
  مركز اسناد حقوق بشر ايران

  خبرنامه
 

 1387ان ب آ–مهر  1سال اول، شماره 

  احمدي نژاد در سازمان ملل متحد
، اعضاي سازمانهاي مختلف حقوق بشر و فعاالني كه به دليل ترس از آزار و تعقيب 1387 مهر 2در روز 

نژاد درمدت سفر خود   احمديايران را ترك گفته بودند، جلوي ساختمان سازمان ملل متحد و هتلي كه
جمهور ايران براي  ك در آن مستقر بود ظاهر شدند تا اعتراض خود را به حضور رئيسربه نيويو

كنندگان مخالفان ايراني، زندانيان سياسي سابق،  در ميان اعتراض. سخنراني در مجمع عمومي اعالم دارند
مخالف سياستهاي بيدادگرانه جمهوري  افراد، و بسياري ديگر از ههاي منحل طلبان، اعضاي گروه سلطنت

  .حضور داشتنداسالمي در داخل و خارج از ايران 
اعدام «دكتر رامين احمدي، يكي از پايه گزاران مركز اسناد حقوق بشر ايران، توسط سازمان غيرانتفاعي 

ريزي   برنامهدعوت شده بود تا مقابل ديوار شرم و اجتماعي كه اين سازمان» نوجوانان را متوقف كنيد
 كه ايراني اسبق كانادا اين اجتماع كه توسط نازنين افشين جم، ملكه زيبايي.  كرده بود سخنراني كند

، هماهنگ شده بود و جلوي ساختمان سازمان ملل متحد برگزار شده بود توجه زيادي را به تبار است
رامين احمدي . ران جلب كرد سال توسط جمهوري اسالمي اي18افراد زير ) يا اعدام تعليقي(اعدام 

بار ديگر جمهوري اسالمي كه بعضاً زير سن قانوني بودند  همچنين در مورد قربانيان عمليات خشونت
اي كه يك سري  من در مورد دو نفر از قربانيان قتلهاي زنجيره«گويد دكتر احمدي مي. صحبت كرد
كنم  فكر مي. مخالفان بود صحبت كردمريزي شده توسط دولت ايران براي از بين بردن  عمليات برنامه

زاده و پسرش كارون، چون كارون هنگامي كه  اين فرصت مناسبي بود براي صحبت درباره حميد حاجي
  .»رحمانه چاقو به قتل رسيد فقط نه سال داشت  با ضربات بي1379به همراه پدرش در تابستان 

 اخبار مختلف
ل شركت در مراسم نوزدهمين سالگرد كشتار  به دلي1386محمد علي منصوري كه در شهريور  -

طبق حكم وي، .  سال زندان محكوم شد17 دستگير شده بود، به 1367زندانيان سياسي در سال 
آقاي منصوري بايد دروان حبس خود را در حال تبعيد در زندان وحشتناك گوهردشت كرج 

  .به سر برد
 1378شگاه اصفهان كه در خرداد محاكمه جمال رحماني و راشد عبداللهي، دو دانشجوي دان -

هر دو دانشجو كه در سنندج دستگير شده بودند به ارتباط با . دستگير شدند به پايان رسيد
آقاي رحماني به شش سال حبس تعزيري همراه با تبعيد به زندان . احزاب كردي متهم بودند

 مسجد سليمان محكوم ايذه و آقاي عبداللهي به سه سال حبس تعزيري همراه با تبعيد به زندان
 .شده است

 در ران،ي سال در ا18 ري اعالم كرد كه اعدام افراد زراني ايي، دستگاه قضا1387 مهر 27در  -
از .  به حبس ابد استلي مربوط به مواد مخدر باشد، قابل تبدمي كه فرد متهم به جرايصورت

 است، دستگاه  شهرونداني مانند قصاص از حقوق شخصي احكامي اجرارانيآنجا كه در ا
 شرع اسالم، نيطبق قوان.  نخواهد نمودلي احكام نخواهد شد و آنها را تبدني اد وارراني اييقضا

