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 خالصه

 مجمع عمومی ارائه شده که در آن مجمع از دبیرکل 229/95قطعنامه گزارش حاضر مطابق با 

ارائه دهد. این گزارش الگوها و  مجمعبه آن در اجالس شصت و ششم  گزارشی کرد خواستدر

اطالعاتی درباره  داده،وضعیت حقوق بشر درجمهوری اسالمی ایران را نشان  بارهدر تحوالت

، ازجمله توصیه ها برای بهبود اجرای آن ارائه می 229/95پیشرفت حاصله در اجرای قطعنامه 

کرد به نگرانی های اساسی خواست دروری اسالمی ایران در آن قطعنامه، مجمع از جمه دهد.

و درخواست های ویژه برای اقدام که در  (A/65/370مشخص شده در گزارش پیشین دبیرکل )

 ( یافته می شد، 161/93، 198/92، 179/94قطعنامه های  قطعنامه های پیشین مجمع )

بشر، در قانون و در عمل، در طور  کامل به تعهدات خود در زمینه حقوق ه و ب کند رسیدگی

 . احترام بگذارد رابطه با تعدادی مسایل و نگرانی های به ویژه شناسایی و تعیین شده،
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 اول مقدمه 

مجمع  229/95قطعنامه  متعاقبایران  اسالمی درجمهوری بشر حقوق وضعیت گزارش حاضردرباره -1

 مجمع که در آن مجمع از دبیرکل خواست در شصت و ششمین اجالس آن بهعمومی ارائه می شود 

 تحوالتو گزارشی موقت به شورای حقوق بشر در اجالس شصتم آن ارائه دهد. این گزارش الگوها و 

در تی درباره پیشرفت حاصله در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران را نشان و اطالعا

رویه اجرای این قطعنامه به دست می دهد. این گزارش همچنین بر مشاهدات نهادهای معاهده و 

 های ویژه شورای حقوق بشر متکی است.

 ایران اسالمی جمهوریموارد ارتکاب نقض حقوق بشر در (A/65/370)از زمان گزارش پیشین دبیرکل  -2

ادامه یافته است. نقض اینگونه حقوق، به ویژه در مورد مدافعان حقوق بشر، فعاالن حقوق زنان، 

نگرانی ها درمورد شکنجه، قطع ابراز روزنامه نگاران و مخالفان دولت ادامه یافته و تشدید شده است. 

ق بشر خودسرانه و محاکمات ناعادالنه همچنان از سوی سازوکارهای حقواعضا، بازداشت های 

اجرای مجازات مرگ، ازجمله مجازات های  2011سازمان ملل متحد افزایش می یابد. از آغاز سال 

اشته است. اعدام زندانیان سیاسی و خالفکاران نوجوان نیز د توجهی قابل افزایش مرگ در مالعام،

لیت پابرجا بود گزارش داده شد. آزادی بیان و اجتماعات همچنان محدود بود. تبعیض علیه گروه های اق

به وضعیت نسبت  2011و در بعضی موارد به تعقیب و آزار رسید. شورای حقوق بشر در مارس 

و با تصویب قطعنامه ای رویه ویژه جدیدی در زمینه  حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران دقیق شد

 رقرار کرد.( ب6/19)قطعنامه  ایران اسالمی درجمهوری بشر حقوقماموریت کشوری درباره وضعیت 

 درگیریپروتکل اختیاری حقوق کودک در زمینه اگرچه بعضی تحوالت مثبت نیز رخ داد، از جمله امضای  -3

اهر شدن آن در ایران؛ ظ اسالمی جمهوریسوی از  2010کودکان در مناقشات مسلحانه در سپتامبر

کنفرانس  قضایی همراه با دفتر کمیساریای  برگزاری؛ و 2010برابر کمیته حذف تبعیض نژادی، در اوت 

 .2010عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،  در دسامبر

در  (، اشاره شده، دبیرکلA/HRC/16/75همچنان که در گزارش موقت دبیرکل به شورای حقوق بشر ) -4

قات مالدبیرکل شورای عالی حقوق بشر ایران با محمد جواد الریجانی،  در نیویورک 2010نوامبر  16

کرد. دبیرکل چند مساله مربوط به حقوق بشر، مانند محدودیت ها برای مدافعان حقوق بشر، مجازات 

اعدام ازجمله اعدام نوجوانان، و مسایل مربوط به حقوق اقلیت ها را مطرح کرد. آقای الریجانی اظهار 

ما قطعنامه اخیر همکاری کلی با سازمان ملل متحد را ارج می نهد ا ایران اسالمی جمهوریداشت 

 را نکوهش کرد. ایران اسالمی جمهوریمجمع عمومی در زمینه وضعیت حقوق بشر در 

 

 مسایل موضوعی  -دوم

شکنجه و رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ازجمله شالق زدن و  -الف

 قطع عضو

 

ممنوعیت استفاده از تمامی اشکال شکنجه به منظور گرفتن اقرار یا کسب اطالعات در قانون  با وجود -5

تحقیرآمیز در محل های گوناگون  اساسی، دریافت گزارش ها درباره شکنجه و رفتار غیر انسانی یا

ر سال دتحقیرآمیز یا غیرانسانی شکنجه و سایر رفتار یا مجازاتبازداشت، ادامه دارد. گزارشگر ویژه 

مشترک، برای  پیام 16فراوانی درباره ادعاهای جدی که وی دریافت کرده، ازجمله  پیام های 2010

گزارش به  در درضمیمه ای 2011مسووالن ایرانی ارسال داشته است. گزارشگر ویژه در اول مارس 

شده،  بانگرانی به روش های گوناگون بدرفتاری اعمال ،(A/HRC/16/52 Add.1) شورای حقوق بشر

ازجمله موارد کتک زدن، قراردادن افراد تحت فشار، محرومیت از مراقبت های پزشکی و حبس های 

وی گفت چنین بدرفتاری هایی بیشتر بر مدافعان حقوق بشر،  انفرادی طوالنی مدت اشاره کرد.

های روزنامه نگاران، فعاالن اجتماعی، فعاالن سیاسی، گروه های دینی وافراد وابسته به گروه 

 گوناگون اقلیت تاثیر می گذارد.

در پیامی مشترک توجه مسووالن را به  2010سپتامبر 23، در 1رویه های ویژه  مامورانتعدادی از  -9

مورد عبدهللا مومنی، عضو و سخنگوی شورای مرکزی سازمان فارغ التحصیالن دانشجویان دانشگاه 

ایران اسالمی ادوار تحکیم وحدت( جلب کرد که  )سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی جمهوری

درمعرض شکل های گوناگون بدرفتاری وشکنجه  2006طبق گزارش ها از زمان دستگیری در 

قرارگرفته بود. آقای مومنی براساس اطالعات دریافتی به محض دستگیری و در تمامی مدت بازجویی 

اعدام و تجاوز تهدید شده و مجبور شده  خود در معرض کتک، مشت و لگد قرار داشت. او همچنین به



در اظهارنظر خود درباره این گزارش  بود مدت های طوالنی روی یک پا بایستد. مسووالن ایرانی در

 مورد این که آقای مومنی در معرض اقدام غیرقانونی بوده ابراز تردید می کنند.

ل اصلی نگرانی است که موارد مکرر قطع عضو و مجازات بدنی مانند شالق زدن همچنان دلی -7

مسووالن آن ها را به عنوان مجازات های اسالمی موجه می دانند. رسانه های ایران در طول دوره 

معاون مربوط به این گزارش، گزارش هایی درباره مجازات های قطع عضو و شالق زدن منتشر کردند. 

سان رضوی تاکید کرد قطع اعضا در ارتباط با یک مورد قطع عضو در خرا 2011مارس  19قوه قضاییه در

دادستان عمومی مشهد   2بخشی از مجازاتی است که برای خالفکاران ویژه در نظر گرفته می شود.

