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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

رانيت ايگزارش ساالنه وضع  
 

   ششو ماه هشتاد دی  نهم                                                                                   کانون مدافعان حقوق بشر
 

    مقدمه  
 یذات ت يثيبشر و ح  ی حفظ کرامت واالی است که برای شماری بی تالش انسان هایاير زنده و گويخ بشر، تصويتار

آنان اساس يرو سلب ناپذی و حقوق برابر خانواده بشری تمام اعضایکرامت ذاتيت وثي حيیشناسا"دند چرا که يآن کوش

تواند موجب  ی میداخل عرصه يافت که نقض حقوق بشردر توانيو به تجربه م"    .جهان استی وصلح درعدالت، آزاد

.... ده، فرهنگ، باور، نژاد ويا ده، يعقيد با هرم که باين باوري باشد و لذا بر این الملليعرصه ببه خطر افتادن صلح در

  . رساندیاريتالش کرد و يت حقوق بشر تثبیبرا

يگرازگزارشات  دیکی خود اقدام به انتشارين الملليب ی وفه ملي وظیراستاين اساس، کانون مدافعان حقوق بشردربر ا

چ نقض ياعالم ه ان و يبيد و تالش دارد درحد توان و امکان خود از نمای م١٣٨٦سال نقض حقوق بشرمربوط به بهار

  . دي ننمای فروگزاری مدن- ی اقتصاد- یاسي س- یچ حوزه اجتماعيهی درحقوق بشر

 یها ر حوزه ياست بسنده نکرده، بلکه در سايران نه تنها به عرصه سيدر ا حقوق بشريد گفت که دامنه نقضمتأسفانه با

کنکاش ما  ی، حاصل ش روي مدافعان حقوق بشر را فراهم نموده که مجموعه پیز موجبات نگراني افراد جامعه نیزندگ

  .ن حوزه هاستيادر

    معلمان در سراسر کشوری بر خورد با اعتراضات صنف-الف  
دولت   نظام هماهنگ حقوق کارکنان یاجراين کارکنان دولت وبيض دررفع تبع" بریمبنه معلمان سراسر کشورخواست

 ی اسالمیشورا مقابل مجلس ی درآرام و قانونيزو مسالمت آمی تجمع هایبرگزاری آن،پودر" به صورت کامل وجامع

 از عوامل یخشونت بار برخ شت و برخورد ز منجر به بازداي ن٨٦بهار سال  ها در در شهرستانیدولتی مراکزو برخ

ز در محل يان در سراسر کشور نيفرهنگ  ی از فعاالن تشکالت صنفیتعداد. ن تجمعات شدي با ایتي امنیروهايس و نيپل

  .  در مدارس، بازداشت و روانه زندان شدندیعنيکار، 

، يیرزايم س زاده، منصور يرئ، ازجمله اکبردان بهارستانيمبهشت دريارد١٨ع کنندگان تجم ازیري بازداشت تعداد کث- 

، احمد یاکبر ، اکبريیغالمرضا وسف ي، یشعبان ، همت یديعبدالحمقهرمان گل، منصور  ی، مصطفیابطح  یمجتب  

  .ی، عباس موسوی، رضا عبدیل رسول خاني، اسماعیرواني، غالمرضا شینيد تدي، سعیقنبر

  .ی، خانم صفريیرزايبه مي، طی داراباي تن از معلمان زن، ازجمله ثر٥ بازداشت - 

  .ی و رجبی نجف آبادیمعلمان مشهد از جمله آقا ازی بازداشت تعداد- 

  . به نقاط خارج از محل خدمتید برخيان از مشاغل و تبعي از فرهنگی انفصال موقت تعداد- 

  .ی و حشمتیکل، تویان صادقيان کرمانشاه، آقاي فرهنگی نفر از مسؤوالن کانون صنف٣ بازداشت - 

 یبهشت ، محمد ی اکبر باغانی بازداشت تجمع کنندگان در مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش در تهران از جمله عل- 
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محمد  ، ی، اکبر پروشی، نوراهللا اکبری، بداغیمان، قشقاوي پورسلی، علی، محمد داوریرضا هاشمي، علیلنگرود

، یگيمحمد ب له فروش، ي، نرگس پی، زهرا شاد، فرشته صباغیم حسن، اکری، احمد براتیرضا خاکبازان، محمد باقر

  .ی، قجاوند، سجاد خاکسارینوروز، طاهر

  .ديک سال تبعيبه ) ز ير شهر تبريدب( خواه يف روز يت لطي محکوم- 

ی کارگریکاهايت کارگران و سندي وضع-ب      
  : از کارگرانیت برخي و محکومیگر و کاریت صنفيل فعالي ضرب و شتم و احضار به دادگاه به دل-١ 

منصور   تهران و حومه، از جمله ی شرکت واحد اتوبوسرانیاخراج کارگر٧خ محاکمه ين تارييتع احضار به دادگاه و- 

  .یمانيعقوب سلي و یم مددي، ابراهید داوود رضوي، سی، عطا باباخانیبيات غيح

شرکت واحد  کارگران  ازیني غالم رضا غالم حسیحاکمه آقا سال زندان و م٥اسانلو به ت منصوريمحکومه و محاکم- 

