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  خالصه 
اين گزارش . مجمع عمومي تنظيم شده است 176/64 هاين گزارش بر اساس قطعنام

مجمع  176/64 هدر قطعنام. حاوي اطالعاتي در مورد پيشرفت در اجراي اين قطعنامه است
در گزارش قبلي  عمومي از دولت جمهوري اسالمي ايران خواست كه نگرانيهاي مهمي را كه

هاي  مطرح شده بود و همچنين تقاضاهاي مخصوصي كه در قطعنامه) A/64/357( دبيركل
همچنين . بيان شده بود را برطرف سازد) 168/62و  191/63هاي  قطعنامه(قبلي مجمع عمومي 

از ايران خواسته شده كه در مورد چند موضوع نگران كنندة خاص به تعهدات مربوط به حقوق 
  .قانوناً و عمالً احترام بگذاردبشر  
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  مقدمه. يك
  
 مجمع عمومي 176/64 هاين گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسالمي ايران و براساس قطعنام. 1

در . باشد اين گزارش حاوي اطالعاتي در مورد پيشرفت اجراي اين قطعنامه مي. تهيه شده است متحد سازمان ملل
اين قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل دولت جمهوري اسالمي ايران را به برطرف كردن نگرانيهاي جدي كه در 

هاي قبلي مجمع  همچنين موارد خاصي كه در قطعنامه عنوان شده بود و) A/64/357( گزارش قبلي دبيركل
موارد  هاين قطعنامه همچنين در زمين. اندبه آن اشاره شده بود فرا خو) 168/62و  191/63هاي قطعنامه(عمومي 

خاصي به ايران يادآور شده بود كه تعهدات خود در مورد حقوق بشر را هم در قانون و هم در عمل  هنگران كنند
المللي نظارت  اين گزارش همچنين حاوي مشاهدات تشكلهايي است كه بر انجام قراردادهاي بين. ا كندكامالً اجر

كه در چارچوب بررسي  شوراي حقوق بشر ههاي ويژ اين گزارش همچنين حاوي مشاهدات رويه. كنند مي
  2.باشد اي وضعيت حقوق بشر انجام شده مي دوره

  
وضعيت حقوق بشر درجمهوري اسالمي ايران در  176/64 هب قطعناماز زمان گزارش قبلي دبيركل و تصوي. 2

، 1388چند اتفاق مثبت مثل تصويب كنوانسيون حقوق معلولين در مهر . چند زمينه رو به وخامت بوده است
اي معوقه به كميته حقوق بشر و كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و اتمام بررسي  تسليم گزارش دوره

الشعاع چند اتفاق منفي قرار گرفت كه از آن  وضعيت حقوق بشر در شوراي حقوق بشر متاسفانه تحتاي  دوره
توان به سركوب مدافعان حقوق بشر، باالخص فعاالن حقوق زن، خبرنگاران و مخالفان دولت در  جمله مي

راني در مورد شكنجه، نهادهاي سازمان ملل به ابراز نگ. اشاره كرد 1388ناآراميهاي پس از انتخابات خرداد 
مجازات اعدام نيز در اين مدت به طور قابل توجهي . هاي ناعادالنه ادامه دادند بازداشتهاي خودسرانه و محاكمه

تبعيض . اين مجازات در مورد مخالفان سياسي و كودكان نيز به اجرا گذاشته شده است. افزايش پيدا كرده است
  .ضي موارد به اذيت و آزار انجاميده استعليه اقليتها ادامه يافته است و در بع

  
د كه حاكي از پيشرفت يا عدم پيشرفت ايران در اجراي درخواستهاي نساز قسمتهاي ذيل مواردي را مطرح مي. 3

اين درخواستها در . از مقامات ايراني شده است 176/64 همجمع عمومي است، درخواستهايي كه در قطعنام
رحمانه،  شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بي: شود و شامل اين موضوعها مي قطعنامه عنوان شده 4پاراگراف 

غيرانساني و تحقيرآميز از جمله شالق و قطع عضو، مجازات اعدام از جمله اعدام در مالء عام، اعدام مجرمين 
جمعات ي، آزادي مذهب، آزادي تبهاي هخردسال، سنگسار، حقوق زنان، حقوق اقليتها از جمله حقوق جامع

آميز، آزادي عقيده و بيان و حق برخورداري از تضمينهاي حقوقي آيين دادرسي از جمله پيرامون اتفاقات  صلح

                                                            
كه  المللي شوراي حقوق بشر و ساير سازمانهاي مربوط به قراردادهاي بين ههاي ويژ هاي رويه بايد اشاره كرد كه مالحظات، مشاهدات و توصيه 2

 در اين گزارش به آنها اشاره شده است همگي اطالعاتي همگاني هستند و در گزارشهايي كه از زمان شصت و چهارمين اجالس مجمع عمومي
 .باشند ميموجود  اند منتشر شده
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 روابطجديد در به بررسي پيشرفتهاي  اين گزارش همچنين. 1388پس از انتخابات رياست جمهوري در خرداد 
  . پردازد قطعنامه مي 7و  6، 5پاراگرافهاي  وجهت با المللي حقوق بشر متقابل جمهوري اسالمي ايران با نظام بين

  
  
 مسائل موضوعي. دو

  رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، از جمله شالق و قطع عضو شكنجه و رفتار يا مجازات بي .الف
  
رحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز و همچنين  گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بي. 4

براي نمونه، . گزارش چندين تقاضا را مطرح كردند هشوراي حقوق بشر در طي دور ههاي ويژ اعضاي رويهساير 
اي مشترك توجه دولت جمهوري اسالمي ايران را  در نامه 3هاي ويژه گروهي از اعضاي رويه 1388مرداد  20در 

رسيده طي بازداشت به شدت  او دانشجويي است كه بنابر گزارشهاي . فر جلب كردند به وضعيت امير جوادي
 4چند عضو 1388مرداد  22در . توسط نيروهاي امنيتي  مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس جان باخته است

شدگان  اي مشترك نگراني جدي خود را در مورد گزارشهايي كه در مورد بازداشت بيانيه هاي ويژه در رويه
شدگان مورد شكنجه و بازجوييهاي خشن قرار گرفتند تا  بازداشت ،بر گزارشهابنا. اند ابراز كردند دريافت كرده

  . عليه آنها در دادگاه انقالب استفاده شود آنها اعتراف كنند و سپس اعترافات
  
رحمانه، غيرانساني، و  گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بي ،1388در بهمن . 5

اهللا سيد حسين كاظميني بروجردي نموده بود به  كه در مورد وضعيت آيت تحقيرآميز در مورد درخواستهايي
متحمل چندين  1386در سال  اهللا بروجردي از زمان دستگيري بنابر گزارشها آيت. شوراي حقوق بشر گزارش داد

بهشت اردي 15در زندان انفرادي بوده و در  1387بهمن  8براي نمونه او از . نوع بدرفتاري و شكنجه بوده است
او در اين نامه تقاضا . به دبيركل سازمان ملل مورد ضرب و شتم قرار گرفته است اي نوشتن نامهدليل به  1388

