛ظیمزاده و جعفر عرضا شهابی زکریا، بهنام ابراهیمآقایان 

 خانم آتنا فرقدانی و خانم آتنا دائمی )فعاالن حقوق کودک(؛ و 

 [۷] خانم بهاره هدایت و خانم نرگس محمدی )مدافعان حقوق بشر(.[ 6]زاده، آقای محمد سیف 

زندان ی ی تازههامانده بود به حکمیا چیزی به پایان حبس شان ن چندین فعال سندیکایی زندانی که یا حبس خود را به پایان رسانیده

 11ی سندیکایی خود حکم هاخاطر فعالیتاند تا از آزادی آنها جلوگیری شود. آقای شاهرخ زمانی، فعال سندیکایی، که بهمحکوم شده

 در شرایط بسیار مشکوکی در زندان درگذشت. 1394شهریور  22گذراند، در تاریخ می سال زندان را

طورِ سال زندان محکوم شده بود به 6که به  ،2012ساخاروف در سال ی جایزهی ، وکیل حقوق بشری و گیرندهخانم نسرین ستوده

آزاد شد. با وجود این، سفر او به خارج از کشور ممنوع است، دولت بر ارتباطات او نظارت دارد و او و همسرش  1392ناگهانی در شهریور 

 رو هستند.مردان ایران روببا تهدید و آزار دولت

  برند. خاطر استفاده از از آزادی بیان در زندان به سر میبه نگارنگار و وبالگروزنامه 3۸کم ، دست2016ماه ژانویه ی در نیمه

 مطبوعات و مجازی فضای در غربی متخاصم یهادولت با همکار نفوذی شبکه »به عضویت در  1394در آبان نگاران شماری از این روزنامه

ساز. خودسرانه دستگیر شدند، از جمله آقایان عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی و سامان صفرزایی و خانم آفرین چیت ومتهم « کشور

کرد، اما روشن نیست که چه اقدامی غیرمستقیمی نگاران انتقاد ظاهر از دستگیری روزنامهآقای روحانی، رئیس جمهور، در آن زمان به

 حبس خودسرانه آنها کرده و اصال دست به اقدامی زده است یا خیر. برای پایان دادن به 

ی ش دربارهیا پرسبا دولت ت مخالفت آشکار أنگار بود تا قربانی سرکوب دولتی شد. هر فردی که جردر ایران نباید فعال یا روزنامه

 ی اخیر از این قرارند:هادارد. بعضی از نمونهسیاسی قرار ی جرایمی با انگیزه ی آن را به خود بدهد در خطر اتهام بههاسیاست

 که خود ای ی جایگزین پزشکی و بنیانگذار گروه عرفان حلقه )موسسههانظریه یآقای محمد علی طاهری، نویسنده

به اعدام محکوم شد. « فساد روی زمین»به اتهام  1394مرداد  10کند( در تاریخ را فرهنگی و هنری توصیف می

 برد.ملغا شد، اما او هنوز در زندان به سر می« توبه»ویا پس از حکم اعدام او گ



 به اتهام  1394ساز( در اردیبهشت دان( و حسین رجبیان )فیلمآقایان مهدی رجبیان و یوسف عمادی )دو موسیقی

تظار به شش سال زندان و جریمه زیاد نقدی محکوم شدند و اکنون در ان« تبلیغ علیه نظام»و « توهین به مقدسات»

 برند. تجدید نظر به سر میی نتیجه

  اقدام علیه امنیت ملی، تماس »، آقای مهدی موسوی و خانم فاطمه اختصاری )دو شاعر( به اتهام 1394مهر  21روز

ضربه  99سال و شش ماه زندان و  11سال و  9به ترتیب به « ی خارجی و هنرمندان مخالف در خارجهابا رسانه

 برای پرهیز از حبس خودسرانه ایران را ترک کردند.  1394ن دو در آذر شالق محکوم شدند. ای

  که به « نوشتن بر شهر»خاطر ساختن فیلم مستندساز، به، آقای کیوان کریمی، فیلم1394مهر  23روز

ضربه شالق محکوم شد. اتهام  223پردازد، به شش سال زندان و می در تهران 135۷پس از انقالب  یهادیوارنویسی

 برد.ی تجدید نظر به سر میاکنون در انتظار نتیجهاو بود. « توهین به مقدساتتبلیغ علیه نظام و »او 

 ی دینی و قومیها( آزار اقلیت2

  ی دینی و قومی در ایران در قانون و عمل قربانی تبعیض گسترده هستند.هااقلیت

 مربوط به عمل به دین خود در زندان به سر« جرایم»سیاسی یا  یانگیزهیی با های مختلف دینی به اتهامهاتن از پیروان اقلیت هاده

کم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان مسیحی، دست 90تن از پیروان آیین بهایی، بیش از  ۷4، 1394برند. در اوایل مهر می

 اهل سنت در زندان بودند. 

