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از انتشارات حزب تودۀ ایران

• درآمد

پس از گذشت  ٣سال از پايان جنگ جهانی دوم و سرکوب فاشیسم ،در تاریخ دهم دسامبر

 ،۱۹۴۸شعبه امور اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى سازمان ملل متحد ،پس از دو سال كار علمى
و تخصصى و نيز مشورتهاى زیاد با گروهها و نهادهاى غيردولتى" ،اعالميه جهانى حقوق بشر"

را در يكصد و هشتاد و سومين اجالس مجمع عمومى سازمان ملل متحد ،به تصویب رساند.

اين سند  -مانند تمام مصوبات مجمع عمومى سازمان ملل -در ابتد ،ضمانت الزامآور حقوقى

نداشت و تنها توصيهنامهاى اخالقى به شمار مىرفت ،اما رفته رفته ازآنجا که از حمایت تعداد

زیادی دولتها ،کش��ورها و مجامع غیردولتی برخوردار گش��ت ،و همچنین مورد اس��تناد دادگاه
هاى بينالمللى و پش��تیبانی س��ازمانهای غیردولتی دفاع از حقوق بش��ر قرارگرفت ،وارد عرف

حقوق بين المللى شد.

ه��م این��ک اعالميه جهان��ى حقوق بش��ر ،در ردیف قوانین حق��وق بينالمللى ق��رار دارد .این

اعالمی��ه جهانی از دو بخش تش��كيل ش��ده اس��ت -١ :مقدمه  -٢متن مادهه��ای اعالميه جهانى

حقوق بشر.

اعالميه جهانى حقوق بش��ر ،تحت تاثیر شرایط عينى پس از جنگجهانیدوم ،نوشته شده

است و در مقدمه آن ضمن اشاره به منشور ملل متحد ،بر مواردی چون":حقوق یکسان خانواده

بش��ری و تالش جه��ت برقرارى آزادى ،عدالت و صلح در جهان" تاکید ش��ده اس��ت .همچنین با

توجه به نابرابری و قانونش��کنی در جهان آمده اس��ت که" :اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای

قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین عالج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود".

از دیدگاه تهیهکنندگان اعالمیه ،همه افراد نو عبشر از حقوق برابری برخوردارند و با این درک

جهانشمول است که مقدمه در پایان تاکید میکند" :مجمع عمومی این اعالمیه جهانی حقوق
بش��ر را آرمان مش��ترکی برای تم��ام مردم و کلیه ملل اع�لام می کند تا جمیع اف��راد و همه ارکان
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اجتماع این اعالمیه را دائماً مد نظر داش��ته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت،
احت��رام این حق��وق و آزادی ها توس��عه یابد و با تدابی��ر تدریجی ملی و بینالمللی ،شناس��ایی و

اج��رای واقع��ی و حیاتی آنها ،چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کش��ورهایی که در

قلمرو آنها میباشند ،تاْمین گردد".

این سند از  ۳۰اصل یا ماده تشكيل شده است:

مادههای  ۱تا  ۲۱بر حقوق مدنی و سياسى هر فرد در جامعه تاکید میکند .اين حقوق جزو

نخس��تین ایدههای حقوق بش��ر شناخته میش��وند و به طرح حقوق بنیادین ،آزادىهای فردى،

منع شكنجه ،حق حيات و حق تشكيل حكومت مىپردازد.

مادههای  ۲۲تا  ،۲۹بيانگر حقوق اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى متعلق به نسل دوم حقوق

بش��ر هس��تند .طرح اين هشت ماده كه درباره شرايط كار ،اس��تراحت ،تفريح ،زندگى بهتر و بیان

مس��ئوليتهاى فرد در برابر جامعه و جامعه در برابر فرد اس��ت ،نش��اندهنده حقوق شهروندی و
وظایف و مسئولیتهای متقابل فرد و جامعه در اعالميه جهانى حقوق بشر است.

ماده  ۳۰اعالمیه ،راه را بر هرگونه سوءاستفاده و تفسير متضاد با روح اعالميه جهانی حقوق

بشر ،مى بندد ،تا حقوق و آزادى هاى مندرج در اعالميه خدشهناپذیر بمانند.

"اعالمی��ه جهانی حقوق بش��ر" که درتاریخ دهم دس��امبر  ۱۹۴۸به تصوی��ب مجمع عمومی

سازمان ملل متحد رسید و کلیه کشورهای عضو سازمان ملزم به اجرای آن شده اند ،یکی از مهم

ترین اسناد بینالمللی است که ما از نظر اهمیت ،متن کامل آن را در اینجا میآوریم:
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• متن اعالمیه جهانی حقوق بشر
• مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد
• (دهم دسامبر )١٩٤٨

مقدمه:

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر

آنان اساس آزادی و عدالت و صلح در جهان را تشکیل میدهد؛

از آنجا که عدم شناس��ایی و تحقیر بش��ر منتهی به اعمال وحش��یانهای گردیده است که در

آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند .به عنوان باالترین آمال بشر اعالم

شده است؛

از آنجا که اساس��اً حقوق انس��انی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین

عالج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد؛

از آنجا که اساساً الزم است توسعه روابط دوستانه بینالمللی مورد تشویق قرار گیرد؛

از آنج��ا ک��ه دول عضو متعهد ش��دهاند که احترام جهان��ی و رعایت حقوق بش��ر و آزادیهای
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اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند؛

از آنجا که حس تفاهم مش��ترکی نس��بت به این حقوق و آزادی برای اجرای کامل این تعهد

کمال اهمیت را دارد؛

مجمع عمومی این اعالمیه جهانی حقوق بش��ر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل

اع�لام م��ی کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعالمیه را دائماً مد نظر داش��ته باش��ند و

مجاهدت کنند که به وس��یله تعلیم و تربیت ،احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر
تدریجی ملی و بینالمللی ،شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها ،چه در میان خود ملل عضو
و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها میباشند ،تاْمین گردد.
• ماده ١

تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با یکدیگر برابرند .همه دارای

عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
• ماده ٢

 -١ه��ر ک��س میتواند بدون هیچ گون��ه تمایز ،مخصوص��اً از حیث نژاد ،رن��گ ،جنس ،زبان،

مذهب ،عقیده سیاس��ی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ،موقعیت اجتماعی ،ثروت ،و محل
تولد یا هر موقعیت دیگر ،از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعالمیه حاضر ذکر شده است،
بهرهمند گردد.

