
  A/63/459                                                      ازمان ملل متحدس

  یمجمع عموم

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  

 ٢٠٠٨اول اآتبر                

  ن اجالسيشصت و سوم

 ( C)  ۶۴دستور آار 

  حقوق بشر: ت از حقوق بشریج و حمایترو

  ژهیندگان ویگزارشگران و نما یها و گزارشت ها يوضع

  

  حقوق بشر   تيعوضرآل درباره يگزارش دب

   *رانیا یاسالم یدر جمهور

  

  خالصه 

تـر   گسـترده  یشـده، انعكـاس الگوهـا و رونـدها    ارائـه   یمجمـع عمـوم   ١۶٨/۶٢رو قطعنامه يهدف از گزارش حاضر، آه پ

ن آشـور و مشـاهدات   یـ ا یالمللـ  نيب یا تعهدات معاهده یبرمبناران یا یاسالم یحقوق بشر در جمهورت يوضعدرباره 

 ژه بـر یـ وه ن گـزارش بـ  یـ آـه ا  یدر حـال . حقـوق بشـر اسـت    یژه شـورا یو یها هیها و رو مانيپ یناظر بر اجرا یها اتيه

سـت  ز هين یو فرهنگ ی، اجتماعیرباره حقوق اقتصادد یآند، شامل بخش یدر قطعنامه تمرآز م شده  نييمسائل تع

  . ران ارائه دهدیا یاسالم یدر جمهور یو اجتماع یاسي، سی، اقتصادیفرهنگ یف آامل حقوق مدنياز ط یریتا تصو

ت برجسته تحوالت مثبت و کاران؛ نیا یاسالم یدر جمهور یو نهاد یآامل از نظام حقوق یفيتوصن گزارش شامل یا

 یدر حوزه حقوق مدن ی؛ مسائل موضوعیو فرهنگ ی، اجتماعیدر حوزه حقوق اقتصاد یتیحما یهان آمبوديهمچن

 یالملل نيب یله سازوآارهايژه مسائل مطرح شده به وسیوه ، بین شده در قطعنامه مجمع عموميي، تعیاسيو س

ساز و حقوق بشر و  یسازمان ملل متحد برا یعال یایسارين آشور با دفتر آمیا یهمكار یحقوق بشر، رئوس آل

ژه، یو یها هیو تعامالت با روات گزارشارائه و معاهدات ب ین المللی حقوق بشر، از جمله در حوزه های تصويکارهای ب

 یرانیله مقامات اياست آه ممكن است به وس ییها ها و گام یريگ جهيو نت یآشور یها یندگینمامشتمل بر 

  .برداشته شود

  

 

 .رائه شداجه مشورت با آشور عضو يدر نتمقرر  پس از موعد ن گزارشیا  *
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  مندرجات 

  مقدمه ــ اول 

  ت از حقوق بشر یج و حمایران در ارتباط با ترویا یاسالم یجمهور یو نهاد یدوم ــ چارچوب حقوق

   یالف ــ ساختار حقوق

   یب ــ ساختار نهاد

   یو فرهنگ ی، اجتماعیسوم ــ حقوق اقتصاد

   یاسيسو  یچهارم ــ حقوق مدن

  ز، از جمله شالق زدن و قطع عضو يرآميا تحقی یرانسانيرحمانه، غ یالف ــ شكنجه و رفتار و مجازات ب

   یعلن یها ب ــ مجازات مرگ و اعدام

  ج ــ سنگسار آردن به عنوان روش اعدام 

  د ــ اعدام نوجوانان 

  هــ ــ حقوق زنان 

  ها  تيو ــ حقوق اقل

  ان يده و بيعق یز و آزاديآم مسالمت یها ل انجمنياجتماعات و تشك یز ــ آزاد

  ان يت حقوق زندانیدر رعا و آوتاهی یدرسن دایيآضعف ح ــ 

  حقوق بشر یالملل نيب یو سازوآارها رحقوق بش یسازمان ملل برا یعال یایساريبا دفتر آم یپنجم ــ همكار

  با نظام معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد  یالف ــ همكار

  ژه یو یها هیبا رو یهمكار ب ــ

  حقوق بشر  یسازمان ملل برا یعال یایساريبا دفتر آم یهمكارج ــ 

   ها یريگ جهيــ نت ۶
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  اول ــ مقدمه 

جامع درباره  یرآل خواست گزارشي،آه مجمع در آن از دبیمجمع عموم ١۶٨/۶٢رو قطعنامه يگزارش حاضر پ ـ ـ ١

  . م آند، ارائه شده استين اجالس آن تسليران در شصت و سومیا یالماس یحقوق بشر در جمهوريت وضع

 یت حقوق بشر در جمهوريتر درباره موقع گسترده ین گزارش منعكس آردن الگوها و روندهایــ هدف از ارائه ا ٢

 یها هیناظر معاهدات و رو یها اتيات هدبوده و شامل مشاه یالملل نيب یا ران، براساس تعهدات معاهدهیا میاسال

ن یژه معطوف شده، ایآه به مسائل مطرح شده در قطعنامه توجه و یدر حال  )١(.شود یحقوق بشر م یژه شورایو

، یاز حقوق مدن نما تمام یریاست تا تصو یو فرهنگ ی، اجتماعیدرباره حقوق اقتصاد یبخشحاوی ن يگزارش همچن

  . ن ارائه دهدرایا یاسالم یدر جمهور یو اجتماع یاسي، سی، اقتصادیفرهنگ

  ت از حقوق بشر یج و حمایران مربوط به ترویا یاسالم یجمهور یو نهاد یدوم ــ ساختار حقوق

   یالف ــ ساختار حقوق

ن يو حقوق بشر را تضم یاديبن یها یگسترده از آزاد یفيران طیا یاسالم یجمهور ١٩٧٩سال  یــ قانون اساس ٣

گوناگون آشور  یحفاظت آامل از حقوق بشر و آار آرد مستقل نهادها بر سر راه یجد یاما در عمل موانع. آند یم

  . وجود دارد

، ین اقتصاديو همچن یاسيو س یجامع درباره حقوق مردم شامل حقوق مدن یران فصلیا یــ قانون اساس ۴

حق ،  )٢١اصل (، حقوق زنان  )٢٠اصل (در مقابل قانون  ی، برابر )١٩اصل (ض يعدم تبع: دارد یو فرهنگ یاجتماع

ت استراق ي، ممنوع )٢۴اصل (مطبوعات  ی، آزاد )٢٣اصل (ده يعق ی، آزاد )٢٢اصل ( یمنزلت انسانبرخورداری از 

،  )٢٧اصل (اجتماعات  ی، آزاد )٢۶اصل ( یاسيس یها تياحزاب و جمع ی، آزاد )٢۵اصل ( و سانسور سمع، تجسس

از آموزش و  ی، حق برخوردار )٢٩اصل ( یو حقوق رفاه ین اجتماعياز تام ی، برخوردار )٢٨اصل (حق انتخاب شغل 

  ی، حق انتخاب محل زندگ )٣٢اصل ( یرقانونيت بازداشت غي، ممنوع )٣١اصل (، حق داشتن مسكن  )٣٠اصل (پرورش 

،  )٣۶اصل (قانون مجازات بر اساس ،  )٣۵اصل (ل ين وآيي، حق تع )٣۴اصل ( یقانون یاز دادرس ی، برخوردار )٣٣اصل (

،  )٣٩اصل (شده  یف و زندانيت حقوق اشخاص توقی، رعا )٣٨اصل (ت شكنجه ي، ممنوع )٣٧اصل (اصل برائت 

ت يو حق تابع  )۴١اصل ( ی، حق شهروند )۴٠اصل ( یحفظ حقوق خصوص یبرا یت تجاوز به حقوق عموميممنوع

  . )۴٢اصل (

در نظر گرفته شده و به منظور  ینون اساسآه در قا یاديحقوق بن ییتحقق قضال يتسه یــ دولت در تالش برا ۵

حه به ین الیا. وضع آرده است» حقوق شهروندان«درباره  یليها قانون تكم د به محاآم و دادگاهیجد ییارائه ابزار اجرا

آشور منتشر  یدر روزنامه رسم ٢٠٠٨ یم ٢٢ب آرد و یآن را تصو ٢٠٠۵ یم ۴نگهبان  ید و شورايب پارلمان رسیتصو

  .افتی یو قدرت قانون تیشد و سند

فات یتشرضمانت اجرای را به منظور ن نامه های گوناگون ين آئيتضم یفريآ ین دادرسیيو آ یــ قانون مجازات عموم ۶

 یوآالبه آند  یجاب میا یفريآ ین دادرسیيآ ١٩٠مثال اصل  یبرا. آرده است ینيب شيو محاآمه عادالنه پ یقانون

  .نده و مطالعه آن داده شودآامل به پرو یمدافع امكان دسترس

 ین دادرسیيآ ٣٣مثال ماده  یبرا. ستين یالملل نيحقوق بشر ب یارهاياز مفاد قانون در حد مع ین حال بعضیبا ا

  .د آردیتوان آن را تمد یشود آه م یك ماه زندانیبدون اتهام تا مظنون،  دهد فرد یاجازه م یفريآ

ه گزارش حاضر، در يدر زمان ته ،٢٠٠٨ه یدر ژانو یقانون مجازات عمومدنظر شده یــ گزارش شده بود آه طرح تجد ٧

 یالملل نياست آه با ضوابط حقوق بشر ب یمفاد یداراب شود یاگر تصون قانون یا. است یمجلس تحت بررس

  .آند یممی الزاگر یان دیدن از اسالم به ادیگرو یك ماده درباره ارتداد آه مجازات اعدام را برایازجمله . ناسازگار است

  

  یب ـ ساختار نهاد

 ینهاد یها تیآرده، محدود ینيب شيه را پیيه و مقننه و قضایمجر یك و استقالل قوايتفك یــ اگرچه قانون اساس ٨

  .محافظت از حقوق بشر وجود دارد یینه آارآرد مستقل و توانايدر زم یچند

ران، در حال یا یاسالم یجمهور یمقام رهبر شده  ینيب شيپ یقانون اساس ۵٧ك قوا آه در ماده يرغم تفك یــ عل ٩

نظارت دارد  یدير موسسات آلیه و سایيه، مقننه، قضایمجر ی، بر قوایا خامنه یاهللا عل تیحاضر آ

)E/CN.4/2006/61/Add.3  شده  ینيب شيپ یآه در قانون اساس یمشورت یشوراهانظام ن امر با یا.  )١٢پاراگراف

  .شود یت میتقو
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 ل شدهيشوند، تشك ینامزد م هيقوه قضائله يحقوقدان آه به وس ۶و  منصوب رهبر یروحان ۶که از ان نگهب یشورا

قدرت وتو آردن مصوبات مجلس ص دهد، يعت اسالم تشخیر با قانون اساسی و شریاگر مصوبات مجلس را مغا، است

درباره آند و در اختالف  یفه ميرهبر انجام وظ یبرا یمشورت یص مصلحت نظام به عنوان نهاديمجمع تشخ. را دارد

