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  )FIDH(ھای حقوق بشر  المللی جامعه فدراسيون بين

  عضو آن و سازمان

  )LDDHI( دفاع از حقوق بشر در ايران ۀجامع

  ی اروپا ـ ايران ِوگوھای حقوق بشری اتحاديه گزارش برای گفت

  )١٣٩۶ ]عقرب[ آبان٢٩ (٢٠١٧مبر  نو٢٠
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  اروپا ـ ايرانۀھای حقوق بشری اتحادي بحثگزارش برای 
 ١...................................................شوند بيش از يک اعدام در روز، نوجوانان نيز اعدام می: ـ مجازات اعداميک 

 ٣........ مورد ناپديد کردن قھری حل ناشده باقی مانده است۵٠٠ زندانی سياسی در حبس خودسرانه؛ بيش از ١٠٠٠دو ـ 

 ۶...............................................................................ھای دينی و جوامع قومی تبعيض عليه زنان، اقليت سه ـ 

 ٧..................................................................................................... نقض نامحدود حقوق کارگری چھار ـ

 ٨........................................................................................................................................ھا يادداشت

  .دھد  زمينه رخ میفاحش ترين موارد نقض حقوق بشر در ايران کماکان در چھار

 شوند بيش از يک اعدام در روز، نوجوانان نيز اعدام می: يک ـ مجازات اعدام

، اعدام بيش ٢٠١٧از آغاز سال .  دوم قرار داردۀايران، در ميان مجريان اعدام در سراسر جھان، پس از چين، در رتب
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ش از اين باشد، زيرا دولت مردان اطالعات آمار واقعی ممکن است بسيار بي.  تن در اين کشور ثبت شده است۴٣۵از 

  . دارند مربوط به اعدام را پنھان نگه می

مھمترين «المللی حقوق بشردر رديف  گيرد که بر اساس حقوق بين ايران مجازات اعدام را برای جرائمی به کار می

ط به مواد مخدر و به اصطالح ھای مربو ھای سياسی، اقتصادی، دينی، جرم گيرند ـ به ويژه جرم قرار نمی» ھا جنايت

ھای سياسی و جرايم مربوط به  ھای دينی اغلب به خاطر فعاليت اعضای برخی از جوامع قومی و اقليت. ھای جنسی جرم

زنی به نام . اند قوانين ايران ھمچنين سنگسار را برای زنا مقرر کرده. شوند به مرگ محکوم و اعدام می» امنيت کشور«

   به سنگسار محکوم شد٢٠١۶  در سالفريبا خالقی

بر اساس قانونی که در آبان . شود  درصد ـ به جرايم مربوط به مواد مخدر مربوط می٧۵ تا ۶٠ھا ـ از  بيشتر اعدام

 در مجلس تصويب شد، مقدار انواع مواد مخدر برای صدور حکم الزامی اعدام افزايش يافت و انتظار ١٣٩۶]عقرب[

بعضی از نمايندگان مجلس در . ِطور نسبی کاھش دھد ای مربوط به مواد مخدر را بهھ رود اين تحول شمار اعدام می

ھا را به  ھای قاچاق مواد مخدر شمار اين اعدام  کوشيدند با پيشنھاد الغای مجازات اعدام در مورد بعضی از شيوهءابتدا

 ۀبه گفت. نگھبان قانون اساسی رد شده و شورای ئي قضاۀ مخالفت شديد قوۀاما، اين پيشنھاد در نتيج. شدت کاھش دھند

  . تن قاچاقچی مواد مخدر در حال حاضر محکوم به اعدام ھستند۵.٠٠٠اعضای مجلس، دست کم 

 خاطر اين جرايم جدی  دارند و خطر اعدام به قوانين ايران مجازات اعدام را برای جرائم دينی نيز مقرر می

 شھر در نزديکی شھر کرج ئی در زندان رجا١٣٩٣ ]ميزان[ زنجانی در مھرماهمحسن امير اصالنی. است

حکم اعدام برای جرايم دينی در موارد ]. ١[ محکوم شده بود» بدعت در دين اسالم«او به اتھام . اعدام شد

  :د شده است، برای نمونهئياخيری صادر و تأ

 ی اجتماعی در مھر ھا  عليه اسالم و قرآن در شبکهئیھا  به خاطر انتشار نوشتهمحمد نوری و سينا دھقان

ديوان عالی کشور . آنھا سپس به اتھام سب پيامبر اسالم به اعدام محکوم شدند.  دستگير شدند١٣٩۴]ميزان[