2ـ به عالوه ،هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بروضع سیاس��ی ،اداری و قضایی

یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلٌق دارد ،خواه این کشور مستقل تحت

قیمومت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
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• ماده ٣

هر کس حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد.

• ماده ۴

احدی را نمیتوان در بردگی نگهداش��ت و داد و س��تد بردگان به هر شکلی که باشد ،ممنوع

است.

• ماده ۵

اح��دی را نمیت��وان تحت ش��کنجه ی��ا مجازات ی��ا رفتاری ق��رار داد که ظالمان��ه و یا برخالف

انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد .
• ماده ۶

هر کس حق دارد که ش��خصیت حقوقیاش در همه جا به عنوان یک انس��ان در برابر قانون

شناخته شود.
• ماده ٧

همه در برابر قانون برابر هس��تند و حق دارند بدون تبعیض و به طور یکسان از حمایت قانون

برخوردار ش��وند .همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعالمیه حاضر باش��د و علیه هر

تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید ،به طور تساوی از حمایت قانون بهرهمند گردند.
• ماده ٨

در براب��ر اعمالی که حقوق اساس��ی فرد را م��ورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وس��یله قانون
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اساس��ی یاقانون دیگری برای او ش��ناخته شده باشد ،هر کس��ی حق رجوع مؤثر به محاکم ملی

صالحه را دارد.
• ماده ٩

احدی را نمی توان خودسرانه توقیف ،حبس یا تبعید کرد.

• ماده ١٠

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی منصفانه

و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی در باره حقوق و الزامات او یا هر ات ّهام جزایی که به او وارد

شده باشد ،اتخاذ تصمیم نماید.
• ماده ١١

 -١هر کس که به جرمی متهم ش��ده باش��د ،تازمانی که در جریان یک دعوای عمومی ،که در

آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع او تأمین ش��ده باش��د و تقصیر او قانوناً محرز گردد ،بیگناه

محسوب می شود.

 -٢هی��چ ک��س برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ،آن عمل به موجب حقوق

ملی یا بین المللی جرم ش��ناخته نمی ش��ده اس��ت ،محکوم نخواهد ش��د .به همین ترتیب ،هیچ
مجازات��ی ش��دیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعل��ق میگرفت ،در باره احدی اعمال

نخواهد شد.

• ماده ١٢

احدی در زندگی خصوصی ،امور خانوادگی ،اقامتگاه یا مکاتبات خود ،نباید مورد مداخلههای
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خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد .هر فردی حق دارد که
در مقابل اینگونه حوادث و حمالت مورد حمایت قانون قرار بگیرد.
• ماده ١٣

 -١ه��ر ک��س حق دارد که در داخل کش��وری آزادانه عب��ور و مرور کند و مح��ل اقامت خود را

آزادانه انتخاب نماید.

 -٢ه��ر ک��س ح��ق دارد هر کش��وری و از جمله کش��ور خود را ت��رک کند یا به کش��ور خود باز

گردد.

• ماده ۱۴

 -١هر کس حق دارد در برابر تعقیب ،شکنجه و آزار ،پناهی جست و جو کند و در کشورهای

دیگر پناه اختیار نماید.

 -٢در م��واردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاس��ی یا رفتارهایی مخالف یا

اصول و مقاصد ملل متحد باشد ،نمیتوان از این حق استفاده نمود.
• ماده ۱۵

 -١هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد.

 -٢احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود یا حق تغییر تابعیت محروم کرد.
• ماده ۱۶

 -١ه��ر زن و م��رد بالغی حق دارند ب��دون هیچ گونه محدودی��ت از نظر ن��ژاد ،ملیت ،تابعیت
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یا مذهب با یکدیگر زناش��ویی کنند و تش��کیل خان��واده دهند .در تمام مدت زناش��ویی و هنگام
انحالل آن ،زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق برابر میباشند.
 -٢ازدواج باید با رضایت کامل و آزادنه زن و مرد انجام گیرد.
 -٣خان��واده رک��ن طبیعی و اساس��ی جامعه اس��ت و به همین خاطر بای��د از حمایت جامعه و

دولت بهرهمند باشد.
• ماده ١٧

 -١هر شخص ،چه به طور جمعی ،حق مالکیت دارد.

 -٢احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
• ماده ١٨

هر کس حق دارد از آزادی فکر ،وجدان و مذهب بهرهمند شود .این حق متضمن آزادی اظهار

عقیده و ایمان می باش��د و نیز ش��امل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است .هر کس می
تواند از این حق منفرداً یا به گونه جمعی ،به طور خصوصی یا عمومی ،برخوردار باشد.
• ماده ١٩

هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم

و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن
و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد.
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• ماده ٢٠

 -١هر فردی ،حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمتآمیز تشکیل دهد.
 -٢هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

• ماده ٢١

 -١هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کش��ور خود ،خواه مس��تقیم و خواه با وساطت

نمایندگانی که آزادانه انتخاب شدهاند ،شرکت جوید.

 -٢هر کس حق دارد با تساوی شرایط ،به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

 -٣اس��اس و منش��أ قدرت حکومت ،اراده مردم اس��ت .این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز

گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات

باشد و با رأی مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که حق آزادی رأی را تأمین نماید.
• ماده ٢٢

هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی

ملی و همکاری بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که الزمه مقام و رش��د
شخصیت او است ،با رعایت تشکیالت و منابع هر کشور به دست آورد.
آزادانه
ّ
• ماده ٢٣

 -١ه��ر ک��س ح��ق دارد کار کن��د ،کار خ��ود را آزادان��ه انتخ��اب نمای��د ،ش��رایط منصفان��ه و

رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

 -٢هم��ه افراد حق دارند که ب��دون هیچگونه تبعیضی در مقابل کار برابر ،اجرت برابر دریافت
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کنند.
 -٣ه��ر کس ک��ه کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخش��ی ذیحق میش��ود که زندگی او

و خانوادهاش را موافق ش��ئون انس��انی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وس��ایل دیگر

حمایت اجتماعی تکمیل نماید.

