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 بیانیه مریم رجوی در آغاز هفتادمین سال تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر

 
انسی ، در کنفرل متحداین بیانیه روز شش دسامبر، در آستانه سالگرد تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی مل 

 بود. برپا شده م رجویپارلمان اروپا منتشر شد. این کنفرانس از سوی گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد با حضور مریدر 

 
همه زنان و مردانی که در سراسر جهان در دفاع از به ،هفتادمین سال تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشرآغاز مناسبت به
 1«اساس آزادي، عدالت و صلح»مثابه به« ق یکسان و انتقال ناپذیر آنانحیثیت ذاتي کلیه اعضاي خانواده بشري و حقو»
یک صد و بیست هزار مجاهد و مبارز دلیر طور خاص بهکنیم و بهادای احترام می ،اندمبارزه با مستبدان و سرکوبگران برخاستهبه

های خود را فدا کردند، درود د مذهبی حاکم جاندر مقاومت در برابر استبدا ۶۷در سال ی که داراز جمله سی هزار زندانی سربه
 فرستیم. می

شدگان نهاد، عامز قتلافام نبرد برای حقوق بشر ایران، این جمله پروفسور کاظم رجوی که جان بر سر دفاع در تاریخچه سرخ
 «.   نویسیمما تاریخ حقوق بشر ایران را با خون خود می»درخشد: پیوسته می

ن این ملت ایرا کند، برایان، روز حقوق بشر روزی است که کسب یک دستاورد عالی تاریخی را یادآوری میاگر برای تمام جه
ندهای شیانه آخوال وحکند؛ روز یادآوری تمام اعمروز، عید اشک و خون است که یک تاریخچه پر رنج و شکنج را یادآوری می

 «.داردعصیان وا میروح بشریت را به»حاکم که 
رد تأکید قرار مذهبی مو ستبدادامان برای سرنگونی امبارزه بیحال، این روز تعهد خلل ناپذیر مردم و مقاومت ایران را بهدر عین 

 دهد تا ایران گلستان آزادی و عدالت و سرزمین حقوق بشر شود.می

آزادی و حقوق هبابی برای دستی گسترش نهاد، از اراده ملت ایرانعام شدگان که در دو سال اخیر رو بهجنبش دادخواهی قتل
ا هدف قرار داده که بر ر، بنیاد رژیم حاکم ۶۷داران سال ناحق ریخته سربههای بهبشر جوشیده است. این جنبش، فراتر از خون

 قیه وفیم والیت ار رژرو، اعتالی این جنبش جلوه دیگری از پایان کاز این کشتار و انهدام و نیروی مخالف متکی است. هم
 حتمیت سرنگونی آن است.

ای ورق زدن ایران بر قاومتتمام شئون حقوق بشر ایران، بر تعهدات مبار رژیم والیت فقیه بهیی از یورش فاجعهبا یادآوری شمه
 فشاریم:این صفحه تاریک تاریخ ایران پای می

  
قوق بشر حر انهدام بود را خروز اول،  حاکمیت استبداد مذهبی حق حیات مردم ایران را وسیعًا مورد تعرض قرار داده و از  ـ ۱

وزستان و ردم عرب خمشتار کعام روستاییان کرد، مردم ایران استوار کرده است؛ از جنگ با مردم کردستان، اعدام جوانان و قتل
 گذشته بود، خمینی ن ماه از روی کار آمدن ۲۸  نحوی که هنوزقتل و اسارت اعضا و هواداران مجاهدین در سراسر کشور؛ به

                                         
 ــ مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر  1
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ین ین جنبش حاسال  وهای خمینی داشتند و بیش از پنجاه تن از هواداران کم سن مجاهدین هزاران زندانی سیاسی در زندان

 شهادت رسیدند. توزیع نشریه یا اعالمیه بر اثر ضربات چماق و چاقوی پاسداران و عوامل خمینی به
 

