
1

راهنمای حقوق بشر 

بنیاد حقوق بشر
مرکز دیپلماسی

 فرهنگی و توسعه

ایران



2

خواننده عزیز،

همه شهروندان باید به حقوق و آزادیهای خود آگاه باشند تا بتوانند آنها را در زندگی 
شخصی و امور اجتماعی اعمال کرده و در صورت لزوم از آنها دفاع کنند. کتابچه ای که 
در دست دارید یک راهنمای مناسب برای این منظور می باشد. با استفاده از این راهنما، 
شما میتوانید با حقوق و مسولیت های خویش آشنا شده و دیگران را نیز به مطالعه این 
کتابچه تشویق کنید. همواره به یاد داشته باشید که شما آزاد به دنیا آمده اید و به طور 
ذاتی مشمول داشتن چنین حقوق انسانی هستید و به همین خاطر شما شایسته بهره بردن 

از حقوق مسلم خود هستید. 

در این کتابچه، بنیاد حقوق بشر با همکاری مرکز دیپلماسی فرهنگی و توسعه اقدام به 
باید مورد احترام و پاسداری واقع شوند.  شرح اساسی ترین حقوقی نموده که همیشه 
فراهم کرده  توضیحاتی  افراد  زندگی شخصی  در  این حقوق  عملی  معنای  مورد  در  ما 
و همچنین از شما دعوت میکنیم که با پاسخ دادن به سواالتی، از میزان آگاهی خویش 
در مورد حقوقتان مطمئن شوید و چنانکه از آنها محروم شده اید، نسبت به احقاق آنها 

تالش کنید. 

اما  نظر برسند.  به  نیافتنی  یا دست  قابل تصور و  این حقوق ممکن است غیر  از  برخی 
این تصور درستی نیست. همه آنها حقوقی ست که از زمان تولد به شما تعلق می گیرد 
و حکومت موظف است که به آنها احترام بگذارد. امروزه برخورداری از این حقوق به 
عنوان شالوده و معیار اندازه گیری دموکراسی به معنای واقعی آن در جامعه محسوب 
میشود و از تمام دولتها انتظار می رود که در فراهم کردن این حقوق از هیچ تالشی فرو 

گذاری نکنند. 

برای توضیح کامل و جزییات بیشتر، مطا لعه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که 
در این راهنما به آن اشاره شده است، پیشنهاد می شود. 

داشتن  مستلزم  واقعی  آزادی  برای  مبارزه  هرگونه  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  ما 
آگاهی در مورد حقوق بشر می باشد که این کتابچه آن را در اختیار شما می گذارد. 

بنابراین شما را صمیمانه به مطالعه دقیق این راهنما دعوت می کنیم. 

پاسداری از کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر وظیفه ماست! 

مریم فقیه ایمانی
مرکز دیپلماسی فرهنگی و توسعه 

تور هالورسن 
بنیاد حقوق بشر
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دینی  اعتقادات  و  باورها  داریم  همگی حق  ما  بیاندیشیم.  آزادانه  داریم  همگی حق  ما 
خود را آزادانه انتخاب و آنها را ابراز نماییم. دولت، حِق دخالت در امور فردِی و آگاهی 

شهروندان را ندارد.
این بدان معناست که: 

شما حق دارید باورهای خود را داشته باشید و نباید از مطابقت نداشتِن باورهای  خود با 
ذهنیت دولت بترسید. شما حق دارید پیرو دینی باشید که بدان عالقه دارید؛ به عبادتگاه 
مخصوص دین خود بروید و خدایی را بپرستید که بدان باور دارید. شما، تنها صاحِب 
حِق  باید  بنابراین  دارد؛  اهمیت  شما  برای  باورها  این  هستید.  خود  اعتقاداِت  و  باورها 

داشتِن این باورها، محترم شناخته شود.