 -۴هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در فعالیت

اتحادیهای نیز شرکت کند.
• ماده ۲۴

هر کس حق اس��تراحت و فراغت وتفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول س��اعات کار

و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق ذیحق میباشد.
• ماده ۲۵

 -١هر کس حق دارد که سطح زندگی ،سالمت و رفاه خود و خانواده اش رااز حیث خوراک و

مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع
بی��کاری ،نق��ص عضو ،بیوهگ��ی ،پیری یا در همه م��وارد دیگری که به علل خارج از اراده انس��ان

وسایل امرار معاشش از دست رفته باشد ،از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار گردد.

 -٢م��ادران و ک��ودکان حق دارند که از کم��ک و مراقبت مخصوص بهرهمند ش��وند .کودکان،

 -چ��ه آندس��ته که بر اثر ازدواج و چه ب��دون ازدواج به دنیا آمده باش��ند -جملگی از حق حمایت

اجتماعی یکسان برخوردارند.
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• ماده ۲۶

 -١هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود .آموزش و پروش ،حداقل تا حدودی

که مربوط به تعلیمات ابتدایی و پایهای اس��ت ،باید رایگان باش��د .آموزش حرفهای باید عمومیت
پی��دا کن��د و آموزش عالی نیز باید در ش��رایط برابری کامل ،به روی افراد جامعه باز باش��د تا همه

بتوانند بنا به استعداد خود از آن بهرهمند گردند.

 -٢آم��وزش و پروش باید طوری هدایت ش��ود که ش��خصیت انس��انی هر ک��س را به حد اکمل

رش��د آن برس��اند و احترام به حقوق و آزادیهای بش��ر را تقویت کند .آموزش و پرورش باید حس
تفاهم ،گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی میان همه ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی

و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.

 -٣پ��در و م��ادر در انتخ��اب ن��وع آموزش و پ��رورش فرزندان خود نس��بت به دیگ��ران اولویـت

دارند.

• ماده ٢٧

 -١هر کس حق دارد آزادانه در زندگی و فرهنگ اجتماعی ش��رکت داش��ته باش��د و از فنون و

هنرها بهرهمند شود و در پیشرفت علم و فواید آن سهیم باشد.

 -٢ه��ر کس حق دارد از حمایت دفاع از مناف��ع معنوی و مادی آثار علمی ،فرهنگی یا هنری

خود برخوردار شود.
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• ماده ٢٨

ه��ر ک��س حق دارد برق��راری نظمی را بخواهد ک��ه از لحاظ اجتماعی و بی��ن المللی حقوق و

آزادیی را که در این اعالمیه ذکر گردیده است ،تأمین کند و آن ها را به مورد اجرا بگذارد.
• ماده ٢٩

 -١ه��ر ف��رد در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد که رش��د آزاد و کامل ش��خصیت وی را میس��ر

میسازد.

 -٢هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدودیتهایی است که

به وس��یله قانون منحصراً به منظور تأمین شناس��ایی ومراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای

رعایت مقتضیات صحیح اخالقی و نظم عمومی و رفاههمگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک
وضع گردیدهاند.

 -٣این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نمیتوانند برخالف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا

گردند.

• ماده ٣٠

هیچ یک از مقررات اعالمیه حاضر نباید طوری تفس��یر ش��ود ک��ه متضمن حقی برای دولتی

ی��ا جمعیتی یا فردی باش��د که به موجب آن بتواند هر یک از حق��وق و آزادیهای مندرج در این
اعالمیه را از بین ببرد و یا در جهت از بین بردن آن فعالیت کند.
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• به مناسبت پنجاه و پنجمين سالگرد تصويب بيانيه حقوق بشر سازمان ملل
مبارزه برای حقوق بشر در ايران ،يک وظيفه ملی و انسانی است!

بيانيه جهانی حقوق بشر « :بنيان قانونيت دولت بر اراده وخواست شهروندان قرار دارد».

 19آذرماه 10 ،دسامبر ،مصادف بود با پنجاه و پنجمين سالگرد تصويب بيانيه جهانی

حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال  1948و فرصتی معتنم برای تعمق در
باره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران ،و تجديد فراخوان برای مبارزه يی متحد و

پيگير برضد ادامه سرکوبگری و جنايت توسط رژيم واليت فقيه .اهميت بيانيه جهانی حقوق

بشر در توضيح نقش پايهيی حقوق بشر در توسعه و دموکراسی کشورها و تصريح وظايفی است
که دولت ها در رابطه با احترام به حقوق انسانی تمامی شهروندان به عهده دارند .اين بيانيه که

رژيمهای حاکم بر کشورمان ،در قبل و بعد از انقالب بهمن ،امضاءکننده آن و متعهد به اجرای
بی چون و چرای تمامی مفاد آن بوده اند ،همچنين ساز و کار مهم و کارايی به منظور نظارت

بينالمللی بر وضعيت حقوق بشر در کشور و اعمال فشار برای نظارت برعملکرد دولت در رابطه
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با برخورد با نيروهای مخالف و دگرانديشان و آنچه به عنوان آزادی انديشه و وجدان شناخته

شده است ،به شمار میآيد.

حزب تودۀ ايران ،با تميز اهميت کليدی اين بيانيه ،از ديرباز ضرورت کارزار همه جانبه

برای اجبار رژيمهای حاکم بر قبول ،احترام و اجرای همه مفاد آن را مطرح نموده و در راستای
آن پيشنهادهای مشخص داشته است .موضوعيت چنين کارزاری در سال های اخير بر همه

مبارزان راه آزادی و دموکراسی عيان بوده است.

