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کانون دفاع از حقوق بشر   منشور
  در ایران

  
  

 ، بشر حقوق فعاالن و آزاده ایرانيان
 اجتماعی، سياسی، افزون روز فشارھای و ایران در بشر حقوق شده ریزی برنامه و مستمر نقض به توجه با

 از متشکل رانای در بشر حقوق از دفاع کانون ایران، اسالمی جمھوری توسط ایران مردم به اقتصادی و فرھنگی
 و (زیر بشرح) بشر حقوق جھانی اعالميه قاطع پذیرش با که مستقل و آزادیخواه ایرانيان بشر، حقوق فعاالن
 :به راسخ اعتقاد با آن، ھای ميثاق

 اجتماعی و فرھنگی ، سياسی ھای آزادی .1

 مردان و زنان حقوق برابری .2

  دولت از دین داییج .3

  واقوام ھا مليت ادیان، حقوق .4

  : است داده قرار خود کار دستور در را زیر ماتاقدا و

 ھا زمينه ھمه در ارتجاع و ایران اسالمی جمھوری افشای .1

  ھمسو تظاھرات در شرکت و وتظاھرات سخنرانی جلسات تشکيل .2

 بشر حقوق نھادھای دیگر با ھمياری و ھمکاری .3

 )راسيسم( تبعيض انواع با مبارزه .4

 پناھندگی حق سيستماتيک حذف عليه مبارزه و پناھجویان پناھندگان، حقوق از دفاع .5

 این به پيوستن با که نمایيم می دعوت شما از و فشرده گرمی به را بشر حقوق فعاالن و آزادگان شما دست ما
 جمھوری توسط شده ریزی برنامه و مستمر طور به که ،ایران در بشر حقوق نقض موارد یافشا در کانون،

 امگھم و ھمراه بشر حقوق جھانی اعالميه شدن جاری تا و متمرکز ھم کنار رد گردد، می انجام ایران اسالمی
  . باشيم ھم

 

 ایران در بشر حقوق از دفاع کانون

 مقدمها

 آزادی، اساس آنان پذیر نا انتقال و یکسان حقوق و بشری خانواده اعضای کليه ذاتی حيثيت شناسایی که آنجا از
 اعمال به منتھی بشر حقوق تحقير و شناسایی عدم که آنجا از.دھد می تشکيل جھان در را صلح و عدالت

 عقيده بيان در بشر افراد آن در که دنيایی ظھور و واداشته عصيان به را بشریت روح که است گردیده ای وحشيانه
 را نیانسا حقوق اساسا که آنجا از ، است شده اعالم بشر آمال باالترین عنوان به باشد فارغ فقر و ترس از و آزاد
 که آنجا از .نگردد مجبور فشار و ظلم ضد بر قيام به عالج آخرین عنوان به بشر تا کرد حمایت قانون اجرای با باید
 ، داد قرار تشویق مورد را الملل بين دوستانه روابط توسعه است الزم

 حقوق تساوی و نیانسا فرد ارزش و مقام و بشر اساسی حقوق به را خود ایمان ، متحد ملل مردم که آنجا از
 در و کنند کمک اجتماعی پيشرفت به که اند گرفته راسخ تصميم اندو کرده اعالم منشور در مجددا مرد و زن

 رعایت و جھانی احترام که اند شده متحد ، عضو دول که آنجا از ورند، آ وجود به بھتری زندگی وضع آزاد، محيطی
 تفاھم حسن که آنجا از ، کند تامين متحد ملل سازمان ریباھمکا را اساسی ھای آزادی و بشر حقوق واقعی

 این عمومی مجمع ، دارد را اھميت کمال ، تعھد این کامل اجرای ھابرای وآزادی حقوق این به نسبت مشترکی
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 ھمه و جمعی تا کند می اعالم ، ملل کليه و مردم تمام برای مشترکی آرمان را بشر حقوق جھانی اعالميه
 احترام ، تربيت و تعليم بوسيله که کنند مجاھدت و باشند داشته نظر مد در دائما را اعالميه این ، اجتماع ارکان
 حياتی و واقعی اجرای و شناسایی ، المللی بين و ملی تدریجی تدابير با و یابد توصيه ھا آزادی و حقوق این
  . گردد تامين باشند می آنھا وقلمر در که ھایی کشور مردم بين در چه و عضو ملل خود ميان در چه آنھا،

