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برنامه پیش بینی شده كانون دفاع از حقوق بشر در ایران برای سال 2013
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به همراه نمایندگی های مستقر در آلمان و سایر کشورها و کمیته
های تخصصی متشکله زیر مجموعه در سال  2013ضمن استمرار و پی گیری اهداف گذشته و با
اصرار بر اجرای مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن قرار دارد ،موارد مشروحه زیر به
اجرا بگذارد .
بدیهی است در این راستا تالش بشر دوستانه فعالین محترم کانون موجب حسن شهرت محل فعالیت
خود گردیده بلکه در پیشبرد اهداف کانون موثر خواهد بود.
فعالیت های پیش بینی شده کانون
 .1برگزاری جلسه حضوری مجمع عمومی در ماه دسامبر و تجمع کلیه اعضا بمنظور ارائه
گزارشات و عملکرد مسئولین مربوطه و بحث و تبادل نظر پیرامون نقض مستمر و برنامه ریزی
شده حقوق بشر در ایران و پیش بینی و تصمیم گیری برنامه های سال آینده.
 . 2جلسات عمومی در اولین یکشنبه هر ماه طبق تقویم سالیانه (بررسی فعالیت ها و مشکالت ماه
قبل و برنامه ریزی برای ماه آینده) و همچنین انجام برنامه (اخبارماه و تحلیل ان ،تفسیر و مقایسه
اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن با قوانین جمهوری اسالمی و سخنرانی در خصوص
مسائل روز) توسط یکی از نمایندگیهای کانون
 . 3تشکیل جلسات منظم ماهیانه توسط نمایندگی ها در منطقه مربوطه که با این موضوعات
(گزارشات ،اخبارماه و تحلیل آنها ،باز خوانی اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن و مقایسه
آن ها با وضعیت ایران و سخنرانی در خصوص مسائل روز ) برگزار میشود .توسط نمایندگیها
 . 4صدور اطالعیه و اعالمیه به مناسبتهای مختلف توسط کانون ،کمیته ها و نمایندگی ها
 . 5برپائی میز کتاب وتظاهرات به مناسبتهای مختلف توسط کانون ،کمیته ها و نمایندگی ها
 . 6نشر ماهنامه بشریت توسط هیئت تحریریه
 . 7جمع آوری اطالعات نقض حقوق بشر و آمار نقض حقوق بشر از رسانه های درون کشور توسط
کمیته های تخصصی و پیگیری و انتشار آن به صورت گزارشات ماهیانه و کتاب سالیانه
 . 8پی گیری وضعیت پناهجوئی و مشاوره در امور پناهندگی و پناهجویان ایرانی در آلمان و سایر
کشورهای پناهنده پذیر

 . 9برگزاری جلسات و مراسم سخنرانی به منظور افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران از دید
کانون و دیگر نیروهای اپوزیسیون به صورت حضوری در نمایندگی ها و یا بصورت مجازی در
اینترنت
 .11تشکیل کالس های مختلف از طریق بخش فرهنگی پژوهشی کانون
 . 11تهیه کلیپهای ضروری حقوق بشر و کلیپهای نشان دهنده نقض حقوق بشر در ایران به منظور
افشاگری
(مسئولین کانون و نمایندگی ها آماده همکاری و همراهی با پناهندگان و پناهجویان می باشد  .جهت
تماس با مسئولین میتوانید از ادرس  www.bashariyat.deبازدید و یا با هیئت رئیسه
 info@bashariyat.deو آدرس های اینترنتی یا تلفن های موجود در قسمت نمایندگی ها و یا کمیته
ها استفاده نمائید )
فوریه 2113
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته روابط عمومی
Januar
اتفاقات ویژه ماه
زلزله اسفناک بم
اعتراض مردم در روز عاشورا  6دی  1388و سرکوب ان توسط دولت
برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
برگزاری سخنرانی در رابطه با سالگرد فاجعه زلزله بم و دالیل سرکوب مردم توسط دولت
جمهوری اسالمی ایران
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه
Februar
اتفاقات ویژه ماه
سالروز انقالب  1357و سواستفاده مالیان از باورهای دینی مردم
روز جهانی زبان مادری