 آیا تا به حال از خود پرسیده اید: 

• آیا من میتوانم آزادانه طرز فکری غیر از طرفدارن حکومت داشته باشم؟
• آیا امکان دارد به خاطر باورهای شخصی، مرا زندانی کنند؟

• آیا اگر بخواهم میتوانم به صورِت عمومی، اعتراض و مخالفت خود را اعالم نمایم؟
• آیا میتوانم باورهای خود را پرورش و توسعه دهم؟

• آیا میتوانم قوانینی را به چالش بکشم که آن ها را ناعادالنه ارزیابی می کنم؟

شما حق دارید باورهای خود را داشته باشید 
و نباید از مطابقت نداشتِن باورهای  خود با 

بترسید.  ذهنیت دولت 

آزادی اندیشه
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نمونه های نقض این حق کدام اند؟

• دستگیری افراد »ضدانقالب«، دگر اندیشان سیاسی و دگر باشان جنسی
• اعمال حجاب اجباری برای زنان و محدودیت های بی شمار برای آنان 

• آزار و اذیت و محروم کردن از دسترسی به حقوق شهروندی به دلیل داشتن باورها و 
اعتقاداِت مذهبِی خاص؛ مانند بهائیان، اهل تصوف و پیروان عرفان های مدرن

• مجاز ندانستن ساخِت بنا و برپایِی مراسِم خاِص مذهبی و در برخی موارد تخریب 
بناهای اقلیت های مذهبی

)معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بند ۱۸(

کاریکاتور: سهیل، رادیو زمانه.
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به  با دیگران  را  باورهای خود  و  کنیم  بیان  می اندیشیم،  را  آنچه  داریم  ما همگی حق 
اشتراک بگذاریم. ما آزاد هستیم برای به دست آوردن آگاهی جستجوکنیم و اطالعات 
به دست آوریم؛ و این آگاهی و اطالعات را با دیگران شریک شویم؛ خواه از طریق گفتار، 
خواه نوشتار و خواه از طریق چاپ و انتشار. نباید هیچ انسانی به دلیل باورهایش آزار، 

شکنجه و مجازات شود. 
این بدان معناست که:

شما حق دارید عقاید خود را بدوِن هراس و ترس، ابراز نمایید. اطالعاتی درباره علم و 
فن آوری به دست آورید. از طریق رسانه ها و اینترنت به تمام جهان دسترسی داشته 
باشید. آنچه را می خواهید، بنویسید و به انتشار برسانید. استعدادهای هنری خود را از 
ادبیات شکوفا کنید. شما می توانید آزادانه  نقاشی، شعر و  طریق موسیقی، آواز، رقص، 
و  بخوانید  دارید  دوست  را  آنچه  تا  بگیرید  تصمیم  دولتی  ممنوعیت  از  ترس  بدون  و 
تماشاکردن  بین  دارید  شما حق  ببینید.  تلویزیون  از صفحه  و  کنید  تحقیق  درباره اش 
مطالعه  و  رادیویی  متنوع  ایستگاه های  به  دادن  گوش  تلویزیونی،  مختلف  شبکه های 
روزنامه های گوناگون، خودتان تصمیم بگیرید. شما حق دارید بدانید در گوشه و کنار 
دنیا چه رخدادهایی در جریان است. شما باید آزاد باشید تا اطالعات به دست آورید و 
بدون ترس از مجازات دولتی، افکار خود را در حوزه عمومی ابراز نمایید. شما حق دارید 

نوشتارها، مطالعات و اندیشه های خود را به چاپ برسانید و انتشار دهید.

 آیا تا به حال از خود پرسیده اید: 

•آیا آزادانه حق خواندن  کتاب های مورد عالقه ام را دارم؟
• آیا اندیشه ها و نیز آرزوهای خود را پیرامون زندگی یا سیاست با دیگران به اشتراک 

گذاشته ام؟
• آیا می توانم چیزی بنویسم، نقاشی کنم یا موسیقی اعتراضی بنوازم، بدون اینکه به 

دستگیری ام منجر شود؟
• آیا می توانم آزادانه در اینترنت گردش کنم و اطالعات متناسب با هر موضوعی را 

بیابم؟
• آیا می توانم اندیشه های خود را آزادانه بیان کنم؟

• آیا می توانم با روزنامه نگاران و فعاالن رسانه های خارجی ارتباط برقرار کنم؟

آزادی بیان و 
دسترسی به اطالعات 
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 نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟ 

• آن افرادی که مخالف دولت هستند، دستگیر شده اند یا به مجازات رسیده اند.
• دانشجویانی که در فضای اینترنت فعالیت کرده اند، مورد تحقیق و بررسی واقع 

شده اند و سپس دستگیر و مجازات شده اند.
• وضع قوانینی مانند »حدود مطبوعات« و ایجاد تشکیالتی مانند »اداره ممیزی وزارت 

ارشاد« که نوع فعالیت نویسندگان را تنها در صورت مطابقت با معیارهای انقالب 
اسالمی، مجاز به فعالیت می داند.

