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یکی از بسیجیان مسلح که به سوی

مردم شلیک می کرد

ضرب و شتم مردم معترض توسط

پلیس

لوگوی سازمان بین المللی دیدبان

حقوق بشر

ران ی ا

دیده بان حقوق بشر: الریجانی برای مھار نقض حقوق بشر
اقدام کند

سازمان دیده بان حقوق بشر با ارسال نامه ای به رئیس جدید قوه قضاییه ی ایران، از وی

خواست تحقیقات بی طرفانه  ای را درباره ی نقش مقام ھای ارشد این کشور در حمله به

تظاھرات مسالمت آمیز مردم و شکنجه ی بازداشت شدگان آغاز کند.

به اعتقاد دیده بان حقوق بشر، پیگرد مقام ھایی که در حمالت

خشونت بار علیه تظاھرات مسالمت آمیز مردم و شکنجه ی

زندانیان مسئول شناخته می شوند، مھمترین آزمون صادق

الریجانی، رئیس جدید قوه ی قضاییه ی ایران است.

در جریان سرکوب تظاھرات اعتراضی مردم علیه نتایج اعالم شده

انتخابات ریاست جمھوری ایران، ده ھا نفر کشته، صدھا تن

زخمی و ھزاران نفر نیز بازداشت شدند. شماری از

بازداشت شدگان نیز زیر شکنجه به قتل رسیدند. تاکنون قتل

دست کم ۴ نفر در زیر شکنجه ھا، که عمدتا در بازداشتگاه

کھریزک بودند، محرز شده است.

عالوه بر این، براساس اطالعاتی که مھدی کروبی، یکی از نامزدھای انتخابات یادشده افشا کرد، به

تعدادی از دختران و پسران بازداشت شده در زندان تجاوز شده است. ترانه موسوی ٢٨ ساله، یکی

از این بازداشت شدگان، در اثر شکنجه و تجاوزھای مکرر به قتل رسید و جسدش سوزانده شد.

حمله ی نیروھای امنیتی و انتظامی به تظاھرات مسالمت آمیز

معترضان، در پی سخنرانی آیت هللا خامنه ای در نمازجمعه ی ٢٩

خرداد آغاز شد. رھبر ایران در خطبه ھای خود تھدید کرد، اگر

تظاھرات خیابانی ادامه یابد، مسئولیت "خون ھا و خشونت ھا و ھرج

و مرج ھا" بر عھده کسانی است که از تظاھرات ھا پشتیبانی

می کنند. این سخنان خامنه ای از سوی ناظران، فرمان آشکار رھبر

جمھوری اسالمی برای سرکوب خشونت آمیز مردم تلقی شد.

دیده بان حقوق بشر در نامه ی خود به صادق الریجانی، از او

خواست در خصوص گزارش ھای معتبری که از شکنجه در

بازداشتگاه کھریزک و زندان اوین منتشر شده، تحقیق کند.

بازداشتگاه ھای مخفی

دیده بان حقوق بشر در نامه ی خود ھمچنین به بازداشتگاه ھای مخفی اشاره کرده و خواستار

تعطیلی این بازداشتگاه ھا شده است. به نوشته ی دیده بان حقوق بشر، ارگان ھای رسمی و

نیمه رسمی مانند وزارت اطالعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، مکان ھایی را به طور مخفی در

اختیار دارند که در آن بازداشت شدگان سیاسی نگھداری و مورد بازجویی قرار می گیرند.

دیده بان حقوق بشر خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است: «با

توجه به مسئولیت قانونی ای که قوه ی قضاییه برای اداره این مکان ھا

دارد، الریجانی باید در خصوص این مکان ھا تحقیق کند و گام ھای فوری

را برای پایان دادن به چنین اعمالی بردارد.»

صدھا نفر از بازداشت شدگان ھفته  ھای اخیر، از جمله بسیاری از

شخصیت ھای اصالح طلب، ھمچنان در بازداشت به سر می برند.

برخی از آنان بیش از دو ماه است که در سلول انفرادی بسر

می برند. دیده بان حقوق بشر می گوید، دولت برای ١٠٠ نفر از

آنھا یک "دادگاه فله اِی نمایشی" تشکیل داد که در آن برخی از

چھره ھای برجسته اصالح طلب "اعتراف" ھایی کردند که "اجباری بودن" آنھا آشکار بود.

دویچھ ولھ فارسی / ایران
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محسن روح االمینی جان خود را در

زندان کھریزک در اثر شکنجه از

دست داد

جو استورک، از مسئوالن سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید، «قوه قضاییه باید به تعھدات خود

پایبند بوده و این افراد را آزاد کند و یا اتھام ھای آنھا را مشخص کند. آنان که متھم شده اند باید

بالفاصله در دادگاھی که از شرایط بین المللی و استاندارد دادگاه ھای عادالنه برخوردار است،

محاکمه شوند.»

