Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
برنامه پيش بينی شده كانون دفاع از حقوق بشر در ايران برای سال 2012
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران به ھمراه نمايندگی ھای مستقر در شھرھا و کميته ھای متشکله زير مجموعه در
سال  2012ضمن استمرار و پی گيری اھداف گذشته و با اصرار بر اجرای مفاد اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق
ھای آن قرار دارد ،موارد مشروحه زير به اجرا بگذارد .
بديھی است در اين راستا تالش بشر دوستانه فعالين محترم کانون موجب حسن شھرت محل فعاليت خود گرديده بلکه
در پيشبرد اھداف کانون موثر خواھد بود.
برنامه ھای پيش بينی شده
 .1برگزاری جلسه حضوری مجمع عمومی در ماه دسامبر و تجمع کليه اعضا بمنظور ارائه گزارشات و عملکرد
مسئولين مربوطه و بحث و تبادل نظر پيرامون نقض مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران و پيش بينی و
تصميم گيری برنامه ھای سه ماه آينده .
 . 2جلسات ھيئت نظارت و برنامه ريزی در اولين يکشنبه ھر ماه طبق تقويم ساليانه )بررسی فعاليت ھا و مشکالت
ماه قبل و برنامه ريزی برای ماه آينده( و ھمچنين انجام برنامه )اخبارماه و تحليل ان ،تفسير و مقايسه اعالميه جھانی
حقوق بشر و ميثاق ھای آن با قوانين جمھوری اسالمی و سخنرانی در خصوص مسائل روز( توسط يک نمايندگی
 . 3تشکيل جلسات منظم ماھيانه توسط نمايندگی ھا در منطقه مربوطه که با اين موضوعات )گزارشات ،اخبارماه و
تحليل آنھا ،باز خوانی اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق ھای آن و مقايسه آن ھا با وضعيت ايران و سخنرانی در
خصوص مسائل روز ( برگزار ميشود .توسط نمايندگيھا
 . 4صدور اطالعيه و اعالميه به مناسبتھای مختلف توسط کانون ،کميته ھا و نمايندگی ھا
 . 5برپائی ميز کتاب وتظاھرات به مناسبتھای مختلف توسط کانون ،کميته ھا و نمايندگی ھا
 . 6نشر ماھنامه بشريت توسط ھيئت تحريريه
 . 7جمع آوری اطالعات نقض حقوق بشر و آمار نقض حقوق بشر از رسانه ھای درون کشور توسط کميته ھا و
پيگيری و انتشار آن به صورت گزارش ماھيانه و کتاب ساليانه
 . 8پی گيری وضعيت پناھجوئی و مشاوره در امور پناھندگی و پناھجويان ايرانی
 . 9برگزاری جلسات و مراسم سخنرانی به منظور افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ايران از ديد کانون و ديگر
نيروھای اپوزيسيون
)مسئولين کانون و نمايندگی ھا آماده ھمکاری و ھمراھی با پناھندگان و پناھجويان می باشد .

جھت تماس با مسئولين ميتوانيد از ادرس  www.bashariyat.deبا ھيئت رئيسه و آدرس ھای اينترنتی يا تلفن
ھای موجود در قسمت نمايندگی ھا و يا کميته ھا استفاده نمائيد (
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Januar
اتفاقات ويژه ماه
زلزله اسفناک بم
اعتراض مردم در روز عاشورا  6دی  1388و سرکوب ان توسط دولت
برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
برگزاری سخنرانی در رابطه با سالگرد فاجعه زلزله بم و داليل سرکوب مردم توسط دولت
جمھوری اسالمی ايران
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی
Februar
اتفاقات ويژه ماه
سالروز انقالب  1357و سواستفاده ماليان از باورھای دينی مردم
ـ  21فوريه

