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  حقوق بشر در ايرانفاحش و مستمر نقض   در بارهقطعنامه
  ابرازی از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

 نفر از ٨۶احکام محکوميت  اعالم کرد که ١٣٨٨ی تهران در اواخر اسفند سراداد  کهآنجااز 
 ٢۴ز در رو و همان دادسرا رداد محاکمه شده اند قطعيت یافتهاشخاصی که پس از انتخابات خ

مجازات اعدام به انتخابات به اتهام محاربه به نتيجه که شش نفر از معترضان  تایيد کرد اسفند
 محکوميت های اخير شدت اختناق حاکم بر ضد مردم ایران را به نمایش می ،محکوم شده اند

   .گذارند
 به ) ١٣٨٧ ـ ١٣٨٨ (٢٠٠٩وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران در سال   کهآنجااز 

که پيشتر نيز به شدت جریان داشت، نقض فاحش حقوق بشر ؛ شدت به وخامت گرایيده است
، که رئيس جمهور کنونی برنده آن ١٣٨٨ خرداد ٢٢بالفاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری در 

د به قص خرداد، ميليون ها نفر در مخالفت با نتيجه انتخابات و ٢٣از روز . اوج گرفتکامال اعالم شد، 
  .رای خود به خيابان ها ریختنددفاع از 

طی هفته ها و ماه های پس از انتخابات خرداد، مقامات جمهوری اسالمی به شدت و   کهآنجااز 
  ؛بی رحمانه با معترضان مسالمت جو مقابله و هر گونه مخالفتی را سرکوب کرده اند

نی نخست وزیر پيشين  که دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، یعگروه تحقيقی
 ١٣٨٨مجلس مهدی کروبی تشکيل داده بودند در شهریور پيشين ميرحسين موسوی و رئيس 

 تن از معترضان مسالمت جو به دست نيروهای امنيتی و لباس شخصی ٧٢اعالم کرد که حداقل 
ار طی اذیت و آزیا بر اثر کتک یا های نيروی شبه نظامی بسيج یا در خيابان ها یا زیر شکنجه و 

 از آن پس به بيش از کشته شدگان تعداد. کشته شده اندمخوف بازداشت در بازداشتگاه های 
اسناد مربوط به بازداشت شدگان مرد و زن را که در تحقيق   و این گروه نفر افزایش یافته١٠٠

ز عالوه بر دستگيری هزاران نفر ا. زندان مورد تجاوز قرار گرفته بودند گردآوری و منتشر کرد
معترضان در سرکوب پس از انتخابات در پایتخت، تهران، و شهرهای دیگر، صدها نفر از فعاالن و 
رهبران سياسی نيز، اغلب بدون حکم دستگيری، بازداشت شدند و ماه ها بدون تفهيم اتهام و 

قضایی و اغلب بدون تماس با وکيل یا خانواده هایشان در سلول های انفرادی موازین  رعایت 
بعضی از آنها، از جمله وزرا و نمایندگان پيشين مجلس، به زندان های طوالنی مدت .  دندمان

   .محکوم شده اند
های گروهی فرمایشی بر ضد بازداشت شدگان پس از انتخابات که از » دادگاه«طی  که آنجااز 

ر اساس قضایی و به ویژه حق محاکمه عادالنه بموازین بی اعتنایی به   شروع شد، ١٣٨٨مرداد 
  ؛به نمایش در آمدموازین بين المللی آشکارا 

.  نفر از بازداشت شدگان مورد محاکمه قرار گرفتند١٠٠در یکی از جلسات دادگاه، در حدود 
قرار بگيرند » محاکمه«شدند و حتا پيش از این که مورد » اعتراف«بسياری از آنها آشکارا وادار به 

  .که خود را مجرم اعالم می کردنددر حالی فيلم های تلویزیونی از آنها پخش شد 
  ؛ روزنامه نگار و نویسنده در زندان هستند۶٠بيش از منابع موثق  بنا به  کهآنجااز 

ده ها . یک روزنامه نگار به نام عليرضا افتخاری در اثر ضربه به جمجه اش کشته شده است
کردستان عراق، ترکيه، اروپا و در  روزنامه نگار و نویسنده در پی انتخابات از ایران فرار کرده و

، مورد کرده اندخودسرانه بازداشت را ی روزنامه نگاران دیگرکشورهای دیگر پراکنده شده اند؛ 
اند، به عنوان مثال نگه داشته و ماه ها بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت داده اند اذیت و آزار قرار 

. عماد بهاورو انی غياثوند، خليل درمنکی، عيسی سحرخيز، بدرالسادات مفيدی، سوسن محمدخ
طوالنی مدت محکوم شده اند، از جمله سيد مسعود لواسانی های به زندان از آنان  ین نفرچند

