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۴

 ۱خالصه
انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در سال  ۱۳۹۲امیدهایی را چه در ایران و چه در سطح بینالمللی در
مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور برانگیخت .با این وجود در طی نخستین دوره ریاست جمهوری او ،مدافعان
شجاع حقوق بشر که هنوز در تالش برای ترمیم خود از آسیبهای سرکوبهای پس از انتخابات سال  ۱۳88بودند
خود را متحمل فشار بیشتری از سوی دستگاه قضایی و امنیتی کشور یافتند.
از سال  ۱۳۹۲تا امروز تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر احکام سنگین زندان در ارتباط با فعالیتهای مسالمتآمیز
حقوق بشریشان دریافت کردهاند .تعداد بیشتری تحت نظر ،بازجویی و دادرسیهای کیفری طوالنی قرارگرفتهاند تا
وادار به سکوت شوند .به نظر میرسد که این موج سرکوب تالشی است از جانب بازوهای سرکوبگر حکومت در جهت
درهمشکستن هر نوع آرزویی برای تغییر که از وعدههای آزادی بیشتر در طول کارزار انتخاباتی حسن روحانی در
 ۱۳۹۲حاصل آمده بود.
تا کنون ،حسن روحانی و دولت وی از برداشتن هر گونه گام معناداری در پایان دادن به این آزار و اذیتها قصور
کردهاند .برعکس ،مقامات دولت در مصاحبههای مطبوعاتی و بیانیههای رسمیشان به سازمان ملل ،گزارشات مربوط
به این آزارها را کتمان کرده و ادعا کردهاند که قوه قضاییه در ایران مستقل است و هیچ کس در کشور به صرف
استفاده مسالمتآمیز از حقوق مربوط به آزادی بیان ،تشکل یا تجمعات دستگیر نمیشود .هنوز هیچ نشانی دال بر
ارادهی دولت دوم آقای روحانی برای تغییر این وضعیت دیده نشده است.
برخی گروه های مدافع حقوق بشر نظیر فعاالن علیه مجازات اعدام ،فعاالن حقوق زنان و کسانی که خواستار حقیقت
و عدالت در مورد موارد نقض فاحش حقوق بشر در دهه  ۶۰هستند تشدید سرکوب را تجربه کردهاند .این موضوع
مشتمل بوده بر حکمهای زندان بهطور تکاندهندهای طوالنی ،بازجوییهایی که فعاالن آن را به طور بیسابقهای شدید
توصیف کردهاند و بیانیههای رسمی در رسانههای حکومتی که به طور متداول به مدافعان حقوق بشر برچسب «عامالن
بیگانه» و «خائنینی» که قصد آسیبرسانی به امنیت ملی و تخریب ارزشهای سنتی دارند الصاق میکند .در بسیاری
موارد به نظر میرسد که انگیزه مسؤولین در این امر محدودسازی کنشگریها و کارزارهای از سرگرفته شدهی فعاالن
باشد.
ضرباهنگ سرکوب در مورد بقیه گروهها از قبیل فعاالن حقوق اقلیتها ،فعاالن اتحادیههای کارگری و وکالی حقوق
بشر کمابیش به میزان سابق باقی مانده است .از سال  ۱۳۹۲تا کنون تعداد زیادی از فعاالن اتحادیههای کارگری و
وکالی حقوق بشر که در طی سرکوب پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳88زندانی شدند پس
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از طی دوران محکومیت خود آزاد شدهاند .اما فضای ترس حاکم در میان آنها همچنان برقرار است ،چرا که مقامات
همچنان به اقداماتی مانند مزاحمت ،بازجویی ،تشکیل پروندههای کیفری جدید و محرومیت های شغلی دست مییازند
تا آنان را از انجام فعالیتهای حقوق بشریشان بازدارند.
این گزارش به  ۴5نفر که به خاطر فعالیتهای حقوق بشری مسالمتآمیزشان مورد آزار قرار گرفتهاند ،میپردازد،
آزارهایی که از زیرنظر بودن تا مورد مزاحمت قرار گرفتن ،محاکمه و زندانی شدن را شامل میشود .پرونده  ۲۱فعال
حقوق بشر با جزییات مبسوط ثبت شده است .این تحقیق بر اساس مصاحبههای عفو بین الملل با  ۲۲نفر از اشخاصی
که شامل مدافعان حقوق بشر ،خانوادههایشان و وکالیشان میشود صورت گرفته است .یافتههای گزارش همچنین
مبتنی هستند بر مطالعه احکام دادگاهها ،بیانیههای رسمی دولت ایران و شهادتهای مدافعان حقوق بشر و
خانوادههایشان که پیشتر به طور عمومی منتشر شدهاند.
طبق یافتههای این گزارش ،تمام مدافعان حقوق بشر که در گرداب سرکوب حکومت گرفتار هستند به طور ملموس
رفتار بدتری را از جانب نظام کیفری ستمگر ایران تجربه کردهاند.
از یک سو دادگاههای انقالب به طور افزایندهای حکمهای طوالنی زندان که در برخی موارد بیشتر از ده سال بوده
است را برای مدافعان حقوق بشر صادر کردهاند .از سوی دیگر مقامات دادرسی و قضایی ،سطح الزم برای استناد به
جرایم امنیتی برای محاکمه فعاالن حقوق بشر را پایین آوردهاند .در تحقیق پیش رو ،عفو بینالملل موفق شد تا به
دادنامه های صادره علیه هشت مدافع حقوق بشر دسترسی پیدا کند .این دادنامهها همگی نشان میدهند چطور
دادگاهها دامنه وسیعی از فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری را به عنوان «مدرک» فعالیتهای مجرمانه لحاظ
میکنند .چنین فعالیتهایی بازدید از مزار کشتهشدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری  ،۱۳88تماس با
خانواده های قربانیان نقض حقوق بشر از جمله زندانیان سیاسی سابق یا کنونی ،امضای طومار در حمایت از حقوق
بشر ،مصاحبه با رسانههای خارج ازکشور در مورد نقض حقوق بشر و یا صرفاً طرح مسائل حقوق بشر در شبکههای
اجتماعی مثل فیس بوک یا توییتر را دربرمیگیرد.
اتهاماتی که به طور رایج علیه مدافعان حقوق بشر اعمال میشود از قانون مجازات اسالمی گرفته شدهاند و تقریباً
همواره شامل این موارد هستند« :اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» (ماده « ،)۶۱۰تشکیل
جمعیتی بیش از دو نفر با هدف برهم زدن امنیت کشور» (ماده  )۴۹8و یا «عضویت در جمعیتی بیش از دو نفر با
هدف برهم زدن امنیت کشور» (ماده  .)۴۹۹تعاریف این جرایم ناقض اصول قانونمداری است ،چرا که بسیار وسیع و
مبهم هستند و به مقامات اجازه میدهند که آنها را به طور خودسرانه و سلیقهیی اعمال کنند .به عالوه بسیاری از
این جرایم معادل با جرایم شناخته شده بینالمللی نیستند.
سایر جرایم مندرج در قانون مجازات اسالمی که به طور معمول برای محاکمه مدافعان حقوق بشر به کار میرود
عبارتند از «تبلیغ علیه نظام» (ماده « ،)5۰۰اهانت به مقام معظم رهبری» (ماده  )5۱۴و «اهانت به مقدسات اسالم»
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(ماده  .)5۱۳این جرایم بیان آزادانه ایدهها و عقاید را بر خالف تعهدات بینالمللی ایران به حقوق بشر جرم تلقی
میکنند.
فشار اعمالشده در طول سالها ،به ویژه پس از سال  ،۱۳88باعث شده که در ایران هیچ سازمان غیردولتی که با
مجوز قانونی در حوزه حقوق بشر فعالیت کند و منتقد حکومت باشد نتواند شکل بگیرد .در نتیجه کسانی که گرفتار
افزایش اخیر فشارها شدند مدافعان حقوق بشری هستند که فعالیتهایشان را به صورت مستقل یا به عنوان بخشی از
گروه های غیررسمیای که از اهداف مشابهی حمایت میکنند پی میگیرند .این افراد برای ارتباط و برنامهریزی اتکای
زیادی به رسانههای اجتماعی دارند .در نتیجه مقامات به طور روزافزونی پستهای مربوط به حقوق بشر را به عنوان
مدرکی بر فعالیتهای مجرمانه مورد استفاده قرار دادهاند .برخی احکام دادگاهها همچنین مدافعان حقوق بشر را از
حضور در فضای مجازی برای مدت معینی منع کردهاند.
سایر اقدامات مجرمانه انگاشته شده از جانب مقامات دادستانی و دادگاهها عبارتند از مکاتبه با نهادهای غیردولتی بین
المللی نظیر عفو بینالملل و یا سازمانهای بین المللی و بینادولتی مانند سازمان ملل یا اتحادیه اروپا .یک نمونهی
آشکار پرونده نرگس محمدی است که پس از مالقات با نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجه در روز جهانی
زن در  ۱۷اسفند  ۱۳۹۲با اتهامات متعدد امنیتی روبرو و نهایتا به  ۱۶سال زندان محکوم شد .او در حال حاضر در
حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین است .آرش صادقی نمونه دیگری است از کسانی که به دلیل
فعالیت حقوق بشری خود از جمله ارتباط با عفو بین الملل و ارسال اطالعات در مورد نقض حقوق بشر به گزارشگر
ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و اعضای پارلمان اروپا در مجموع به  ۱۹سال زندان محکوم
شده است.
مدافعان حقوق بشری که دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد اطالعرسانی کردهاند
با اقدامات تالفیجویانه روبرو شدهاند .مثالً محمد ملکی برای چنین حرکتی از شهریور  ۱۳۹۰از سفر به خارج از
کشور منع شده و سعید شیرزاد در حال گذراندن دوران محکومیت پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه
امنیت کشور» است .این اتهام تماما مربوط به فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری او بوده است.
مجرمانگاری مدافعان حقوق بشر در ایران در بستری از کارزارهای بدنامسازی و اتهامزنی علیه مدافعان حقوق بشر به
خصوص در فضای اینترنتی صورت میپذیرد .مقامات به طور دائم دفاع از حقوق بشر را معادل «جاسوسی»« ،تبانی
علیه امنیت ملی»« ،فتنهگری» و حمایت از «منافقین» (اصطالح موهنی که مقامات ایران به افراد دارای ارتباط حقیقی
یا متصور با سازمان مجاهدین خلق ایران اطالق میکنند) قرار میدهند.
محاکمههای ناعادالنه
محاکمه مدافعان حقوق بشر بر اساس اتهامات مربوط به امنیت ملی در دادگاههای انقالب برگزار میشود که مشخصه
آنها دادرسیهای ناعادالنه ،سریع و اغلب مخفیانه است .به هیچ یک از مدافعان حقوق بشری که پروندهی آنان در
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این گزارش ذکرشده از زمان دستگیری و در طی بازپرسیها اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است .این افراد اغلب
به مدت طوالنی در حبس انفرادی نگاه داشته شدهاند که معادل شکنجه به حساب میآید و امکان دسترسی آنان به
خانواده و وکیل وجود نداشته و یا اندک بوده است .بسیاری از آنان در طی بازپرسی مورد شکنجه و بدرفتاریهای
دیگر قرار گرفتهاند و مجبور به «اعتراف» شدهاند .قاضیها دستور تحقیق در مورد شکایات مربوط به این شکنجهها و
بدرفتاریهای دیگر را صادر نکردهاند که این امر ناقض قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری ایران و نیز ناقض میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران در آن عضویت دارد.
عرصههای کلیدی کارزارهای حقوق بشری در ایران
مدافعان حقوق بشری که مورد هدف حکومت قرار گرفتهاند افرادی با سابقه فعالیت در طیف متنوعی از موضوعات
حقوق بشری در ایران هستند.
مقامات کسانی را که در جنبش رو به رشد علیه مجازات اعدام شرکت دارند مورد هدف قراردادهاند و آنان را اغلب به
«تهدید امنیت ملی» و «ضدیت با اسالم» متهم میسازند.
نرگس محمدی ،نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت  ۱۳۹5به  ۱۶سال زندان محکوم شد ۱۰ .سال
از این محکومیت به دلیل شرکت داشتن او در کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران  -که به نام اختصاری فارسی آن
لگام شناخته میشود  -بوده است .این کارزار در سال  ۱۳۹۲توسط چندین مدافع سرشناس حقوق بشر برپا شد .سایر
فعاالن علیه مجازات اعدام که مورد هدف قرار گرفتهاند عبارتند از آتنا دائمی و امید علیشناس که هر یک به هفت
سال زندان به دلیل مخالفت مسالمت آمیز با مجازات اعدام محکوم شدهاند .این مخالفت شامل انتقاد از کارنامه اعدام
مقامات در فضای اینترنت ،توزیع جزوه علیه مجازات اعدام و شرکت در گردهماییهایی در بیرون زندان در همبستگی
با خانواده های محکومشدگان به اعدام بوده است.
هنرمندانی که صرفا در آثار هنری خود به مجازات اعدام پرداختهاند نیز مجرم تلقیشدهاند .یک نمونه ،مورد نویسندهای
به نام گلرخ ابراهیمی ایرایی است که در سال  ۱۳۹۴محکوم به شش سال زندان بر اساس اتهاماتی مشتمل بر
«توهین به مقدسات اسالم» به دلیل نگاشتن داستانی منتشر نشده در مورد مجازات دهشتناک سنگسار شد.
فعاالن حقوق زنان نیز در بستر تبعیض و خشونت رایجی که زنان و کودکان دختر به طور روزمره در ایران با آن مواجه
هستند تحت فشارهای تجدید شده قرار گرفتهاند .این سرکوب پس از آن که گروهی از زنان در آبان  ۱۳۹۴کارزاری
را به منظور حمایت از نامزدهای زن مدافع حقوق زنان در انتخاب مجلس در سال  ۱۳۹5به راه انداختند تشدید شد.
در سه ماهه پایانی  ۱۳۹۴و سه ماهه نخست  ۱۳۹5بیش از  ۱۲تن از این فعاالن احضار شده و مورد بازجویی قرار
گرفتند و تهدید به حبس شدند .میزان این تهدیدها به حدی بود که سبب شد این کارزار در نهایت به کار خود پایان
دهد.
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نهادهای اطالعاتی و امنیتی ایران با اقدامات مراقبتی و شنود سعی کردهاند تا هر تالش جدییی از سوی فعاالن حقوق
زنان برای به چالش کشیدن تبعیضهای جنسیتی مورد حمایت حکومت را در نطفه خفه کنند .این اقدامات تحت
نظر گرفتن فعالیتهایی که در طی مسافرت به خارج از کشور صورت میگیرد را نیز شامل میشود .یک نمونه مورد
عالیه مطلبزاده است که به دلیل شرکت در یک کارگاه مربوط به «توانمندسازی زنان و انتخابات» در گرجستان
در مهر  ۱۳۹5با محاکمه بر اساس اتهامات امنیتی روبرو شده است.
حمالت شدت یافته علیه فعاالن حقوق زنان توأم شده است با گفتمان رسمی که به روشنی فمینیسم را عمل مجرمانه
تلقی میکند و هر نوع ابتکار عمل در رابطه با حقوق زنان را به عنوان «توطئهای» علیه امنیت ملی توصیف میکند.
این رویکرد خصمانه نه تنها متوجه فعاالن حقوق زنان ،بلکه حتی شامل حال اشخاص منفرد در دولت حسن روحانی
که سعی کردهاند تالشهایی برای بهبود شرایط زنان در کشور انجام دهند مثل شهیندخت موالوردی ،معاون امور
زنان و خانواده رییس جمهور ایران ،هم شده است.
زنانی که به حجاب اجباری معترض هستند هم از سوی کارزارهای بدنامسازی و اتهامزنی رسانههای رسمی ایران به
شکلی شدید مورد اهانت قرار گرفتهاند .یک نمونه که به خوبی این روند را برجسته میکند مورد مسیح علینژاد،
فعال حقوق زنان و روزنامهنگار ایرانی مقیم آمریکا است که پس از آن که کارزار آنالینی به نام «آزادیهای یواشکی
زنان در ایران» در مخالفت با حجاب اجباری به راه انداخت در رسانههای رسمی حکومت ایران به طور مدام در معرض
اهانتهای جنسی قرار گرفت و توسط کاربرانی از شبکههای اجتماعی که گمان میرود وابسته به نهادهای امنیتی
باشند تهدید به تجاوز و قتل شد.
کارگرانی که ممنوعیت اتحادیههای کارگری مستقل را به چالش میکشند هم بهای گزافی برای شجاعت خود
پرداختهاند .باور میرود که تعداد فعاالن حقوق کارگران زندانی از سال  ۱۳۹۲کاهش یافته است .با این حال فعاالن
حقوق کارگران همچنان بر اساس اتهامات امنیتی بی اساس به حبسهای طوالنی مدت محکوم شدهاند .برخی از این
افراد در طی بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار گرفتهاند .برخی دیگر از فعاالن حقوق کارگران از جمله
کسانی که اخیراً پس از تکمیل دوران حبس خود آزاد شدهاند همچنان با آزار و اذیت از سوی ماموران اطالعاتی و
امنیتی ،اخراج از کار و خشونت نیروهای انتظامی مواجه بودهاند .این در حالی است که سازمانهای مستقل کارگری
در کمتر دورهای به اندازه دوران حاضر مورد نیاز بودهاند ،چرا که تورم صعودی ،کاهش میزان یارانهها ،دستمزدهای
معوقه و وضعیت متزلزلِ اشتغال ،میلیونها نفر از اقشار کمدرآمد را برای ادامه زندگی با دشواری روبرو کرده است.
از فعاالن حقوق کارگران که در حال حاضر به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیزشان زندانی شدهاند اسماعیل عبدی،
آموزگار ریاضی و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران ،است که در حال گذراندن حکم شش ساله زندانش
است .خطر زندان بر سر بسیاری دیگر از فعاالن حقوق کارگران نیز سایه افکنده است ،از جمله محمدرضا نیکنژاد،
عضو سابق هیأت مدیران کانون صنفی معلمان تهران؛ مهدی بهلولی ،عضو کانون صنفی معلمان تهران؛ محمود
بهشتی لنگرودی ،سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران؛ سه عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
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و حومه به نامهای داوود رضوی ،ابراهیم مددی و رضا شهابی؛ و یک عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به نام جعفر
عظیمزاده.
وکالی مدافع زندانیان عقیدتی و سایر قربانیان نقض حقوق بشر در این سرکوب با رفتار بهتری مواجه نشدهاند .وکیل
برجسته حقوق بشری ،عبدالفتاح سلطانی ،همچنان در زندان به سر میبرد و دوره  ۱۳ساله زندانش را میگذراند
که بر اساس اتهامات واهی امنیتی برای او صادر شد .نهادهای امنیتی همچنان وکالی حقوق بشری ،از جمله کسانی
که اخیراً از زندان آزاد شدهاند را مورد مزاحمت و بازجویی قرار میدهند تا مانع از این شوند که آنان بتوانند وظایف و
مسؤولیتهای حرفهای خود را به طور مؤثری ایفا نمایند .بعضی حتی از حرفه وکالت منع شدهاند .وکالیی که در سال
 ۱۳88مجبور به گریز و آمدن به تبعید شدند نمیتوانند با حس امنیت به کشور بازگردند ،چرا که با تحقیقات کیفریِ
در جریان روبرو هستند.
در نتیجه این وضعیت ،وکالی حقوق بشر در ایران در معرض نیستی قرار گرفته و تنها تعداد کمی از وکال وظیفه
خطیر ارائه خدمات حقوقی مستقل و مؤثر را به زندانیان عقیدتی و سایر قربانیان نقض حقوق بشر بر دوش گرفتهاند.
این وکال اغلب با طیفی از اقدامات سرکوبگرانه مواجه هستند :مداخلههای خودسرانه به منظور منع یا محدود ساختن
مالقات آنان با موکالنشان ،تعویق دسترسی به پروندههای دادگاه ،فقدان تسهیالت مناسب به منظور مشاوره و ارتباط
خصوصی با موکالن ،حضور مأمورین امنیتی و مسؤولین زندان در طی مالقات با موکالنشان و منع خروج از کشور.
یک دسته دیگر از فعاالن حقوق بشر که مورد هدف قرار گرفتهاند ،مدافعان حقوق اقلیتهای مذهبی هستند،
اقلیتهایی که برای چندین دهه تحت سرکوب و تبعیض بودهاند .اعضای جامعه بهائیت که از سوی مقامات یک فرقه
«ضاله» تلقی میشود علیالخصوص با آزار و اذیت ،دستگیری و بازداشت خودسرانه و محاکمههای کیفری به خاطر
انتقاد از محرومیت از ثبت نام در مراکز آموزش عالی و تشکیل دانشگاههای مخفی خود به منظور ارائه آموزش عالی
به جوانان بهایی مواجه بودهاند .نوید خانجانی ،یکی از اعضای بنیانگذار کمیته پیگیری حق تحصیل دانشجویان
بهائی و انجمن مخالفت با تبعیض در آموزش ،از مرداد  ۱۳۹۱بازداشت شده است .او به خاطر فعالیتهای
مسالمتآمیزی حقوق بشریاش به  ۱۲سال و پنج ماه زندان محکوم شده است روحیه صفاجو ،یک دانشجوی ۲۰
ساله بهایی ،در اسفند  ۱۳۹۴دستگیر و به مدت یک ماه در بازداشت نگه داشته شد که هشت روز آن به صورت
انفرادی بود .مقامات متعاقباً او را به «انتشار اکاذیب» متهم ساختند .به گفتهی آنان اساس این اتهام پستهای انتقادی
او در صفحه فیسبوکاش است .او از  8فروردین  ۱۳۹5با قید وثیقه آزاد شده و منتظر جلسه دادگاه خود است.
مدافعانی که سعی در پیشبرد حقوق اقلیتهای قومی یا ملی دارند به طرز مشابهی از طرف نهادهای امنیتی مورد
تهدید ،محاکمه و زندانی شدن به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری خود قرار گرفتهاند .به آنان به طور
مکرر برچسب «تجزیه طلب» زده شده و متهم به تنشآفرینی به منظور تضعیف تمامیت ارضی ایران شدهاند.
علیرضا فرشی ،متعلق به اقلیت ترک آذربایجانی ایران و بنیانگذار کارزار اینترنتی برای گرامیداشت روز بینالمللی
زبان مادری در اسفند  ۱۳۹5محکوم به  ۱5سال زندان بر اساس اتهاماتی مثل «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه
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امنیت کشور» و «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» شد .اساس این محکومیت فعالیتهای مسالمت
آمیز وی بوده است.
محمد علی عموری ،یک فعال متعلق به اقلیت عرب اهوازی ایران و بنیانگذار گروه حقوق فرهنگی الحوار  -در عربی
به معنی «گفتوگو»  -که اکنون منحل شده ،از سال  ۱۳۹۱در انتظار اجرای حکم اعدام است .رحمان عساکره دیگر
عضو بنیانگذار الحوار ،از سال ۱۳8۹یک حکم زندان  ۲۰ساله را تحمل میکند .هر دوی این افراد به دلیل فعالیتهای
مسالمتآمیزشان در الحوار که شامل تبلیغ زبان ،هویت و فرهنگ عربی بوده متهم به محاربه شدهاند.
مقامات همچنین تالشهای تازهای را برای سرکوب مدافعان حقوق بشری که به نیابت از افرادی که در طی دهه ۶۰
به صورت خودسرانه و سریع اعدام شده و یا سربهنیست شدهاند و خانوادههای آنها ،در جستوجوی حقیقت ،عدالت و
جبران خسارت هستند از سر گرفتهاند .در میان این مدافعان بسیاری از خویشاوندان قربانیان نیز هستند که تقاضای
این را دارند که بدانند چه بر سر عزیزانشان آمده و مسببین را به محضر عدالت بیاورند .منصوره بهکیش و راحله
راحمیپور در میان کسانی هستند که اخیرا به صرف تالش برای کشف حقیقت ،برگزاری مجلس یادبود و یا بازدید
از محل گورهای دسته جمعی که باور میرود عزیزانشان در آن جا دفن شدهاند ،بر مبنای اتهامات امنیتی به زندان
محکوم شدهاند .مریم اکبری منفرد که در حال گذراندن حکم  ۱5ساله زندان است به دلیل ثبت شکایت در دفتر
دادستانی از داخل زندان در مهر  ۱۳۹5که طی آن خواستار تحقیق رسمی در مورد اعدامهای فراقضایی زندانیان
سیاسی از جمله خواهر و برادرانش در  ۱۳۶۷شده بود با اعمال تالفیجویانهای همچون محرومیت از مراقبت پزشکی
و تهدید به افزایش سه ساله مجازات زندان و تبعید به زندانی دورافتاده مواجه شده است.
این تجدید سرکوب در پی فراخوانهای تازه برای رسیدگی به کشتار فراقضایی چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان
سال  ۱۳۶۷رخ داده است .آن چه به احیای این فراخوانها دامن زده انتشار فایل صوتی آیتاهلل منتظری در مرداد
 ۱۳۹5بود که در آن میتوان صدای مقاماتی را شنید که طی یک جلسه مالقات در سال  ۱۳۶۷در مورد جزئیات نقشه
های خود برای اجرای اعدامهای دسته جمعی بحث و از آنها دفاع میکنند .پخش این فایل صوتی زنجیرهای از
واکنشهای بی سابقه از سوی مقامات بلندپایه را برانگیخت و به این انجامید که آنان برای نخستین بار بپذیرند که
کشتارهای دسته جمعی سال  ۱۳۶۷در باالترین سطوح حکومت برنامهریزی شده بود.
برخی از مدافعان حقوق بشرِ هدف قرارگرفته به خاطر جستوجوی حقیقت و عدالت کسانی هستند که پس از انقالب
 ۱۳5۷به دنیا آمدهاند .آنها به شبکههای اجتماعی و سایر مجاری روی آوردند تا جنایتهای گذشته را مورد بحث
قرار دهند و در گردهماییهایی به یادبود کشتهشدگان درخاوران (گورستان متروکهای در جنوب تهران که محل دفن
هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در تابستان  ۱۳۶۷در گورهای بینشان دستجمعی است) شرکت جویند .دادنامههای
صادره علیه آتنا دائمی  ۲۹ساله و امید علیشناس  ۳۳ساله نمونههایی هستند از احکام قضایی بررسی شده توسط
عفو بینالملل که در آنها مشارکت در بحثهای اینترنتی در مورد کشتارهای سال  ۱۳۶۷به عنوان مدرکی بر فعالیت
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«مجرمانه» که تهدیدکننده امنیت کشور و توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران محسوب شده ،ذکر شده و در
محکومیت مدافعان حقوق بشر به کار رفته است.

قوانین و معیارهای بینالمللی مربوطه
الگوهای اعمال فشار بر مدافعان حقوق بشر که توسط عفو بینالملل مستند شده است ناقض معاهدههای بینالمللی
است که ایران در آنها عضویت دارد ،از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی .اعالمیه سازمان ملل در مورد «حقوق و مسؤولیت افراد ،گروهها و سازمانهای جامعه
برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی» حقوق موجود را در زمینهای که قابل اطالق به فعالیت
مدافعان حقوق بشر باشد به روشنی بیان میدارد .این اعالمیه حق هر فرد را «برای ترویج و تالش در حمایت و تحقق
حقوق و آزادیهای اساسی بشر در سطوح ملی و بین المللی ،چه به طور فردی و چه به همراه دیگران» به رسمیت
شناخته است.
توصیهها
برای اطمینان یافتن از جلب احترام و حمایت از فعالیت پراهمیت مدافعان حقوق بشر ،پایان دادن به جو هراسی که
آنان با آن مواجهند و ایجاد یک محیط امن و پویا که آنان در آن بتوانند فعالیتهای خود را بدون هراس از اعمال
تالفیجویانه انجام دهند ،اقداماتی فوری و گسترده مورد نیاز است .این امر همچنین یک قدم ضروری در جهت بهبود
وضعیت حقوق بشر تمام کسانی است که در ایران زندگی میکنند.
عفو بینالملل مقامات ایرانی را به اقداماتی از جمله اقدامات زیر فرا میخواند:


آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی مدافعان حقوق بشر که به صرف استفاده مسالمتآمیز از حقوق مربوط
به آزادی بیان ،تشکل و تجمعات زندانی شدهاند.



به رسمیت شناختن آشکار فعالیت قانونی مدافعان حقوق بشر ،پایان دادن به جرمانگاری فعالیتهای
مسالمتآمیزی که حقوق بشر را ترویج و از آن دفاع میکنند ،از جمله ارتباط و تعامل با ساختارهای حقوق
بشری بینالمللی و منطقهای و تضمین یک محیط امن و پویا که در آن بتوان بدون هراس از تالفیجویی،
کیفر و یا ارعاب از حقوق بشر دفاع و آن را ترویج کرد.



رفع سریع محدودیتهای اعمال شده بر حق تشکل که افراد را از شکلدهی و عضویت در نهادهای غیردولتی
حقوق بشر و اتحادیههای مستقل صنفی باز میدارد.