ون منتخب آه يمجلس خبرگان متشكل از روحان. دارد یینظر نها نگهبان حق اظهار ین مجلس و شورايبقانون گذاری 

  .ار نصب و عزل رهبر را داردياند، اخت ده شدهیبرگز یق انتخابات عمومیاز طر

و دادستان آل آشور را  یوان عالیس دينوبه خود رئ ز بهيآند آه او ن یرا منصوب م هيقوه قضائس يــ رهبر رئ ١٠

استان  یها آه تحت نظارت دادگاه یعاد یفريو آ یمدن یها دادگاه: ران سه رده داردیا هيقوه قضائ. آند یانتخاب م

ت می يفعالز در سطوح مختلف ين یتخصص یها دادگاه. هستند یوان عالیز تحت نظر ديقرار دارند آه آنها ن  )نافياست(

ز وجود يانقالب ن ژه عمومی ویو یها دادگاه. نوجوانان یها خانواده و دادگاه یها ، دادگاهیوان عدالت اداریمثل دکنند 

از احكام . دنآن یم یدگيو قاچاق مواد مخدر رس یت مليه امنياز جرائم خاص ازجمله جرائم عل یدارند آه به بعض

توان  یال، میهزار ر ۵٠٠آمتر از  یماه زندان و جرائم نقد ٣آمتر از  یها تيموارد محكوم یانقالب به استثنا یها دادگاه

مربوط  یگروه آار«. آنند یم یدگيان رسيان و روحانيمربوط به نظام یها ژه به پروندهیو یها دادگاه. آرد یخواه فرجام

در مقابل قانون  یاصل برابربر  ییها ن دادگاهير چنيخود درباره تاث ٢٠٠٣دار سال یان دیدر جر» به بازداشت خودسرانه

  .محول شود دیعا یها ها به دادگاه ن دادگاهیف ایدرخواست آرد وظا یگروه آار. آرد یابراز نگران

 یاز مشكالت اصل یكی ٢٠٠٢و  ١٩٩۵ن يب )دادسراها یليتعط(ارها یحذف دادن اشاره آرد يهمچن یــ گروه آار ١١

. گر  به آار گرفته شدندیبار د ٢٠٠٢ارها در سال یداد.  )and Corr.1 E/CN.4/2004/3/Add.2(ودب نظام دادگستری

فا یآامال مستقل ا یهستند و نقشقوه ن ایس يرئ یتحت سرپرست هيقوه قضائاز  یبخش یاز نظر آارآنان اگرچه 

  .آنند  ینم

له يبه وس صادره یها دستورالعمل یر به آن اشاره شده اجرایزدر آه در بخش چهارم  یگرید یــ مشكل نهاد ١٢

 یایساريران به دفتر آمیا ییالن قضامسئو. یعلن یها ت سنگسار و اعداميمثال ممنوع یبرا .است هيقوه قضائس يرئ

. د هستندین جديب قوانیتا تصو یموقت یريها تداب ن بخشنامهیا اند حقوق بشر اعالم آرده یلل براسازمان م یعال

ژه در یوه ، بهيقوه قضائتر  نیيدر سطوح پا» ینظارت ینهادها«نک یاه ا اطالع دادند آیسارين به دفتر آميآنان همچن

  .ن آننديرا تضم ینين قوانيچن یشتر در اجرايمناطق فعالند تا تداوم و انسجام ب

سازند تا خواهان جبران و  یشهروندان فراهم م یبرا ییها گر وجود دارد آه فرصتید یــ چند ساز و آار نهاد ١٣

 هيقوه قضائس يرا تحت نظارت رئ» آل آشور یسازمان بازرس«ل يتشك یقانون اساس ١٧۴اصل . ح شونديتصح

ن یا. آند یدولت نظارت م یادار یها له دستگاهين به وسيح قوانيصح یان امور و اجرایآه بر حسن جر  آرده ینيب شيپ

 ٩٠براساس اصل . است  )در غرب(ژه یو یبازرسنظام ه يشب یآند و تا حد یم یدگيرس یات فردیبه شكا سازمان 

ه یه و مجریيقضا یها مردم از عملكرد خود و قوه یات آتبیتواند درباره شكا ین مي، مجلس همچنیقانون اساس

 یو حل اختالف آه به حجم بزرگ یداور ی، ازجمله شوراهاییقضا شبه ین، نهادهایعالوه بر ا. ق آنديو تحق یدگيرس

ن امور و مساعدت آنان را یو مشارآت مردم را در ا یدگيآمتر رس یدگيچيپ یراا دای ییرقضايت غيبا ماه یها از پرونده

 یمشورت یل شد، نهاديتشك ١٩٩۶آه در سال  یون حقوق بشر اسالميسين گذشته آمیاز ا. ندنآ یشتر ميب

ون يسين آمیا. آند یحقوق بشر در آشور نظارت م ت يوضعاست آه بر  هيقوه قضائاز دولت و  یندگانیمتشكل از نما

از اصول مربوط به  یرويت و پیبه عنوان رعا» یحقوق بشر مل یآننده نهادها  هماهنگ یالملل نيته بيآم«از طرف 

عالوه، ه ب. ت شناخته نشده استيبه رسم  )سیاصول پار(ت از حقوق بشر یج و حمایترو یبرا یمل یت نهادهايموقع

 ینهادها  )تيفعال(ل و يرا تسه یالملل نيب یده تا همكارس آريك اداره آل حقوق بشر تاسیران، یا یاسالم یجمهور

  .را در مسائل مربوط به حقوق بشر هماهنگ آند یدولت

  

  یو فرهنگ ی، اجتماعیسوم ــ حقوق اقتصاد

 یو فرهنگ ی، اجتماعیدر حوزه حقوق اقتصاد ،شتريا بیران در طول دهه گذشته یا یاسالم یــ جمهور ١۴

از . افته وجود داردیو مناطق آمتر توسعه  ین مراآز شهريب یريچشمگ یها رچه تفاوتاگ. آرده است ییها شرفتيپ

 یاريرا دنبال آرده آه توجه بس یاسالم یها بر ارزش یمبتن یــ اقتصاد یاجتماع یها استي، دولت س١٩٧٩انقالب 

  .ع مجدد ثروت و آاهش فقر داردیبر توز
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است، از  یو فرهنگ ی، اجتماعیحقوق اقتصاد یالملل نيثاق بيم  )عضو(ران طرف یا یاسالم یــ اگرچه جمهور ١۵

ته درباره رفتار با ين آمیا. ته گزارش نداده استين آمیبه ا یو فرهنگ ی، اجتماعیدرباره حقوق اقتصاد ١٩٩٣سال 

آرد  یابراز نگران یفرهنگ یها درباره آزاد یاستگذارين و سين مردان و زنان و قوانيض بيها، تبع تياقل

)E/C.12/1993/7( .  

 ی، شاخص توسعه انسان٢٠٠٧ــ  ٢٠٠٨ یبرنامه عمران سازمان ملل متحد برا یــ مطابق گزارش توسعه انسان ١۶

از  ین امر عمدتا ناشیا. افتیش یافزا ٢٠٠۵در سال  ٧۵٩/٠به  ١٩٩١در سال  ۶۴٩/٠ران از یا یاسالم یجمهور

ن يعملكرد آشور در تام یبررس. بود یاجتماع یها تيبه فعال از بودجه یادیش درآمد سرانه و اختصاص سهم زیافزا

درصد در سال  ٩/٠آنند از  یم یك دالر در روز زندگیآه با آمتر از  یتوسعه هزاره نشان داد درصد مردم یها هدف

در  درصد ٣/٧ز از يآنند ن یم یدالر در روز زندگ ٢آه با آمتر از  یو درصد آسان ٢٠٠۵درصد در سال  ٢/٠به  ١٩٩٩

ش فراوان یر به علت افزاياخ یها رات ظاهرا در ساليين تغیا. افتیآاهش  ٢٠٠۵درصد در سال  ١/٣به  ١٩٩٩سال 

نسبت کودکان . ت دولت تا حدی خنثی شده استیبا حما ن دو عاملیآندتر شده، اما ا یمصرف یمت آاالهايتورم و ق

  .افتیهش آا ٢٠٠۴درصد در  ۵به  ١٩٩١درصد در سال  ٨/١۵ کم وزن از 

ها  آه چالش یز نشان داده است، در حاليدر بخش آموزش و پرورش ن یج آامال بهتریران نتایا یاسالم یــ جمهور ١٧

نام در  نسبت ثبت. است ییروستا یامكانات در نواحکمبود ر در تعداد آودآان سن مدرسه و يش چشمگیشامل افزا

ل يتحص ن دوره نسبت تركيدر هم. ديرس ٢٠٠۵درصد در  ٩٨به  ١٩٩٠درصد در  ٨۵ش مداوم از یبا افزا ییآموزش ابتدا

ش یز افزايساله ن ٢۴تا  ١۵ن مردان و زنان يب ینسبت باسواد. افتیدرصد آاهش  ۶/۶درصد به  ١٣از  ییدر دوره ابتدا

 ٢٠٠۵ر درصد د ٧/٩۶درصد و  ١/٩٨به  ١٩٩٠ب در يدرصد به ترت ١/٨١درصد و  ٢/٩٢ج برابر شد و از یافت و به تدری

  .ديرس

نسل جوان در سال  یشغل برا یهزار تقاضا ٨٠٠دولت با حدود  یمهم برا یــ براساس آمار فوق اشتغال، چالش ١٨

به  ١٩٩۶درصد در  ٨/٢۶دختران از  یبرا یالت دانشگاهيش تحصیاد است و با افزایژه زیوه ن زنان بيب یكاريب. است

  .ديرس ٢٠٠١درصد در  ۶/۴٠

ه، منجر به ياول یبهداشت یها مراقبت یژه برایوه ، بیالت بهداشتياشت، گسترش مراآز و تسهــ در حوزه بهد ١٩

درصد  ۵/٧٠به  ١٩٩١زنان در  یدرصد برا ٨/۶۵مردان و  یدرصد برا ٨/۶۴شده آه از د به زندگی يامر در يبهبود چشمگ

هزار هر در  ۴۴ز از يساله ن ۵متر از ر آودآان آينسبت مرگ و م. افتیش یافزا ٢٠٠۴ب در سال يدرصد به ترت ٨/٧٢و 

ز يمان نیر زنان حامله به علت عوارض زايمرگ و م. افتیآاهش  ٢٠٠١در هزار مورد تولد در  ٣۶به  ١٩٩١مورد تولد در 

با حضور پرسنل یی که ها مانینسبت زا. ديهزار تولد زنده در مدت فوق رس ١٠٠ هر مورد در ٣٧به  ۵۴آمتر شد و از 

  .افتیش یدرصد افزا ٣/٩٧به حدود انجام می شود  ماهر یبهداشت

ث شاخص ياز ح. آند یم یمثبت را خنث ین دستاوردهایدر داخل آشور ا یا منطقه یها یــ اما وجود نابرابر ٢٠

رسد  یبه نظر م. درصد تفاوت وجود دارد ٢ش از يها ب ن استانیتر مانده ن و عقبیتر افتهی ن توسعهيب یتوسعه انسان

