
 

 عبدالکریم الهیجی نامهزندگی

 ی حقوق بشر هارییس فدراسیون بین المللی جامعه

 ونیفدراس» کنگره نیهشتم و یس در یرانیا بشر حقوق مدافعان نیتر سابقه با از و دان حقوق ،یدادگستر لیوک ،یجیاله میعبدالکر دکتر

 مدت به ن،یا از شیپ او. شد انتخاب ونیفدراس نیا استیر به( ۲۰۱۳ مه ۲۷ تا ۲۳) استانبول شهر در «بشر حقوق یهاجامعه یالملل نیب

 «رانیا در بشر حقوق از دفاع جامعه» سییر و انگذاریبن او. بود شده انتخاب ونیفدراس سییر بینا سمت به یاپیپ دوره ۵ در سال ۱۵

 .است
 

 وارد( ۱۹۵۸) ۱۳۳۷ سال در دارالفنون، در رستانیدب رهدو رساندن انیپا به از پس و شد متولد( ۱۹۴۰) ۱۳۱۹ سال در یجیاله میعبدالکر

 کانون یورود آزمون در تیموفق با سپس،. کرد افتیدر را یخصوص حقوق یدکترا بعد سال هفت و شد تهران دانشگاه حقوق دانشکده

 حقوق گوناگون یهارشته سیدرت به ۱۳۵۰ دهه در آن موازات به و کرد آغاز یدادگستر لیوک عنوان به را خود تیفعال ،یدادگستر یوکال

 .پرداخت زین یخصوص

 

 انقالب از شیپ

 رفع از پس. بود الخروج ممنوع هاسال و شد یزندان و بازداشت بار چند یاسیس یهاتیفعال خاطر به شاه، حکومت در یجیاله میعبدالکر

 الملل، نیب عفو جمله از بشر، حقوق یالملل نیب یهاسازمان با رانیا از خارج به خود یسفرها در بعد به ۱۹۷۱ سال از خروج، تیممنوع

 بشر حقوق یهاجامعه یالملل نیب ونیفدراس و( ICJ) حقوقدانان یالملل نیب ونیسیکم ،(AIJD) دموکرات حقوقدانان یالملل نیب تیجمع

(FIDH )ی بین المللی را برای سفر به هایت، او موفق شد تعدادی از شخصهادر این تماس .کرد آغاز را آنها با میدا یهمکار و گرفت تماس

دولت ایران را وادار به امضای میثاق بین المللی حقوق مدنی و  بعضاْ هااین گونه تالش ایران و پیگیری وضع زندانیان سیاسی ترغیب کند.

 ر شدند.کرد. زندانیان سیاسی از حق داشتن وکیل برخوردا هاو پذیرش دیدارهای صلیب سرخ از زندان ۱۹۷۵درسال سیاسی 
 
 عام تیصالح و استقالل اعاده هدف با را( IAJ) رانیا حقوقدانان تیجمع ،یدادگستر یوکال ازای عده و او( ۱۹۷۷) ۱۳۵۶ سال در

 ۲۸ همراه بهاو  ،(۱۹۷۷ دسامبر) ۱۳۵۶ آذر در سپس. کردند یگذار هیپا را مردم یهایآزاد و حقوق و یاساس قانون تیرعا و یدادگستر

 سیتأس متحد ملل سازمان کل ریدب به خطابای نامه در یاسیس رهبران از تن چند و حقوقدانان سندگان،ینو دانشگاه، استادان از تن

http://fidh.org/13310


 یسخنگو و ییاجرا تئیه عضو عنوان به را یجیاله تیجمع نیا. کرد اعالم را( AIDLDH) «بشر حقوق و یآزاد از دفاع یرانیا تیجمع»

 .کرد انتخاب خود
 
 از گرید تن چند با او ،ینظام یهادادگاه به یاسیس یهااتهام به یدگیرس ارجاع و یدادگستر یهادادگاه تیصالح یجیتدر شدن محدود با

 ،یدادگستر یهادادگاه تیصالح اعاده یراستا در تیفعال گروه نیا هدف. گذاردند هیپا را «شرویپ یوکال گروه» یدادگستر یوکال

 .بود هادادگاه و هامحاکمه همه در یدادگستر یوکال ورحض و حکومت از وکال کانون تام استقالل
 
 یو از وکالت به  ،ینظام دادگاه در یطالقان اهلل تیآ تیمحکوم از پس. بود یاسیس یزندان هاده لیوک یجیاله انقالب، از شیپ سال دو یط

 حمله انیجر در که گریدای عده و فروهر وشیدار ،اریبخت شاپور از وکالت به. بود نیآذ به لیوک. کرد فرجام درخواست کشور یعال وانید از

 یوکال نکهیا از پس. برد تیشکا تهران یدادسرا به بودند، شده مجروح و مضروب یسنگ کاروانسرا در یمل جبهه ییگردهما به کماندوها

 وکالت به هادادگاه نیا در که بود یدادگستر لیوک نینخست او کنند، دفاع یاسیس متهمان از ینظام یهادادگاه در افتندی اجازه یدادگستر