 3اعالم کرد اعضای بدن دو دزد قطع خواهد شد.  2011ژانویه  13نیز در 

در مال   ووسکا گنبد شهر در 2010اکتبر  20در  را چهار فرد متهم به اخالل در نظم و امنیت عمومی -8

در میدان امام خمینی  2011مردی متهم به سرقت در اول مارس  4زدند.ضربه شالق  74هریک عام 

 2011ژوئن  9دادگاه استیناف تهران در  5ضربه شالق مجازات شد. 70شهر المرد در حضور مردم با 

 74وت نقدی تولید شرکت دخانیات را به مجازا رییس صنعت و پیشین مدیر اجرایی اصلی و معاون

 دررسانه های ایران   9ضربه شالق به اتهام کالهبرداری و سواستفاده از اعتبارت دولت محکوم کرد.

دبیرکل شورایعالی حقوق بشر ایران نوشتند شالق زدن نه شکنجه بلکه به نقل از   2011 ژوئن اول

 7مجازات و مکافات است.

کردن مجرمی با اسید با توجه گسترده بین  نابینا حکم صادرشده از سوی قوه قضاییه ایران برای  -6

پس از این که آمنه بهرامی پیشنهاد ازدواج او را رد  2004المللی مواجه شد. مجید موحدی در سال 

 2008شدید وی شد. دادگاهی در  دیدگی کرد با اسید به وی حمله کرد و باعث نابینایی و آسیب

 هم 14شم موحدی اورا کور کنند. قرار بود این حکم در حکم داد با ریختن پنج قطره اسید در هر چ

مسووالن   8به تاخیر افتاد.شرایط پزشکی  اجرای حکم به علت آماده نبودنبه اجرا درآید اما  2011

ایرانی گزارش دادند خانم بهرامی سرانجام حمله کننده به خود را بخشید و از تقاضای خویش برای 

 قصاص چشم پوشید.

 

 رگ ازجمله اعدام های علنیمجازات م -ب

تغییری در اعمال مجازات اعدام  2011از زمان گزارش موقت دبیرکل به شورای حقوق بشر در مارس  -10

نیامده است. افزایش تعداد اعدام ها، ازجمله اعدام ها در حضور مردم، با تعداد زیاد اعدام،  به وجود

مورد  252گفته عفو بین الملل، عالوه بره ت. باس ربوط به مواد مخدر، ادامه یافتهمبه ویژه در موارد 

اعدام مخفیانه  300که اجرای آن ها رسما اعالم شده گزارش ها حاکی از بیش از   2010در اعدام 

گفته منابع رسمی ه دیگراست که ادعا شده بیشتر در زندان وکیل آباد مشهد صورت گرفته است. ب

 185بعضی از منابع این رقم را تا  هانجام شده ک 2011ژوئن 20مورد اعدام از اول ژانویه تا  140حدود 

به تعداد زیاد اعدام ها  2011مه  13در  ایران بشر حقوق عالی شورای دبیرکل 6مورد اعالم کرده اند.

اضافه این مسووالن  10اذعان کرد و آن را به تالش ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نسبت داد.

ایران فقط قاچاقچیان بزرگ و کسانی را که سابقه قاچاق دارند اعدام  المیاس جمهوری می کنند

 عالی می کند و در بعضی موارد اعدام شدگان جرایم جدی دیگری مرتکب شده اند. کمیساریای

هشدار داد و از  2011افزایش چشمگیر اعدام ها از شروع علنا درباره  2011فوریه  2در  بشر حقوق

خواست  به منظور لغو مجازات مرگ زمانی را به عنوان آخرین مورد اعدام ها  ایران اسالمی جمهوری

به اتفاق براین، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه، اعالم کند. عالوه 

در اعالمیه ای علنی درباره افزایش چشمگیر محکومیت های  گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال،

ی به رسمیت شناخته شده بین المللی انجام می شوند، هشدار حفاظتوجود تدابیر که بدون ،مرگ

به طور دولت ایران می گوید تمامی الزامات واقدامات قانونی در پرونده های مربوط به مواد مخدر داد. 

 ند. کامل انجام می شو

مسووالن ایرانی فرستاد پیام هایی برای  خودسرانه، یا شتابزده فراقانونی، های اعدام ویژه گزارشگر -11

در آن ها درباره روند و الگوی اعدام ها، که بر ایرانیان و ملیت های خارجی تاثیر می گذارند، ابراز  و

نگرانی کرد. وی با نگرانی شدید گفت مجازات مرگ همچنان برای جرایم غیرجدی اعمال می شود و 

ژانویه  29شگر ویژه در پیامی به تاریخ قانونی الزم همراه نیستند. این گزار تشریفاتمحاکمات با 

نفر، بیشتر از محکوم شدگان به جرایم مربوط به مواد مخدر، بین  147حداقل اظهار داشت  2011

از این اعدامی ها شهروندان کشورهایی مانند نفراعدام شده اند. چند  2011و ژانویه  2010اکتبر 

از اعدام ها به نمایندگان کنسولی این کشورها غنا، نیجریه و فیلیپین بودند که ظاهرا موضوع پس 

اطالع داده شد. کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسیده است که مجموعه ای گسترده از خالف ها، 

ازجمله جرایم مربوط به مواد مخدر، درخارج از شمول "جدی ترین جرایم" قرار می گیرند که برای آن 



 کمیساریای. کنید(نگاه   20/4A/HRC ،  51به پاراگراف توان مجازات مرگ در نظر گرفت )نها شاید 

رویه های ویژه نیز درباره اعمال مجازات مرگ در خالف های دارای ماهیت  مامورانو  بشر حقوق عالی

 برای مسوالن ایران پیام فرستادند.  ،مانند لواط ،جنسی

این  18به اجرا در آمد. ماده  2011ژانویه  4تصویب و از  2010قانون ضد مواد مخدر تازه ای در دسامبر  -12

مواد مخدر در نظر گرفته و همچنین مجازات هایی  عمده قانون مجازات مرگ را برای قاچاقچیان و تجار

سال برای حمل یا قاچاق هر مقدار از مواد مخدر پیش بینی کرده  15مانند ممنوعیت سفر از یک تا 

هار داشت قانون تازه مواد مخدر معایب و نواقص معاون امور حقوقی دادستان کل اظ 11است.

، قوه قضاییه به دادن هشدارها در زمینه با وجود این12بسیاری دارد که بازبینی آن را ایجاب می کند.

اتخاذ رویکردی قاطعانه تر در برخورد با قاچاق مواد مخدر ادامه داد و تاکید کرد قاچاقچیان مواد مخدر و 

اعالم  2011مه  26دادستان تهران  13اساس قانون جدید اعدام خواهند شد.تجارعمده مواد مخدر بر

نفر متهم به ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر، ازجمله برای بعضی از قاچاقچیان  و  300کرد برای 

رییس پلیس ضد مواد مخدر   14روسای باندهای بزرگ مواد مخدرحکم مجازات مرگ صادر شده است.

روز پیش از آن در رابطه با فروش،  70را طی نفر  11،000ر دستگیری بیش از خب 2011مه  20در 

  15متامفتامین )شیشه( افشا کرد.حمل و نقل، انتقال و مصرف 

اعمال مجازات مرگ به اتهام محاربه )دشمنی با خدا( باردیگر عامل نگرانی در طول دوره تحت  -13

ازجمله علی صارمی، جعفرکاظمی، حسین  نفر،20،بیش از بررسی بود. براساس اطالعات دریافتی

 باخضری و محمدعلی حاج آقایی در طول دوره این گزارش به اتهام محاربه اعدام و چند نفر دیگر 

اتهامات مبهم  به مجازات مرگ محکوم شدند. در قانون ایران، محاربه به خشونت مسلحانه مربوط 

ضمن ابراز تردید نسبت به  خودسرانه، یا شتابزده فراقانونی، های اعدام ویژه گزارشگرشود. می 

اتهاماتی ابراز نگرانی کرد علیرغم درخواست های مکرر، دولت پیچیده و نامشخص چنین  ماهیت

مجازات  تحمیلنتوانسته تعریفی دقیق و روشن از محاربه ارائه دهد. وی همچنین در مورد سازگاری 

 حقوق بین الملل ابراز نگرانی کرد. سبت بهنچنین اتهاماتی با تعهدات ایران مرگ برای 

 25اجرای بعضی از احکام اعدام  در مالعام ادامه یافت. مطابق گزارش های مطبوعات ایران، حداقل  -14

درحضور مردم به دار آویخته شده اند. دادستان کل  2011نفر، ازجمله ظاهرا دو نوجوان از شروع 

 مقتضیات اعدام در مالعام برای نی دو نفر تاکید کردبه دنبال اعدام عل 2011مه  26کرمانشاه در 

 19جرایم ایفا می کند.امر بازدارندگی  درمحوری و اساسی  اجتماعی ضروری است و نقشی

خود تکرار اعدام های علنی را  2011فوریه  2کمیساریای عالی حقوق بشر در اعالمیه عمومی 

کرده اند اعدام در مالعام ماهیت بی  محکوم کرد. سازوکارهای بین المللی حقوق بشر اعالم

 به دور از ویژگی های رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات اعدام را تشدید می کند و تاثیری

 انسانی برقربانی می گذارد و باعث درنده خویی شاهدان مراسم اعدام می شود.