، توقیف های خودسرانه و نیز بستن محل کسب و کار، حمله به خانههامله دستگیریروبروست، از جای ی ویژههااقلیت بهایی با تبعیض

 دفن مردگان و محرومیت از آموزش عالی.ی ، ندادن اجازههادارایی، تخریب گورستان

. روز اندودهبساختن مسجد در شهرهای بزرگ محروم ی مسلمانان اهل سنت نیز که قربانی دستگیری و تبعیض هستند، سالهاست از اجازه

کارکنان شهرداری تهران، با حمایت نیروهای امنیتی، قرار گرفت و ی خصوصی اهل سنت در تهران مورد حملهی ، نمازخانه1394مرداد  ۷

 طورِ کامل تخریب شد. تقریبا به

ی هاخاطر شرکت در اعتراضبه هااین اقلیتافرادِ مردان قرار دارند. شماری از ی عرب و آذری ایران نیز هدف سرکوب دولتهااقلیت

 اند. آمیز دستگیر و زندانی شدهصلح

، 2015آید: در سال می ی دینی و قومی به اجرا درهامجازات اعدام بر اساس جرایم مبهم به میزان نامتناسبی علیه افرادی از اقلیت

کُرد و شمار نامعلومی از  20ان اهل سنت و در حدود مسلم 30ی سیاسی اعدام شدند. بیش از هاتن کُرد و یک بلوچ به اتهام 11کم دست

 محکوم به اعدام هستند. ی سیاسی هابه اتهاماکنون اقلیت بلوچ 

 حقوق زنان  عدم شناسایی( 3

قرار  135ی در رتبهایران ، 2014توانمندسازی سیاسی زنان در سال ی کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در زمینه 142در میان 

شدت علیه زنان ازدواج، طالق، حضانت کودکان، ارث و تابعیت، بهی قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی در زمینهفت. گر

  گذاری دیگری در جریان است که مشارکت زنان در بازار کار را کاهش خواهد داد. ی قانونها. طرحاندتبعیض قائل شده

 دانشگاهی و تماشای مسابقات ورزشی مردان محروم هستند.  ایزنان از ورود به بعضی رشته

 المللی هستندیی که به صراحت ناقض حقوق بینهارشد فزاینده در اجرای مجازات اعدام، از جمله اعدام (4 

گان مردم انجام شد. اعدام در برابر دید 53تن اعدام شدند و از این میان  ۷43کم شاهد شمار زیادی اعدام در ایران بود: دست 2014سال 

به بعد است. در حدود سه چهارم محکومان متهم  19۸9اعدام شدند که بیشترین تعداد اعدام از سال تن  1000در حدود ، 2015در سال 

و  هابلوچویژه کُردها و ی قومی بودند، بههاو نیز از اقلیت از آنها افراد فقیرقابل توجهی شمار به جرایم مربوط به مواد مخدر بودند و 

  مهاجران افغان.



جنسی توافقی بین مردان، زنا، تکرار نوشیدن مشروب  یشمار زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام است، از جمله رابطه

ازین ناقض مستقیم مو هاالکلی، دزدی، سَب نبی، بعضی جرایم اقتصادی، بعضی جرایم مذهبی و سیاسی و قاچاق مواد مخدر. این اعدام

 اجرا شود. « هاترین جنایتجدی»دارند که مجازات اعدام، در صورت وجود، باید فقط برای می المللی حقوق بشر است که مقررحقوق بین

سال داشتند در  1۸تن که در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر  160، در حدود هاشود. بنا به گزارشاعدام نوجوانان هنوز در ایران انجام می 

، در حالی که مذاکرات 2015اعدام شدند و حداقل چهار تن دیگر در سال  2014سال متهم نوجوان در  13کم برند. دستمی ان به سرزند

سال  1۸نیز در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از  2016اعدام شده در ژانویه  اشخاصِرود که یکی از درجریان بود. گمان میای هسته

 داشته است. 