 .د کردئيأ ت١٣٩۵حکم اعدام آنھا را در بھمن 

 طب تکميلی و آلترناتيو« بيماران از طريق ۀ، بنيانگذار گروه عرفان حلقه که به معالجمحمد علی طاھری «

او به سب پيامبر اسالم، ارتداد و .  برای دومين بار به اعدام محکوم شد١٣٩۶ ]اسد[ دارد، در مرداداعتقاد

 نقض ١٣٩۶ديوان عالی کشور اين حکم را در اوايل آبان .  و تبانی عليه امنيت ملی متھم شده بودئیگردھما

 .کرد

اين نوجوانان در اغلب موارد، تا رسيدن به ]. ٢[دارند قوانين ايران مجازات اعدام را برای متھمان نوجوان مقرر می 

، ايران دست کم چھار ٢٠١٧مبر  تا اوايل نو٢٠١٧ جنوری ١از . شوند مانند و پس از آن اعدام می  در زندان می١٨سن 

 ،٢٠١٧مبر در اوايل نو.  متھم شده بودند١٨ تن را به خاطر جرايمی اعدام کرده است که به ارتکاب آنھا در سن پيش از

  .بردند، اما شمار واقعی اين متھمان ممکن است بيشتر باشد  متھم نوجوان زير حکم اعدام به سر می٨۶دست کم 

آنھا بر . مانند شوند و از داشتن وکيل محروم می  عادالنه برخوردار نمیۀبسياری از زندانيان محکوم به اعدام از محاکم

ھای ديگر بدرفتاری در  ِطور معمول در اثر شکنجه يا شکل د که بهشون  محکوم میئیھا ھای مبھم و اعتراف اساس اتھام

  .شود  بازداشت پيش از محاکمه انجام میۀدور

با نزديک شدن . شدند ، بسياری از فعاالن سياسی زندانی به پايان حکم زندان خود نزديک می)١٩٨٨ (١٣۶٧در سال 

 زندانی سياسی پس از ٧٠٠٠ تا ۴٠٠٠بين . صادر کردندتاريخ آزادی آنھا، دولتمردان ايران دستور اعدام آنھا را 
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ھای دسته   مرتکبان اين اعدامۀدولت مردان ايران تاکنون از اجرای عدالت دربار.  اعدام شدند، فوری دوبارهۀمحاکم

اند  المللی بايد جنايت ضد بشری تلقی شود، سر باز زده ھای گسترده که بر اساس حقوق بين جمعی و اذعان به اين جنايت

]٣[ .  

  :خوانيم تا از ايران بخواھد  اروپا را فرا میۀما اتحادي 

 .اجرای مجازات اعدام را به عنوان گامی در راه الغای کامل اين مجازات تعليق کند -

 .ھای اعدام متھمان نوجوان را فوری لغو کند حکمۀ کلي -

عدام در برابر چشمان مردم به قانونی را برای منع مجازات اعدام در مورد نوجوانان، منع سنگسار و ا -

 .تصويب برساند

موريت أ، فوری يا خودسرانه دعوت کند و به اجرای مئیھای فرا قضا برای اعداممتحد  ملل ۀاز گزارشگر ويژ -

 .او کمک برساند

ھا را مورد پيگرد قرار دھد و از انکار  والن اين اعدامؤ تحقيق کند، مس١٣۶٧ سال ۀھای گسترد در مورد اعدام -

   .ق بستگان قربانيان برای دانستن حقيقت و محل دفن عزيزان آنھا دست برداردحقو

 

   مورد ناپديد کردن قھری حل ناشده باقی مانده است۵٠٠ زندانی سياسی در حبس خودسرانه؛ بيش از ١٠٠٠دو ـ 

ھای  خاطر فعاليتً تن به داليل صرفا سياسی يا به ١.٠٠٠، در حدود ١٣٩۶ ]عقرب[بر اساس برآوردھا در اواسط آبان

ِطور منظم قربانی  زندانيان سياسی به. گذرانند ھای طوالنی زندان را می نگاری حکم حقوق بشری يا کار روزنامه
آنھا در زندان در شرايط غيرقابل تحمل به سر . شوند ھای صلح آميز می بازداشت خودسرانه و زندان به خاطر فعاليت

  :شود  ارائه می در زير چند نمونه. شوند میبرند و از دسترسی به وکيل محروم  می

 پژوھشگر اسالمی، نويسنده و سخنگوی پيشين شورای شھر تھران، پس از بازگشت از اروپا صديقه وسمقی ،