عفو بینالملل همچنین دیگر کشورها ،به خصوص اتحادیه اروپا و اعضای آن را که دوره تازهای از گفتوگوهای دوطرفه
در مورد حقوق بشر را با ایران آغاز کردهاند ،به این موارد فرا میخواند:
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تاکید بر درخواست آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی مدافعان حقوق بشری که به صرف فعالیتهای
مسالمتآمیزشان زندانی شدهاند در طی گفتوگوهای سیاسی و سایر تعامالت دو جانبه با مقامات ایرانی.
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 ۲روششناسی
گزارش حاضر وضعیتی را که مدافعان حقوق بشر در طی چهار سال گذشته با آن مواجه بودهاند مورد تجزیه و تحلیل
قرار میدهد .بازه زمانی مورد تحقیق از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور در سال  ۱۳۹۲شروع
میشود تا ببیند از نظر عینی این تصور و باور اغلب مطرح شده از سوی رسانههای غربی و سیاستگذاران کشورهای
اروپای غربی که افزایش مشارکت بینالمللی ایران با بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور همراه شده تا چه حد واقعیت
دارد.
این گزارش به  ۴5نفر که به خاطر فعالیتهای حقوق بشری مسالمتآمیزشان مورد آزار قرار گرفتهاند ،اشاره میکند،
آزارهایی که از زیرنظر بودن تا مورد مزاحمت قرار گرفتن ،محاکمه و زندانی شدن را شامل میشود .پرونده  ۲۱فعال
حقوق بشر با جزییات مبسوط ثبت شده است ۱۲ .نفر از این تعداد «مجرم» شناخته شده ،حکمشان را دریافت کرده
و در زمان تدوین نهایی گزارش در تاریخ  ۲۱تیر  ۱۳۹۶در حال گذراندن دوره زندان خود بودهاند 5 .نفر از آنان آزاد
اما منتظر دریافت رأی دادگاه تجدیدنظرشان هستند .دو نفر از آنان آزادند ،اما در گیر و دار روند محاکمه خود هستند.
یک نفر محکوم به زندان شده ،اما در دوره تنظیم این گزارش در مرخصی موقت به سر میبرد و یک نفر هم آزاد است،
اما ممنوعالخروج شده است ۱5 .نمونه (از  ۲۱نمونه) پروندههایی هستند که از سال  ۱۳۹۲در جریان بودهاند .پنج نفر
از آنها  -عبدالفتاح سلطانی ،نوید خانجانی ،مریم اکبری منفرد ،رحمان عساکره و محمدعلی عموری -پیش
از  ۱۳۹۲زندانی شدهاند ،اما در طی دوره مورد بررسی همچنان در بند بودهاند .یک نمونه هم مربوط به فعالی میشود
که اکنون آزاد است ،اما از سال  ۱۳۹۰ممنوعالخروج شده است.
در هر پرونده ،عفو بینالملل از طریق منابع موثق که شامل فعاالن حقوق مستقل و وکال میشود اطالعات الزم را جمع
آورد تا اطمینان حاصل کند که فعاالن حقوق بشری به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیزشان مورد هدف حکومت قرار
گرفتهاند.
در مورد هشت مدافع حقوق بشر ،عفو بینالملل توانست به دادنامههای صادره علیه آنها دسترسی پیدا کند .در سایر
موارد که چنین مدارکی در دسترس نبود و یا امکان دستیابی بیخطر به آنها وجود نداشت ،عفو بینالملل اطالعات
خود درباره جزییات احکام را از طریق منابع موثق از جمله فعاالن حقوق بشر ،وکال و خویشاوندان به دست آورد .یک
منبع دیگر ،مطالعه آن دسته از شهادتهای مدافعان حقوق بشر و خانوادههایشان بود که منتشر شده و در دسترس
عموم قرار گرفتهاند.
متن احکام کیفری صادر شده در ایران اغلب در دسترس نیستند ،زیرا سیستم عدالت کیفری این کشور قانون مشخصی
دربارۀ در دسترس عموم قرار دادن احکام دادگاهها ندارد که این خود بر خالف تعهدات ایران تحت قوانین و
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استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است .در بعضی موارد ،افراد نسخه کتبی حکم دادگاه را دریافت کردهاند ،اما از به
اشتراک گذاشتن آن از ترس اقدامات تالفیجویانه اجتناب ورزیدهاند.
در انجام تحقیق ،عفو بینالملل با  ۲۲نفر از جمله مدافعان حقوق بشر ،خانوادهها و وکالی آنها گفتوگو کرد .تمام
این گفتو گوها به زبان فارسی و از راه دور از طریق تلفن و یا اپلیکیشنهای پیامرسان اجتماعی انجام شد .عفو
بینالملل به منظور تأمین امنیت منابع مورد مصاحبه نام آنها را محفوظ نگه داشته است ،مگر این که جز این ذکر
شده باشد .از همین رو در این گزارش به زمان و مکان و نحوه دقیق انجام مصاحبه اشارهای نشده است.
عفو بینالملل همچنین بیانیههای صادره توسط مقامات ایرانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در رابطه با موارد
مربوط با مدافعان حقوق بشر و رویکرد کلی حکومت به حقوق بشر را مورد بررسی قرارداده است .این بیانیهها شامل
بیانیههای رسمی ایران در مجامع بین المللی همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز در طی گفتوگوها با
اتحادیه اروپا و همچنین پاسخ آنان به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران میشود.
بیانیههای رسمی درمورد حقوق بشر که توسط خبرگزاریهای حکومتی و همسو با حکومت نقل شده نیز در نظر
گرفته شده است.
دسترسی به اطالعات واجد جزئیات ،از جمله مدارک مستند یکی از مالحظات مهم در گزینش موارد برای این گزارش
بوده است .به طور کلی عفو بین الملل قادر بود که دسترسی بیشتری به اطالعات مربوط به مدافعان حقوق بشر ساکن
تهران داشته باشد .عفو بین الملل تالشهایی را مصروف این ساخت تا این محدودیت با تنوع بخشیدن به منابع
اطالعاتی رفع شود و نقض حقوق مدافعان حقوق بشری متعلق به اقلیتهای قومی ساکن خارج از پایتخت را ثبت
نمود .با این حال عفو بین الملل متوجه است که تعداد پروندههای مدافعان حقوق بشر ساکن تهران در گزارش خارج
از تناسب است.
انجام تحقیق در مورد حقوق بشر در ایران با چالشهای فراوانی همراه است .مقامات ایران به طور کلی به گروهها و یا
متخصصین بین المللی حقوق بشر اجازه بازدید از کشور را نمیدهند .از سال  ۱۳5۷تا کنون ،عفو بینالملل به طور
مکرر درخواست بازدید از ایران به منظور تحقیق را مطرح کرده است ،اما هیچگاه این اجازه به آن داده نشده است .به
عالوه همان طور که این گزارش نشان میدهد مقامات ایرانی ارتباط و تعامل مدافعین حقوق بشر با سازمانهای
بینالمللی را مجرمانه تلقی کردهاند.
عفو بینالملل در تاریخ  ۳۱خرداد  ۱۳۹۶نامهای به رئیس قوه قضائیه ارسال داشت که طی آن خواستار اطالعاتی در
مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر ،از جمله بسیاری از کسانی که در این گزارش برجستهاند ،شد و تقاضا کرد که
اطالعات درخواستی تا تاریخ  ۲۱تیر ارسال شود .تا این تاریخ مقامات پاسخی به این درخواست ندادهاند .عفو بینالملل
همچنان به دنبال موقعیتهایی خواهد بود که بتواند از طریق آنها نگرانیها و پیشنهادات خود را با مقامات ایرانی به
بحث بگذارد.
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عفو بینالملل از همه کسانی که اطالعات خود را با این سازمان به اشتراک گذاشتند قدردانی میکند .بدون همکاری
آنها تهیه این گزارش امکانپذیر نبود.
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 ۳پسزمینه
در طی یک دهه پس از انقالب  ،۱۳5۷مقامات ایرانی یک دستگاه حکومتی سرکوبگر را بنیان نهادند .آنان قوانینی
را به تصویب رساندند که محدودیتهای ناروایی را بر کاربرد حق آزادی بیان ،تشکل و تجمع مسالمتآمیز اعمال
میداشت ،از جمله قانون مطبوعات ،قانون مجازات اسالمی ،قانون فعالیت احزاب ،جمعیتها و انجمنهای سیاسی و
صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده.
در پاسخ به اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه در سال  ،۱۳88مقامات بر شدت
فشارهایی که تا به آن موقع هم برای سالها اعمالشده بود افزودند .هزاران نفر در طی ناآرامیهای پس از انتخابات
دستگیر شدند .اکثر افراد بازداشتی چند روز بعد آزاد شدند اما صدها نفر برای چندین هفته بدون امکان هر نوع ارتباط
در بازداشت نگه داشته شدند و عمالً قربانی ناپدیدشدگی اجباری

شدند۱.

در طی ماهها و سالهای بعد ،مدافعان حقوق بشر مورد محاکمه قرار گرفتند و زندانی گشته ،به سکوت واداشته و یا
به تبعید رانده شدند .نهادهای غیردولتی فعال در حوزه حقوق بشر توسط مسؤولین اطالعاتی و امنیتی به اجبار تعطیل
شدند ،اجازه ثبت پیدا نکردند و یا پروانه فعالیت برای آنها صادر نشد .در میان چنین نهادهایی میتوان به کانون
مدافعان حقوق بشر ،مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران و کمیته گزارشگران حقوق بشر اشاره کرد .در بسیاری موارد،
اعضا و بنیانگذاران این نهادها دستگیر و به حبس محکوم شدند.
مقامات ایرانی ادعا میکنند که دادرسیهای قضایی در ایران به نحو عادالنه و بیطرفانهای صورت میگیرند .بر خالف
این ادعا ،تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد که تضمینهای اساسی برای برخورداری از محاکمه عادالنه به طور
مستمر ،به خصوص در پروندههای امنیتی ،نقض شده است .گرچه قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۴
برخی اصالحاتِ مدتها به تأخیر افتاده را وارد قانون کرد ،سیستم قضایی ایران همچنان فاقد سازوکارهای مناسب
برای ضمانت حقوق افرادی است که بر اساس اتهامات کیفری مورد محاکمه و رودرروی دستگاه قدرتمند حکومت قرار
میگیرند۲.

پس از آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد  ،۱۳۹۲دولت او بالفاصله تالشهایی را آغاز کرد تا چهره
ایران را در صحنه جهانی بهویژه با توجه به برنامه اتمی بهبود بخشد .رئیس جمهوری جدید اظهار داشت که رفع
تحریمها علیه ایران و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر صحیح اولویت او خواهد بود.

۱برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بینالملل ،از اعتراض تا زندان :ایران ،یک سال پس از انتخابات ). (Index: MDE 13/062/2010
۲برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بینالملل ،اصالحات معیوب :قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران
).(Index: MDE13/2708/2016
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در  ۳آذر  ۱۳۹۲ایران و پن ج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد -چین ،فرانسه ،روسیه ،بریتانیا و ایاالت
متحده به همراه آلمان و کل نهاد اتحادیه اروپا ،بر سر برنامه جامع اقدام مشترک ،۳یک نقشه زمانبندی شده برای
دستیابی به راهحلهای مورد توافق طرفین که «تضمین خواهد کرد که برنامه هستهای ایران منحصراً صلحآمیزخواهد
بود» به توافق رسیدند ۴.تحت این توافق ،ایران اقداماتی را به اجرا گذاشت از جمله عدم غنیسازی اورانیوم بیش از 5
درصد و آمریکا و اتحادیه اروپا هم برخی تحریم ها علیه ایران را در طی دوره این اقدام مشترک به حالت تعلیق
درآوردند.
از آن زمان تا کنون ،روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا به حد قابل مالحظهای بهبود یافته و فرصتی
را نیز برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری فراهم آورده است .اتحادیه اروپا بیان داشته که حقوق بشر همچنان
یک حوزه مورد توجه است و «جزئی اصلی» از روابط تجدیدشده اتحادیه اروپا با ایران خواهد بود 5.به عنوان بخشی از
این موضوع ،اتحادیه اروپا در سال  ۱۳۹5اعالم کرد که گفتوگوهای معلقه در مورد حقوق بشر با ایران از سر گرفته
خواهد شد .بر اساس اصول راهبردی اتحادیه اروپا در زمینه گفتوگو با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا ۶و اصول
راهبردی در رابطه با مدافعان حقوق بشر ، ۷این گفتوگوها اصوالً باید صحنهای برای مشارکت نهادهای مدنی جامعه
فراهم کنند و موضوعات مربوط به مدافعین حقوق بشر را منظور سازند.

 ۳پروژه ایران« ،تیم ایران در وین مذاکرات هستهای را از سر میگیرد» ۲۰ ،اردیبهشت ،۱۳۹5
theiranproject.com/blog/2015/05/12/iranian-team-in-vienna-to-resume-nuclear-talks/
 ۴برنامه جامع اقدام مشترک ۳ ،آذر ،۱۳۹۲
www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2013/11/Iran-Nuclear-Agreement-Joint-Plan-of-Action.pdf
5کمیسیون اروپا« ،رابطه اتحادیه اروپا و ایران» ۲5 ،فرودین ،۱۳۹5
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1368_en.htm
 ۶اصول راهبردی اتحادیه اروپا در گفتگوهای حقوق بشری با کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا،
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Ar10115
 ۷اصول راهبردی اتحادیه اروپا در مورد مدافعان حقوق بشر،
www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
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 ۴مجرمسازی مدافعان حقوق بشر
انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری برای اولین بار در سال  ۱۳۹۲امیدهایی را چه در ایران و چه در سطح
بینالمللی در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور برانگیخت .اما در عمل دستگاههای قضایی و امنیتی فشار بر
مدافعان شجاع حقوق بشر را افزایش دادهاند .تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر ضربه سنگین دیگری بر جنبش
نحیف حقوق بشر ایران وارد آورده که هنوز در تالش است در پی سرکوبهای پس از انتخابات سال  ۱۳88جان تازه
بگیرد.
از سال  ۱۳۹۲تا به حال ،تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر در رابطه با فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشریشان
زندانی شدهاند .تعداد بیشتری تحت نظر ،مورد بازجویی و دادرسیهای کیفری طوالنی قرارگرفتهاند تا وادار به سکوت
شوند .به نظر میرسد که این موج سرکوب تالشی است از جانب بازوهای سرکوبگر حکومت در جهت درهمشکستن
هر آرزویی برای تغییر که از وعدههای آزادی بیشتر در طی فعالیتهای انتخاباتی حسن روحانی در  ۱۳۹۲حاصل آمده
بود.
در همین حال حسن روحانی و دولت وی از برداشتن هر گونه گام معناداری در پایان دادن به این آزار و اذیتها قصور
کردهاند .برعکس مقامات کابینه وی در مصاحبههای مطبوعاتیشان و بیانیههایشان به سازمان ملل ،با این ادعا که قوه
قضاییه در ایران مست قل است و هیچ کس در کشور به صرف استفاده مسالمتآمیز از حقوق مربوط به آزادی بیان،
تشکل یا تجمعات دستگیر نمیشود ،گزارشهای مربوط به این آزارها را به حاشیه راندهاند .به عنوان مثال در فروردین
 ۱۳۹۴جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،با حضور در یک تلویزیون آمریکایی اظهار داشت« :ما مردم را به خاطر
عقایدشان زندانی نمیکنیم  ...دولت مثل هر دولت دیگری طرحی برای بهبود و تعالی حقوق بشر در کشور دارد  ...اما
کسانی که مرتکب جرم میشوند ،قوانین کشور را نقض میکنند نمی توانند خود را در پشت این که یک روزنامهنگار یا
یک فعا ل سیاسی هستند مخفی کنند ،مردم باید قانون را رعایت کنند» 8.هنوز هیچ نشانی دال بر ارادهای دولت دوم
آقای روحانی برای تغییر این وضعیت دیده نمیشود.
استفاده ابزاری از اتهامات امنیتی و دیگر اتهامات کیفری سنگین در ایران برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق
بشر موضوع تازهای نیست .حتی محاکمههای از اساس به دور از عدالت در دادگاههای انقالب و مجازاتهای سنگین
زندان برای مدافعان حقوق بشر هم تازگی ندارد .با این وجود ،تمام مدافعان حقوق بشر که در گرداب سرکوب حکومت
گرفتار هستند به طور ملموس رفتار بدتری را از جانب نظام کیفری ستمگر ایران تجربه کردهاند.

 8شبکه پی بی اس ،چارلی رز« ،مصاحبه با محمد جواد ظریف» ۹ ،اردیبهشت www.youtube.com/watch?v=UzlbBZq-XoA ،۱۳۹۴
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از یک سو دادگاههای انقالب به طور فزایندهای حکمهای طوالنی زندان که در برخی موارد بیشتر از  ۱۰سال بوده
است را برای مدافعان حقوق بشر صادر کردهاند ۹.از سوی دیگر مقامات دادستانی و قضایی سطح الزم برای استناد به
جرایم امنیتی را پایین آوردهاند به طوری که دادگاهها در احکام خود حتی از اقدامات غیرمتشکل و شخصی هم به
عنوان «مدرک» فعالیت مجرمانه ذکر میکنند .چنین اقداماتی بازدید از مزار کشتهشدگان اعتراضات پس از انتخابات
ریاست جمهوری  ،۱۳88تماس با خانوادههای قربانیان نقض حقوق بشر از جمله زندانیان سیاسی سابق یا کنونی،
امضای طومار در حمایت از حقوق بشر ،مصاحبه با رسانههای خارج از ایران در مورد نقض حقوق بشر و یا صرف بحث
در مورد حقوق بشر در رسانههای اجتماعی مثل فیس بوک یا توییتر را دربرمیگیرد.
تماس با سازمانهای غیردولتی حقوق بشری مثل سازمان عفو بینالملل و یا سازمانهای بینادولتی مانند سازمان ملل
یا اتحادیه اروپا هم به عنوان «مدرک» برای اثبات جرم به کار رفته است .گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد
وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش اسفند  ۱۳۹5خود «رفتارهای تالفیجویانه بر علیه افراد به دلیل همکاری و
یا تماس آنان با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد یا نمایندگان آن» را مایه « نگرانی جدی»

خواند۱۰.

این شامل وضعیت سعید شیرزاد میشود که به خاطر فعالیتهای حقوق بشری مانند حمایت از خانوادههای زندان
سیاسی و نقش داشتن در ارسال گزارش به گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ،در حال
گذراندن دوره پنج ساله زندان در زندان رجایی شهر کرج است .او گفته است که در طی بازجویی ،ماموران وزارت
اطالعات او را «جاسوس سازمان ملل» خواندهاند ۱۱.یک نمونه گویای دیگر پرونده مدافع حقوق بشر سالخورده ،محمد
ملکی ،است که از سال  ۱۳۹۰به خاطر نامهنگاری به گزارشگر ویژه در مورد برخی از شکنجههایی که در دورههای
مختلف زندان در بین سالهای ۱۳۶۰و  ۱۳88تحمل کرده بود ممنوعالخروج شده

مدافع حقوق بشر سعید شیرزاد

است۱۲.

مدافع حقوق بشر محمد ملکی

 ۹بر اساس قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲افراد متهم و محکوم به دلیل جرائم متعدد فقط باید مجازات اشد را تحمل کنند ،اما هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم
باشد ،قضات ملزمند که مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ،تعیین نمایند .این موضوع به این
روند انجامیده که مقامات از ایراد چندین اتهام ساختگی علیه مدافعان حقوق بشر به عنوان وسیلهای جهت اطمینان از صدور احکام طوالنیتر زندان علیه آنان استفاده
میکنند.
 ۱۰گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ،گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران ،سند سازمان ملل متحد،A/HRC/34/65 ،
www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
 ۱۱رجوع کنید به عفو بینالملل« ،فعال حقوق بشر بازداشت شد» ).)Index: MDE 13/055/2014
 ۱۲رجوع کنید به عفو بینالملل« ،ممنوعالخروجی مدافع حقوق بشر سالخورده و بیمار» ).(Index: MDE 13/6367/2017
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مجرمانگاری مدافعان حقوق بشر در ایران در بستری از کارزارهای بدنامسازی و اتهامزنی به فعاالن حقوق بشر به
خصوص در فضای اینترنتی صورت میپذیرد .مدافعان حقوق بشر در بیانیههای رسمی و اخبار رسانههای حکومتی
دائما به عنوان «عنصر بیگانه»« ،خائن» و کسانی که قصدشان ضربه زدن به امنیت ملی و نابود کردن ارزشهای سنتی
جامعه است معرفی میشوند .دفاع از حقوق بشر معادل «جاسوسی»« ،تبانی علیه امنیت ملی»« ،تحریک به فتنهگری»
و حمایت از «منافقین» (اصطالح موهنی که مقامات ایران به افراد دارای ارتباط حقیقی یا متصور با سازمان مجاهدین
خلق ایران اطالق میکنند) قلمداد

میشود۱۳.

 ۱.۴ترکیب مدافعان مورد هدف
مدافعان حقوق بشر چه کسانی هستند؟
در راستای اعالمیه سازمان ملل متحد درباره مدافعان حقوق بشر مصوب  ۱۳۷۷و سایر موازین بینالمللی ،عفو بینالملل
کسی را مدافع حقوق بشر به شمار میآورد که به طور انفرادی یا همراه با دیگران برای دفاع و یا ترویج حقوق بشر در
سطوح محلی ،ملی ،منطقهای و یا بینالمللی بدون توسل یا توصیه به نفرتپراکنی ،تبعیض یا خشونت فعالیت می
کند.
مدافعان حقوق بشر میتوانند متعلق به هر قشر اجتماعی باشند ،آنان ممکن است روزنامهنگار ،وکیل ،پزشک ،پرستار،
معلم ،عضو اتحادیه کارگری  ،افشاگر ،کشاورز ،قربانی نقض حقوق بشر و بدرفتاری و یا بستگان این قربانیان باشند.
آنان میتوانند کارهای حقوق بشری خود را به عنوان بخشی از مسؤولیت حرفهای خود یا به صورت داوطلب ایفا کنند.
مدافعان حقوق بشر که توسط مقامات ایران هدف قرار گرفتهاند عبارتند از فعاالن کارزارهای علیه مجازات اعدام،
فعاالن حقوق زنان ،اعضای اتحادیههای کارگری ،وکالی حقوق بشر ،فعاالن حقوق اقلیتها و بستگان کسانی که در
طی دهه  ۱۳۶۰به صورت خودسرانه و سریع اعدام یا ناپدید شدهاند و اکنون خواهان پاسخگویی و مسئولیتپذیری
حکومت هستند.
روند فشار علیه برخی گروههای مدافع همچون فعاالن مخالف مجازات اعدام ،فعاالن حقوق زنان و کسانی که جویای
حقیقت و عدالت در رابطه با موارد نقض فاحش حقوق بشر در دهه  ۱۳۶۰هستند آشکارا شدت یافته است .این روند
مشتمل بوده بر حکمهای بهطور تکاندهنده طوالنیِ زندان ،بازجوییهایی که فعاالن آنها را به طور بیسابقهای شدید

 ۱۳به عنوان نمونه رجوع کنید به  :فارس نیوز« ،آرش صادقی :فعال حقوق بشر یا همکار منافقین؟» ،دی ،۱۳۹5
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951011001503؛ ثامن پرس« ،آرش صادقی؛ فعال حقوق بشر یا مجرم امنیتی» ۱۲ ،دی ،۱۳۹5
bit.ly/2sKfoof؛ اتاق خبر« ،هشتگ؛ کالهی که بر سر ساده لوحان رفت» ۱۴ ،دی http://otaghkhabar24.ir/news/79500 ،۱۳۹5؛ فانوس« ،واکنش
دادستان کل کشور به نامه نمایندگان مجلس درباره «نرگس محمدی» /تشکیل مثلث شوم برجام» ۲۷ ،مهر bit.ly/2sKDLSP ،۱۳۹5؛ «برابری فتنهگری با آزادی رسانه
در نگاه بی بی سیhttp://bbcpersian.net/n/q=286 ،۱۳۹5 ،؛ ما هستیم« ،دور همی فتنه گران این بار به چه بهانه ی برگزار شد؟» ۲۴ ،شهریور ،۱۳۹۳
http://ma-hastim.com/paper/2591/archive
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و خشن توصیف کردهاند و بیانیههای رسمی در رسانههای حکومتی که به طور متداول به مدافعان حقوق بشر برچسب
«عامالن بیگانه» و «خائنینی» که قصد آسیبرسانی به امنیت ملی و تخریب ارزشهای سنتی الصاق میکند .در
بسیاری موارد به نظر می رسد که انگیزه مسؤولین در این امر میل به محدودسازی کنشگریها و کارزارهای از
سرگرفته شده فعالین باشد .برپای کارزار لغو گام به گام اعدام در ایران (که به نام اختصاری فارسی آن لگام شناخته
میشود) و کارزار تغییر چهره مردانه مجلس توسط فعاالن برجسته در ۱۳۹۳محرکهای مهمی از این لحاظ هستند.
یک عامل مهم دیگر انتشار فایل صوتی آیتاهلل منتظری در مرداد  ۱۳۹5بوده که در آن میتوان برای نخستین بار
صدای مقامات بلندپایهای را شنید که طی یک جلسه مالقات در سال  ۱۳۶۷جزئیات نقشههای خود در مورد اعدامهای
دستهجمعی و فراقضایی سال  ۱۳۶۷را به بحث میگذارند و از آن دفاع میکنند.
این فایل صوتی ،درخواستها برای رسیدگی به کشتار هزاران زندانی سیاسی در طی موجی از اعدامهای فراقضایی در
سراسر کشور در طی  ۱۳۶۷را احیا کرده است .این موضوع خود به تجدید تالشهای مقامات به منظور ساکت کردن
هر نوع بحث عمومی در مورد نقض فاحش حقوق بشر در طی دهه  ۶۰انجامید.
ضربآهنگ سرکوبگری در مورد بقیه گروهها از قبیل فعاالن حقوق اقلیتها ،اعضای اتحادیههای کارگری و وکالی
حقوق بشر کمابیش به میزان سابق باقی مانده است .از سال  ۱۳۹۲تا کنون تعداد زیادی از اعضای اتحادیههای
کارگری و وکالی حقوق بشر که در طی سرکوبهای پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری
۱۳88زندانی شدند پس از طی دوران محکومیت خود آزاد شدهاند .اما فضای ترس حاکم در میان آنها همچنان پایدار
است ،چرا که مقامات همچنان به اقداماتی مثل مزاحمت ،بازجویی و به جریان انداختن پرونده های کیفری جدید و
محرومیتهای شغلی دست میزنند تا آنان را از انجام فعالیتهای حقوق بشریشان بازدارند.
در میان مدافعان حقوق بشر مورد هدف قرار گرفته از  ۱۳۹۲تا امروز ،دسته جدیدی از مدافعان جوان نیز وجود دارند
که به رغم فشارهای شدید از سال  ۱۳88به صحنه آمدهاند .این مدافعان جوان که بسیاری از آنان پس از انقالب
 ۱۳5۷به دنیا آمدهاند از برخی لحاظ از همتایان مسنتر خود متفاوتند .از آنجا که مقامات به طور مؤثری تمامی
نهادهای غیر دولتی کشور را که در زمینه مسائل حقوق بشر فعال بودند و موضعی انتقادی نسبت به حکومت داشتند
منحل ساختهاند ،این مدافعان جوان بدون آموزش رسمی یا حمایت نهادهای غیردولتی از حقوق بشر دفاع میکنند.
در نتیجه ،آنان فعالیتهای خود را به صورت مستقل یا به عنوان بخشی از گروههای غیررسمی و شخصی که از اهداف
مشابهی حمایت میکنند پیمیگیرند .آنان به منظور هماهنگی به رسانههای اجتماعی و سایر وسایل ارتباط اینترنتی
تکیه میکنند .مقامات در عوض به طور فزایندهای از پستهای مربوط به حقوق بشر در فیسبوک و سایر رسانههای
اجتماعی بهعنوان «مدرک» فعالیت مجرمانه استفاده کردهاند ۱۴.این گونه روشها ،تالش جدیدی به منظور در هم
شکستن مدافعان حقوق بشر و فرستادن این پیام دلهرهآور است که کسانی که جرأت انتقاد از بیعدالتی را داشته
باشند تحمل نخواهند شد.

۱۴مقامات ایرانی همچنین افرادی را به دلیل پستهای مرتبط با موضوعات غیر از حقوق بشر در فیسبوک دستگیر ،محکوم و زندانی کردهاند .رجوع کنید به عفو بینالملل،
«حکم اعدام برای سب النبی» ).(Index: MDE 13/064/2014
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 ۲.۴اتهامات ساختگی ،محاکمههای ناعادالنه
اتهاماتی که به طور معمول علیه مدافعان حقوق بشر اعمال میشود از قانون مجازات اسالمی گرفته شدهاند و تقریباً
همواره شامل این موارد هستند« :اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» (ماده « ،)۶۱۰تشکیل
جمعیتی بیش از دو نفر با هدف برهم زدن امنیت کشور» (ماده  )۴۹8و یا «عضویت در جمعیتی بیش از دو نفر با
هدف برهم زدن امنیت کشور» (ماده  .)۴۹۹تعریف این جرایم ناقض اصول قانونمداری است چرا که بسیار وسیع و
مبهم هستند و به مقامات اجازه میدهند که آنها را به طور خودسرانه و سلیقهای اعمال کنند .به عالوه بسیاری از
این جرایم معادل با جرایم شناخته شده بینالمللی نیستند.
سایر جرایم مندرج در قانون مجازات اسالمی که به طور معمول برای محاکمه مدافعان حقوق بشر به کار میرود
عبارتند از «تبلیغ علیه نظام» (ماده « ،)5۰۰اهانت به مقام معظم رهبری» (ماده  )5۱۴و «توهین به مقدسات اسالم»
(ماده  .)5۱۳این جرایم بیان آزادانه ایدهها و عقاید را بر خالف تعدات بینالمللی ایران به حقوق بشر جرم تلقی
میکنند.
محاکمه مدافعان حقوق بشر بر اساس اتهامات امنیتی در دادگاههای انقالب برگزار میشود .دادگاههای انقالب در ایران
در پی انقالب  ۱۳5۷تأسیس شدند تا کسانی را که «ضد انقالب» به شمار میآمدند ،از جمله افراد با وابستگی حقیقی
یا تصورشده به حکومت سرنگون شده شاه ،سریعاً محاکمه و اعدام کنند .با گذشت سه دهه ،دادرسیهای سریع و
عمدتاً مخفی همچنان ویژگی اصلی دادگاه های انقالب ایران هستند و حق دسترسی به یک محاکمه عادالنه را نقض
میکنند.
جرم انگاری مخالفت مسالمتآمیز ،نقض فاحش میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران یکی از اعضای
آن است .برگزاری محاکمه ناعادالنه و به دنبال آن صدور احکام کیفری و مجازات برای مخالفان مسالمتجو قانون
بینالملل را به طور مضاعف نقض میکند .تحقیقات عفو بینالملل به طور دائم نشان میدهند که دادگاههای انقالب
فاقد استقالل هستند و برای محکوم کردن متهمان و صدور احکام سنگین زیر فشار نیروهای امنیتی و اطالعاتی قرار
دارند  .مدافعان و وکالی حقوق بشر در ایران بارها نگرانی خود را در این مورد اظهار داشتهاند که کسانی که به عنوان
قاضی دادگاههای انقالب منصوب میشوند در درجه نخست بر مبنای افکار سیاسی ،اعتقادات مذهبی و همسوییشان
با عناصر اطالعاتی و امنیتی و نه بر مبنای تجربه و درستکاری قضایی برگزیده میشوند .آنان اغلب فاقد مدارک
تحصیلی رسمی حقوق و یا آموزش و تجربه قضایی هستند.
محاکمههای مدافعان حقوق بشر که در پشت درهای بسته انجام میشود ،اغلب بسیار کوتاه است و گاه حتی چند
دقیقه بیشتر طول نمیکشد .معموالً موانعی بر سر حق برخورداری از زمان و تسهیالت کافی برای تهیه دفاعیه قرار
داده میشود؛ به وکالی مدافع اجازه دسترسی کامل به پروندهها داده نمیشود و آنان تا کمی پیش از محاکمه اجازه
ندارند متهمان را مالقات کنند.
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مدافعان حقوق بشر به عفو بینالملل گفتهاند که در طی جلسات محاکمهشان در دادگاه انقالب ،قاضی برخوردی
خصمانه و جبههگیرانه علیه آنان داشته است و آشکارا از اتهاماتی که مسؤوالن اطالعاتی و امنیتی بر آنان وارده کردهاند
دفاع کرده است .این موضوع ناقض حق برخورداری از یک دادرسی عادالنه در برابر یک دادگاه مستقل و بیطرف است
که قاضیان را ملزم میسازد هیچ انگیزه یا عقیده از پیش شکلگرفته شدهای در مورد پروندهای که به آن رسیدگی
میکنند نداشته باشند و به گونهای که منافع یکی از طرفین را پیش ببرد عمل نکنند.
تمام فعاالن حقوق بشری که پرونده آنان در این گزارش ذکر شده از زمان دستگیری و در طی بازجویی اجازه دسترسی
به وکیل را نداشتند .این افراد اغلب به مدت طوالنی در حبس انفرادی قرار داشتهاند که معادل شکنجه به حساب می
آید و امکان دسترسی آنان به خانواده و وکالیشان وجود نداشته و یا اندک بوده است .بسیاری از آنان در طی بازپرسی
مورد شکنجه یا بدرفتاریهای دیگر قرارگرفتهاند و مجبور به «اعتراف» شدهاند .قاضیان دستور تحقیق در مورد شکایات
مربوط به شکنجه و بدرفتاریهای دیگر صادر نکردهاند که بر خالف قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران
و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

است۱5.