دچار بيماريهاي جدي است ولي از  يو. المللي به جمهوري اسالمي ايران فرستاده شوند كرده بود كه ناظرين بين
اين گزارش مقامات ايراني ابراز  هتهي در زمان. ده استهيچ نوع مراقبت پزشكي براي اين بيماريها برخوردار نبو

آنها او  هبه گفت. بتهاي پزشكي دسترسي دارداهللا بروجردي از سالمت برخوردار بوده و به مراق داشتند كه آيت
 هبه گفت. ها دسترسي دارد مالقات كند و به مطبوعات و ساير رسانه خودتواند با اعضاي خانواده  همچنين مي

هايي كه تمايالت افراطگرايانه دارند، تخريب اموال و  سيس فرقهأبروجردي به علت تاهللا  ايراني آيتمقامات 
  .سال زندان محكوم شده است 10مخفي كردن اسلحه به 

                                                            
مورد وضعيت مدافعان گزارشگر ويژه در  ؛گزارشگر ويژه در مورد ارتقاء و حفاظت از آزادي عقيده و بيان ؛كارگروه دستگيري خودسرانه 3

آنها همچنين در مورد وضعيت . رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي بي؛ حقوق بشر
 ينبعمتوسط  وينام . بنابر گزارشها او مورد ضرب و شتم قرار گرفته، عريان گشته و به شدت شكنجه شده است. ابراز نگراني كردند .مجيد ش

 .مقامات ايراني جواب دادند كه رسيدگي به اين مورد بدون اطالعات بيشتر غيرممكن است اماگزارش شده بود 
و گزارشگر ؛ رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ديگر رفتارها و مجازاتهاي بي ؛كارگروه دستگيري خودسرانه 4

 .مدافعان حقوق بشرويژه در مورد وضعيت 
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سرقت، . باشد قانون جزايي جمهوري اسالمي ايران شامل حكمهاي قطع عضو و شالق براي چندين جرم مي. 6

مقامات ايراني مدعي هستند كه اين نوع مجازاتها، كه . م هستنديااين جر هاز جمل م جنسييمحاربه و بعضي جرا
شوند و اجراي اين نوع  شأن انسان محسوب نمي هشكنجه، تحقيرآميز يا تنزل دهند اند، ييد شدهأدر شرع اسالم ت
كميته . كند ميشود جلوگيري  م را كاهش داده و از بروز معضالتي كه از حبس ناشي مييجرا مجازاتها تعدد

رحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز  شكنجه و گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بيضد
اند كه وضع مجازاتهاي جسمي توسط مقامات قضايي و اجرايي، باالخص شالق و قطع عضو  مداوماً ابراز داشته

  . رحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز است بيمغاير با منع شكنجه و و ساير رفتارها و مجازاتهاي 
 
  مجازات اعدام و اعدام در مالء عام. ب
  
بعد از ناآراميهاي پس از  كه گزارش مالحظه شده است هافزايش قابل توجهي در صدور حكم اعدام طي دور. 7

به الملل  فو بينعتعداد اعدامها به گزارش از زمان گزارش قبلي دبيركل، . چشمگيري داشته است رشدانتخابات 
اعدام در هشت هفته بين  112از اين تعداد،  رسيده كه) 1388 – 1387( 2009نفر در سال  388سابقه  رقم بي

  .صورت گرفته است آن سال و تحليف رييس جمهور در مرداد ماه 1388انتخابات خرداد 
   
اند كه حاكي از اعدام افرادي  هاي مخصوص گزارشهاي متعددي از منابع مختلف دريافت كرده اعضاي رويه. 8

اند كه  مقامات ايراني تاكيد كرده. اند است كه متهم به قاچاق مواد مخدر و ديگر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده
 هبه عقيد. تالش آنان براي مقابله با ورود غيرقانوني مواد مخدر از كشورهاي همسايه است هاين اعدامها نشاندهند

م، مثل جرائم مربوط به مواد مخدر كه مجازات اعدام براي آنها ئشر، بعضي از جرابلي حقوق المل سازوكارهاي بين
 5.باشند هستند نمي اعدام الملل سزاوار مجازات قوانين بينبا بق اطمدر نظر گرفته شده است، جزء جرائم جدي كه 

در  عادالنه است هحاكمز مبرخورداري ا هكه الزممناسب در مورد وجود مراحل دادرسي نگرانيهايي همچنين 
  . وجود دارد هايي كه حكم اعدام براي آنها صادر شده است پرونده

  
. االخص نگران كننده بوده استحكم اعدام براي جرم محاربه در دوران پس از انتخابات هم بمتداول صدور . 9

حكوم به اعدام ممحاربه  تهامبه انفر كه اغلب آنها زنداني سياسي هستند  25در هنگام نگارش اين گزارش حداقل 
عضو مجلس ايران پيشنهادي براي اصالح آيين دادرسي  290نفره از  36گروهي  1388در دي ماه . باشند مي

اصل . شوندباعدام  خود از محكوميت روز 5در عرض  هستندافرادي كه محكوم به محاربه  تا كيفري ارائه دادند
 ايجاد براي كه كس هر :كند ايران محارب را اين گونه تعريف ميجمهوري اسالمي  مجازات اسالميقانون  183

                                                            
منجر به مرگ شده  او كند كه بتوان نشان داد كه فرد مجرم قصد قتل داشته و عمل م بسيار جدي را جرائمي تعريف ميئكميته حقوق بشر جرا 5

در زندان محمد اروجي  1388آذر  4خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، كه خبرگزاري نيمه رسمي دولتي است، گزارش داد كه در روز . است
 .جرم او مصرف مشروبات الكلي و زنا بود. رجايي شهر كرج اعدام شد
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مجازات . باشد مي االرض في مفسد و محارب ببرد، اسلحه به دست مردم، امنيت و آزادي سلب و هراس و رعب
در  6.باشد ميعمل متهم منجر به مرگ يا جراحت كسي نشود قابل اجرا اگر حتي  ،اعدام براي اتهام محاربه

قانوني و خودسرانه ابراز داشت كه قوانين ايران مورد اعدامهاي فوري، فرا گزارشگر ويژه در 1388شهريور 
كيد كرد كه صدور حكم اعدام براي چنين اتهامي بسيار أاو ت. دهند ارائه نمياز جرم محاربه  را تعريف دقيقي

  7.مشكل آفرين است
  

كشورهاي خواستار توقف مجازات اعدام شد و از  خود 149/62در قطعنامه متحد  مجمع عمومي سازمان ملل. 10
خواستار لغو مجازات همواره كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل . مجازات اعدام را لغو كنند تاخواست  وعض

  . به اين حركت جهاني بپيوندد تااً خواسته است رتباز دولتها، از جمله دولت ايران، م وحالتها بوده  هاعدام در كلي
  