تبليغ «و » اقدام عليه امنيت ملی«او به اتھام .   بازداشت شد١٣٩۶ ]ميزان[ مھر٣٠ سال در روز ۵پس از 

ِطور غيابی  به ١٣٨٨ھای پس از انتخابات رياست جمھوری سال  اعتراضبه خاطر مشارکت در » عليه نظام
 حمايت از آسيب ۀعضويت در کميت«و » عضويت در جنبش سبز اميد«. به پنج سال زندان محکوم شده بود

خانم وسمقی . او ھر دو مورد راتکذيب کرد. ھا بود  داليل طرح اين اتھامۀاز جمل» ١٣٨٨ديدگان رويدادھای 

 ٢٠٠بيش از ( يک ميليارد تومان ۀ با قرار وثيق]عقرب[ آبان١٣وی در روز .  استئی شديد بيناضعف دچار

  .آزاد شد) ھزار يورو

 المللی  ھای عضو فدراسيون بين يکی از سازمان(، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نرگس محمدی

 خود، حکم دوم زندان به ۀ سال۶ با پايان حکم زندان ١٣٩۵ ]حوت[ اسفند٧در تاريخ ) ھای حقوق بشر جامعه

 و ئیگردھما«برد به اتھام   زمانی که در زندان به سر می١٣٩۵او در ارديبھشت .  سال را آغاز کرد١٠مدت 

 عالی پيشين ۀبه خاطر ديدار با نمايند ـ» تبليغ عليه نظام«، »تبانی به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت ملی

محاکمه شده ] ۴[»  گروھک غيرقانونی لگامۀت در بنيانگذاری و ادارشرک« اروپا کاترين اشتون ـ وۀاتحادي

  .خانم محمدی دچار آمبولی ريه و فلج عضالنی است. بود

 در زندان بوده ١٣٩٠ ]سنبله[، عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، از شھريورعبدالفتاح سلطانی 

از جمله از »  و تبانی عليه امنيت ملیئیگردھما«، »تبليغ عليه نظام« به اتھام ١٣٩٠ ]حوت[او در اسفند. است
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برگ در سال ن حقوق بشر نورۀبا قبول جايز» کسب مال حرام«طريق بنيانگذاری کانون مدافعان حقوق بشر و 

 ١٠سپس، حکم زندان به .  سال محروميت از اشتغال به وکالت محکوم شد٢٠ سال زندان و ١٨، به ١٣٨٨

 . ل به حرفه به دو سال کاھش يافتسال و حکم ممنوعيت از اشتغا

 به خاطر انتشار » تبليغ عليه نظام« به اتھام ١٣٩۶ ]سنبله[نگار، در اوايل شھريور ، روزنامهسروش فرھاديان

 به يک سال زندان ١٣٨٨ در انتقاد از حبس خانگی نامزدھای انتخابات رياست جمھوری سال ئیھا مقاله

 به ھمين اتھام به ھفت ماه زندان محکوم شده بود، اما دادگاه ١٣٩۶ ]ثور[تر در ارديبھشت او پيش. محکوم شد

  .تجديد نظر محکوميت را به جريمه کاھش داده بود

 به » هئي قضاۀاھانت به رئيس قو« به خاطر ١٣٩۶ ]سرطان[نگار قديمی، در تير ، روزنامهعيسی سحرخيز

اھانت به مقام «دو سال زندان به خاطر او دو ماه پيش از آن پس از گذراندن . شش ماه زندان محکوم شد

  .آزاد شده بود» ای و تبليغ عليه نظام رھبری آيت هللا علی خامنه

 خود بازداشت و ۀ به داليل نامعلوم در خان١٣٩۵ ]حوت[ اسفند٢۶ گفتگو در تاريخ ۀ، سردبير نشريمراد ثقفی 

  . آزاد شد١٣٩۶ ]ثور[ ارديبھشت٣١در تاريخ 

 جوزا[در گزارشی در خرداد» نشر اکاذيب« خبری نجف آباد نيوز به اتھام تگاهدس، خبرنگار حسين موحدی[ 

حکم او در تاريخ .  ضربه شالق محکوم شد۴٠ليس، به و موتورسيکلت به دست پ٣۵ توقيف ۀ دربار١٣٩۵

ھای مشابه به شالق محکوم  نگاران ديگر نيز به اتھام بعضی از روزنامه.  شدء اجرا١٣٩۵ ]جدی[ دی١۵

  .دان شده

بردند، در اثر ضرب و   زندانی که اغلب آنھا به داليل سياسی در زندان به سر می۵٠ تا کنون، در حدود ٢٠٠٣از سال 

