
 گرفتار در گرداب سرکوب
 مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران



 
 
 

 به جز مواردي که به طور مشخص ذکر شده باشند، متن این گزارش تحت قوانین
 »Creative Commons) «4,0المللی، نسخه ، بینبدون اشتقاق ،غیرتجاري مقصد ،ارجاع( 

 قرار دارد.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

 
 www.amnesty.orgها در وبسایت ما رجوع کنید: براي اطالعات بیشتر لطفاً به صفحه مجوز

 
الملل نسبت عفو بینجایی که بخشی اعم از متن یا عکس به یک صاحب حقوق متفاوت از سازمان 

 گیرد.قرار نمی» Creative Commons« داده شده باشد، آن بخش دیگر تحت قوانین
 

 رالملل با مسئولیت محدود، به آدرس ساختمان پیتتوسط عفو بین 2017این گزارش اولین بار در سال 
 بریتانیا منتشر شد. WC1X 0DWن، لندن، کدپستی بِنسن، شماره یک خیابان ایست

 
 MDE 13/6446/2017 شماره ایندکس: 

 زبان متن اصلی: انگلیسی
 

 
 

 amnesty.org 

 که است یجهان نیکمپ نام که »شجاع« کلمه اساس بر یسیخوشنو اثر کیتصویر روي جلد:  
 تیرسم و بشر حقوق مدافعان از تیحما شیافزا يبرا 1396 سال بهشتیارد از المللنیب عفو سازمان

هایی که براي پر کردن حروف عکس .است انداخته راه به جهان سرتاسر در آنها يهاتیفعال به دنیبخش
هایشان در این اند، تصاویر آن مدافعان حقوق بشري در ایران هستند که پروندهکلمه شجاع به کار رفته

 المللسازمان عفو بین ©گزارش بررسی شده است. هنرمند طراح: خوان آزبورن 

 

 

 

 

  

   

 

 الملل جنبشی جهانی با بیش از هفت میلیون عضو استسازمان عفو بین

 کند. حقوق بشر برخوردار باشند تالش می که براي رسیدن به دنیایی که همه در آن از 

 در حقوقی که بتواند تمام فردي در این دنیا هر که است این مطلوب ما انداز چشم

 او اعطا شده بشر به حقوق المللیبین استانداردهاي و سایر بشر حقوق جهانی اعالمیه 

 را در عمل دارا باشد. 

 و  هستیم مالی و مذهبی یا اقتصادي منافع ها، ایدئولوژي،دولت از مستقل ما

 شود.می تامینهاي مالی مردم کمک توسط حق عضویت و عمده طور به هاي ماهزینه

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
http://www.amnesty.org/


 

 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

 

3 

 فهرست
 

 5              خالصه ۱

 ۱4                                                              یشناسروش ۲

 ۱7              نهیزمپس ۳

 ۱9 بشر حقوق مدافعان یسازمجرم 4

 ۲۱ هدف دمور مدافعان بیترک  ۱.۴

 ۲۳ ناعادالنه یهامحاکمه ،یساختگ اتهامات  ۲.۴

 ۲6 اعدام مخالف فعاالن 5

 ۳۳ زنان حقوق مدافعان 6

 40 کارگران حقوق فعاالن 7

 ۴۱ مستقل یصنف یهاهیاتحاد ۱.۷

 ۴۴ معلمان یصنف یهاکانون ۲.۷

 ۴۶ تهران یاتوبوسران واحد شرکت کارگران یکایسند ۳.۷

 49 بشر حقوق یوکال ۸

 55 هاتیاقل حقوق فعاالن 9

 5۶ یعال آموزش به انیبهائ یدسترس ۱.۹

 58 هاتیاقل یزبان حقوق ۲.۹

 6۳ گذشته اتیجنا به مربوط یکارزارها کنشگران ۱0

 ۶۷ ملل سازمان یسازوکارها یریگیپ خاطر به انهیجویتالف اقدامات ۱.۱۰

 ۶8 دیجد نسل انیم در قتیحق ندگانیجو ۲.۱۰

 70 بشر حقوق از دفاع حق ۱۱

 7۳ هاهیتوص و جینتا ۱۲

 ۷۳ رانیا یبرا هاهیتوص ۱.۱۲

 ۷۷ هادولت ریسا یبرا هاهیتوص ۲.۱۲

 79 یفریک احکام: مهیضم ۱۳

 



 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

۴ 

  



 

 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

 

5 

 خالصه  ۱
 

در  یالمللامیدهایی را چه در ایران و چه در سطح بین ۱۳۹۲روحانی به عنوان رئیس جمهور در سال  حسن انتخاب

ه ریاست جمهوری او، مدافعان مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور برانگیخت. با این وجود در طی نخستین دور

 بودند ۱۳88انتخابات سال های پس از سرکوبهای هنوز در تالش برای ترمیم خود از آسیبحقوق بشر که  شجاع

 دستگاه قضایی و امنیتی کشور یافتند.بیشتری از سوی حمل فشار تخود را م

آمیز های مسالمتزندان در ارتباط با فعالیتسنگین  تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر احکام تا امروز ۱۳۹۲ از سال

اند تا تهگرفقرار طوالنیهای کیفری و دادرسی اند. تعداد بیشتری تحت نظر، بازجوییشان دریافت کردهحقوق بشری

گر حکومت در جهت رسد که این موج سرکوب تالشی است از جانب بازوهای سرکوبشوند. به نظر می سکوتوادار به 

حسن روحانی در  اتیانتخاب بیشتر در طول کارزار های آزادیبرای تغییر که از وعده ییهر نوع آرزو شکستندرهم

 حاصل آمده بود. ۱۳۹۲

قصور ها اذیتو  گام معناداری در پایان دادن به این آزاراز برداشتن هر گونه  دولت ویروحانی و حسن  تا کنون،

گزارشات مربوط  ،شان به سازمان مللرسمی هایی مطبوعاتی و بیانیههادر مصاحبه مقامات دولتد. برعکس، انکرده

که قوه قضاییه در ایران مستقل است و هیچ کس در کشور به صرف ند اهکردادعا  و کتمان کردهبه این آزارها را 

 نشانی دال برهیچ شود. هنوز دستگیر نمی اتآزادی بیان، تشکل یا تجمع مربوط به آمیز از حقوقاستفاده مسالمت

 دیده نشده است.این وضعیت  برای تغییر روحانی آقای ی دولت دوماراده

های مدافع حقوق بشر نظیر فعاالن علیه مجازات اعدام، فعاالن حقوق زنان و کسانی که خواستار حقیقت برخی گروه

اند. این موضوع کرده را تجربه سرکوبند تشدید هست ۶۰هه نقض فاحش حقوق بشر در دموارد و عدالت در مورد 

ای شدید سابقههایی که فعاالن آن را به طور بیطوالنی، بازجویی ایدهندهطور تکانهای زندان بهمشتمل بوده بر حکم

عامالن »که به طور متداول به مدافعان حقوق بشر برچسب  حکومتیهای های رسمی در رسانهاند و بیانیهتوصیف کرده

کند. در بسیاری الصاق میدارند  های سنتیرسانی به امنیت ملی و تخریب ارزشه قصد آسیبک« یخائنین»و « بیگانه

 ی فعاالنهای از سرگرفته شدهکارزارو ها گریرسد که انگیزه مسؤولین در این امر محدودسازی کنشموارد به نظر می

 باشد.

و وکالی حقوق  های کارگریفعاالن اتحادیهها، تها از قبیل فعاالن حقوق اقلیدر مورد بقیه گروه ضرباهنگ سرکوب

و  های کارگریفعاالن اتحادیهتا کنون تعداد زیادی از  ۱۳۹۲بشر کمابیش به میزان سابق باقی مانده است. از سال 

زندانی شدند پس ۱۳88وکالی حقوق بشر که در طی سرکوب پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 
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است، چرا که مقامات  برقرارها همچنان اند. اما فضای ترس حاکم در میان آنمحکومیت خود آزاد شدهاز طی دوران 

یازند های کیفری جدید و محرومیت های شغلی دست میپرونده تشکیلمزاحمت، بازجویی،  مانندهمچنان به اقداماتی 

 شان بازدارند.های حقوق بشریتا آنان را از انجام فعالیت

پردازد، اند، میآمیزشان مورد آزار قرار گرفتههای حقوق بشری مسالمتنفر که به خاطر فعالیت ۴5ش به این گزار

فعال  ۲۱شود. پرونده آزارهایی که از زیرنظر بودن تا مورد مزاحمت قرار گرفتن، محاکمه و زندانی شدن را شامل می

نفر از اشخاصی  ۲۲های عفو بین الملل با مصاحبه  حقوق بشر با جزییات مبسوط ثبت شده است. این تحقیق بر اساس

های گزارش همچنین شود صورت گرفته است. یافتههایشان و وکالیشان میکه شامل مدافعان حقوق بشر، خانواده

های مدافعان حقوق بشر و های رسمی دولت ایران و شهادتها، بیانیهمبتنی هستند بر مطالعه احکام دادگاه

 اند.که پیشتر به طور عمومی منتشر شده هایشانخانواده

 به طور ملموس حکومت گرفتار هستند که در گرداب سرکوبمدافعان حقوق بشر  های این گزارش، تمامطبق یافته

 اند.ایران تجربه کرده ستمگرکیفری  نظامرفتار بدتری را از جانب 

 از ده سال بوده بیشترنی زندان که در برخی موارد های طوالای حکمهای انقالب به طور افزایندهاز یک سو دادگاه 

استناد به  الزم برای سطح ،دیگر مقامات دادرسی و قضایی سویاند. از را برای مدافعان حقوق بشر صادر کرده است

 به الملل موفق شد تا. در تحقیق پیش رو، عفو بیناندپایین آوردهبرای محاکمه فعاالن حقوق بشر را  امنیتیجرایم 

دهند چطور نشان می ها همگیهای صادره علیه هشت مدافع حقوق بشر دسترسی پیدا کند. این دادنامهدادنامه

های مجرمانه لحاظ فعالیت« مدرک»آمیز حقوق بشری را به عنوان های مسالمتها دامنه وسیعی از فعالیتدادگاه

تماس با  ،۱۳88اضات پس از انتخابات ریاست جمهوری شدگان اعترمزار کشته از بازدید هاییفعالیتچنین کنند. می

های قربانیان نقض حقوق بشر از جمله زندانیان سیاسی سابق یا کنونی، امضای طومار در حمایت از حقوق خانواده

 هایشبکهحقوق بشر در  اً طرح مسائلحقوق بشر و یا صرف نقضدر مورد  کشورهای خارج ازبشر، مصاحبه با رسانه

 گیرد.یتر را دربرمییمثل فیس بوک یا تواجتماعی 

اند و تقریباً شود از قانون مجازات اسالمی گرفته شدهعلیه مدافعان حقوق بشر اعمال می اتهاماتی که به طور رایج

تشکیل »(، ۶۱۰)ماده « کشورامنیت  ضدارتکاب جرم بر  برایتبانی و اجتماع »همواره شامل این موارد هستند: 

بیش از دو نفر با جمعیتی عضویت در »یا  ( و۴۹8)ماده « کشوردو نفر با هدف برهم زدن امنیت بیش از جمعیتی 

مداری است، چرا که بسیار وسیع و قانون ریف این جرایم ناقض اصولا(. تع۴۹۹)ماده « کشورهدف برهم زدن امنیت 

. به عالوه بسیاری از کننداعمال  ییقهیخودسرانه و سلها را به طور دهند که آنمبهم هستند و به مقامات اجازه می

 المللی نیستند.این جرایم معادل با جرایم شناخته شده بین

رود اکمه مدافعان حقوق بشر به کار میقانون مجازات اسالمی که به طور معمول برای مح مندرج درسایر جرایم 

« اهانت به مقدسات اسالم»( و 5۱۴ه )ماد« یاهانت به مقام معظم رهبر»(، 5۰۰)ماده « تبلیغ علیه نظام»عبارتند از 
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 تلقی جرمالمللی ایران به حقوق بشر بین داتهتع بر خالف اید راعقها و ایده انهآزادبیان  (. این جرایم5۱۳)ماده 

 کنند.می

ا ب که باعث شده که در ایران هیچ سازمان غیردولتی، ۱۳88 سال پس از ویژهه ب ،هاشده در طول سالفشار اعمال

رفتار . در نتیجه کسانی که گنتواند شکل بگیرد باشد حکومتمنتقد  و دحقوق بشر فعالیت کن حوزهمجوز قانونی در 

صورت مستقل یا به عنوان بخشی از  هایشان را بهافزایش اخیر فشارها شدند مدافعان حقوق بشری هستند که فعالیت

ریزی اتکای گیرند. این افراد برای ارتباط و برنامهمی کنند پیمی ای که از اهداف مشابهی حمایتگروه های غیررسمی

های مربوط به حقوق بشر را به عنوان های اجتماعی دارند. در نتیجه مقامات به طور روزافزونی پستزیادی به رسانه

عان حقوق بشر را از چنین مدافها هماند. برخی احکام دادگاههداد های مجرمانه مورد استفاده قرارمدرکی بر فعالیت

 .اندمنع کرده حضور در فضای مجازی برای مدت معینی

بین دولتیبا نهادهای غیر مکاتبه ند ازعبارتها دادستانی و دادگاهسایر اقدامات مجرمانه انگاشته شده از جانب مقامات 

ی ک نمونهی. ملل یا اتحادیه اروپاهای بین المللی و بینادولتی مانند سازمان سازمانالملل و یا المللی نظیر عفو بین

 یجهانخارجه در روز  سیاست که پس از مالقات با نماینده عالی اتحادیه اروپا دراست  نرگس محمدی پرونده آشکار

و در حال حاضر در ا .سال زندان محکوم شد ۱۶به  و نهایتا روبرو یامنیت اتهامات متعدد با ۱۳۹۲اسفند  ۱۷زن در 

به دلیل  از کسانی کهدیگری است  نمونه آرش صادقیحکومیت خود در زندان اوین است. حال گذراندن دوره م

ر گالملل و ارسال اطالعات در مورد نقض حقوق بشر به گزارشفعالیت حقوق بشری خود از جمله ارتباط با عفو بین

سال زندان محکوم  ۱۹به  اروپا در مجموع پارلماناعضای  حقوق بشر در ایران و مورد وضعیت در ویژه سازمان ملل

 .ه استشد

اند رسانی کردهمتحد اطالع ملل سازمان ویژه گرانمدافعان حقوق بشری که دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران به گزارش

خارج از  ز سفر بها ۱۳۹۰ شهریورحرکتی از برای چنین  محمد ملکیاند. مثالً جویانه روبرو شدهبا اقدامات تالفی

اجتماع و تبانی علیه »به اتهام  حبس ان محکومیت پنج سالحال گذراندن دوردر  سعید شیرزاد کشور منع شده و

 آمیز حقوق بشری او بوده است.های مسالمتاست. این اتهام تماما مربوط به فعالیت« امنیت کشور

ه حقوق بشر بمدافعان  علیه زنیو اتهام یسازبدنامهای کارزاراز  بستریانگاری مدافعان حقوق بشر در ایران در مجرم

 بانیت»، «جاسوسی»دفاع از حقوق بشر را معادل  دائمپذیرد. مقامات به طور صورت می یاینترنتفضای خصوص در 

یقی ارتباط حق به افراد دارایکه مقامات ایران  موهنیاصطالح )« منافقین»و حمایت از  «گریفتنه»، «علیه امنیت ملی

 دهند.قرار میکنند( اطالق می ین خلق ایرانبا سازمان مجاهد صورتمیا 

 های ناعادالنهمحاکمه

شود که مشخصه های انقالب برگزار میاساس اتهامات مربوط به امنیت ملی در دادگاه محاکمه مدافعان حقوق بشر بر

آنان در  یوندهپرحقوق بشری که  انبه هیچ یک از  مدافع های ناعادالنه، سریع و اغلب مخفیانه است.ها دادرسیآن
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ها اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است. این افراد اغلب این گزارش ذکرشده از زمان دستگیری و در طی بازپرسی

آید و امکان دسترسی آنان به اند که معادل شکنجه به حساب میشده داشته نگاهبه مدت طوالنی در حبس انفرادی 

های بوده است. بسیاری از آنان در طی بازپرسی مورد شکنجه و بدرفتاری وجود نداشته و یا اندک خانواده و وکیل

ها و مربوط به این شکنجه شکایاتدستور تحقیق در مورد  هااند. قاضیشده« اعتراف»اند و مجبور به دیگر قرار گرفته

اق میثناقض ی ایران و نیز اند که این امر ناقض قانون اساسی و آیین دادرسی کیفرصادر نکرده را های دیگربدرفتاری

 عضویت دارد. در آنکه ایران  است و سیاسی المللی حقوق مدنیبین

 ایران در بشری حقوق کلیدی کارزارهای هایعرصه

موضوعات با سابقه فعالیت در طیف متنوعی از  یرادفاند احقوق بشری که مورد هدف حکومت قرار گرفته مدافعان

 .هستندحقوق بشری در ایران 

و آنان را اغلب به  اندعلیه مجازات اعدام شرکت دارند مورد هدف قرارداده سانی را که در  جنبش رو به رشدامات کمق

 سازند.متهم می« ضدیت با اسالم»و « تهدید امنیت ملی»

سال  ۱۰ .سال زندان محکوم شد ۱۶به  ۱۳۹5مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت  کانونرئیس نائب ، نرگس محمدی

  نآ فارسی اختصاری نام به که -لغو گام به گام اعدام در ایران  ارزارن محکومیت به دلیل شرکت داشتن او در کاز ای

د. سایر شتوسط چندین مدافع سرشناس حقوق بشر برپا  ۱۳۹۲ سال در کارزار این. است بوده - شودمی شناخته لگام

هفت  بهکه هر یک  شناسامید علیو  آتنا دائمیبارتند از ع نداهفعاالن علیه مجازات اعدام که مورد هدف قرار گرفت

 داماع . این مخالفت شامل انتقاد از کارنامهدانمحکوم شده اعدامبه دلیل مخالفت مسالمت آمیز با مجازات  زندانسال 

ی همبستگهایی در بیرون زندان در ییاعلیه مجازات اعدام و شرکت در گردهم ه، توزیع جزوفضای اینترنتمقامات در 

 بوده است. اعدامشدگان به با خانواده های محکوم

ای دهنویسن اند. یک نمونه، موردشدهرم تلقیاند نیز مجدر آثار هنری خود به مجازات اعدام پرداخته هنرمندانی که صرفا

ل بر زندان بر اساس اتهاماتی مشتم شش سالکوم به مح ۱۳۹۴که در سال است  ابراهیمی ایرایی گلرخبه نام 

  .شددهشتناک سنگسار  مجازاتبه دلیل نگاشتن داستانی منتشر نشده در مورد « توهین به مقدسات اسالم»

جه در ایران با آن موا دختر به طور روزمرهکودکان که زنان و  رایجیو خشونت  فعاالن حقوق زنان نیز در بستر تبعیض

ی کارزار ۱۳۹۴ آبانپس از آن که گروهی از زنان در  باند. این سرکوهستند تحت فشارهای تجدید شده قرار گرفته

. تشدید شد به راه انداختند ۱۳۹5حقوق زنان در انتخاب مجلس در سال   زن مدافعنامزدهای حمایت از را به منظور 

مورد بازجویی قرار  و از این فعاالن احضار شده تن ۱۲بیش از  ۱۳۹5و سه ماهه نخست  ۱۳۹۴در سه ماهه پایانی 

ایان به کار خود پ در نهایت کارزارتند و تهدید به حبس شدند. میزان این تهدیدها به حدی بود که سبب شد این گرف

 دهد. 
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حقوق  نی از سوی فعاالیهر تالش جدیاند تا و شنود سعی کرده اقدامات مراقبتیبا امنیتی ایران نهادهای اطالعاتی و 

این اقدامات تحت . مورد حمایت حکومت را در نطفه خفه کنند های جنسیتیبه چالش کشیدن تبعیض برای زنان

 . یک نمونه موردشودشامل مینیز گیرد را از کشور صورت می خارجهایی که در طی مسافرت به نظر گرفتن فعالیت

 در گرجستان« توانمندسازی زنان و انتخابات»که به دلیل شرکت در یک کارگاه مربوط به است  زادهعالیه مطلب

 است. روبرو شده یاساس اتهامات امنیت با محاکمه بر ۱۳۹5مهر  در

 مجرمانه عملرا  مینیسمف به روشنیکه  است با گفتمان رسمی علیه فعاالن حقوق زنان توأم شده شدت یافته تحمال

 کند.یف میعلیه امنیت ملی توص« یاتوطئه»به عنوان حقوق زنان را  در رابطه باکند و هر نوع ابتکار عمل تلقی می

بلکه حتی شامل حال اشخاص منفرد در دولت حسن روحانی  ،این رویکرد خصمانه نه تنها متوجه فعاالن حقوق زنان

شرایط زنان در کشور انجام دهند مثل شهیندخت موالوردی، معاون امور  بهبودهایی برای اند تالشکه سعی کرده

  زنان و خانواده رییس جمهور ایران، هم شده است. 

های رسمی ایران به زنی رسانهو اتهام یسازبدنامهای کارزارزنانی که به حجاب اجباری معترض هستند هم از سوی 

، نژادمسیح علیکند مورد که به خوبی این روند را برجسته میاند. یک نمونه قرار گرفته شکلی شدید مورد اهانت

ی های یواشکآزادی»آنالینی به نام  کارزارکا است که پس از آن که نگار ایرانی مقیم آمریفعال حقوق زنان و روزنامه

های رسمی حکومت ایران به طور مدام در معرض در رسانه ختراه اندابه  با حجاب اجباری در مخالفت« زنان در ایران

های امنیتی رود وابسته به نهادهای اجتماعی که گمان میهای جنسی قرار گرفت و توسط کاربرانی از شبکهاهانت

 شد. قتلباشند تهدید به تجاوز و 

ود خ شجاعتبهای گزافی برای  هم کشندچالش می مستقل را به کارگریهای کارگرانی که ممنوعیت اتحادیه

 فعاالناست. با این حال  یافتهکاهش  ۱۳۹۲ سال زندانی از انفعاالن حقوق کارگررود که تعداد . باور میاندپرداخته

اند.  برخی از این های طوالنی مدت محکوم شدهبه حبسبی اساس  امنیتی بر اساس اتهامات همچنان ناحقوق کارگر

جمله  از انفعاالن حقوق کارگراند. برخی دیگر از گرفته های دیگر قرارافراد در طی بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری

آزار و اذیت از سوی ماموران اطالعاتی و ان با اند همچنکسانی که اخیراً پس از تکمیل دوران حبس خود آزاد شده

های مستقل کارگری سازمان این در حالی است کهاند. بودهمواجه  نیروهای انتظامی، اخراج از کار و خشونت امنیتی

ها، دستمزدهای اند، چرا که تورم صعودی، کاهش میزان یارانهای به اندازه دوران حاضر مورد نیاز بودهدر کمتر دوره

 .است روبرو کردهدشواری  بارا برای ادامه زندگی درآمد اقشار کمنفر از  هامیلیون اشتغال، معوقه و وضعیت متزلزلِ

 ،اسماعیل عبدیاند آمیزشان زندانی شدههای مسالمتبه دلیل فعالیت در حال حاضر که انفعاالن حقوق کارگراز 

م شش ساله زندانش است که در حال گذراندن حک ،ن تهرانآموزگار ریاضی و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلما

، ادمحمدرضا نیکنژ جملهاز  ،است نیز سایه افکنده انفعاالن حقوق کارگر دیگر از بسیاریسر بر  است. خطر زندان

محمود  ؛تهران، عضو کانون صنفی معلمان مهدی بهلولی؛ عضو سابق هیأت مدیران کانون صنفی معلمان تهران

رانی تهران سه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس؛ ، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایرانرودیبهشتی لنگ
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جعفر و یک عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به نام  ؛رضا شهابیو  ابراهیم مددی، داوود رضویهای و حومه به نام

 .زادهعظیم

وکیل  اند. بشر در این سرکوب با رفتار بهتری مواجه نشده و سایر قربانیان نقض حقوق عقیدتیوکالی مدافع زندانیان 

گذراند ساله زندانش را می ۱۳برد و دوره ، همچنان در زندان به سر میعبدالفتاح سلطانیبرجسته حقوق بشری، 

از جمله کسانی ی، وکالی حقوق بشرامنیتی همچنان  یبرای او صادر شد. نهادهای که بر اساس اتهامات واهی امنیت

وظایف و بتوانند  آنان مانع از این شوند کهد تا ندهی قرار میبازجوی و مورد مزاحمترا  اندکه اخیراً از زندان آزاد شده

ال س وکالیی که دراند. بعضی حتی از حرفه وکالت منع شدهای خود را به طور مؤثری ایفا نمایند. های حرفهمسؤولیت

 یفریِ، چرا که با تحقیقات کبازگردندبه کشور توانند با حس امنیت نمیدند مجبور به گریز و آمدن به تبعید ش ۱۳88

 هستند. روبرودر جریان 

و تنها تعداد کمی از وکال وظیفه  در معرض نیستی قرار گرفتهدر نتیجه این وضعیت، وکالی حقوق بشر در ایران 

اند. ر قربانیان نقض حقوق بشر بر دوش گرفتهو سای عقیدتیرا به زندانیان  مؤثرمستقل و  حقوقی خطیر ارائه خدمات

به منظور منع یا محدود ساختن  خودسرانه هایگرانه مواجه هستند: مداخلهاین وکال اغلب با طیفی از اقدامات سرکوب

های دادگاه، فقدان تسهیالت مناسب به منظور مشاوره و ارتباط مالقات آنان با موکالنشان، تعویق دسترسی به پرونده

 .نع خروج از کشورو م ت با موکالنشانقاوصی با موکالن، حضور مأمورین امنیتی و مسؤولین زندان در طی مالخص

هستند،  های مذهبیحقوق اقلیت اند، مدافعانکه مورد هدف قرار گرفته از فعاالن حقوق بشر یک دسته دیگر

جامعه بهائیت که از سوی مقامات یک فرقه  اند. اعضایهو تبعیض بود سرکوبکه برای چندین دهه تحت هایی اقلیت

کیفری به خاطر  هایهو محاکمبازداشت خودسرانه و  ، دستگیریآزار و اذیتالخصوص با شود علیتلقی می« ضاله»

های مخفی خود به منظور ارائه آموزش عالی انتقاد از محرومیت از ثبت نام در مراکز آموزش عالی و تشکیل دانشگاه

 انیجودانش لیتحص حق یریگیپ تهیکم گذارانیبن یاعضا از یکی ،یخانجان دیوناند. ایی مواجه بودهبه جوانان به

 یهاتیفعال خاطر به او. است شده بازداشت ۱۳۹۱ مرداد از آموزش، در ضیتبع با مخالفت انجمن و یبهائ

 ۲۰، یک دانشجوی فاجوروحیه ص است شده محکوم زندان ماه پنج و سال ۱۲ به اشیبشر حقوق یزیآممسالمت

دستگیر و به مدت یک ماه در بازداشت نگه داشته شد که هشت روز آن به صورت  ۱۳۹۴در اسفند ، ساله بهایی

 انتقادی هایپستاساس این اتهام  آنان یمتهم ساختند. به گفته« انتشار اکاذیب»انفرادی بود. مقامات متعاقباً او را به 

 دادگاه خود است. جلسه و منتظر شده قید وثیقه آزادبا  ۱۳۹5فروردین  8و از ااست.  اشبوکفیس او در صفحه

د مور از طرف نهادهای امنیتی دارند به طرز مشابهیی قومی یا ملی هابرد حقوق اقلیتکه سعی در پیش مدافعانی

به آنان به طور  ند.اآمیز حقوق بشری خود قرار گرفتههای مسالمتتهدید، محاکمه و زندانی شدن به دلیل فعالیت

 اند.تمامیت ارضی ایران شده آفرینی به منظور تضعیفزده شده و متهم به تنش« تجزیه طلب»مکرر برچسب 

المللی ز بینداشت رومیبرای گرااینترنتی  ارزارکار ذگترک آذربایجانی ایران و بنیان متعلق به اقلیت ،رضا فرشیعلی

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه »بر اساس اتهاماتی مثل سال زندان  ۱5 به موحکم ۱۳۹5 اسفندزبان مادری در 
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تمسالمهای الیتشد. اساس این محکومیت فع« تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»و « امنیت کشور

 .ه استبود ز ویآمی

بی در عر - وق فرهنگی الحوارگذار گروه حقاقلیت عرب اهوازی ایران و بنیان متعلق به ، یک فعالمحمد علی عموری

دیگر  رحمان عساکرهدر انتظار اجرای حکم اعدام است.  ۱۳۹۱از سال  ،که اکنون منحل شده - «گووگفت»به معنی 

های کند. هر دوی این افراد به دلیل فعالیتساله را تحمل می ۲۰یک حکم زندان ۱۳8۹گذار الحوار، از سال عضو بنیان

 اند.شدهمتهم به محاربه وار که شامل تبلیغ زبان، هویت و فرهنگ عربی بوده آمیزشان در الحمسالمت

 ۶۰دهه که به نیابت از افرادی که در طی  را برای سرکوب مدافعان حقوق بشری ایتازه هایمقامات همچنین تالش

جوی حقیقت، عدالت و ودر جست ی آنها،هااند و خانوادهنیست شدهسریع اعدام شده و یا سربه صورت خودسرانه وبه 

 که تقاضاینیز هستند ندان قربانیان وبسیاری از خویشا در میان این مدافعان اند.جبران خسارت هستند از سر گرفته

احله رو  شهکیمنصوره بعدالت بیاورند.  محضر به این را دارند که بدانند چه بر سر عزیزانشان آمده و مسببین را

 به صرف تالش برای کشف حقیقت، برگزاری مجلس یادبود و یا بازدید اد که اخیردر میان کسانی هستن پوریحمار

به زندان  یبر مبنای اتهامات امنیت ،ندارود عزیزانشان در آن جا دفن شدهمحل گورهای دسته جمعی که باور می از

بت شکایت در دفتر ساله زندان است به دلیل ث ۱5که در حال گذراندن حکم  مریم اکبری منفرداند. محکوم شده

زندانیان  ضاییهای فراقکه طی آن خواستار تحقیق رسمی در مورد اعدام ۱۳۹5دادستانی از داخل زندان در مهر 

پزشکی  مراقبتاز  یتای همچون محرومجویانهبا اعمال تالفی شده بود ۱۳۶۷سیاسی از جمله خواهر و  برادرانش در 

 است.  شده مواجه ن و تبعید به زندانی دورافتادهو تهدید به افزایش سه ساله مجازات زندا

 ستانهزار زندانی سیاسی در تاب کشتار فراقضایی چندینبرای رسیدگی به  تازه هایفراخواندر پی  این تجدید سرکوب

در مرداد  اهلل منتظریفایل صوتی آیتانتشار  هدامن زد هااین فراخواناحیای . آن چه به رخ داده است ۱۳۶۷ سال

در مورد جزئیات نقشه ۱۳۶۷ سال جلسه مالقات در یکطی  ی را شنید کهمقامات صدایتوان بود که در آن می ۱۳۹5

ای از د. پخش این فایل صوتی زنجیرهننکها دفاع میهای دسته جمعی بحث و از آنهای خود برای اجرای اعدام

که ذیرند بپین انجامید که آنان برای نخستین بار سابقه از سوی مقامات بلندپایه را برانگیخت و به ای بیهاواکنش

 ریزی شده بود.برنامه حکومت باالترین سطوح در ۱۳۶۷کشتارهای دسته جمعی سال 

 پس از انقالب کسانی هستند که جوی حقیقت و عدالتوجست خاطرقرارگرفته به  هدف برخی از مدافعان حقوق بشرِ

گذشته را مورد بحث  هایجنایتاجتماعی و سایر مجاری روی آوردند تا  ایهشبکه بهها . آناندبه دنیا آمده ۱۳5۷

محل دفن  ای در جنوب تهران کهگورستان متروکه) شدگان درخاورانهایی به یادبود کشتهییماقرار دهند و در گرده

های دادنامهند. شرکت جوی است(جمعی نشان دستدر گورهای بی ۱۳۶۷ستان اعدام شده در تاب هزاران زندانی سیاسی

هایی هستند از احکام قضایی بررسی شده توسط ساله نمونه ۳۳ شناسامید علیساله و  ۲۹ آتنا دائمیعلیه  صادره

 به عنوان مدرکی بر فعالیت ۱۳۶۷های اینترنتی در مورد کشتارهای سال ها مشارکت در بحثالملل که در آنعفو بین
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و در ده ش، ذکر هگذار جمهوری اسالمی ایران محسوب شدو توهین به بنیان ورکشتهدیدکننده امنیت  که« مجرمانه»

 محکومیت مدافعان حقوق بشر به کار رفته است.

 

 المللی مربوطهقوانین و معیارهای بین

مللی البین هایمعاهدهده است ناقض ش الملل مستندبین الگوهای اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر که توسط عفو

المللی حقوق المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بیناز جمله میثاق بین عضویت دارد،ها آن دره ایران است ک

های جامعه ها و سازمانمسؤولیت افراد، گروه حقوق و»در مورد سازمان ملل  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. اعالمیه

ای که قابل اطالق به فعالیت موجود را در زمینهحقوق  «های اساسیبرد و حمایت از حقوق  بشر و آزادیبرای پیش

برای ترویج و تالش در حمایت و تحقق »حق هر فرد را . این اعالمیه داردبه روشنی بیان می باشدمدافعان حقوق بشر 

به رسمیت « به همراه دیگران چه به طور فردی و ، چههای اساسی بشر در سطوح ملی و بین المللیحقوق و آزادی

 .استشناخته 

 هاتوصیه

مدافعان حقوق بشر، پایان دادن به جو هراسی که  پراهمیت فعالیت احترام و حمایت ازجلب برای اطمینان یافتن از 

های خود را بدون هراس از اعمال که آنان در آن بتوانند فعالیت پویاآنان با آن مواجهند و ایجاد یک محیط امن و 

وری در جهت بهبود ریک قدم ض همچنین و گسترده مورد نیاز است. این امر فوری اقداماتیجویانه انجام دهند، تالفی

 کنند.وضعیت حقوق بشر تمام کسانی است که در ایران زندگی می

 خواند:می فرا زیرالملل مقامات ایرانی را به اقداماتی از جمله اقدامات عفو بین

  وط مربآمیز از حقوق به صرف استفاده مسالمت قید و شرط تمامی مدافعان حقوق بشر کهو بی فوریآزادی

 .اندزندانی شده اتآزادی بیان، تشکل و تجمع به

 های انگاری فعالیتشناختن آشکار فعالیت قانونی مدافعان حقوق بشر، پایان دادن به جرم رسمیت به

مل با ساختارهای حقوق از جمله ارتباط و تعا ،کننداز آن دفاع می آمیزی که حقوق بشر را ترویج ومسالمت

ویی، جکه در آن بتوان بدون هراس از تالفیپویا ای و تضمین یک محیط امن و المللی و منطقهبشری بین

 کیفر و یا ارعاب از حقوق بشر دفاع و آن را ترویج کرد.