  . دادگاه انقالب٦ در شعبه يیکايو فعاالن سند

  . د آناني و تهديی و بازجوی احضار فعاالن کارگر- 

: لي کارگر در شهر سنندج به شرح ذ١٣ کارگر در منطقه کردستان از جمله ی بازداشت کارگران در روز جهان- 

، انور یلي گو ، فاروقیرجب ن ي، نجم الدی مراد داهللاي، یفي، اقبال لطی سبحان قي، صدی امجد قيصد، یميکر ق يصد 

  .ی، خالد تکانیب تکاني، طیت اماني، شین رجبي الدی، محیب اهللا گلکاني، حبیمفاخر 

حبس   سال ٢ به ینيجالل حس): ١٣٨٣شهر سقز در سال در کارگریمتهمان پرونده روز جهان(ت دو کارگري محکوم- 

پزشک معالج  د يي و تأیويد کلي شدیماري که با وجود بیري سال حبس تعز١ و یقيسال حبس تعل٤ به یو محمود صالح

  .  بردیمان، نامبرده همچنان درزندان بسرزند برلزوم معالجه درخارج ازی مبنیو

  .رگر در تهران کای در روز جهانیکي درصد با باتوم الکتر٥٠ک کارگر جانباز ي ضرب و شتم - 

  .  کارگر در سنندجی ضرب و شتم کارگران در روز جهان- 

  . کارگری مراسم روز جهانی در پوشش خبری انتظامیرويلنا توسط ني ضرب و شتم خبرنگار و عکاس ا- 

  . کرجیرانير عامل سازمان تاکسي توسط مدینده کارگريک نماي ضرب و شتم - 

 یريگيپ ل يبه دل)  کار راه آهن تهرانی اسالمیس شورايرئ ( ینده کارگريک نماي یت رفت و آمد براي اعمال محدود- 

  . کارگرانی صنفیت هاي و فعالیمطالبات قانون

شرکت   مناطق مختلف  ی شرکت واحد، به حراست ها یکايجمله سند، ازیکارگر  یکاهايفعاالن سند  احضارمکرر- 

  .  شده استیني به نام عبداهللا حسی به ضرب و شتم کارگرد و ارعاب منجريواحد که بعضا عالوه بر تهد

ضرب  او و  گر کارگران همراه ي و د  منصور اسانلویر به آقاي ت٧دان يستگاه مترو مي در ای حمله افراد لباس شخص- 

  .یميعقوب سلي به نام يیکايفعاالن سندگرازي دیکيشان و يو شتم ا

حداقل  بازگشت به کار  بری مبنی حل اختالف کارگریأت هاي هیآراء قطع یاجرات شرکت واحد ازيري استنکاف مد- 

  .  نفر از کارگران شرکت واحد٤

ت يفعال  بر عدم ادامه ی مبنيی تعهد نامه هایم و امضايکارگران شرکت واحد به تنظ ازی تالش جهت وادارکردن برخ- 

  . يیکاي سندیها
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 یروين ن ي از مأموریکي شرکت واحد توسط یکاي از فعاالن سندیر گوهیم نوروزي محمد ابراهی ضرب و شتم آقا- 

کارگران    با  یات شهرداري اجرائی انتظامیروهايعوامل ن  ازیبرخ زي و برخورد خشونت آم٢٣/٢/٨٦ در یانتظام

  .شرکت واحد

  :ت از شغلي اخراج کارگران و محروم-٢ 

بشر   حقوق یه جهاني اعالم٢٣ح ماده يموطنان، نقض صر از هیشغل جمع قابل توجهت ازياخراج کارگران و محروم

. ميآن بود  شاهد رشد روزافزون ١٣٨٦د که متأسفانه در بهار سال ي آیمران به شماري کشور ای قانون اساس٢٨واصل 

داشتن  کارگرازکاراخراج و از٢٩٥٠ارخانه، تعداد  کارگاه و ک٤٠ شده مربوط به تنها یاساس گزارشات جمع آوربر

  .محروم شدندشغل 

  :ر در پرداخت دستمزدي تأخ-٣ 

خ يتار  نشان داده شده که از یک بررسيمتأسفانه در.  قانون کاراست٣٧د کارگران نقض ماده پرداخت دستمزردريتأخ

بان کارگران يگر آن  طلبکارهستند که تبعات اسفبار ماه حقوق٥حدود کارگر٣٠٥٠٤ جمعا ١٥/٣/٨٦ت ي لغا١٤/١/٨٦

 را یمحافل حقوق بشر  ی کارگران نگرانیخودکش بریمبن اخبار انتشار. را گرفته است هشان پنا  ی ب یخانواده ها و

کارخانه کنف کار، ) سال  ١٨(، کارگر با سابقه ی حسن حسنیبه عنوان مثال، خبر مربوط به خودکش. مضاعف نموده

  . ماه١١افت حقوق به مدت يپس از عدم در

  : ت از حداقل حقوق مندرج در قانون کاريمزد و محرومت حداقل دستي عدم رعا-٤ 

ش يافزا ت اقتصاد کشور و يط نامناسب حاکم بر وضعيل شرايت است که به دلين واقعي از ای حاکی رسمیگزارش ها

 ١٥/١/٨٦   یدر فاصله زمان.  باشندی حاضر به انجام کار میر انسانيط غي از کارگران در شرایاري، بسیکارينرخ ب