• اعمال سانسور در دیگر حوزه های فرهنگی مانند سینما، تئاتر، تلویزیون، اینترنت و 
شبکه های ماهواره ای

• فقدان آزادی زنان برای آواز خواندن، برگزاری کنسرت و برنامه های مشابه
)معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بند۱۹(
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همگی ما حِق حیات داریم و هیچکس نمی تواند این حق را از انسان ها سلب کند. 
این بدان معناست که:

شما مالِک حیات خود هستید. کسی مالِک شما نیست. شما متعلق به دولت یا کشور خود 
نیستید. شما در بدو تولد صاحب حقوقی می شوید که هر کسی بایدآنها را پاس بدارد و 
برای حفظ این حقوق نیاز به اجازه از دولت نیست. شما متعلق به خود و نه کس دیگری 

هستید. 

شما مالِک حیات خود هستید. کسی مالِک شما 
نیست. شما متعلق به دولت یا کشور خود نیستید.

کاریکاتور: مانا نیستانی، ایران وایر.

حیات
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 آیا تا به حال از خود پرسیده اید:

• آیا دولت، حق حیات مرا به عنوان یک انسان با کرامت ذاتی، محترم شمرده است؟
• آیا من حق دارم تا تصمیم بگیرم در زندگی خود چه کسی بشوم و با حیات خود چه 

بکنم؟
• آیا من برای حفِظ حیات خود، می توانم به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنم و تحت 

درمان دارویی در کشور خودم قرار بگیرم؟
• آیا آزادانه می توانم پاسخگوی نیازهای اولیه خویش باشم؟

• آیا دولت مسئولیت فراهم کردن و نظارت بر پاکیزگی آب و هوا را به عهده گرفته 
است؟  

• آیا من مالک زندگی و حیات خود هستم؟

 نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟ 

• وجود مجازات اعدام در نظام قضایی ایران برای جرایم مختلف
• اعدام  زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و قتل های زنجیره ای

• کوتاهی دولت در مقابله با  آلودگی های محیط زیستی که منجر به بیماریهای کشنده 
می شود.

)معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بند۶(

عکس: خبرگزاري دانشجویان ایران)ایسنا(.
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آزادی و 
شرافت شخصی 

ما همگی حق داریم تا بدون ترس از شکنجه و زندان و دیگر رفتارهای جنایت آمیز و 
غیرانسانی که حرمت انسان بودن ما را نادیده می گیرند، زندگی کنیم.

این بدان معناست که:
باید ارزش هرفردی به عنوان یک انسان، در هر شرایطی، به طور کامل محترم شناخته 
شود؛ خواه در روابط فردی با دیگر اعضای جامعه، خواه در تعامل با افراد دولتی، نظامی 
یا پلیس. هیچکس نباید به طور فیزیکی مورد آزار یا سوءاستفاده قرار گیرد. این حق 
شماست که به صورت انسانی و باکرامت با شما برخورد شود. مزایا و کارمزد فعالیت 
کاری و شغلی باید عادالنه و به صورت شایسته به توافق کارگر و کارفرما برسد. باید 
هر وقت که خواستید فعالیت کاری خود را تغییر دهید و بتوانید به دنبال فعالیت در هر 

شرکت داخلی یا خارجی باشید. 
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  آیا تا به حال از خود پرسیده اید:

• آیا من از وضعیت افرادی اطالع دارم که دولت یا گروه های انقالبی از آنها سوءاستفاده 
کرده اند؟

یا بستگان خویش را می شناسم که دولت آنها را بدون  از اعضای خانواده  • آیا کسی 
محاکمه عادالنه محکوم به حبس یا اعدام کرده باشد؟

• آیا رابطه من با حکومت با هراس و بی اعتمادی همراه است؟
• آیا من به سیستم قضایی عادالنه دسترسی دارم؟

  نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟

• تجاوز و تعرض فیزیکی یا کالمی توسط گروه های طرفدار انقالب به ویژه نیروهای 
نظامی و پلیس با دگراندیشان سیاسی و فعاالن مدنی

• شکنجه و آزاررسانی از سوی نیروهای اطالعاتی و امنیتی
• پرونده سازی و تهمت زنی های بی پایه و اساس علیه مخالفان حکومت توسط 

رسانه های انقالبی و دولتی
)معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بند ۷ و ۸(

باید ارزش هر انسانی به عنوان یک 
انسان، در هر شرایطی، به طور کامل 

محترم شناخته شود.