 لتیدهی و عضویت در نهادهای غیردوهای اعمال شده بر حق تشکل که افراد را از شکلرفع سریع محدودیت 

 دارد.های مستقل صنفی باز میحقوق بشر و اتحادیه

رفه دوط هایگووگفت ای ازدوره تازه اتحادیه اروپا و اعضای آن را که به خصوصکشورها،  دیگرالملل همچنین عفو بین

 خواند:می به این موارد فرا ،اندآغاز کرده با ایران در مورد حقوق بشر را
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 های حقوق بشری که به صرف فعالیت مدافعانقید و شرط تمامی و بی ریفوآزادی  درخواست بر تاکید

 مقامات ایرانی.با  جانبه گوهای سیاسی و سایر تعامالت دوودر طی گفت اندآمیزشان زندانی شدهمسالمت
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 شناسیروش ۲
 

مورد تجزیه و تحلیل  اندگزارش حاضر وضعیتی را که مدافعان حقوق بشر در طی چهار سال گذشته با آن مواجه بوده

شروع  ۱۳۹۲سال  جمهور دریس ری عنوان از زمان انتخاب حسن روحانی بهبازه زمانی مورد تحقیق دهد. قرار می

های گذاران کشورهای غربی و سیاسترسانه از سوی شده مطرحاغلب ببیند از نظر عینی این تصور و باور  تا شودمی

یت همراه شده تا چه حد واقع بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور بامللی ایران المشارکت بینافزایش که  اروپای غربی

 دارد.

، دکناشاره میاند، آمیزشان مورد آزار قرار گرفتههای حقوق بشری مسالمتنفر که به خاطر فعالیت ۴5این گزارش به 

فعال  ۲۱شود. پرونده را شامل میآزارهایی که از زیرنظر بودن تا مورد مزاحمت قرار گرفتن، محاکمه و زندانی شدن 

شان را دریافت کرده شناخته شده، حکم« مجرم»نفر از این تعداد  ۱۲حقوق بشر با جزییات مبسوط ثبت شده است. 

نفر از آنان آزاد  5اند. بودهدر حال گذراندن دوره زندان خود  ۱۳۹۶تیر  ۲۱و در زمان تدوین نهایی گزارش در تاریخ 

 .گیر و دار روند محاکمه خود هستند اما دررأی دادگاه تجدیدنظرشان هستند. دو نفر از آنان آزادند، اما منتظر دریافت 

برد و یک نفر هم آزاد است، یک نفر محکوم به زندان شده، اما در دوره تنظیم این گزارش در مرخصی موقت به سر می

اند. پنج نفر بوده در جریان ۱۳۹۲از سال ی هستند که هاینمونه( پرونده ۲۱نمونه )از  ۱5 الخروج شده است.اما ممنوع

یش پ -محمدعلی عموریو  رحمان عساکره، مریم اکبری منفرد، نوید خانجانی، عبدالفتاح سلطانی -ها از آن

شود یک نمونه هم مربوط به فعالی می اند.اند، اما در طی دوره مورد بررسی همچنان در بند بودهزندانی شده ۱۳۹۲از 

 الخروج شده است.ممنوع ۱۳۹۰از سال اکنون آزاد است، اما که 

شود اطالعات الزم را جمع الملل از طریق منابع موثق که شامل فعاالن حقوق مستقل و وکال میدر هر پرونده، عفو بین

 رارآمیزشان مورد هدف حکومت قهای مسالمتآورد تا اطمینان حاصل کند که فعاالن حقوق بشری به خاطر فعالیت

 اند.گرفته

سایر  دردسترسی پیدا کند.  علیه آنها های صادرهبه دادنامه الملل توانستدر مورد هشت مدافع حقوق بشر، عفو بین

عات اطال المللبین عفو، ها وجود نداشتخطر به آنچنین مدارکی در دسترس نبود و یا امکان دستیابی بی که موارد

ک ی .به دست آورد منابع موثق از جمله فعاالن حقوق بشر، وکال و خویشاوندانیق از طررا  خود درباره جزییات احکام

در دسترس هایشان بود که منتشر شده و های مدافعان حقوق بشر و خانوادهمنبع دیگر، مطالعه آن دسته از شهادت

 اند.قرار گرفته عموم

شخصی این کشور قانون م کیفری عدالت سیستم زیرا نیستند، دسترس در اغلب ایران در کیفری صادر شده متن احکام

قوانین و  ه این خود بر خالف تعهدات ایران تحتها ندارد کدربارۀ در دسترس عموم قرار دادن احکام دادگاه
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ما از به ا اند،کرده دریافت را دادگاه حکم کتبی نسخه افراد موارد، بعضی المللی حقوق بشر است. دراستانداردهای بین

 اند.جویانه اجتناب ورزیدهاشتن آن از ترس اقدامات تالفیاشتراک گذ

گو کرد. تمام وگفت های آنها و وکالنفر از جمله مدافعان حقوق بشر، خانواده ۲۲الملل با در انجام تحقیق، عفو بین

جام شد. عفو رسان اجتماعی انهای پیامگوها به زبان فارسی و از راه دور از طریق تلفن و یا اپلیکیشنواین گفت

که جز این ذکر  است، مگر این داشته ها را محفوظ نگهبه منظور تأمین امنیت منابع مورد مصاحبه نام آن المللبین

 است.ای نشده اشاره زمان و مکان و نحوه دقیق انجام مصاحبه بهدر این گزارش باشد. از همین رو  شده

مقامات ایرانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در رابطه با موارد  های صادره توسطالملل همچنین بیانیهبین عفو

امل ش هامربوط با مدافعان حقوق بشر و رویکرد کلی حکومت به حقوق بشر را مورد بررسی قرارداده است. این بیانیه

گوها با والمللی همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز در طی گفتمجامع بین ایران در رسمیهای بیانیه

شود. حقوق بشر در ایران می مورد وضعیت ر ویژه سازمان ملل درگاتحادیه اروپا و همچنین پاسخ آنان به گزارش

نظر  نقل شده نیز در حکومتو همسو با  حکومتیهای درمورد حقوق بشر که توسط خبرگزاری رسمیهای بیانیه

 گرفته شده است.

له مدارک مستند یکی از مالحظات مهم در گزینش موارد برای این گزارش از جم دسترسی به اطالعات واجد جزئیات،

الملل قادر بود که دسترسی بیشتری به اطالعات مربوط به مدافعان حقوق بشر ساکن بوده است. به طور کلی عفو بین

 عبه مناب هایی را مصروف این ساخت تا این محدودیت با تنوع بخشیدنتالش عفو بین المللتهران داشته باشد. 

های قومی ساکن خارج از پایتخت را ثبت شود و نقض حقوق مدافعان حقوق بشری متعلق به اقلیت اطالعاتی رفع

گزارش خارج های مدافعان حقوق بشر ساکن تهران در عفو بین الملل متوجه است که تعداد پرونده با این حالنمود. 

 است. از تناسب

ا ها و یهبه گروبه طور کلی های فراوانی همراه است. مقامات ایران چالشایران با  انجام تحقیق در مورد حقوق بشر در

الملل به طور عفو بین ،تا کنون ۱۳5۷سال دهند. از المللی حقوق بشر اجازه بازدید از کشور را نمیمتخصصین بین

است. به  این اجازه به آن داده نشده هگااما هیچ ،کرده است را مطرحایران به منظور تحقیق  از بازدیددرخواست مکرر 

های دهد مقامات ایرانی ارتباط و تعامل مدافعین حقوق بشر با سازمانعالوه همان طور که این گزارش نشان می

 اند.المللی را مجرمانه تلقی کردهبین

آن خواستار اطالعاتی در ای به رئیس قوه قضائیه ارسال داشت که طی نامه ۱۳۹۶خرداد  ۳۱الملل در تاریخ عفو بین

که  کردتقاضا و  ، شداندمورد وضعیت مدافعان حقوق بشر، از جمله بسیاری از کسانی که در این گزارش برجسته

ملل ال. عفو بیناندتاریخ مقامات پاسخی به این درخواست ندادهاین تیر ارسال شود. تا  ۲۱اطالعات درخواستی تا تاریخ 

ها و پیشنهادات خود را با مقامات ایرانی به ها نگرانیهایی خواهد بود که بتواند از طریق آنهمچنان به دنبال موقعیت

 بحث بگذارد.
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 کند. بدون همکاریقدردانی می به اشتراک گذاشتند با این سازماناطالعات خود را  از همه کسانی کهالملل عفو بین

 .پذیر نبودامکانآنها تهیه این گزارش 
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 نهیزمپس ۳

 

گر را بنیان نهادند. آنان قوانینی سرکوبحکومتی ، مقامات ایرانی یک دستگاه ۱۳5۷در طی یک دهه پس از انقالب 

آمیز اعمال آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت های ناروایی را بر کاربرد حقکه محدودیت تصویب رساندندرا به 

 های سیاسی وها و انجمنقانون فعالیت احزاب، جمعیت داشت، از جمله قانون مطبوعات، قانون مجازات اسالمی،می

 های دینی شناخته شده.های اسالمی یا اقلیتصنفی و انجمن

مقامات بر شدت ، ۱۳88 در پاسخ به اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه در سال

های پس از انتخابات . هزاران نفر در طی ناآرامیندشده بود افزودها اعمالبرای سال فشارهایی که تا به آن موقع هم

دستگیر شدند. اکثر افراد بازداشتی چند روز بعد آزاد شدند اما صدها نفر برای چندین هفته بدون امکان هر نوع ارتباط 

 ۱شدند.در بازداشت نگه داشته شدند و عمالً قربانی ناپدیدشدگی اجباری 

ا و ی واداشته به سکوت ،گشته زندانی و ان حقوق بشر مورد محاکمه قرار گرفتندهای بعد، مدافعها و سالدر طی ماه

عطیل ت اجبارحقوق بشر توسط مسؤولین اطالعاتی و امنیتی به  فعال در حوزهشدند. نهادهای غیردولتی  به تبعید رانده

توان به کانون نین نهادهایی میها صادر نشد. در میان چشدند، اجازه ثبت پیدا نکردند و یا پروانه فعالیت برای آن

ران حقوق بشر اشاره کرد. در بسیاری موارد، گکمیته گزارشو  مدافعان حقوق بشر، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران

 گذاران این نهادها دستگیر و به حبس محکوم شدند.اعضا و بنیان

الف . بر خگیرندمیای صورت طرفانهعادالنه و بی به نحو در ایران های قضاییکنند که دادرسیمقامات ایرانی ادعا می

محاکمه عادالنه به طور  اساسی برای برخورداری از هایتضمینکه  دهدنشان میالملل عفو بینتحقیقات  ،این ادعا

 ۱۳۹۴ مصوبآیین دادرسی کیفری جدید قانون است. گرچه ده شنقض  یتی،امن هایپروندهمستمر، به خصوص در 

 های مناسبکرد، سیستم قضایی ایران همچنان فاقد سازوکاروارد قانون را  ها به تأخیر افتادهمدت برخی اصالحاتِ

قرار  حکومتدرروی دستگاه قدرتمند حقوق افرادی است که بر اساس اتهامات کیفری مورد محاکمه و رو برای ضمانت

 ۲.گیرندمی

هایی را آغاز کرد تا چهره او بالفاصله تالش دولت، ۱۳۹۲پس از آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد 

اظهار داشت که رفع  ی جدیدویژه با توجه به برنامه اتمی بهبود بخشد. رئیس جمهورایران را در صحنه جهانی به

 مسیر صحیح اولویت او خواهد بود. ها علیه ایران و بازگرداندن اقتصاد کشور بهتحریم

                                                                                                                                                       

 . )Index: MDE 13/062/2010( انتخابات از پس سال یک ایران،: زندان تا اعتراض از، للالمبرای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بین۱ 

  ایران جدید کیفری دادرسی آیین قانون:  معیوب اصالحات، المللبه عفو بین برای جزئیات بیشتر رجوع کنید۲ 

(Index: MDE13/2708/2016). 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/062/2010/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/en/
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چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایاالت  -ج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحدایران و پن ۱۳۹۲آذر  ۳در 

بندی شده برای ، یک نقشه زمان۳اقدام مشترک جامع اتحادیه اروپا، بر سر برنامهکل نهاد متحده به همراه آلمان و 

آمیزخواهد ای ایران منحصراً صلحهتضمین خواهد کرد که برنامه هست»های مورد توافق طرفین که حلدستیابی به راه

 5سازی اورانیوم بیش از ، ایران اقداماتی را به اجرا گذاشت از جمله عدم غنیتوافقتحت این  ۴رسیدند. توافقبه « بود

ها علیه ایران را در طی دوره این اقدام مشترک به حالت تعلیق درصد و آمریکا و اتحادیه اروپا هم برخی تحریم

 درآوردند.

تی ای بهبود یافته و فرصحد قابل مالحظه ایران و اتحادیه اروپا به بینروابط سیاسی و اقتصادی  ،ز آن زمان تا کنونا

برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری فراهم آورده است. اتحادیه اروپا بیان داشته که حقوق بشر همچنان نیز را 

به عنوان بخشی از  5.بط تجدیدشده اتحادیه اروپا با ایران خواهد بوداز روا« جزئی اصلی»توجه است و مورد یک حوزه 

ه از سر گرفتقه در مورد حقوق بشر با ایران گوهای معلوگفتاعالم کرد که  ۱۳۹5در سال این موضوع، اتحادیه اروپا 

و اصول  ۶ه اروپابا کشورهای غیر عضو اتحادی گووگفت در زمینه اتحادیه اروپا اصول راهبردی خواهد شد. بر اساس

ای برای مشارکت نهادهای مدنی جامعه اصوالً باید صحنهوگوها ، این گفت ۷مدافعان حقوق بشر با در رابطه راهبردی

 د.ند و موضوعات مربوط به مدافعین حقوق بشر را منظور سازنفراهم کن

 

  

                                                                                                                                                       

 ،۱۳۹5اردیبهشت  ۲۰، «گیردای را از سر میتیم ایران در وین مذاکرات هسته»پروژه ایران،  ۳ 

theiranproject.com/blog/2015/05/12/iranian-team-in-vienna-to-resume-nuclear-talks/  
 ،۱۳۹۲آذر   ۳اقدام مشترک،  جامع برنامه ۴ 

www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2013/11/Iran-Nuclear-Agreement-Joint-Plan-of-Action.pdf 
 ،۱۳۹5فرودین  ۲5، «رابطه اتحادیه اروپا و ایران»کمیسیون اروپا، 5 

europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1368_en.htm 
 ،اصول راهبردی اتحادیه اروپا در گفتگوهای حقوق بشری با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا ۶ 

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ar10115 
 ،اروپا در مورد مدافعان حقوق بشراصول راهبردی اتحادیه  ۷ 

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601 

file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2017%20reports/1.%20Human%20Rights%20Defenders%20Report/Translation/theiranproject.com/blog/2015/05/12/iranian-team-in-vienna-to-resume-nuclear-talks/
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2017%20reports/1.%20Human%20Rights%20Defenders%20Report/Text/Drafts/www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2013/11/Iran-Nuclear-Agreement-Joint-Plan-of-Action.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1368_en.htm
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2017%20reports/1.%20Human%20Rights%20Defenders%20Report/Text/Drafts/www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3furi=URISERV:r10115
file://///intsec.amnesty.org/Programmes/MEP/IRAN/AI-EXT/EXTERNAL%20REPORTS/2017%20reports/1.%20Human%20Rights%20Defenders%20Report/Text/Drafts/www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3furi=URISERV:l33601
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 بشر حقوق مدافعان یسازمجرم ۴
 

امیدهایی را چه در ایران و چه در سطح  ۱۳۹۲ در سالبرای اولین بار مقام ریاست جمهوری  انتخاب حسن روحانی به

ر قضایی و امنیتی فشار ب هایدستگاه عملدر مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور برانگیخت. اما در  یالمللبین

بش جن مدافعان حقوق بشر ضربه سنگین دیگری بر . تشدید سرکوبنداهدادرا افزایش  حقوق بشر شجاع مدافعان

جان تازه  ۱۳88 انتخابات سالهای پس از سرکوبدر تالش است در پی که هنوز  هحقوق بشر ایران وارد آورد نحیف

  بگیرد.

 شانآمیز حقوق بشریهای مسالمتتا به حال، تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر در رابطه با فعالیت ۱۳۹۲ از سال

 کوتساند تا وادار به گرفتهقرار طوالنیهای کیفری و دادرسی مورد بازجوییتعداد بیشتری تحت نظر،  اند.شده یزندان

شکستن گر حکومت در جهت درهمرسد که این موج سرکوب تالشی است از جانب بازوهای سرکوببه نظر می شوند.

حاصل آمده  ۱۳۹۲ حسن روحانی در اتیانتخاب هایدر طی فعالیت بیشتر های آزادیبرای تغییر که از وعده ییهر آرزو

 بود.

قصور ها اذیتو  گام معناداری در پایان دادن به این آزاراز برداشتن هر گونه  دولت ویروحانی و حسن در همین حال 

با این ادعا که قوه  ،شان به سازمان مللیهاهشان و بیانیهای مطبوعاتیدر مصاحبه مقامات کابینه وید. برعکس انکرده

آزادی بیان،  مربوط به آمیز از حقوققل است و هیچ کس در کشور به صرف استفاده مسالمتقضاییه در ایران مست

ند. به عنوان مثال در فروردین اهمربوط به این آزارها را به حاشیه راند هایگزارش، شوددستگیر نمی اتتشکل یا تجمع

ما مردم را به خاطر »یکایی اظهار داشت: با حضور در یک تلویزیون آمر ،جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران ۱۳۹۴

ا ... ام دولت مثل هر دولت دیگری طرحی برای بهبود و تعالی حقوق بشر در کشور دارد ... کنیمعقایدشان زندانی نمی

نگار یا توانند خود را در پشت این که یک روزنامهکنند نمیشوند، قوانین کشور را نقض میکسانی که مرتکب جرم می

 ای دولت دوماراده هیچ نشانی دال برهنوز  8«.ل سیاسی هستند مخفی کنند، مردم باید قانون را رعایت کنندیک فعا

 شود.دیده نمیاین وضعیت  برای تغییر روحانی آقای

امنیتی و دیگر اتهامات کیفری سنگین در ایران برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق استفاده ابزاری از اتهامات 

های سنگین های انقالب و مجازاتدر دادگاه از اساس به دور از عدالت هایای نیست. حتی محاکمهع تازهموضوبشر 

ت حکوم که در گرداب سرکوبمدافعان حقوق بشر  حقوق بشر هم تازگی ندارد. با این وجود، تمام مدافعانزندان برای 

 .اندایران تجربه کرده ستمگرری کیف نظامبه طور ملموس رفتار بدتری را از جانب  گرفتار هستند

                                                                                                                                                       

  XoA-www.youtube.com/watch?v=UzlbBZq ،۱۳۹۴اردیبهشت  ۹، «مصاحبه با محمد جواد ظریف»پی بی اس، چارلی رز، شبکه  8 
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 سال بوده ۱۰از  بیشترهای طوالنی زندان که در برخی موارد ای حکمهای انقالب به طور فزایندهاز یک سو دادگاه

استناد به الزم برای  سطح و قضایی دادستانیدیگر مقامات  سویاز  ۹اند.را برای مدافعان حقوق بشر صادر کرده است

به  غیرمتشکل و شخصی هم از اقدامات حتیها در احکام خود دادگاه به طوری کهاند پایین آورده را یجرایم امنیت

شدگان اعتراضات پس از انتخابات مزار کشته از کنند. چنین اقداماتی بازدیدفعالیت مجرمانه ذکر می« مدرک»عنوان 

جمله زندانیان سیاسی سابق یا کنونی،  های قربانیان نقض حقوق بشر ازتماس با خانواده ،۱۳88ریاست جمهوری 

حقوق بشر و یا صرف بحث  نقضهای خارج از ایران در مورد طومار در حمایت از حقوق بشر، مصاحبه با رسانه امضای

 گیرد.های اجتماعی مثل فیس بوک یا توییتر را دربرمیدر مورد حقوق بشر در رسانه

های بینادولتی مانند سازمان ملل الملل و یا سازمانسازمان عفو بینهای غیردولتی حقوق بشری مثل تماس با سازمان

مورد  در ویژه سازمان ملل متحد شگرگزاراست.  برای اثبات جرم به کار رفته« مدرک»یا اتحادیه اروپا هم به عنوان 

ه دلیل همکاری و جویانه بر علیه افراد برفتارهای تالفی» خود ۱۳۹5حقوق بشر در ایران در گزارش اسفند  وضعیت

 ۱۰.خواند« نگرانی جدی» را مایه « یا تماس آنان با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد یا نمایندگان آن

های زندان های حقوق بشری مانند حمایت از خانوادهشود که به خاطر فعالیتمی سعید شیرزاداین شامل وضعیت 

ل ، در حاوضعیت حقوق بشر در ایران ویژه سازمان ملل در مورد گرسیاسی و نقش داشتن در ارسال گزارش به گزارش

 وزارت شهر کرج است. او گفته است که در طی بازجویی، مامورانساله زندان در زندان رجایی پنجدوره گذراندن 

محمد  ،مدافع حقوق بشر سالخورده یک نمونه گویای دیگر پرونده ۱۱اند.خوانده« جاسوس سازمان ملل»اطالعات او را 

 یهاکه در دوره ییهااز شکنجه یرخنگاری به گزارشگر ویژه در مورد بخاطر نامهبه  ۱۳۹۰، است که از سال ملکی

۱۲الخروج شده است.ممنوع تحمل کرده بود ۱۳88و ۱۳۶۰ یهاسال نیمختلف زندان در ب
  

                                        

                                                                                                                                                       

 جرم سه از بیش ارتکابی جرائم هرگاه، اما کنند تحمل را اشد مجازات باید فقطلیل جرائم متعدد ، افراد متهم و محکوم به د۱۳۹۲اساس قانون مجازات اسالمی مصوب  بر ۹ 

ه این ب موضوع نمایند. ایناضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین  به حداکثر از اینکه به مشروط قانونی مقرر مجازات حداکثر از بیش را یک هر مجازات که قضات ملزمند باشد،

تر زندان علیه آنان استفاده ای جهت اطمینان از صدور احکام طوالنیکه مقامات از ایراد چندین اتهام ساختگی علیه مدافعان حقوق بشر به عنوان وسیلهروند انجامیده 

 .کنندمی

 ،A/HRC/34/65 ،ازمان ملل متحدس در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، سند ویژهگزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر  ۱۰ 

www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx 
 .(Index: MDE 13/055/2014(« فعال حقوق بشر بازداشت شد»الملل، رجوع کنید به عفو بین ۱۱ 

 .)Index: MDE 13/6367/2017(« الخروجی مدافع حقوق بشر سالخورده و بیمارممنوع»الملل، ه عفو بینرجوع کنید ب ۱۲ 

 مدافع حقوق بشر محمد ملکی  مدافع حقوق بشر سعید شیرزاد 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/055/2014/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/055/2014/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6367/2017/en/
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ه فعاالن حقوق بشر ب به زنیو اتهام یسازبدنامهای کارزاراز  بستریر در ایران در انگاری مدافعان حقوق بشمجرم 

 حکومتیهای های رسمی و اخبار رسانه. مدافعان حقوق بشر در بیانیهپذیردصورت می یاینترنتفضای خصوص در 

ای سنتی هنابود کردن ارزش و کسانی که قصدشان ضربه زدن به امنیت ملی و« خائن»، «عنصر بیگانه»دائما به عنوان 

«  گریهفتنتحریک به »، «علیه امنیت ملی بانیت»، «جاسوسی»دفاع از حقوق بشر معادل  شوند.جامعه است معرفی می

با سازمان مجاهدین  صورتمارتباط حقیقی یا  به افراد دارایکه مقامات ایران  موهنیاصطالح ) «منافقین»و حمایت از 

 ۱۳شود.قلمداد میند( کناطالق می خلق ایران

  هدف مورد دافعانمترکیب   ۱.۴

 دافعان حقوق بشر چه کسانی هستند؟م

الملل المللی، عفو بینموازین بین و سایر ۱۳۷۷باره مدافعان حقوق بشر مصوب در راستای اعالمیه سازمان ملل متحد در

ر یا ترویج حقوق بشر د ا دیگران برای دفاع وآورد که به طور انفرادی یا همراه بکسی را مدافع حقوق بشر به شمار می

ت می، تبعیض یا خشونت فعالیپراکنیالمللی بدون توسل یا توصیه به نفرتای و یا بینسطوح محلی، ملی، منطقه

 کند.

 پرستار، ،پزشکنگار، وکیل، اجتماعی باشند، آنان ممکن است روزنامه قشرتوانند متعلق به هر مدافعان حقوق بشر می

، افشاگر، کشاورز، قربانی نقض حقوق بشر و بدرفتاری و یا بستگان این قربانیان باشند. اتحادیه کارگریلم، عضو مع

 د.ننکصورت داوطلب ایفا  ای خود یا بهتوانند کارهای حقوق بشری خود را به عنوان بخشی از مسؤولیت حرفهآنان می

علیه مجازات اعدام،  ارزارهایکاند عبارتند از فعاالن گرفتههدف قرار  ایران توسط مقامات مدافعان حقوق بشر که

ها و بستگان کسانی که در ، وکالی حقوق بشر، فعاالن حقوق اقلیتهای کارگریاتحادیهفعاالن حقوق زنان، اعضای 

 ریپذیپاسخگویی و مسئولیتاند و اکنون خواهان شده ناپدیداعدام یا  خودسرانه و سریعبه صورت  ۱۳۶۰طی دهه 

 حکومت هستند.

مخالف مجازات اعدام، فعاالن حقوق زنان و کسانی که جویای  فعاالنهای مدافع همچون برخی گروهروند فشار علیه 

 روند. این شدت یافته استهستند آشکارا  ۱۳۶۰نقض فاحش حقوق بشر در دهه  رابطه با مواردحقیقت و عدالت در 

ای شدید سابقهرا به طور بی هاهایی که فعاالن آنزندان، بازجویی طوالنیِ دهندهطور تکانهای بهمشتمل بوده بر حکم

                                                                                                                                                       

  ،۱۳۹5ی د ،«آرش صادقی: فعال حقوق بشر یا همکار منافقین؟»به عنوان نمونه رجوع کنید به : فارس نیوز،  ۱۳ 

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951011001503 ۱۳۹5دی  ۱۲، «آرش صادقی؛ فعال حقوق بشر یا مجرم امنیتی»، ؛ ثامن پرس ،

bit.ly/2sKfoof ،۱۳۹5دی  ۱۴، «ر ساده لوحان رفتهشتگ؛ کالهی که بر س»؛ اتاق خبر ،http://otaghkhabar24.ir/news/79500واکنش»فانوس،  ؛ 

گری با آزادی رسانه برابری فتنه» ؛bit.ly/2sKDLSP، ۱۳۹5مهر  ۲۷، «برجام شوم مثلث لیتشک/ «یمحمد نرگس» درباره مجلس ندگانینما نامه به کشور کل دادستان

، ۱۳۹۳شهریور  ۲۴، «شد؟ برگزار ی بهانه چه به بار نیا گران فتنه یهم دور»؛ ما هستیم، http://bbcpersian.net/n/q=286، ۱۳۹5در نگاه بی بی سی، 

http://ma-hastim.com/paper/2591/archive  
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که به طور متداول به مدافعان حقوق بشر برچسب  حکومتیهای های رسمی در رسانهاند و بیانیهو خشن توصیف کرده

کند. در الصاق میهای سنتی  رسانی به امنیت ملی و تخریب ارزشکه قصد آسیب« خائنینی»و « عامالن بیگانه»

از های ارزارکو ها گریبسیاری موارد به نظر می رسد که انگیزه مسؤولین در این امر میل به محدودسازی کنش

 شناخته لگام  آن فارسی اختصاری نام به )کهلغو گام به گام اعدام در ایران  ارزارک برپای باشد. فعالین سرگرفته شده

. هستندهای مهمی از این لحاظ محرک۱۳۹۳ در برجسته فعاالن توسط مجلس ردانهم چهره تغییر کارزار و شود(می

برای نخستین بار  توان که در آن میبوده  ۱۳۹5در مرداد  اهلل منتظریفایل صوتی آیتانتشار  یک عامل مهم دیگر

 هایاعدامد در مورد های خوجزئیات نقشه ۱۳۶۷ سال جلسه مالقات در یکطی  ای را شنید کهبلندپایه مقامات صدای

 کنند.گذارند و از آن دفاع میبه بحث میرا  ۱۳۶۷ سال ضاییفراق جمعی ودسته

در  ضاییفراق هایهزاران زندانی سیاسی در طی موجی از اعدام کشتار بهرسیدگی  ها برای، درخواستاین فایل صوتی

های مقامات به منظور ساکت کردن د تالشخود به تجدی . این موضوعه استرا احیا کرد ۱۳۶۷سراسر کشور در طی 

 انجامید. ۶۰هر نوع بحث عمومی در مورد نقض فاحش حقوق بشر در طی دهه 

و وکالی  های کارگریاتحادیهها، اعضای ها از قبیل فعاالن حقوق اقلیتگری در مورد بقیه گروههنگ سرکوبآضرب

های اتحادیهتا کنون تعداد زیادی از اعضای  ۱۳۹۲ل حقوق بشر کمابیش به میزان سابق باقی مانده است. از سا

پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری  هایو وکالی حقوق بشر که در طی سرکوب کارگری

ها همچنان پایدار اند. اما فضای ترس حاکم در میان آنزندانی شدند پس از طی دوران محکومیت خود آزاد شده۱۳88

پرونده های کیفری جدید و و به جریان انداختن  مزاحمت، بازجویی مثلات همچنان به اقداماتی است، چرا که مقام

 شان بازدارند.های حقوق بشریتا آنان را از انجام فعالیت زنندهای شغلی دست میمحرومیت

وجود دارند  نیز اندسته جدیدی از مدافعان جو ،امروز تا ۱۳۹۲از  قرار گرفتهدر میان مدافعان حقوق بشر مورد هدف 

اند. این مدافعان جوان که بسیاری از آنان پس از انقالب به صحنه آمده ۱۳88که به رغم فشارهای شدید از سال  

جا که مقامات به طور مؤثری تمامی تر خود متفاوتند. از آناز برخی لحاظ از همتایان مسن اندبه دنیا آمده ۱۳5۷

زمینه مسائل حقوق بشر فعال بودند و موضعی انتقادی نسبت به حکومت داشتند  نهادهای غیر دولتی کشور را که در

کنند. بدون آموزش رسمی یا حمایت نهادهای غیردولتی از حقوق بشر دفاع می مدافعان جواناند، این منحل ساخته

اف که از اهد و شخصی های غیررسمیخود را به صورت مستقل یا به عنوان بخشی از گروه هایفعالیتدر نتیجه، آنان 

های اجتماعی و سایر وسایل ارتباط اینترنتی گیرند. آنان به منظور هماهنگی به رسانهمیکنند پیمشابهی حمایت می

های بوک و سایر رسانههای مربوط به حقوق بشر در فیسای از پستعوض به طور فزاینده کنند. مقامات درتکیه می

به منظور در هم  جدیدیتالش  ،هااین گونه روش ۱۴اند.لیت مجرمانه استفاده کردهفعا« مدرک»عنوان اجتماعی به

 تهعدالتی را داشکه کسانی که جرأت انتقاد از بی استآور دلهرهشکستن مدافعان حقوق بشر و فرستادن این پیام 

 باشند تحمل نخواهند شد.

