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 مجمع عمومی

 

٢٠٠٩سپتامبر  ٢٣  

  خالصه 

است، اضافه کردن اطالعات جدید به گزارش قبلی  ١٩١/٦٣هدف از ارائه گزارش حاضر که مربوط به قطعنامه 

گزارش حاضر تغييرات در .است) A/٤٥٩/٦٣(ر مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران دبيرکل د

این گزارش روندها و . به بعد پوشش می دهد ٢٠٠٨ ژوئنوضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران را از 

ها و بررسی  معاهدهالگوهای گسترده را به تصویر می کشد و توصيف کننده الزامات بين المللی کشور ایران در 

این گزارش بر نگرانی های ویژه ای . ها و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر استمعاهده  های هئيت نظارت بر

تعریف شده، متمرکز است اما در عين حال تغييرات  ١٩١/٦٣که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل شماره 

  .دربر می گيرد ٢٠٠٩خابات ریاست جمهوری سال دنبال انته حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران را ب
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Ι -  مقدمه  

ارائه می شود که در آن از دبير کل خواسته شده بود که در شصت و چهارمين نشست  ١٩١/٦٣رابطه با قطعنامه گزارش حاضر در . ١

  .مجمع عمومی، اطالعات جدیدی در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران ارائه کند

غييرات در وضعيت حقوق بشر در جمهوری گزارش حاضر ت. است) A/ ٤٥٩/٦٣(هدف این گزارش به روز کردن گزارش قبلی دبيرکل . ٢

این گزارش مشاهدات . به بعد، بر مبنای الزامات بين المللی کشور ایران در پيمان ها، پوشش می دهد ٢٠٠٨ژوئن اسالمی ایران را از 

گرانی های ویژه ای در حالی که این گزارش بر ن. ها و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشررا به تصویر می کشد  معاهدههئيت نظارت بر 

تعریف شده، متمرکز است، اما در عين حال دربرگيرنده تغييرات حقوق بشر  ١٩١/٦٣که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل شماره 

  .است ٢٠٠٩دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ه در جمهوری اسالمی ایران ب

ΙΙ - ء و حفاظت حقوق بشرچارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسالمی ایران در ارتقا  

جمهوری اسالمی ایران طيف  ١٩٧٩همانگونه که در گزارش قبلی دبير کل به مجمع عمومی اشاره شده بود، قانون اساسی سال . ٣

اما در عمل در حفاظت کامل حقوق بشر و کارآیی مستقل نهادهای . وسيعی از آزادی های بنيادین و حقوق بشر را تضمين می کند

  .نع بسيار جدی وجود داردمختلف دولت موا

قانون اساسی ایران دربرگيرنده فصل جامعی در مورد حقوق مردم است که در آن، حقوق مدنی و سياسی همراه با حقوق اقتصادی، . ٤

 قانون مجازات و آئين دادرسی جرایم نيز تضمين های مختلف روند را با هدف اطمينان از آئين. اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است

دادرسی قانون و بهره مندی از حق دادرسی عادالنه فراهم می کند، هر چند در این قوانين در حوزه های خاصی نگرانی هایی وجود دارد 

پيش نویس قانون مجازات جدیدی توسط کميته ویژه در مجلس شورای اسالمی در دست . به آن پرداخته شده است IV.Iکه در بخش 

به گفته مقامات . ویس هم دربردارنده حوزه هایی است که با معيارهای بين المللی حقوق بشر ناسازگارندبرررسی است، اما این پيش ن

در ایران، در این پيش نویس قانون جدید مجازات که توسط کميته قضایی و حقوقی ارائه شده است، مواد مربوط به مجازات سنگسار 

که خواستار سایر اشکال مجازات سنگين از جمله شالق و قطع اعضای بدن  حذف شده، اما همين پيش نویس دربرگيرنده موادی است

  .این پيش نویس قانون مجازات پس از تصویب در مجلس بعنوان قانون جدید برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارجاع می شود. است

رای مستقل عمل کردن آنها و توانایی شان در در حالی که قانون اساسی قائل به تقليک قوای مجریه، مقننه و قضایی است اما ب. ٥

و سایر  فضائيهآیت اهللا خامنه ای؛ رهبر فعلی انقالب، بر سه قوه مجریه، مقننه و . حفاظت حقوق بشر، موانع متعدد نهادی وجود دارد

تی که در قانون اساسی این نظارت توسط نظام شوراهای مشور) . E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 12(نهادهای کليدی نظارت می کند 

همانگونه که در گزارش قبلی توضيح داده شد، عالوه بر قوه قضائيه، تعدادی از نهادهای دیگر نيز . پيش بينی شده است، اجرا می شود

قانون اساسی، بازرسی کل کشور تحت  ١٧٤در ماده . برای شهروندان فرصت هایی را برای جبران خسارت های وارده فراهم می کنند

ارت رئيس قوه قضائيه پيش بينی شده است که وظيفه آن نظارت بر هدایت مناسب امور و اجرای صحيح قوانين توسط نهادهای نظ

قانون اساسی، نيز می تواند به شکایات مکتوب  ٩٠قوه مقننه، طبق ماده . اجرایی دولت و به نوعی رسيدگی به شکایات افراد است

عالوه بر اینها، نهادهای شبه قضایی  از جمله . ضایی رسيدگی و تحقيق و تفحص کندمردم عليه مجلس، قوه مجریه و شعب ق

همچنين، کميسيون حقوق بشر اسالمی که در . شوراهای حل اختالف، وجود دارند که پرونده های بسيار زیادی را بررسی می کنند

این کميسيون نه بعنوان یک . ر کشور می پردازدغير دولتی است که به نظارت وضعيت حقوق بشر د یتشکيل شد، ساختار ١٩٩٦سال 

نهاد ملی موقعيت قانونی دارد و نه توسط کميته بين المللی همآهنگی نهادهای ملی برای ارتقا و حفاظت حقوق بشر در پيروی از اصول 

ایران همچنين دفاتر جمهوری اسالمی . پاریس در رابطه با مقام و کارکرد نهادهای ملی حقوق بشر، به رسميت شناخته شده است

حقوق بشری در قوه قضائيه بوجود آورده تا همکاری بين المللی و همآهنگی بين ساختارهای دولتی را در امور مربوط به حقوق بشر 

  .تسهيل کنند
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ΙΙΙ  - حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

حوزه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  همانگونه که من در گزارش قبلی اشاره کرده بودم، جمهوری اسالمی ایران در. ٦

. عليرغم نابرابری هایی که بين مراکز شهری و مناطق کمتر توسعه یافته وجود دارد، در دهه های گذشته دستآوردهایی داشته است

ثروت و کاهش فقر ، سياست های مبتنی بر ارزش های اسالمی را دنبال کرده است که در آن بر بازتوزیع ١٩٧٩دولت، پس از انقالب 

  . به گزارش بانک جهانی، شاخص های بهداشت و آموزش در کشور در زمره بهترین ها در منطقه است. خيلی تاکيد می شود

ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، هنوز به کميته حقوق  اعضایدر حاليکه جمهوری اسالمی ایران از . ٧

در همان سال، این کميته در باره رفتاربا گروه های . هيچ گزارشی ارائه نکرده است ١٩٩٣هنگی بعد از سال اقتصادی، اجتماعی و فر

  ).E/C.12/1993/7(اقليت، تبعيض عليه زنان، و سياست ها و قوانين آزادی فرهنگی نگرانی هایی را ابراز کرده بود 

در  انسانیجمهوری اسالمی ایران است ، شاخص توسعه  انسانی توسعه ٢٠٠٧طبق آخرین اطالعات موجود که مربوط به گزارش . ٨

این شاخص نشان دهنده افزایش درآمد سرانه و تخصيص سهم . رسيده است ٢٠٠٥در سال  ٧٥٩/٠به  ١٩٩١در سال  ٦٤٩/٠کشور از 

 توسعه آرمان هاینشست  مروری بر عملکرد جمهوری اسالمی ایران در. بسيار زیادی از بودجه عمومی به فعاليت های اجتماعی است

رسيده  ٢٠٠٥درصد در سال  ٢/٠به  ١٩٩٩درصد در سال  ٩/٠گویای آن است که درصد جمعيت با درآمد کمتر از یک دالر در روز از  هزاره

