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يری از به دفاع از حقوق انسان ھا در سراسر جھان است و تالش می کند که با جلوگمتعھد ديده بان حقوق بشر 
تبعيض و دفاع از آزادی ھای سياسی يکجا با قربانيان و فعاالن حقوق بشر از مردم در برابر رفتار ھای غير 

و مجرمين را به پنجه عدالت بسپارد. ديده بان حقوق بشر با بررسی و افشاء  کند انسانی در زمان جنگ حفاظت
ھا و قدرتمندان را به چالش می کشد که به اعمال  موارد نقض حقوق بشر مسببين آن را پاسخگو می داند و دولت

تبعيض گرايانه خود خاتمه داده و قانون بين المللی حقوق بشر را محترم بشمارند. ما از مردم و جامعه جھانی می 
 خواھيم از اساس حقوق بشر برای ھمگان پشتيبانی کنند.

 

چھل کشور فعاليت داشته و دفاتر آن در آمستردام، ديده بان حقوق بشر يک سازمان بين المللی است که در بيش از 
بيروت، برلين، بروکسل، شيکاگو، ژنو، گوما، جوھانسبورگ، لندن، لوس آنجلس، مسکو، نايروبی، نيويورک، 

  پاريس، سانفرانسيسکو، توکيو، تورنتو، تونس، واشنگتن دی سی و زوريخ باز می باشد. 
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  خالصه
  

در شھر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه در غرب  2006نوامبر  19نيروھای امنيتی ربين رحمانی را در روز 
ايران، دستگير نمودند. در آن زمان وی بر روی يک پروژه تحقيقی در باره گسترش اعتياد به مواد مخدر و 

ی پس از دستگيری حدود دو ماه در بازداشتگاه کرد. رحمان آلودگی به ويروس ايدز در مناطق کردنشين ايران می
شد و در طی اين مدت توسط مأموران اطالعات کرمانشاه و  ھائی به سر برد که توسط وزارت اطالعات اداره می

شد. در طی مدتی که وی  سنندج که شھر اصلی در استان کردستان در مجاورت کرمانشاه می باشد، بازجوئی می
ھای  ه نگاه داشته بودند چندين بار از او بازجوئی به عمل آوردند که ھر بار ھمراه با شکنجهرا در اين دو بازداشتگا

تبليغ «و » اقدام عليه امنيت ملی«يک دادگاه انقالب رحمانی را به جرم  2007جسمی و روحی بود. در ژانويه 
عيين شد که در طی آن دقيقه ای ت 15سال حبس محکوم کرد. اين حکم پس از يک محاکمه  5به » عليه دولت

  رحمانی ھيچگونه دسترسی به وکيل مدافع نداشت. 
  

، رحمانی با خبر شد که از دانشگاه اخراج شده و ديگر بيش از اين قادر به 2008پس از آزادی از زندان در اواخر 
ر سال ادامه تحصيل نمی باشد. وی در اين مرحله تصميم گرفت به يک گروه حقوق بشر محلی بپيوندد، اما د

در کردستان  مجبور شد کشور خود را ترک وافزايش فشارھا بر روی او و خانواده اش رحمانی به دليل  2011
  عراق به عنوان پناھجو ثبت نام نمايد.

  
يکی از صدھا تن روزنامه نگاران، وبالگ نويسان، فعاالن حقوق بشر و وکالئی بوده که به دنبال  رحمانی

از ايران گريخته اند. انتخاباتی که  2009ه تقلب در انتخابات رياست جمھوری ژوئن تظاھرات عمومی گسترده علي
در نتيجه آن محمود احمدی نژاد برای دور دوم به رياست جمھوری رسيد و به يک سلسله اقدامات اساسی برای 

بشر را به . سرکوب و خفقان دولت، طيفی از موارد جدی و شديد نقض حقوق سرکوب مردم توسط دولت انجاميد
ھای خودسرانه، و تجاوز گسترده به  ھا و بازداشت ھمراه داشت که شامل کشتارھای فراقضائی، شکنجه، دستگيری

  حقوق مردم ايران برای برخورداری از آزادی تجمع و بيان بوده است.
  

لی آن، يعنی اين گزارش شواھدی از اقدامات سازمان يافته برای سرکوب و خفقان را از برخی از قربانيان اص
بان حقوق بشر قادر به کار در داخل  فعاالن جامعه مدنی ايران، گردآوری نموده است. از آنجا که سازمان ديده

، اکثر مدارک ارائه شده در اين گزارش، بر پايه مصاحبه ھائی قرار دارد که با فعاالنی مانند ايران نبوده است
، برای پناھندگی در ترکيه و کردستان عراق از ايران 2009که به دنبال سرکوب پس از انتخابات  رحمانی
چھار گروه را مورد توجه قرار داده است: فعاالن حقوق بشر، روزنامه اند، انجام شده است. اين گزارش  گريخته

يا اشخاصی که به طور داوطلبانه برای ستادھای نگاران و وبالگ نويسان، وکالی حقوق بشر، و معترضانی 
 اند. توسط نيروھای امنيتی و اطالعاتی، ھدف قرار گرفتهکردند و  ی و مھدی کروبی فعاليت میميرحسين موسو

و و پناھنده در جاين گزارش، علت ترک کشور توسط اين افراد، و نيز برخی از مشکالتی که آنھا به عنوان پناھ
  دھد. ھستند را شرح می مواجهترکيه و کردستان عراق با آن 

  
به  2009ا ھزار تن افرادی که برای اعتراض نسبت به نتايج انتخابات رياست جمھوری ژوئن اگرچه از ميان صدھ

ھدف قرار  آنھا توسط  نيروھای امنيتی و اطالعاتیھا ريختند، اکثرشان فعاالن مدنی يا سياسی نبودند، اما  خيابان
اَشکال مخالفت خود نسبت به تمام  گرفتند. پس از آنکه اعتراضات عمومی پايان يافت، مقامات به حمالت بيرحمانه

، حتی گروه ھا و فعاالن جامعه مدنی ھم که به شخصه ارتباط چندانی با اين اعتراضات نداشتند اما به ادامه دادند
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ھدف قرار  داشتند را ف بنيان جمھوری اسالمی قدم بر میبودند و در جھت تضعي» انقالب مخملی«گمان آنھا حامی 
  داده بودند.

  
وزنامه نگاران و فشار اصلی اين حمالت متوجه فعاالن حقوق بشر، رھای مخالف سياسی  اعضای گروه در کنار

الن، از جمله مدافعان حقوق تعداد کثيری از فعا مدافع حقوق بشر بود. نيروھای امنيتیھا، و وکالی  وبالگ نويس
رای آنھا ترتيب دادند که با ھيچيک از ھا، زنان، و دانشجويان را دستگير و زندانی نمودند و محاکماتی ب اقليت

ھنوز ده ھا تن به دليل بيان عقايد به اتھاماتی از قبيل استانداردھای بين المللی محاکمات عادالنه تطابقی نداشت. 
ھا به  در زندان» ھای غير قانونی ھا و سازمان عضويت در گروه«، يا »تبليغ عليه نظام«، »اقدام عليه امنيت ملی«

  د.برن سر می
  

کردند و در آنھا فعاالن جامعه مدنی  برگزارھای تلويزيونی  ھای نمايشی که مقامات جلوی دوربين عالوه بر دادگاه
يکی از وقايع بسيار متھم شدند، » انقالب مخملی«و اعضای اپوزيسيون به جرايمی مانند تالش برای بوجود آوردن 

محاکمه ای به نام  شديداً به وحشت انداخت 2009تخابات ژوئن ھای پس از ان ی که جامعه مدنی ايران را در ماهمھم
تن را دستگير نموده اند که در  30که دولت کشور اعالم کرد دادستان  2010بود. در مارس » ايران پروکسی«

برای متزلزل (آژانس اطالعاتی مرکزی اياالت متحده) توطئه سازمان سيای امريکا  ،مقامات به گفته آنچه که
 چند ھويت جعلیتحت ، دست داشته اند. دادستان دستگير شدگان را متھم به اجرای توطئه ای بودولت ساختن د

يرشدگان متھم به بيشتر دستگھای انقالب  نمود. دادگاه» کسیوايران پر«سازمان محلی غير دولتی، با اسم رمز 
ھای طويل المدت  شان، به حبس  باریيشان را بر پايه اعترافات اجاکثراً ارا محاکمه کرده و  جرائم امنيت ملی

  محکوم نمودند.
  

ھای مدافع  ھيچيک از سازمان. ه استجامعه مدنی ايران داشتتأثير عميقی بر  2009ھای پس از سال  سرکوب
در اين کشور به فعاليت  توانند تحت شرايط سياسی فعلی، آزادانه کنند، نمی حقوق بشر که به طور مستقل کار می

برند و يا در تبعيد  نگاران يا در زندان به سر میمدافعان حقوق بشر و روزنامه برجسته ترين اری از بپردازند. بسي
ميزان . شده و يا مورد آزار و اذيت مدام قرار گرفته اندبازداشت فعاالن ديگر نيز به طور خودسرانه ھستند و 

دفاع از فعاالن و ه دولت حتی وکالئی که سرکوب دولت نسبت به جامعه مدنی و مخالفان تا آنجا افزايش يافته ک
را ھم ھدف قرار داده است. چندين تن از  گيرند به عھده می که توسط مقامات دستگير و متھم شده اند، یدگرانديشان

وکالی برجسته، مانند شيرين عبادی، برنده جائزه نوبل، پس از آنکه معلوم شد در صورت بازگشت به کشور قرار 
د، به کشورھای اروپائی سفر شونه انگيزه سياسی دارد متھم شده و با دستگيری و حبس مواجه است به جرائمی ک

  کرده و در آنجا ماندگار شدند. 
  

  .پناه بردند ديگرھای ديگران نيز مانند محمد مصطفائی و محمد اوليائی فرد به کشور
  

و ھمسر، پدر و برادر ھمسر وی را  دندکربرای بازجوئی احضار  مقامات ايرانی مکرراً مصطفائی راپس از آنکه 
در اين اواخر اوليائی . ان در حال حاضر در نروژ اقامت دارندايشنيز بازداشت نمودند، مصطفائی از ايران گريخت. 

ھای مدنی و انقالب  ز پرونده ھای معروف را در دادگاهفرد، يک وکيل برجسته ايرانی ديگر، که دفاع از بسياری ا
به ، »تبليغ عليه نظام«به جرم  تحميلی توسط مقامات ايران رفته بود، پس از تحمل يک سال حبسايران به عھده گ

وادار شد  ھای بين المللی عليه اعدام يکی از موکلينش صحبت کرده بود، ھائی با رسانه وی در مصاحبه دليل آنکه
   خود را ترک کند.کشور 

  



  

3 2012ديده بان حقوق بشر  دسامرب 

انتخاب احمدی نژاد برای دوره نخست روع شده بود. ش 2009ھدف قرار دادن جامعه مدنی مدت ھا پيش از 
بود که در رأس آن سپاه  قشری ، نشانگر به قدرت رسيدن نيروھای تندرو و 2005در سال رياست جمھوری 

  پاسداران  و نيروھای بسيج قرار داشتند و تحت حمايت رھبر عاليرتبه آيت هللا علی خامنه ای و ھم پيمانانش بودند.
  

که  غير دولتیھای  سازماندولت از تشويق محتاطانه  برخوردرياست جمھوری احمدی نژاد، در طی دوران 
نشانگر رويه رئيس جمھور ماقبل احمدی نژاد، يعنی محمد خاتمی بود، به سوء ظن و خصومت علنی مبدل گرديد. 

به کار می برد و  را »چارچوب امنيتی«ر فزاينده ای يک ، به طوغير دولتیھای  سازماندولت در برخوردش با 
به منظور مختل  ناميد. مقامات ايران ھمچنين سعی داشتند می» ھای خارجی سياست ابزار«ھا را  ماناغلب اين ساز

و  ،ھا خودداری نمايند سازمان اين اجازه فعاليت برای از صدور ،غير دولتیھای  سازمانساختن کار افراد فعال در 
ت عدم صدور پروانه کار امتناع ز ارائه توضيحات کتبی در مورد عل، ااغلب عليرغم الزامات قانون ايران

  ورزيدند. می
  

از آنھا به  تعدادیبر روی فعاالن جامعه مدنی سبب شد  تشديد فشارھا در دوران رياست جمھوری احمدی نژاد
وئی و نقل مکان به بعد، تعداد فعاالن جامعه مدنی که درخواست پناھج 2009کشورھای ديگر پناھنده شوند. از سال 

اند، افزايش چشمگيری داشته است. بر طبق آمار تھيه شده توسط کميسريای عالی سازمان  به کشورھای ثالث کرده
که رسيدگی به مراحل پناھجوئی افراد را به عھده داشتند،  کرده پيشرفتکشور  44ملل متحد در امور پناھندگان از 

کشور تحويل داده شده  44ناھجوئی از طرف ايرانيان به اين درخواست جديد پ 11537، تعداد 2009در سال 
. باالترين ميزان رسيد مورد 18128به  2011عدد، و در سال  15185به  2010است، اين تعداد در سال 

 2011و  2009ھای  دھد بين سال شان میتحويل داده شده است که ن ،درخواست پناھجوئی به کشور ھمسايه، ترکيه
  درصد افزايش داشته است.  72ن ايرانی تعداد پناھجويا

  
درخواست پناھندگی خود را در دفاتر  ا به علت آزار و اذيت و يا تھديد از ايران گريخته انداکثر فعاالن ايرانی که ي

دولت ترکيه فقط در  کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در ترکيه يا کردستان عراق ثبت کرده اند.
است موقتاً پناھندگان ايرانی را اسکان دھد که کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان تعھد صورتی مايل 

امعه کردنشين ايران، به دھد. تعدادی از فعاالن، به خصوص اعضای ج انتقالنمايد اين افراد را به کشورھای ثالث 
برند  که در کردستان عراق به سر میرانی بسياری از پناھندگان اي ی کردستان عراق پناه برده اند.مناطق مرز

  .باشند می ثالثو به شدت دنبال انتقال فوری به کشورھای  کنند احساس امنيت کامل نمی
  

خواھد به سرکوب معترضان و فعاالن جامعه مدنی پايان دھد. فعاالن  ن ديده بان حقوق بشر از ايران میسازما
تحت چنين فشاری قرار گيرند که يا خطر زندانی شدن را بپذيرند و يا  ايرانی، منتقدان دولت، و دگرانديشان نبايد

ھدفشان برخورداری از حق آزادی بيان، آزادی انجمن يا آزادی اجتماع به طور صلحجويانه  صرفاً به اين دليل که
  . ، کشور خود را ترک نمايندبوده است

  
خواھد که امنيت و يا رفاه پناھندگان ايرانی را  می کردستان محکومت اقلميسازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين از 

ھای صلحجويانه  طی دوران پناھندگی خود به فعاليتفراھم آورد و از تھديد يا ايجاد مزاحمت برای افرادی که در 
بان حقوق بشر از دولت ترکيه   ھمچنين سازمان ديده دھند، خودداری نمايد. ادامه می دفاع از حقوقسياسی يا 
ھستند  ثالثکند که شرايطی را فراھم آورد تا پناھجويان و پناھندگانی که منتظر انتقال به کشور  ت میدرخواس

ه دھند. در ضمن ديده بان حقوق بشر از دولت ترکيه بتوانند تا آنجايی که امکانپذير باشد به زندگی عادی خود ادام
متحد در امور ايران، آقای دتکر احمد شھيد،  خواھد که فورأ اجازه ورود را به گزارشگر ويژه سازمان ملل می
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صادر نمايد تا ايشان بتواند رسمأ به ترکيه سفر و با پناھجويان ايرانی مالقات کرده و طبق مسئوليت خود موارد 
    د.شھروندان ايرانی را مستندسازی کننقض حقوق بشر 

  
درخواست پناھندگی ايرانيانی خواھد  يه میباالخره سازمان ديده بان حقوق بشر از کشورھای خارج از اين ناحو 

که نياز به ترک فوری اين ناحيه دارند را به سرعت مورد رسيدگی قرار دھد و برای پناھندگانی که چاره ديگری 
  به تعداد کافی اجازه سکونت صادر نمايد.برای پناھندگی دائمی ندارند، 
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  توصيه ھا
  

  به دولت ايران

  حوه برخورد در حين بازداشت:ھای خودسرانه و ن دستگيری
از حق خود برای برخورداری از آزادی بيان،  بھره مند شدنکليه افرادی که در حال حاضر به دليل  •

 اند را آزاد نمائيد. تجمع و انجمن به طور صلحجويانه، از آزادی خود محروم شده

يند، و نيز به خانواده ھای ايشان در تضمين نمائيد که کليه افراد زندانی بتوانند با خانواده خود مالقات نما •
 مورد محل و وضعيت اعضاء خانواده شان که در بازداشت به سر می برند، اطالع دھيد.

 استفاده از حبس انفرادی طويل المدت را لغو نمائيد. •

 شوند، فوراً پاسخ داده و تحقيق نمائيد. ھائی که در مورد اِعمال شکنجه و بدرفتاری می به تمامی شکايت •

وزارت اطالعات ايران را در ھر رتبه و مقامی، برای نيروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسيج، و مسئولين  •
به تناسب ديگر در سراسر کشور  ھای  زندان اوين و بازداشتگاه 209ازداشت شدگان بند بدرفتاری با ب

 تخلفاتشان، مورد پيگرد قرار داده و تنبيه نمائيد.

تحت يا را ھای مشابه  باشد و بازداشتگاه ه تحت کنترل وزارت اطالعات میرا کزندان اوين  209بند  •
 تعطيل کنيد.آنھا را ھا و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور درآوريد و يا  نظارت سازمان زندان

  اصالحات حقوقی
المللی امنيت ملی و بين قوانين امنيتی مبھم موجود در قانون مجازات اسالمی که تحت عنوان تخلفات عليه  •

کشور می باشد (قوانين امنيتی) و نيز مقررات ديگر موجود در قانون مجازات اسالمی که به دولت اجازه 
می دھد با نقض تعھدات حقوقی بين المللی خود، به طور خودسرانه افراد را به جرم بيان صلحجويانه 

را  سرکوب و مجازات نمايد داخته اند،را به خطر ان» امنيت کشور«عقايد سياسی شان، به بھانه آنکه 
 اصالح يا لغو کنيد، از جمله قوانين و مقررات ذيل:

o  باشد را » بر ھم زدن امنيت کشور«قوانين امنيتی، که تأسيس ھر گروھی که ھدفش  498ماده
 جرم تلقی می کند؛

o  به نفع گروه ھا و  اعليه نظام جمھوری اسالمی ايران ي«، که برای ھر کسی که 500ماده
، را به حبس از سه ماه تا يک سال »ھای مخالف نظام به ھر نحو فعاليت تبليغی نمايد سازمان

 محکوم می کند؛
o  بر ضد  یميند که جراينما یشتر اجتماع و تبانيا بيھرگاه دو نفر «، که تعيين می کند 610ماده

تلقی  ، جرم»نديآن را فراھم نما ل ارتکاب يا وسايا خارج کشور مرتکب شوند ي یت داخليامن
 ؛تعيين می کنداز دو تا پنج سال حبس را ده و مجازات آن کر

o  ا تعرض به افراد يرمتعارف يا حرکات غياھو و جنجال يھر کس با ھ« می گويد که 618ماده
مجرم » ا مردم را از کسب و کار باز داردي گردد یش و آرامش عموميموجب اخالل نظم و آسا

 ضربه شالق محکوم خواھد شد؛ 74ک سال و تا شناخته شده و به حبس از سه ماه تا ي
o  يا » مقدسات اسالم«ر يک از به ھ» اھانت«قانون مجازات اسالمی که ھر گونه  513ماده

ھای مقدس اسالمی، را جرم تلقی کرده و مجازات آن را از يک تا پنج سال حبس و در  شخصيت
 کند؛ بعضی موارد، اعدام تعيين می
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o  ايران، آيت هللا خمينی، و يا رھبر فعلی را جرم  معظمبه رھبر » نتاھا«، که ھر گونه 514ماده
 شناخته و مجازات شش ماه تا دو سال حبس برای آن تعيين می نمايد.

و نيز موارد نقض آن را با عبارات دقيق تعريف کنيد به طوری که بی جھت حقوق » امنيت ملی« •
 ن را نقض ننمايد؛المللی تضمين شده برای آزادی بيان، تجمع، و انجم بين

کند، ازقانون مجازات اسالمی  لت را جرم تلقی میبه چھره ھای مذھبی و رھبران دو» اھانت«قوانينی که  •
 حذف کنيد؛

آن بخش از مقررات آئين دادرسی کيفری که حق برخورداری از مشاوره حقوقی در مرحله بازجوئی و  •
ير دھيد. دولت بايد اين حق را برای زندانيان نمايد، تغي پيش از محاکمه را از مردم سلب میبازداشت 

از مشاوره امنيتی تضمين نمايد که بتوانند در طی دوران بازداشت و محاکمه شان به طور خصوصی 
 حقوقی بھره مند شوند؛

، به تصويب آيت هللا شاھرودی، رئيس قوه 2004برای حمايت از قوانين حقوق شھروندی که در سال  •
  آن در بازداشتگاه ھای ايران، اقدام نمائيد.  قضائيه رسيد، و اجرای

  

  به دولت ترکيــه
به دکتر احمد شھيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور ايران، اجازه دھيد به اين کشور رسمأ  •

تا بتواند با پناھجويان ايرانی مالقات و موارد تقض حقوق بشر را مطابق مأموريت خود  کندسفر 
 .نمايدمستندسازی 

، و با توجه به بدون ھيچگونه استثناء ان انتظامی و ديگر مأموران دولتیاطمينان حاصل کنيد که مأمور •
 با پناھندگان، پناھجويان و مھاجران ايرانی، با شرافت و احترام رفتار نمايند. حقوق انسانی افراد،

محل سکونت بدھيد و  به پناھندگان و پناھجويانی که نامشان ثبت شده است، آزادی سفر و حق انتخاب •
ھا صرفاً به ميزان الزم برای ھر پرونده باشد و داليلی از قبيل بھداشت عمومی و امنيت ملی را  محدوديت

 اِعمال شود؛ ت اصلی آنھا،مليی نسبت به مد نظر قرار دھد  و بدون ھيچگونه تبعيض

، و در ت نام شده، لغو کنيدپرداخت مبالغ مربوط به اجازه اقامت را برای پناھندگان و پناھجويان ثب •
 صورتی که آنھا قادر به پرداخت اين مبالغ نباشند، از خروج آنھا از کشور ممانعت به عمل نياوريد؛

برای تمامی پناھندگان و پناھجويانی که ثبت نام کرده اند، بدون درخواست مبالغ اضافی و ضوابط ديگر،  •
 اجازه کار صادر کنيد؛

امکان  ،کشور و ناشھروند ديگر ساکنان قانونی مانندناھجويان، حد اقل برای تمامی پناھندگان و پ •
 .دنمائيدسترسی به خدمات بھداشتی، بيمه درمانی، و دارو فراھم 

  

  کردستان حکومت اقليمبه 
حکومت اقليم از تھديد و ايجاد مزاحمت برای پناھندگانی که در طی اقامت خود در نواحی تحت کنترل  •

 دھند، خودداری نمائيد؛ جويانه عليه دولت ايران ادامه میھای سياسی صلح کردستان به فعاليت

ضمانت يا حمايت از جانب ، شرط پناھندگان و پناھجويان ايرانیبرای صدور يا تجديد اجازه اقامت  •
 را مطالبه نکنيد؛ احزاب سياسی ايرانی در تبعيد يا احزاب سياسی کرد عراق

، و به ايشان حق يان ثبت نام شده را يکسان نمائيددگان و پناھجوضوابط مورد نياز برای سکونت پناھن •
ی ھا بدھيد و محدوديت حکومت اقليم کردستاندر نواحی تحت کنترل  آزادی سفر و انتخاب محل سکونت

داليلی از قبيل بھداشت عمومی و امنيت ملی  و بر پايهصرفاً به ميزان الزم برای ھر پرونده  اعمال شده
 باشد.
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  ر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگانبه دفت
 ھای دراز مدت، نظر خواھی کنيد؛ ر باره ديدگاھشان نسبت به راه حلاز پناھندگان و پناھجويان ايرانی د •

که توسط عوامل اطالعاتی و امنيتی ايران عليه پناھندگان و احتمالی ی ھا ارعابحمالت، تھديدھا و  •
داده و اين موارد را  را از نزديک زير نظر قرار گيرد راق صورت میيان ايرانی در شمال عپناھجو

 گزارش کنيد.
  

ھای درگير، از جمله کشورھای عضو اتحاديه اروپا، کانادا، استراليا و اياالت  به ديگر دولت
  متحده امريکا

اھندگانی امنيتی و ديگر مقررات دست و پا گير را کاھش دھيد تا پذيرش پن زمينهھای مربوط به  بررسی •
 که اسکان مجدد ايشان تأئيد شده، در مدت زمان معقولی انجام شود؛

توجه داشته باشيد که برخی از پناھندگان کرد ايرانی قادر نيستند خود را با محيط شمال عراق تلفيق دھند  •
 ؛بگيريدو اسکان مجدد اين افراد را در نظر 

شان  ھای سياسی يا مدنی ھائی که به علت فعاليتپناھجويان ايرانی بيشتری را بپذيريد،علی الخصوص آن •
 اند؛ بدون انجام مراحل پناھندگی مربوط به سازمان ملل، ايران را ترک کردهدچار اذيت و آزار شده و 

ھای سياسی يا اجتماعی شان از ورود به دانشگاه يا ادامه  برای پناھندگان ايرانی که به علت فعاليت •
 اند، ويزای تحصيلی صادر کنيد. ن محروم شدهھای ايرا تحصيالت در دانشگاه
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  روش شناســــی
  

ده و در باره دھد به کشور داخل ش از قبيل ديده بان حقوق بشر اجازه نمی  غير دولتیھای  سازماندولت ايران به 
حت نظر تحقيقات مستقلی را انجام دھند. بسياری از افراد در داخل ايران از ترس اينکه ت موارد نقض حقوق بشر

کنند از طريق گفتگوی تلفنی يا ايميل، در باره مسائل حقوق بشر صحبت کنند.  دولت قرار گرفته باشند، جرأت نمی
ھا يا عناصر خارجی  دولتکه عامل  دساز متھم می ،حقوق بشر رافعاالن دولت ايران غالباً منتقدان، از جمله 

  نمايد. یباشند و آنھا را طبق قوانين امنيت ملی محاکمه م می
  

مصحابه کرده است. پناھنده و پناھجوی ايرانی  50برای تھيه اين گزارش، سازمان ديده بان حقوق بشر با بيش از 
) و کردستان عراق (اکتبر و نوامبر 2010ترکيه (آوريل سفر ديده بان حقوق بشر به در طی ھا   اکثر اين مصحابه

تن، معترضان، روزنامه نگاران و وبالگ  35کرده اند تقريباً ه مصاحبه . از ميان افرادی کصورت گرفتند) 2011
نويسان، فعاالن حقوقی، و و کالئی بوده اند که از زمان به رياست جمھوری رسيدن محمود احمدی نژاد در ژوئن 

اند. اما  ايران را ترک کرده ،2009جمھوری جنجال برانگيز سال  خصوص پس از انتخابات رياسته ، و ب2005
سر گذشت ھائی را حال به منظور رعايت اختصار و کارائی، سازمان ديده بان حقوق بشر فقط چند نمونه از به ھر 

از آن زمان تا  در اين گزارش ارائه کرده است. برخی از افرادی که  با ما مصاحبه کرده اند، که مستند نموده،
  اند. کنون در کشورھای ثالث، اقامت گزيده

  
از طريق ايميل با سازمان ديده بان حقوق  ن در اين گزارش منعکس گرديده استرح حالشاکه شچند پناھجوی ديگر 

ابع ثانوی بوده، بشر تماس گرفته اند. سازمان ديده بان حقوق بشر با انجام تحقيقات اضافی، که غالباً از طريق من
نابع دست اول و اطالعات ھا را تأئيد نموده است و اطالعات واصله از طريق مصاحبه با م اعتبار اين گفته

  گردآوری شده توسط ايميل را شناسائی نموده است.
  