این حق شماست که به صورت انسانی 
و باکرامت با شما برخورد شود.
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آزادی انجمن ها و 
گردهمایی ها

ما همگی حق داریم تا با افرادی که می خواهیم، انجمن تشکیل دهیم و به صورت صلح آمیز 
گردهمایی های عمومی داشته باشیم.

این بدان معناست که:
باشید. شما می توانید  یا خصوصی گردهمایی داشته  به صورت عمومی  دارید  شما حق 
اتحادیه های کارگری تاسیس کنید که وابستگی دولتی و کشوری نداشته باشند و حق 
دارید در این اتحادیه ها فعالیت نمایید. شما حق دارید تا از همنشینی با دوستان، اعضای 
اجازه حکومت،  یا  نظارت  بدون  ببرید. شما می توانید  لذت  نیز همکاران خود  و  فامیل 
تجمعات سیاسی یا اجتماعی داشته باشید. شما می توانید دغدغه ها، پروژه ها و فعالیت های 
سیاسی خود را با دیگران به اشتراک بگذارید؛ زیرا شما حِق تشکیل انجمن و گردهمایی 

آزادانه دارید. 
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 آیا تا به حال از خود پرسیده اید: 

• آیامی توانم با دیگران درباره امور سیاسی آزادانه بحث کنم؟
• آیامی توانم اتحادیه  مستقل صنفی تاسیس کنم؟

• آیامی توانم در تجمعی مسالمت آمیز با دیگران در مکان های عمومی به برخی اقدامات 
دولت که آنها را اشتباه می دانیم، اعتراض و مخالفت خود را ابراز کنم؟

• آیامی توانم تجمعات یا تظاهرات اعتراضی را مدیریت نمایم؟
• آیامی توانم وابسته به سازمان مستقل ملی یا بین المللی باشم؟

• آیامی توانم از شرکت در راهپیمایی ها و تظاهراتی که دولت و انقالبی ها برگزار 
می کنند، سرپیچی کنم؟

 نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟

• دولت برگزاری تجمعات و تظاهرات اعتراضی را تنها در صورت کسب اجازه از 
وزارت کشور قانونی می داند و گروه های مخالف انقالب مجاز به برگزاری تجمعات 

مسالمت آمیز نیستند.
• فرایند تشکیل و تاسیس حزب و فعالیت سیاسی حزبی، فقط در صورت قبول داشتن 

مبانی انقالب اسالمی مقدور است.
• جنبش سبز سال ۸۸ و راهپیمایی بزرگ سکوت، بوسیله حکومت و با کمک گروه های 

فشار سرکوب شده است. 
• دولت تعداد زیادی از فعاالن اتحادیه های کارگری را به بهانه جرایم امنیتی دستگیر و 

زندانی کرده است.
)معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بند ۲۱ و ۲۲(
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ما همگی حق داریم آزادانه و در هر زمان کشور متبوع خود را ترک یا بدان وارد شویم. 
ما همگی حق داریم تا آزادانه به هرجای کشور خود که می خواهیم، سفر کنیم. ما همگی 
پارک ها،  مغازه ها،  کافه ها،  رستوران ها،  هتل ها،  مانند  عمومی  مکان های  به  داریم  حق 

برنامه های تلویزیونی عمومی و ... برویم. 
این بدان معناست که:

برگردید. دولت  به آن  زمان که خواستید  و هر  کنید  ترک  را  ایران  بتوانید  باید شما 
نمی تواند این حق شما را محدود سازد. دولت باید برای شما گذرنامه ای صادر کند که به 
شما اجازه دهد به هرجا که می خواهید بروید. دولت نباید دسترسی شما به رستوران ها، 
کافه ها، مغازه ها، پارک ها و برنامه های تلویزیونی عمومی را محدود سازد. شما باید آزاد 
باشید تا تصمیم بگیرید اوقات فراغت خود را در هر جایی که می خواهید سپری کنید. 