 به دولت ي خواهد بود و ربطاني در دست خانواده قرباني شخصمي جرايهر گونه بخشش برا
 و نراي است در راه درست، مركز اسناد حقوق بشر اي قدمني انكهيبا وجود ا. نخواهد داشت

 انجام راني دادن به حكم اعدام در ااني پاي خود را براي سعتمام حقوق بشر ي سازمانهاگريد
 .خواهند داد

 :خوانيد  ميدر اين شماره
 نژاد در سازمان ملل ياحمد •

 1صفحه ، متحد

 1صفحه اخبار مختلف،  •

مركز اسناد حقوق بشر  •
كند،  گزارش جديد منتشر مي

 2صفحه 

ران مركز اسناد حقوق بشر اي •
مجموعه اسناد خود را راه 

 2 صفحه اندازي كرد،

 قتل عام زندانيان :يادبود •
صفحه ، 1367سياسي در سال 

3 

ين تغيير براي پم ك:درباره •
 4صفحه برابري، 

 4صفحه سركوب بهاييان،  •
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  مركز اسناد حقوق بشر ايران

  خبرنامه
 

 1387ان ب آ–مهر  1سال اول، شماره 

  كند شر مي گزارش جديد منت ايرانمركز اسناد حقوق بشر
مركز اسناد حقوق بشر ايران گزارش جديد خود با نام ، 1387ذر آ 10در روز 

آقاي  .درك رشتنم ار »دنزروپ كمايس هيلع رب يزاس هدنورپ: تمسخر عدالت«
 سالگي، توسط 70سن  ، در1380نگاري بود كه در آذر  سيامك پورزند روزنامه

مخفي  هاي مأموران جمهوري اسالمي ايران ربوده شد، در يك سري يازداشتگاه
 نگاهداشته شد و سپس مجبور شد تا در تلويزيون دولتي ايران به جرايم ناكرده

رفتار با او همدست شده  هاي ايران در سوء طي مشقات وي، دادگاه. اعتراف كند
كاران تندرو درون رژيم ايران  پرونده سيامك پورزند ساخته دست محافظه .بودند

  .اشدب طلبان مي ساختن اصالح اعتبار براي بي
كار  پرونده سيامك پورزند، به افشاء نهادهاي موازي كه طي دوران اصالحات توسط تشكيالت محافظه

هاي تحت كنترل حكومت  رسانه توسط آقاي پورزند .پردازد قدرت آنها ميدادن  نشانشدند و  اداره مي
ني زنداني شد، از تشريفات قانوني محروم گرديد، از داشتن يك ايران بدنام شد، به صورت غير قانو

هاي كشور نيز  در طول اين مدت، دادگاه. محاكمه عادالنه محروم شد و وادار به اعالم جرم عليه خود شد
  .در بدرفتاري با وي همدست شده بودند

ورزند، ادعاهاي جمهوري اسالمي مبني بر فراهم نمودن فضاي تر، طرز رفتار با سيامك پ در بعد گسترده
. سازد  را از درجه اعتبار ساقط مي در وقايع كشورشانودنثيرگذار بتأمنظور باز براي مردم ايران به 

 كاران تندرو رغم انتخاباتي كه به دولت محمد خاتمي اختيار انجام اصالحات را تفويض كرد، محافظه علي
  .را خنثي نمايندبه برگزاري اصالحات توطئه چيدند و تمهيد به كار بستند تا خواست و اراده مردم ايران 

 كز اسناد حقوق بشر ايران مجموعه اسناد خود را راه اندازي كردرم
، مركز اسناد حقوق بشر ايران مجموعه اسناد حقوق بشر خود، محموعه عادل را راه 1386ند  اسف13در 

كند و به  ياين آرشيو اسناد از نرم افزار جديدي براي تشخيص بصري حروف استفاده م. اندازي كرد
  .كننددهد تا متن اسناد موجود در آرشيو را با حروف فارسي و التين جستجو  يبازديد كنندگان اجازه م

مجموعه عادل شامل اسناد و مداركي است كه طي تحقيق و بررسي گزارشهاي مختلف توسط مركز 
هاي كمياب، اسناد دادگاه، و كتب خاطرات  روزنامهاسناد حقوق بشر ايران به دست آمده است و شامل 