 

 اعدام خالفکاران نوجوان  -ج

 

به تاکید بر اعدام خالفکاران  ویژه های رویه مامورانتعدادی از و بشر حقوق عالی کمیساریایدبیرکل،  -15

دبیرکل در گزارش موقت خود به شورای حقوق نوجوان به عنوان عامل نگرانی شدید ادامه می دهند. 

بشردرباره تکرار اعدام های نوجوانان به شدت ابراز نگرانی کرد. گزارش شده است حداقل دو نوجوان 

اطالعات عفو بین الملل این دو نوجوان خالفکار  براساسحت بررسی اعدام شده اند. در طول دوره ت

سالگی مرتکب شده  18به دنبال محکومیت به تجاوز و قتل، که پیش از رسیدن به  2011آوریل  20در 

 18تحمیل مجازات مرگ به افرادی که پیش از رسیدن به  بودند، در مالعام در بندرعباس اعدام شدند.

حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون گی مرتکب جنایت شده اند نقض میثاق بین المللی سال

 حقوق کودک است که جمهوری اسالمی ایران کشور طرف هر دوی این معاهدات است.

، گفتند اگرچه سن ایران بشر حقوق عالی شورای دبیرکل ،نقل از آقای الریجانیرسانه ها به   -19

مجرمان جوان را ارزیابی سال است قضات اختیار دارند بلوغ فکری  18مسوولیت جزایی در ایران زیر 

کنند و متوجه شوند آیا متهم توانایی برعهده گرفتن مسوولیت اقدام ارتکابی را دارد یا خیر. با این 

 18وجوان تا رسیدن سن متهم به حال، وقتی جریان رسیدگی به پرونده های مربوط به خالفکاران ن

سالگی ادامه می یابد خطر اعدام آنان بیشتر می شود. مسووالن ایرانی می گویند به بازپروری 

قوه قضاییه در داده می شود.  اولویتمجرمان نوجوان و بازگشت کودکان به زندگی عادی و اجتماع  

تعلیق درآورد وغالبا برای میانجیگری بین  با صدور فرمانی غیرالزامی اعدام نوجوانان را به حال 2005

خانواده ها در چنین مواردی اقداماتی به عمل آورده، حتی به فرد محکوم از لحاظ مالی کمک کرده تا 

دادستان کل در تهران خبر می  ری وابسته به دفترامبلغ دیه را بپردازد. دولت ایران از ایجاد یک گروه ک



و دیگر کارشناسانی است که تالش می کنند در چنین مواردی دهد که شامل مددکاران اجتماعی 

بین خانواده ها میانجیگری نمایند. این امید وجود دارد که این ابتکار به عنوان الگویی برای استان های 

مفاد قانون های اصالح شده بر اساس دیگر مفید واقع شود. مسووالن همچنین گزارش می دهند 

 از سبکجای همه مجازات ها برای جرایم به ای نگهبان ارسال شده، برای نوجوانان، که به شور

 استفاده خواهد شد.  تدابیر آموزشی و تادیبی و تهذیبی

در طول دوره تحت بررسی در پاسخ به  خودسرانه، یا شتابزده فراقانونی، های اعدام ویژه گزارشگر -17

نوجوانی به مرگ محکوم شده بودند چند اطالعات دریافتی درباره افرادی که برای جرایم ارتکابی در 

بشر نیز از طریق اعالمیه های علنی و مذاکرات خصوصی با  حقوق عالی کمیساریای  پیام صادر کرد.

 13مسووالن ایرانی به مداخله در پرونده های فردی ادامه داد. برای مثال، کمیساریای عالی در 

برای احسان رنگرز طباطبایی و ابراهیم ام مرگ در نامه ای به دولت درباره صدور احک 2011ژانویه 

محکومیت آنان به اتهام لواط، برای جرایمی که ظاهرا قبل از رسیدن به سن بلوغ  علت حمیدی به

 مرتکب شده بودند، به شدت ابراز نگرانی کرد.

 

 سنگسار به عنوان روش اعدام -د

 

وری اسالمی ایران رو به کاهش با سنگسار در جمه اگرچه به نظر می رسد اعمال مجازات مرگ  -18

 رویه ماموران از تعدادی 17نهاده است، قوه قضاییه همچنان به صدور احکام سنگسار ادامه می دهد.

عبادی و بوعلی جانفشانی، که   سریمهتوجه دولت را به پرونده    2010ژانویه  27در  18 ویژه های

دادگاهی کیفری در ارومیه آنان را به جرم زنا به اعدام با سنگسار محکوم کرده بود، جلب کردند. حق 

انتخاب وکیل مدافع در جریان محاکمه ظاهرا از آنان سلب شده بود. دادگاه استیناف آذربایجان غربی 

 ویژه های رویه ماموراندر پاسخ به  2010اکتبر  7در  ظاهرا محکومیت مرگ آنان را تایید کرد. مسووالن

گزارش دادند این پرونده در حال حاضر در دادگاه جنایی استان آذربایجان غربی تحت بررسی است و 

 هیچ حکمی درباره آن صادر نشده است.

نان که در مسووالن ایرانی می گویند اعدام افراد متاهلی که مرتکب زنا می شوند با سنگسار، همچ -16

قانون جزا تجویز شده، به عنوان عامل بازدارنده برای محافظت از خانواده و اجتماع مفید است و اثبات 

تشکیل شد  2010در کنفرانسی قضایی که در دسامبر چنین اتهاماتی، به عمد، بسیار دشوار است. 

اظهار داشت  رانای بشر حقوق عالی شورای دبیرکلزیر نگاه کنید(  48-51)به پاراگراف های 

سنگسار را نباید به عنوان "روشی برای اعدام" طبقه بندی کرد، بلکه بیشتر روشی برای مجازات 

 درصد سنگسار شدگان زنده می مانند. 50به گفته وی روشی مالیم تر است زیرا است که 

در اعالمیه ای مشترک به علت اعدام قریب  2010ژوئن  24در  16ویژه های رویه ماموران  از تعدادی -20

بانو آشتیانی، که به اتهام زنا با محکومیت مرگ با سنگسار مواجه بود، ابراز نگرانی کردند.  الوقوع 

به زنا هنگام حیات  بعدها ، اماه بودبه جرم قتل شوهرش محکوم شد 2009خانم آشتیانی در 

ضربه  66ده و ود. وی تاکنون پنج سال زندانی بگردیمحکوم  همسرش نیز متهم و به مرگ با سنگسار

مسووالن  در جریان محاکمه جاوید هوتن کیان، وکیل مدافع او، و سجاد قادرزاده، شالق خورده است. 