شود آه به نوبه خود به مهاجرت  یم یدرآمدها باشد آه از عدم امكانات اشتغال ناش ین امر نابرابریا یعلت اصل

ز وجود دارد آه در بخش چهارم يت نينه جنسيها در زم ینابرابر. زند یبه شهرها دامن م ییاز مناطق روستا یداخل

ض يوجود ندارد اگرچه وجود تبع یعات مبسوطت اطالياقل یها درباره گروه. ان شده استيشتر بيل بيبه تفص  )هـ(

ته متخصصان مربوط به آاربرد ي، آمیو فرهنگ ی، اجتماعیته حقوق اقتصاديگزارش شده بود؛ آم ییه جامعه بهايعل

 ینه ابراز نگرانين زمیشتر در ايپ ،ژهیو یها هیفرستادگان روو آار،  یالملل نيسازمان ب یها هيها و توص ونيآنوانس

  .اند آرده

  

  یاسيو س یچهارم ـ حقوق مدن

حقوق  یفعاالن محل. بوده است یاسيو س یدر حوزه حقوق مدن یــ سال گذشته شاهد تحوالت مثبت و منف ٢١

در  یريگ ميند تصمی، نفوذ بر فرآیعموم یش آگاهید از مسائل حقوق بشر، افزایبشر به مشارآت در دفاع شد

ها درباره  بحث یبرا یعموم یبونیگذشته تر یها در طول سال. اند هگوناگون آشور مانند مجلس ادامه داد ینهادها

همچنان آه در . جاد شدیا یعموم  )یها(  نه انتخاباتيران، ازجمله در زمیا یاسالم یمسائل حقوق بشر در جمهور

تفاهم و اند آه  ز برداشتهين یمثبت یها گام یرانیالن امسئوف شده، نهادها و يمربوطه گزارش حاضر توص یها بخش

نوجوانان، سنگسار  یمانند مجازات مرگ برا یبه مسائل یالملل نيو ب یمحل یها یت متقابل نسبت به نگرانيحساس
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ها،  ان دانشگاهیش موارد نقض حقوق زنان، دانشجویز گزارش شده است ازجمله افزاين یمنف یروندها یــ بعض ٢٢

نان گزارش شده ادامه آزار مدافعان حقوق بشر، ازجمله فعاالن حقوق ز. فعال یها ر گروهیمعلمان، آارگران و سا

آه  یدر حال. اند ل شدهيتعط یات متعددیدتر را تجربه آرده و نشریشد یها تیز محدوديمستقل ن یها رسانه  )٢(.است

پرسر و صداتر  یها یريدستگ. اند قه آزاد شدهير شدند با سپردن وثيدستگ ٢٠٠٧تبار آه در سال  یرانیا ییكایدو آمر

ت يو مسائل امن یها به جاسوس یرين دستگیند ایگو یم یرانیالن امسئو. گزارش شده است ییجامعه بها یاعضا

  .شود یمربوط م یمل

حداقل چند مورد سنگسار و .افتیگسترده ادامه  یــ مجازات اعدام، ازجمله چند مورد مربوط به نوجوانان، به شكل ٢٣

موارد قطع عضو و . وسته استيع پبه وقو ییها ن روشياز چن یريجلوگ یالن برامسئوبرخالف اقدامات  اعدام علنی

ك از یاطالعات موجوددرباره هر . ز گزارش شديان در زندان نيمشكوك زندان یها یو خودآش ها   شالق زدن و مرگ

  .بعد آورده خواهد شد یها در بخش یمجمع عموم ١۶٨/۶٢مشخص شده در قطعنامه  یمسائل موضوع

  

  ز ازجمله شالق زدن و قطع عضويرآميو تحق یرانسانيرحمانه، غ یا مجازات بیالف ـ شكنجه و رفتار 

عمومی آند، اما قانون مجازات  یشكنجه را ممنوع م یقانون اساس ٣٨تر گفته شد اصل  شيــ همچنان آه پ ٢۴

ه شكنجه و يون عليآنوانس  گزارش شده بود. دهد یژه ارائه نمیو یفريك جرم آیاز شكنجه به عنوان  یف روشنیتعر

م شد و به يبه مجلس ششم تسل ٢٠٠٢دسامبر  ١۵ز روز يرآميا تحقی یرانسانيرحمانه، غ یمجازات ب ایر رفتار یسا

  .آن را رد آرد ین و اصول اسالميرت با قوانیل تصور مغاينگهبان، ظاهرا به دل ید، اما شورايب رسیتصو

 یاريبس یها  هيز ابالغيرآميو تحق یر انسانيرحمانه، غ یا مجازات بیر رفتار یژه درباره شكنجه و سایــ گزارشگر و ٢۵

ست و چهار يب ٢٠٠٧او فقط در سال . شكنجه ارسال آرده است یجد یدر رابطه با ادعاها یرانیمقامات ا یبرا

   )٣(.ارسال آرد یفور یك تقاضایه مشترك و يابالغ

 یها ت عادالنه بوده حكمب آردند و جواب دادند آه محاآمایشتر موارد تكذيشكنجه را در ب یادعاها یرانیمقامات ا

  .متناسب صادر شده است

چنان به عنوان مه، آنند یاعالم م یاسالم یها مجازات یرانیالن امسئوــ قطع عضو و مجازات اعدام را اگر چه  ٢۶

مربوط  یالملل نيثاق بيران تحت میا یاسالم یجمهور یا ن گزارش دورهیآخر یوقت  )۴(.است یباق ینگران یل جديدل

 یها د آه اعمال مجازاتيجه رسين نتیته حقوق بشر به ايشد، آم یبررس ١٩٩٣در سال  یاسيو س یمدن به حقوق

و  یمربوط به حقوق مدن یالملل نيثاق بيم ٧د، مانند شالق زدن، سنگسار آردن و قطع عضو، با مفاد ماده یار شديبس

خود در  ییوق آودك در اظهارنظر نهاته حقيآم. ستيران طرف آن است، سازگار نیا یاسالم ی، آه جمهوریاسيس

  : ن ابراز آرديق خود را چنيعم ینگران ٢٠٠۵سال 

توانند در معرض مجازات اعدام   یاند م شده یسال آه مرتكب خالف ١٨جود، اشخاص آمتر از ون ميبراساس قوان... 

ز مانند قطع عضو، يآم ريا تحقی یسانر انيرحمانه، غ یا رفتار بیر مجازات یا سایرند و به انواع گوناگون شكنجه يقرار گ

 .CRC/C/15 Add.254... (آنند یمنظم اعمال مگونه ای به  ییالن قضامسئوا سنگسار محكوم شوند آه یشالق 

  . )۴۵پاراگراف 

، ٢٠٠٧ه یژانو ١٠ن، روز یعالوه بر ا. نفر در مشهد قطع شده است ۴ یها گزارش داد دست یرانیا یك خبرگزاریــ   ٢٧

ن استان یدر ارتباط با چند سرقت در ا یه در شهر آرمانشاه گزارش داد به زودیيقضا س قوهياز قول رئ یرگزارهمان خب

گونه ای به  یباز  گزارش شد متهمان به اعمال همجنس  به عالوه،. عام انجام خواهد شدء قطع عضو در مال یتعداد

  .خورند و در معرض اعدام هستند یمعمول شالق م

گسترده از ده به استفا ٢٠٠٣ه یفور ٢٧تا  ١۵دار خود از یان دیمربوط به بازداشت خودسرانه، در جر یارــ گروه آ ٢٨

، خبر داد یسنت یمقاصد انضباط یها، نه برا ن حبسی، به خاطر خود ا»زندان مالقات ممنوع«و » یحبس انفراد«

)E/CN.4/2004/3 ۵۴ ف پاراگرا ١ه ي، اصالح٢مه يضم( .  
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ار يات بسیاست و به جنا ییاستثنا ییها  ن حبسياطالع دادند چن یعال یایساريبه آم یرانیالن ائومسن حال، یبا ا

ك یاز  یمدت حبس انفراد. شود یم یدگي، رسیفريآ ین دادرسیي، مطابق با قانون آی، مانند قتل و جاسوسیجد

  .افته استیروز آاهش  ٢٠ماه به 

  

  یعلن یها ب ــ مجازات مرگ و اعدام

گروه جرم دارد آه  ۵ران یا یین جزايمربوط به بازداشت خودسرانه اعالم آرد مجموعه قوان یروه آارــ گ ٢٩

به (رانه يشگيپ یها ر و مجازاتیه، تعزیحدود، قصاص، د: آنها اعمال آرد یتوان برا یم یگوناگون یها مجازات

E/CN.4/2004/3 یها شود آه مجازات یم یاله تيمشه يعل یمیجراحدود شامل .  )دينگاه آن ١ حيو تصح ٢مه يضم 

زندان و چپ، شالق زدن و  یختن، سنگسار، قطع دست راست و در صورت تكرار جرم پایآن شامل اعدام، به دار آو

از  یا قسمتیکل حكم قصاص نسبت به  یاجرا» .چشم در برابر چشم است«ه يشب یادیقصاص تا حد ز .د استيتبع

ا یاست، آه ممكن است بخواهد رفتار مشابه جرم با مجرم انجام شود  یم قربانيبدن شخص مجرم منوط به تصم

است آه مجازات آنها  یجرائمر شامل یتعز. ردیبپذ یب جسميآس ا یرا در مورد قتل   )هید( یممكن است جبران مال

  .شود ین ميي، تعیعت اسالمیو نه شر ین دولتين شده در مجموعه قوانييبراساس مقررات تع

 یبا محارم، تجاوز، فحشا برا یمحصنه، زنا یخاص حدود، از جمله زنا جرائماز  یبعض یمرگ برا ــ مجازات ٣٠

 ین مردان بدون دخول برايب ین بار، لواط، رابطه جنسيسوم یله شخص مجرد، شرب خمر براين بار به وسيچهارم

ن يبا زن مسلمان و متهم آردن دروغرمسلمان يمرد غ یبار، زنا  نيچهارم ین دو زن برايب یبار، رابطه جنس ن يچهارم

  )االرض یمفسد ف(ن يو فساد در زم  )محاربه(دشمنی با خدا جرائم ین برایعالوه بر ا. ن باريچهارم یا لواط برایبه زنا 

» امبريسب پ« یر برایگروه تعز جرائمدر . مجازات ممكن، در نظر گرفت ۴از  یكیتوان مجازات اعدام را به عنوان  یز مين

مانند  یجرائم یمجازات اعدام را برا. توان مجازات اعدام در نظر گرفت یز مين  )یقانون مجازات اسالم ۵١٣ه ماد(

  .توان اعمال آرد یز مين ینت مليه اميعل یجرائمو  یقاچاق مواد مخدر، قتل، جاسوس

ند یگو یالن ممسئور، آه ياخ یها گزارش شده در ماه یها اعدام یش ناگهانیها، با افزا ــ ادامه موارد فراوان اعدام ٣١