 كه شامل اسناد مربوط به وضعيت ز اسناد حقوق بشر ايرانمجموعه عادل جستجوي آرشيو مرك. باشد  مي
آموزان و دانشجويان،   تاكنون است را براي مدافعان حقوق بشر، دانش1357حقوق بشر در ايران از سال 

  . سازد يپژوهشگران و تاريخدانان ممكن م
ي تحقيق و بررسي باشد ط يدر حال حاضر، بيشتر اسناد و مداركي كه در مجموعه اسناد عادل موجود م

المللي ترور مخالفان سياسي دولت  يافته بهاييان ايران و عمليات بين دو پرونده آزار و تعقيب سازمان
به محض دستيابي به . اهداء شده است به مركز اسناد حقوق بشر ايران 1376 و 1357ايران بين سالهاي 

مركز اين . آنها را به مجموعه عادل اضافه خواهد كردمركز اين  جديد، اسناد جديد مرتبط با گزارشهاي
اميد دارد كه جامعه ايرانيان بيش از پيش به گسترش و تنوع مجموعه اسناد عادل كمك كنند و با 

آنها را در دسترس درميان گزاردن داستانها و اسناد شخصي خود با مركز اسناد حقوق بشر ايران، 
 .اشخاص بيشتري قرار دهند

 :خوانيد در اين شماره مي
 نژاد در سازمان ملل ياحمد •

 1صفحه ، متحد

 1صفحه اخبار مختلف،  •

مركز اسناد حقوق بشر  •
كند،  گزارش جديد منتشر مي

 2صفحه 

مركز اسناد حقوق بشر ايران  •
مجموعه اسناد خود را راه 

 2 صفحه اندازي كرد،

عام زندانيان  قتل :يادبود •
صفحه ، 1367سياسي در سال 

3 

ين تغيير براي پم ك:درباره •
 4صفحه برابري، 

 4صفحه سركوب بهاييان،  •
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  مركز اسناد حقوق بشر ايران

  خبرنامه
 

 1387ان ب آ–مهر  1سال اول، شماره 

  1367قتل عام زندانيان سياسي در سال : يادبود
 بردن مخالفان ني از بي برا راانهي و مخفمي عظي اعدامني كمپراني اي اسالمي، جمهور1367در تابستان 

در  ي زندانيراني ا5000 تا 4500 نيرود كه ب يتصور م.  نمودآغاز  كشور ي در داخل زندانها خوديزندان
 خشونت ني كمپني ااني مختلف قربانياسي سهايشي و گرانايد مختلف و معتقد به اي سنيگروهها

  .باشد ي م1367 سال قتل عام زندانيان در سالگرد نيستمي امسال بشهريور.  اند وده بكيستماتيس
 ادبودي تهيكم. رنديگ ي قرار مادبودي اتفاق مورد ني سال بعد از استي آن بانيو قربان 1367قتل عام سال 

 نيا.  دادبي در مونترال كانادا ترت سه روزهي كنفرانسراني اياسي ساني زندان60 دهه ي كشتارهايبرا
 از اياتفاقات بوده  ني شاهد ااي كه ياسي ساني بود كه در آن زنداني سخنرانيئتهايكنفرانس شامل ه

سازمان  ندهي وگرانت، نماسي بئاترسنده،ي نو،ي مصداقرجي اني همچن. آن بودند حضور داشتندماندگانزبا
 ستاره  زن از جمله سودابه اردوان،ياسي ساني شهرزاد مجاب، استاد دانشگاه تورنتو، و زندان،عفو بين الملل

 مركز اسناد هيئت امناي ي اعضااز يكي اخوان، اميپ.  در اين كنفرانس حضور داشتنداي و شهره ك،يعباس
 الملل در دانشگاه مك نيحقوق بشر و استاد حقوق ب يالملل نيب ني متخصص قوان كهران،يحقوق بشر ا

 و ييجوابگو« عنوان تاي تح مقاله و افتي حضور كنفرانس ني مختلف از اي در بخشهاباشد،  ميليگ
  . ارائه داد»ي دموكراسجاديا