 و نداشتن یقانون حداقل دستمزد  کارگربا حقوق کمتر از١١٢٦١اه و کارخانه مختلف، کارگ٢٦٥ان يم، از١٥/٢/٨٦تا 

 به مراتب ده ها بار یواقع آمار (حاضر به انجام کار شده اند ...  وی و مرخصی و رسمیالت هفتگيتعطحق استفاده از

ها هرگز مورد  کوچک و بزرگ درتهران وشهرستانیه ها از کارگايیار بااليرا درصد بسين آمار است، زياشتر ازيب

  ).رندي گینم قراری و گزارش دهینيبازب

ت زناني وضع-ج      

نظر  ار نگران کننده به ير بسي اخی ماه های ط )فعاالن زنان، دختران دانشجو، دختران جوان(ت زنان يمتأسفانه وضع

 ٣٣ یريدستگ  زنان جامعه شده که پس از ی و صنفیات مدنز موجب اعتراضيض آمين ناعادالنه و تبعيقوان.  رسدیم

محاکمه شده و همچنان  قه، وارد مرحله احضار و يشان با قرار وثي اینفر از آنان در مقابل دادگاه انقالب و پس از آزاد

ن مبارزه  تحت عنوایعموم  با زنان در محافل و معابر ی انتظامیرويمأموران ن ازی برخیبرخوردها. ز ادامه داردين

مدافعان حقوق بشر همراه بوده،  ز همراه بوده، با اعتراضات وکال و ي از موارد با خشونت نی که درپاره ایبا بد حجاب

.  استی و قانونيیوجاهت قضا  فاقد ین اعماليچن"  بودن جرم و مجازاتیقانون"چرا که آنها معتقدند بنا به اصل 

 ونوع یعنوان برخورد با بد حجاب  تحت ی انضباطیته هايانشجو در کم دختران دین احضار و صدور حکم برايهمچن

.  سراسر کشور شده استیدانشگاه ها ن تحصن در ي چندی و برگزاريیپوشش در دانشگاه موجب اعتراضات دانشجو

  :  گرددیل اعالم ميموارد مذکور به شرح ذ
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پرستو  اء، يم ضيجمله مردگان درتجمعات زنان، ازه فعاالن زنان وشرکت کنن به پروندیدگي و رسیو بازپرس احضار- 

، یافضل ن ي، نسری لنگرودیمرتاض ه يعقوب، رضوان مقدم، مرضي یبن ال ي، ژيی لقا ی، ساقيیلقا ، سارا یکوهک دو

، شهال یلقمان  ، سارا يیگوارا ، فاطمه یجواهر رزا، جلوه يم م ي، مریان، سوسن طهماسبي، زارا امجدیالناز انصار

  .ی، رضوان مقدم، آزاده قربانید انتصاري، ناهیده انتصاري، فریارانتص

 یک الله که مشغول جمع آوررپادر  زنان  فعاالن حقوق و چند تن از بهشت يارد١٧رغمبرزاده دينب پي بازداشت ز- 

  .ن زادهيد کشاورز، محبوبه حسيبودند، از جمله ناه" ون امضاءيليک مي"ن ي کمپیامضاء برا 

ک ي به ی، سوسن طهماسبیريحبس تعز  سال ٦ به یطلوع ا ي، رویقي سال حبس تعل٢ت به يت بهاره هداي محکوم- 

  . ین احمدي، نوشیري ماه حبس تعز٦ و یقيم حبس تعليسال و ن 

ت يمحکوم  است، یريق و شش ماه آن تعزي سال تعل٥م آن به مدت يک سال و ني سال زندان که ٢ن اردالن به ي پرو- 

  .یتا احمدي سال حبس و محاکمه گ٢ به یلدالرام ع

  . انقالبی دادسرایاري زاده به دادی صدر و محبوبه عباسقلی ارجاع پرونده شاد- 

  . در دادگاه انقالبیم اتهام مارال فرخي تفه- 

  . دختر در دانشگاه کرمانشاه توسط مأمور حراست دانشگاهیک دانشجوي تعرض به - 

  .رير کبيختران ام حمله به سالن مطالعه د- 

 يی مقامات قضا یحکم کل  بامداد به دستور وزارت اطالعات به استناد ١ ساعت ی منزل منصوره شجاعی بازرس- 

  .  بر برخورد با فعاالن جنبش زنانیمبن 

  .ی سنگسار و تالش فرزندانش در نجات وی نجار برای کبری انتظار طاقت فرسا- 

در  والن ئمس  اتخاذ شده توسط یاست هايو س  زنان در حال گسترش ی اجتماعیب هاي است که آمار آسین در حاليو ا

گزارشات حاصله   موارد، یاريبس که دریطرح مبارزه با بدحجاب.  زنان استیناقض حقوق انساننه ناکارآمد وين زميا

والن شدت ئمس  ازیبرخ   یريدارد، با موضع گ گرفته  افراد مورد تعرض قراریحقوق انسانن وينقض قوانت ازيحکا

 شوند ید مي تبعیت اجتماعيامن طرح رشده دريد که زنان دستگي گویان دادستان تهران مين ميادر.  گرفته استیشتريب