                                                                                                                                                       

الملل، اند. رجوع کنید به عفو بینبوک دستگیر، محکوم و زندانی کردهدر فیس موضوعات غیر از حقوق بشرهای مرتبط با مقامات ایرانی همچنین افرادی را به دلیل پست۱۴ 

 .(Index: MDE 13/064/2014)« سب النبیبرای  حکم اعدام»

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/064/2014/en/
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 ناعادالنه یهامحاکمه ،یساختگ اتهامات  ۲.۴

اند و تقریباً شود از قانون مجازات اسالمی گرفته شدهعلیه مدافعان حقوق بشر اعمال می معمولطور  اتهاماتی که به

تشکیل »(، ۶۱۰)ماده « کشورامنیت  ضدارتکاب جرم بر  برایتبانی و اجتماع »همواره شامل این موارد هستند: 

بیش از دو نفر با جمعیتی عضویت در »یا  ( و۴۹8)ماده « کشوربیش از دو نفر با هدف برهم زدن امنیت جمعیتی 

مداری است چرا که بسیار وسیع و قانون (. تعریف این جرایم ناقض اصول۴۹۹)ماده « کشورهدف برهم زدن امنیت 

. به عالوه بسیاری از کننداعمال  ایخودسرانه و سلیقهها را به طور دهند که آنمبهم هستند و به مقامات اجازه می

 المللی نیستند.با جرایم شناخته شده بیناین جرایم معادل 

رود قانون مجازات اسالمی که به طور معمول برای محاکمه مدافعان حقوق بشر به کار می مندرج درسایر جرایم 

« به مقدسات اسالم توهین»( و 5۱۴)ماده « اهانت به مقام معظم رهبری»(، 5۰۰)ماده « تبلیغ علیه نظام»عبارتند از 

 تلقی جرمالمللی ایران به حقوق بشر بین تعدات بر خالف اید راعقها و ایده انهآزادبیان  ین جرایم(. ا5۱۳)ماده 

 کنند.می

 های انقالب در ایرانشود. دادگاههای انقالب برگزار میدر دادگاه امنیتیمحاکمه مدافعان حقوق بشر بر اساس اتهامات 

آمدند، از جمله افراد با وابستگی حقیقی به شمار می« ضد انقالب» که تأسیس شدند تا کسانی را ۱۳5۷پی انقالب  در

های سریع و سه دهه، دادرسی با گذشتشده شاه، سریعاً محاکمه و اعدام کنند.  یا تصورشده به حکومت سرنگون

 نقض را های انقالب ایران هستند و حق دسترسی به یک محاکمه عادالنهعمدتاً مخفی همچنان ویژگی اصلی دادگاه

 . کنندمی

المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران یکی از اعضای آمیز، نقض فاحش میثاق بینمسالمت مخالفت انگاری جرم

جو قانون صدور احکام کیفری و مجازات برای مخالفان مسالمتو  به دنبال آن  ناعادالنه محاکمه برگزاریآن است. 

نقالب های اد که دادگاهندهنشان می به طور دائمالملل عفو بین ات. تحقیقندکرا به طور مضاعف نقض میالملل بین

رار قنیروهای امنیتی و اطالعاتی  فشارزیر  سنگیناحکام  صدورفاقد استقالل هستند و برای محکوم کردن متهمان و 

اند که کسانی که به عنوان شته. مدافعان و وکالی حقوق بشر در ایران بارها نگرانی خود را در این مورد اظهار دادارند

شان سویی، اعتقادات مذهبی و همدر درجه نخست بر مبنای افکار سیاسی شوندهای انقالب منصوب میقاضی دادگاه

شوند. آنان اغلب فاقد مدارک کاری قضایی برگزیده میبا عناصر اطالعاتی و امنیتی و نه بر مبنای تجربه و درست

 آموزش و تجربه قضایی هستند.و یا  حقوقتحصیلی رسمی 

اغلب بسیار کوتاه است و گاه حتی چند ، شودمیمدافعان حقوق بشر که در پشت درهای بسته انجام  هایمحاکمه

زمان و تسهیالت کافی برای تهیه دفاعیه قرار  برخورداری از کشد. معموالً موانعی بر سر حقدقیقه بیشتر طول نمی

 شود و آنان تا کمی پیش از محاکمه  اجازهها داده نمیاجازه دسترسی کامل به پرونده به وکالی مدافع؛ شودداده می

 ندارند متهمان را مالقات کنند.



 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

۲۴ 

شان در دادگاه انقالب، قاضی برخوردی که در طی جلسات محاکمه اندالملل گفتهبه عفو بینمدافعان حقوق بشر 

اند امنیتی بر آنان وارده کرده اطالعاتی و کارا از اتهاماتی که مسؤوالنگیرانه علیه آنان داشته است و آشخصمانه و جبهه

ت طرف اسیک دادرسی عادالنه در برابر یک دادگاه مستقل و بی برخورداری از است. این موضوع ناقض حق دفاع کرده

ای که به آن رسیدگی هدای در مورد پرونشده گرفتهاز پیش شکل سازد هیچ انگیزه یا عقیدهکه قاضیان را ملزم می

 ای که منافع یکی از طرفین را پیش ببرد عمل نکنند.کنند نداشته باشند و به گونهمی

تمام فعاالن حقوق بشری که پرونده آنان در این گزارش ذکر شده از زمان دستگیری و در طی بازجویی اجازه دسترسی 

اند که معادل شکنجه به حساب میحبس انفرادی قرار داشته به وکیل را نداشتند. این افراد اغلب به مدت طوالنی در

وجود نداشته و یا اندک بوده است. بسیاری از آنان در طی بازپرسی  الیشانکان دسترسی آنان به خانواده و وکآید و ام

 شکایات ر مورداند. قاضیان دستور تحقیق دشده« اعتراف»اند و مجبور به های دیگر قرارگرفتهبدرفتاری یامورد شکنجه 

آیین دادرسی کیفری ایران قانون  و قانون اساسی بر خالفاند که های دیگر صادر نکردهمربوط به شکنجه و بدرفتاری

 ۱5.استو سیاسی  و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی

  آرش صادقی

 

 
 
 

مأمور بازجویی مجبورم کرد لخت شوم و »

ا بدر اتاق بازجویی روی زمین چمباتمه بزنم. 

... چندبار تا مرز  زدمیکمربندش مرا کتک 

... در روز دوم  خفگی گلویم را فشرد

بازداشت، در طول بازجویی، صدای گریه 

... به من  شنیدممیهمسرم را از اتاق مجاور 

 اعدامگفتند او را به جرم سوزاندن قرآن می

  .«خواهند کرد

 آرش صادقی، مدافع حقوق بشر  

به مدت  برای سپری کردن دو حکم حبس جمعاً ۱۳۹5ماه  ساله و فعال حقوق بشر، از خرداد ۳۰رش صادقی، آ
ارتباط با  آمیز از قبیلهای حقوق بشری صلحبرد. او به دلیل فعالیتسال، در زندان اوین تهران به سر می ۱۹

درباره وضعیت حقوق بشر در  های حقوق بشریرسانی به نهاد مذکور و دیگر گروهالملل و اطالعسازمان عفو بین
 . محکوم شناخته شده است ایران

ه، است، در روز شنب نویسنده و که او نیز فعال حقوق بشر ،آرش صادقی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی
الف زندان اوین که در کنترل سپاه پاسداران انقالب  ۲دستگیر شدند. آرش صادقی به بند  ۱۳۹۳شهریورماه  ۱5

 راربا ق ۱۳۹۳اسفندماه  ۲۳ماه حبس در سلول انفرادی، عاقبت در  ۶می است منتقل شد و پس از تحمل اسال

                                                                                                                                                       

 .۱۴ف پاراگرا ۱۳نظریه عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل، شماره   ؛g ، بند۳، پاراگراف ۱۴ ماده، المللی حقوق مدنی وسیاسیمیثاق بین ۱5 

  

 زوج متاهل آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی ایرایی، مدافعان حقوق بشر 
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 . او بعدتر اظهار داشت که طی این مدت به کرات مورد شکنجه، اعم از ضرب و شتم و آزار جنسیشده آزاد قیثو
 قرار گرفته است. 

ه تبلیغ علی»مانند  اساسیبی اتهاماتان تهران وی را با دادگاه انقالب اسالمی است ۱5، شعبه ۱۳۹۴ماه مرداد در 
 ۱5ه ب« نشر اکاذیب»و « توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی»، «کشوراجتماع و تبانی علیه امنیت »، «نظام

 شودمی ۱۳۹۰مربوط به سال که او  پیشین سال حبس تعلیقی ۴حکم  سال حبس محکوم کرد. همچنین دادگاه،
آرش صادقی آمیز های حقوق بشری صلحدر ارتباط با فعالیت اتهامات مطرح در آن حکم نیز کرد. االجرارا الزم
 است. 

 «مدرکی»ها را آمیز آرش صادقی، آنهای حقوق بشری صلحنمونه از فعالیت 5۰رأی دادگاه با استناد به بیش از 
ها قابل ذکر است که بسیاری از این فعالیتقلمداد کرد. « اقدام علیه امنیت ملی»داشتن وی در  برای اثبات دست

های با رسانه ها شامل مصاحبهمرتبط با انتشار اطالعات در خصوص نقض حقوق بشر در ایران بود. این فعالیت
خارجی از جمله بی بی سی فارسی، رادیو فردا، رادیو زمانه و خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، 

انیان سیاسی در فضای مجازی )فیسبوک(، محکوم کردن ضرب و شتم زندانیان سیاسی در ابراز همدردی با زند
های انتقادی در فیسبوک درباره ، نوشتن یادداشت۱۳۹۳ماه زندان اوین در فروردین ۳5۰۰حمله به بخش 

اط با سازمان عفو )لگام(، ارتب« لغو گام به گام اعدام» کارزار، پیوستن به ۶۰های زندانیان سیاسی در دهه اعدام
های حقوق بشری در خارج از ایران، و همچنین ارسال اطالعات در مورد نقض حقوق بشر الملل و دیگر گروهبین

 شد.  حقوق بشر در ایران می مورد وضعیت در ر ویژه سازمان مللگبه اعضای پارلمان اروپا و گزارش

تهران برگزار شد  استان در دادگاه انقالب ۱۳۹۴ محاکمه آرش صادقی، که طی دو جلسه در اردیبهشت و خرداد
صادقی حق انتخاب آزادانه وکیل آرش ناعادالنه بود. به  به شدتدقیقه به طول انجامید،  ۱5و هر جلسه کمتر از 

به وکیلی که دادگاه معرفی کرده بود )وکیل تسخیری( دسترسی  دتوانکه تنها میداده نشد و به او گفته شد 
یگر دصادقی در رابطه با شکنجه و آرش  هایشکایتبه دادگاه صادقی این پیشنهاد را رد کرد. رش آداشته باشد. 

 وقتی درباره شکنجه شدنش گفته استد. آرش صادقی کرگاه رسیدگی نهیچبا او صورت گرفته  هایبدرفتاری
  «.همه همین رو میگن»در دوران بازجویی با قاضی سخن گفته، قاضی خندیده و گفته 

 در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. ۱۳۹5 ماهسرانجام در خردادآرش صادقی  کمح

، در اعتراض به حبس همسرش به دلیل نوشتن ۱۳۹5ماه دی ۱۴ماه تا آبان ۳روز، از  ۷۱آرش صادقی برای مدت 
چار دسالمتی او سنگسار، دست به اعتصاب غذا زد. در پی این اعتصاب غذا،  علیه مجازاتداستانی تخیلی بر 
به تالفی اعتصاب غذا  مأموران سپاه پاسداران ،بیمارستان بستری شدن در . عالرغم ضرورتمشکالت جدی شد

۱۶د.اناعزام او به بیمارستان شده مانع از
 

 

 

                                                                                                                                                       

شکنجه مدافع حقوق بشر در زندان »بین الملل،  عفو ؛)Index: MDE 13/5231/2016(« حبس یک زوج فعال حقوق بشر در زندان اوین»عفو بین الملل،  ۱۶ 

بیانیه ) اندانداخته خطر به را او جان بیمارستان به بیمار شدت به فعال اعزام از جلوگیری با ایران مقاماتعفو بین الملل، ؛  (Index: MDE 13/5811/2017)«اوین

 (.۱۳۹5دی  ۱5،  مطبوعاتی

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5231/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5811/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/irans-authorities-endangering-life-of-critically-ill-imprisoned-activist-by-refusing-hospital-transfer/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/irans-authorities-endangering-life-of-critically-ill-imprisoned-activist-by-refusing-hospital-transfer/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/irans-authorities-endangering-life-of-critically-ill-imprisoned-activist-by-refusing-hospital-transfer/
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 اعدام مخالف فعاالن ۵
 

                                                                                       .«است اسالم حکم با مخالفت اعدام، با مخالفت»
 ۱۳۹۲۱7 آذر یجانی،الر یصادق آمل اهللیتآ یران،ا یهقوه قضائ یسرئ
 

از نظر تعداد اعدام، بعد از چین در جایگاه  برد مجازات اعدام در ایران، این کشورررغم عدم شفافیت در خصوص کاعلی

اعدام در سال  5۶۷و حداقل  ۲۰۱5اعدام در سال  ۱۰۰۰به  الملل نزدیکسازمان عفو بین دوم در دنیا قرار دارد.

و این در حالی است که  استها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر را ثبت کرده است. در ایران اکثر اعدام ۲۰۱۶

 توانمی را تنهاالملل مجازات اعدام گیرند و طبق قوانین بینقرار نمی« ترین جرائمسنگین»بندی این جرائم در طبقه

شوند از طبقات فرودست اغلب افرادی که به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام می ۱8.اعمال کرد یجرایم چنیندر خصوص 

 عناوینبا  . مجازات اعدام در ایران همچنین برای جرائمیهستندافغان  شهروندانهای قومی و جامعه شامل اقلیت

ر داعدام  احکامرود. شوند به کار میجرم محسوب نباید ه اصوال مبهم و بسیار کلی و همین طور گاهی برای اعمالی ک

 ۱۹.شوندصادر میناعادالنه  هایاکمهمح از پس همواره ناایر

های اخیر جنبشی برای لغو مجازات اعدام در ایران شکل گرفته  است؛ واقعیتی که از چشم حکومت پنهان در سال

ی برای لغو گام به گام مجازات کارزاربرجسته در ایران  حقوق بشر ان، تعدادی از مدافع۱۳۹۲نمانده است. در سال 

  را تشدید کرده است. فعاالن مخالف اعدام اعدام )لگام( به راه انداختند. در واکنش به این جنبش، حکومت سرکوب 

محکوم سال زندان  ۱۶ای شناخته شده در جهان، به کانون مدافعان حقوق بشر و چهره رئیسنائب ، نرگس محمدی

 مخالف فعاالن. چند تن دیگر از ه استلگام بود کارزاربا به دلیل فعالیت وی  سال از این محکومیت ۱۰که  ه استشد

ند. این برمی برده یا های صلح آمیز در زندان به سرنیز به دلیل فعالیت شناسامید علیو  آتنا دائمیاعدام همچون 

و بروشور  ، توزیع اعالمیهمقامات ایران اعدام کارنامهفیسبوک در انتقاد از هایی در ها شامل انتشار یادداشتفعالیت

   .شودمیاعدام  محکوم بههای زندانیان خانوادهمقابل زندان در همبستگی با  تجمعات شرکت در و علیه مجازات اعدام

                                                                                                                                                       

، ۱۳۹۲ آذرماه ۲۰ ،«است اسالم حکم با مخالفت اعدام، با مخالفت» فارس، خبرگزاری ۱۷ 

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920920001052  
با حکم  موارد جرایم مواد مخدردر بیشتر مجازات اعدام یا حبس ابد  کندمیرا تصویب کرد که پیشنهاد  طرحی ، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس۱۳۹5در اسفند  ۱8 

می بایست در مجلس شورای اسالمی به رأی گذاشته شود و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد پیش از آن که به قانون  طرحسال جایگزین شود. این  ۳۰تا  ۲5زندان بین 

 تبدیل شود.
  (.Index: ACT 50/5740/2017(۲۰۱۶عدام سال مجازات ا جهانیگزارش عفو بین الملل،  برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به ۱۹

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920920001052
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/5740/2017/fa/
https://www.amnesty.org/en/documents/act50/5740/2017/fa/
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توصیف  «غیراسالمی»اعدام را  آمیز علیه مجازاتهای صلحدادگاه، فعالیت احکامرسمی و  اظهارات ایران در مقامات

باشد عبارت است در حال حاضر تنها فعالیتی که در زمینه مجازات اعدام قابل قبول نهادهای حکومتی می ۲۰.اندکرده

 ۲۱در ازای دریافت مبلغ دیه. نمقتوال از برپایی مؤسسات خیریه برای جمع آوری وجه دیه و درخواست عفو از خانواده

 

  نرگس محمدی

 

 

 
 
 

رگس محمدی به درد مردم بسیار حساس ن»

شنید یک زندانی قرار است و هر زمان که می

د او کرمی سعی قوا تمام با شود اعدام است

شد همپای را نجات دهد، اگر هم موفق نمی

رفت و تا صبح پشت خانواده جلوی زندان می

   «ماند.ها میدیوارهای زندان همراه آن

  
شر  و مدافع یلوک ی،عباد یرینش  ده برنو  حقوق ب
 ۱۳۹۵۲۲مهر صلح نوبل،  یزهجا

 به نیاو زندان در ۱۳۹۴ ماهبهشتیارد در اشیریدستگ زمان از بشر، حقوق مدافع و ساله ۴5 یمحمد نرگس
 .است رانیا بشر حقوق مدافعان کانون سیرئ نائب او. بردیم سر

 به خاطر ۱۳۹۰ سالکه در  زندان سال ۶ حکم یرااج یریسرگ از را یو بازداشت لیدل ابتدا در ییقضا نیمسئول
 تعل یمحمد نرگس اما. کردند انیب ،صادر شد حقوق مدافعان کانون در یو زیآمصلح یبشر حقوق یهاتیفعال

 در که یدارید داند،یم خارجه استیس در اروپا هیاتحاد یعال ندهینما اشتون، نیکاتر با مالقات را بازداشتش
 . گرفت صورت زن یجهان روز در ۱۳۹۲ اسفندماه ۱۷ خیتار

 به تهران استان انقالب دادگاه ۱5 شعبه در ناعادالنه محاکمه کی یط ،۱۳۹5 ماهبهشتیارد در یمحمد نرگس
 «کشور تیامن هیعل یتبان و اجتماع» ،«کشور تیامن زدن برهم هدف با نفر دو از شیب با یتیجمع لیتشک» اتهام

یبرم در را یینها حکم از سال ۱۰ که اتهام، مورد نیاول. شد محکوم حبس لسا ۱۶ به «نظام هیعل غیتبل» و
 .دارد ارتباط لگام کارزار در او یهاتیفعال به رد،یگ

 بشر، حقوق نقض موارد درباره هارسانه با مصاحبه جمله از هستند، یو گرید یهاتیفعال بر یمبتن گرید اتهام دو
 با ارتباط اعدام، به محکوم انیزندان یهاخانواده از تیحما جهت ندانز مقابل زیآممسالمت تجمعات در شرکت

 در زیآمصلح اعتراضات در مشارکت نوبل، صلح زهیجا برنده یعباد نیریش جملهمن بشر، حقوق فعاالن گرید
 ۳۶ شعبه ،۱۳۹5 مهرماه در. ۱۳۹۲ سال در اشتون نیکاتر با یو مالقات نیهمچن و یدپاشیاس کردن محکوم

                                                                                                                                                       

، ۱۳۹۲ آذرماه ۲۰ ،«است اسالم حکم با مخالفت اعدام، با مخالفت» فارس، خبرگزاری ۲۰ 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920920001052   
)قصاص( است که در آن با مجرم همان کنند که او با قربانی کرده است. در موارد ارتکاب قتل، « مقابله به مثل»قانون مجازات اسالمی، مجازات ارتکاب قتل  طبق ۲۱ 

 را عفو کنند. توانند در ازای دریافت دیه مجرمدرخواست قصاص و اجرای مجازات اعدام بر عهده خانواده مقتول است. خانواده مقتول همچنین می

  http://www.aasoo.org/fa/articles/204، ۱۳۹5مهرماه  ۲۱مصاحبه با وبسایت آسو،  ۲۲ 

 مدافع حقوق بشر نرگس محمدی
 

http://www.aasoo.org/fa/articles/204
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 ماهبهشتیارد در. کرد دییتأ را یمحمد نرگس یبدو دادگاه زندان سال ۱۶ حکم تهران، استان نظر دیتجد اهدادگ
 . شد رد کشور یعال وانید یسو از او یدادرس اعاده درخواست ،۱۳۹۶

 داشته یو به نسبت مغرضانه و زیآمخصومت یبرخورد یقاض محاکمه، جلسه در که هداشت اظهار یمحمد نرگس
 نیهمچن او. است کرده دفاع اطالعات وزارت مقامات یسو از او به وارده اتهامات از آشکارا و پردهیب یطرز به و

 هممت یاله احکام رییتغ یبرا تالش به اعدام، مجازات هیعل شیهاتیفعال واسطه به را او یقاض که داشت اظهار
 به یکتب سؤال سه یقاض. کند دفاع خود از یخوب به یو نداد اجازه یقاض ،یمحمد نرگسبه گفته . است کرده

 در و دیبگو یسخن هکردیم تالش که هربار که هگفت او. دینما مکتوب را شیهاپاسخ که خواست او از و داد او
 زین یمحمد نرگس یوکال بیترت نیهم به. دکن سکوت که دادیم دستور یقاض ،دبده حیتوض شیهاپاسخ مورد

 .داشتندیم مکتوب لیتما صورت در را خود اظهارات ستیبا یم و نداشتند صحبت اجازه دادگاه جلسه در

 

  آتنا دائمی

 

 

این مجریان قانون هستند که ... در ایران »

های زندانی مردم، اموالشان و خانواده

گیرند تا در جامعه سیاسی را به گروگان می

با ایجاد رعب و وحشت و خفقان به خواسته 

حاضرم  ]...[ ، برسندشان که بقای خود است

 «.بمیرم اما برده ظلم نباشم

 

 ۱۳۹۶23فروردین  مدافع حقوق بشر، ،آتنا دائمی

سال حبس خود به  ۶برای سپری کردن محکومیت  ۱۳۹5ماه از آبان ،اعدام مخالفساله و فعال  ۲۹آتنا دائمی، 
 ۱۳۹۳مهرماه  ۲۹اولین بار در تاریخ او  برد.آمیز در زندان اوین به سر میهای حقوق بشری صلحدلیل فعالیت

ه غیر از ب شد انتقال یافت.الف زندان اوین که توسط سپاه کنترل می ۲توسط نیروهای سپاه دستگیر و به بند 
 هابازجوییدر اغلب . شدساعت به مدت یک ماه و نیم بازجویی می ۱۱الی  ۱۰ها، او هر روز معموال بین آخر هفته
 نشست.دیوار میبسته رو به باید چشم

 آزاد شد. وثیقهبا قید  ۱۳۹۳در اسفندماه او  .از دسترسی به وکیل منع شده بود بازجویی کل دورهدر آتنا دائمی 
و تبانی علیه امنیت  اجتماع» ا اتهاماتباو را  تهران استان دادگاه انقالب ۲۶، شعبه ۱۳۹۴ماه در اردیبهشت

 ۱۴ل به تحم «اختفای ادله جرم»و  «یانگذار جمهوری اسالمی و رهبرتوهین به بن»، «تبلیغ علیه نظام»، «کشور
دقیقه  ۴5بیشتر از  که همزمان با محاکمه سه فعال دیگر برگزار شد، محاکمه اوکل د. کرسال زندان محکوم 

 طول نکشید. 

 و مات ایرانمقا اعدام کارنامههایی انتقادی در فیسبوک و توییتر از او انتشار یادداشت کومیتاز دالیل مح
 اسناد و»اعدام بود.  محکوم به های زندانیانهمچنین شرکت در تجمعاتی جلوی زندان در همبستگی با خانواده

ها و بروشورهایی علیه مجازات اعدام، توزیع اعالمیهشد: موارد زیر می شد شاملاقامه علیه او  دیگری که «شواهد

                                                                                                                                                       

  /news.org/letters/a-ps://www.hrahtt۳۳۱-، ۱۳۹۶فروردین  ۲۰، «حاضرم بمیرم اما برده ظلم نباشم/نامه آتنا دائمی، زندانی در اعتصاب غذا»خبرگزاری هرانا،  ۲۳

 دائمی مدافع حقوق بشر آتنا 
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کشته شدند و ارتباط وی با  ۱۳88نتخابات ریاست جمهوری سال بازدید از مزار کسانی که در جریان تظاهرات ا
، حکم او در دادگاه تجدید نظر به ۱۳۹5ماه سال مهرهای زندانیان سیاسی. در مدافعان حقوق بشر و خانواده

 ۲۴هفت سال زندان کاهش پیدا کرد.

و او را بازداشت و  هورش بردمنزل والدین آتنا دائمی ی، مأموران لباس شخصی سپاه به ۱۳۹5آذرماه  ۶در تاریخ 
از زندان درز کرد، اظهار داشته که  ۱۳۹5آذرماه  ۱۱ای که مورخ در نامهدائمی به زندان اوین منتقل کردند. آتنا 

اش را به او نشان دهند او را کتک زده و اسپری که وی اصرار داشته است حکم دستگیریمأموران بعد از این
اش کردند که علیهنین اظهار داشته مأموران چشمانش را بستند و مرتبا تهدیدش فلفل روی او پاشیدند. او همچ

 سازی خواهند کرد.پرونده

در زمان  شانآمیزرفتارهای خشونت به خاطرسپاه  مأمورانبعد از دوران زندان، آتنا دائمی شکایتی را علیه 
، یک دادگاه کیفری ۱۳۹۶فروردین  ۳یخ گاه به آن رسیدگی نشد. در عوض در تاربازداشت تنظیم کرد که هیچ

خواهران او،  به سه ماه و یک روز زندان محکوم کرد.« اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه»وی را به جرم 
 انسیه و هانیه دائمی، به جرم مشابه به سه ماه و یک روز حبس تعلیقی محکوم شدند.

. کرد لغو را هاآن تبرئه و احکام را خواهرانش و دائمی ناآت تهران در نظر تجدید ، دادگاه۱۳۹۶خرداد  ۱۰ در
 اعضای اذیت و آزار به اعتراض در فروردین و ۱۷از  که را اشروزه 5۴ غذای اعتصاب دائمی آتنا آن، متعاقب
 ۲5.برد پایان آغاز کرده بود به های تعلیقی خواهرانشحکم و خانواده

  شناسامید علی

 
 

به  ۱۳۹۶تا تیر  ۱۳۹5اله، از آذر س ۳۳شناس، امید علی
زندان صادر شده در پی  دنبال اجرای حکم هفت ساله

شامل مخالفت  –آمیز حقوق بشری های مسالمتفعالیت
در زندان اوین به سر برد. او اولین بار  –با مجازات اعدام 

دستگیر  ۱۳۹۳شهریور  ۱۳توسط سپاه پاسداران در 
بود، قبل از این که شد و بیش از یک سال در بازداشت 

 به قید وثیقه آزاد شود. ۱۳۹۴دی  ۲8در تاریخ 

ای به دنبال محاکمه ناعادالنه ۱۳۹۴ماه در اردیبهشتاو 
اجتماع و »دادگاه انقالب تهران با اتهامات  ۲8در شعبه 

به   «توهین به مقام رهبری»و « تبانی علیه امنیت ملی
اس، شنامید علیمحاکمه سال حبس محکوم شد.  ۱۰

تر بیش که همزمان با محاکمه سه فعال دیگر برگزار شد،
 دقیقه طول نکشید. ۴5از 

ارائه شد: توزیع جزوه در اعتراض به مجازات « مدرک جرم»آمیز به عنوان های مسالمتدر حکم او این فعالیت

غیرانسانی؛ ارتباط با ها به عنوان اعمال و توصیف آن ۱۳۶۰های دهه بوک بر علیه اعداماعدام؛ نوشتن در فیس

                                                                                                                                                       

 .دینیبب را مهیضم حکم کامل متن یبرا۲۴ 

عفو بین الملل، (؛ E 13/6096/2017Index: MD« )مدافع حقوق بشر در اعتصاب غذا»تر دربارۀ این پرونده رجوع کنید به عفو بین الملل، برای جزییات بیش ۲5 

 اعتصاب در روز چهل که یبشر حقوق فعال مارستانیب به ارسال از رانیا عفو بین الملل، ؛ (Index: MDE 13/6322/2017) «وضعیت بد سالمتی فعال حقوق زنان»
 (.۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۷، بیانیه مطبوعاتی) کندیم یوددارخ بوده غذا

 

 شناسمدافع حقوق بشر امید علی
 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6096/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6322/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/iran-refuses-hospital-transfer-for-jailed-human-rights-defender-on-hunger-strike-for-40-days/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/iran-refuses-hospital-transfer-for-jailed-human-rights-defender-on-hunger-strike-for-40-days/
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۳۰ 

ابات های بعد از انتخشدگان اعتراض)که به فعاالن حقوق بشر اشاره دارد(؛ بازدید از مزار کشته« دارمسئله عناصر»

 ۲۶گران یاد شده است.ها با عنوان فتنهکه در متن دادگاه از آن ۱۳88سال 

 یان از دسترسیئکه به موضوع منع بها «شمعی روشن کن»چنین اشاره دارد به پخش فیلمی به نام حکم او هم
ماه مهر درتر بود، در دادگاه تجدیدنظر شناس که در ابتدا سنگینپردازد. حکم زندان امید علیبه آموزش عالی می

 به هفت سال تقلیل پیدا کرد.۱۳۹5سال 

کلی ری پسرش به شزاده، که هر هفته در مقابل زندان اوین نسبت به دستگیعیوض شناس، سیمینمادر امید علی
دستگیر، به زندان قرچک  ۱۳۹۴ها در آبان زد خودش در طی یکی از این اعتراضآمیز به اعتراض دست میصلح

جا حبس شد. در اعتراض روز در آن ۱۰اش شهرت پیدا کرده منتقل و در ورامین که به خاطر شرایط غیرانسانی
زاده در نهایت به خاطر اعتراض به عیوض د. سیمینشناس دست به اعتصاب غذا زبه این حادثه، امید علی

 ۲۷ضربه شالق شد. ۷۴روز زندان و  ۹۱دستگیری فرزندش، محکوم به 
 

 کشته شانفرزندان که ییهاخانواده با[ دیام]»
 با] و...  کردیم دارید اندشده اعدام ای

 کرده میتنظ هم هیاعالم کی[ خود دوستان
 را یاسیس یزندان کی اعدام حکم که بودند

 هم یزیآم نیتوه زیچ چیه. دیکن متوقف
 دادندیم مدال او به بود ایدن یجا هر. نداشته

 زندان سال ۱۰[ او به مقامات] نجایا اما
 «.اندداده

شناس، خرداد زاده، مادر امید علیسیمین عیوض

۱۳۹۴۲8   
 

حتی در قالب هنر ترس داشته باشد و به  رسد که از طرح مسأله حقوق بشر و مجازات اعدامحکومت ایران به نظر می

به طور مشخص برجسته  گلرخ ابراهیمی ایرایی یاین نکته در پرونده ۲۹دنبال سرکوب کردن این شکل از بیان است.

، اتهامی که به محکوم شد« توهین به مقدسات اسالم»زندان به اتهام  سال به شش ۱۳۹۴ای که در شود، نویسندهمی

 .ه استستان منتشر نشده دربارۀ مجازات سنگسار متوجه او شدواسطۀ نوشتن یک دا

                                                                                                                                                       

 برای متن کامل حکم ضمیمه را ببینید. ۲۶ 

ببینید:  ،شناسشناس، آتیال علیبوک پدر امید علیزاده و دیگران را در صفحه فیساعتراض سیمین عیوض ویدئوی ۲۷ 

www.facebook.com/100006784576698/videos/1857811331121668/  
، ۱۳۹۴خرداد  ۱۱، «زندان سال ۱۰ نه بدهند جایزه من پسر به باید: شناس علی امید مادر»روز آنالین،  ۲8 

www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/10-64.html  
اند را مجرم شناخته است. این ها حکومت ایران کسانی که از زبان هنر برای بیان مسائل حقوق بشری استفاده کردهالملل از چندین پرونده اطالع دارد که در آنعفو بین ۲۹ 

 شده و آتنا محکوم زندان سال شش است به تهران شهر یهادیوارنوشته دربارۀ که( ۲۰۱۲) «شهر بر نوشتن»فیلم  ساخت با ارتباط در که شودمی کریمی فهرست شامل کیوان

از طریق « توهین به نمایندگان مجلس»فرقدانی  ماه حبس تعلیقی تقلیل پیدا کرد. اتهامات آتنا ۱5ماه زندان محکوم شد، حکمی که بعدتر به  ۹سال و  ۱۲فرقدانی که به 

سازی و ممنوع کردن عقیم بارداری از جلوگیری وسایل به برای محدود کردن دسترسی ای در مجلسویب الیحهنقاشی بود که اشاره داشت به کاریکاتوری که در انتقاد از تص

 ترسیم شده بود. داوطلبانه

 شناس، مدافع حقوق بشر ، مادر امید علیزادهسیمین عیوض
 

file:///C:/Users/ipereira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3OICL37C/www.facebook.com/100006784576698/videos/1857811331121668/
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همچنان اجازه  ۱۳۹۲های مدنی در داخل ایران برای منع سنگسار، قانون مجازات اسالمی مصوب سال با وجود  تالش

قانون  انگاری زنا بر اساس تفسیرجرم»گویند که مقامات می ۳۰دهد.اجرای این شکل از مجازات را برای متهمان زنا می

گیری از جرم و حفظ عفت عمومی هایی که در قانون شریعت آمده ]از جمله سنگسار[ برای پیشاسالم است و مجازات

 ۳۱«موثر است.

 گلرخ ابراهیمی ایرایی     

 

ساله، از  ۳۶گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و 
برد. در زندان اوین به سر می ۱۳۹5ماه سال آبان

سال زندان بود و بعدتر  ۶ر ابتدا اساس حکم او، که د
ماه  ۳۰به از طریق عفو نوروزی  ۱۳۹5در اسفند 

بارۀ ای درنوشتن داستان منتشر نشده  ،یافت کاهش
 سنگسار است.

این داستان دربارۀ شوک عاطفی وارد شده به زنی  
ست ا« سنگسار ثریا میم»جوان بعد از تماشای فیلم 

ده است. زن که بر اساس داستانی واقعی ساخته ش
شود جوان داستان چنان از دیدن فیلم منقلب می

 سوزاند.ای از قرآن را میکه به دنبالش نسخه

 ۱5را ببینید( در  ۴گلرخ ابراهیمی ایرایی در ابتدا بدون حکم جلب و همراه با همسرش آرش صادقی )فصل
ان سال بدون اجازه تماس با خانواده مهرماه هم 5توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. او تا تاریخ  ۱۳۹۳شهریور 

اش یا وکیلش در زندان بود تا این که در این تاریخ با قید وثیقه آزاد شد. گلرخ ابراهیمی ایرایی در زمان بازداشت
ن به توهی»شود که به خاطر شد و دائماً به او گفته میدر طی جلساتی طوالنی و با چشمان بسته بازجویی می

 د شد.اعدام خواه« اسالم

و به دنبال دو جلسه بسیار کوتاه دادرسی در دادگاه انقالب که هر  ۱۳۹۴ماه مرداد در گلرخ ابراهیمی ایرایی 
اکمه مح مدافع وکیل حضور کدام فقط یک ربع به درازا کشیدند به تحمل شش سال حبس محکوم شد. او بدون

فشار قرار داده شد تا از ادامه کار کناره بگیرد و  اش تعیین کرد زیرشد. اولین وکیلی که او برای دفاع از پرونده
وکیل دوم هم از مطالعه پرونده موکلش منع شد. در جلسه اول دادگاه به او اصالً اجازه حرف زدن داده نشد، با 
این بهانه که این جلسه برای بررسی پرونده همسر اوست و در زمان جلسه دوم، او در بیمارستان بستری بود. 