ـ  21فوریه

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
مراسم و تظاهرات ایستاده به منظور بازنگری به عملکرد جمهوری اسالمی
جلسه سخنران به منظور روز جهانی زبان مادری
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه

März
اتفاقات ویژه ماه
روز جهانی زن  8مارس
جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر
در جهان
روز جهانی حذف تبعیض نژادی  21مارس
روز جهانی آب

 22مارس

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
سخنرانی یا جشن به مناسبت بزرگداشت روز زن  /تبعیض نژادی  /مسئله آب و حقوق بشر
شرکت در مراسم ویژه در میدان ملل |ژنو و دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با
سایر فعاالن حقوق بشر
مراسم نوروزی
سخنرانی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه
April
اتفاقات ویژه ماه
برگزاری کنفرانس برلین و دستگیری سخنرانان ایرانی
روز جهانی بهداشت

 7آپریل

روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده

 23آپریل

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
سخنرانی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و روز جهانی محیط زیست
سخنرانی در خصوص حقوق نویسندگان در ایران
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه

Mai
اتفاقات ویژه ماه
روز جهاني كارگر

 1مای

روز جهانی مطبوعات ـ

 5مای

روز جهانی خانواده

 15مای

روز معلم و اعدام فرزادکمانگر

 5تن دیگر

روز حافظان صلح سازمان ملل

 29مای

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
اول ماه مي روز جهاني كارگر شركت در مراسم با انگیزه افشاي ستم وارده به
كارگران ایراني
برگزاری مراسم سخنرانی بمنظور بزرگداشت روز جهانی مطبوعات و افشای جمهوری اسالمی
برگزاری مراسم سخنرانی به منظور بزرگداشت روز جهانی خانواده
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه
Juni
اتفاقات ویژه ماه
انتخابات ریاست جمهوری و بازي های نظام
جنبش مردم خرمشهر در مورد مشكل آب  9خرداد
حرکت اعتراضی دانشجویان و زنان .
روزجهانی کودکان بیگناه قربانیان تجاوز  8ژوئن
تقلب دولت در انتخابات و اعتراض ملیونی مردم و سرکوب و کشته شدن تدا افت سلطانتوسط دولت 1388
روز جهانی پناهنده  21ژوئن
روزجهانی در حمایت از قربانیان شکنجه

 26ژوئن

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
تظاهرات ایستاده و گذاشتن میز کتاب در خصوص حمایت از اعتراضات دانشجوئی ،
برگزاری سحنرانی جنبش مردم خرمشهر  9خرداد  /کودکان قربانی خشونت
برگزاری سخنرانی به منظور افشای انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و در سالهای گذشته
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه
Juli
اتفاقات ویژه ماه
 12تیر 1379جنبش مردم آبادان جهت آب آشامیدني
ادامه اعتراض ملیونی مردم و سرکوب توسط دولت 1388
 18تیر 1378جنبش دانشجوئي
روز جهانی جمعیت

 11یولی

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
تظاهرات ایستاده و میز کتاب در رابطه جنبش مردم آبادان برای آب آشامیدنی  11یولی
جلسه سخنرانی در رابطه برگزاری مراسم به منظور بزرگداشت جنبش دانشجوئی
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه

August
اتفاقات ویژه ماه
آغاز اعدام زندانیان سیاسي در تابستان سال  1367به دستور خمیني
روز بین المللی جوانان

 12آگوست

روز جهانی انساندوستی

 19آگوست

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
جلسات سخنرانی در نمایندگیها کانون دررابطه با موضوع اعدام زندانیان سیاسي بدستور خمیني
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه
جلسه سخنرانی به مناسیت روزهای جهانی جوانان و انساندوستی و عملکرد دولت ایران
September
اتفاقات ویژه ماه
در گیري دانشجویان و مردم خرم آباد با حزب اهلل و نیروهاي سركوب دولتي
واقعه  11سپتامبر
روز بین المللی دموکراسی