در دهه  دها نفر(صروز  وهای مبارز )بعضًا در هرجمعی اعضای مجاهدین و سایر نیر انهدام حقوق بشر پس از آن با تیرباران
 های حسابرسی ز پروندهاادامه یافت وتا امروز فهرستی طوالنی  ۱۳۶۷عام سی هزار زندانی سیاسی در سال و سپس با قتل ۱۳۶۰

در  کنندگان قزوینمهای مسیحی، کشتار قیاکردن اسقفیی تا مثلههای زنجیرهاز قتل است:های خون برجا گذاشته نشدة حمام
س و وسط نیروی قدها در اشرف و لیبرتی تعام، قتل زهرا کاظمی، و کشتارها و قتل۸۸، جنایت کهریزک در سال ۱۳۷۲سال 
 ای در عراق.   نشاندگان خامنهدست

عام خودی یا امری خارج از دستور سران رژیم نبوده است. احکام هولناک خمینی برای قتلبهگاه کور و خود این کشتارها هیچ
های سیاسی و امنیتی و  قضایی رژیم در دفاع از همان ، اظهارات یک سال اخیر باالترین مقام۶۷مجاهدان زندانی در سال 

حذف و »ت بدنام هر سال فهرست مخالفانی را که باید های بازجویان وزارت اطالعات در این خصوص که این وزارکشتار، اعتراف
یافته و یک ریزی شده، نظامکند که این کشتارها برنامهو بسیاری دالئل و شواهد اثبات می 2کندشوند، تصویب می« ربایش

 گیرد. یک براساس دستور باالترین سران رژیم صورت گرفته و میبه
  

های عادی غیرممکن است. آخوندهای شود. اما برآورد شمار اعداممورد تخمین زده میهزار  ۱۲۰های سیاسی شمار اعدام ـ ۲
اقتضای نیازهای سیاسی و امنیتی رژیم و برای تنظیم درجه اختناق و ارعاب، بسیاری مجرمان را که برطبق قوانین خود حاکم به

اند. های تیرباران سپردههای دار یا جوخهطنابناه را، بهگحد نصاب اعدام نرسیده و حتی بسیاری زندانیان بیشان بهرژیم جرائم
. اما 3های رژیم شمار زندانیانی را که در صف نوبت اعدام قرار دارند، پنج هزار و سیصد نفر اعالم کردندمقام ۹۵در سال 

رابر این رقم است.  بخشی از کند که شمار زندانیان در صف اعدام چند بهای متعدد تأیید میآمده از زنداندستهای بهگزارش
اجبار روانه ها را بهاند. آخوندها با سوء استفاده از موقعیت همین محکومان، آنها، اتباع کشور همسایه و برادر ما افغانستانآن

 کنند.های جنگ علیه مردم سوریه میجبهه
های مستمر رژیمی است که از این دیگر از قساوتاند، یکی سالگی مرتکب جرم شده18سن اعدام جوانانی که قبل از رسیدن به

 توصیف کرده است.   4«آخرین جالد کودکان»الملل آن را پیشتر، عفو بین
که در قوه  . جانیانیم استها از سوی آخوندهای حاکبها انگاشتن جان انسانها، آنچه اهمیت دارد، بیشمار اعدامورای تعداد بی

النه حاکمه عاددون مبمشهورند، براساس دستور ولی فقیه، دسته دسته زندانیان را  «ب حیاتقاضی سال»قضاییه این رژیم به
 ثبات و متزلزل، تعادل خود را حفظ کند. کنند تا رژیم بیاعدام می

                                         
 ۱۵تاریخ های محسنی کارمند وزارت اطالعات به، رونویسی شده نوشته۱۳۹۵آدر  ۲سی، بی، بی«روایت پرستور فروهرگزارش قتل فروهرها، به»ـ  2

کاری از  در پرینت ۱۳۷۰ال از س ...کار حذف فیزیکی »اطالعات، همان تاریخ:  وزارت کارمند سیاحی، به معروف اسکندری و نیز اصغر ۱۳۷۹تیر 
 در که حدی ات ... بوده زارتو تشکیالت کار روال هااقدام نمونه این» چنین: هم«. طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود

 «.شدمی گرفته نظر در ربایش و حذف هایفعالیت ترینشاخص ساالنه هایبرنامه بینیپیش
 ۱۳۹۶مرداد  ۱۷ حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، خبرگزاری حکومتی ایلنا، ـ  3
 ۲۰۰۷الملل در ژوئن گزارش عفو بین ـ  4
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ه ها  سلب کردآن رژیم والیت فقیه حق مردم ایران برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و جامعه و کشورشان را از ـ ۳

حکومت ممنوع ه بهرسانی غیروابست. مبارزه سیاسی، تشکیل هرگونه اجتماع یا تشکل و انتشار هر نشریه یا وسیله اطالعاست
 است.  

 
در مرامنامه و اساسنامه خود صراحتًا التزام خود را نسبت به قانون اساسي »تواند وجود داشته باشد مگر این که هیچ حزبی نمی

اعتقاد و التزام »شرط شود مگر بهعنوان عضو یک حزب شناخته نمیو هیچ کس به 5«دعالم دارو اصل والیت مطلقه فقیه ا
  6«.عملي به قانون اساسي و والیت مطلقه فقیه
 فردو هیج دارد. داشته باشد، مجازات سنگینی در پیترین ارتباطی با مجاهدین مخالفت با رژیم جرم است و چنانچه کم

 گیری در دولت و سایر نهادهای حکومتی را ندارد. حق تصدی مناصب تصمیم فقیهشده در والیت  غیرذوب
شود که بستر رگزار میبات بهای رنگارنگی تحت نام انتخااند؛ در عوض همه ساله شعبدهمردم ایران از حق انتخاب آزادانه محروم

های مرگ در أتشناخته شده و اعضای هی گرانتقسیم بخشی از حوزه قدرت بین باندهای سرکوبگر رقیب است.  از شکنجه
 آوردند. دست میهای مجلس ارتجاع یا خبرگان را بهکش سپاه پاسداران، کرسیتا فرماندهان آدم ۶۷عام قتل

امروز یک اقلیت محض، به هر ترتیب ممکن، خود را حق مطلق، » در اوائل همین ماه، رئیس جمهور قبلی رژیم اعتراف کرد:
  7«.اندنحصاری کشور و انقالب و ارباب مردم و دارای حق قطعی حاکمیت دانستهمالک و صاحب ا

  
رژیم والیت فقیه حق برخورداری از حاکمیت قانون را از مردم ایران سلب و آن را با یک خودکامگی محض جایگزین کرده  ـ۴

شخص ولی فقیه را از اختیارات و قدرت  ،«والیت امر»قانون اساسی ارتجاعی کنونی با افزودن کلمه مطلقه به ۵۷است. اصل 
گیرد. در حقیقت استفاده خودسرانه در عمل، تمام قدرت عمومی در ایران از این فرد نشأت می 8نامحدود برخوردار کرده است.

یک اصل دائمی در ایران تحت  های متعدد قانون اساسی والیت فقیه برای آن مجوز صادر کرده است ـکه اصل -از قدرت 
جا که لزومًا باید از تصویب شورای نگهبان منصوب ولی طور کلی هر قانونی در ایران کنونی، از آنحاکمیت این رژیم است. به

العمر و همدستان او برضد مصالح ملی و های خودسرانه حاکم مادامنفسه نقض حاکمیت قانون است. تصمیمفقیه بگذرد، فی
قض وحشتناک حقوق بشر مردم ایران بوده است، طفره رفتن آخوندهای حاکم از هرگونه مردمی ایران  که الزمه آن، همواره ن

ها و مفاسد مالی و انواع گریها در ارتکاب انواع غارتهای رژیم و وابستگان آنمردم، باز گذاشتن دست مقامپاسخگویی به
یی در دست شخص ولی فقیه که در تیغ آختهضاییه بهحقوق مردم  ایران بدون هرگونه پیگرد و عقوبتی،  تبدیل قوه قتجاوزها به

باشگاه اعضای باندهای قدرت حاکم که در آن آن امنیت حقوقی مردم ایران و اصل برائت محلی از اعراب ندارد، تبدیل مجلس به
های حافظ والیت فقیه و تبدیل نیرو« چیتدارک»شود، تبدیل دولت بهتصویب نمی« اقلیت محض»سود همان قانونی جز به

های اساسی را از مردم ایران سلب سرکوب و جاسوسی و کشتار، همه و همه حقوق بنیادین و آزادی نهادهایامنیت مردم به
 کرده است. 