. اند ھای ديگر شکنجه و رفتار ظالمانه و محروميت عمدی از مراقبت درمانی جان خود را از دست داده جرح، شکل

در . شود  بکارت و شالق برای زندانيان به کار گرفته می از جمله قطع عضو، درآوردن چشم، آزمايشئیھا مجازات

  :شود  ارائه میئیھا زير نمونه

  و قطع دست يک دزد ديگر در ١٣٩۶ ]سنبله[ شھريور٢٩حکم قطع دست سه دزد در زندان قم در تاريخ 

 . درآمدء به اجرا١٣٩۶ ]ميزان[ مھر٢٧زندان مشھد در تاريخ 

 در شيراز، دست اوبه خاطر ١٣٩۶ ]ثور[خاطر قتل در ارديبھشت روز پيش از اعدام يک زندانی به ١٠ 

  .دزدی قطع شد

 ناپديد ۀدربارمتحد گروه تحقيق ملل . شوند فعاالن سياسی و مدافعان حقوق بشر اغلب قربانی ناپديد کردن قھری می

 ۀرد حل نشد مو۵٢٨دست کم ) ٢٠١٧ جوالی(در آخرين گزارش خود ) WGEID(ھای قھری يا غير داوطلبانه  کردن

را ذکر کرده است، اما سرنوشت و محل نگھداری شمار ديگری از اشخاص نيز )  زن١٠٢شامل (ناپديد کردن قھری 

  :نامعلوم است، از جمله

 نگار ديگر، به ترتيب در  ، يک روزنامهيغما فشخامی اعتماد، و ۀ، معاون سردبير روزنامئیساسان آقا

ھای آنھا نامعلوم است و آنھا از ديدار با وکيل  اتھام. اند بازداشت شده ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد٢٩ و ٢١ھای  تاريخ

 .ھای شان محروم ھستند مدافع و خانواده

 در درگيری مسلحانه ١٣٩۶ ]سذطان[ تير٢ُ، عضو کومله، گروه مخالف کرد، در تاريخ رامين حسين پناھی 

  . از او نيستبا نيروھای امنيتی در استان کردستان دستگير شد و از آن پس خبری
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  :اند ھای فعاالن به خاطر پيگيری سرنوشت عزيزان خود را درخواست عدالت برای آنھا با آزار مواجه بودهخانواده

 ناپديد ۀدر بارمتحد به خاطر شکايت به گروه تحقيق ملل » تبليغ عليه نظام« به اتھام پور راحله راحمی 

 به دو سال ١٣٩۵ ]دلو[ خود در بھمنۀ برادر و برادرزادھای قھری يا غير داوطلبانه در مورد سرنوشت کردن

 دستگير شد و دخترش که در ١٣۶٢برادر او، فعال سياسی حسين راحمی پور که در سال . زندان محکوم شد

ھا، چند  ھمسر حسين راحمی پور که دستگير شده بود، بنا به گزارش. اند زندان به دنيا آمد، از آن پس ناپديد شده

  .آن آزاد شدماه پس از 

 سال ١۵ به خاطر ارتباط با گروھی مخالف در خارج از کشور حکم ١٣٨٨ که از سال مريم اکبری منفرد 

ھای قھری يا غير داوطلبانه   ناپديد کردنۀ دربار متحدگذراند، به خاطر شکايت به گروه تحقيق ملل زندان را می

اين گروه تحقيق در سال .  درمانی شده است، در زندان قربانی آزار و محروميت از مراقبت٢٠١۶در سال 

 خواھر و برادر خانم اکبری منفرد شد که ممکن است از ۀ از دولت ايران خواھان اطالعاتی دربار٢٠١٧

  ]. در باال١نگاه کنيد به بخش [ زندان باشند ١٣۶٧قربانيان کشتارھای سال 

 نيروھای امنيتی در ۀ گلولخواست عدالت برای پسرش که به ضرب به خاطر در١٣٨٨ از سال شھناز اکملی 

او در .  کشته شد، بارھا بازداشت شده و آزار ديده است١٣٨٨ھای پس از انتخابات رياست جمھوری  اعتراض

  . به يک سال زندان و ممنوعيت از سفر به خارج محکوم شد١٣٩۶ ]ميزان[مھرماه

ھا در خارج و بستگان آنھا در ايران با  برند و کارکنان رسانه  شدن به سر میھا در ايران در خطر دائمی تعطيل رسانه

  :رو ھستنده  روبئیتعقيب و آزار قضا

 پس از انتشار عکسی از ميرحسين موسوی، يکی از ١٣٩۶ ]ميزان[ مھر١٢در روز » مستقل «ۀروزنام ،