شد مقامات  كه اين گزارش تهيه مي در زماني 8.گزارش شده است 2009در سال  عدادي اعدام در مالءعامت. 11
. بوده است احساسات عموميپاسخ به در ييد كردند كه اعدام در مالءعام براي پيشگيري از وقوع جرم و أايراني ت

قضاييه، تعداد اعدامهاي  هيس سابق قوئر اهللا شاهرودي، اما آنها در ضمن ابراز كردند كه در پي دستوري از آيت
اهللا شاهرودي اعدام در مالءعام را ممنوع كرده  در اين دستور آيت. مالءعام كاهش پيدا كرده است انجام شده در

رحمانه، غيرانساني و  اند كه اعدام در مالء عام به بي المللي حقوق بشر اعالم كرده كارهاي بين و ساز. است
خو كردن آنهايي است  نفي انسانيت فرد مجرم و درنده آن افزايد و تنها تاثير جازات اعدام ميتحقيرآميز بودن م

  . گر اعدام هستند كه نظاره
 
 اعدام كودكان. ج

 
صدور حكم اعدام براي افرادي كه در  10و كنوانسيون حقوق كودك 9ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي. 12

جمهوري اسالمي ايران به هر دوي اين معاهدات . كند اند را ممنوع مي داشته سال سن 18هنگام ارتكاب جرم زير 
سال  18مورد اعدام افرادي كه در هنگام ارتكاب جرم زير  5) 1388-1387( 2009در سال . پيوسته است

گزارش نشده، بنا بر گزارشها ) 1389-1388( 2010هر چند اين گونه اعدام در سال . اند ثبت شده است داشته
سال توسط  18مورد اعدام افراد زير  33حداقل . باشند انتظار اعدام مي ايران در سال اكنون در 18مجرم زير  150

 18مجرم زير  12 ،در عين حال. باشد قضاييه مي هيس قوئييد نهايي رأر تانتظا در ييد شده وأديوانعالي كشور ت

                                                            
تواند  قاضي مي مجازات اسالمي، بدون آنكه نياز به اثبات ارتكاب قتل، جراحت، سرقت، همه يا هيچكدام از آنها باشد،قانون  191براساس اصل  6
 .ندتحميل كرا از چهار مجازات كي ي
7 A/HRC/14/24/Add.1. 
خرداد  9ي ايران كه به جنداهللا معروف است بودند در روزهاي ردمكه متهم به عضويت در جنبش مقاومت م ينفر 16 ،الملل عفو بين هبنا به گفت 8

 .اعدام شدند 1388تير  23و  1388
 .5پاراگراف  ،6اصل  9

 )الف(37اصل  10
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در طي تهيه . قضاييه رسيده است هيس قوئييد رأبه تسال هم اكنون در معرض اعدام قرار دارند زيرا حكم آنها 
  . آمار رسمي خودداري كرد هاين ارقام را رد كرد اما از ارائاين گزارش دولت ايران 

  
اين . ماه است 7سال و  14ماه و براي پسرها  9سال و  8طبق قانون ايران سن مسئوليت قانوني براي دخترها . 13
با اين وجود  . باشد مي المللي موازين بين تر از سن تعين شده در پايينبلكه  است، آميز ن نه تنها تبعيضوقان

روندي مالحظه شده كه . شوند هاي اطفال محاكمه مي سال توسط دادگاه 18گويند مجرمين زير  مقامات ايراني مي
در . برسد 18ه سن د تا اينكه متهم بنانجام ميبه طول آنقدر سال  18هاي مجرمين زير  در آن رسيدگي به پرونده

قرباني و مجرم در  هها براي اين كه خانواد همچنين پرونده. يابد اين هنگام احتمال صدور حكم اعدام افزايش مي
اين است  آن بر دولت همچنين اعالم كرده است كه سياست. افتد خير ميأمورد گرفتن ديه به توافق برسند به ت

  . رساندبكند و حتي به محكومين در پرداختن ديه كمك ترغيب صاص قربانيان را به گذشتن از حق ق هكه خانواد
  

سال داد، اين دستور الزم  18قضاييه دستور به توقف اعدام افراد زير  هقو 1384با وجود اين كه در سال . 14
قتل هاي قتل و يا  به عالوه اين دستور شامل پرونده. ها در اتخاذ تصميم اختيار دارند االجرا نيست و دادگاه

ت وزيران شده و ئتسليم هي 1383اي كه در سال  اليحه. شود كه داراي حكم قصاص هستند نمي يعمدغير
 هموقعيت مناسبي براي هماهنگ كردن نظام قضايي ايران در زمين ،است در حال بحثهمچنان در مجلس ايران 

دادرسي كيفري بخشهاي  به عالوه در طرح قانون مجازات اسالمي و طرح آيين. سال است 18مجرمين زير 
طرح قانون مجازات . سال آورده شده است 18مخصوصي در مورد حقوق كودكان و دادرسي مجرمين زير 

سال از نظام قضايي   18هاي افراد زير  نده را در بر دارد و شامل تمهيداتي است تا پروندهزاسالمي اصل عدالت سا
با اين وجود، اين طرحها مجازات اعدام براي . ان انتقال يابدهايي غير از زند به سمت راه حلهاي محلي و گزينه

دهند كه بلوغ  ولي به قضات اين اختيار را مي. برند كنند و سن قانوني را نيز باال نمي سال را لغو نمي 18افراد زير 
ي جديد هاليح 1387در سال . ذهني مجرمين خردسال را امتحان كرده و از صدور حكم اعدام خودداري كنند

اين  .ييد گرديدأقضايي مرور و ت هدر دادگاه توسط مقامات عاليرتب براي حفاطت از كودكان و شهادت دهندگان
  . ت وزيران شد و هم اكنون تحت بررسي مجلس استئتسليم هي 1388اليحه در سال 

  
طريق گفتگوي ها از  به انتشار بيانيه و وساطت در پرونده متحد كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل. 15

كميسيونر  ،منتشر شد 2009اكتبر  13اي كه در  براي نمونه، در بيانيه. خصوصي با مقامات ايراني ادامه داده است
در . سالگي بود 17او متهم به ارتكاب قتل در سن . عالي نگراني خود را در مورد اعدام بهنود شجاعي ابراز داشت

اعدام مصلح زماني ه مقامات ايراني ناراحتي شديد خود را در مورد اي ب كميسيونر عالي در نامه ،1388آذر  30
در . سال مرتكب شده بود به دار آويخته شد 18زير جرائمي كه در سن  دليلبر گزارشها او به بنا. ابراز كرد

 .فوري فرستاد هفوري و خودسرانه چندين تقاضانام بازرسي، گزارشگر ويژه در مورد اعدامهاي فراقضايي، هدور
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كه حاكي از صدور حكم اعدام براي افرادي بود كه در زمان  ندها در پي گزارشهايي فرستاده شد اين نامه
  . سال سن داشتند 18ارتكاب جرم كمتر از 