شرح حال اين افراد نمونه ای از تجارب فعاالن جامعه مدنی است که در عرض چند سال گذشته مجبور به ترک 
  ايران شده اند.

  
است که در گذشته از طريق  از اطالعاتی استفاده کردهدر تھيه اين گزارش، سازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين 

ھا، اطالعيه ھای مطبوعاتی و مطالب  ست اول، گرد آوری شده و در گزارشھای اين سازمان با منابع د مصاحبه
  منتشر گرديده، مورد استفاده قرار گرفته است. 2005ديگری که از سال 

  
دی انجام شده مگر تعداد اندکی که به تمام مصاحبه ھا به زبان فارسی تھيه شده. اکثر اين مصاحبه ھا به طور انفرا

شرح حال و نام ايشان طور گروھی صورت گرفته. ديده بان حقوق بشر به تمامی مصاحبه شوندگان اطالع داده که 
ممکن است در گزارش ھا و ديگر انتشارات اين سازمان مورد استفاده قرار گيرد. تمام اين افراد، شرايط مزبور را 

ين سازمان رساندند که مخالفتی با اعالن ھويت شان ندارند. اما در موارد اندکی، اين سازمان پذيرفته و به اطالع ا
  تصميم گرفت به دليل ماھيت حساس موضوعات اظھار شده، ھويت مصاحبه شونده را فاش نسازد.

  
مالقات و سازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين با نمايندگان کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان 

و از دفاتر آنھا ھم در آنکارا در ترکيه، و ھم در اربيل عراق، اطالعاتی دريافت داشته است.  مصاحبه کرده است
از طريق ايميل با دفاتر سازمان ملل در امور ديده بان حقوق بشر ھمچنين پيش از انتشار اين گزارش چندين بار 
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ھای مربوط به  در اختيار آنان قرار دھد که بخش ين فرصت راپناھندگان، در آنکارا و اربيل تماس گرفته تا ا
عملکرد کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در ترکيه و کردستان عراق را مرور نمايند و در موارد 

در مواردی که سن مصاحبه شونده قيد شده است، مقصود  مناسب، پاسخ ھا و نظرات خود را به آن اضافه نمايند.
  است که وی در زمان انجام مصاحبه داشته است. سنی
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  زمينــــه   ،1
  

  ظھور جامعه مدنی در دوران خاتمـــی
  

طلب  يه گذاری شده در زمان دولت اصالحھای پا بود که در نتيجه سياست بخش ھائیجامعه مدنی ايران يکی از 
ھا  . ايران شاھد افزايش چشمگير روزنامه)، مستقيماً منتفع گرديد1997-2005رئيس جمھور پيشين، محمد خاتمی (
اد سازمان ھای دولتی ھای کارگری و انجمن ھای شغلی، و افزايش تعد هو نشريات مستقل، تشديد فعاليت گرو
، با افزايش ھمزمان در تعداد کاربران فرصتاين  ھای حقوق بشر بود. رسمی (و غير رسمی)، از جمله گروه

در  دبا ھمگامان خو می دادامکان  غير دولتیھای  سازمانھا که به فعاالن  نويس ترنتی ايران، به ويژه وبالگاين
  1سراسر کشور و جھان تماس بگيرند، تسھيل گرديد.

  
اصالح طلب وی در مجلس و جامعه مدنی با نيروھای وابسته به رھبر،  يارانديری نپائيد که دولت خاتمی و 

ھا که شامل شورای نگھبان، قوه قضائيه و عناصر متنفذ در  اين سازمان ای، اختالف پيدا کردند. هللا علی خامنه آيت
ای را عليه اصالح طلبان و فعاالن  ارتش ايران، و دستگاه ھای امنيتی و اطالعاتی می شدند، ضد حمله بيرحمانه

  2برجسته جامعه مدنی آغاز نمودند.
  

ھا و انتشارات طرفدار  نسبت به روزنامهھای بيشتری را  ای ھمچنين محدوديت ادار به خامنهجناح ھای وف
طلبان آغاز نمودند. حمله به آزادی مطبوعات در ابتدا تحت نظر مقامات قوه قضائيه، مانند سعيد مرتضوی  اصالح

 ھران را بر عھده داشت، صورت گرفت.که نخست سمت قاضی دادگاه مطبوعات تھران، و سپس دادستان کل ت
ھای ممنوعه، اغلب  سردبير روزنامه 3ھا خبرنامه و روزنامه را صادر کرد. دهمرتضوی در طی آن دستور تعطيل 

مرتضوی نمودند تا بتوانند به انتشار مطالب خود ادامه دھند.  تحت نام جديد می پروانهاز مقامات درخواست صدور 
امه نگار و ھمچنين روزنامه نگاران و وبالگ نويسان را تحت پيگرد قرار داد و سپس خود در قتل يک روزن

  4دست داشت. نيز 2009پس از انتخابات جنجالی رياست جمھوری  چندين تن از اعتراض کنندگان
  

گرفت، در پايان دوران رياست جمھوری خاتمی  صورت می اصول گراھای  ھائی که توسط جناح عليرغم ضد حمله
دولت  5شماری بی سابقه بود.سازمان غير دولتِی به ثبت رسيده وجود داشت که  6914، تعداد 2005در سال 

 29نمود. در روز  را تشويق می غير دولتیھای  سازمانو فعاليت  تأسيسخاتمی فعاالنه گسترش جامعه مدنی و 

                                                           
-http://www.arsehsevom.net/site/wp) ، 2010( 8، ص. »حمله به جامعه مدنی در ايران«عرصه سوم،     1

content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf   
-http://www.arsehsevom.net/site/wp) ، 2010( 9-10، صص. »حمله به جامعه مدنی در ايران«عرصه سوم،     2

content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf 
، 2006ژوئن  28، »پيام ايران ھمين مرد است«سازمان ديده بان حقوق بشر،  مقاله    3

http://www.hrw.org/news/2006/06/28/iran-man-message 
،  2006دسامبر  12، »محاکمه کنيد نه وبالگ نويسان شکنجه گران را « اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    4

http://www.hrw.org/news/2006/12/11/iran-prosecute-torturers-not-bloggers ؛ اطالعيه سازمان ديده بان
، 2010ژانويه  13، »ايران:مرتضوی را برای مرگ ھائی که در حبس رخ داده تحت تعقيب قرار دھيد«حقوق بشر، 

http://www.hrw.org/news/2010/01/13/iran-prosecute-mortazavi-detention-deaths 
-http://www.arsehsevom.net/site/wp) ، 2010( 8، ص. »حمله به جامعه مدنی در ايران«عرصه سوم،    5

content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf 
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، و تسھيل غير دولتیھای  سازمان، وزارت اطالعات به عنوان حرکتی در جھت نھادينه کردن 2004ژوئيه 
را به دولت تقديم  غير دولتیھای  سازمانوط به تأسيس و فعاليت اجرائی مرب آئين نامهعملکرد آنان، پيش نويس 

 6از تصويب گذراند. 2005کرد. دولت اليحه مزبور را در ژوئيه 
  

بايد يا از وزارت کشور و يا از دفاتر دولتی محلی،  غير دولتیھای  سازماناجرائی،  آئين نامهپيش از تصويب اين 
ای را که متشکل از  اين مقررات جديد يک ھيئت نظارت سه مرحلهاکنون  7مجوزھائی را دريافت می کردند.

بودند به وجود آورده بود تا به درخواست ھای صدور مجوز  غير دولتیھای  سازمانمقامات دولتی و نمايندگان 
  8رسيدگی نمايند.

  
ارت و ه شان نظھائی را در سطوح شھرستان، استان، و کشور تأسيس کرد که وظيف آئين نامه ھيئتماده اول اين 

، نماينده اعضاء ھيئت نظارت شھرستان متشکل از فرماندار 9بود. غير دولتیھای  تسھيل در امر تشکيل سازمان
اعضاء ھيئت نظارت استان مرکب  10شد. ھای غير دولتی  شھرستان می اسالمی شھرستان و نماينده سازمانشورای 

در سطح کشور اين ھيئت مرکب  11ھای غير دولتی بود. ده سازمانی اسالمی استان و نمايناز استاندار، نماينده شورا
ير دولتی که توسط ھای غ ھا و يک نماينده سازمان بود از معاون وزير کشور، يک نماينده از شورای عالی استان

اين آئين نامه ھمچنين در صورت رد درخواست پروانه فعاليت سازمان غير  12ھا منتصب شده بود. خود اين سازمان
   13نسبت به تصميمات اين ھيئت در نظر گرفته بود. فرجامولتی توسط ھيئت نظارت، مراحلی را برای د
  

ھائی بودند که فعاليت خود را  وران اصالحات تأسيس شدند، سازمانھای غير دولتی  که در طی د در ميان سازمان
مدافعان حقوق بشر  کانونآنھا  وقف اعتالء حقوق مدنی و حقوق بشر در داخل کشور کرده بودند. معروف ترين

 14تأسيس يافت. 2002بود که توسط شيرين عبادی، برنده جائزه نوبل، و چند تن ديگر از وکالء برجسته در سال 
مؤسسه ، در ھمان سال دکتر سھراب رزاقی، استاد حقوق و علوم سياسی در دانشگاه عالمه طباطبائی در تھران

، ھای جامعه مدنی، از آنھا پشتيبانی نمايد در جھت توانسازی سازمانبتواند را بنياد گذاشت تا کنشگران داوطلب 
دسترسی بھتر به اطالعات را فراھم سازد و آگاھی عمومی را در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران افزايش 

وقی ، روزنامه نگار و فعال حقوقی، عماد باقی، که نويسنده و فعال حق2003يک سال بعد، يعنی در سال 15دھد.
  16برجسته ای بود، انجمن دفاع از حقوق زندانيان را برپا کرد.

                                                           
قانون اساسی  138. اين وزارت به ماده 2005ژوئيه  19ن ھای غير دولتی، مصوب آئين نامه تأسيس و فعاليت سازما   6

 بشود.» ھای اجرائی قوانين مأمور تدوين آئين نامه«اين اختيار را می دھد که » ھيئت وزيران يا وزيری«استناد می کند که به 
 .12، ماده 2003ژانويه  15آئين نامه تأسيس و فعاليت سازمان ھای غير دولتی، مصورب    7
 ».د«، بند 5، ماده »آئين نامه اجرائی«نگاه کنيد به    8
 .1، ماده 2005ژوئيه  19آئين نامه تأسيس و فعاليت سازمان ھای غير دولتی، مصوب    9

 ھمان.   10
 ھمان.   11
 ھمان.   12
13   http://www.icnl.org/research/journal/vol7iss4/special_2.htm#_ednref8  قانون اساسی ايران  26. ماده

احزاب، جمعيت ھا، انجمن ھای سياسی و صنفی و و نيز انجمن ھای مذھبی، چه  اسالمی و چه متعلق به يکی «حق تشکيل 
، 1979اکتبر  23. قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران، مصوب را تضمين می نمايد» از اقليت ھای دينی شناخته شده

 .26، ماده 1989ژوئيه  28اصالحيه 
-http://www.arsehsevom.net/site/wp) ، 2010( 44، ص. »حمله به جامعه مدنی در ايران«عرصه سوم،    14

content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf 
 .45ص. ھمان،    15
ژوئن  4، »ايران: بگذاريد زندانيان از مراقبت ھای پزشکی برخوردار شوند«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    16

2008 ،http://www.hrw.org/news/2008/06/04/iran-let-prisoners-get-needed-medical-care . 
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سال رياست جمھوری احمدی نژاد، چندين گروه برجسته ديگر در امور مربوط به جامعه  نخستيندر طی حدود 
برای باال بردن آگاھی   مردمی، تالشی مدنی و دفاع از حقوق افراد، به وجود آمدند.  کمپين يک ميليون امضاء

موم مردم در باره مسائل حقوق زنان و جمع آوری امضاء در پای طوماری بود  که خواستار اصالح قوانين ع
فعاالن حقوق بشر در ايران، يک سال قبل از مجموعه کميته گزارشگران حقوق بشر و  تبعيض آميز جنسيتی بود.

  17، فعاليت ھای خود را آغاز نمودند.2005آن يعنی در 
  

نيروھای  اين اصالحات، بيرحمانه می کوشيدند.اخالل دربرای  خوددر تالش  اصول گراھای  احاما به ھر حال جن
از جھات مختلف تشديد  وفادار به رھبر ايران، خامنه ای، فشار را عليه جنبش اصالحات رئيس جمھور خاتمی

خاتمی که از  ياراناز د. تعدادی نماينآنھا سعی کردند چندين تن از وزرای کابينه  وی را استيضاح نمودند. 
محکوم شدند، مانند محاکمه و طلبان برجسته بودند، توسط نيروھای امنيتی دستگير و توسط قوه قضائيه  اصالح

محسن وزير سابق کشور، عبدهللا نوری، شھردار سابق تھران، غالمحسين کرباسچی، و روحانی اصالح طلب، 
الح طلبان ناموفق ماند، طرفداران خامنه ای سعی کردند مسير ھا برای ترساندن اص کديور. پس از آنکه اين تالش

  18را سد نمايند. طرفدار اصالحاتھای  و قانونگذاری ھا سياست
  

ھای سياسی خود عليه اصالح  تدريجاً در تالش اصول گراياندر طی دومين دوره تصدی رياست جمھوری خاتمی، 
نامزد  3600مجلس، شورای نگھبان، شمار بی سابقه  2004طلبان تفوق پيدا کردند. پيش از انتخابات سال 
لس در عضو دارای کرسی در مج 87را رد صالحيت کرد. حدود  دندانتخاباتی که بسياری از آنان اصالح طلب بو

 20بيش از صد تن از نمايندگان، در اعتراض به اين تصميم، استعفاء دادند. 19بودند. ميان افراد رد صالحيت شده
   .استمتوقف گرديده نمانده بود که جنبش اصالحات اکنون ديگر شکی 

  

  ھدف قرار دادن فعاالن جامعه مدنی در طی دوره اول رياست جمھوری احمدی نژاد
داد،  قشری می و اصول گرابه عنوان رئيس جمھور، خبر از ورود يک نيروی جديد  انتخاب محمود احمدی نژاد

در بين اعضاء  21به قدرت رسيده بود. ای و ھم پيمانانش أئيد خامنهبا تاسداران و بسيج و نيز که با حمايت سپاه پ

                                                           
-http://www.arsehsevom.net/site/wp،  )2010( 44، ص. »حمله به جامعه مدنی در ايران«عرصه سوم،    17

content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf 
، خامنه ای نامه ای به مجلس ايران فرستاد تا بررسی و تصويب نھائی 2000. برای مثال در سال 9-10ھمان، صص.    18

پا گير مربوط به آزادی بيان می شد را متوقف سازد. مجلس  اصالحيه قانون مطبوعات که سبب لغو محدوديت ھای دست و
ای ناقض قانون اساسی ايران  که تحت کنترل اصالح طلبان بود، عليرغم مباحث قانونگذاران اصالح طلب که دخالت خامنه

قدرت رئيس می باشد، فوراً بررسی آن را متوقف نمود. چندين اليحه ديگر نيز که توسط اصالح طلبان به منظور افزايش 
جمھورو در عين حال محدود نمودن اختيارات شورای غير انتخابی نگھبان تقديم شد، توسط اين ارگان رد شد. خاتمی و 

  ھمان. متحدان وی در مجلس عاقبت ناگزير شدند اين لوايح را به بررسی نگذارند.
19   http://www.hrw.org/reports/2005/06/12/access-denied-iran-s-exclusionary-elections,  .4ص. 
، 2004فوريه  2، نيويورک تايمز، »يک سوم مجلس ايران جھت اعتراح استعفاء داد«نازيال فتحی،    20

http://www.nytimes.com/2004/02/02/world/one-third-of-iranian-parliament-quits-in-protest.html  
) ، 2010( 10-13. ، صص»حمله به جامعه مدنی در ايران«عرصه سوم،    21

http://www.arsehsevom.net/site/wp-content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-
Society.pdf  خود را  2005، در ابتدا برای انتخابات سال  2009در حقيقت مھدی کروبی، نامزد رياست جمھوری سال

ويژه شورای نگھبان، سپاه پاسداران، و بسيج را متھم نمود که علناً  کانديد کرده بود. وی سوم شد و جناح ھای اصول گرا، به
ميانه رو ايرانی می گويد تندروھا در انتخابات تقلب «از فعاليت ھای انتخاباتی احمدی نژاد حمايت می کنند. نيويورک تايمز، 

، 2005ژوئن  New York Times, “Iran Moderate Says Hardliners Rigged Election” ،[19» [کردند
http://www.nytimes.com/2005/06/19/international/middleeast/19iran.html?pagewanted=all 
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ھای زنجيره ای نقض حقوق شده بودند، از جمله قتلکابينه احمدی نژاد افرادی بودند که مرتکب موارد جدی 
 22، تعطيل روزنامه ھا و حمله به سازمان ھای غير دولتی.1998دگرانديشان در سال 

  
ھای غير دولتی و  ز مدارا و تشويق محتاطانه سازمانا ،رويه دولتاحمدی نژاد،  طی اولين دوره رياست جمھوری

ھای غير دولتی، به طور  دل شد. دولت در برخورد با سازمانھای مردمی، به سوء ظن و خصومت مب جنبش
ھای  ار سياستابز«کرد که  ھا را متھم می کرد و غالباً اين سازمان استفاده می» چارچوب امنيتی«ز يک فزاينده ای ا

صدور ھای غير دولتی تأسيس شده بودند، اکنون با عدم  سازمان دارهھائی که برای تأئيد و ا ھستند. ھيئت» خارجی
ھا، و اغلب عليرغم الزام قانونی شان برای ارائه توضيحات کتبی در مورد دليل رد  پروانه کار برای اين سازمان

  23کردند. امر، فعاالن را سرکوب میجام اين ھا، با امتناع از ان اين درخواست
  

يک نمونه از برخورد شديداً خصومت آميز دولت نسبت به جامعه مدنی، سرکوب کمپين يک ميليون امضاء 
، پس از آنکه نيروھای امنيتی به مردان و زنانی که در تھران گرد آمده بودند تا عليه 2006باشد. در سال  می

حمله کردند، فعاالن حقوق زنان کمپينی برای مخالفت با قوانين تبعيض  مايندتبعيض آميز جنسيتی اعتراض نقوانين 
ھای جسمی يا مرگ، و حق زنان برای انتقال مليت خود به فرزندانشان،  ديه آسيبآميز حاکم بر ازدواج، ارث، 

ھائی که  چالشور آموزش عموم مردم در باره آغاز کردند. اعضاء کمپين، وبسايتی را راه اندازی نموده و به منظ
  زنان و دختران ايرانی با آن مواجه ھستند، کارگاه ھائی را مرتباً در تھران و ديگر شھرھا برگزار نمودند.

  
ھا از  دند که داوطلبانه در خياباننموچند ماه پس از آغاز اين کمپين، نيروھای امنيتی شروع به دستگيری افرادی 

  24مردم امضاء جمع آوری می کردند.
  

                                                           
   http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/mena/iran1205/iran1205.pdfسازمان ديده بان حقوق بشر،    22

ای که وزير اطالعات  ای و مصطفی پورمحمدی بودند. اژه دو عضو برجسته ھيئت وزيران غالمحسين محسنی اژه
نژاد شد، در سمت ھای قبلی اش در قوه قضائيه، يک شخصيت اصلی در به محاکمه کشيدن روحانيون و سياستمداران  احمدی

وی حمله قوه قضائيه عليه مطبوعات را به راه  1999بوده است. در ژانويه  اصالح طلب و نيز سرکوب آزادی مطبوعات
روزنامه گرديده است. مصطفی پورمحمدی که در سال  100انداخت، که از آن زمان تا کنون سبب تعطيل شدن بيش از 

که دستور اعدام نماينده وزارت اطالعات در ھيئت سه نفره ای بود  1988وزير کشور احمدی نژاد شد، در سال   2005
ھزاران تن از زندانيان سياسی را صادر نمود. اين کشتار سازمان يافته بر طبق قانون بين المللی حقوق بشر، جنايت عليه 
بشريت محسوب می شود. پور محمدی ھمچنين در سمت خود به عنوان معاون و جانشين موقت وزير اطالعات در سال 

نويسنده و انديشمند دگرانديش توسط عوامل وزارت اطالعات می باشد. ھنگامی  مظنون به صدور فرمان قتل چندين 1998
که پور محمدی رياست بخش اطالعات خارج از کشور را در وزارت اطالعات به عھده داشت، عوامل دولتی، تعداد کثيری 

 از چھره ھای مخالف را در خارج از ايران ترور نمودند.
،  19. سازمان ديده بان حقوق بشر، ص    23

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0109_web.pdf   آئين نامه تأسيس و فعاليت سازمان ھای
ھای  . بايد به اين نکته توجه داشت که به دليل مقررات محدود کننده ثبت سازمان1، ماده 2005ژوئيه  19غير دولتی، مصوب 

جامعه مدنی و سازمان ھای غير دولتی دارای مجوزھای معتبر کاری که توسط غير دولتی در ايران، برخی از گروه ھای 
مقامات صادر شده باشد، نبودند. برای مثال صديق کبودوندھنگامی که سازمان خود را برای دفاع ازحقوق بشر در کردستان 

بشر شيرين عبادی ھم صادق  تأسيس نمود، درخواست پروانه فعاليت نکرده بود. ھمين موضوع در باره مرکز مدافعان حقوق
است و او قبالً اذعان کرده بود که درخواست دريافت پروانه فعاليت نکرده بود زيرا معتقد بود که انجام اين کار قانوناً 

ضرورتی ندارد، و معتقد بود که مقامات به ھر حال يا پاسخ نخواھند داد و يا از صدور چنين پروانده ای امتناع خواھند 
 ورزيد.

، 2011اکتبر  31، اطالعيه ديده بان حقوق بشر،»مبارزه برای حقوق زنان در ايران«   24
http://www.hrw.org/news/2011/10/31/fighting-women-s-rights-iran    
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در سال  25توانند دستور تعطيل يک سازمان به ثبت رسيده را صادر نمايند. ھا می قانون ايران، دادگاهبر طبق 
ھای غير دولتی را که قصد آن محدود ساختن ھر چه بيشتر  نژاد پيش نويس آئين نامه سازمان ، دولت احمدی2006

نون توسط مجلس بايگانی شده و ھنوز به . اگرچه اين پيش نويس تا کفعاالن اينگونه سازمان ھا بود، تقديم نمود
صورت قانون در نيامده است، اما نشان دھنده خصومت دولت احمدی نژاد با جامعه مدنی بود، و در حال حاضر 

باشد)،  تر نيز می اصول گراانتخاب گرديده (و  2012سال فوريه که در جديد ھم اين نگرانی وجود دارد که مجلس 
ممکن است از حقوق بشر و محيط  ھای متأثر از اين قانونار دھد. سازمانمورد بررسی قرمجدداً اين پيش نويس را 

ای  ھای کارفرمايان و حرفهيه و کمک به معلولين و حتی انجمنھای خيريست و حقوق زنان گرفته تا سازمانز
س شود که در صدر ھای غير دولتی تأسييئت عالی نظارت بر فعاليت سازمانبر طبق اين اليحه بايد يک ھ 26باشند.

آن وزارت کشور قرار دارد و مرکب از نمايندگانی از وزارت اطالعات، پليس، بسيج، سپاه پاسداران انقالب و 
. نمايددر آن شرکت  می تواند ھای غير دولتیک نفر نماينده حافظ منافع سازمانوزارت امور خارجه بوده و فقط ي

ھای غير دولتی را صادر يا باطل نمايد و در تعيين اعضاء سازمان اھد بود جواز فعاليت تماماين کميته قادر خو
  27ھيئت مديره، دارای اختيارات تام خواھد بود.

  
ھای انقالب ايران که حکم دادگاه به ھمراه داشتند،  مأموران وزارت اطالعات و دادگاه ،2007مارس  15در روز 
مرکز حقوقی راھی (که توسط شادی صدر،  وطلب،مؤسسه کنشگران دازمان غير دولتی را تعطيل کردند: سه سا

ھای غير دولتی (که توسط محبوبه عباسقلی زاده، فعال  شد) و مرکز آموزش سازمان داره میوکيل مدافع حقوق ا
ھای انقالب بعداً اين سه تن را به جرائم مربوط به امنيت ملی  گرديد). دادگاه قوق زنان و جامعه مدنی، اداره میح

  28.محکوم کردند
  

مقامات اطالعاتی و امنيتی، مرکز دفاع از حقوق بشر شيرين عبادی را بدون ارائه حکم دادگاه  2008در دسامبر 
انداخت، متھم  انونی که امنيت ملی را به خطر میھای غير ق نھا اين مرکز را به انجام فعاليتتعطيل نمودند. آ

مورد ايذاء و مزاحمت قرار گرفته و برخی از آنان رکز اعضاء اين م ،نمودند. از زمان تعطيل اين مرکز تا کنون
  29نيز محکوم و زندانی گرديده اند.