هیمی ایرایی مدارک بستری شدنش در بیمارستان را با درخواست به عقب انداختن جلسه به دادگاه گلرخ ابرا
 فرستاد، اما این درخواست رد شد.

به اعتصاب غذایی   ۱۳۹5ماه سال آبان ۳همسر گلرخ ابراهیمی ایرایی، آرش صادقی، به دنبال بازداشت او در 
المللی، مقامات مجبور شدند های بینداشت. با افزایش اعتراض ادامه ۱۳۹5ماه دی ۱۴روزه دست زد که تا  ۷۱
به گلرخ ابراهیمی ایرایی اجازه مرخصی موقت از زندان بدهند. با این وجود، وقتی آرش  ۱۳۹5ماه دی ۱۴در 

ا ت هانشدند. آ متوسل جویانه مختلفیانتقام هایصادقی اعتصاب غذایش را متوقف کرد، عوامل سپاه به روش

                                                                                                                                                       

  ایران جدید کیفری دادرسی آیین قانون:  معیوب اصالحات، المللعفو بین برای جزییات بیشتر رجوع کنید به ۳۰ 

(Index: MDE 13/2708/2016). 

 ،   A/71/374، سند سازمان ملل، رانیا یاسالم یجمهور در بشر حقوق تیوضع درباره کل ریدب گزارشبر اساس متن نشست عمومی سازمان ملل،  ۳۱ 

 www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx  

 مدافع حقوق بشر گلرخ ابراهیمی ایرایی
 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/en/
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
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 به رسیدگیعالی کشور مانع از  دیوان دادگاه انقالب به های این زوج ازپرونده انتقال از جلوگیری با هامدت
ها با آن که مقامات وعده داده بودند تا آن ۱۳۹5بهمن  ۳شدند. در حرکتی دیگر، در  درخواست اعاده دادرسی

، دوباره او را دستگیر و به زندان برگرداندند. زمان بازنگری پرونده مرخصی گلرخ ابراهیمی ایرایی را تمدید کنند
 ۳۲اند.مسؤولین فقط دوباره اجازه دیدار بین این زوج را داده زمان آن از

 

  

                                                                                                                                                       

 اشدهپرون یبازنگر از پاسداران سپاه و شده بازداشت دوباره سنگسار داستان سندهینو: رانیابرای اطالعات بیشتر دربارۀ این پرونده رجوع کنید به عفو بین الملل،  ۳۲ 
 « شده شکنجه اوین زندان در بشر حقوق مدافع»و  عفو بین الملل، (۱۳۹5بهمن  ۶، بیانیه مطبوعاتی) کندیم یریجلوگ

(Index: MDE 13/5811/2017.) 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/iran-stoning-writer-rearrested-as-revolutionary-guards-block-review-of-her-conviction/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/iran-stoning-writer-rearrested-as-revolutionary-guards-block-review-of-her-conviction/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5811/2017/en/
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 حقوق زنان مدافعان 6
 

تنهایی سخت  در سرزمینی که زن بودن، مادر بودن و فعال حقوق بشر هر یک بهام همواره گفته »

در سرزمین و « من»شکن است. و اکنون رمی نابخشودنی و قامتاست، بودن و داشتن هر سه با هم ج

ام آمده به جرم فعال حقوق بشر، فمینیست و مخالف اعدام بودن محکوم و وطنم، چنانچه در کیفرنامه

              «در حبس هستم.

 ۱۳۹۵۳۳ ماه تیرخل زندان اوین، احقوق بشر، از د مدافعنرگس محمدی،  سرگشاده بخشی از نامه

 

، اشتغالهای ، از جمله در حوزهعملهایی گسترده و نهادینه، هم در قانون و هم در در ایران، زنان هر روزه با تبعیض

 قوانینرو هستند. بهه، رودو قوانین جزا و خانوا های سیاسیها و منصب، دسترسی به کرسیلیتحص، و بهداشت درمان

اسالمی بر آن  مجازاتقانون  ۶۳8ماده  مورد حجاب اجباری که در های مربوط به پوشش ، از جمله درنامهآیین و

و  را در جهت اعمال محدودیت و فشار بر زنان، صدور مجازات حبس نیروهای انتظامی و بسیجتأکید شده، دست 

هنوز قوانینی که خشونت علیه زنان و دختران در ایران گسترده است و مقامات  .گذاردخشونت علیه زنان باز می

، معاون رییس موالوردی شهیندختهای اند. این علیرغم تالشهای جنسیتی را جرم تلقی کند وضع نکردهشونتخ

برای بازبینی الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تالش  ۱۳۹۲جمهور در امور زنان و خانواده، است که از سال 

گام و اجباری نیز هستند. سن قانونی برای ازدواج های زودهندر معرض ازدواج همچنان زنان و دخترانکرده است. 

 بسیار مردانی با و –که اسباب ازدواج دختران خود را حتی زیر این سن نتوانند برای آسال است و پدران می ۱۳

 ۳۴.کنند اقدام از دادگاه مجوز دریافت برای کنند، فراهم – خود دختران از ترمسن

ال سآبان  . برای مثال،دهندادامه می برای ایجاد تغییر خود هایزنان به فعالیت رغم این مشکالت، مدافعان حقوقعلی

برگزار کردند تا بر سهم زنان « تغییر چهره مردانه مجلس پیش به سوی»نام  ارا ب ارزاریک، گروهی از فعاالن ۱۳۹۴

  ۳5های مجلس تأکید کنند.در کرسی

                                                                                                                                                       

 ، ۱۳۹5تیر  ۷، «نرگس محمدی در زندان اوین اعتصاب غذا کرد»است: خبرگزاری هرانا،  موجود جا این در نامه کامل متن ۳۳ 

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-6391/  

 « زنان در ایرانباروری  حقوق جنسی و باشد که زاد و ولد کنید: هجوم به »عفو بین الملل،  برای جزئیات بیشتر، رجوع کنید به ۳۴ 

(Index: MDE 13/1111/2015.) 
 ،«مجلس مردانه چهره رییتغ نیکمپ»رای جزئیات بیشتر، رجوع کنید به صفحه فیسبوکی ب ۳5

www.facebook.com/women4parliament/posts/1687718481441612 

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-6391/
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/1111/2015/en/
http://www.facebook.com/women4parliament/posts/1687718481441612
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ها از طرف شورای عالم کردند که همه نامزدهای پیشنهادیِ آنای ادر مصاحبه ارزارک، اعضای این ۱۳۹۴ بهمندر 

 کارزاراند. با این حال، این رد صالحیت شده ،تأیید یا رد صالحیت نامزدهای انتخابات است اشوظیفهکه  ۳۶نگهبان

 و اجتماعی زنان به برابری و مشارکت در زندگیِ سیاسی بر خواستِ، برابر برساند 5توانست تعداد نامزدهای زن را به 

 دارند به مردم معرفی کند.  (سکسیستیستیزانه )زنتأکید کند و نامزدهایی را که سابقه اظهارنظرهای 

الملل . تحقیقات عفو بینافزایش سرکوب بود« تغییر چهره مردانه مجلس پیش به سوی» ارزارکبه مقامات واکنش 

از فعاالن حقوق زنان در تهران توسط سپاه پاسداران  بسیاری، ۱۳۹5تیر تا  ۱۳۹۴ دیدهد که در فاصله نشان می

رو روبه یات امنیتاتهام ا، بارزارکبه دلیل همکاری با این  و طوالنی احضار و تهدید شدند که سنگینهایی برای بازجویی

 شوند. زندانی می و

اتر سپاه پاسداران در تهران ، به یکی از دف«ارائه برخی توضیحات»که خود را برای  ه بوداز این فعاالن خواسته شد

جریانات بیگانه برای براندازی نظام جمهوری »به جاسوسی و همکاری با ها آنمعرفی کنند. پس از حضور در محل، 

های جنسیتی، واقع و وادار شدند ، از جمله تهمتدشنامو  مورد آزار این زنان ،بازجوییخالل متهم شدند. در « اسالمی

ول هشت ساعت نیز ط تا ، که گاهی حتیهابازجویی طیمدنی شرکت نکنند. در  هایر فعالیتکه تعهد بدهند دیگر د

 از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.فعاالن کشید، می

اسفند  ۱۰در  نهایتاًپایان بدهند، و  ارزارکتا به فعالیت  ندمدافعان حقوق زنان تحت فشارهای سنگینی قرار گرفت

را متهم کردند که عامالن  کارزارمسئوالن به شکل عمومی و فراگیر زنان فعال در این  ۳۷بازماند. از کار ارزارکاین  ۱۳۹۴

 نظام جمهوری اسالمی ایران هستند.« براندازی نرم»و به دنبال « پروژۀ نفوذ»یک 

 

 یطیمح را یماعاجت یهاشبکه و اتینشر ها، تیسا طرف آن از و زنندیم مجلس مردانه چهره رییتغ از سخن که یافراد»

 زنان حقوق دنبال[ هاآن... ] هستند یغرب تفکرات یمجر و کننده یکُپ قتیحق در اندکرده خود غلط تفکرات انیب یبرا

              .«ستندین

  ۹۴۱۳۳8، آذر «تغییر چهره مردانه مجلسپیش به سوی » ارزارکدر حمله به  فرشته روح افزا، قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان

 

می م را یک جرم تلقیصریحا فمینیسکه  است با گفتمان رسمی بر علیه فعاالن حقوق زنان توأم شدهت جدید حمال

صیف می « ایتوطئه»حقوق زنان را  برای تالشکند و هر نوع  ضعیف باورها و   که هدف کندعلیه امنیت ملی تو اش ت

 رویکرد خصمانه نه تنها متوجه فعاالن حقوق زنان بلکه گیری است. اینهای مذهبی و نفوذ در مراکز تصمیمارزش

                                                                                                                                                       

 www.radiozamaneh.com/261528 ،۱۳۹۴ بهمن ۲۹ ،«مجلس مردانه چهره رییتغ نیپکم» زمانه، ویراد به دیکن نگاه ۳۶
  ،۱۳۹۴ اسفند ۱۰ ،«مجلس مردانه چهره رییتغ نیکمپ» هیانیب نیآخر» ۳۷

 www.facebook.com/women4parliament/posts/1724381354441991 
  http://bit.ly/2t49aC4 ،۱۳۹۴ آذر ۱۰ ،«زنان حوزه در دشمن نفوذ مجری مجلس مردانه چهره تغییر کمپین بانیان » زنان، آرمان ۳8

http://www.radiozamaneh.com/261528
http://www.facebook.com/women4parliament/posts/1724381354441991
http://bit.ly/2t49aC4
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سعی کرده        سن روحانی که  شخاص منفرد در دولت ح شامل حال ا شرایط زنان در   بهبودهایی برای اند تالشحتی 

 کشور انجام دهند هم شده است.   

دی، معاون امور زنان و خانواده زنی به شهیندخت موالورسازی و اتهامبدنامهای ارزارکبارزترین نمونه در این مورد  

شود. اظهارات انتقادی شهیندخت های امنیتی هدایت میهای وابسته به نهادرییس جمهور ایران، است که توسط رسانه

های جنسیتی در حوزه اشتغال های ورزشی، نابرابریموالوردی دربارۀ خشونت علیه زنان، منع زنان از ورود به استدیوم

تی و های سنتی جنسیکه نقش «فمینیستی نمایهای نخگیریموضع»به مرخصی حاملگی به عنوان و قوانین مربوط 

 ۳۹کند مورد حمله قرار گرفته است.نهاد خانواده را تهدید می

ای منتشر کرد که در آن شهیندخت موالوردی اهلل، مقاله، روزنامه یالثارات، رسانه رسمی انصار حزب۱۳۹۴ماه در دی

 ۴۰های خود در لندن قصد براندازی نظام را دارد.«همپالگی»خطاب کرده که به همراه « سلیطه»و « فاحشه» را با الفاظ

ر مرحله ددر حوزه زنان و خانواده ... نفوذ »، روزنامه نزدیک به رهبر، کیهان، اخطار داد که ۱۳۹5در اردیبهشت سال 

خانواده،  یحمله قرار دادن زن به عنوان راس و محور کانوننفوذ قرار دارد. چرا که مورد  یدشمن برا یزیراول برنامه

 «.خواهند نمود دایجامعه دست پ یاسیو س ینید یهانظام یبه فروپاش گرید یهاکل نظام خانواده را منحل و در گام

قیقت ز حهای فمینیستی افراطی، دور کردن زنان ارسوخ دیدگاه»را چنین ارائه داده است: « نفوذ»مقاله مذکور تعریف 

های زن و مرد و همانند کردن و ، از بین بردن ماهیت انسانی زن و نقش خانواده و از بین بردن تفاوت«زن بودن»

ها و مسأله این مقاله موضوعاتی مثل خشونت علیه زنان، حضور و ورود زنان در ورزشگاه« .ستا هاسازی آنیکسان

ط توس «رانیجامعه ا یواقع لیبا مسا رمنطبقیکاذب و غ»ه صورت خواند که ب« ایحاشیه موضوعات»اشتغال زنان را 

 ۴۱علیه جمهوری اسالمی ایجاد کند.« ای و کاذبیفضای رسانه»عامالن نفوذی پررنگ شده تا 

های ای در بیانهپندارد به طور برجستهکردند را مجرم میگفتمانی که کسانی که در مورد مسائل حقوق زنان کار می

کانادایی با شهرتی جهانی به خاطر -یری خودسرانه و بازداشت هما هودفر، یک استاد دانشگاه ایرانیمربوط به دستگ

 .کرددربارۀ حقوق زنان، خودنمایی  اشآکادمیک تحقیقات

 

 

 

                                                                                                                                                       

 ،۱۳۹۳ دى ۱۷، «صلیب روی دولت؛ زنان معاونت»ین، روز آنال۳۹

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-72df431f8c.html  
 ،۱۳۹۴ دی ۶ ،«ایران جمهور رئیس معاون به اهلل حزب انصار ارگان جنسی توهین» فارسی، سی بی بی ۴۰

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151227_l39_molaverdi_yalasarat_sexual_insult  
  http://bit.ly/2s00yYw، ۱۳۹5 اردیبهشت ۱۳ ،«است؟ افتاده اتفاق چگونه خانواده و زنان حوزه در ئوالن، نفوذمس غفلت سایه در» کیهان، ۴۱

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-72df431f8c.html
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151227_l39_molaverdi_yalasarat_sexual_insult
http://bit.ly/2s00yYw
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 هما هودفر   

 
 

 

 
 
 
 

مجری شبکه سازی فمینیسم  ... هما هودفر»

در ایران و محور اجرای برنامه های تغییر 

در کشورهای اسالمی به نرم در حوزه زنان 

   .«ویژه ایران می باشد

  
خرداد  ،از یک مقام امنیتی به نقل خبرگزاری تسنیم

۱۳۹۵۴۲ 

 یاشبکهها با در سفری که به ایران از کانادا کرده بود بازداشت شد. او سال ۱۳۹5خرداد  ۱۷هما هودفر در 
کرده که هدفش تقویت مبارزات همکاری می «کنندیم یزندگ یاسالم نیقوان تحت که یزنان» نام به یالمللنیب

 های زنان در راه برابری و حقوق بشر در جوامع مسلمان است. و فعالیت

های فمینیسم حوزه ورود به»هما هودفر اتهام  تهران اعالم کرد که و انقالب ، دادستان عمومی۱۳۹5تیر  ۴در 
 کهسرشب»او نوشتند که های وابسته به سپاه پاسداران رسانهچند روز پیش از آن نیز،  ۴۳.است« امنیتیو جرائم 

 را« ایرانکردن چهره مجلس زنانه»و است  فمینیسم جرم گویی که ۴۴بوده است «رانیا در یستینیفم انیجر
زنانی » یشبکهکردند که هدف همکاری هما هودفر با می ادعاها مطالب این رسانه ۴5.دندینام «یو پروژه نیآخر»

برهم زدن آرامش و نظم حاکم بر جامعه و در ادامه آن بسترسازی »، «کنندقوانین اسالمی زندگی میکه تحت 
 انهم ت،ینها در که یگذار شود؛ یاسیگذار س سازتواند زمینهاجتماعی است که می -برای تغییرات فرهنگی

  ۴۶.«بود خواهد نرم یبرانداز مدل

هایی فشرده و چندین بار توسط سپاه پاسداران برای بازجویی ۱۳۹5خرداد  ۱۷ هما هودفر پیش از بازداشت در
« کنندزنانی که تحت قوانین اسالمی زندگی می» شبکه اش باطوالنی درباره باورهای فمینیستیِ خود، همکاری

در دوران بازجویی از حق  او و ارتباطاتش با مدافعان حقوق زنان و دیگر فعاالن حقوق بشر احضار شده بود.
اری با همک»و « تبلیغ علیه نظام»او  اتاتهامعناوین رسمی  ل وی،وکیبه گفته ی به وکیل محروم بود. دسترس

 بوده است. « های متخاصمدولت

فرستاده شد. او از عمان  به کشورآزاد شد و  ۱۳۹5مهر  5 اش، درمؤثر برای آزادی ارزارکیک در پی هما هودفر 
  ۴۷.آنجا به کانادا بازگشت

                                                                                                                                                       

 bit.ly/2rFyxZy ،۱۳۹5 خرداد۲۶ ،«شد بازداشت «ولوم» یتیامن ضد شبکه عضو هودفر هما» م،یتسن یخبرگزار ۴۲ 

  http://bit.ly/2sHycUx ،۱۳۹5 ریت ۴ ،«های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته استهما هودفر، در حوزه»مشرق نیوز،  ۴۳ 

 bit.ly/2rFyxZy ،۱۳۹5 ردادخ۲۶ ،«شد بازداشت «ولوم» یتیامن ضد شبکه عضو هودفر هما» م،یتسن یخبرگزار ۴۴ 
  http://bit.ly/2uhoT0C، ۱۳۹5خرداد  ۲۹، «عکس و فیم«+ هودفر هما» یتیضدامن اقدامات و تفکرات سوابق، به یگاهن»، گرداب ۴5 

 bit.ly/2rFHW3k ،۱۳۹5خرداد  ۲۶ ،«شد بازداشت «ولوم» یتیامن ضد شبکه ضوع هودفر هما» وز،ین مشرق ۴۶ 

عفو  (؛Index: MDE 13/4787/2016)، «ایرانی-نگرانی از سالمت دکتر هما هودفر استاد دانشگاه کانادایی» عفو بین الملل، برای جزئیات بیشتر، رجوع کنید به ۴۷ 

 شودیم رفتار «دشمن» عنوان به زنان حقوق نفعاال باعفو بین الملل،  (؛Index: MDE 13/4909/2016) «المللیآزادی هما هودفر در پی کمپینی بین»بین الملل، 

 (. ۱۳۹5مرداد  ۲۰، بیانیه مطبوعاتی)

 کانادایی هما هودفر-استاد مردم شناسی ایرانی
 

http://bit.ly/2rFyxZy
http://bit.ly/2sHycUx
http://bit.ly/2rFyxZy
http://bit.ly/2uhoT0C
http://bit.ly/2rFHW3k
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4787/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4909/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/iran-womens-rights-activists-treated-as-enemies-of-the-state-in-renewed-crackdown/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/iran-womens-rights-activists-treated-as-enemies-of-the-state-in-renewed-crackdown/
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نیز را آنها سفرهای خارجی  و اطالعاتی و امنیتیِ ایران مدافعان حقوق زنان را به شدت تحت نظارت دارندنیروهای 

ها منزوی کردنِ مدافعان حقوق . هدف از این نظارت(در پایین نگاه کنید زادهعالیه مطلببه مورد ) کنندرصد می

این اعمال بخشی از یک  خارج از کشور بوده است. زنان و جلوگیری از ایجاد ارتباط و همکاری با همتایان خود در

فه را در نطفه خهای جنسیتی تبعیضبرای به چالش کشیدن  تالش گونه هر قصد دارد سیاست حکومتی است که

 کند. 

 زاده عالیه مطلب   

 عکاس و زنان حقوق فعال زاده،مطلب هیعال 
 تحت هاهفته از پس ۱۳۹5 آذر ششم در ،یخبر
 اطالعات وزارت توسط گرفتن قرار ارآز و فشار
 یپ در هااین فشار .شد بازداشت و ریدستگ

 درباره گرجستان در یکارگاه از او بازگشت
 به او .بود شده آغاز «زنان یابیقدرت و انتخابات»
 و اجتماع» به متهم مذکور کارگاه در شرکت لیدل

 آن دنبال به و «کشور تیامن هیعل یتبان
 .است هشد الخروجممنوع

 

 نیا در. شد آزاد قهیوث قرار با سپس و بود یانفراد در نیاو زندان ۲۰۹ بند در ۱۳۹5 آذر ۲۹ تا زادهمطلب هیعال
 قرار ییبازجو مورد آن برگزارکنندگان به مربوط اطالعاتِ و گرجستان کارگاه در شرکت درباره بارها او مدت،
 ۱۷ روز در را اشخانواده یحضور مالقات اجازه بار کی تنها و بود محروم لیوک به یدسترس حق از او. بود گرفته

 هشدار زادهمطلب هیعال همسر به و کندیم استفاده دارید نیا فرصتِ از بازجو. بودند داده بازجو، حضور در آذر،
 دختر و رهمس بازجو. «اندازدین راه به صدا و سر» خود، همسر بازداشت درباره هارسانه با مصاحبه با که دهدیم

 . نکند مصاحبه هارسانه با گفته او همسر به و کرده بازداشت به دیتهد هم را زادهمطلب هیعال

 شرکت گرجستان کارگاه در که زین را گرید زن ۱۳ کم دست اطالعات وزارت الملل،نیب عفو اطالعات اساس بر
 . است داده قرار فشار تحت و ییبازجو مورد بودند کرده

 اطالعات أمورینم نظارت تحت اشخانواده و او زاده،مطلب هیعال ِیآزاد از پس که است آن از یحاک هاگزارش
 .هستند

ای سرگشاده را ببینید( در نامه 5 فصلحقوق بشر در ایران ) ، از فعاالن برجستهیمحمد نرگس، ۱۳۹۳ سال آباندر 

متعدد  هایوزارت اطالعات، او را با سؤال انبازجوی ، توضیح داد که چگونهایران به حسن روحانی، رییس جمهور

دی کانون شهرون قرار داده بودند.از جمله کانون شهروندی زنان، تحت فشار  یمدن ینهادها در اشتیفعال رامونیپ

 مدافع حقوق بشر عالیه مطلب زاده 
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سیر محمدی، گفته نرگس  به ۴8.کندتالش میحذف تبعیض و خشونت علیه زنان  برایمدنی است که  نهادیک زنان 

  ۴۹.«است یمدن جامعه بردن نیب از بر یتیامن یتمرکز نهادها»که  دادشان ن های اوبازجویی

توان به این دو مورد اشاره کرد: منعکس شده میمرتبا نرگس محمدی  هایاز جمله موارد دیگری که در بازجویی

ت ، در سفارخارجه تسیاس نماینده عالی اتحادیه اروپا درمالقات او و گروهی از مدافعان حقوق زنان با کاترین اشتون، 

 مقابلآمیز های مسالمتو نیز شرکت او در اعتراض ۱۳۹۲اسفندماه  ۱۷اتریش در تهران به مناسبت روز جهانی زن در 

اه مهرمبرای درخواست از مسئوالن جهت رسیدگی به پرونده اسیدپاشی به زنان در اصفهان در  دولتیهای ساختمان

۱۳۹۳.   

که چرا نهادهای امنیتی به جای بازجویی و بازداشت عامالن و آمران اسید پاشی، معترضان سؤال است  ال جای طرح اینح»

اند؟ آیا در این قضیه در هر صورت، زنان قربانیان جو[ به این جنایت هولناک علیه زنان این سرزمین را نشانه رفته]مسالمت

              «؟به اسیدپاشیاند؛ گاه در مقام قربانی اسیدپاشی و گاه در مقام معترضان خشونت

 ۱۳۹۳۵0رییس جمهوری ایران، آبان  ،ای سرگشاده به روحانیدر نامه نرگس محمدی

 

 فعاالنشود. این دسته از می نیز حجاب اجباری مخالفبا زنان  شدید برخوردهایحقوق زنان شامل  مدافعان سرکوب

های حکومتی . رسانهکنده حجاب اجباری نقض میک زنان هستند عقیده دین و، حق آزادی بیاناحترام به خواهان 

 . کنندبرای تحقیر این زنان استفاده می« فاسد»و « منحرف»، «حشهاف»مثل توهین آمیزی غالباً از الفاظ 

، فعال حقوق زنان و نژادمسیح علیسازی و اهانت به بدنامهای ارزارکها در این زمینه یکی از شدیدترین نمونه

داخته راه ان«  های یواشکی زنان در ایرانآزادی»آنالین محبوبی به نام  کارزاریرانی مقیم آمریکا، است که نگار اروزنامه

های بدون حجاب از خودشان را به عنوان اعتراض به حجاب کند تا عکسزنان ایران را تشویق می کارزاراست. این 

 بعد از مصرف بیش»خوانده و ادعا کردند که به او « حشهفا»های حکومتی در مطالبی او را اجباری منتشر کنند. رسانه

توسط  ۱۳۹۶ماه سال او در تیر  5۱«از حد کوکایین و برهنه شدن در خیابان مورد تجاوز گروهی قرار گفته است.

 رود وابسته به نهادهای امنیتی باشند تهدید به مرگ شد.های اجتماعی که گمان میکاربرانی در شبکه

و « توهین به اسالم»اند همچنین متهم به شری که صریحاً با حجاب اجباری اعالم مخالفت کردهمدافعان حقوق ب

 اند.های سنگین، از زندان تا اعدام، شدهتهدید به مجازات

                                                                                                                                                       

، ۱۳۹۱آبان  ۲۱، «مه ای به رییس جمهوری از محور بازجویی هایش سخن گفتنرگس محمدی در نا»تریبون زمانه،  ۴8 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/61938 
، ۱۳۹۳ آبان ۱8، «مجاور ساختمان و اوین دادسرای در ساعته شش بازجویی از محمدی نرگس گزارش» کلمه، سایت ۴۹ 

http://www.kaleme.com/1393/08/18/klm-202149/  

 ،۱۳۹۳آبان  ۲۱، «گفت سخن هایشبازجویی محور از جمهوری رییس به ای نامه در محمدی نرگس»زمانه،  تریبون 5۰ 

www.tribunezamaneh.com/archives/61938 
، ۱۳۹۶خرداد  ۲۲، «گیردهای اجتماعی قرار میسازی در شبکهبنیانگذار کمپین آزادی یواشکی آماج حمالت کمپین بدنام»نیویورک تایمز،  5۱ 

http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2017/06/12/my-stealthy-freedom-founder-the-target-of-ugly-smear-
campaign-on-social-media/  

https://www.tribunezamaneh.com/archives/61938
http://www.kaleme.com/1393/08/18/klm-202149/
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2017/06/12/my-stealthy-freedom-founder-the-target-of-ugly-smear-campaign-on-social-media/
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2017/06/12/my-stealthy-freedom-founder-the-target-of-ugly-smear-campaign-on-social-media/
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به مقدسات کردی حکمت  قاضی به من گفت مخالفت تو با حجاب اجباری مخالفت با حکم صریح قرآن است و تو توهین»

 «.اعدام است

 ۱۳۹۵۵۲اش، مهر بوکهای فیساز پستدر یکی  ا دائمیآتن 

 

 ترویجها و مطالب آنالین و چاپی را که به نوشته همچنینمقامات به دنبال تشدید سرکوب مدافعان حقوق زنان، 

شدت  نیزخودسانسوری به جوی از ارعاب  با ایجادو  کردهشان را معوق پردازند تعطیل یا فعالیتحقوق زنان می

 . اندبخشیده

برای بازجویی « تغییر چهره مردانه مجلس پیش به سوی» کارزارای که اعضای و درست در همان دوره ۱۳۹5در سال 

قاالتی ها و مگزارش . این وبسایتقرار دادند مورد هدفرا نیز « مدرسه فمینیستی»وبسایت  سؤولینشدند، ماحضار می

نهادهای امنیتی  5۳کرد.یت حقوق زنان در ایران و جهان منتشر میفمینیستی و نیز وضع هایفعالیتدرباره نظریات و 

یز ن« تغییر چهره مردانه مجلس پیش به سوی» کارزار اغلب عضو، که همکاری داشتنداین وبسایت  اافرادی را که ب

 یزندان نیتیاتهام ارتکاب جرایم امکه به کار خود در این وبسایت ادامه بدهند به  ، تهدید کردند که در صورتیبودند

 دیگر به روز نشده است.  ۱۳۹5ماه بهمن از « مدرسه فمینیستی»کنند. می

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                       

 www.tribunezamaneh.com/archives/106259https//:، ۱۳۹5 مهر ۱۳، «میکنم صحبت شما با ایران داخل از دائمی آتنا من»زمانه،  تریبون 5۲ 

 www.feministschool.com بسایت مدرسه فمینیستی:و 5۳ 

http://www.feministschool.com/
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 فعاالن حقوق کارگران ۷
  

 برای تالش گونه هر گفت باید است شده صادر ما علیه که هاییرای مستندات اساس بر گونهبدین»

 رد معلمان و کارگران معیشت و زندگی شرایط بهبود برای مبارزه و موجود حداقلی قوانین اجرای

              «.شودمی محسوب ملی امنیت علیه اقدام کشور این

 ۱۳۹۵۵۴ای مشترک از داخل زندان، فروردین زاده در بیانیهو جعفر عظیم اسماعیل عبدی فعاالن صنفی زندانی

 

های صنفیِ مستقل الیت اتحادیهها و نیز ممنوعیت فعها و تشکلهای بسیاری بر آزادی انجمندر ایران محدودیت

هایی را برای حمایت های صنفی و سازمانوجود دارد. با این حال، بسیاری از کارگرانِ کشور با شجاعتِ تمام، اتحادیه

و استانداردهای  آورسرسامثبات کار، تورم های پرداخت نشده، شرایط بیند. حقوقااز حقوق کارگران تشکیل داده

   اند که کارگران ایران را به تشکیل چنین نهادهایی سوق داده است. واملی بودهزندگی از ع پایین

های برای تشکیل و عضویت در اتحادیه افرادخواهند از حق همه هستند که می یاین کارگران مدافعان حقوق بشر

جمله حق تأمین  از -ی معیشتصنفی و برخورداری از شرایط مساعد کار و استخدام، تأمین اجتماعی، و استانداردهای 

   دفاع کنند.  - مناسبهای پزشکیِ خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و خدمات و مراقبت

ای هها همواره تند و شدید بوده است. مدافعان حقوق کارگران صرفاً به دلیل فعالیتواکنش مقامات به این کوشش

 شوند؛ توسط پلیسهای زودهنگام میبه بازنشستگیصنفی قانونیِ خود بدون هیچ توجیهی از کار اخراج و یا وادار 

پرداخت نشده خود توبیخ  آمیز برای حقوقهای مسالمتگیرند؛ به دلیل اعتراضمورد حمله و ضرب و شتم قرار می

  .گیرندمورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میو شوند؛ های خودسرانه مواجه میبازداشت دستگیری و شوند؛ بامی

 اجتماع و»، «تبلیغ علیه نظام»اتهامات واهی همچون  انیز مانند دیگر مدافعان حقوق بشر بکارگران  وقحقفعاالن 

بازداشت و به  «کشوربا هدف برهم زدن امنیت جمعیت شکیل ت» و« تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور

  55شوند.مدت محکوم میهایی طوالنیحبس

دهد که الملل قرار گرفته به وضوح نشان میشود و مورد بررسی عفو بینمیها صادر احکامی که توسط دادگاه

اقدام علیه »برای « مدرکی» همچون را کارگران حقوقآمیز فعاالن های مسالمتهای ایران تا چه حد فعالیتدادگاه

                                                                                                                                                       

، ۱۳۹5 فروردین ۲۱، «۱۳۹5ت ماه عبدی پیرامون اقدام به اعتصاب غذا از روز دهم اردیبهش اسماعیل و زاده عظیم جعفر بیانیه»معلم و کارگر،  حقوق 5۴ 

http://bit.ly/20sh4MW    
 «احترام بگذاریدحقوق کارگران به را آزاد کنید و  کارگری زندانی ایران: فعاالندرخواست عفو بین الملل از »عفو بین الملل،  برای جزئیات بیشتر، رجوع کنید به 55 

(Index: MDE13/6147/2017.) 

http://bit.ly/20sh4MW
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6147/2017/fa/
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 برگزاری تجمعات شود:ها شامل موارد زیر میکنند. این فعالیتمحسوب می« تبلیغات ضد انقالبی»و « امنیت ملی

آمیز علیه در اعتراضات مسالمت شود؛ شرکتآمیز، مانند تجمعاتی که به مناسبت روز کارگر برگزار میمسالمت

های هایی برای شرکت در اجالسنامههای این اعتراضات در اینترنت؛ دریافت دعوتدستمزدهای پایین و انتشار عکس

ها و اندازی وبسایتهای صنفی؛ و راههایی در حمایت از حقوق اتحادیهانیههای صنفی؛ امضای بیالمللیِ اتحادیهبین

 فزایش حداقل دستمزد کار در کشور.هایی برای اکارزار

 

های اخیر، ]متهم[ مشکالت صنفی شرکت واحد را بهانه قرار داده و با ارسال پیامک و دعوت اعضا و مرتبطین در طول سال»

ته به الخصوص وابسضدانقالب علی هایرسانه با مصاحبه و متعدد هایبیانیه امضای و اتسندیکای شرکت واحد به تجمع

ت را یک رشته مبارزا ی چپ مارکسیستی و کمونیستی و نشان دادن وضعیت اسفبار اوضاع کارگران کشور ...هاکهگروه

 «علیه نظام داشته است.