 ٢٠٠٨ه يژوئ ٢٧مثال، در . است یمبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده است، همچنان باعث نگران یها برا از تالش یبخش

  .مربوط به موادمخدر بود یها نفر خالف ١٨نفر اعدام شدند آه علت اعدام  ٢٩ظاهرا 

بود آه در  یاز محاآمات یاز آنها ناش یاريها به مرگ، آه بس تيته حقوق بشر درباره تعداد فراوان محكوميــ آم ٣٢

.  )٨پاراگراف  ٢۵مه يضم CCPR/C/79(آرد  یضمانت نشده بود، بشدت ابراز نگران یفات درست قانونیتشر یآنها اجرا

ام ران طرف آن است، اعمال مجازات اعدیا یاسالم ی، آه جمهوریاسيو س یحقوق مدن یلمللا نيثاق بيبراساس م

 یها تیحداآثر حما ین براين روش ممكن همراه با تضمیتر آننده د به محدودیمحدود است و فقط با جرائمن یتر یبه جد

  .به آار رود ین دادرسیياز آ یناش

اعدام در مالعام را ممنوع  یا هيه با صدور اطالعیيقضا س قوهياعالم آرد رئ ٢٠٠٨ه یران ژانویه ایيقضا قوه یــ سخنگو ٣٣

، هرگاه ییشده آه درباره موارد استثنا ینيب شيشود و در آن پ یه موارد اعدام ميه شامل آلين اعالمیا. است آرده

ها را  ر اعدامین انتشار تصاويه فوق همچنياعالم. ب خواهد آردیم گرفته و تصويه رسما تصمیيقضا س قوهيرئ  الزم باشد،

   )۵(.رديگ یهنوز انجام م یعلن یها شود اعدام ین حال گزارش میابا . آند یها ممنوع م ر رسانهیها و سا در روزنامه

  

  ج ــ سنگسار به عنوان روش اعدام

سنگسار آردن را به عنوان مجازات ممنوع آرد اما همچون  یبا صدور دستورالعمل ٢٠٠٢ه یه ژانویيقضا قوه  سيــ رئ ٣۴

قضات به  یبرا یندارد و فقط به عنوان دستور یحقوق آور ر الزامين دستورالعمل تاثیا یعلن یها ت اعداميمورد ممنوع

  .رود یشمار م

نفر در مشهد با دو ، ٢٠٠۶در مه . افت شده استیت چند گزارش از سنگسار درين ممنوعیــ از زمان اعالم ا ٣۵

از  ٢٠٠٨ لیك او اواید اگر چه شرین با سنگسار اعدام گردیك مرد ظاهرا در قزوی ٢٠٠٧ه يدر ژوئ. سنگسار اعدام شدند

 ١٠در  یعلن یا هين مورد در اعالمیحقوق بشر به علت ا یسازمان ملل متحد برا یعال یایساريآم. زندان آزاد شد

چند مكاتبه با  یخود را ط یژه نگرانیو یها ز به روشيحقوق بشر ن یشورا. آرد یبه شدت ابراز نگران ٢٠٠٧ه يژوئ

ران اعدام با یا یآنون یقانون مجازات عموم. ل زنا ابراز آرده استيدل ژه بهیران درباره سنگسار آردن زنان، بویدولت ا

  .آند یز میله اشخاص متاهل تجويسنگسار را به عنوان مجازات زنا به وس
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ن در يهمچن. مرد معلق شده است ٣زن و  ١١ یعنینفر  ١۴حداقل  یــ گزارش شده است آه احكام سنگسار برا ٣۶

. ن ارقام را قبول ندارندیا یرانیالن امسئواند، اگر چه  زنا به سنگسار محكوم شده یانفر بر ٩گزارش شد  ٢٠٠٨ه يژوئ

 یمبارزه برا«هدف برنامه . آند یت ميلغو سنگسار آردن فعال یز فعاالنه برايران نیا یاسالم یدر جمهور یجامعه مدن

ت به سنگسار، يكومآغاز شد، مستند آردن موارد مح ٢٠٠۶، آه از سال »سنگسار یشگيمتوقف آردن هم

  .لند از متهمان دفاع و در جهت لغو آامل سنگسار آردن آار آنندیآه مااست  ییوآال ییشناسا

  

  د ــ اعدام نوجوانان

صادر آرده را دستور توقف موقت اعدام نوجوانان  ، ندیگو یاز مردم م یبر اساس آنچه بعض ،هيقوه قضائس يــ رئ ٣٧

است نه قانون و موارد اعدام نوجوانان  یه اداريرا به شكل ابالغیقضات ندارد ز یبرا یز الزام قانونين دستور نیا. است

  . شود یهمچنان گزارش داده م

  ،یا نامه نیيآ یها نهير انداختن موارد مجازات اعدام نوجوانان بر زميدرصدد به تاخ ییرسد مقامات قضا یبه نظر م

ه یدن به توافق درباره ديرس یو محكوم برا یقربان یها هدانواخ یش زمان موجود برایو افزا ییش دقت قضایافزا

  .هستند ین اسالميبراساس قوان

 یدر مجلس تحت بررس اضرنوجوانان در حال ح یها ل دادگاهيدرباره تشك یا حهیــ به عالوه، گزارش شده است ال ٣٨

ته يشتر به آميب یبررس یده و برايندگان رسیب اآثر نمایبه تصو» یبه طور آل«حه ین الیها ا براساس گفته .است

 یفرير از نظام آير مسييآند و در صدد تغ یآمك م یميحه به تحقق اصول عدالت ترمین الیا.ژه فرستاده شده استیو

 .است یفريآ یها تيمحكوم یگر به جاید یها نهیافتن گزیا اصالح جامعه و یبر مصلحت  یمبتن یها حل به راه

سال را لغو خواهد آرد و نه به  ١٨نوجوانان بزهكار آمتر از  یحه نه مجازات مرگ برایالن یاست آه ا یها حاآ دهيشن

هماهنگ آردن سوی مهم به  یگامه ن حال نشانیبا ا. ش خواهد دادیرا افزا ییت جزايلمسئوسن  یصورت رسم

  .است نوجوانان یمربوطه در حوزه عدالت برا یالملل نيب یارهايران با ضوابط و معیا ینظام حقوق

عفو . شود ینوجوانان هنوز انجام م یها از اعدام یادین تحوالت مثبت گزارش شده است تعداد زیرغم ا یــ عل ٣٩

از  یميبا نیآودك بزهكار را اعدام آرد آه تقر ٢٢ران یا یاسالم یجمهور ٢٠٠۶و  ١٩٩٠ن يالملل گزارش داد ب نيب

ن بود آه در یاز ا یگر حاآید یگزارش. در سراسر جهان بودنوجوان اعدام شده در طول دوره گزارش   )۵١(مجموع 

. است یینك در مراحل نهاینفر از آنان ا ٣۶اند آه پرونده  ساله به مرگ محكوم شده ١٨خالفكار آمتر از  ١٠٧مجموع 

  .آنند ین ارقام را قبول ندارند و به روند در حال آاهش اعدام نوجوانان در طول زمان اشاره میا یرانیالن امسئو

ران یا یاسالم یون حقوق آودك، آه جمهوريو آنوانس یاسيو س یمربوط به حقوق مدن یالملل نيثاق بيــ م ۴٠

شوند به مجازات  یم یرا آه مرتكب جرم یسال ١٨سازد افراد آمتر از  یطرف را موظف م یآشورها ،طرف آنها است

  .مرگ محكوم نكند

دختران است،  یماه برا ٩سال و  ٨پسران و  یماه برا ٧سال و  ١۴ران ین ايبراساس قوان یفريت آيلمسئوــ سن  ۴١

 یجد جرائمرا آه مرتكب  ین اساس آودآانیبرا. آم است یالملل نيب یارهايز بلكه براساس معيآم ضيآه نه فقط تبع

 E/CN.4/2002/42 ٩٨به پاراگراف (محاآمه آرد  یقانون مجازات عموم بقتوان به عنوان بزرگسال مطا یشوند م یم

ن آه درباره یبزهكاران نوجوان وجود دارد مگر ا ین، براساس قصاص احتمال صدور حكم مرگ برایعالوه بر ا.  )دينگاه آن

 یخانواده قربان یقصاص را حق خصوص یفلسفه حقوق اسالم. ، بزهكار را عفو آندیا خانواده قربانیه توافق شود ید

ران دولت را از یقصاص مقررات ا  مورد در. تواند آن را نقض آند ینم یرگیمقام دچ يا هی یضام قيداند آه تصم یم

   )۶(.آند یدخالت منع م

 یاسالم یآرد و از جمهور ینوجوانان به شدت ابراز نگران یها م از ادامه اعدا ٢٠٠۵ته حقوق آودك در سال يــ آم ۴٢

 یمرتكب جرم یسالگ ١٨ش از يآه پ یاشخاصمجازات اعدام  یاجرا یق آنيتعل یران خواست اقدامات الزم را برایا

مطابق با مفاد  ییها ت آنان به مجازاتيل احكام محكومیتبد یبرا یر مناسب حقوقياند به عمل آورد، تداب شده

ارتكاب  یل شده به اشخاص برايت تحميون حقوق آودك انجام دهد و مجازات مرگ را به عنوان محكوميآنوانس

  .آند، لغو آند یجاب میون حقوق آودك ايآنوانس ٣٧ان آه ماده ، چنیسالگ ١٨ش از يپ یجرائم

اعدام نوجوانان عدم موضوع  یبرا یرانیالن امسئوحقوق بشر در گفتگو با  یسازمان ملل برا یالعسر يــ آم ۴٣

 یدائم یندگیبا نما یق مكاتبات خصوصیاز طر یفردموارد در  ین امر باعث انجام اقداماتیار قائل شده و ايت بسیاولو

شده  یعموم یها هير خارجه و صدور اعالمیوز یبرا ییها ران در سازمان ملل در ژنو، ارسال نامهیا یاسالم یجمهور
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 یها نوجوان بزهكار به نام ۴ یمربوط به صدور حكم مرگ برا یها درباره گزارش ٢٠٠٨ژوئن  ١٠ر  یسر عاليــ آم ۴۴

مرتكب شده بودند، علنا  یسالگ ١٨ش از يآه پ یجرائم یو بهنام زارع برا ید جزي، سعیی، محمد فدایبهنود شجاع

ن متهمان يق سازش بیها و تشو تر پرونده قيدق ییقضا یبررس یبرا یرانیالن امسئواذعان آرد  یو. آرد یابراز نگران

ت مطلق اعمال مجازات يممنوع یرانیالن امسئوبه  یسر عالياما آم. اند انجام داده یان اقداماتيقربان یها و خانواده

ق افتاد یبه تعو نفر فوق ۴گزارش شد آه اعدام . آرد یادآوریالملل را  نيق بوبزهكاران نوجوان به موجب حق یاعدام برا

  . ديبه توافق رس یبا خانواده قربان یو جز

ارتكاب  یف را آه برايموضوع محمدلط ٢٠٠٧دار از تهران در سپتامبر یان دیدر جر یسر عالين، آمیــ عالوه بر ا ۴۵