پسرش را دستگیر واعترافات وی را نیز از تلویزیون پخش کردند، که موجب نگرانی های شدید درباره 

مه شد. مسووالن ایرانی گفتند با وجود این که حکم نهایی دادگاه در تایید عادالنه بودن جریان محاک

  حکم هنوز اجرا نشده است.  اما  حکم سنگسار است، 

 

 حقوق زنان -ه

 

، مشاغل مجلس شورای اسالمی(، شوراهای محلی)در پارلمان زنان فزاینده مسووالن برحضور  -21

برای مثال گزارش ها حاکی است   کید می کنند.یریتی، همچنین تحصیالت عالی تاددولتی و م عالی

افزایش یافته  2011نفر در  482به  2005نفر در  45از  وزارت آموزش تعداد زنان در مناصب مدیریتی

 2700دختر در آموزش عالی پذیرفته شدند که افزایشی  360309در سال تحصیلی قبل است. 

 در سه دهه است.درصدی 

فعاالن حقوق زنان و روزنامه نگاران و وکالی زن دادگستری همچنان با در طول دوره تحت بررسی  -22

گزارشگر ویژه خشونت علیه . مواجه بودند و در مواردی با بازداشت یا ممنوعیت سفر ارعاب و آزار

  در پیام هایی برای مسووالن ایرانی، نسبت به دستگیری مداوم اعضای زنان، دالیل و پیامدهای آن،

ادی، همچنین معروف به مبارزه یک میلیون امضا، همراه با روزنامه نگاران زن و مدافعان مبارزه برای آز

حقوق بشر، که می تواند مستقیما به کار آنان در دفاع از حقوق بشرمربوط باشد، ابراز نگرانی کرد. 



اجازه  مسووالن می گویند فعاالنی که در چارچوب مبارزه یک میلیون امضا کار می کنند نتوانسته اند

های قانونی الزم را دریافت کنند بنا براین فعالیت های آنان غیرقانونی به شمار می آید. این 

مریم در پیامی مشترک نگرانی درباره توقیف فاطمه مسجدی و  2011مارس  22گزارشگران در 

ن مبارزه، ، هنگام گرفتن امضا در چارچوب ای2006مه  7بیدگلی، اعضای مبارزه یک میلیون امضا را در 

در دادگاه "به اشاعه تبلیغات علیه نظام و انتشار مطالب در حمایت  2010اوت  4آنان در  مطرح کردند.

از یک گروه فمینیست مخالف با نظام" متهم و به یک سال زندان محکوم شدند که در دادگاه استیناف 

در دفاع از با کار ایشان  به شش ماه کاهش یافت. در مورد این که توقیف و بازداشت آنان مستقیما

حقوق بشر ارتباط داشته، و درباره خطرهایی که دیگر اعضای این مبارزه با آنها مواجه هستند، نیز 

حقوق زنان ایران وعضو مبارزه یک میلیون امضا طبق فعال  بهرمن،ابراز نگرانی شد. عالوه براین، مریم 

و به خالف هایی در رابطه با امنیت ملی  ردر شیراز دستگی خود درخانه 2011مه  11گزارش ها در

و شرکت او در متهم شد. به نظر می رسد دستگیری این زن با کارش به عنوان فعال حقوق زنان 

ارتباط داشته  2011پنجاه و پنجمین اجالس کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد، در مارس 

دی در یک رویداد جامعه مدنی بود که از باشد. خانم بهرمن ظاهرا یکی از شرکت کنندگان در میزگر

 داده شده بود.  ترتیب "،زنان در توسعهبرای انجمن ایتالیایی "سوی 

مسووالن ایرانی می گویند براساس احکام و مقررات اسالمی زنان ملزم هستند مقررات پوشش   -23

اعالم کرد  2011مه  6فرمانده پلیس امنیت اخالقی در  اسالمی را در اماکن عمومی رعایت کنند.

را به اجرا  اخالقی امنیتدر کشور مستقر شده اند تا طرح  اخالقی امنیت پلیسهزاران پرسنل 

درآورند. وی هشدار داد پلیس به شدت بر همه اماکن عمومی، ازجمله  وسایل نقلیه، نظارت و علیه 

 20همه کسانی که مقررات اخالقی را نقض کنند اقدام قانونی به عمل خواهد آورد.

عالوه بر این، گزارش ها حاکی است پوشیدن لباس های روشن، داشتن ناخن های بلند یا خال، 

همچنین پوشیدن کاله بدون روسری یا شلوارهای چسبان یا کوتاه برای دانشجویان مونث ممنوع است. 

ای مقررات جدید دانشجویان مرد را نیز از رنگ کردن موهای خود، دستکاری ابروها، پوشیدن لباس ه

 اجرای. کمیته کارشناسان تنگ، پیراهن با "آستین های خیلی کوتاه" و استفاده از جواهر منع می کنند

ازدواج های اجباری  احتمال  2010کنوانسیون ها و توصیه های سازمان بین المللی کار در دسامبر 

و زنان برای کار دارای  تبعیض در دستمزد مردانرا به عنوان یکی از دالیل اصلی فرار دختران؛ زودهنگام 

به عنوان زمینه را ، و فقدان مشارکت اقتصادی برای زنان تحصیل کرده و آموزش دیدهارزش یکسان، 

   21.کرد شناسایی زنان تاثیر می گذارند، زندگی های نگرانی که مستقیما بر

 

 حقوق اقلیت ها -و

 

به رسمیت اقلیت های دینی از حقوق بشر برای محدودیت ها در زمینه برخورداری همه جانبه   -24

، همچنان باعث نگرانی جدی است. گزارشگر ویژه آزادی دین شناخته نشده، به ویژه جامعه بهایی

در مورد توقیف و بازداشت  2011یا عقیده در پیوستی به گزارش خود به شورای حقوق بشر در فوریه 

 کمیته ابراز نگرانی کرد.  اعضای جامعه بهایی و موارد مداوم نقض آزادی دینی یا اعتقادی آنان

 اقلیتبر وخامت اوضاع   21کار المللی بین سازمان های توصیه و ها کنوانسیون اجرای کارشناسان

اشاره و نسبت به تبعیض مبتنی بر دین  بهایی جامعه ویژه به نشده، شناخته رسمیت به دینی های

درمورد آنان ابراز نگرانی کرد که دسترسی ایشان را به آموزش، دانشگاه ها و به ویژه مشاغلی در 

بخش عمومی محدود می کند. مسووالن ایرانی می گویند اگرچه بهایی گری در جمهوری اسالمی 

آن از حقوق اجتماعی، مدنی و شهروندی ایران به عنوان دین به رسمیت شناخته نمی شود پیروان 

 برخوردارند.

درگیر در فعالیت به خانه های افراد  2011مه  21نیروهای امنیتی در  ،براساس گزارش های متعدد -25

نفر از اعضای آن را در شهرهای مختلف، ازجمله  15های موسسه بهایی برای آموزش عالی حمله و 

محل نگهداری و وضعیت  و  زاهدان توقیف کردند. تهران گوهردشت، اصفهان، کرج، ساری، شیراز،

در معرض حمالت مداوم  1680بازداشت شدگان نا معلوم است. این موسسه از زمان تاسیس آن در 

به نقل از اعالمیه ای از وزارت علوم و فن آوری  2011  ژوئن   4بوده است. یک خبرگزاری دولتی در 

انونی و تمامی دیپلم ها و مدارک صادر شده از سوی آن خبر داد فعالیت های موسسه فوق غیرق

  22فاقد اعتبار قانونی است. 

 2010بازداشت و در ژانویه  2008هفت نفر دیگر از رهبران جامعه بهایی که در مه  2010 اوت در -29

سال کاهش یافت. اما دادگاه  10سال زندان محکوم شدند که متعاقبا به  20محاکمه شده بودند به 

در دیدار  بشر حقوق عالی کمیساریایساله اولیه را تایید کرد. 20ظاهرا حکم زندان  2011رس در ما



این محاکمات  در الن ایرانی یا در نامه هایی به آنان چند بار این موضوع را مطرح و از این کهوبا مسو

مسووالن  رد.به شدت ابراز نگرانی ک نشده و برگزاری آن ها عادالنه نبوده رعایتتشریفات قانونی 

خصوصی و اتهام های مربوط به امنیت ملی متعدد  گزارش می دهند این هفت نفر به علت شکایات 

 محکوم شده اند و نه به علت اعتقادات خود. 