شما باید آزاد باشید در هر کشوری که دوست دارید، اقامت بگزینید. 

هر  در  و  آزادانه  داریم  حق  همگی  ما 
یا  ترک  را  خود  متبوع  کشور  زمان 
داریم  حق  همگی  ما  شویم.  وارد  بدان 
که  خود  کشور  هرجای  به  آزادانه  تا 

کنیم.  می خواهیم، سفر 

آزادی برای تغییر 
محل سکونت
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 آیا تا به حال از خود پرسیده اید:

• آیامی توانم آزادانه از ایران خارج یا بدان وارد شوم؟
• آیامی توانم برای شناخت دیگر فرهنگ ها و اماکن به کشورهای دیگر مسافرت کنم؟
• آیامی توانم بنا بر انتخاب خود به قهوه خانه ها، پارک ها، ورزشگاه ها، عبادتگاه ها و 

مراکز آموزشی دلخواهم بروم؟
• آیامی توانم آزادانه به هرجای ایران سفر کنم یا محل اقامت خود را تغییر دهم؟

 نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟

• اگر شما به هر دلیل تصمیم گرفتید که تابعیت خود را عوض کنید, دولت آن را به 
رسمیت نخواهد  شناخت.

• دولت  سفر به برخی کشورها را برای  شهروندان ممنوع کرده و بازدید از بعضی 
دیگرا را با موانع زیادی روبرو می کند.

• زنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه از قیم مرد هستند.
)معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بند ۲۱ و ۲۲(
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این بدان معناست که: 
مالکیت آنچه که به شما تعلق دارد، حق شماست. کسی حق ندارد اموال شما را بدون 
اجازه شما تصاحب کند. شما حق دارید آنچه را که صاحب آن هستید، آزادانه استفاده 
کنید، از منافع آن بهره مند شوید، به فروش برسانید، اجاره دهید یا وقف نمایید. باید به 
شما اجازه داده شود تا استعدادها و توانایی های خود را پرورش دهید و شرایط زندگی 
خود را با پولی که به دست آورده اید، بهبود بخشید. دولت حق ندارد درباره آنچه به شما 
تعلق دارد، تصمیم بگیرد؛ زیرا تنها خود شما صاحب چنین حقی هستید. شما حق دارید 
الکترونیکی خریداری  به اطالعات، هرگونه وسیله  یا دسترسی  و  ارتباط  برقراری  برای 
کنید که بدان احتیاج دارید و شما مالک آن به حساب می آیید. دولت حق ندارد وسایل 

ارتباطی شما را ضبط کند یا از بین ببرد.

عکس: آرش خاموشی، ایسنا.

حق مالکیت
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 آیا تا به حال از خود پرسیده اید:

• آیامی توانم آزادانه هر آنچه را که می خواهم، خریداری کنم؟
• آیامی توانم شرایط زندگی خود را توسط درآمد حاصل از کسب و کار خودم بهبود 

بخشم؟
• آیابه من اجازه داده شده است که با اموال شخصی ام هرکاری خواستم بکنم؟

• آیامی توانم برای خود و دیگران تولید ثروت کنم؟

 نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟

• سیاست های بازار آزاد در ایران حکمفرما نیست.
• بازارهای تجاری بزرگ واردات و صادرات در انحصار دولت و یا افراد دولتی است.

• اموال شخصی برخی افراد بعد از انقالب اسالمی به دالیل سیاسی و مذهبی به نفع 
دولت مصادره شده است.

• برخی وسایل ارتباطی شهروندان مانند گیرنده های ماهواره بوسیله دولت ضبط و یا از 
بین برده می شود.

 )معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بند ۱۷(

بدون  را  شما  اموال  ندارد  حق  کسی 
اجازه شما تصاحب کند.