روز جھانی زبان مادری

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
مراسم و تظاھرات ايستاده به منظور بازنگری به عملکرد جمھوری اسالمی
جلسه سخنران به منظور روز جھانی زبان مادری
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی
März
اتفاقات ويژه ماه
روز جھانی زن  8مارس
جلسه ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جھت رسيدگی به وضعيت حقوق بشر
در جھان
روز جھانی حذف تبعيض نژادی  21مارس
روز جھانی آب

 22مارس

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
سخنرانی يا جشن به مناسبت بزرگداشت روز زن  /تبعيض نژادی  /مسئله آب و حقوق بشر
شرکت در مراسم ويژه در ميدان ملل |ژنو و دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با
ساير فعاالن حقوق بشر
مراسم نوروزی
سخنرانی در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران

April
اتفاقات ويژه ماه
برگزاری کنفرانس برلين و دستگيری سخنرانان ايرانی
روز جھانی بھداشت

 7آپريل

روز جھانی کتاب و حق پديد آورنده

 23آپريل

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
سخنرانی در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران و روز جھانی محيط زيست
سخنرانی در خصوص حقوق نويسندگان در ايران
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی
Mai
اتفاقات ويژه ماه
روز جھاني كارگر

 1مای

روز جھانی مطبوعات ـ

 5مای

روز جھانی خانواده

 15مای

روز معلم و اعدام فرزادکمانگر

 5تن ديگر

روز حافظان صلح سازمان ملل

 29مای

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
اول ماه مي روز جھاني كارگر شركت در مراسم با انگيزه افشاي ستم وارده به
كارگران ايراني
برگزاری مراسم سخنرانی بمنظور بزرگداشت روز جھانی مطبوعات و افشای جمھوری اسالمی
برگزاری مراسم سخنرانی به منظور بزرگداشت روز جھانی خانواده
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی
Juni
اتفاقات ويژه ماه
انتخابات رياست جمھوری و بازي ھای نظام
جنبش مردم خرمشھر در مورد مشكل آب  9خرداد
حرکت اعتراضی دانشجويان و زنان .
روزجھانی کودکان بيگناه قربانيان تجاوز  8ژوئن
تقلب دولت در انتخابات و اعتراض مليونی مردم و سرکوب و کشته شدن تدا افت سلطانتوسط دولت 1388
روز جھانی پناھنده  20ژوئن
روزجھانی در حمايت از قربانيان شکنجه  26ژوئن

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
تظاھرات ايستاده و گذاشتن ميز کتاب در خصوص حمايت از اعتراضات دانشجوئی ،
برگزاری سحنرانی جنبش مردم خرمشھر  9خرداد  /کودکان قربانی خشونت
برگزاری سخنرانی به منظور افشای انتخابات نمايشی رياست جمھوری و در سالھای گذشته
Juli
اتفاقات ويژه ماه
 12تير 1379جنبش مردم آبادان جھت آب آشاميدني
ادامه اعتراض مليونی مردم و سرکوب توسط دولت 1388
 18تير 1378جنبش دانشجوئي
 11يولی

روز جھانی جمعيت

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
تظاھرات ايستاده و ميز کتاب در رابطه جنبش مردم آبادان برای آب آشاميدنی  11يولی
جلسه سخنرانی در رابطه برگزاری مراسم به منظور بزرگداشت جنبش دانشجوئی
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی

August
اتفاقات ويژه ماه
آغاز اعدام زندانيان سياسي در تابستان سال  1367به دستور خميني
روز بين المللی جوانان

 12آگوست

روز جھانی انساندوستی

 19آگوست

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
جلسات سخنرانی در نمايندگيھا کانون دررابطه با موضوع اعدام زندانيان سياسي بدستور خميني
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی
جلسه سخنرانی به مناسيت روزھای جھانی جوانان و انساندوستی و عملکرد دولت ايران
September
اتفاقات ويژه ماه
در گيري دانشجويان و مردم خرم آباد با حزب ﷲ و نيروھاي سركوب دولتي
واقعه  11سپتامبر
روز بين المللی دموکراسی