برد،   حبس خانگی به سر می که به ھمراه ھمسر خود ھنوز در١٣٨٨نامزدھای انتخابات رياست جمھوری 

  .توقيف شد

 برند، در معرض آزار و  سی که در ايران به سر می بی نگاران بخش فارسی بی ھای روزنامهاعضای خانواده

 ۀنگار پيشين و کنونی بی بی سی از ھرگونه معامل روزنامه١۵٠از  اند و پيش از جمله بازداشت قرار داشته

  .اند مالی ممنوع شده

  :خوانيم تا از ايران بخواھد ی اروپا را فرا می هما اتحادي 

 صلح آميز از آزادی بيان، آزادی ۀ زندانيان سياسی را که به خاطر استفادۀشرط کليو فوری و بدون قيد  -

برند ـ از جمله مدافعان حقوق   مسالمت آميز و آزادی تشکل در ايران در حبس خودسرانه به سر میئیگردھما

  . مستقل، فعاالن حقوق زنان و فعاالن سياسی ـ آزاد کندئی، فعاالن سنديکانگاران بشر، روزنامه

ھای مستقل حقوق  مسالمت آميز و آزادی تشکل را تضمين کند و به گروهئیرعايت آزادی بيان، آزادی گردھما -

  . فعاليت و نظارت بر وضعيت حقوق بشر در کشور خود را بدھدۀبشری اجاز

ردن شکنجه و رفتار ظالمانه در پيش بگيرد و کنوانسيون ضد شکنجه و رفتارھا و  را برای متوقف کئیھا اقدام -

 ءھای ظالمانه، غيرانسانی يا تحقير آميز ديگر و پروتکل اختياری آن را تصويب کند و به اجرا مجازات

  .بگذارد

  .ند زندانيان را به مراقبت درمانی و بھداشتی مناسب و کافی تضمين کۀبه سرعت دسترسی فوری ھم -

   . سرنوشت و محل قربانيان به بستگان آنھا اطالع دھد و به آزار بستگان قربانيان خاتمه بدھدۀدربار -
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 وضعيت حقوق بشر در ايران و ۀدربارمتحد  ملل ۀالمللی، مثل گزارشگر ويژ به نھادھای نظارتی بين -

 حقوق بشر، که از اواخر سال ھای المللی جامعه المللی حقوق بشر مثل فدراسيون بين ھای مستقل بين سازمان

  .اند، بدون قيد و شرط امکان ورود بدھد ت به ايران دريافت نکردهأ اعزام ھيۀ تاکنون اجاز١٣۵٧

  

  ]۵ [ھای دينی و جوامع قومی تبعيض عليه زنان، اقليت سه ـ

حقوق زنان در . کنند  میقوانين ايران، از جمله قانون مجازات اسالمی، قانون مدنی و قانون خانواده حقوق زنان را نقض

ارث، حضانت کودکان، ممنوعيت تحصيل در تعدادی از : شود، از جمله در مورد عمل نيز به ھمين ترتيب نفی می

  :شود  ارائه میئیھا در زير نمونه. ھا و آزار و پيگيری فعاالن حقوق زن ھا در دانشگاه، اشتغال به بعضی از شغل رشته

 توانمندسازی زنان در ۀزن و عکاس خبری پس از شرکت در کارگاھی دربار، فعال حقوق زاده عاليه مطلب 

او سپس در .  دستگير و در اواخر ھمان ماه آزاد شد١٣٩۵ ]قوس[گرجستان و بازگشت به ايران در اوايل آذر

  . به سه سال زندان محکوم شد١٣٩۶ ]اسد[مرداد

 روز با قرار وثيقه به ١٧تگير و پس از  دس١٣٩۵ ]دلو[ُ، فعال کرد حقوق زنان، در بھمنفرزانه جاللی 

  . ميليون تومان آزاد شد٣٠٠ مبلغ

 به نمايندگی مجلس انتخاب شد، از ورود به مجلس محروم شد زيرا ١٣٩۴ ]دلو[، زنی که در بھمنمينو خالقی 

  .ھا با مردی دست داده بود بنا به گزارش

ه نھادھای امنيتی و اطالعاتی احضار شدند، مورد  بئی برای بازجو٢٠١۶بسياری از فعاالن حقوق زن در طول سال 

  .ھای خود را معلق کردند تھديد قرار گرفتند و در پی آن ناگزير فعاليت

ھای  و در عمل در حيطه] ۶) [از جمله قانون اساسی و قانون مدنی( قومی و دينی، در قانون ی منشاۀتبعيض بر پاي