آرش صادقی
«مأمور بازجویی مجبورم کرد لخت شوم و
در اتاق بازجویی روی زمین چمباتمه بزنم .با
کمربندش مرا کتک میزد  ...چندبار تا مرز
خفگی گلویم را فشرد  ...در روز دوم
بازداشت ،در طول بازجویی ،صدای گریه
همسرم را از اتاق مجاور میشنیدم  ...به من
میگفتند او را به جرم سوزاندن قرآن اعدام
خواهند کرد».

آرش صادقی ،مدافع حقوق بشر
زوج متاهل آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی ایرایی ،مدافعان حقوق بشر

آرش صادقی ۳۰ ،ساله و فعال حقوق بشر ،از خرداد ماه  ۱۳۹5برای سپری کردن دو حکم حبس جمعاً به مدت
 ۱۹سال ،در زندان اوین تهران به سر میبرد .او به دلیل فعالیتهای حقوق بشری صلحآمیز از قبیل ارتباط با
سازمان عفو بینالملل و اطالعرسانی به نهاد مذکور و دیگر گروههای حقوق بشری درباره وضعیت حقوق بشر در
ایران محکوم شناخته شده است.
آرش صادقی به همراه همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی ،که او نیز فعال حقوق بشر و نویسنده است ،در روز شنبه،
 ۱5شهریورماه  ۱۳۹۳دستگیر شدند .آرش صادقی به بند  ۲الف زندان اوین که در کنترل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی است منتقل شد و پس از تحمل  ۶ماه حبس در سلول انفرادی ،عاقبت در  ۲۳اسفندماه  ۱۳۹۳با قرار

 ۱5میثاق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی ،ماده  ،۱۴پاراگراف  ،۳بند g؛ نظریه عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،شماره  ۱۳پاراگراف .۱۴
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وثیقه آزاد شد  .او بعدتر اظهار داشت که طی این مدت به کرات مورد شکنجه ،اعم از ضرب و شتم و آزار جنسی
قرار گرفته است.
در مرداد ماه  ،۱۳۹۴شعبه  ۱5دادگاه انقالب اسالمی استان تهران وی را با اتهامات بیاساسی مانند «تبلیغ علیه
نظام»« ،اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»« ،توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی» و «نشر اکاذیب» به ۱5
سال حبس محکوم کرد .همچنین دادگاه ،حکم  ۴سال حبس تعلیقی پیشین او که مربوط به سال  ۱۳۹۰میشود
را الزماالجرا کرد .اتهامات مطرح در آن حکم نیز در ارتباط با فعالیتهای حقوق بشری صلحآمیز آرش صادقی
است.
رأی دادگاه با استناد به بیش از  5۰نمونه از فعالیتهای حقوق بشری صلحآمیز آرش صادقی ،آنها را «مدرکی»
برای اثبات دست داشتن وی در «اقدام علیه امنیت ملی» قلمداد کرد .قابل ذکر است که بسیاری از این فعالیتها
مرتبط با انتشار اطالعات در خصوص نقض حقوق بشر در ایران بود .این فعالیتها شامل مصاحبه با رسانههای
خارجی از جمله بی بی سی فارسی ،رادیو فردا ،رادیو زمانه و خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران،
ابراز همدردی با زند انیان سیاسی در فضای مجازی (فیسبوک) ،محکوم کردن ضرب و شتم زندانیان سیاسی در
حمله به بخش  ۳5۰۰زندان اوین در فروردینماه  ،۱۳۹۳نوشتن یادداشتهای انتقادی در فیسبوک درباره
اعدامهای زندانیان سیاسی در دهه  ،۶۰پیوستن به کارزار «لغو گام به گام اعدام» (لگام) ،ارتباط با سازمان عفو
بینالملل و دیگر گروه های حقوق بشری در خارج از ایران ،و همچنین ارسال اطالعات در مورد نقض حقوق بشر
به اعضای پارلمان اروپا و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران میشد.
محاکمه آرش صادقی ،که طی دو جلسه در اردیبهشت و خرداد  ۱۳۹۴در دادگاه انقالب استان تهران برگزار شد
و هر جلسه کمتر از  ۱5دقیقه به طول انجامید ،به شدت ناعادالنه بود .به آرش صادقی حق انتخاب آزادانه وکیل
داده نشد و به او گفته شد که تنها میتواند به وکیلی که دادگاه معرفی کرده بود (وکیل تسخیری) دسترسی
داشته باشد .آرش صادقی این پیشنهاد را رد کرد .دادگاه به شکایتهای آرش صادقی در رابطه با شکنجه و دیگر
بدرفتاریهای صورت گرفته با او هیچگاه رسیدگی نکرد .آرش صادقی گفته است وقتی درباره شکنجه شدنش
در دوران بازجویی با قاضی سخن گفته ،قاضی خندیده و گفته «همه همین رو میگن».
حکم آرش صادقی سرانجام در خردادماه  ۱۳۹5در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
آرش صادقی برای مدت  ۷۱روز ،از  ۳آبانماه تا  ۱۴دیماه  ،۱۳۹5در اعتراض به حبس همسرش به دلیل نوشتن
داستانی تخیلی بر علیه مجازات سنگسار ،دست به اعتصاب غذا زد .در پی این اعتصاب غذا ،سالمتی او دچار
مشکالت جدی شد .عالرغم ضرورت بستری شدن در بیمارستان ،مأموران سپاه پاسداران به تالفی اعتصاب غذا
مانع از اعزام او به بیمارستان شدهاند۱۶.

 ۱۶عفو بین الملل« ،حبس یک زوج فعال حقوق بشر در زندان اوین» )(Index: MDE 13/5231/2016؛ عفو بین الملل« ،شکنجه مدافع حقوق بشر در زندان
اوین» )(Index: MDE 13/5811/2017؛ عفو بین الملل ،مقامات ایران با جلوگیری از اعزام فعال به شدت بیمار به بیمارستان جان او را به خطر انداختهاند (بیانیه
مطبوعاتی ۱5 ،دی .)۱۳۹5
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 ۵فعاالن مخالف اعدام
«مخالفت با اعدام ،مخالفت با حکم اسالم است».
رئیس قوه قضائیه ایران ،آیتاهلل صادق آملی الریجانی ،آذر ۱۳۹۲

۱7

علیرغم عدم شفافیت در خصوص کاربرد مجازات اعدام در ایران ،این کشور از نظر تعداد اعدام ،بعد از چین در جایگاه
دوم در دنیا قرار دارد .سازمان عفو بینالملل نزدیک به  ۱۰۰۰اعدام در سال  ۲۰۱5و حداقل  5۶۷اعدام در سال
 ۲۰۱۶را ثبت کرده است .در ایران اکثر اعدامها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است و این در حالی است که
این جرائم در طبقهبندی «سنگینترین جرائم» قرار نمیگیرند و طبق قوانین بینالملل مجازات اعدام را تنها میتوان
در خصوص چنین جرایمی اعمال کرد ۱8.اغلب افرادی که به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام میشوند از طبقات فرودست
جامعه شامل اقلیتهای قومی و شهروندان افغان هستند  .مجازات اعدام در ایران همچنین برای جرائمی با عناوین
مبهم و بسیار کلی و همین طور گاهی برای اعمالی که اصوال نباید جرم محسوب شوند به کار میرود .احکام اعدام در
ایران همواره پس از محاکمههای ناعادالنه صادر

میشوند۱۹.

در سال های اخیر جنبشی برای لغو مجازات اعدام در ایران شکل گرفته است؛ واقعیتی که از چشم حکومت پنهان
نمانده است .در سال  ،۱۳۹۲تعدادی از مدافعان حقوق بشر برجسته در ایران کارزاری برای لغو گام به گام مجازات
اعدام (لگام) به راه انداختند .در واکنش به این جنبش ،حکومت سرکوب فعاالن مخالف اعدام را تشدید کرده است.
نرگس محمدی ،نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و چهرهای شناخته شده در جهان ،به  ۱۶سال زندان محکوم
شده است که  ۱۰سال از این محکومیت به دلیل فعالیت وی با کارزار لگام بوده است .چند تن دیگر از فعاالن مخالف
اعدام همچون آتنا دائمی و امید علیشناس نیز به دلیل فعالیتهای صلح آمیز در زندان به سر برده یا میبرند .این
فعالیتها شامل انتشار یادداشتهایی در فیسبوک در انتقاد از کارنامه اعدام مقامات ایران ،توزیع اعالمیه و بروشور
علیه مجازات اعدام و شرکت در تجمعات مقابل زندان در همبستگی با خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام میشود.

 ۱۷خبرگزاری فارس« ،مخالفت با اعدام ،مخالفت با حکم اسالم است» ۲۰ ،آذرماه ،۱۳۹۲
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920920001052
 ۱8در اسفند  ،۱۳۹5کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرحی را تصویب کرد که پیشنهاد میکند مجازات اعدام یا حبس ابد در بیشتر موارد جرایم مواد مخدر با حکم
زندان بین  ۲5تا  ۳۰سال جایگزین شود .این طرح می بایست در مجلس شورای اسالمی به رأی گذاشته شود و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد پیش از آن که به قانون
تبدیل شود.
 ۱۹برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به عفو بین الملل ،گزارش جهانی مجازات اعدام سال .)Index: ACT 50/5740/2017)۲۰۱۶
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مقامات ایران در اظهارات رسمی و احکام دادگاه ،فعالیتهای صلحآمیز علیه مجازات اعدام را «غیراسالمی» توصیف
کردهاند ۲۰.در حال حاضر تنها فعالیتی که در زمینه مجازات اعدام قابل قبول نهادهای حکومتی میباشد عبارت است
از برپایی مؤسسات خیریه برای جمع آوری وجه دیه و درخواست عفو از خانواده مقتوالن در ازای دریافت مبلغ

دیه۲۱.

نرگس محمدی

«نرگس محمدی به درد مردم بسیار حساس
است و هر زمان که میشنید یک زندانی قرار
است اعدام شود با تمام قوا سعی میکرد او
را نجات دهد ،اگر هم موفق نمیشد همپای
خانواده جلوی زندان میرفت و تا صبح پشت
دیوارهای زندان همراه آنها میماند».

شیرین عبادی ،وکیل و مدافع حقوق ب شر و برنده
جایزه صلح نوبل ،مهر ۲۲۱۳۹۵
مدافع حقوق بشر نرگس محمدی

نرگس محمدی  ۴5ساله و مدافع حقوق بشر ،از زمان دستگیریاش در اردیبهشتماه  ۱۳۹۴در زندان اوین به
سر میبرد .او نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران است.
مسئولین قضایی در ابتدا دلیل بازداشت وی را از سرگیری اجرای حکم  ۶سال زندان که در سال  ۱۳۹۰به خاطر
فعالیتهای حقوق بشری صلحآمیز وی در کانون مدافعان حقوق صادر شد ،بیان کردند .اما نرگس محمدی علت
بازداشتش را مالقات با کاترین اشتون ،نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجه میداند ،دیداری که در
تاریخ  ۱۷اسفندماه  ۱۳۹۲در روز جهانی زن صورت گرفت.
نرگس محمدی در اردیبهشتماه  ،۱۳۹5طی یک محاکمه ناعادالنه در شعبه  ۱5دادگاه انقالب استان تهران به
اتهام «تشکیل جمعیتی با بیش از دو نفر با هدف برهم زدن امنیت کشور»« ،اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»
و «تبلیغ علیه نظام» به  ۱۶سال حبس محکوم شد .اولین مورد اتهام ،که  ۱۰سال از حکم نهایی را در برمی
گیرد ،به فعالیتهای او در کارزار لگام ارتباط دارد.
دو اتهام دیگر مبتنی بر فعالیتهای دیگر وی هستند ،از جمله مصاحبه با رسانهها درباره موارد نقض حقوق بشر،
شرکت در تجمعات مسالمتآمیز مقابل زندان جهت حمایت از خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام ،ارتباط با
دیگر فعاالن حقوق بشر ،منجمله شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ،مشارکت در اعتراضات صلحآمیز در
محکوم کردن اسیدپاشی و همچنین مالقات وی با کاترین اشتون در سال  .۱۳۹۲در مهرماه  ،۱۳۹5شعبه ۳۶

 ۲۰خبرگزاری فارس« ،مخالفت با اعدام ،مخالفت با حکم اسالم است» ۲۰ ،آذرماه ،۱۳۹۲
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920920001052
 ۲۱طبق قانون مجازات اسالمی ،مجازات ارتکاب قتل «مقابله به مثل» (قصاص) است که در آن با مجرم همان کنند که او با قربانی کرده است .در موارد ارتکاب قتل،
درخواست قصاص و اجرای مجازات اعدام بر عهده خانواده مقتول است .خانواده مقتول همچنین میتوانند در ازای دریافت دیه مجرم را عفو کنند.
 ۲۲مصاحبه با وبسایت آسو ۲۱ ،مهرماه http://www.aasoo.org/fa/articles/204 ،۱۳۹5
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دادگاه تجدید نظر استان تهران ،حکم  ۱۶سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تأیید کرد .در اردیبهشتماه
 ،۱۳۹۶درخواست اعاده دادرسی او از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
نرگس محمدی اظهار داشته که در جلسه محاکمه ،قاضی برخوردی خصومتآمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته
و به طرزی بیپرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطالعات دفاع کرده است .او همچنین
اظهار داشت که قاضی او را به واسطه فعالیتهایش علیه مجازات اعدام ،به تالش برای تغییر احکام الهی متهم
کرده است .به گفته نرگس محمدی ،قاضی اجازه نداد وی به خوبی از خود دفاع کند .قاضی سه سؤال کتبی به
او داد و از او خواست که پاسخهایش را مکتوب نماید .او گفته که هربار که تالش میکرده سخنی بگوید و در
مورد پاسخهایش توضیح بدهد ،قاضی دستور میداد که سکوت کند .به همین ترتیب وکالی نرگس محمدی نیز
در جلسه دادگاه اجازه صحبت نداشتند و می بایست اظهارات خود را در صورت تمایل مکتوب میداشتند.

آتنا دائمی
«در ایران  ...این مجریان قانون هستند که
مردم ،اموالشان و خانوادههای زندانی
سیاسی را به گروگان میگیرند تا در جامعه
با ایجاد رعب و وحشت و خفقان به خواسته
شان که بقای خود است ،برسند ] [...حاضرم
بمیرم اما برده ظلم نباشم».

آتنا دائمی ،مدافع حقوق بشر ،فروردین ۱۳۹۶

23

مدافع حقوق بشر آتنا دائمی

آتنا دائمی ۲۹ ،ساله و فعال مخالف اعدام ،از آبانماه  ۱۳۹5برای سپری کردن محکومیت  ۶سال حبس خود به
دلیل فعالیتهای حقوق بشری صلحآمیز در زندان اوین به سر میبرد .او اولین بار در تاریخ  ۲۹مهرماه ۱۳۹۳
توسط نیروهای سپاه دستگیر و به بند  ۲الف زندان اوین که توسط سپاه کنترل میشد انتقال یافت .به غیر از
آخر هفتهها ،او هر روز معموال بین  ۱۰الی  ۱۱ساعت به مدت یک ماه و نیم بازجویی میشد .در اغلب بازجوییها
باید چشمبسته رو به دیوار مینشست.
آتنا دائمی در کل دوره بازجویی از دسترسی به وکیل منع شده بود .او در اسفندماه  ۱۳۹۳با قید وثیقه آزاد شد.
در اردیبهشتماه  ،۱۳۹۴شعبه  ۲۶دادگاه انقالب استان تهران او را با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت
کشور»« ،تبلیغ علیه نظام»« ،توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی و رهبر» و «اختفای ادله جرم» به تحمل ۱۴
سال زندان محکوم کرد .کل محاکمه او که همزمان با محاکمه سه فعال دیگر برگزار شد ،بیشتر از  ۴5دقیقه
طول نکشید.
از دالیل محکومیت او انتشار یادداشتهایی انتقادی در فیسبوک و توییتر از کارنامه اعدام مقامات ایران و
همچنین شرکت در تجمعاتی جلوی زندان در همبستگی با خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام بود« .اسناد و
شواهد» دیگری که علیه او اقامه شد شامل موارد زیر میشد :توزیع اعالمیهها و بروشورهایی علیه مجازات اعدام،
 ۲۳خبرگزاری هرانا « ،حاضرم بمیرم اما برده ظلم نباشم/نامه آتنا دائمی ،زندانی در اعتصاب غذا» ۲۰ ،فروردین /۳۳۱https://www.hra-news.org/letters/a- ،۱۳۹۶
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بازدید از مزار کسانی که در جریان تظاهرات انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۳88کشته شدند و ارتباط وی با
مدافعان حقوق بشر و خانوادههای زندانیان سیاسی .در مهرماه سال  ،۱۳۹5حکم او در دادگاه تجدید نظر به
هفت سال زندان کاهش پیدا کرد۲۴.
در تاریخ  ۶آذرماه  ،۱۳۹5مأموران لباس شخصی سپاه به منزل والدین آتنا دائمی یورش برده و او را بازداشت و
به زندان اوین منتقل کردند .آتنا دائمی در نامهای که مورخ  ۱۱آذرماه  ۱۳۹5از زندان درز کرد ،اظهار داشته که
مأموران بعد از اینکه وی اصرار داشته است حکم دستگیری اش را به او نشان دهند او را کتک زده و اسپری
فلفل روی او پاشیدند .او همچنین اظهار داشته مأموران چشمانش را بستند و مرتبا تهدیدش کردند که علیهاش
پروندهسازی خواهند کرد.
بعد از دوران زندان ،آتنا دائمی شکایتی را علیه مأموران سپاه به خاطر رفتارهای خشونتآمیزشان در زمان
بازداشت تنظیم کرد که هیچگاه به آن رسیدگی نشد .در عوض در تاریخ  ۳فروردین  ،۱۳۹۶یک دادگاه کیفری
وی را به جرم «اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه» به سه ماه و یک روز زندان محکوم کرد .خواهران او،
انسیه و هانیه دائمی ،به جرم مشابه به سه ماه و یک روز حبس تعلیقی محکوم شدند.
در  ۱۰خرداد  ،۱۳۹۶دادگاه تجدید نظر در تهران آتنا دائمی و خواهرانش را تبرئه و احکام آنها را لغو کرد.
متعاقب آن ،آتنا دائمی اعتصاب غذای  5۴روزهاش را که از  ۱۷فروردین و در اعتراض به آزار و اذیت اعضای
خانواده و حکمهای تعلیقی خواهرانش آغاز کرده بود به پایان برد۲5.
امید علیشناس
امید علیشناس ۳۳ ،ساله ،از آذر  ۱۳۹5تا تیر  ۱۳۹۶به
دنبال اجرای حکم هفت ساله زندان صادر شده در پی
فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق بشری – شامل مخالفت
با مجازات اعدام – در زندان اوین به سر برد .او اولین بار
توسط سپاه پاسداران در  ۱۳شهریور  ۱۳۹۳دستگیر
شد و بیش از یک سال در بازداشت بود ،قبل از این که
در تاریخ  ۲8دی  ۱۳۹۴به قید وثیقه آزاد شود.

مدافع حقوق بشر امید علیشناس

او در اردیبهشتماه  ۱۳۹۴به دنبال محاکمه ناعادالنهای
در شعبه  ۲8دادگاه انقالب تهران با اتهامات «اجتماع و
تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به مقام رهبری» به
 ۱۰سال حبس محکوم شد .محاکمه امید علیشناس،
که همزمان با محاکمه سه فعال دیگر برگزار شد ،بیشتر
از  ۴5دقیقه طول نکشید.

در حکم او این فعالیتهای مسالمتآمیز به عنوان «مدرک جرم» ارائه شد :توزیع جزوه در اعتراض به مجازات
اعدام؛ نوشتن در فیسبوک بر علیه اعدامهای دهه  ۱۳۶۰و توصیف آنها به عنوان اعمال غیرانسانی؛ ارتباط با

۲۴برای متن کامل حکم ضمیمه را ببینید.
 ۲5برای جزییات بیشتر دربارۀ این پرونده رجوع کنید به عفو بین الملل« ،مدافع حقوق بشر در اعتصاب غذا» ()Index: MDE 13/6096/2017؛ عفو بین الملل،
«وضعیت بد سالمتی فعال حقوق زنان» ()Index: MDE 13/6322/2017؛ عفو بین الملل ،ایران از ارسال به بیمارستان فعال حقوق بشری که چهل روز در اعتصاب
غذا بوده خودداری میکند (بیانیه مطبوعاتی ۲۷ ،اردیبهشت .)۱۳۹۶
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۲۹

«عناصر مسئلهدار» (که به فعاالن حقوق بشر اشاره دارد)؛ بازدید از مزار کشتهشدگان اعتراضهای بعد از انتخابات
سال  ۱۳88که در متن دادگاه از آنها با عنوان فتنهگران یاد شده است۲۶.
حکم او همچنین اشاره دارد به پخش فیلمی به نام «شمعی روشن کن» که به موضوع منع بهائیان از دسترسی
به آموزش عالی میپردازد .حکم زندان امید علیشناس که در ابتدا سنگینتر بود ،در دادگاه تجدیدنظر در مهرماه
سال ۱۳۹5به هفت سال تقلیل پیدا کرد.
مادر امید علیشناس ،سیمین عیوضزاده ،که هر هفته در مقابل زندان اوین نسبت به دستگیری پسرش به شکلی
صلحآمیز به اعتراض دست میزد خودش در طی یکی از این اعتراضها در آبان  ۱۳۹۴دستگیر ،به زندان قرچک
در ورامین که به خاطر شرایط غیرانسانیاش شهرت پیدا کرده منتقل و  ۱۰روز در آنجا حبس شد .در اعتراض
به این حادثه ،امید علیشناس دست به اعتصاب غذا زد .سیمین عیوضزاده در نهایت به خاطر اعتراض به
دستگیری فرزندش ،محکوم به  ۹۱روز زندان و  ۷۴ضربه شالق شد۲۷.

«[امید] با خانوادههایی که فرزندانشان کشته
یا اعدام شدهاند دیدار میکرد  ...و [با
دوستان خود] یک اعالمیه هم تنظیم کرده
بودند که حکم اعدام یک زندانی سیاسی را
متوقف کنید .هیچ چیز توهین آمیزی هم
نداشته .هر جای دنیا بود به او مدال میدادند
اما اینجا [مقامات به او]  ۱۰سال زندان
دادهاند».

سیمین عیوضزاده ،مادر امید علیشناس ،خرداد
۲8۱۳۹۴
سیمین عیوضزاده ،مادر امید علیشناس ،مدافع حقوق بشر

حکومت ایران به نظر میرسد که از طرح مسأله حقوق بشر و مجازات اعدام حتی در قالب هنر ترس داشته باشد و به
دنبال سرکوب کردن این شکل از بیان است ۲۹.این نکته در پروندهی گلرخ ابراهیمی ایرایی به طور مشخص برجسته
میشود ،نویسندهای که در  ۱۳۹۴به شش سال زندان به اتهام «توهین به مقدسات اسالم» محکوم شد ،اتهامی که به
واسطۀ نوشتن یک داستان منتشر نشده دربارۀ مجازات سنگسار متوجه او شده است.

 ۲۶برای متن کامل حکم ضمیمه را ببینید.
 ۲۷ویدئوی اعتراض سیمین عیوضزاده و دیگران را در صفحه فیسبوک پدر امید علیشناس ،آتیال علیشناس ،ببینید:
www.facebook.com/100006784576698/videos/1857811331121668/
 ۲8روز آنالین« ،مادر امید علی شناس :باید به پسر من جایزه بدهند نه  ۱۰سال زندان» ۱۱ ،خرداد ،۱۳۹۴
www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/10-64.html
 ۲۹عفو بینالملل از چندین پرونده اطالع دارد که در آن ها حکومت ایران کسانی که از زبان هنر برای بیان مسائل حقوق بشری استفاده کردهاند را مجرم شناخته است .این
فهرست شامل کیوان کریمی میشود که در ارتباط با ساخت فیلم «نوشتن بر شهر» ( )۲۰۱۲که دربارۀ دیوارنوشتههای شهر تهران است به شش سال زندان محکوم شده و آتنا
فرقدانی که به  ۱۲سال و  ۹ماه زندان محکوم شد ،حکمی که بعدتر به  ۱5ماه حبس تعلیقی تقلیل پیدا کرد .اتهامات آتنا فرقدانی «توهین به نمایندگان مجلس» از طریق
نقاشی بود که اشاره داشت به کاریکاتوری که در انتقاد از تصویب الیحهای در مجلس برای محدود کردن دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری و ممنوع کردن عقیمسازی
داوطلبانه ترسیم شده بود.
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۳۰

با وجود تالش های مدنی در داخل ایران برای منع سنگسار ،قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲همچنان اجازه
اجرای این شکل از مجازات را برای متهمان زنا میدهد ۳۰.مقامات میگویند که «جرمانگاری زنا بر اساس تفسیر قانون
اسالم است و مجازاتهایی که در قانون شریعت آمده [از جمله سنگسار] برای پیشگیری از جرم و حفظ عفت عمومی
موثر

است۳۱».

گلرخ ابراهیمی ایرایی

گلرخ ابراهیمی ایرایی ،نویسنده و  ۳۶ساله ،از
آبانماه سال  ۱۳۹5در زندان اوین به سر میبرد.
اساس حکم او ،که در ابتدا  ۶سال زندان بود و بعدتر
در اسفند  ۱۳۹5از طریق عفو نوروزی به  ۳۰ماه
کاهش یافت ،نوشتن داستان منتشر نشدهای دربارۀ
سنگسار است.
این داستان دربارۀ شوک عاطفی وارد شده به زنی
جوان بعد از تماشای فیلم «سنگسار ثریا میم» است
که بر اساس داستانی واقعی ساخته شده است .زن
جوان داستان چنان از دیدن فیلم منقلب میشود
که به دنبالش نسخهای از قرآن را میسوزاند.
مدافع حقوق بشر گلرخ ابراهیمی ایرایی

گلرخ ابراهیمی ایرایی در ابتدا بدون حکم جلب و همراه با همسرش آرش صادقی (فصل ۴را ببینید) در ۱5
شهریور  ۱۳۹۳توسط سپاه پاسداران دستگیر شد .او تا تاریخ  5مهرماه همان سال بدون اجازه تماس با خانواده
یا وکیلش در زندان بود تا این که در این تاریخ با قید وثیقه آزاد شد .گلرخ ابراهیمی ایرایی در زمان بازداشتاش
در طی جلساتی طوالنی و با چشمان بسته بازجویی میشد و دائماً به او گفته میشود که به خاطر «توهین به
اسالم» اعدام خواهد شد.
گلرخ ابراهیمی ایرایی در مرداد ماه  ۱۳۹۴و به دنبال دو جلسه بسیار کوتاه دادرسی در دادگاه انقالب که هر
کدام فقط یک ربع به درازا کشیدند به تحمل شش سال حبس محکوم شد .او بدون حضور وکیل مدافع محاکمه
شد .اولین وکیلی که او برای دفاع از پروندهاش تعیین کرد زیر فشار قرار داده شد تا از ادامه کار کناره بگیرد و
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.
گلرخ ابرا هیمی ایرایی مدارک بستری شدنش در بیمارستان را با درخواست به عقب انداختن جلسه به دادگاه
فرستاد ،اما این درخواست رد شد.
همسر گلرخ ابراهیمی ایرایی ،آرش صادقی ،به دنبال بازداشت او در  ۳آبانماه سال  ۱۳۹5به اعتصاب غذایی
 ۷۱روزه دست زد که تا  ۱۴دیماه  ۱۳۹5ادامه داشت .با افزایش اعتراضهای بینالمللی ،مقامات مجبور شدند
در  ۱۴دیماه  ۱۳۹5به گلرخ ابراهیمی ایرایی اجازه مرخصی موقت از زندان بدهند .با این وجود ،وقتی آرش
صادقی اعتصاب غذایش را متوقف کرد ،عوامل سپاه به روشهای انتقامجویانه مختلفی متوسل شدند .آنها تا
 ۳۰برای جزییات بیشتر رجوع کنید به عفو بینالملل ،اصالحات معیوب :قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران

).(Index: MDE 13/2708/2016
 ۳۱بر اساس متن نشست عمومی سازمان ملل ،گزارش دبیر کل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران ،سند سازمان ملل،A/71/374 ،
www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
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۳۱

مدتها با جلوگیری از انتقال پروندههای این زوج از دادگاه انقالب به دیوان عالی کشور مانع از رسیدگی به
درخواست اعاده دادرسی شدند .در حرکتی دیگر ،در  ۳بهمن  ۱۳۹5آنها با آن که مقامات وعده داده بودند تا
زمان بازنگری پرونده مرخصی گلرخ ابراهیمی ایرایی را تمدید کنند ،دوباره او را دستگیر و به زندان برگرداندند.
از آن زمان مسؤولین فقط دوباره اجازه دیدار بین این زوج را دادهاند۳۲.