 
  

                                                           
 ھمان.   25
 در ايران قوانين متفاوتی برای احزاب سياسی، اتحاديه ھای صنفی، و کانون وکال وجود دارد.   26
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 Iran: Parliament Ignores Concerns of Independent Civil Society» [نويس اليحه ناديده می انگارد
Organisations Over Draft Bill ،[10  2010آوريل  ،http://www.hrw.org/news/2011/04/10/iran-

parliament-ignores-concerns-independent-civil-society-organisations-over-draft-  مواد ديگر اين اليحه
ھر گونه تماس با سازمان ھای بين المللی، از جمله عضويت در اين سازمان ھا، شرکت در جلسات آموزشی يا گردھمائی ھا 

يادداشت تفاھم و دريافت حمايت مالی يا کمک ھای ديگر از سازمان ھای بين المللی در خارج از کشور، امضاء قرارداد يا 
را بدون اجازه قبلی ممنوع می نمايد. ماده ديگری نيز تمامی سازمان ھا و انجمن ھای غير دولتی را ملزم می دارد که ظرف 

 قانونی اعالم خواھند شد.شش ماه پس از تأسيس، برای ثبت رسمی مجدد اقدام کنند، در غير اينصورت غير 
-http://www.arsehsevom.net/site/wp) ، 2010( 9، ص. »حمله به جامعه مدنی در ايران«عرصه سوم،    28

content/uploads/2010/06/Arseh-Sevom_Attacks-on-Civil-Society.pdf 
دسامبر  30، »ائزه نوبل پايان دھيدبه آزار و اذيت شيرين عبادی، برنده ج«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    29

2008   ،http://www.hrw.org/news/2008/12/30/iran-end-persecution-nobel-laureate   ؛ ھمچنين نگاه کنيد
،  2010اکتبر  1، »ايران: دفاع وکال به ھزينه آزادی«به بيانيه مشترک سازمان ديده بان حقوق بشر، 

http://www.hrw.org/news/2010/10/01/iran-lawyers-defence-work-repaid-loss-freedom  



  

15 2012ديده بان حقوق بشر  دسامرب 

  2009سرکوب اعتراضات و جامعه مدنی پس از انتخابات ژوئن 
پيمائی ھای عظيم برای نامزدھای  ، انجام تظاھرات و راه2009ژوئن  12ان پيش از انتخابات در طی دور

مھدی کروبی، اين باور را برای بسياری به وجود آورد که ممکن است بتوان  طلب، مير حسين موسوی و اصالح
؛ وزارت کشور اعالم کرد رئيس جمھور 2009ژوئن  13نژاد را شکست داد. اما به ھر حال در روز  احمدی

در ، صد ھا ھزار ايرانی پاسخدر  درصد آراء  مردم، در انتخابات پيروز گرديده است. 62ر6احمدی نژاد با کسب 
در نتايج انتخابات بود به تھران و ديگر شھرھای اصلی برای اعتراض آرام عليه آنچه که به عقيده آنان تقلب 

  ھا ريختند. خيابان
  

ھنگامی که  اما بعدشده بودند، فوراً اين تظاھرات را غير قانونی اعالم کردند.  غافلگيرمقامات ايران که در ابتدا 
اعتراضات خيابانی خود ادامه دادند، نيروھای امنيتی با شدت عمل به آنھا پاسخ صدھا ھزار تن از ايرانيان به 

دادند. پليس ضد شورش با کمک عوامل اطالعات و نيز نيروھای شبه نظامی اونيفورم پوش بسيجی و افراد لباس 
ه استفاده از شخصی، ھزاران تن را ضرب و شتم، دستگير و بازداشت کردند. استفاده بيش از حد از زور، از جمل

 2009سالح گرم عليه تظاھر کنندگان غير مسلح و اکثراً آرام، سبب مرگ ده ھا تظاھر کننده از ژوئن تا دسامبر 
   30گرديد.

  
در اثر شکنجه  بعضی از تظاھر کنندگان جان خود را در برخوردھای خيابانی از دست ندادند اما در بازداشتگاه ھا

تن  پنج، که در برخی موارد شامل تجاوز و ايذاء جنسی بود، جان باختند. حد اقل و بدرفتاری شديد نيروھای امنيتی
از بازداشت شدگان به علت آزار و اذيت ھائی که در بازداشتگاه کھريزک در خارج از تھران متحمل شدند، از بين 

خصی و نيروھای ، پنج تن از دانشجويان در اثر حمله شبانه مأموران لباس ش2009ژوئن  14در روز  31رفتند.
  32در دانشگاه تھران، کشته شدند. تی اونيفورم پوش به خوابگاه آنھاامني

  
ھای پس از انتخابات، تظاھرات اعتراضی، به صورت آرام ادامه يافت. در طی  عليرغم سرکوب گسترده در ھفته

نوامبر  4ز قبيل ، نيروھای دولتی در پاسخ به تظاھرات مفصلی که در روزھائی ا2009پائيز و زمستان سال 

                                                           
،  2010فوريه  11، 31، ص. »سالگی 31در  جمھوری اسالمی«گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر،    30

http://www.hrw.org/reports/2010/02/11/islamic-republic-31-0.   سه تظاھر کننده ديگر، پس از آنکه مير
وبی، رھبران مخالفين، مردم را در حمايت از قيام ھای مردمی جھان عرب و نيز جنبش سبز حسين موسوی و مھدی کر

کشته  2011ايران به انجام تظاھرات دعوت نمودند،  در طی درگيری ميان راه پيمايان و نيروھای امنيتی مسلح در فوريه 
،  2011مارس  3» کنندگان پايان دھيدايران: به خشونت عليه تظاھر «شدند. اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر، 

http://www.hrw.org/news/2011/03/03/iran-end-violence-against-protesters-0   در حقيقت اين مرکز
در طی دوران رياست جمھوری  2004دارای پروانه فعاليت از مقامات مربوطه بود.  مرکز مدافعان حقوق بشر در فوريه 

، وزارت کشور اعالم نمود که مقامات درخواست مزبور را 2006ليت کرده بود. در سپتامبر خاتمی، درخواست پروانه فعا
پذيرفته اند اما ھرگز برای اين مرکز مجوزی صادر نکردند. عليرغم اين مطلب، عبادی و ھمکارانش به فعاليت ھای خود در 

اين دفتر را پلمب کردند. نگاه کنيد به نامه سرگشاده اين مرکز ادامه دادند تا آنکه نيروھای امنيتی به اين محل ھجوم برده و 
  ،  قابل دسترسی در  2009ژوئن  7شيرين عبادی به رئيس جمھور محمود احمدی نژاد، 

http://www.humanrights-ir.org/php/view_en.php?objnr=284 
، 2012سپتامبر  27، اطالعيه ديده بان حقوق بشر، »ناقض حقوق بشر بدنام را به سزای اعمالش برسانيد«   31

http://www.hrw.org/news/2012/09/27/iran-bring-notorious-abuser-justiceاطالعيه ھمچنين نگاه کنيد به  ؛
 13، »ر حبس رخ داده تحت تعقيب قرار دھيدايران: مرتضوی را برای مرگ ھائی که د«سازمان ديده بان حقوق بشر، 

 http://www.hrw.org/news/2010/01/13/iran-prosecute-mortazavi-detention-deaths، 2010ژانويه 
 ,Guardian» [مرگ در خوابگاه ھا: دانشجويان ايرانی از خاطرات وحشتناک حمله پليس سخن می گويند«گاردين،    32

“Death in the dorms: Iranian students recall horror of police invasion” ،[12  2009ژوئه ،
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/12/iran-tehran-university-students-police 
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 )روز عاشورای شيعياندسامبر ( 27لی دانشجو)، و دسامبر (روز م 7)، 1979(سالروز اشغال سفارت امريکا در 
گرفت  نيروھای امنيتی و بسيج انجام می حمله بردند. اين حمالت که توسط ار گرديد، به تظاھر کنندگان آرامبرگز

  33ذاشت.کشته و تعداد زيادی مصدوم به جای گ 8حداقل 
  

دولت ھمچنين به ايجاد مزاحمت و ارعاب فعاالن، از جمله افرادی که برای کمپين موسوی يا کروبی کار 
تن را به محاکمه کشيد که  100ادامه داد، به طوری که بيش از  زنامه نگاران و مدافعان حقوق بشرکردند، رو می

المللی محاکمات عادالنه ھم نبود، و ديگران را نيز تلويزيون پخش شد و مطابق معيارھای بين  درھائی از آن  بخش
  34صرفاً به خاطر آنکه از حق خود برای بيان اعتراضات آرام استفاده کرده بودند، محکوم نمود.

  
ماھيت و ابعاد اين سرکوب، عرصه را برای جامعه مدنی و ابراز نظرات مستقل يا انتقاد آميز در ايران تنگ کرد. 

، و منتقدان دولت اکنون ديگر فقط دو راه داشتند: خطر دستگير، بازداشت، و محکوم شدن، يا فعاالن، دگر انديشان
ترک کشور. بسياری از آنان انتخاب دوم را پذيرفتند. بر طبق اظھارات کميسريای عالی سازمان ملل در حقوق 

پناھجويان جديد  زايش متناوبپناھندگان، از زمان برخورد وحشيانه دولت ايران با اعتراضات پس از انتخابات، اف
  35موج جديدی از مھاجران را به وجود آورده است. ايرانی در ترکيه و چند کشور ديگر

                                                           
،  2010فوريه  11، 31، ص. »جمھوری اسالمی«ازمان ديده بان حقوق بشر، گزارش س   33

http://www.hrw.org/reports/2010/02/11/islamic-republic-31-0. 
،    2009اوت  4، »ايران: دادگاه نمايشی نمايانگر بازداشت خودسرانه است«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    34

http://www.hrw.org/news/2009/08/04/iran-show-trial-exposes-arbitrary-detention 
برای مثال نگاه کنيد به کميسر عالی سازمان ملل در حقوق پناھندگان، ميزان پناھجويان و آمارھا در کشورھای    35

 . http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html، 2011کرده،  پيشرفت
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  ،   حمله به جامعه مدنی2
  

  ھای حقوق بشر محلی  و گروه »ايران پروکسی« ماجرای
تھران نمودند که مقامات ايران شروع به دستگيری اعضاء يک سازمان غير دولتی واقع در  2010در دسامبر 

اين يکی از نخستين قدم ھا از يک تقريباً به مدت پنج سال موارد نقض حقوق بشر در ايران را تحت نظر داشت. 
تن از فعاالن برای آنچه که گفته می شد دست داشتن در  30 حداقل سلسله اقدامات دولت بود که قرار بود با محاکمه

ھای حقوق بشراست، به اوج برسد: ماجرائی به نام  تفعالي علیجتحت پوشش  ،يک توطئه خارجی عليه ايران
که به توطئه گری متھم ھای مخالف ديگر  به عالوه محاکمه چھره» ان پروکسیاير«محاکمه  ».پروکسیايران «

سايه ای  نژاد قرار گرفته بود شده بودند، ھمگی بر سر جامعه مدنی ايران که قبالً تحت سرکوب شديد دولت احمدی
  افکند. وحشتاز 
  

کميته گزارشگران حقوق بشر بود. نيروھای امنيتی دو تن از اعضاء اين  ازمان غير دولتی مورد نظراين بار س
بازداشت کرده و به زندان اوين  2009دسامبر  1سازمان به نام ھای سعيد کالنکی و سعيد جاللی فر را در روز 

امنيتی سه تن ديگر از اعضاء کميته گزارشگران حقوق  ، نيروھای2009دسامبر  20بردند. سپس در غروب روز 
بشر به نام ھای شيوا نظر آھاری، کوھيار گودرزی، و سعيد حائری را در حاليکه در اتوبوسی از ميدان انقالب 

 ی، مخالف برجسته دولت، شرکت کنندتھران عازم قم بودند تا در مراسم تشييع پيکر آيت هللا العظمی منتظر
  36د.دستگير نمودن

  
، وزارت اطالعات طی تماس تلفنی با حسام ميثاقی که با کميته گزارشگران حقوق بشر 2010ژانويه  1در روز 

کار می کرد، و نيز چند تن ديگر از ھمکارانش، ھمه آنھا را برای انجام بازجوئی احضار نمود. يک عامل وزارت 
شده و تھديد نمود که اگر وی داوطلبانه خود را به اطالعات به ميثاقی خبر داد که حکم بازداشت وی قبالً صادر 

دفتر وزارت اطالعات تحويل ندھد، به خانه او يورش خواھند برد. ھمان روز، کمی ديرتر دو عضو ديگر کميته 
گزارشگران حقوق بشر که مشابھاً به دفتر وزارت اطالعات احضار شده بودند، پس از مراجعه و معرفی خود، 

   37دند.بالفاصله دستگير ش
  

ميثاقی به احضاريه ھای وزارت اطالعات اھميتی نداد و پنھان شد. سازمان ديده بان حقوق بشر وضعيت ميثاقی و 
اقل  ھمکارانش را درطی اين دوره، از نزديک دنبال می نمود. به علت موقعيت شديد امنيتی در ايران ( از جمله حد

ت به خانواده ميثاقی که طی آن خواستند وی خود را به آنھا يک تماس تلفنی تھديد آميز از جانب وزارت اطالعا
تحويل دھد)، عضويت او در کميته گزارشگران حقوق بشر، و اعتقادش به آئين بھائی، و فعاليت وی در حمايت از 

جامعه زنان و مردان ھمجنسگرا، دوجنسگرا، و فرا جنسيتی ايران، ميثاقی تصميم گرفت کشور را ترک کند. او 
   38به ھمراه ھمکارش سپھر عاطفی وارد ترکيه شد. 2010نويه در ژا

  

                                                           
، 2010ژانويه  9، »ايران: به آزار و اذيت فعاالن صلحجو پايان دھيد«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    36

http://www.hrw.org/news/2010/01/09/iran-end-persecution-peaceful-activists 
 .2011ژوئن،  14نامه حسام ميثاقی به ديده بان حقوق بشر،    37
 ھمان.   38
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نيروھای امنيتی دو تن ديگر از اعضاء اين سازمان به نام ھای پريسا کاکائی و مھرداد  2010ژانويه  2در روز 
مراجعه کرده بودند، رحيمی را در حاليکه در پاسخ به احضاريه وزارت اطالعات در تھران، برای معرفی خود 

ر نمودند. تمامی ھفت عضو بازداشت شده کميته گزارشگران حقوق بشر، تحت فشار شديد قرار داده شدند تا دستگي
ھيچيک از بازداشت شدگان در ابتدا  39به دروغ به داشتن ارتباط با سازمان ممنوعه مجاھدين خلق اعتراف کنند.

  ود.اجازه نيافت با وکيلی تماس بگيرد يا اينکه رسماً به جرائمی متھم ش
  

يکی ديگر از ھمکاران ميثاقی به نام نويد خانجانی، در اصفھان دستگير شد. روز بعد  2010مارس  2در روز 
مارس، عوامل امنيتی به خانه ھای ميثاقی و عاطفی ريخته و با نشان دادن حکم جلب آنھا، اظھار داشتند که  3يعنی 

شده اند. مجازات اين جرم مرگ است. افرادی که احضار » دشمنی با خداوند«اين دو تن به جرم محاربه يا 
خانجانی را دستگير کردند به وی گفتند که از فرار ميثاقی و عاطفی به ترکيه با خبرند و اينکه آنچه در توان دارند 

   40به کار خواھند بست تا اين دو تن را به ايران باز گردانند.
  

 زمانی آشکار شد که  غازش انجام اين دستگيری ھا بود،وسعت عمليات دولت عليه سازمان ھای غير دولتی که آ
 ، يعنی يک ھفته پيش از سال نو ايرانی، و با اعالميه دادستان عمومی و انقالب تھران 2010مارس  13در روز 

تن را که به گفته آنھا در يک پروژه تحت حمايت مالی سازمان سيا برای بی  30مبنی بر اينکه نيروھای امنيتی 
کرد که  دفتر دادستانی اظھار می .را دستگير نموده اند دست داشتند »مبارزه اينترنتی«دن دولت از طريق ثبات کر

تحت ھويت جعلی  دست داشته اند که »ايران پروکسی«ھای مخالفين در طرحی با نام رمز  شبکه ای از گروه
کانون مدافعان حقوق  ه ديگر،ارشگران حقوق بشر و دو گروسازمان ھای حقوق بشر کشور، از جمله کميته گز

  41.فعاليت می کرده اندفعاالن حقوق بشر در ايران، مجموعه و  بشر
  

به سازمان ديده بان حقوق بشر يکی از اعضاء فعاالن حقوق بشر کمتر از دو ھفته بعد از اعالميه دادستان تھران 
نفر ديگر را ھم دستگير  29کردند تن از اعضاء سازمان وی را دستگير کردند و سعی  15نيروھای امنيتی  گفت

نمايند. در ميان افراد دستگير شده، فريده رفيعی، خواھر کيوان رفيعی، مديرعامل سابق اين گروه که ھمکنون در 
مجموعه عضو که فريده رفيعی اظھار داشت فعاالن حقوق بشر مجموعه خارج از ايران به سر می برد، ھم بود. 

  42.نبودفعاالن حقوق بشر 
  
م به ھک کردن وبسايت ھای دولتی، تھرا م» شبکه«ت علناً ھر سه اين گروه ھا را محکوم کرده و اين دول

عه مجاھدين خلق، تشکيل ھای خارجی مخالف و تروريست، از جمله سازمان ممنو ھی و حمايت از گروهسازماند
ھا  ھر سه اين گروه .و جاسوسی نمود» جنگ روانی«ھای غير قانونی، نشر اکاذيب، و ارتکاب  راھپيمائی

را انکار نموده و استقالل » ايران پروکسی«ھائی صادر کردند که طی آن ھر گونه دست داشتن در پروژه  بيانيه
اجباراً  2008مالی خود از دولت ھای خارجی را مورد تأئيد قرار دادند. کانون مدافعان حقوق بشر که در دسامبر 

پرونده سازی عليه فعاالن حقوق بشر و جامعه «داشته است، اين حمالت را  تعطيل شد اما وبسايت خود را باز نگاه
  43ناميده است.» مدنی

  

                                                           
 ھمان.   39
 ھمان.   40
مارس  24» ايران: ھماھنگی عمليات سرکوب کننده عليه گروه ھای حقوق بشر«وق بشر، اطالعيه سازمان ديده بان حق   41

2010 ،, http://www.hrw.org/news/2010/03/24/iran-new-coordinated-attack-human-rights-groups 
 ھمان.   42
 ھمان.   43
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افرادی  بعضی ازاما با وجود اين، دادگاه ھای انقالب  44مقامات ھيچ مدرکی در تأئيد اتھامات خود ارائه نمی دادند.
اً ھای مجزائی که عمدت کرده بودند در محاکمهھای سياسی دستگير  جرائم امنيت ملی ناشی از انگيزه را که به اتھام

آزاد ھستند يا محکوم و مجازات نمودند. چندين تن از اين افراد اکنون با گذاشتن وثيقه بر پايه اعترافات اجباری بود 
تن،  سه ،عضو کميته گزارشگران حقوق بشر 18. از می باشندمنتظر احضار برای گذراندن دوران حبس خود 

ھای طويل المدت شده اند و يا در زندان  و سعيد جاللی فر محکوم به حبس آھاری، کوھيار گودرزینی شيوا نظريع
پنج تن ديگر ايران را به قصد ترکيه ترک کردند  45برند و يا ھر عان ممکن است به آنجا احضار شوند. به سر می

شگران حقوق بشر که به ترکيه و اکنون ساکن اروپا ھستند (ذيالً به سرگذشت حسام ميثاقی، عضو کميته گزار
   گريخت، مراجعه فرمائيد).

  
، و حداقل پنج تن از اعضای کنند چند تن از اعضای مجموعه فعاالن حقوق بشر نيز مدت زندان خود را سپری می

ھای اخير بازداشت  کانون مدافعان حقوق بشر، از جمله شماری از برجسته ترين وکالی حقوق بشر کشور، در سال
  46برند. ر حال حاضر در زندان به سر میشده و د

  

  ھا فعاالن حقوق اقليت
، مجموعه ھای غير دولتی مانند کميته گزارشگران حقوق بشر ژاد عالوه بر سرکوب نمودن سازماندولت احمدی ن

دولتی که در مورد حقوق  ھای غير حقوق بشر و کانون مدافعان حقوقب شبر در برخوردش با سازمان فعاالن
که کند  عمل کرده و آنھا را ھم متھم می» چارچوب امنيتی«در يک ای  به طور فزايندهکنند  فعاليت می ھا اقليت

در زمان دولت خاتمی  ھای غير دولتی که ھای رسيدگی به سازمان ھيئت 47ھستند.» ابزار سياست ھای خارجی«
با عدم صدور  ر عھده داشتند؛ آنھاوظيفه ديگری ب اکنون ھا تشکيل شده بودند برای پيشبرد و اداره اين سازمان

ھای غير دولتی و اغلب عدم ارائه توضيحات کتبی و دالئل رد درخواست که انجام آن  پروانه کار برای سازمان
 ً ھای اھوازی  شان مسائل کردھا، آذری ھا، و عربا، به ويژه آنھائی که کارھ الزامی است، فعاالن حقوق اقليت قانونا
ه ھائی ھم که توانسته اند نامشان را به ثبت رسانده و پروان اما حتی آن دسته از سازمان 48.دکردن را سرکوب می بود

  ھای بدتر از آن مواجه شدند. ھا و حتی گرفتاری فعاليت دريافت کنند، با مزاحمت
  

کبودوند،  صديقتوسط  2005سازمان حقوق بشر کردستان يکی از اين نمونه ھاست. اين سازمان که در سال 
مناطق کردنشين ايران شد که گزارشگر محلی در سراسر  200نامه نگار، تأسيس شد، گسترش يافته و دارای روز

 کبودوند مدير صديقکه اکنون تعطيل شده، و  »پيام مردم«کردند و در روزنامه  ھائی به موقع تھيه می گزارش

                                                           
 ھمان.   44
کوھيار گودرزی، آقای سعيد جليلی فر، خانم شيوا  ايران: مزاحمت ھای قضائی که آقای«سازمان جھانی منع شکنجه،    45

 World Organisation Against Torture, “Iran: Judicial» [نظر آھاری، و آقای نويد خانجانی با آن مواجھند
Harassment Faced by Mr. Kouhyar Goudarzi, Mr. Saeed Jalalifar, Ms. Shiva Nazarahari, and Mr. 

Navid Khanjani” ،[11  2012آوريل ،http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-
interventions/iran/2012/04/d21720/. 

 نگاه کنيد. » وکالی حقوق بشر«به بخش ذيل به عنوان برای کسب اطالعات بيشتر    46
، 2011آوريل  30، »ايران: اعدام فعال کرد را متوقف کنيد«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    47

http://www.hrw.org/news/2011/04/30/iran-halt-execution-kurdish-activist 
. در مورد ديگر 1، ماده 2005ژوئيه  19ھای غير دولتی، مصوب  آئين نامه اجرائی مربوط به تأسيس و فعاليت سازمان   48

ده است. صادق کبودوند در ھنگام تأسيس سازمان سازمان ھای غير دولتی که در اين گزارش آمده اند، شرايط، متفاوت بو
دفاع از حقوق بشر در کردستان، درخواست پروانه فعاليت نکرد. بھرام ولد بيگی در ابتدا موفق شد برای مؤسسه فرھنگی 
د کردستان، پروانه فعاليت کسب کند اما بعداً با مشکالتی مواجه شد. فعال دانشجوئی، سورن حسينی در باره درخواست خو

 برای تشکيل يک سازمان دانشجوئی، ھرگز از مقامات جوابی دريافت نکرد.
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دستگير کرده و  2007ژوئيه  1ر تاريخ کبودوند را د ،کردند. عوامل اطالعات عامل و سردبير آن بود، منتشر می
زندان اوين که تحت کنترل وزارت اطالعات و محل حبس زندانيان سياسی بود، بردند. آنھا وی را  209به بند 

  49تقريباً به مدت شش ماه بدون ھيچگونه اتھامی در زندان انفرادی محبوس ساختند.
  

به وسيله تأسيس سازمان » اقدام عليه امنيت ملی«به جرم   کبودوند را ،دادگاه انقالب 15، شعبه 2008در ماه مه 
تبليغ گسترده عليه نظام از طريق پخش اخبار، مخالفت با «حقوق بشر کردستان، و نيز يک سال ديگر حبس برای 

قوانين مجازات اسالمی از طريق انتشار مجازات ھائی از قبيل سنگسار و اعدام ھا، و طرفداری از زندانيان 
سازمان ديده  50دادگاه تجديد نظر تھران اين حکم را تأئيد نمود. 54شعبه  2008محکوم نمود. در اکتبر » سياسی

بان حقوق بشر مکررأ از مقامات دولت ايران درخواست کرده است که کبودوند را بدون قيد و شرط آزاد کرده و به 
 51وی اجازاه دسترسی فوری به معالجات ضروری بدھند.

 
ھا، و عالئق  بت به مسائل مربوط به حقوق قوميتجغرافيائی، حساسيت مقامات ايرانی نس مجاورتنظر به 

به بعد به ترکيه و  2005از سال ھای قومی که  فعاالن حقوق اقليتفرھنگی مشترک در فراسوی مرزھا، اکثريت 
  گريخته اند، کردھای ايرانی می باشند. 52کردستان عراق

  

  فعاالن حقوق زنان
ه احمدی نژاد به رياست جمھوری ايران رسيد، دولت اقدامات سرکوبگرانه خود را عليه ک 2005از سال 
ھا و فعاالن حقوق زنان نيز افزايش داده است. نيروھای امنيتی و مقامات قضائی دائماً فعاالن حقوق زنان  سازمان

  را مورد تھديد، مزاحمت، بازجوئی، و حبس قرار داده اند.
  

عيض آميز جنسيتی آنکه نيروھای امنيتی به مردان و زنانی که در اعتراض به قوانين تب، پس از 2006در خرداد 
يک  ميليون امضاء را به راه انداختند. اين کمپينحمله ور شدند، فعاالن حقوق زنان کمپين يک  تجمع کرده بودند

، از ض جنسی در ايرانه با قوانين تبعيمردمی در جھت جمع آوری امضاء در حمايت از دادخواستی بود ک تالش
 جمله قوانين حاکم  بر ازدواج، ارث، ديه صدمات جسمی يا مرگ، و حق زن برای انتقال مليت خود به فرزندانش

                                                           
ايران: فعال حقوق بشر محبوس را آزاد کنيد و به او اجازه دسترسی به خدمات «اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    49

-http://www.hrw.org/news/2010/07/28/iran-release-and-provide، 2010ژوئيه  28، »پزشکی بدھيد
urgent-medical-care-jailed-activist. 
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http://www.hrw.org/news/2012/07/13/iran-end-abuse-imprisoned-journalists.  
ه ای است خودمختار در داخل کشور عراق. حکومت اقليم کردستان که در اکثر مناطق کردستان کردستان عراق منطق   52

ھای بين المللی را که توسط دولت عراق امضاء شده است رعايت  ھا و کنوانسيون عراق حاکميت دارد موظف است که ميثاق
پاسخگوی موارد نقض حقوق بشر که داخل  کند. در اين صورت دولت مرکزی يا فدرال عراق و حکومت اقليم کردستان بايد

مناطقی که تحت کنترل آنھا قرار گرتفه است باشند. دولت مرکزی عراق نيز موظف است که برآوردن حکومت اقليم 
) حکومت اقليم کردستان دارای 2005کردستان را نسبت به قوانين بين الملل تضمين نمايد. طبق قانون اساسی عراق (

باشد. برای مثال، حکومت اقليم کردستان قادر است اعمال قوانين داخلی که خارج از قدرت  يعی میاختيارات و قدرت وس
منحصر به فرد دولت مرکزی قرار گرفته است از جمله سياستھايی که به مسائل بھداشت عمومی و يا آموزش مربوط 

   شوند را تغيير نمايد. می
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ا برای آموزش ھائی را در تھران و ديگر شھرھ ی را راه اندازی نمودند و کارگاه. اعضاء کمپين وبسايتمخالف بود
  53، ترتيب دادند.با آن مواجھند ن و دختران کشورزناکه ھای قانونی  عمومی در باره چالش

  
الھام بخش و حامی  فعاالنی بود که در زمينه  حقوق زنان در خارج از تھران مشغول فعاليت بودند. اين کمپين 

را برای آموزش  الگوبسياری شروع به فعاليت در اين کمپين نمودند يا با الھام از مردمی بودن اين فعاليت، اين 
. فعاالن محلی حقوق زنان کرد، در ميان کسانی بودند شناساندن مسائل زنان، در شھرھای خود اتخاذ کردندعموم و 

  که از الگوی اين کمپين استقبال کردند. 
  