مبارزان راه آزادی ،روشنفکران و روزنامه نگاران در ماه های اخير مواجه با حمله وسيع نيرو

های امنيتی و قضايی رژيم بودهاند .با نزديک شدن زمان انتخابات هفتمين مجلس شورای
اسالمی ،تماميت گرايان حاکم برای اطمينان از اعاده کنترل خود بر قوه مقننه که در انتخابات

ششم در اختيار رقبای اصالح طلب آنان قرار گرفت ،موج دستگيری ،ضرب و شتم و سانسور

را شدت و گسترش بخشيده اند .بی پروايی قوه قضائيه و ارگانهای انتظامی و امنيتی در
دستگيری و محاکمه متهمين سياسی ،بدون رعايت بديهیترين اصول اعالميه حقوق بشر ،و
با هدف خفه کردن هرگونه صدای حق طلبانه در کشور ،نه فقط موجب خشم و اعتراض مردم
شده ،بلکه افکار عمومی جهان را نيز به اعتراض برانگيخته است .گزارش مفصل نماينده ويژه

سازمان ملل در رابطه با تشديد نقض پايهيی ترين حقوق انسانی و محکوميت جمهوری اسالمی
ايران در ابتدای آذرماه جاری توسط سازمان ملل متحد را بايد عکسالعمل اعتراضی صريح

جهانيان به ادامه سرکوب در ايران و درخواست رعايت حقوق بشر دانست.

آنچه که امروز در ايران میگذرد اوج بیاعتنائی به بديهیترين اصول حقوق بشراست.

رژيم باصراحت قوانين بينالمللی و حتی مفاد پايهيی قانون اساسی کشور را پايمال میکند.
سازمانهای امنيتی رژيم روشنفکران ،فعاالن سياسی ،نويسندگان ،دانشجويان و خبرنگاران و

فعاالن مطبوعاتی را تحت تعقيب قرار داده و بازداشت میکند .بازداشت شدگان در زندانهای
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انفرادی که گويا از حيطه کنترل ارگانهای رسمی رژيم خارج میباشند تحت وحشيانهترين
شکنجههای جسمی و روحی قرار میگيرند .متهمين سياسی در دادگاههای دربسته و بدون

وکيل مدافع محاکمه میشوند و دانشجويان آزادیخواه را نيروهای امنيتی و «لباس شخصی»
های فدايی رهبر در خيابانها و خوابگاه های دانشجويی مورد حملههای جسمی وحشيانه قرار

میدهند .هنگامی که کارگران و دانشجويان درصدد بر میآيند که با تشکيل اتحاديههای

صنفی و سنديکاهای مستقل به امور خود سامانی بدهند ،با سرکوب ،زندان و شکنجه و اعدام
رو به رو میشوند .عملکرد و برخورد رژيم در تمامی اين موارد صراحتاً ناقض بيانيه حقوق بشر،
که جمهوری اسالمی آن را امضاء کرده و متعهد به اجرای آن است ،میباشد .و اين امر به درستی

مورد اعتراض حزب ما و همه نيروهای ملی و آزادیخواه کشور و نيز همه نيروهای دموکرات در

صحنه جهانی است.

قطعنامه مصوب اخير سازمان ملل ،تضييقات ايجاد شده از سوی ارگانهای امنيتی ـ

قضايی رژيم نسبت به روزنامهنگاران ،نويسندگان و فعاالن سياسی را محکوم کرده و از دولت
میخواهدکه ،بر اساس پيمانهای حقوق بشر و ديگر ابزارهای حقوق بشر بينالمللی ،به
التزامهای خود ،و از جمله التزام به رعايت آزادی بيان و انديشه ،عدم استفاده از شکنجه و ديگر
اشکال رفتار بیرحمانه و غير انسانی و تحقيرآميز ،و همچنين ارتقاء ،و حفاظت از حقوق انسانی
زنان و دختران ،پايبند باشد.

در شرايط حساسی که ميهن ما از سر میگذراند اين اهميت کليدی دارد که مبارزان راه

آزادی سدهای اصلی تحوالت قانون مند در مسير اجرا و احترام به حقوق بشر را شناخته و در

شعارها و فعاليتهای اصلی خود مورد پيگيری قرار دهند.

جناح تماميت خواه رژيم و طرفداران ذوب در «واليت فقيه» با تکيه بر کنترل ارگانهای

قضايی و انتظامی با سرسختی هدفمندی از پايهگيری هرگونه رفرمی ،هرچند جزيی ،جلوگيری
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میکند و حقيقت اينست که  7سال پس از اينکه قوه مجريه ( و سپس مقننه) در تحت کنترل

اصالح طلبان حکومتی به رهبری محمد خاتمی ،رئيس جمهور دو دوره اخير ،قرار گرفتند،
سرسختی تماميت گرايان بنيادگرا و مماشاتگری اصالح طلبان حکومتی باعث از بين رفتن

بسياری از فرصت ها و استقرار شرايط سياسی ،اجتماعی و اقتصادی اسفبار در کشور شده

است.

نتيجه اينکه ،امروزه به گفته روزبهانی ،از مقامهای باالی بسيج ،شرايطی در کشور حاکم

است که ده ها جوان فقط «به دليل تماس با يکديگر از طريق اينترنت» دستگير میشوند ،و يا
اينکه پس از سال ها ،مجلس قادر به تصويب اليحه تعريف جرم سياسی و يا اليحه پيوستن ايران

به کنوانسيون منع شکنجه نيست .برخی پيشرفتهای حاصله بر اثر مبارزه مردم در سالهای

اخير و عقب نشينیهای رژيم نيز به لحاظ ساختار قدرت در حد نمايشی و تبليغاتی باقی
ماندهاند .به طور مثال گرچه پس از سال ها مقاومت تماميت خواهان رژيم در مقابل بازديد
نمايندگان سازمانهای مدافع حقوق بشر از ايران و بررسی شرايط در کشور رژيم در سالهای
اخير عقب نشينیهايی داشته ،وليکن کوشش شده است که تغييرات و از جمله مذاکرات دولت
با نمايندگان کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از عرصههای نمايشی و تبليغاتی پيشتر نروند.