 ۳۲برای اطالعات بیشتر دربارۀ این پرونده رجوع کنید به عفو بین الملل ،ایران :نویسنده داستان سنگسار دوباره بازداشت شده و سپاه پاسداران از بازنگری پروندهاش
جلوگیری میکند (بیانیه مطبوعاتی ۶ ،بهمن  )۱۳۹5و عفو بین الملل«،مدافع حقوق بشر در زندان اوین شکنجه شده»
(.)Index: MDE 13/5811/2017
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۳۲

 6مدافعان حقوق زنان
« همواره گفتهام در سرزمینی که زن بودن ،مادر بودن و فعال حقوق بشر هر یک به تنهایی سخت
است ،بودن و داشتن هر سه با هم جرمی نابخشودنی و قامتشکن است .و اکنون «من» در سرزمین و
وطنم ،چنانچه در کیفرنامهام آمده به جرم فعال حقوق بشر ،فمینیست و مخالف اعدام بودن محکوم و
در حبس هستم».
بخشی از نامه سرگشاده نرگس محمدی ،مدافع حقوق بشر ،از داخل زندان اوین ،تیر ماه

۳۳۱۳۹۵

در ایران ،زنان هر روزه با تبعیضهایی گسترده و نهادینه ،هم در قانون و هم در عمل ،از جمله در حوزههای اشتغال،
درمان و بهداشت ،تحصیل ،دسترسی به کرسیها و منصبهای سیاسی و قوانین جزا و خانواده ،روبهرو هستند .قوانین
و آییننامههای مربوط به پوشش  ،از جمله در مورد حجاب اجباری که در ماده  ۶۳8قانون مجازات اسالمی بر آن
تأکید شده ،دست نیروهای انتظامی و بسیج را در جهت اعمال محدودیت و فشار بر زنان ،صدور مجازات حبس و
خشونت علیه زنان باز میگذارد .خشونت علیه زنان و دختران در ایران گسترده است و مقامات هنوز قوانینی که
خشونتهای جنسیتی را جرم تلقی کند وضع نکردهاند .این علیرغم تالشهای شهیندخت موالوردی ،معاون رییس
جمهور در امور زنان و خانواده ،است که از سال  ۱۳۹۲برای بازبینی الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تالش
کرده است .زنان و دختران همچنان در معرض ازدواجهای زودهنگام و اجباری نیز هستند .سن قانونی برای ازدواج
 ۱۳سال است و پدران میتوانند برای آنکه اسباب ازدواج دختران خود را حتی زیر این سن – و با مردانی بسیار
مسنتر از دختران خود – فراهم کنند ،برای دریافت مجوز از دادگاه اقدام کنند.

۳۴

علیرغم این مشکالت ،مدافعان حقوق زنان به فعالیتهای خود برای ایجاد تغییر ادامه میدهند .برای مثال ،آبان سال
 ،۱۳۹۴گروهی از فعاالن کارزاری را با نام «پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» برگزار کردند تا بر سهم زنان
در کرسیهای مجلس تأکید کنند.

۳5

 ۳۳متن کامل نامه در این جا موجود است :خبرگزاری هرانا« ،نرگس محمدی در زندان اوین اعتصاب غذا کرد» ۷ ،تیر ،۱۳۹5
/https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-6391
 ۳۴برای جزئیات بیشتر ،رجوع کنید به عفو بین الملل« ،باشد که زاد و ولد کنید :هجوم به حقوق جنسی و باروری زنان در ایران»
(.)Index: MDE 13/1111/2015
 ۳5برای جزئیات بیشتر ،رجوع کنید به صفحه فیسبوکی «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»،
www.facebook.com/women4parliament/posts/1687718481441612
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۳۳

در بهمن  ،۱۳۹۴اعضای این کارزار در مصاحبهای اعالم کردند که همه نامزدهای پیشنهادیِ آنها از طرف شورای
نگهبان ۳۶که وظیفهاش تأیید یا رد صالحیت نامزدهای انتخابات است ،رد صالحیت شدهاند .با این حال ،این کارزار
توانست تعداد نامزدهای زن را به  5برابر برساند ،بر خواستِ زنان به برابری و مشارکت در زندگیِ سیاسی و اجتماعی
تأکید کند و نامزدهایی را که سابقه اظهارنظرهای زنستیزانه (سکسیستی) دارند به مردم معرفی کند.
واکنش مقامات به کارزار «پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» افزایش سرکوب بود .تحقیقات عفو بینالملل
نشان میدهد که در فاصله دی  ۱۳۹۴تا تیر  ،۱۳۹5بسیاری از فعاالن حقوق زنان در تهران توسط سپاه پاسداران
برای بازجوییهایی سنگین و طوالنی احضار و تهدید شدند که به دلیل همکاری با این کارزار ،با اتهامات امنیتی روبهرو
و زندانی میشوند.
از این فعاالن خواسته شده بود که خود را برای «ارائه برخی توضیحات» ،به یکی از دفاتر سپاه پاسداران در تهران
معرفی کنند .پس از حضور در محل ،آنها به جاسوسی و همکاری با «جریانات بیگانه برای براندازی نظام جمهوری
اسالمی» متهم شدند .در خالل بازجویی ،این زنان مورد آزار و دشنام ،از جمله تهمتهای جنسیتی ،واقع و وادار شدند
که تعهد بدهند دیگر در فعالیتهای مدنی شرکت نکنند .در طی بازجوییها ،که گاهی حتی تا هشت ساعت نیز طول
میکشید ،فعاالن از حق دسترسی به وکیل محروم بودند.
مدافعان حقوق زنان تحت فشارهای سنگینی قرار گرفتند تا به فعالیت کارزار پایان بدهند ،و نهایتاً در  ۱۰اسفند
 ۱۳۹۴این کارزار از کار بازماند ۳۷.مسئوالن به شکل عمومی و فراگیر زنان فعال در این کارزار را متهم کردند که عامالن
یک «پروژۀ نفوذ» و به دنبال «براندازی نرم» نظام جمهوری اسالمی ایران هستند.

«افرادی که سخن از تغییر چهره مردانه مجلس میزنند و از آن طرف سایت ها ،نشریات و شبکههای اجتماعی را محیطی
برای بیان تفکرات غلط خود کردهاند در حقیقت کُپی کننده و مجری تفکرات غربی هستند [ ...آنها] دنبال حقوق زنان
نیستند».

فرشته روح افزا ،قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان در حمله به کارزار «پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» ،آذر

۳8۱۳۹۴

حمالت جدید بر علیه فعاالن حقوق زنان توأم شده است با گفتمان رسمی که صریحا فمینیسم را یک جرم تلقی می
کند و هر نوع تالش برای حقوق زنان را «توطئهای» علیه امنیت ملی تو صیف میکند که هدفاش ت ضعیف باورها و
ارزشهای مذهبی و نفوذ در مراکز تصمیمگیری است .این رویکرد خصمانه نه تنها متوجه فعاالن حقوق زنان بلکه

 ۳۶نگاه کنید به رادیو زمانه« ،کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» ۲۹ ،بهمن www.radiozamaneh.com/261528 ،۱۳۹۴
« ۳۷آخرین بیانیه «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» ۱۰ ،اسفند ،۱۳۹۴
www.facebook.com/women4parliament/posts/1724381354441991
 ۳8آرمان زنان « ،بانیان کمپین تغییر چهره مردانه مجلس مجری نفوذ دشمن در حوزه زنان» ۱۰ ،آذر http://bit.ly/2t49aC4 ،۱۳۹۴
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حتی شامل حال ا شخاص منفرد در دولت ح سن روحانی که سعی کرده اند تالشهایی برای بهبود شرایط زنان در
کشور انجام دهند هم شده است.
بارزترین نمونه در این مورد کارزارهای بدنامسازی و اتهامزنی به شهیندخت موالوردی ،معاون امور زنان و خانواده
رییس جمهور ایران ،است که توسط رسانههای وابسته به نهادهای امنیتی هدایت میشود .اظهارات انتقادی شهیندخت
موالوردی دربارۀ خشونت علیه زنان ،منع زنان از ورود به استدیومهای ورزشی ،نابرابریهای جنسیتی در حوزه اشتغال
و قوانین مربوط به مرخصی حاملگی به عنوان «موضعگیریهای نخنمای فمینیستی» که نقشهای سنتی جنسیتی و
نهاد خانواده را تهدید میکند مورد حمله قرار گرفته

است۳۹.

در دیماه  ،۱۳۹۴روزنامه یالثارات ،رسانه رسمی انصار حزباهلل ،مقالهای منتشر کرد که در آن شهیندخت موالوردی
را با الفاظ «فاحشه» و «سلیطه» خطاب کرده که به همراه «همپالگی»های خود در لندن قصد براندازی نظام

را دارد۴۰.

در اردیبهشت سال  ،۱۳۹5روزنامه نزدیک به رهبر ،کیهان ،اخطار داد که «نفوذ در حوزه زنان و خانواده  ...در مرحله
اول برنامهریزی دشمن برای نفوذ قرار دارد .چرا که مورد حمله قرار دادن زن به عنوان راس و محور کانونی خانواده،
کل نظام خانواده را منحل و در گامهای دیگر به فروپاشی نظامهای دینی و سیاسی جامعه دست پیدا خواهند نمود».
مقاله مذکور تعریف «نفوذ» را چنین ارائه داده است« :رسوخ دیدگاههای فمینیستی افراطی ،دور کردن زنان از حقیقت
«زن بودن»  ،از بین بردن ماهیت انسانی زن و نقش خانواده و از بین بردن تفاوتهای زن و مرد و همانند کردن و
یکسانسازی آنها است ».این مقاله موضوعاتی مثل خشونت علیه زنان ،حضور و ورود زنان در ورزشگاهها و مسأله
اشتغال زنان را «موضوعات حاشیهای» خواند که به صورت «کاذب و غیرمنطبق با مسایل واقعی جامعه ایران» توسط
عامالن نفوذی پررنگ شده تا «فضای رسانهای و کاذبی» علیه جمهوری اسالمی ایجاد

کند۴۱.

گفتمانی که کسانی که در مورد مسائل حقوق زنان کار میکردند را مجرم میپندارد به طور برجستهای در بیانههای
مربوط به دستگ یری خودسرانه و بازداشت هما هودفر ،یک استاد دانشگاه ایرانی-کانادایی با شهرتی جهانی به خاطر
تحقیقات آکادمیکاش دربارۀ حقوق زنان ،خودنمایی کرد.

۳۹روز آنالین« ،معاونت زنان دولت؛ روی صلیب» ۱۷ ،دى ،۱۳۹۳
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-72df431f8c.html
 ۴۰بی بی سی فارسی« ،توهین جنسی ارگان انصار حزب اهلل به معاون رئیس جمهور ایران» ۶ ،دی ،۱۳۹۴
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151227_l39_molaverdi_yalasarat_sexual_insult
 ۴۱کیهان« ،در سایه غفلت مسئوالن ،نفوذ در حوزه زنان و خانواده چگونه اتفاق افتاده است؟» ۱۳ ،اردیبهشت http://bit.ly/2s00yYw ،۱۳۹5
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هما هودفر

«هما هودفر  ...مجری شبکه سازی فمینیسم
در ایران و محور اجرای برنامه های تغییر
نرم در حوزه زنان در کشورهای اسالمی به
ویژه ایران می باشد».

خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام امنیتی ،خرداد
۴۲۱۳۹۵
استاد مردم شناسی ایرانی-کانادایی هما هودفر

هما هودفر در  ۱۷خرداد  ۱۳۹5در سفری که به ایران از کانادا کرده بود بازداشت شد .او سالها با شبکهای
بینالمللی به نام «زنانی که تحت قوانین اسالمی زندگی میکنند» همکاری میکرده که هدفش تقویت مبارزات
و فعالیتهای زنان در راه برابری و حقوق بشر در جوامع مسلمان است.
در  ۴تیر  ،۱۳۹5دادستان عمومی و انقالب تهران اعالم کرد که اتهام هما هودفر «ورود به حوزههای فمینیسم
و جرائم امنیتی» است ۴۳.چند روز پیش از آن نیز ،رسانههای وابسته به سپاه پاسداران نوشتند که او «سرشبکه
جریان فمینیستی در ایران» بوده است ۴۴گویی که فمینیسم جرم است و «زنانهکردن چهره مجلس ایران» را
«آخرین پروژه وی» نامیدند ۴5.مطالب این رسانهها ادعا میکردند که هدف همکاری هما هودفر با شبکهی «زنانی
که تحت قوانین اسالمی زندگی میکنند»« ،برهم زدن آرامش و نظم حاکم بر جامعه و در ادامه آن بسترسازی
برای تغییرات فرهنگی -اجتماعی است که میتواند زمینهساز گذار سیاسی شود؛ گذاری که در نهایت ،همان
مدل براندازی نرم خواهد بود۴۶».
هما هودفر پیش از بازداشت در  ۱۷خرداد  ۱۳۹5چندین بار توسط سپاه پاسداران برای بازجوییهایی فشرده و
طوالنی درباره باورهای فمینیستیِ خود ،همکاریاش با شبکه «زنانی که تحت قوانین اسالمی زندگی میکنند»
و ارتباطاتش با مدافعان حقوق زنان و دیگر فعاالن حقوق بشر احضار شده بود .او در دوران بازجویی از حق
دسترسی به وکیل محروم بود .به گفته وکیل وی ،عناوین رسمی اتهامات او «تبلیغ علیه نظام» و «همکاری با
دولتهای متخاصم» بوده است.
هما هودفر در پی یک کارزار مؤثر برای آزادیاش ،در  5مهر  ۱۳۹5آزاد شد و به کشور عمان فرستاده شد .او از
آنجا به کانادا بازگشت۴۷.

 ۴۲خبرگزاری تسنیم« ،هما هودفر عضو شبکه ضد امنیتی «ولوم» بازداشت شد»۲۶ ،خرداد bit.ly/2rFyxZy ،۱۳۹5
 ۴۳مشرق نیوز« ،هما هودفر ،در حوزههای فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته است» ۴ ،تیر http://bit.ly/2sHycUx ،۱۳۹5
 ۴۴خبرگزاری تسنیم« ،هما هودفر عضو شبکه ضد امنیتی «ولوم» بازداشت شد»۲۶ ،خرداد bit.ly/2rFyxZy ،۱۳۹5
 ۴5گرداب« ،نگاهی به سوابق ،تفکرات و اقدامات ضدامنیتی «هما هودفر» +عکس و فیم» ۲۹ ،خرداد http://bit.ly/2uhoT0C ،۱۳۹5
 ۴۶مشرق نیوز« ،هما هودفر عضو شبکه ضد امنیتی «ولوم» بازداشت شد» ۲۶ ،خرداد bit.ly/2rFHW3k ،۱۳۹5
 ۴۷برای جزئیات بیشتر ،رجوع کنید به عفو بین الملل« ،نگرانی از سالمت دکتر هما هودفر استاد دانشگاه کانادایی-ایرانی»)Index: MDE 13/4787/2016( ،؛ عفو
بین الملل« ،آزادی هما هودفر در پی کمپینی بینالمللی» ()Index: MDE 13/4909/2016؛ عفو بین الملل ،با فعاالن حقوق زنان به عنوان «دشمن» رفتار میشود
(بیانیه مطبوعاتی ۲۰ ،مرداد .)۱۳۹5
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نیروهای اطالعاتی و امنیتیِ ایران مدافعان حقوق زنان را به شدت تحت نظارت دارند و سفرهای خارجی آنها را نیز
رصد میکنند (به مورد عالیه مطلبزاده در پایین نگاه کنید) .هدف از این نظارتها منزوی کردنِ مدافعان حقوق
زنان و جلوگیری از ایجاد ارتباط و همکاری با همتایان خود در خارج از کشور بوده است .این اعمال بخشی از یک
سیاست حکومتی است که قصد دارد هر گونه تالش برای به چالش کشیدن تبعیضهای جنسیتی را در نطفه خفه
کند.
عالیه مطلبزاده
عالیه مطلبزاده ،فعال حقوق زنان و عکاس
خبری ،در ششم آذر  ۱۳۹5پس از هفتهها تحت
فشار و آزار قرار گرفتن توسط وزارت اطالعات
دستگیر و بازداشت شد .این فشارها در پی
بازگشت او از کارگاهی در گرجستان درباره
«انتخابات و قدرتیابی زنان» آغاز شده بود .او به
دلیل شرکت در کارگاه مذکور متهم به «اجتماع و
تبانی علیه امنیت کشور» و به دنبال آن
ممنوعالخروج شده است.
مدافع حقوق بشر عالیه مطلب زاده

عالیه مطلبزاده تا  ۲۹آذر  ۱۳۹5در بند  ۲۰۹زندان اوین در انفرادی بود و سپس با قرار وثیقه آزاد شد .در این
مدت ،او بارها درباره شرکت در کارگاه گرجستان و اطالعاتِ مربوط به برگزارکنندگان آن مورد بازجویی قرار
گرفته بود .او از حق دسترسی به وکیل محروم بود و تنها یک بار اجازه مالقات حضوری خانوادهاش را در روز ۱۷
آذر ،در حضور بازجو ،داده بودند .بازجو از فرصتِ این دیدار استفاده میکند و به همسر عالیه مطلبزاده هشدار
میدهد که با مصاحبه با رسانهها درباره بازداشت همسر خود« ،سر و صدا به راه نیاندازد» .بازجو همسر و دختر
عالیه مطلبزاده را هم تهدید به بازداشت کرده و به همسر او گفته با رسانهها مصاحبه نکند.
بر اساس اطالعات عفو بینالملل ،وزارت اطالعات دست کم  ۱۳زن دیگر را نیز که در کارگاه گرجستان شرکت
کرده بودند مورد بازجویی و تحت فشار قرار داده است.
ی عالیه مطلبزاده ،او و خانوادهاش تحت نظارت مأمورین اطالعات
گزارشها حاکی از آن است که پس از آزاد ِ
هستند.
در آبان سال  ،۱۳۹۳نرگس محمدی ،از فعاالن برجسته حقوق بشر در ایران (فصل  5را ببینید) در نامهای سرگشاده
به حسن روحانی ،رییس جمهور ایران ،توضیح داد که چگونه بازجویان وزارت اطالعات ،او را با سؤالهای متعدد
پیرامون فعالیتاش در نهادهای مدنی از جمله کانون شهروندی زنان ،تحت فشار قرار داده بودند .کانون شهروندی
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زنان یک نهاد مدنی است که برای حذف تبعیض و خشونت علیه زنان تالش میکند ۴8.به گفته نرگس محمدی ،سیر
بازجوییهای او نشان داد که «تمرکز نهادهای امنیتی بر از بین بردن جامعه مدنی

است۴۹».

از جمله موارد دیگری که در بازجوییهای نرگس محمدی مرتبا منعکس شده میتوان به این دو مورد اشاره کرد:
مالقات او و گروهی از مدافعان حقوق زنان با کاترین اشتون ،نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجه ،در سفارت
اتریش در تهران به مناسبت روز جهانی زن در  ۱۷اسفندماه  ۱۳۹۲و نیز شرکت او در اعتراضهای مسالمتآمیز مقابل
ساختمانهای دولتی برای درخواست از مسئوالن جهت رسیدگی به پرونده اسیدپاشی به زنان در اصفهان در مهرماه
.۱۳۹۳
«حال جای طرح این سؤال است که چرا نهادهای امنیتی به جای بازجویی و بازداشت عامالن و آمران اسید پاشی ،معترضان
[مسالمت جو] به این جنایت هولناک علیه زنان این سرزمین را نشانه رفتهاند؟ آیا در این قضیه در هر صورت ،زنان قربانیان
خشونتاند؛ گاه در مقام قربانی اسیدپاشی و گاه در مقام معترضان به اسیدپاشی؟»

نرگس محمدی در نامهای سرگشاده به روحانی ،رییس جمهوری ایران ،آبان

۵0۱۳۹۳

سرکوب مدافعان حقوق زنان شامل برخوردهای شدید با زنان مخالف حجاب اجباری نیز میشود .این دسته از فعاالن
خواهان احترام به حق آزادی بیان ،دین و عقیده زنان هستند که حجاب اجباری نقض میکند .رسانههای حکومتی
غالباً از الفاظ توهین آمیزی مثل «فاحشه»« ،منحرف» و «فاسد» برای تحقیر این زنان استفاده میکنند.
یکی از شدیدترین نمونهها در این زمینه کارزارهای بدنامسازی و اهانت به مسیح علینژاد ،فعال حقوق زنان و
روزنامهنگار ایرانی مقیم آمریکا ،است که کارزار آنالین محبوبی به نام «آزادیهای یواشکی زنان در ایران » راه انداخته
است .این کارزار زنان ایران را تشویق میکند تا عکس های بدون حجاب از خودشان را به عنوان اعتراض به حجاب
اجباری منتشر کنند .رسانههای حکومتی در مطالبی او را «فاحشه» خوانده و ادعا کردند که به او «بعد از مصرف بیش
از حد کوکایین و برهنه شدن در خیابان مورد تجاوز گروهی قرار گفته

است5۱».

او در تیرماه سال  ۱۳۹۶توسط

کاربرانی در شبکههای اجتماعی که گمان میرود وابسته به نهادهای امنیتی باشند تهدید به مرگ شد.
مدافعان حقوق ب شری که صریحاً با حجاب اجباری اعالم مخالفت کردهاند همچنین متهم به «توهین به اسالم» و
تهدید به مجازاتهای سنگین ،از زندان تا اعدام ،شدهاند.

 ۴8تریبون زمانه« ،نرگس محمدی در نامه ای به رییس جمهوری از محور بازجویی هایش سخن گفت» ۲۱ ،آبان ،۱۳۹۱
https://www.tribunezamaneh.com/archives/61938
 ۴۹سایت کلمه« ،گزارش نرگس محمدی از بازجویی شش ساعته در دادسرای اوین و ساختمان مجاور» ۱8 ،آبان ،۱۳۹۳
/http://www.kaleme.com/1393/08/18/klm-202149
 5۰تریبون زمانه« ،نرگس محمدی در نامه ای به رییس جمهوری از محور بازجوییهایش سخن گفت» ۲۱ ،آبان ،۱۳۹۳
www.tribunezamaneh.com/archives/61938
 5۱نیویورک تایمز« ،بنیانگذار کمپین آزادی یواشکی آماج حمالت کمپین بدنامسازی در شبکههای اجتماعی قرار میگیرد» ۲۲ ،خرداد ،۱۳۹۶
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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«قاضی به من گفت مخالفت تو با حجاب اجباری مخالفت با حکم صریح قرآن است و تو توهین به مقدسات کردی حکمت
اعدام است».

آتنا دائمی در یکی از پستهای فیسبوکاش ،مهر

۵۲۱۳۹۵

به دنبال تشدید سرکوب مدافعان حقوق زنان ،مقامات همچنین نوشتهها و مطالب آنالین و چاپی را که به ترویج
حقوق زنان میپردازند تعطیل یا فعالیتشان را معوق کرده و با ایجاد جوی از ارعاب به خودسانسوری نیز شدت
بخشیدهاند.
در سال  ۱۳۹5و درست در همان دورهای که اعضای کارزار «پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» برای بازجویی
احضار میشدند ،مسؤولین وبسایت «مدرسه فمینیستی» را نیز مورد هدف قرار دادند .این وبسایت گزارشها و مقاالتی
درباره نظریات و فعالیتهای فمینیستی و نیز وضعیت حقوق زنان در ایران و جهان منتشر میکرد 5۳.نهادهای امنیتی
افرادی را که با این وبسایت همکاری داشتند ،که اغلب عضو کارزار «پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس» نیز
بودند ،تهدید کردند که در صورتی که به کار خود در این وبسایت ادامه بدهند به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی زندانی
میکنند« .مدرسه فمینیستی» از بهمنماه  ۱۳۹5دیگر به روز نشده است.

 5۲تریبون زمانه« ،من آتنا دائمی از داخل ایران با شما صحبت میکنم» ۱۳ ،مهر https://www.tribunezamaneh.com/archives/106259 ،۱۳۹5
 5۳وبسایت مدرسه فمینیستیwww.feministschool.com :
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 ۷فعاالن حقوق کارگران
«بدینگونه بر اساس مستندات رایهایی که علیه ما صادر شده است باید گفت هر گونه تالش برای
اجرای قوانین حداقلی موجود و مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و معیشت کارگران و معلمان در
این کشور اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشود».
فعاالن صنفی زندانی اسماعیل عبدی و جعفر عظیمزاده در بیانیهای مشترک از داخل زندان ،فروردین ۱۳۹۵

۵۴

در ایران محدودیتهای بسیاری بر آزادی انجمنها و تشکلها و نیز ممنوعیت فعالیت اتحادیههای صنفیِ مستقل
وجود دارد .با این حال ،بسیاری از کارگرانِ کشور با شجاعتِ تمام ،اتحادیههای صنفی و سازمانهایی را برای حمایت
از حقوق کارگران تشکیل دادهاند .حقوقهای پرداخت نشده ،شرایط بیثبات کار ،تورم سرسامآور و استانداردهای
پایین زندگی از عواملی بودهاند که کارگران ایران را به تشکیل چنین نهادهایی سوق داده است.
این کارگران مدافعان حقوق بشری هستند که میخواهند از حق همه افراد برای تشکیل و عضویت در اتحادیههای
صنفی و برخورداری از شرایط مساعد کار و استخدام ،تأمین اجتماعی ،و استانداردهای معیشتی  -از جمله حق تأمین
خوراک ،پوشاک ،مسکن ،آموزش و خدمات و مراقبتهای پزشکیِ مناسب  -دفاع کنند.
واکنش مقامات به این کوشش ها همواره تند و شدید بوده است .مدافعان حقوق کارگران صرفاً به دلیل فعالیتهای
صنفی قانونیِ خود بدون هیچ توجیهی از کار اخراج و یا وادار به بازنشستگیهای زودهنگام میشوند؛ توسط پلیس
مورد حمله و ضرب و شتم قرار میگیرند؛ به دلیل اعتراضهای مسالمتآمیز برای حقوق پرداخت نشده خود توبیخ
میشوند؛ با دستگیری و بازداشتهای خودسرانه مواجه میشوند؛ و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میگیرند.
فعاالن حقوق کارگران نیز مانند دیگر مدافعان حقوق بشر با اتهامات واهی همچون «تبلیغ علیه نظام»« ،اجتماع و
تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» بازداشت و به
حبسهایی طوالنیمدت محکوم میشوند.

55

احکامی که توسط دادگاهها صادر میشود و مورد بررسی عفو بینالملل قرار گرفته به وضوح نشان میدهد که
دادگاههای ایران تا چه حد فعالیتهای مسالمتآمیز فعاالن حقوق کارگران را همچون «مدرکی» برای «اقدام علیه
 5۴حقوق معلم و کارگر« ،بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی پیرامون اقدام به اعتصاب غذا از روز دهم اردیبهشت ماه  ۲۱ ،»۱۳۹5فروردین ،۱۳۹5
http://bit.ly/20sh4MW
 55برای جزئیات بیشتر ،رجوع کنید به عفو بین الملل« ،درخواست عفو بین الملل از ایران :فعاالن کارگری زندانی را آزاد کنید و به حقوق کارگران احترام بگذارید»
(.)Index: MDE13/6147/2017
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امنیت ملی» و «تبلیغات ضد انقالبی» محسوب میکنند .این فعالیتها شامل موارد زیر میشود :برگزاری تجمعات
مسالمت آمیز ،مانند تجمعاتی که به مناسبت روز کارگر برگزار میشود؛ شرکت در اعتراضات مسالمتآمیز علیه
دستمزدهای پایین و انتشار عکسهای این اعتراضات در اینترنت؛ دریافت دعوتنامههایی برای شرکت در اجالسهای
بینالمللیِ اتحادیههای صنفی؛ امضای بیانیههایی در حمایت از حقوق اتحادیههای صنفی؛ و راهاندازی وبسایتها و
کارزارهایی برای افزایش حداقل دستمزد کار در کشور.

«در طول سال های اخیر[ ،متهم] مشکالت صنفی شرکت واحد را بهانه قرار داده و با ارسال پیامک و دعوت اعضا و مرتبطین
سندیکای شرکت واحد به تجمعات و امضای بیانیههای متعدد و مصاحبه با رسانههای ضدانقالب علیالخصوص وابسته به
گروههکها ی چپ مارکسیستی و کمونیستی و نشان دادن وضعیت اسفبار اوضاع کارگران کشور  ...یک رشته مبارزات را
علیه نظام داشته است».

بخشی از حکم شعبه  ۲۶دادگاه انقالب اسالمی تهران علیه داوود رضوی ،بهمن

۵۶۱۳۹۴

 ۱.۷اتحادیههای صنفی مستقل
بنا بر قانون کار ایران ،شوراهای اسالمی کار یا انجمنهای صنفی میتوانند امور کارگران را نمایندگی کند 5۷.تحت
قوانین فعلی ،کارگران یک واحد نمیتوانند همزمان شورای اسالمی کار و انجمن صنفی داشته باشند 58.شوراهای
اسالمی کار عمالً از جانب حکومت مورد حمایت بیشتری قرار گرفتهاند ،که این خود به انحصارطلبی سازمانی به نفع
حکومت منجر شده است .کمیته آزادی انجمن ،نهادی که توسط سازمان جهانی کار برای نظارت بر نقض حقوق مربوط
به آزادی انجمنها تأسیس شده ،بارها این وضعیت را مورد انتقاد قرار داده است.