                                         
 ۱۳۹۵آبان ۲۹، روزنامه رسمي 5، تبصره ۲، ماده «نحوه فعالیت احزاب و گروههاي سیاسي»قانون  ـ    5
 ۴ـ همان قانون، ماده   6
   ۹۶آذر ۷ بهار ای، دولتخامنهنژاد بهـ نامه محمود احمدی  7
قواي حاكم در جمهور اسالمي ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر والیت  : »۵۷ـ قانون اساسی والیت فقیه، اصل   8

 «.گردندمطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مي
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 را از مردم ایران سلب کرده است.« حق آزادی فکر، وجدان و مذهب»استبداد مذهبی،  ـ ۵

یان و بهاییان ان و یهودمسیحی و حذف دیگراندیشان و پیروان ادیان گوناگون ـ ازاندرکار آزار و دستگیری این رژیم از آغاز، دست
 نهادینه  اید، رویهیش عقتا مسلمانان اهل سنت و دراویش اهل حق و گنابادی و شیعیان مخالف والیت فقیه ـ بوده و هست. تفت

 
ت. سرکوب اس برای های این رژیمترین حربهمهای استخدامی و آموزشی است. و تکفیر مذهبی و زدن برچسب ارتداد مهگزینش

اسالم هیچ وجه بهمنافقین ...به»این ادعای دروغ است که:  ۶۷عام مجاهدین در سال نخستین جمله حکم خمینی برای قتل
  ،«..اند.ردهیدا کپها از اسالم ارتداد اقرار سران آنهاست و بهگویند از روی حیله و نفاق آنمعتقد نبوده و هرچه می

کومت خود با این حو بسیاری دیگر را در سراسر  ۶۷ای، سی هزار مجاهد و مبارز را در سال خمینی و جانشین او، خامنه
که ال آنسازند. ح ورداراصطالح اسالمی برختوجیهات به افترائات اعدام کردند تا ارتکاب جنایت علیه بشریت را از پشتوانة

 ست. ت بیزار اها و افترائاها، روح اسالم از این خونریزیاکم در جعل این برچسبگویی رژیم حصرفنظر از دجالیت و دروغ
  

هایی در اند. چنین دادگاهاعالمیه جهانی حقوق بشر( محروم ۸های صالحه)ماده دادگاهمردم ایران از حق رجوع مؤثر به  ـ ۶
ان شرع راده حاکمابع احیح دادرسی دائر است که تنها تهایی عاری از روند صدادگاهجای آن بیایران وجود خارجی ندارد. به

 گران و عوامل سرکوب است. آخوندی یا شکنجه
ها را تابع امیال و خواست شخصی قاضیان قانون اساسی والیت فقیه، سرنوشت متهمان یا شاکیان و حقوق آن ۱۶۷اصل 
خمینی ـ هر «تحریرالوسیله»ـ نام مستعار « فتاوی معتبر»اصطالح که بر اساس استنباط خود از به 9نشانده ولی فقیه کردهدست

 خواهند بگیرند.تصمیمی که می
شتر از شود، اغلب بییمحکم اعدام منجر ها، حتی در موارد حساسی که بهبازداشت شدگان از حقوقی برخوردار نیستند. محاکمه

یه متهمان ه اغلب علیرند کدادگاه را بپذتحمیلی همان بیچند دقیقه نیست. بسیاری از متهمان وکیل ندارند یا ناگزیرند وکیل 
شوند ها منع میدهمندرجات پرونیافتن بهکنند از دستکند. در مواردی که وکال برای دفاع از موکالن خود تالش ایفای نقش می