ر يمرد با پوشش نامناسب دستگ زن و٤٨٨   ی نخست طرح مبارزه با بدحجابیروزهاشود که درياعالم مگري دیسوازو

 مخصوص ی عمومیهامارستان ها اجرا خواهد شد وپارکيب دریتيح انطباق جنسدارند که طريوالن اعالم مئشدند ومس

ما ممانعت بعمل يشدن زنان بدحجاب به هواپحراست فرودگاه، ازسوار والن ئز احداث خواهد شد و به دستورمسيزنان ن

  . دي آیم

زنان و   فقره تجاوز به ٥٠٠شش ماه گذشته به عنوان مثال، در. کندي می خود را طیر صعودي زنان سیب هايو اما آس

افته ياختصاص   است که بودجه یحالن دريگزارش شده است و اتعداد زنان مصرف کننده مواد مخدر سابقه یش بيافزا

  . استیار اندک و ناکافي کنند، بسی می زنان سرپرست خانواده که در فقر مطلق زندگیبرا

انيت دانشگاه و دانشجوي وضع-ح      

 یقابل توجه ل تعداد يتحصت ازيمحرومق ويتعلان ويدانشجو ازی شدن تعدادیزنداناهد بازداشت وش١٣٨٦دربهارسال 

ان يبرخورد با دانشجو  را فراهم نموده، شدت گرفتن موج ی محافل حقوق بشریاما آنچه موجبات نگران. مياز آنها بود
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دانشگاه، شاهد بازداشت فعاالن  ن يان اينشجوو در بازداشت دا) رير کبيام(ک ي تکنیر دانشگاه پليدر اتفاقات اخ. است

 ین گزارش به نقض حقوق انسانيادر م که يبود حقوق بشریه جهانياعالم وین داخليقوان برخالف مقررات ويیدانشجو

  :ميکن  ی اشاره می انضباطیته هاي و کمیتي امنی از نهادهایان توسط برخيدانشجو

  :یضباط انیته هاي احضار و صدور حکم توسط کم-١ 

 یارشاد رضا يعله گلرو،ي، مهدید دريمج(ی دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجو ٥یامکانات رفاهل ويتحصت ازيمحروم

 سلمان پور، سجاد ل ياسماع،یوسفيژن پوريب(ريکبري دانشگاه امیدانشجو١٧ ،)انيثم قهوه چيض اهللا زاده، ميد فيسعفر،

م يان، ابراهير خرميام ، یدريح ان، بهزاد يزمان م زاده، بابک يک، عباس حیگدليقه بي، صدی صابری، علیس مرادي و

 ٩٣، )ی، آرمان صداقتیمعز ، احسان یميار کري، مازی، پدرام رفعتیديوسف رشي، محمد یما گرشاسبيرحمان پور، ن

گاه عالمه  دانشی دانشجو٢سر،   یمو  و نامتعارف بودن  ل داشتن الک ناخنيدل  دانشگاه آزاد واحد کرج به یدانشجو

 ی، مجتبيیما رضاين(اسوج ي دانشگاه یدانشجو٢زد،يدانشگاه  ازینيم حسي، رح)رضا اردالنيعل فر،یرضا ارشاديعل(

 ی صداقت جو دانشجوی دانشگاه چمران، مصطفیدانشجو  ٥، یدانشگاه آزاد واحد شهرر ازيی خدای، مهد) نژادیتقو

ن ياء الدياز دانشگاه عالمه، ض  ی اصالحچیانشگاه تفرش، مرتضد زاد از ي و محسن پریزد جابريدانشگاه سبزوار، ا

آرش پاکزاد، (ان دانشگاه مازندران ي نفر از دانشجو٦ بابل، یدانشگاه صنعت نژاد از یعقوبيد يژن صباغ و سعي، بینبو

ر يزد، امي اه دانشگ  از یمين رحيد حسي، س)م زادهيحک ، صادق یحامد محمد ، ینيمع الد ي، مینا باطبيث ظاهر، نيحد

از  محمد آوخ  و يی طباطبا رجي، ایليد اسماعيرش و ان يسيرئ ريارتباطات، ام دانشکده   از عسل اخوان  ویعقوب علي

  . عالمه دانشگاه

  : احضار به دادگاه و بازداشت و صدور حکم-٢ 

احسان  م زاده، ي، عباس حکیر صابیر، علير کبياز دانشگاه ام  یمان مصطفوين ترکاشوند و نريافر، حسي ناصر پو- 

 یدانشگاه پلان ازيل پور، احمد قصابان، بابک زماني، مقداد خلید توکليخ پور، مجيد شيان، مجيا محمودي، پویمنصور

استاد دانشگاه   پژوهشگر و ٣ دانشگاه مازندران،  ی دانشجو١٥، یزدبخش از دانشگاه عالمه طباطبائيد ايک، سعيتکن

  ).ان تاجبخشي، کی شاکری، علیاريهاله اسفند(کا يم آمري مقیرانيا

  .یکونسبتي نیم، و عليالت دفتر تحکير تشکي، دبی احضار هاشم- 

  .م وحدتي تحکی مرکزی عضو سابق شورایرانشاهي به اتهامات حامد ایدگي رس- 

 ٣٢به شعبه )  برندیکه در زندان به سر م (جهاندار   و ابوالفضل  ید درخشندي، سعیوان انصاري ارجاع پرونده ک- 