ھا  ری داوطلبانی کردند که در خياباندر عرض چند ماه پس از آغاز اين کمپين، نيروھای امنيتی شروع به دستگي
سوسن طھماسبی، يکی از مؤسسين اين کمپين، پس از آنکه در ژوئن ز مردم بودند. جمع آوری امضاء ا مشغول
، در پشتيبانی از حقوق زنان يک راھپيمائی ترتيب داد، به تبليغ عليه دولت و تھديد امنيت ملی متھم شد. وی در 2006
. طھماسبی درخواست ماه آن تعليقی بود 18محاکمه شد و به دو سال حبس محکوم گرديد که  2007مارس  4روز 

   54شد اما ھنوز در انتظار نتيجه استيناف می باشد.تجديد نظر نسبت به اين حکم نمود و با گذاشتن وثيقه آزاد 
  

در روز محاکمه وی، فعاالن حقوق زنان تظاھراتی در اعتراض به فشار فزاينده بر روی فعاالن زن در مقابل 
در حاليکه مأموران شروع به دستگيری تظاھر کنندگان کرده بودند،  طھماسبیدادگاه انقالب تھران برپا نمودند. 

او را به تھديد عليه امنيت تن ديگر دستگير شد و  32ه ھمراه دادگاه را ترک کرد، اما بعداً برای دومين بار و ب
ز اين اتھامات ملی، تجمع و تبانی عليه امنيت ملی، و عدم اطاعت از دستورات پليس متھم نمودند. اگرچه وی بعداً ا

تبرئه گرديد اما کماکان با مزاحمت ھای نيروھای امنيتی مواجه بود که خانه او را مورد تفتيش قرار داده و بارھا و 
 55وی چندين بار از سفر کردن ممنوع شد. 2009تا ژانويه  2006بارھا از او بازجوئی به عمل آوردند. از دسامبر 

  برد. در اياالت متحده امريکا به سر میرد و در حال حاضر ايران را ترک ک 2010طھماسبی در سال 
  

  فعاالن دانشجوئی
ھای دولت برای تحکيم قدرت و خاموش ساختن مخالفان قرار  يران به طور فزاينده ای ھدف تالشھای ا دانشگاه

ای خنثی نمودن رحله ای را بربه بعد، دستگاه  رئيس جمھور احمدی نژاد يک کمپين چند م 2005گرفته اند. از سال 
 را ھا و اسالمی نمودن تحصيالت عالی دنبال کرده است. اين کمپين که سردستگی آن  ھای مخالفان در دانشگاه تالش

د:  به زندان باش بر عھده داشته اند، شامل اقدامات زير میوزارت علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت اطالعات 
ستفاده نشجويان فعال و اعضاء جامعه بھائی ايران از تحصيالت عالی؛ اانداختن فعاالن دانشجوئی، محروم ساختن دا

ھای  راج دانشجويان؛ افزايش حضور گروهدانشگاه برای کنترل دانشجويان، تعليق، يا اخ ھای انضباطی از کميته
   56ھای دانشجوئی. ھای گروه ولت ھستند؛ و محدود ساختن فعاليتدانشجويی بسيجی که طرفدار د
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ھای دانشجوئی به نام تحکيم  ن گروهوزارت علوم، تحقيقات و فناوری يکی از بزرگترين و مھم تري 2009در سال 
در طی سرکوبی که به دنبال انتخابات بحث برانگيز رياست جمھوری  ژوئن  57وحدت را غير قانونی اعالن کرد.

ژوئن چندين دانشجو را به قتل  14اتفاق افتاد، نيروھای امنيتی به دانشگاه تھران حمله بردند و در روز  2009
دانشجو را دستگير نمودند که در ميان آنھا چندين نفر از  200در طی ماه ھای بعد مقامات بيش از  رساندند.

 2009ھا در طی نوامبر و اوايل دسامبر  د داشتند. بسياری از اين دستگيریاعضاء عاليرتبه گروه تحکيم ھم وجو
   58صورت گرفت.

  
دانشجو در سراسر ايران به دليل  32حد اقل  2012 مهی از منابع نزديک به گروه تحکيم، از بر طبق گفته يک

عداد مقامات ت 59ھای ممنوعه دانشجوئی، در زندان به سر می بردند. ای سياسی شان يا وابستگی به گروهفعاليت ھ
ھا اتھاماتی را عليه آنھا اعالن  نی نگاه داشتند بدون آنکه دادستاھا در حبس انفراد زيادی از دانشجويان را ھفته

ھای حقوق بشر گفتند که عوامل امنيتی  بگيرند. بسياری از آنھا به گروه نمايند يا اينکه وکاليشان بتوانند با آنھا تماس
مقامات و اطالعاتی آنھا را شکنجه  کرده و مجبور ساختند به جرائمی اعتراف نمايند که ھرگز مرتکب نشده بودند. 

  60ھای انقالب و پشت درھای بسته دادرسی و محاکمه نمودند. ن دانشجويان را در دادگاهضائی ايق
  

ھای دانشجوئی معروف و منتقد دولت، از قبيل تحکيم  که در حبس بودند، از رھبران گروهبسياری از دانشجويانی 
وم، دولت را مورد ان عمدر ميبودند. مجيد توکلی، دانشجوی دانشگاه امير کبير و عضو انجمن اسالمی دانشگاه 

اتھامات مختلف مربوط به امنيت ملی، از  دليل يک دادگاه انقالب توکلی را به 2010داد. در سال  انتقاد قرار می
به تحمل  ،و رئيس جمھور» اھانت به مقام معظم رھبری«، و »تبليغ عليه نظام«، »توطئه عليه امنيت ملی«جمله 

  61برد. ضر در زندان اوين تھران به سر میدر حال حاھشت سال و نيم حبس محکوم کرد. وی 
  

بھاره ھدايت که اولين دبير کميسيون زنان تحکيم و تا آن زمان تنھا زن انتخاب  ،مقامات 2009دسامبر  30در روز 
آنھا وی را به اتھامات گوناگونی مربوط به جرائم امنيت ملی،  دستگير نمودند. را شده در کميته مرکزی تحکيم بود

متھم نمودند. در ماه » توھين به رئيس جمھور«، و »شرکت در تجمعات غير قانونی«، »تبليغ عليه نظام«ز قبيل ا
نيروھای امنيتی ھمچنين ميالد اسدی، که  62يک دادگاه انقالب وی را به نه سال و نيم حبس محکوم کرد. 2010مه 

دستگير کردند. يک قاضی معروف به  2009ر نوامب 30يکی ديگر از اعضاء کميته مرکزی تحکيم بود را ھم در 
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شد، به  مشابھی که مربوط به امنيت ملی می» جرائم«دادگاه انقالب تھران، وی را به  28قاضی مقيسه از شعبه 
   63تحمل ھفت سال حبس محکوم نمود.

  
دی را پس از سباشد، اما مقامات ا در زندان اوين تھران میخود  زکنون در حال سپری کردن دوره مجاا ھدايت ھم

  .آزاد کردند 2011در سپتامبر  سياسی از سوی مقام رھبری اھدای عفو چند زندان
ھای دانشجوئی و اعضای آنھا، از جمله ادوار تحکيم وحدت و کميته دفاع  ت احمدی نژاد ھمچنين ديگر سازماندول

مد زيد آبادی، عبدهللا مؤمنی، علی از حقوق تحصيلی را ھم ھدف قرار داد. چندين نفر از رھبران ادوار از جمله اح
برند. نيروھای امنيتی،  حال حاضر در زندان اوين به سر میمليحی، علی جمالی، و حسن اسدی زيدآبادی در 

مربوط به  تظاھراتزيدآبادی و مؤمنی که به ترتيب دبيرکل و سخنگوی  اين گروه ھستند را در طی وقايع پس از 
سال و  14ھای  مجازات ر زيدآبادی، مؤمنی و مليحی ھر يکد. در حال حاضدستگير کردن 2009انتخابات سال 

شرکت در تجمعات غير «کنند که به علت اتھامات گوناگون مربوط به امنيت ملی، از قبيل  ماه را سپری می 11
  64باشد. می» توھين به رئيس جمھور«، و »امتبليغ عليه نظ«، »قانونی

  
دوره حبس ده ساله خود در دفاع از حقوق تحصيلی ھمکنون در حال گذراندن ضياء نبوی، يکی از مؤسسين کميته 

دستگير کردند و دادستان ھا  2009ژوئن  15زندان کارون اھواز می باشد. عوامل وزارت اطالعات نبوی را در 
خلق متھم ھم وی را به انواع جرائم مربوط به امنيت ملی، از جمله ارتباط و ھمکاری با سازمان ممنوعه مجاھدين 

در  2009نوامبر  3مھديه گلرو، فعال دانشجوئی و يکی ديگر از اعضاء کميته دفاع از حقوق تحصيلی از  65نمودند.
يک دادگاه انقالب وی را به جرائم امنيت ملی محکوم  2010 ل. در آوريبود اما بعدأ توسط مقامات آزاد شدزندان 

مجيد ُدّری، يکی ديگر از اعضاء کميته دفاع از حقوق  66.وی تعيين نمود ی ماه حبس برا 28کرده و مجازات 
  67باشد. دليل فعاليت ھای دانشجوئی اش می تحصيلی در حال حاضر مشغول گذراندن دوره حبس شش ساله به

  
بر اساس  ھا اخراج شده اند. ا اعتقادات مذھبی خود از دانشگاهھای سياسی  ي چند صد تن ديگر به دليل فعاليت

از منتشر گرديده، ر مورد وضعيت حقوق بشر در ايران ويژه [سازمان ملل] د گزارشگريراً توسط  گزارشی که اخ
  68ھا محروم نموده اند. اسی و مذھبی از تحصيل در دانشگاهبه دالئل سيدانشجو را  350مقامات بيش از  2005سال 
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 7در روز   http://persian.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/HRC-ICHRI_en.pdfدسترسی در 
ور حقوق بشر در ايران، گزارش دوم خود را منتشر نمود که در آن موارد ويژه در ام گزارشگرمارس، دکتر احمد شھيد، 

 23است. اين گزارش که به دنبال يک گزارش مقدماتی آمده که وی در روز   نقض حقوق بشر در اين کشور را مستند ساخته
رتکب شده اند و نشان را مستند ساخته که مقامات ايران م» يک روال شديد نقض حقوق«تسليم کرده بود،  2011سپتامبر 

ويژه در امور ايران پس از  گزارشگردھنده امتناع  مداوم دولت برای ھمکاری با ارگان ھای سازمان ملل متحد است. سمت 
موقعيت «خود خواستار صدور اجرائيه برای ايران شد، تأسيس گرديد.  2011آنکه شورای حقوق بشر در نشست مارس 

 UN Human Rights Council, “Situationشورای حقوق بشر سازمان ملل [» انحقوق بشر در جمھوری اسالمی اير
of human rights in the Islamic Republic of Iran,” ،[24  سند شماره 9/16، قطعنامه 2011مارس ،

A/HRC/RES/16/9.  
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 حقکميته دفاع از  روم شدند،پس از آنکه توسط مقامات از ادامه تحصيل در دانشگاه مح،نبوی، گلرو و دری 
ھای دانشجوئی متعددی است که سياست دولت روھتأسيس نمودند. اين کميته يکی از گ  2008تحصيلی را در سال 

ساختن دانشجويان از ادامه تحصيالت در دانشگاه به دالئل سياسی و مذھبی را در بين مردم مطرح  مبنی بر محروم
خاسته است. يک گروه مشابه ديگر، جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی است  ساخته و در برابر آن به مقاومت بر

که در مورد سياست رسمی دولت در ارتباط با محروم کردن بھائيان از ورود به دانشگاه يا اخراج آنھا از دانشگاه 
چنين مقامات ھم 2009به طور گسترده ای مطرح کرده است. در سال  ،در صورتی که معلوم شود بھائی ھستند

علی قليزاده و محسن برزگر، دو تن از اعضاء تحکيم وحدت را که اخيراً دستگير شده اند، از ادامه تحصيل ممنوع 
  69نمودند.

  
مورد محکوميت، و  254مورد دستگيری،  436 ، 2009ھای اخير تحکيم، از مارس  يکی از گزارشبر طبق 

ه است. تحکيم ھمچنين اظھار می دارد که مقامات مورد محروميت از تحصيل عليه دانشجويان صورت گرفت 364
نشريه دانشجوئی  13دانشجو را برای پرس و جو احضار نموده اند و مقامات دولت  144قضائی تا کنون حد اقل 

در نتيجه اين فشارھا، تعداد بيشماری دانشجو و فعال دانشجوئی که بسياری از آنھا نيز از  70اند. کردهرا تعطيل 
 .بپردازندتشان محروم شده بودند، ايران را ترک گفتند تا در جائی ديگر به تحصيل ادامه تحصيال

  

  ھا زنامه نگاران و وبالگ نويسرو
ار و وبالگ نويس به دليل روزنامه نگھا  ده، 2005از زمان به قدرت رسيدن رئيس جمھور احمدی نژاد در سال 

ر معرض آن بودند، ايران را ترک کرده اند. بر طبق ھای فزاينده بر روی مطبوعات و تھديدھائی که د محدوديت
و  ه اندروزنامه نگار مجبور به ترک وطن شد 76بيش از به بعد،  2009 گفته گزارشگران بدون مرز از سال

بيش  2012در اوت گفته گزارشگران بدون مرز  بر طبق 71نشريه را تعطيل نموده اند. 55مقامات دولتی حد اقل 
 ھا بزرگترين زندانيکی از ند، که اين امر ايران را دبر و وبالگ نويس در زندان به سر می روزنامه نگار 44از 

قوه قضائيه ايران بر پايه يک سری قوانين امنيتی و مطبوعاتی  72روزنامه نگاران در جھان ساخته است.برای 
و توھين به ائمه يا مقامات » بنشر اکاذي«، »تبليغ عليه نظام«، »اقدام عليه امنيت ملی«از قبيل  نامشخصمبھم و 

ھا را به مجازات  اد روزنامه نگاران و وبالگ نويسدولتی مانند رھبرعلی خامنه ای يا رئيس جمھور احمدی نژ
   73ھای سنگينی محکوم نمود.

  
 جاسوسی، يکی از دادگاه ھای انقالب حسين درخشان، وبالگ نويس برجسته ايرانی را به جرم 2010در سپتامبر 

، 2012ژانويه  17در روز  74به نوزده و نيم سال حبس محکوم نمود.» توھين به مقدسات«و » عليه نظام تبليغ«

                                                           
، 2010دسامبر  6، »افزايش عمليات سرکبوگرانه عليه دانشجويان«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    69

http://www.hrw.org/news/2010/12/06/iran-escalating-repression-university-students.  
، نسخه ای از اين گزارش را دريافت نمود که به دکتر احمد شھيد، 2012ژانويه  23سازمان ديده بان حقوق بشر در روز   70

 شده بود.ويژه سازمان ملل در امور ايران، تحويل داده  گزارشگر
 http://en.rsf.org/iran-iran-12-03-2012,42070.html، 2012مارس  12گزارشگران بدون مرز، ايران،    71
 .2012اوت  30گزارشگران بدون مرز،  مکاتبات پست الکترونيکی (ايميل) سازمان ديده بان حقوق بشر با   72
انبيای ابراھيمی (از جمله حضرت موسی، حضرت مسيح، و قانون مجازات اسالمی ايران، توھين به  513بر طبق ماده    73

حضرت محمد) و دوازده امام رسمی شيعيان جعفری، و دختر پيامبر (و ھمسر امام علی) فاطمه، مجازاتش پنج سال زندان يا 
 مرگ می باشد (در صورتی که توھين به حضرت محمد شده باشد.)

 28، »سال حبس محکوم شد 19ن درخشان وبالگ نويس به بيشش از حسي«کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،    74
-http://www.iranhumanrights.org/2010/09/iranian-blogger-hossein-derakhshan،    2010سپتامبر 

receives-19-5-years-in-prison  
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در اکتبر دارای اجازه اقامت دائم کانادا بود و ، وبالگ نويسی که ديوان عالی کشور مجازات اعدام سعيد ملک پور
وکيل ملکپور  2012در دسامبر نمود.  محکوم شده بود را تأئيد »بی حرمتی به اسالمتوھين و «به جرم  2011

قوه قضائيه ايران  75اعالم کرد که موکل وی توبه نموده و به اين دليل قوه قضائيه حکم اعدام او را لغو ساخته است.
تا کنون حد اقل سه تن ديگر به نام ھای مھدی ھاشمی پور، وحيد اصغری، و مھدی عليزاده را به علت جرائم 

     76به اعدام محکوم کرده است.» داره وبسايت ھای مبتذلا«اينترنتی، از جمله 
  

می کند، سرعت اينترنت را ھای زيادی را که حاوی اخبار يا تحليل ھای سياسی ھستند را مسدود  دولت وبسايت
ھای خارجی  ھای پخش شده از ماھواره ه تعويق اندازد، و بر روی برنامهدھد تا دسترسی به وبسايت را ب کاھش می

مقامات اعالم نمودند که مشغول سرمايه گذاری بر روی يک پروژه چند  2011کند. در مارس  يت ارسال میپاراز
از مفاسد اجتماعی و  مملوميليون دالری به نام اينترنت ملی حالل در ايران ھستند تا کشور را در برابر محتوای 

ت جديدی را چاپ کردند که توسط پليس ھای محلی مقررا روزنامه 2010ژانويه  4مايند. در اخالقی محافظت ن
ھای جديد امنيتی نصب  داد تا دوربين روز مھلت می 15ھای اينترنتی  د ايران صادر شده بود که به کافهاينترنتی جدي

  ايشان نمايند.به منظور رديابی مشتريان کنند و شروع به گردآوری اطالعات شخصی 
  

الت اينترنتی و مسدود شدن ر نگرانند که افزايش اخير در اختالھای مدافع حقوق بش کاربران اينترنتی و گروه
ھا ممکن است به اين دليل باشد که ايران در حال آزمايش شبکه جديد داخلی کشور يا ھمان اينترانت  وبسايت

   77است.
  

نجمن باقی، نويسنده و فعال برجسته حقوق بشر و مؤسس ا الدين، دادگاه انقالب عماد2010سپتامبر  21در روز 
با روحانی ناراضی، آيت هللا العظمی حسينعلی  2007دفاع از حقوق زندانيان را به دليل مصاحبه ای که در سال 

يک دادگاه تجديد  78محکوم نمود.سال حبس  6 هب پخش کرد 2009بی سی آن را در سال منتظری انجام داد و بی 
  آزاد کردند.  2011ژوئن  20ندان او را در روز ساله باقی را لغو نمود و مقامات ز 5نظر پس از آن حکم حبس 

  

  وکالی حقوق بشــــــر
به بعد، مقامات ايران تعداد بيشماری از وکالی مدافع را زندانی،  2009و به خصوص از ژوئن  2005از سال 

 2009ل شيرين عبادی برنده جائزه نوبل اظھار داشت از سا 2011در ماه اوت  زار و اذيت کرده اند.آمحاکمه، يا 
تن از وکال با آزار و اذيت دولت مواجه بوده اند. چندين تن از وکال در حال حاضر به اتھام  42به بعد، حد اقل  

جرائمی که انگيزه سياسی داشته است دوره حبس خود را سپری می کنند در حاليکه ديگران مانند عبادی  در عمل 
پس از آنکه کانون مدافعان حقوق بشر وی توسط مقامات  مجبور به ترک وطن شدند، که البته در مورد عبادی 

  79تعطيل شد، وطن را ترک کرد.

                                                           
، 2012دسامبر  2، »ايران حکم اعدام برنامه ريز کامپيوتر را لغو کرده است«رويترز،    75

http://uk/reuters.com/article/2012/12/02/uk-iran-malekpour-idUKBRE8B106720121202.   سازمان
  ر را به طور مستقل تأييد کند.ديده بان حقوق بشر تنوانسته است صحت اين خب

  http://en.rsf.org/iran-iran-12-03-2012,42070.html ،  2012مارس  12گزارشگران بدون مرز، ايران،    76
-http://www.hrw.org/news/2012/01/25/iran-new-assault-freedomسازمان ديده بان حقوق بشر،    77

information 
، 2011ژوئن  20، »فعال حقوق بشر برجسته عمادالدين باقی از زندان اوين آزاد شدروزنامه نگار و «رھانا،    78

http://www.rahana.org/en/?p=11268. 
کانون وکالی مرکز به دليل فقدان استقالل، در برابر آزار و محاکمه وکال «کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،      79

-http://www.iranhumanrights.org/2011/08/bar-association-under، 2011اوت  24، »سکوت می کند
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ھای ديگری ھم متوسل شده اند تا نگذارند وکال آزادانه به حرفه خود اشتغال ورزند. اين  آنھا ھمچنين به روش
دارائی ھای وکال مسدود و ديگر ھای بانکی  که در طی آن حساب ی می شودتحقيقات مالياتی بی دليلاقدامات شامل 

مقامات ھمچنين با جلوگيری کردن از  80گردد و می تواند منجر به باطل شدن پروانه وکالت يک وکيل شود. می
شود و  اسی که به اين وکال نسبت داده میارتقاء وکال به پايه ھای عالی تر به دالئل تبعيض آميز، از جمله عقايد سي

. برای مثال، در سال ندق بشر، استقالل کانون وکالی ايران را محدود ساخته اھای آنھا در زمينه حقو يا فعاليت
مرکز  ءمحمد علی دادخواه، ھادی اسماعيلی زاده، فريده غيرت، و عبدالفتاح سلطانی که ھمگی اعضا 2008

مرکزی  بودند به دليل فعاليت ھايشان در دفاع از حقوق بشر، برای شرکت در انتخابات ھيئت مدافعان حقوق بشر
  81کانون وکال توسط قوه قضائيه رد صالحيت شدند.

  
وکالت تعداد زيادی از زندانيان سياسی را بر عھده داشت، مقامات ايران نسرين ستوده، که  2010در سپتامبر 

و » اقدام عليه امنيت ملی«مقامات ايرانی ستوده را به اتھام جرائمی مانند  2011ژانويه  9دستگير نمودند. در روز 
سال از شغل وکالت و نيز خروج از  20سال حبس محکوم نمودند. وی ھمچنين به مدت  11به » تبليغ عليه رژيم«

  82سال حبس کاھش داد. 6دادگاه حکم وی را به   2011ايران محروم شد. در سپتامبر 
  

در  انکار کردند.  را ،ھای حقوقی اش بوده فعاليتمقامات عاليرتبه ايرانی اين اتھامات که دستگيری ستوده به دليل 
 پليدیاقدامات بسيار قوه قضائيه اظھار داشت ستوده در محمد جواد الريجانی، دبير ستاد حقوق بشر  2010سال 

ھائی بود که وی با رسانه ھای فارسی زبان خارجی داشته و  شته است، که اين اشاره به مصاحبهعليه دولت دست دا
ژانويه صادق الريجانی، رئيس قوه قضائيه، اين اخطار دولت را  20روز  درطی آن از موکلينش دفاع کرده است. 

  83زند خودداری نمايند. ه نظام حکومت اسالمی ما  لطمه میھائی که ب رد که وکال بايد از انجام مصاحبهتکرار ک
  

يران ھای ديگر به طور مکرر از مقامات دولت ا پس از بازداشت ستوده سازمان ديده بان حقوق بشر و گروه
اجازه مالقات عادی با خانواده را بدھند. در نوامبر به او درخواست کرده اند که وی را بی قيد و شرط آزاد کرده و 

  84پارلمان اروپا جايزه آزادی انديشه ساخاروف را به ستوده و جعفر پناھی، فيلمساز ايرانی، اھدا نمود. 2012سال 
  

                                                                                                                                                                             
attack/   چندين تن از وکالئی که قبالً نام برده شدند، از ھمکاران عبادی بودند يا به ھمراه وی کانون مدافعان حقوق بشر .

سپتامبر يک دادگاه انقالب در تھران، نرگس محمدی، يکی از اعضاء ھيئت مديره کانون  27ايه گذاری کردند. در روز را پ
سال حبس محکوم نمود.  11مدافعان حقوق بشررا به جرم اقدام عليه امنيت ملی و عضويت در سازمان ھای غير قانونی، به 

سال حبس تقليل داد و مقامات يک ماه بعد او را دستگير نمودند.  6ه يک دادگاه تجديد نظر اين حکم را ب 2012در مارس 
ايران: احکام صادره را نقض و مدافعان حقوق بشر را آزاد «محمدی وکيل نيست. اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر، 

-http://www.hrw.org/news/2012/03/08/iran-quash-convictions-and-free-rights، 2012مارس  8، »کنيد
advocates.  ،آوريل  24، »نرگس محمدی در مکانی نامعلوم«ھمچنين نگاه کنيد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

2012 ،http://www.iranhumanrights.org/2012/04/narges-arrest/. 
، 2010کتبر ا 1، »ايران: دفاع وکال به ھزينه آزادی«اطالعيه مشترک سازمان ديده بان حقوق بشر،    80

http://www.hrw.org/news/2010/10/01/iran-lawyers-defence-work-repaid-loss-freedom 
 ھمان.   81
-http://www.hrw.org/world-report-2012/world(ايران)  2012سازمان ديده بان حقوق بشر، گزارش جھانی    82

report-2012-iran. 
، 2011ژانويه  26، »ايران: تعميق بحران حقوق بشر«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    83

http://www.hrw.org/news/2011/01/26/iran-deepening-crisis-rights 
، 2012اکتبر  31، »زندانيان سياسی و مالقات و خدمات پزشکی محروم شده اند«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،   84

http://www.hrw.org/news/2012/10/31/iran-political-prisoners-denied-visits-care. 
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دادخواه، يکی از مؤسسين و نيز سخنگوی مرکز مدافعان حقوق بشر يک دادگاه انقالب محمد علی  2011در فوريه 
 28در روز  85ھا و اشتغال به وکالت محکوم ساخت. سال محروميت از تدريس در دانشگاهرا به نه سال حبس و  ده 

به دادخواه مطلع شد که دادگاه تجديد نظر، حکم صادره از دادگاه تالی را ابرام کرده است. مقامات  2012آوريل 
سپتامبر  30در روز  86وی اطالع دادند که به زودی برای سپری کردن دوران مجازاتش احضار خواھد شد.