 شوند.یممحکوم  های طوالنی مدتزندانگیرند و گاه بهو چنانچه بر خواست خود اصرار کنند تحت تعقیب قرار می
  

 مرد تنظیم شده است.  بر پایه تبعیض بین زن و ،قوانین مدني رژیم  ـ ۷
نظیم شده تجه وشالق شكن ،مانند اعدام ،قوانین  جزایي رژیم ـ قانون مجازات اسالمي ـ از اول تا آخر بر پایه مجازات بدني

ر مجازات اب .. بیش از صدقطع دست وپا و. ،از  كوه پرت كردن ،است. عالوه بر مجازاتهاي ضد انساني از قبیل به صلیب كشیدن
 بار  مجازات شالق پیش بیني شده است. ۵۰حدود  قتل و اعدام و

در مرتبه اول، قطع «... »حد سرقت»، شوداجرا گذاشته میکه همه ساله بارها بهبر حسب یکی از مواد این قانون ضد انسانی، 
 10«. و در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است« ...»نتهای آن استچهار انگشت دست راست سارق از ا

                                         
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع  : »۱۶۷ـ قانون اساسی والیت فقیه، اصل  9

 «.معتبر اسالمي یا فتاواي معتبر، حكم قضیه را صادر نماید
 ۲۷۸، ماده ۱۳۹۲، مصوب «قانون مجازات اسالمی»ـ   10
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یکی از چهار مجازات زیر است: الف. »رود، کار می، اتهامی که معمواًل برای مجاهدین به«حد محاربه»برحسب یک ماده دیگر، 
 11«.اعدام، ب. صلب، پ. قطع دست راست و پای چپ، ت. نفی بلد

 
زنان زندانی کار برده است. تجاوز بههای خود بهنوع شکنجه را ابداع کرده و در زندان ۷۴این رژیم  در مورد مخالفان سیاسی، 

ان رسی بیمارز دستهای این رژیم پیوسته در جریان بوده است. و ممانعت امثابه یک شیوه سیستماتیک شکنجه در زندانبه
 رود. منزله یک شیوه اعدام علیه زندانیان سیاسی به کار میدریجی او بهدرمان و زجرکش کردن تزندانی به

  
 ت.برده اس ز بیناطالعات و افکار و نشر آزادانه آن را ارژیم آخوندی حق مردم ایران برای دسترسی آزادانه به ـ ۸

ت، نتشار نیسابل اقبدون سانسور فعالیت نیستند، هیچ کتابی های اینترنتی غیر وابسته به حکومت مجاز بهنشریات و سایت
ف پخش اسداران هدپیی توسط سپاه یافتهصورت سازمانیی، بههای ماهوارهمکالمات تلفنی مردم تحت شنود قرار دارد، تلویزیون

امل قرار ی کترل امنیتحت کنهای اجتماعی تها در شبکهها، ارتباطات ایمیلی، و فعالیتها، سایتگیرند،   وبالگپارازیت قرار می
 دارد. 

آمیز  علیه رژیم در خالفتها شهر دیگر کشف و تحت پیگرد قرار دادن فعالیت منام فتا در تهران و دهیک شبکه پلیس امنیتی به
تی حز جوانان ایاری دستگیری  و تحت شکنجه و آزار قرار دادن بسها تاکنون بهفضای مجازی را برعهده دارد. این مراقبت

 )مانند ستار بهشتی( منجر شده است.  هاشهادت آنبه
های ارتباطات، اطالعات و ارشاد، قوه قضاییه، معاونت خانهای، بسیج ضد مردمی، نیروی انتظامی، وزارتسپاه پاسداران خامنه

ه ها در شبکها و کنترل و مراقبت از فعالیتاندرکار فیلترینگ سایترئیس جمهور ارتجاع و چندین نهاد دیگر همه دست
هزار شبکه و کانال در شبکه اینترنت ایران مسدود  ۲۰الی  ۱۵دادستان کل رژیم اقرار کرد که هر هفته  ۹۵اند. در سال مجازی