 پارلمانیی انتخابات آزاد و منصفانهنبود ( 5

، انتخابات پارلمانی در ایران برگزار خواهد شد. مردم ایران در گذشته پیوسته از حق مشارکت آزاد، داوطلب انتخاب 1394در اوایل اسفند 

 اند. دادن محروم شده رأیشدن و 

ی اجرایی ها، هیاتهااول بررسی صالحیتی ام کردند. در مرحلهنثبت 1394تن برای نامزدی در انتخابات پارلمانی اسفند  12000بیش از 

کار شورای نگهبان ، نهاد به شدت محافظه1394دی  26نامزد را تایید کردند. روز  11000 اجرایی صالحیت نزدیک به یوابسته به قوه

های اصالح طلب تن را رد کرده است. گروه ۷000درصد از نامزدها یعنی در حدود  55، صالحیت هادوم بررسیی در مرحلهاعالم کرد که 

 نامزد آنها در سراسر کشور برای شرکت در انتخابات تایید شده است.  3000تن از  30اعالم کردند که صالحیت تنها 

رند در انتخابات علنی اعالم کرد که کسانی که با رژیم موافق نیستند صالحیت ندا طورِبهای ، رهبر ایران آیت اهلل خامنه1394دی  30روز 

 است. « نامزدهای صالح»دادن به  رأیایرانیان ی همهی نامزد شوند و وظیفه

جهانی حقوق بشر و میثاق ی کاری در فرایند انتخاباتی نقض مستقیم اصول دمکراتیک و حقوق انسانی و سیاسی مشروح در اعالمیهدست

 است.المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران متعاهد آنهبین

ی اروپا و نمایندگان اتحادیه های، از رهبران دولتاهی اقتصادی علیه ایران در پی اجرای توافق هستهاما با استقبال از برچیده شدن تحریم

 اده کنند. فشار در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران استفخود با همتایان ایران برای ی ویژه فرانسه انتظار داریم از ارتباط دوبارهو به

پس از مقام رهبری عالیترین »اجرایی است، اما در قانون اساسی رئیس جمهور ی در نظام سیاسی ایران، رهبر دارای اختیار کامل بر قوه

کار بهبه نفع حق مشارکت سیاسی مردم  تواندکه میدهد تعیین شده است و این عنوان به او اختیارات مشخصی می« مقام رسمی کشور

 .بگیرد

وگوی خود با رئیس جمهور روحانی مطرح کنید و از او بخواهید از خواهیم مسایل باال را در گفتمی بنابراین، آقای رئیس جمهور، از شما

 ،المللی حقوق بشرقدرت و نفوذ خود برای تضمین رعایت حقوق بشر و ترویج آن در ایران، طبق تعهدات این کشور بر اساس حقوق بین

 استفاده کند.

 ا احترام،ب

 (LDH)فرانسه ی حقوق بشر جامعه، رئیس فرانسواز دومون

 (DHRC) کانون مدافعان حقوق بشر، رئیس شیرین عبادی

 ( LDDHIی دفاع از حقوق بشر در ایران )جامعه و( FIDH)های حقوق بشر المللی جامعه، رئیس فدراسیون بینعبدالکریم الهیجی

 :توضیحات

سازمان ملل برای مسکن  یگر ویژهو گزارش 2005فوریه  6ژانویه تا  29ان ملل در مورد خشونت علیه زنان از سازم یگر ویژهگزارش [1]

 از ایران دیدار کردند. 2005ژوئیه  30تا  19مناسب از 

بوده است. کانون ناچار از فعالیت در خارج  19۸3سیس در فرانسه در سال أ( از زمان تLDDHIی دفاع از حقوق بشر در ایران )جامعه [2]

با خشونت تعطیل شد. اعضای آن از آن پس مورد  200۸در ایران تاسیس شد، اما در سال  2001( در سال DHRCمدافعان حقوق بشر )

 اند )نگاه کنید به اطالعات در پایین(.آزار قرار گرفته و زندانی شده



 .رئیس سازمان حقوق بشر کردستان [3]

 های حقوق بشر(.المللی جامعهفعان حقوق بشر )سازمان عضو فدراسیون بینعضو بنیانگذار کانون مدا [4]

 کنند.سال زندان کاهش یافت که در حال حاضر سپری می 10به  2015ی آنها در نوامبر هاحکم [5]

ش رو به وخامت عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر که از مراقبت درست پزشکی در زندان محروم مانده و وضعیت سالمتی ا [6]

 است.

به علت تشدید بیماری مدت کوتاهی  1394در زندان است. وی در مهر  1394سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از اردیبهشت  [۷]

محمدی به علت زندانی شدن مادرشان ساله خانم نرگس  9به بیمارستان اعزام شد و در آنجا او را به تخت زنجیر کردند. فرزندان دو قلوی 

 سیاسی است بروند.ی شدند نزد پدرشان که در فرانسه پناهنده ناگزیر