شما  به  آنچه  درباره  ندارد  حق  دولت 
تنها  زیرا  بگیرد؛  تصمیم  دارد،  تعلق 

خود شما صاحب چنین حقی هستید.
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ما در مقابل قانون برابر و یکسان هستیم. اگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر شویم، این 
حق ماست که در دادگاه عادالنه ای به اتهام ما رسیدگی شود و در روند پیگیری قضایی 
از حمایت قانونی برخوردار باشیم. قوانین شفاف و واضح برای تمام افراد باید به دقت 
رنگ، جنسیت، گرایش  نژاد،  مانند  دالیلی  به  نباید  و  باشد  تعریف کرده  را  روند  این 
جنسی، زبان یا دین بین افراد تبعیض قائل شده باشد؛ همچنین باورهای سیاسی یا دیگر 
باورهای مربوط به ملیت، خاستگاه اجتماعی، مالکیت، محل تولد و ... نباید در امر برابری 
افراد در مقابل قانون دخالت داشته باشد. هرکسی که از آزادی محروم شده است، باید 

بر اساس کرامت انسانی با وی رفتار شود.
این بدان معناست که: 

نباید شما را خودسرانه و به صورت سلیقه ای دستگیر کنند و یا به زندان ببرند. اگر 
شما دستگیر شدید، عوامل دولتی باید دالیل این دستگیری را برای شما توضیح دهند 
و شما حق دارید از خود دفاع کنید یا اینکه وکیل در اختیار شما قرار داده شود تا وی 
در برابر دادگاه از شما دفاع کند. شما حق دارید تا در دادگاهی با صالحیت، مستقل و 
بی طرف تفهیم اتهام شوید که مبتنی بر قانون تشکیل شده است. در هیچ شرایطی با شما 
نباید بدرفتاری شود. نمیتوان شما را برای شهادت علیه خود یا اعتراف به جرم، تحت 
فشار جسمی یا روانی قرار داد. با توجه به قانون، تا زمانی که جرم ثابت نشده است، شما 
بی گناه محسوب می شوید. دادگاه باید به صورت واضح و شفاف، اتهام را بررسی کند و 
طی روند پرونده با احترام با شما رفتار نماید. در تمام طول زمان رسیدگی به  پرونده شما 
می توانید از خود دفاع کنید. هیچکس نمی تواند به خاطر عضویت در گروه های وابسته به 
انقالب، وابستگی خانوادگی به یکی از سران دولتی یا ثروتمند بودن، از مزایای خاصی 
برای رسیدگی در پرونده اش برخوردار باشد. قانون باید بطور برابر و با رعایت احترام و 

کرامت انسانی با شما رفتار کند. 

 آیا تا به حال از خود پرسیده اید: 

• بیشترین موارد دستگیری در ایران مربوط به چه جرایمی است؟
• چه تعدادی از مردم بدون اینکه حتی حق دفاع از خود را داشته باشند در زندان های 

برابری در مقابل قانون 
و در روند پیگیری قضایی
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ایران به سر می برند؟
• آیا  افراد بازداشت شده تفهیم اتهام می شوند؟ آیاضمانتی وجود دارد که بدون 

هراس از حق دفاع برخوردارشوند؟
• آیا با همه در مقابل قانون و در روند پیگیری پرونده به طور یکسان برخورد می شود؟ 

• آیابین شهروندان عادی و افراد انقالبی تفاوتی وجود ندارد؟
• آیادادگاه ها عادالنه و بی طرفانه برگزار می شوند و قانون و عدالت در آنها اجرا 

می شود؟

 نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟ 

• نابرابری حقوقی بین زنان و مردان در سیستم حقوقی
• دولت افراد را به صورت سلیقه ای و خودسرانه دستگیر می کند و به دلیل اتهام واهی 

به دادگاه می کشاند در حالی که حق دفاع از خود را نیز ندارند.
• نظام قضایی، مستقل از دولت عمل نمی کند. قضات و وکال مجبور به پیروی از 

دستورهای دولتی و حمایت ازمنافع هیات حاکم جمهوری اسالمی می باشند.
)معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بندهای ۳، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۲۶(

 در هیچ شرایطی 
نباید با شما بدرفتاری 
نمیتوان  بگیرد.  صورت 

شما را برای شهادت 
علیه خود یا اعتراف 
به جرم، تحت فشار 

فیزیکی یا روانی قرار 
داد.