رسیدن گزارش ها درباره در معرض توقیف و آزارهای خودسرانه قرارداشتن مسیحیان، به ویژه  -27

 30در  23ویژه های رویه ماموران  از عدادیت دامه دارد.کسانی که تازه مسیحی شده اند، همچنان ا

با امضای درخواستی اضطراری توجه دولت ایران را به توقیف دو کشیش پروتستان،   2010دسامبر 

-خانجانی و یوسف نادرخانی به اتهام ارتداد و برگشتن از دین جلب کردند. آقای صادق -بهروز صادق

قای نادرخانی از توقیف و به ارتداد، کفر و تماس با دشمن متهم شد. آ 2010خانجانی ظاهرا در ژوئن 

مجرم  2010او در سپتامبر  متهم است. تبلیغ دین مسیحیت زندانی بوده و به ارتداد و 2006اکتبر 

تقاضای فرجام کرد اما  2010اگرچه در دسامبر  نادرخانی آقایشناخته و به مرگ محکوم شد. 

 همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارد.

هیجدهم و نوزدهم جمهوری اسالمی  ادواریگزارش های کمیته حذف تبعیض نژادی پس از بررسی  -28

از برخورداری محدود از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع  2010ایران در اوت 

ازجمله عرب، آذری، بلوچ و کرد و بعضی جوامع غیرشهروند به ویژه در زمینه مسکن، آموزش، آزادی 

شد اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد. این کمیته خواستار با وجود ر ،بیان و دین، بهداشت واشتغال

کارکنان و توجه ویژه به گزارش های مربوط به استفاده از ضوابط "گزینش"، روشی برای انتخاب که 

مقامات آینده دولت را ملزم می سازد وفاداری خود را به جمهوری اسالمی ایران و دین رسمی نشان 

گزینش می تواند فرصت های اشتغال و مشارکت سیاسی اعضای  دهند، شد و ابراز نگرانی کرد

) به  .                             محدود کند را جوامع عرب، آذری، بلوچ، یهودی، ارمنی و کرد

CERD/C/IRN/CO/18-19 .)نگاه کنید 

 

 آزادی اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز و آزادی اظهارنظر و بیان -و

 

موارد فراوانی از توقیف، بازداشت، و محکومیت به مجازات های سنگین  تحت بررسیدر تمام مدت  -26

مدافعان حقوق بشر، وکالی مدافع، روزنامه نگاران، وب الگ نویسان و افرادی که نظرهای انتقادی 

در پیوست  ترویج و حمایت از حق آزادی اظهارنظر و بیان ویژه گزارشگر .داشت وجود ابراز داشتند،

محدودیت های  از ، با نگرانیA/HRC/17/27/Add.1)) 2011خود به شورای حقوق بشر در مه گزارش 

از تحمیلی در قانون و عمل به آزادی بیان و اظهار نظر در جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد. وی 

 نام برد به عنوان عوامل محدود کننده عمده ای 24استفاده از بعضی مفاد مبهم قانون جزای اسالمی

 حق آزادی بیان را محدود می کنند و مجازات های سنگین، ازجمله شالق و زندان در پی دارند.که 

زندانی شدند که تعدادی از آنان به محکومیت های سنگین و  روزنامه نگار 27طبق گزارش ها حداقل  -30

طبوعات روزنامه نگاری سرشناس و برنده جایزه آزادی م ،مجازات های دیگر رسیدند. احمد زیدآبادی

آقای  درحال حاضر دوره زندان شش ساله را می گذراند. ، 25یونسکو/ گیلرموکانو 2011جهان 

"توطئه برای دستگیر و به "تبلیغات علیه نظام" و  2006زیدآبادی پس از انتخابات ریاست جمهوری 

عالیت و به شش سال زندان، پنج سال تبعید و ممنوعیت تمام عمر از ف متهم ایجاد آشوب عمومی"

سیاسی، اجتماعی و روزنامه نگاری و نوشتن و سخنرانی محکوم شد. فریبرز رییس دانا، اقتصاددان 

به یک سال زندان محکوم  2011ژوئن  13ایرانی که از کاهش یارانه ها از سوی دولت انتقاد کرد، در 

تهیه اعالمیه های شد. به گزارش ایسنا، آقای دانا به "عضویت غیرقانونی در یک انجمن نویسندگان، 

فتنه گران، سخن گفتن علیه رژیم، مصاحبه با بی بی سی و صدای امریکا، و متهم مطبوعاتی برای 

 کردن جمهوری اسالمی به بدرفتاری با زندانیان" متهم شده بود.

مبارزه کنونی بر صنعت فیلم نیز تاثیر گذاشته و فیلمسازان شناخته شده را در معرض آزار،  -31

چند مورد، پیگرد قرارداده است. جعفرپناهی، فیلمسازی تحسین شده در سطح  بین  دستگیری، ودر

المللی که مورد او باعث توجه چشمگیر بین المللی شد، به شش سال زندان، همراه با ممنوعیت 

، سفر به خارج و مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی ساله فیلمسازی، فیلمنامه نویسی 20

  29دستگیر و به تبانی و تبلیغات علیه نظام متهم شد. 2010محکوم شد. آقای پناهی در مارس 

محمد رسول اف، فیلمساز دیگر، به شش سال زندان برای اتهاماتی ازجمله تبانی و تجمع، و تبلیغات 

 27علیه نظام محکوم شد.

بر سر راه رسانه ها بر رسانه های چاپی، وب الگ ها و وب سایت ها نیز تاثیر گذاشته  موانع کنونی -32

 6دی ) 6گزارش داد هیات نظارت بر مطبوعات ایران  انتشار هفته نامه  2011ژوئن  12است. ایرنا در 



(Deh28  .اپ چبرای  2010نوامبر  22 در چلچراغ، هفته نامه اصالح طلب،انتشار را ممنوع کرده است

روزنامه آسیا که برای انتقاد از  2010همچنین در اوت  26مقاالتی مخالف اخالق عمومی ممنوع شد.

برنامه های اقتصادی دولت معروف است ممنوع شد. مسووالن می گویند آزادی مطبوعات براساس 

 و ویژهتضمین شده و به خالف های مطبوعاتی در دادگاه  1689و قانون مطبوعات  اساسیقانون 

 علنی مطبوعات رسیدگی می شود که روزنامه نگاران در آن از حق دفاع حقوقی برخوردارند. 

تعدادی از مدافعان برجسته حقوق بشر به اتهام خالف های مربوط به امنیت ملی دستگیر و به  -33

مجازات های نامتناسب و سنگین و ممنوعیت سفر محکوم شدند. دیگران، ازجمله اعضای خانواده 

درباره  2010نوامبر  23با ارعاب و آزار مواجه شده اند. کمیساریای عالی حقوق بشر در  های آنان

وضعیت مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران ابراز نگرانی و دولت را ترغیب کرد آزادی بیان 

کند. مدافع حقوق بشر باز  الیو اجتماعات را به طور کامل تضمین و فضای بیشتری برای فعاالن و وک

در  گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر پیام های زیادی درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر

 جمهوری اسالمی ایران برای مسووالن ایرانی فرستاده است. 