  . کاهش یافته است ٢٠٠٥درصد در سال  ١/٣به  ١٩٩٩درصد در سال  ٣/٧دالر در روز نيز از  ٢درصد جمعيت با درآمد کمتر از . است

طبق گزارش های رسيده این روند در سال های اخير به دليل تورم باال و افزایش قيمت مصرف، کند شده است، هر چند این فاکتورها . ٩

جمهوری اسالمی ایران دارای یک نظام حمایت اجتماعی است که دربرگيرنده کمک های . تا حدی با حمایت های دولتی جبران شده اند

نيمی از جمعيت فقير که حدود چهارو نيم . استمه درمانی و بيکاری، و مقرری برای معلولين و سالخوردگان آموزشی و شغل یابی، بي

اما با . یا سایر برنامه های غير انتفاعی هستند ،ميليون نفر یا یک و نيم ميليون خانوار است، تحت پوشش کمک های دولتی، خيریه

درصد درآمد دولت از انرژی است، هزینه های دولت و برنامه های  ٨٠ه به اینکه افت قيمت نفت و با توج ه دليلکاهش درآمدها ب

بانک جهانی نيز در مورد برنامه های اجتماعی، بخصوص تامين انرژی، دارو و نيازهای اساسی افراد فقير . اجتماعی کاهش یافته است 

های اجتماعی، موضوعات عمومی جدی هستند که اقتصاددانان  باید به این نکته اشاره کرد که سياست مالی و برنامه. جای تردید دارد

  .به بحث گذاشتند ٢٠٠٩در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 

سياست های دولت با . همانگونه که قبال اشاره شد، جمهوری اسالمی ایران دستآوردهای زیادی در بخش آموزش داشته است. ١٠

های آموزشی را به مناطق فقير در کشور گسترش داده و شکاف جنسيتی در آموزش را  نندگان، فرصتکهدف افزایش نسبت ثبت نام 

تا  ١٩٩٠درصد در سال  ٨٥بطور منظم و مستمر افزایش یافته و از  ابتداییثبت نام خالص در آموزش . در همه سطوح کاهش داده است

درصد کاهش یافته  ٦/٦درصد به  ١٣ر مقاطع ابتدایی از در همين دوره زمانی، نرخ ترک تحصيل د. رسيده است ٢٠٠٥درصد در سال  ٩٨

درصد  ١/٨١درصد برای مردان و  ٢/٩٢سال افزایش یافته و بتدریج برابر شده است و از  ٢٤تا  ١٥نرخ سواد نيز در گروه های سنی . است

شدن تعداد دانشجویان دختر، در حال  با دو برابر. رسيده است ٢٠٠٥درصد در سال  ٧/٩٦و  ١/٩٨به ترتيب به  ١٩٩٠برای زنان در سال 

جمهوری اسالمی ایران در رابطه با . حاضر تعداد دانشجویان دختر در دوره کارشناسی از تعداد دانشجویان پسر پيشی گرفته است

 روستایی و افزایش قابل توجهی در جمعيت گروه سنی آموزشی، هنوز با چالش هایی از جمله ارائه تسهيالت مناسب در مناطق

در برنامه توسعه پنجساله چهارم کشور، ارتقاء کيفيت آموزش در همه سطوح، اصالح برنامه های . ستا روبه  تضمين کيفيت آموزش رو

  .درسی و توسعه آموزش فنی حرفه ای متناسب با بازار کار پيش بينی شده بود

بيکاری . نفردر جستجوی کار، اشتغال چالش مهم دولت است هزار ٨٠٠با توجه به افزایش چهار درصدی ساليانه نيروی آماده بکار یا . ١١

  .رسيده است ٢٠٠١درصد در سال  ٦/٤٠به  ١٩٩٦درصد از سال  ٨/٢٦در ميان زنان بویژه بحرانی است و از 

به  در حوزه بهداشت، گسترش تسهيالت بهداشتی بخصوص در مراقبت های ابتدایی بهداشتی، منجر به بهبود قابل توجهی در اميد. ١٢

 ٨/٦٥سال ودر بين زنان از  ٥/٧٠سال به  ٨/٦٤در بين مردان از ٢٠٠٤تا سال  ١٩٩١زندگی شده است، بطوری که اميد به زندگی از سال 

نفر در  ٣٦به  ١٩٩١مورد در هر هزار تولد در سال  ٤٤سال نيز کاهش یافته و از  ٥نرخ مرگ و ميرکودکان زیر . سال رسيد ٨/٧٢سال به 

 ٥٤در همين دوره زمانی، مرگ و مير نوزادان در نتيجه زایمان های پيچيده نيزکاهش یافته و از . رسيده است ٢٠٠١در سال  هر هزار تولد

درصد  ٣/٩٧نسبت زایمان توسط متخصصين بهداشت نيز افزایش یافته و به حدود . رسيده است زنده مورد در هر هزار تولد ٣٧مورد به 

ادن به مراقبت های ابتدایی بهداشتی، سالمت در مناطق روستایی تقریبا به حد مناطق شهری رسيده در نتيجه اولویت د. رسيده است

  . است
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از نظر شاخص توسعه انسانی، بين استان های بيشتر و کمتر . اما در سایر بخش ها، نابرابری های زیادی بين مناطق وجود دارد. ١٣

این نابرابری اساسا حاصل نابرابری درآمد در نتيجه فقدان فرصت های . ود داردتوسعه یافته، شکافی بيش از دو درصد بين نقاط وج

همچنين نابرابری ها از بعد جنسيتی نيز گزارش شده است . اشتغال است که باعث مهاجرت از مناطق روستایی به شهری می شوند

های اقليت وجود ندارد هر چند تبعيض در مورد داده های تفکيکی در مورد گروه ). بيشتر تحليل می شود IV.Fاین موضوع در بخش (

کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کميته متخصصين سازمان جهانی کار در مورد اجرای . بهائيان گزارش شده است

  . ویژه قبال در این مورد اظهار نگرانی کرده انداختيارات گزارشگران ها و توصيه ها، و صاحبان  کنوانسيون

IV - مدنی و سياسی حقوق  

فعاالن محلی حقوق بشر به فعاليت های . به بعد تغييرات منفی در حوزه حقوق مدنی وسياسی بوجود آمده است ٢٠٠٨ژوئن از . ١٤

. شدید خود در ترویج موضوعات حقوق بشر ادامه داده اند و در جریان انتخابات، مناظره های عمومی و گزارش رسانه ای جریان داشت

ل یکسال، بخصوص در جریانات پس ازانتخابات، خشونت ها و نقض حقوق بشر که زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و همچنين در طو

اعضای گروه های قومی و اقليت با آزار و اذیت ، خشونت و در برخی موارد با . سایر گروه های فعال را هدف قرار داده بود، شدت گرفت

نيز با معلق کردن امتياز نشریات مسدود کردن وب سایت ها، محدودیت های سخت تری  مستقل رسانه ها. روبرو شدند تعقيب قضائی

مقامات همچنين در مورد اس ام اس های تلفن همراه و شبکه های اجتماعی وب سایت ها، که وسيله اصلی در . را تجربه کردند

  .اعتراضات مخالفت بود، محدودیت هایی اعمال کردند

حداقل چند مورد سنگسار و اعدام در مالء عام، . رگ که در برگيرنده نوجوانان بود، در سطح وسيعی ادامه یافتاجرای مجازات م. ١٥

موارد شکنجه، قطع اعضای بدن و شالق، مرگ های . عليرغم اینکه مقامات برای کنترل اجرای این احکام اقدام کرده بودند، انجام شد

اطالعات موجود در مورد نگرانی های موضوعی . ازداشت بودند، نيز گزارش شده استمشکوک و خودکشی زندانيان در حاليکه در ب

  .مجمع عمومی در بخش های ذیل بطور خالصه ارائه می شود ١٩١/٦٣تعریف شده در قطعنامه 

A .تغييرات حقوق بشر پس از انتخابات  

اد و انتقادی همراه بود، واجدین شرایط در ایران برای انتخاب پرشور که با مناظره های آز مبارزه انتخابیپس از یک  ٢٠٠٩زوئن  ١٢در . ١٦