 ۱۳۹۴۵۶بهمن  ،ود رضویودا هعلی اسالمی تهران دادگاه انقالب ۲۶شعبه  حکماز  بخشی 

 

  مستقل یصنف یهاهیاتحاد ۱.۷

تحت  5۷د امور کارگران را نمایندگی کند.نتوانصنفی می هاییا انجمنشوراهای اسالمی کار  بر قانون کار ایران، بنا

ی اهشورا 58داشته باشند. صنفیانجمن  واسالمی کار  یشورا توانند همزمانکارگران یک واحد نمی قوانین فعلی،

، که این خود به انحصارطلبی سازمانی به نفع انداسالمی کار عمالً از جانب حکومت مورد حمایت بیشتری قرار گرفته

برای نظارت بر نقض حقوق مربوط  کار جهانینهادی که توسط سازمان ، انجمنکمیته آزادی  حکومت منجر شده است.

  5۹مورد انتقاد قرار داده است.را  وضعیتها تأسیس شده، بارها این انجمن به آزادی

های صنفی که حمایت از حقوق اتحادیهآن طور که در قانون کار آمده، هدف اولیه شوراهای اسالمی کار بیش از آن

تبلیغ و »ها یا شوراهای اسالمی کار قانون کار، هدف از تأسیس انجمن طبقباشد، حمایت از جمهوری اسالمی است. 

                                                                                                                                                       

 پیوست مربوطه را برای متن کامل حکم ببینید. 5۶
باشد. در می ی مختلفهانصاب الزم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در صنف، دست کم پنجاه عضو از صنف مربوط، از کارگاه حد کمترین 5۷

نماینده کارگران را به اداره  کارگاههای دارای کارگران مشمول قانون کار که فاقد شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی کارگری باشند، کارگران می توانند درخواست انتخاب

حدود وظایف و اختیارات و  -نامه چگونگی تشکیل  به آیین. نگاه کنید نمایند. یهارا خود اشتغال محل به کار اداره ترین نزدیک یا استان اجتماعی رفاه و کار ، تعاون کل

و قانون   rc.majlis.ir/fa/law/show/114044، ۲ماده  ،قانون کار جمهوری اسالمی ایران ۱۳۱ موضوع ماده -چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط 

  https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar، ۴، تبصره ۱۳۱، ماده جمهوری اسالمی ایران کار
 https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar، ۱۳۱ماده ، جمهوری اسالمی ایران قانون کار  58

از  ند و بدین ترتیبکاصالح  که موجب مونوپولی شوراهای اسالمی کار شده است قانون کار را ۱۳۱چندین نوبت از ایران خواسته تا ماده  کمیته در، ه طور مشخصب 5۹ 

کمیته آزادی انجمن، شماره پرونده:  ۳5۰گزارش شماره تر رجوع کنید به سازمان جهانی کار، برای اطالعات بیش .نمایدهای صنفی صیانت تکثرگرایی در قوانین اتحادیه
 ، ۱۱۶۳، پاراگراف ۲۰۰8، سال )جمهوری اسالمی ایران( ۲5۶۷

 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf; 
 ، 5۷۴، پاراگراف ۲۰۱۴، سال ۲8۰۷کمیته آزادی انجمن، شماره پرونده  ۳۷۱سازمان جهانی کار، گزارش شماره 

 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_239692.pdf     

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/114044
https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar
https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_239692.pdf
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به عالوه، کسانی که خود را برای شوراهای  ۶۰است.« اع از دستاوردهای انقالب اسالمیگسترش فرهنگ اسالمی و دف

و نشان دهند که به حاکمیت والیت فقیه  ۶۱خود را به اسالم ثابت کنند« التزام عملی»کنند باید اسالمی کار نامزد می

  ۶۳گیرند.قرار میدر غیر صورت، مورد تبعیض  ۶۲هستند، پایبند

کند ی. قانون کار تصریح مدارندنیز مستقل نیستند و برای فعالیت خود، نیاز به مجوزهای حکومتی  های صنفیانجمن

های مربوطه به هنگام تشکیل، موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی های صنفی و کانونکلیه انجمن»که 

وزارت کار و  ۶۴«.باشندتماعی جهت ثبت میو طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اج

های صنفی انتخاب خواهند به عضویت انجمنامور اجتماعی موظف است که شرایط احراز صالحیت داوطلبانی را که می

ای صنفی هها نظارت داشته باشد. انجمنشوند یا مسئولیتی را در این نهادها بپذیرند تأیید کند و بر نحوه انتخاب آن

د. نها، مطلع کنروز کمتر از تشکیل آن ۱5های عمومی، حداقل خانه را از برگزاری مجمعکه این وزارتاند موظف

ها ها مداخله و از تشکیل آنها را رصد کنند، در آنخانه از این حق برخوردارند که این جلسات و نشستمقامات وزارت

   ۶5ها اقدام کنند.جلوگیری و برای تعلیق یا انحالل آن

در  های صنفیقوانینِ مربوط به ثبت و مهلت اعتبار انجمن دربارهکار  جهانی سازمانته آزادی انجمن وابسته به کمی

ق ح برخورداری کارگران از شدید در موجب دخالت و محدودیت» این قوانین که و گفته است کردهنگرانی ایران ابراز 

  ۶۶«.را نقض کرده است ی کارگرها و نهادهاالل سازمانکه استق ای اعمال شدهو به گونه شودمیهاآزادی انجمن

ها و باید اطمینان دهد که از حق آزادی تشکل»، کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد که ایران ۱۳۹۰در سال 

و فرهنگی سازمان  اجتماعیکمیته حقوق اقتصادی،  ۶۷«.کندها برای همه افراد بدون هیچ تبعیضی صیانت میانجمن

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نهادی که مسئول نظارت بر اجرا و تعهد ایران نسبت به میثاق بینملل، 

 تقلمس های صنفیتشکیل اتحادیه الزم امکان هایگامبا برداشتن »که ایران  درخواست کرده ۱۳۹۲است، نیز در سال 

رانندگان اتوبوس و معلمان،  هایبه اتحادیه کمیتهیان در این م «.ها را تضمین کندآنهای فعالیت و عدم دخالت در

ر هر چه زودت»اشاره کرد. این کمیته همچنین از ایران خواسته تا  کارگران نیشکر و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران

 بسهای صنفیِ مستقل را آزاد کند که در حال حاضر مشغول گذراندن دوران حفعاالن حقوق کارگران و اعضای انجمن

 ۶8«.اندهای صنفی را رعایت کردهالمللیِ اتحادیهخود هستند و ضوابط بین

                                                                                                                                                       

 .۱۳۰ن کار جمهوری اسالمی ایران، ماده قانو ۶۰ 
 کند.های مذهبی ایران نیز تبعیض ایجاد میاین بند علیه اعضای اقلیت ۶۱ 

  .جبند ، ۲ماده قانون تشکیل شوراهای کار اسالمی،  ۶۲ 

 کنندمبارزه میی حقوق خود ازندگی در کرامت: فعاالن صنفی ایران بر عفو بین الملل، رای اطالعات بیشتر، رجوع کنید بهب  ۶۳ 

 (Index: MDE 13/024/2011.) 

 .۲، تبصره ۱۳۱قانون کار جمهوری اسالمی ایران، ماده  ۶۴ 

 ، ۲۰۰8ایران(، سال  )جمهوری اسالمی ۲5۶۷کمیته آزادی انجمن، شماره پرونده:  ۳5۰سازمان جهانی کار، گزارش شماره  ۶5 

 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf. 

 ،۱۱۶۲، پاراگراف ۲۰۰8)جمهوری اسالمی ایران(، سال  ۲5۶۷کمیته آزادی انجمن، شماره پرونده:  ۳5۰ار، گزارش شماره سازمان جهانی ک ۶۶ 

 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf 
 .۲۶ پاراگراف، CCPR/C/IRN/CO/3وق بشر سازمان ملل: ایران، اسناد سازمان ملل. قهای کمیته حبندیجمع ۶۷ 

 .۱5 ، پاراگرافC.12/IRN/CO/2E/حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل: ایران، اسناد سازمان ملل،  های کمیتهبندیجمع۶8 

https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/024/2011/en/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf
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 زادهجعفر عظیم   

 
 

 

ما هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود »

 هایفعالیت …هایمان نداشتیمایو هم طبقه

 مطالبات به یابیدست برای ما[ آمیزمسالمت]

 حتی هک است محرز چنان مانانسانی و قانونی

ها در پروندهآن اساس بر که هم مصادیقی

اند تماماً هایمان به ما اتهامات امنیتی وارد کرده

آوری امضا هایی از قبیل جمعمعطوف به فعالیت

در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر، ایجاد 

های مستقل کارگران و معلمان و فعالیت تشکل

در آنها، شرکت در تجمعات صنفی در مقابل 

های اعتراضی مجلس و وزارت کار و ارائه نامه

های صنفی ریگبه نهادهای مسئول و دیگر کنش

   «.است

 دیاسماعیل عب زاده وجعفر عظیم فعاالن صنفی زندانی
 ۱۳۹۵۶۹ای مشترک از داخل زندان، فروردین در بیانیه

فروردین  رایران، د یه آزاد کارگران، جوشکار و دبیر هیئت مدیره اتحادانکارگرحقوق  فعال ،زادهجعفر عظیم
 «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»دادگاه انقالب در تهران به  ۱5بر اساس حکم شعبه  ۱۳۹۴

جات سیاسی ها و دستهعضویت در احزاب، گروه»سال زندان و دو سال محرومیت از  ۶به « تبلیغ علیه نظام »و 
 محکوم شد. « مطبوعاتها و و فعالیت مجازی، رسانه

های صنفی صادر شده است. از جمله این آمیز او در اتحادیههای مسالمتاین حکم صرفاً به دلیل فعالیت
توان به موارد زیر اشاره کرد: همکاری برای طومار چهل هزار نفری کارگران ایران برای افزایش ها میفعالیت

 ایران؛ کارگران آزاد اتحادیه تأسیس برای همکاری ؛ از ایران ارجهای خهای او با رسانهحداقل دستمزد؛ مصاحبه
آمیز رو به روی در پارک الله در تهران و دیگر تظاهرات مسالمت 88 سال در کارگر روز تظاهرات در شرکت

ها و نهادهای صنفی، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران؛ مالقات با دیگر انجمن ساختمان مجلس و
 و حومه. رانی تهراننیشکر هفت تپه وسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس ه سندیکای کارگران کارخانهجمل

اداره اجرای احکام دریافت کرد که مبنی بر آن باید  ، احضاریه کوتاهی از سوی۱۳۹۴آبان زاده در جعفر عظیم
کرد. در این احضاریه تصریح شده یاش معرفی مساله ۶خود را به زندان اوین برای گذراندن دوره محکومیت 
نشده بود. جعفر  ی ابالغودر حالی که هیچ حکمی به  بود که حکم او توسط دادگاه نظر تأیید شده است

چند ماه او سال حبس خود به زندان منتقل شد.  ۶بازداشت و برای اجرای حکم  ۱۳۹۴آبان  ۱۷زاده در عظیم
 به طور موقت از زندان آزاد شد.  ،اب غذاروز اعتص ۶۳پس از  ،۱۳۹5تیر  ۱۰بعد، در 

 زاده را رد کرد. جعفر عظیم عالی کشور درخواست اعاده دادرسیدیوان  ۳۳شعبه  ،۱۳۹5مهر در 

                                                                                                                                                       

، ۱۳۹5 فروردین ۲۱، «۱۳۹5عبدی پیرامون اقدام به اعتصاب غذا از روز دهم اردیبهشت ماه  اسماعیل و زاده عظیم جعفر بیانیه»معلم و کارگر،  حقوق ۶۹ 

http://bit.ly/20sh4MW    

ت مدیره اتحادیه آزاد دبیر هیئجعفر عظیم زاده، فعال حقوق کارگران و 

 ایران کارگران
 

http://bit.ly/20sh4MW
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  . شودزاده هر لحظه ممکن است برای ادامه اجرای حکم به زندان احضار جعفر عظیم

 توسطکه پیشتر به خاطر آن  ی جداگانه،ندهپرو از اتهامات امنیتی در یکزاده جعفر عظیم ،۱۳۹۶خرداد در 
  .ه بود، تبرئه شدسال زندان محکوم شد ۱۱دادگاه انقالب ساوه به به 

 

  معلمان یصنف هایکانون ۲.۷

( در ارتباط است، در تقریباً صنفی جهان ی)بزرگترین اتحادیهآموزش ، که با سازمان جهانی کانون صنفی معلمان ایران

های اخیر، اند. در سالشعبه آن به ثبت رسمی رسیده ۱۷کم از این میان، دست ۷۰ران شعبه دارد.استان ای ۳۱همه 

ثباتی شغلی، بدترشدن کیفیت آموزش و پایین خود که با نرخ تورم هماهنگی نداشته، بی هایدستمزدمعلمان علیه 

 اند. آمیز زدهدست به اعتراضات مسالمت شرایط بد و نامساعد زندگی

که وزارت آموزش و پرورش ایران از افزایش بودجه ساالنه خود خبر داد، معلمان دست به ، پس از آن۱۳۹۳من بهدر 

هفتم بهمن در  ۷۱.خود ناکافی اعالم کردند افزایش حقوقبرای تامین  را بودجهمبلغ آمیز زدند و اعتراضاتی مسالمت

در  ۷۲های خود را درباره بودجه اعالم کرد.و نگرانی ای عمومی منتشر کرد، کانون صنفی معلمان ایران بیانیه۱۳۹۳

از جمله اعتراضاتی که معلمان  ۷۳آمیز را ترتیب دادند.، معلمان در سراسر ایران، اعتراضاتی مسالمت۱۳۹۴فروردین  ۲۷

 تشاردیبههای معلمان و تبعیض در فرایند استخدام بود. داشتند حقوق کم، زندانی کردن فعاالن اتحادیهابراز می

 همان سال شاهد اعتراضات بیشتری از جانب معلمان در سراسر کشور بود. 

 . درست پیش و پس ازهستندها است که با آزار و اذیت و بازداشت رو به رو کانون صنفی معلمان ایران سالاعضای 

نه واقع شدند و از ، چند تن از اعضای کانون توسط مقامات مورد آزار و اذیت و بازداشت خودسرا۱۳۹۴بهار  تظاهرات

هزاران معلم تالش کردند تا رو به روی ساختمان مجلس ، ۱۳۹۴تیر  ۳۱ شان جلوگیری شد. درایادامه فعالیت حرفه

 .شوند )ادامه مطلب را ببینید( اسماعیل عبدی معلم زندانی خواستار آزادی تجمع کنند و ،در اعتراض به سرکوب

زش از وزیر آمو نقل قولیبر  د. بناشدنو گروهی از معلمان بازداشت  رو شدبهرونیروهای امنیتی این تجمع با برخورد 

  ۷۴کمی بعدتر آزاد شدند.معلمانِ بازداشت شده  پنج مرداد همان سال،و پرورش در روز 

 

 

                                                                                                                                                       

  . ستا آن عضو زین یعبد لیاسماعهای سراسر کشور شعبه دارد. بزرگترین شعبه کانون شعبه تهران است که ای است که در استانتحادیهانون صنفی معلمان ایران اک ۷۰ 

 2r0dbDDbit.ly/ ،۱۳۹۳ بهمن ۲ ،«گذشته روز دو یط معلمان یصنف اعتراض لیدال» ران،یا کار یخبرگزار ۷۱ 

 bit.ly/2sk5Z9g ،۱۳۹۳ بهمن 8 ،«جمهور سیرئ با یفور دارید یبرا انیفرهنگ ندگانینما درخواست» ران،یا کار یخبرگزار ۷۲ 

 bit.ly/1Ojiu4U ،۱۳۹۴ نیفرورد ۲۷ ،«کردند برگزار سکوت تجمع رانیا سراسر در معلم هزاران» ران،یا کار یخبرگزار ۷۳ 

  http://bit.ly/2uQfe2h، ۱۳۹۴مرداد  5، «وزیر آموزش و پرورش: معلمان بازداشتی، آزاد شدند»عصر ایران،  ۷۴ 

http://bit.ly/2r0dbDD
http://bit.ly/2sk5Z9g
http://bit.ly/1Ojiu4U
http://bit.ly/2uQfe2h
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 یاسماعیل عبد   

 
 

اسماعیل عبدی، فعال صنفی، معلم ریاضی و 
کانون صنفی معلمان شعبه تهران دبیرکل سابق 

ن و عضو فعلی هیأت مدیره شعبه کانون در ایرا
 است. اش هسال ۶ در حال گذراندن محکومیتتهران، 

بهمن دادگاه انقالب در تهران او را در  ۱5شعبه 
تبلیغ علیه »به اتهامات امنیتی از جمله  ۱۳۹۴

« اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»و « نظام
 وهای صنفی امحکوم کرد. این اتهامات به فعالیت

 آمیزِگردد، از جمله برگزاری تجعمات مسالمتبرمی
معلمان و اعضای کانون صنفی معلمان ایران در 

در  ۱۳۹۴فروردین  بیرون ساختمان مجلس در
های پایین، بودجه ناکافی آموزش اعتراض به حقوق

ای معلمان هتحادیهاو پرورش و زندانی کردن فعاالن 
 . موزشآ جهانین و نیز همکاری با سازما

 

روند محاکمه اسماعیل عبدی به شدت نامنصفانه بود: در تمام دوران بازپرسی، از حق دسترسی به وکیلِ انتخابی 
 ،۱۳۹5مهر کند. در  مطالعهکه پیش از دادگاه پرونده او را  داد نشدبهره بود و حتی به وکیل او اجازه خود بی
برای  ۱۳۹5آبان  ۱۹تأیید کرد. اسماعیل عبدی در  را حبس او سال ۶تهران حکم  دادگاه تجدیدنظر ۳۶شعبه 

 اجرای حکم به زندان منتقل شد. 

صنفی های تشکلفعاالن  امنیتی برای احکامصدور اسماعیل عبدی در اعتراض به ، ۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۰در 
آیا »پرسد: ، اسماعیل عبدی می۱۳۹۶اردیبهشت  ۲به تاریخ  سرگشاده ایدست به اعتصاب غذا زد. در نامه

قانون اساسی جرم است؟  ۲۷و  ۲۶آمیز بر اساس اصول عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت
 برای امضا آوریجمع آیا  ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به

 75«است؟ جرم قانون اجرای به دولت کردن مکلف

الخروج شدن خود وقتی به دادسرای زندان اوین برای پرس و جو درباره ممنوع ۱۳۹۴ر تی ۶اسماعیل عبدی در 
روز در انفرادی، بدون دسترسی به وکیل، نگه  ۴۰الف زندان اوین منتقل و -۲به بند  او رفته بود، بازداشت شد.

وب فعاالن صنفی پس از دو هفته اعتصاب غذا در اعتراض به سرکاو ، ۱۳۹5اردیبهشت  ۲5شود. در داشته می
 به قید وثیقه آزاد شد. 

، مقامات اطالعاتیِ سپاه پاسداران چندباری او را برای بازجویی ۱۳۹۴بازداشت اسماعیل عبدی در تیر پیش از 
احضار کرده و تحت فشار قرار داده بودند که از سمت خود در کانون صنفی معلمان تهران استعفا دهد و از 

اطالعاتی  مأموران ۱۳۹۴اردیبهشت  ۱۳روز یک بار در ر سطح کشور اجتناب کند. دسراسری برگزاری تظاهرات 
صادر شده بود اجرایی  ۱۳۹۰سال  دراو را که  تعلیقی سال حبس ۱۰او را احضار و تهدید کردند که حکم 

 که در فیسبوک خود اعالم کند که از سمت خود در کانون صنفی معلمان تهران کانون صنفیکنند مگر آنمی
ایران تدارک دیده بود را کانون صنفی معلمان سراسری که تظاهرات  برنامهدهد و معلمان تهران استعفا می
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پذیرد. نویسد ولی کانون صنفی معلمان تهران استعفای او را نمیاسماعیل عبدی این بیانیه را می  کند.میمتوقف 
ساختمان مجلس در تهران  مقابلآمیز مسالمت اعتراضی طبق برنامه پیش رفت و هزاران معلم به طورظاهرات ت

 و شعب وزارت آموزش و پرورش در شهرهای مختلف تجمع کردند. 

المللی از جمله سازمان های بیناطالعاتی به اسماعیل عبدی درباره همکاری او با سازمان مأمورانها، در بازجویی
است. این « خط قرمز»های آنان ها و نشستمعهشدار داده بودند و گفته بودند شرکت او در تج آموزشجهانی 

 ادهالمللی، از جمله مقوانین بین تحتایران  تعهدات المللی نقض آشکارهای بیناخطار درباره همکاری با سازمان
ه ها را برای پیوستن باست که حق اتحادیه المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیمیثاق بین 8 بند ب ماده

   76شناسد.المللی به رسمیت میبینهای سازمان

 

محمدرضا سایه افکنده است، از جمله  نیز ناعادالنه بر سر چند فعال دیگر در حوزه حقوق معلمانحبس خطر 

 هران،ت، عضو کانون صنفی معلمان مهدی بهلولی، عضو سابق هیأت مدیران کانون صنفی معلمان تهران و نیکنژاد

، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران محمود بهشتی لنگرودیم شده اند؛ و که هر یک به پنج سال حبس محکو

و . ااش محکوم شده استهای صنفیسال زندان پس از سه محکومیت جداگانه مربوط به فعالیت ۱۴که در مجموع به 

 گفته به این احکام تن نخواهد داد.  تا کنون پنج بار برای اجرای حکم احضار شده است اما

 تهران یاتوبوسران واحد شرکت کارگران ایسندیک ۳.۷

 که است « شرکت واحد»ای صنفی برای کارگران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه

ها ها ماهرانکه بسیاری از اتوبوسپس از آن ۱۳8۴اما در سال  از فعالیت آن جلوگیری شد ۱۳5۷ سال انقالب از پس

 .گرفتند، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. مقامات هرگز ثبت رسمی این اتحادیه را نپذیرفته اندحقوق خود را ن

و  اندگرفتهشرکت واحد و به خصوص اعضای هیأت مدیره همواره مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار  اعضای سندیکای 

 اند. دهشت، به اتهاماتی ساختگی محکوم آمیز خود مانند برگزاری و شرکت در اعتصاباهای مسالمتبه دلیل فعالیت

، به حبس محکوم شده اند )به پایین ابراهیم مددی و د رضویوداو، رضا شهابیبعضی از اعضای این نهاد، از جمله 

مهر در  ۷۷سال زندان محکوم شده بود، ۶آمیزش به های صنفیِ مسالمتنگاه کنید(. رضا شهابی که به دلیل فعالیت

دوباره برای او  ۱۳۹5آبان از  ،. با این حالآمد درمانیسال در زندان به مرخصی  چهاردنِ تقریباً پس از گذران ۱۳۹۴

در زمان تدوین نهایی این گزارش در تحت فشار قرار گرفت.  ه حکم خود که به گفته مقامات سه ماه بودگذراندن بقی

به همین دلیل از شرکت در صد و ششمین  و الخروج بوده، رضا شهابی و داوود رضوی ممنوع۱۳۹۶تیر  ۲۱تاریخ 

 اجالس سازمان جهانی کار در شهر ژنو در سوییس بازمانده بودند.

                                                                                                                                                       

فعال  »؛ عفو بین الملل، (Index: MDE 13/3843/2016 («سال زندان ۱۶در خطر  ایرانی فعال صنفی»عفو بین الملل،  برای جزئیات بیشتر، رجوع کنید به ۷۶ 

 « معلمان صنفیتشکل از سالمت فعال  هانگرانی» الملل، نیب عفو؛ Index: MDE 13/5332/2016)« )معلمان باید آزاد شود صنفیتشکل 

(Index: MDE 13/6260/2017)  . 

 (.Index: MDE 13/027/2012)« فعال صنفی به شش سال حبس محکوم شد» عفو بین الملل، برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به ۷۷ 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3843/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3843/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5332/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6260/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/027/2012/en/


 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

۴۷ 

 ابراهیم مددی   

 
 

رییس سندیکای کارگران ابراهیم مددی، نائب
مرداد  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در

به پنج تهران  دادگاه انقالب ۲۶شعبه  توسط ۱۳۹5
دادگاه او را به ه زندان محکوم شد. سال و سه ما

 «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»
برهم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در »و 

 . مجرم شناخته است« تجمعات غیرقانونی

دادگاه  یدر حکم صادره از سو مصداق این اتهامات
 آمیز صنفی ابراهیمهای مسالمتفعالیت تنها انقالب

آمیز های مسالمتمله شرکت در تجمعمددی از ج
دستمزد برای حمایت از حقوق کارگران و افزایش 

 است.  آنها

در  ۱۳۹۴اردیبهشت  ۹روند قضایی پرونده ابراهیم مددی پس از بازداشت او توسط مأموران وزارت اطالعات در 
که به قید وثیقه آزاد از آن . او پیشآغاز شد کارگر که قصد داشت در آن شرکت کند جهانی مراسم روز آستانه
زندان اوین گذراند. دادگاه او تقریباً یک  ۲۰۹که به وکیل دسترسی داشته باشد در بند روز را بدون آن ۲۲شود، 

 انجام شد.  ۱۳۹5فروردین  ۲8سال بعد در 

ه سال س و به «کشوراقدام علیه امنیت »متهم به  های صنفی خودفعالیت به خاطر زین نیا از شپیابراهیم مددی 
 .آزاد شداز زندان  ۱۳۹۱فرودین سال در اش و پس از گذراندن دوران محکومیت هحبس محکوم شد و نیم

  داوود رضوی   

 
 

د رضوی، یکی دیگر از اعضای سندیکای وداو
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در 

روز به  ۲۲بازداشت و به مدت  ۱۳۹۴اردیبهشت  ۹
زندان اوین منتقل شد. پس از آن  ۲۰۹ادیِ بند انفر
 به قید وثیقه آزاد شد.  ۱۳۹۴اردیبهشت  ۳۰در 

دادگاه  ۲۶در شعبه  ۱۳۹۴ماه دی ۲۳دادگاه او در 
به اتهام  بهمن همان سالانقالب برگزار شد و در 

 «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»
 محکوم شناخته شد.

که دادگاه علیه او اقامه کرده  «شواهدی»از جمله 
برگزاری »توان به این موارد اشاره کرد: بود می

های مختلف از جمله روز جهانی تجمعات به بهانه
 «. کارگر و حداقل دستمزد کارگران

اجتماع و »به اتهام  بهمن همان سالدادگاه انقالب برگزار شد و در  ۲۶در شعبه  ۱۳۹۴ماه دی ۲۳دادگاه او در 
 محکوم شناخته شد. « نی به قصد اقدام علیه امنیت کشورتبا

بلکه به دلیل تهیه عکس و انتشار در « تجمعات غیرقانونی»ود رضوی را به دلیل شرکت در ودادگاه نه فقط دا
. دادگاه همچنین به استنامیده، محکوم کرده « ضد انقالب یتبلیغاتخوراک »فضای مجازی، که دادگاه آن را 

رییس سندیکای کارگران نائب ابراهیم مددی، فعال حقوق کارگران و
  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

 ابراهیم مددی، فعال حقوق کارگران 
 

ت کشرن سندیکای کارگرا عضو داوود رضوی، فعال حقوق کارگران و
  واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  و حومه 
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ده کار دریافت کر جهانی سازمانیک اجالس بین المللی وابسته به رضوی برای شرکت در  وودادکه  اینامهدعوت
ب محسو« جریان کارگری اپوزوسیون خارج از کشورعناصر »دال بر ارتباط او با « مدرکی»بود اشاره کرده و آن را 

درکی دال بر اقدامی مجرمانه ارائه جا، دادگاه مالملل بررسی کرده، در هیچ. در مدارکی که عفو بیناستکرده 
  78نداده است.

نتیجه  ،۱۳۹۶تیر  ۲۱در زمان تدوین نهایی این گزارش در تاریخ و  ه استداود رضوی تقاضای تجدید نظر کرد
 . نشده بود مشخص هنوز این دادگاه

 

 

 

  

  

  

 

  

  

                                                                                                                                                       

 ضمیمه مربوطه را برای متن حکم صادرشده ببینید. ۷8 



 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

۴۹ 

 وکالی حقوق بشر ۸
  

                        «.باشند ساز مشکل است کنمم که هستند افرادی وکال بین در که است این مسئله»
 ۱۳۹۴79تیرماه معاون حقوقی قوه قضاییه ایران،  ، اهلل خداییانذبیح

  

به ا ر از جمله زندانیان عقیدتی وکالیی که وکالت زندانیان سیاسی شامل حال سرکوب مدافعان و فعاالن حقوق بشر

 نیز شده است. کنندهای ناعادالنه به طور عمومی ابراز مینجه و دادگاههای خود را از شکنگرانییا گیرند و عهده می

ساسی انقش  اهمیت . برارتباط نزدیک داردحقوق بشر  ارتقاءترویج و  با شانکار هستند که ایحرفهمتعلق به وکال 

ه تأکید شده، ک «اصول اساسی درباره نقش وکال» سند بین المللی حقوق بشر در مقدمه حمایت ازدر ترویج و وکال 

های اساسی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی»کند که تصریح می

 « .ای مستقل استمدنی یا سیاسی مستلزم دسترسی مؤثر تمامی افراد به خدمات حقوقی وکالی حرفه

، شماری از وکالی حقوق بشر به زندان افتادند. ۱۳88جمهوری سال پس از سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست

)به پایین رجوع کنید(، پس از  عبدالفتاح سلطانیها مطلع بوده، به جز آن الملل از پروندههمه وکالیی که عفو بین

 خود از زندان آزاد شدند.  طی کردن دوران محکومیت

وکالی حقوق بشر از جمله وکالیی را که  ،ه مقاماتبا این حال، فضای ترس و ارعاب به قوت خود باقی مانده چراک

پرونده وکالت  در مواردی وداده اند مدام مورد بازجویی و آماج حمالت و فشارهای خود قرار اخیراً از زندان آزاد شده

به کشور  با امنیت خاطر توانندمجبور به ترک وطن شدند نمی ۱۳88. وکالیی که در سال اندکردهها را باطل آن

 . همچنان در جریان است ها علیه آن قضایی تحقیقاتکه  بازگردند چرا

ه بمؤثر و مستقل ارائه خدمات حقوقی وکیل حقوق بشر هستند که بار عظیم  تعداد معدودیبه این ترتیب، تنها 

: از قبیل شوندیمختلف رو به رو م گرانهسرکوباقدامات وکال نیز غالباً با  همینکشند. زندانیان عقیدتی را به دوش می

یا ایجاد محدودیت در مالقات با موکالن؛ دسترسی دیرهنگام به پرونده به منظور منعهای خودسرانه مقامات مداخله

منیتی ا مأمورینبا موکالن؛ حضور  ی خصوصیگووموکالن؛ در اختیار نداشتن تسهیالت مناسب برای مشاوره و گفتی 

 .نع خروج از کشورموکالن؛ و مالقات با م طیزندان در  مسؤولینو 

به  های انقالبدادگاهکه در آن مقامات دادستانی و  بودهای روند تازههمچنین شاهد الملل ، عفو بین۱۳۹۴ز سال ا

عهد به ت از نظردهند که وکالیی را برای خود انتخاب کنند که زندانیان سیاسی، از جمله زندانیان عقیدتی، اجازه نمی

                                                                                                                                                       

 / http://www.irna.ir/fa/News/81665750، ۱۳۹۴تیر  ۹، «کیفری دادرسی آیین قانون هایاصالحیه از برخی انتقادها به قضاییه قوه پاسخ»ایرنا،  ۷۹ 
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قانون آیین دادرسی کیفری  ۴8به ماده . مقامات برای توجیه این اقدام خود شده هستندشناخته  عدالت و حقوق بشر

را تنها از میان  وکیل خودکند تا را مجبور میامنیتی  جرایم کنند که متهمان، اشاره می۱۳۹۴ایران، مصوب سال 

تاکنون هنوز هیچ  وجود این کهبا  8۰.انتخاب کنند که به تأیید ریاست قوه قضاییه رسیده باشند فهرستی از وکال

 ها در این فهرستکه نام آن شود، به وکالی حقوق بشری دائماً گفته میاز نام این وکال منتشر نشده فهرست رسمی

 وجود ندارد.

  عبدالفتاح سلطانی  

شهریور  ۱۹عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشر، از  
به دلیل انجام حرفه خود و دفاع از حقوق  ۱۳۹۰

 ۱۳محکومیت دوران بشر در زندان اوین است و 
کانون  گذراند. او جایزه حقوق بشرساله خود را می

المللی و جایزه بین ۱۳۹۳در سال  اوکال رالمللی بین
دریافت کرده  ۱۳88 سال ورنبرگ را درنحقوق بشر 

  است. 

ان کانون مدافعان عبدالفتاح سلطانی یکی از مؤسس
 ۱۳8۷حقوق بشر در ایران است که مقامات در سال 

و از ادامه فعالیت آن  دهآن را غیر قانونی اعالم کر
 جلوگیری کردند. 