وکیل سرشناس حقوق بشر که در دفاع از پرونده های پرسروصدای بسیاری  مورد نسرین ستوده، -34

 2010سپتامبر  4ا توجه چشمگیری مواجه شد. خانم ستوده شرکت داشته، در سطح بین المللی  ب

یک پیام ارسال دستگیر و به "اقدام علیه امنیت کشور"،  نداشتن حجاب اسالمی در جریان 

، که به وسیله شیرین فیلمبرداری شده، "تبلیغات علیه نظام"، و عضویت در مرکز مدافعان حقوق بشر

ه، متهم شده است. اعتقاد همگانی این است که علت عبادی، برنده جایزه نوبل صلح ایجاد شد

سال  11به  2011ژانویه  8تشکیل پرونده علیه وی فعالیت او به عنوان مدافع حقوق بشر است. او 

و ممنوعیت سفر به خارج محکوم شد. قوه  سال محرومیت از پرداختن به کار قضایی 20زندان و 

د. مسووالن ضمن تایید محکومیت خانم ستوده، گردیت او خواهان لغو پروانه وکال 2011قضاییه در مه 

می گویند حکم او قابل فرجام خواهی است. رضا خندان، همسر خانم ستوده که علنا برای رفتار 

از سوی مسووالن برای بازجویی احضار و به  2011ژانویه  19عادالنه با همسرش مبارزه کرده، در 

هزار دالری آزاد  50م شد. آقای خندان با سپردن وثیقه دروغ پراکنی و تشویش اذهان عمومی مته

شد اما با خطر مجازات های بیشتر از سوی مسووالن مواجه است. عالوه بر اظهارات علنی 

در نامه ای به دولت بر نگرانی ها  معاون کمیساریای عالی برای حقوق بشر کمیساریای عالی،

 درباره پرونده های خانم ستوده و دیگر فعاالن حقوق بشر تاکید کرد.

در حال حاضر در پارلمان در دست  آن ها بر نظارت و قانون جدیدی درباره ایجاد سازمان های غیردولتی -35

جامعه مدنی و  بررسی است. پیش نویس این الیحه خطر محدود کردن شدید استقالل سازمان های

فعالیت های طیفی گسترده از عوامل، ازجمله مدافعان حقوق بشر، فعاالن حقوق زنان، ممانعت از 

اتحادیه های تجاری و معلمان را در پی دارد. براساس این پیش نویس، برای تشکیل همه اجتماعات 

میته عالی"، که تماس با سازمان های بین المللی گرفتن اجازه قبلی از "ک گرفتن غیرسیاسی و

پیش نویس این قانون حقوق ایجاد آن در این قانون پیش بینی شده، ضروری خواهد بود. ماده های 

آزادی انجمن و اجتماعات مسالمت آمیز را که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، که 

 محدود خواهد کرد. ه شدت ب شده تعیین جمهوری اسالمی ایران کشور طرف آن است،

پروانه تعدادی از حزب های مخالف لغو و طبق گزارش ها سفر  تعدادی از رهبران به خارج ممنوع  -39

و  به مطبوعات ظاهرا  دستور داده شده درباره رهبران مخالف مطلبی ننویسند شده است. 

درخواست های چنین رهبرانی برای تشکیل اجتماعات بارها رد شده است. میرحسین موسوی و 

رهبران مخالف که می خواستند  در همبستگی با اعتراضات در مصر از مسووالن اجازه  مهدی کروبی،

تحت بازداشت خانگی بوده از هرگونه  2011بگیرند از اواسط فوریه  2011فوریه  14راهپیمایی در 

 تماس آنان با دنیای خارج جلوگیری شده است.

گرفتن اجازه براساس قانون است، اما مسووالن می افزایند تشکیل همه اجتماعات عمومی نیازمند  -37

ول سال گذشته گزارش های بیشتری از محدود شدن اجتماعات آزاد و استفاده از زور افراطی در ط

هنگامی که مخالفان در همبستگی با   2011فوریه  14علیه تظاهرات کنندگان وجود داشت. در 

برای پیشگیری از راهپیمایی مستقر و  معترضان در مصر در تهران راهپیمایی کردند، نیروهای امنیتی

که حد اقل دو کشته و چند مجروح به جا گذاشت. به دنبال درگیری های  موجب درگیری هایی شدند

فوق قوه قضاییه بارها رهبران مخالف را برای نقش آنان در ناآرامی های سیاسی به پیگیری قانونی 

  2011فوریه  18کمیساریای عالی حقوق بشر در  تهدید کرد و خواهان اتخاذ تدابیری علیه ایشان شد.

اظهارات به علت مرگ معترضان در جمهوری اسالمی به شدت ابراز تاسف کرد و نگرانی خود را از 

بعضی از اعضای پارلمان ایران که خواهان اعدام رهبران مخالف شده بودند ابراز داشت. کمیساریای 

 عالی بر اهمیت گفتگو با مخالفان سیاسی برای ایجاد جامعه ای با ثبات تا کید کرد. 



  2005آوریل به نشانه سالگرد تظاهرات  15براساس گزارش های متعدد به مناسبت "روز خشم"  در  -38

جنوب غربی ایران  خوزستان در در جریان اعتراضاتی در استان اهوازی اعراب از تعدادیدر اهواز 

تعداد زیادی ازجمله زنان نیز قبل و در جریان این اعتراضات، که کشته و عده دیگری نیز مجروح شدند. 

دستگیر شدند. گفته مسووالن گردهمایی هایی به منظور برهم زدن نظم و امنیت عمومی بود، ه ب

سیستم ارتباطات، ازجمله اینترنت، محدود شد تا جلوی جریان اطالعات گرفته شود و نیروهای 

امنیتی فراوانی مستقر شدند. ظاهرا در جریان اعتراضات از مهمات واقعی و گازاشک آور استفاده 

عالوه براین در نند. اگرچه مسووالن این ادعا را رد می ک ،کنندگان تلفاتی وارد شد اتشد و به تظاهر

تعدادی از آذربایجانی های ایران، که در جریان تظاهراتی آرام خواهان محافظت زیست  2011آوریل  2

محیطی از دریاچه ارومیه شده بودند به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شدند. مسووالن می گویند 

رش هایی نیز درباره مردمی این گردهمایی غیرقانونی به منظور اخالل در نظم عمومی بود. گزا

دریافت شد که از حضور ایشان در مراسم تدفین و دیگر مراسم مذهبی و گردهمایی ها در دوره تحت 

به مناسبت  ییمانع از گردهمایی ها 2010دسامبر  26بررسی جلوگیری شده است. مسووالن در 

ند وعده ای را ه بودشدکشته   2006پس از انتخابات ریاست جمهوری شدند که افرادی  بزرگداشت

ژوئن  2مذهبی در  -هاله سحابی، دختر عزت هللا سحابی  رهبر فقید ائتالف ملی دستگیر کردند.

در جریان تشییع جنازه پدرش ظاهرا پس از درگیری با نیروهای امنیتی براثر حمله قلبی در  2011

 30گذشت. 

 

 

 دادرسی درجریان الزم قانونی تشریفات فقدان -ح

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسالمی ایران از کشورهای طرف آن است، میثاق  -36

تصریح می کند.  دادرسی درجریان الزم بر تضمین های محاکمه عادالنه و رعایت تشریفات قانونی

در قانون اساسی و نظام حقوقی ایران نیز در نظر بسیاری از تضمین های مربوط به محاکمه عادالنه 

در  کوتاهیرویه های ویژه به ابراز نگرانی شدید در مورد  مامورانو پیش بینی شده است. گرفته 

بازداشت شدگان ادامه دادند. درباره ادعاهای دادرسی  درجریان الزم قانونی تشریفاتزمینه رعایت 

ی استفاده گسترده از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در زندان، استفاده از سلول ها

ممنوع المالقات و عدم دسترسی به وکالی مدافع به انفرادی، بازداشت افراد بدون اتهام، بازداشت 

با صدور اطالعیه ای  2010اکتبر  7در ،31  رویه های ویژه ماموران ویژه ابراز نگرانی شد. گروهی از 

ون اتهامی زندانی، درباره محکومیت سنگین حسین درخشان، روزنامه نگار، که بیش از یک سال بد

بود و از مالقات وی با اعضای خانواده و وکالی مدافع جلوگیری شده  ،ماه در سلول انفرادی 6ازجمله 

شده از طریق روش  گرفتههمچنین شکایت هایی دریافت شد که اعترافات  بود، ابراز نگرانی کردند.

در جریان محاکمات پذیرفته شده اند، و ظاهرا احکام در غیاب  ،های قهری در دوره پیش از زندان

وکالی مدافع صادر شده است. همچنین گزارش هایی از تاخیر محاکمات به علت کوتاهی مسووالن 

 وجود داشت.  و دادرسی در انتقال بازداشت شدگان به دادگاه برای محاکمه

در  داد زندانیان به ویژه زندانیان مواد مخدرگزارش های دریافتی همچنین حاکی از زیادی و تراکم تع -40

گفت درصدی تعداد زندانیان  26است. مدیرکل زندان ها در کرمانشاه با افشای خبر افزایش  زندان ها

نفر جا  950زندانی را در زندانی با ظرفیت  4750به علت زیادی تعداد زندانیان مجبور شده اند 

بودن شرایط در زندان ها اذعان کرده وخواستار افزایش  بنا مناسقوه قضاییه ایران به   32دهند.