5۹

آن طور که در قانون کار آمده ،هدف اولیه شوراهای اسالمی کار بیش از آنکه حمایت از حقوق اتحادیههای صنفی
باشد ،حمایت از جمهوری اسالمی است .طبق قانون کار ،هدف از تأسیس انجمنها یا شوراهای اسالمی کار «تبلیغ و

 5۶پیوست مربوطه را برای متن کامل حکم ببینید.
 5۷کمترین حد نصاب الزم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در صنف ،دست کم پنجاه عضو از صنف مربوط ،از کارگاههای مختلف میباشد .در
کارگاههای دارای کارگران مشمول قانون کار که فاقد شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی کارگری باشند ،کارگران می توانند درخواست انتخاب نماینده کارگران را به اداره
کل تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی استان یا نزدیک ترین اداره کار به محل اشتغال خود ارایه نمایند ..نگاه کنید به آیین نامه چگونگی تشکیل  -حدود وظایف و اختیارات و
چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط  -موضوع ماده  ۱۳۱قانون کار جمهوری اسالمی ایران ،ماده  rc.majlis.ir/fa/law/show/114044 ،۲و قانون
کار جمهوری اسالمی ایران ،ماده  ،۱۳۱تبصره https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar ،۴
 58قانون کار جمهوری اسالمی ایران ،ماده https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar ،۱۳۱
 5۹به طور مشخص ،کمیته در چندین نوبت از ایران خواسته تا ماده  ۱۳۱قانون کار را که موجب مونوپولی شوراهای اسالمی کار شده است اصالح کند و بدین ترتیب از
تکثرگرایی در قوانین اتحادیههای صنفی صیانت نماید .برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به سازمان جهانی کار ،گزارش شماره  ۳5۰کمیته آزادی انجمن ،شماره پرونده:
( ۲5۶۷جمهوری اسالمی ایران) ،سال  ،۲۰۰8پاراگراف ،۱۱۶۳
;www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf
سازمان جهانی کار ،گزارش شماره  ۳۷۱کمیته آزادی انجمن ،شماره پرونده  ،۲8۰۷سال  ،۲۰۱۴پاراگراف ،5۷۴
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_239692.pdf
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گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی» است ۶۰.به عالوه ،کسانی که خود را برای شوراهای
اسالمی کار نامزد میکنند باید «التزام عملی» خود را به اسالم ثابت کنند ۶۱و نشان دهند که به حاکمیت والیت فقیه
پایبند هستند ۶۲،در غیر صورت ،مورد تبعیض قرار

میگیرند۶۳.

انجمنهای صنفی نیز مستقل نیستند و برای فعالیت خود ،نیاز به مجوزهای حکومتی دارند .قانون کار تصریح میکند
که «کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل ،موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی
و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند» ۶۴.وزارت کار و
امور اجتماعی موظف است که شرایط احراز صالحیت داوطلبانی را که میخواهند به عضویت انجمنهای صنفی انتخاب
شوند یا مسئولیتی را در این نهادها بپذیرند تأیید کند و بر نحوه انتخاب آنها نظارت داشته باشد .انجمنهای صنفی
موظفاند که این وزارتخانه را از برگزاری مجمعهای عمومی ،حداقل  ۱5روز کمتر از تشکیل آنها ،مطلع کنند.
مقامات وزارتخانه از این حق برخوردارند که این جلسات و نشستها را رصد کنند ،در آنها مداخله و از تشکیل آنها
جلوگیری و برای تعلیق یا انحالل آنها اقدام

کنند۶5.

کمیته آزادی انجمن وابسته به سازمان جهانی کار درباره قوانینِ مربوط به ثبت و مهلت اعتبار انجمنهای صنفی در
ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است که این قوانین «موجب دخالت و محدودیت شدید در برخورداری کارگران از حق
آزادی انجمنهامیشود و به گونهای اعمال شده که استقالل سازمانها و نهادهای کارگر را نقض کرده

است»۶۶.

در سال  ،۱۳۹۰کمیته حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد که ایران «باید اطمینان دهد که از حق آزادی تشکلها و
انجمنها برای همه افراد بدون هیچ تبعیضی صیانت میکند» ۶۷.کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان
ملل ،نهادی که مسئول نظارت بر اجرا و تعهد ایران نسبت به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
است ،نیز در سال  ۱۳۹۲درخواست کرده که ایران «با برداشتن گامهای الزم امکان تشکیل اتحادیههای صنفی مستقل
و عدم دخالت در فعالیتهای آنها را تضمین کند ».در این میان کمیته به اتحادیههای معلمان ،رانندگان اتوبوس و
کارگران نیشکر و نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد .این کمیته همچنین از ایران خواسته تا «هر چه زودتر
فعاالن حقوق کارگران و اعضای انجمنهای صنفیِ مستقل را آزاد کند که در حال حاضر مشغول گذراندن دوران حبس
خود هستند و ضوابط بینالمللیِ اتحادیههای صنفی را رعایت

کردهاند»۶8.

 ۶۰قانون کار جمهوری اسالمی ایران ،ماده .۱۳۰
 ۶۱این بند علیه اعضای اقلیتهای مذهبی ایران نیز تبعیض ایجاد میکند.
 ۶۲قانون تشکیل شوراهای کار اسالمی ،ماده  ،۲بند ج.
 ۶۳برای اطالعات بیشتر ،رجوع کنید به عفو بین الملل ،زندگی در کرامت :فعاالن صنفی ایران برای حقوق خود مبارزه میکنند
(.)Index: MDE 13/024/2011
 ۶۴قانون کار جمهوری اسالمی ایران ،ماده  ،۱۳۱تبصره .۲
 ۶5سازمان جهانی کار ،گزارش شماره  ۳5۰کمیته آزادی انجمن ،شماره پرونده( ۲5۶۷ :جمهوری اسالمی ایران) ،سال ،۲۰۰8
.www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf
 ۶۶سازمان جهانی کار ،گزارش شماره  ۳5۰کمیته آزادی انجمن ،شماره پرونده( ۲5۶۷ :جمهوری اسالمی ایران) ،سال  ،۲۰۰8پاراگراف ،۱۱۶۲
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_094216.pdf
 ۶۷جمعبندیهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل :ایران ،اسناد سازمان ملل ،CCPR/C/IRN/CO/3 .پاراگراف .۲۶
۶8جمعبندیهای کمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل :ایران ،اسناد سازمان ملل ،E/C.12/IRN/CO/2 ،پاراگراف .۱5
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جعفر عظیمزاده
«ما هیچ فعالیتی جز دفاع از کرامت انسانی خود
و هم طبقهایهایمان نداشتیم… فعالیتهای
[مسالمتآمیز] ما برای دستیابی به مطالبات
قانونی و انسانیمان چنان محرز است که حتی
مصادیقی هم که بر اساس آنها در پرونده
هایمان به ما اتهامات امنیتی وارد کردهاند تماماً
معطوف به فعالیتهایی از قبیل جمعآوری امضا
در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر ،ایجاد
تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و فعالیت
در آنها ،شرکت در تجمعات صنفی در مقابل
مجلس و وزارت کار و ارائه نامههای اعتراضی
به نهادهای مسئول و دیگر کنشگریهای صنفی
است».
جعفر عظیم زاده ،فعال حقوق کارگران و دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد

کارگران ایران

فعاالن صنفی زندانی جعفر عظیمزاده و اسماعیل عبدی
در بیانیهای مشترک از داخل زندان ،فروردین ۶۹۱۳۹۵

جعفر عظیمزاده ،فعال حقوق کارگران ،جوشکار و دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ،در فروردین
 ۱۳۹۴بر اساس حکم شعبه  ۱5دادگاه انقالب در تهران به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»
و «تبلیغ علیه نظام » به  ۶سال زندان و دو سال محرومیت از «عضویت در احزاب ،گروهها و دستهجات سیاسی
و فعالیت مجازی ،رسانهها و مطبوعات» محکوم شد.
این حکم صرفاً به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز او در اتحادیههای صنفی صادر شده است .از جمله این
فعالیتها می توان به موارد زیر اشاره کرد :همکاری برای طومار چهل هزار نفری کارگران ایران برای افزایش
حداقل دستمزد؛ مصاحبههای او با رسانههای خارج از ایران؛ همکاری برای تأسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران؛
شرکت در تظاهرات روز کارگر در سال  88در پارک الله در تهران و دیگر تظاهرات مسالمتآمیز رو به روی
ساختمان مجلس و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایران؛ مالقات با دیگر انجمنها و نهادهای صنفی ،از
جمله سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه وسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه.
جعفر عظیمزاده در آبان  ،۱۳۹۴احضاریه کوتاهی از سوی اداره اجرای احکام دریافت کرد که مبنی بر آن باید
خود را به زندان اوین برای گذراندن دوره محکومیت  ۶سالهاش معرفی میکرد .در این احضاریه تصریح شده
بود که حکم او توسط دادگاه نظر تأیید شده است در حالی که هیچ حکمی به وی ابالغ نشده بود .جعفر
عظیمزاده در  ۱۷آبان  ۱۳۹۴بازداشت و برای اجرای حکم  ۶سال حبس خود به زندان منتقل شد .او چند ماه
بعد ،در  ۱۰تیر  ،۱۳۹5پس از  ۶۳روز اعتصاب غذا ،به طور موقت از زندان آزاد شد.
در مهر  ،۱۳۹5شعبه  ۳۳دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی جعفر عظیمزاده را رد کرد.
 ۶۹حقوق معلم و کارگر« ،بیانیه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی پیرامون اقدام به اعتصاب غذا از روز دهم اردیبهشت ماه  ۲۱ ،»۱۳۹5فروردین ،۱۳۹5
http://bit.ly/20sh4MW
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جعفر عظیمزاده هر لحظه ممکن است برای ادامه اجرای حکم به زندان احضار شود.
در خرداد  ،۱۳۹۶جعفر عظیمزاده از اتهامات امنیتی در یک پروندهی جداگانه ،که پیشتر به خاطر آن توسط
دادگاه انقالب ساوه به به  ۱۱سال زندان محکوم شده بود ،تبرئه شد.

 ۲.۷کانونهای صنفی معلمان
کانون صنفی معلمان ایران ،که با سازمان جهانی آموزش (بزرگترین اتحادیهی صنفی جهان) در ارتباط است ،در تقریباً
همه  ۳۱استان ایران شعبه دارد ۷۰.از این میان ،دستکم  ۱۷شعبه آن به ثبت رسمی رسیدهاند .در سالهای اخیر،
معلمان علیه دستمزدهای پایین خود که با نرخ تورم هماهنگی نداشته ،بیثباتی شغلی ،بدترشدن کیفیت آموزش و
شرایط بد و نامساعد زندگی دست به اعتراضات مسالمتآمیز زدهاند.
در بهمن  ،۱۳۹۳پس از آن که وزارت آموزش و پرورش ایران از افزایش بودجه ساالنه خود خبر داد ،معلمان دست به
اعتراضاتی مسالمتآمیز زدند و مبلغ بودجه را برای تامین افزایش حقوق خود ناکافی اعالم کردند ۷۱.در هفتم بهمن
 ،۱۳۹۳کانون صنفی معلمان ایران بیانیهای عمومی منتشر کرد و نگرانیهای خود را درباره بودجه اعالم کرد ۷۲.در
 ۲۷فروردین  ،۱۳۹۴معلمان در سراسر ایران ،اعتراضاتی مسالمتآمیز را ترتیب دادند ۷۳.از جمله اعتراضاتی که معلمان
ابراز میداشتند حقوق کم ،زندانی کردن فعاالن اتحادیههای معلمان و تبعیض در فرایند استخدام بود .اردیبهشت
همان سال شاهد اعتراضات بیشتری از جانب معلمان در سراسر کشور بود.
اعضای کانون صنفی معلمان ایران سالها است که با آزار و اذیت و بازداشت رو به رو هستند .درست پیش و پس از
تظاهرات بهار  ، ۱۳۹۴چند تن از اعضای کانون توسط مقامات مورد آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه واقع شدند و از
ادامه فعالیت حرفهایشان جلوگیری شد .در  ۳۱تیر  ،۱۳۹۴هزاران معلم تالش کردند تا رو به روی ساختمان مجلس
در اعتراض به سرکوب ،تجمع کنند و خواستار آزادی معلم زندانی اسماعیل عبدی شوند (ادامه مطلب را ببینید).
این تجمع با برخورد نیروهای امنیتی روبهرو شد و گروهی از معلمان بازداشت شدند .بنا بر نقل قولی از وزیر آموزش
و پرورش در روز پنج مرداد همان سال ،معلمانِ بازداشت شده کمی بعدتر آزاد

شدند۷۴.

 ۷۰کانون صنفی معلمان ایران اتحادیهای است که در استانهای سراسر کشور شعبه دارد .بزرگترین شعبه کانون شعبه تهران است که اسماعیل عبدی نیز عضو آن است.
 ۷۱خبرگزاری کار ایران« ،دالیل اعتراض صنفی معلمان طی دو روز گذشته» ۲ ،بهمن bit.ly/2r0dbDD ،۱۳۹۳
 ۷۲خبرگزاری کار ایران« ،درخواست نمایندگان فرهنگیان برای دیدار فوری با رئیس جمهور» 8 ،بهمن bit.ly/2sk5Z9g ،۱۳۹۳
 ۷۳خبرگزاری کار ایران« ،هزاران معلم در سراسر ایران تجمع سکوت برگزار کردند» ۲۷ ،فروردین bit.ly/1Ojiu4U ،۱۳۹۴
 ۷۴عصر ایران« ،وزیر آموزش و پرورش :معلمان بازداشتی ،آزاد شدند» 5 ،مرداد http://bit.ly/2uQfe2h ،۱۳۹۴
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اسماعیل عبدی
اسماعیل عبدی ،فعال صنفی ،معلم ریاضی و
دبیرکل سابق شعبه تهران کانون صنفی معلمان
ایران و عضو فعلی هیأت مدیره شعبه کانون در
تهران ،در حال گذراندن محکومیت  ۶سالهاش است.
شعبه  ۱5دادگاه انقالب در تهران او را در بهمن
 ۱۳۹۴به اتهامات امنیتی از جمله «تبلیغ علیه
نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»
محکوم کرد .این اتهامات به فعالیتهای صنفی او
برمیگردد ،از جمله برگزاری تجعمات مسالمتآمیزِ
معلمان و اعضای کانون صنفی معلمان ایران در
بیرون ساختمان مجلس در فروردین  ۱۳۹۴در
اعتراض به حقوقهای پایین ،بودجه ناکافی آموزش
و پرورش و زندانی کردن فعاالن اتحادیههای معلمان
و نیز همکاری با سازمان جهانی آموزش.
اسماعیل عبدی ،فعال حقوق معلمان

روند محاکمه اسماعیل عبدی به شدت نامنصفانه بود :در تمام دوران بازپرسی ،از حق دسترسی به وکیلِ انتخابی
خود بیبهره بود و حتی به وکیل او اجازه داد نشد که پیش از دادگاه پرونده او را مطالعه کند .در مهر ،۱۳۹5
شعبه  ۳۶دادگاه تجدیدنظر تهران حکم  ۶سال حبس او را تأیید کرد .اسماعیل عبدی در  ۱۹آبان  ۱۳۹5برای
اجرای حکم به زندان منتقل شد.
در  ۱۰اردیبهشت  ،۱۳۹۶اسماعیل عبدی در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعاالن تشکلهای صنفی
دست به اعتصاب غذا زد .در نامهای سرگشاده به تاریخ  ۲اردیبهشت  ،۱۳۹۶اسماعیل عبدی میپرسد« :آیا
عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز بر اساس اصول  ۲۶و  ۲۷قانون اساسی جرم است؟
آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی بهویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟ آیا جمعآوری امضا برای
مکلف کردن دولت به اجرای قانون جرم است؟»75
اسماعیل عبدی در  ۶تیر  ۱۳۹۴وقتی به دادسرای زندان اوین برای پرس و جو درباره ممنوعالخروج شدن خود
رفته بود ،بازداشت شد .او به بند -۲الف زندان اوین منتقل و  ۴۰روز در انفرادی ،بدون دسترسی به وکیل ،نگه
داشته میشود .در  ۲5اردیبهشت  ،۱۳۹5او پس از دو هفته اعتصاب غذا در اعتراض به سرکوب فعاالن صنفی
به قید وثیقه آزاد شد.
پیش از بازداشت اسماعیل عبدی در تیر  ،۱۳۹۴مقامات اطالعاتیِ سپاه پاسداران چندباری او را برای بازجویی
احضار کرده و تحت فشار قرار داده بودند که از سمت خود در کانون صنفی معلمان تهران استعفا دهد و از
برگزاری تظاهرات سراسری در سطح کشور اجتناب کند .یک بار در روز  ۱۳اردیبهشت  ۱۳۹۴مأموران اطالعاتی
او را احضار و تهدید کردند که حکم  ۱۰سال حبس تعلیقی او را که در سال  ۱۳۹۰صادر شده بود اجرایی
میکنند مگر آن که در فیسبوک خود اعالم کند که از سمت خود در کانون صنفی معلمان تهران کانون صنفی
معلمان تهران استعفا میدهد و برنامه تظاهرات سراسری که کانون صنفی معلمان ایران تدارک دیده بود را
 ۷5خبرگزاری هرانا« ،نامه سرگشاده اسماعیل عبدی :از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا میکنم» ۲ ،اردیبهشت https://www.hra-news.org/?p=119670 ،۱۳۹۶
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متوقف میکند .اسماعیل عبدی این بیانیه را مینویسد ولی کانون صنفی معلمان تهران استعفای او را نمیپذیرد.
تظاهرات اعتراضی طبق برنامه پیش رفت و هزاران معلم به طور مسالمتآمیز مقابل ساختمان مجلس در تهران
و شعب وزارت آموزش و پرورش در شهرهای مختلف تجمع کردند.
در بازجوییها ،مأموران اطالعاتی به اسماعیل عبدی درباره همکاری او با سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان
جهانی آموزش هشدار داده بودند و گفته بودند شرکت او در تجمعها و نشستهای آنان «خط قرمز» است .این
اخطار درباره همکاری با سازمانهای بینالمللی نقض آشکار تعهدات ایران تحت قوانین بینالمللی ،از جمله ماده
بند ب ماده  8میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که حق اتحادیهها را برای پیوستن به
سازمانهای بینالمللی به رسمیت میشناسد76.
خطر حبس ناعادالنه بر سر چند فعال دیگر در حوزه حقوق معلمان نیز سایه افکنده است ،از جمله محمدرضا
نیکنژاد ،عضو سابق هیأت مدیران کانون صنفی معلمان تهران و مهدی بهلولی ،عضو کانون صنفی معلمان تهران،
که هر یک به پنج سال حبس محکوم شده اند؛ و محمود بهشتی لنگرودی ،سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران
که در مجموع به  ۱۴سال زندان پس از سه محکومیت جداگانه مربوط به فعالیتهای صنفیاش محکوم شده است .او
تا کنون پنج بار برای اجرای حکم احضار شده است اما گفته به این احکام تن نخواهد داد.

 ۳.۷سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،اتحادیهای صنفی برای کارگران «شرکت واحد» است که
پس از انقالب سال  ۱۳5۷از فعالیت آن جلوگیری شد اما در سال  ۱۳8۴پس از آنکه بسیاری از اتوبوسرانها ماهها
حقوق خود را نگرفتند ،دوباره فعالیت خود را آغاز کرد .مقامات هرگز ثبت رسمی این اتحادیه را نپذیرفته اند.
اعضای سندیکای شرکت واحد و به خصوص اعضای هیأت مدیره همواره مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفتهاند و
به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز خود مانند برگزاری و شرکت در اعتصابات ،به اتهاماتی ساختگی محکوم شدهاند.
بعضی از اعضای این نهاد ،از جمله رضا شهابی ،داوود رضوی و ابراهیم مددی ،به حبس محکوم شده اند (به پایین
نگاه کنید) .رضا شهابی که به دلیل فعالیتهای صنفیِ مسالمتآمیزش به  ۶سال زندان محکوم شده بود ۷۷،در مهر
 ۱۳۹۴پس از گذراندنِ تقریباً چهار سال در زندان به مرخصی درمانی آمد .با این حال ،از آبان  ۱۳۹5او دوباره برای
گذراندن بقیه حکم خود که به گفته مقامات سه ماه بود تحت فشار قرار گرفت .در زمان تدوین نهایی این گزارش در
تاریخ  ۲۱تیر  ،۱۳۹۶رضا شهابی و داوود رضوی ممنوعالخروج بوده و به همین دلیل از شرکت در صد و ششمین
اجالس سازمان جهانی کار در شهر ژنو در سوییس بازمانده بودند.

 ۷۶برای جزئیات بیشتر ،رجوع کنید به عفو بین الملل« ،فعال صنفی ایرانی در خطر  ۱۶سال زندان» ))Index: MDE 13/3843/2016؛ عفو بین الملل « ،فعال
تشکل صنفی معلمان باید آزاد شود» ((Index: MDE 13/5332/2016؛ عفو بین الملل« ،نگرانیها از سالمت فعال تشکل صنفی معلمان»
).(Index: MDE 13/6260/2017
 ۷۷برای جزئیات بیشتر ،نگاه کنید به عفو بین الملل« ،فعال صنفی به شش سال حبس محکوم شد» (.)Index: MDE 13/027/2012
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ابراهیم مددی
ابراهیم مددی ،فعال حقوق کارگران

ابراهیم مددی ،نائبرییس سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،در مرداد
 ۱۳۹5توسط شعبه  ۲۶دادگاه انقالب تهران به پنج
سال و سه ماه زندان محکوم شد .دادگاه او را به
«اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»
و «برهم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در
تجمعات غیرقانونی» مجرم شناخته است.

ابراهیم مددی ،فعال حقوق کارگران و نائبرییس سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مصداق این اتهامات در حکم صادره از سوی دادگاه
انقالب تنها فعالیتهای مسالمتآمیز صنفی ابراهیم
مددی از جمله شرکت در تجمعهای مسالمتآمیز
برای حمایت از حقوق کارگران و افزایش دستمزد
آنها است.

روند قضایی پرونده ابراهیم مددی پس از بازداشت او توسط مأموران وزارت اطالعات در  ۹اردیبهشت  ۱۳۹۴در
آستانه مراسم روز جهانی کارگر که قصد داشت در آن شرکت کند آغاز شد .او پیش از آنکه به قید وثیقه آزاد
شود ۲۲ ،روز را بدون آنکه به وکیل دسترسی داشته باشد در بند  ۲۰۹زندان اوین گذراند .دادگاه او تقریباً یک
سال بعد در  ۲8فروردین  ۱۳۹5انجام شد.
ابراهیم مددی پیش از این نیز به خاطر فعالیتهای صنفی خود متهم به «اقدام علیه امنیت کشور» و به سه سال
و نیم حبس محکوم شده و پس از گذراندن دوران محکومیتاش در فرودین سال  ۱۳۹۱از زندان آزاد شد.
داوود رضوی
داوود رضوی ،یکی دیگر از اعضای سندیکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،در
 ۹اردیبهشت  ۱۳۹۴بازداشت و به مدت  ۲۲روز به
انفرادیِ بند  ۲۰۹زندان اوین منتقل شد .پس از آن
در  ۳۰اردیبهشت  ۱۳۹۴به قید وثیقه آزاد شد.
دادگاه او در  ۲۳دیماه  ۱۳۹۴در شعبه  ۲۶دادگاه
انقالب برگزار شد و در بهمن همان سال به اتهام
«اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»
محکوم شناخته شد.

داوود رضوی ،فعال حقوق کارگران و عضو سندیکای کارگران شرکت
واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

و حومه

از جمله «شواهدی» که دادگاه علیه او اقامه کرده
بود میتوان به این موارد اشاره کرد« :برگزاری
تجمعات به بهانههای مختلف از جمله روز جهانی
کارگر و حداقل دستمزد کارگران».

دادگاه او در  ۲۳دیماه  ۱۳۹۴در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب برگزار شد و در بهمن همان سال به اتهام «اجتماع و
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» محکوم شناخته شد.
دادگاه نه فقط داوود رضوی را به دلیل شرکت در «تجمعات غیرقانونی» بلکه به دلیل تهیه عکس و انتشار در
فضای مجازی ،که دادگاه آن را «خوراک تبلیغاتی ضد انقالب» نامیده ،محکوم کرده است .دادگاه همچنین به
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دعوتنامهای که داوود رضوی برای شرکت در یک اجالس بین المللی وابسته به سازمان جهانی کار دریافت کرده
بود اشاره کرده و آن را «مدرکی» دال بر ارتباط او با «عناصر جریان کارگری اپوزوسیون خارج از کشور» محسوب
کرده است .در مدارکی که عفو بینالملل بررسی کرده ،در هیچجا ،دادگاه مدرکی دال بر اقدامی مجرمانه ارائه
نداده است78.
داود رضوی تقاضای تجدید نظر کرده است و در زمان تدوین نهایی این گزارش در تاریخ  ۲۱تیر  ،۱۳۹۶نتیجه
این دادگاه هنوز مشخص نشده بود.

 ۷8ضمیمه مربوطه را برای متن حکم صادرشده ببینید.
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 ۸وکالی حقوق بشر
«مسئله این است که در بین وکال افرادی هستند که ممکن است مشکل ساز باشند».
ذبیحاهلل خداییان  ،معاون حقوقی قوه قضاییه ایران ،تیرماه ۱۳۹۴

79

سرکوب مدافعان و فعاالن حقوق بشر شامل حال وکالیی که وکالت زندانیان سیاسی از جمله زندانیان عقیدتی را به
عهده میگیرند و یا نگرانیهای خود را از شکنجه و دادگاههای ناعادالنه به طور عمومی ابراز میکنند نیز شده است.
وکال متعلق به حرفهای هستند که کارشان با ترویج و ارتقاء حقوق بشر ارتباط نزدیک دارد .بر اهمیت نقش اساسی
وکال در ترویج و حمایت از حقوق بشر در مقدمه سند بین المللی «اصول اساسی درباره نقش وکال» تأکید شده ،که
تصریح میکند که «حمایت کافی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
مدنی یا سیاسی مستلزم دسترسی مؤثر تمامی افراد به خدمات حقوقی وکالی حرفهای مستقل است».
پس از سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال  ،۱۳88شماری از وکالی حقوق بشر به زندان افتادند.
همه وکالیی که عفو بینالملل از پرونده آنها مطلع بوده ،به جز عبدالفتاح سلطانی (به پایین رجوع کنید) ،پس از
طی کردن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شدند.
با این حال ،فضای ترس و ارعاب به قوت خود باقی مانده چراکه مقامات ،وکالی حقوق بشر از جمله وکالیی را که
اخیراً از زندان آزاد شدهاند مدام مورد بازجویی و آماج حمالت و فشارهای خود قرار داده و در مواردی پرونده وکالت
آنها را باطل کردهاند .وکالیی که در سال  ۱۳88مجبور به ترک وطن شدند نمیتوانند با امنیت خاطر به کشور
بازگردند چرا که تحقیقات قضایی علیه آن ها همچنان در جریان است.
به این ترتیب ،تنها تعداد معدودی وکیل حقوق بشر هستند که بار عظیم ارائه خدمات حقوقی مستقل و مؤثر به
زندانیان عقیدتی را به دوش میکشند .همین وکال نیز غالباً با اقدامات سرکوبگرانه مختلف رو به رو میشوند از قبیل:
مداخلههای خودسرانه مقامات به منظور منع یا ایجاد محدودیت در مالقات با موکالن؛ دسترسی دیرهنگام به پرونده
ی موکالن؛ در اختیار نداشتن تسهیالت مناسب برای مشاوره و گفتوگوی خصوصی با موکالن؛ حضور مأمورین امنیتی
و مسؤولین زندان در طی مالقات با موکالن؛ و منع خروج از کشور.
از سال  ،۱۳۹۴عفو بینالملل همچنین شاهد روند تازهای بوده که در آن مقامات دادستانی و دادگاههای انقالب به
زندانیان سیاسی ،از جمله زندانیان عقیدتی ،اجازه نمیدهند که وکالیی را برای خود انتخاب کنند که از نظر تعهد به
 ۷۹ایرنا« ،پاسخ قوه قضاییه به انتقادها از برخی اصالحیههای قانون آیین دادرسی کیفری» ۹ ،تیر / http://www.irna.ir/fa/News/81665750 ،۱۳۹۴
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عدالت و حقوق بشر شناخته شده هستند .مقامات برای توجیه این اقدام خود به ماده  ۴8قانون آیین دادرسی کیفری
ایران ،مصوب سال  ،۱۳۹۴اشاره میکنند که متهمان جرایم امنیتی را مجبور میکند تا وکیل خود را تنها از میان
فهرستی از وکال انتخاب کنند که به تأیید ریاست قوه قضاییه رسیده باشند 8۰.با وجود این که تاکنون هنوز هیچ
فهرست رسمی از نام این وکال منتشر نشده ،به وکالی حقوق بشری دائماً گفته میشود که نام آنها در این فهرست
وجود ندارد.
عبدالفتاح سلطانی
عبدالفتاح سلطانی ،وکیل حقوق بشر ،از  ۱۹شهریور
 ۱۳۹۰به دلیل انجام حرفه خود و دفاع از حقوق
بشر در زندان اوین است و دوران محکومیت ۱۳
ساله خود را میگذراند .او جایزه حقوق بشر کانون
بینالمللی وکال را در سال  ۱۳۹۳و جایزه بینالمللی
حقوق بشر نورنبرگ را در سال  ۱۳88دریافت کرده
است.
عبدالفتاح سلطانی یکی از مؤسسان کانون مدافعان
حقوق بشر در ایران است که مقامات در سال ۱۳8۷
آن را غیر قانونی اعالم کرده و از ادامه فعالیت آن
جلوگیری کردند.
عبدالفتاح سلطانی ،وکیل حقوق بشر زندانی

عبدالفتاح سلطانی اولین بار در  ۲۶خرداد  ۱۳88در یکی از ناآرامیهای پس از انتخابات بازداشت شد و تا چهار
شهریور  ۱۳88در زندان اوین بود و سپس با قید وثیقه آزاد شد.
او دوباره در  ۱۹شهریور  ۱۳۹۰بازداشت شد و با اتهامات امنیتی بیاساس از جمله «تبلیغ علیه نظام»« ،اجتماع
و تبانی علیه امنیت کشور» و «ایجاد تشکل غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور» رو به رو شد .این اتهامات
به همکاری او با کانون مدافعان حقوق بشر مربوط میشد .او در عین حال به «گرفتن جایزه نامشروع و تحصیل
مال حرام» نیز متهم شد که به پذیرفتن «جایزه بینالمللی حقوق بشر نورنبرگ» از طریق همسرش ،معصومه
دهقان ،اشاره دارد.
عبدالفتاح سلطانی در اسفند  ۱۳۹۰در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب در تهران به  ۱8سال زندان محکوم کرده است.
این حکم صرفاً بر اساس فعالیتهای حقوق بشری او صادر شد .دادگاه همچنین او را به  ۲۰سال ممنوعیت از
وکالت محکوم کرد .این حکم بعدتر در خرداد  ۱۳۹۱توسطر دادگاه تجدیدنظر به  ۱۳سال حبس و دو سال
ممنوعیت از وکالت کاهش یافت.
عبدالفتاح سلطانی از شهریور  ۱۳۹۰که در زندان به سر میبرد ،در شرایط نامساعدی قرار دارد و به خدمات
درمانی و پزشکی مناسب دسترسی ندارد .در چند سال اخیر ،چندین بار به دلیل تپش قلبی شدید و درد قفسه
سینه به بهداری زندان منتقل شده است .ولی هر بار او را به بند برگرداندهاند یا بدون آنکه هیچ درمانی صورت
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گرفته باشد و یا اینکه صرفاً قرصهایی مثل آسپیرین و پروپرانولول برای تنظیم ضربان قلبش برایش تجویز
کردهاند.
مقامات دادستانی ،علی رغم توصیه پزشکان ،بارها با مرخصی پزشکی عبدالفتاح سلطانی و یا انتقال او به
بیمارستانی بیرون از زندان برای درمانهای تخصصی مخالفت کردهاند .در یک مورد ،مقامات زندان به خانواده
عبدالفتاح سلطانی گفته بودند که دادستانی با مرخصی پزشکی او مخالف است چون هنوز «سر موضعش» است8۱.
از میان وکالی حقوق بشری که محکومیت حبس خود را سپری کردند و از سال  ۱۳۹۲به این سو از زندان آزاد شده
اند میتوان از افراد زیر نام برد:


نسرین ستوده ،برنده جایزه ساخاروف در سال  ،۱۳۹۱که در سال  ۱۳۹۲پس از تحمل سه سال از  ۶سال
محکومیت خود از زندان آزاد شد .محکومیت نسرین ستوده به فعالیتهای حرفهایی او مربوط میشد از
جمله دفاع از پرونده زندانیان عقیدتی و افرادی که زیر سن  ۱8سال به اعدام محکوم شدهاند.