حقيقت اينست که بر رغم برخی دستاوردها موانع جدی در مقابل روند تضمين حقوق بشر بر
مبنای اعالميه جهانی حقوق بشر وجود دارد .به عنوان نمونه بايد به بازديد هيئت ويژه سازمان

ملل در ماههای بهمن و اسفند  1381در رابطه با زندان ها و زندانيان اشاره کرد .طبق گزارش
ها ،در حالی که بيشتر وقت هيئت سازمان ملل به مالقاتهای دوجانبه تشريفاتی با نمايندگان

رسمی حاکميت اختصاص يافت ،خانوادههای زندانيان که خواستار مالقات رو دررو با هيئت
سازمان ملل بودند در مقابل دفتر هيئت در تهران مورد حمله عوامل رژيم و نيروهای امنيتی قرار

گرفته و تعدادی از آنان دستگير و بازداشت شدند.
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رژيم حاکم بر کشور عمال ادامه وضعيت کنونی و نقض حقوق بشر را به مثابه شاه کليد حفظ

قدرت تلقی میکند .و درست به همين دليل است که به گزارش مطبوعات مجاز کشور طرح
نمايندگان مجلس برای الحاق دولت ايران به «کنوانسيون منع شکنجه و مجازاتهای ظالمانه،

غيرانسانی و تحقير آميز» ،در دستور کار سه کميسيون تخصصی مجلس شامل کميسيونهای
قضايی و حقوقی ،امنيت ملی و سياست خارجی و نيز اقتصادی قرار میگيرد.
ضرورت توجه به حقوق بشر و دموکراسی پيوند های تنگاتنگی دارند.

حزب تودۀ ايران ،به اهميت کليدی مبارزه برای تحقق حقوق بشر در کشور به مثابه پيششرط

و اساس گسترش وپيروزی مبارزه مردم برای دموکراسی و عدالت اجتماعی اعتقاد دارد .عنصر

کليدی شعار محوری حزب تودۀ ايران در «مبارزه متحد برای طرد رژيم واليت فقيه» ،و هسته

مرکزی منشور آزادی که در سال  1371از سوی حزب ما به مثابه برنامه حداقل پيشنهادی
«جبهه واحد ضد ديکتاتوری» مطرح شد ،بر اين باور قرار دارند.

حزب تودۀ ايران بر اين باور است که ،مادامی که آزادی بيان و تشکل ،با ايجاد محدوديتهای

قانونی نقض میشود ،امکان فراروئيدن مبارزه اعتراضی ـ که هر روزه در اين منطقه و يا آن
منطقه ايران صورت میگيرد ـ به جنبشی تودهيی با ابعاد ضرور برای ايجاد تغييرات بنيانی،
محدود است .گسترش مبارزات سياسی تودهيی در گرو احترام مراجع و مقامات دولتی و رسمی
به اصول حقوق بشر میباشد.

بيانيه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع جهانی سازمان ملل متحد در سال  1948به

تصويب رسيد ،با اعالم اينکه «رأی و خواسته مردم بايد اساس قدرت و اختيار دولت باشد» و

تضمين اينکه همه «شهروندان حق شرکت موثر در روند سياسی دارند» ،عمال اهميت مبارزه
برای حقوق بشر را در روند مبارزه برای دموکراسی مورد تاکيد ويژه قرار میدهد .در سال 1993
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 ،اجالس جهانی حقوق بشر نتيجهگيری کرد که ،دموکراسی ،توسعه و احترام به حقوق بشر
بهم مرتبط و تجزيه ناپذيرند ،و توصيه کرد که ،فعاليتهای ملی و بينالمللی در عرصه ارتقاء

دموکراسی ،توسعه و حقوق بشر در اولويت قرار گيرد.

دفاع از حقوق بشر در ايران يک وظيفه ملی و انسانی است .به همين جهت ما از همه

ميهن پرستان و آزادیخواهان ،صرف نظر از باورهای ايدئولوژيک آنان ،از همه نيروهای ملی

و دموکراتيک میطلبيم که ،با چشم پوشی از تفاوت و اختالف در عقايد سياسی ،برای دفاع از

حقوق بشر در ايران متحد شوند و بر اساس اين اتحاد مبارزه کنند.

ما از همه نيروهای دموکرات و ترقیخواه در چهارگوشه جهان میطلبيم که ،بيش از پيش

صدای اعتراض خود را به نقض خشن حقوق بشر در ايران بلند کنند .ما بخشی از وظيفه

نيروهای ميهن پرست و آزادیخواه ايران را بسيج افکار عمومی جهان و آشنا کردن آنان با
واقعيات عملکرد رژيم و سياستهای معاملهگرانه و به شدت مذموم کشورهای امپرياليستی در
کوشش برای ايجاد برتریهای اقتصادی -تجاری به نفع خود و به قيمت حقوق انسانی مردم

کشورمان میدانيم .ما اطمينان داريم که اگر نيروهای ميهن دوست و آزادیخواه ايران خود
دراين زمينه متحد شوند ،اگر اين نيروی متحد با نيروی افکار عمومی جهانی هماهنگ گردد،
گام های اساسی در راه تامين حقوق بشر در ايران برداشته خواهد شد•.

مقاله مندرج در نشریه «نامۀ مردم» ،ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران ،شماره  ،676سال بیستم
دورۀ هشتم 2،دی ماه 1382

22

از انتشارات حزب تودۀ ایران

• به مناسبت پنجاه و ششمین سالگرد تصويب بيانيه جهانی حقوق بشر
ما مدافع بدون قيد و شرط حقوق بشر هستيم!

پنجاه و نهمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل ،روز دوشنبه  20دسامبر  ، 2004به قطعنامه
محكوميت رژيم واليت فقيه به خاطر نقض حقوق بشر در ايران رأی داد.

در روز  19آذر ماه  10( 1327دسامبر سال  )1948و در شرايط دشوار پس از پايان جنگ

جهانی دوم ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصويب و اعالم بيانيه جهانی (اعالميه) حقوق

بشر ضرورت دفاع و احترام به حقوق بشر را به مثابه امری پايهای و غير قابل تفسير ،مورد تائيد
قرار داد .مفاد  30مادهای اين بيانيه با اهميت وظيفه تمامی کشورها ،دولت ها ،نيروهای

اجتماعی و سياسی را ارتقاء و احترام به اين حقوق جدايی ناپذير تمامی اعضای خانواده بشری،
به مثابه «سنگ پايه آزادی ،عدالت و صلح در جهان » مورد تصريح قرار میدهد.