ايران حق داشتن اعتقاد يا عمل به دين انتخابی . دھد ترده رخ میسياسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی به صورت گس

ايران ھمچنين حق تحصيل جوامع قومی به زبان مادری، اشتغال در بعضی از مشاغل، . کند يا نداشتن اعتقاد را نفی می

  .کند  مطالب به زبان مادری و بزرگداشت رويدادھای فرھنگی يا دينی آنھا را نفی میۀنشر آزادان

ان به خاطر عمل به ئياند که به دستگيری و زندانی شدن بھا  به ويژه پيوسته با آزار مواجه بودهئیوان اقليت دينی بھاپير

 جوندر . ھای آنھا و محروميت آنھا از آموزش عالی منجر شده است دين خود، بستن اماکن کسب آنھا، تخريب گورستان

 .بردند  در زندان به سر میئیوان اقليت دينی بھا تن از پير٩٠، بيش از )١٣٩۶ ]جوزا[خرداد (٢٠١٧

  :برای نمونه. گيرند ھای تبليغی مورد پيگرد قرار میِطور منظم به اتھام فعاليت نوکيشان مسيحی نيز به

 سال زندان و دو سال تبعيد در ١٠ به ١٣٩۶ ]سرطان[، نوکيش و کشيش مسيحی، در تيريوسف ندرخانی 

به اعدام محکوم شده بود، » ارتداد«دستگير و به اتھام ١٣٨٨تر در سال  و پيشا. شھری دور افتاده محکوم شد

  . آزاد شد١٣٩١ًاما اين حکم بعدا لغو و او در سال 

 خاطر اھانت به مقدسات اسالم به اتھام اقدام   به١٣٩۶ ]سرطان[، نوکيش مسيحی، در تيرامين افشار نادری

  . سال زندان محکوم شد١۵و تبليغ به عليه امنيت ملی از طريق تشکيل کليسای خانگی 

 خاطر اھانت به مقدسات اسالم به اتھام اقدام عليه   به١٣٩۶ ]سرطان[، نوکيش مسيحی، در تيرریکھادی عس

  . سال زندان محکوم شد١٠امنيت ملی از طريق تشکيل کليسای خانگی و تبليغ به 

 سال زندان ۵به »  ھم زدن امنيت کشورهبتشکيل گروه به قصد «، نوکيش مسيحی، به اتھام ابراھيم فيروزی 
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  .د شدئيأ در دادگاه تجديدنظر ت١٣٩۶ ]حمل[محکوم شد و اين حکم در فروردين

  .رو ھستنده دراويش مسلمان و مسلمانان اھل سنت نيز با تبعيض و آزار روب

  :خوانيم تا از ايران بخواھد  اروپا را فرا میۀما اتحادي

المللی حقوق بشر  ون مدنی و قانون مجازات اسالمی را که با موازين حقوق بين مقررات قانون اساسی، قانۀکلي -

 .ھای دينی و زنان ھستند اصالح يا ملغا کندناسازگار و باعث تبعيض عليه جوامع عمومی و اقليت

 مردم در مورد آزادی انديشه، وجدان و دين، از جمله آزادی عمل ۀقوانينی را به تصويب برساند که حقوق ھم -

آزادانه به دين يا اعتقاد ھر فرد بدون محدوديت و حق شک داشتن يا اعتقاد نداشتن به وجود خدا را به رسميت 

 .بشناسند

حقوق مردم در جوامع قومی برای عمل به فرھنگ خود، اشتغال در ھمه گونه مشاغل، تحصيل به زبان  -

المللی حقوق بشر که ايران  ھای بين مهھای خود را در سازگاری با عھدنا مادری و انتشار نشريات و رسانه

  .عضو متعاھد آنھاست، به رسميت بشناسد، رعايت و حمايت کند و تحقق ببخشد

 .ھا پايان دھد  زمينهۀھای دينی و زنان در ھم به تبعيض عليه جوامع قومی، اقليت    -

 ملی يا ی، تبار، منشا شھروندان ـ بدون توجه به نژاد، رنگۀھای مشخصی را برای تضمين حقوق ھم اقدام -

  .ھای آموزش، اشتغال و مسکن مناسب در پيش بگيرد قومی، زبان، دين يا عقيده ـ در حيطه

  

  ]٧ [ نقض نامحدود حقوق کارگری چھار ـ

ل شديدی بر ودولت کنتر. ھای کنونی دولت در ايران از جمله داليل اساسی نقض حقوق کارگری ھستند قوانين و سياست

