
  حقوق بشرپایمال کردنکارنامه جنایات و 
حکومت اسلمی در ایرانتوسط   

امروزبه  تا ۱۳۵۷از سال 

سیاست داخلیدر عرصه 

الف: اجتماعی

 که منجر به آتش زدن سینمما رکس آبادان میلیدی:١٩٧٨ خورشیدی برابر با ۱۳٥۷ سال 
 نفر شد٤٠٠سوختن بیش از 

اعدام بدون محاکمه و بدون وکیل سران میلیدی: ١٩٧٩ خورشیدی برابر با ۱۳٥۷بهمن 
  یدر پشت  بام مدرسه رفاه یدر تهراناداری ـ نظامی رژیم محمد رضا شاه پهلوی

 لشکرکشی و سرکوب کردستان و میلیدی:١٩٨٠ خورشیدی برابر با ۱۳٥٨سال  
  که منجر به کشتار مریدم آن مناطق گریدیدترکمن صحرا

انقلب فرهنگی میلیدی: پیشبرید ١٩٨٠ ـ ١٩٨٢ خورشیدی برابر با ۱۳٦٠ ـ ۱۳٥٨ سالهای
یدر که منجر به تعطیلی یدانشگاههای ایران و بالخره حذف و اخراج یدانشجویان یدگراندیش از

بسیاری از یدانشگاههای ایران، بویژه یدر یدانشگاههای تهران و گیلن گریدید

کشتار، دستگیری، آزار و میلیدی تا به امروز: ١٩٧٩ خورشیدی برابر با ۱۳٥۷از سال 
 از صحنه زندگی اقتصایدی ـ اجتماعی ـ سیاسی ایران بویژه یدر شهرهایراندن بهائیان

تهران، مازندران، شبراز و آذربایجان

قلع و قمع میلیدی: ٨٠ خورشیدی برابر با یدهه  تا پایان دهه شصت۱۳٥٨سالهای 
 بمعنای تعطیل کریدن آن و یدستگیری مسولین و بخشاکانون وکل و کانون نویسندگان

اعدام رهبران آنها، مانند شکرا پاک نژاید و سعید سلطانپور و یا مجبور کریدن آنان به خروج از
،کشور  مانند غلمحسین ساعدی و یا مصطفی رحیمی

 و یدستگیری و اعدامسرکوب کوتای نوژه میلیدی: ١٩٨١ خورشیدی برابر با ۱۳٥٩سال 
 نظامیان شرکت کننده

٨جنگ با عراق و ادامه آن بمدت  میلیدی : شروع ١٩٨١ خورشیدی برابر با ۱۳٥٩سال 
 کشته و یک٤٠٠٠٠٠ میلیدی، که تنها یدر ایران ١٩٨٩ خورشیدی برابر با ١٣٦٧ تا سال سال

میلیون زخمی بر جای گذاشت. این مساله از آنجا قابل توجه است که مدت کوتاهی پس از
شروع جنگ، امکان اتمام آن بر اساس معاهده الجزایر و یا حداکثر سه سال پس از شروع آن

 سال یدیگر برای5و با بازپس گرفتن خرمشهر وجوید یداشت ولی بدستور خمینی این جنگ را 
فتح کربل و صدور انقلب ایدامه یدایدند. این جنگ علوه بر خسارات جانی، خسارات زیایدی نیز

  سال ترمیم نشده اند٣٣بر ساختار کشور وارید کرید که هنوز پس از گذشت 

، شکنجهسرکوب شدید دگراندیشان میلیدی: ٨٠ خورشیدی برابر با یدهه دهه شصت
بی امان یدر زندانهای سیاسی ایران و ازبین بریدن یدهها هزار نفر از زندانیان سیاسی چه از

طریق اعدام و یا زیر شکنجه



 میلیدی١٩٨٢ برابر با ١٣٦٠ یدر سال کشتار مبارزین در شهر آملـ از آنجمله است 

: اعدام  بسیاری از زندانیان سیاسی میلیدی١٩٨٥برابر با  ۱۳٦۳سال 
 خورشیدی برابر با١٣٩٤ زندانی سیاسی یدر سال ١٠٥٤ تا ٩٦٦ـ از آنجمله است اعدام 

 میلیدی و یا٢٠١٧ خورشیدی برابر با ١٣٩٦ زندانی سیاسی یدر سال ٤٨٠ میلیدی و یا ٢٠١٥
 میلیدی و١٩٨٩ خورشیدی برابر با ١٣٦٧ زندانی سیاسی یدر سال ١٠٠٠٠ تا ٤٥٠٠بین 