  
  سنگسار به عنوان نوعي اعدام. د
  

حكم  داد، اين را سنگسار از طريقوقف اعدام تران دستور اي هقضايي هقو 1381با وجود اين كه در سال . 16
هاي  و اعضاي رويه متحد كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل. شود هاي ايران صادر مي همچنان توسط دادگاه

اجراي سنگسار به عنوان نوعي اعدام در جمهوري اسالمي  هشوراي حقوق بشر به ابراز نگراني در مورد ادام هويژ
اي فرستاد و در آن  دولت جمهوري اسالمي ايران نامهكميسيونر عالي به  ،1388آبان  11در . ايران ادامه دادند

. دكركبري بابايي ابراز  او نگراني شديد خود را در مورد اعدام رحيم محمدي و صدور حكم سنگسار براي همسر
اي  در تقاضانامه 11چند گزارشگر ويژه ،1388بهمن  7در . جرم رحيم محمدي لواط و جرم كبري بابايي زنا بود

اين دو به جرم زنا به سنگسار . صارميه عبادي و بوعلي جانفشاني جلب كردند هلت را به پروندمشترك توجه دو
متهمين حق انتخاب طي آن اي صادر شده بود كه  بر اساس گزارشها حكم اعدام در محاكمه. محكوم شده بودند

مقامات . ييد كردأن دو را تدادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي حكم اعدام اي. وكيل مدافع خود را نداشتند
اند و با توجه به ميزان باالي مدارك الزم براي اثبات  ها هنوز نهايي نشده اند كه اين پرونده ايراني اشاره كرده

  . رسد ها در نهايت با تبرئه متهمين به پايان مي جرم تعداد زيادي از پرونده
  

شوند  براي افرادي كه مرتكب زناي محصنه ميجمهوري اسالمي ايران معتقد است كه مجازات سنگسار . 17
اند  با اين وجود مقامات ايراني ابراز داشته .شود يخانواده و جامعه مكانون عاملي بازدارنده است و سبب تقويت 

ند هست معتقد متحد كارهاي حقوق بشر سازمان ملل و ساز. كه مجلس در حال بازنگري مجازات سنگسار است
 رحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بينمونه اي از گسار سن هكه اعدام به وسيل

المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران آن را به امضا  از جمله ميثاق بين ،الملل براين براساس حقوق بينااست و بن
اند كه لواط و زنا را  ابراز داشته همچنينكارها  و نمايندگان اين ساز. اين مجازات ممنوع استاعمال رسانده، 

فقط در مورد جرائم بسيار  را الملل مجازات اعدام براساس قانون بين. انستد »رائم بسيار جديج« ازتوان  نمي
  . اعمال كردتوان  جدي مي

  
  حقوق زنان. ه
  

چند اين جمهوري اسالمي ايران به عضويت كميسيون وضعيت زنان انتخاب شد، هر  ،1389فروردين در . 18
  . تبعيض عليه زنان را تصويب نكرده استكليه اشكال كشور هنوز كنوانسيون رفع 

                                                            
گزارشگر ويژه در مورد  ؛ر ويژه در مورد استقالل قضات و وكال، گزارشگآن گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و نتايچ 11

 .رحمانه، غيرانساني، و تحقيرآميز گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي بي و ،فوري و خودسرانه ،اعدامهاي فراقضايي
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هوري اسالمي ايران سازمان ملل، جم هتوسع هبرناممنتشره توسط  »2009انساني  هگزارش توسع« متن اساسبر. 19

همچنين در مقياس . دباش بررسي را دارا ميكشور مورد  182و ششم بين  هفتاد هجنسيتي رتب هدر فهرست توسع
 مناطق در همچنان برابري جنسيتينا ،با اين وجود. باشد را دارا ميصد و سوم  هجنسيتي ايران رتب توانمندسازي

نان نسبت به سال آموزش و بهداشت ز هجمهوري اسالمي ايران در زمين. موجود استجغرافيايي كشور  مختلف
  . ده استپيشرفت كر ،هزاره هاهداف توسع هسال پاي، 1990

  
با وجود اين پيشرفتها، نابرابري جنسيتي و خشونت عليه زنان در كشور رواج داشته و زنان مورد تبعيض قرار . 20
به اين سبب زنان در مورد مسائل مربوط به . تبعيض در ساختار قوانين مدني و كيفري وجود دارد. گيرند مي

مات كشوري مقا انتصاب بهنت، برقراري عدالت و حق حضا 12ازدواج، طالق، مليت، سرپرستي فرزندان، وراثت،
هيچ زني تا  13.يس جمهور كشور شودئتواند ر هيچ زني نمي ،قانون اساسي 115بر اصل بنا. مورد تبعيض هستند

توانند قضاوت  زنان نمي. ا مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب نشده استيكنون به عضويت شوراي نگهبان 
گيري، حكومت و حيات  مشاركت زنان در تصميم. از مشاغل قضايي را برعهده گيرندتوانند بعضي  كنند اما مي

با اين . رصد از كرسيهاي مجلس شوراي اسالمي را در اختيار دارندد 2,7زنان فقط . ياسي بسيار پايين استس
 30كردند  گويند تعداد زناني كه به عنوان كانديدا در آخرين انتخابات مجلس شركت وجود مقامات ايراني مي

گويند تعداد زنان در مقامات باالي مديريتي و مقامات  آنها همچنين مي. بوده است پيشسال  30برابر بيشتر از 
  . دانشگاهي يك درصد افزايش داشته است

  
دهد كه ميزان ثبت نام زنان در مراكز آموزش عالي هر سال سه برابر  جمهوري اسالمي ايران گزارش مي. 21

گويند كه  با اين وجود منابعي مي. درصد جمعيت زن افزايش پيدا كرده است 46,5سوادي زنان به شده و نرخ با 
وزارت آموزش عالي در حال بررسي قوانيني است كه در صورت تصويب، قبولي دانشجويان دختر در بعضي 

نشجويان دختر مشمول در عين حال دا. كند ها را به نفع دانشجويان پسر مي سازد و سهميه مي ها را محدود رشته
بدين ترتيب  . اند كه به موجب آن بايد در دانشگاهي در شهر خود تحصيل كنند مقررات جديدي شده

  . برخورداري آزاد از حق تحصيل براي زنان محدود شده است
  

اين قوانين مربوط به نوع . شده است ترمشاركت زنان در سطح جامعه به خاطر وضع قوانين اخالقي محدود. 22
در مشهد افتتاح شد به زنان  1389اولين شعبه بانك زنان كه در خرداد . زنان و مردان است سازيپوشش و جدا

  . ندومحرم بشنا يمرددهد كه به امور مالي خود رسيدگي كنند بدون اينكه مجبور به صحبت با  اين امكان را مي
  

                                                            
ثير يافته از نقشهاي اجتماعي زنان و مردان أارد مخصوصي كه تمقامات ايراني حق ارث بر طبق قانون مدني مساوي است اما در مو هبنا به گفت 12