  1ماده

 وجدان و عقل دارای ھمه . برابرند ھم با حقوق و حيثيت لحاظ از و آیند می دنيا به آزاد بشر افراد تمام
 . کنند رفتار برادری روح با یکدیگر به نسبت باید و باشند می

  2ماده

 عقيده ، مذھب ، زبان ، جنس ، رنگ ، نژاد حيث از خصوصا ، تمایز گونه ھيچ بدون تواند می کس ھر
 از ، دیگر موقعيت ھر یا والدت ، ثروت ، اجتماعی وضع ، مليت ھمچنين و دیگر عقيده ھر یا سياسی

 ھيچ عالوه به .گردد مند بھره ، است شده ذکر حاضر اعالميه در که ھایی آزادی کليه و حقوق تمام
 یا کشور المللی بين یا قضایی و اداری ، سياسی وضع بر مبتنی که آمد نخواھد عمل به تبعيضی

 مختار خود غير یا قيموميت تحت ، مستقل کشور این گواه . دارد تعلق آن به شخص که باشد سرزمينی
 .باشد شده محدودی شکل به آن حاکميت یا بوده

  3ماده

 . دارد شخصی امنيت و آزادی ، زندگی حق کس ھر

  4ماده

 .است ممنوع باشد که شکلی ھر به بردگان ستد و داد و داشت نگه بردگی در توان نمی را احدی

  5ماده

 شئون و انسانيت خالف بر یا و ظالمانه که داد قرار رفتاری یا مجازات یا شکنجه تحت توان نمی را احدی
 . باشد موھن یا بشری

   6ماده

 . شود شناخته ونقان مقابل در انسان یک عنوان به جا ھمه در او حقوق شخصيت که دارد حق کس ھر

  7ماده

 برخوردار قانون حمایت از بالسویه و تبعيض بدون دارند حق و ھستند مساوی ، قانون برابر در ھمه
 برای که تحریکی ھر عليه بر و باشد حاضر اعالميه ناقض که تبعيضی ھر مقابل در دارند حق ھمه.شوند
 .شوند مند رهبھ قانون حمایت از تساوی طور به آید عمل به تبعيضی چنين

   8ماده

 اساسی قانون وسيله به حقوق آن و بدھد قرار تجاوز مورد را فرد اساسی حقوق که اعمالی برابری در
 . دارد صالحه ملی محاکم به رجوع حق کس ھر ، باشد شده شناخته او برای دیگری قانون یا

  9ماده

 . بشود تبعيد یا حبس ، توقيف سرانه خود تواند نمی احدی

  10هماد

 علنا و منصفانه ، طرفی بی و مساوی دادگاه وسيله به دعوایش که دارد حق کامل مساوات با کس ھر
 کرده پيدا توجه او به که جزایی اتھام ھر یا او الزامات و حقوق درباره دادگاھی چنين و بشود رسيدگی
  .بنماید تصميم اتخاذ باشند،

  11ماده

 دعوای یک جریان در که وقتی تا شد خواھد محسوب گناه یب باشد شده متھم کاری بزه به کس ھر .1
 .گردد محرز قانونا او تقصير ، باشد شده تامين از دفاع برای الزم ھای تضمين کليه آن در که عمومی

 بين یا ملی حقوق موجب به عمل آن ، ارتکاب موقع در که عملی انجام عدم یا انجام برای کس ھيچ .2
 از شدیدتر مجازاتی ھيچ طریق ھمين به . شد نخواھد محکوم است شده نمی شناخته جرم المللی
 .شد نخواھد اعمال احدی درباره گرفت می تعلق بدان جرم ارتکاب موقع در که آنچه

 12ماده

 سرانه خود ھای مداخله مورد نباید خود مکاتبات یا اقامتگاه ، خانوادگی امور ، خصوصی زندگی در احدی
 این مقابل در که دارد حق کس ھر . گيرد قرار حمله مورد نباید رسمش و اسم و شرافت و شود واقع
 گيرد قرار قانون حمایت مورد ، حمالت و مداخالت گونه
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 13ماده

 .نماید انتخاب را خود اقامت محل و کند مرور و عبور آزادانه کشوری ھر داخل در که دارد حق کس ھر .1