محمد سیفزاده  ،یکی از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر ،که پس از تحمل پنج سال حبس به دلیل
نقشش در کانون در سال  ۱۳۹۴از زندان آزاد شد .او در کانون از حقوق زندان سیاسی و زندانیان محکوم به
اعدام دفاع میکرد.



محمدعلی دادخواه ،یکی دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ،که در سال  ۱۳۹۲پس از کمتر از
یک سال حبس به دلیل فعالیتهای حقوق بشری از جمله دفاع از زندانیان اعدامی ،از زندان آزاد شد.



حمیدرضا مرادی ،مصطفی دانشجو ،امیر اسالمی ،رضا انصاری ،افشین کرمپور ،فرشید یداللهی و
امید بهروزی وکالی دراویش گنابادی که پس از تحمل بیش از چهار سال حبس در سالهای  ۱۳۹۳و
 ۱۳۹۴از زندان آزاد شدند.



جاوید هوتنکیا ،که در سال  ۱۳۹۲پس از نزدیک به سه سال حبس از زندان آزاد شد .بنا بر گزارشهای
رسیده ،او در این مدت مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته است .هوتنکیا پس از مصاحبه با دو خبرنگار
آلمانی درباره پرونده جنجالی موکلش ،سکینه محمدی آشتیانی ،که به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار
محکوم شده بود ،بازداشت شد.

 8۱برای اطالعات بیشتر در این باره رجوع کنید به عفو بین الملل ،به گروگان گرفتن سالمتی :ممانعت بیرحمانه از دسترسی به مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران

).(Index: MDE 13/4196/2016
گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

5۱

بعضی از این وکال از جمله نسرین ستوده ،محمد سیفزاده و جاوید هوتنکیا پس از آزادی از زندان با ممنوعیت
از وکالت و نیز محدودیت درباره موکالن و نوع پروندههایی که میتوانند بپذیرند رو به رو شدند .بعضی مانند مصطفی
دانشجو از حق تحصیالت عالی محروم شدهاند.
نسرین ستوده

تحصن نسرین ستوده ،وکیل حقوق بشر ،در مقابل کانون وکالی دادگستری

نسرین ستوده ،وکیل حقوق بشر ،هم با ممنوعیت از وکالت رو به رو شده و هم با محدودیت درباره نوع پروندههایی
که می تواند به عهده بگیرد .محکومیت او شامل  ۱۰سال انفصال از کار حقوقی (کاهش از  ۲۰سال در دادگاه
تجدیدنظر) و ممنوعیت خروج از کشور میشود8۲.
در شهریور  ،۱۳۹۳همسر او ،رضا خندان ،گزارش داد که پروانه وکالت نسرین ستوده در شعبه یک دادگاه انتظامی
وکالکه در محل کانون وکال برگزار میشود از حالت تعلیق درآمده است 8۳.اما دو ماه بعد ،شعبه دوم همین
دادگاه این حکم را ملغی و نسرین ستوده را به مدت سه سال از وکالت ممنوع کرد8۴.
نسرین ستوده بالفاصله در مقابل کانون وکال به نشانه اعتراض تحصن کرد 85.او به مدت یک سال هر روز دست
به اعتراض زد و پس از آن بود که توانست پروانه وکالت خود را تمدید کند .با این حال ،طبق اطالعات عفو

 8۲برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به عفو بینالملل ،ایران وکیل برجسته حقوق بشری را آزاد کرد( ،بیانیه مطبوعاتی ۲۷،شهریور .)۱۳۹۲
 8۳رضا خندان گزارش خود را در صفحه فیسبوک شخصیاش منتشر میکند.www.facebook.com/reza.khandan.5/posts/838633279480355 :
 8۴خبرگزاری دانشجویان ایران« ،نسرین ستوده ۳ :سال از انجام وکالت محروم شدم» ۲۷ ،مهر bit.ly/2sL9Nxr ،۱۳۹۳
 85رضا خندان در صفحه فیسبوک شخصیاش ،اعتراض و تحصن نسرین ستوده را گزارش داد و عکسی از او در بیرون ساختمان کانون وکال منتشر کرد:
www.facebook.com/photo.php?fbid=866924213317928&set=a.188200697856953.48071.100000010721965&t
ype=3&theater
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بینالملل ،مقامات عمالً به نسرین ستوده اجازه دفاع از پروندهی زندانیان عقیدتی و دیگر کسانی را که به دالیل
سیاسی در زنداناند نمیدهند8۶.
عالوه بر ممنوعیت از وکالت و ایجاد محدودیت ،مقامات به آزار و اذیت و ارعاب نیز متوسل میشوند تا نگذارند وکالی
حقوق بشر پرونده زندانیان سیاسی را در دست بگیرند .گیتی پورفاضل ،در طی سالهای طوالنی فعالیت حرفهای خود،
پرونده موکالن مخت لفی از جمله زندانیان عقیدتی و مدافعان حقوق بشر را به عهده گرفته است .او در تیر  ،۱۳۹5اعالم
کرد که به دلیل فشارها و تهدیدهای مدامی که نیروهای امنیتی و اطالعاتی به او وارد کردهاند از کار وکالت دست
کشیده است:

«بیشتر پروندههای من ،پروندههای سیاسی بودند .کس انی که به خاطر عقاید سیاسی خودشان تحت فشار بودند و برایشان
پرونده درست کرده بودند .من راجع به این پروندهها مصاحبه میکردم و برایم مشکالتی ایجاد کرده بودند که هنوز هم
این مشکالت ادامه دارد .به خاطر فشارهایی که روی من بود متاسفانه من دیدم که دیگر نمیتوانم همچنان این راه را ادامه
بدهم .خیلی اذیت میشدم ،واقعا خیلی اذیت میشدم [ ...مأموران وزارت اطالعات] تلفن میکردند ،احضار میکردند،
از من تعهد گرفتند ،البته من در تعهد نوشتم که این تعهدی که از من گرفته میشود غیرقانونی است».

مصاحبه گیتی پورفاضل درباره آزارهایی که به خاطر فعالیتهایش متحمل شده ،تیر

87۱۳۹۵

مسعود شفیعی تاکنون پرونده بسیاری از زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی ،از جمله شین باور و جاش فتال،
را که در مرداد سال ۱۳88در حال کوه نوردی در مرز ایران و عراق بازداشت شدند ،به عهده گرفته است 88.پس از
آنکه این دو کوهنورد در سال  ۱۳۹۰از زندان آزاد شدند ،مسعود شفیعی از سوی مسؤولین مورد آزار و اذیت قرار
گرفت .در مصاحبهای در سال  ۱۳۹۳او گفت وزارت اطالعات از او بازجویی کرده ،پاسپورتش را ضبط کرده و سه سال
است که نمی گذارد کار کند .او اضافه کرد که مسؤولین هیچ دستوری درباره توقف کار وکالتش صادر نکردهاند منتها
هر وقت پروندهای را در دست میگیرد ،فردایش با او تماس میگیرند و از او میخواهند قرداد وکالت را فسخ

کند8۹.

در خرداد  ،۱۳۹۴آتنا فرقدانی  ،هنرمندی که به دلیل دفاع از حقوق بشر از طریق کاریکاتورهایش در زندان بود و
وکیلش ،محمد مقیمی ،پس از آنکه در زندان با یکدیگر دست میدهند به «رابطه نامشروع دون زنا» و «عمل منافی
عفت» متهم میشوند ۹۰.پس از بازداشت محمد مقیمی ،آتنا فرقدانی برای مدتی به وکیل دیگری دسترسی نداشت
چراکه به محمد مقیمی اجازه مالقات با او را نمیدادند .در مهر  ۱۳۹۴دادگاهی کیفری در تهران هر دو را تبرئه کرد.
 8۶کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران« ،ادامه سرکوب وکالی حقوق بشر» ۷ ،مرداد ،۱۳۹5
persian.iranhumanrights.org/1395/05/lawyers-prisoners
 8۷کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران« ،پ س از احضارهای متعدد و اعمال محدودیت از سوی نهادهای امنیتی؛ وکیل ستار بهشتی خود را بازنشسته کرد» ۲۳ ،تیر ،۱۳۹5
/https://persian.iranhumanrights.org/1395/04/sattar-beheshti-giti-pourfazel
 88برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به عفو بین الملل ،ایران باید کوهنوردهای آمریکایی را که دادگاهی «عمیقاً ناعادالنه» داشتهاند آزاد کند (بیانیه مطبوعاتی ۳۰ ،مرداد
.)۱۳۹۰
 8۹کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران« ،مسعود شفیعی :سه سال پس از وکالت سه آمریکایی هنوز نمی توانم کار کنم و ممنوعالخروجم» ۱۳ ،مرداد ،۱۳۹۳
/https://persian.iranhumanrights.org/1393/05/massoud-shafiee
 ۹۰برای جزییات بیشتر ر جوع کنید به عفو بین الملل ،محاکمه کاریکاتوریست زندانی و وکیلش به دلیل دست دادن با یکدیگر ابلهانه است» (بیانیه مطبوعاتی ۱۰ ،مهر
.)۱۳۹۴
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در حکم صادره دادگاه نوشت هرچند عمل ارتکابی یعنی دست دادنِ آن دو «حرام مسلم» بوده ولیکن در این مورد
جرم محسوب نمیشود چون آن طور که در قانون مجازات اسالمی آمده« ،قصد لذت جنسی» در کار نبوده است.

۹۱

 ۹۱ضمیمه مربوطه را برای متن حکم صادرشده ببینید .برای جزئیات بیشتر همچنین رجوع کنید به عفو بین الملل« ،ایران گرفتن "آزمایش بکارت" از هنرمند را تأیید کرد»
(.)Index: MDE 13/3878/2016
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 ۹فعاالن حقوق اقلیتها
اعضای اقلیتهای دینی از جمله بهائیان ،صوفیان ،یارسان (اهل حق) ،نوکیشان مسیحی ،دراویش گنابادی و مسلمانان
سنی ،با تبعیض در قانون و در عمل از جمله در زمینه تحصیل ،اشتغال و ارث رو به رو هستند و به دلیل پایبندی به
دین و مذهب خود مورد آزار و اذیت قرار میگیرند .اقلیتهای قومی از جمله اعراب اهوازی ،ترکهای آذربایجانی،
کردها و ترکمنها ،نیز متحمل تبعیضهای نهادینه شده هستند که دسترسی آنها به اشتغال ،مسکن مناسب و
بهرهمندی از حقوق فرهنگی ،مدنی و سیاسیشان را محدود میسازد .در حیطه سیاست ،اقلیتهای قومی یا ملی که
در استانهای مرزی متمرکز هستند دائماً از مرکزگرایی در حیات سیاسی و عدم وجود هر نوع ابزار برای تضمین
خودمختاری در مناطق اقلیتنشین انتقاد کردهاند.
ایران عضوی از کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی است که التزامات خاصی را برای پیشگیری ،ممنوعیت
و حذف هر گونه تمایز ،انحصار ،محدودیت و یا ترجیح بر مبنای عواملی از جمله ریشههای نژادی ،ملی یا قومیتی که
هدف یا تأثیر آن خدشه بر شناسایی ،بهرهوری یا اجرای حقوق بشر به طور متساوی است اِعمال میدارد .بند ۲۷
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،که ایران نیز عضو آن هست مقرر میدارد که اقلیتهای قومی ،مذهبی و
زبانی نباید از حق بهرهمندی از فرهنگ خود ،اظهار و عمل به دین خود و یا استفاده از زبان خود محروم شوند.
در ایران ،اعضای جوامع اقلیتی که به نقض حقوق بشریشان اعتراض کنند با دستگیریهای خودسرانه ،شکنجه و
سایر بدرفتاریها ،محاکمات شدیداً ناعادالنه ،حبس و در برخی موارد مجازات اعدام روبهرو میشوند .مدافعان حقوق
بشری که به دفاع از حقوق جوامع اقلیت ایران برمیخیزند نیز تحت سرکوب و فشار مداوم قرار دارند .این فصل به دو
موضوع که برای سالهای متمادی دغدغه مدافعان حقوق اقلیتها بوده است میپردازد.
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 ۱.۹دسترسی بهائیان به آموزش عالی
اقلیت بهائی که اعضای آن بین  ۳۰۰۰۰۰تا  ۳5۰۰۰۰نفر می باشد با آزار و اذیت سازمان یافته در قانون و در عمل
روبرو هستند ۹۲.مقامات به طور مرتب با توصیف بهائیها به عنوان اعضای «فرقه ضاله»« ،منحرف»« ،نجس» و
«ضدانقالب» به نفرت و خشونت بر علیه آنان دامن

میزنند۹۳.

به بهائیان از پس از انقالب  ۱۳5۷تا کنون اجازه دسترسی به آموزش عالی داده نشدهاست .در واکنش به این محرومیت،
برخی بهائیان در سال  ۱۳۶۶موسسه آموزش عالی بهائیان را برپا کردند .به دنبال مزاحمت و آزارهای مکرر توسط
مقامات به خاطر عرضه آموزش عالی جایگزین ،مقامات رؤسای این مؤسسه را در اردیبهشت ماه  ۱۳۹۰دستگیر کردند.
دهها نفر مرتبط با این مؤسسه ،از جمله معلمان آن ،به حبسهای طوالنی محکوم

شدند۹۴.

مقامات همچنین برای خاموش کردن دانشجویان بهائی که خواستار احقاق حق خود برای بهرهمندی از آموزش عالی
بودهاند و نیز فعاالن حقوق بشری که مقامات را به خاطر اعمال تبعیض بر علیه دانشجویان بهائی محکوم کردهاند ،به
بازداشتهای خودسرانه و استفاده سوء از دستگاه کیفری متوسل شدهاند .دانشجویان بهائی به رغم تهدیدها و حمالتی
که متوجه آنان است به طور فزاینده ای هنگامی که مؤسسات آموزش عالی آنان را اخراج میکنند و یا حتی پس از
قبولی در آزمون ورودی اجازه ثبتنام به آنان نمیدهند ،اعتراض خود را بیان میدارند.

 ۹۲بیانیه اسما جهانگیر ،گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران ۲۳ ،اسفند ،۱۳۹۴
 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21376&LangID=Eهمچنین رجوع کنید به گزارش گزارشگر ویژه
سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ،سند سازمان ملل،A/HRC/25/61،
www.refworld.org/docid/534e4d0d4.html
 ۹۳گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران« ،حمالت اخیر به بهاییان نارواداری متعصبانه مقامات را آشکار میکند» ۱۹ ،خرداد
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20073 ،۱۳۹5؛ جامعه جهانی بهائی ،برانگیختن نفرت :کمپین رسانههای
ایران برای پلید جلوه دادن بهائیان ،مهرhttp://www.bic.org/sites/default/files/pdf/Semnan%20Report-Persian-website.pdf ،۱۳۹۰
 ۹۴برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بینالملل ،خاموششده ،اخراجشده ،زندانیشده :اعمال فشار بر دانشجویان و دانشگاهیان در ایران،
).(Index: MDE 13/015/2014
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روحیه صفاجو
«می گویند سکوت کن
حرف نزن ،ساکت...
ولی نمیشود ،یعنی نمیخواهم که بشود
من اگر حرف نزنم ،خواهممرد .از زمانی که به
یاد دارم قلم به دست بودهام  ...بخشی از
وجودم است ،نمیشود ساکت باشم».

روحیه صفاجو ،دانشجوی بهائی

نوشته روحیه صفاجو برای یک پسر پنج ساله بهائی که
والدینش به خاطر تدریس در موسسه آموزش عالی
بهائیان دستگیر شدهاند ،اسفند ۹۵ ۱۳۹۴

دانشجوی بیست سالهی بهائی روحیه صفاجو ،در  ۱8اسفند  ۱۳۹۴در خانه خود در شهر کرج در شمالغرب تهران
توسط هشت مأمور سپاه پاسداران که پیش از ورود به منزل خود را کارکنان شرکت گاز معرفی کردند دستگیر شد.
مقامات گفتند که او «در ارتباط با فعالیت های فیسبوکیاش» دستگیر شد .آنان خانه را جستجو کردند و از او
خواستند که رمز عبور حسابهای شخصیاش ،از جمله ایمیلاش را به آنها بدهد.
در ماههای منتهی به دستگیریاش ،روحیه صفاجو چندین پست بر روی صفحه فیسبوکش در مورد
زیرپاگذاشتهشدن حق او برای آموزش عالی و تبعیضی که او به عنوان یک بهائی متحمل شده است نوشته بود .با
وجود قبولی در آزمون کنکور سراسری در سالهای  ۱۳۹۳و  ،۱۳۹۴به او اجازه ثبت نام داده نشد .او شکایتی را
تسلیم چندین مقام دولتی کرده و همراه با بقیه دانشجویان بهائی نامه سرگشادهای را به رئیس جمهور روحانی نوشته
بود که در آن سرخوردگیشان را از این که دولت او نتوانسته بود به وعدههای خود در مورد رعایت حقوق بهائیان
برای آموزش عالی و رفع تبعیض عمل کند بیانکرده بودند.
متعاقب دستگیری ،روحیه صفاجو به بخش -۲الف زندان اوین منتقل و در آنجا به مدت هشت روز در سلول انفرادی
نگه داشته شد .در طی این مدت ،با وجود این که او هر روز به مدت چهار ساعت بازجویی میشد ،به وکیل دسترسی
نداشت .تا پنج روز پس از دستگیریاش ،به او اجازه داده نشد تا با خانوادهاش تماس تلفنی برقرار کند.
در طی بازجوییها به او چشمبند زده میشد و او وادار می شد که رو به دیوار بنشیند .بازجویانش از او در مورد
پستهای فیسبوکش پرسش میکردند و به طور مکرر به عقاید دینیاش توهین و او را «روانی»« ،وقیح» و «کلهشق»
میخواندند .روحیه صفاجو در تاریخ  8فروردین  ۱۳۹5پس از تودیع وثیقه آزاد شد .به دنبال آن او به دفتر دادستانی
احضار و در آنجا بر اساس ماده  ۱8قانون جرائم رایانهای به «نشر اکاذیب» متهم شد .در زمان تدوین نهایی گزارش
در تاریخ  ۲۶تیر  ۱۳۹۶او آزاد و منتظر اعالم تاریخ محاکمه خود بوده است.

۹5متن کامل شعر روحیه صفاجو بر روی صفحه فیسبوک او قابل دسترسی است:
www.facebook.com/photo.php?fbid=1023644417721505&set=a.548757438543541.1073741832.10000227870
0376&type=3&theater
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نوید خانجانی
نوید خانجانی ،عضو مؤسس کمیته گزارشگران حقوق
بشر ،کمیته پیجویی حق تحصیل برای دانشجویان
بهائی و جمعیت مبارزه با تبعیضهای تحصیلی ۹۶از
مرداد  ۱۳۹۱در زندان رجائیشهر زندانی است .او در
حال گذراندن دوران محکومیت دوازده سال و پنج ماه
حبس به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیز حقوق
بشریاش است.
نوید خانجانی برای نخستین بار در اصفهان در  ۱۱اسفند
 ۱۳88دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید و در آنجا
به مدت  ۶5روز در بازداشت به سر برد که  ۲5روز آن
در سلول انفرادی بود .در مدت بازداشت به او اجازه
دسترسی به وکیل داده نشد.
مدافع حقوق بشر نوید خانجانی

او گفت که در طول این مدت به هنگام بازجویی در حالی که چشمبند به او زده شدهبود ،مورد شکنجههایی از قبیل
ضرب و شتم و چندین نوبت فشردن گلویش قرار گرفته است.
نوید خانجانی در بهمن  ۱۳8۹پس از محاکمهای ناعادالنه در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب در تهران به اتهام «تشکیل
گروهی با هدف برهم زدن امنیت کشور» با ارجاع به جمعیت مبارزه با تبعیضهای اجتماعی و نیز «تشویش در
اذهان عمومی» و « تبلیغ علیه نظام» به  ۱۲سال زندان محکوم شد.
حکم او پس از اعتراض در مرداد  ۱۳۹۰تأیید شد.

 ۲.۹حقوق زبانی اقلیتها
یکی از شکایات به کرات مطرح شده توسط اقلیتهای ملی یا قومی ،فقدان فرصتهای کافی برای یادگیری ،ترویج و
استفاده آزاد از زبانهایشان در محیطهای خصوصی و عمومی بدون هر نوع مزاحمت یا تبعیض است.
در اسناد بینالمللی حمایت از حقوق زبانی افراد متعلق به اقلیتها بر دو رکن اصلی مبتنی است :حق بهرهمندی از
تمام حقوق بشر به دور از تبعیض ۹۷و حق صیانت و توسعه هویت از طریق آزادی استعمال یا استفاده از ابعاد ویژه و
منحصر به فرد زندگی جوامع اقلیت که به طورمعمول شامل فرهنگ ،مذهب و زبان آنها میشود ۹8.اعالمیه حقوق افراد
افراد متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی ،دینی و زبانی دولتها را فرامیخواند تا اقدامهای مثبتی را برای خلق

 ۹۶این جمعیت یک سازمان مستقل است که حوالی مهر  ۱۳88بهوجود آمد .گفته میشود اکثر اعضای آن دانشجویان بهائی هستند .این سازمان برای حق تحصیل کسانی که
به دلیل هویت دینی یا قومی خود یا بر اساس تبعیضات جنسیتی از تحصیل محروم شدهاند فعالیت میکند.
 ۹۷میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،ماده  )۱(۲و .۲۶
 ۹8میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،ماده .۲۷
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موقعیتهای مطلوب برای اقلیتها به منظور توسعه زبانشان اتخاذکنند .موقعیت اقلیتهای قومی و زبانی در ایران با
این معیارها بسیار فاصله دارد.
اقلیتهای غیرفارس که شامل ترکهای آذربایجان ،کردها ،گیلکها و مازندرانیها ،لرها و عربها میشوند تقریباً نیمی
از جمعیت ایران را تشکیل میدهند ۹۹.اصل  ۱۹قانون اساسی ایران اظهار میدارد« ،مردم ایران از هر قوم و قبیله که
باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ».اما به گفته کارشناسان،
روند غالب در دولتهای متوالی ایران تأکید بر تفوق گروه قومی فارس و بدلشدن فارسی به تنها زبان رسمی برای
ارائه خدمات اداری و دسترسی به سیستم قضایی و تحصیل همگانی

بودهاست۱۰۰.

در خرداد ۱۳۹5دولت اعالم کرد که درسهای اختیاری زبان ترکی و کردی در مدارس دو استان کردستان و آذربایجان
غربی ارائه خواهد شد .جزییات روند اجرایی شدن این برنامه هنوز نامشخص است .اعضای اقلیت ترکمن متعاقباً تمهید
برنامهی مشابهی را از رئیسجمهور تقاضا کردند .با این همه ،اقدامات اخیر دولت برای پاسخگویی به شکایات اقلیتهای
ایران ناکافی است .آنها به طور تاریخی در مورد سیاست استفاده از فارسی به عنوان تنها زبان تعلیم در تمام سطوح
آموزش ابتدایی و دبیرستان ،شکایت داشتهاند .باور میرود که این سیاست منجر به پایین آمدن میزان یادگیری و باال
رفتن میزان ترک تحصیل در استانهای محل سکونت اقلیتهای غیرفارس شده باشد.
سایر شکایات مربوطه عبارتند از اعمال فشار بر علیه تالشهای آموزشی در جهت تدریس و ترویج زبانهای اقلیت،
کمبود مطبوعات به زبانهای اقلیت و فقدان برنامههای رادیویی و تلویزیونی که دربرگیرندهی فرهنگ و زبان اقلیتها
باشد.
مدافعان حقوق بشری در ایران که به چشمانداز تکزبانی و تکفرهنگی حکومت و حذف یا به حاشیهراندن جوامع
اقلیت معترضاند ،با خطر آزار و اذیت و دستگیری و بازداشت خودسرانه روبهرو هستند .فعاالنی که فعالیت حقوق
بشری خود را به هویت ملی یا قومی خود مرتبط میسازند با نقض بیشتر حقوق خود از جمله محاکمههای ناعادالنه
و احکام زندان طوالنی مدت مواجه میشوند.
همانطور که موارد فعاالن توصیف شده زیر مجسم میسازد ،نیروهای اطالعاتی و امنیتی غالباً مدافعان حقوق اقلیتها
را به «جریانهای تجزیهطلب» ربط داده و آنان را به تنشزایی به منظور تفرقه در میان ملت و تضعیف تمامیت ارضی
ایران متهم میسازند.

 ۹۹نازیال قانعی هرکاک ،گروههای قومی و مذهبی در جمهوری اسالمی ایران :سیاستهای پیشنهادی برای جذب اقلیتها از طریق مشارکت در زندگی عمومی.۱۳8۳ ،
 ۱۰۰برای مثال رجوع کنید به نازیال قانعی هرکاک ،گروههای قومی و مذهبی در جمهوری اسالمی ایران :سیاستهای پیشنهادی برای جذب اقلیتها از طریق مشارکت در
زندگی عمومی.۱۳8۳ ،
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علیرضا فرشی
«جناب آقای قاضی ،منظور جنابعالی از «زبان
به اصطالح مادری» چیست؟ آیا شک دارید که
ما هم زبان مادری خودمان را داریم؟  ...من
صرفاً برای کسب مجوز برای بزرگداشت روز
زبان مادری به دنبال جمعآوری امضا بودم .در
هیچ کجای قانون نظام جمهوری اسالمی جمع
آوری امضا برای کسب مجوز از نهادهای قانونی
به معنی اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسالمی
نیست».
علیرضا فرشی ،متن دفاعیه ،فروردین ۱۳۹۶

۱۰۱

علیرضا فرشی ،فعال حقوق اقلیتها از اقلیت ترک آذریایجانی ایران

علیرضا فرشی ،عضو اقلیت ترک آذربایجانی و مؤسس یک کارزار آنالین برای بزرگداشت روز بینالمللی زبان مادری،
به دلیل کنشگری مسالمتآمیزش با حبس طوالنی مواجه است .او در بهمن  ۱۳۹5توسط شعبه شهرستان بهارستان
دادگاه انقالب در استان تهران به دلیل «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «تشکیل جمعیت با
هدف برهم زدن امنیت کشور» به  ۱5سال زندان محکوم شد .دادگاه همچنین او را به دو سال تبعید به شهرستان
باغملک در استان خوزستان محکوم کرد.
حکم دادگاه فهرست طویلی از فعالیتهای مسالمتآمیز را به عنوان «مدرک» بر علیه او ذکر میکند .این فعالیتها
عبارتند از شرکت در تجمع خصوصی برای بزرگداشت روز بینالمللی زبان مادری در سالهای  ۱۳۹۳و ،۱۳۹۴
راهاندازی یک طومار در سایت  change.orgدر بهمن  ۱۳۹۳برای درخواست از مقامات ایرانی برای اجازه
دادن به تجمعات بزرگداشت روز بین المللی زبان مادری و برقراری ارتباط با فعاالن در دیگر شهرها در ارتباط با
سازماندهی برنامههای روز بینالمللی زبان مادری .دادگاه در حکم صادره به طور مکرر روز بینالمللی زبان مادری
را با استفاده از عبارت «روز به اصطالح زبان مادری» بیاهمیت میشمارد و ادعا میدارد که علیرضا فرشی با جلب
توجه به این مناسبت «در پوشش اقدامی به اصطالح فرهنگی و در واقع با اهداف ضدامنیتی تالش نموده است با
فعالیت عناصر پانترکیست و تجزیهطلب[ ]...برای ایجاد هیجانات قومی» تالش کند102.
دادگاه همچنین نقش محوری علیرضا فرشی در تسلیم نامهای به دبیرکل سازمان تربیتی ،علمی و فرهنگی سازمان
ملل متحد (یونسکو) در تهران در  ۱۳۹5که در آن خواستار یاری این سازمان در کسب اجازه رسمی به منظور
برگزاری مراسم بزرگداشت روز بینالمللی زبان مادری در تهران شده بود را جرم تلقی میکند .دادگاه این ارتباط را
به عنوان «تالشی برای اعمال فشار حقوق بشری بر علیه نظام» توصیف میکند.
دادگاه همینطور بهعنوان «مدرکی» بر مشارکت علیرضا فرشی در فعالیتهای «مجرمانه» به حضور او در مالقاتهایی
بین سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۲استناد میکند که در طی آن ها فعاالن مدنی جامعه راهکردهایی را برای برگزاری
کارزارهایی در مورد موضوعات مرتبط با زبان مادریشان ،ناپدید شدن دریاچه ارومیه (دریاچه آب شور عظیمی در
شمال غربی ایران که در سالهای اخیر در معرض خشکسالی شدیدی قرار گرفته) و به راهانداختن یک فرهنگستان
 ۱۰۱علیرضا فرشی« ،اعتراضات و دفاعیات» ۲8 ،فروردین ،۱۳۹۶
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1838635286162140&set=a.604570552901959.158356.1000004705
82517&type=3&theater
 ۱۰۲برای متن کامل حکم ضمیمه را ببینید.
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برای زبان ترکی آذری به بحث گذاشتند .دادگاه فعاالن حاضر در این مالقاتها را بدون ارائه هرگونه توضیح بیشتر
«عناصر تجزیهطلب سابقهدار» توصیف میکند.
پستهای علیرضا فرشی بر روی فیسبوک و تلگرام نیز به عنوان «مدارک مجرمانه» ذکر شدهاست .به گفته دادگاه
این پستها «افکار ضد تمامیت ارضی» علیرضا فرشی را بازتاب میدهند و «به ترویج افکار تجزیهطلبانه» میپردازند.
در واقعیت ،این پستها دامنه وسیعی از موضوعات ،از وضعیت زندانیان عقیدتی متعلق به اقلیت ترک آذری ایران تا
پرسشهای گستردهتری در مورد تاریخ ،زبان ،ملیت و هویت را پوششمیدهند .علیرضا فرشی همواره بیان داشته
که او در نوشتههایش از اهداف جداییطلبانه حمایت نمیکند.
علیرضا فرشی در تاریخ  ۲اسفند  ۱۳۹۳در هنگام برگزاری یک مراسم خصوصی به مناسبت روز بینالمللی زبان
مادری در خانهی یکی از دوستانش در بهارستان دستگیر شد .او تا تاریخ  ۳۰فروردین  ۱۳۹۴در سلول انفرادی در
بند  ۲۰۹زندان اوین که توسط وزارت اطالعات اداره میشود نگهداری و پس از آن به قید وثیقه آزاد شد .در طی
این مدت به رغم بازجوییهای مکرر به او اجازه دسترسی به وکیل داده نشد .یک ماه پس از بازداشت ،او اجازه پیدا
کرد تا به مناسبت نوروز با مادرش تماس تلفنی کوتاهی داشته باشد .در زمان تدوین نهایی این گزارش در تاریخ ۲۱
تیر  ،۱۳۹۶او آزاد و در انتظار نتیجه اعتراض به حکم صادره بوده است.
پرونده علیرضا فرشی با پرونده سه نفر دیگر از فعالین حقوق اقلیتها ،اکبر آزاد ،بهنام شیخی و حمید منافی که
آنان نیز به طور مشابه به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیزشان هدف قرارگرفتند مشترک است .هر کدام از سه نفر
مذکور به  ۱۰سال زندان و دو سال تبعید به شهرهای جنوبی کشور و دور از محل اقامت خانوادههایشان محکوم
شدهاند.