 .شود است تفاوتهايي ديده مي
 .مراجعه كنيد 16پاراگراف  ،E/CN.4/2006/61/Add.3به  13
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كارشناسان سازمان  هكميت 2009در سال  14.ستدر جمهوري اسالمي ايران ا يقاچاق زنان و دختران نيز معضل. 23
المللي كار نگراني خود را در مورد قاچاق دختران ابراز كرد و از دولت ايران درخواست كرد كودكان زير  بين
جمهوري اسالمي ايران قدمهايي را  15.تجاري، جنسي و كاري محفوظ دارد هسال را از قاچاق براي سوء استفاد 18

به تصويب  1383براي مثال قانون مبارزه با قاچاق انسان كه در سال . اق انسان برداشته استبراي مبارزه با قاچ
چندين . كند كند و فروش زنان براي فحشا و بردگي را ممنوع مي رسيده است، قاچاق افراد را جرم اعالم مي

  . مجرم بر اساس اين قانون دستگير، محكوم و اعدام شدند
  

 12مسائل زنان فعال هستند كه  هدولتي در زمينسازمان غير 736دارد كه  ابراز مي جمهوري اسالمي ايران. 24
با اين وجود سركوب فعاالن حقوق زن و خبرنگاران زن در طول سال اخير ادامه يافته . برابر يك دهه قبل است

. اند الخروج شده اند و در بعضي موارد محبوس و يا ممنوع بسياري از آنان مورد تهديد وآزار واقع شده. است
  . كنند سركوب فعاالن حقوق زن مي همقامات ايراني غالباً تهديدات امنيتي خارجي را بهان

  
هاي ويژه توجه دولت ايران را به بازداشت كاوه قاسمي، مازيار سميعي،  رويه 16اعضاي 1388اسفند  3در . 25

اين كمپين به كمپين . براي برابري بودند تغييراين افراد عضو كمپين . مهسا جزيني و سميه مومني جلب كردند
بازداشت شدگان  هن و مدافعان حقوق بشر نيز از جملدانشجويان، خبرنگارا. يك ميليون امضا نيز مشهور است

اي مشترك نگراني خود را در مورد دستگيري و  هاي ويژه در نامه رويه 17اعضاي 1388دي  17در . بودند
مقامات ايراني . ن يك ميليون امضا، مادران صلح و خبرنگاران ابراز داشتندبازداشت بدون مالقات اعضاي كمپي

  . اند كه هيچكدام از اين افراد اكنون در زندان نيستند گفته
  

زادي عقيده و بيان و گزارشگر ويژه در مورد آحق  فظگزارشگر ويژه در مورد ارتقا و ح ،1388 آذر 30در . 26
شيرين عبادي ابراز  هود را در مورد آزار و اذيت و تهديد اعضاي خانوادوضعيت مدافعان حقوق بشر نگراني خ

 هآنها همچنين نگراني خود را در مورد گزارشهاي مصادر. باشد جايزة صلح نوبل مي هشيرين عبادي برند. داشتند
ي كه ترشلژيون دونور و انگ هنوبل خانم عبادي از صندوق بانك وهمچنين جايز هنشان و ديپلم افتخار جايز

به عالوه حسابهاي بانكي شيرين عبادي به اتهام اين . انجمن خبرنگاران آلمان به او اهدا كرده بود، ابراز داشتند
كند كه صندوق  با اين كه دولت ايران تصديق مي. نوبل خود را نپرداخته است مسدود شد هكه او ماليات جايز

                                                            
 به افزايش قاچاق زنان و دختران در جمهوري اسالمي ايران و باالخص در ج آنگزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و نتاي 14

. شوند موقت شده و سپس براي بردگي جنسي فروخته مي جزنان ربوده شده، خريداري شده و يا وارد ازدوا. استانهاي مرزي اشاره كرد
(E/CN.4/2006/61/Add.3)   كميته حقوق كودك نيز نگراني خود را در مورد استفاده از ازدواج موقت براي قاچاق زنان ابراز كرده  2005در سال

 (CRC /C/15/ Add.254) .بود
ها، تقاضاي مستقيم انفرادي در مورد كنوانسيون بدترين انواع كار  المللي كار در مورد اجراي كنوانسيونها و توصيه كارشناسان سازمان بين هكميت 15

 .10پاراگراف ،  092009IRN182(ILOLEX) ه، ژنو، سند شمار)182شمارة ( 1999كودك، 
زادي عقيده و بيان و گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق آارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفط حق كارگروه بازداشت خودسرانه، گز 16

 .بشر
زادي عقيده و بيان؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق آكارگروه بازداشت خودسرانه؛ گزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفط حق  17

رحمانه، غيرانساني و  و مجازاتهاي بي رفتارها ل قضات و وكال؛ گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و سايربشر؛ گزارشگر ويژه در مورد استقال
 .آن و گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و نتايج ؛تحقيرآميز



 

11

و موم شده است، مع هذا دولت ايران مدعي است كه  بانكي او توسط دادگاه مورد بازرسي قرار گرفته و مهر
 17در . اند كه محتويات آن به خارج از كشور منتقل شده است ييد كردهأاو ت همحتويات آن ضبط نشده و خانواد

اي مشترك نگراني خود را در مورد دستگيري و بازداشت بدون  در نامه 18هاي ويژه چندين عضو رويه 1388دي 
. مدافع حقوق بشر، وكال، خبرنگاران، وبالگ نويسان و همچنين نوشين عبادي ابراز داشتند مالقات بسياري از

در مكان  ،1388دي  7او در . نوبل است هجايز هنوشين عبادي استاد دندانپزشكي و خواهر شيرين عبادي برند
 24او در . بود خود هردستگيري او ظاهراً مربوط به فعاليتهاي حقوق بشري او براي خوا. نامعلومي دستگير شد

اي مشترك نگراني خود را در مورد  در نامه 19هاي ويژه اعضاي رويه 1388تير  30در . آزاد شد 1388دي 
  . نيز فعال امور زنان است يو. ابراز كردند بازداشت و بدرفتاري با شادي صدر

  
  حقوق اقليتها، از جمله بهاييان. و
  

هاي  لفهؤهاي توسعه به منطور ارتقا م در قانون اساسي ايران و برنامه 20هابا وجود حمايتهاي قانوني از اقليت. 27
هاي ويژه چند نامه به مقامات ايراني دادند  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در نقاط كمتر توسعه يافته، اعضاي رويه
گزارشگر ويژه در مورد  1388بهمن  27در . كه حاكي از ابراز نگراني آنها در مورد تداوم بدرفتاري با اقليتها بود

عضو صوفيان نعمت اللهي  27زادي عقيده و بيان به شوراي حقوق بشر گزارش داد كه حداقل آارتقا و حفط حق 
گزارشگر ويژه همچنين . تخريب شده است 1387بهمن  30در اصفهان در  آنها دستگير شده و محل عبادت