 .گردد باز خود کشور به یا کند ترک را خود کشور جمله از و کشوری ھر دارد حق کی ھر .2

 14ماده

 پناه دیگر کشورھای در و کند جسنجو پناھگاھی ، آزار و شکنجه ، تعقيب برابر در دارد حق کس ھر .1
 .کند اختيار

 مقاصد و اصول با مخالف رفتارھایی و سياسی غير و عمومی جرم به مبتنی واقعا تعقيب که موردی در .2
 . نمود استفاده حق این زا توان نمی ، باشد متحد ملل

 15ماده

 .باشد تابعيت دارای که ، دارد حق کس ھر .1

 .کرد محروم تابعيت تغيير حق از یا خود تابعيت از سرانه خود توان تمی را احدی .2

 16ماده

 دیگر ھم با مذھب یا تابعيت ، مليت ، نژاد نظر از محدودیت ھيچ بدون دارند حق بالغی مرد و زن ھر .1
 می مساوی حقوق دارای ازدواج به مربوط امور کليه در شوھر و زن ، آن انحالل ھنگام و زناشویی
 .باشند

 . شود واقع ومرد زن آزادانه و کامل رضایت با باید ازدواج .2

 .شود مند بھره دولت و جامعه حمایت از دارد حق و است اجتماع اساسی و طبيعی رکن خانواده .3

 17ماده

 . دارد مالکيت حق یاجتماع طور به یا منفردا ، شخص ھر .1

 . نمود محروم مالکيت حق از سرانه خود توان تمی را احدی .2

  18ماده

 مذھب تغيير آزادی متضمن حق این. شود مند بھره مذھب و وجدان ، فکر آزادی از که دارد حق کس ھر
 دتوان می ھرکس . است دینی مراسم اجرای و مذھبی تعليمات شامل نيز و باشد می ایمان و عقيده یا
 .باشد خوردار بر عمومی طور به یا خصوصی طور به مجتمعاً  یا حقوق این از

   19ماده

 اضطرابی و بيم خود عقاید داشتن از که است آن مزبورشامل حق و دارد وبيان عقيده آزادی حق کس ھر
 الحضاتم بدون و ممکن وسایل تمام به ، آن انتشار و اخذ در و افکار و اطالعات کسب در و باشد نداشته
 . باشد آزاد مرزی،

 20ماده

 .دھد تشکيل ميز آ مسالمت ھای جمعيت و مجامع آزادانه دارد حق ھرکس .1

 .کرد اجتماعی در شرکت به مجبور توان تمی را کس ھيچ .2

 21ماده

 که نمایندگانی وساطت با خواه و مستقيما خواه ، خود کشور عمومی امور اداره در که دارد حق کس ھر .1
 .جوید شرکت باشد شده بانتخا آزادانه

 .آید نایل خود کشور عمومی مشاغل به ، شرایط تساوی با دارد حق کس ھر .2

 از که گردد ابراز انتخاباتی وسيله به باید اراده این . است مردم اراده ، حکومت قدرت منشا و اساس .3
 رای با و باشد تمساوا رعایت با و عمومی باید انتخابات. پذیرد صورت ، ادواری طور به و صداقت روی

 . نماید تامين رای آزادی که گيرد انجام آن نظير طریقھای یا مخفی

 22ماده

 و ملی مساعی وسيله به است مجاز و دارد اجتماعی امنيت حق اجتماع عضو عنوان به کس ھر
 آزادانه نمو و مقام الزمه که را خود فرھنگی و اجتماعی ، اقتصادی حقوق ، المللی بين ھمکاری
  .آورد دست به کشور ھر منابع و تشکيالت رعایت با اوست تشخصي
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 23ماده

 کار برای رضایتبخشی و منصفانه شرایط ، نماید انتخاب آزادانه را خود کار .کند کار دارد حق کس ھر .1
 .گيرد قرار حمایت مورد بيکاری مقابل در و باشد خواستار

 .دارند دریافت مساوی اجرت ، مساوی کار مقابل در تبعيضی ھيچ بدون که دارند حق ھمه .2

 را اش خانواده و او زندگی که شود می ذیحق بخشی رضایت و منصفانه مزد به ميکند کار که کس ھر .3
 تکميل اجتماعی، حمایت دیگر وسایل نوع ھر با لزوم صورت در را آن و کند تامين انسانی شئون موافق
 .نماید