يک دادگاه انقالب ديگر خليل بھراميان را به  2011در فوريه مقامات وی را به زندان اوين منتقل کردند.  2011
سال محروميت از شغل وکالت  10بس و نيز ماه ح 18به » توھين به رئيس قوه قضائيه«و » تبليغ عليه نظام«جرم 

  87محکوم نمود.
  

پس از تشکيل دو جلسه دادگاه، به جرائم مربوط به امنيت ملی محکوم سلطانی عبدالفتاح  2012مارس  4در روز 
برای وی صادر گرديد. در اين حکم آمده است که سلطانی پس از آزادی از زندان، ساله  18شده و مجازات حبس 

سال از اشتغال به وکالت ممنوع خواھد بود، زيرا متھم، از قانون به عنوان ابزاری برای سرپوش  20به مدت 
باشد،  چنين سلطانی را که ساکن تھران میگذاشتن بر روی ارتکاب به جنايت استفاده کرده است. اين مجازات ھم

 600برازجان که در فاصله شھر  به سر برده و در زندانی در» تبعيد«ملزم می دارد دوران حبس خود را در
حضور وی در داخل زندان تھران سبب فساد د، زيرا کيلومتری جنوب پايتخت و در استان بوشھر واقع شده، بگذران

در زندان اوين محبوس بوده است،  در گذشته ھنگامی که سلطانی ادعا کرده بودند که مقامات قبالً  88.خواھد شد
   89.گذاشته استر زندانيان ديگر در اختيا  یتوصيه ھای حقوقی نامناسب

  
تبليغ «را به چند مورد جرائم مربوط به امنيت ملی محکوم کرد، از جمله دادگاه انقالب تھران سلطانی  26 شعبه

مدافعان حقوق بشر، سازمانی غير دولتی که سلطانی آن را  کانون، تجمع و تبانی عليه نظام، و تأسيس »عليه نظام
. دادگاه ھمچنين سلطانی را به و به گفته مقامات دولتی غيرقانونی است ودبادی تأسيس نمبه ھمراه ع 2003در سال 
در  2009مبالغی از طرق غير قانونی محکوم نمود که اين اشاره به جائزه حقوق بشر است که وی در سال دريافت 

سال تبديل نمود اما  13ه يک دادگاه تجديد نظر پس از آن حکم سلطانی را ب 90شھر نورنبرگ آلمان دريافت نمود.
   91ساله وی نسبت به وکالت را تأييد کرد. 20محروميت 

  
و شادی صدر در نتيجه دستگيری محمد اوليائی فرد حد اقل ھشت وکيل ديگر، از جمله عبادی، محمد مصطفائی، 

قامات بور به ترک کشور شده اند. محمد مصطفائی پس از آنکه مجھا، بازداشت ھا و مزاحمت ھای مکرر، م
مکرراً وی را برای بازجوئی احضار نموده و ھمسر، پدر ھمسر و برادر ھمسر وی را بازداشت نمودند، از ايران 

                                                           
-http://www.hrw.org/world-report-2012/world(ايران)  2012سازمان ديده بان حقوق بشر، گزارش جھانی   85

report-2012-iran. 
مه  1 ،»محمد علی دادخواه، وکيل برجسته، به نه سال حبس محکوم گرديد«کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران،    86

2012 ،http://www.iranhumanrights.org/2012/05/dadkhah-sentence-2/. 
-http://www.hrw.org/world-report-2012/world(ايران)  2012سازمان ديده بان حقوق بشر، گزارش جھانی    87

report-2012-iran. 
قانون مجازات اسالمی ررسی کرده است. سازمان ديده بان حقوق بشر نسخه حکم سلطانی و مدارک مرتبط ديگر را ب   88

ايران به قضات اجازه می دھدافرادی که جرائم خاصی مرتکب شده اند، مانند محاربه، را به تبعيد در داخل کشور محکوم 
کنند، که مستلزم آن است که آنھا بخشی از  يا تمام مجازات حبس خود را در  شھرھا و استان ھای دورافتاده سپری کنند. نگاه 

 .190کنيد به قانون مجازات اسالمی، ماده 
مارس  8، »ايران: احکام صادره را نقض و مدافعان حقوق بشر را آزاد کنيد«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    89

2012 ،http://www.hrw.org/news/2012/03/08/iran-quash-convictions-and-free-rights-advocates. 
 ھمان.   90
، 2012اکتبر  31، »زندانيان سياسی و مالقات و خدمات پزشکی محروم شده اند«ه سازمان ديده بان حقوق بشر، اطالعي   91

http://www.hrw.org/news/2012/10/31/iran-political-prisoners-denied-visits-care. 
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مصطفائی دفاع از موکلين معروفی چون سکينه محمدی آشتيانی که به سنگسار محکوم شده بود، و  92فرار کرد.
وی در حال حاضر در  93را بر عھده گرفته بود.نيز نوجوانان زندانی متعددی که در معرض اعدام قرار داشتند 

  94يکی ديگر از وکالی آشتيانی، به نام ھوتن کيان،  نيز در زندان به سر می برد.برد.  کشور نروژ به سر می
  

اخيرأ محمد اوليائی فرد، وکيل برجسته ديگری که مسئوليت پرونده تعداد زيادی از موکلين معروف را در 
که از سوی » تبليغ عليه نظام«ب برعھده داشت، پس از تحمل يک سال زندان به اتھام ھای مدنی و انقال دادگاه

ھای بين المللی در مورد اعدام يکی از موکلينش مربوط  بود،  مقامات تحميل گرديد و به مصاحبه وی با رسانه
 95مجبور شد کشور خود را ترک کند.

                                                           
، 2010ژوئيه  30، »ا پايان دھيدايران: ارعاب و آزار وکيل و خانواده اش ر«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    92

http://www.hrw.org/news/2010/07/30/iran-end-intimidation-and-harassment-lawyer-and-his-
family. 

ايران: حکم سنگسار سکينه آشتيانی و اعترافات تلويزيونی وی به سخره گرفتن «اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،    93
-http://www.hrw.org/news/2010/08/13/iran-confession-stoning-sentence، 2010اوت  13، »عدالت است

mockery-justice. 
سپتامبر  21، »سازمان ملل متحد: سابقه ھولناک حقوق بشر ايران را بر مال کنيد«اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر،   94

2011 ،http://www.hrw.org/news/2011/09/21/un-expose-iran-s-appalling-rights-record. 
 .2012آوريل  28، از طريق ايميل محمد اوليائی فردمکاتبات سازمان ديده بان حقوق بشر با   95
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  سرگذشت پناھندگان   ،3
  

  کنندگان تظاھر

  يگدلی فردمحمد رضا ب
محمدرضا بيگدلی فرد که اکنون به ترکيه پناھنده شده است، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که وی، ھمسرش 

و برادر ھمسرش داوطلبانه برای يکی از گروه ھای جامعه مدنی کار می کردند که مبارزات انتخابات رياست 
ل تحقيقات رأی گيری و نظر سنجی در نواحی آنھا مسئو 96کرد. ی مير حسين موسوی را پشتيبانی میجمھور

. کرده بودندمختلف تھران بودند و کارشان را با رسانه ھائی از قبيل خبرگزاری رسمی کار ايران [ايلنا] ھماھنگ 
در اعتراض به نتيجه انتخابات رياست جمھوری، در  ، بيگدلی فرد، ھمسرش و برادر ھمسرش2009در ژوئن 

  97کردند. چندين تظاھرات آرام شرکت
  

ژوئن، بيگدلی فرد و ھمسرش در يک تظاھرات بزرگ در ميدان ھفت تير تھران شرکت  17در روز چھارشنبه 
در پشت يک  ھر دوی آنھا بيگدلی فرد به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت در طی تظاھرات در حالی که کردند.

 .عکس گرفته بود، يک نفر از ايشان 98»اشاکخس و خ: «الکارد بزرگ ايستاده بودند که بر روی آن نوشته بودپ
  ھم بيگدلی فرد و ھم ھمسرش نقابی بر چھره داشتند که بخشی از صورتشان را می پوشاند.

  
امه ھای اصالح طلب ايرانی ھا، از جمله در روزن وئن، اين عکس در بسياری از رسانهژ 18روز بعد، پنجشنبه، 

ائی مانند بی بی سی، منتشر شد. در حدود يک ماه بعد، نيروھای امنيتی ھ به نام اعتماد ملی و حيات نو، و وبسايت
به خانه بيگدلی فرد در تھران حمله کردند. آنھا وی را دستگير کرده و اموالش، از جمله کامپيوتر شخصی وی، 

که در  مدارک و سی دی ھای او را مصادره نمودند. به دست ھای بيگدلی فرد دستبند زده و او را درون خودروئی
به محل نامعلومی که احتماالً يکی از  را چشم بند زدند. اورا ھم  بيرون خانه منتظر بود، بردند و چشمھايش

به روز وی را در آنجا نگاه داشتند. او گفت که بيشتر اوقات  34بازداشتگاه ھای مخفی بوده است بردند و در حدود 
  او چشم بند و دستبند زده بودند.

  
سازمان ديده بان حقوق بشر گفت افرادی که وی را دستگير کرده بودند او را مرتباً تحت شکنجه بيگدلی فرد به 

جسمی و روحی قرار دادند. آنھا وی را مرتباً کتک و شالق زدند و به دفعات از وی بازجوئی به عمل آوردند که 
و نيز  برای متزلزل ساختن رژيم در طول آن بازجوھا مرتباً وی را به داشتن ارتباط با گروه ھای مسلح و تالش

ناراضی متھم می کردند. در ابتدا مقامات با تکيه  ھمکاری با مخالفان و چھره ھای اصالح طلب و گروھک ھای

                                                           
امير حسين ميرابيان، برادر ھمسر بيگدلی فرد به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت پس از آنکه وی و خواھرش دريافتند    96

گير شده، پنھان شدند. آنھا چند روز در تھران ماندندو سپس به سمت شمال به طرف بيگدلی فرد توسط نيروھای امنيتی دست
يکی از شھرھای کنار درياچه خزر حرکت کردند. آنھا حدود ھشت ماه بعد را به طور مخفی زندگی کردند. ميرابيان می گويد 

شار قرار داشتند. بيگدلی فرد باالخره از در طی اين مدت والدين وی از طرف مقامات دولت که به دنبال ايشان بودند، تحت ف
زندان رھائی يافت و به ميرابيان و خواھرش در شمال ايران پيوست و سپس ھمگی به ترکيه گريختند. ميرابيان به سازمان 

ديده بان حقوق بشر گفت که بيگدلی فرد در طی يک ماه اسارتش در بازداشتگاه سری، در دست نيروھای امنيتی دچار آزار 
 .2010آوريل  5اذيت و شکنجه شديد شده بود. مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر، نيده (ترکيه)، و 
 .2010آوريل  5، نيده (ترکيه)، با محمدرضا بيگدلی فرد مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر   97
و در آن با ناچيز شمردن تظاھراتی  اين عبارت، پاسخی کنايه آميز به گفته ھای احمدی نژاد است که قبالً بيان کرده بود   98

 که پس از يک مسابقه فوتبال روی زمين می ماند، ناميده بود.» خس و خاشاک«که عليه وی شده بود، تظاھر کنندگان را 
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بر اطالعاتی که در روز دستگيری وی از خانه اش جمع آوری کرده بودند، سعی داشتند او را مجبور نمايند به اين 
ھای کاذبی  ا تھديد به اعدام نمودند و اعدامبيگدلی فرد گفت چندين مرتبه مقامات او راتھامات ساختگی اعتراف کند. 

اجرا می کردند که در طی آن طناب دار را به گردن او و چندين تن ديگر می انداختند. حد اقل در يک مورد، 
  د.افتاوی فقط به زمين مأموران با لگد، صندلی زير پای او را انداختند، اما 

  
فرد ھمچنين به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که دستگير کنندگان  او را تھديد می کردند اگر با بازجوھا  بيگدلی

  خود اعتراف ننمايد، وی را مورد ايذاء جنسی قرار خواھند داد.» جرائم«ھمکاری نکند و به 
  

اگر ھر کاری «و گفت: که مورد نظر او بود بنويسم. ا را يک بار بازجوی من از من خواست تا اعترافاتی
من امتناع کردم. او ھم مرا به » رت را پائين کشيده و به تو تجاوز می کنم.اکه می گويم انجام ندھی، شلو

طرف ميزی ھل داده و شلوار من را پائين کشيد. من شروع به گريه و زاری کردم. او شخص ديگری را 
خود احساس کردم. به او گفتم حاضرم  آنچه را  من گرمای آلت تناسلی يک نفر را در پشتصدا کرد بيابد. 

  99از من می خواھند برايشان بنويسم. اما او گفت ديگر برای اين کار خيلی دير شده.
  

بود عمل نکرد اما او را مجبور ساخت در حاليکه ھنوز شلوارش پائين  گفتهبيگدلی فرد گفت بازجو به تھديدی که 
  سد.بود، اعترافات مورد نظربازجو را بنوي

  
بيگدلی فرد عاقبت از طريق تالش ھای برادرش که به يکی از اعضاء متنفذ سپاه پاسداران رشوه داده بود، از 

بازداشت رھائی يافت. به عنوان يکی از شروط آزادی اش، به او دستور دادند در مورد آنچه که بر او گذشته با 
حدود ھشت ماه در شھری در شمال ايران مخفيانه کسی سخن نگويد و اينکه فوراً کشور را ترک نمايد. وی در 

زندگی کرد تا باالخره به ترکيه فرار کرد. ھمسر وی و برادر ھمسرش نيز که از ترس دستگيری، متواری بودند و 
   100عبور از مرز و سفر به ترکيه به بيگدلی فرد پيوستند.خود پنھان شده بودند برای 

  شـــھرام بلوری
 2009ھم در تظاھرات اعتراض آميز پس از انتخابات جنجالی رياست جمھوری در سال ساله  27شھرام بلوری، 

شرکت کرد. وی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که خشونت ھای نيروھای امنيتی نسبت به تظاھر کنندگان 
ده بود، آرام را مستند ساخته است. وی عکس ھا و ويديوھائی را که از خشونت ھای پس از انتخابات تھيه کر

منتشر ساخت و جرياناتی که شاھدان عينی ديده بودند را در اختيار رسانه ھای گوناگون قرار داد. بلوری پيش از 
، عضو يک سازمان غير دولتی در تھران به نام انجمن کردھا بود و با 2009فعاليت ھايش در طی انتخابات سال 

  ديگر سازمان ھای جامعه مدنی ھمکاری داشت.
  

به خانه او در تھران ھجوم آورده و وی را دستگير کردند. آنھا  2009ژوئن  23طالعات و امنيتی در روز عوامل ا
روز آن را در حبس انفرادی سپری کرد. بلوری به  45وی را تقريباً ھشت ماه در زندان اوين نگاه داشتند که 

که تحت  240و  209ی،  او را در بندھای سازمان ديده بان حقوق بشر گفت مقامات پيش از انتقال وی به بند عموم
نظر وزارت اطالعات بود زندانی کرده بودند. بلوری اظھار داشت بازجوھا و زندانبانان وی را تحت آزار و 

  شکنجه شديد جسمی و روحی قرار دادند. وی گفت:
  

                                                           
 .2010آوريل  5، نيده (ترکيه)، با محمدرضا بيگدلی فرد مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر   99

 .ھمان   100
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نجره ای به بيرون متر بود. يک توالت داشت اما ھيچ پ 1در  5/2] به ابعاد 240سلول انفرادی من [در بند 
نداشت. نگھبانان  غالباً به داخل سلول آمده و به من دستور می دادند بايستم، بنشينم، و کارھای عجيب و 

به نظر «غريب انجام دھم، صرفاً به خاطر آنکه اختيار در دست آنھا بود. يکبار يکی از آنھا به من گفت، 
و   ،انتخاب کن.  بايد بايستی و بنشينی، صد بارورزش مورد عالقه ات را می رسد تو ورزشکار باشی، 
او مرا مجبور کرد که اين کار را چندين بار انجام دھم، با وجود آنکه پايم  »شمارش را ھم فراموش نکن!

شکسته بود. به شدت عرق می کردم، اما به من اجازه نمی دادند استحمام کنم. پس از دو ھفته ھمان مأمور 
بعد به من دستور داد به حمام بروم و » چرا اينجا اينقدر بوی گند می دھد؟«گفت  در سلول مرا باز کرد و

  101لباسھايم را بشويم.

  
، که بيش از شش ماه از بازداشت وی گذشته بود، مقامات با پذيرفتن وثيقه ای به مبلغ 2010فوريه  16در روز 

آنکه ھفته ھا از گذاشتن اين وثيقه توسط  دالر امريکا که از حد معمول خيلی سنگين تر بود، و پس از 200ر000
وری گفت فشار مالی و روانی که مقامات بر روی بل .آزاد کردند دند، بلوری رانموخانواده وی، جلوگيری می 

. سازمان خانواده وی گذاشته بودند، گاھی اوقات به مراتب سخت تر از فشاری بود که وی در زندان متحمل شده بود
موارد متعدد ديگری را ھم مستند ساخته است که مقامات به عنوان بخشی از يک خط مشی ديده بان حقوق بشر 

  برای آزار و اذيت زندانيان و خانواده ھای آنھا مبالغ فوق العاده سنگينی را برای وثيقه تعيين می کنند.سازمان يافته 
  

انی عليه نظام از طريق شرکت در تجمع و تب«، يک دادگاه انقالب در تھران بلوری را به جرم 2010در اکتبر 
بلوری  102به تحمل چھار سال حبس محکوم کرد.» اخبار اشاعهتظاھرات و تماس با رسانه ھاس خارجی و 

دادگاه حکم ديگری برای وی صادر کرد که بر طبق آن مجازات او  2011درخواست تجديد نظر کرد اما در ژوئن 
ری  به دنبال صدور حکم دادگاه تجديد نظر،  و فشار ھا و آزار و به چھار سال و شش ماه افزايش يافته بود. بلو

از دفتر   2011ژوئيه  15اذيت ھای فزاينده بر وی و خانواده اش،  تصميم گرفت ايران را ترک کند. وی در روز 
محلی کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در عراق، درخواست پناھندگی کرد و اکنون در انتظار 

  103پناھندگی و انتقال به يک کشور ثالث می باشد. پذيرش

  مديا بايزيد
از  2005مديا بايزيد، فعال دانشجوئی و وبالگ نويس که قبالً به خاطر شرکت در تظاھرات روز دانشجو در سال 

 12در غروب روز  به مبارزات انتخاباتی مھدی کروبی پيوست. 2008دانشگاه اصفھان اخراج شده بود، در سال 
ستاد انتخاباتی کروبی مسئول نظارت بر شمارش آراء  توسط وزارت ، بايزيد و چند تن ديگر در 2009ژوئن 

کشور بودند. او به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت  که وی و ھمکارانش که در ستاد موسوی کار می کردند، 
سمی وزارت کشور به جای آنکه به وجود بی نظمی ھائی را در رأی گيری به مقامات گزارش نمودند. مقامات ر

» اخاللی«اين موارد رسيدگی کنند، به ھر دو ستاد انتخاباتی کروبی و موسوی اخطار دادند که اگر ھر گونه 
  مشاھده شود، آنھا مسئول خواھند بود.

  
ستن به پس از اعالم رسمی  نتايج انتخابات، بايزيد و افراد ديگری که متعلق به ستاد کروبی بودند، برای پيو

نوامبر به سقز بازگشت، و آن ھنگام بود که  7وی گفت که در روز راھپيمايان پس از انتخابات به تھران رفتند. 
  ھای وی شروع شد: گرفتاری
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فردی به من تلفن کرد و گفت که مايل است پس از بازگشتم، مرا در دانشگاه پيام نور سقز مالقات نمايد. 
توجه شدم خودروی سبزی در آنجاست و دو نفر به من نزديک شدند. يکی ھنگامی که به محل قرار رفتم م

کرده ای و من بايد تو را برای  ايجاداز آنھا گفت شخصی شکايت کرده که تو مزاحمت تلفنی برايش 
بازجوئی [توسط پليس] ببرم. آنھا مرا به داخل خودرو بردند و سرم را به طرف پائين ھل دادند و با 

  104بعداً فھميدم که آنھا عوامل وزارت اطالعات بوده اند.سرعت دور شدند. 

  
  وی ادامه داد:

  
بازجو وارد اطاق شد و شروع محلی وزارت اطالعات رفتيم. چشمھايم را بسته بودند.  105ما به ستاد خبری

کرد به متھم کردن من به تماس داشتن با گروه ھای چريکی. پدرم در کويا [کردستان عراق] بود و من چند 
ر به طور غير قانونی از مرز عبور کرده و به کردستان عراق رفته بودم. او مرا متھم کرد که با پژاک و با

ديگر احزاب ممنوعه کرد تماس دارم. وقتی من از اعتراف به اين تماس ھا خودداری کردم، به من سيلی 
حت نظر داشته اند و سپس گفت آنھا مدتی است تلفن مرا ت» مگر اينجا خونه خاله است!!«زد  و گفت 

   106نواری از مکالمات ضبط شده من را پخش کرد.

  
روزی که او را در بازداشتگاه  13بازجو وی را به مدت ھفت يا ھشت ساعت بازجوئی کرد. در طول بايزيد گفت 

را  وزارت اطالعات نگاه داشته بودند مقامات مکرراً او را مورد ضرب و شتم و آزار قرار دادند. عاقبت بايزيد
آزاد کردند، اما مدام او را برای بازجوئی ھای بيشتر احضار می کردند تا اينکه وی تصميم گرفت کشور را ترک 

  107کند.
  

  ھا فعاالن حقوق اقليت

  احمد مامندی
در ابتدا دادگاه ھژا (احمد) مامندی، فعال حقوق کردھا، يکی از نخستين اعضاء سازمان حقوق بشر کردستان بود. 

سال حبس در زندان اوين محکوم نمود. وی به  11م اتھامات گوناگونی در ارتباط با امنيت ملی، به وی را به جر
به بعد به علت فعاليت ھای وی برای سازمان حقوق بشر کردستان  2005سازمان ديده بان حقوق بشر گفت از سال 

  ردند. او گفت:و نيز ديگر گروه ھای حقوق بشر محلی، عوامل اطالعات بارھا وی را دستگير ک
  

مشغول جمع آوری امضاء بودم که چند تن از مأموران  مھاباد] در دانشگاه آزاد 2006من [در سال 
اطالعات من و يکی ديگر از ھمکارانم را دستگير نمودند، ما را در اتومبيلی گذاشته و به يک بازداشتگاه 

آنھا  ن با امريکا خيلی از من سؤال کردند.آنھا در باره سازمان حقوق بشر کردستان و رابطه آ محلی بردند.
چند بار مرا کتک زدند اما مواظب بودند که به صورت من نزنند. پس از دو ھفته آنھا من و ھمکارم را به 

فرستادند. جلسه دادگاه در حدود دو تا سه دقيقه طول کشيد. ھنگامی که سعی کرديم با  مھاباددادگاه انقالب 
منتقل  مھابادرا از اطاق دادگاه بيرون اند اخت. آنھا ما را به زندان مرکزی قاضی صحبت کنيم، وی ما 
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ماه  20کردند و کمی بعد فھميدم که آنھا ما را به جرم اقدام عليه امنيت ملی و اختالل در نظم عمومی به 
  108حبس محکوم کرده اند.

  
ماه حبس تقليل داد و  10وی را به  ، قاضی مجازاتپس از استينافمامندی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت 

آزاد نمودند. پس از آزادی از زندان، وی به فعاليت ھای زيرزمينی خود با سازمان  2006مقامات وی را در سال 
حقوق بشر کردستان ادامه داد، اما پس از آنکه مقامات دو تن از رھبران گروه به نام ھای کبودوند و سامان 

  دستگير نمودند، اين گروه فعاليت ھای خود را کاھش داد.  2007و  2006ال ھای پور را به ترتيب در س رسول
  

، پس از اعدام فرزاد کمانگر و چند فعال کرد ديگر، مامندی و ھمکارانش در سازمان حقوق بشر 2010در سال 
گفت اين با کمک يکديگر در نواحی کردنشين ايران يک اعتصاب گسترده به راه انداختند. مامندی کردستان، 

و چند تن  اعتصاب خيلی مؤثر بود و سبب برانگيختن خشم مقامات شد. او متوجه شد که مأموران اطالعات وی
  کرده بودند.شناسائی دھندگان اين اعتصاب  به عنوان سازمانرا  ديگر

  
  109، مامندی  به کردستان عراق گريخت.2010مه  22چند روز بعد در روز 

  
  امير بابکری
آموزگار و روزنامه  که اکثريت آن با کردھاست و در استان آذربايجان غربی واقع شده، ر پيرانشھرامير بابکری د

به سازمان حقوق بشر کردستان پيوست و بر روی موضوعات حقوقی گوناگونی  2005. بابکری در سال نگار بود
بشر گفت که مأموران واحد که بر وضعيت کردھای ايران اثر داشت کار می کرد. وی به سازمان ديده بان حقوق 

، وی را دستگير به تدريس اشتغال داشتدر مدرسه ای که او در آن  2007اطالعات سپاه پاسداران در دسامبر 
  نمودند. 

  
سه مرد مسلح من را در عقب يک تويوتا چپاندند و به يک بازداشتگاه محلی بردند. در آنجا سعی کردند من 

من اين موضوع را رد کردم. آنھا تھديد کردند که اگر با ايشان  د.را به احزاب سياسی کرد منتسب کنن
ھمکاری نکنم، مرا به شھر اروميه [در شمال غرب ايران] خواھند فرستاد. من ھم به آنھا گفتند بسيار 

مورد ضرب و شتم قرار  مرا خوب، اين کار مانعی ندارد. آنھا شب آخر پيش از انتقال به اروميه چندين بار
  110اما شکنجه نشدم.دادند، 

  
  سپس، وی ادامه داد که در بازداشتگاه اروميه:

  
نفر در دو اطاق جداگانه زندانی بودند. مقامات بعضی از آنھا را به داشتن ارتباط با پژاک  40در حدود 

بازجوئی ھا ھر روز انجام می شد و ما فريادھای بسياری را می شنيديم. من را  111متھم کرده بودند.
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روز بازجوئی کردند، اما من را برای بازجوئی به يک بازداشتگاه ديگر منتقل کردند که با  18مجموعاً 
دقيقه فاصله داشت. چشمھايم بسته بود. در آنجا آنھا من و ديگران را در معرض انواع  6تا  5اتومبيل حدود 

ھم به دستھای ما دستبند  بعضی وقتھابدرفتاری ھا قرار دادند. گاھی اوقات ما را توی برف ھا می انداختند. 
آنھا با باتوم بر سر ما می  ديگر آنکه می زدند و ما را مجبور می کردند روی نوک انگشتان پايمان بايستيم.

  112زدند.