مناظره های عمومی قبل و بعد از انتخابات، نشانه مثبتی از شور و نشاط و پویایی . رئيس جمهور جدید به پای صندوق های رای رفتند

ال انتخابات صورت گرفت، موجب نگرانی هایی حيات مدنی وسياسی جمهوری اسالمی ایران بود، اما رفتار مقامات در اعتراضاتی که بدنب

  . در باره رعایت آزادی بيان، تجمع و تشکل، کاربرد خشونت در انتظامات تظاهرات، و رفتار با زندانيان و اجرای آئين دادرسی شد

حاميان سایر نامزدهای ، بدنبال اعالم پيروزی رئيس جمهور احمدی نژاد، دهها هزار نفر از ٢٠٠٩ژوئن  ١٥گزارش شده است که در . ١٧

در پایان تظاهرات، خشونت اعمال شد و تلویزیون ملی ایران از مرگ هفت . ریاست جمهوری، در اعتراض به نتایج انتخابات به خيابان آمدند

ی به در پيشنهادهای. تعدادی از گزارش ها حاکی از این است که در سایر بخش های کشور نيز تظاهرات برپا شده بود. نفر خبر داد

مطبوعات، دبير کل به آنها توصيه کرد که تمایل حقيقی مردم ایران باید در شفاف ترین و عادالنه ترین و بی طرف ترین روش منعکس شود 

رهبر جمهوری اسالمی ایران؛ آیت اهللا علی خامنه ای، از همه گروه ها و کاندیداها خواست نتيجه انتخابات را بپذیرند و اگر هر اعتراضی . 

بدنبال آن . بار برای بررسی اضافی تمدید شد ٥دوره ده روز اول برای ارائه شکایات، . رند از کانال های قانونی شکایاتشان را مطرح کننددا

شورای نگهبان حکم کرد که انتخابات باطل نخواهد شد ، اما صندوق های رای در برخی از مناطقی که نتایج انتخابات در آنها مورد اختالف 

  .ای ریاست جمهوری است، بازشماری می شوندنامزده

، پنج متخصص مستقل سازمان ملل متحد نگرانی عميق خود را در باره استفاده وسيع از نيروی پليس، بازداشت ٢٠٠٩ژوئن  ١٩در . ١٨

حد وسيعی مسالمت آميز آنها خاطر نشان کردند در حاليکه اعتراضات در . های خودسرانه و کشتارها در یک بيانيه مطبوعاتی ابراز کردند

گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از . بود، شدت برخوردها با نيروهای امنيتی منجر به مرگ، زخمی شدن و بازداشت تعداد بسيار زیادی شد

تقيمی حق آزادی بيان و عقيده، از بازداشت های اخير و استفاده وسيع از نيروی پليس عليه مخالفان ابراز کرد که می تواند تالش مس

الزام دولت برای بکاربردن همه اقدامات ضروری در تضمين این که حق . برای سرکوب آزادی تجمع و بيان در کشور باشد، ابراز نگرانی کرد

آزادی افراد در بازداشت خودسرانه تضييع نمی شود و از دادرسی عادالنه در یک دادگاه مستقل و بی طرف بهره مند می شوند، توسط 

  .ئول گروه کاری بازداشت های خودسرانه طرح شدگزارشگر مس
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عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز بيانيه مطبوعاتی صادر کرد که در ان در باره گزارش های رسيده  ر، کميس٢٠٠٩ژوئن  ١٩در . ١٩

رانی های خود را ابراز ز خشونت، نگاز افزایش تعداد بازداشت ها که می تواند مغایر با قانون باشد، و احتمال استفاده غير قانونی وسيع ا

ر عالی بویژه در باره خشونت اعمال شده توسط نيروی شبه نظامی بسيج اظهار نگرانی کرد و اضافه کرد این مسئوليت کميس. کرد

  .دولت است که مطمئن شود نيروهای شبه نظامی و مجریان معمولی قانون دست به حرکت های غير قانونی خشونت آميز نمی زنند

درصد مردم واجد شرایط، آرای خود را در  ٨٥ر عالی حقوق بشر پاسخ داد و تاکيد کرد که بيش از دولت ایران به نگرانی های کميس. ٢٠

م و مسالمت آميز به نفع نامزدهای انتخاباتی خود به صندوق ریختند و همه چهار نامزد انتخاباتی فرصت هایی برای توصيف ایک فضای آر

دولت ایران همچنين خاطر نشان کرد که شورای نگهبان به شکایات انتخاباتی . مه های خود در رادیو و تلویزیون داشتندسياست ها و برنا

درصد صندوق ها در مناطقی خاص یا بطور تصادفی، بطور مقتضی اقدام کرد و نهایتا نتيجه انتخابات را  ١٠رسيدگی کرد و برای بازشماری 

  .تائيد کرد

اتی که نيروهای امنيتی برای جلوگيری از اعتراضات یا در هم شکستن آنها بکار بردند، دهها هزار نفر از مردم ایران چند عليرغم اقدام. ٢١

، ندا آقا سلطان، دختر جوانی که به همراه معلم ژوئن ٢٠در روز . روز در راهپيمایی های متعددی که در تهران ادامه داشت، شرکت کردند

این حادثه در سطح بين المللی با توزیع گسترده اینترنتی . در تهران بود، در اثر تيراندازی به سينه اش کشته شدخود در جمع راهپيمایان 

در مورد شرایطی که منجر به کشته شدن ندا شد، مقامات مقاومت کردند و گفتند که این مورد . آن، توجه وسيعی به خود جلب کرد

ن و مجروحين در جریان راهپيمایی ها آمار دقيقی وجود ندارد، اما تعدادی از گزارش های در مورد تعداد کشته شدگا. تحت بررسی است

  .کشته و تعداد بيشتری مجروح اعالم کرده اند ٢٠رسانه ای حداقل 

در حاليکه اعتراضات شدت می گرفت، نمایندگان رسانه های خارجی گزارش دادند که وب سایت های آنها مسدود شده و مقامات . ٢٢

دودیت های جدیدی اعمال کردند که برطبق آن صراحتا به روزنامه نگاران گفته شده بود که قبل از خروج از دفاتر خود برای پوشش مح

مقامات همچنين بدنبال بستن . روزنامه نگارن همچنين از حضور در هر گونه تظاهرات تائيد نشده، منع شدند. خبری، باید مجوز بگيرند

  .ایر وب سایت هایی بودند که از آن طریق اطالعات و تصاویر اعتراضات در سطح بين المللی پخش می شدشبکه های اجتماعی و س

، دبير کل سازمان ملل متحد بيانيه ای صادر کرد که در آن در مورد خشونت پس از انتخابات بخصوص استفاده از ژوئن٢٢در روز . ٢٣

دبير کل از مقامات خواستار رعایت . شهروندان شده بود، ابراز نگرانی کردخشونت عليه مردم عادی که منجر به مرگ و زخمی شدن 

دبير کل خواستار توقف فوری بازداشت ها، تهدیدها و استفاده . حقوق بنيادین مدنی و سياسی، بویژه آزادی بيان، تجمع و اطالعات شد

دبير کل به . اسالمی ایران رعایت خواهد شد، تکرار کرداز خشونت شد و اميدواری خود را از اینکه خواسته دموکراتيک مردم جمهوری 

ژوئن سخنگوی  ٢٣در  .دولت و مخالفان توصيه کرد اختالفاتشان را از طریق گفتگو و راه های قانونی، بطور مسالمت آميز حل و فصل کنند

  .وزارت امور خارجه ایران بيانيه دبير کل را رد کرد

ویژه درخواست های اقدام فوری بسياری در باره بازداشت ها و دستگيری های خودسرانه ای  شگرانگزارپس از انتخابات، تعدادی از . ٢٤

گفته می شود بازداشت ها توسط . که در آنها گزارش شده بود که صدها فعال معترض و تظاهرکننده بازداشت شده اند، امضا کردند

ی اطالعات در جریان تظاهرات یا در محل زندگی افراد انجام شده پليس، نيروهای امنيتی، شبه نظاميان بسيج و افسران لباس شخص

گزارش شده است که اکثریت وسيعی از کسانی که بازداشت شدند، از هر گونه ارتباط با خانواده، محروم بودند و به وکال . است