بودجه برای بهبود این شرایط شده است. مسووالن می گویند اصالحات در نظام مدیریت زندان ها به 

شده منجر نیزبهبود تسهیالت زندان انفرادی، که فقط در موارد استثنایی از آن ها استفاده می شود، 

 است.

 

سازوکارهای بین المللی حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی حقوق همکاری با  -سوم

 بشر سازمان ملل متحد

 

 ایجاد ماموریت رویه ویژه از سوی شورای حقوق بشر -الف

را درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری  6/19قطعنامه  2011مارس  24در  شورای حقوق بشر -41

در این قطعنامه به بشر حقوق شورای ایجاد کرد.تصویب و ماموریت گزارشگر ویژه را اسالمی ایران 

 ایران اسالمیگزارشگر ویژه ماموریت داد به شورا و مجمع عمومی گزارش دهد و از دولت جمهوری 

همکاری و با دیدار او از ایران موافقت کند و همه به طور کامل خواست با ماموریت دار مورد بحث 

از مالدیو  احمد شهید ای ماموریت را در اختیارش قرار دهد.اطالعات الزم برای فراهم کردن امکان اجر



منصوب  ایران اسالمی جمهوریبه عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در  2011ژوئن  17در 

شد. مسووالن ایرانی انتصاب گزارشگر ویژه را به عنوان اقدامی سیاسی، گزینشی و غیرقابل قبول 

رسانه های  34 ارشگر ویژه اجازه دیداراز این کشور را نخواهند داد.زیر سوال برده، هشدار دادند به گز

اعالم کردند انتصاب گزارشگر ویژه  سخنگوی وزارت امورخارجه به نقل از   2011 ییه ژو 21 درایران 

اقدامی سیاسی و غیرقانونی است و دولت تحت هیچ شرایطی به این   ایران اسالمی جمهوریبرای 

 ورود به کشور را نخواهد داد. فرستاده اجازه 

 

 همکاری با نظام معاهده حقوق بشر سازمان ملل متحد -ب

 

 21در   35عالوه بر تایید پنج معاهده عمده حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران اسالمی جمهوری -42

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره درگیری کودکان در مناقشه مسلحانه  2010سپتامبر

 مضا کرد.را ا

 جمهوریهجدهمین و نوزدهمین گزارش ادواری  2010اوت  5و 4کمیته حذف تبعیض نژادی در  -43

، بررسی (CERD/C/IRN/18-19)  تحویل داده می شد 2009را، که می بایست در  ایران اسالمی

مله رخ  داده، ازج ایران اسالمی جمهوری این کمیته به تحوالت مثبت گوناگونی اشاره کرد که در .کرد

که امکان اختصاص بودجه و ، اصالح برنامه چهارم توسعه، 2005تصویب قانون حقوق شهروندی، در 

 به ویژه استان های ،درصدی از درآمدهای نفت و گاز برای توسعه استان های کمتر توسعه یافته

جامعه بین ، و همکاری فعاالنه این کشور با را به وجود آورده ،محل سکونت گروه های قومی محروم

کمیته اما درباره  . المللی در زمینه مسایل حقوق بشر، مانند ابتکار آن در ترویج گفتگو بین تمدن ها

گزارش های مربوط به تبعیض نژادی روزمره و اظهارات حاکی از تبعیض نژادی و محرک نفرت مقامات 

تی ممکن است در معرض خطر دولتی ابراز نگرانی کرد. کمیته یادآوری کرد زنان دارای خاستگاه اقلی

کنوانسیون بین المللی  دادگاه های ایران هرگز به استناد تبعیض مضاعف باشند. کمیته یادآور شد

حکمی صادر نکرده اند و درباره رفتار حاکی از تبعیض با حذف همه شکل های تبعیض نژادی 

را ترغیب  ایران اسالمی یجمهورشهروندان خارجی در نظام عدالت ایران ابراز نگرانی کرد. کمیته 

  است.  که هنوز تصویب نکرده کند تصویب آن تعداد از معاهدات بین المللی حقوق بشر اقدام به کرد

 

  همکاری با رویه های ویژه سازمان ملل متحد -ج

 

رویه های ویژه موضوعی دعوت نامه  تمامی ماموران برای  2002در ژوئن  ایران اسالمی جمهوری   -44

هیچ ماموریت  2005از ایران دیدن کردند اما از  2005و  2003در مامور صادر کرد. شش  دائمیای 

داری به ایران سفر نکرده است. مسووالن ایرانی در واکنش به این گزارش گفتند مشغول برنامه ریزی 

 بوده اند.  2012برای دعوت از دو گزارشگر ویژه برای دیدار از ایران در 

را  درخواست کرد و این موضوع  نامه دعوت دریافت برای 2005ه شکنجه نخستین بار در گزارشگر ویژ -45

، 2011بود. گزارشگر حقوق غذا در فوریه  2010ده که تازه ترین مورد آن در دسامبرکرهر سال یادآوری 

)تکرار  2009، گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال در 2010گزارشگر ویژه اظهارنظر و بیان در فوریه 

)که   2008(، کارشناس مستقل مسایل اقلیت در 2010و  2006شده در هر دو گزارش مکتوب وی در 

)که تمایل خود را به دیدار موضوع را یادآوری کرد(، و گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده  2010تبر در اک

تکرار کرد( نیز برای دیدار از ایران درخواست داده اند.  2011از این کشور در گزارشی مکتوب در فوریه 

 همه این درخواست ها همچنان معتبر هستند. 

فرستادند  ایران اسالمی جمهوریپیام مکتوب به  38در مجموع   2010رویه های ویژه در  ماموران   -49

پیام  13مورد ادعا نامه بود. مسووالن ایرانی به  2مورد از آن ها درخواست های فوری و  39که 

 جواب دادند. 2010ارسالی در 

قوه قضاییه و نیروهای مسلح به انتصاب  ،لمانمسووالن ایرانی، به ویژه وزارت امورخارجه، اعضای پار -47

به وی اجازه ورود  ایران اسالمی جمهوریگزارشگر ویژه جدید به شدت واکنش نشان و هشدار دادند 

 2011ژوییه  17به کشور را نخواهد داد. آقای الریجانی دبیرکل شورای عالی حقوق بشر ایران در 

 توصیف کرد.  ،فاقد معنای منطقی است انتصاب گزارشگر ویژه را اقدامی یکجانبه که

 

 حقوق بشر سازمان ملل متحدهمکاری با دفتر کمیساریای عالی  -د

 



، دفتر کمیساریای عالی همچنان که در گزارش موقت دبیرکل به شورای حقوق بشر اشاره شده -48

کنفرانسی قضایی در  2010دسامبر 2و  1در  ایران اسالمی جمهوریحقوق بشر و قوه قضاییه  

 حقوق عالی کمیساریای دفتربین   2007از تماس های مستمر در پیتهران تشکیل دادند. این رویداد 

ریاست   ایران اسالمی جمهوری بشر حقوق عالی شورایبرگزارشد.  ایران قضاییه قوه و بشر

 مشترک این رویداد را برعهده داشت. 

المللی: کمال حسین از بنگالدش، والتر کالین از سوئیس، و عایشه شوجونه سه کارشناس بین  -46

. کردند شرکت کنفرانس این در بشر حقوق عالی کمیساریای دفتر اعضایهمراه با  –محمد از مالدیو 

 چند قاضی دادگاه عالی، دادگاه استیناف و دادگاه های انقالب، از جانب ایران شرکت کردند. 