  .د نظريدادگاه تجد 

  . در زندانی مهندس درخشندیت نامناسب جسمي وضع- 

  :ق شدهي تعليی دانشجوی نهادها-٣ 

  . شهر کردیان دانشگاه علوم پزشکي دانشجوی انجمن اسالمیت هايق شش ماهه فعالي حکم تعل- 

دانشگاه  ن ي ایأت نظارت بر تشکل هاير، هير کبيان دانشگاه اميدانشجو  ی انتخابات انجمن اسالمیرغم برگزاري عل- 

  . جه انتخابات نشديرش نتيحاضر به پذ

  :ل شدهي تعطيیات دانشجوي نشر-٤ 
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  .در تهران" درنگ"و " بن بست "يیه دانشجويف نشري توق- 

  :سيل و تدريت از تحصي محروم-٥ 

  . ارشدیل در دوره کارشناسيگاه سنندج، از تحص دانشگاه آزاد دانشی، دانشجویاسر گليت ي محروم- 

  .دانشگاه ن يا دانشگاه تهران، ازیباي زیاستاد دانشکده هنرهاران ويشن ايميانن کلک، پدرين زري اخراج دکتر نورالد- 

ل و يادامه تحصاز ن دانشگاه،يا  یدکترا  دوره یدانشجو و ت معلم يترب ان، استاد دانشگاه يکاووس ت جواد ي محروم- 

  . س در دانشگاهيتدر

 تاکنون یليتحص سال زسال گذشته، ازآغازييپا کشوردریدانشگاه ها دريیبها١٧٨رش يرغم پذيمنتشره، علبنا به اخبار

  . محروم شده اند ل يتحص برده اند، ازی بودن آنها پیآن که دانشگاه ها به بهائ پس ازيی بهای دانشجو٩٤دست کم 

   :اني ضرب و شتم دانشجو-٦ 

بهشت يارد  ٢٩ر، روز ير کبيان دانشگاه امي دانشجوی انجمن اسالمیل سلمانپور، از اعضاي و اسماعی آرمان صداقت- 

  .گرفتندقرار ضرب وشتم مأموران انتظامات دانشگاه مورد د، خارج از که قصد ورود به دانشگاه را داشتنیهنگام

مضروب  دانشگاه رامورد ضرب وشتم قرارداده وبا چاقويی دانشجوورود به دانشگاه لرستان، فعاالن افراد ناشناس با- 

  . اند ن دانشگاه اند که با چاقو مضروب شده ي ايی و جواد دردکشان از فعاالن دانشجویامک نادعکيس. ساختند

    کودکان-خ  
سازمان  زارشگر گد که بنا به گزارش ي آیم ازموارد نقض حقوق بشر به شماریکيران ياسال در١٨رياعدام کودکان ز

 یران که همگيا  نوجوان در ١٥ سال گذشته ٢ ی و خودسرانه، طيی، صحرايیر قضاي غیاعدام هاملل متحد در امور

ن نوجوانان ينفر از ا  ٤ن گزارش، يطبق ا.  سال داشته اند، محکوم به اعدام شده اند١٨در زمان ارتکاب جرم کمتر از 

طبق اخبار منتشره، نوجوان  ن يهمچن. نامشخص است نفر٣ت ي و وضعیبررسدست  نفردر٥نفر تبرئه، حکم ٢اعدام، 

والن ئ مسی و بدرفتاریريد سخت گيتشد ازیمنتشره حاکن طورگزارش ها و اخباريهم. اعدام شدرازيش دریساله ا١٥

انجام شده  در مورد دانش آموزان یمورد بدرفتار  ٧٦ دهد که یگزارشات نشان م.  استيیمدارس با دانش آموزان بها

  .  بوده استيیه دختران دانش آموز بهاي مورد آن عل٦٨که 

یدتي عق- یاسي فعاالن س-چ      

ان، يب  ی ادامه داشت و متأسفانه عرصه آزادی و حقوق بشری، فرهنگیاسيبرخورد با فعاالن سزي ن١٣٨٦سال در بهار

  :  گرددیم مل اعاليد قرار گرفت که به شرح ذيمورد تهد..... ده، اجتماعات ويعق

  .گذشت مارستان در ي در بی روز بعد، و٦ خرداد که متأسفانه ٧ در ی بازپرس١٢ز ورجاوند به شعبه ي احضار پرو- 

  . دانشجو به دادگاهی و مصطفیزديم ي، ابراهیان، محمد ملکيل بهرامي احضار خل- 

 تاج یقت جو، مصطفي، فاطمه حق) بردیمکه در زندان به سر  (ی، عباس لسانی به اتهامات محمد مباشریدگي رس- 

  .يیزاده و بهمن امو 

  .ی قاسم شعله سعدی برایريم حبس تعزيک سال و نيد حکم يي تأ- 

  .وان تاجبخشي و کی شاکری، علیاري بازداشت هاله اسفند- 
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  ).و فردايگزارشگر راد(ما يت از خروج کشور پرناز عظي ممنوع- 

مرکز  کارمند  ت ي، محکومی هزار دالر به اتهام جاسوس٦٩ال زندان و پرداخت  س٣ فرحبخش به یت علي محکوم- 