 چهارهای پس از انتخابات بازداشت شد و تا در یکی از ناآرامی ۱۳88خرداد  ۲۶عبدالفتاح سلطانی اولین بار در 
 سپس با قید وثیقه آزاد شد.  و وددر زندان اوین ب ۱۳88شهریور 

ماع اجت»، «تبلیغ علیه نظام»اساس از جمله اتهامات  امنیتی بی ابازداشت شد و ب ۱۳۹۰شهریور  ۱۹او دوباره در 
شد. این اتهامات  رو به رو« کشورغیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت  تشکلایجاد » و «و تبانی علیه امنیت کشور

گرفتن جایزه نامشروع و تحصیل »شد. او در عین حال به نون مدافعان حقوق بشر مربوط میبه همکاری او با کا
از طریق همسرش، معصومه « المللی حقوق بشر نورنبرگجایزه بین»نیز متهم شد که به پذیرفتن « مال حرام

  دارد. اشاره، دهقان

سال زندان محکوم کرده است.  ۱8ران به دادگاه انقالب در ته ۲۶شعبه  در ۱۳۹۰در اسفند عبدالفتاح سلطانی 
سال ممنوعیت از  ۲۰به دادگاه همچنین او را های حقوق بشری او صادر شد. این حکم صرفاً بر اساس فعالیت

دو سال و  حبس سال ۱۳ر دادگاه تجدیدنظر به توسط ۱۳۹۱خرداد در این حکم بعدتر . کردوکالت محکوم 
 ممنوعیت از وکالت کاهش یافت. 

برد، در شرایط نامساعدی قرار دارد و به خدمات که در زندان به سر می ۱۳۹۰شهریور فتاح سلطانی از عبدال
د قفسه و در شدید قلبی تپشدسترسی ندارد. در چند سال اخیر، چندین بار به دلیل  مناسبدرمانی و پزشکی 

که هیچ درمانی صورت آن یا بدون اندگرداندهبر بندسینه به بهداری زندان منتقل شده است. ولی هر بار او را به 

                                                                                                                                                       

 .)Index: MDE 13/2708/2016( ایران جدید کیفری دادرسی آیین قانون:  معیوب اصالحات، المللعفو بین برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به 8۰ 

 عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشر زندانی
 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2708/2016/en/
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هایی مثل آسپیرین و پروپرانولول برای تنظیم ضربان قلبش برایش تجویز که صرفاً قرصد و یا اینگرفته باش
 د.انکرده

رغم توصیه پزشکان، بارها با مرخصی پزشکی عبدالفتاح سلطانی و یا انتقال او به مقامات دادستانی، علی 
اند. در یک مورد، مقامات زندان به خانواده کردهمخالفت های تخصصی از زندان برای درمان بیمارستانی بیرون

 8۱است. «سر موضعش»چون هنوز  استعبدالفتاح سلطانی گفته بودند که دادستانی با مرخصی پزشکی او مخالف 

سو از زندان آزاد شده به این ۱۳۹۲سال از میان وکالی حقوق بشری که محکومیت حبس خود را سپری کردند و از 

 توان از افراد زیر نام برد:اند می

 سال  ۶پس از تحمل سه سال از  ۱۳۹۲سال ، که در ۱۳۹۱، برنده جایزه ساخاروف در سال نسرین ستوده

شد از او مربوط می اییحرفههای محکومیت خود از زندان آزاد شد. محکومیت نسرین ستوده به فعالیت

 اند. به اعدام محکوم شده سال ۱8یر سن زندانیان عقیدتی و افرادی که ز جمله دفاع از پرونده

  یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، که پس از تحمل پنج سال حبس به دلیل زادهیفسمحمد ،

 محکوم به از زندان آزاد شد. او در کانون از حقوق زندان سیاسی و زندانیان ۱۳۹۴نقشش در کانون در سال 

 کرد. دفاع میاعدام 

 ،پس از کمتر از  ۱۳۹۲سال یکی دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، که در  محمدعلی دادخواه

 های حقوق بشری از جمله دفاع از زندانیان اعدامی، از زندان آزاد شد. یک سال حبس به دلیل فعالیت

 و اللهیفرشید ید ،پورمافشین کر ،رضا انصاری ،امیر اسالمی ،حمیدرضا مرادی، مصطفی دانشجو 

و  ۱۳۹۳های در سال سال حبس چهاربیش از  پس از تحملکه وکالی دراویش گنابادی امید بهروزی 

 .شدنداز زندان آزاد  ۱۳۹۴

 های بر گزارش بنا .به سه سال حبس از زندان آزاد شد پس از نزدیک ۱۳۹۲، که در سال کیاجاوید هوتن

با دو خبرنگار  کیا پس از مصاحبهو اذیت قرار گرفته است. هوتن ه و آزاردر این مدت مورد شکنجاو رسیده، 

سار به سنگ« زنای محصنه»آلمانی درباره پرونده جنجالی موکلش، سکینه محمدی آشتیانی، که به اتهام 

 محکوم شده بود، بازداشت شد. 

                                                                                                                                                       

 رانیا یهازندان در یپزشک یهامراقبت به یدسترس از رحمانهیب ممانعت: یسالمت گرفتن گروگان به عفو بین الملل، ات بیشتر در این باره رجوع کنید بهبرای اطالع 8۱ 
(Index: MDE 13/4196/2016). 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/


 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

5۲ 

پس از آزادی از زندان با ممنوعیت  اکیجاوید هوتنو  زادهیفسمحمد ، نسرین ستوده بعضی از این وکال از جمله

صطفی مبعضی مانند توانند بپذیرند رو به رو شدند. هایی که میاز وکالت و نیز محدودیت درباره موکالن و نوع پرونده

 اند.از حق تحصیالت عالی محروم شده دانشجو

  نسرین ستوده   

 

هایی به رو شده و هم با محدودیت درباره نوع پرونده نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، هم با ممنوعیت از وکالت رو
در دادگاه سال  ۲۰)کاهش از  سال انفصال از کار حقوقی ۱۰تواند به عهده بگیرد. محکومیت او شامل که می

  8۲شود.تجدیدنظر( و ممنوعیت خروج از کشور می

ستوده در شعبه یک دادگاه انتظامی  همسر او، رضا خندان، گزارش داد که پروانه وکالت نسرین ،۱۳۹۳شهریور در 
اما دو ماه بعد، شعبه دوم همین  8۳شود از حالت تعلیق درآمده است.وکالکه در محل کانون وکال برگزار می

  8۴دادگاه این حکم را ملغی و نسرین ستوده را به مدت سه سال از وکالت ممنوع کرد.

به مدت یک سال هر روز دست او  85عتراض تحصن کرد.نسرین ستوده بالفاصله در مقابل کانون وکال به نشانه ا
عفو طبق اطالعات آن بود که توانست پروانه وکالت خود را تمدید کند. با این حال،  به اعتراض زد و پس از

                                                                                                                                                       

 (.۱۳۹۲شهریور  ۲۷،بیانیه مطبوعاتی، )کردایران وکیل برجسته حقوق بشری را آزاد ، المللعفو بین یشتر رجوع کنید بهبرای اطالعات ب 8۲ 

  .www.facebook.com/reza.khandan.5/posts/838633279480355کند: می اش منتشررضا خندان گزارش خود را در صفحه فیسبوک شخصی 8۳ 

 bit.ly/2sL9Nxr ،۱۳۹۳ مهر ۲۷ ،«شدم محروم وکالت انجام از سال ۳: ستوده نینسر» ران،یا انیدانشجو یخبرگزار 8۴ 

: کرد منتشر وکال کانون ساختمان رونیب در او از یعکس و داد گزارش را ستوده نینسر تحصن و اعتراض اش،یشخص سبوکیف صفحه در خندان رضا 85 

www.facebook.com/photo.php?fbid=866924213317928&set=a.188200697856953.48071.100000010721965&t
ype=3&theater 

 ی دادگستریمقابل کانون وکال تحصن نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، در
 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/09/iran-nasrin-sotoudeh-released/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/09/iran-nasrin-sotoudeh-released/
http://www.facebook.com/reza.khandan.5/posts/838633279480355
http://bit.ly/2sL9Nxr
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=866924213317928&set=a.188200697856953.48071.100000010721965&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=866924213317928&set=a.188200697856953.48071.100000010721965&type=3&theater
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زندانیان عقیدتی و دیگر کسانی را که به دالیل  یعمالً به نسرین ستوده اجازه دفاع از پرونده، مقامات المللبین
  8۶دهند.اند نمیدر زندانسیاسی 

 

شوند تا نگذارند وکالی عالوه بر ممنوعیت از وکالت و ایجاد محدودیت، مقامات به آزار و اذیت و ارعاب نیز متوسل می

خود،  ایهفعالیت حرفطوالنی  هایطی سالحقوق بشر پرونده زندانیان سیاسی را در دست بگیرند. گیتی پورفاضل، در 

اعالم  ،۱۳۹5 ریتلفی از جمله زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر را به عهده گرفته است. او در پرونده موکالن مخت

ند از کار وکالت دست اهبه او وارد کردنیروهای امنیتی و اطالعاتی  کرد که به دلیل فشارها و تهدیدهای مدامی که

 :کشیده است

 

انی که به خاطر عقاید سیاسی خودشان تحت فشار بودند و برایشان های سیاسی بودند. کسهای من، پروندهبیشتر پرونده»

برایم مشکالتی ایجاد کرده بودند که هنوز هم  و کردمها مصاحبه میپرونده درست کرده بودند. من راجع به این پرونده

امه همچنان این راه را ادتوانم این مشکالت ادامه دارد. به خاطر فشارهایی که روی من بود متاسفانه من دیدم که دیگر نمی

 کردند،یاحضار م کردند،ی]مأموران وزارت اطالعات[ تلفن م ... شدمشدم، واقعا خیلی اذیت میبدهم. خیلی اذیت می

       «.است یرقانونیغ شودیکه از من گرفته م یتعهد نیاز من تعهد گرفتند، البته من در تعهد نوشتم که ا

 ۱۳۹۵87 ریت ،متحمل شده شهایآزارهایی که به خاطر فعالیتدرباره  یتی پورفاضلگ مصاحبه

 

تی و دیگر زندانیان سیاسی، از جمله شین باور و جاش فتال، دعقیتاکنون پرونده بسیاری از زندانیان  مسعود شفیعی

 پس از 88نوردی در مرز ایران و عراق بازداشت شدند، به عهده گرفته است.هدر حال کو۱۳88مرداد سال را که در 

قرار  سؤولین مورد آزار و اذیتماز سوی  از زندان آزاد شدند، مسعود شفیعی ۱۳۹۰ورد در سال نکه این دو کوهآن

 سه سال وپاسپورتش را ضبط کرده  ،گفت وزارت اطالعات از او بازجویی کردهاو  ۱۳۹۳ای در سال گرفت. در مصاحبه

منتها  اندصادر نکردهدرباره توقف کار وکالتش  دستورییچ ه سؤولینم او اضافه کرد کهکار کند.  است که نمی گذارد

  8۹کند.را فسخ وکالت قرداد  هندخواو از او می یرندگ، فردایش با او تماس مییردگای را در دست میهر وقت پرونده

 ن بود ودر زندا هایشکاریکاتور، هنرمندی که به دلیل دفاع از حقوق بشر از طریق ا فرقدانیتنآ ،۱۳۹۴خرداد در 

ی عمل مناف»و  «رابطه نامشروع دون زنا»دهند به که در زندان با یکدیگر دست می، پس از آنمحمد مقیمی وکیلش،

به وکیل دیگری دسترسی نداشت  برای مدتی ا فرقدانیتنپس از بازداشت محمد مقیمی، آ ۹۰.شوندمتهم می «عفت

 در تهران هر دو را تبرئه کرد. دادگاهی کیفری ۱۳۹۴مهر د. در دادنچراکه به محمد مقیمی اجازه مالقات با او را نمی

                                                                                                                                                       

 ،۱۳۹5مرداد  ۷ ،«بشر حقوق یوکال سرکوب ادامه» ران،یا در بشر حقوق یالمللنیب نیکمپ 8۶ 

 persian.iranhumanrights.org/1395/05/lawyers-prisoners  
 ،۱۳۹5تیر  ۲۳ ،«س از احضارهای متعدد و اعمال محدودیت از سوی نهادهای امنیتی؛ وکیل ستار بهشتی خود را بازنشسته کردپ»المللی حقوق بشر در ایران، کمپین بین 8۷ 

https://persian.iranhumanrights.org/1395/04/sattar-beheshti-giti-pourfazel/  

مرداد  ۳۰ ،یانیه مطبوعاتیب) کند آزاد اندداشته  «ناعادالنه قاًیعم» یهدادگا که را ییکایآمر یکوهنوردها دیبا رانیاعفو بین الملل،  برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به 88 

۱۳۹۰.) 

 ،۱۳۹۳مرداد  ۱۳، «الخروجمممنوع ل پس از وکالت سه آمریکایی هنوز نمی توانم کار کنم ومسعود شفیعی: سه سا»المللی حقوق بشر در ایران، کمپین بین 8۹ 

  https://persian.iranhumanrights.org/1393/05/massoud-shafiee/ 
مهر  ۱۰، اتییه مطبوعبیان« )جوع کنید به عفو بین الملل، محاکمه کاریکاتوریست زندانی و  وکیلش به دلیل دست دادن با یکدیگر ابلهانه استبرای جزییات بیشتر ر ۹۰ 

۱۳۹۴.) 

http://persian.iranhumanrights.org/1395/05/lawyers-prisoners
https://persian.iranhumanrights.org/1395/04/sattar-beheshti-giti-pourfazel/
https://persian.iranhumanrights.org/1395/04/sattar-beheshti-giti-pourfazel/
https://persian.iranhumanrights.org/1395/04/sattar-beheshti-giti-pourfazel/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/08/iran-release-us-hikers-following-ecgrossly-unfaired-trial/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/08/iran-release-us-hikers-following-ecgrossly-unfaired-trial/
https://persian.iranhumanrights.org/1393/05/massoud-shafiee/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/indecency-trial-in-iran-of-jailed-cartoonist-and-her-lawyer-for-shaking-hands-absurd/
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در این مورد ولیکن  بوده« مسلم حرام»دست دادنِ آن دو  یعنی هرچند عمل ارتکابی نوشتدادگاه  در حکم صادره

  ۹۱.در کار نبوده است« قصد لذت جنسی»اسالمی آمده،  مجازاتشود چون آن طور که در قانون جرم محسوب نمی

  

 

 

  

                                                                                                                                                       

 «أیید کردهنرمند را ت از "آزمایش بکارت"گرفتن  ایران»عفو بین الملل،  به رجوع کنید همچنین برای جزئیات بیشترضمیمه مربوطه را برای متن حکم صادرشده ببینید.  ۹۱ 

(Index: MDE 13/3878/2016.) 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3878/2016/en/


 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

55 

 هافعاالن حقوق اقلیت ۹
 

مسیحی، دراویش گنابادی و مسلمانان  نوکیشانهای دینی از جمله بهائیان، صوفیان، یارسان )اهل حق(، اعضای اقلیت

 به پایبندیهستند و به دلیل رو به رو ل و ارث اغتشاتحصیل،  زمینه از جمله در عمل در تبعیض در قانون وبا سنی، 

، یهای آذربایجانهای قومی از جمله اعراب اهوازی، ترکاقلیت گیرند.آزار و اذیت قرار می خود مورد دین و مذهب

 و مناسب، مسکن اشتغالبه  هاکه دسترسی آن های نهادینه شده هستندتبعیض متحملها، نیز کردها و ترکمن

های قومی یا ملی که اقلیت سازد. در حیطه سیاست،شان را محدود میمدنی و سیاسی حقوق فرهنگی، مندی ازبهره

 حیات سیاسی و عدم وجود هر نوع ابزار برای تضمیندر از مرکزگرایی  متمرکز هستند دائماًهای مرزی در استان

 اند.انتقاد کرده نشیناقلیتخودمختاری در مناطق 

ری، ممنوعیت گیبرای پیش المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی است که التزامات خاصی راعضوی از کنوانسیون بین ایران

های نژادی، ملی یا قومیتی که و حذف هر گونه تمایز، انحصار، محدودیت و یا ترجیح بر مبنای عواملی از جمله ریشه

 ۲۷دارد. بند یا اجرای حقوق بشر به طور متساوی است اِعمال می وریههدف یا تأثیر آن خدشه بر شناسایی، بهر

های قومی، مذهبی و دارد که اقلیتمقرر می عضو آن هست نیز ی و سیاسی، که ایرانالمللی حقوق مدنمیثاق بین

 شوند. مندی از فرهنگ خود، اظهار و عمل به دین خود و یا استفاده از زبان خود محرومزبانی نباید از حق بهره

ه و ، شکنجخودسرانهی هاشان اعتراض کنند با دستگیریحقوق بشری جوامع اقلیتی که به نقض اعضایدر ایران، 

شوند. مدافعان حقوق رو میو در برخی موارد مجازات اعدام روبه حبسناعادالنه،  شدیداًها، محاکمات سایر بدرفتاری

ه دو این فصل ب فشار مداوم قرار دارند.سرکوب و خیزند نیز تحت جوامع اقلیت ایران برمیحقوق بشری که به دفاع از 

 پردازد. ها بوده است میحقوق اقلیت مدافعانتمادی دغدغه های مموضوع که برای سال
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 یعال آموزش به انیبهائ یدسترس ۱.۹

در عمل باشد با آزار و اذیت سازمان یافته در قانون و نفر می ۳5۰۰۰۰تا  ۳۰۰۰۰۰ بیناقلیت بهائی که اعضای آن 

و « نجس»، «منحرف»، «فرقه ضاله» به عنوان اعضای هابهائیبه طور مرتب با توصیف  مقامات ۹۲هستند. برورو

 ۹۳زنند.به نفرت و خشونت بر علیه آنان دامن می« ضدانقالب»

است. در واکنش به این محرومیت، تا کنون اجازه دسترسی به آموزش عالی داده نشده ۱۳5۷به بهائیان از پس از انقالب 

. به دنبال مزاحمت و آزارهای مکرر توسط موسسه آموزش عالی بهائیان را برپا کردند ۱۳۶۶برخی بهائیان در سال 

دستگیر کردند.  ۱۳۹۰مقامات به خاطر عرضه آموزش عالی جایگزین، مقامات رؤسای این مؤسسه را در اردیبهشت ماه 

 ۹۴های طوالنی محکوم شدند.ها نفر مرتبط با این مؤسسه، از جمله معلمان آن، به حبسده

مندی از آموزش عالی ان بهائی که خواستار احقاق حق خود برای بهرهمقامات همچنین برای خاموش کردن دانشجوی

اند، به عمال تبعیض بر علیه دانشجویان بهائی محکوم کردهااند و نیز فعاالن حقوق بشری که مقامات را به خاطر بوده

تی غم تهدیدها و حمالاند. دانشجویان بهائی به رو استفاده سوء از دستگاه کیفری متوسل شده خودسرانه هایبازداشت

کنند و یا حتی پس از ای هنگامی که مؤسسات آموزش عالی آنان را اخراج میآنان است به طور فزاینده که متوجه

 دارند.دهند، اعتراض خود را بیان مینام به آنان نمیقبولی در آزمون ورودی اجازه ثبت

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

، ۱۳۹۴اسفند  ۲۳در جمهوری اسالمی ایران،  بشر حقوق وضعیت مورد دربیانیه اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل  ۹۲

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21376&LangID=E  همچنین رجوع کنید به گزارش گزارشگر ویژه

، A/HRC/25/61،به مجمع عمومی سازمان ملل، سند سازمان ملل اسالمی ایرانحقوق بشر در جمهوری  وضعیت مورد درسازمان ملل 

www.refworld.org/docid/534e4d0d4.html 
خرداد  ۱۹، «کندمقامات را آشکار می همتعصبان یناروادار حمالت اخیر به بهاییان»، در جمهوری اسالمی ایران بشر حقوق وضعیت مورد درگزارشگر ویژه سازمان ملل  ۹۳

۱۳۹5، www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20073یاههرسان نیکمپ: نفرت ختنیبرانگبهائی،  جهانی جامعه ؛ 
 http://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Semnan%20Report-Persian-website.pdf، ۱۳۹۰مهر ،انیبهائ دادن جلوه دیپل یبرا رانیا

 ، رانیا در انیدانشگاه و انیدانشجو بر فشار اعمال: شدهیزندان شده،اخراجشده، الملل، خاموشبرای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بین ۹۴

(Index: MDE 13/015/2014). 
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 روحیه صفاجو   

 

 

 می گویند سکوت کن»  

 ، ساکت...حرف نزن

 خواهم که بشودشود، یعنی نمیولی نمی 

مرد. از زمانی که به من اگر حرف نزنم، خواهم

از بخشی  ... امیاد دارم قلم به دست بوده

 .«شود ساکت باشموجودم است، نمی

 

ه یک پسر پنج ساله بهائی ک برای روحیه صفاجونوشته 
والدینش به خاطر تدریس در موسسه آموزش عالی 

 ۹۵ ۳۹۴۱اسفند اند، هائیان دستگیر شدهب

غرب تهران در خانه خود در شهر کرج در شمال ۱۳۹۴اسفند  ۱8بهائی روحیه صفاجو، در  یهدانشجوی بیست سال
سپاه پاسداران که پیش از ورود به منزل خود را کارکنان شرکت گاز معرفی کردند دستگیر شد.  مأمورتوسط هشت 

دستگیر شد. آنان خانه را جستجو کردند و از او « اشبوکیر ارتباط با فعالیت های فیسد»مقامات گفتند که او 
 ش را به آنها بدهد. امیلیاش، از جمله اهای شخصیعبور حساب خواستند که رمز

بوکش در مورد اش، روحیه صفاجو چندین پست بر روی صفحه فیسهای منتهی به دستگیریدر ماه
. با وده بنوشت استموزش عالی و تبعیضی که او به عنوان یک بهائی متحمل شده آو برای شدن حق ازیرپاگذاشته

، به او اجازه ثبت نام داده نشد. او شکایتی را  ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳های در سال کنکور سراسریزمون آوجود قبولی در 
ته را به رئیس جمهور روحانی نوشای تسلیم چندین مقام دولتی کرده و همراه با بقیه دانشجویان بهائی نامه سرگشاده

خود در مورد رعایت حقوق بهائیان  هایوعدهاو نتوانسته بود به  دولتاز این که  شان رابود که در آن سرخوردگی
 کرده بودند.تبعیض عمل کند بیان رفعبرای آموزش عالی و 

ه مدت هشت روز در سلول انفرادی جا بو در آن منتقلالف زندان اوین -۲متعاقب دستگیری، روحیه صفاجو به بخش 
 شد، به وکیل دسترسیداشته شد. در طی این مدت، با وجود این که او هر روز به مدت چهار ساعت بازجویی می نگه

 اش تماس تلفنی برقرار کند.نشد تا با خانواده اش، به او اجازه دادهنداشت. تا پنج روز پس از دستگیری

شد که رو به دیوار بنشیند. بازجویانش از او در مورد شد و او وادار میزده می بندها به او چشمدر طی بازجویی
« شقکله»و  «وقیح»، «روانی»اش توهین و او را کردند و به طور مکرر به عقاید دینیبوکش پرسش میهای فیسپست

. به دنبال آن او به دفتر دادستانی پس از تودیع وثیقه آزاد شد ۱۳۹5فروردین  8خواندند. روحیه صفاجو در تاریخ می
زمان تدوین نهایی گزارش متهم شد. در « نشر اکاذیب»ای به قانون جرائم رایانه ۱8جا  بر اساس ماده آناحضار و در 

 .ه استاو آزاد و منتظر اعالم تاریخ محاکمه خود بود ۱۳۹۶تیر  ۲۶تاریخ در 

 

 

                                                                                                                                                       

 :بوک او قابل دسترسی استمتن کامل شعر روحیه صفاجو بر روی صفحه فیس۹5 

www.facebook.com/photo.php?fbid=1023644417721505&set=a.548757438543541.1073741832.10000227870
0376&type=3&theater   

 روحیه صفاجو، دانشجوی بهائی
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نوید خانجانی 

سس کمیته گزارشگران حقوق مؤ نوید خانجانی، عضو
جویی حق تحصیل برای دانشجویان بشر، کمیته پی

از  ۹۶های تحصیلیبهائی و جمعیت مبارزه با تبعیض
در شهر زندانی است. او در زندان رجائی ۱۳۹۱مرداد 

 دوازده سال و پنج ماه حال گذراندن دوران محکومیت
آمیز حقوق های مسالمتبه خاطر فعالیت حبس
 ست.ا اشبشری

اسفند  ۱۱نوید خانجانی برای نخستین بار در اصفهان در 
دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید و در آنجا  ۱۳88

روز آن  ۲5روز در بازداشت به سر برد که  ۶5به مدت 
در سلول انفرادی بود. در مدت بازداشت به او اجازه 

نشد. دسترسی به وکیل داده

ل هایی از قبیبود، مورد شکنجهبند به او زده شدههنگام بازجویی در حالی که چشماو گفت که در طول این مدت به 
 ضرب و شتم و چندین نوبت فشردن گلویش قرار گرفته است.

تشکیل »اتهام دادگاه انقالب در تهران به  ۲۶ای ناعادالنه در شعبه پس از محاکمه ۱۳8۹نوید خانجانی در بهمن 
در  تشویش»و نیز  های اجتماعیبا ارجاع به جمعیت مبارزه با تبعیض« کشور گروهی با هدف برهم زدن امنیت

 سال زندان محکوم شد.  ۱۲به « علیه نظامبلیغ ت» و « اذهان عمومی

.تأیید شد ۱۳۹۰حکم او پس از اعتراض در مرداد 

هاتیاقل یزبان حقوق ۲.۹

و  ترویجبرای یادگیری،  های کافیفرصتفقدان ، یهای ملی یا قوماقلیت توسط مطرح شده کرات یکی از شکایات به

 .استخصوصی و عمومی بدون هر نوع مزاحمت یا تبعیض  هایدر محیط هایشاناستفاده آزاد از  زبان

ندی از مبهره ها بر دو رکن اصلی مبتنی است: حقالمللی حمایت از حقوق زبانی افراد متعلق به اقلیتبین اسناددر 

و حق صیانت و توسعه هویت از طریق آزادی استعمال یا استفاده از ابعاد ویژه و  ۹۷از تبعیض دوربه  تمام حقوق بشر

اعالمیه حقوق افراد  ۹8شود.آنها می فرهنگ، مذهب و زبان شامل به طورمعمول کهاقلیت  جوامع زندگی به فرد منحصر

های مثبتی را برای خلق اند تا اقدامخومیها را فراهای ملی یا قومی، دینی و زبانی دولتافراد متعلق به اقلیت

آن دانشجویان بهائی هستند. این سازمان برای حق تحصیل کسانی که ی شود اکثر اعضاآمد. گفته می وجودبه ۱۳88مهر  والیمعیت یک سازمان مستقل است که حاین ج ۹۶

کند.فعالیت می اندبه دلیل هویت دینی یا قومی خود یا بر اساس تبعیضات جنسیتی از تحصیل محروم شده
 . ۲۶( و ۱)۲ق مدنی و سیاسی، ماده المللی حقومیثاق بین ۹۷
 .۲۷المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده میثاق بین ۹8

مدافع حقوق بشر نوید خانجانی 
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ا بهای قومی و زبانی در ایران موقعیت اقلیت شان اتخاذکنند.ها به منظور توسعه زبانهای مطلوب برای اقلیتموقعیت

 .بسیار فاصله دارداین معیارها 

شوند تقریباً نیمی می هاعربها، لرها و ها و مازندرانیهای آذربایجان، کردها، گیلککه شامل ترک های غیرفارساقلیت

مردم ایران از هر قوم و قبیله که »دارد، قانون اساسی ایران اظهار می ۱۹اصل  ۹۹.دهنداز جمعیت ایران را تشکیل می

، سانکارشنا به گفتهاما « .ها سبب امتیاز نخواهد بودباشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این

شدن فارسی به تنها زبان رسمی برای های متوالی ایران تأکید بر تفوق گروه قومی فارس و بدلدر دولت روند غالب

 ۱۰۰.استو تحصیل همگانی بوده سیستم قضاییدسترسی به  و ارائه خدمات اداری

ربایجان های اختیاری زبان ترکی و کردی در مدارس دو استان کردستان و آذدولت اعالم کرد که درس۱۳۹5در خرداد 

هید متعاقباً تماعضای اقلیت ترکمن  .استنامشخص هنوز  برنامهاین  ی شدناجرای . جزییات روندغربی ارائه خواهد شد

 هایگویی به شکایات اقلیتبرای پاسخدولت  اخیر اتبا این همه، اقدامجمهور تقاضا کردند. مشابهی را از رئیس یبرنامه

وح تعلیم در تمام سط زبان اریخی در مورد سیاست استفاده از فارسی به عنوان تنهابه طور ت . آنهاایران ناکافی است

 یری و باالیادگآمدن میزان منجر به پایین که این سیاست رود باور می .اندشتهآموزش ابتدایی و دبیرستان، شکایت دا

 .غیرفارس شده باشد هایهای محل سکونت اقلیتنمیزان ترک تحصیل در استارفتن 

های اقلیت، های آموزشی در جهت تدریس و ترویج زبانتالش اعمال فشار بر علیه سایر شکایات مربوطه عبارتند از

ها اقلیت زبان و ی فرهنگهدربرگیرند که یو تلویزیون ییهای رادیوهای اقلیت و فقدان برنامهکمبود مطبوعات به زبان

 .باشد

راندن جوامع یا به حاشیه حذففرهنگی حکومت و زبانی و تکانداز تکدر ایران که به چشم یمدافعان حقوق بشر

رو هستند. فعاالنی که فعالیت حقوق روبه خودسرانه دستگیری و بازداشت آزار و اذیت وند، با خطر ااقلیت معترض

ه ناعادالن یهاهبیشتر حقوق خود از جمله محاکم نقضسازند با بشری خود را به هویت ملی یا قومی خود مرتبط می

 .شوندمواجه می مدت و احکام زندان طوالنی

ا هاقلیت حقوق مدافعانسازد، نیروهای اطالعاتی و امنیتی غالباً میزیر مجسم  که موارد فعاالن توصیف شده طورهمان

رضی تمامیت ا زایی به منظور تفرقه در میان ملت و تضعیفآنان را به تنش و ربط داده« طلبهای تجزیهجریان»را به 

 سازند.می ایران متهم

 

 

                                                                                                                                                       

 . ۱۳8۳ی، عموم زندگی در مشارکت قیطر از هاتیاقل جذب یبرا یشنهادیپ یهااستیس: رانیا یاسالم یجمهور در یمذهب و یقوم هایگروه نازیال قانعی هرکاک، ۹۹
ها از طریق مشارکت در های پیشنهادی برای جذب اقلیتقومی و مذهبی در جمهوری اسالمی ایران: سیاست هایگروه انعی هرکاک،نازیال ق برای مثال رجوع کنید به ۱۰۰

  .۱۳8۳ زندگی عمومی،
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  علیرضا فرشی    

 
 
 

زبان »جناب آقای قاضی، منظور جنابعالی از »

چیست؟ آیا شک دارید که « به اصطالح مادری

ما هم زبان مادری خودمان را داریم؟ ... من 

صرفاً برای کسب مجوز برای بزرگداشت روز 

در  .آوری امضا بودمزبان مادری  به دنبال جمع

هیچ کجای قانون نظام جمهوری اسالمی جمع 

آوری امضا برای کسب مجوز از نهادهای قانونی 

به معنی اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسالمی 

 « .نیست

 ۱۳۹۶۱۰۱، فروردین ، متن دفاعیهعلیرضا فرشی   

 

 ،ان مادریالمللی زبت روز بینالین برای بزرگداشآن کارزارعضو اقلیت ترک آذربایجانی و مؤسس یک  علیرضا فرشی،
بهارستان  توسط شعبه شهرستان ۱۳۹5آمیزش با حبس طوالنی مواجه است. او در بهمن گری مسالمتبه دلیل کنش

ا تشکیل جمعیت ب»و « اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»دادگاه انقالب در استان تهران به دلیل 
 به شهرستانسال زندان محکوم شد. دادگاه همچنین او را به دو سال تبعید  ۱5به « هدف برهم زدن امنیت کشور

 باغملک در استان خوزستان محکوم کرد. 