ن ينشان داد آه ب یبعد یها گزارش. به مرگ محكوم شده بود، مطرح آرد یسالگ ١٨ش از يدر سن پ یجرم

  . حاصل شده است ییتوافق نها یف و قربانيلط یها هخانواد

  ه ـ حقوق زنان 

  . د نكرده استیيب و تایه زنان را تصويض عليه اشكال تبعيون حذف آليران هنوز آنوانسیا یاسالم یــ جمهور ۴۶

ران یا یاسالم یجمهور ،برنامه عمران سازمان ملل متحد ٢٠٠٧ــ  ٢٠٠٨سال  یــ براساس گزارش توسعه انسان ۴٧

ر مربوط به ينه مقررات و تدابيدر مكان نود و چهارم و در زم یآشور مورد بررس ١٧٧ن يب یتيدر شاخص توسعه جنس

 یآشور باق ییاين مناطق جغرافيب یتيجنس یها ینابرابر. قرار دارد فتمتاد و هشه یدر جا یتيجنس یتوانمندساز

در  یتيشاخص توسعه جنس ،رانیا یاسالم یت جمهوریریو مد یزیر مثال مطابق اطالعات سازمان برنامه یبرا. است

  . است ین مليانگيتر از م نیيستان و بلوچستان، هرمزگان و زنجان آشكارا پايها، مانند س از استان یبعض

توسعه هزاره، در  یها هدف یبرا مبناسال  یعنی، ١٩٩٠ران از سال یا یاسالم یــ گزارش شده است آه جمهور ۴٨

 ٢شماره  یها داشته است و احتمال دارد آه به هدف یمهم یزش و پرورش و بهداشت زنان دستاوردهانه آمويزم

دست   )بهبود بهداشت مادران ( ۵و   )ر آودآانيزان مرگ و ميآاهش م( ۴،  )یهمگان ییبه آموزش ابتدا یابيدست(

ش یدرصد افزا ۶/٩٨درصد به  ٩/٨٧از سال  ٢۴تا  ١۵ یزنان به مردان در گروه سن یمثال نسبت باسواد یبرا. ابدی

 ٢/٧٩افت و از یش یافزا یبه حد بارز یمتوسطه و دانشگاه  ،یینام دختران در آموزش ابتدا نسبت ثبت. افته استی

. دهند یل ميها را تشك ان دانشگاهیدرصد آل دانشجو ۶۴ان مونث یآه دانشجو ید به طوريدرصد رس ٣/٩۴درصد به 

شتر يهمچنان آه پ. شده است یبا همگانیتقر ی، از جمله مراقبت بهداشت باروریتبهداش قبتبه مرا یدسترس

  . افته استیز به شدت آاهش ير مادران و آودآان نيگفته شد نسبت مرگ و م

و  یتيحقوق جنس ینه تساويدر زم ییها ران با چالشیا یاسالم یمثبت، جمهور ین دستاوردهایبا وجود ا ـ ـ ۴٩

به اصالح  یاز فوريز است آه نيآم ضيتبع یمفاد یدارا یو مدن یین جزايقوان. زنان مواجه است یو توانمندساز یبرابر

حه یس الینو شيمفاد پدرباره  ٢٠٠٧نوامبر  ٣٠ل و عواقب آن، در یه زنان، داليژه درباره خشونت علیگزارشگر و. دارد

 یخانواده از آن برخوردارند، لغو آرده، ابراز نگرانرا آه زنان در حال حاضر در  یت از خانواده، آه ادعا شده حقوقیحما

را یزنان دشوارتر خواهد آرد ز یژه گرفتن طالق را برایوه حه بین الیا.  )٢٠٠٧ه يژوئ ٢٢مورخ  ۶٨٣۵٧/٣۶٧٨٠شماره(آرد 

 یها یدر رشته بررس یمراآز مشاوره خانواده، متشكل از آارشناسان یگريانجيرا با م یرممكن بودن آشتيد غیآنان با

   .)٢١۴ــ  ٢٢۶ یها پاراگراف A/HRC/7/6/Add.1(ثابت آنند  یحقوق و حقوق اسالم، یخانوادگ

ران مفاد ین ايبراساس قوان. ز انجام شده استيآم ضين تبعياصالح قوان یبرا یگریتر د دوارآنندهيقدامات امًا اريــ اخ ۵٠

ن قانون یرا در ايمجلس اخ. داند یبرابر زنان م ٢ردان را بدن م یو اعضا یارزش زندگ ،حوادث و مرگ یبرا هیمربوط به د

مجلس در قانون . ت شناخته شوديبه رسم ین موارديشنهاد شده تا ارزش برابر زنان در چنيپ ینيدنظر آرد و قوانیتجد

را » سهم زن«رد، همسر استحقاق يم یم یشوهر یبه موجب قانون وقت .دنظر آردیز تجديزنان متاهل ن یارث برا

ن، یعالوه بر ا. رسد ین شوهر میم به فرزندان و والدين به طور مستقيندارد و زم ییارد آه مستغالت در آن جاد

نقش  ین نابرابریرفع ا ید براین جديندگان زن مجلس در وضع قوانینما. برند یفرزندان ذآور دو برابر فرزندان اناث ارث م

د هنوز یقانون جد ون دیاگرچه ا. مواجه شده است ینید یاز علما ییها ن آار با مقاومتیاند اگرچه ا داشته یاساس

ها و  ژه با توجه به بحثیوه مثبت، ب ییها دهنده گام ، نشانینه قانونگذاريدر زم یین ابتكارهايده، چنيب نرسیبه تصو
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شرفت يدهد پ یدرصد، دارند آه نشان م ١۶مشارآت محدود، حدود  یــ زنان در بازار آار خارج از بخش آشاورز ۵١

ته آارشناسان يآم. در اقتصاد نشده است شتر زنانيك هنوز منجر به مشارآت بیحاصله در آموزش زنان در گذشته نزد

محدود آنان به مشاغل و مناصب  یژه دسترسیوه آار درباره مشارآت اندك زنان در بازار آار و ب یالملل نيسازمان ب

قانون  ١١١٧ع بخش یته اعالم آرد  بدون لغو سرين آمیعالوه، اه ب. آرد یآنان ابراز نگران یكاريمهم و نسبت فراوان ب

ندگان یدرصد نما ١/۴ندگان زن فقط ینما. زنان خواهد داشت یشغل یها بر فرصت یمنف یرين ماده مدام تاثی، ایمدن

عالوه بر . همچنان محدود است یريگ ميدهند و مشارآت زنان در اداره امور آشور و مواضع تصم یل ميمجلس را تشك

 ،ها مدارس و رسانه یدر برنامه درس یتيجنس یا شهيو تصورات نادرست و آل یــ فرهنگ ین وجود موانع اجتماعیا

  . آند یت مینگرش مردساالرانه موجود در جامعه را تقو

و عواقب  ل یداله زنان، يژه مربوط به خشونت علیگزارشگر و. ج استیز فراوان و رايت نيبر جنس یــ خشونت مبتن ۵٢

 یه زنان در جمهوريخشونت عل یه آرد علت اصلمشاهد ٢٠٠۵ه یفور ۶ه تا یژانو ٢٩ران از یدار از ایان دیدر جر ،آن

ه زنان باعث يز عليآم ضيتبع یها هین و رويمردساالرانه و قوان یها است آه ارزش یتيجنس یران نابرابریا یاسالم

  . )٣مه يضم CN.4/E/۶١/٢٠٠۶(شود  یتداوم آن م

. شده است یران ابراز نگرانیا یاسالم یــ درباره مبارزه روزافزون در سال گذشته با جنبش حقوق زنان در جمهور ۵٣

 یبرا. آند یم یبه آشور معرف یخارج یتيامن یدهایحقوق زنان را مرتبط با تهدفعاالن  ییعملگرا یران گاهیدولت ا

. الن مواجه شدندمسئوو ارعاب از طرف  یريظاهرا با دستگ» ون امضاء يليك می«برنامه  یدهندگان اصل بيمثال، ترت

ان یزن از فعاالن در جر ٣١حداقل  یريدرباره دستگ ٢٠٠٧مارس  ۶حقوق بشر روز  یمان ملل براساز یسر عاليآم

ژه یو یها هیاز فرستادگان رو یتعداد. آرد یدر تهران علنا ابراز نگران یآرام در مقابل دادگاه انقالب اسالم یاجتماع

 یر ابراز نگرانياخ یها متعدد در سال یها بتبا مدافعان حقوق زنان در مناس ی، بازداشت و بدرفتاریريدرباره دستگ

ژه مربوط به خشونت یگزارشگر و.  )١مه يضم HRC/A/٢٨/٧و  ١مه يضم HRC/A/۶/٧مثال به  ید براينگاه آن(اند  آرده

ا ینامناسب  یها یدن روسريپوش یمكرر زنان برا یها یريبه دستگ یل و عواقب آن، با نگرانیه زنان، داليعل

  . اشاره آرده است گشاد یها روپوش

  

  ها  تيو ــ حقوق اقل

 یها تيمهم درباره اقل  )اصل(آشور است، اما دو ماده  ین رسمیآند اسالم د یاعالم م اآشكار یــ قانون اساس ۵۴

شده هستند  شناخته ینید یها تيتنها اقل یحيو مس یهودی، یان زرتشتيرانید ایگو یم ١٣  )اصل(ماده . دارد ینید

 ینید و آموزش یند و در مسائل امور شخصخود را، در محدوده قانون، انجام ده ینید یها نیيراسم و آآه  آزادند م

ا ین آه از توطئه یرمسلمانان را، مشروط بر ايت از غین حمايهمچن ١۴اصل . عت خود عمل آنندیبراساس شر

  . آرده است ینيب شيآنند، پ یران خودداریا یاسالم یه اسالم و جمهوريعل تيفعال

 یدولت یایا، ضبط و نابود آردن اموال، ندادن شغل و مزیرقانونيآردن غ یخودسرانه، زندان یها ــ درباره بازداشت ۵۵

ه ير خشونت عليش چشمگیافزا. رسد یهمچنان گزارش م ییجامعه بها یبه اعضا یاز آموزش عال یريو جلوگ

چند مورد مربوط به . در سراسر آشور گزارش شده استآنان  یها ها، مزارع و گورستان ها، مغازه ها و خانه ییبها

  . ز وجود داشته استيدر بازداشت ن یا بدرفتاریشكنجه 

ژه مربوط به یگزارشگر و. اند مطرح آرده یرانیها را مكررا با مقامات ا ییژه موضوع بهایو یها هیــ فرستادگان رو ۵۶

مربوط به بازداشت خودسرانه از ژوئن  یو گروه آار یتيلده، آارشناس مستقل مربوط به مسائل اقيا عقین ید یآزاد

شرآت  یراز، آه گزارش داده شده در آار اجتماعيرا در ش ییعضو جامعه بها ۵۴ف يبارها موضوع توق ٢٠٠۶

آموزان  ن آه دانشیاز ا ٢٠٠٧ل یآور ٢۴ن يده همچنيا عقین ید یژه مربوط به آزادیگزارشگر و. اند اند، مطرح آرده داشته