هم  که ( ماه حبس ٦ به یق ذوالفقاري سال زندان، فا٢ سال حبس، محمد آرام نصرت پور به ٣ مجلس به یپژوهش ها 

  ).شد  روانه زندان که( در اهواز ی سال حبس به اتهام بمب گذار١٠ به یو اسد باو)  بردیاکنون در زندان به سر م

ر يغ  العموم در مرجع ی مدعی و درخواست اعدام از سویت اهللا بروجرديفر خواست آي ادامه بازداشت و صدور ک- 

  . عادالنهیفات دادرسيت تشري بدون رعایقانون

  . در زندان زاهدانید قنبر زهي اعدام سع- 

  .ميا به شش سال و ني نیش حکم زندان هاشم شاهي افزا- 

قرار   سال زندان محکوم شده بود، ٢٥کونوس که به يف اول پرونده مي، متهم ردی است که کاظم دارابیحالن دري و ا- 

  .ران سفر کندي آزاد و از آلمان به ایاست آخر سال جار

اتي مطبوعات و نشر-د       
است  ، آراء، نظرات و اخبار  وانتشار افکاریران مربوط به حوزه اطالع رساني از موارد نقض حقوق بشر در ایکي

  . مواجه بوده استی جدیت هايکه همواره با محدود

د يخوان  یآنچه م.  روبروستی جدی حقوق بشر است که با مخاطراتیه جهانيان از جمله مواد ارزشمند اعالمي بیآزاد

  : ت هاستين محدودي از ایبخش

  :اتيشرران مسؤول ني مدی دادگاه برایا برگزاري صدور احکام -١ 

مسؤول  ر ي مقدم مدیل خشخاشي، خل"ران خودرويام ايپ"ه ير مسؤول نشري به اتهامات احمد خادم اهللا، مدیدگيجلسه رس

مسؤول  ر ي مدیخي شی، قل"هيع اتفاقيوقا"ف شده ير مسؤول روزنامه توقي مدی خانزادی، مصطف"اسرار"روزنامه 

مسؤول  ر ي، عباس معصوم زاده مد"البرز "یل روزنامه ورزشر مسؤوي زاده مدید نقير سعي، ام"توسعه"روزنامه 

مسؤول  ر ي مدی، محمد رضا خاتم"یمردم ساالر"ر مسؤول روزنامه يان مدي کواکبی، مصطف"داريسپ"هفته نامه 

ر يمد  ی، رجب رحمان" عدالتیصدا"ر مسؤول روزنامه ي مدی کزازی، مصطف"مشارکت"ف شده يروزنامه توق

ر مسؤول ي مدیروز حناچي، پ"نيالثارات الحسي"ه ير مسؤول نشريد محتشم مدي، عبدالحم"تاک"ه يمسؤول نشر

ر يمد  یابارين دري، محمد حس"شه ورزشياند "یر مسؤول روزنامه ورزشي، فضل اهللا باقر زاده مد"یآباد"فصلنامه  

مأموران  ن يهمچن". یآشت"ف شده ير مسؤول هفته نامه توقي مدی، برهان لهون"هيگو"ف شده يمسؤول هفته نامه توق

را پلمب  و دفتر آن  ف يرا توق ه ين نشري و ا مراجعه" ارانيع"به دفتر هفته نامه  ستان و بلوچستان ي استان سیدادستان  

.کردند    

  :ات به دادگاهيران مسؤول نشري احضار مد-٢ 

ن ي، حس"اعتماد"ؤول روزنامه ر مسي مدیاس حضرتي، ال"نامه"ف شده ير مسؤول ماهنامه توقي، مدیميوان صميک

ر مسؤول ي مدیري، هوشمند سف"شهيموج اند"ه ير مسؤول نشري، مد"هانيک"ر مسؤول روزنامه ي مدیعتمداريشر 

ه ينشر ر مسؤول ي نور مدی موسویدعلي، س"یهمبستگ"ر مسؤول روزنامه ي مدی صالح آبادی، عل"آرمان"روزنامه  

فرزانه  ، "روژهه الت"ه ير مسؤول نشري مدیحمد، عبداهللا سهرابر ايه و بويلويکهک" یعصر روشنگر "یمحل
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به دادگاه " ظهور عصر "ه ير مسؤول نشريان مدي علویخ عليو ش" روزگار"ف شده يول روزنامه توقئرمسي مدیخرقان  

.احضار شدند    

  :یت روزنامه نگاران و فعاالن مطبوعاتي محاکمه و محکوم-٣ 

 یال جزاي ر ونيلي م٢٠، به پرداخت "ئاسو "ف شده يه هفته نامه توقيريأت تحري ه، عضويینايق ميت صدي محکوم- 

و   به دو سال ید ساعديبه سه سال حبس، سع" ام مردم کردستانيپ"ه هفته نامه يري تحری از اعضای، اجالل قوامینقد 

  . دو سال زندان دادگاه سنندج به یاز سو" کارفتو"م حبس، کاوه جوانمرد روزنامه نگار هفته نامه ين

ان، شهرام يمعمار د ي، امین پناهيحس کبودوند، کاوه  ا ي، تونیگي ولدب ، بهراميی به اتهامات بهمن امویدگي جلسه رس- 