ها کند. این فعالیتبر علیه او ذکر می« مدرک»آمیز را به عنوان های مسالمتطویلی از فعالیت فهرستحکم دادگاه 
، ۱۳۹۴و  ۱۳۹۳ هایسال المللی زبان مادری درز بینعبارتند از شرکت در تجمع خصوصی برای بزرگداشت رو

برای درخواست از مقامات ایرانی برای اجازه  ۱۳۹۳در بهمن  change.orgاندازی یک طومار در سایت راه
المللی زبان مادری و برقراری ارتباط با فعاالن در دیگر شهرها در ارتباط با دادن به تجمعات بزرگداشت روز بین

المللی زبان مادری به طور مکرر روز بین المللی زبان مادری. دادگاه در حکم صادرههای روز بینبرنامهدهی سازمان
دارد که علیرضا فرشی با جلب و ادعا می شمارداهمیت میبی« روز به اصطالح زبان مادری» استفاده از عبارترا با 

ا است ب امنیتی تالش نمودهدر واقع با اهداف ضد اصطالح فرهنگی و در پوشش اقدامی به»توجه به این مناسبت 
 102کند.تالش « طلب]...[ برای ایجاد هیجانات قومیترکیست و تجزیهفعالیت عناصر پان

ای به دبیرکل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان علیرضا فرشی در تسلیم نامه محوریدادگاه همچنین نقش 
که در آن خواستار یاری این سازمان در کسب اجازه رسمی به منظور  ۱۳۹5ملل متحد )یونسکو( در تهران در 
کند. دادگاه این ارتباط را جرم تلقی می را بود المللی زبان مادری در تهران شدهبرگزاری مراسم بزرگداشت روز بین

 کند.توصیف می« بشری بر علیه نظام تالشی برای اعمال فشار حقوق»به عنوان 

هایی به حضور او در مالقات« مجرمانه»های فعالیت درعلیرضا فرشی  مشارکت بر« مدرکی»عنوان ر بهطودادگاه همین
ها فعاالن مدنی جامعه راهکردهایی را برای برگزاری کند که در طی آناستناد می ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۰ هایبین سال

یاچه ارومیه )دریاچه آب شور عظیمی در شان، ناپدید شدن درهایی در مورد موضوعات مرتبط با زبان مادریکارزار
انداختن یک فرهنگستان ( و به راهگرفتههای اخیر در معرض خشکسالی شدیدی قرار شمال غربی ایران که در سال

                                                                                                                                                       

،  ۱۳۹۶فروردین  ۲8، «اعتراضات و دفاعیات»علیرضا فرشی،  ۱۰۱ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1838635286162140&set=a.604570552901959.158356.1000004705
82517&type=3&theater    

 برای متن کامل حکم ضمیمه را ببینید. ۱۰۲ 

 نذریایجانی ایراها از اقلیت ترک آعلیرضا فرشی، فعال حقوق اقلیت
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1838635286162140&set=a.604570552901959.158356.100000470582517&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1838635286162140&set=a.604570552901959.158356.100000470582517&type=3&theater
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ها را بدون ارائه هرگونه توضیح بیشتر برای زبان ترکی آذری به بحث گذاشتند. دادگاه فعاالن حاضر در این مالقات
 کند.توصیف می« دارسابقه طلبعناصر تجزیه»

دادگاه به گفته  است.شده ذکر« مدارک مجرمانه»به عنوان نیز بوک و تلگرام های علیرضا فرشی بر روی فیسپست
پردازند. می «طلبانهبه ترویج افکار تجزیه»دهند و علیرضا فرشی را بازتاب می« افکار ضد تمامیت ارضی»ها این پست

متعلق به اقلیت ترک آذری ایران تا  عقیدتیا دامنه وسیعی از موضوعات، از وضعیت زندانیان هدر واقعیت، این پست
دهند. علیرضا فرشی همواره بیان داشته میت و هویت را پوششیتری در مورد تاریخ، زبان، ملهای گستردهپرسش

 کند.نمی طلبانه حمایتهایش از اهداف جداییدر نوشته که او

المللی زبان روز بین خصوصی به مناسبت مراسم یک در هنگام برگزاری ۱۳۹۳اسفند  ۲تاریخ  علیرضا فرشی در
در سلول انفرادی در  ۱۳۹۴فروردین  ۳۰ش در بهارستان دستگیر شد. او تا تاریخ اندوست ی یکی ازمادری در خانه

به قید وثیقه آزاد شد. در طی شود نگهداری و پس از آن زندان اوین که توسط وزارت اطالعات اداره می ۲۰۹بند 
های مکرر به او اجازه دسترسی به وکیل داده نشد. یک ماه پس از بازداشت، او اجازه پیدا این مدت به رغم بازجویی

 ۲۱در زمان تدوین نهایی این گزارش در تاریخ  کرد تا به مناسبت نوروز با مادرش تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد.
 .بوده استدر انتظار نتیجه اعتراض به حکم صادره  او آزاد و، ۱۳۹۶تیر 

که  یمناف دیحمو  یخیش بهنام، آزاد اکبرها، سه نفر دیگر از فعالین حقوق اقلیتپرونده علیرضا فرشی با  پرونده
. هر کدام از سه نفر مشترک استآمیزشان هدف قرارگرفتند های مسالمتآنان نیز به طور مشابه به خاطر فعالیت

شان محکوم هایخانواده سال زندان و دو سال تبعید به شهرهای جنوبی کشور و دور از محل اقامت ۱۰به  مذکور
 اند.شده

 

  محمد علی عموری و رحمان عساکره     

  

ها، متعلق به اقلیت عرب اهوازی و عضو مؤسس یک گروه حقوق اقلیت وقساله، فعال حق ۴۰محمدعلی عموری، 
تا کنون در انتظار اجرای حکم  ۱۳۹۱الحوار )در عربی به معنی گفتگو( که اکنون منحل شده، از سال  با نام فرهنگی

در حال گذراندن یک حکم زندان  ۱۳8۹ساله، از سال  ۳8گذار الحوار، اعدام است. رحمان عساکره، دیگر عضو بنیان
امل شاین فعالیت ها  ر الحوار مجازات شدند.آمیز خود دبیست ساله است. هردوی این افراد به دلیل فعالیت مسالمت

 ، اظهار مطالباتکتاب خوانیجلسات  و های زبان، کالسعرهای ششب برگزاری ترویج فرهنگ و هویت عربی از طریق

 ها از اقلیت عرب اهوازی ایرانرحمان عساکره، فعال حقوق اقلیت
 

 ها از اقلیت عرب اهوازی ایران، فعال حقوق اقلیتمحمد علی عموری
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 برای اصالح رسوم سنتی در میان قبایل عرب که زیان مردمیهای آموزشارائه های عرب زبان و روزنامه در مورد نشر
 شدند. می جه زنان و دختران استها متوآن

شدن به عنوان یک پناهنده تحت حمایت پس از این که به رغم شناخته ۱۳8۹محمدعلی عموری در دی ماه 
داده شد، دستگیر شد. او ایران را در سال  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از عراق به ایران عودت

 بود. کرده ل آموزگاری ترکغاخراج از ش های مکرر ودنبال بازجوییبه ۱۳8۷

دستگیر شد. در زمان  ۱۳8۹از اعضای مؤسس الحوار اندکی بعد در بهمن   رحمان عساکره همراه با تعدادی دیگر
دستگیری، او در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه اهواز بود و روی 

کرد. او کتابخانه می ساختار آموزش ایران کار راه دانشجویان دوزبانه در های برسرلشای در مورد چانامهپایان
هایی در مورد تاریخ و ستند کتابنتواآباد( برپا کرده بود که جوانان میای در خانه خود در رامشیر )خلفخصوصی

 فرهنگ عرب از آن قرض بگیرند.

 گرفت که مرتباً فعاالنتوسط مسؤولین اطالعاتی و امنیتی صورت ها مزاحمتال سالبالحوار به دن یبازداشت اعضا
  «های قومیحمایت از تنش»و « های بعثیتبانی با جریان»، «جاسوسی»آنان را به و را برای بازجویی احضار کرده 

 ساختند. میمتهم 

مخفی در اهواز که  گاهت، محمدعلی عموری و رحمان عساکره به مدت چندین ماه در یک بازداشدستگیریبه دنبال 
اند که در طول این مدت به طور شدند. آنان گفته داشته تحت کنترل وزارت اطالعات بود در حبس انفرادی نگه

هایی از قبیل محرومیت از خواب و غذا، لگد خوردن، ضرب و شتم با کابل برق و شلنگ گاز و مرتب تحت شکنجه
داشتن آنان در یک  در مورد شرکت غدرو« اعترافات»ها اخذ ز این شکنجهگرفتند. هدف اآویزان شدن از سقف قرار

گاه از سوی گروه مسلحانه با هدف براندازی جمهوری اسالمی بود. نام و مشخصات دقیق این گروه مسلحانه هیچ
 .ه استمقامات روشن نشد

ر اهواز محاکمه شدند. دادگاه ، محمدعلی عموری و رحمان عساکره در شعبه دو دادگاه انقالب د۱۳۹۱در خرداد 
با  محاربه»به زورگرفته شده آنان را به « اعترافات»وارد ندانست و با تکیه بر  ادعاهای آنان را درمورد شکنجه شدن

 تأیید کرد. ۱۳۹۲دیوان عالی رأی صادرهرا در آذر  ۳۲محکوم کرد. شعبه  «خدا

ایران که بسیار دور از محل سکونت  شهد در شمال شرقآباد مرحمان عساکره به زندان وکیل ۱۳۹۲در اواخر سال 
جنوبی خوزستان بود منتقل شد. این موضوع خود درد و مشقت بیشتری بر رحمان عساکره و  اش در استانِخانواده
 .ه استوارد آورد ،رندو چهار فرزندش که هزینه سفر برای مالقات او را ندا همسر
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 جنایات کارزارهای مربوط به گراننشک ۱۰

  گذشته

 

شان در خاوران نشان عزیزانبرای گورهای بی ...این چگونه کشوری است که وقتی چند خانواده »

            « شود؟گل تهیه کنند، مصداق اجتماع و تبانی علیه نظام می

 ۱۳۹۵۱0۳، آبان دهاش نوشته شای که به طور نمادین خطاب به مادر درگذشتههکیش در نامهمدافع حقوق بشر، منصوره ب

 

به   ۶۰که در جستجوی حقیقت، عدالت و جبران خسارت برای هزاران زندانی که در دهه  یمدافعان حقوق بشر

رو مقامات روبهفشار از سوی ای از با درجات تازه هستند ،شدند قربانی ناپدیدشدگی اجباریصورت سریع اعدام و یا 

تر اند و مدافعان جوانیان که از سر ضرورت به مدافعان حقوق بشر بدل شدههای قربانخانواده شاملاین افراد  اند.شده

 .شوندمی اندهای اجتماعی و سایر مجاری روی آوردهگذشته به شبکهجنایات حقوق بشر که برای بحث در مورد 

 ر تابستاناسی دهزار زندانی سی کشتار فراقضایی چندینبرای رسیدگی به  تازه هایفراخواندر پی  این تجدید سرکوب

ای از سال شده جلسه به این امر دامن زد  انتشار صدای ضبط ۱۳۹5. آن چه در مرداد ماه رخ داده است ۱۳۶۷ سال

جمعی های دستهبرای اجرای اعدام خود هایتوان شنید که مقامات ارشد در مورد جزئیات نقشهبود که در آن می ۱۳۶۷

 ۱۰۴کنند.بحث و از آن دفاع می

سابقه را از مقامات رده باال به همراه داشت و به این انجامید که آنان های بیای از واکنشزنجیره نوار صوتیاین انتشار 

 ۱۰5بود. ریزی شدهدر باالترین سطوح حکومت برنامه ۱۳۶۷جمعی سال که کشتارهای دسته بپذیرندبرای نخستین بار 

آمیزشان برای اطالع از سرنوشت و محل های مسالمتل تالشاز آن هنگام تا کنون، چندین مدافع حقوق بشر به دلی

گر قرار گرفتند. این  اذیت و آزار نشان یجویانه و یا محاکمه بر اساس اتهامات مبهم امنیتعزیزانشان  تحت اعمال تالفی

ی دهه کردن هر نوع بحث عمومی در مورد نقض فاحش حقوق بشر در طهای تجدیدیافته مقامات برای خاموشتالش

 ائمق) اهلل حسینعلی منتظریاحمد منتظری، پسر آیت خاطره آنها از خودآگاهی جمعی است. پاک کردن، به قصد ۶۰

                                                                                                                                                       

 ید: جا بخوانمتن کامل نامه را این ۱۰۳ 

http://www.kanoonjb.co/index.php/window/item/4144-bio-m-behkish-pain-of-my-heart-i-did-not-understand  
   dedsoundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8j اوندکالود رادیو زمانه قابل دسترسی است:فایل صوتی بر روی صفحه س این ۱۰۴
 bit.ly/2tfxqSl، ۱۳۹5مرداد  ۲۴، «منتظری اهللآیت صوتی فایل انتشار به ایران در هاشخصیت و مقامات واکنش»دویچه وله فارسی،  ۱۰5

http://www.kanoonjb.co/index.php/window/item/4144-bio-m-behkish-pain-of-my-heart-i-did-not-understand
file:///C:/Users/ipereira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3OICL37C/soundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded
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سال  ۲۱سایت پدرش به بر روی وبر فایل صوتی مذکوانتشار به دلیل  ۱۳۹5، در آبان ها(در زمان اعدام مقام رهبری

 ۱۰۶ندان تعلیقی کاهش یافت.سال ز ۶زندان محکوم شد، گرچه این حکم بعدتر به 

  کیشمنصوره به    

 

 

ای است و جای مادر عزیزم، دنیای وارونه»

است. به جای  شاکی و متهم عوض شده

ا به هپاسخگویی به بالهایی که در طی این سال

اند، ]مقامات[ باز هم به آزار و سرمان آورده

 «.دهنداذیت ما ادامه می

 

شاده که به طور یش در یک نامه سرگکمنصوره به
 ۱۳۹۵۱07آبان  ،هاش نوشتنمادین برای مادر درگذشته

از دست داد،  ۶۰جمعی دهه های دستهاش را طی اعدامنفر از اعضاء خانواده ۶یش که کفعال حقوق بشر منصوره به
« ورکش امنیتاجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم برعلیه »اتهام تهران به دادگاه انقالب در  توسط ۱۳۹5در دی 

 به هفت و نیم سال زندان محکوم شد.« تبلیغ بر علیه نظام»و 

آمیز او برای جستجوی حقیقت و عدالت، از جمله برگزاری مجلس های مسالمتاین محکومیت تنها فعالیتمبنای 
نوب تهران( جایی های جمعی در جهای قربانیان، بردن گل به خاوران )محل گورخانواده از اش، بازدیدیادبود در خانه

در مورد نقض حقوق انتشار مطلب نام دفن شده باشند و بی گورهای جمعیرود دو نفر از برادرانش در که باور می
 بازجویی ه. محکومیت و حکم صادره برای او به دنبال دو جلساست بوک و سایر مجاری آنالینبشر بر روی فیس

زه حضور وکیل داده نشد و یک جلسه محاکمه در نیمه دوم توسط مسؤولین وزارت اطالعات که در طی آن اجا
 ۱۰8.گرفتکه کمتر از یک ساعت به طول انجامید، صورت ۱۳۹5

بازداشت  و خودسرانههای های مکرر، دستگیریتا به امروز، منصوره بهکیش مورد مزاحمت ۶۰های دهه از سال
انگیزه ساکت کردن او و بازداشتن از رفتن با گل ات با است. این اقدام توسط نیروهای اطالعاتی و امنیتی قرار گرفته

ماهه به خاطر  ۶یک حکم حبس تعلیقی چهار سال و  ۱۳۹۰سال است. منصوره بهکیش در به خاوران بوده و عکس
 مادران پارک اللهو گروه  های خاورانبا گروه مادران و خانوادهدر ارتباط خصوص ه اش، بکارهای حقوق بشری

از مادران و دیگر اعضای خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده دهه  های خاورانگروه مادران و خانواده .دریافت کرد
های پس از شان در طی خشونتکه فرزندان مادران پارک الله عمدتاً از زنانیگروه در ایران تشکیل شده و  ۶۰

تأیید شود، حکم  در مرحله تجدیدنظراو  اگر آخرین حکم ۱۰۹.نیست شدندکشته، زندانی و یا سربه ۱۳88انتخابات 
 د.شرو خواهد سال باشد روبه ۱۲تواند تا تواند به اجرا دربیاید و او با محکومیت زندانی که میتعلیقی می

 

                                                                                                                                                       

 شود متوقف دیبا هستند شصت دهه یهاقتل مورد در عدالت و قتیحق یجستجو در که یکسان بر فشار: رانیاالملل، عفو بین ۱۰۶

 ( .(Index: MDE 13/5840/2017 

 جا بخوانید: متن کامل نامه را این ۱۰۷ 

http://www.kanoonjb.co/index.php/window/item/4144-bio-m-behkish-pain-of-my-heart-i-did-not-understand  
  .)207/2016Index: MDE 13/5(«اتهامات ساختگی به مدافع حقوق بشر»الملل، برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بین۱۰8 

 (.۱۳۹۱ فروردین ۲5، مطبوعاتی اعالمیه) سازد یملغ را عزادار مادران مورد در زندان حکم تا رانیا از درخواست ،المللبرای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بین ۱۰۹

 مدافع حقوق بشر منصوره بهکیش
 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5840/2017/en/
http://www.kanoonjb.co/index.php/window/item/4144-bio-m-behkish-pain-of-my-heart-i-did-not-understand
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5207/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/04/iran-urged-quash-prison-sentence-mourning-mothers-activist/


 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

۶5 

به  از پایگاهش در عراقحمله ناموفق سازمان مجاهدین خلق  اندکی پس از ۱۳۶۷جمعی های فراقضایی دستهاعدام

ها بعد و تا ماه با دنیای بیرون قطع شدزندانیان سیاسی از سراسر کشور ارتباط مان سال آغاز شد. ایران در تیر ماه ه

گروه جریان یافت که زندانیان به صورت گروه آنان هایی در میان بستگانهیچ خبری از آنان به گوش نرسید. گزارش

هایی از ها را برای نشانهی پریشان گورستانهاشوند. خانوادهنشان دفن میجمعی بیاعدام و در گورهای دسته

 های تازه حفر شده جستجو کردند.گودال

 اند، اما جسدشده ان کشتهشها گفتند که بستگانصورت شفاهی به خانوادهبه بعد، مقامات به ۱۳۶۷از نیمه دوم سال 

 فاش نشد. نیز های دفنتحویل داده نشد و اکثر مکان زندانیان

 هایی همچون پخشحقوق خود، از جمله انجام فعالیت از آمیزمسالمت استفادهیان تا آن زمان به دلیل بیشتر این اعدام

ف، های مخالف مختلبا گروه متصورآمیز ضد دولتی و ارتباط واقعی یا ها، شرکت در تظاهرات مسالمتها و نشریهروزنامه

ا سپری کرده بودند، اما به دلیل خودداری از نوشتن ها در زندان بودند. برخی از آنان دوران محکومیت خود رسال

 بودند. آزاد نشده« نامهتوبه»

اطالعات دقیقی در  هم قربانیان از محل دفنو  شدهی مشخص نضایفراقهای اعدام این تعداد قربانیانهنوز  ،امروزتا به 

. مقامات محاکمه قرار نگرفته استو ی مورد تحقیق ضایهای فراقخاطر این اعدامهیچ مقام ایرانی به دست نیست.

اند، از جمله به کار برده آیندکه مدرک جرم به حساب می جمعیتمهیدات گوناگونی را برای تخریب گورهای دسته

جمعی در زیر نقاط بدمنظر تخلیه زباله، مخفی کردن گورهای دسته گورها به محل تخریب با بولدوزر، تبدیل مکان

  ۱۱۰.جمعیسیمان بر روی گورهای دستهدفن فردی جدید و ریختن 

جمعی و توصیف عزیزان به گورهای دسته« آبادلعنت»واژه های قربانیان را با اطالق به طور منظم خانوادههمچنین آنان 

های قربانیان از د. خانوادهاندادهاند عذاب و دفن یا سنگ مزار مناسب نبوده که الیق کفن کسانیها به عنوان آن

 اند.های یادبود منع شدهجمعی با پیاممجالس یادبود یا تزئین مزارهای دسته برگزاری

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

اعالمیه ) دش خواهد جرم آثار موجب نابودی ۶۷های تابستان ی مربوط به اعدامجمعدسته یگورها تخریب: رانیاالملل، برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بین ۱۱۰

 (.۱۳۹۶خرداد  ۱۱، مطبوعاتی

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/iran-desecrating-mass-grave-site-would-destroy-crucial-forensic-evidence/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/iran-desecrating-mass-grave-site-would-destroy-crucial-forensic-evidence/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/iran-desecrating-mass-grave-site-would-destroy-crucial-forensic-evidence/
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  مریم اکبری منفرد    

 
 

 

گمان می کنید برای کسی مانند من چه چیزی »

شماها چه چیزی  می تواند باعث وحشت شود؟

مرا از محروم کردنش  اید کهبرایم باقی گذاشته

 را ادرم یک که دکنیواقعاً شرم نمی ترسانید؟می

 «؟کنیدبه قطع مالقات میدارید تهدید 

 

مریم اکبری منفرد، در یک نامه سرگشاده از داخل 
 ۱۳۹۵۱۱۱آبان  ،زندان اوین

ای را تسلیم دفتر دادستانی کرد از درون زندانی شکوائیه ۱۳۹5مریم اکبری منفرد در مهر ماه  عقیدتیزندانی 
جمعی هزاران زندانی سیاسی، از جمله دو برادرش، مورد اعدام دسته رسمی در تحقیقاتکه در آن خواستار 

 اند و هویت مرتکبان به این امر شده بود.جمعی که در آن دفن شدهدستهمحل گورهای عالما، ۱۳۶۷در سال 

ریم متنبیهی متعدد علیه  هایروشاند. در عوض، آنان به تا به امروز، مقامات به این شکوائیه ترتیب اثر نداده
آنان از بردن مریم اکبری منفرد به جلسات پزشکی خارج از  ۱۳۹5اند. از مهرماه اکبری منفرد توسل جسته

اند. در نتیجه، او درد شدیدی را در پاهای باز زده رماتیسم و مشکل تیروئیدش سر مناسبزندان برای درمان 
اش با او را متوقف خواهند کرد. های خانوادهاتاند که مالقکند. آنان همچنین مرتباً تهدیدکردهخود تحمل می
 ۱۱۲او به دریافت سه سال حکم زندان اضافه و تبعید به یک زندان دورافتاده تهدید شد. ۱۳۹۶در اردیبهشت 

مشخص شد که او در  بعداً ماه قهراً ناپدیدشده بود. 5دستگیر و برای  ۱۳88دی  ۱۰مریم اکبری منفرد در 
بود و در طی این مدت بدون دسترسی به وکیل  ری در سلول انفرادی محبوس شدهروز اول پس از دستگی ۴۳

 ربرای نخستین بار د را برایش تعیین شده بودتسخیری که های شدید قرار داشت. او وکیل تحت بازجویی
 دادگاهش که منحصر به یک جلسه رسیدگی کوتاه کمتر از یک ساعت بود مالقات کرد.

سال  ۱5به  ومجرم شناخته  دادگاه انقالب تهران به اتهام محاربه ۱5 شعبه توسط ۱۳8۹او در اردیبهشت  
 تلفنی با خویشاوندانش که یهامبنای این موضوع بود که او تماس حبس محکوم شد. این محکومیت صرفاً بر

ر او گفته بود. همس سازمان مجاهدین خلق هستند برقرار کرده و یک بار با آنان در عراق دیدار کرده یاعضا
رای های خویشاوندانش را ببهای فعالیت که او هاست که در طی جلسه دادگاه، قاضی به مریم اکبری منفرد گفت

 تأیید کرد. ۱۳8۹را در مرداد ماه دیوان عالی کشور این حکم  ۳۳پردازد. شعبه سازمان مجاهدین خلق می

 

 

                                                                                                                                                       

 / news.org/2016/hranews/a-https://www.hra-8510متن کامل نامه اینجاست:  ۱۱۱ 

 «۱۳۶۷انتقام گیری مقامات از مریم اکبری منفرد به خاطر دادخواهی قتل عام  » الملل، بین عفو به کنید رجوع بیشتر اطالعات برای ۱۱۲ 

 (Index: MDE 13/6267/2017) شد محروم درمانی خدمات از شکوایه تنظیم خاطر به زندانی» الملل، بین عفو و» (Index: MDE 13/5090/2016.) 

 

 مدافع حقوق بشر مریم اکبری منفرد
 

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8510
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/6267/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5090/2016/en/
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 سازمان سازوکارهای پیگیریجویانه به خاطر اقدامات تالفی ۱.۱۰

 ملل

برخی مدافعان حقوق بشر به سازوکارهای حقوق  ضاییهای فراقاندرکاران اعدامدر مواجهه با مصونیت گسترده دست

سازمان ملل در  گروهکار و  خودسرانه، سریع و ضاییفراق هایبشری از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام

های خود به منظور آشکارسازی سرنوشت و محل آوردند تا بر تالش روی مورد ناپدیدشدگی اجباری و غیرارادی

های سرکوب خانواده تا بهاین امر مقامات را برانگیخته  ۱۱۳.پذیری در قبال این اعمال بیفزایندو تأمین مسؤولیت قربانیان

 خشند.بب شدتقربانیان 

 پورراحله راحمی    

 ۱5عبه شطرف از  ۱۳۹5 ماه راحله راحمی پور در بهمن 
های مصاحبهانجام تهران به خاطر  استان دادگاه انقالب

مطبوعاتی، شرکت در تجمعات مادران پارک الله و 
 شناختهمجرم« تبلیغ علیه نظام»طومارها به  یامضا

 .محکوم شدزندان  شده و به یک سال

برای آگاهی  هبودهای او ها بخشی از تالشاین فعالیت 
پور که در فروردین گلرو راحمیاش برادرزاده سرنوشتاز 

در زندان اوین به دنیا آمد. گلرو زمانی که تنها  ۱۳۶۳
ظاهراً برای انجام آزمایشات پزشکی از  هروزه بود پانزده

مادرش جدا شد. به دنبال این امر به خانواده اوگفته شد 
به رغم درخواست خانواده، . فوت کرده است وکه گلر

طالعاتی در مورد مرگ او و مقامات هرگز گواهی فوت، ا
 ند.اهحتی این که او کجا دفن شده را ارائه نداد

همراه با زن باردارش به دلیل وابستگی به سازمان  ۱۳۶۲پور و پدر گلرو، حسین در مرداد برادر راحله راحمی
 .نددستگیر شد راه کارگر() کارگران انقالبی ایران

 خواست برای گرفتنر یک تماس تلفنی دریافت کردند که از آنان میپو، خانواده حسین راحمی۱۳۶۳در شهریور 
و آنان دریافتند که منظور « به درک واصل شده»گفته شد که او تماس وسائل شخصی او مراجعه کنند و در آن 

 ۱۱۴این بوده که او اعدام شده است.

گروه کار اظهار داشت که این گروه سازمان ملل در مورد ناپدیدشدگی اجباری و غیرارادی کار  ۱۳۹5در تیر 
 ۱۱5.استپور را مورد بررسی قرار داده و از مقامات تقاضای دریافت اطالعات کردهحمیاحسین و گلرو ر پرونده

                                                                                                                                                       

 ،۱۳۹5بهمن  ۲۹، «به سازمان ملل متحد ۱۳۶۷های سال مشکایت مریم اکبری منفرد از اعدا»به عنوان مثال رجوع کنید به  عدالت در ایران، ۱۱۳ 

justice4iran.org/persian/news/maryam-akbari-un/     
 ،۱۳۹5بهمن  ۱۴، «انقالب: گلرو، نوزاد ناپدید شده در اوین، یک پرونده خیالی است دادگاه»ای ایران، برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به  عدالت بر ۱۱۴

justice4iran.org/persian/news/baby-golrou-2/ 
ناپدیدشدگی اجباری و غیرارادی، سند در مورد گروه کار های انجام شده توسط بررسی شده، مشاهدات و سایر فعالیت پروندهشورای حقوق بشر سازمان ملل، مراودات،  ۱۱5

 . A/HRC/WGEID/109/1 سازمان ملل،

پدیدکردن برادر در حال اعتراض به اعدام برادرش و ناراحله راحمی پور 
 اشزاده
 

file:///C:/Users/ipereira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3OICL37C/justice4iran.org/persian/news/maryam-akbari-un/
file:///C:/Users/ipereira/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/3OICL37C/justice4iran.org/persian/news/baby-golrou-2/
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او یک  ۱۳۹5مرداد  ۲۶آغاز شد. در  پورهای تلفنی مسؤولین وزارت اطالعات با راحله راحمیاندکی بعد، تماس
خواست خود را ظرف پنج روز برای زندان اوین دریافت کرد که از او می احضاریه کتبی از دفتر دادستانی در

 به محاکمه او انجامید. در نهایت این امر ۱۱۶.بازپرسی معرفی کند

پور تعدادی از کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایران خواستار شدند که به آزار راحله راحمی ۱۳۹5آذر  ۴در 
 ۱۱۷پایان دهند.« ز سرنوشت برادرش و دختر نوزادشیابی اتالش برای اطالع»به خاطر 

تجدیدنظر آزاد و منتظر نتیجه دادگاه  پورراحله راحمی، ۱۳۹۶تیر  ۲۱در زمان تدوین نهایی گزارش در تاریخ 
در دفتر دادستانی و کمیسیون اصل نود مجلس، که نام خود را  همشکایت دو او  ۱۳۹۶است. در فروردین بوده 

گانه حکومت را سازد شکایات بر علیه هر یک از قوای سهگرفته که مجلس را قادر می ون اساسیای از قاناز ماده
 .اش ثبت کردمورد بررسی قرار دهد، برای آگاهی از سرنوشت برادرزاده

 نسل جدیددر میان  حقیقت ویندگانج ۲.۱۰

 تر حقوق بشرمدافعان جوان لشام مدافعان حقوق بشر مورد هدف قرار گرفته به خاطر جستجوی حقیقت و عدالت

اند در خاوران شرکت جسته مدافعان جوان در مراسم یادبوداند. این شدهمتولد  ۱۳5۷از انقالب  شوند که پسهم می

 گذشته را مورد بحث قرار دهند.  جنایاتاند تا آوردهاجتماعی و سایر مجاری رویهای شبکه به و

در  آمیز خود، از جمله تجمعبشری مسالمتتنها به دلیل فعالیت حقوق امیرقلیامیر به عنوان مثال فعال حقوق بشر 

تا  ۱۳۹۳جمعی دفن شدند، از آذر اعدام و در گورهای دسته ۱۳۶۷ سال خاوران برای بزرگداشت کسانی که در

 . بودزندانی  ۱۳۹۶ بهشتیارد

در مورد کشتارهای  های اینترنتیکت در بحثها مشاراست که در آن عفو بین الملل احکام دادگاهی را بررسی کرده

ای که  تهدیدکننده امنیت ملی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران «مجرمانه»سال به عنوان مدرک فعالیت 

 شده، ذکر گردیده است.تلقی

هایی که الیترجوع کنید(، حکم دادگاه درمیان لیست فع 5شناس )به فصل امید علی ،اعدام مخالفدر مورد فعال 

ظم توهین به  مقام مع»و « کشوراجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت »ها به شناس براساس آنامید علی

را « به بهانه یادبود قربانیان ۱۳۶۷انتشار مطالب کذب در مورد اعدام شدگان سال »بود، مجرم شناخته شده« رهبری

 کند.ذکر می

بوک خود بر روی صفحه فیس ۱۳۹۳رجوع کنید( در سال  5اعدام )به فصل مخالف ل جوان آتنا دائمی، دیگر فعا

آمیزی یکی از بیانات نخستین رهبر ایران را و به طور طعنه« ایمهرا فراموش نکرد ۶۰ما کشتارهای دهه »نوشت 

                                                                                                                                                       

 ،۱۳۹5شهریور  ۶، «پور به دادگاه احضار شدشده در اوین؛ راحله راحمیبه اتهام جستجو برای نوزاد گم»، رانیا در بشر حقوق یالمللنیب نیکمپ ۱۱۶

persian.iranhumanrights.org/1395/06/raheleh-rahemipour-summoned/   
آذر  ۴، «دان مفقود خود است را محکوم می کنندکارشناسان سازمان ملل اتهامات وارده علیه زنی که در جستجوی خویشاون»دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،  ۱۱۷

۱۳۹5 ،www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20928&LangID=E  
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توهین »ده قرار گرفت تا او به دلیل د. این موضوع مورد استفایایران انتقاد نمامقامات اعدام  کارنامهاقتباس کرد تا از 

 مجرم شناخته شود. « به بنیانگذار جمهوری اسالمی

های قربانیان و نیز ناقض حقوق خانواده ۶۰دهه  جنایاتمقامات برای اعمال فرهنگ سکوت در مورد  مداومهای تالش

 شد.بانقض حقوق بشر در گذشته می جامعه برای دانستن حقیقت درباره مواردحقوق کل 

 این امریبخش آگاهی کامل جامعه از گذشته خود است و حق دسترسی به حقیقت یک بعد جمعی دارد که تضمین

رساند. اصل سوم مجموعه یاری می هاییجنایتبه عدم تکرار چنین  و استاساسی در مبارزه علیه مصونیت از مجازات 

 دارد:علیه مصونیت تصریح می آمد شده حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزهروز اصول

ق از طری هاست کهبه همین خاطر این وظیفه دولتست و ا ستم بر آن بخشی از میراث آنها آگاهی یک ملت از تاریخچه»

 قضنموارد از این  عمومی و آگاهی  بکوشند مربوط به نقض حقوق بشر ها و سایر مدراکحفظ بایگانی اقدامات مناسب در

 .«کنند را تسهیل حقوق بشر
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 حق دفاع از حقوق بشر ۱۱
 

 اعالمیهحقوق بشر ضامن حق دفاع از حقوق بشر به عنوان یک حق مستقل است.  بین المللیقوانین و معیارهای 

ها و نهادهای جامعه برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و جهانی سازمان ملل در مورد حقوق و مسؤولیت افراد، گروه

توسط  ۱۳۷۷رسمیت شناخته شده جهانی )اعالمیه مدافعان حقوق بشر( که به اتفاق آرا در سال های اساسی به آزادی

همراه دیگران برای ترویج و تالش در حمایت و  به طور فردی و یا به»مجمع عمومی تصویب شد، حق هرکس را 

(. مدافعان حقوق ۱اده شناسد )مبه رسمیت می «المللیدر سطوح ملی و بین های اساسیو آزادی بشر تحقق حقوق

 شوند.شان تعریف مییهان بر اساس فعالیتشاجایگاه و مقامبشر بیش از هویت یا 

ای قابل اطالق کند، بلکه در عوض حقوق موجود را در زمینهنمی تعریفحقوق بشر حقوق جدیدی  اعالمیه مدافعان

المللی اق بینمیثاز قبیل  آورالمللی الزامبینقوقی اسناد ح در سازد. این حقوقبه فعالیت مدافعان حقوق بشر تصریح می

ران . ایاندمورد حمایت قرار گرفته فرهنگیحقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 

 بردای را که مدافعان حقوق بشر در پیشمدافعان حقوق بشر نقش اساسی هاست.  اعالمیهعضو هر دوی این میثاق

دهد می قرار مضاعف و خاصنقشی که آنان را در معرض خطرهای  ،شناسدمی کنند به رسمیتبشر بازی می حقوق

 سازد.مقتضی می برای حفاظت از آنانرا  ایویژهو بنابراین اقدامات 

قوق ح گیری و به طور مؤثر ترتیب اثر دادن به اتهامات نقضپیش مسؤولیت نهایی در حفاظت از مدافعان حقوق بشر،

م را در یک محیط ایمن و قادرسازنده انجا خودتوانند فعالیت حقوق بشری ببشر علیه آنان و  نیز تضمین این که آنان 