صوفي را  850ين امنيتي و لباس شخصي بيش از مورأم 1387اسفند  3اشاره كرد كه براساس گزارشها در 
ا هاين تظاهرات در اعتراض به تخريب عبادتگاه آن. شوندبگير كرده تا مانع تظاهرات آنها در مقابل مجلس تدس
ها هيچ  هبه خانواد. بازداشت شدگان ابراز كرد ههاي ويژه نيز نگراني خود را در مورد خانواد كارشناس رويه. بود

رد سرنوشت بازداشت شدگان داده نشده و وكاليي كه وكالت صوفيان را بر عهده دارند از مالقات  اطالعي در مو
شهري  هبه علت ايجاد فضا براي توسعصوفيان گويند كه مسجد  مقامات ايراني مي. منع شدند خود موكلينبا 

  . تخريب شده است
  

معلم و دو مهندس فناوري  19حداقل  در مورد دستگيري 21هاي ويژه اعضاي رويه 1388مرداد  27در . 28
 22و  20اين افراد در شهرهاي سراوان و زاهدان و بين روزهاي . اطالعات از اقليت بلوچ ابراز نگراني كردند

                                                            
زادي عقيده و آتقا و حفظ حق گزارشگر ويژه در مورد ار ؛گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر ؛كارگروه بازداشت خودسرانه 18

رحمانه، غيرانساني و  و مجازاتهاي بي گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و سايررفتارها؛ بيان؛ گزارشگر ويژه در مورد استقالل قضات و وكال
 .آن و گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و علل و نتايج؛ تحقيرآميز

دافعان حقوق مگزارشگر ويژه در مورد وضعيت ؛ كارگروه بازداشت خودسرانه؛ زادي عقيده و بيانآ گزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفظ حق 19
و گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه ؛ رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و مجازاتهاي بي رفتارها گزارشگر ويژه در مورد شكنجه و ساير ؛بشر

 .آن زنان و علل و نتايج
اقليتهاي ديني شامل مسيحيان، بهاييان، و صوفيان نعمت اللهي . يها، كردها، لرها، عربها، بلوچها، تركمنها و فارسها هستنداقليتهاي قومي آذر 20

 .عراقي است هپناهند 40,000جمهوري اسالمي ايران همچنين ميزبان بيش از يك ميليون افعاني و . است
و گزارشگر ويژه ؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر؛ سائل اقليتهاكارشناس مستقل در مورد م ؛كارگروه بازداشت خودسرانه 21

 .رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و مجازاتهاي بي رفتارها در مورد شكنجه و ساير
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آنها با گروهي تروريستي  هگويند كه اين دستگيريها به دليل رابط مقامات ايراني مي. دستگير شدند 1388مرداد 
توجه  22سه گزارشگر ويژه 1388آبان  7در . اند ريافت حكمهاي سبك آزاد شدهبوده است و آنها پس از د

آنها به جرم اقدام عليه . دولت ايران را به اطالعاتي جلب كردند كه در مورد هفت مرد عرب دريافت كرده بودند
 يااز محاكمه بر اساس گزارشها اين هفت مرد قبل . اند امنيت ملي و قتل يك روحاني شيعه به اعدام محكوم شده

  . اند آن به وكيل دسترسي نداشته ولدر ط
  

گزارش حداقل شش زنداني سياسي كرد به نامهاي فصيح ياسمني، احسان فتاحيان، شيرين علم اين  هدور در. 29
گويند كه  مقامات ايراني مي. هولي، فرزاد كمانگر، علي حيدريان و فرهاد وكيلي محكوم به محاربه و اعدام شدند

 13بنا بر گزارشها حداقل . ين افراد عضو گروهي تروريستي بوده و در عمليات مسلحانه دست داشتندتمام ا
     23.زنداني كرد ديگر در معرض اعدام هستند

   
  بهايي هجامع

  
اعضاي اديان به رسميت شناخته نشده، به خصوص پيروان ديانت بهايي كه بزرگترين اقليت مذهبي . 30

عدم استخدام در ادارات دولتي و . با انواع تبعيض و آزار مواجه هستند ،آيد ب ميغيرمسلمان  كشور به حسا
ها براي تحصيالت عالي دانشگاهي از جمله اين  محروميت از مزاياي آن و نيز محروميت از ورود به دانشگاه

ل و امالك مواجه برخي از پيروان آيين بهايي با بازداشتهاي خودسرانه، مصادره يا تخريب اموا. ستا محروميتها
گزارشگر ويژه آزادي عقيده و مذهب و متخصص مستقل مسائل مربوط به  1387در اسفند ماه سال . اند شده

ها و خودروها با  خانه. شود اقليتها با نگراني متذكر شد كه به امالك و مستغالت بهاييان عمداً خسارت وارد مي
هر چند اين واقعه . شوند و يك گورستان بهايي در مرودشت ويران شده است هاي عمدي منهدم مي آتش سوزي

ه ظاهراً به مقامات و مراجع دولتي گزارش داده شد ولي هيچگونه اقدام رسمي دولتي در اين زمينه به عمل نيامد
لي پيروان آن آيد و دارند كه با اينكه بهاييت از اديان رسمي كشور به شمار نمي ر ميمقامات دولتي اظها 24.است

  .ندهست از مزاياي حقوق اجتماعي، مدني و حقوق شهروندي برخوردار
  

را نسبت به وضعيت  چندين بار طي مكاتباتي نگراني خود متحد سازمان ملل كميسيونر عالي حقوق بشر. 31
دي ماه  22در  آنهاو محاكمه  برند سر ميه در بازداشت ب 1387ارديبهشت  25جامعه بهايي كه از  وهفت نفر عض

اين عده به اتهاماتي از قبيل اقدام عليه امنيت ملي، . توضيح خواسته است درباره آن آغاز شد اظهار داشته و 1388
مقامات دولتي . شودباند كه هر يك ممكن است منجر به مجازات اعدام  االرض متهم شده فساد فياجاسوسي و  

                                                            
رشگر ويژه در مورد گزا و ؛گزارشگر ويژه در مورد اعدامهاي فوري، فرا قضايي و خودسرانه؛ گزارشگر ويژه در مورد استقالل قضات و وكال 22

 .رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و مجازاتهاي بي رفتارها شكنجه و ساير
 .463 پاراگراف،  A/HRC/10/8/Add.1نگاه كنيد به 23
 .102- 109 پاراگراف، A/HRC/10/8/Add.1 نگاه كنيد به 24
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اي شكايات مطرح شده از سوي شهروندان عادي است كه از ا در راستهاند كه اين اقدام آن همچنين مدعي شده
كميسيونر عالي از مقامات ايراني . اند طرف جمعيتهاي وابسته به بهاييت مورد تهديد و ارعاب قرار گرفته

دهند چنين محاكمه مهمي تحت نظارت و كنترل ناظرين مستقل انجام پذيرد ولي با اين باجازه  تادرخواست كرد 
در زمان تهيه . پايان پذيرفت 1389تير ماه  23اين محاكمه پس از سه روز متوالي در . قت نشددرخواست مواف