. کند  کارگران باشند، اعمال میۀِطور رسمی اجازه دارند نمايند که بر اساس قانون کار به» انونینھادھای ق «ۀکلي

شود و  ھای مستقل کارگری با خشونت سرکوب می تالش برای تشکيل اتحاديه. ھای مستقل کارگری ممنوع ھستند اتحاديه

اقدام عليه « مثل ئیھا گيرند و به اتھام ار میھای کارگری از مشاغل خود اخراج، مورد تعقيب و آزار قر رھبران حرکت

دست کم ھشت فعال کارگر و معلم . افتند بر اساس قانون مجازات اسالمی به زندان می» تبليغ عليه نظام«و » امنيت ملی

 ديگری به خاطر تالش برای تشکيل ئیگذرانند و فعاالن سنديکا ھای زندان خود را می  در حال حاضر حکمئیسنديکا

ای  گزيده. قرار دارندئیاند يا مورد پيگرد قضا  به زندان محکوم شدهئیھای سنديکا ھای مستقل کارگری يا فعاليت ديهاتحا

  :شود از اين موارد در زير ارايه می

 گذراند  کانون معلمان ايران، حکم شش سال زندان را میۀت مديرأ، عضو ھياسماعيل عبدی.  

 ھای   سال حکم١۴لمان ايران، در حال گذراندن در مجموع ، سخنگوی کانون معمھدی بھشتی لنگرودی

  .مختلف زندان است

 دستگير ١٣٩۶ ]عقرب[ آبان۶ خبازان در شھر سقز، که در روز ۀ، عضو بنيانگذار اتحاديمحمود صالحی 

  .گذراند شد، حکم يک سال زندان را می

 که  تھران و حومه، پس از اين، خزانه دار سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی رضا شھابی زکريا

 دوباره دستگير شد و برای گذراندن ١٣٩۶ ]اسد[ مرداد١٨حکم شش سال زندان خود را گذرانده بود، در روز 

  . ماه به زندان رفت١٧

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه، به ۀت مديرأ، اعضای ھيداوود رضوی و ابراھيم مددی 
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 در دادگاه ١٣٩۶ ]عقرب[ آبان١٣آقای رضوی روز . اند  سال زندان محکوم شده۵ه و  ما٣ سال و ۵ترتيب به 

  .شود  تشکيل می١٣٩۶ ]قوس[تجديد نظر حضور يافت و دادگاه تجديد نظر آقای مددی در آذر

 آزاد کارگران ايران، برای گذراندن حکم شش سال زندان احضار شده استۀ، دبير اتحاديزاده جعفر عظيم .  

گر و که با قوانين تبعيض آميز و سرکوبب بخشی از نفی نظام مند اساسی ترين حقوق کارگران در ايران است اين سرکو

ھا با خشونت  اعتصاب ھرگز به صراحت به رسميت شناخته نشده و اعتصاب. ًھای صرفا سياسی مواجه ھستند اتھام

  .شود روز اول ماه مه ھر سال ممنوع میھای مسالمت آميز مستقل در روز کارگر در  ئیگردھما. شوند سرکوب می

ھای گذشته، در حدود يک سوم خط فقر برآورد   شده، ھمچون سالتعيين ١٣٩۶حداقل دستمزد که برای سال خورشيدی 

 کارگر ١٠ با کمتر از ئیکنند، زيرا در واحدھا چند ميليون کارگر حتی ھمان دستمزد حداقل را دريافت نمی]. ٨[شود می

 .شود مقررات قانون کار ـ حداقل دستمزد، افزايش دستمزد و مزايای بيمه ـ شامل آنھا نمیکنند و  کار می

  :خوانيم تا از ايران بخواھد  اروپا را فرا میۀما اتحادي

 و کارگران خاتمه ئیھای مستقل کارگری را بدھد و به ھر گونه آزار عليه فعاالن سنديکا  تشکيل اتحاديهۀاجاز -

 .دھد

ه خودسرانه به خاطر داشتن نقش در دفاع از حقوق کارگری در حبس ھستند فوری و بدون  کسانی را کۀکلي -

 .قيد و شرط آزاد کند

 مسالمت آميز را از ميان ئیدر مورد اعتصاب، تظاھرات، سازماندھی و گردھما ھای قانونی  محدوديتۀکلي -

 .بردارد

مين اجتماعی و نيز رعايت مقررات قانون أ را برای پرداخت دستمزد و ايجاد راھکارھای واقعی تئیھا تضمين -