 شرکت نيز ھا اتحادیه در و دھد تشکيل اتحادیه دیگران با خود منافع از دفاع برای که دارد حق کس ھر .4
 .کند

  24ماده

 مرخصی و کار ساعات معقول محدودیت به خصوص به و دارد تفریح و فراغت و استراحت حق کس ھر
 .باشد می ذیحق حقوق اخذ با ، ادواری ھای

 25ماده

 ومسکن خوراک حيث از را اش خانواده و خود رفاه و سالمتی ، او زندگی سطح که دارد حق ھرکس .1
 ، بيماری ، بيکاری مواقع در که دارد حق ھمچنين و کند تامين اجتماعی الزم خدمات و طبی ومراقبتھای

 معاش امرار وسایل ، انسان اراده از خارج علل به که دیگری موارد تمام در یا پيری ، بيوگی ، اعضا نقص
 .شود رداربرخو زندگی آبرومندانه شرایط از باشد رفته بين از

 چه و ازدواج براثر چه کودکان . شوند مند بھره مخصوصی مراقبت و کمک از که دارند حق وکودکان مادران .2
 .شوند برخوردار اجتماعی حمایت نوع یک از ھمه که دارند حق ، باشند آمده دنيا به ازدواج بدون

 26ماده

 به مربوط که حدودی تا الاقل پرورش و آموزش . شود مند بھره پرورش و آموزش از که دارد حق کس ھر .1
 ای حرفه آموزش . است اجباری ابتدایی آموزش . باشد مجانی باید است اساسی و ابتدایی تعليمات

 به بنا ، ھمه تا باشد باز ھمه روی به ، کامل تساوی شرایط با باید عالی آموزش و کند پيدا عموميت باید
 .گردند مند بھره آن از بتواند خود استعداد

 آن رشد اکمل حد به را کس ھر انسانی شخصيت که شود ھدایت طوری به باید پرورش و آموزش .2
 گذشت ، تفاھم حسن باید پرورش و آموزش . کند تقویت را بشری ھای آزادی و حقوق احترام و برساند

 توسعه ھمچنين و مذھبی یا نژادی ھای جمعيت و ملل تمام بين دوستی و مخالف عقاید احترام و
 .نماید تسھيل ، صلح حفظ راه در را متحد ملل ھای عاليتف

 .دارند اولویت دیگران به نسبت خود فرزندان پرورش و آموزش نوع انتخاب در مادر و پدر .3

 27ماده

 پيشرفت در و گردد متمتع ھنرھا و فنون از ، کند شرکت اجتماع فرھنگی زندگی در دارد حق کس ھر .1
 .باشد سھيم آن فوائد و علمی

 .شود برخوردار خود ھنری یا فرھنگی ، آثارعلمی مادی و معنوی منافع حمایت از دارد حق کس ھر .2

 28ماده

 راکه ھایی آزادی و حقوق ، المللی بين و اجتماع لحاظ از که بخواھد را نظمی برقراری دارد حق کس ھر
 .بگذارد عمل مورد به را آنھا و کند تامين ، گردیده ذکر اعالميه این در

 29ماده

 .سازد ميسر را او شخصيت کامل آزاد رشد که دارد وظيفه ای جامعه آن مقابل در ھرکس .1

 وسيله به که است ھایی محدودیت تابع فقط ، خود ھای آزادی از استفاده و حقوق اجرای در کس ھر .2
 حصحي مقتضيات برای و دیگران ھای آزادی و حقوق مراعات و شناسایی تامين منظور به منحصرا ، قانون

 .است گردیده وضع دموکراتيک جامعه یک شرایط در ، ھمگانی رفاه و عمومی نظم و اخالقی

 .گردد اجرا متحد ملل اصول و مقاصد خالف بر تواند نمی موردی ھيچ در ، ھا آزادی و حقوق این .3

  30ماده

 یا يتیجمع یا دولتی برای حقی متضمن که شود تفسير طوری نباید حاضر اعالميه مقررات از یک ھيچ
 آن در ویا ببرد ازبين را اعالميه در مندرج ھای آزادی و حقوق از یک ھر بتواند آن موجب به که باشد فردی
 .بنماید فعاليتی راه

  