  .دسترسی نداشتند

، جمعیکه در آن نگرانی عميق خودر را در باره بازداشت های ویژه بيانيه مشترکی صادر کردند  گزارشگراننفر از  ٦، ژوئيه ٧در روز. ٢٥

که صدها نفر، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، دانشجویان، روحانيون و طرفداران  کردندگزارشگران خاطر نشان . بيان کردند

آنها همچنين ابراز کردند که پس از . شت شدندمخالفين، بدنبال برخورد با نيروهای امنيتی و اعضای شبه نظامی بسيج، زخمی و بازدا

نفر کشته و صدها نفر بطور جدی در برخورد با نيروهای امنيتی، که ادعا شده بود برای سرکوب اعتراضات از مهمات  ٢٠، حداقل ژوئن ١٢

گزارش های رسيده از کشته متخصص، نگرانی عميق خود را در باره  ٦این . استفاده کرده بودند، زخمی شدند گلوله پالستيکیو  جنگی

از دولت  قویااین متخصصين . ها، ادامه بازداشت ها، استفاده وسيع از خشونت توسط پليس و بد رفتاری با بازداشت شدگان، تکرار کردند

  .جمهوری اسالمی ایران خواستند الزامات خود را تحت قانون بين المللی برای حفاظت از حقوق بشر در کشور، رعایت کند

نفر از متهمين آغاز بکار کرد که در آن، متهمين به طيف وسيعی از انواع اتهامات اعم از شرکت در ناآرامی  ١٠٠، دادگاه اول اوتدر روز  .٢٦

ها، رهبری اغتشاشات، اقدام عليه امنيت ملی، برهم زدن نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و دولتی، و رابطه با گروه های ضد 

  . ودندانقالبی متهم شده ب
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باید نهایی شوند، اما  ٢٠٠٩اوت رئيس قوه قضائيه بخشنامه ای صادر کرد که در آن تاکيد شده بود همه پرونده های باقی مانده تا . ٢٧

مقامات ایران همچنين خاطرنشان کردند که در نتيجه گزارش . هم ادامه یافت ٢٠٠٩سپتامبر این بخشنامه رعایت نشد و دادرسی ها در 

  .رهبری، یک بازداشتگاه بخاطر فقدان امکانات مناسب پزشکی و بهداشتی تعطيل شد دفتربازرسی از تيم ارشد 

ویژه در باره گزارش های رسيده از بازداشت شدگانی که برای اعتراف گرفتن از آنها، تحت  گزارشگران ، سه نفر از اوت ١٣در تاریخ . ٢٨

این سه متخصص گفتند که متهمين، دربرگيرنده وکال، . ی جدی خود را بيان کردندشکنجه و بازجویی های سخت قرار دارند، نگرانی ها

  .روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و همچنين مخالفينی هستند که به جریانات پس از انتخابات معترض بودند

B .نشکنجه ومجازات یا رفتارهای خشن، غير انسانی و تحقيرآميز از جمله شالق و قطع اعضای بد  

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شکنجه را منع کرده است، اقدامات کشور برای امضاء پيمان ضد شکنجه  ٣٨در حاليکه ماده . ٢٩

، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، و طبق گزارش ها،  ٢٠٠٢یا رفتارهای خشن، غير انسانی و تحقيرآميز سال  ها و سایر مجازات

  .در مغایرت با قوانين و اصول اسالم تشخيص داده شد  کنوانسيون علت آن این بود که این

گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غير انسانی و تحقيرآميز در باره گزارش های جدی  ٢٠٠٨ژوئن از . ٣٠

اوت در . قامات ایران نامه های زیادی فرستاددریافتی مربوط به شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غير انسانی وتحقيرآميز، به م

، دو نامه مجزا توسط این گزارشگر ویژه به ایران ارسال شد، یکی در باره ادعای شکنجه مهدی حنفی؛ دانشجویی که گزارش ٢٠٠٨

ود، ودیگری مربوط به شده بود در دوره بازداشت توسط مامورین مورد ضرب و شتم قرارگرفته و در اثر جراحات وارده به مغزش درگذشته ب

یعقوب مهرنهاد؛ روزنامه نگار و فعالی که در دفاع از حقوق فرهنگی و مدنی فعاليت می کرد و متهم به محاربه و مفسد فی االرض بود و 

باره وضعيت  گزارشگر ویژه در باره شکنجه، و نماینده ویژه دبير کل در ٢٠٠٨فوریه ١٥پيش از این نيز در تاریخ . اعدام شد ٢٠٠٨اوت  ٤در 

مقامات ایرانی تاکيد کردند که در مورد مرگ حنفی، . مدافعان حقوق بشر در مورد آقای مهرنهاد تقاضای فرجام خواهی فوری کرده بودند

آنان  .در بررسی قضایی هيج مورد مشکوکی پيدا نشد، اماپرونده او هنوز باز است و دارای موارد حقوقی است که باید به نتيجه برسد

  .ر داشتند آقای مهرنهاد درگير فعاليت های تروریستس در منطقه سيستان و بلوچستان بوده استاظها

این گزارشگر ویژه روش های مختلف . در همين دوره زمانی، گزارشگر ویژه در باره شکنجه، تعدادی نامه اعتراضی فوری امضا کرد. ٣١

تنش زا و عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی را برای نمونه ذکر شکنجه، از جمله محروميت از خواب، ضرب و شتم، وضعيت های 

ادعا شده است که افرادی از جمله گروه های دانشجویی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، مبارزین اتحادیه ها، فعاالن . کرد

اقليت ها هستند از جمله بهایيان، اجتماعی، افرادی که مرتکب جرم شدند مثل جوانان، و افرادی که از اعضای گروه های متنوع 

  .آذربایجانی ها وکردها مورد چنين رفتارهایی قرار گرفته اند

، علی )سيامند(، در مورد احکام اعدامی که برای سه نفر از اکراد، فرزاد کمانگر ٢٠٠٨ژوئن  ١٨گزارشگر ویژه شکنجه ، در روز . ٣٢

طبق اطالعات رسيده، این سه نفر توسط مقامات وزرات اطالعات در . ام فوری شدحيدریان و فرهاد وکيلی، صادر شده بود، خواستار فرج

فرزاد کمانگر متعاقبا به اتهام عمليات تروریستی در شهرهای مختلف از جمله در کرمانشاه، . بازداشت شدند ٢٠٠٦ژوئن و اوت تهران در 

طبق اظهارات، فرزاد در دوره بازداشت، تحت شکنجه هایی از قبيل . سنندج و تهران در بازداشت بدون ارتباط با دنيای بيرون زندانی شد

. در نتيجه این رفتارها، فرزاد دو بار به بهداری بيمارستان منتقل شد. ضرب و شتم، شالق و شوک های الکتریکی قرار داشته است

. فتند دادرسی های عاالنه اعمال، و احکام متناسب صادر شده استمقامات ایرانی ادعاهای شکنجه را در بيشتر موارد تکذیب کردند و گ

  .قطع عضو و تنبيه بدنی که از طرف مقامات بر اساس مجازات اسالمی توجيه می شوند، همچنان علت جدی برای نگرانی است

C  .در مالء عام مجازات مرگ و اعدام ها  

. مرگ فقط در مورد عمده ترین جرایم جدی طبق قانون صادر می شود  در کشورهایی که مجازات مرگ همچنان پابرجاست، احکام. ٣٣

مراجع بين المللی حقوق بشر اعالم کرده اند که عمده ترین جرایم جدی، جرایمی هستند که بتوان نشان داد برای قتلی که منجر به 

  .نمی گنجدمرگ شده، نيت وجود داشته و ظاهرا جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در این مقوله 

اعمال می شود، که دربرگيرنده زنا، زنای با محارم، تجاوز جنسی،  "حدود" ،در جمهوری اسالمی ایران مجازات مرگ در جرایم خاص. ٣٤

زنای غير محصنه برای چهارمين بار توسط فرد متاهل، مصرف مواد الکلی برای سومين بار، لواط، روابط جنسی ميان مردان بدون دخول 

مين بار، روابط جنسی زنان برای چهارمين بار، زنای غير محسنه توسط مرد غير مسلمان با زن مسلمان، و تهمت کذب زنا یا برای چهار