و تدابیر  اجرای عدالت، به ویژه تضمین ها در رابطه بامسایل حقوق بشر  شامل موضوعات کنفرانس -50

برای اشخاص به محض دستگیری و بازداشت پیش از محاکمه، محاکمه عادالنه و رعایت  حمایتی

تشریفات قانونی الزم در مرحله محاکمه، و شرایط بازداشت پس از محکومیت، از جمله پیشگیری از 

در ارتباط با توسعه و پیشرفت  انس همچنین به بررسی تجربه ها و منابع مربوطه شکنجه، بود. کنفر

   آموزشی و حرفه ای قوه قضاییه پرداخت. 

بحث ها بین شرکت کنندگان مجموعه ای گسترده از مسایل  را در بر می گرفت و توجه چشمگیری  -51

کمیته  32سیر کلی  شماره به عناصر گوناگون رویه های محاکمه عادالنه در پرتو عنصر اصلی تف

بحث ها میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی معطوف شد.  14حقوق بشر درباره ماده 

و  دگیدرباره بازجویی قبل از محاکمه، تشریفات دستگیری، صدوراحکام بازداشت، رسیهمچنین 

با خانواده ها،  نظارت قضایی بر بازجویی ها، محدودیت زمانی برای بازداشت موقت، اطالع و ارتباط

دادستان ها و دادیاران درمقابل قضات،  حق عدم اجبار به بیان سخنان و دسترسی به وکال، نقش 

اعتراف برضد خود، نظارت بر مکان های بازداشت، و جدا نگهداشتن متهمان پیش از محاکمه از 

و  ،حفاظت بهزنان ن ایزندانیان محکوم شده، شرایط زندان، نیازهای زنان زندانی، و کودکان همراه 

تضمین های  به کارشناسان شرکت کنندهآموزش قضایی و رشد و توسعه حرفه ای در زندان بود. 

پیش بینی شده در قانون اساسی کشور، و دستورالعمل های اجرایی که از آن زمان به عنوان قانون 

 اجرای آن ها اشاره کردند.، و همچنین به ابهام چشمگیر در قوانین و عدم وضوح در تصویب شده اند

رسما از کمیساریای عالی حقوق بشر دعوت کرد از ایران  2010 فوریه 24 در ایران اسالمی جمهوری -52

اجازه داده  پذیرفت اما درخواست کرد به یک هیات در سطح کاری 2011دیدن کند که وی آن را برای 

. دبیرکل شورایعالی حقوق بشر در برای آماده کردن مقدمات سفر وی از قبل به کشور سفر کند شود

در نامه ای به کمیساریای عالی از چنین هیاتی دعوت به عمل آورد که در زمان  2011ژانویه  24

 شد. می نوشتن گزارش حاضر برنامه ریزی

 

 نتیجه گیری ها و توصیه ها  – چهارم

تاکید  ایران اسالمی جمهوریگزارش حاضر بار دیگر بر حوزه های نگرانی مداوم برای حقوق بشر در -53

گزارش های مربوط به تعداد روزافزون اعدام ها، قطع عضوها، توقیف ها و  از می کند. دبیرکل

به ویژه، مبارزه با فعاالن   بازداشت های خودسرانه ، محاکمات ناعادالنه، شکنجه و بدرفتاری و،

 شده است.  روزنامه نگاران و فعاالن مخالف عمیقا نگرانحقوق بشر، وکالی مدافع، 

را تشویق می کند به نگرانی های اعالم شده در این گزارش و  ایران اسالمی جمهوری دبیرکل دولت -54

درخواست های ویژه برای اقدام که در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی و فرآیند بررسی ادواری 

افع  و فعاالن همگانی پیدا می شوند، رسیدگی کند. دبیرکل نقش مهم و سازنده ای را که وکالی مد

دولت را تشویق می کند آزادی بیان  ،حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر ایفا می کنند یادآوری کرده

 و اجتماعات را به طور کامل تضمین و فضای بیشتری را برای فعالیت مستقل آنان باز کند.

کند مسووالن دبیرکل با توجه به نگرانی ها و مسایل دیگر که در گزارش ذکر شده یادآوری می  -55

اقدامات مثبتی، برای مثال، به منظور پیشگیری از سنگسار به عنوان راهی برای اعدام یا برای 

انجام داده اند. با این حال دبیرکل ابراز نگرانی  ،محدود کردن استفاده از مجازات اعدام مجرمان نوجوان

ده و موارد مشابه گردینجام نمی کند این اقدامات به گونه ای برنامه ریزی شده و ازروی قاعده ا

قانون جزا و قوانین دادرسی همچنان رخ می دهد. وی دولت را تشویق می کند قوانین ملی، به ویژه 

تا مطابقت آن ها با معیارهای بین المللی حقوق بشر تضمین شده  نظر کند تجدیدرا اصالح و نوجوانان

 ،راساس حقوق بین الملل ممنوع هستندو به این شکل های مجازات مرگ و دیگر مجازات ها، که ب



می خواهد با درنظر داشتن لغو مجازات مرگ  ایران اسالمی جمهوری دبیرکل از خاتمه داده شود.

 مهلتی قانونی را درباره اعدام ها اعالم کند.

دبیرکل از امضای اخیر پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در زمینه درگیری کودکان در مناقشه  -59

استقبال می کند و از دولت می خواهد سایر معاهدات بین المللی حقوق بشر را، به ویژه  ،مسلحانه

کنوانسیون حذف همه شکل های تبعیض علیه زنان و کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات 

 جمهوریاز تصویب کند. وی همچنین بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، را که بالتکلیف مانده اند، 

معاهدات گوناگون حقوق بشر قائل  را که برای امضا و تصویب یمی خواهد شروط ایران اسالمی

  شده، همچنان که از سوی نهادهای معاهده ای مربوطه توصیه شده، پس بگیرد. 

برای به روز کردن گزارش های ادواری خود به  ایران اسالمی جمهوری دبیرکل از تالش های اخیر -57

که  ینهایدر مورد اظهارنظرهای و آن را تشویق می کند  ،عاهده ای حقوق بشر استقبالنهادهای م

کمیته حذف تبعیض نژادی در مورد روش های تبعیضی علیه زنان، اقلیت های به وسیله  2010اوت  در

 داده شد، اقدام کند. ارائه قومی و دینی و دیگر گروه های اقلیت

صادر کرد،  دائمهای ویژه شورای حقوق بشر دعوت نامه  ماموران رویهبرای  2002اگرچه دولت در  -58

دبیرکل به ویژه دولت را  هیچ دیداری از ایران صورت نگرفته است. 2005دبیرکل متاسف است که از 

که به تازگی  ،ایران اسالمی جمهوریتشویق می کند با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در 

دیداراز کشور برای  ه منظورهمکاری کامل به عمل آورد و دعوت نامه ای زودهنگام ب ،منصوب شده

 وی صادر کند، و همه اطالعات الزم برای اجرای ماموریت  را فراهم سازد. 

رویه های ویژه،  ماموران دبیرکل همچنان در مورد نسبت کم پاسخ ها به تعداد زیاد مکاتبات ارسالی  -56

رد نقض بسیار شدید حقوق بشر، نگران است و از دولت می خواهد همکاری خود را درباره مواظاهرا 

تاکید دارد  تقویت کند. دبیرکل بر مساعدت ارزشمندی  ،با شورای حقوق بشر در این حوزه بخصوص

نظارت و گزارش دهی در زمینه وضعیت حقوق بشر در  در مورد ند نرویه های ویژه می توا ماموران که 

ایشان امیدوار . دنیاری فنی در حوزه های مربوطه داشته باش، و تسهیل نایرا اسالمی جمهوری

و از مسووالن می خواهد  محقق شوددیدار پیشنهادی کمیساریای عالی حقوق بشر از ایران  است

امکان دسترسی نامحدود وی را به جامعه مدنی و اشخاص مربوطه فراهم سازند و این فرصت را 

  درباره مسایل مطرح شده در گزارش حاضرمغتنم بشمارند. برای گفتگوی اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



؛ گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی اظهارنظر و بیان؛ گزارشگر گروه کاری بازداشت خودسرانه -1
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