، بهمن احمدی ) سال۵(، سعيد ليالز ) سال زندان و پنج سال تبعيد۶(، احمد زیدآبادی ) سال٨/۵(
، رضا رفيعی ) سال۶(عود باستانی ، مس) سال۶(، کيوان صميمی بهبهانی ) سال۶(اموئی 

، ) سال۴(، جواد ماهزاده ) سال۶(، هنگامه شهيدی ) سال۶(، اميد منتظری ) سال٧(فروشانی 
  ). سال٣(رضا نوربخش 
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به سر  بازداشت های خودسرانه  شده و دردستگيرمدافعان حقوق بشر نيز تعدادی از   کهآنجااز 
، کاوه  برنده چندین جایزه بين المللی حقوق بشرقی، عمادالدین با:  اندجملهآن از می برند و 

قاسمی کرمانشاهی، علی مليحی، کوهيار گودرزی و شيوا نظرآهاری، که بعد از انتخابات دو بار 
مقامات او و بعضی از همکارانش را  ؛در سلول انفرادی به سر می بردهم بازداشت شده و هنوز 

  . ارج متهم کرده اندبه داشتن ارتباط با گروه های مخالف در خ
کانون مدافعان حقوق بشر، که عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر است و به 

 به شدت شيرین عبادی و همکارانش تشکيل شده، ٢٠٠٣سال  صلحِ نوبل وسيله برنده جایزه 
 مراسمی به مناسبت شصتمين در آستانه ١٣٨٧پایيز دفتر این کانون در . است شده سرکوب
اعضای آن دائم مورد . جهانی حقوق بشر تعطيل شد و هنوز بسته استرد تصویب اعالميه سالگ

دو تن از اعضای موسس آن، آقایان عبدالفتاح سلطانی . آزار قرار می گيرند و بازداشت می شوند
و محمد علی دادخواه، در پی انتخابات بازداشت شدند و هر یک بيش از دو ماه در زندان به سر 

شهر  به آقای سلطانی اجازه داده نشد برای دریافت جایزه حقوق بشر ١٣٨٨در ماه مهر . دبردن
  . آلمان سفر کندبه نورنبرگ 

ند  اواسط اسفدر، نيز  و برنده چندین جایزه بين المللیجعفر پناهی، فيلمساز ممتاز  کهآنجااز 
  ؛ خودسرانه دستگير شده است١٣٨٨

تغيير زن، عاليه اقدام دوست، به خاطر فعاليت هایش در کمپين یکی از مدافعان حقوق   کهآنجااز 
 ٣  جنسيت مبارزه می کند، در حال گذراندن حکم مبتنی بربرابری، که بر ضد تبعيض قانونی برای 
 عضو کمپين در زمان های مختلف بازداشت شده اند و بعضی از ۵٠حداقل  ؛خود استزندان سال 

در حال حاضر در زندان » مادران عزادار« زنان عضو گروهی به نام آنها از جمله محبوبه کرمی و نيز
  . اندبرده تعدادی از فعاالن حقوق زن به خارج از کشور پناه . به سر می برند

عالوه بر تبعيض های موجود مثل نفی حق زنان برای گرفتن طالق یا حضانت کودکان  که آنجااز 
باید در دانشگاه های شهر محل ناگزیر  به بعد ١٣٨٨از شهریور پس از طالق، دانشجویان دختر 

 آزاد آنان به آموزش عالی محدود شده يابیزندگی شان تحصيل کنند و بدین ترتيب حق دست
 از سوی دیگر، الیحه حمایت از خانواده که در حال حاضر در کميسيون های مجلس مورد ؛است

   . همسر اول، همسر دوم اختيار کنندبررسی است، به مردان اجازه می دهد بدون نياز به اجازه 
و فعاالن سندیکایی شده کارگران پيوسته از حق تشکيل اتحادیه های آزاد کارگری منع   کهآنجااز 

    ؛به شدت سرکوب می شوند
این دست، منصور اسالو، رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از مثال شاخص 

در زندان مانده و ها هر بار ماه در سال های گذشته زداشت شده و و حومه است، که چندین بار با
به ميان دوره محکوميت او را برای گذراندن . سرانجام نيز به پنج سال زندان محکوم شده است

معاون . در فاصله دوری از شهر کرج، فرستاده اندخشن ترین مجرمان عادی در زندان رجایی شهر، 
   .  سال زندان است٢ذراندن حکم او، ابراهيم مددی، در حال گ

ها و فعاالن مستقل دانشجویی به ویژه پس از انتخابات خرداد با سرکوب و آزار انجمن   کهآنجااز 
  ؛و تعقيب شدید روبرو بوده اند

بعضی از خوابگاه های دانشجویی در تهران، اصفهان و شيراز را به طرز مهاجمان  ،پس از انتخابات
گزارش ها حاکی بود که در این حمله ها در تهران پنج دانشجو، در اصفهان . فجيعی در هم کوبيدند