اند، ابراز  الن مدارس خود بودهمسئواز طرف معلمان و  یر اشكال بدرفتارین و ساي، توهیدر معرض آزار، هتاآ ییابه

د به ین آردند و تهديند و بعد به آنان توهین خود را بگویمجبور شدند د ییآموزان بها ادعا شده است دانش. آرد ینگران

 ین حوادثيمورد از چن ١۵٠حدود  ٢٠٠٧ه یه و فوریدر ژانو. شدند به طور موقت از مدرسه اخراج یاخراج و در موارد

ته ين گذشته، آمیاز ا. اند ده خود اخراج شدهيل عقيآموزان اطالع داده شد به دل از دانش یاريبه بس. گزارش شد

ر یمغا آه ینيا لغو قوانینه اصالح يد آه در زميجه رسين نتیبه ا ٢٠٠۶آار ژوئن  یالملل نيآارشناسان سازمان ب
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در  ٢٠٠٨مارس  ۵ز از يك نفر نیر و يدر آشور دستگ ییبها یعضو رهبر ۶گزارش داده شد  ٢٠٠٨ یم ١٨ــ در  ۵٧

 یرانیبه مقامات ا یا در نامه یسر عاليآم یم ٢٣متعاقبا روز . شده است یمشهد به صورت ممنوع المالقات زندان

مربوط  یالملل نيثاق بيران براساس میا یاسالم یجمهورت تعهدات یمربوط به رعا یها خواهان اطالعات درباره گزارش

ده يا عقین ید یت از حق آزادین عدم بازداشت خودسرانه اشخاص و حمايدر مورد تضم یاسيو س یبه حقوق مدن

  .انجام شده است یت مليل امنیها به دال یريآنند دستگ ید ميتاآ یرانیمقامات ا. شد

حقوق  ضاز موارد نق یفيران در معرض طیا یاسالم یت در جمهورياقل یاه ر گروهیشود آه سا یــ گزارش م ۵٨ 

گروه . ت عرب در خوزستان ارسال داشتنديدر ارتباط با اقل ییها ژه نامهیو یها هیمثال فرستادگان رو یبرا. اند بشر بوده

ه یفور ٣ان در يده و بيعق یت از حق آزادیج و حمایژه مربوط به ترویمربوط به بازداشت خودسرانه و گزارشگران و یآار

ن يب یريآه پس از درگ ٢٠٠۶ه یژانو ١٢و  ١١عرب در شهر اهواز در  یها تيف هفت نفر از اقليدرباره توق ٢٠٠۶

 یها ژه مربوط به اعدامیگزارشگر و. آردند یت عرب صورت گرفت، ابرازنگرانيجامعه اقل یو اعضا یتيامن یروهاين

و  ییانه ادعايآه درباره محاآمه مخف یاذهان را به اطالعات ٢٠٠۶اوت  ٣١در ا خودسرانه ی، شتابزده یفراقانون

  . افت آرده بود، جلب آردیت عرب دريفعال اقل ٢٢ت به اعدام يمحكوم

الن مسئوبه  یا نفر فوق در نامه ٢٢نفر از  ١٠ت مرگ يارتباط با محكومگر در یر دبا ٢٠٠۶نوامبر  ١٣ژه در یگزارشگر و

ش از محاآمه، ابراز يل پينداشتن به وآ یگرفتن اقرار و دسترس یمربوط به شكنجه آنان برا یها ارشدرباره گز یرانیا

  . انجام شده است یستیترور یها تيها در ارتباط با فعال یرين دستگیاصرار دارند ا یرانیالن امسئو. آرد ینگران

، ی، جامعه آرد، جامعه سنیالله نعمت یفجامعه مسلمان صو یژه در رابطه با اعضایو یها هیــ به عالوه، رو ۵٩

ها در معرض بازداشت و شكنجه خودسرانه، طبق  آه طبق گزارش یحيو جامعه مس ی، جامعه ترك آذریجامعه بلوچ

 ینیمراسم  د یحقوق، مانند حق صحبت آردن به زبان خود و برگزار یز برايآم ادعاها در ارتباط با تظاهرات مسالمت

  . اند داده انجام یخود، مكاتبات

ته حقوق ياز جمله آم. اند ران پرداختهیا یاسالم یها در جمهور تيحقوق اقل ز به موضوعين یا معاهده یها اتيــ ه ۶٠

و اعالم آرد برگشت از اسالم  یده ابراز نگرانين و عقید یقات درباره آزادييها و تض تیزان محدوديبشر نسبت به م

از حقوق خود مواجه  یدر برخوردار یجد یها ین شناخته شده با دشواریروان سه ديپ یقابل مجازات است و حت

ت است، آه یيژه بهایوه ت شناخته نشده، بيان به رسمیروان اديه پيض عليژه نگران شدت تبعیته بوين آمیا. هستند

.  )١۶ فاپاراگر ٢۵مه يضم C/CCPR/79. (د قرار داردیار شديبس یها تیثاق در معرض محدوديحقوق آنان براساس م

ها، از جمله  تياز اقل یكه بعضنیر بر ایداض گزارش شده يدرباره تبع ٢٠٠٣در سال  ینژاد ضيته مربوط به حذف تبعيآم

ز و يآم ضين آشور تبعيز مفاد قوانرخی ارسد ب یاز حقوق محروم هستند و به نظر م یها با آن مواجه و از بعض ییبها

حقوق ته يآم.  )١۴پاراگراف  C/CERD/CO/۶٣/۶(خود را ابراز آرد  ینگراناست،  ینیو د یقوم یها نهيزم یبر مبنا

خود به  ینید یها یل وابستگيبه دل ییبها  )جوانان(ان یاز دانشجو یادین آه تعداد زیاز ا ٢٠٠۵آودك در سال 

  . )۵٩پاراگراف  ٢۵۴مه يضم C /CRC/١۵. (آرد یاند، ابراز نگران رفته نشدهیدانشگاه پذ

ژه از آشور یوه از آوارگان، ب یت قابل توجهيجمع ینه و سخاوتمند برایرید یزبانيران میا یاسالم یرــ جمهو ۶١

دفتر امور  ٢٠٠۴تا  ٢٠٠٢از  یون آواره افغانيليك میبه دنبال بازگشت داوطلبانه حدود . ه افغانستان بوده استیهمسا

نام آوارگان  ثبت یر براين فراگی، دو تمبر٢٠٠٧و  ٢٠٠۵ یها ن ساليتحت نظر وزارت آشور ب یگانگان و مهاجران خارجيب

ان صدور یرا  انجام داده و در حال حاضر در جر ینام آوارگان افغان ن سوم ثبتیتمر ٢٠٠٨ن دفتر در سال یا. انجام داد

طرز  ز بهيشود جواز آار ن یم ینيب شيپ. است ینام شده افغان هزار آواره ثبت ٨۵٠ش از يب یمربوطه برا یها آارت

ته حقوق آودك اعالم آرد مدارس از آودآان آواره ين حال آمیبا ا. شود ینام به آوارگان داده م هنگام ثبت یا ستهیشا

نام آودآان آواره  ده باشد و ثبتيرس  ن آنان به ثبتیآنند آه مشخصات والد ینام م  ثبت یدر حال حاضر فقط در صورت

  . )همان منبع(ست يگان نیدر مدارس را
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  ان يده و بيعق یز و آزاديآم مسالمت یها ل انجمنياجتماعات و تشك یز ــ آزاد

ان به شدت يده و بيعق یز و آزاديآم مسالمت یها ل انجمنياجتماعات و تشك یدرباره حق آزاد یالملل نيــ جامعه ب ۶٢

ها  ل اجتماعات و انجمني، تشكانيب یآزاد یها برا تیزان محدوديته حقوق بشر درباره ميآم. آرده است یابراز نگران

 یاسيس یها هیها و اتحاد احزاب، انجمن یها تيقانون مربوط به فعال ١۶و ماده  یقانون اساس ٢۴و  ۶بر اصول  یمتك

مربوط به حقوق  یالملل نيثاق بيم ١٩و  ١٨ یها آرد بر خالف مفاد مادهم عالته فوق ايآم. آرد یابراز نگران یا و حرفه

ا ی، باشد موافق نبودند یآه با آنچه مسئوالن معتقد بودند تفكر اسالم یاسيآن احزاب س یعضا، ایاسيو س یمدن

ز ين ید خودسانسوريرس یبه نظر م. ض مواجه شدنديبا تبع، اظهارنظر آردند یآه در مخالفت با مواضع رسم یآسان

 CCPR/C/79(شد  ید اعمال میشد یها تیز محدوديها ن اجتماعات و انجمن یها گسترده باشد و بر آزاد در رسانه

  . )١۵پاراگراف  ٢۵مه يضم

ده و يعق یژه مربوط به حق آزادیگزارشگر و. اند آرده یژه درباره مسائل مشابه ابراز نگرانیو یها هیروفرستادگان ــ  ۶٣

ن یتر یمجلس و عالدر   ،یاصالح در جامعه مدن ید خود را براياآ یتقاضا ٢٠٠٣نوامبر  ١٠تا  ۴دارش از یان دیان در جريب

.  )E/CN.4/2004/62 ٢مهيد به ضمينگاه آن( مانع اصالحات شدند یموانع نهاد یسطوح دولت وقت اعالم آرد اما تعداد

براساس ماده  یاحتمال یها تیبا محدود یار در قانون مطبوعات و قانون مجازات عموميبس یها تیگفت محدود یو

اعمال  یل برایاو مشاهده آرد دال .ستيسازگار ن یاسيو س یبه حقوق مدنمربوط  یالملل نيثاق بيم ٣پاراگراف  ١٩

ر نادرست يتواند باعث تعب یف روشن است و میو تعر ینيار عيفاقد مع» انتقاد«ا ی» اهانت به اسالم«ت مانند یمحدود

آند  یرا محدود مان يده و بيعق یآه اعمال آزاد ید آرد در قانونيتاآ یرانین به مسئوالن ايهمچن یو .قضات شود

  .ن حق ارائه دهندیآننده ا روشن درباره مفاد محدود یفید نظر آرده و تعریتجد

جرائم مربوط به ابراز «محاآمه  یانقالب برا یها د آرد آه استفاده از دادگاهيژه تاآین، گزارشگر ویــ عالوه بر ا ۶۴

را آه  یانيران خواست همه زندانیاز دولت ا یو .گذارد یان ميده و بيعق یبر اعمال حق آزاد یمنف یريتاث» دهيعق

  .اند، عفو آند ده و مطبوعات محاآمه شدهيجرائم مربوط به عق یبرا

ن مبارزه یا. استده يرسك یها در گذشته نزد د بر رسانهیشد یها تیدرباره اعمال محدود یروز افزون یها ــ گزارش ۶۵

شناخته شده دافع ك می. اند شده یزندان ی نگاران ر گذاشته و روزنامهيها تاث تیسا ها و وب ، وبالگیچاپ یها بر رسانه