محمد علی عموری و رحمان عساکره

رحمان عساکره ،فعال حقوق اقلیتها از اقلیت عرب اهوازی ایران

محمد علی عموری ،فعال حقوق اقلیتها از اقلیت عرب اهوازی ایران

محمدعلی عموری ۴۰ ،ساله ،فعال حقوق اقلیتها ،متعلق به اقلیت عرب اهوازی و عضو مؤسس یک گروه حقوق
فرهنگی با نام الحوار (در عربی به معنی گفتگو) که اکنون منحل شده ،از سال  ۱۳۹۱تا کنون در انتظار اجرای حکم
اعدام است .رحمان عساکره ،دیگر عضو بنیانگذار الحوار ۳8 ،ساله ،از سال  ۱۳8۹در حال گذراندن یک حکم زندان
بیست ساله است .هردوی این افراد به دلیل فعالیت مسالمتآمیز خود در الحوار مجازات شدند .این فعالیت ها شامل
ترویج فرهنگ و هویت عربی از طریق برگزاری شبهای شعر ،کالسهای زبان و جلسات کتاب خوانی ،اظهار مطالبات
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در مورد نشر روزنامههای عرب زبان و ارائه آموزشهای مردمی برای اصالح رسوم سنتی در میان قبایل عرب که زیان
آنها متوجه زنان و دختران است میشدند.
محمدعلی عموری در دی ماه  ۱۳8۹پس از این که به رغم شناختهشدن به عنوان یک پناهنده تحت حمایت
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از عراق به ایران عودت داده شد ،دستگیر شد .او ایران را در سال
 ۱۳8۷بهدنبال بازجوییهای مکرر و اخراج از شغل آموزگاری ترک کرده بود.
رحمان عساکره همراه با تعدادی دیگر از اعضای مؤسس الحوار اندکی بعد در بهمن  ۱۳8۹دستگیر شد .در زمان
دستگیری ،او در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه اهواز بود و روی
پایاننامهای در مورد چالشهای برسر راه دانشجویان دوزبانه در ساختار آموزش ایران کار میکرد .او کتابخانه
خصوصیای در خانه خود در رامشیر (خلفآباد) برپا کرده بود که جوانان میتوانستند کتابهایی در مورد تاریخ و
فرهنگ عرب از آن قرض بگیرند.
بازداشت اعضای الحوار به دنبال سالها مزاحمت توسط مسؤولین اطالعاتی و امنیتی صورتگرفت که مرتباً فعاالن
را برای بازجویی احضار کرده و آنان را به «جاسوسی»« ،تبانی با جریانهای بعثی» و «حمایت از تنشهای قومی»
متهم میساختند.
به دنبال دستگیری ،محمدعلی عموری و رحمان عساکره به مدت چندین ماه در یک بازداشتگاه مخفی در اهواز که
تحت کنترل وزارت اطالعات بود در حبس انفرادی نگه داشته شدند .آنان گفتهاند که در طول این مدت به طور
مرتب تحت شکنجه هایی از قبیل محرومیت از خواب و غذا ،لگد خوردن ،ضرب و شتم با کابل برق و شلنگ گاز و
آویزان شدن از سقف قرارگرفتند .هدف از این شکنجهها اخذ «اعترافات» دروغ در مورد شرکت داشتن آنان در یک
گروه مسلحانه با هدف براندازی جمهوری اسالمی بود .نام و مشخصات دقیق این گروه مسلحانه هیچگاه از سوی
مقامات روشن نشده است.
در خرداد  ،۱۳۹۱محمدعلی عموری و رحمان عساکره در شعبه دو دادگاه انقالب در اهواز محاکمه شدند .دادگاه
ادعاهای آنان را درمورد شکنجه شدن وارد ندانست و با تکیه بر «اعترافات» به زورگرفته شده آنان را به «محاربه با
خدا» محکوم کرد .شعبه  ۳۲دیوان عالی رأی صادرهرا در آذر  ۱۳۹۲تأیید کرد.
در اواخر سال  ۱۳۹۲رحمان عساکره به زندان وکیلآباد مشهد در شمال شرق ایران که بسیار دور از محل سکونت
خانوادهاش در استانِ جنوبی خوزستان بود منتقل شد .این موضوع خود درد و مشقت بیشتری بر رحمان عساکره و
همسر و چهار فرزندش که هزینه سفر برای مالقات او را ندارند ،وارد آورده است.
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 ۱۰کنشگران کارزارهای مربوط به جنایات
گذشته
«این چگونه کشوری است که وقتی چند خانواده  ...برای گورهای بینشان عزیزانشان در خاوران
گل تهیه کنند ،مصداق اجتماع و تبانی علیه نظام میشود؟»
مدافع حقوق بشر ،منصوره بهکیش در نامهای که به طور نمادین خطاب به مادر درگذشتهاش نوشته شده ،آبان

۱0۳۱۳۹۵

مدافعان حقوق بشری که در جستجوی حقیقت ،عدالت و جبران خسارت برای هزاران زندانی که در دهه  ۶۰به
صورت سریع اعدام و یا قربانی ناپدیدشدگی اجباری شدند ،هستند با درجات تازهای از فشار از سوی مقامات روبهرو
شدهاند .این افراد شامل خانوادههای قربانیان که از سر ضرورت به مدافعان حقوق بشر بدل شدهاند و مدافعان جوانتر
حقوق بشر که برای بحث در مورد جنایات گذشته به شبکههای اجتماعی و سایر مجاری روی آوردهاند میشوند.
این تجدید سرکوب در پی فراخوانهای تازه برای رسیدگی به کشتار فراقضایی چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان
سال  ۱۳۶۷رخ داده است .آن چه در مرداد ماه  ۱۳۹5به این امر دامن زد انتشار صدای ضبط شده جلسهای از سال
 ۱۳۶۷بود که در آن میتوان شنید که مقامات ارشد در مورد جزئیات نقشههای خود برای اجرای اعدامهای دستهجمعی
بحث و از آن دفاع

میکنند۱۰۴.

انتشار این نوار صوتی زنجیرهای از واکنشهای بیسابقه را از مقامات رده باال به همراه داشت و به این انجامید که آنان
برای نخستین بار بپذیرند که کشتارهای دستهجمعی سال  ۱۳۶۷در باالترین سطوح حکومت برنامهریزی شده

بود۱۰5.

از آن هنگام تا کنون ،چندین مدافع حقوق بشر به دلیل تالشهای مسالمتآمیزشان برای اطالع از سرنوشت و محل
عزیزانشان تحت اعمال تالفیجویانه و یا محاکمه بر اساس اتهامات مبهم امنیتی قرار گرفتند .این اذیت و آزار نشانگر
تالشهای تجدیدیافته مقامات برای خاموشکردن هر نوع بحث عمومی در مورد نقض فاحش حقوق بشر در طی دهه
 ،۶۰به قصد پاک کردن خاطره آنها از خودآگاهی جمعی است .احمد منتظری ،پسر آیتاهلل حسینعلی منتظری (قائم

 ۱۰۳متن کامل نامه را اینجا بخوانید:
http://www.kanoonjb.co/index.php/window/item/4144-bio-m-behkish-pain-of-my-heart-i-did-not-understand
 ۱۰۴این فایل صوتی بر روی صفحه ساوندکالود رادیو زمانه قابل دسترسی استsoundcloud.com/radiozamaneh/yakydru8jded :
 ۱۰5دویچه وله فارسی« ،واکنش مقامات و شخصیتها در ایران به انتشار فایل صوتی آیتاهلل منتظری» ۲۴ ،مرداد bit.ly/2tfxqSl ،۱۳۹5
گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۶۳

مقام رهبری در زمان اعدامها) ،در آبان  ۱۳۹5به دلیل انتشار فایل صوتی مذکور بر روی وبسایت پدرش به  ۲۱سال
زندان محکوم شد ،گرچه این حکم بعدتر به  ۶سال زندان تعلیقی کاهش

یافت۱۰۶.

منصوره بهکیش
«مادر عزیزم ،دنیای وارونهای است و جای
شاکی و متهم عوض شده است .به جای
پاسخگویی به بالهایی که در طی این سالها به
سرمان آوردهاند[ ،مقامات] باز هم به آزار و
اذیت ما ادامه میدهند».

منصوره بهکیش در یک نامه سرگشاده که به طور
نمادین برای مادر درگذشتهاش نوشته ،آبان ۱07۱۳۹۵
مدافع حقوق بشر منصوره بهکیش

فعال حقوق بشر منصوره بهکیش که  ۶نفر از اعضاء خانوادهاش را طی اعدامهای دستهجمعی دهه  ۶۰از دست داد،
در دی  ۱۳۹5توسط دادگاه انقالب در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم برعلیه امنیت کشور»
و «تبلیغ بر علیه نظام» به هفت و نیم سال زندان محکوم شد.
مبنای این محکومیت تنها فعالیتهای مسالمت آمیز او برای جستجوی حقیقت و عدالت ،از جمله برگزاری مجلس
یادبود در خانهاش ،بازدید از خانوادههای قربانیان ،بردن گل به خاوران (محل گورهای جمعی در جنوب تهران) جایی
که باور میرود دو نفر از برادرانش در گورهای جمعی بینام دفن شده باشند و انتشار مطلب در مورد نقض حقوق
بشر بر روی فیسبوک و سایر مجاری آنالین است  .محکومیت و حکم صادره برای او به دنبال دو جلسه بازجویی
توسط مسؤولین وزارت اطالعات که در طی آن اجا زه حضور وکیل داده نشد و یک جلسه محاکمه در نیمه دوم
 ۱۳۹5که کمتر از یک ساعت به طول انجامید ،صورتگرفت۱۰8.
از سالهای دهه  ۶۰تا به امروز ،منصوره بهکیش مورد مزاحمتهای مکرر ،دستگیریهای خودسرانه و بازداشت
توسط نیروهای اطالعاتی و امنیتی قرار گرفته است .این اقدامات با انگیزه ساکت کردن او و بازداشتن از رفتن با گل
و عکس به خاوران بوده است .منصوره بهکیش در سال ۱۳۹۰یک حکم حبس تعلیقی چهار سال و  ۶ماهه به خاطر
کارهای حقوق بشریاش ،به خصوص در ارتباط با گروه مادران و خانوادههای خاوران و گروه مادران پارک الله
دریافت کرد .گروه مادران و خانوادههای خاوران از مادران و دیگر اعضای خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده دهه
 ۶۰در ایران تشکیل شده و گروه مادران پارک الله عمدتاً از زنانی که فرزندانشان در طی خشونتهای پس از
انتخابات  ۱۳88کشته ،زندانی و یا سربهنیست شدند ۱۰۹.اگر آخرین حکم او در مرحله تجدیدنظر تأیید شود ،حکم
تعلیقی میتواند به اجرا دربیاید و او با محکومیت زندانی که میتواند تا  ۱۲سال باشد روبهرو خواهد شد.

 ۱۰۶عفو بینالملل ،ایران :فشار بر کسانی که در جستجوی حقیقت و عدالت در مورد قتلهای دهه شصت هستند باید متوقف شود
(.(Index: MDE 13/5840/2017
 ۱۰۷متن کامل نامه را اینجا بخوانید:
http://www.kanoonjb.co/index.php/window/item/4144-bio-m-behkish-pain-of-my-heart-i-did-not-understand
۱۰8برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بینالملل« ،اتهامات ساختگی به مدافع حقوق بشر»).(Index: MDE 13/5207/2016
 ۱۰۹برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بینالملل ،درخواست از ایران تا حکم زندان در مورد مادران عزادار را ملغی سازد (اعالمیه مطبوعاتی ۲5 ،فروردین .)۱۳۹۱
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اعدامهای فراقضایی دستهجمعی  ۱۳۶۷اندکی پس از حمله ناموفق سازمان مجاهدین خلق از پایگاهش در عراق به
ایران در تیر ماه همان سال آغاز شد .ارتباط زندانیان سیاسی از سراسر کشور با دنیای بیرون قطع شد و تا ماهها بعد
هیچ خبری از آنان به گوش نرسید .گزارشهایی در میان بستگان آنان جریان یافت که زندانیان به صورت گروهگروه
اعدام و در گورهای دستهجمعی بینشان دفن میشوند .خانوادههای پریشان گورستانها را برای نشانههایی از
گودالهای تازه حفر شده جستجو کردند.
از نیمه دوم سال  ۱۳۶۷به بعد ،مقامات بهصورت شفاهی به خانوادهها گفتند که بستگانشان کشته شدهاند ،اما جسد
زندانیان تحویل داده نشد و اکثر مکانهای دفن نیز فاش نشد.
بیشتر این اعدامیان تا آن زمان به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق خود ،از جمله انجام فعالیتهایی همچون پخش
روزنامهها و نشریهها ،شرکت در تظاهرات مسالمتآمیز ضد دولتی و ارتباط واقعی یا متصور با گروههای مخالف مختلف،
سالها در زندان بودند .برخی از آنان دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند ،اما به دلیل خودداری از نوشتن
«توبهنامه» آزاد نشده بودند.
تا به امروز ،هنوز تعداد قربانیان این اعدامهای فراقضایی مشخص نشده و از محل دفن قربانیان هم اطالعات دقیقی در
دست نیست .هیچ مقام ایرانی بهخاطر این اعدامهای فراقضایی مورد تحقیق و محاکمه قرار نگرفته است .مقامات
تمهیدات گوناگونی را برای تخریب گورهای دستهجمعی که مدرک جرم به حساب میآیند به کار بردهاند ،از جمله
تخریب با بولدوزر ،تبدیل مکان گورها به محل بدمنظر تخلیه زباله ،مخفی کردن گورهای دستهجمعی در زیر نقاط
دفن فردی جدید و ریختن سیمان بر روی گورهای

دستهجمعی۱۱۰.

آنان همچنین به طور منظم خانوادههای قربانیان را با اطالق واژه «لعنتآباد» به گورهای دستهجمعی و توصیف عزیزان
آنها به عنوان کسانی که الیق کفن و دفن یا سنگ مزار مناسب نبودهاند عذاب دادهاند .خانوادههای قربانیان از
برگزاری مجالس یادبود یا تزئین مزارهای دستهجمعی با پیامهای یادبود منع شدهاند.

 ۱۱۰برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عفو بینالملل ،ایران :تخریب گورهای دستهجمعی مربوط به اعدامهای تابستان  ۶۷موجب نابودی آثار جرم خواهد شد (اعالمیه
مطبوعاتی ۱۱ ،خرداد .)۱۳۹۶
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مریم اکبری منفرد
«گمان می کنید برای کسی مانند من چه چیزی
می تواند باعث وحشت شود؟ شماها چه چیزی
برایم باقی گذاشتهاید که مرا از محروم کردنش
میترسانید؟ واقعاً شرم نمیکنید که یک مادر را
دارید تهدید به قطع مالقات میکنید؟»

مریم اکبری منفرد ،در یک نامه سرگشاده از داخل
۱۱۱
زندان اوین ،آبان ۱۳۹۵
مدافع حقوق بشر مریم اکبری منفرد

زندانی عقیدتی مریم اکبری منفرد در مهر ماه  ۱۳۹5از درون زندانی شکوائیهای را تسلیم دفتر دادستانی کرد
که در آن خواستار تحقیقات رسمی در مورد اعدام دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی ،از جمله دو برادرش،
در سال  ،۱۳۶۷اعالم محل گورهایدستهجمعی که در آن دفن شدهاند و هویت مرتکبان به این امر شده بود.
تا به امروز ،مقامات به این شکوائیه ترتیب اثر ندادهاند .در عوض ،آنان به روشهای تنبیهی متعدد علیه مریم
اکبری منفرد توسل جستهاند .از مهرماه  ۱۳۹5آنان از بردن مریم اکبری منفرد به جلسات پزشکی خارج از
زندان برای درمان مناسب رماتیسم و مشکل تیروئیدش سر باز زدهاند .در نتیجه ،او درد شدیدی را در پاهای
خود تحمل میکند .آنان همچنین مرتباً تهدیدکردهاند که مالقاتهای خانوادهاش با او را متوقف خواهند کرد.
در اردیبهشت  ۱۳۹۶او به دریافت سه سال حکم زندان اضافه و تبعید به یک زندان دورافتاده تهدید شد۱۱۲.
مریم اکبری منفرد در  ۱۰دی  ۱۳88دستگیر و برای  5ماه قهراً ناپدیدشده بود .بعداً مشخص شد که او در
 ۴۳روز اول پس از دستگیری در سلول انفرادی محبوس شده بود و در طی این مدت بدون دسترسی به وکیل
تحت بازجوییهای شدید قرار داشت .او وکیل تسخیری که برایش تعیین شده بود را برای نخستین بار در
دادگاهش که منحصر به یک جلسه رسیدگی کوتاه کمتر از یک ساعت بود مالقات کرد.
او در اردیبهشت  ۱۳8۹توسط شعبه  ۱5دادگاه انقالب تهران به اتهام محاربه مجرم شناخته و به  ۱5سال
حبس محکوم شد .این محکومیت صرفاً بر مبنای این موضوع بود که او تماسهای تلفنی با خویشاوندانش که
اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند برقرار کرده و یک بار با آنان در عراق دیدار کرده بود .همسر او گفته
است که در طی جلسه دادگاه ،قاضی به مریم اکبری منفرد گفته که او بهای فعالیتهای خویشاوندانش را برای
سازمان مجاهدین خلق میپردازد .شعبه  ۳۳دیوان عالی کشور این حکم را در مرداد ماه  ۱۳8۹تأیید کرد.

 ۱۱۱متن کامل نامه اینجاست/ https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8510 :
 ۱۱۲برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به عفو بین الملل « ،انتقام گیری مقامات از مریم اکبری منفرد به خاطر دادخواهی قتل عام »۱۳۶۷
( )Index: MDE 13/6267/2017و عفو بین الملل« ،زندانی به خاطر تنظیم شکوایه از خدمات درمانی محروم شد» (.)Index: MDE 13/5090/2016
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 ۱.۱۰اقدامات تالفیجویانه به خاطر پیگیری سازوکارهای سازمان
ملل
در مواجهه با مصونیت گسترده دستاندرکاران اعدامهای فراقضایی برخی مدافعان حقوق بشر به سازوکارهای حقوق
بشری از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای فراقضایی ،سریع و خودسرانه و کار گروه سازمان ملل در
مورد ناپدیدشدگی اجباری و غیرارادی روی آوردند تا بر تالشهای خود به منظور آشکارسازی سرنوشت و محل
قربانیان و تأمین مسؤولیتپذیری در قبال این اعمال بیفزایند ۱۱۳.این امر مقامات را برانگیخته تا به سرکوب خانوادههای
قربانیان شدت ببخشند.
راحله راحمیپور
راحله راحمی پور در بهمن ماه  ۱۳۹5از طرف شعبه ۱5
دادگاه انقالب استان تهران به خاطر انجام مصاحبههای
مطبوعاتی ،شرکت در تجمعات مادران پارک الله و
امضای طومارها به «تبلیغ علیه نظام» مجرمشناخته
شده و به یک سال زندان محکوم شد.

راحله راحمی پور در حال اعتراض به اعدام برادرش و ناپدیدکردن برادر
زادهاش

این فعالیتها بخشی از تالشهای او بوده برای آگاهی
از سرنوشت برادرزادهاش گلرو راحمیپور که در فروردین
 ۱۳۶۳در زندان اوین به دنیا آمد .گلرو زمانی که تنها
پانزده روزه بوده ظاهراً برای انجام آزمایشات پزشکی از
مادرش جدا شد .به دنبال این امر به خانواده اوگفته شد
که گلرو فوت کرده است .به رغم درخواست خانواده،
مقامات هرگز گواهی فوت ،اطالعاتی در مورد مرگ او و
حتی این که او کجا دفن شده را ارائه ندادهاند.

برادر راحله راحمیپور و پدر گلرو ،حسین در مرداد  ۱۳۶۲همراه با زن باردارش به دلیل وابستگی به سازمان
کارگران انقالبی ایران (راه کارگر) دستگیر شدند.
در شهریور  ،۱۳۶۳خانواده حسین راحمیپور یک تماس تلفنی دریافت کردند که از آنان میخواست برای گرفتن
وسائل شخصی او مراجعه کنند و در آن تماس گفته شد که او «به درک واصل شده» و آنان دریافتند که منظور
این بوده که او اعدام شده است۱۱۴.
در تیر  ۱۳۹5کار گروه سازمان ملل در مورد ناپدیدشدگی اجباری و غیرارادی اظهار داشت که این کار گروه
پرونده حسین و گلرو راحمی پور را مورد بررسی قرار داده و از مقامات تقاضای دریافت اطالعات

کردهاست۱۱5.

۱۱۳به عنوان مثال رجوع کنید به عدالت در ایران« ،شکایت مریم اکبری منفرد از اعدامهای سال  ۱۳۶۷به سازمان ملل متحد» ۲۹ ،بهمن ،۱۳۹5
justice4iran.org/persian/news/maryam-akbari-un/
 ۱۱۴برای جزئیات بیشتر رجوع کنید به عدالت برای ایران« ،دادگاه انقالب :گلرو ،نوزاد ناپدید شده در اوین ،یک پرونده خیالی است» ۱۴ ،بهمن ،۱۳۹5
justice4iran.org/persian/news/baby-golrou-2/
 ۱۱5شورای حقوق بشر سازمان ملل ،مراودات ،پرونده بررسی شده ،مشاهدات و سایر فعالیتهای انجام شده توسط کار گروه در مورد ناپدیدشدگی اجباری و غیرارادی ،سند
سازمان ملل.A/HRC/WGEID/109/1 ،
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اندکی بعد ،تماسهای تلفنی مسؤولین وزارت اطالعات با راحله راحمیپور آغاز شد .در  ۲۶مرداد  ۱۳۹5او یک
احضاریه کتبی از دفتر دادستانی در زندان اوین دریافت کرد که از او میخواست خود را ظرف پنج روز برای
بازپرسی معرفی کند ۱۱۶.این امر در نهایت به محاکمه او انجامید.
در  ۴آذر  ۱۳۹5تعدادی از کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایران خواستار شدند که به آزار راحله راحمیپور
به خاطر «تالش برای اطالعیابی ا ز سرنوشت برادرش و دختر نوزادش» پایان دهند۱۱۷.
در زمان تدوین نهایی گزارش در تاریخ  ۲۱تیر  ،۱۳۹۶راحله راحمیپور آزاد و منتظر نتیجه دادگاه تجدیدنظر
بوده است .در فروردین  ۱۳۹۶او دو شکایت هم در دفتر دادستانی و کمیسیون اصل نود مجلس ،که نام خود را
از مادهای از قانون اساسی گرفته که مجلس را قادر میسازد شکایات بر علیه هر یک از قوای سهگانه حکومت را
مورد بررسی قرار دهد ،برای آگاهی از سرنوشت برادرزادهاش ثبت کرد.

 ۲.۱۰جویندگان حقیقت در میان نسل جدید
مدافعان حقوق بشر مورد هدف قرار گرفته به خاطر جستجوی حقیقت و عدالت شامل مدافعان جوانتر حقوق بشر
هم میشوند که پس از انقالب  ۱۳5۷متولد شدهاند .این مدافعان جوان در مراسم یادبود در خاوران شرکت جستهاند
و به شبکههای اجتماعی و سایر مجاری رویآوردهاند تا جنایات گذشته را مورد بحث قرار دهند.
به عنوان مثال فعال حقوق بشر امیر امیرقلی تنها به دلیل فعالیت حقوقبشری مسالمتآمیز خود ،از جمله تجمع در
خاوران برای بزرگداشت کسانی که در سال  ۱۳۶۷اعدام و در گورهای دستهجمعی دفن شدند ،از آذر  ۱۳۹۳تا
اردیبهشت  ۱۳۹۶زندانی بود.
عفو بین الملل احکام دادگاهی را بررسی کرده است که در آنها مشارکت در بحثهای اینترنتی در مورد کشتارهای
سال به عنوان مدرک فعالیت «مجرمانه»ای که تهدیدکننده امنیت ملی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
تلقیشده ،ذکر گردیده است.
در مورد فعال مخالف اعدام ،امید علیشناس (به فصل  5رجوع کنید) ،حکم دادگاه درمیان لیست فعالیتهایی که
امید علیشناس براساس آنها به «اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «توهین به مقام معظم
رهبری» مجرم شناخته شدهبود« ،انتشار مطالب کذب در مورد اعدام شدگان سال  ۱۳۶۷به بهانه یادبود قربانیان» را
ذکر میکند.
آتنا دائمی ،دیگر فعال جوان مخالف اعدام (به فصل  5رجوع کنید) در سال  ۱۳۹۳بر روی صفحه فیسبوک خود
نوشت «ما کشتارهای دهه  ۶۰را فراموش نکردهایم» و به طور طعنهآمیزی یکی از بیانات نخستین رهبر ایران را

 ۱۱۶کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران« ،به اتهام جستجو برای نوزاد گمشده در اوین؛ راحله راحمیپور به دادگاه احضار شد» ۶ ،شهریور ،۱۳۹5
persian.iranhumanrights.org/1395/06/raheleh-rahemipour-summoned/
 ۱۱۷دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل« ،کارشناسان سازمان ملل اتهامات وارده علیه زنی که در جستجوی خویشاوندان مفقود خود است را محکوم می کنند» ۴ ،آذر
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20928&LangID=E ،۱۳۹5
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اقتباس کرد تا از کارنامه اعدام مقامات ایران انتقاد نماید .این موضوع مورد استفاده قرار گرفت تا او به دلیل «توهین
به بنیانگذار جمهوری اسالمی» مجرم شناخته شود.
تالشهای مداوم مقامات برای اعمال فرهنگ سکوت در مورد جنایات دهه  ۶۰ناقض حقوق خانوادههای قربانیان و نیز
حقوق کل جامعه برای دانستن حقیقت درباره موارد نقض حقوق بشر در گذشته میباشد.
حق دسترسی به حقیقت یک بعد جمعی دارد که تضمینبخش آگاهی کامل جامعه از گذشته خود است و این امری
اساسی در مبارزه علیه مصونیت از مجازات است و به عدم تکرار چنین جنایتهایی یاری میرساند .اصل سوم مجموعه
اصول روزآمد شده حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مبارزه علیه مصونیت تصریح میدارد:
«آگاهی یک ملت از تاریخچه ستم بر آن بخشی از میراث آنها است و به همین خاطر این وظیفه دولتهاست که از طریق
اقدامات مناسب در حفظ بایگانیها و سایر مدراک مربوط به نقض حقوق بشر بکوشند و آگاهی عمومی از این موارد نقض
حقوق بشر را تسهیل کنند».