خواهد تا اقدامات الزم ها میاعالمیه مدافعان حقوق بشر به طور خاص از دولت ۲هاست. ماده دهند بر عهده دولت

اتخاذ کند چرا که این حقوق در هر نوع وند ه به طور مؤثر تضمین شبرای تضمین این که حقوق مورد اشاره در اعالمی

 لشکآزادی تآمیز و مسالمت تجمعآزادی  آزادی بیان، شامل حقفعالیت حقوق بشر نقشی ضروری دارند. این حقوق 

 .    شوندمی

؛ این حق باید شامل هرکس حق آزادی بیان دارد»دارد که المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میمیثاق بین ۱۹ماده 

ها، به صورت نوشتاری یا جو، دریافت و انتقال هر نوع اطالعات و افکار، بدون توجه به محدودهوآزادی برای جست

دارد که حق آزادی مقرر می ومسپاراگراف «. هنری و یا از طریق هر نوع رسانه انتخابی باشد چاپی، در قالب یک اثر

ها توسط قانون ایجاد شده و ضروری و ها باشد، اما تنها اگر این محدودیتمحدودیتای بیان ممکن است مشمول پاره

از امنیت ملی یا نظم عمومی یا  محافظتاحترام به حقوق یا آبروی دیگران و یا ) متناسب با یک هدف مشروع باشد

 و یا اخالق(. سالمت عمومی
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 المللی حقوق مدنی و سیاسیه بر اجرای میثاق بینای کگیرندهکمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهاد تصمیم

های مربوط به امنیت و سایر تبصره به کشور در مورد قوانین مربوط به خیانت»نظارت دارد، اظهار داشته است که 

ند ای طراحی و اجرا شوبه گونه[ این قوانین]توسط کشورهای عضو باید به کار گرفته شود که  احتیاطحداکثر  ملی

 استناد به چنین»کمیته توضیح داده که  این به عالوه«. [ سازگار باشند۱۹]ماده  ۳مقتضیات پاراگراف  ترینمهمکه با 

واجد منفعت عمومی که به امنیت ملی آسیب  اطالعاتِ داشتنِقوانینی برای سرکوب یا دور از دسترس عموم نگه

گران محیط زیست، مدافعان حقوق بشر گران، کنشژوهشنگاران، پروزنامه برای آزار و تعقیب قضاییرساند و یا نمی

 ۱۱8.«[ مغایرت دارد۱۹]ماده  ۳و یا دیگران به خاطر نشر چنین اطالعاتی با پارگراف 

شورای حقوق بشر سازمان ملل این  ۱۱۹.هر گونه محدودیت آزادی بیان در اینترنت باید سازگار با این معیارها باشد 

فراد همان حقوق آزادی بیانی را که در خارج از جهان مجازی دارند در اینترنت نیز موضوع را به رسمیت شناخته که ا

برای جلوگیری و یا اختالل عامدانه در دسترسی به اطالعات یا نشر آن به صورت »ها دولت« اقدامات»باشند و دارا می

 ۱۲۰.داردرا محکوم می« المللی حقوق بشر استن بینقوانیآنالین که ناقض 

های صنفی، که به ترتیب در مواد آمیز و حق تشکل، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیهمسالمت حق تجمع

المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده هم برای فعالیت مدافعان حقوق بشر ضروری هستند. میثاق بین ۲۲و  ۲۱

آمیز به منظور اعتراض به اعمال المتهای مسمشروعیت شرکت در فعالیت»اعالمیه مدافعان حقوق بشر به طور خاص 

اند ههای مردمی ابزاری  با سابقه  طوالنی برای فعاالن حقوق بشر بودگردهمایی .کندرا تصدیق می« ناقض حقوق بشر

روش  آمیز کماکانگری آنالین، اعتراضات مسالمترغم افزایش فعالگیرندگان را تحت تأثیر قرار دهند و بهتا تصمیم

 باشند.ی انتقال پیام نارضایتی از مقامات میمهمی برا

ها ملحق های رسمی یا غیررسمی شکل داده و یا به آنها به نوبه خود به افراد اجازه می دهد تا گروهحق آزادی تشکل

 ها در آنسازد که محیطی ایجاد کنند تا تشکلها را ملزم میشوند تا به صورت جمعی دست به عمل بزنند و دولت

های که ممکن است به صورت محدودیت برای ثبت گیرانهسخت شرایطند به طور مؤثر عمل کنند و از اِعمال بتوان

ها همچنین ملزم هستند که از مسدودسازی ناروای اجرای این حق، از جمله حق تدول ۱۲۱.د بپرهیزندنناروا عمل کن

 ۱۲۲.، پرهیز کنندالمللیجستجو، تأمین و استفاده از منابع، شامل منابع خارجی و بین

ای تصویب کرد در به رسمیت شناختن این موضوع که زنانی ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه۱۳۹۲در آذر 

حقوق بشر مشغول هستند و کسانی که به دفاع از حقوق زنان و برابری جنسیتی  از ترویج و حمایت از هر سن که به

ای و ملی به این المللی، منطقهنامه نهادها را در سطوح بینین قطعا ۱۲۳.مشغول هستند نقش مهمی را بر عهده دارند

                                                                                                                                                       

 . ۳۰پاراگراف  ،CCPR/C/GC/34، سند سازمان ملل متحد، آزادی بیان و عقیده، ۳۴شماره  ظریه عمومیل، نکمیته حقوق بشر سازمان مل ۱۱8
 .۷و  ۶صفحات  ،A/66/290سازمان ملل متحد.  سندآزادی عقیده و بیان، گزارش گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق  ۱۱۹
 A/HRC/32/L.20. وری از حقوق بشر در اینترنت، سند سازمان ملل متحد،شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ترویج، حمایت و بهره ۱۲۰
 .۶۰پاراگراف  ،A/HRC/20/27 ملل متحد،ها، سند سازمان آمیز و تشکلر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمتگگزارش گزارش ۱۲۱
 .8پاراگراف  ،A/HRC/23/39 ها، سند سازمان ملل متحد،آمیز و تشکلگزارش گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمت ۱۲۲
ی جامعه برای ترویج و حمایت از حقوق ها و نهادهامجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه تصویب شده در مورد ترویج اعالمیه حقوق و مسؤولیت های افراد، گروه ۱۲۳

 . A/RES/68/181 حقوق بشر زنان، سند سازمان ملل متحد،مدافعان های اساس به رسمیت شناخته جهانی: حمایت از بشر و آزادی
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ت شان آنان را تحکند که حقوق ضروری مدافعان حقوق بشر زن را به رسمیت بشناسند و مطابق با التزاماتدعوت می

 حمایت خود قرار دهند.

ایت از حقوق بشر بر خالف الزامات تضمین این که ترویج و حم»ها در التزامات مشتمل است بر مسؤولیت دولت این

«. شودها مواجه نمیشود و یا با محدودیتانگاری نمیالمللی حقوق بشر، جرمآنان در قبال قانون بین و تعهدات

 ، تظاهرات وپیماییهای صنفی، راههای انجمنهای به طور خاص ذکر شده در این قطعنامه عبارتند از فعالیتفعالیت

 ها ترویج و حمایت از حقوق بشر است. آمیز که هدف از آنتجمعات مسالمت
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 هاتوصیهو  جینتا ۱۲
 

حکومت برای  گرسرکوب هایاز عزم دستگاه است ایبر علیه مدافعان حقوق بشر در ایران نشانه کنونیفشار 

را آن  وعده ۱۳۹۲ سال در حسن روحانی آقای انتخاباتی کارزار که حقوق بشر، به بهبود وضعیت دن امیدبیکودرهم

هرکس که به دفاع از حقوق بشر های حقوق بشری. فعالیت همچنین جلوگیری از دوباره جان گرفتنو  ،بودداده 

هراس ایجاد کرده است.  آوری ازخفقانفضای  و این امرقرار دارد دستگیری و محاکمه  فزایندهبرخیزد در معرض خطر 

به ، هستندهای انقالب که تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطالعاتی و دادگاه تانیسمقامات داد در پرونده پس از پرونده،

 اند.فعالیت مجرمانه بر علیه امنیت ملی استناد جسته« مدرک»آمیز فعاالن حقوق بشر به عنوان مسالمت هایفعالیت

اند. مانده قدمثابتد به عدالت هایشان در تعهد خومدافعان حقوق بشر در ایران به رغم حمله فراگیر به حقوق و آزادی

دهند، از لغو مجازات اعدام ادامه می رانیا در یبشر حقوق یکارزارها یدیکل یهاعرصه شان درآنان به تالش شجاعانه

کنند، خواهان های صنفی مستقل دفاع میهدهند، از اتحادیتشکیل می کارزارکنند، برای حقوق زنان هواداری می

ای ههستند و حقیقت، عدالت و جبران خسارت را برای نقض مذهبیهای قومی و رابر برای اقلیتهای بفرصتحقوق و 

 جویند.پی می ۶۰۶۰فاحش حقوق بشر در دهه 

 قاز طریق اطال مدافعان حقوق بشرو هتک حرمت  به تخریبباید  مجریه گرفته تا قوه از قوه قضائیه ،مقامات ایرانی

د. در عوض، مقامات باید نقشی را که مدافعان حقوق خاتمه دهن به آنها ینیت ملخطرناک برای ام« مجرمان»عنوان 

یفا کنند توانند اتر و در تضمین حقوق بشر برای تمام ساکنین ایران میتر و عادالنهیک جامعه منصفانه ساختبشر در 

 به رسمیت بشناسند. 

 رانیا یبرا هاتوصیه ۱.۱۲

 کند:ذیل دعوت می هایانجام توصیه الملل مقامات ایران را بهعفو بین

 بشر حقوق مدافعان از تیو حما شناختن تیرسم به

         سالمت ستفاده م صرف ا شر را که به  شکل و    تمام مدافعان حقوق ب آمیز از حقوق آزادی عقیده و بیان، ت

 ازند.اند، فوراً و بدون قید و شرط آزاد سشان زندانی شدههای حقوق بشریتجمع خود از طریق فعالیت

   های کیفری صاااادره علیه مدافعان حقوق بشااار را که ریشاااه در فعالیت           ها و مجازات  تمام محکومیت

 درنگ لغو کنند.آمیز حقوق بشری آنان دارد بیمسالمت
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       شر ستگاه عدالت کیفری برای هدف قرار دادن و یا آزار و اذیت مدافعان حقوق ب ضمین کنند که د این را ت

گیرد و از وارد آوردن اتهامات کیفری یا هر نوع اقدامات تنبیهی دیگر علیه نمیمورد ساااوء اساااتفاده قرار 

 کنند.گیرد خودداری شان نشأت میآمیز حقوق بشریکاربستن مسالمتمدافعان حقوق بشر که صرفاً از به 

  ضایی خانواده شتارهای جمعی دهه  مزاحمت، آزار و تعقیب ق سازند و ح  ۶۰های قربانیان ک قوق را متوقف 

آنان را برای دساااتیابی به حقیقت، عدالت و جبران خساااارت، از جمله از طریق اجرای یک تحقیق کامل، 

های اجباری و آوردن افراد مسوؤل این  و ناپدیدشدگی های فراقضایی و سریع   مؤثر و مستقل در مورد اعدام 

 اعدام تضمین سازند.های عادالنه بدون توسل به مجازات ها به پیشگاه عدالت در دادرسیجنایت

 جویانه  گیری، بازداری و مجازات اعمال تهدیدی و تالفیتمام اقدامات قانونی و سااایر اقدامات را برای پیش

ای به عمل المللی و منطقههای بینعلیه مدافعان حقوق بشااار به خاطر ارتباط و تعامالت آنان با ساااازمان

 آورند.

 شر       به طور عمومی، چه در قانون و چه در عمل شروع مدافعان حقوق ب سه قوه حکومت فعالیت م و در هر 

 در ایران را به رسمیت بشناسند.

                از اساااتفاده از ادبیاتی که به مدافعان حقوق بشااار ننگ وارد آورد، به آنان توهین کند، آنان را تحقیر و

 ،«اسااوسج»، «تروریساات»تخریب کند یا علیه آنان تبعیض قائل شااود، همچون توصاایف آنان به عنوان 

 ، خودداری کنند.«مجرم امنیتی»و یا « خائن»

  های ویژه در برابر تهدیدهای مبتنی بر جنساایت و  تضاامین کنند که مدافعان حقوق بشاارِ زنان از حمایت

 شان ممکن است با آن روبه رو باشند، برخوردار باشند.هایخشونتی که به دلیل فعالیت

  های اقلیت مربوطه ترجمه حقوق بشر را به زبان فارسی و زبان   اعالمیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان

و به طور گسااترده در ایران ترویج و توزیع سااازند و به طور جامع، قوانینی در سااطح ملی را برای به اجرا  

های  ها و نیازدرآوردن مؤثر آن تصویب کنند. این قوانین باید با مشاوره فعاالن حقوق بشر و مطابق خواسته    

 وضع گردد.ها آن

   های ملی حقوق بشر مستقل از قوه قضائیه و حکومت برپا سازند و منابع کافی انسانی و مالی برای      مؤسسه

شر در       اجرای مؤثر وظایف ضعیت مدافعان حقوق ب صد کردن و شان، از جمله یک حکم اختیار عمل برای ر

 ها قرار دهند.اختیار آن

  های مدافعان حقوق بشر را به اجرا درآورند.سازی عمومی در مورد فعالیتآگاه کارزاریک 

 سلیم گزارش نامهدعوت سازمان ملل  ای ت شر در ایران    گر ویژه  ضعیت حقوق ب گر ویژه  و گزارشدر مورد و

شر نمایند تا آنان بتوانند بازدیدهایی را بدون محدودیت در      سازمان ملل در مورد وضعیت مدافعان حقوق ب

شر بدون هیچ مانعی       زمان و حوزه عمل انجام دهند  سازند که اجازه مالقات با مدافعان حقوق ب ضمین  و ت

 به آنان داده خواهد شد.
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 نظام عدالت کیفری

    آمیز حقوق خود برای آزادی عقیده و بیان، تشکل و   تضمین نمایند که هیچ کس به صرف کاربرد مسالمت

مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه،     های اجتماعی،تجمع، از جمله استفاده از این حقوق از طریق رسانه  

گیرد، و فوراً  و بدون قید و شاارط هر کساای را که این چنین بازداشاات  محاکمه کیفری و حبس قرار نمی

 شده آزاد کنند.

 گذاری کنند که اتهامات در مورد نقض حقوق بشاار را به ساارعت، به طور طرفی پایهنهادهای مسااتقل و بی

سی کنند و ب  سیب دیده بر مبنای موازین بین ه قربانیان و خانوادهکامل و مؤثر برر شر  المللی حقوق بهای آ

 جبران خسارت ارائه نمایند.

 رحمانه،  اقدامات مؤثری را به منظور ممنوعیت و جلوگیری از تمامی اشااکال شااکنجه و سااایر رفتارهای بی

های پزشکی به افراد تحت بازداشت،   بتغیرانسانی و یا تحقیرآمیز، از جمله تأخیر در ارائه یا عدم ارائه مراق 

گیرند  به کار ببندند و تضمین دهند که کسانی که مشکوک به چنین اعمالی هستند مورد تحقیق قرار می     

سی   شد. قربانیان       و در یک دادر سل به حکم اعدام، عدالت در مورد آنان جاری خواهد  صفانه و بدون تو من

المللی در قانون و در اجرا برخوردار ی قوانین و معیارهای بین جبران خساااارات بر مبنا باید از حق دریافت     

 باشند.

       المللی محاکمه منصااافانه مطابقت دارند، از جمله با      ها با معیارهای بین    تضااامین نمایند که تمام محاکمه

تضاامین این که تمامی افراد بازداشاات شااده بالفاصااله پس از دسااتگیری و در طی مرحله بازجویی حق   

 شان را داشته باشند.کیل انتخابیدسترسی به و

    شود، و به گناه مجبور نمی« اعتراف»تضمین دهند که هیچ کس به شهادت دادن علیه خود یا دیگران و یا  

فاتی »نیز این که چنین   به عنوان           « اعترا به عنوان مدرک در دادگاه قابل قبول نخواهد بود، مگر این که 

است بر ضد فرد متهم به انجام شکنجه ها ساختگی بوده هارنامهیا دیگر اظ« اعتراف»مدرکی که نشان دهد 

 ها به کار رود.یا سایربدرفتاری

 سازند، چرا که این دادگاه دادگاه شناخته     های انقالب را منحل  صفانه و فاقد معیارهای  ساً غیرمن سا شده  ها ا

 طرفی و استقالل قضایی هستند.جهانی در زمینه بی

 نامه  ها را در راسااتای قطعهای جایگزین تبدیل کرده و دسااتور توقف اعداممجازات تمام احکام اعدام را به

 بود صادر نمایند. که خواستارتوقف جهانی مجازات اعدام شده۱۳8۶مجمع عمومی سازمان ملل در آذر ماه 

                تضااامین دهند که تمامی افراد تحت بازداشااات، تا زمان آزادی، به طور رایگان و بدون تبعیض خدمات

شگیری، معاینه و درمان دریافت     د ستانداردهای موجود در جامعه، از جمله پی رمانی کافی بر مبنای همان ا

 کنند.

      صی دارند در مواردی که امکان چنین درمانی در زندان ص ضمین دهند که زندانیانی که نیاز به درمان تخ ت

 از زندان منتقل شوند.های خارج موجود نباشد به صورت رایگان به مراکز پزشکی یا بیمارستان
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 گذاریاصالحات قانون

 ها و  های ناروایی بر حقوق آزادی بیان، آزادی تشاااکلقانون مجازات اساااالمی را که محدودیت  مواد مبهم

سالمت  ، با  ۶۱۰و  5۱۴، 5۱۳، 5۰8، 5۰۰، ۴۹۹، ۴۹8دارند، همچون مواد آمیز اعمال میآزادی تجمعات م

 المللی، لغو یا اصالح نمایند.بینهدف سازگار کردن آنان با قوانین 

  ضمین دهند که تمامی محدودیت شوند و       های واردت صیف  شخص تو صورت محدود و م ه بر آزادی بیان به 

 المللی مجاز است فراتر نروند.از آن چه بر اساس قانون بین

   سخت سازمان    شرایط  سات از قبیل  صنفی یههای غیردولتی و اتحادگیرانه در قانون را برای ثبت مؤس  های 

 شان ایجاد کند، مرتفع سازند.  گیری و فعالیتهای ناروایی بر سر راه شکلکه ممکن است محدودیت

   الملل به کارگران اجازه استفاده حق خود  قوانینی را وضع کنند که در راستای التزامات ایران به قوانین بین

 های گروهی بدهند.زنیههای مستقل کارگری و چانرا برای تشکیل و عضویت در اتحادیه

                   به یه افراد متعلق  که بر عل یه موادی  حذف کل هدف  با  مامی قوانین را  باال، ت یت  با فور به عنوان امری 

قرار  آمیزی دارند مورد بازبینیشااوند یا اثر تبعیضهای قومی، ملی، دینی و یا زبانی تبعیض قائل میاقلیت

 دهند.

 نون، با هدف تضاامین این که تمامی جوامع اقلیتی ایران از کلیه حقوق آمیز قابرای مقابله با کاربرد تبعیض

هایی صادر کنند و اقدامات   شوند، دستورالعمل  مند میمدنی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بهره   

 الزمه را به کار گیرند.

               ان آموزش ببینند و   شااااقداماتی را به کار گیرند تا تمامی اعضاااای جوامع اقلیت بتوانند به زبان مادری

 شان داشته باشند.های کافی برای یادگیری زبان مادریفرصت

           به عنوان امری با فوریت باال، تمامی قوانین را مورد بازبینی قرار دهند تا موادی را که به طور مساااتقیم بر

 ند.رفع اشکال کنها آمیز بر زنان دارند شناسایی و از آنکنند یا اثری تبعیضعلیه زنان اِعمال تبعیض می

  گیری، رسیدگی و مجازات خشونت مبتنی بر جنسیت، به خصوص خشونت خانگی و تجاوز در       برای پیش

 زندگی زناشویی،  قانونی جامع تصویب و آن را به صورت پیوسته و  با دقت اجرا نمایند.

   زنان و مغایر با   قانون مجازات اسااالمی در باب حجاب اجباری را ملغی سااازند که ناقض حقوق  ۶۳8ماده

 اصول آزادی عقیده و دین، آزادی بیان و اصل برابری و عدم تبعیض است.

  سی سی بین     قوانینی که روابط جن ضایت دو فرد بالغ، از جمله رابطه خارج از ازدواج و رابطه جن مبنی بر ر

   کند، لغو سازند.دو فرد بالغ همجنس را جرم تلقی می

   ها شخص محکوم باید توسط حکومت کشته شود با هدف فوری کاهش       آنتمامی قوانینی را  که بر اساس

 گستره مجازات اعدام و با نیت نهایی لغو مجازات اعدام مورد بازبینی قرار دهند.
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  المللی حقوق بشریساز و کارهای بین

   سی و   پایانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقوق اقتصادی، سیا     هایاجرای کامل و سریع توصیه

 فرهنگی سازمان ملل، کمیته حقوق کودک و کمیته حقوق افراد دارای معلولیت را تضمین کنند.

        به سرعت و بدون هیچ پیش شرطی کنوانسیون سازمان ملل در مورد رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان و

نساااانی و یا   رحمانه، غیرا  های بی پروتکل اختیاری آن، کنوانسااایون منع شاااکنجه و رفتارها یا مجازات         

  هایالمللی حمایت از تمام اشااخاص در برابر ناپدیدشاادگی اجباری، پروتکل تحقیرآمیز، کنوانساایون بین

ی،  المللی حقوق مدنی و سیاس  المللی حقوق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و میثاق بین   اختیاری میثاق بین

سیون  شکل و حمایت از   های و کنوان سازماندهی )  سازمان جهانی کار در مورد آزادی ت ( و حق ۱۳۲۷حق 

   ( را  تصویب کنند.۱۳۲8دهی و چانه زنی جمعی )سازمان

  خود را درمورد کنوانساایون حقوق کودک، با درنظر داشااتن این که ماهیت آن بساایار کلی و با  حق شاارط

هدف و نیت کنوانسیون ناسازگار است پس بگیرند و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را تصویب       

 ند.کن

  سی بین سط نهادهای ویژه حقوق     اجازه برر شر، از جمله اجازه بازدید بدون مانع تو ضعیت حقوق ب المللی و

 الملل را بدهندالمللی حقوق بشر مثل عفو بینهای مستقل بینبشر سازمان ملل و نیز سازمان

 هادولت ریسا یبرا هاهیتوص ۲.۱۲

شتن گام  در حالی سعه و  هایی برای که ایران به بردا شرکای جهانی      تو سی با  سیا صادی و  ادامه  اشتحکیم روابط اقت

 ها دارد:هاا را برای تمام دولتالملل این توصیهسازمان عفو بیندهد، می

 شان با ایران، تا باالترین سطوح و در عرصه عمومی، به منظور فراخواندن مقامات  ها در ارتباطاز تمام فرصت

 ها استفاده کنند.های مدافعان حقوق بشر و حمایت از آنترویج فعالیتایران برای رسمیت شناختن و 

 یاوهگوهای مدافعان حقوق بشر زندانی یا در آستانه روبرو شدن با اقدامات تنبیهی دیگر را در گفت   پرونده

 شان با مقامات ایرانی مطرح سازند.

 فوع حادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشر، سازمان    وگوهای دوطرفه بین ایران و اتاز سر گرفته شدن گفت   به توجه با 

 :  کندمی ارائه آن عضو کشورهای و اروپا اتحادیه به را زیر ویژه هایتوصیه المللبین

  سی، از   وگفتتمام در طی سیا سایر گفت   وجمله گفت گوهای  شری و  گوهای دوجانبه با  وگوهای حقوق ب

های  ای را که صاارفاً به دلیل فعالیتحقوق بشااریفعان مداایران، آزادی فوری و بدون قید و شاارط تمام 

سالمت    شری م شده   حقوق ب شان زندانی  سمی      آمیز صحبت با مقامات ر سانی که به خاطر  اند، از جمله ک
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سازمان    سایر  ستار    اندمورد پیگرد قرار گرفتهالمللی های بیناتحادیه اروپا و  صرانه از مقامات خوا ، به طور م

 شوند.

   صل شورها   اطمینان حا سمی مقامات اتحادیه اروپا و ک ضو اتحادیه از ایران  کنند که در دیدارهای ر های ع

شرایط مالقات و دیدار با فعاالن حقوق بشر فراهم شود. این همچنین باید شامل دیدار با آن دسته فعاالنی       

ات  ین دیدارها به اقدامو باید این تعهد از مسئوالن ایرانی گرفته شود که ا   برندباشد که در زندان به سر می  

 جویانه و تنبیهی علیه این فعاالن منجر نشود.تالفی

   مربوط به  تعهدات کننده گو دربارۀ روابط اتحادیه اروپا و اعضایش با ایران منعکس وتضمین سازند که گفت

 باشد. بشر حقوق مدافعان از محفاظت و حمایت
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 احکام کیفری: مهیضم ۱۳

 

ها وضع نشده    قوانین مشخصی در رابطه با در دسترس عموم گذاشتن احکام دادگاه     در ایران کیفری در نظام عدالت

ستانداردهای بین   شر است.  است که این خود بر خالف تعهدات ایران به قوانین و ا   موارد، بعضی  در ۱۲۴المللی حقوق ب

سخه  افراد شتن آن ا    کنند،می دریافت را دادگاه حکم کتبی ن شتراک گذا راه جویانه اکز ترس اقدامات تالفیاما از به ا

شان  های مربوط به جرایم امنیتی، به وکال یک نسخه رسمی از حکم دادگاه بر علیه موکل  دارند. در بسیاری از پرونده 

ست و به جایش به آن    شده ا صورت      ابالغ ن شده تا در محل دادگاه از روی حکم به  ساعت وقت داده  ها معموالً چند 

شت     ستی یاددا شده، وکال و افراد دیگر درگیر در    بردد صورت مکتوب ابالغ  اری کنند. در مواردی که حکم نهایی به 

 اند که با انتشار عمومی حکم مورد مواخذه مقامات قرار بگیرند.پرونده از این هراس داشته

 کیفری عدالت نظام که شده مرکز عمومی اسناد موجب یک طریق از هااحکام دادگاه به عمومی دسترسی نبود امکان

 شکلی محرمانه پیدا کند، به خصوص وقتی که پای جرایم امنیتی در میان باشد. غالباً ایران

سی پیدا کند.           برای تهیه این گزارش، عفو بین ستر شر د شت مدافع حقوق ب صادره علیه ه شد به احکام  الملل موفق 

شان می    ضوح ن سیعی از  دهند چطور دادگاههمه احکام به و سالمت فعالیتها دامنه و شری را به  های م آمیز حقوق ب

این موضااوع، عفو بین الملل این احکام را به  کنند. با توجه به اهمیتهای مجرمانه لحاظ میفعالیت« مدرک»عنوان 

 عنوان ضمیمه به این گزارش الصاق کرده است.

 
 

 

  

                                                                                                                                                       

. «اشدب یعلن دیبا یمدن ای و یفریر امور کحکم صادره د» که کندمی تصریح یکی از اعضای آن است، ایران که سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین میثاق( ۱) ۱۴ ماده ۱۲۴ 

 .بر عملکرد نظام کیفری ضرورت دارد فراهم آوردن شرایط نظارت عمومی برای علنی شوند، هادادگاه احکام این که از اطمینان برای تعهد
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 گلرخ ابراهیمی ایرایی وآرش صادقی 

در مورد دادگاه انقالب اساالمی اساتان تهران    ۲۶شاعبه  که توساط   ۱۲5اسات  رو رونوشاتی از حکم دادگاه متن پیش

صل     صادقی )ف صل     ۴پرونده آرش  ضه کنید( و گلرخ ابراهیمی ایرایی )ف ضه کنید( در تاریخ مرداد   5را مالح را مالح

، «ورکشت اجتماع و تبانی علیه امنی»، «تبلیغ علیه نظام»صادر شده است. حکم صادره جرایم آرش صادقی را  ۱۳۹۴

.  کندمیسااال حبس محکوم  ۱5به  شاامارد و او رابرمی «نشاار اکاذیب»و « توهین به بنیانگذار جمهوری اسااالمی»

 داند.میاالجرا را الزم ۱۳۹۰حبس تعلیقی مربوط به سال  هسال چهارحکم در آن یک همچنین 

 اند.ذکر شده« به مقدسات اسالم توهین»و « تبلیغ علیه نظام »در همان حکم، جرایم گلرخ ابراهیمی ایرایی 

 

 

                                                                                                                                                       

 این متن به لطف خبرگزاری هرانا به دست عفو بین الملل رسیده است. ۱۲5 
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 شناسآتنا دائمی و امید علی

ستان تهران    ۲8شعبه  ایی از حکم دادگاه است که توسط   رو نسخه متن پیش در مورد پرونده  دادگاه انقالب اسالمی ا

صل   ضه کنید( و امید علی  5آتنا دائمی )ف صل    را مالح ضه  5شناس )ف شت کنید( در  را مالح صادر  ۱۳۹۴ماه اردیبه

ست.    شور و تبانی علیه امنیت  اجتماع»این حکم، آتنا دائمی را به خاطر   شده ا به  توهین»، «تبلیغ علیه نظام»، «ک

کند.  می سال زندان محکوم ۱۴به تحمل  مجرم شناخته و «اختفای ادله جرم»و  «بنیانگذار جمهوری اسالمی و رهبر

 با رای دادگاه تجدیدنظر به هفت سال تقلیل پیدا کرد. این حکم ۱۳۹5در مهر 

اجتماع و تبانی علیه »شناس به ده سال زندان محکوم شد. جرایم او عبارت بودند از    در طی همان محاکمه امید علی

این حکم با رای دادگاه تجدیدنظر به  ۱۳۹5در مهر «. توهین به مقام رهبری»و  «تبلیغ علیه نظام»، «امنیت کشااور

 هفت سال تقلیل پیدا کرد.
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 داوود رضوی

دادگاه انقالب استان تهران در مورد پرونده داوود رضوی است که او را به اتهام  ۲۶رو، حکم صادره از شعبه متن پیش

 کند.به پنج سال زندان محکوم می« اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»
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 د مقیمیآتنا فرقدانی و محم

 ۱۲۶اند.تبرئه شده «رابطه نامشروع دون زنا»، آتنا فرقدانی و محمد مقیمی از اتهام ۱۳۹۴در متن پیش رو به تاریخ مهر 

 .مطرح شد۱۳۹۴این اتهامات به دنبال دست دادن آن دو با هم در طی دیدارشان در زندان در خرداد 

                                                                                                                                                       

 رانا به دست عفو بین الملل رسیده است.این متن به لطف خبرگزاری ه ۱۲۶ 



 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

۹۷ 



 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

۹8 

 
  



 گرفتار در گرداب سرکوب

  مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

 سازمان عفو بین الملل

۹۹ 

 علیرضا فرشی

دادگاه انقالب شهرستان  است که علیه علیرضا فرشی صادر شده است. شعبهرو، یک کپی از حکم دادگاهی  متن پیش

مشارکت در تشکیل »و « اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»به جرم  ۱۳۹5بهارستان  در استان تهران او را در اسفند 

دو سال اقامت  سال زندان محکوم کرد. این حکم همچنین او را به ۱5به « جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور

 ملک از توابع استان خوزستان محکوم کرده است.اجباری در شهرستان باغ
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 عفو بین الملل یک جنبش جهانی 
براي حقوق بشر است.   

بی عدالتی در حق هر فرد مسألهي 

همه ماست.

با ما همراه شوید تماس با ما 

www.facebook.com/AmnestyGlobal info@amnesty.org

@Amnesty +44 (0)20 7413 5500

mailto:info@amnesty.org
http://www.facebook.com/AmnestyGlobal


گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران

مقامات ایران در حال تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر هستند، مدافعانی که پیش از این هم تحت فشار و 
شرایط خفقان فعالیت میکردند. مدافعان حقوق بشر به طور مداوم در رسانههاي رسمی و احکام دادگاهها به 
عنوان «مجرمان امنیتی» و «معاندان حکومت» که قصدشان آسیب رساندن به امنیت ملی است تصویر میشوند. 
از سال 1392 به این سو، دهها فعال حقوق بشري با اتهامهاي واهی امنیتی که ریشه در فعالیتهاي مسالمتآمیز 
حقوق بشري آنها دارد روانه زندان شدهاند. بسیاري دیگر با تحت نظر قرار گرفتن، بازجویی و پیگردهاي قانونی 

به سکوت وادار شدهاند. 

این گزارش به تالشهاي شجاعانه مدافعان حقوق بشر در عرصههاي کلیدي کارزارهاي حقوق بشري در ایران 
نگاه میاندازد و سرکوب آنها را از طریق 45 نمونه از کسانی که به خاطر فعالیتهاي حقوق بشري 
مسالمتآمیزشان مورد آزار و ستم قرار گرفتهاند بررسی میکند. این نمونهها شامل مخالفان مجازات اعدام، 
فعاالن حقوق زنان، فعاالن حقوق کارگران، وکالي حقوق بشري، فعاالن حقوق اقلیتها و جویندگان حقیقت 

و عدالت به نیابت از قربانیان اعدامهاي فراقضایی دهه 60 و خانوادههاي آنها میشود. 

 سازمان عفو بینالملل از مسئوالن جمهوري اسالمی ایران مصرانه تقاضا دارد که همه مدافعان حقوق بشر زندانی 
را فوراً و بی قید و شرط آزاد کرده و فضایی امن و پویا ایجاد کنند که در آن فعاالن بتوانند به دور از ترس 
اقدامات تالفی جویانه براي ترویج و دفاع از حقوق بشر فعالیت کنند. این گامی ضروري براي تضمین حقوق 

انسانی تمام افراد ساکن در ایران است.

MDE 13/6446/2017 :شماره ایندکس
مرداد 1396 

Persian زبان متن: 

amnesty.org