   12شود.می
  

ترکمن و  رک و کرد واعم از عرب و ت های ایران ـدر حالی که ایران یک کشور کثیرالمله است، رژیم والیت فقیه حق ملیت ـ ۹
و روستایی  دمات شهریش و خرا برای داشتن حقوق برابر، برخورداری از رفاه و درمان و آموز ی و لر و بختیاری ـبلوچ و قشقای

 و مسکن مناسب و استفاده از زبان مادری سلب کرده است.
و  اندهشان مواجه شدقومی مناطق های ضدانسانی آخوندهای حاکم برای ایجاد تغییر در ترکیبهموطنان عرب با تالش

قتل شان بهدانفرزن کشند و بر اثر آنهموطنان بلوچ و کرد، پیوسته از تیراندازی کور پاسداران در مناطق مرزی رنج می
 رسند.  می

  
اند، تحت حاکمیت والیت فقیه از حق برابری در همه سال برای آزادی و برابری مبارزه کرده ۱۵۰زنان ایران که بیش از  ـ ۱۰

ها اند. تصدی برخی مشاغل، از جمله قضاوت، تحصیل در دهاقتصادی، خانوادگی، آموزشی و قضایی محروم های سیاسی،عرصه
های ورزشی های ورزشی برای تماشای مسابقات، و فعالیت در برخی رشتهرشته دانشگاهی، آواز خواندن، حضور در استادیوم

                                         
 ۲۸۲همان قانون، ماده  ـ  11

 ۹۵ بهمن ۲۸های دولتی دادستان کل، رسانه ـ محمد جعفر منتظری،  12



6 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 13درصد ۱۵تا حداکثر  ۱۲بازار کار در حاکمیت این رژیم بین ها برای زنان است. مشارکت زنان در بخشی از فهرست ممنوعیت
آنان برخوردارند و پیوسته تحت فشار انواع تری نسبت بهمحدود مانده است. زنان در ازاء کار مساوی با مردان از دستمزد کم

 ها زن بیکارند. قربانی اول ونمیلیهای خود و پیوستن بهها برای کاستن از ساعات کار خود یا رهاکردن شغلقوانین و بخشنامه
 

نترل و های رژیم برای کفعالیت فروپاشی اقتصادی کشور زنان هستند که باعث اخراج فزاینده زنان شاغل شده است. در عوض،
عهده نان را برکنترل حجاب زگاه توقف و کاهش ندارد. شمار نهادهای حکومتی که بهانه بدحجابی هیچویژه بهتحقیر زنان به

رود. نمونه می م پیشصورت زنان توسط باندهای رژیها گاه تا اسیدپاشی بهگریبیست مورد رسیده است. این سرکوبارند، بهد
داران، ضات رذیالنه پاسعالوه، زنان در سراسر ایران از تعردر اصفهان رخ داد. به ۱۳۹۳دلخراش این جنایت، در پاییز سال 

 ای در امان نیستند. منهشخصی خا ها و مزدوران لباسبسیجی
  

ان ت در ایرق مالکیچنین با نقض فاحش ححقوق بشر مردم ایران برای تحکیم سطله سرکوبگرانه آخوندها، همتجاوز بهـ  ۱۱
 آن است.  ۱۷ویژه ماده گیرد که برخالف مواد مختلف اعالمیه جهانی حقوق بشر بهصورت می

هایی که در مالکیت عمومی ها و کوهاندازی بر اراضی و مراتع و جنگلسیاسی، دستها و هرگونه دارایی مخالفان مصادره خانه
ولی فقیه )اغلب بدون هیچ دلیل و « ستاد اجرایی»مستغالت و دارایی مردم توسط  ها،است، مصادره شمار زیادی از خانه

ای و سپاه پاسداران او بر بیش از ه بیت خامنههای سودده دولتی که باعث سلطها و بنگاهیغما بردن عمده شرکتیی(، بهبهانه
نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران شده و ... وجوهی از نقض فاحش حق مالکیت در ایران توسط رژیمی است که بنیانگذارش از 