کاریکاتور: مانا نیستانی، رادیو زمانه.
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ما همگی حق داریم در اداره کشور خود سهیم باشیم. ما حق داریم صاحبان قدرت و 
مقامات کشوری خود را در انتخابات آزاد، همگانی، دموکراتیک و شفاف برگزینیم. ما 
در هر موقعیت اجتماعی که باشیم، حق داریم در انتخابات نامزد شویم تا رای دهندگان 

بتوانند ما را انتخاب کنند.
این بدان معناست که: 

می توانید  شما  بردارید.  گام  دولتی  و  اداری  موقعیت  کسب  سوی  به  دارید  حق  شما 
احزاب یا سازمان های سیاسی گوناگونی تاسیس کنید. شما حق دارید مقامات کشوری 
را از میان فهرست نامزدهای احزاب مختلف سیاسی انتخاب نمایید. شما می توانید در 
امور اجتماعی مشارکت داشته باشید؛ یعنی در تصمیم گیری هایی که به یکایک ایرانیان 
مربوط است. شما می توانید در راه پیمایی های اعتراضی شرکت کنید و آنها را اداره نمایید 

و از دولت بخواهید تا بی عدالتی ها را سروسامان ببخشد. 
عکس: خبرگزاری مهر.

مشارکت 
سیاسی
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 آیا تا به حال از خود پرسیده اید: 

• آیامن می توانم مقامات دولتی را انتخاب کنم؟
• آیارای دادن من آزادانه و محرمانه است و همه مردم در رای دادن سهیم هستند؟
• آیامی توانم از میان شخصیتهای سیاسی یا احزاب گوناگون به کسانی رای دهم که 

آنها را بهتر از دیگران ارزیابی می کنم؟
• آیا با رای دادن می توانم در برنامه  های گوناگون سیاسی مشارکت کنم؟

• آیا بدون التزام به مبانی جمهوری اسالمی، می توانم صاحب موقعیت اداری یا مقامی 
دولتی بشوم؟

• آیامی توانم بدون نگرانی در انتخابات شرکت نکنم؟

 نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟ 

• نظام  تک حزبی در جمهوری اسالمی برقرار نیست اما احزاب گوناگون با کوچک ترین 
مخالفت نسبت به اقدامات هیات حاکم، سرکوب می شوند و احزاب نوین اما مطیع 

جای آنان را می گیرد.
• اگر شما در پی سازمان دهی برای حزبی سیاسی باشید که انقالب اسالمی را قبول 

ندارد، دولت این اقدام را سرکوب خواهد کرد.
• ساز وکار انتخاب رهبری در ایران روندی دموکراتیک ندارد.

• وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان مانع از برگزاری انتخابات دموکراتیک و آزاد 
است.

 )معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بندهای ۲۵(

ما حق داریم صاحبان قدرت و مقامات 
کشوری خود را در انتخابات آزاد، 

همگانی، دموکراتیک و شفاف برگزینیم.
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ما همگی حق برخورداری از حوزه شخصی را در زندگی داریم. این حوزه شخصی 
میتواند شامل خانواده، خانه و مکاتباتی باشد که هیچکس حق دخالت خودسرانه و 

دلبخواهی و غیرقانونی در آن ندارد.
این بدان معناست که: 

دولتی  مقام  هیچ  این  بر  عالوه  شود.  خانه  وارد  شما  رضایت  بدون  ندارد  حق  کسی 
نمی تواند از این حوزه شخصی تحقیق و تفحص به عمل آورد؛ مگر اینکه از سوی مقام 
قضایی و مبتنی بر قانون دستوری داشته باشد. شما حق دارید با خانواده خود از بودن 
در خانه لذت ببرید؛ بدون اینکه نگران و مضطرب از ورود نیروهای امنیتی باشید. خانه، 
مکانی محترم و خصوصی برای شما و خانواده تان و دیگرانی است که خود آزادانه از آنها 
دعوت کرده اید. شما تنها مالک مکاتبات خود مانند نامه ها، ایمیل ها، کارت پستال ها و 
نوشته های شخصی خود هستید. هیچکس حق ندارد بدون اجازه شما این حق را نادیده 
بیانگارد. فضای شخصی شما فقط متعلق به شماست و نمی توان آن را محدود ساخت یا 
مورد تجاوز قرار داد. شما حق دارید با هر کسی که دوست دارید تماس بگیرید و دولت 
حق ندارد این مکالمات را شنود کند یا محدود سازد. زندگی شخصی شما به خودتان 

مربوط است و متعلق به شماست؛ نه هیچکس دیگر.