دانشجویان بسياری از ادامه تحصيل . دو دانشجو و در شيراز نيز دو دانشجو کشته شده اند
ی از مسئوالن یک یک. دان های سنگين محکوم شده اندشجویان به زنمحروم اند و بعضی از دان

 در زندان به سر می ١٣٨٨از اوایل دی ماه بدون اتهام دانشجویی، به نام بهاره هدایت، انجمن 
 دیگر دانشجویی، که چندین بار در سال های اخير بازداشت شده است مسئولمجيد توکلی، . برد

، به نام محمد امين  دیگریک دانشجوی جوان. دان محکوم شد سال زن۵/٨ به ١٣٨٨در دی ماه 
به مجازات اعدام محکوم  ١٣٨٨وليان، به خاطر شرکت در اعتراض های خيابانی، در اواسط اسفند 

   . شده است
   ؛ روزنامه و نشریه ممنوع شده اند٢٠ظرف دو سال گذشته، در حدود   کهآنجااز 

 مجوز مانده و انتظاردر  سال ین بعضی کتاب ها چند.نشر کتاب با سانسور شدیدی همراه است
مجوز برای چاپ دوباره بعضی کتاب ها صادر . شده اندموفق به دریافت اجازه انتشار نسرانجام نيز 
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چندین بعضی دیگر، به ویژه رمان ها، تنها به شرطی مجوز نشر دریافت می کنند که . نمی گردد
د از آنها حذف شود که اغلب در نتيجه این کار داستان ها فصل کامل یا پاراگراف و جمله های متعد

   . نامفهوم می شود
   ؛بی بهره اندانجمن ل ينویسندگان و روزنامه نگاران از حق تشک  کهآنجااز 

کانون نویسندگان ایران، که مقامات از ثبت آن سر باز زده اند، در هفت سال گذشته موفق به 
انجمن صنفی روزنامه نگاران که رسما به ثبت رسيده . برگزاری مجمع عمومی خود نشده است

   .شداعالم بود، سال گذشته ممنوع 
 مورد که در سال ٩۴از و تعداد اعدام در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته   کهآنجااز 

- ١٣٨٨ (٢٠٠٩ مورد در سال ٣٨٨شده بود به محاسبه  غيررسمیبه گونه ) ١٣٨٣ ـ ١٣٨۴( ٢٠٠۵
ایران تعداد اعدام از نظر در نتيجه، . تعداد واقعی احتماال بيشتر است، ولی است رسيده )١٣٨٧

اما . نایل آمده استجهان مقام اول به  جمعيتسرانه با در نظر گرفتن  مقام دوم و بهپس از چين 
، ٢٠٠٧ مورد در سال ١٢: جمهوری اسالمی به راحتی مقام اول در اعدام نوجوانان را در اختيار دارد

    .٢٠٠٩ مورد در سال ۵ و حداقل ٢٠٠٨ مورد در سال هشت
   ؛محکوم شده انداعدام به قتل یا قاچاق مواد مخدر و به اتهام هزاران زندانی   کهآنجااز 

 بر اساس از ایران دیدار کرد، ١٣٨٨به گزارش یک هيات پارلمانی افغانستان که در اواخر بهمن 
 ٣٠٠٠ افغانی زندانی در ایران در حدود ۵۶٠٠ ایران، از  قوه قضایيه هایمقاماطالعات دریافتی از 

   . نفر، اغلب به خاطر قاچاق مواد مخدر، محکوم به اعدام هستند
، دو ١٣٨٨در دی ماه و  صورت گرفته اعدام ١١۵ظرف دو ماه پس از انتخابات، حداقل   کهآنجااز 

   ؛ از انتخابات اعدام شدند اتهام های مربوط به ناآرامی های پسدر ارتباط باسياسی  زندانی
، به آنان هم نسبت اتهام مبهم محاربه که پيوسته عليه زندانيان سياسی به کار گرفته می شود

   .داده شد
اعضای اقليت های قومی و مذهبی و نيز زندانيان سياسی اغلب قربانی مجازات   کهآنجااز 

   ؛می شونداعدام 
وب ایران در بسياری موارد قربانی محاکمه های جن ی گروه های قومی بلوچ، کرد و عرِباعضا

فوری و اعدام بوده اند و گاهی به فاصله دو سه روز پس از دستگيری در انظار عمومی به دار 
 و حق قضاییموازین به رسمی آویخته شده اند، که این خود نشان دهنده بی اعتنایی مقامات 

   .محاکمه عادالنه است
 مذهبی که در قانون اساسی به رسميت شناخته نشده اند اعضای اقليت های  کهآنجااز 