عالوه بر آن، مجازات مرگ برای جرایم محاربه و مفسد فی االرض بعنوان یکی از چهار مجازات ممکنه در نظر .لواط برای چهارمين باراست
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. اعمال شود) قانون مجازات ٥١٣ماده " (توهين به پيامبر"مربوط به تعزیر، مجازات مرگ می تواند در مورد در جرایم . گرفته شده است

  .همچنين مجازات مرگ در جرایمی از جمله قاچاق یا حمل مواد مخدر، قتل، جاسوسی و جرایمی عليه امنيت ملی اجرا شود

ویژه در مورد افرادی رسيده که ادعا شده بخاطر جرایم مربوط به مواد مخدر  نگزارشگراگزارش های بسيار زیادی از منابع متعددی به . ٣٥

عالی حقوق بشر امکان تائيد همه این اطالعات رسيده وجود  دفتر کميساریایدر حاليکه برای . و حمل مواد مخدر اعدام شده بودند

  .ندارد، اما خود اطالعات روند نگران کننده ای را تصویر می کنند

اعالم کرد که آیت اهللا شاهرودی، رئيس  ٢٠٠٨ژانویه شده بود، سخنگوی قوه قضائيه در  تاکيدگونه که در گزارش قبلی دبير کل همان. ٣٦

اعدام ، عفو بين الملل گزارش داد که اطالعاتی در مورد ٢٠٠٨ژوئيه  ١١اما در . قوه قضائيه، بخشنامه منع اعدام در مالء عام را صادر کرد

مقامات ایرانی تائيد کردند که دو مورد اعدام در مالء عام در سال . افت کرده که اولين اعدام پس از صدور بخشنامه بوددر مالء عام دری

مراجع بين المللی حقوق بشر اعالم کرده اند که اعدام ها در مالء عام به مجازات . گذشته تحت شرایط خاص و نظر عمومی اجرا شد

آميز اضافه می کنند و فقط می تواند اثر انسان زدایی ازچهره قربانی و خشونت زایی در کسانی خشن، غير انسانی و ماهيت تحقير 

  .داشته باشد که شاهد اعدام هستند

D .سنگسار بعنوان روشی از اعدام  

گر ویژه خشونت ، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه و گزارش٢٠٠٨ژوئيه ٣٠در تاریخ . ٣٧

 عليه زنان، علل و پيآمدهای آن، یک تقاضای فوری فرجام خواهی را امضا کردند که در آن از مقامات ایرانی خواسته شده بود در باره اینکه

توسط گزارشگر  ٢٠٠٩ژانویه  ٢١همچنين در . زن و یک مرد به جرم زنا به سنگسار محکوم شدند، اطالعاتی داده بشود ٨گفته شده  

یژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال، گزارشگر ویژه شکنجه و گزارشگر ویژه خشونت و

. عليه زنان در مورد دو مردی که گزارش شده بود به اتهام زنا در مشهد سنگسار شدند، نامه فوری فرجام خواهی به ایران فرستاده شد

هر چند رئيس قوه قضائيه بخشنامه منع سنگسار صادر . تائيد شد ٢٠٠٩ژانویه ١٣ط سخنگوی قوه قضائيه در تاریخ این اعدام ها توس

اما مقامات یادآور شدند که بسياری . کرده بود، اما این موارد اخير نشان می دهد که مقامات در جلوگيری از اجرای سنگسار موفق نبودند

در اصطالح هنجارهای بين المللی حقوق بشر، سنگسار رفتار غير انسانی و . بکتر تبدیل شدنداز موارد مجازات قصاص، به احکام س

  . تحقير آميز محسوب می شود

E .اعدام نوجوانان  

عنوان حوزه نگران ه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعدام نوجوانان ب ١٦٨/٦٢در گزارش قبلی دبير کل در ارتباط با قطعنامه . ٣٨

. عليرغم تالش قوه قضائيه در کنترل اعدام نوجوانان، جمهوری اسالمی ایران همچنان به اعدام نوجوانان ادامه داد. شدکننده، مطرح 

سالگی شدند، هم نقض ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  ١٨اعمال مجازات مرگ کسانی که مرتکب جرایمی در سن کمتر از 

  .رکای آنهاستاست و هم پيمان حقوق کودک که ایران از ش

عفو بين . اعدام شدند ٢٠٠٩نفر در سال  ٣ه این گزارش، و تا زمان ارائ ٢٠٠٨نوجوان بزهکار در سال  ٨به گزارش عفو بين الملل، . ٣٩

اعدام کرده است که بيش از  ٢٠٠٩تا  ١٩٩٠نوجوان را بين سال های  ٤١الملل همچنين گزارش داده است که جمهوری اسالمی ایران 

همه اعدام نوجوانان در سطح جهان در همين دوره زمانی است، که همين امر باعث شده تا جمهوری اسالمی ایران کشوری با نيمی از 

  .شد باباالترین آمار اعدام نوجوانان در جهان 

لغو کامل اجرای  صادر کرد و در آن با یادآوری مطبوعاتینرعالی حقوق بشر سازمان ملل بيانيه ر، کميس١٣٨٧تيرماه  ٢٠در تاریخ . ٤٠

کميسر عالی با . نوجوان بزهکار را متوقف کنند ٤مجازات مرگ برای نوجوانان تحت قانون بين المللی، از مقامات ایرانی خواست اعدام 

توصيه به حل اختالف بين خانواده قربانيان و کسانی که مرتکب جرم شده اند از گامهای برداشته شده در بررسی موشکافانه تر قضایی 

  .قدردانی کرد

در دوره زمانی که این گزارش را دربر می گيرد، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه در پاسخ به اطالعات . ٤١

رسيده در باره افرادی که بخاطر جرایمی که در سن نوجوانی مرتکب شده بودند، حکم مرگ دریافت کرده بودند، چندین نامه اقدام فوری 

  .سال کردار
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. مورد دل آرا دارابی از طریق منابع رسانه ای متعدد و سازمان های بين المللی غير دولتی مورد توجه وسيع بين المللی قرار گرفت . ٤٢

سالگی بخاطر  ٢٢، عليرغم توقف دو ماهه اعدام او که توسط رئيس قوه قضائيه صادر شده بود، در سن ٢٠٠٩مه  ١ زدل آرا دارابی در رو

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه ای به . سالگی مرتکب شده بود اعدام شد ١٧ی که ادعا شده در سن جرم

  .مقامات ایران نااميدی عميق خود را از این اعدام، و نگرانی جدی اش را از اینکه بخشنامه رئيس قوه قضائيه رعایت نمی شود، ابراز کرد

F .حقوق زنان  

 . نکرده است تصویبرفع همه اشکال تبعيض عليه زنان را  وانسوننکمی ایران، جمهوری اسال. ٤٣

و ارتقاء حق  حمایتتا کنون، گزارشگر ویژه خشونت عليه زنان به همراه گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر و گزارشگر ویژه  ژوئناز . ٤٤

که " یک ميليون امضا"وسط نيروهای امنيتی بخاطر فعاليت در کمپين ت) زن و یک مرد ٩(نفر  ١٠آزادی عقيده و بيان، در رابطه با بازداشت 

گزارش شده بود که . خواستار برابری قانونی و اصالح قوانين تبعيض آميز عليه زنان هستند، سه نامه اعتراضی به مقامات ایران فرستادند

داشت شده به اتهام به خطر انداختن امنيت ملی از ساعت بازداشت بودند و بعد آزاد شدند در حالی که مرد باز ٨زن به مدت  ٩این 

سال زندان صادره  ٤، همين گزارشگران ویژه در باره حکم ٢٠٠٨سپتامبر  ٨در تاریخ . طریق تبليغ عليه نظام به یک سال زندان محکوم شد

در انجمن های حقوق بشری تائيد ؛ مدافع حقوق بشر، به اتهام عضویت دییبرای زینب بایز ٢٠٠٨اوت توسط دادگاه انقالب مهاباد در 

حکم دادن و زندانی کردن صدور این گزارشگران ویژه از اینکه . نشده، و شرکت در کمپين برای برابری، نامه اعتراضی دیگری ارسال کردند