 و ادبودي دو روزه با موضوع يكنفرانس (AIPP) يدي تبعياسي ساني استكهلم، سوئد، سازمان زنداندر
  به سر برد وراني اي كه ده سال در زندانهاي احمد موسو، كنفرانسني در افتتاح ا. دادبيعدالت ترت

 همعاج از اخوان هم در نطق خود اميكاوه شهروز و پ.  صحبت كردشد،بسياري  شكنجه و آزار متحمل
هنگام برگزاري اين  حقوق بشر در ني از قوانيچي به سرپيي را مسئول جوابگوراني خواستند تا ايالملل نيب

 خود سخن گفت ي در مورد همسلولها، كشتارني از بازماندگان اگري ديكي الگر، ترايم.  بدانندقتل عام
  .ه همسرش اعدام شده بودكه به همرا

 جمعي دسته در محل قبر 1367قتل عام سال  اني بازماندگان و خانوادگان قربان، هر سال به بعد1367 از
 امر نيالبته ا.  آورندادي را به زانشانيشوند تا كشتار عز يان در تهران جمع مرودر قبرستان خاقربانيان 

 سم مراني نفر به علت حضور در انيسال قبل چند. رديگ ي صورت مراني ايتي امنيروهاي كنترل نرتحت
 يامسال، جمهور. افتندي انتقال ني زندان او209 شدند و به بند ري توسط وزارت اطالعات دستگادبودي

 ي براي در محل قبر همگاناني قربانيها  دارد تا از حضور بازماندگان و خانوادهني بر اي سعراني اياسالم
  . كنديري جلوگ به كليبودادي پا داشتن مراسم رب

كشد و در ب ري را به تصوراني اخي از تاركي بخش تارني بر آن است تا اراني اسناد حقوق بشر امركز
 رانيمركز اسناد حقوق بشر ا.  خواهد نمودهي در زندان تهي كشتار جمعني اعي از شرح وقاي گزارشندهيآ
 و ني از بدتري تعدادتن زواياي تاريكروشن ساخ كه به باشد ي گزارش كمكني است كه ادواريام
. دانجامبه بعد بي 1357 از راني اي اسالمي جمهور در حقوق بشرفاحش و كيستماتي تخلفات سنيتر عيفج

 پروژه ني پرورش اي مركز براني با ا دارندليمات كه ي از تمام اشخاصرانيمركز اسناد حقوق بشر ا
 .رندي مركز تماس بگنيكند تا با ا ي و كمك كنند درخواست ميهمكار

 :خوانيد در اين شماره مي
 نژاد در سازمان ملل ياحمد •

 1صفحه ، متحد

 1صفحه اخبار مختلف،  •

مركز اسناد حقوق بشر  •
كند،  گزارش جديد منتشر مي

 2صفحه 

مركز اسناد حقوق بشر ايران  •
مجموعه اسناد خود را راه 

 2 صفحه اندازي كرد،

 قتل عام زندانيان :يادبود •
صفحه ، 1367ر سال سياسي د
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ين تغيير براي پم ك:درباره •
 4صفحه برابري، 

 4صفحه سركوب بهاييان،  •
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  مركز اسناد حقوق بشر ايران
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 1387ان ب آ–مهر  1سال اول، شماره 

  كمپين تغيير براي برابري: ربارهد
جنبشها نامند، يكي از فعالترين و رساترين  تغيير براي برابري كه آن را كمپين يك ميليون امضا هم مي

 تا كنون 1385از پايه گزاري كمپين در سال زنان و مرداني كه .  براي حقوق زنان در ايران بوده است
 ايران براي تغيير قوانين ناعادالنه و مجلس ركوشند تا با فشار آوردن ب  مياند در  اين جنبش فعال بوده

قوانين . در ايران بپردازندبري زن و مرد برا  مورد اين معظلاطالع رساني در  به نسبه به زنانآميز  تبعيض
  مجازات، حجاب اجباري، وقتلهاي ناموسياز قبيل ازدواج، طالق، ي ردا موناعادالنه در ايران شامل