  
بابکری گفت بازجوی وی از او سؤاالت بسياری در باره رابط ھای وی در سازمان حقوق بشر کردستان می 

عضويت خود در سازمان حقوق بشر کردستان اعتراف کند اما از دادن پرسيد. وی گفت باالخره مجبور شد به 
اسامی افراد ديگری که در شبکه زيرزمينی اين سازمان کار می کردند، امتناع کرد. مقامات نھايتاً بابکری را به 
ودند. محاربه، عضويت در گروه ھای غير قانونی، و عبور غير قانونی از مرز و ورود به کردستان عراق متھم نم

دقيقه به طول  3تا  2محاکمه وی در دادگاه انقالب اروميه در حدود وی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که 
  انجاميد. وی وکيل مدافع نداشت، و به خاطر داشت که چند پاسدار در داخل اطاق دادگاه حضور داشتند.

  
آنھا جرم محاربه را  113د.شه به طول انجاميد محاکمه دقيق 30پس از چھار ماه، او مجدداً در دادگاه در جلسه ای که 

و عضويت در سازمان حقوق » تبليغ عليه نظام«که سنگين تر از جرائم ديگر بود حذف کرده بودند اما وی را به 
  بشر کردستان محکوم نمودند. قاضی وی را به يک سال و سه ماه حبس محکوم نمود. 

  
محروميت از تدريس در پيرانشھر، بابکری تصميم گرفت ايران را محلی و در نتيجه فشار مداوم از جانب مقامات 

درخواست پناھندگی خود را به کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان  2009ژوئيه  15ترک نمايد و در 
   114در کردستان عراق تسليم نمود.

  ربين رحمانی
 19وق بشر گفت که نيروھای امنيتی وی را در روز فعال حقوق کردھا، ربين رحمانی، به سازمان ديده بان حق

در شھر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه در غرب ايران، دستگير نمودند. در آن زمان وی بر روی  2006نوامبر 
کرد.  يک پروژه تحقيقی در باره گسترش اعتياد به مواد مخدر و آلودگی به ويروس ايدز در استان کرمانشاه کار می

زداشتگاه ھائی به سر برد که توسط وزارت اطالعات اداره می شد و ااز دستگيری حدود دو ماه در ب رحمانی پس
در طی اين مدت توسط مأموران اطالعات کرمانشاه و سنندج که شھر اصلی در استان کردستان در مجاورت 

تی که وی را در اين دو کرمانشاه می باشد، بازجوئی می شد. وی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت در طی مد
ھای جسمی و  بازداشتگاه نگاه داشته بودند، چندين بار از او بازجوئی به عمل آوردند که ھر بار ھمراه با شکنجه

  روحی بود.
  

سال  5به  »تبليغ عليه دولت«و  »اقدام عليه امنيت ملی«يک دادگاه انقالب رحمانی را به جرم  2007در ژانويه 
دقيقه ای تعيين شد که در طی آن رحمانی ھيچگونه دسترسی  15حکم پس از يک محاکمه حبس محکوم کرد. اين 

  سال کاھش يافت. 2به  ، پس از فرجام خواھی، مجازات وی به وکيل مدافع نداشت. در ماه مارس ھمان سال
  

عد چندين بار وی را پس از درخواست تجديد نظر، ابتدا رحمانی را در زندان ديزل آباد کرمانشاه نگاه داشتند، اما ب
به منظور انجام بازجوئی ھای بيشتر به بازداشتگاه ھائی منتقل کردند که توسط وزارت اطالعات اداره می شد. وی 
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به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که در طی اين بازجوئی ھا، او را مجدداً مورد شکنجه ھای جسمی و روانی 
د به دروغ به نر سازمجبو تا شايد بتوانند وی را حبس انفرادی نگاه داشتندبرای دوره ھای طوالنی در  قرار دادند و

بازجوھا ھمچنين تھديد می کردند که اعضاء . اعتراف نمايدھای تجزيه طلب مسلح کرد  داشتن ارتباط با گروه
تا حدی به برادر وی را ھم دستگير کردند که  2008خانواده وی را ھم دستگير خواھند کرد، و باالخره در ژوئن 

منظور تحت فشار گذاشتن رحمانی بود. در نتيجه اين فشارھا رحمانی دو بار تصميم به خودکشی گرفت. او اظھار 
  داشت مقامات اطالعات قادر نبودند ھيچگونه اتھام ديگری به وی نسبت دھند.

  
و ديگر بيش از اين قادر به ، رحمانی با خبر شد که از دانشگاه اخراج شده 2008پس از آزادی از زندان در اواخر 

ادامه تحصيل نمی باشد. وی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که در اين مرحله تصميم گرفت به يک گروه 
استفاده کند، زيرا نگران بود که  مستعار يک نامحقوق بشر محلی به نام فعاالن حقوق بشر در ايران بپيوندد، اما از 

د. پيش از آنکه رحمانی به دليل فشارھای فزاينده ای که به وی و خانواده اش دوباره توسط مقامات دستگير شو
وارد می شد، به کردستان عراق فرار کند، با تعدادی از قربانيان و خانواده ھای آنھا مصاحبه کرد و گزارش ھائی 

قض حقوق در نواحی برای سازمان فعاالن حقوق بشر تھيه نمود که بيشتر آنھا در باره ارتکاب دولت به موارد ن
   115کردنشين ايران می باشد. وی ھمچنين مسئول اداره قسمت کردی زبان وبسايت فعاالن حقوق بشر بود.

  
که عليه گروه ھای حقوق بشر، از جمله سازمان فعاالن حقوق بشر در تھران  2010در طول سرکوب ھای مارس 

مد)، رحمانی از دستگير شدن محفوظ ماند، و ديگر شھرھای اصلی ايران صورت گرفت (که شرح آن در فوق آ
به دنبال شرکت در يک  2010زيرا ھنوز به عنوان يک عضو فعال اين سازمان شناسائی نشده بود. اما در ماه مه 

راھپيمائی عليه اعدام چند تن از زندانيان سياسی کرد، مقامات محلی، رحمانی را تحت نظر گرفتند. در دسامبر 
الوقوع  از شرکت او در يک تجمع در خارج از زندان سنندج برای اعتراض به اعدام قريب کوتاه زمانی پس 2010

  نيروھای امنيتی به خانه او يورش بردند. 116حبيب هللا لطيفی،
  

خود را به دفتر کميسريای عالی سازمان  2011مارس  6رحمانی مجبور به فرار به کردستان عراق شد و در روز 
  117ر شھر اربيل معرفی نمود.ملل در امور پناھندگان د

  فائق روراست
فائق روراست، فعال کرد و دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه اروميه، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت پيش از 

، وی با چندين گروه جامعه مدنی و حقوق بشر، مانند سازمان حقوق بشر 2009ژانويه سال دستگيری اش در 
وق بشر و کمپين يک ميليون امضاء ھمکاری داشت. وی گفت که مأموران اطالعات کردستان و سازمان فعاالن حق

روراست چندين مصاحبه  118، وی را نيز ھدف قرار دادند.2010اعدام فرزاد کمانگر در ماه مه  تقريباً ھمزمان با
  119، و فعاالن کرد ديگر انجام داده بود.بايزيدیھای خارجی در مورد دستگيری کمانگر، زينب  با رسانه
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، 2010دسامبر  26، »ايران: حکم اعدام دانشجوی کرد را لغو کنيد«حقوق بشر، اطالعيه سازمان ديده بان    116

http://www.hrw.org/news/2010/12/26/iran-rescind-execution-order-kurdish-student. 
 .2011نوامبر  5، اربيل (عراق)، ريبين رحمانیمصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با    117
مه  11، »ايران: اعدام شدگان دگرانديش جھت اعتراف گرفتن شکنجه شدند«بان حقوق بشر،  اطالعيه سازمان ديده   118

2010  ،http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured-confess. 
 .2011نوامبر  3، اربيل (عراق)، فائق روراستمصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با    119
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، عوامل اطالعات به خانه روراست در مھاباد رفته و لوازم شخصی وی را توقيف 2009ژانويه  25در روز 
نمودند. چون روراست در منزل نبود، آنھا پدر وی را دستگير کردند. دو روز بعد، روراست، برادر، خواھر و 

العات در مھاباد احضار شدند. او گفت مقامات ھمگی آنھا را متھم به ھمکاری خاله وی ھمگی به دفتر وزارت اط
با گروه ھای ممنوعه کرد از جمله پژاک نمودند. مأموران اطالعات تمام اعضاء خانواده را آزاد کردند اما 

  روز در بازداشتگاه نگه داشتند. 17روراست را 
  

تھديد و اذيت می کردند. بازجوی من برای آنکه مرا  در بازداشتگاه وزارت اطالعات مھاباد ھر روز مرا
تشويق به ھمکاری کند ناگھان مھربان می شد و بعد ھنگامی که من از انجام آنچه می خواست امتناع 

او من را مورد ضرب و شتم قرار می داد و تھديد می کرد که به  کردم، ناگھان خشونت می ورزيد. می
روز بازجوئی و کتک زدن، به من  5به آنھا تجاوز خواھد کرد. پس از  اعضاء خانواده ام صدمه زده، حتی

گفت تا حاال فقط بازجوئی پس می دادی. اما از حاال به بعد کار من اين است که به تو يک درس عبرت 
  120بدھم. 

  
  روراست گفت که بعداً وی را به يک بازداشتگاه وزارت اطالعات در اروميه منتقل کردند.

  
ات من را برای چند روز در حبس انفرادی نگاه داشتند. طبقه پائين سه اطاق بازجوئی يا در آنجا مقام

بار من را به آنجا  16يا  15شکنجه وجود داشت. صداھای وحشتناکی از آن اطاق ھا به گوش می رسيد. 
ار دادند، بردند. بوی تعفن ادرار و مدفوع اطاق را پر کرده بود. در آنجا من را مورد ھمه جور شکنجه قر

به نوک انگشتان دست و پايم  ،از جمله من را از مچ دستھايم آويزان می کردند تا روی نوک پاھايم بايستم
شوک الکتريکی می دادند و کتک می زدند. آنھا از من پرسيدند چرا من فھرست نام زندانيان را نگه 

  121کردم.ام و چرا برای کمپين يک ميليون امضاء، امضاء جمع آوری می  داشته

  
روراست به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که او از دادن نام افراد خودداری کرد. مقامات او را در زمستان 

  او ايران را به قصد کردستان عراق ترک کرد.با گذاشتن وثيقه آزاد کردند.  2009
  

  فعاالن دانشــجوئی

  حسام ميثاقی
لفنی با حسام ميثاقی، فعال دانشجوئی و عضو کميته وزارت اطالعات طی تماس ت 2010ژانويه  1در روز 

گزارشگران حقوق بشر، او را برای بازجوئی احضار کردند. مأمور وزارت اطالعات به ميثاقی گفت که حکم 
دستگيری وی قبالً صادر شده و تھديد کرد در صورتی که وی داوطلبانه خود را به اين وزارت معرفی ننمايد، به 

ھند برد. ھمان روز کمی بعد، دو عضو ديگر کميته گزارشگران حقوق بشر که مشابھاً به اين منزل او ھجوم خوا
  122وزارت احضار شده بودند، به آنجا مراجعه کرده و بالفاصله دستگير شدند.
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در رابطه با ماجرائی که به  2010تا  2009بين سال ھای عضو کميته گزارشگران حقوق بشر  7حداقل مجموعاً 
اما ميثاقی به اين احضاريه ھا وقعی نگذاشت و پنھان شد. وی در معروف شد دستگير شدند. » وکسیايران پر«

  123با ھمکارش سپھر عاطفی وارد ترکيه شد. 2010ژانويه 
  

حسام ميثاقی عالوه بر فعاليتھايش در ارتباط با کميته گزارشگران حقوق بشر، درمسائل ديگر دانشجوئی و جامعه 
ميثاقی ت از جامعه زنان و مردان ھمجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسيتی ايران نيز فعال بود. مدنی، از قبيل حماي

آنھا می دانند خانواده وی بھائی است و سپس دانشگاه سنائی نامه ای از وزارت علوم دريافت کرد مبنی بر آنکه 
خود را آغاز نمود. چندين  ، فعاليت ھای2007اصفھان او را اخراج کرد. وی پس از اخراج از دانشگاه در سال 

و يا با اين تشکل ھمکاری  کميته گزارشگران حقوق بشر بودنديا عضو از ھمکاران بھائی ميثاقی که  نفر
، از جمله نويد خانجانی و سپھر عاطفی، مانند او به علت عقايد مذھبی شان از دانشگاه اخراج شدند. دولت کردند می

آزمون سراسری دانشگاه ھا را داده بود اما سپس به اين بھانه که پرونده به خانجانی و عاطفی اجازه شرکت در 
ھای آنھا ناقص است، اجازه ثبت نام در دانشگاه را به ايشان نداد. وزارت علوم و شورايعالی انقالب فرھنگی 

  124رد کرده بود.بدون تأمل  شکايات آنھا را 
  

با کمک يکديگر جمعيت مبارزه با تبعيض  2009ن در سال در پاسخ به اينگونه وقايع، خانجانی، ميثاقی و ديگرا
تحصيلی را تأسيس نمودند تا توجه عموم را نسبت به مشکالت بھائيان و دانشجويان ديگری که به علت اعتقادات 

اين دانشجويان با ھمکاری گروه ھای  مذھبی و سياسی شان از تحصيالت دانشگاھی محروم شده اند، جلب نمايند.
ديگری مانند فعاالن حقوق بشر در ايران، کميته گزارشگران حقوق بشر، و کميته دفاع از حقوق حقوق بشر 

تحصيلی، گردھمائی ھائی را در شھرھای مختلف در سراسر ايران از جمله در تھران، شيراز، ساری و کرمانشاه 
نقش بيرحمانه نھادھای تحليل به تجزيه و و  نموده مطرحبرگزار کردند و در اين جلسات آشکارا تجربيات خود را 

سری از جانب شورای عالی انقالب فرھنگی در سال ابالغيه پرداختند که وظيفه شان اجرای يک مختلف دولتی 
بايد طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود «بود که از دولت می خواھد برخورد نظام با بھائيان  1991
    125.»شود

  
حقوق دانشجويانی  زمينهولتی محلی که در زمينه حقوق بشر فعال بود، پيوست و در ميثاقی به يک سازمان غير د

که به دالئل سياسی و مذھبی از دسترسی به آموزش عالی محروم شده اند، سخنگوی اين سازمان گرديد. وی 
را برای نيروھای امنيتی ميثاقی  2008ھمچنين يکی از مؤسسين جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی بود. در سال 

ھنگامی که وی در طی بازجوئی ھايش، در باره خط مشی سيستماتيک دولت در  مدت کوتاھی بازداشت نمودند.
  اخراج دانشجويان بھائی، با مقامات وزارت علوم به مقابله پرداخت، آنھا وی را تھديد به دستگيری نمودند.
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 مالقات نموده و مصاحبه کرده است. 2010ھمچنين با ميثاقی در شھر نيده در ترکيه در آوريل 
بايد از دانشگاه ھا اخراج شوند، چه از ثبت نام آنھا «در ارتباط با مسئله تحصيالت، اين ابالغيه می گويد بھائيان    125

اين مصوبه کماکان ». جلوگيری گردد و يا چنانچه ھويت بھائی فردی ھنگام تحصيل احراز گردد بايد از تحصيل محروم شود
،  2010آوريل  13، »منع بھائيان«قوت خود باقی است. مقاله سازمان ديده بان حقوق بشر، به 

http://www.hrw.org/news/2010/04/13/barring-bahais   (در روزنامه گاردين بريتانيا به چاپ رسيده)؛ ھمچنين ،
 19، »ی از تحصيالت عالی برخوردار شوندايران: اجازه دھيد دانشجويان بھائ«نگاه کنيد به سازمان ديده بان حقوق بشر، 

-http://www.hrw.org/news/2007/09/19/iran-allow-baha-i-students-access-higher، 2007سپتامبر 
education. 
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از  ايشان طرفداری اينکه به علت، از جمله پاسخ دولت به فعاليت ھای ميثاقی و ھمکارانش بسيار شديد بود
مارس مأموران وزارت اطالعات  2. در اواخر شب ، در پی دستگيری آنان بودعالقمندان به تحصيالت دانشگاھی

به خانه نويد خانجانی در شھر اصفھان  رفته و او را دستگير نمودند. روز بعد به منازل ايقان شھيدی، سما 
سپھر عاطفی نيز حمالت مشابھی را انجام دادند. آنھا شھيدی و نورانی را دستگير کردند حسام ميثاقی و نورانی، 

  اما ميثاقی و عاطفی چندين ھفته قبل به ترکيه فرار کرده بودند.
  

به ھنگام دستگيری خانجانی، عوامل اطالعات به وی گفتند که از رفتن ميثاقی و عاطفی به ترکيه باخبرند و اينکه 
نھا را به ايران بازخواھند گرداند. بسياری از فعاالن حقوق بشر نيز که اين دانشجويان بھائی با آنھا آ مقامات عاقبت

  126ھمکاری داشتند، به دليل فعاليت ھايشان دستگير شده و به زندان افتادند.

  ياســـر گلی
 2006طالعات در سال عوامل وزارت ا فعال دانشجوئی، ياسر گلی دبير اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد بود.

وی را دستگير نمودند. وی به چھار ماه حبس تعليقی محکوم شد. عاقبت مقامات دانشگاه برای تنبيه گلی به علت 
ھايش  گلی عالوه بر فعاليت 127فعاليت ھای سياسی اش، او را از ادامه تحصيالت کارشناسی خود ممنوع نمودند.

سازمان ھای گوناگونی در جامعه مدنی از قبيل کمپين يک ميليون برای اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد، با 
(گروھی که کارگاه ھای توانسازی و فعاليت ھای ورزشی برای بانوان در  کردستان امضاء، انجمن زنان آذرمھر

سنندج و نقاط ديگر استان کردستان فراھم می نمايد) و کميته حقوق بشر اتحاديه دمکراتيک دانشجويان کرد ھم 
  کاری داشت.ھم
  

پس از آنکه گلی به فعاليت ھايش ادامه داد و عليه تصميمات دانشگاه مبنی بر محروم کردن ، 2007در اواخر سال 
وی از ادامه تحصيل اعتراض نمود، نيروھای امنيتی وی را دستگير و به بازداشتگاھی در سنندج که زير نظر 

طی سه ماه بعد، عوامل وزرات اطالعات مکرراً از گلی وزارت اطالعات اداره می شد، منتقل کردند. سپس در 
بازجوئی به عمل آوردند، او را تحت شکنجه ھای جسمی و روحی قرار دادند، و در حبس انفرادی نگاه داشتند. در 

سال حبس و  15محکوم کرد و به » خصومت عليه خداوند«يک دادگاه انقالب گلی را به محاربه يا  2008نوامبر 
کيلومتر از سنندج فاصله دارد)  1000زندان استان کرمان (که در جنوب ايران واقع شده و بيش از  در» تبعيد«

مجازات نمود. مقامات دولتی نھايتاً به گلی اجازه دادند که با گذاشتن وثيقه توسط خانواده اش، برای معالجه بيماری 
از ايران به کردستان  2010ده اش در مارس گلی به ھمراه خانوا 128اش زندان را موقتاً ترک نمايد. شديد قلبی

  129عراق گريخت.

                                                           
 .2010ژوئن  14مکاتبات سازمان ديده بان حقوق بشر با حسام ميثاقی از طريق ايميل،    126
 2009رن گلی به نام ھای عمار و عامر را ھم ھدف قرار دارند. در ماه نوامبر نيروھای امنيتی ايران ھمچنين برادا   127

نيروھای امنيتی عامر گلی را به دليل شرکت در تظاھرات برای اعتراض به اعدام ناراضيان سياسی کرد، دستگير کردند و 
 6محبوس بود و مجازات وی  تحت شکنجه از جمله ضرب و شتم و شالق قرار دادند. او به مدت يک ماه در زندان سنندج

ماه حبس تعيين شد. عمار به دليل انتشار موضوعات مختلف حقوق بشر در کردستان ايران،  دائماً مورد اذيت و آزارنيروھای 
با  2010امنيتی بود و تحت نظر قرار داشت. عمار و عامر گلی نھايتاً از دانشگاه ھايشان اخراج شدند و سپس در مارس 

 ز ايران فرار کردند. خانواده خود ا
. سازمان ديده بان حقوق بشر 2010مه  24مکاتبات سازمان ديده بان حقوق بشر با حسام ميثاقی از طريق ايميل،    128

 با گلی و خانواده اش در سليمانيه عراق مالقات و مصاحبه کرده است. 2011ھمچنين در اکتبر 
را ھدف قرار دادند، و مورد اذيت و آزار دولت ايران نيز قرار مقامات خانواده ياسر گلی که ھمگی فعال بودند    129

اند. صالح گلی، پدر آقای گلی، نيز توسط دولت ايران ھدف قرار گرفته است. پدر آقای گلی، پس از شکايت در مورد  گرفته
اطالعات  توسط عوامل وزارت 2007اکتبر  31دستگيری پسرش و انجام چند مصاحبه با رسانه ھای خارجی، در روز 

دستگير و بازداشت گرديد. وی را به اقدام عليه امنيت ملی متھم نمودند. يک دادگاه در سنندج برای وی حکم حبس تعليقی 
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  روزنامه نگاران و وبالگ نويسان

  خوالهامين 
، روزنامه نگار، در مورد فشارھای فزاينده ای که در استان کردستان بر روی خبرنگاران وجود دارد، خوالهامين 

ی رسانبه عنوان گزارشگر برای مرکز خبر خوالهاطالعاتی را در اختيار سازمان ديده بان حقوق بشر قرار داد. 
و اخبار محلی و  می باشد ، خبرگزاری مھمی، که در شھر سقز، از شھرھای مھم کردنشينکار می کرد سقز

  130ای قابل توجه برای اقليت کرد ايران را گزارش می دھد. منطقه
  

ز کار خود را آغاز نمود، که مرکز خبررسانی سق 2006به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت از سال  خواله
مقامات ايران به علت ماھيت حساس برخی از اخباری که اين خبرگزاری تحت پوشش قرار می داد، از جمله 

انتشار نام تعداد زيادی ازافراد مظنون به قاچاقچی گری که به ضرب گلوله نيروھای امنيتی ايران و عوامل مرزی 
قامات محلی عاليرتبه دولتی که گفته می شد فاسد ھستند، و اسامی مخالفان در استان کردستان کشته شده بودند، نام م

محلی و فعاالن حقوقی که خودسرانه توسط نيروھای امنيتی دستگير شده بودند، اين مرکز را تحت فشار قرار 
ی سال گفت مقامات ھمچنين از گزارش مرکز خبررسانی سقز در مورد نتايج انتخابات رياست جمھور خوالهدادند. 
در استان کردستان، که موقعيت مقامات رسمی دولتی را در ارتباط با اين نتايج به خطر می انداخت،  2009
  بودند. گينخشم

  
بر روی وبسايت مرکز خبررسانی سقز فيلتر  2011به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت مقامات، در آوريل  خواله

اموال به منزل عطا حامدی، سردبير اين سايت حمله برده و   2011ژانويه  4در روز  گذاشتند و نيروھای امنيتی
  افزود: خواله شخصی وی را توقيف نمودند.

  
ند و گفتند من کافر ھستم و من وزارت اطالعات بارھا مرا احضار کرد و اخطار داد. آنھا من را تھديد کرد

به وسيله يکی از  2011الً در سال را به دست داشتن در فعاليتھای جنائی و تروريستی متھم کردند. من قب
دادگاه ھای انقالب ايران محکوم شده بودم و به من دو سال حبس تعليقی داده بودند. آنھا تھديد کردند که 

پرونده ات را دوباره به جريان خواھيم انداخت و تو را به زندان می فرستيم.  من ھم چاره ای جز فرار به 
  131کردستان عراق نداشتم.

  
به کردستان عراق گريخت. از آن زمان تا کنون نيروھای امنيتی ايران مکرراً   2011مارس  3ر روز د خواله

 برای خانواده وی مزاحمت ايجاد کرده اند تا شايد او را مجبور به بازگشت به ايران نمايند.

  عباس خرسندی
ی کرد، حزب سياسی کوچکی عباس خرسندی، وبالگ نويس و فعال سياسی، حزب دمکراتيک ايران را پايه گذار

که به ثبت نرسيده بود و تنھا چند عضو داشت که مقاالتی را بر روی اينترنت منتشر می کردند. اين گروه به طور 
عوامل وزارت اطالعات خرسندی را دستگير و متھم به تشکيل يک  2005علنی کار می کرد تا آنکه در ژانويه 

                                                                                                                                                                             
شش ماھه صادر کرد، اما اين حکم بعداً در دادگاه تجديد نظر لغو گرديد. صالح گلی ھنوز با اتھامات ديگری در ارتباط با 

ارتباط با شکايات عليه دستگيری و بازداشت پسرش می باشد) که ھنوز در اين موارد امنيت ملی روبرو است (که در 
ترک کرد. صالح گلی قبالً برای نقشی که در  2010محاکمه نشده است. او نيز به ھمراه خانواده اش ايران را در مارس 

 ت تبرئه و آزاد گرديد.دستگير شد، اما عاقب 1999سازماندھی تظاھرات عليه دولت در سنندج داشته، در سال 
 .2011نوامبر  11از طريق ايميل، ده بان حقوق بشر با امين خواله مکاتبات سازمان دي   130
 ھمان.   131
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ان ديده بان حقوق بشر گفت پس از گذراندن سه ماه در زندان، وی را حزب غير قانونی کردند. خرسندی به سازم
آزاد کردند و دستور دادند تا اين حزب را تعطيل نمايد. او از اين امر خودداری نمود و به ھمراه ديگر اعضاء 

  حزب، فعاليت خود را به طور زيرزمينی ادامه داد.
  

کيلومتری  140را در فيروزکوه که شھر کوچکی در ، مأموران اطالعات خرسندی 2007سپتامبر  9در روز 
شرق تھران می باشد، دستگير کردند. آنھا وی را حدود سه ماه در زندان اوين محبوس کردند، بدون اينکه به وکيل 
يا اعضاء خانواده اش دسترسی داشته باشد. وی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت پس از دستگيری، مقامات به 

زنان اوين که تحت کنترل وزارت اطالعات می باشد منتقل نمودند. وی اظھار داشت  209به بخش زودی وی را 
شکنجه   در حد و هبود ھمراه با آزارھای جسمی و روانی شديدیھر دو  دو دوره بازجوئی قرار گرفته  که تحت 

اعتراف نامه ای را در عاقبت وی را مجبور کردند به عنوان دبير کل حزب دمکراتيک ايران  محسوب می شود.
تأسيس «و » اقدام عليه امنيت ملی«سپس مقامات بر پايه اين اعترافات وی را به  مورد فعاليت ھايش امضاء نمايد.