حوزه شخصی 
افراد
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 آیا تا به حال از خود پرسیده اید: 

• آیا من از مالقات با دیگران هراس دارم؟
• آیامن از دریافت و فرستادن اطالعات می ترسم؟

• آیامن از اینکه مکالمات تلفنی ام بوسیله عوامل دولتی کنترل بشود، نگرانم؟
• آیامیتوانم بدون هیچ محدودیتی از خانه و خانواده ام لذت ببرم؟

• آیادر همسایگی من افرادی هستند که راجع به کارهایم به دولت گزارش می دهند؟
• آیامی توانم فردی خارجی را میزبانی و با وی مالقات داشته باشم.

 نمونه های نقض این حقوق کدام اند؟ 

• دولت از زندگی خصوصی شهروندان تحقیق و تفحص به عمل می آورد.
• دولت مکالمات تلفنی و مکاتبات شخصی را کنترل می کند.

• دولت بر روابط شخصی و مالقات افراد با دیگران نظارت دارد.
• دولت به مهمانی های خصوصی حمله کرده و آنها را به خاطر رعایت نکردن مسایل 

شرعی دستگیر و مجازات میکند.
)معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی؛ بندهای ۱۷(

نامه ها،  مانند  خود  مکاتبات  مالک  تنها  شما 
شخصی  نوشته های  و  پستال ها  کارت  ایمیل ها، 
اجازه  بدون  ندارد  حق  هیچکس  هستید.  خود 

شما این حق را نادیده بیانگارد.
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چه می توان کرد؟
•  به عنوان یک انسان، حقوق اساسی شهروندی خود را بشناسیم.

• در راستای آموزش این حقوق اساسی به خانواده، بستگان و اطرافیان کوشا باشیم.

• تالش کنیم با گفتگوی مستمر با نزدیکان و آشنایان درباره وضعیت حقوق بشر در 
ایران، به بهبود سطح آگاهی جامعه یاری رسانیم. 

• در زمینه فعالیت کاری و شغلی خود، با حقوق خاص صنفی آشنا شویم و همکاران 
خود را نیز ترغیب به دانش افزایی در این زمینه نماییم.

• مطالبات صنفی خود را نه تنها از طریق اتحادیه های دولتی بلکه با تشکیل اتحادیه های 
صنفی پیگیری نماییم.

• به منظور به ثمر نشستن فعالیت های بشردوستانه حقوق بشری، به دنبال ساختن 
گروه های مردم نهاد غیردولتی باشیم.

• با گروه های فعال حقوق بشری که به منظور بهبود وضعیت جامعه ایران در حال 
فعالیت هستند آشنا شویم، اهداف آنها را بشناسیم و در صورت امکان با ایشان 

همکاری کنیم.

• پیگیر اخبار رسمی رسانه های بین المللی باشیم که گزارش هایی در رابطه با وضعیت 
حقوق بشر در ایران تنظیم می کنند و در صورت امکان، با بازتاب دادن این گزارش ها 

افراد جامعه را از اخبار روز مطلع سازیم.

• در صورت مشاهده موارد نقض حقوق بشر، از طریق ارتباط با رسانه ها و یا ارسال 
گزارش های مستند، نهادهای بین المللی را از این موضوع آگاه سازیم.

• آگاه باشیم که هیچ تغییری در وضعیت زندگی ما، بدون همکاری و همیاری 
شهروندان با یکدیگر رخ نخواهد داد و این ما شهروندان هستیم که باید برای رسیدن 
به نتیجه مطلوب و به دست آوردن حقوق اساسی شهروندی و انسانی خود تالش کنیم.



بنیاد حقوق بشر)HRF( یک سازمان غیر انتفاعی، غیر حزبی است که به ترویج و پاسداری 
این  اهتمام دارد. ماموریت  بر جوامع بسته  با تمرکز  المللی،  بین  از حقوق بشر در سطح 

سازمان تالش برای تضمین، تبلیغ و پاسداری از آزادی در سراسر جهان است.

مرکز دیپلماسی فرهنگی و توسعه یک سازمان غیر انتفاعی است که برای ایجاد صلح و 
دوستی بین ملتهای خاورمیانه تالش می کند. این مرکز فعالیت های فرهنگی خود را در 
راستای  ترویج و تضمین اصول دموکراسی و آزادی خواهی، دوستی ملتها و رواداری دنبال 

می کند.
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