 و هاونیسیکم در نیهمچن او. داشت حضور یاسیس انیزندان از دفاع به محاکمه چند ای کی در روز هر انقالب، از شیپ روز دو تا و پرداخت

 .حضور داشت همواره داشت، انیجر یاسیس انیزندان یآزاد یبرا اریبخت شاپور و یامام فیشر یریوز نخست دوران در که ییگفتگوها
 
 و ضرب و یمسکون منزل به ینظام یفرماندار ماموران ورشی ،۱۳۵۷ بهشتیارد ۷ روز در او وکالت دفتر در بمب انفجار به هاتیفعال نیا

 .دیانجام ۱۳۵۷ درسال ساواک یکماندوها توسط ابانیخ در او شتم

 

  انقالب از پس

 وکالت. شد یاسیس انیزندان همه عادالنه و یعلن محاکمه خواستار هااعدام نیا به اعتراض با یجیاله انقالب، از پس یهااعدام شروع یپ در

 دیبازد قصر زندان از ۵۸ و ۵۷ یسالها در بار دو گرفت، عهده به انقالب دادگاه در را خلق انییفدا و خلق نیمجاهد یرهبر یاعضا از نفر دو

 .کرد هیارا یدادگستر ریوز به را انیزندان باتمطال و زندان نابسامان تیوضع از ییهاگزارش و کرد

 
 صرف را خود وقت تمام و رفتینپذ را پرورش و آموزش وزارت سپس و یدادگستر وزارت یتصد یجیاله بازرگان، مهندس اصرار وجود با

 انقالب از پس یاساس قانون طرح نینخست کننده هیته حقوقدانان نفره چهار أتیه یاعضا از یکی و کرد بشر حقوق از دفاع و یحقوق امور

 زین یجیاله. کرد آن نیگزیجا را هیفق تیوال بر یمبتن یاستبداد قانون ک،یدمکرات طرح نیا لیتعد و جرح با اول خبرگان مجلس یول بود،

 رفراندوم در که ردک اعالم شیپ از و اظهار خبرگان، مجلس یاساس قانون با را خود مخالفت متعدد، یهامصاحبه و هامقاله ،هایسخنران در

 .کرد نخواهد شرکت یجمهور استیر انتخابات و یاساس قانون بیتصو
 
 تیجمع» که نیا از پس. شد موم و مهر ۱۳۵۹ ماه آبان در بود، آن یسخنگو یجیاله که «بشر حقوق و یآزاد از دفاع یرانیا تیجمع»

 یریدستگ یبرا پاسداران برآمد، ۱۳۶۰ سال در قصاص حهیال با دیدش مخالفت درای جزوه انتشار با ۱۳۶۰ بهشتیارد در «رانیا حقوقدانان

 به تیجمع محل اشغال از پس که را بشر حقوق و یآزاد از دفاع یرانیا تیجمع مدارک و هاپرونده تمام و بردند هجوم او منزل به یجیاله

 تا شد یمخف یزندگ از ریناگز او. کردند فیتوق را او یشخص اسناد و هانوشته یتمام نیهمچن و بود شده منتقل تیجمع مسئول منزل

 درسال  یجیاله. رفت سیپار به هیترک و کردستان قیطر از و شد خارج تهران از انهیمخف( ۱۹۸۲ مارس ۱۹) ۱۳۶۰ اسفند ۲۸ روز نکهیا

 حقوق یهاجامعه یالملل نیب ونیفدراس تیعضو به ۱۹۸۶ سال در جامعه نیا. کرد سیتاس سیپار در فعاالن از گریدای عده با را آن ۱۹۸۳

 .آمد در بشر
 
 حقوق و یدموکراس» و «یاسالم یجمهور در هییقضا قوه» ،«یاسالم یجمهور در سمیپلورال» یهاعنوان با کتاب سه او ها،سال نیا یط در

 باره در یالملل نیب نسکنفرا هاده در نوشته؛ بشر حقوق حوزه در مقاله ۱۰۰ از شیب و(« یاسالم یجمهور دهه نیسوم) رانیا در بشر

 حقوق یشورا بشر، حقوق ونیسیکم انهیسال یهانشست در و کرده؛ شرکت سخنران عنوان به گرید یهاموضوع و یدادگستر بشر، حقوق

 او. است داده شرح را یاسالم یجمهور در بشر حقوق نقض موارد و افتهی حضور متحد ملل سازمان بشر حقوق ینهادها گرید و بشر

 در یسخنران و مصاحبه و مقاله هاده پس آن از و کرد مطرحای مقاله در را رانیا در اعدام مجازات لغو موضوع ،۱۹۸۶ سال در بار نینخست

 .است کرده یریگیپ را بشر حقوق مدافعان همه از دفاع و یقوم و ینید یهاتیاقل زنان، حقوق یبرا مبارزه و داده انجام باره نیا
 

 .کرد اعطا او به ۱۹۹۰ سال در را «جهان در بشر حقوق برجسته ناظر» لوحِ بشر حقوق بان دهید سازمان



 

 رانیا در بشر حقوق از دفاع جامعه

lddhi@fidh.org 

http://www.facebook.com/lddhi.fidh 
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