  متھم نمودند.» سازمان غير قانونی
  

دادگاه انقالب تھران محاکمه و به ھشت سال حبس  15خرسندی را در شعبه   2008مارس  17ھا در روز  دادستان
سال  8مجازات  2008ژوئيه  12دادگاه انقالب تھران در مرحله تجديد نظر در  36کوم نمودند. سپس شعبه مح

به وی يک  2009مه  18که در روز  حبس خرسندی را تأئيد نمود. وی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت
سر برد تا آنکه دادگاه به وی در خارج از زندان به  2009روزه دادند اما وی تا اواخر اوت  10 درمانیمرخصی 

ھای جدی متعددی از جمله بيماری قلبی، خونريزی  دستور داد به زندان باز گردد. وی در زندان دچار بيماری
داخلی، و بيماری قند شد، اما به وی اجازه دسترسی به مراقبت ھای بھداشتی مناسب داده نشد. خرسندی در اکتبر 

ر آنجا پزشکان به وی گفتند که در صورت بازگشت به زندان زندگی وی جداً به به بيمارستان منتقل شد و د 2009
مخاطره خواھد افتاد. خرسندی باالخره تصميم گرفت در حالی که دوره مرخصی درمانی را طی می کرد از ايران 

 2012يه وارد کردستان عراق گرديد. ھمسر و دو فرزند او نيز در ژانو 2010فوريه  17فرار کند. وی در روز 
  132در کردستان عراق به او پيوستند.

  

  ديگـــــران

  فاطمه گفتاری
در سنندج، مرکز استان کردستان در ايران  2002مأموران وزارت اطالعات نخستين بار فاطمه گفتاری را سال 

حبس مجازات  دستگير نمودند و او را متھم به تبليغ عليه نظام کردند. يک دادگاه انقالب او را محکوم و به پنج سال
مجازات او بعداً معلق ماند و او شش ماه در حبس ماند. در آن ھنگام وی عضو انجمن زنان آذرمھر نمود. 

  کردستان، يکی از مؤسسين مادران صلح کردستان، و يکی از فعاالن کمپين يک ميليون امضاء بود. 
  

ندج دستگير نمودند. يک دادگاه انقالب در سن 2008ژانويه  14عوامل وزارت اطالعات گفتاری را بار ديگر در 
ماه حبس مجازات  25وی را  به خاطر فعاليتھايش در جامعه مدنی به اقدام عليه امنيت ملی محکوم کرد و او را به 

 1000نمود. وی قسمتی از اين مجازات را در زندانی در شھر بيرجند که در جنوب استان خراسان و در بيش از 
سنندج قرار دارد،  در حبس انفرادی گذراند. پس از آزادی وی از زندان، او و شوھرش  کيلومتری  زادگاه وی،

و به اين اداره احضار می شدند. گفتاری پس از عدم مرتباً تحت نظر اداره وزارت اطالعات در سنندج قرار داشته 

                                                           
 .2011نوامبر  3مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با عباس خرسندی، اربيل (عراق)،    132
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ند او را دستگير نمايند اطاعت از احضاريه ای که برايش صادر شده بود و فرار از دست مأمورانی که سعی داشت
ايران را ترک  2010که در طی آن توسط نيروھای امنيتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، باالخره در ماه مارس 

  133کرد.

  محمد اوليائی فرد
به دليل آنکه در مصاحبه ھايش با رسانه ھای بين المللی عليه اعدام يکی از محمد اوليائی فرد، وکيل مدافع، 

فته بود، دوران حبس تحميلی خود را سپری کرد. موکل وی، بھنود شجاعی، بزھکار نوجوانی سخن گ 134موکلينش
محمد اوليائی فرد از بسياری از زندانيان  135بود که به دليل ارتکاب به قتل در سن ھفده سالگی، به دار آويخته شد.

زھکاران نوجوان دفاع کرده اعضای اتحاديه ھای صنفی مستقل و فعاالن دانشجوئی، و نيز بعقيدتی، از جمله 
  است. وکيل وی نسرين ستوده است که خود نيز در حال حاضر در زندان به سر می برد.

  
تبليغ عليه جمھوری اسالمی از طريق انجام «وی را به جرم  2010دادگاه انقالب تھران در فوريه  26شعبه 

حبس مجازات نمود. اوليائی فرد دوره ، محکوم و به تحمل يک سال »مصاحبه با راديوی خارجی صدای امريکا
  136زندان اوين سپری کرد. 350در بند  2011تا آوريل  2010حبس خود را از مارس 

  
اوليائی فرد به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که در طی چند سال گذشته دولت ايران با تکيه بر قسمت ھای 

دافع را تشديد نموده است تا ايشان را وادار به سکوت مختلفی از قانون مجازات اسالمی، فشار خود عليه وکالی م
 نمايد و نگذارد به طور مؤثر از موکلين خود دفاع نمايند. اوليای امور در ايران عالوه بر اتھام تبليغ عليه نظام،

اذيب اشاعه اک« عليه وکالی مدافع برجسته استفاده می کنند، از قبيل از اتھامات ديگری ای اکنون به طور فزاينده
و عالوه بر محبوس کردن آنان، سعی داشته اند ايشان   و بدنام کردن ايشان، »تشويش عمومیدر تالش برای ايجاد 

 15را از ادامه شغل وکالت ممنوع نمايند. برای مثال، اوليائی فرد گفت که مأموران وزارت اطالعات و شعبه 
زيرا او علناً در  ندجزائی تھران اقامه دعوی نموده ا عليه وی در دادگاه 2009دادگاه انقالب تھران در ماه مه 

مورد شکنجه دو تن از موکلينش در طول حبس انفرادی شان در زندان، به نام ھای سلمان سيما و مجيد اسدی 
شکايت کرده بود. در صورتی که اوليائی فرد محکوم شود، ممکن است به طور مادام العمر از انجام وکالت ممنوع 

  137گردد.
  
  .ترک کرد 2012ان را در ماه ژانويه ليائی فرد ايراو
  

روز در ژوئيه  11وکالی ديگری ھم مجبور به ترک وطن شدند، از جمله شادی صدر که پس از بازداشت به مدت 
، کشور را ترک کرد، اردشير امير ارجمند، يکی از مشاوران مير حسين موسوی، نامزد رياست جمھوری،   2009

  ، و محمد حسين نيری، که در لندن زندگی می کند.باشد میپاريس  يممقکه در حال حاضر 

                                                           
 .2010مه  24يل، مکاتبات سازمان ديده بان حقوق بشر با ياسر گلی  از طريق ايم   133
مسائل حقوق بشر در جمھوری اسالمی «گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد،    134

-http://www.hrw.org/news/2011/08/29/human-rights-issues-regarding، 2011اوت  29، »ايران
islamic-republic-iran.  

اکتبر  9، »ايران، عربستان سعودی، و سودان: اعدام کودکان را متوقف کنيد«حقوق بشر، اطالعيه سازمان ديده بان   135
2010 ،http://www.hrw.org/news/2010/10/09/iran-saudi-arabia-sudan-end-juvenile-death-penalty. 

 .  2012آوريل  28مکاتبات سازمان ديده بان حقوق بشر با محمد اوليائی فرد از طريق ايميل،    136
. اوليائی فرد ھمچنين به 2012آوريل  28مکاتبات سازمان ديده بان حقوق بشر با محمد اوليائی فرد از طريق ايميل،    137

 عضويت در سازمان فعاالن حقو ق بشر نيز متھم شده  که توسط مقامات ايران سازمانی غير قانونی محسوب می گردد.
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  ،   شرايط زندگی پناھندگان4
  

که  کرده پيشرفتکشور  44بر طبق آمار تھيه شده توسط کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان از 
درخواست جديد پناھجوئی از  11537، تعداد 2009رسيدگی به مراحل پناھجوئی افراد را به عھده داشتند، در سال 

 2011عدد، و در سال  15185به  2010کشور تحويل داده شده است، اين تعداد در سال  44طرف ايرانيان به اين 
باالترين ميزان درخواست پناھجوئی به کشور ھمسايه، ترکيه تحويل داده شده.   138مورد رسيده است. 18128به 

است پناھندگی در مناطق شمال عراق که تحت حاکميت حکومت اقليم چند صد ايرانی درخو 2005از سال 
  139کردستان قرار گرفته است کرده اند.

  
زياد نبوده است (اين تعداد در سراسر  بسياربه بعد، مھاجرت جمعی ايرانيان به تعداد  2009اگرچه که از سال 

ای در تعداد درخواست ھای پناھجوئی و  نفر در سال بوده است) اما افزايش قابل مالحظه 20ر000جھان کمتر از 
کشور را ترک کرده اند، ديده می شود. در وقايعی که بالفاصله  2009نيز در تعداد فعاالن جامعه مدنی که از سال 

، چند کشور از اعضاء اتحاديه اروپا، مانند کوبی که متعاقباً انجام شدررخ داد و س 2009پس از تظاھرات ژوئن 
فرانسه، برای فعاالن جامعه مدنی، روزنامه نگاران، ناراضيان سياسی،فعاالن حقوق بشر، خارج از  آلمان، ايتاليا و

اکثريت افراد باقيمانده که از سال  چارچوب کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، ويزا صادر کردند.
يونان عبور نمايند  –قانونی از مرز ترکيه به بعد از ايران فرار کرده اند، يا تصميم گرفته اند به طور غير  2009

و در يکی از کشورھای اتحاديه اروپا درخواست پناھجوئی نمايند، يااينکه در ترکيه، شمال عراق يا نقاط ديگر، 
  اند. درخواست دريافت پناھندگی و اسکان در يک کشور ثالث نموده

  
االت متحده امريکا، اروپا، کانادا و استراليا که در ، در نقاطی چون اياميدھا برای اسکان مجدد در يک کشور ثالث

، در عرض چند سال گذشته ضعيف شده که بيش از ھر جای ديگر طرفدار داشتهميان پناھندگان و پناھجويان 
بيشتر به دليل آن است که بسياری از کشورھای اتحاديه اروپا  درھای خود را به روی پناھندگان ايرانی که 

سازمان ملل  عالی دد در يک کشور ثالث می باشند، بسته اند. بر طبق گفته مقامات کميسريایخواستار اسکان مج
در امور پناھندگان، در حال حاضر کشورھای اصلی برای اسکان مجدد ايرانيان، اياالت متحده امريکا، کانادا، 

  140استراليا، نروژ و فنالند می باشند.

                                                           
 UNHCR, Asylum Levels and» [ميزان و روند پناھجوئی«ھندگان، کميسريای عالی سازمان ملل در امور پنا   138

Trends ،[2011 ،http://www.unhcr.org/4e9beaa19.html.  اين ارقام تمامی تعداد پناھندگان در سراسر جھان را
ھا در سراسر  در بر نمی گيرد زيرا چند کشور مھم مانند مالزی در اين فھرست شامل نشده اند. منابع ديگر تعداد درخواست

آمار پناھندگان «قيد می کنند. اتحاديه پناھندگان ايرانی،  19ر004و  15ر890به ترتيب  2010و  2009جھان را در سالھای 
 Iranian Refugees’ Alliance, Inc., Statistical Data on Iranian Refugees and» [و پناھجويان ايرانی

Asylum Seekers به روز شده است)،  2011]، (آخرين بار در ژوئيه
http://www.irainc.org/iranref/statistics.php. 

با اين دفتر درخواست  2007پناھجو ايرانی از سال  500حداقل «به گفته دفتر کمسريای عالی پناھندگان در عراق،    139
مکاتبات ». کند ا ثبت نام میپناھجوی ايرانی ر 10تا  9يو ان اچ سی آر ھر ھفته به طور متوست «و » پناھندگی کرده اند

 .2012اکتبر  2، کمسريای عالی پناھندگان در عراقدفتر پست الکترونيکی (ايميل) سازمان ديده بان حقوق بشر با 
مه  10مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، آنکارا (ترکيه)،    140

جا برای اسکان مجدد را کنار گذاشت که ترجيحاً به پناھندگان ايرانی و عراقی   5000الت متحده ايا 2012.  در سال 2012
اختصاص يابد.  اما بر طبق گفته کميسريای عالی پناھندگان در آنکارا، قوانين جديد، مستلزم بررسی ھای امنيتی بيشتری 

ھای طوالنی تا حدود يک سال و نيم برای پناھندگانی که است که توسط وزارت امنيت داخلی امريکا بايد انجام شود و تأخير
خواستار اسکان مجدد در اياالت متحده ھستند، ايجاد کرده است. بر طبق اظھارات ھمين دفتر، کانادا ھم ظرفيت کلی خود 
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  ترکيه
 26ر024ر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در ترکيه، از بر طبق آما 2012آوريل  30از تاريخ 

در سال  141درصد) آنان را تشکيل می دھند. 22(تن  5736، ايرانيان »افراد دارای وضعيت نگران کننده«نفر 
به  2010پناھندگی توسط ايرانيان تحويل داده شده است.اين تعداد در سال  درخواست جديد 1981در ترکيه  2009
درصد افزايش  72و سپس  45، 2009نفر رسيده است، يعنی از سال  3414به  2011نفر، و در سال  2881

   داشته است.
  

ی برای ئمی باشد؛ اما اين کشور يک محدوديت جغرافيا 1951ترکيه از امضاء کنندگان کنوانسيون پناھندگان سال 
را که دارای منشاء اروپائی باشند، به عنوان پناھنده  قبول اين کنوانسيون گذاشته است، به طوريکه فقط افرادی

در مورد افراد غير اروپائی، ھم دفتر کميسريای عالی سازمان ملل درامور پناھندگان و ھم دولت ترکيه  شناسد. می
  وضعيت پناھندگی انجام می دھند. عيينت ای برای ھر دو به طور موازی مصاحبه

  
که تعاريف بين المللی مربوط  کندپناھنده محسوب می  را ر پناھندگان افرادیکميسريای عالی سازمان ملل در امو
به دالئل نژادی، مذھبی،  معقول و منطقی از اينکه ترس يعنی داشتن کند، پيدا به پناھندگان در مورد آنان صدق

، گيرند مورد آزار و اذيت قرارمليت، عضويت در يک گروه اجتماعی بخصوص، يا داشتن عقايد سياسی خاص، 
و اين دفتر تعيين وضعيت پناھندگی را برای تمام متقاضيان غير اروپائی نيز انجام می دھد. ترکيه ھمچنين يک 

وزارت  1994بررسی پناھجوئی انجام می دھد و به افرادی که بر اساس تعاريف موجود در قوانين مصوب 
وانين مزبور، چنين افرادی سپس بق قاعطا می کند. بر ط» پناھجوئی موقت«کشور، پناھجو محسوب شوند، 

  توانند در ترکيه بمانند تا ھنگامی که بتوانند در کشور ثالثی اسکان گزينند.  می
  

از دادن اجازه خروج به افرادی که تا قانونی شدن وضعيت اقامتشان، از قوانين موجود در گاھی اوقات ترکيه 
ی کند. در صورتی که درخواست آنھا برای دريافت کنند، امتناع م مورد اقامت در شھر معينی اطاعت نمی

پناھجوئی موقت در مرحله آخر رد شود، ترکيه می تواند آنھا را از کشور اخراج کرده و به کشور مبداء شان باز 
گرداند. عليرغم تمام اين محدوديت ھا، ترکيه نسبت به کشورھای ديگر، بيشترين تعداد پناھندگان ايرانی را پذيرفته 

برای دارندگان می توان ايران، و بودن در مسير عبور به قاره اروپا،  زيرا عالوه بر داشتن مرز مشترک بااست، 
  پاسپورت ايرانی، در مرز ويزا گرفت.

  
، دولت ترکيه بخشنامه ای صادر نمود که به پليس اتباع بيگانه اجازه می دھد در مورد درخواست 2011در اکتبر 

بر  طبق اظھارات دفتر  142نخستين تصميم اتخاذ شود. ،روز 30در عرض  پناھجوئی در ھفت شھر معين

                                                                                                                                                                             
استراليا مورد بوده است).  600مورد در سال افزايش داده  است (سال قبل تا  900برای اسکان مجدد پناھندگان را به 

جا افزايش داده است. بنا به گفته کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در  400نيزامسال ظرفيت خود را به 
آنکارا، استراليا ھمچنين يک برنامه ويژه و سريع برای افرادی که در استراليا دارای خانواده ھستند، داشت  که می توانست 

تای آن  150جا برای اسکان مجدد پناھندگان از سراسر دنيا داشت که  1200نروژ  2012 مورد را بپذيرد.  در سال 200
ر تای آن برای افغانيانی بود که از ايران می آيند). فنالند نيز بر طبق آما 100ترکيه اختصاص يافته بود (و در برای ايرانيان 

 فغانی) از ترکيه را پذيرفته است.پناھنده (ايرانی، عراقی و ا 150 دفتر کميسريای عالی پناھندگان،
مه  10مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، آنکارا (ترکيه)،    141

%) بود. بر طبق  کميسريای عالی سازمان ملل وضعيت 11پناھنده ( 2963%) و 11پناھجو ( 2773اين شامل .  2012
 ی ثالث در مجموع برای ايرانيان، اميدوار کننده است.اسکان مجدد در کشورھا

دولت ترکيه ھميشه مجاز بوده است که بدون توجه به نظر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، خود،    142
 د.مستقالً وضعيت پناھندگی شخص را تعيين نمايد، اما در عمل ھميشه تابع تصميم کميسريای عالی پناھندگان بوده ان
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، کارکنان اين دفتر مواردی را مشاھده 2012کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در آنکارا، از ژانويه 
 نمودند که در آن، پيش از آنکه کميسريای عالی سازمان ملل متحد فرصت رسيدگی به درخواست پناھجوئی

ايرانيان و اتباع ديگر را داشته باشند،  مقامات ترکيه اين درخواست ھا را رد کرده بودند. دفتر کميسريای عالی 
سازمان ملل در امور پناھندگان در آنکارا به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت آنھا به تمام افرادی که 

روز) نسبت به اين  15در ظرف مھلت الزم (شان توسط مقامات ترکيه رد شده است، توصيه کرده اند  درخواست
تصميم اعتراض نمايند. رد شدن درخواست در مرحله اول، ھيچگونه تأثيری بر روی حق متقاضی برای اقامت 

  قانونی در ترکيه ندارد، به شرط آنکه وی نسبت به اين تصميم اعتراض نمايد.
  

رحله اول می دھد، اما در اکثر موارد، در صورت اگرچه اين بخشنامه به مقامات ترکيه اجازه تصميمگيری در م
اعتراض به تصميم مرحله اول، وزارت کشور پيش از صدور تصميم نھائی خودشان (که به طور معمول بايد قبالً 
صادر شود) منتظر تصميم نھائی کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان می مانند. عليرغم اين واقعيت، 

توسط مقامات ترکيه رد می شود، در مورد  ،اردی که تعيين وضعيت پناھندگی مرحله اولافزايش تعداد مو
پناھجويانی که توسط وزارت کشور پذيرفته نشده اند، سبب ايجاد   وضعيت قانونی (يعنی حق اقامت در ترکيه)

که از قبل ھم کمی  شک گرديده و ارتباط ميان دولت ترکيه و کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان را
  143پيچيده بود، بغرنج تر می سازد.

  
پناھندگان و پناھجويان در طی دوران اقامت خود در ترکيه بايد از قوانين محلی اطاعت نمايند  که آنھا را در مورد 

 شھرک ھای«آنچه می توانند و آنچه نمی توانند انجام دھند، محدود می کند. مثالً برای ھر يک از آنھا يکی از 
آنھا بايد يک يا چند بار در ھفته  144را تعيين می کنند که خدمات اجتماعی در آنجا برای آنھا موجود است.» اقماری

  145به بخش خارجيان در ايستگاه پليس محلی مراجعه کرده و خود را معرفی نمايند.
  

پرداخت نمايند، که اين مبلغ در قوانين ترکيه ملزم می دارد که تمامی پناھندگان و پناھجويان مبالغی را برای اقامت 
لير ترکيه  288دالر امريکا) و برای خردساالن  241لير ترکيه (معادل  441برای بزرگساالن  ،2010سال 

 88آنھا بر طبق ماده  146و بايد ھر شش ماه يک بار تجديد و پرداخت شود. دالر امريکا) بوده است 125(معادل 
حق دارند درخواست معافيت از پرداخت ھزينه ھای اقامت نمايند. در  )،492قانون دريافت ھزينه ھا (شماره 

                                                           
» در سال ھای اخير«مقامات کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند آنھا    143

ھيچ مورد بازگرداندن ايرانيان پناھنده به کشورشان را شاھد نبوده اند و سازمان ديده بان حقوق بشر ھم در طی تحقيقاتش به 
ھا ھمچنين بر اين نکته تأکيد کردند که اگر درخواست يک پناھجو رد شود، وی می تواند در چنين موردی بر نخورده است. آن

مرحله اول نسبت به اين تصميم به مقامات ترکيه و کميسريای عالی پناھندگان اعتراض کند و سپس به دادگاه ھای اداری 
پناھجويانی که تقاضايشان رد شده است ھنوز يک  دادگاه حقوق بشر اروپا، برای 3ترکيه نيز درخواست تجديد نظر دھد. ماده 

فرصت قانونی نھائی باقی می گذارد که در صورتی که اين افراد در خطر شکنجه شدن يا رفتارھای غير انسانی و تحقير 
الی مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عآميز باشند، بتوانند به استرداد خود به کشورشان اعتراض نمايند.  

 .  2012مه  10سازمان ملل در امور پناھندگان، آنکارا (ترکيه)، 
شھرک اقماری وجود داشته اند که اکثر آنھا در بخش ھای مرکزی کشور ھستند.   51در زمان تھيه اين گزارش، بيش از    144

 United» [ترکيه -2008سال  سنجش پناھندگان در جھان،«نگاه کنيد به کميته پناھندگان و مھاجرين اياالت متحده امريکا، 
States Committee for Refugees and Immigrants, “World Refugee Survey 2008 - Turkey,” ،[19 

، مرجع کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان،  2008ژوئن 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/485f50d776.html   2008اکتبر  15(تاريخ دسترسی.( 

پناھندگان و پناھجويان می توانند درخواست کنند موقتاً شھرک اقماری خود را ترک گويند اما تصميم گيری در اين    145
 مورد به مقامات رسمی پليس محلی بستگی دارد.

 UNHCR in Turkey:  Facts» [واقعيت ھا و ارقام«کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در ترکيه،   146
and Figures 15، جلد دوم، ص. 2010]، اوت. 
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وزارت کشور بخشنامه ای صادر نمود که  2010نمی شدند. در ماه مارس شامل حال ھمه گذشته اين معافيت ھا 
 طی آن به فرمانداران محلی اجازه داد از اختيارات خود برای معاف نمودن پناھجويان و پناھندگانی که قادر به

پرداخت اين ھزينه ھا نيستند، استفاده نمايند، اما ھنوز ھم پناھندگان دقيقاً نمی دانند آيا برای چنين معافيتی واجد 
به  ،کرده بودن تقاضاافرادی که برای اين معافيت  147شرايط ھستند يا نه، و اينکه مراحل انجام آن چگونه است.

اکثر آنھا از امکانات مالی  برای آنان تقريباً غير ممکن است.سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند دريافت معافيت 
بدون داشتن جواز اقامت، دسترسی به مراقبت ھای  148الزم برای پرداخت ھزينه ھای اقامت برخوردار نيستند.

به طور کلی، پناھندگان و  بھداشتی، تحصيل، کمک ھای اجتماعی، و اشتغال به کار بی نھايت مشکل است.
  خود مسئول تأمين ھزينه ھايشان از جمله ھزينه مسکن می باشند.، پناھجويان

  
قانون ترکيه ھمچنين از پناھندگان و پناھجويانی که دارای اجازه اقامت شش ماھه ھستند، می خواھد پيش از شروع 

ام شغل در صورتی چنين اجازه ای را صادر می نمايد که برای انج اجازه کار دريافت نمايند، اما صرفاً  ،به کار
اينگونه فشارھای اداری، ھمراه با ھزينه ھای سنگين اقامت،  مورد نظر ھيچکس از اتباع ترکيه واجد شرايط نباشد.

به طور غير  ،بدان معناست که اکثر پناھندگان قادر به دريافت اجازه کار نخواھند بود و در نتيجه برای دوام آوردن
  149دھد. را در معرض بھره کشی کارفرمايان تُرک قرار می ايشانقانونی به کار می پردازند و اين وضع 

  
پناھندگان و پناھجويان در ترکيه ايجاد می کند، عالوه بر موانع اداری و قانونی که مشکالت زيادی را برای 

مدت زمان بسيار زيادی در باره بيشترين شکايتی که توسط پناھندگان و پناھجويان ايرانی به ثبت رسيده است، 
مقامات رسمی کميسريای  150ايشان برای تعيين وضعيت پناھندگی و اسکان مجدد، بايد در انتظار بمانند. است که

عالی سازمان ملل در امور پناھندگان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند که در سال گذشته مدت زمان انتظار 
ق گفته اين منابع رسمی، کميسريای برای تعيين وضعيت پناھندگی به طور چشمگيری افزايش يافته است. بر طب

به طور متوسط قادر بود تعيين وضعيت  2010- 11عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در ترکيه در سال 
پناھندگی را در ظرف دو تا سه ماه پس از ثبت نام، انجام دھد و در عرض ھشت ماه تصميمگيری نمايد. اما در 

ماه افزايش يافته است. اين  13تا  12برای انجام مصاحبه ھای اوليه به ميزان متوسط زمان الزم  2011-12سال 

                                                           
 .2011فوريه  مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، آنکارا (ترکيه)،   147
ج از پناھندگان و پناھجويانی که ھزينه ھای اقامتشان را نپرداخته اند ممکن است مجبور باشند پيش از گرفتن اجازه خرو   148

ترکيه و اسکان در يک کشور ثالث، اين ھزينه ھا را بپردازند. سازمان ديده بان حقوق بشر با چند پناھنده ايرانی مصاحبه 
کرد  که قادر به پرداخت ھزينه ھای اقامت خود نبودند و خروجشان از ترکيه (معموالً برای اسکان در يک کشور ثالث) به 

گفته کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در آنکارا، بخشنامه ای توسط دولت  تأخير افتاد يا ممنوع شد. بنا به
صادر شد که مقرر می کند مقامات اجازه ندارند پناھندگان را به علت عدم پرداخت ھزينه ھايشان ، از  2010ترکيه در سال 

بايد روش بھتری برای آگاه کردن افراد از چگونگی اين  خروج از ترکيه ممنوع نمايند. اما با وجود اين، آنھا اذعان نمودند که
معافيت برای افرادی که قادر به پرداخت ھزينه اقامت خود نيستند، موجود باشد، و نيز سياست عدم تساھل نسبت به جلوگيری 

تری اجرا شود. پيش از خروج پناھندگان از ترکيه به علت آنکه قادر به پرداخت ھزينه اقامت خود نيستند، بايد به نحو مؤثر
به پارلمان ترکيه ارائه شد، به طور مؤثری تمام شرايط الزامی برای پرداخت ھزينه اقامت  2012نويس قانونی که در آوريل 

توسط پناھندگان و پناھجويان را لغو می کند و حق آنھا را برای دسترسی به خدمات بھداشتی، تحصيالت، و خدمات ديگر 
 ه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، آنکارا (ترکيه)،مصاحببخشد.   بھبود می

 .2011فوريه 
بر طبق گفته دفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، وزارت کشور ترکيه اخيراً يک برنامه کوچک    149

ه بر طبق آن برای تعداد محدودی از پناھندگان و پناھجويان اجازه آزمايشی در يکی از شھرک ھای اقماری پياده کرده است ک
مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، آنکارا کار صادر نموده است. 