درخواست ھای مشخص دیده بان حقوق بشر

دیده بان حقوق بشر در نامه ی خود به رئیس جدید قوه ی قضاییه ی

ایران، موارد مشخص زیر را درخواست کرده است:

١. تشکیل یک کمیته ی مستقل و بی طرف حقیقت یاب برای

شناسایی افرادی که در جریان سرکوب معترضان به نتایج انتخابات

نقش آمر را داشتند. از جمله مشخص شدن نقش حسین طائب،

فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سردار اسماعیل احمدی مقدم،

فرمانده نیروی انتظامی، حجت االسالم غالمحسین رمضانی،

فرمانده حفاظت اطالعات سپاه پاسداران و سعید مرتضوی دادستان

تھران.

٢. تحقیق و تفحص در خصوص اظھاراتی که در خصوص شکنجه و

بدرفتاری با بازداشت شدگان در بازداشتگاه کھریزک و زندان اوین مطرح شده است.

٣. بازگشایی پرونده ی مرگ زھرا کاظمی و زھرا بنی یعقوب و ادامه ی تحقیق درباره ی ھر دوی آنھا

که بر اثر جراحت ھای وارده در بازداشتگاه در سال ٢٠٠٣ - ٢٠٠٧ جان خود را از دست دادند.

۴. آزادی حسین درخشان، وبالگ نویس، سیلوا ھاراتونیان، فعال جامعه مدنی و کامیار و آرش عالیی،

پزشکان متخصص بیماری ایدز.

۵. آزادی یا محاکمه فوری ھفت تن از رھبران جامعه بھایی در ایران که از ماه مه سال ٢٠٠٨ در

بازداشت به سر می برند. در صورت محاکمه، باید به این افراد فرصت داده شود که به اتھام ھایی که

علیه آنھا مطرح شده، در دادگاھی که با استانداردھای بین المللی دادگاه ھای عادالنه مطابقت دارد،

از خود دفاع کنند.
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لزوم معرفی آمران و عامالن شکنجھ و مرگ در زندانھا  مصاحبھ با صالح نیکبخت
شکنجه و مرگ در زندانھای ایران موضوع جدیدی نیست، اما درگیر شدن قشرھایی جدید از جامعه با آن

بحث در باره ی آن را گسترش می دھد. صالح نیکبخت، به عنوان سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان به
پرسشھایی در این باره پاسخ داده است. (01.08.2009)

واداشتن زنان بازداشت شده بھ "اعتراف اخالقی ساختگی"
جبھه مشارکت در بیانیه ای به" اعتراف گیری اخالقی ساختگی" از زنان بازداشتی اشاره کرده است. در

ھمین حال آیت هللا بیات زنجانی بار دیگر بر لزوم محاکمه و قصاص عامالن کشته شدن مردم و نیز عذرخواھی
از ملت تأکید کرد. (23.08.2009)

آیت هللا منتظری: اگر خطاکاران مجازات نشوند مردم قانع نمی شوند
آیت هللا العظمی حسینعلی منتظری، در پاسخ به نامه ی جمعی از نخبگان و شخصیت ھای فرھنگی و

سیاسی، بحران کنونی ایران را بر اثر ندانم کاری و بی تدبیری بعضی از مسئوالن جمھوری اسالمی ارزیابی
کرده است. (30.07.2009)

در زندان ھای ایران چھ می گذرد؟
ھمزمان با تعطیلی بازداشتگاه کھریزک، ١۴٠ نفر از دستگیرشدگان حوادث اخیر در ایران، به قید وثیقه،

کفالت یا ضمانت آزاد شدند. مقامات از باقی ماندن ١۵٠ نفر دیگر در اوین خبر داده  و گروھی را اغتشاش گر یا
آمر اغتشاش نامیده اند. (28.07.2009)

«تمام این برخوردھا از طرف سپاه پاسداران ھدایت و کنترل می شود»
بعد از مرگ محسن روح االمینی فرزند رئیس انستیتو پاستور، جنب وجوش زیادی در داخل حاکمیت برای

رسیدگی به وضعیت دستگیرشدگان ایجاد شده است. حسین باستانی روزنامه نگار مقیم فرانسه می گوید
امید زیادی به آزادی سران اصالح طلب ندارد. (28.07.2009)

ادامھ ی اعتراض ھا بھ وضعیت بازداشت شدگان
انجمن دفاع از زندانیان در ایران از وضعیت جسمی بازداشت شدگان و عدم اطالع رسانی در باره ی وضعیت

آنھا ابراز نگرانی کرده است. در ھمین حال دو مرجع تقلید نیز به نامه ی اصالح طلبان در باره ی برخوردھای
اخیر واکنش نشان داده اند. (27.07.2009)
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تاریخ 29.08.2009

بیشتر  Google+  Twitter  Facebook ارسال صفحھ  بھ اشتراک بگذارید 

چاپ مطلب چاپ 

http://dw.de/p/JL1Y لینک کوتاه شده

درخواست از گزارشگران
سازمان ملل برای بررسی وقایع

بند ٣۵٠ 30.04.2014

فدراسیون بین المللی جامعه ھای
حقوق بشر و جامعه دفاع از

حقوق بشر در ایران از گزارشگران
ویژه سازمان ملل درخواست

کرده اند که در مورد حمله به بند
٣۵٠ زندان اوین اقدام کنند. در این
حمله بیش از ٣٠ زندانی به شدت

مجروح شدند.

