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دوﯾﭽﮫ وﻟﮫ ﻓﺎرﺳﯽ  /اﯾﺮان

ا ﯾ ﺮان

دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ :ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﮭﺎر ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪی اﯾﺮان ،از وی
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯽطﺮﻓﺎﻧﻪای را درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ ﻣﻘﺎمھﺎی ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم و ﺷﮑﻨﺠﻪی ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻘﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻤﻼت
ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم و ﺷﮑﻨﺠﻪی
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ﺻﺎدق
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪی اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﻟﻮﮔﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﺪﺑﺎن
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﺗﻈﺎھﺮات اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼمﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﯾﺮان ،دهھﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ،ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ
زﺧﻤﯽ و ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از
ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺘﻞ
دﺳﺖﮐﻢ  ۴ﻧﻔﺮ در زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪھﺎ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه

ﮐﮫﺮﯾﺰک ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺮز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮاﺳﺎس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎدﺷﺪه اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادی از دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪه در زﻧﺪان ﺗﺠﺎوز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮی  ٢٨ﺳﺎﻟﻪ ،ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ،در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﺠﺎوزھﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﺟﺴﺪش ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﺣﻤﻠﻪی ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،در ﭘﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﯾﺖﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای در ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪی ٢٩
ﺧﺮداد آﻏﺎز ﺷﺪ .رھﺒﺮ اﯾﺮان در ﺧﻄﺒﻪھﺎی ﺧﻮد ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد ،اﮔﺮ
ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ "ﺧﻮنھﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖھﺎ و ھﺮج
و ﻣﺮجھﺎ" ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻈﺎھﺮاتھﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪای از ﺳﻮی ﻧﺎظﺮان ،ﻓﺮﻣﺎن آﺷﮑﺎر رھﺒﺮ
ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،از او
ﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﮔﺰارشھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ از ﺷﮑﻨﺠﻪ در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﮫﺮﯾﺰک و زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﺮد

ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﻔﯽ
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ارﮔﺎنھﺎی رﺳﻤﯽ و
ﻧﯿﻤﻪرﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت اطﻼﻋﺎت ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ،ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ را ﺑﻪطﻮر ﻣﺨﻔﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽای ﮐﻪ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺮای اداره اﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ
دارد ،ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎمھﺎی ﻓﻮری
را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎندادن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮدارد«.
ﺻﺪھﺎ ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ھﻔﺘﻪھﺎی اﺧﯿﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی اﺻﻼحطﻠﺐ ،ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﺴﺮ
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﺮای  ١٠٠ﻧﻔﺮ از
ﭘﻠﯿﺲ
ی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ" ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ در آن ﺑﺮﺧﯽ از
آﻧﮫﺎ ﯾﮏ "دادﮔﺎه ﻓﻠﻪاِ
ﭼﮫﺮهھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺻﻼحطﻠﺐ "اﻋﺘﺮاف"ھﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ "اﺟﺒﺎریﺑﻮدن" آﻧﮫﺎ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد.
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ﺟﻮ اﺳﺘﻮرک ،از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻓﺮاد را آزاد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﺗﮫﺎمھﺎی آﻧﮫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در دادﮔﺎھﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد دادﮔﺎهھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ«.

درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﻣﺸﺨﺺ دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪی
اﯾﺮان ،ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ زﯾﺮ را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ:
 .١ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﯽطﺮف ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﻘﺶ آﻣﺮ را داﺷﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪن ﻧﻘﺶ ﺣﺴﯿﻦ طﺎﺋﺐ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ،ﺳﺮدار اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﻣﻀﺎﻧﯽ،
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﻔﺎظﺖ اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی دادﺳﺘﺎن
ﺗﮫﺮان.

ﻣﺤﺴﻦ روحاﻻﻣﯿﻨﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را در
زﻧﺪان ﮐﮫﺮﯾﺰک در اﺛﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ از
دﺳﺖ داد

 .٢ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ در ﺧﺼﻮص اظﮫﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﻨﺠﻪ و
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﮫﺮﯾﺰک و زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٣ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﺮگ زھﺮا ﮐﺎظﻤﯽ و زھﺮا ﺑﻨﯽﯾﻌﻘﻮب و اداﻣﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی ھﺮ دوی آﻧﮫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺖھﺎی وارده در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
 .۴آزادی ﺣﺴﯿﻦ درﺧﺸﺎن ،وﺑﻼگﻧﻮﯾﺲ ،ﺳﯿﻠﻮا ھﺎراﺗﻮﻧﯿﺎن ،ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﺎﻣﯿﺎر و آرش ﻋﻼﯾﯽ،
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺪز.
 .۵آزادی ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻓﻮری ھﻔﺖ ﺗﻦ از رھﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﮫﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠٨در
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﮫﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،در دادﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد،
از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
MM/PB
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ﻟﺰوم ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻣﺮان و ﻋﺎﻣﻼن 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 ﺑﺎرهی آن را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدھﺪ .ﺻﺎﻟﺢ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺸﮫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ(01.08.2009) .

واداﺷﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪه ﺑﮫ "اﻋﺘﺮاف اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ"
ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ" اﻋﺘﺮافﮔﯿﺮی اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ" از زﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل آﯾﺖﷲ ﺑﯿﺎت زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻗﺼﺎص ﻋﺎﻣﻼن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ
از ﻣﻠﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد(23.08.2009) .

آﯾﺖﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی :اﮔﺮ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﻣﺠﺎزات ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
آﯾﺖﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮی ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری و ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ(30.07.2009) .

در زﻧﺪانھﺎی اﯾﺮان ﭼﮫ ﻣﯽﮔﺬرد؟
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﮐﮫﺮﯾﺰک ١۴٠ ،ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ،
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ آزاد ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت از ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن  ١۵٠ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در اوﯾﻦ ﺧﺒﺮ داده و ﮔﺮوھﯽ را اﻏﺘﺸﺎشﮔﺮ ﯾﺎ
آﻣﺮ اﻏﺘﺸﺎش ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ(28.07.2009) .

»ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردھﺎ از طﺮف ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ھﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد«
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺤﺴﻦ روحاﻻﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ رﺋﯿﺲ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ،ﺟﻨﺐوﺟﻮش زﯾﺎدی در داﺧﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﻣﻘﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آزادی ﺳﺮان اﺻﻼحطﻠﺐ ﻧﺪارد(28.07.2009) .

اداﻣﮫی اﻋﺘﺮاضھﺎ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن
اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اﯾﺮان از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن و ﻋﺪم اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺖ
آﻧﮫﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل دو ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪی اﺻﻼحطﻠﺒﺎن در ﺑﺎرهی ﺑﺮﺧﻮردھﺎی
اﺧﯿﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ(27.07.2009) .
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ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺪانھﺎ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮫﺎدھﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی طﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ،ﺳﺨﻨﺎن ﻣﮫﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺎوزھﺎی ﺟﻨﺴﯽ در
زﻧﺪانھﺎی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﯿﺪ اﻧﺼﺎری ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻤﻊ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺒﺎرز اﻋﻼم 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 ﺣﺰبﷲ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔﺖ ،ﻓﺸﺎر ،ﺗﮫﺪﯾﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وی را از
ﻣﺴﯿﺮ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ(15.08.2009) .

آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺮای اراﺋﮫ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﻮد در ﺟﻠﺴﮫ ﺳﺮان ﻗﻮا
ﻣﮫﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ،از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪای 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 ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن را اراﺋﻪ دھﺪ(19.08.2009) .

ﻣﺴﺘﻨﺪات آزارھﺎی ﺟﻨﺴﯽ در دﯾﺪار ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫی وﯾﮋهی ﻣﺠﻠﺲ
اﻓﺸﺎﮔﺮیھﺎی ﻣﮫﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوزھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ،
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪارد .ﺣﺎل ﮐﻤﯿﺘﻪی 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 ﮐﻤﯿﺘﻪی وﯾﮋهی ﻣﺠــﻠﺲ در روز دوﺷﻨﺒﻪ ) ٢ﺷﮫﺮﯾﻮر( رﺳﺎﻧﻪھﺎی اﯾﺮان
ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺠﺎوزھﺎ ﺑﻪ زودی در ﺟﻠﺴﻪی ﺳﺮان ﻗﻮا ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺮوﺑﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪات را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد(25.08.2009) .

ﺗﺎرﯾﺦ 29.08.2009
ﺑﮫ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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درﺧﻮاﺳﺖ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﻗﺎﯾﻊ
ﺑﻨﺪ 30.04.2014 ٣۵٠

اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﺮان در ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ 24.04.2014

ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع از
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان از ﮔﺰارﺷﮕﺮان
وﯾﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
 ٣۵٠زﻧﺪان اوﯾﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﺶ از  ٣٠زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﺪهﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﭘﺬﯾﺮش
اﯾﺮان در "ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ" اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .وظﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن
ﺷﯿﺮاز ﺑﮫ دﺳﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
02.05.2014

ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ و
ﺧﺎکﺑﺮداری ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﮫﺎﺋﯽھﺎ در ﺷﯿﺮازﻧﺪ .دﺳﺖﮐﻢ
 ٩۵٠ﺑﮫﺎﺋﯽ در اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن
ﻣﺪﻓﻮناﻧﺪ .ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎنھﺎی
ﺑﮫﺎﺋﯿﺎن از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ اداﻣﻪ دارد.

ا ز ھ ﻤ ﯿﻦ ﺳ ﺘﻮن

3/4

ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﯾﻮﻧﺴﯽ
درﺑﺎره ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻋﻠﯿﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ظﺮﯾﻒ "دﻻور" در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن "دﻟﻮاﭘﺲ"

06.05.2014

06.05.2014

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ و

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺎه

وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﺷﺪت از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ

06.05.2014

…http://www.dw.de/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%
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دو ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺲ روزﻧﺎﻣﻪھﺎی وطﻦ
اﻣﺮوز و ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﺑﻪ اظﮫﺎرات
ﻋﻠﯽ ﯾﻮﻧﺴﯽ درﺑﺎره ﻧﻤﺎد ﺷﯿﺮ
وﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ .وطﻦ
اﻣﺮوز ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ "آﯾﺎ ﻣﺮدی ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﺸﯿﺪه در ﮔﻮش
ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ؟"
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ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در
ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ "ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﯿﺮویدرﯾﺎﯾﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ" ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﯾﺮان اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود» :طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﺎوھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻏﺮق
ﮐﻨﯿﻢ«.

5/6/2014

روﺣﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد .وی "اﻧﮑﺎر
ھﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ" را ﭘﺮوژهای
"ﺻﮫﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ" ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ آن
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﻮه داده ﺷﻮد.
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