شورای »چنگ بهبایست نگریست که میدیده غنائم جنگی میها و دارایی مردم ایران را بههای شروع حاکمیت، ثروتاولین هفته
تواند قراردادهای خود با حکومت میرئیس جمهور خود نوشت: کما این که بعدها به 14های پاسداران بیفتد.«کمیته»و « انقالب
 15.است، از آن جلوگیری کند.... «مصالح اسالم»که مخالف  تواند هر امری راجانبه لغو کند. و مییکرا مردم 

روه ده است. گشسلب  همین سان، حق اشتغال آزادانه و حق برخورداری از مزد مساوی در ازای کار مساوی از مردم ایرانبه
های ثروت ومدها ها و اعضای نهادهای امنیتی و قوای نظامی از درآآن های رژیم و وابستگانبسیار محدودی شامل مقام

یش از بمند نیستند. رهشان را بدهد، بهدرآمدی که کفاف نیازهای ابتدای زندگی حساب برخوردارند و اکثریت عظیم ملت ازبی
 ها را فاقده آنکدرصد نیروی کار ایران مجبور و محکوم شده است که تحت قراردادهای موقت و سفید امضا کار کند  ۹۰

اند، اما در وردهکولبری رو آ  دنشین ناچار بهویژه در مناطق کرهرگونه امنیت شغلی کرده است. صدها هزار نفر از جوانان فقیر به
 در پی توسط پاسداران در امان نیستند.  فرسا از تیرخوردن و کشته شدن پیاثنای همین اشتغال طاقت

                                         
در سال  ۱۴.۹ این نرخ به گفت:« افزایش محسوس نرخ مشارکت اقتصادی زنان»با ادعای  ، رئیس مرکز آمار، امیدعلی پارسا،۱۳۹۵در اسفند  ـ  13

 (۱۳۹۵اسفند  ۲۳رسیده است. )خبرگزاری دولتی ایسنا،  ۱۳۹۵

های انقالب اسالمی در سراسر کشور دستور به جمیع کمیته» های باقیمانده از رژیم پیشین:درباره مصادره دارایی ۵۷اسفند  ۹ـ فرمان خمینی،   14
ت نیست و امرش لمربوط به دو ،ن غنایماید. و به دولت ابالغ نمایید که اند در بانک با شماره معلوم بسپرنبه دست آورده این غنایمدهم که آنچه از می

، ۶ج  ،صحیفه خمینی ،«دهند آورند، باید به همین شماره به بانک تحویلاند یا میبا شورای انقالب است، و آنچه مامورین دولت به دست آورده
 ۲۶۷ص
 ۴۵۱-۴۵۲، صص ۲۰، صحیفه نور، ج نوشته شده است ۱۳۶۶دی  ۲۱ـ این نامه در  15
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هدف  ما پیوستهاند. اها رو آوردهدستفروشی در حاشیه خیاباندر تهران و شهرهای بزرگ ایران، گروه پرشماری از مردم به
 گیرند. قرار می شان توسط مأموران رژیمکوبگرانه و غارت دارایی اندکحمالت سر

  
های تشکل مندی وهای مستقل کارگری و کارمردم ایران تحت حاکمیت آخوندها، از حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه  ـ ۱۲

ساختار  ه بخشی ازرده کیشی را ایجاد کهای ساختگی و فرماجای آن رژیم والیت فقیه اتحادیهاند.  بهمستقل دانشجویی محروم
 های یجاد تشکلرای اباند. بسیاری از کسانی که امنیتی و اطالعاتی حکومت برای کنترل کارگران و کارمندان و دانشجویان

 
ت از یهای طوالنی و محرومحبسویژه کارگران و معلمان مبارز، توسط رژیم دستگیر شده و بهاند، بهتالش برخاستهمستقل به

 اند. حقوق اجتماعی خود محکوم شده
  

ن آیز را از چهمه  های وحشتناکی روا شده است.  اعضای باندهای حاکمتحت حاکمیت آخوندها بر مردم ایران تبعیض  ـ ۱۳
ها نهزمیها در همه شمار رانتاند، از بیاند، از پرداخت مالیات معافهم زدهیی بههای افسانهها و ثروتخود کرده موقعیت