همزمان با اتمام جنگ با عراق

قتلهای زنجیره ای: تا کنون میلیدی ١٩٨٠ خورشیدی برابر با ۱۳٥٨از سال  
، بمانند قتل یدکتر سامی و یاروشنفکران، نویسندگان، فعالین سیاسی و دگراندیشان

مختاری و پوینده و یا پروانه اسکندری یداریوش فروهر

، بمانندسرکوب خیزش های شهری میلیدی: ١٩٩٠ خورشیدی برابر با ۱۳٦٨سال 
سرکوب اسلمشهر

سرکوب خیزش میلیدی: ١٩٩٩ ژوئیه ٩ خورشیدی برابر با ۱۳۷٨ تیر سال ۱٨ 
یدر یدانشگاهدانشجویان   

سرکوب مقاومت میلیدی تا کنون: ٢٠١٨خورشیدی برابر با فوریه  ۱۳٩٦بهمن سال 
برخی طلب و دراویش گنابادی

 نفر٨٠  ـ ٧٠ که یدر آن  سرکوب جنبش سبز میلیدی:٢٠١٠برابر با سال  ۱۳٨٨سال  
 نفر یدستگیر شدند٤٥٠کشته و 

یدر که سرکوب قیام مردم در شهرهای محتلف ایران  میلیدی:٢٠١٨برابر با  ۱۳٩٦ دی
 نفر کشته شدند٤٠٠٠یدر آن 

سرکوب قیام مردم در شهرهای محتلف میلیدی: ٢٠١٩ برابر با نوامبر ۱۳٩٨آبان  
 نفر کشته شدند١٥٠٠، که یدر آن بنا برگزارش رسمی خبرگزاری رویترز ایران

سرنگون کردن هواپیمای میلیدی: ٢٠٢٠ ژانویه ١٢ خورشیدی برابر با ۱۳٩٨ دی ٢٢
 نفر از زن و مرید و کویدک کشته شدند١٨٠ تا ١٥٠،که یدر آن اوکراینی

سرکوب فعالین محیط زیست میلیدی تا کنون: 2019 خورشیذی برابر با ۱۳٩٨سال  
بدلیل اعتراض آنان به یدفن کریدن زباله های اتمی روسیه و تخریب محیط زیست یدر ایران

 ـ فروش خاک ایران

 فروش زنان و دختران:تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
 یدر سطح جهانایرانی

 نفر تنها به6000  اعدام:تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
. تعداید موارید گزارش نشده بسیار بیشتر است.یدر ایرانجرم همجنس گرایی 



ستگیری و اعدام ده ها: یدتا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
 تا4500 به ویژه مجاهدین خلق و نیروهای چپ. از جمله اعدام هزار نفر از مخالفان

 یدر ایران. مخالفان به عنوان1367 زندانی سیاسی فوق یدر مدت یدو ماه یدر سال 10000
جنایت علیه بشریت از این اقدام شکایت کریدند. رئیس جمهور کنونی ایران، ابراهیم رئیسی،

به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مرگ به یدستور خمینی، نقش اساسی یدر این امر
.یداشت

برقراری سانسور و عدم: تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
حفظ آزادی بیان و آزادی مطبوعات

عدم حفظ و سرکوب آزادی: تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
تشکیلت و تجمعات

 میلیون10: یدر حال حاضر تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
 یدر کل ایران وجوید یداریدکودک خیابانی

، کوشش برای سرکوب زنان:تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
بیرون راندن آنان از صحنه زندگی اقتصایدی ـ اجتماعی ـ سیاسی ایران و خانه نشین کریدن
آنان از طریق جاری کریدن قوانین شریعت یدر قوانین قضایی، ایداری و سیاسی کشور و تبدیل

١٣٥٧زنان به شهروند یدرجه یدو و مجبور کریدن آنان به فرار یدستجمعی از ایران، از بهمن 
 میلیدی تا کنون١٩٧٩خورشیدی برابر با 

ناپدید شدن صدها نفرتا به امروز:  میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
رابرت« یا ١٩٩٩یدر سال  بهایی، یا «پیروز یدوانی» ٩٠توسط جمهوری اسلمی ایران، مانند 

٢٠١٩ یدر زمستان، یا «مایکل وایت» ٢٠٠٦ یدر بهار یدر جزیره کیش »لوینسون

سرکوب مردم بلوچستان میلیدی: ٢٠٢١ خورشیدی برابر با فوریه ۱۳٩٩ سال

سرکوب مردم خوزستان میلیدی: ٢٠٢١خورشیدی برابر با  ۱٤٠٠ سال  

نفر از ۱۳٠٠٠٠کشتار ییش از: تا کنون میلیدی ٢٠٢٠ خورشیدی برابر با۱۳٩٩ از سال
با در اختیار  نگذاشتن واکسن کرونامریدم ایران 