  . ددی می تواند فقط مربوط به فعاليت های مسالمت آميز وی در دفاع از حقوق بشر باشد، ابراز نگرانی کردنیخانم بایز

، گزارشگران ویژه مدافعان حقوق بشر و خشونت عليه زنان، بيانه مشترکی صادر کردند و در آن با اشاره به ٢٠٠٨نوامبر  ٢٧در تاریخ . ٤٥

دستگيری تظاهر کنندگان مسالمت آميز، بازداشت و محاکمه آنها و صدور احکام زندان برای بسياری ازآنها، از سرکوب ادامه دار مدافعان 

  .زن در جمهوری اسالمی ایران ابراز نگرانی عميق کردندحقوق 

G  .حقوق اقليت ها  

، ١٣در ماده . قانون اساسی ایران صراحتا اسالم را مذهب رسمی اعالم کرده، اما دو ماده مهم در باره اقليت های مذهبی نيز دارد. ٤٦

يت شناخته شده اند، که درچارچوب محدودیت های قانون، ایرانيان زرتشتی، یهودی و مسيحی بعنوان تنها اقليت های مذهبی به رسم

در . می توانند مناسک و مراسم مذهبی اجرا کنند، و در امور شخصی و آموزش مذهبی، در چارچوب کتاب آسمانی می توانند عمل کنند

. ی اسالمی ایران بازداشته استکه مربوط به حفاظت از غير مسلمانان است، آنها را از تبانی و اقدام عليه اسالم و جمهور ١٤ماده 

جامعه بهائيان، بعنوان اقليت مذهبی به رسميت شناخته نشده اند، اما مقامات اظهار می کنند که بهائيان از حقوق همه مردم ایران 

  .برخوردارند

. ایران دریافت می کند عالی حقوق بشر گزارش هایی در باره تجاوز به حقوق بشر اقليت ها در جمهوری اسالمیاریای کميسي فترد. ٤٧

نگران کننده در ارتباط با حفاظت اقليت ها، از جمله  گویلادر حاليکه تائيد همه این اطالعات دریافت شده غير ممکن است، اما یک 

  .جامعه بهائيان، اقليت های عرب در خوزستان، دراویش مسلمان نعمت اللهی، جوامع کرد، سنی، بلوچ ، و ترک آذری ایجاد شده است

در باره اعضای جامعه بهائيان که مورد بازداشت های خودسرانه، مصادره اموال و استخدام نشدن، محروميت از مزایای دولتی و . ٤٨

توسط گزارشگران و متخصص مستقل در حوزه اقليت ها، در باره . دسترسی به آموزش عالی هستند، گزارش هایی دریافت می شود

کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت های مختلف . دی به دولت فرستاده شده استرفتار با بهائيان نامه های زیا

نامه نوشته است و نگرانی خود را ابراز داشته و خواستار روشن شدن وضعيت هفت بهایی شده که به مدت بيش از یکسال است که 

بهائيان؛ فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفيف  طبق گزارش های رسيده، شش نفر از اعضای جامعه. در بازداشت هستند

بازداشت شدند و از آن زمان تاکنون درزندان اوین در بازداشت  ٢٠٠٨مه  ١٤نعيمی، سعيد رضایی، بهروز توکليان، و وحيد تيزفهم، در تاریخ 

بازداشت شد، و گزارش شده است که از آن توسط مقامات ایرانی  ٢٠٠٨مارس  ٥نفر هفتم از اعضای جامعه بهائيان در روز . هستند

به نگرانی های  ٢٠٠٩فوریه  ٢٠مقامات ایرانی در تاریخ . تاریخ تاکنون در بازداشت بدون ارتباط با دنيای بيرون در مشهد نگهداری می شود

های غير قانونی آنها بوده ابراز شده کميسر عالی حقوق بشر پاسخ دادند و خاطر نشان کردند که بازداشت هفت بهائی بخاطر فعاليت 

ر عالی حقوق بشر در باره گزارش هایی که نشان می داد اتهامات جدیدی، از جمله مفسد فی االرض که کميسفتر دمتعاقبا، . است

رعاب دولت ایران گزارش داد که اتهامات این بهائيان عبارتند از تهدید و ا. مجازات آن حکم مرگ است، عليه این بهائيان وارد شده است

، دخالت در زندگی خصوصی و اعتقادی مردم ایران، و تشکيل سازمان مخفی و "تشکيالت این فرقه"شهروندان ایرانی برای پيوستن به 

کميسر عالی و دبير کل نگران این هستند . این هفت بهایی هنوز باید به دادگاه برده شوند و از دسترسی به وکيل محرومند. زیرزمينی
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افراد می تواند نقض الزامات ایران در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بویژه در مورد آزادی مذهب و اعتقاد، و که این بازداشت 

  .آزادی بيان و تشکل باشد

H  .آزادی تجمع و تشکل مسالمت آميز و آزادی عقيده و بيان  

ه حق آزای عقيده و بيان در جمهوری اسالمی به قوت همانگونه که در گزارش قبلی دبير کل مطرح شد، محدودیت های جدی در حوز. ٤٩

گزارشگر ویژه حق آزادی عقيده و بيان، چند نامه اعتراضی فوری صادر کرد که در آنها در باره خبرهای رسيده . خود باقی مانده است

و زندانی شده اند، نگرانی جدی  مبنی براینکه گروههایی از جمله روزنامه نگاران، دانشجویان، شاعران و مدافعان حقوق بشر بازداشت

این گزارشگر ویژه در باره ادامه بازداشت افراد که توسط مقامات متهم شده اند نگرانی ای را در مورد اتهامات آنها که . خود را ابراز کرد

گزارش های شکنجه و  همچنين در باره. بعنوان مدافعان حقوق بشر و حق آزادی بيان باشد، مطرح کردشان ممکن است مربوط به فعاليت

در ایران بکار می برند از جمله تفتيش وسایل و مصادره کامپيوترها و اسناد متعدد افراد  یبدرفتاری و روش هایی که نيروهای امنيت

  .بازداشت شده، نگرانی هایی ابراز داشت

، برای توجه دادن به اطالعات رسيده ٢٠٠٨اوت  ١٤گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال و گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر در تاریخ . ٥٠

، مطلبی در وب ٢٠٠٨اوت  ٨طبق اطالعات رسيده، در تاریخ . مربوط به برنده جایزه صلح نوبل؛ خانم عبادی، اقدام فوری اعالم کردند

شار هنجارهای غربی بر اسالمی به چاپ رسيد که در آن ادعا شده بود حقوق بشر بعنوان ابزار اعمال فگزاری ها جمهوری سایت خبر

ماموران آژانس سایر فرهنگ ها و شهروندان مورد استفاده قرار می گيرد، و از خانم عبادی بخاطر دفاع از همجنس گرایان، بهائيان و 

اذیت  این گزارشگران از اینکه این کمپين افترا ممکن است محرکی برای آزار و. انتقاد کرد) سيا(ایاالت متحد امریکا  مرکزی جاسوسی

از خانم عبادی بخاطر موضع شکل است مقامات گفتند که برای دولت م. بيشتر خانم عبادی و خانواده ایشان باشد، ابراز نگرانی کرد

  . ارد، حفاظت کندگيری ها و بيانيه های ایشان که با گرایش های مذهبی مردم مغایرت د

گزارش های  موردنامه ای به دولت ایران نوشت و در  ٢٠٠٨ذسامبر  ٢٣عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در  رمعاون کميس. ٥١

مورد حمله مجریان  ٢٠٠٨ذسامبر  ٢١دریافتی در باره کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که تحت مدیریت خانم عبادی است، و در تاریخ 

برای  ٢٠٠٩ژانویه  ٢قوق بشر بار دیگر در تاریخ معاون کميسر عالی ح. قانون قرار گرفته بود، نگرانی های عميق خود را ابراز داشت

مقامات ایرانی نامه نوشت ودر باره گزارش های رسيده از اینکه جمعيت معترض به منزل خانم عبادی حمله کردند، نگرانی های بيشتری 

آزادانه بدون ارعاب یا آزارو اذیت، فعاليت  را ابراز کرد، و به دولت ایران توصيه کرد  تضمين کند مدافعان حقوق بشر در ایران قادر خواهند بود