 یها روزنامه و مجله درآشور از جمله روزنامه ٣٠حدود  ٢٠٠٨تا مارس  ٢٠٠٧حقوق بشر در آشور گفت در دوره مارس 

از فعاالن  یبعض. ل شدنديتعط، ، تالش و هفتیر، صبح زندگیتصو یاين مدرسه، زنان و دنيهن و همچنيم شرق و هم

است  یگر حاآید یها گزارش. ب قرار گرفتنديتحت تعق یت مليامن یها نهيخود در زم یها وبالگ رحقوق زنان به خاط

لتر يف  )»ون امضايليك می«برنامه (ه زنان يز عليآم ضين تبعينه قوانيفعال در زم  وبالگ ١٨ش از يب ٢٠٠٨در ماه مه  تنها

سندگان یط صنعت نشر و نويبر مح یر منفيدتر شده و تاثیها شد ر آتاباست سانسو یها حاآ گزارش. اند شده

ر فرهنگ یها از قول وز آند چنان آه رسانه یق میرا تشو یخودسانسور ران علنًایرسد دولت ا یبه نظر م. داشته است

  .ت آنندین همه شكایشدند ا یآردند، مجبور نم یم یخودسانسورکمی نوشتند اگر ناشران آتاب  یو ارشاد اسالم

ده يچيمستقل پ یآارگ یها هیل اتحاديتشك یحق آارگران را برا یو قانون اساس ین ملين قوانيب یــ تضاد ظاهر ۶۶

نه يقانون آار در زم ۶آند، قسمت  ین ميحق انجمن و اجتماعات را تضم یآه قانون اساس یدر حال. آرده است

ه یاتحاد یجاد تعدادیا یبرا ییها است تالش یها حاآ گزارش .مبهم و گنگ دارد یلحن یآزاد صنف یها هیل اتحاديتشك

  .مواجه شده است یتيامن یروهايخودسرانه و خشونت ن یها فيو اعتصاب برسر دستمزدها با توق یآارگر

  انيت حقوق زندانیدر رعا یو آوتاه ین دادرسیيح ــ ضعف آ

 یفيران طیا یفريآ ین دادرسیيو قانون آ یموم، قانون مجازات عیشتر اشاره شد قانون اساسيپــ همچنان آه  ۶٧

 ۶۵ش از ين بیبا وجود ا. اند آرده ینيب شيپ یفات قانونیت تشریرا در ارتباط با رعا یدادرس نیيمربوط به آ یها نياز تضم

ف ها درباره ضع یران، به نگرانیا یاسالم یبه جمهور ٢٠٠٧ژه در سال یو یها هیفرستادگان رو یدرصد مكاتبات ارسال

  .شد یان مربوط ميت حقوق زندانیدر رعا یو آوتاه یت حقوق قانونیرعا

و محاآمات  یفات قانونیت تشریعانه ريدر زم یتیر حمايب درباره ضعف تدابين ترتيز به هميته حقوق بشر نيــ آم ۶٨

عده آار آنها محاآمات در انقالب را آه قا یها ژه در دادگاهیوه ، بیفات قانونیت تشریو عدم رعا  یعادالنه ابراز نگران

 یجهت آماده آردن دفاع برا یچ امكان واقعيهًا ا مردم است و ظاهریها  و بدون حضور رسانه یك قاضی یاتاق خصوص

  . )١٢پاراگراف  ٢۵مه يضم CCPR/C79. (ح آرديمتهمان وجود ندارد، تقب
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و ضعف در  ییبه نارسا ٢٠٠٣ه یفور ٢٧تا  ١۵دار خود از یان دیمربوط به بازداشت خودسرانه، در جر یــ گروه آار ۶٩

 یها یژه در دادرسیبو. در برابر رفتار خودسرانه اشاره آرد ینيبه عنوان تضم ین دادرسیيافت مربوط به آیت تشریرعا

قانون انتخاب  ٣ح شماره يو توض یفريآ ین دادرسیيقانون آ ١٢٨به شدت محدود آننده از ماده  یريدادگاه انقالب، تعب

ان ید در جریل بايفوق اشاره آرد مشارآت فعاالنه وآ یگروه آار .ل قضات شديل به ميمنجر به آنار گذاشتن وآ ل،يوآ

مه يضم E/CN.4/2004/3(د موثرتر شود یبا یبه آمك حقوق ین شود و دسترسيو تام ینيب شيه مراحل محاآمه پيآل

صدور جواز آار وآال به وجود آورده و  یبرا یمواز یمآه نظا، دیران درباره قانون جدیا یآانون وآال.  )١ح يو تصح ٢

  .آرده است ین آانون شود، ابراز نگرانیشتر استقالل ايف بيتواند باعث تضع یم

ه زنان، يژه مربوط به خشونت علیگزارشگر و. آنند یز را تحمل ميآم ضيتبع یها ن و روشيقوان یر منفيــ زنان تاث ٧٠

مثال، در  یبرا .دارد یض روا ميه زنان تبعيعل ،یصول و قواعد حاآم بر ادله اثبات دعول و عواقب آن، اعالم آرد ایدال

د با یك مرد را دارد و بای، شهادت زنان فقط نصف ارزش شهادت »یرقانونيغ یروابط جنس«ا یمانند قتل  یفريجرائم آ

 یبه زنان با شدت جرم ارتكاب یليتحم یها ن مجازاتیافزود عالوه بر ا یو. رفته شودید گردد تا پذیيك مرد تایشهادت 

دتر از یارتكاب جرم مشابه، شد یه زنان است آه برايض عليخودسرانه معموال تبع یها ن مجازاتيتناسب ندارد و چن

  . )٣مه يضم E/CN.4/ 2006/61. (شوند یمردان مجازات م

حقوق  یالملل نيب یاحقوق بشر و ساز و آاره یسازمان ملل براای یارسيبا دفتر آم یـ همكارپنجم 

  بشر

  حقوق بشر سازمان ملل یا با نظام معاهده یالف ــ همكار

ون حقوق آودك يآنوانس. تحد استمران طرف چهار معاهده عمده حقوق بشر سازمان ملل یا یاسالم یــ جمهور ٧١

و  یحقوق مدن یلالمل نيثاق بي، م )١٩۶٨اوت  ٢٩مصوب ( ینژاد ضيون حذف تبعي، آنوانس )١٩٩۴ه يژوئ ١٣مصوب (

از  یران بعضیا.  )١٩٧۵ژوئن  ٢۴هر دو مصوب ( یو فرهنگ ی، اجتماعیحقوق اقتصاد یالملل نيثاق بيو م یاسيس

ت آوارگان يون مربوط به موقعيب و امضا آرده است، از جمله آنوانسیگر معاهدات مربوط به حقوق بشر را تصوید

  )١٩۴٨( یآش و مجازات جرم قوم یشگريون پي، آنوانس )١٩٧۶ه يژوئ ٢٨هر دو مصوب (و پروتكل مربوط به آن   )١٩۵١(

و   )١٩٨۵ل یآور ١٧مصوب (  )١٩٧٣(د یت آپارتایو مجازات جنا یسرآوب یالملل نيون بيآنوانس.  )١٩۵۶اوت  ١۴مصوب (

شماره (آان ن اشكال آار آودیحذف بدتر یبرا یت و اقدام فوريآار مربوط به ممنوع یالملل نيون سازمان بيسآنوان

  . )ب آرده استیآار را تصو یالملل نيون بيآنوانس ١٣ران یا یاسالم ی؛ جمهور٢٠٠٢ یمصوب م(  )١٨٢

ك دهه است یش از يبو ها داشته  معاهده یها اتيبا ه یاز نظر همكار یفيران سابقه ضعیا یاسالم یــ جمهور ٧٢

ك یهر  ییشتر مفاد نهايب. ق بشر گزارش نداده استته حقويا آمی یو فرهنگ ی، اجتماعیته حقوق اقتصاديآه به آم

ن یدترین آه جدیه اياما جهت مثبت قض. د هنوز اجرا نشده استيب رسیبه تصو ١٩٩٣فوق آه در  یها از مجموعه

ه يته حذف آليله آميو به وس ٢٠٠۵و  ٢٠٠٠ یها ب در ساليته حقوق آودك به ترتيله آميبه وس یآشور یها گزارش

ت يوضعض و يق اشكال گوناگون تبعيل عميه و تحلیشدند و امكان تجز یبررس ٢٠٠٣در سال  یادض نژياشكال تبع

  .حقوق آودك را فراهم ساختند

 یها اتيآه ه ی، آارقائل شود یآل یها شرط  بیا تصویران عادت دارد هنگام امضا یا یاسالم یــ جمهور ٧٣

ها  ونياز حقوق بشر آه براساس آنوانس یاز بعض یبرخوردارممانعت از  یاز عوامل اصل یكیمعاهدات مكررا به عنوان 

  .اند ت شده است، اشاره آردهیاز آنها حما

  ژهیو یها هیبا رو یب ــ همكار

نه يدر زم یموضوع یها تیه فرستادگان ماموريآل یبرا یدائم یدعوت ٢٠٠٢ران در ژوئن یا یاسالم یــ جمهور ٧۴

ران یا یاسالم یژه مربوط به اوضاع حقوق بشر در جمهوریندگان ویت نمایورژه صادر آرد آه با قطع مامیو یها هیرو

ژه مربوط به مسكن یو گرگزارش. جاد شده بودیا ١٩٨۴ون حقوق بشر در سال يسيله آميهمزمان بود آه به وس

نه ين زمیض در ايو مربوط به حق عدم تبعمناسب  یزندگهای اريمعبرخورداری از از حق  ییبه عنوان جز مناسب 

ل و عواقب یه زنان، داليژه مربوط به خشونت علی، گزارشگر و )٢مه يضم E/CN.4/2006/41د به ي؛ نگاه آن٢٠٠۵ه يژوئ(

ژه مربوط به حقوق بشر مهاجران ی، گزارشگر و )٣مه يضم E/CN.4/2006/61د به ي؛ نگاه آن٢٠٠۵ه یه، فوریژانو(آن 

و ده يعق یت از حق آزادیج و حمایژه مربوط به تروی، گزارشگر و )٢ مهيضم E/CN.4/2005/85د به ي؛ نگاه آن٢٠٠۴ه یفور(

ه یفور(مربوط به بازداشت خودسرانه  ی، و گروه آار )٢مه يضم E/CN.4/2004/62د به ي؛ نگاه آن٢٠٠٣نوامبر (ان يب

با . اند دهدن آریران دیا یاسالم ی، تاآنون از جمهور )١ح يو تصح ٢مه يضم E/CN.4/2004/3د به ي؛ نگاه آن٢٠٠٣
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گسترده از مسائل حقوق بشر در ارتباط با  یفيدرباره ط یمتعدد یز مكاتبات انفراديژه نیو یها هیــ فرستادگان رو ٧۵

مورد از آنها  ۴٢ارسال شد آه  ٢٠٠٧امه در سال ن ۵۶در مجموع   )٨(.اند ران ارسال داشتهیا یاسالم یجمهور