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۶۹

 ۱۱حق دفاع از حقوق بشر
قوانین و معیارهای بین المللی حقوق بشر ضامن حق دفاع از حقوق بشر به عنوان یک حق مستقل است .اعالمیه
جهانی سازمان ملل در مورد حقوق و مسؤولیت افراد ،گروهها و نهادهای جامعه برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و
آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی (اعالمیه مدافعان حقوق بشر) که به اتفاق آرا در سال  ۱۳۷۷توسط
مجمع عمومی تصویب شد ،حق هرکس را «به طور فردی و یا به همراه دیگران برای ترویج و تالش در حمایت و
تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطوح ملی و بینالمللی» به رسمیت میشناسد (ماده  .)۱مدافعان حقوق
بشر بیش از هویت یا جایگاه و مقامشان بر اساس فعالیتهایشان تعریف میشوند.
اعالمیه مدافعان حقوق بشر حقوق جدیدی تعریف نمی کند ،بلکه در عوض حقوق موجود را در زمینهای قابل اطالق
به فعالیت مدافعان حقوق بشر تصریح میسازد .این حقوق در اسناد حقوقی بینالمللی الزامآور از قبیل میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفتهاند .ایران
عضو هر دوی این میثاقهاست .اعالمیه مدافعان حقوق بشر نقش اساسیای را که مدافعان حقوق بشر در پیشبرد
حقوق بشر بازی میکنند به رسمیت میشناسد ،نقشی که آنان را در معرض خطرهای مضاعف و خاص قرار میدهد
و بنابراین اقدامات ویژهای را برای حفاظت از آنان مقتضی میسازد.
مسؤولیت نهایی در حفاظت از مدافعان حقوق بشر ،پیشگیری و به طور مؤثر ترتیب اثر دادن به اتهامات نقض حقوق
بشر علیه آنان و نیز تضمین این که آنان بتوانند فعالیت حقوق بشری خود را در یک محیط ایمن و قادرسازنده انجام
دهند بر عهده دولتهاست .ماده  ۲اعالمیه مدافعان حقوق بشر به طور خاص از دولتها میخواهد تا اقدامات الزم
برای تضمین این که حقوق مورد اشاره در اعالمیه به طور مؤثر تضمین شوند اتخاذ کند چرا که این حقوق در هر نوع
فعالیت حقوق بشر نقشی ضروری دارند .این حقوق شامل حق آزادی بیان ،آزادی تجمع مسالمتآمیز و آزادی تشکل
میشوند.
ماده  ۱۹میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میدارد که «هرکس حق آزادی بیان دارد؛ این حق باید شامل
آزادی برای جستو جو ،دریافت و انتقال هر نوع اطالعات و افکار ،بدون توجه به محدودهها ،به صورت نوشتاری یا
چاپی ،در قالب یک اثر هنری و یا از طریق هر نوع رسانه انتخابی باشد» .پاراگراف سوم مقرر میدارد که حق آزادی
بیان ممکن است مشمول پارهای محدودیتها باشد ،اما تنها اگر این محدودیتها توسط قانون ایجاد شده و ضروری و
متناسب با یک هدف مشروع باشد (احترام به حقوق یا آبروی دیگران و یا محافظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا
سالمت عمومی و یا اخالق).
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کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ،نهاد تصمیمگیرندهای که بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
نظارت دارد ،اظهار داشته است که «در مورد قوانین مربوط به خیانت به کشور و سایر تبصرههای مربوط به امنیت
ملی حداکثر احتیاط توسط کشورهای عضو باید به کار گرفته شود که [این قوانین] به گونهای طراحی و اجرا شوند
که با مهمترین مقتضیات پاراگراف [ ۳ماده  ]۱۹سازگار باشند» .به عالوه این کمیته توضیح داده که «استناد به چنین
قوانینی برای سرکوب یا دور از دسترس عموم نگهداشتنِ اطالعاتِ واجد منفعت عمومی که به امنیت ملی آسیب
نمیرساند و یا برای آزار و تعقیب قضایی روزنامهنگاران ،پژوهشگران ،کنشگران محیط زیست ،مدافعان حقوق بشر
و یا دیگران به خاطر نشر چنین اطالعاتی با پارگراف [ ۳ماده  ]۱۹مغایرت

دارد۱۱8».

هر گونه محدودیت آزادی بیان در اینترنت باید سازگار با این معیارها باشد ۱۱۹.شورای حقوق بشر سازمان ملل این
موضوع را به رسمیت شناخته که افراد همان حقوق آزادی بیانی را که در خارج از جهان مجازی دارند در اینترنت نیز
دارا میباشند و «اقدامات» دولتها «برای جلوگیری و یا اختالل عامدانه در دسترسی به اطالعات یا نشر آن به صورت
آنالین که ناقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است» را محکوم

میدارد۱۲۰.

حق تجمع مسالمت آمیز و حق تشکل ،از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادیههای صنفی ،که به ترتیب در مواد
 ۲۱و  ۲۲میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده هم برای فعالیت مدافعان حقوق بشر ضروری هستند.
اعالمیه مدافعان حقوق بشر به طور خاص «مشروعیت شرکت در فعالیتهای مسالمتآمیز به منظور اعتراض به اعمال
ناقض حقوق بشر» را تصدیق میکند .گردهماییهای مردمی ابزاری با سابقه طوالنی برای فعاالن حقوق بشر بودهاند
تا تصمیمگیرندگان را تحت تأثیر قرار دهند و بهرغم افزایش فعالگری آنالین ،اعتراضات مسالمتآمیز کماکان روش
مهمی برای انتقال پیام نارضایتی از مقامات میباشند.
حق آزادی تشکلها به نوبه خود به افراد اجازه می دهد تا گروههای رسمی یا غیررسمی شکل داده و یا به آنها ملحق
شوند تا به صورت جمعی دست به عمل بزنند و دولتها را ملزم میسازد که محیطی ایجاد کنند تا تشکلها در آن
بتوانند به طور مؤثر عمل کنند و از اِعمال شرایط سختگیرانه برای ثبت که ممکن است به صورت محدودیتهای
ناروا عمل کنند بپرهیزند ۱۲۱.دولت ها همچنین ملزم هستند که از مسدودسازی ناروای اجرای این حق ،از جمله حق
جستجو ،تأمین و استفاده از منابع ،شامل منابع خارجی و بینالمللی ،پرهیز

کنند۱۲۲.

در آذر  ،۱۳۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای تصویب کرد در به رسمیت شناختن این موضوع که زنانی
از هر سن که به ترویج و حمایت از حقوق بشر مشغول هستند و کسانی که به دفاع از حقوق زنان و برابری جنسیتی
مشغول هستند نقش مهمی را بر عهده دارند ۱۲۳.این قطعنامه نهادها را در سطوح بینالمللی ،منطقهای و ملی به این
 ۱۱8کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،نظریه عمومی شماره  ،۳۴آزادی بیان و عقیده ،سند سازمان ملل متحد ،CCPR/C/GC/34 ،پاراگراف .۳۰
 ۱۱۹گزارش گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان ،سند سازمان ملل متحد ،A/66/290 .صفحات  ۶و .۷
 ۱۲۰شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ،ترویج ،حمایت و بهرهوری از حقوق بشر در اینترنت ،سند سازمان ملل متحد.A/HRC/32/L.20 ،
 ۱۲۱گزارش گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و تشکلها ،سند سازمان ملل متحد ،A/HRC/20/27 ،پاراگراف .۶۰
 ۱۲۲گزارش گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و تشکلها ،سند سازمان ملل متحد ،A/HRC/23/39 ،پاراگراف .8
 ۱۲۳مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،قطعنامه تصویب شده در مورد ترویج اعالمیه حقوق و مسؤولیت های افراد ،گروهها و نهادهای جامعه برای ترویج و حمایت از حقوق
بشر و آزادیهای اساس به رسمیت شناخته جهانی :حمایت از مدافعان حقوق بشر زنان ،سند سازمان ملل متحد.A/RES/68/181 ،
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دعوت میکند که حقوق ضروری مدافعان حقوق بشر زن را به رسمیت بشناسند و مطابق با التزاماتشان آنان را تحت
حمایت خود قرار دهند.
این التزامات مشتمل است بر مسؤولیت دولتها در «تضمین این که ترویج و حمایت از حقوق بشر بر خالف الزامات
و تعهدات آنان در قبال قانون بینالمللی حقوق بشر ،جرمانگاری نمیشود و یا با محدودیتها مواجه نمیشود».
فعالیتهای به طور خاص ذکر شده در این قطعنامه عبارتند از فعالیتهای انجمنهای صنفی ،راهپیمایی ،تظاهرات و
تجمعات مسالمتآمیز که هدف از آنها ترویج و حمایت از حقوق بشر است.
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 ۱۲نتایج و توصیهها
فشار کنونی بر علیه مدافعان حقوق بشر در ایران نشانهای است از عزم دستگاههای سرکوبگر حکومت برای
درهمکوبیدن امید به بهبود وضعیت حقوق بشر ،که کارزار انتخاباتی آقای حسن روحانی در سال  ۱۳۹۲وعده آن را
داده بود ،و همچنین جلوگیری از دوباره جان گرفتن فعالیتهای حقوق بشری .هرکس که به دفاع از حقوق بشر
برخیزد در معرض خطر فزاینده دستگیری و محاکمه قرار دارد و این امر فضای خفقانآوری از هراس ایجاد کرده است.
در پرونده پس از پرونده ،مقامات دادستانی و دادگاههای انقالب که تحت نفوذ نهادهای امنیتی و اطالعاتی هستند ،به
فعالیتهای مسالمتآمیز فعاالن حقوق بشر به عنوان «مدرک» فعالیت مجرمانه بر علیه امنیت ملی استناد جستهاند.
مدافعان حقوق بشر در ایران به رغم حمله فراگیر به حقوق و آزادیهایشان در تعهد خود به عدالت ثابتقدم ماندهاند.
آنان به تالش شجاعانهشان در عرصههای کلیدی کارزارهای حقوق بشری در ایران ادامه میدهند ،از لغو مجازات اعدام
هواداری میکنند ،برای حقوق زنان کارزار تشکیل میدهند ،از اتحادیههای صنفی مستقل دفاع میکنند ،خواهان
حقوق و فرصتهای برابر برای اقلیتهای قومی و مذهبی هستند و حقیقت ،عدالت و جبران خسارت را برای نقضهای
فاحش حقوق بشر در دهه  ۶۰۶۰پی میجویند.
مقامات ایرانی ،از قوه قضائیه گرفته تا قوه مجریه باید به تخریب و هتک حرمت مدافعان حقوق بشر از طریق اطالق
عنوان «مجرمان» خطرناک برای امنیت ملی به آنها خاتمه دهند .در عوض ،مقامات باید نقشی را که مدافعان حقوق
بشر در ساخت یک جامعه منصفانهتر و عادالنهتر و در تضمین حقوق بشر برای تمام ساکنین ایران میتوانند ایفا کنند
به رسمیت بشناسند.

 ۱.۱۲توصیهها برای ایران
عفو بینالملل مقامات ایران را به انجام توصیههای ذیل دعوت میکند:
به رسمیت شناختن و حمایت از مدافعان حقوق بشر


تمام مدافعان حقوق ب شر را که به صرف ا ستفاده م سالمتآمیز از حقوق آزادی عقیده و بیان ،ت شکل و
تجمع خود از طریق فعالیتهای حقوق بشریشان زندانی شدهاند ،فوراً و بدون قید و شرط آزاد سازند.



تمام محکومیت ها و مجازات های کیفری صاااادره علیه مدافعان حقوق بشااار را که ریشاااه در فعالیت
مسالمتآمیز حقوق بشری آنان دارد بیدرنگ لغو کنند.
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این را ت ضمین کنند که د ستگاه عدالت کیفری برای هدف قرار دادن و یا آزار و اذیت مدافعان حقوق ب شر
مورد ساااوء اساااتفاده قرار نمیگیرد و از وارد آوردن اتهامات کیفری یا هر نوع اقدامات تنبیهی دیگر علیه
مدافعان حقوق بشر که صرفاً از به کاربستن مسالمتآمیز حقوق بشریشان نشأت میگیرد خودداری کنند.



مزاحمت ،آزار و تعقیب ق ضایی خانوادههای قربانیان ک شتارهای جمعی دهه  ۶۰را متوقف سازند و حقوق
آنان را برای دساااتیابی به حقیقت ،عدالت و جبران خساااارت ،از جمله از طریق اجرای یک تحقیق کامل،
مؤثر و مستقل در مورد اعدامهای فراقضایی و سریع و ناپدیدشدگیهای اجباری و آوردن افراد مسوؤل این
جنایتها به پیشگاه عدالت در دادرسیهای عادالنه بدون توسل به مجازات اعدام تضمین سازند.



تمام اقدامات قانونی و سااایر اقدامات را برای پیشگیری ،بازداری و مجازات اعمال تهدیدی و تالفیجویانه
علیه مدافعان حقوق بشااار به خاطر ارتباط و تعامالت آنان با ساااازمانهای بینالمللی و منطقهای به عمل
آورند.



به طور عمومی ،چه در قانون و چه در عمل و در هر سه قوه حکومت فعالیت م شروع مدافعان حقوق ب شر
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
تخریب کند یا علیه آنان تبعیض قائل شااود ،همچون توصاایف آنان به عنوان «تروریساات»« ،جاسااوس»،
«خائن» و یا «مجرم امنیتی» ،خودداری کنند.



تضاامین کنند که مدافعان حقوق بشاارِ زنان از حمایتهای ویژه در برابر تهدیدهای مبتنی بر جنساایت و
خشونتی که به دلیل فعالیتهایشان ممکن است با آن روبه رو باشند ،برخوردار باشند.



اعالمیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر را به زبان فارسی و زبانهای اقلیت مربوطه ترجمه
و به طور گسااترده در ایران ترویج و توزیع سااازند و به طور جامع ،قوانینی در سااطح ملی را برای به اجرا
درآوردن مؤثر آن تصویب کنند .این قوانین باید با مشاوره فعاالن حقوق بشر و مطابق خواستهها و نیازهای
آنها وضع گردد.



مؤسسههای ملی حقوق بشر مستقل از قوه قضائیه و حکومت برپا سازند و منابع کافی انسانی و مالی برای
اجرای مؤثر وظایف شان ،از جمله یک حکم اختیار عمل برای ر صد کردن و ضعیت مدافعان حقوق ب شر در
اختیار آنها قرار دهند.



یک کارزار آگاهسازی عمومی در مورد فعالیتهای مدافعان حقوق بشر را به اجرا درآورند.



دعوتنامهای ت سلیم گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد و ضعیت حقوق ب شر در ایران و گزارشگر ویژه
سازمان ملل در مورد وضعیت مدافعان حقوق ب شر نمایند تا آنان بتوانند بازدیدهایی را بدون محدودیت در
زمان و حوزه عمل انجام دهند و ت ضمین سازند که اجازه مالقات با مدافعان حقوق ب شر بدون هیچ مانعی
به آنان داده خواهد شد.
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نظام عدالت کیفری


تضمین نمایند که هیچ کس به صرف کاربرد مسالمتآمیز حقوق خود برای آزادی عقیده و بیان ،تشکل و
تجمع ،از جمله استفاده از این حقوق از طریق رسانههای اجتماعی ،مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه،
محاکمه کیفری و حبس قرار نمیگیرد ،و فوراً و بدون قید و شاارط هر کساای را که این چنین بازداشاات
شده آزاد کنند.



نهادهای مسااتقل و بیطرفی پایهگذاری کنند که اتهامات در مورد نقض حقوق بشاار را به ساارعت ،به طور
کامل و مؤثر برر سی کنند و به قربانیان و خانوادههای آ سیب دیده بر مبنای موازین بینالمللی حقوق ب شر
جبران خسارت ارائه نمایند.



اقدامات مؤثری را به منظور ممنوعیت و جلوگیری از تمامی اشااکال شااکنجه و سااایر رفتارهای بیرحمانه،
غیرانسانی و یا تحقیرآمیز ،از جمله تأخیر در ارائه یا عدم ارائه مراقبتهای پزشکی به افراد تحت بازداشت،
به کار ببندند و تضمین دهند که کسانی که مشکوک به چنین اعمالی هستند مورد تحقیق قرار میگیرند
و در یک دادر سی من صفانه و بدون تو سل به حکم اعدام ،عدالت در مورد آنان جاری خواهد شد .قربانیان
باید از حق دریافت جبران خساااارات بر مبنای قوانین و معیارهای بینالمللی در قانون و در اجرا برخوردار
باشند.



تضااامین نمایند که تمام محاکمهها با معیارهای بینالمللی محاکمه منصااافانه مطابقت دارند ،از جمله با
تضاامین این که تمامی افراد بازداشاات شااده بالفاصااله پس از دسااتگیری و در طی مرحله بازجویی حق
دسترسی به وکیل انتخابیشان را داشته باشند.



تضمین دهند که هیچ کس به شهادت دادن علیه خود یا دیگران و یا «اعتراف» به گناه مجبور نمیشود ،و
نیز این که چنین «اعترافاتی» به عنوان مدرک در دادگاه قابل قبول نخواهد بود ،مگر این که به عنوان
مدرکی که نشان دهد «اعتراف» یا دیگر اظهارنامهها ساختگی بوده است بر ضد فرد متهم به انجام شکنجه
یا سایربدرفتاریها به کار رود.



دادگاههای انقالب را منحل سازند ،چرا که این دادگاهها ا سا ساً غیرمن صفانه و فاقد معیارهای شناخته شده
جهانی در زمینه بیطرفی و استقالل قضایی هستند.



تمام احکام اعدام را به مجازاتهای جایگزین تبدیل کرده و دسااتور توقف اعدامها را در راسااتای قطعنامه
مجمع عمومی سازمان ملل در آذر ماه ۱۳8۶که خواستارتوقف جهانی مجازات اعدام شده بود صادر نمایند.



تضااامین دهند که تمامی افراد تحت بازداشااات ،تا زمان آزادی ،به طور رایگان و بدون تبعیض خدمات
د رمانی کافی بر مبنای همان ا ستانداردهای موجود در جامعه ،از جمله پی شگیری ،معاینه و درمان دریافت
کنند.



ت ضمین دهند که زندانیانی که نیاز به درمان تخ ص صی دارند در مواردی که امکان چنین درمانی در زندان
موجود نباشد به صورت رایگان به مراکز پزشکی یا بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شوند.
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اصالحات قانونگذاری


مواد مبهم قانون مجازات اساااالمی را که محدودیتهای ناروایی بر حقوق آزادی بیان ،آزادی تشاااکلها و
آزادی تجمعات م سالمتآمیز اعمال میدارند ،همچون مواد  5۱۴ ،5۱۳ ،5۰8 ،5۰۰ ،۴۹۹ ،۴۹8و  ،۶۱۰با
هدف سازگار کردن آنان با قوانین بینالمللی ،لغو یا اصالح نمایند.



ت ضمین دهند که تمامی محدودیتهای وارده بر آزادی بیان به صورت محدود و م شخص تو صیف شوند و
از آن چه بر اساس قانون بینالمللی مجاز است فراتر نروند.



شرایط سختگیرانه در قانون را برای ثبت مؤ س سات از قبیل سازمانهای غیردولتی و اتحادیههای صنفی
که ممکن است محدودیتهای ناروایی بر سر راه شکلگیری و فعالیتشان ایجاد کند ،مرتفع سازند.



قوانینی را وضع کنند که در راستای التزامات ایران به قوانین بینالملل به کارگران اجازه استفاده حق خود
را برای تشکیل و عضویت در اتحادیههای مستقل کارگری و چانهزنیهای گروهی بدهند.



به عنوان امری با فور یت باال ،ت مامی قوانین را با هدف حذف کل یه موادی که بر عل یه افراد متعلق به
اقلیتهای قومی ،ملی ،دینی و یا زبانی تبعیض قائل میشااوند یا اثر تبعیضآمیزی دارند مورد بازبینی قرار
دهند.



برای مقابله با کاربرد تبعیضآمیز قانون ،با هدف تضاامین این که تمامی جوامع اقلیتی ایران از کلیه حقوق
مدنی ،سیاسی ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی بهرهمند می شوند ،دستورالعملهایی صادر کنند و اقدامات
الزمه را به کار گیرند.



اقداماتی را به کار گیرند تا تمامی اعضاااای جوامع اقلیت بتوانند به زبان مادریشاااان آموزش ببینند و
فرصتهای کافی برای یادگیری زبان مادریشان داشته باشند.



به عنوان امری با فوریت باال ،تمامی قوانین را مورد بازبینی قرار دهند تا موادی را که به طور مساااتقیم بر
علیه زنان اِعمال تبعیض میکنند یا اثری تبعیضآمیز بر زنان دارند شناسایی و از آنها رفع اشکال کنند.



برای پیشگیری ،رسیدگی و مجازات خشونت مبتنی بر جنسیت ،به خصوص خشونت خانگی و تجاوز در
زندگی زناشویی ،قانونی جامع تصویب و آن را به صورت پیوسته و با دقت اجرا نمایند.



ماده  ۶۳8قانون مجازات اسااالمی در باب حجاب اجباری را ملغی سااازند که ناقض حقوق زنان و مغایر با
اصول آزادی عقیده و دین ،آزادی بیان و اصل برابری و عدم تبعیض است.



قوانینی که روابط جن سی مبنی بر ر ضایت دو فرد بالغ ،از جمله رابطه خارج از ازدواج و رابطه جن سی بین
دو فرد بالغ همجنس را جرم تلقی میکند ،لغو سازند.



تمامی قوانینی را که بر اساس آنها شخص محکوم باید توسط حکومت کشته شود با هدف فوری کاهش
گستره مجازات اعدام و با نیت نهایی لغو مجازات اعدام مورد بازبینی قرار دهند.
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ساز و کارهای بینالمللی حقوق بشری


اجرای کامل و سریع توصیههای پایانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل ،کمیته حقوق اقتصادی ،سیا سی و
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
پروتکل اختیاری آن ،کنوانسااایون منع شاااکنجه و رفتارها یا مجازات های بیرحمانه ،غیرانساااانی و یا
تحقیرآمیز ،کنوانساایون بینالمللی حمایت از تمام اشااخاص در برابر ناپدیدشاادگی اجباری ،پروتکلهای
اختیاری میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،
و کنوان سیونهای سازمان جهانی کار در مورد آزادی ت شکل و حمایت از حق سازماندهی ( )۱۳۲۷و حق
سازماندهی و چانه زنی جمعی ( )۱۳۲8را تصویب کنند.



حق شاارط خود را درمورد کنوانساایون حقوق کودک ،با درنظر داشااتن این که ماهیت آن بساایار کلی و با
هدف و نیت کنوانسیون ناسازگار است پس بگیرند و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک را تصویب
کنند.



اجازه برر سی بین المللی و ضعیت حقوق ب شر ،از جمله اجازه بازدید بدون مانع تو سط نهادهای ویژه حقوق
بشر سازمان ملل و نیز سازمانهای مستقل بینالمللی حقوق بشر مثل عفو بینالملل را بدهند

 ۲.۱۲توصیهها برای سایر دولتها
در حالی که ایران به بردا شتن گامهایی برای تو سعه و تحکیم روابط اقت صادی و سیا سی با شرکای جهانیاش ادامه
میدهد ،سازمان عفو بینالملل این توصیههاا را برای تمام دولتها دارد:


از تمام فرصتها در ارتباطشان با ایران ،تا باالترین سطوح و در عرصه عمومی ،به منظور فراخواندن مقامات
ایران برای رسمیت شناختن و ترویج فعالیتهای مدافعان حقوق بشر و حمایت از آنها استفاده کنند.



پروندههای مدافعان حقوق بشر زندانی یا در آستانه روبرو شدن با اقدامات تنبیهی دیگر را در گفتوگوهای
شان با مقامات ایرانی مطرح سازند.

با توجه به از سر گرفته شدن گفتوگوهای دوطرفه بین ایران و اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشر ،سازمان عفو
بینالملل توصیههای ویژه زیر را به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن ارائه میکند:


در طی تمام گفتوگوهای سیا سی ،از جمله گفتوگوهای حقوق ب شری و سایر گفتوگوهای دوجانبه با
ایران ،آزادی فوری و بدون قید و شاارط تمام مدافعان حقوق بشااریای را که صاارفاً به دلیل فعالیتهای
حقوق ب شری م سالمتآمیز شان زندانی شدهاند ،از جمله ک سانی که به خاطر صحبت با مقامات ر سمی
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اتحادیه اروپا و سایر سازمانهای بینالمللی مورد پیگرد قرار گرفتهاند ،به طور م صرانه از مقامات خوا ستار
شوند.


اطمینان حا صل کنند که در دیدارهای ر سمی مقامات اتحادیه اروپا و ک شورهاهای ع ضو اتحادیه از ایران
شرایط مالقات و دیدار با فعاالن حقوق بشر فراهم شود .این همچنین باید شامل دیدار با آن دسته فعاالنی
باشد که در زندان به سر میبرند و باید این تعهد از مسئوالن ایرانی گرفته شود که این دیدارها به اقدامات
تالفیجویانه و تنبیهی علیه این فعاالن منجر نشود.



تضمین سازند که گفتوگو دربارۀ روابط اتحادیه اروپا و اعضایش با ایران منعکس کننده تعهدات مربوط به
حمایت و محفاظت از مدافعان حقوق بشر باشد.
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 ۱۳ضمیمه :احکام کیفری
در نظام عدالت کیفری در ایران قوانین مشخصی در رابطه با در دسترس عموم گذاشتن احکام دادگاهها وضع نشده
است که این خود بر خالف تعهدات ایران به قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است ۱۲۴.در بعضی موارد،
افراد ن سخه کتبی حکم دادگاه را دریافت میکنند ،اما از به ا شتراک گذا شتن آن از ترس اقدامات تالفیجویانه اکراه
دارند .در بسیاری از پروندههای مربوط به جرایم امنیتی ،به وکال یک نسخه رسمی از حکم دادگاه بر علیه موکل شان
ابالغ ن شده ا ست و به جایش به آنها معموالً چند ساعت وقت داده شده تا در محل دادگاه از روی حکم به صورت
د ستی یاددا شت برد اری کنند .در مواردی که حکم نهایی به صورت مکتوب ابالغ شده ،وکال و افراد دیگر درگیر در
پرونده از این هراس داشتهاند که با انتشار عمومی حکم مورد مواخذه مقامات قرار بگیرند.
نبود امکان دسترسی عمومی به احکام دادگاهها از طریق یک مرکز عمومی اسناد موجب شده که نظام عدالت کیفری
ایران غالباً شکلی محرمانه پیدا کند ،به خصوص وقتی که پای جرایم امنیتی در میان باشد.
برای تهیه این گزارش ،عفو بین الملل موفق شد به احکام صادره علیه ه شت مدافع حقوق ب شر د ستر سی پیدا کند.
همه احکام به و ضوح ن شان میدهند چطور دادگاهها دامنه و سیعی از فعالیتهای م سالمتآمیز حقوق ب شری را به
عنوان «مدرک» فعالیتهای مجرمانه لحاظ میکنند .با توجه به اهمیت این موضااوع ،عفو بین الملل این احکام را به
عنوان ضمیمه به این گزارش الصاق کرده است.

 ۱۲۴ماده  )۱( ۱۴میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،که ایران یکی از اعضای آن است ،تصریح میکند که «حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد».
تعهد برای اطمینان از این که احکام دادگاهها علنی شوند ،برای فراهم آوردن شرایط نظارت عمومی بر عملکرد نظام کیفری ضرورت دارد.
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آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی ایرایی
متن پیشرو رونوشاتی از حکم دادگاه اسات ۱۲5که توساط شاعبه  ۲۶دادگاه انقالب اساالمی اساتان تهران در مورد
پرونده آرش صادقی (ف صل  ۴را مالح ضه کنید) و گلرخ ابراهیمی ایرایی (ف صل  5را مالح ضه کنید) در تاریخ مرداد
 ۱۳۹۴صادر شده است .حکم صادره جرایم آرش صادقی را «تبلیغ علیه نظام»« ،اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»،
«توهین به بنیانگذار جمهوری اسااالمی» و «نشاار اکاذیب» برمیشاامارد و او را به  ۱5سااال حبس محکوم میکند.
همچنین در آن یک حکم چهار ساله حبس تعلیقی مربوط به سال  ۱۳۹۰را الزماالجرا میداند.
در همان حکم ،جرایم گلرخ ابراهیمی ایرایی « تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات اسالم» ذکر شدهاند.

 ۱۲5این متن به لطف خبرگزاری هرانا به دست عفو بین الملل رسیده است.
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آتنا دائمی و امید علیشناس
متن پیشرو نسخهایی از حکم دادگاه است که توسط شعبه  ۲8دادگاه انقالب اسالمی استان تهران در مورد پرونده
آتنا دائمی (ف صل  5را مالح ضه کنید) و امید علی شناس (ف صل  5را مالح ضه کنید) در اردیبه شتماه  ۱۳۹۴صادر
شده ا ست .این حکم ،آتنا دائمی را به خاطر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ک شور»« ،تبلیغ علیه نظام»« ،توهین به
بنیانگذار جمهوری اسالمی و رهبر» و «اختفای ادله جرم» مجرم شناخته و به تحمل  ۱۴سال زندان محکوم میکند.
در مهر  ۱۳۹5این حکم با رای دادگاه تجدیدنظر به هفت سال تقلیل پیدا کرد.
در طی همان محاکمه امید علی شناس به ده سال زندان محکوم شد .جرایم او عبارت بودند از «اجتماع و تبانی علیه
امنیت کشااور»« ،تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقام رهبری» .در مهر  ۱۳۹5این حکم با رای دادگاه تجدیدنظر به
هفت سال تقلیل پیدا کرد.
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داوود رضوی
متن پیشرو ،حکم صادره از شعبه  ۲۶دادگاه انقالب استان تهران در مورد پرونده داوود رضوی است که او را به اتهام
«اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال زندان محکوم میکند.
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آتنا فرقدانی و محمد مقیمی
در متن پیش رو به تاریخ مهر  ،۱۳۹۴آتنا فرقدانی و محمد مقیمی از اتهام «رابطه نامشروع دون زنا» تبرئه
این اتهامات به دنبال دست دادن آن دو با هم در

شدهاند۱۲۶.

طی دیدارشان در زندان در خرداد ۱۳۹۴مطرح شد.

 ۱۲۶این متن به لطف خبرگزاری هرانا به دست عفو بین الملل رسیده است.
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علیرضا فرشی
متن پیش رو ،یک کپی از حکم دادگاهی است که علیه علیرضا فرشی صادر شده است .شعبه دادگاه انقالب شهرستان
بهارستان در استان تهران او را در اسفند  ۱۳۹5به جرم «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «مشارکت در تشکیل
جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور» به  ۱5سال زندان محکوم کرد .این حکم همچنین او را به دو سال اقامت
اجباری در شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان محکوم کرده است.

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۹۹

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰۰

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰۱

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰۲

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰۳

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰۴

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰5

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰۶

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰۷

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰8

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۰۹

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۱۰

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۱۱

گرفتار در گرداب سرکوب
مدافعان حقوق بشر زیر آماج حمله در ایران
سازمان عفو بین الملل

۱۱۲

ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﺄﻟﻪي
ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﺖ.

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
info@amnesty.org
+44 (0)20 7413 5500

ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ
www.facebook.com/AmnestyGlobal
@Amnesty

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  1392ﺑﻪ 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 ﺗﻼشﻫﺎي ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﮐﺎرزارﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي در اﯾﺮان
ﻧﮕﺎه ﻣﯽاﻧﺪازد و ﺳﺮﮐﻮب آﻧﻬﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ  45ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰﺷﺎن ﻣﻮرد آزار و ﺳﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام،
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ،وﮐﻼي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ
و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻋﺪامﻫﺎي ﻓﺮاﻗﻀﺎﯾﯽ دﻫﻪ  60و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ 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 ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دور از ﺗﺮس
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮوﯾﺞ و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﺮان اﺳﺖ.
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