 15سپتامبر

روز جهانی صلح

 21سپنامبر

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
تظاهرات ایستاده و گذاشتن میز کتاب در رابطه با جنبش خرم آباد
مراسم و یا تظاهرات برای واقعه  11سپتامبر
مراسم به منظور بزرگداشت روز جهانی صلح  21سپنامبر
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه

Oktober
اتفاقات ویژه ماه
آغاز سال تحصیلی در ایران و وضعیت دانش آموزان و تفتیش عقاید از پایه
روز ملل متحد

 24اکتبر

روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

 11اکتبر

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
تظاهرات ایستاده در اعتراض به وضعیت محصلین و دانشجویان و جوانان ایران
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه
برگزاری سخنرانی به منظور بزرگداشت روز جهانی مبارزه لغو حکم اعدام و بررسی وضعیت
تحصیل در ایران
November
اتفاقات ویژه ماه
سالخي شدن فروهرها توسط وزارت اطالعات ( قتل هاي زنجیره اي ) 1377
روز جهانی کودکان

 21نوامبر

روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

 25نوامبر

برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
تظاهرات در رابطه با سالخي فروهرها توسط وزارت اطالعات سال  ( 1377قتل هاي زنجیره اي )
جلسه عمومی ماهانه در اولین یکشنبه هر ماه
صدور اطالعیه و یا سخنرانی به منظور بزرگداشت روز جهانی کودک
صدور اطالعیه و یا سخنرانی به منظور بزرگداشت روز مبارز علیه خشونت نسبت به زنان  24نوامبر
Dezember
یكشنبه  8دسامبر جلسه اصلی كانون (کنگره):
در این جلسه گزارش های سال گذشته كمیته ها ،نمایندگان ،امورمالی ،امور اینترنتی ،بخش صدا و تصویر،
ماهنامه ،امور فرهنگی پژوهشی ،هیئت رئیسه و  ...توسط مسدولین ارائه خواهد شد.
انجام انتخابات ضروری کانون (اعضای هیئت رئیسه و مسئولین کمیته های کانون برای سال )2113
بررسی عملکرد نمایندگی ها و در صورت لزوم تمدید نمایندگی ها

تصمیم گیري و هماهنگي كارهاي كانون براي سال آینده ،
گزارش اخبار ماه های گذشته و تحلیل آنها توسط اعضا کانون،
سخنراني اعضاي كانون در رابطه با مسائل ایران و بحث آزاد ،
نشست اعضای کمیته ها  ،ماهنامه  ،با مسئولین برای هماهنگی های الزم

اتفاقات ویژه ماه
روز جهاني حقوق بشر  11دسامبر
ربودن و كشتن  2روزنامه نگار و نویسنده مختاري و پوینده ( قتل هاي زنجیره اي ) 1377
روز جهانی حذف (الغای ) برده داری

 16دسامبر

روز جهانی مهاجرین

 18دسامبر

 . 3روز دانشجو به مناسبت  16آذر
برنامه پیش بینی شده کانون و نمایندگی ها در این ماه
تظاهرات ایستاده و گذاشتن میز کتاب در رابطه با قتل مختاري و پوینده توسط وزارت اطالعات در
سال  ( 1377قتل هاي زنجیره اي )
برگزاری سخنرانی به منظور  16آذر روز دانشجو و الغای برده داری
برگزاری مراسم به منظور بزرگداشت روزجهانی حقوق بشر  11دسامبر

یادآوری :
 . 1تاریخ ها و موضوعات انتخاب شده فقط پیش بینی می باشد و زمان قطعی و قابل اجرا است که توسط هیئت
رئیسه قطعی و اجرائی خواهد شد.
 . 2جلسات ماهیانه نمایندگی ها توسط همان نمایندگی تعیین و براساس روش کانون اجرا خواهد شد .

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته روابط عمومی