  . شد برگزاریميابراهري، روزبه میميع زاده، غالمرضا تميرف 

 یمهم اکنون درزندان به سر فرحبخش که ی علیزيت سه ساله حبس تعزي نسبت به محکومیخواهد نظريحه تجدي ال- 

  .برد ارائه شد

مورد  ، بارها احضار شده و )ت فرانسهي تابعی تبار دارایرانيا (ی رشته روزنامه نگاری، دانشجوی مهرنوش سلوک- 

  .  قرار گرفته استيیبازجو

  :یتي امنی احضار روزنامه نگاران به نهادها-٤ 

 یمحل ه يسنده نشري خواه نویر و کرم اهللا محمدي سردبیر حجتي، زر"هدگايد" احضار آسو صالح خبرنگار هفته نامه - 

  .ر احمديه و بويلويکهک" یعصر روشنگر"

  .ن بالگير پرشي مدی بوترابی بازداشت مهد- 

سندگاني نو-ذ      

  .اسوج ارجاع شدي شهرستان یفريبه دادگاه ک" یقراريآداب ب"سنده ي، نویاد عليعقوب يپرونده 

     سانسور-ر  

سکوت  ا در مورد آنها يد به آنها پرداخته شود ي که باید از موضوعاتي جدیستي نهادها، لیبر اساس دستور العمل برخ

کارگران،  ، ی هسته ایکا، انرژيبحث مذاکره با آمر:  گرددیران مسؤول روزنامه ها ارسال مي مدیار شود، براياخت

  . ت گذاشته شده استي آنها محدودی بوده که برایمعلمان و زنان از جمله موضوعات

    برخورد با وکال-ز  

  .رندي گیب و تعرض قرارمي آنان در مقام دفاع قائل شده، مورد تعقی که قانون برایتيرغم مصونيمتأسفانه وکال عل

  . یب قرار گرفتن وي و تحت تعقیش گناباديل دراوي دانشجو، وکی لغو پروانه وکالت مصطف- 

  .یاسي سی پرونده هایل دفاع او از برخيان به دليهرامل بيب خلي تعق- 

  . یتي در زندان امنی سلطانیدر قلي ادامه بازداشت ح- 

 او به اتهام  بي تعق د نظر، ادامهي تجد١٧ اتهام در شعبه ٣ از ی سلطان  عبدالفتاحیقطع برائت  رغم صدور حکم ي عل- 

شناسنامه  جمله  ازیتياسناد هوه اموال وي و عدم استرداد کلیاه عمومدادگدر) ید مرتضويسع(ن به دادستان تهران يتوه 

  .یو گذرنامه و

  .است کانون و حوادث پشت پرده آنير ريي در معرض خطر قرار گرفتن استقالل کانون وکال با توجه به تغ- 
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ی رفاه، فقر و نابرابر-ژ      
زان يم  به ینگاه.  همچنان رو به گسترش استیقتصادت نابسامان ايرشد تورم و وضع کاال ویگران حاصل ازینگران

ن در يدهد و ا  یت بد سالمت، بهداشت، رفاه و آموزش ميوضع نشان ازیراني ایان خانواده هاينه ها در ميدرآمد و هز

 یحداقل دستمزد برا هزار تومان و   ٥٤٠ران يزان خط فقر در جامعه اي، می دولتی رسمی است که طبق آمارهایحال

  . ن شده استيي هزار تومان تع١٨٠ ی هزار تومان و کارگران قرارداد١٥٠گران دائم کار

کارگران،   توسط ی اعتراضات صنفیريت در کشور موجب شکل گين وضعيمات و ادامه اين تصميمتأسفانه اتخاذ چن

  .ميشد ادآور يز ي را با آنان نی حکومتین گزارش نحوه برخورد دستگاه هاي ایشده که در ابتدا.... معلمان و

 یابتدا  ماه ٣ بود که در ین، امريشي پیاست هايکردها و سي در کنار رویکارشناسريمات خلق الساعه و غياتخاذ تصم

 اشاره یبانک  دستور کاهش نرخ سود   توان بهیمات مين تصمياز جمله ا.  بر مردم وارد کردیشتري فشار بیسال جار

  . دامن زده استی اقتصاد در مناسباتی ناامنیکرد که به فضا

 یجار سال  تورم در  نرخیبرا. بان مردم را گرفتيعمل گربود که در  یلين مسايمهترمتها ازي قیش سطح عموميافزا

اول سال  در سه ماه  خانوارها   ی مواد مصرف نهيش هزيافزا. برآورد شده است )  درصد٢٣ تا ١٧ن يب (یارقام متفاوت

، )بهشتيارد(ماه  ک يدر) یگوشت ویژه مواد لبنيبه و (یمواد خوراکدرصد٦ک به يشد نزدر. دهدي نمی خوبینشانه ها

ش سطح يافزات دريمحدود مت ها، يش قيکنار افزادر.  جامعه استکاهش سطح رفاه ویوخامت اوضاع اقتصادنشان از

سال گذشته که نرخ تورم در یحالدر افته، يش يدرصد افزا١٠حقوق کارمندان فقط .  کندیمشتريرا بن فشاريدستمزدها ا

  .  باشدیش ميافزا ن فقر رو به يان نشان از اياعتراض فرهنگ.  درصد بوده است١٧ک به ينزد