 .2011فوريه  (ترکيه)،
فظت ھای خاصی به آنھا تعلق می گيرد، محا 1951عليرغم وضعيت پناھجويان که بر طبق کنوانسيون پناھندگی سال    150

 پناھندگان حق اسکان مجدد در يک کشور ثالث ندارند.
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% افزايش کلی در تعداد تقاضاھائی نسبت می دھند که در ظرف سال 75به ، زمان انتظار را افزايش سريع در 
   151گذشته به دفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان تحويل داده شده است.

  

  تان عراق)(کردس عــــراق
نيست و دفتر کمسريای عالی پناھندگان مسئوليت  1951عراق از امضاء کنندگان کنوانسيون پناھندگان مصوب سال 

که تحت کنترل حکومت اقليم  152ی پناھجويان  را در عراق و مناطق کردستان عراقاصلی جھت بررسی پرونده ھا
رانی که در دفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور اکثريت پناھندگان اي 153.کردستان قرار گرفته اند را دارد

نطقه ای پناھندگان در عراق ثبت نام کرده اند، اين کار را در کردستان عراق و در منطقه تحت کنترل دولت م
در حدود  2012از اکتبر بر طبق ارقام کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان،  کردستان انجام داده اند.

بيشتر اين پناھندگان و  154در کردستان عراق وجود داشته اند. »افراد دارای وضعيت نگران کننده« 9636
  مقيم عراق بوده اند.  1980پناھچويان دارای قوميت کردی ھستند، و بسياری از آنھا ظاھراً پناھنده ھستند و از دھه 

  
دگان در اربيل به سازمان ديده بان حقوق يکی از مقامات رسمی دفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھن

دارند، اسکان مجدد ايشان يا مشکالت امنيتی ديگری  ھستندکه در خطر  یايرانيان در موردبشر گفت که اين دفتر 
به کشورھای ثالث را در اولويت قرار می دھد. وی گفت کشورھای محل اسکان مجدد پناھندگان، به ويژه در 

از جمله  ؛پذيرش ايرانيان کرد نشان نمی دھند. وی دالئلی را برای اين طرز تلقی ذکر کرداروپا، عالقه چندانی به 
آنھا با جوامع اروپائی، اعتقاد به اينکه حد اقل برخی از ايرانيان کرد سال ھا در کردستان نگرانی در مورد تلفيق 

که نواحی تحت کنترل دولت  عمومی وجود يک اعتقاد عراق بوده و به خوبی با ساکنان آنجا تلفيق يافته اند، و
اين مطلب به ويژه   155منطقه ای کردستان امن بوده و پناھجويان به خوبی به خدمات اوليه اجتماعی دسترسی دارند.

به عنوان پناھنده در عراق می زيسته اند، صحت دارد. اين افراد  1980در مورد ھزاران ايرانی کرد که از دھه 
  156نتقال داده شده اند و نه از جھت قانونی تبعه رسمی عراق شده اند.ھرگز نه به کشور ثالثی ا

                                                           
مه  10 مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، آنکارا (ترکيه)،   151

ند اين افزايش تا حدی به علت بحرانی است که . مقامات کميسريای عالی پناھندگان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت2012
% بوده 100% ، و افزايش پناھجويان افغانی در ترکيه 117در سوريه جريان دارد، افزايش پناھجويان عراقی در ترکيه 

ھا  است. آنھا اظھار کردند که در حال حاضر با کمبود ظرفيت شديدی مواجھند و اگر بخواھند زمان بررسی به اين درخواست
 را به طور قابل مالحظه ای کاھش دھند، شديداً به بودجه بيشتر نياز دارند. 

و حکومت اقليم کردستان نگاه کنيد به زيرنويس شماره » کردستان عراق«برای توضيحی راجع به بکار بردن عنوان   152
52. 
، موجود در 2012صفحه آمارھای دفتر کميسريای عالی پناھندگان، ژوئيه    153

http://www.unhcr.org/4c9084e49.html . 
نفر که به  6152نفر ايرانی که رسماً به عنوان پناھنده شناخته شده اند، و  855پناھجوی ايرانی،  2629 اين رقم شامل   154

 .می باشد  ظاھر پناھنده به نظر می رسند
. بر 2011نوامبر  7اربيل، گان، مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھند   155

پناھنده کرد ايرانی وجود دارند که اکثراً ساکن کردستان عراق می باشند و در  7000طبق ارقام خود کميسريای عالی، حدود 
و در طی جنگ ايران و  1980حال حاضر از دفتر اين کميسريا در عراق کمک دريافت می کنند. اکثريت اين افراد در دھه 

 ان را ترک کردند و در اردوگاه ھای پناھندگان به سر می برند. عراق، اير
نزديک شھر با چندين پناھنده کرد ايرانی در اردوگاه برکه  که  2011نوامبر  11سازمان ديده بان حقوق بشر در تاريخ    156

ت که اکثر آنھا ايران را در پناھنده را در خود جای داده اس 1900سليمانيه قرار دارد  صحبت کرده است. اين اردوگاه حدود 
ترک کرده اند. کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، برای ساکنان اين اردوگاه، مسکن، بھداشت، کار  1980دھه 

و کمک ھای تحصيلی فراھم نموده است، اما آنھا شکايت می کنند که اين کمک ھا به ميزان کافی نيست. اگرچه تعداد نسبتاً 
اين افراد در عرض چند دھه گذشته توانسته اند به ايران بازگردند، اما اکثر آنھا به سازمان ديده بان حقوق بشر زيادی از 

ای کردستان  گفتند که مايلند يا در کشور ديگری مجدداً اسکان داده شوند و يا تبعه کامل عراق بشوند.  اما مقامات دولت منطقه
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مشکالتی که در فوق شرح داده شد، سبب ايجاد اين طرز فکر در ميان بسياری از پناھندگان کرد ايرانی می گردد 
غير که کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، در مورد اسکان مجدد پناھندگان در کشورھای ديگر 

يک پناھنده کرد ايرانی که با سازمان ديده بان حقوق بشر گفتگو داشت اين شکايت عمومی فعال و بی تفاوت است. 
ھيچگونه «را مطرح نمود که به عقيده وی کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در کردستان عراق 

من است و برای پناھندگانی که به اين محل می آيند، احساس مسئوليتی نمی کند، زيرا به عقيده آنان اين منطقه، ا
گيرند  او گفت بسياری از پناھندگان ايرانی که به کردستان عراق می آيند، تصميم می 157»فرصت ھائی وجود دارد.

به جای آنکه برای کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان صبر کنند تا آنھا را به عنوان پناھنده بپذيرد و 
برای اسکان » بسيار کمی«کشورھای ديگر اسکان دھد، خود، مخفيانه به اروپا سفر کنند، زيرا تا کنون موارد  در

  158مجدد پذيرفته شده اند.
  

پناھنده  36سال گذشته، از عراق  تنھا  5بر طبق ارقام کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در عرض 
ی ديگر پذيرفته شده اند. دفتر اين کميسريا در عراق به سازمان ديده بان ايرانی برای اسکان مجدد در کشورھا

 حقوق بشر گفت که در گذشته نه چندان دور، اين دفتر فاقد امکانات الزم برای بررسی به موقع افراد و تعيين
ر در عراق ماه تا يک سال بوده است. اما در اين اواخر، اين دفت 6وضعيت پناھندگی بوده و زمان انتظار بين 

ظرفيت کاری خود را برای تعيين وضعيت پناھندگی افزايش داده و مدت انتظار برای پناھجويانی که اخيراً ثبت نام 
 500، حدود 2007آمار کميسريای عالی نشان می دھد که از سال  159کرده اند، به يک تا سه ماه کاھش يافته است.

، دفتر مزبور ھر ھفته به طور 2012نام نموده اند و از اکتبر  پناھجو در دفتر آن سازمان در کردستان عراق ثبت
  160ايرانی پناھجو را پذيرا بوده است. 10تا  9متوسط حدود 

  
مقامات رسمی کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان به طور کلی در باره رابطه کاری خود با دولت 

گان و پناھجويان ايرانی، ديدگاه مثبتی دارند. يکی از اين منطقه ای کردستان و نيز برخورد آن دولت با پناھند
مقامات رسمی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت آنھا تا کنون موردی را مشاھده نکرده اند که پناھجويان يا 
 پناھندگان ايرانی در دولت منطقه ای کردستان، با اخراج از کشور ياھر گونه تھديد روبرو شوند، اما نمی توانند

يکی ديگر از مقامات رسمی اين کميسريا به سازمان ديده بان حقوق بشر  161اين مطلب را با قاطعيت تأئيد کنند.
مشکالتی داشته اند، » امنيتی«گفت موارد نادری وجود داشته است که برخی از پناھجويان ايرانی که از جھت 

سال گذشته ھيچکس  5کرده و در عرض  انجيگریميتھديد به اخراج شده اند، اما اين کميسريا در اينگونه موارد 
  162به دليل چنين مواردی، به ايران باز گردانده نشده است.

  

                                                                                                                                                                             
سياری از اين پناھندگان ايرانی تابعيت کامل اعطا نمايند اما چنين قدرتی ندارند زيرا اصرار می ورزند که اگرچه مايلند به ب

مطابق قانون اساسی جديد عراق چنين اختياری به آنھا داده نشده است. مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با ديندار زباری 
 .2012مارس  1المللی)، نيويورک، (دستيار مدير روابط خارجی برای امور سازمان ملل و سازمان ھای بين 

 .2012، اربيل (عراق)، نوامبر مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر   157
 ھمان.   158
 کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان مکاتبات پست الکترونيکی (ايميل) سازمان ديده بان حقوق بشر با   159

 .2012اکتبر  2عراق، 
 ھمان.   160
 .2011نوامبر  7اربيل، ان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، مصاحبه سازم   161
 کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان مکاتبات پست الکترونيکی (ايميل) سازمان ديده بان حقوق بشر با   162

 .2012اکتبر  2عراق، 
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اما چندين نفر از  163يک مقام رسمی دولت منطقه ای کردستان نيز نظرات کميسريای عالی را تکرار کرد.
ان امنيتی و اطالعاتی دولت پناھجويان که با سازمان ديده بان حقوق بشر گفتگو کردند اظھار داشتند مأمور

ای کردستان به آنھا اخطار داده اند که از انتقاد علنی از دولت ايران خودداری نمايند و يا اينکه به کلی  منطقه
  فعاليت ھای خود را متوقف نمايند.

  
ه اقامت دولت يکی از پناھجويان ايرانی که مايل بود گمنام بماند، به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت مقامات ادار

به وی گوشزد کردند از فعاليت ھای حقوق بشری که دولت ايران را مورد منطقه ای کردستان و آسايش مکرراً 
وی گفت مقامات او را زير نظر داشتند و چند بار در مورد فعاليت ھايش از او  164انتقاد قرار می دھد، دست بکشد.

ته بود حتی اگر امنيت يک پناھنده ايرانی مطرح باشد، دولت بازجوئی کردند. وی گفت يکی از مأموران به او گف
شخص ديگری ھم از مقامات دولت  165»روابط خود با ايران را فدای آن شخص نخواھد کرد.«منطقه ای کردستان 

  166منطقه ای کردستان، تھديدھای مشابھی را به خاطر فعاليت ھايش در زمينه حقوق بشر شنيده بود.
  

مقامات دولت منطقه ای توسط سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه شدند و در باره تھديدھای اکثر پناھجويانی که 
کردستان برای توقف فعاليت ھای حقوق بشر يا سياسی شان شاکی بودند، ھمچنين اضافه نمودند که آنھا با 

مقامات  گفته مشکالتی در مورد وضعيت اقامتشان يا آزادی سفر در کردستان عراق مواجه ھستند. بر طبق
کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان در اربيل، ھنگامی که پناھندگان نخست به کردستان عراق وارد 

می شوند، بايد نزد دفتر اين کميسريا ثبت نام نمايند و نامه ای از اين دفتر مبنی بر تأئيد ثبت نام خود دريافت نمايند. 
يس محلی برده و يک اجازه اقامت ده روزه دريافت نمايند. آنھا سپس بايد برای سپس بايد اين نامه را به اداره پل

انجام مصاحبه به اداره اقامت دولت منطقه ای کردستان مراجعه کنند و اگر از آنجا گواھی عدم سوء پيشينه امنيتی 
يد شود. اگر در ارتباط با دريافت کنند، سپس می توانند اجازه اقامت دريافت نمايند که بايد ھر شش ماه يکبار تجد

، به آنھا جوازی داده می شود که بايد ھر ماه تجديد گردد. اين مقام عدم سوء پيشينه امنيتی مشکلی وجود داشته باشد
به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت که کارت ثبت نام دفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان معموالً 

را برای دريافت کارت اقامت شش ماھه، واجد شرايط نمايد، مشروط بر آنکه شخص بتواند از بايد بتواند پناھنده 
 167دولت منطقه ای کردستان گواھی عدم سوء پيشينه امنيتی دريافت نمايد.

 

                                                           
يندار زباری (دستيار مدير روابط خارجی برای سازمان ھای بين المللی)، مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با د   163

 .2012مارس  1نيويورک، 
 آسايش نام سازمان امنيت و اطالعات اوليه است که کنترل آن در دست مقامات دولت منطقه ای کرستان می باشد.   164
ه بان حقوق بشر ھمچنين با تعدادی از پناھندگان . سازمان ديد2012مه  19، تلفنی سازمان ديده بان حقوق بشر مصاحبه   165

کرد ايرانی که می گفتند در تظاھرات شرکت داشته اند، مصاحبه نموده است. يکی از آنھا به سازمان ديده بان حقوق بشر 
د تا به گفت که نيروھای امنيتی دولت منطقه ای کردستان، فعاالن ايرانی را که در مقابل کنسولگری ايران تجمع کرده بودن

اعتراض نمايند، مورد ضرب و شتم قرار داده و آنھا را متفرق نمود. مصاحبه  2011سوابق حقوق بشر دولت ايران در سال 
تجمعی در داخل   2011مه  19. يکی ديگر گفت قرار بود در 2012مه  19، »ک«تلفنی سازمان ديده بان حقوق بشر با 

انی سازماندھی شده بود تا نخستين سالگرد مرگ فرزاد کمانگر، فعال و آموزگار سليمانيه برگزار شود که توسط يک فعال اير
کرد که به ھمراه چھار ناراضی سياسی ديگر توسط مقامات ايرانی اعدام شدند، را گرامی دارد،  اما مقامات از برگزاری آن 

انديش جھت اعتراف گرفتن شکنجه ايران: اعدام شدگان دگر «جلوگيری کردند. اطالعيه سازمان ديده بان حقوق بشر، 
-http://www.hrw.org/news/2010/05/11/iran-executed-dissidents-tortured،  2010مه  11، »شدند

confess    .اما به ھر حال آنھا اجازه دادند مراسمی در حومه شھر برگزار شود  . 
 .2011اربيل، نوامبر ، سازمان ديده بان حقوق بشرمصاحبه    166
نوامبر  7اربيل (عراق)، صاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، م   167

2011. 
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سازمان ديده بان حقوق بشر با چند تن از پناھندگان ايرانی گفتگو کرد که ھمگی اظھار داشتند ھم با نيروھای 
اکثريت چشمگير لت منطقه ای کردستان و ھم با مأموران اداره اقامت دچار مشکالت اقامتی شده اند. امنيتی دو

پناھندگان ايرانی که سازمان ديده بان حقوق بشر با آنھا در کردستان عراق مصاحبه کرده است، گفتند  مقامات 
ی ايرانی مخالف که در تبعيد به سر می د از گروه ھاندولت منطقه ای کردستان پناھجويان ايرانی را تشويق می کن

برند و در کردستان عراق مشغول به فعاليت ھستند، يا ازاحزاب سياسی کرد عراق مانند اتحاديه ميھنی کردستان 
بسياری از فعاالن جامعه مدنی  168الل طالبانی يا حزب دمکرات کردستان مسعود بارزانی، تأئيديه دريافت نمايند.ج

  خشنود نبودند زيرا نمی خواستند به ھيچيک از احزاب سياسی وابسته باشند. از انجام چنين کاری
گفت از جانب مقامات رسمی دولت منطقه ای کردستان، فشارھای زيادی بر  ديگر يکی از پناھندگان کرد ايرانی

ليت ھای وی وارد شد که خود را تحت حمايت گروه ھای سياسی درآورد تا بتواند در آنجا زندگی کرده و به فعا
  سياسی اش ادامه دھد:

  
ما [در ايران] شکنجه می شويم که اعتراف کنيم عضو [گروه ھای مخالف] ھستيم، اما اينجا برای اينکه 

بتوانيم مقيم شويم بايد عضو اين گروه ھا بشويم. آنھا ما را مجبور به اين کار می کنند. اين امر، کار فعاالن 
  169حقوق بشر را به خطر می اندازد.

  
اين  حمايتچندين پناھجوی ايرانی در کردستان عراق به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند اگر آنھا از پذيرفتن 

گروه ھای سياسی امتناع کنند،  دريافت اجازه اقامت موقت از مقامات دولت منطقه ای کردستان دشوار خواھد 
کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان،  اين افراد در دفتر ھم با نداشتن چنين حمايتی، حتی اگر  170بود.

مقامات گاھی به آنھا  فقط اجازه کار موقت اعطا می کنند. اجازه کار موقت   ،به  عنوان پناھجو ثبت نام کرده باشند
يکی از پناھجويانی که از پذيرفتن حمايت دارد و پس از آن بايد تجديد گردد.   رمعموالً برای شش ماه اعتبا

ھای مورد نظر دولت منطقه ای کردستان سر باز زده بود به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت ھنگامی که  گروه
، به مقامات دولت منطقه ای مراجعه نمود، آنھا به او گفتند وی عمالً 2012برای تجديد اجازه کار خود در ماه مه 

  171سی درگير شود.يک کارگر مھاجر در کردستان عراق است و نبايد در فعاليت ھای سيا
  

کارکنان دفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان گفتند آنھا از اين شرايط اضافی که توسط دولت 
منطقه ای کردستان بر دوش پناھندگان ايرانی، به ويژه ايرانيان غير کرد گذاشته شده، آگاھند و آماده اند در چنين 

نند يا نمی خواھند از احزاب ايرانی مخالف، تأئيديه بگيرند، ميانجيگری مواردی از جانب ايرانيانی که نمی توا
اما اينگونه ميانجيگری ھا ھميشه  172نمايند تا اطمينان يابند که آنھا در ارتباط با وضعيت اقامتشان مشکلی ندارند.

نطقه ای کردستان به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت ھنگاميکه مقامات دولت م يک پناھنده ايرانیموفق نيست. 

                                                           
دو گروه اصلی ناراضيان ايرانی که به طور علنی در کردستان عراق فعاليت دارند، کمله و حزب دمکرات کردستان    168

ی چندين دفاترسياسی و پايگاه ھای دارای جنگجويان کرد (پيشمرگه)  ايران می باشند. اين احزاب در سراسر منطقه دارا
قبول کردند که ھر گونه فعاليت مسلحانه  1990ھستند که تحت کنترل دولت منطقه ای کردستان می باشد، اما در اوايل دھه 

، ژانويه »نواحی کردنشين آزادی بيان و تجمع در«دولت ايران را متوقف سازند. گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر، عليه 
2009   ،http://www.hrw.org/reports/2009/01/08/iran-freedom-expression-and-association-kurdish-

regions-0   .اعالم کرده اند. . مقامات ايرانی سالھاست که فعاليت ھای اين احزاب را در درون کشور غير قانونی7ص 
 .2012بشر، رانيه (عراق)، نوامبر سازمان ديده بان حقوق مصاحبه    169
اين مراحل به نظر کمی خودسرانه می رسد، زيرا سازمان ديده بان حقوق بشر با برخی پناھجويان مصاحبه کرده است    170

 که از تحت الحمايه قرار گرفتن احزاب سياسی خودداری کرده بودند اما توانسته بودند اجازه اقامت موقت خود را بگيرند.
 .2012مارس  19، فرد گمنامسازمان ديده بان حقوق بشر با  تلفنی بهمصاح   171
نوامبر  6اربيل (عراق)،  مصاحبه سازمان ديده بان حقوق بشر با کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان،    172

2011. 
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از وی خواستند از يک گروه ايرانی مخالف تأئيديه بگيرد، وی به دفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور 
  پناھندگان مراجعه نمود:

  
تی دمشکلی وجود نداشت، اما پس از مکميسريای عالی يک وکيل با من به اداره اقامت فرستاد. در ابتدا 

امی که در سليمانيه بودم آنھا از من می خواستند تأئيديه بگيرم. در حقيقت مشکالت من شروع شد زيرا ھنگ
سازمان آسايش گفت من بايد در سليمانيه اجازه اقامت بگيرم و نامه ای که من در اربيل دريافت کرده ام 

 بار مراجعه کرده ام ھنوز نتوانسته ام اجازه اقامت 20ارزشی ندارد. با وجود آنکه تا کنون بيش از 
   173بگيرم.

  
يک پناھنده ايرانی ديگر به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت به علت شرکت وی در چند راھپيمائی عليه دولت 
منطقه ای کردستان و نيز دولت ايران، مقامات از تجديد اجازه اقامت وی خودداری کرده اند. او ھمچنين گفت 

د و به او اطالع داده اند که وی بايد به ايران باز گردانده مقامات چندين بار وی را برای پرس و جو احضار کرده ان
شود، با وجود آنکه او نزد دفتر کميسريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان، به عنوان پناھجو ثبت نام کرده 

   174است.
  

گفتند  سخن میپناھندگان ايرانی در کردستان عراق ھمچنين در باره احساس عدم امنيت در مدت اقامتشان در عراق 
که به علت مزاحمت يا ارعابی است که توسط مأموران اطالعات و امنيت ايران عليه خانواده ھای آنھا در ايران 
صورت می گيرد. يک پناھنده ايرانی که در حال حاضر در اربيل زندگی می کند به سازمان ديده بان حقوق بشر 

کشور را ترک کرده و به کردستان عراق پناھنده شده، برای  گفت مقامات امنيتی ايران پس از آنکه دريافتند وی
خواھر و اعضاء خانواده اش ايجاد مزاحمت کردند. او گفت تا چند ماه پيش، يکی از بازجوھايش در ايران ، مردی 

می شناخت، پيام ھای کتبی تلفنی  و ايميل ھائی برايش می فرستاد و ادعا می کرد  »غفاری«که وی او را به نام 
را از طريق بستگان وی در ايران نيز می فرستاد که  ئیکجا زندگی می کند. غفاری اغلب پيام ھا اوداند که  می

 2011در نوامبر پناھنده ديگری  175را به راحتی ربوده و به ايران باز گردانند. اونيروھای امنيتی ايران می توانند 
افرادی چندين بار با تلفن ھمراه وی  تماس گرفته اند و   که در طی سال گذشتهبه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت 

  176وی را مورد تھديد قرار داده اند.
  

پناھنده ای ديگر به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت  که اگرچه وضعيت وی در کردستان عراق دشوار است، اما 
ران ادامه می دھد. رحمانی به موارد نقض حقوق بشر در اي در باره گزارش تھيه وی کماکان به مستند ساختن و

با روزنامه بريتانيائی  2011ژوئيه  22بان حقوق بشر گفت پس از مصاحبه ای که وی در تاريخ  سازمان ديده
گاردين انجام داد که در آن در مورد تعداد کثير افرادی که در زندان ديزل آباد کرمانشاه در انتظار اعدام ھستند 

ده او را در ايران مورد تھديد قرار دادند تا وی تحت فشار قرار گرفته و ديگر در سخن گفت، مقامات ايران خانوا
  177باره موارد نقض حقوق بشر که در ايران صورت می گيرد، سخنی نگويد.

  
بسياری از پناھندگان از اين موضوع وحشت خود را ابراز نمودند که نيروھای اطالعاتی و امنيتی ايران قادرند 

چند تن از آنھا به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند ايران دارای پايگاه ان عراق فعاليت نمايند. آزادانه در کردست
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51 2012ديده بان حقوق بشر  دسامرب 

 178باشد. ھای جمع آوری اطالعات، به نام کارگاه رمضان، در چندين شھر کوچک و بزرگ در کردستان عراق می
اند، از جمله برای صدور اجازه برای  آنھا گفتند اين دفاتر در گذشته برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار گرفته

سفر به ايران، و گردآوری اطالعات در باره احزاب کرد عراقی و نيز چھره ھای مخالف ايرانی. سازمان ديده بان 
که عوامل ايرانی، پناھندگان يا را تأئيد نمايد  حقوق بشر، خود قادر نبوده است مستقالً صحت اين اظھارات 

  ر کردستان عراق تھديد  می کنند يا ھدف قرار می دھند.پناھجويان ايرانی را د
  
  

                                                           
. کارگاه رمضان اشاره به دفاتری است که توسط وزارت 2012ديده بان حقوق، اربيل، نوامبر  سازمانمصاحبه    178

 اطالعات و سپاه پاسداران انقالب ايران در خاک بيگانه اداره می شود.



ا رفتند...            52  چرا آ

 
 

  و تشــــکر تقدير
  

تحقيق و نگارش اين گزارش توسط فراز صانعی، پژوھشگر بخش خاورميانه و شمال افريقا در سازمان ديده بان 
ک، رئيس حقوق بشر، انجام گرفته است. جو استورک، معاون رئيس بخش خاورميانه و شمال افريقا، بيل فرلي

وب، پژوھشگر ارشد بخش -اما سينکلربخش برنامه ريزی سياست پناھندگی، اين گزارش را ويرايش کرده اند. 
اروپا و آسيا ميانه، و مريوان حما، محقق کونيگ با بخش خاورميانه و شمال افريقا نيز اين گزارش را ويرايش 

يده بان حقوق بشر، و تام پورتيس، معاون رئيس کاليو بالدوين، مشاور حقوقی ارشد در سازمان دنموده اند. 
، دستيار بخش خاورميانه و شمال افريقا در مراحل تھيه جيليان اسالتسگربرنامه، اين گزارش را مرور نموده اند. 

گزارش ياری کرده است. گريس کوی، مدير انتشارات، فيتزروی ھپکينز، مدير مراسالت، و آنا الپريور، مدير 
  اند. رش را برای انتشار آماده نمودهطراحی، اين گزا

  
دفاتر کمسيريای عالی پناھندگان در ترکيه و عراق جھت سازمان ديده بان حقوق بشر ھمچنين مايل است از 

سرگذشت و تجارب خود را  که برای تھيه اين گزارش، و ھمچنين از ايرانيانی ھای اين گزارش بررسی پيشنويس
   يد.با ما سھيم شدند، سپاسگزاری نما
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