ر عالی همچنين از دولت خواست فورا دستور بازگشایی کانون مدافعان حقوق معاون کميس. ندهای حقوق بشر خود را به انجام برسان

عبادی را به ایشان بشر را صادر کند، موقعيت کامل حقوقی آن را تضمين کند و همه اسناد و اموال خارج شده از دفتر وکالت خانم 

دبير کل از مقامات ایران خواست برای جلوگيری از هرگونه آزار و اذیت بيشتر و تضمين سالمتی و امنيت  ،٢٠٠٩ژانویه  ٣ در روز. برگرداند

  .خانم عبادی، فورا اقدام کنند

که کانون مدافعان حقوق بشربرای تاسيس عالی حقوق بشر پاسخ دادند  یایرا کميس ذفتر، مقامات ایران به ٢٠٠٩ژانویه  ٥در روز . ٥٢

مقامات گفتند در این . کانون مجوز اوليه کسب کرده بود، اما نتوانست اسناد مورد نياز را طبق قانون برای کسب پروانه قانونی ارائه کند

ستانی برای بستن و پلمپ به کانون مدافعان حقوق بشر یادداشتی فرستاده شد و بخاطر عدم رعایت این دستور، داد٢٠٠٦اوت مورد در 

مقامات اشاره کردند که خانم عبادی و همکاران ایشان قادر بودند فعاليت های مشروع خود را به انجام . کانون، دستور قانونی صادر کرد

ات صریح نشست های پی در پی، بيانيه ها و سفرهای خارج از کشور خانم عبادی و همکاران ایشان از جمله سفر به ژنو، اثب. برسانند

  . حقوق بویژه تحت ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است

I .فقدان حقوق آئين دادرسی و عدم رعایت حقوق بازداشت شدگان  

مسئول گروه کاری بازداشت های خودسرانه در باره انواع پرونده هایی که در آنها حقوق آئين دادرسی بطور گسترده تضييع شده و . ٥٣

این نامه ها در باره افرادی است که بدون اتهام در . ان رعایت نشده است، چند نامه به مقامات ایران فرستادحقوق بازداشت شدگ

بدون ارتباط با دنيای "بکاربردن روش زندانی کردن . نگهداشته شدند" بدون ارتباط با دنيای بيرون"بازداشت باقی ماندند و در وضعيت 

و در گزارش این گروه کاری بدنبال سفر به جمهوری اسالمی ایران در  ١٦٨/٦٢ير کل در قطعنامه بعنوان موضوع مورد نگرانی دب" بيرون

همچنين . ، برجسته شد، و بعنوان یک مانع اصلی در تعيين مبنای حقوق دستگيری و بازداشت افراد به قوت خود باقی ماند٢٠٠٣سال 

ر اچ آی وی ایدز هستند و بازداشت آنها به برنامه های معتادان در جمهوری در مورد دو برادر آرش و کاميار عالیی که پزشکان پيشگام د

گزارش شده است که نه این دو برادر و نه وکالی مدافع انها از اتهامات وارده اطالع . اسالمی ایران ضربه زد، دو اقدام فوری صادر شد
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ات در این زمينه گفتند که این دو برادر نه به خاطر فعاليت های بشر مقام. ندارند و به آنها اجازه مطالعه پرونده و شواهد داده نشده است

  .دوستانه شان، بلکه به اقدام عليه امنيت ملی متهم شده اند

طبق گزارش های رسيده، خانم صابری . مورد رکسانا صابری، ایرانی تبعه امریکا، توجه بين المللی بسيار زیادی را به خود جلب کرد. ٥٤

در بازداشت  ٢٠٠٩فوریه  ١٠خانم صابری تا . بازداشت و به نقض قوانين مطبوعاتی موجود و جاسوسی متهم شد ٢٠٠٩ژانویه  ٢در 

نگهداری شد ودر این مدت فقط یک تلفن دو دقيقه ای به پدرش در ایاالت متحد امریکا زد و اطالع داد در " بدون ارتباط با دنيای بيرون"

مقامات ایرانی گفتند کارت . سخنگوی قوه قضائيه تائيد کرد که خانم صابری در زندان اوین است ٢٠٠٩مارس  ٥در تاریخ . بازداشت است

سال زندان محکوم شد، اما  ٨صابری به . به دليل نقض قوانين موجود مطبوعاتی لغو شده بود٢٠٠٥مطبوعاتی خانم صابری در سال 

قی تغيير کرد و نهایتا از زندان آزاد شد و جمهوری اسالمی ایران را ترک سرانجام این حکم توسط دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعلي

  .کرد

گزارشگر ویژه قضات و وکالی مستقل در مورد نگرانی های جدی خود در باره ناتوانی گسترده در رعایت آئين دادرسی و دسترسی . ٥٥

، تعدادی از گزارشگران ویژه در باره گيالن محمدی و ٢٠٠٩ ژانویه ٢١در تاریخ . به وکال، نامه های متعددی به دولت ایران فرستادند

طبق اطالعات رسيده، . غالمعلی اسکندری که هر دو به مرگ محکوم شدند، تقاضای فرجام خواهی فوری به مقامات ایرانی فرستادند

گزارشگران ویژه به دولت ایران یادآوری . مقامات ایرانی این ادعا را رد کردند. مقامات زندان مانع دسترسی وکال به این دو زندانی بودند

 ١٤کردند که در موارد مجازات مرگ، دولت های عضو ملزم به رعایت دقيق همه تضمين ها در دادرسی عادالنه ای هستند که در ماده 

د که کميته این گزارشگران همچنين یادآور شدن. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی بدون هيچ استثنایی گنجانده شده است

در موارد مجازات مرگ، این یک اصل بدیهی است که متهم باید در همه مراحل دادرسی توسط وکيل "حقوق بشر چنين اظهار نظر کردند 

  .به گفته مقامات، احکام این دو نفر در تجدید نظر به زندان تبدیل شد) . CCPR/C/GC/32,Para.38." (بطور موثری کمک شود

V . عالی حقوق بشر ار یایکميسذفتر بين المللی حقوق بشرو  کار هایسازو همکاری با   

A . حقوق بشر سازمان ملل متحد هدمعاههمکاری با نظام  

 ئيهژو ١٣شده در تاریخ  تصویب(پيمان حقوق کودک : حقوق بشر سازمان ملل متحد است هدمعاه ٤ عضوجمهوری اسالمی ایران . ٥٦

، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و )١٩٦٨وت ا ٢٩شده در تاریخ  تسویب(ه اشکال تبعيض نژادی بين المللی رفع همکنوانسيون ، )١٩٩٤

ایران ). به تصویب رسيذه اند ١٩٧٥ژوئن  ٢٤هر دو در تاریخ (سياسی، و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 وانسيوننکمده است، از جمله آکرده یا به عضویت آنها در  تصویبدیگری را که مربوط به حقوق بشر می شوند،  تامعاهدهمچنين 

پيشگيری از نسل  وانسيوننک، )١٩٧٦ ئيهژو ٢٨عضویت هر دو در تاریخ (، و پروتکل مربوط به آن )١٩٥١(مربوط به وضعيت پناهندگان 

رکوب و مجازات جرایم بين المللی س وانسيوننک، )١٩٥٦آگوست  ١٤در تصویب شده  – ١٩٤٨(کشی و مجازات جرایم نسل کشی 

سازمان جهانی کار در باره منع و اقدام فوری برای لغو بدترین اشکال کار  وانسيوننکو ) ١٩٨٥آوریل  ١٧عضویت در تاریخ  – ١٩٧٣(آپارتاید 

  .)٢٠٠٢ هم ٨شده در تاریخ تصویب – ١٨٢شماره  وانسيوننک(کودک 

همه اشکال تبعيض رفع بين المللی  کنوانسونوزدهم خود را در باره اجرای جمهوری اسالمی ایران گزارش های دوره ای هجدهم و ن. ٥٧

همانگونه که در باال ذکر شد، دولت هيچ گزارشی به . بود ٢٠٠٦ژانویه  ٤ارائه کرد که موعد ارئه آنها  ٢٠٠٨سپتامبر  ٢٦نژادی را در تاریخ 

بندی های  در ضمن جمع. بيش از یک دهه ارائه نکرده استکميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کميته حقوق بشر به مدت 