گونه  به .  نموده استی، سطح رفاه مردم افت قابل توجهی نفتیر درآمدهايش چشمگيرغم افزاي علیرشد اقتصادظرناز

 ٣/٥رشد از  افته و نرخ يل يتقل١٩ به ٢٣انه از يخاورمران دريا پول، رتبه ین المللي که براساس گزارش صندوق بیا

 کارخانه ها مشاهده یورشکستگ  و یليتعط بازارویکسادوان درتي را میت اقتصاديوضعبحران در. ابديي کاهش م٥به 

کرده  یلي و تعطیکارخانه اعالم ورشکستگ  ٤٠ش از ي فصل گذشته، بیات طينشرافته دريمطابق اخبار انعکاس . کرد

خبر بحران در آن در کنار. ستين از انتظاریخال درصد ١٥ یز به رقم برآوردي نیکاريش نرخ بياند که به تبع آن، افزا

ن واحدها را ي کارگران ایزندگ اعالم شده، مخاطرات  ران آن ي توسط مد که  ین اجتماعيمصارف سازمان تأم منابع و

  . سازدیمضاعف م

 یها ت يزي را اعالم نکرده، اما مردم مجبور به پرداخت حق وی پزشکیکنون تعرفه هاز دولت تايدر حوزه سالمت ن

 ینه هايهز  درصد ٧٠به  ک يشده، نزد انجام   ی اعالم کرده است و براساس برآوردهای هستند که نظام پزشکيیباال

 درصد ٣٠بود تا   قرار ینعي که در برنامه چهارم توسعه عکس آن بود، یهدف( شود یب مردم پرداخت ميج ازیدرمان

  ). مه پرداخت شودي بی توسط دولت و سازمان هاینه ها توسط مردم و مابقيهز

 یاقدامماران دري ب نيا  ازی برخ که  یبه گونه ا .دارد  وجود یگران  زکمبود ويماران خاص ني بیبرا و دارنه يزمدر

دارو   یارانه هايدن بودجه سالمت کاهش ي دیج انقباضي از نتایکي. مقابل هالل احمر تهران تجمع کردند دریاعتراض 

  .  وارد کندی جدی تواند به سالمت مردم ضربه ایاست که م

که   باشد یارد دالر ميلي م٤٠٠ران بالغ بر ي ای سال گذشته، درآمد نفت١٨ ی است که طبق اخبار منتشره طین در حاليا
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  . است ه و اقتصاد و سالمت در جامعه تأسف بار و نگران کننده ت رفاي گزاف، وضعی نفتیرغم درآمدهايمتأسفانه عل

یت اجتماعي وضع-س      
با   است که برخورد یهي است و بدیتيس و مأموارن امني پلیروهاي در مرحله اجرا به عهده نیت هر اجتماعين امنيتأم

 یول  است، ین قانوني چارچوب مواز دری و اقدامات جد تي قاطع جان و اموال مردم، مستلزم س ويمتجاوزان به نوام

  .ده گرفتين انسان ها را نادياديت، حقوق بنين امني توان به بهانه تأمینم

تحت  که تالش شده  ده يگرد مشاهده  اماکن مختلف  س دريعوامل پل ازی توسط برخی خشنیرا برخوردهايمتأسفانه اخ

 فوق یقانون ر ي غیل به برخوردهايرادات ذيحال آنکه ا. شوده ي توجین اقداماتيچن" برخورد با اراذل و اوباش"عنوان 

  :الذکر وارد است

ه يتوج متهمان فاقد  ازیبه برخ" اراذل و اوباش"ل ي از قبیني، اطالق عناویحکم قطعقبل از اثبات جرم و صدور) الف

  . استیقانون

حرمت  ، حفظ ین المللي و مقررات بیس شده باشند، طبق قانون اسایر شدگان مرتکب جرائمينکه دستگيبه فرض ا) ب

  .ان قانون استيف مجريو کرامت اشخاص بازداشت شده از وظا

نه تنها ) ا مجرماني مانند آفتابه به گردن متهمان یليوسا زان نمودن يل آوياز قب(موهن  و زيرآميتحق  یخوردها بر) پ

و  ز ي جنون آمی از آنان به رفتارهایق دادن برخ و سو ی تجر موجبات  تواند ی شود، بلکه میم نميموجب کاهش جرا 

  .  از آحاد جامعه را فراهم سازديیانتقام جو

   خاتمه  

ژه يو  و به یران، جلب توجه افکار عموميت حقوق بشر در ايانتشار گزارشات وضعان حقوق بشرازهدف کانون مدافع

  . باشد  ی می فرهنگ- یاسي س- یتماع مختلف اجیگستره ها رفع نقض حقوق بشر دریبراتوجه مسؤوالن امر

حقوق  ت ي روز افزون وضعیوالن امر شاهد رشد و ارتقائشتر فعاالن حقوق بشروتوجه مسيچه بم با تالش هريدواريام

. ميران باشيبشر در تمام جهان و کشور ا  

  

کانون مدافعان حقوق بشر: منبع  

]٢٠٠٧٫١٢٫٢٧ [١٣٨٦ دی ٦ پنجشنبه -کانون مدافعان حقوق بشر منتشر کرد   
وبالگ کارگران: دريافتی  

http://www.marx.blogfa.com/ 
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