در سال های اخير به ویژه  ؛پيوسته مورد آزار و به اتهام ارتداد و بدعت مورد پيگرد قرار می گيرند
 و اعضای گروه آل یاسين دستگير و محاکمه شده ، یک گروه صوفی،پيروان آئين بهایی و اهل حق

  . اند

  :ی جامعه های حقوق بشرکنگره فدراسيون بين الملل
  جنبش ميليون ها ایرانی، عظمت  تایيدبا 

خود را از تمام مردمی که خواهان حق رای، اصالحات دمکراتيک و حقوق  پشتيبانی قاطع
و تشکل هستند، اعالم می و آزادی گردهمایی آزادی بيان، آزادی مطبوعات، اساسی از جمله 

  کند؛

  :می خواهدکيد با تااز دولت جمهوری اسالمی ایران 

هایی که عهدنامه تمام به تعهدات خود بر اساس موازین بين المللی حقوق بشر از جمله  •
عضو آنها است، مثل ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون حقوق 

  احترام بگذارد؛سازمان ملل کودک 
رسيدگی وب چارچدر  تضمين برابری حقوقی بين زن و مرد برای صریح خودتعهدات به  •

 احترام بگذارد؛عمومی ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل 



  ١٣٨٩فروردین /ارمنستان/ کنگره  فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشرسی و هفتمين 
  قطعنامه حقوق بشر در ایران

  
 

 بيان،  آزادیرا که به خاطر استفاده مسالمت آميز از حقعقيدتی تمامی زندانيان  •
 و تشکل زندانی شده اند، آزاد کند؛گردهمایی 

  عادالنهحق محاکمهدر راستای برخورداری آنها از  زندانيان در موردرا  قضاییرعایت موازین  •
  تضمين کند؛شانو خانواده هایمدافع ، وکيل امکانات درمانیبه دسترسی با حق 

  فورا اعدام نوجوانان را متوقف کند؛ •
صدور حکم اعدام برای جرایم سياسی و نيز حکم سنگسار را برای زنا متوقف کند و به  •

مهم ترین جنایت «ا به عنوان اولين گام در راه الغای مجازات اعدام، کاربرِد مجازات اعدام ر
 .محدود کند» ها

  :از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت های دیگر می خواهد

اولویت باالیی هستند در ایران بشر به ویژه آنهایی که هنوز از مدافعان حقوق حمایت برای  •
  ؛قائل شوند

ت آميز از را که به خاطر استفاده مسالمعقيدتی از دولت ایران بخواهند تمامی زندانيان  •
 به اتهام ی را که زندانی شده اند، و نيز تمامی زندانيان و بازداشت شدگاناساسیحقوق 

و » توهين به رهبر«، »اقدام عليه امنيت ملی«، »تبليغ عليه نظام«های مبهمی مثل 
 ، آزاد کند؛ زندانی شده انداتهام های دیگر مرتبط با استفاده از حق آزادی بيان

به فوریت به درخواست هيات های تحقيق سازمان ملل از جمله واهند از دولت ایران بخ •
در مورد  شکنجه و گزارشگر ویژه سازمان ملل در موردگزارشگر ویژه سازمان ملل تقاضای 

 ؛پاسخ مثبت دهدایران  از برای بازدیداستقالل قاضيان و وکال 
ز احترام به حقوق روابط سياسی موجود با دولت جمهوری اسالمی ایران را که دائما ا •

 بشر و زندگی شهروندانش سر باز زده، مورد بازنگری قرار دهند؛
با معاونت شرکت هایی که رفتارشان   و ممانعتپيشگيریبرای اقدام های مقتضی  •

 به ویژه دارند و معمول شمار می رودبه در نقض حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران 
 مردم به اینترنت و رسانه يابیدست که ای ر تجهيزات شنود و دستگاه های دیگردورص

که برای سرکوب خشونت بار را  و نيز لوازمی را محدود یا غيرممکن می سازدهای دیگر 
  . کنندمعترضان به کار می رود ممنوع

  :از سازمان های غير دولتی تمام کشورها می خواهد

به وسيله حقوق بشر فاحش صدا با نقض یک جبهه گسترده و مشترکی تشکيل دهند و  •
  دولت ایران مخالفت کنند؛

 روابط سياسی و اقتصادی  بربه دقت بر اقدام های دولت هایشان نظارت کنند، از جمله •
این دولت ها با دولت ایران، تا از بی اعتنایی آنها به نقض حقوق بشر در ایران در ازای 

 رشد روابط  تجاری و اقتصادی جلوگيری کنند؛
حمایت از  با گروه های موجود و فشار بر دولت ها برای با ایجاد و گسترش ارتباط •

  . ایرانی از رشد جامعه مدنی و مدافعان حقوق در ایران پشتيبانی کننددگراندیشاِن
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