. سال زندان محكوم خواهند شد 20ست كه اين هفت نفر به ا ييد نشده حاكي از آنأاين گزارش، گزارشهاي ت
اين  طرف اظهار داشته و را از عدم حضور ناظرين مستقل و بي چند نامه نگراني عميق خودتوسط كميسيونر عالي 

كميسيونر عالي همچنين نگراني . محاكمات را فاقد صحت الزم در روند قانوني يك محاكمه عادالنه خوانده است
ميثاق  بهرا مبني بر اينكه اعالم جرم بر عليه افراد فوق الذكر تخلف از تعهد جمهوري اسالمي ايران  شديد خود

خصوص تخلف در مورد آزادي عقيده و مذهب وآزادي بيان و تجمعات ه المللي حقوق مدني و سياسي و ب بين
  .              است اظهار داشته است

 
آميز و انجمن و آزادي عقيده و بيان، از جمله پس از انتخابات رياست  تجمع صلحبرخورداري از حق . ز

 1388جمهوري در خرداد 

  
يماييهاي رسمي گاه از راهپ ت جنبش مخالفان به استفاده گهبا وجود تشديد سركوب در دوران پس از انتخابا. 32

كردند كه با اعتراضات خياباني به  مقامات ايراني مداوماً اخطار مي. جه انتخابات ادامه داديبراي اعتراض به نت
ورد شدند تا با تظاهر كنندگان برخ فرستاده مي بسيارتعداد  درشدت برخورد خواهد شد و نيروهاي امنيتي دائماً 

نفر ازجمله كاريكاتوريست معروف هادي  60حداقل  ،1388مهر  30در  ،گزارشها اساس براي نمونه، بر. كنند
دستگير براي شهاب الدين طباطبايي كه از حاميان مهم مير حسين موسوي است دعا برگزاري حيدري هنگام 

 دليلنيز به  25ادارعزگروه مادران  اعضاي. گير شده بودطي ناآراميهاي پس از انتخابات دست طباطبايي. شدند
هزاران معترض در  ،1388آبان  13در روز . برپايي اعتراضات هفتگي در پارك الله تهران دستگير شدند

. مين سالگرد اشغال سفارت آمريكا برپا شده بود شركت كردندا آميزي كه به خاطر سي راهپيمايي صلح
بيش از صد نفر از جمله . كردند مواجه شدند ور حمل ميآ گاز اشكتظاهركنندگان با نيروهاي امنيتي كه باتوم و 

دانشجو كه در راهپيماييهاي  200بيش از  ،آذر 16در روز . خبرنگاران و فعاالن حقوق بشر دستگير شدند
  26.روز دانشجو شركت كرده بودند دستگير شدند هضددولتي در مراسم ساليان

 
 

 زد. ا شده بود به خشونت گراييدپعاشورا بر مذهبي روزبه مناسب كه  تظاهرات بزرگي ،1388دي  6در روز . 33
 هاز جمل. نفر انجاميد 7و خوردهاي شديدي بين مردم و نيروهاي امنيتي صورت گرفت كه به جان باختن حداقل 

سردار اسماعيل  هبنا به گفت. بسياري ديگر زخمي شدند. رهبر معترضين ميرحسين موسوي بود هآنها خواهرزاد
                                                            

اعضاي اين گروه تصميم گرفتند در . انتخابات تشكيل شدادار گروهي است كه پس از مرگ ندا آقا سلطان طي ناآراميهاي پس از زمادران ع 25
 .اهركنندگان را به قتل رساندندظافرادي باشند كه ت هروزهاي شنبه در سكوت مالقات كنند و خواستار جوابگويي و محاكم

م عمومي ظزن به خاطر برهم زدن ن 39تظاهر كننده از جمله  204يس پليس تهران سردار عزيزاهللا رجب زاده بنا به گزارش ايرنا گفته بود كه ئر 26
 .ظاهرات در پايتخت دستگير شدندتطي 
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منابع مختلفي خبر دادند كه نيروهاي امنيتي و شبه نظاميان بسيجي در مقابله . نفر دستگير شدند 500 ،حمدي مقدما
 كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل ،1388دي  9در . شدند با معترضين متوسل به خشونت بيش از اندازه

فاده از خشونت خارج از اندازه توسط نيروهاي اي نگراني خود را در مورد گزارشهاي است با انتشار بيانيه متحد
او باالخص در مورد گزارشهاي مداوم راجع به دستگيري فعاالن سياسي، خبرنگاران، . امنيتي و بسيج ابراز كرد

رهبران مخالفان پس از خشونت روز عاشورا و  .مدني ابراز نگراني كرد همدافعان حقوق بشر و ساير فعاالن جامع
  . لتي چند برنامه راهپيمايي را لغو كردنداخطار مقامات دو

  
صدور حكم اعدام براي سه  نسبت به، كميسيونر عالي نگراني جدي خود را اي يانيهبطي  ،1388مهر  21در . 34

 هنحو بارهاو اضافه كرد كه نگرانيهاي عميقي در. نفر از معترضين بعد از انتخابات رياست جمهوري ابراز كرد
  . دقت احكام اعدام را بررسي كند تا بادولت وجود دارد و از دادگاه تجديدنظر خواست  فعاالن مخالف همحاكم

  
. پرونده كه مربوط به حوادث پس از انتخابات بود حكم صادر كرد 89 برايوزارت دادگستري  ،در ماه آبان. 35

در آذر . سال بود 15اه تا م 6حكمهاي زندان بين . نفر محكوم به زندان شدند 81پنج نفر به اعدام محكوم شده و 
دي روحانيون  6بعد از تظاهرات روز عاشورا در . نفر ديگر كه عمدتاً حكم زندان بود نهايي شد 22ماه احكام 

اعدام است را مجازات آن دولتي مرتباً برخورد قاطع با معترضين و اتهام محاربه كه  هارشد و مقامات بلندپاي
  . شدند خواستار مي

  
متهم به  آنهاپنج تن از . متهم حوادث روز عاشورا در تهران آغاز شد 16 همحاكم 1388بهمن  10در روز . 36

يك . تظاهرات غيرقانوني، اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظامدر محاربه شده بودند و ديگران متهم به شركت 
 جرايم مرتبط با ه خواست تا برايقضايي هاز قو 27اهللا احمد جنتي دبير شوراي نگهبان روز قبل از محاكمه آيت

هاي ييد كردند كه شش نفر به علت فعاليتأمقامات ايران ت 1388در اسفند . محاربه حكمهاي قاطعي صادر كند
در فروردين . ييد حكم توسط دادگاه تجديدنظر هستندأاند و منتظر ت در روز عاشورا محكوم به اعدام شده خود

نفر ديگر كه در ارتباط با حوادث پس از  217حكمهاي . دو نفر را تاييد كرددادگاه تجديدنظر حكم اعدام  1389
  . ندبررسي نهايي شد ه مورداند در دور انتخابات دستگير شده