عالوه بر آن، جمهوری اسالمی ایران . مصوب شده اند، به ميزان بسيار زیادی اجرا نشده باقی مانده اند١٩٩٣این کميته ها که در سال 

یکی از موانع اصلی در  عاهده اینهاذ های ماعمال کرده که طبق گزارش های  کنوانسيون های را برای امضای این کلهای  شرطحق 

  . بهره مندی از حقوق حفاظت شده در این پيمان هاست

B  . گزارشگران ویژههمکاری  

ویژه موضوعی، دعوتنامه دائمی صادر کرد که همزمان بود با قطع  گزارشگران ، برای همه ٢٠٠٢ژوئن جمهوری اسالمی ایران در . ٥٨

در . توسط کمييسيون حقوق بشر بوجود آمده بود ١٩٨٤جمهوری اسالمی ایران که در سال  وظيفه نماینده ویژه وضعيت حقوق بشر در

، گزارشگر ویژه حق آزادی بيان و عقيده، گزارشگر ویژه وضعيت حقوق بشر در افغانستان، گروه کاری بازداشت  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣سال های 

ونت عليه زنان و گزارشگر ویژه مسکن مناسب بعنوان جزئی از های خودسرانه، گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجرین، گزارشگر ویژه خش

از . حق بهره مندی از معيارهای زندگی، و حق عدم تبعيض در حوزه وظایف خود، به ایران سفر کردند ویافته های خود را گزارش کردند 
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ن در اصل برای سفر گروه کاری ناپدیدشدگان دولت ایرا. ٥٩.نتوانستند به ایران بروند گزارش گران ویژهبه بعد هيچکدام از  ٢٠٠٥سال 

اقانونی، شتابزده یا خودسرانه ، و گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقيده به ایران راجباری و غير داوطلبانه ، گزارشگر ویژه اعدام های ف

  .موافقت کرد، اما زمان مشخصی برای این مالقات در نظر گرفته نشده است

گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات ها یا : ارشگران در سال های اخير به ایران ارسال شده استتقاضای سفر توسط این گز. ٦٠

، نماینده مستقل ٢٠٠٦، گزارشگر ویژه استقالل قضات و وکال در سال ٢٠٠٧و  ٢٠٠٥رفتارهای خشن، غير انسانی یا تحقير آميز در سال 

تقاضای خود را  ٢٠٠٨اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه در سال همچنين گزارشگر ویژه . ٢٠٠٨در امور اقليت ها در سال 

  .مجددا یادآوری کرد

فوریه شورای حقوق بشر در جهانيوضعيت حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در هفتمين نشست گروه کاری بررسی دوره ای . ٦١

  .مورد بررسی قرار می گيرد ٢٠١٠

C . حقوق بشرعالی  اریایکميسذفتر همکاری با  

ر، کميسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسالمی ایران برای شرکت در کنفرانس جنبش غير وخانم لوئيز آرب. ٦٢

با وزیر امور خارجه ایران؛ منوچهر متکی در ژنو ٢٠٠٨سپتامبر کميسر عالی فعلی حقوق بشر در . بازدید کرد ٢٠٠٧سپتامبر متعهد ها در 

کميسر عالی حقوق بشر با نمایندگان قوه قضائيه در ایران برای امکان همکاری از جمله برگزاری یک ذفتر  ٢٠٠٨از سال . دیدار کرد

  .سمينار قضایی در مورد داردسی عادالنه در جمهوری اسالمی مشغول گفتگو است، اما هنوز زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است

الی حقوق بشر در موارد خاص حقوق بشر ازطریق مالقات با نمایندگان، صدور نامه و بيانيه در طول یکسال گذشته، کميسر ع. ٦٣

  .این موارد خاص دربرگيرنده، حقوق زنان، اعدام نوجوانان، آزادی مذهب و حق اقليت ها بوده است. عمومی مداخله کرده است

VI .بندی و توصيه ها جمع  

این . نی های ادامه دار را در مورد حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران برجسته می کندگزارش حاضر، حوزه های متنوعی از نگرا. ٦٤

که برخی از موضوعات از جمله حقوق زنان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سالجاری موضوع مورد مناظره های باز و جدی بودند، 

سالمت آميزی که در پی آن رخ داد، همه نشانه های مثبت از سطح باالی مشارکت در این انتخابات و اعتراضات م. دلگرم کننده اند

همانگونه که من در بيانيه های عمومی گفتم، از دولت و مخالفين می خواهم . پویایی جامعه مدنی در جمهوری اسالمی ایران است

تفاده وسيع از خشونت و زور، دستگيری من از گزارش هایی که در باره اس. اختالفات را از طریق گفتگو و راه های قانونی حل و فصل کنند

  . ها و بازداشت های خودسرانه، و احتمال شکنجه و بدرفتاری با مخالفين دریافت می کنم، عميقا نگران شده ام

در مورد سایر نگرانی هایی که در این گزارش آمده، خاطرنشان کردم که مقامات گامهای مثبتی، برای نمونه برای جلوگيری از . ٦٥

به دولت جمهوری اسالمی  جانبنای. اما نگرانم که این ها اجرا نشوند. ر یا محدود کردن اجرای حکم مرگ نوجوانان، برداشته اندسنگسا

 ایران توصيه می کنم به حل نگرانی هایی که در این گزارش به آنها پرداخته شده، مباردت کند و در قوانين ملی، بویژه قانون جدید مجازات

به نوجوانان، بازنگری کند تا مطمئن شود با معيارهای بين المللی حقوق بشر منطبق هستند، و از اقدام تبعيض آميز عليه  و قوانين مربوط

  .زنان، اقوام و اقليت های مذهبی و سایر گروه های اقليت جلوگيری کند

به . تصادی و اجتماعی یادآوری می کنمدستآوردهای مثبت جمهوری اسالمی ایران را در حوزه بسياری از شاخص های اق جانبنای. ٦٦

دولت توصيه می کنم  به حل نابرابری های منطقه ای در بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد، و همچنين تبعيض 

  .عليه زنان و اقليت ها را بویژه در مواجهه با دشوارهای اقتصاد جهانی از بين ببرد

عالی حقوق بشر برای اصالح اریای کميس دفتراسالمی ایران را به همکاری با سازمان ملل متحد از جمله  در حاليکه دولت جمهوری. ٦٧

رفع همه  وانسيوننکصلی بين المللی حقوق بشر، بویژه ا معاهداتبيشتر حقوق بشر و عدالت توصيه می کنم، از دولت ميخواهم 

کند و حق  تصویبتحقير آميز را  خشن، غير انسانی وجازات یا رفتارهای ضد شکنجه و سایر م وانسيوننکاشکال تبعيض عليه زنان و 

ها پس کنوانسيون های مختلف حقوق بشر برای خود قائل شده، طبق توصيه هئيت های  کنوانسيونهایی را که هنگام امضای  شرط

های حقوق کنوانسيون دوره ای مربوط به جمهوری اسالمی ایران برای رعایت الزامات بين المللی خود، الزم است گزارش دهی . بگيرد

بویژه ارائه گزارش به کميته حقوق بشر و کميته حقوق مدنی، . بشر را که برای مدت های طوالنی ارائه نشده است، نهایی کند

  .فراهم می کند کنوانسيوناجتماعی و فرهنگی، امکان بررسی منظم پيشرفت را در اجرای الزامات مربوط به هر 

متاسفم که از سال  اینجانبویژه شورای حقوق بشر استقبال می شود، اما  گزارشگران از دعوتنامه دائمی دولت برای  هر چند. ٦٨
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را در اولویت قرار داده و  تاکنون هيچ دیداری از ایران صورت نگرفته است و به دولت توصيه می کنم امکان بازدید متقاضيان از کشور ٢٠٠٥

می کنم بدون تاخير توصيه های  را ترغيبمن دولت جمهوری اسالمی ایران . ی های جامعتری فراهم شودتسهيل کند تا امکان ارزیاب

و توصيه های سازمان جهانی کار و سایر  کنوانسيون هاشورای حقوق بشر، کميته متخصصين در اجرای  گزارشگرانارائه شده توسط 

 .حقوق بشر، به اجرا بگذاردنهاذ های معاهد ه ای 


