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 Human Rights  حقوق بشر

  
   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١۶ دسمبر ١٣
  

   جھانی حقوق بشر،ۀاعالمي
  شود حداقل حقوق انسانی ماست که ھيچ بندی از آن در ايران رعايت نمی

 !ی انديشيدا  و بايد چاره

  
 جھانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و اين روز به عنوان ۀ، اعالمي١٩۴٨مبر دس ١٠در تاريخ 

ملل متحد، ، در کميته سوم مجمع عمومی )١٣٩۵ ]عقرب[آبان ٢۵( ٢٠١۶مبرنو ١۵. ن شدئيروز جھانی حقوق بشر تع

شود که به عنوان عضو  نامه به دولت ايران يادآور می اين قط.  نقض حقوق بشر در ايران تصويب شدۀای دربار نامهقطع

بشر، ملزم به پايان بخشيدن به تمام موارد نقض حقوق  منشور جھانی حقوق ۀکنندء و يکی از اعضای امضا متحدملل

 .باشد بشر در ايران می

ھا   انسانۀاند و در حرمت و حقوق با ھم برابرند، ھم  افراد آزاد زاده شدهۀ جھانی حقوق بشر آمده است که ھمۀدر اعالمي

 ديگری، ۀيد سياسی يا ھر عقيدھيچ تمايزی از ھر طيف که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذھب، عقا بی

تمامی حقوق در اين  ۀشايست ی، محل تولد يا در ھر جايگاه ديگری که باشند،ئستگاه اجتماعی و ملی، وضعيت داراخا

 افراد جامعه حق آزادی انديشه و بيان و ۀھم ھر فردی سزاوار زندگی و آزادی است، اين که از جمله .اعالميه ھستند

ھمه از امنيت  دارند، را دارند، ھمه حق ايجاد تشکل و تجمع و سنديکا و اتحاديه را لخواه خودد عقيده و انتخاب دين

زنان و مردان  ھمه برای کار برابر، مزد برابر دريافت کنند، ھمه حق کار داشته باشند، اجتماعی برخوردار باشند،

شرافت ھيچ کس نبايد مورد تعرض  يگان باشد،ی و پايه برای ھمه اجباری و رائآموزش ابتدا  برابر داشته باشند،حقوق

ھيچ کس  ند،اتوقيف، حبس يا تبعيد کرد، ھمه در برابر قانون برابر به طور خودسرانه ھيچ فردی را نبايد قرار گيرد،
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داشته  را ھمه حق دسترسی به دادگاه علنی و عادالنه و مستقل  مورد شکنجه و آزار و بيرحمی قرار بگيرد ودباي نمی

  . باشند

 جھانی حقوق بشر با قوانين و سياست و عملکرد حاکمان در ۀی از اعالميئ را بايد بپذيريم که تطبيق بندھااين واقعيت تلخ

 حقوق ۀکنند و نقض گسترد  مانند ايران امکان پذير نيست، چرا که حتی به قانون اساسی خود عمل نمیئیکشورھا

  . سيستم حاکم بر کشور ما ايران بوده و با اين قوانين خواھد بودای عادی در ھای سال است که رويه انسانی، سال

شاھديم که ... ؛ مثل کنوانسيون حقوق کودکان يا کنوانسيون حقوق زندانيان و ئیھا علی رغم پيوستن ايران به کنوانسيون

ھای ما نيز نشان از  ندانوضعيت اسف بار ز. اند ھای اخير اعدام شده و يا در صف اعدام ايستاده کودکان بسياری در سال

نسبت به ( اول در جھانۀسفانه کشور ما در رتبأھای اخير که مت ھا در سال افزايش اعدام. ھای گسترده دارد حقوقی اين بی

  . ھزار نفر در نوبت اعدام ھستند ۵ھم اکنون فقط . قرار دارد، به جای کاھش رو به گسترش است) جمعيت

ھای قومی، مذھبی و دگرانديشان و  برای فعاالن مدنی، سياسی، حقوق بشری و اقليتروند افزايش احکام ناعادالنه 

توان   اين موارد میۀھای اخير رو به افزايش بوده است؛ از جمل روزنامه نگاران و نويسندگان و ھنرمندان خاصه در ماه

بھکيش، پرستو فروھر و ھای آسيب ديده و دادخواه مانند منصوره  ھای جديد برای خانواده به پرونده سازی

اشاره کرد و امروز در روز جھانی ... ، آتنا دائمی، آسو رستمی و ئیھای خشونت بار افرادی مانند گلرخ ايرا دستگيری

  . سال حکم ناعادالنه، توسط قرارگاه ثارهللا در منزل بازداشت شد ٧حقوق بشر، اميد علی شناس برای گذراندن 

ای عادی بدل شده است، مانند  ھا، به رويه ئینديشان و حمله به مراسم و گردھم آدر جمھوری اسالمی سرکوب دگرا

 موسوم به ۀاز کشته شدگان پروند(يورش به شرکت کنندگان در مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوينده

 ۀگزار شود، ولی با حملکه به دعوت کانون نويسندگان ايران قرار بود در امام زاده طاھر بر) یئ ھای زنجيره قتل

نيروھای امنيتی و اطالعاتی و ضرب و شتم و دستگيری چند نفر از شرکت کنندگان، از برگزاری مراسم جلوگيری 

ی به ھمراه پسرش مزدک که مورد ضرب و جرح ئ ھای زنجيره  قتلۀدر اين مراسم ناصر زرافشان، وکيل پروند. کردند