 .کار در مورد افزايش دستمزد حداقل در تناسب با نرخ تورم برقرار کند

 ۀھای اقليت در زمين را که در مورد زنان و گروه] ٩[ مقررات قانون اساسی، قانون مدنی و قانون گزينش ۀکلي -

 .غا کندبرخورداری از حقوق کارگری تبعيض آميز ھستند، اصالح يا مل

 اشکال تبعيض عليه ۀو نيز کنوانسيون رفع ھم] ١٠[المللی کار  ھای اصلی سازمان بين به سرعت کنوانسيون -

ھای آنھا   کارگران مھاجر و خانوادهۀالمللی حمايت از حقوق کلي و کنوانسيون بين) CEDAW( زنان

)CMW (بگذاردءرا تصويب کند و به اجرا .  

  

  :ھا يادداشت

پيامبر «مطرح شده، اما قانون مجازات اسالمی اعدام را برای دشنام به ) ٢۶ ۀماد( در قانون مطبوعات ارتداد فقط ]١[

 قانون اساسی، ١۶٧با وجود اين، بر اساس اصل ). ٢۶٢ ۀماد(مقرر کرده است » يا ھريک از انبياء عظام الھی] اسالم[

د  با استنا ...قاضی موظف است«وت کرده باشد، سک) به عنوان مثال ارتداد(در صورتی که قانون در مورد موضوعی 

  » .ی معتبر حکم قضيه را صادر نمايدبه منابع معتبر اسالمی يا فتاو

» مجازات اعدام در ايران ـ سياست دولتی ايجاد وحشت« :برای اطالعات بيشتر، نگاه کنيد به ]٢[

)14113article/org.hfid.www://http (ايران: و مجازات اعدام برای جرايم مربوط به مواد مخدر در آسيا 

)18596article/org.fidh://https(  
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 ١٣۶٧ھای   سال، ھنوز اثری از عدالت نيست؛ مرتکبان اعدام٢۵پس از «: برای اطالعات بيشتر، نگاه کنيد به] ٣[

  org.fidh://https/13971: »ھنوز ھم از مجازات معاف ھستند

را شمار ديگری از مدافعان حقوق بشر با ھدف الغای مجازات اعدام تشکيل » کارزار لغو گام به گام اعدام ـ لگام«] ۴[

  .ًما بعدا به آن پيوستخانم محمدی از بنيانگذاران اين کمپين نبود ا. اند داده

» ھای قومی و مذھبی در ايران تبعيض ضداقليت : پنھان ايرانۀروي«:  برای اطالعات بيشتر، نگاه کنيد به]۵[

)8641/org.fidh://https(  

سرکوب آزادی، : لتی اختناقسياست دو«؛ »ھای قومی و مذھبی در ايران تبعيض ضداقليت : پنھان ايرانۀروي«] ۶[

 : »گسترش فقر، کاھش حقوق کارگری «؛)org.fidh://https/11065( :»...زندان، شکنجه، اعدام

 13400/org.fidh://https  

و ) org.fidh://https/13400(»  فقر، کاھش حقوق کارگریگسترش«: برای اطالعات بيشتر، نگاه کنيد به] ٧[

  org.fidh.www://https/21582: » و حقوق کارگری در ايرانئیسرکوب فعاالن سنديکا«

 چھار ۀ يک خانوادۀ ماھانۀتومان است، در حالی که ھزين ٩٣١ ھزار و ٩٢٩ ،١٣٩۶حداقل دستمزد برای سال ] ٨[

  . ميليون تومان بود٣ در حدود ١٣٩۶ ]حمل[نفری در فروردين

اعتقاد به اسالم و يا يكی از اديان : سازد قانون گزينش، کارکنان بخش عمومی را از جمله به موارد زير ملزم می] ٩[

ام اسالم؛ اعتقاد و التزام به واليت فقيه، نظام جمھوری اسالمی و التزام عملی به احك رسمی مصرح در قانون اساسی؛

  .قانون اساسی؛ پوشش چادر برای زنان

؛ ٨٧ المللی کار، کنوانسيون شماره سازمان بين(دھی آزادی تشکل و حمايت از حق سازمان ۀکنوانسيون در بار] ١٠[

، )١٩۴٩؛ ٩٨المللی کار، کنوانسيون شماره  ينسازمان ب( دسته جمعی ۀدھی و مذاکر، کنوانسيون حق سازمان)١٩۴٨

و پروتکل اختياری ميثاق حقوق ) ١٩٧٣؛ ١٣٨المللی کار، کنوانسيون شماره  سازمان بين(کنوانسيون حداقل سن 
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