ماده  30بيانيه به صراحت متذکر می شود که هيچ بخشی از اين بيانيه را نمیتوان به صورتی

تفسير کرد که حقی را برای دولت ،گروه و شخصی ايجاد کند که بر پايه آن بتوان به اقدامی با
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هدف نابود کردن هرکدام از حقوق و آزادیهای مصرح در اين بيانيه ،دست زد.

در پنجاه و ششمين سالگرد اعالم تصويب اين بيانيه با اهميت ،نيروهای مترقی و مدافع

حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان با برگزاری مراسم متنوعی اهميت آموزش وسيع

شهروندان در رابطه با حقوق بشر و ضرورت اتخاذ راه کارهای موثر برای جاریکردن آن در

تمامی عرصههای زندگی ،را مورد توجه قرار دادند.

کوفی عنان ،دبيرکل سازمان ملل متحد ،در رابطه با ضرورت توجه به نقش حياتی آموزش

گفت که «هنوز کوششهای عظيمی ضروری است تا بتوانيم حقوق بشر را به واقعيتی برای

همگان تبديل کنيم ».کوفی عنان در پيام خود به مناسبت  10دسامبر حقوق بشر را «شامل
حق سالمت ،تحصيل ،غذا ،مسکن ،ازدواج و تشکيل خانواده ،شرکت در زندگی اجتماعی،
مصون بودن از شکنجه ،دستگيری سرخود و حبس ،و بطور خالصه حقوقی که برای آزاد بودن

از نياز و وحشت ضروری است» ،دانست .مجمع عمومی سازمان ملل در اجالس خود ،در اين

روز ،به بررسی دستآوردهای دهه حقوق بشر سازمان ملل ( )1995 -2004پرداخت و در رابطه
با ضرورت «برنامهای بينالمللی برای آموزش حقوق بشر» که در سه سال اول آموزش ابتدائی
و متوسطه گنجانده شود ،تأکيد کرد .رئيس اجالس مجمع عمومی سازمان ملل ،جان بينگ
گفت« :به راستی اين موضوع اهميت دارد که مردم را در مورد مسايل حقوق بشر و همچنين

ارتقاء احترام ،برابری ،همکاری و تفاهم ميان افراد وبين ملت ها ،آموزش دهيم و حساس کنيم.

 ...اين روندی طوالنی است که مانند هر آموزش ديگری ،در تمامی طول عمر صورت میگيرد».

در پاريس دبير کل يونسکو ،آقای کويچيرو ماتسئورا ،در مراسم اعطای جايزه ويژه يونسکو

در رابطه با آموزش حقوق بشر در سال  ،2004که به ويتيت ماانتالر بهورن ،پروفسور حقوق

دانشگاه چوالنگ کورن در بانکوک ،تعلق گرفت ،گفت« :حقوق بشر يک پيش شرط توسعه
موزون و صلح آميز تمامی جامعه است».
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در ژنو مسئول عالی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ،خانم لوئيز آرپور ،اشاره کرد که «برای

بسياری از مردم جهان روز  10دسامبر «فراخوانی است برای عمل ،با وجود همه کوششهايی
که برای تبديل حقوق بشر به واقعيت صورت گرفته است .استراتژی ما برای جامه عمل پوشاندن

به اين امر ،آموزش حقوق بشر است».

رژيم «واليت فقيه» و نقض حقوق بشر!

اشاره مسئول عالی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ابعاد عظيم کوششی که

برای جاری کردن حقوق بشر الزم است ،در واقع انعکاسی از عمق فاجعه بار نقض حقوق بشر
در جهان امروز و به ويژه در کشورمان ايران است.

جمهوری اسالمی در دوره حيات خود به صورت پی در پی به نقض فاحش تمامی مفاد بيانيه

جهانی حقوق بشر متهم بوده است .سران رژيم اساساً اينگونه توجيه میکنند که اصول مذهبی
اسالم با مبانی حقوق بشر که از نظر آن ها ملهم از ارزشهای غربی و کفر آميز است ،متباين

است .سران رژيم با ابداع «حقوق بشر اسالمی» سعی دارند که برخی از مفاد اصلی بيانيه حقوق
بشر را در کشورهای اسالمی غير قابل اجرا جلوه دهند .و نکته مهم و نگران کننده اينست که
برخی محافل قدرتمند در جهان به چنين کوششهای مسمومی که در تضاد با ماده  30بيانيه

حقوق بشر قرار دارد با نظر مثبت نگاه میکنند .اين محافل که به طمع قراردادهای پرمنفعت
تجاری با ايران وظايف وجدانی خويش را به فراموشی سپردهاند ،اساساً در واقع حقوق مردم
ايران را نا ديده می گيرند و بر اساس يک بام و دو هوا عمل میکنند .تالش سران رژيم واليت فقيه
اين است که با توجيهات مذهبی ،و در پناه تفسيرهای کش دار «اسالمی» بتوانند در محافل

بينالمللی و از جمله در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ظاهر شوند و چهره آزادیکش و
سرکوبگر رژيم واليت فقيه را در زير پردهای که تار و پودش از تزوير است ،بپوشانند و جهانيان را
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فريب دهند .اما موارد نقض حقوق بشر در ايران در دوران حکومت فقها در ابعاد و وسعتی است

که ماهرترين چشم بندیها نيز از پنهان کردن آن عاجز است .يک نظر به مواردی از اعالميه

حقوق بشر و مقايسه آن با آنچه در ايران میگذرد و در جهان منعکس است ،بيهودگی کوشش
رژيم «واليت فقيه» و حاميان آن در اتحاديه اروپا را نشان میدهد.
موادی از اعالميه جهانی حقوق بشر

ماده پنجم اعالميه حقوق بشر اعالم میکند که « :احدی را نمیتوان تحت شکنجه يا

مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خالف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد ».آيا

آن جناياتی که در شکنجهگاههای مخوف رژيم بر زندانيان تودهای و پيروان سازمانهای ديگر
سياسی تحت عنوان «تعزير اسالمی» جاری شد ،مورد اشاره اين ماده نيست؟

ماده نهم اعالميه میگويد« :احدی را نمیتوان خودسرانه توقيف ،حبس و يا تبعيد کرد ».آيا

سران رژيم در رابطه با بازداشت و حبس رهبران نيروهای ملی  -مذهبی و فعاالن دانشجويی

میتوانند توجيهی داشته باشند؟

ماده يازدهم تصريح میکند که « :هرکس به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب

خواهد شد تا وقتی که در جريان يک دعوای عمومی که در آن کليه تضمينهای الزم برای دفاع

او تامين شده باشد ،تقصير او قانوناً محرز گردد ».آيا هزاران قربانی محاکم و بيدادگاههای رژيم

و به ويژه در جريان فاجعه ملی در سال  1367اصوال به هيچ ابزار قانونی دسترسی داشتند؟

ماده  19اعالميه حقوق بشرمیگويد« :هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور

شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و
افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممکن و بدون مالحظات مرزی آزاد باشد ».سران

رژيم بايد توضيح دهند که بر پايه چه موازين قانونی دهها روزنامه نگار و وبالگنويس به زندان
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انداختهاند و مورد و آزار و شکنجه قرار دارند؟

ماده  20اعالميه میگويد« :هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهای مسالمت آميز

تشکيل دهد» .ما از مقامات دولتی میخواهيم ضوابط قانونی تشکيل احزاب در ايران را منتشر
و تطابق آن را با اين ماده توضيح دهند.

ماده  21میگويد« :اساس و منشاء قدرت حکومت اراده مردم است .اين اراده بايد به وسيله

انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذيرد .انتخابات عمومی و با رعايت

مساوات باشد و با رأی مخفی يا طريقهای نظير آن انجام گيرد که آزادی رأی را تامين نمايد».

آيا در حالی که رژيم نظارت استصوابی را اعمال میدارد و هزاران کانديدای انتخاباتی حذف

میگردند میتوان از انتخابات آزاد در ايران سخن گفت؟

ماده  ،23بند ( )2مقرر میدارد« :همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضی در مقابل کار

مساوی اجرت مساوی دريافت دارند ».ماده  23در بند چهارم میگويد « :هرکس حق دارد که
برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها شرکت کند ».جلوگيری

از تشکيل سنديکا های مستقل کارگری امری نيست که قابل پوشاندن و تکذيب باشد.

همانگونه که اشاره شد عملکرد رژيم و اليت فقيه و استمرار روزانه آن به کرات نقض فاحش و

آشکار تمامی مواد اعالميه حقوق بشر را شهادت میدهد.
آزادیکشی:سياست هدفمند رژيم

پيگردهای پليسی ،بازداشتهای غيرقانونی ،شکنجههای قرون وسطايی و «مدرن» ،احکام

اعدام و حبسهای سنگين ،سر به نيست کردنها و قتلها که از مشخصههای حيات رژيم
«واليت فقيه» بوده است ،همچنان ادامه دارد .سران رژيم برای تامين شرايطی که در آن بتوانند با

پيروزی در انتخابات رياست جمهوری در خرداد ماه آينده تمامی ارکان قدرت را به دست بگيرند،
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در صدد تشديد جو وحشت و سکوت بر جامعه هستند .هدف رژيم از حمله به روشنفکران و
هنرمندان مردمی ،هجوم به دانشگاه ها و فعاالن شناخته شده سازمانهای دانشجويی ،و ايجاد
محدوديتهای نفسگير در رابطه با آزادیهای فردی ،راندن مردم به خانهها و ترساندن آنها
از مشارکت در فعاليتهای سياسی و اجتماعی است .اين تشديد ترور و اختناق ،که بار ديگر

ماهيت ضد دموکراتيک رژيم را افشاء میکند ،به حق موج نوينی از خشم و اعتراض مردم ايران و

محافل اجتماعی بينالمللی را بر انگيخته است.

آنچه در ايران میگذرد اوج بیاعتنايی به بديهیترين موارد حقوق بشری است .عملکرد

سازمانهای امنيتی و انتظامی رنگارنگ رژيم از جمله يورش به جوانان ،کارگران و روشنفکران
و بازداشت ،توهين و شکنجه و برخوردهای غير انسانی با دگرانديشان با هيچ يک از قوانين

متعارف بينالمللی همخوانی ندارد .چرا اصل محاکمه متهمين سياسی در دادگستری و با

حضور هيئت منصفه رعايت نمیشود؟ چرا دختران خرد سال به چوبه دار سپرده میشوند؟ چرا
زنان مظلوم و قربانی ناهنجاریهای جامعه سنگسار میشوند؟ چرا بايد دانشجويان را به خاطر
مطالبات قانونی و عادالنه آنان مورد هجوم چماقدارها و اوباش و امنيتیهای تبهکار قرار داد

و يا آنگونه که در شهر بابک صورت گرفت ،کارگران معترض را به گلوله بست؟ چرا مردم وقتی

میخواهند از حقوق و آزادیهای مصرح در اعالميه حقوق بشر ،از جمله آزادی بيان و قلم و
اجتماعات ،استفاده کنند ،چرا وقتی میخواهند از راه تشکيل سنديکا ها و احزاب مستقل و

دموکراتيک و از طريق انتخابات آزاد پارلمانی ،در سرنوشت ميهن خود شرکت کنند ،با زندان و

شکنجه و اعدام روبرو میشوند؟ اينها مواردی است که در اعالميه حقوق بشر تصريح شده است

ولی توسط رژيم واليت فقيه با بیپروايی و گستاخی زيرپا گذاشته شده و میشود.

و اين نقض بديهیترين حقوق بشری است که مورد اعتراض همه ميهندوستان و

آزادیخواهان ايران و همه نيروهای دموکراتيک در جهان است .مبارزه بر حق مردم ميهن ما
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برای استقرار يک جايگزين دموکراتيک ،عدالت گستر و ترقیخواه مبارزهای بر حق است و در

اين راه خواست همبستگی بينالمللی از سوی مردم و نيروهای ترقیخواه جهان طبيعی و ضرور

است .اما اين امر نمیتواند و نبايد با مداخلهگری نيروهای ارتجاعی و کشورهای امپرياليستی،
زير لوای «دفاع از گسترش دموکراسی» اشتباه شود و يکی گرفته شود .حزب تودۀ ايران مخالفت

اصولی خود را با هرگونه مداخله خارجی در تحوالت سياسی کشورمان اعالم کرده است و آن را
به زيان مبارزه مردم برای صلح و آزادی و دموکراسی میداند.