شديد قرار گرفت و بکتاش آبتين و محمد مھدی پور به طور موقت بازداشت شدند و در حال پرونده سازی برای دو نفر 

يا حمله به تجمع صنفی کارگران شرکت واحد مقابل شھرداری که به دعوت . از آنان ھستند که با قرار کفالت آزاد شدند

کارگران با  .کارگران شرکت واحد و برای پيگيری مطالبات صنفی خود، از قبيل حق مسکن، گرد آمده بودندسنديکای 

که حق تجمع و تشکل و اعتراض، جزو حقوق  رو شدند، در حالیه ضرب و شتم و بازداشت موقت تعدادی روب

  .شھروندی ماست و جلوگيری از اين حقوق، نقض آشکار حقوق بشر است

ھای به شدت تبعيض آميز  کند، از حجاب اجباری و سنگسار و اسيدپاشی و قوانين و رويه نان نيز بيداد میخشونت به ز

ھا و دوچرخه سواری  ھا، مانند ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه  مردساالر تا تفکيک جنسيتی و ديگر محروميتۀجامع

   .ھای اجتماعی دور کنند شانند و از عرصهھا بک و غيره، تا نيمی از جمعيت فعال و معترض را به کنج خانه

 کودکان کار و خيابان و آوارگی و ۀھا عدم امنيت شھروندان، بيکاری و فقر شديد و گسترد حقوقی از ديگر موارد اين بی

ھا،  ی به دليل ناامن بودن و خرابی جادهئ ھا، روسپی گری، اعتياد، گسترش حوادث جاده  کارتن خوابۀخانمانی گسترد بی

ای برای بھبود اين شرايط وجود ندارد، زيرا خود مسبب آن  آب و ھوای آلوده و افزايش پارازيت است که ھيچ اراده

به دنبال درمان درد خود ھستند، با ...  مقطعی از قبيل دست فروشی، کولبری و  حلھای ھستند و زمانی که مردم با راه 

 .کشند ھا را زخمی کرده يا می کولبران و چھارپايان آن ليک گلوله، حتی در مواردی با ش. آزار و اذيت مواجه می شوند
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شاھدی بر فشارھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی بسيار است که از طرف حکومت به  ھا در جامعه،  افزايش خودکشی

انی در حل ھای باز جامعه، خودکشی معلمی است که به دليل ناتو  مورد از اين زخم ترين تازه. شود مردم تحميل می

  .مشکل اقتصادی خانواده، خود را به دار آويخت

 امکانات و محروم بودن از ساده ترين حقوق  ترين ئیعدم دسترسی زندانيان به خدمات بھداشتی و درمانی و نبود ابتدا

ن اعتصاب اي. ای جز اعتصاب غذاھای طوالنی را برای زندانيان باقی نگذاشته است انسانی و قانونی يک زندانی، چاره

شوند  ول رو به رو میؤبرد و در غالب موارد با بی تفاوتی مقامات مس غذا گاھی زندانی را تا پای مرگ پيش میھای 

توان به اعتصاب غذای آرش صادقی، مرتضی مرادپور، محمدعلی طاھری، علی شريعتی، مھدی رجبيان، بھنام  که می

برند  سر میه آنان ھم اکنون در شرايط وخيمی ب. خته است، اشاره کردموسيوند و سعيد شيرزاد که به تازگی لبانش را دو

عدم .  حق آن ھا و حل مشکالت ديگر زندانيان وجود نداردهھای ب  به خواستئیای برای پاسخ گو  ھيچ ارادهًو ظاھرا

ھای سال   سال عادالنه باعث شده است که بسياری از زندانيان،ۀدسترسی به دادرسی قانونی و برخورداری از محاکم

ھای انسانی و قانونی خود از جمله آزادی انديشه و بيان و عقيده و يا حتی   برای خواستًابدون دليل و يا صرف

ھای خودسرانه و بی ضابطه، ناپديد کردن قھری، شکنجه و  دستگيری. سر برنده ھا ب ھای صنفی خود در زندان خواست

 با شرايط بدتر يا حبس خانگی مخالفان، از جمله مواردی است که ئیھا ستانآزار بدنی و روانی، تبعيد زندانيان به شھر

 .ای عادی بدل شده است در جمھوری اسالمی، به رويه

توان با زور و فشار و زندان و  کنيم و معتقديم نمی شمار حقوق شھروندی مردم ايران را به شدت محکوم می ما نقض بی

ردم را خاموش کرد، ھمان گونه که شاھديم فريادھای حق طلبی مردم حتی اعدام، صدای اعتراض و دادخواھی م

و رساتر از گذشته  ھای آسيب ديده ھر روز رسا ھا و خانواده  ما از کارگران، معلمان، زنان، دانشجويان، اقليتۀستمديد

 .شود می

لغو مجازات «، »و عقيدتیآزادی زندانيان سياسی «کيد بر سه خواست حداقلی خود؛ أپارک الله، ضمن ت ما، ماداران

 جمھوری ۀِ، سرکوب وحشي» آمران و عامالن کشتارھای صورت گرفته در طول حکومت اسالمیۀمحاکم«و » اعدام

 جھانی يۀاعالم داريم کنيم و اعالم می اسالمی عليه فعاالن سياسی، مدنی، صنفی و دادخواھان را به شدت محکوم می

ای بر اين بيدادگری  شود و بايد چاره  ھيچ بندی از آن در ايران رعايت نمیحقوق بشر، حداقل حقوق انسانی ماست که

  !انديشيد

 مادران پارک الله ايران
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