ب: در عرصه اقتصادی

 از بین بردن سندیکاهای:تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
 و کارمندی و بخشا یدستگیری رهبران آنها که پیگیر حقوق کارگران و کارمندان بویدهکارگری

اند و جایگزینی آن ها با شوراهای اسلمی که عمدتا سیاستهای جکومت اسلمی یدر
محیطهای کار را پی می گرفتند

سرکوب فعالین در واحدهای بزرگ کارخورشیدی برابر با یدهه کنونی میلیدی:  ٩٠دهه 
و محیط های کارگری



، فقر و گرانی بسیار: ایجایدتا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
بریدن مریدم ایران به زیر خط فقر و حتی خط مرگ و وایدار کریدن مریدم به فروش اندامهای

بدنشان، کولبری و غیره برای تهیه روزی برای خانوایده  خوید بعنوان اقدامی حکومتی

سرکوب اعتراض صنفی کامیونداران میلیدی: ٢٠٢٠خورشیدی برابر با  ۱۳٩٩سال 

سرکوب اعتراض صنفی ـ:  تا کنون میلیدی٢٠٢٠ خورشیدی برابر با ۱۳٩٩از سال  
سیاسی فرهنگیان و دانش آموزان

در عرصه سیاست خارجی
 استفاده از گروگانگیری به:تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 

 کارمند٩٠ توسط حکومت اسلمی ایران، مانند عنوان ابزار فشار در سیاست خارجی
 آمریکایینفر ٦٦ آنان از جمله که روز، ٤٤٤ یدر ایران به مدت ١٣٥٨یدر سال سفارت آمریکا  

جوش «سارا شورید»، «شین بائر» و «ی یدیگری مانند آمریکایی هاگروگان گیری، یا بویدند
١٣٨٨ پاییز سه نفر یدر، هرفتال»

بهنگام دو تابعیتیایرانیان   دستگیریاـ یدر رابطه با امر گروگان گیری می شوید به
سفرشان به ایران ، بمنظور اعمال فشار سیاسی بر یدولت های مربوطه یدیگراشاره کرید

خوزشیدی برابر با ١٣٩٥ یدر اریدیبهشت«نازنین زاغری» یدستگیری  یدر همین رابطه است
 ایرانی-یدستگیری افراید، یا ١٣٨٥ یدر خریداید«هاله اسفندیاری» یدستگیری ، یا  میلیدی٢٠١٦

 یا،١٣٨٦ خریدایدآمریکایی  «کیان تاجبخش»، «علی شاکری» و «فرناز عظیما» همه یدر 
 خورشیدی١٣٩١یدر پاییز  کشیش مسیحی ایرانی-آمریکایی «سعید عابدینی» یدستگیری

 خبرنگار واشنگتن پست یدر ایران «جیسون رضائیان» ویدستگیری یا  میلیدی و٢٠١٢ برابر با
 میلیدی٢٠١٤خوزشیدی برابر با  ١٣٩٣ یدر تابستانهمسرش «یگانه صالحی» 

این افراید یدو تابعیتی معمول  زیر شکنجه مجبور به اعترافات جاسوسی یدر رسانه های ایران 
، یا١٣٩٦می شوند، مانند مورید یدستگیری شهروند ایرانی-آمریکایی «مراید طاهباز» یدر بهمن 

، یا فرید ایرانی. -آلمانی١٣٩٧«فریبا عایدل خواه» مریدم شناس ایرانی-فرانسوی یدر تابستان 
، یا «جمشید شارمهد» فعال سیاسی ایرانی-آلمانی یدر١٣٩٩«ناهید تقوی» یدر زمستان 

١٣٩٥، یا یدستگیری «باقر نمازی» مسئول سابق یونیسف یدر بهمن ١٣٩٩پاییز 

فعالن حامی دولت ایرانبمنظور مبادله با، ایران ساکن اتباع خارجی  دستگیریـ
 که بدلیل عملیات تروریستی یدر آنجا یدستگیر شده اندخارج از کشوردر 

 «سعید عابدینی»، «امیریدر قبال آزایدیهفت ایرانی زندانی یدر آمریکا از آن جمله اند مبایدله  
، یا مبایدله١٣٩٥ رضاییان» یدستگیر شده یدر ایران یدر یدر یدیمیرزایی حکمتی» و «جیسون 

"نزار زکا" شهروند لبنانی-آمریکایی با سه تروریست حزب ا یدستگیر شده یدر امارات متحده
 آزایدییدر قبالایرانی-سوئدی پژوهشگر ، یا مبایدله "احمدرضا جللی"١٣٩٤یدر آذر عربی 