شمارشان هرگز یبها و مفاسد جرم خالفها وجود ندارد و بهشوند،  موانع دست و پاگیر اداری و امنیتی برای آنمند میبهره
اند، حقوقیا بی رودستفها همواره طرف اصطالح دادگاهکه اکثریت عظیم مردم در برابر بهگیرند. حال آنتحت پیگرد قرار نمی

ه . و هموارچ استشان ناچیز یا هیهای اقتصادی سهمهای شغلی و تحصیلی، و در برخورداری از فرصتصتدر استفاده از فر
   اند.ها محکومپرداخت رشوه و تحمل انواع تحقیرها و ظلمبه
  

اند. داشته شدهور نگهدر حالی که داشتن مسکن مناسب، یک حق بنیادین بشری است، بسیاری از مردم ایران از این حق د ـ۱۴
دگی های غیرمجاز ـ زنگاهسکونتآبادها ـ موسوم بهشدت محروم شهرها وحلبیهای بهامروز حدود بیست میلیون نفر در حومه

یمنی در اومت و غارتگرانه و پرفساد رژیم حاکم، میانگین مقا برثر سیاستکنند که فاقد حداقل خدمات شهري است. می
ی ان و زندگت و جمیزان خطرناکی پایین اسهای اخیر، بهدر سال های احداث شدهویژه خانههای شهری و روستایی، بهخانه

ار تن از هز ۵۰۰یر رن اخه است. در ربع قدفاع گذاشتخصوص در برابر زلزله بیها ایرانی را در برابر حوادث طبیعی بهمیلیون
 اند.هز دست داداد را رسانی جان خوبار رژیم حاکم در امر امدادعملی و تعلل جنایتهموطنان ما بر اثر حوادث طبیعی و بی

  
ر د دهید خوشندان چنین از حق مطلع شدن از اسامی فرزمردم ایران، گذشته از محرومیت از بسیاری حقوق خود، هم  ـ ۱۵

 اند. ها محروماز حق اطالع یافتن از نشانی مزارهای جمعی آن ۱۳۶۰های دهه و بسیاری از اعدام ۶۷عام سال قتل
تخریب یا قیه بهفالیت وهای شهیدان کشف شده، رژیم یی از یک مزار جمعی توسط خانوادهعام، هر زمان که نشانهاز هنگام قتل

 ساختمان دست زده است.  ریزی یا احداثپوشاندن آن با بتون
  

به المللی، حربین پنداشت، سرانجام هنگامی سرنگون شد که زیر فشارهایدیکتاتوری شاه که خود را جزیره ثبات می ـ ۱۶
یکتاتوری وشت دآموزی از سرنمحوری نقض حقوق بشر ـ شالق و اعدام ـ را کنار گذاشت. استبداد مذهبی حاکم با عبرت

همه، استمرار کند. با اینحفظ و بازتولید می م حیاتی خود، با تمام قوامثابه دینامیسپیشین، نقض وحشیانه حقوق بشر را به
 وقفه با مردم ایران فرجامی جز سرنگونی حتمی این رژیم ندارد. ها و رودرویی بیهمین سرکوبگری
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مبارزه  و دولتین ددایی جمقاومت ایران که برای برقراری آزادی، برابری و دمکراسی در ایران و برپایی یک جمهوری بر اساس 
 امل بهکپایبندی  قیه وکند، بر تعهد خود مبنی بر احیای حقوق بشر ایران، لغو حکم اعدام پس از سرنگونی رژیم والیت فمی

اشکال  حذف کلیه معاهده»و « معاهده ضدشکنجه»، «المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین»، «اعالمیه جهانی حقوق بشر»
ق حادخواهی، د، حق اصل برائت، حق دفاعچنین ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به، و هم«تبعیض علیه زنان

 کند. برخورداری از محاکمه علنی و استقالل کامل قضات تأکید می
ند که چشم ببینرا به« ظهور دنیایی»و « در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند»باشد که در ایران فردا مردم ما 

 . 16«عنوان باالترین آمال بشر اعالم شده استبه»
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