 15سپتامبر

روز جھانی صلح

 21سپنامبر

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
تظاھرات ايستاده و گذاشتن ميز کتاب در رابطه با جنبش خرم آباد
مراسم و يا تظاھرات برای واقعه  11سپتامبر
مراسم به منظور بزرگداشت روز جھانی صلح  21سپنامبر
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی

Oktober
اتفاقات ويژه ماه
آغاز سال تحصيلی در ايران و وضعيت دانش آموزان و تفتيش عقايد از پايه
روز ملل متحد

 24اکتبر

روز جھانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

 10اکتبر

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
تظاھرات ايستاده در اعتراض به وضعيت محصلين و دانشجويان و جوانان ايران
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی
برگزاری سخنرانی به منظور بزرگداشت روز جھانی مبارزه لغو حکم اعدام و بررسی وضعيت
تحصيل در ايران

November
اتفاقات ويژه ماه
سالخي شدن فروھرھا توسط وزارت اطالعات ) قتل ھاي زنجيره اي ( 1377
روز جھانی کودکان

 20نوامبر

روز جھانی حذف خشونت عليه زنان

 25نوامبر

برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
تظاھرات در رابطه با سالخي فروھرھا توسط وزارت اطالعات سال  ) 1377قتل ھاي زنجيره اي (
جلسه ھيئت نظارت و برنامه ريزی
صدور اطالعيه و يا سخنرانی به منظور بزرگداشت روز جھانی کودک
صدور اطالعيه و يا سخنرانی به منظور بزرگداشت روز مبارز عليه خشونت نسبت به زنان  24نوامبر

Dezember
يكشنبه  2دسامبر جلسه اصلی كانون )کنگره(:
در اين جلسه گزارش ھای  3ماه گذشته كميته ھا  ،نمايندگان  ،امورمالی  ،ھيئت تحريريه و ھيئت رئيسه توسط
مسدولين ارائه خواھد شد.
انتخاب  3نفر عضو ھيئت رئيسه کانون و مسئولين کميته ھا برای سال 2013
بررسی عملکرد نمايندگی ھا و در صورت لزوم تمديد نمايندگی ھا
تصميم گيري و ھماھنگي كارھاي كانون براي  3ماه آينده ،
گزارش اخبار ماه ھای گذشته و تحليل آنھا توسط اعضا کانون،
سخنراني اعضاي كانون در رابطه با مسائل ايران و بحث آزاد ،
نشست اعضای کميته ھا  ،ماھنامه  ،با مسئولين برای ھماھنگی ھای الزم

اتفاقات ويژه ماه
روز جھاني حقوق بشر  10دسامبر
ربودن و كشتن  2روزنامه نگار و نويسنده مختاري و پوينده ) قتل ھاي زنجيره اي ( 1377
روز جھانی حذف )الغای ( برده داری

 16دسامبر

روز جھانی مھاجرين

 18دسامبر

 . 3روز دانشجو به مناسبت  16آذر
برنامه پيش بينی شده کانون و نمايندگی ھا در اين ماه
تظاھرات ايستاده و گذاشتن ميز کتاب در رابطه با قتل مختاري و پوينده توسط وزارت اطالعات در
سال  ) 1377قتل ھاي زنجيره اي (
برگزاری سخنرانی به منظور  16آذر روز دانشجو و الغای برده داری
برگزاری مراسم به منظور بزرگداشت روزجھانی حقوق بشر  10دسامبر

ﯾادآوری :
 . 1تاريخ ھا و موضوعات انتخاب شده فقط پيش بينی می باشد و زمان قطعی و قابل اجرا در جلسات ھيئت
نظارت و برنامه ريزی قطعی تعيين خواھد شد.
 . 2جلسات ماھيانه نمايندگی ھا توسط ھمان نمايندگی تعيين و براساس روش کانون اجرا خواھد شد .
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