 «ژیو وانگ»  یدانشجوی یدکترای یدانشگاهمبایدلهیا ، ١٣٩٥یدر اریدیبهشت «اسدا اسدی» 
 محقق استرالیایی-مبایدله یا ، ١٣٩٥یدر پاییز  آزایدی «مسعوید سلیمانی» قبالپرینستون یدر 

 سه زندانی ایرانی یدر تایلند به یدلیل بمباران نافرجامبابریتانیایی «کایلی مور گیلبرت» 
فرانسویجامعه شناس یا مبایدله "رولند مارشال" ، ١٣٩٧یدر ژوئیه یدیپلمات های اسرائیلی 

١٣٩٨» یدر تابستان جلل روح ا نژاید« آزایدی یدر قبال



ترور مخالفین حکومت:  تا کنون میلیدی١٩٨٠خورشیدی برابر با  ۱۳٥٨ز سال ا
 برابر با یدسامبر١٣٦٨ آذر ١٦ بمانند ترور شهرام شفیق یدر اسلمی در خارج از کشور

١٣٧١ میلیدی و یا ترور رهبران کرید یدر رستوران میکونوس یدر برلین بتاریخ شهریور سال ١٩٧٩
 میلیدی١٩٩٢ سپتامبر ١٧خورشیدی یدر 

 آزار، اذیت، آدم ربایی و کشتن مخالفان حکومتـ همچنین از آن جمله است:
)، یا روزنامه نگار،١٣٨٦، مانند منتقد رژیم «فروید فولیدوند» (یدی اسلمی در خارج از ایران

)، که پس از ربویدن او وی را تحت١٣٩٨وبلگ نویس و منتقد رژیم ایرانی «روح ا زم» (مهر 
.شکنجه وایدار به اعترافات ساختگی کریده و اعدام کریدند

 پیشبرد امر صدور انقلب:تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
 و هدر یدایدن سرمایه های مایدی ـ معنوی و مبارزه با مخالفین آن یدر ایران و جهاناسلمی

کشور ایران یدر این راه

 یدر چهارچوب وایدار کریدنیهودی ستیزی و یا یهودی کشیـ از آنجمله است: پیشبرید امر 
یهویدیان به ترک ایران، پیشبرید امر مبارزه با اسرائیل یدر میان ملل اسلمی یدر خاورمیانه و

 خورشیدی١٣٧٣ تیر ٢٧شمال آفریقا و یا کشتن یهویدیان یدر بوئنوس آیرس آرژانتین بتاریخ 
١٩٩٤ ژوئیه ١٨برابر با 

١٣٥٨ از حمله به سفارت آمریکا یدر سال  آمریکا ستیزیـ همچنین از آنجمله است: پیشبرید
 تیر١٢ میلیدی تا زیدن هواپیمای آمریکایی بر فراز خلیج فارس بتاریخ ١٩٨٠خورشیدی برابر با 

 میلیدی١٩٨٨ ژوئیه ٣ خورشیدی برابر با ١٣٦٧

١٣٩٩ و ١٣٩٨ یدر سالهای شرکت در کشتار مردم یوگسلویـ از آنجمله است: 
 میلیدی٢٠٢٠ و ٢٠١٩خورشیدی برابر با 

 لبنان،شرکت و یا براه اندازی جنگ در پنج کشور همسایهـ و نیز از آنجمله است 
عراق، افغانستان، یمن، چاید و یا سویدان

بی ثبات کردن: کوشش یدر تا به امروز میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
 بمنظور صدور انقلبمنطقه بلحاظ دخالت در سیستم سیاسی کشورهای منطقه

اسلمی بمانند کشور عراق و غیره

 ایجاید و تشدید جنگ یدرحمایت مالی ـ نظامی از تروریسم،ـ از آن حمله است 
کشورهای منطقه و به تبع آن نابویدی ساختار کشورهای منطقه

 بی ثبات کردنکوشش یدرتا به امروز:  میلیدی ١٩٧٩خورشیدی برابر با  ۱۳٥۷از سال 
 بمنظور پولشویی و حمایت مالی از تروریسم،وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه

 بعنوان مثال کشور لبنان

 همکاری با بزرگترین باندهای موایدشرکت در شبکه جهانی مواد مخدر و تروریسم،ـ 
مخدر آمریکای لتین و افغانستان که یدر کتاب آقای امیرانتظام بوضوح و با فاکت های مشخص

مطرح شده است

این «کارنامه پایمال شدن حقوق بشر» در ایران توسط انجمن «حقوق بشر در 
» ، انجمن «زنان جهان در قدرت» و انچمن «رهایی» تهیه شده است٢۱قرن 
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