  .مورد پاسخ دادند ١٠به  یرانیمسئوالن ا. مشترك بود یها نامه

  حقوق بشر یسازمان ملل متحد برا یعالای یارسيبا دفتر آم یهمكار

وق درباره حق یشرآت در آنفرانس یبرا ٢٠٠٧حقوق بشر در سپتامبر  یسازمان ملل متحد برا یعال رسيــ آم ٧۶

ندگان یدار خود با نمایان دیدر جر یو. دن آردیران دیا یاسالم یجنبش عدم تعهد از جمهور یبشر و تنوع فرهنگ

. و حقوق زنان گفتگو آرد  )نوجوانانژه یه وب(از مسائل ازجمله مجازات اعدام  یفيدار و درباره طیمقام دولت د یعال

ه يحقوق بشر و قوه قضائ یسازمان ملل برا یعال یایسارين آميب یان آن مذاآرات به همكاریدر جر یرانیمسئوالن ا

افتن ی یا برایساريآم یفن یابیات ارزيك هیه يبه دعوت قوه قضائ ٢٠٠٨ یمتعاقبا در ماه م. عالقه آردند زارران ابیا

شنهاد يپ یرانیبه مسئوالن ا یمقدمات یا به عنوان اقدامیساريآم. دن آردیاز تهران د یهمكار یاحتمال یها نهيزم

قبول  ٢٠٠٩ان سال یش از پايژه مربوط به استقالل قضات و وآال را پیدار گزارشگر ویران دیا یاسالم یآرد آه جمهور

  .آند

 یها هيها و اعالم ، نامهیق مكاتبات خصوصیحقوق بشر از طر یفرد یها از پرونده یدرباره تعداد یسر عاليــ آم ٧٧

اجتماعات،  یها و موارد ازجمله مربوط به حقوق زنان، آزاد ن پروندهیا. اشته استمكاتبه د یرانیبا مسئوالن ا یعموم

ها  تين و حقوق اقلید یز ازجمله سنگسار آردن و آزاديرآميا تحقی یرانسانيرحمانه، غ ینوجوانان، مجازات ب یها اعدام

  .است

  یريگ جهينت  ها

از  ین بعضيران و همچنیا یاسالم یحقوق بشر در جمهور یابر یادامه نگرانل یدالاز  یارين گزارش به بسیــ در ا ٧٨

 یها ز و محدود آردن جنبهيآم ضين تبعيبه قوان یدگيرس یران برایله مسئوالن اياقدامات مثبت انجام شده به وس

ن گزارش ید شده در ايبه مسائل تاآ یدگيران را به رسیا یاسالم یرآل، جمهوريدب .مجازات مرگ اشاره شده است

ن مربوط به عدالت نوجوانان، يد و قوانیجد یژه قانون مجازات عمومیوه ، بین مليدنظر در قوانیامه اصالح و تجدو اد

 یها تيه زنان، اقليز عليآم ضيتبع یها از روش یريشگيحقوق بشر و پ یالملل نيو متابعت از ضوابط ب یروين پيتضم

در زمينه ران یا یاسالم یمثبت جمهور یرآل به دستاوردهايدب. آند یب ميت ترغياقل یها ر گروهیو سا ینیو د یقوم

 یا منطقه یها ینابرابربرطرف کردن آند به  یق میاشاره و دولت را تشو یو اجتماع یاقتصاد یها از شاخص یاريبس

  .ها ادامه دهد تيه زنان و اقليض عليو تبع یو فرهنگ ی، اجتماعیاز حقوق اقتصاد ینه برخورداريدر زم

با سازمان ملل  یدرباره حقوق بشر و اصالح دادگستر یهمكار یها نهيافتن زمی یر آه برايرآل از اقدامات اخيــ دب ٧٩

ران انجام یا یاسالم یله دولت جمهوريحقوق بشر، به وس یسازمان ملل متحد برا یسر عاليمتحد، ازجمله آم

ژه یمربوط به حقوق بشر، بو یالملل نيبآند معاهدات مهم  یق میران را تشویاو دولت ا. آند یشده، استقبال م

رحمانه،  یا رفتار بیها  ر مجازاتیه شكنجه و سايون عليه زنان و آنوانسيض عليه اشكال تبعيون حذف آليآنوانس

ب معاهدات گوناگون حقوق یرا آه هنگام امضا و تصو یآل یها ب و امضا آند و شرطیتصورا ز، يرآميا تحقی یرانسانيغ

دوار است يرآل اميدب. رديه شده، پس بگيمربوطه توص یا معاهده یها تأيله هيمچنان آه به وسبشر قائل شده، ه

ق افتاده براساس یها به تعو مربوط به حقوق بشر خود را آه مدت یا دوره یها ران گزارشیا یاسالم یجمهور

ان برساند و یبه پا یفرهنگو  ی، اجتماعیته حقوق اقتصاديته حقوق بشر و آميژه به آمیوه معاهدات حقوق بشر، ب

رآل يدب. ر سازدیپذ تعهدات مربوطه را امكان یشرفت در اجرايق و منظم پيدق یرد تا بررسيبگ یینها  ميدر مورد آن تصم
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  :ها نوشت یپ

ر يل تاخيبه دلاکنون ، ١٩٩٣ته حقوق بشر در يمثال از طرف آم ی، برایانیپا یاظهارنظرها یآرد برخ یادآورید یــ با ١

ها و مسائل ذآر شده  یشده، اگرچه نگران مییقدران یا یاسالم یله جمهوريبه وسدوره ای گزارش ارائه در  یطوالن

  .نجا همچنان معتبر استیدر ا

زه صلح نوبل، در سال یبرنده جا ین عبادیريشبه سرپرستی  یمحل یردولتيك سازمان غیــ براساس اطالعات  ٢

 ٢٩٧، مصاحبه فراخواند یبدون حكم جلب برا یررسميغصورت شهروند را به  ١٣٨ هيقوه قضائا ی یتيامن یروين ٢٠٠٧

 مورد زندان فعاالن حقوق ٨٢حكم مجازات، ازجمله  یادیها با تعداد ز مورد محاآمه در دادگاه ١٣٢ر شدند و ينفر دستگ

  .ن ارقام را قبول ندارندیا یرانیمقامات ا. ان و معلمان همراه بودی، دانشجوها هیاتحاد ی، آارآنان اعضابشر

ك یك سلول یوان در یدر مر یمربوط به بازداشت فرد یژه درباره ادعاهای، گزارشگر و٢٠٠٧اوت  ٢مثال، روز  یــ برا ٣

مدفوع و پر از فاضالب  یش در اتاقیها او را مكررا از دست. آرد یدادن او ابراز نگران ی، آتك زدن و گرسنگیمترمربع

ه يابالغ ٢٠٠٧ل یآور ٣ژه یگزارشگر و. اجتناب از غرق شدن سرش را باال نگهدارد یآردند و مجبور بود برا یزان میآو

در . اعتراف آرده بودند ٢٠٠۶در مارس  ییها مرد صادر آرد آه تحت شكنجه ظاهرا به ارتكاب خالف ۵درباره  یگرید

شان را شكسته و با فرو یها و پاها دست یها هن مذاب داغ آرده، استخوانآان را با ين زندانیها ادعا شده بود ا گزارش

ژه مطرح یله گزارشگر ويبه وس ٢٠٠٧گر آه اول ژوئن ید یدر مورد. شكنجه آرده بودند شانیبه اعضا یبردن مته برق

شكنجه شده آه در  یتبار از منطقه خو یان آذريرانیا یبرا یو زبان یاز طرفداران حقوق اجتماع یكیشد، ادعا شده 

 یاطالع داده شده بود برا ینن زندایبه ما در ا. اش به شدت آبود شده است اش شكسته و باالتنه اثر آن چند دنده

 یاطالع داده شد آه زندان یبه زندان مراجعه آند اما پس از مراجعه به زندان به واش  اعدام شدهپسرگرفتن جسد 

  .هنوز اعدام نشده اما به او حق مالقات ندادند

در  یخصوص یمهمانك یس در حمله به ي، پل٢٠٠٧  یمبا اوباش در  یان مبارزه سراسریــ گزارش شده است در جر ۴

ر يدن لباس جنس مخالف متهم آرده، دستگيس آنان را به پوشيآه پل، نفر را ٨زن و حداقل  ۴نفر از جمله  ٨٧اصفهان 

شان  ا صورتیآه پشت گونه ای ابان تا آمر لخت آرد و آتك زد به ياز آنان را در خ یاريس بسيگزارش شد آه پل. آرد

ن داشتن و مصرف الكل محاآمه يو اعمال خالف عفت و همچن یبه اتهام قوادرشدگان ينفر از دستگ ٢۴. ن شديخون

 شتر آنانيب. گوناگون  مجرم شناخت یها از اتهام یبيهمه آنان را به خاطر ترآ ٢٠٠٧در اصفهان ژوئن  یدادگاه. شدند

مجدد  یاف و بررسنياحكام، تحت است. محكوم شدند یمه نقدیال جریون ريليم ۵٠تا  ١٠ضربه شالق و  ٨٠تا  ٢٠به 

  .امده استياست و هنوز به اجرا در ن

  .در برازجان در مالعام اعدام شدند ٢٠٠٨ه يژوئ ١٠ك آواره افغان یالملل گزارش داد چهار مرد، از جمله  نيــ عفو ب ۵

ا به دست رمحکومان ن دولت است آه یرا ایشود ز یز قائل نمیموارد قصاص تما یحقوق بشر برا یالملل نيقانون ب ـ ـ ۶

  .سپارد یمرگ م

ن امر اعتراض داشت آه مولودزاده به علت یران در سازمان ملل در ژنو به ایا یاسالم یجمهور یدائم یندگیــ نما ٧

سازمان  یعال یایساريله آمياسناد دادگاه به وس یاما بررس. محكوم شده است یسالگ ١٨ش از يپ یجرائم ارتكاب

  . ز بوده استين یسالگ ١٨ش از يشامل جرائم پ یئم وحقوق بشر نشان داد جرا یملل برا

 ینامه به جمهوربيست ، ٢٠٠٧ا خودسرانه فقط در سال ی، شتابزده یفراقانون یها ژه مربوط به اعدامیــ گزارشگر و ٨

ز ت ایج و حمایژه مربوط به تروینامه؛ گزارشگر و ١٧مربوط به بازداشت خودسرانه  یگروه آار. ران فرستادیا یاسالم

ر یژه شكنجه و ساینامه؛ گزارشگر و ٧ژه استقالل قضات و وآال ینامه؛ گزارشگر و ٢٠ان يده و بيعق یحق آزاد

نده یك نامه؛ نمایژه حقوق بشر مهاجران ینامه؛ گزارشگر و ٢۴ز يرآميا تحقی یرانسانيرحمانه، غ یا رفتار بیها  مجازات

 ١٠ل و عواقب آن یه زنان، داليژه خشونت علینامه؛ گزارشگر و ٢٣ت مدافعان حقوق بشر ينه موقعيرآل در زميژه دبیو

 .اند ك نامه فرستادهیژه حق آموزش و پرورش ینامه و گزارشگر و ٣ده يا عقین ید یژه آزادینامه؛ گزارشگر و