در سالگرد تصويب بيانيه جهانی حقوق بشر ،حزب تودۀ ايران همه نيروهای مترقی و دموکرات

جهان را فرا میخواند که همچون گذشته از مبارزه دشوار مردم ايران برای صلح ،دموکراسی،

استقالل ،حقوق بشر و طرد رژيم آزادیکش «واليت فقيه» حمايت کنند•.

مقاله مندرج در نشریه «نامۀ مردم» ،ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران ،شماره ،702دورۀ هشتم
سال بیستم 1 ،دی ماه 1383
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• به مناسبت سالگرد تصويب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر
رژیم برکرسی اتهام!

 57سال پيش ،در تاريخ  19آذرماه سال  10( 1347دسامبر سال  )1948مجمع عمومی سازمان
ملل متحد ،اعالميه جهانی حقوق بش��ر را تصويب کرد و شناس��ائی و اجرای واقعی آن را به کليه
ملل توصيه کرد.

دولت وقت ايران در همان س��ال اين اعالميه را امضاء کرد و مجلس ايران نيز در همان س��ال

اين اعالميه را تصويب کرد .بدين س��ان دولت و مجلس ايران در واقع اجرای اعالميه حقوق بش��ر

را تعهد کردند .گرچه س��ران رژيم برآمده از انقالب بهمن ماه  1357زير فش��ار توده ها و با توجه
ب��ه ش��عار های آزاديخواهانه آنان چ��اره ای جز تائيد و اعالم اجرای اين منش��ور مصوبه با اهميت

جهانی نداش��تند ،اما آنچه از همان اولين روزهای پس از انقالب به مثابه عملکرد رژيم اس�لامی
ثبت ش��د ،نقض خش��ن اين حقوق انس��انی اس��ت .رژيم واليت فقيه در ادامه رفتار رژيم واژگون

ش��ده س��لطنتی پيوسته در جهت نقض اعالميه حقوق بشر و طفره از اجرای اين تعهد عمل کرده

است.
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از انتشارات حزب تودۀ ایران

رژي��م ح��ق زندگی ،آزادی و امنيت ش��خصی را از مردم س��لب ک��رده و حقوق اساس��ی آنان را

مورد تجاوز قرار داده اس��ت ،در زندگی خصوصی ،سياس��ی و اجتماعی آنان خودس��رانه دخالت

میکند ،شهروندان کشور را به جرم داشتن عقايد مخالف خود مورد تعقيب قرار میدهد ورژيمی

پليسی بر کشور حاکم کرده است .بيدادگاه های «شرعی» و «انقالبی» رژيم بر خالف کليه اصول
دادرسی هزاران مبارز انقالبی و ميهن پرست را تسليم جوخه های اعدام کرده و يا به زندان های

دراز مدت محکوم ساخته اند.

بی س��ابقه ترين موج های اعدام مخالفان رژيم اس�لامی که در س��ال های اوليه دهه 1360

ب��ا تهاج��م همه جانبه به س��ازمان مجاهدي��ن خلق ايران آغاز ش��د در ادامه به پيگرد سراس��ری و

دس��تگيری اعض��اء و هواداران حزب تودۀ ايران و س��ازمان فدائيان خلق منج��ر و نهايتاً به فاجعه

مل��ی ک��ه در ط��ی آن بيش از  5هزار نفر از فعاالن سياس��ی به دار آويخته ش��دند ،منتهی گرديد.
داس��تان ش��کنجه های روانی و فيزيک��ی متداول در بازداش��تگاه ها و زندان های رژي��م مکرراً به

مراجع صالحيت دار بينالمللی تس��ليم گرديده است .کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد
سالی نبوده است که پرونده ای قطور از موارد نقض خشن حقوق بشر توسط رژيم واليت فقيه را
در مقابل خود نداش��ته باش��د .بر آيند سياست ها و عملکرد رژيم واليت فقيه در طول بيش از ربع
قرن حاکميت آن تعطيل کليه س��ازمان ها و احزاب ملی ،توقيف روزنامههای مخالف رژيم و محو

حقوق و آزادیهای دموکراتيک بوده است.

رژيم خودسرانه به تفسير دموکراسی و حقوق بشر پرداخته و با تأسی به سلف سلطنتی خود

با رد برخی از مفاد بيانيه تحت ادعای «همخوان نبودن با مبانی اسالمی» کوشش کرده است که

با همصدائی با مرتجعانی چون مفتی اعظم مصر و صدر کليسای کاتوليک جهان توجيهی برای

تدوين «حقوق بشر اسالمی» بيابد .اين خود در نقض صريح اعالميه حقوق بشر است که در ماده

سی ام خود صريحاً مقرر میکند« :هيچيک از مقررات اعالميه حاضر نبايد طوری تفسير شود که
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متن اعالمیه جهانی حقوق بشر

متضمن حقی برای دولتی يا جمعيتی يا فردی باش��د که به موجب آن بتوانند هريک از حقوق و
آزادیهای مندرج در اين اعالميه را از بين ببرند».

سعی به تفسير اعالميه جهانی حقوق بشر از جانب رژيم و ادعای تدوين «حقوق بشر اسالمی»

به منظور استتار استبداد قرون وسطائی ،خود بدترين شکل نقض اعالميه حقوق بشر است.

ح��زب ت��ودۀ ايران يکی از آماج های اصلی مبارزه خود را پاي��ان دادن به رژيم ترور و اختناق و

تامين حقوق و آزادیهای مصرحه در اعالميه حقوق بشر قرار داده است و معتقد است که اجرای

کامل اعالميه جهانی حقوق بشر را بايد به شعار جنبش اجتماعی و مردمی تبديل کرد•.

مقاله مندرج در نشریه «نامۀ مردم» ،ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران ،شماره ،727دورۀ هشتم
سال بیستم 17 ،آذر ماه 1384
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باهم به سوى تشكيل

جبهه واحد ضدديكتاتورى
براى

آزادى ،صلح ،استقالل ،عدالت اجتماعى
و

طرد رژيم « واليت فقيه » !

را بخوانید و خواندن آن را
به دوستان و آشنایان خود
توصیه نمائید !