 كه تصور عموم بر اين استبا وجود اينكه . شوند باشند كه عموماً مشمول زنان و دختران مي  ميسنگسار
ابري با قوانين اسالم مغايرت ندارد، كمپين يك ميليون امضا با هدف سازمانهايي مانند تغيير براي بر

يش، خانه سوسن طهماسبي، از پيك هفته . مخالفت زيادي از طرف دولت ايران مواجه شده است
توسط نيروهاي امنيتي ضبط وي اموال برخي  مورد بازرسي قرار گرفت و ، اين جنبشهماهنگ كنندگان

ديد باز  به ايران براي سفرهنگام ،يكي ديگر از فعاالن اين جنبش ،چند هفته پيش، عشا مومني. شد
با وجود اين مقاومتها، كمپين يك ميليون امضا .  برده شد و به زندان اوين هخانواده خود ستگير شد

  .مانده است برابر براي زنان ايران فعال و ثابت قدم باقي دسترسي به حقوقهمچنان در اهداف خود براي 

 ييان سركوب بها

،  توهين،تعقيبمورد آزار و مرتب در ايران به طور  ديانت بهايي، از آغاز اين ديانت تاكنون پيروان
مركز اسناد حقوق بشر ايران به طور . اند ها و سازمانهاي دولتي قرار گرفته پاكسازي از دانشگاهو تحقير، 
آزار و تعقيب يك : نت ممنوعديا«گزارش خود تحت عنوان  و مستند اين آزار و تعقيب را در دقيق

   .به رشته تحرير در آورده است» اقليت مذهبي
 هر، 1387در بهار . ه است دولت ايران بر عليه بهاييان به طور مداوم افزايش يافتتبليغاتدر سال گذشته، 

هماهنگ  محفل روحاني ملي ايران را در نبود ر، گروهي كه فعاليتهاي جامعه بهايي د»ياران« وهفت عض
د و به آنها اجازه مالقات با ونش ميدر حبس نگه داشته اين هفت تن همچنان .  شدند دستگير،كند  مي

 بهاييان در اصفهان و يزد مورد تهاجم قرار هايقبرستانهاي اخير،  در ماه. ه استمشاور حقوقي داده نشد
  .  بهاييان استتخريب و توقيف اموال گر  گزارشهاي مختلف بيان و اند هگرفت

را  ايران  درت بهاييتشكيال تمام انحاللخواست عمومي اد يك دبه وسيله  ايرانعالوه بر اين، دولت
ارگان خبري مورد حمايت دولت ايران ، روزنامه كيهان كه تير و مهرهاي  بين ماه.  خواستار شده است

.  منتشر كردا ر در مورد آيين بهايي نوشته شده بوددروغين مقاله كه در آن مطالب 60 حدود است،
نتشر مو توسط مراجع دولتي ه بهايي نوشته شددر ضديت با ديانت  ات بسياري و جزوتبكهمچنين 

متعددي دريافت ديدآميز ه تهاي  و نامهتلفنهااند كه  اعضاي جامعه بهايي ايران گزارش كرده اند و شده
  .اند كرده

 معهاجن نسب به اي دشمني و كينه نتشارا ي كه در راستاريمركز اسناد حقوق بشر ايران هر گونه حركت
 شده ريزي  برنامهتر فعاليتهاي پايان يافتن هرچه سريع و خواستار كردهرا محكوم انجام شود پذير   سيبآ

 .باشد ميبهاييان عليه  بر حكومت ايران

 :خوانيد در اين شماره مي
 نژاد در سازمان ملل ياحمد •

 1صفحه ، متحد

 1صفحه اخبار مختلف،  •

اسناد حقوق بشر مركز  •
كند،  گزارش جديد منتشر مي

 2صفحه 

مركز اسناد حقوق بشر ايران  •
مجموعه اسناد خود را راه 

 2 صفحه اندازي كرد،

 قتل عام زندانيان :يادبود •
صفحه ، 1367سياسي در سال 
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ين تغيير براي پم ك:درباره •
 4صفحه برابري، 

 4صفحه سركوب بهاييان،  •

 

  :با ما تماس بگيريد

  ناد حقوق بشر ايرانمركز اس
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  4صفحه 