انتقاد از عضویت ایران در کمیتھ
سازمان ھای غیردولتی سازمان

ملل 24.04.2014

آمریکا و دیده بان حقوق بشر
سازمان ملل به شدت از پذیرش

ایران در "کمیته سازمان ھای
غیردولتی سازمان ملل" انتقاد

کردند. وظیفه این کمیته حمایت از
حقوق زنان و نظارت بر

فعالیت ھای حقوق بشری است.

تخریب گورستان تاریخی بھائیان
شیراز بھ دست سپاه پاسداران

02.05.2014

جامعه ی جھانی بھائی می گوید
نیروھای سپاه پاسداران به

سرعت در حال تخریب و
خاک برداری گورستان تاریخی

بھائی ھا در شیرازند. دست کم
٩۵٠ بھائی در این گورستان

مدفون اند. تعرض به گورستان ھای
بھائیان از سال ھا پیش ادامه دارد.

بط مرت ب  مطال

جنجال بر سر اظھار نظر یونسی
درباره پرچم شیر و خورشید

06.05.2014

کمیسیون امنیت ملی مجلس و

تھدیدھای شدید فرمانده نیروی
دریایی سپاه پاسداران علیھ آمریکا

06.05.2014

فرمانده نیروی دریایی سپاه

ظریف "دالور" در مقابل
نمایندگان "دلواپس" 06.05.2014

وزیر امورخارجه ایران در مجلس به
شدت از سیاست خارجی دولت

ز ھمین ستون ا

باال گرفتن موضوع تجاوز جنسی در زندان ھا
در حالی که نھادھا و شخصیت ھای طرفدار دولت، سخنان مھدی کروبی مبنی بر تجاوزھای جنسی در
زندان ھای جمھوری اسالمی را تکذیب می کنند، مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز اعالم کرد که

مستندات تجاوز برای مقامات ارسال شده است. (13.08.2009)

مھدی کروبی: بنده یک قدم ھم عقب نخواھم نشست
مھدی کروبی به تھدیدھای گروه  انصار حزب هللا پاسخ داد و گفت، فشار، تھدید و تخریب نمی توانند وی را از
مسیر دفاع از حقوق مردم خارج نمایند. این گروه تھدید کرده بود مقابل دفتر اعتماد ملی تجمع می کند، اما

این تجمع برگزار نشد. (15.08.2009)

آمادگی کروبی برای ارائھ مستندات خود در جلسھ سران قوا
مھدی کروبی در نامه ای به رئیس مجلس، از او خواست جلسه ای با حضور سران سه قوه و مجمع تشخیص
مصلحت و مجلس خبرگان رھبری و دادستان کل کشور تشکیل دھد تا او مستندات خود در مورد شکنجه و

آزار جنسی بازداشت شدگان را ارائه دھد. (19.08.2009)

مستندات آزارھای جنسی در دیدار کروبی با کمیتھ ی ویژه ی مجلس
افشاگری ھای مھدی کروبی در مورد تجاوزھا ی جنسی نخست با واکنش سریع و منفی علی الریجانی،
رئیس مجلس روبرو شد که گفته بود، چنین چیزی واقعیت ندارد. حال کمیته ی ویژه مجلس قصد دیدار با

کروبی را دارد تا مستندات وی را بشنود. (24.08.2009)

قرار بررسی تجاوزات جنسی در حضور سران سھ قوه
پس از دیدار مھدی کروبی با اعضـــای کمیته ی ویژه ی مجــلس در روز دوشنبه (٢ شھریور) رسانه ھای ایران
خبر می دھند که مسئله ی تجاوزھا به زودی در جلسه ی سران قوا بررسی خواھد شد. در این میان کروبی

یکی از مستندات را منتشر کرد. (25.08.2009)
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دو مقاله نویس روزنامه ھای وطن
امروز و سایت شفاف به اظھارات

علی یونسی درباره نماد شیر
وخورشید اعتراض کرده اند. وطن

امروز می نویسد "آیا مردی پیدا
نمی شود یک کشیده در گوش

بعضی ھا بخواباند؟"

پاسداران انقالب اسالمی در
تازه ترین مصاحبه خود به صراحت

اعالم کرد که "نابودی نیروی دریایی
آمریکا" یکی از اھداف ایران است.

وی افزود: «طبیعی است که ما
می خواھیم ناوھای آمریکا را غرق

کنیم.»

روحانی دفاع کرد. وی "انکار
ھولوکاست" را پروژه ای

"صھیونیستی" خواند تا از طریق آن
ایران به عنوان خطری برای صلح و

امنیت منطقه جلوه داده شود.
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