 
محمد امين وليان، دانشجوي بيست ساله به جرم محاربه و در پي حوادث پس از انتخابات به  1388در بهمن . 37

محمدرضا علي زماني و آرش . سط دادگاه تجديدنظر تخفيف پيدا كرداين حكم بعداً تو. اعدام محكوم شد
اين دو مربوط به حوادث پس از انتخابات  هها پروند بنابر گفته. اعدام شدند 1388بهمن  8پور در روز  رحماني

ن توسط دادگاه انقالب تهرا و هاي جمعي در مردادماه محاكمه شدند آنها بين كساني بودند كه در محاكمه. بود

                                                            
شوراي . كند قضاييه منصوب مي هشش مجتهد را رهبر و شش حقوقدان را قو. شوراي نگهبان متشكل از شش مجتهد و شش حقوقدان است 27

 .با شرع يا قانون اساسي دارد نگهبان نهادي تصميم گيرنده است و قدرت لغو قوانين مصوب مجلس را در صورت مغايرت
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جرم آنها عضويت در انجمن پادشاهي ايران و اقدام عليه امنيت ملي اعالم . به محاربه محكوم شدند 1388در مهر 
  . انجمن پادشاهي ايران گروهي است كه خواهان بازگشت پادشاهي به جمهوري اسالمي ايران است. شد
  

مقامات ايراني . شودبطالعات محدود گزارش چندين نوع سانسور به كار برده شد تا دسترسي به ا هطي دور. 38
تعداد . كنند ها براي به راه انداختن تظاهرات و ايجاد ناآرامي استفاده مي گويند قدرتهاي خارجي از رسانه مي

فيلتر يا مسدود  آنها وب سايتهاي ،آنها لغو شد بعضي از هاي ها و مجالت تعطيل شده و پروانه  زيادي از روزنامه
الخروج  اند و بسياري ممنوع خبرنگار به دليل انتقاد از دولت دستگير شده 20زارشها بيش از بر گبنا. شته استگ

به . باشند ميها و سازمانهاي حقوق بشر از اين جمله  رسانه. نهاد خارجي ممنوع شده است 60تماس با . اند شده
و دويچه وله از  .سي.بي.ي بيها شبكه. مختل گشته است 1388اي خارجي در سال  هاي ماهواره عالوه پخش شبكه

بر گزارشها استفاده از اينترنت، تلفنهاي همراه و سيستم پيامكها نيز به خاطر تظاهرات مختل بنا. ندهستاين جمله 
جرائم اينترنتي  هنفر 12واحد  ،1388آبان  26در . اند شده و تظاهركنندگان هنگام تهيه تصوير دستگير شده

. باشد جرائم اينترنتي شامل جرائم سياسي و توهين و افترا مي. تي رسيدگي كندسيس شد تا به جرائم اينترنأت
  . برند توهين و نشر اكاذيب عبارتي است كه مقامات ايراني در مورد انتقاد از دولت به كار مي

  
 اي ويژهه ديگر اعضاي رويه زادي عقيده و بيان وآحق  ظگزارشگر ويژه ارتقا و حف ،گزارشاين  هطي دور. 39

ندين درخواست فوري، نگراني جدي خود را در مورد گزارشهاي رسيده مبني بر دستگيري، حبس، شكنجه چطي 
  . و بدرفتاري با خبرنگاران، دانشجويان، شاعران ومدافعان حقوق بشر ابراز كردند

  
ژه وضعيت زادي عقيده و بيان همراه با گزارشگر ويآحق  ظگزارشگر ويژه ارتقا و حف ،1388آبان  21در . 40

او  28.الخروج شدن طوالني عمادالدين باقي ابراز داشتند مدافعان حقوق بشر نگراني خود را در مورد ممنوع
 از دريافت يو. باشد ميالخروج  ممنوع 1383و از مهر  سس مركز دفاع از حقوق زندانيان استؤخبرنگار و م

. شد منع شد بايد به او اهدا مي 1388آبان  11جايزة مارتين انالز براي مدافعان حقوق بشر كه در روز  شخصي
دي  17دستگير شد و پروندة او از جمله مواردي بود كه در  1388دي  6آقاي باقي پس از مراسم عاشورا در 

اند كه آقاي باقي به اتهام تبليغ عليه  ييد كردهأمقامات ايراني ت. هاي ويژه مطرح شد توسط چند عضو رويه 1388
ده نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي به يك سال زندان محكوم ش از طريقمي ايران نظام جمهوري اسال

  . ييد شدأنظر تاين حكم در دادگاه تجديد. است
  

                                                            
گزارشگر ؛ گزارشگر ويژه در مورد استقالل قضات و وكال؛ گزارشگر ويژه در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر ؛كارگروه بازداشت خودسرانه 28

 نت عليه زنان و علل و نتايجگزارشگر ويژه در مورد خشو؛ رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و مجازاتهاي بي رفتارها ويژه در مورد شكنجه و ساير
 .زادي عقيده و بيانآ گزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حفط حق و آن؛
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انتخابات رياست جمهوري  باره، از جمله درو مصونيت دادرسيحداقل تضمينهاي آيين حق برخورداري از . ح
 1388خرداد 

  
نهايي براي رعايت يضمتو آيين دادرسي كيفري جمهوري اسالمي ايران داراي  قانون اساسي، قانون كيفري. 41

گناهي، منع بازداشت غيرقانوني،  قانون، حق داشتن وكيل، فرض بر بي برابربرابري در . باشند مراتب قانوني مي
ميسيونر ك ،در طول سال. باشند اين حقوق مي هعلني از جمل همنع شكنجه، حق تقاضاي تجديدنظر و حق محاكم

هاي ويژه نگراني خود را در مورد اجرا شدن اين ضمانتها ابراز  و اعضاي رويه متحد عالي حقوق بشر سازمان ملل
  . هاي مخالفان دولت بودند آنها به خصوص نگران محاكمه. كردند

  
س و نگراني خود را در مورد بازداشت، حب 29سه گزارشگر ويژه ،اي مشترك در نامه ،1388آذر  13در . 42

توسط نيروهاي  1388تير  18در  او. ابراز داشتند ،آمريكايي – شهروندي ايراني ،بخش كيان تاج محكوميت
به اقدام عليه امنيت ملي متهم  2000/  خليج هبخش به علت عضويت در پروژ آقاي تاج. ه بودامنيتي بازداشت شد

ديگر اتهام او . شود اه كلمبيا اداره ميگدانش است كه توسطليستي ايميلي فورومي اينترنتي و  2000 / خليج. شد
 بخش آقاي تاج ،1388مرداد  10گزارشگر ويژه اشاره كرد كه در . باز بود هجامع همشاور در موسس شغل سابق
دادگاه انقالب  ،1388مهر  28در . نفري بود كه در دادگاه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي حاضر شد 100 يكي از

گويند كه دادگاه تجديدنظر حكم او  سال زندان محكوم كرد، هر چند مقامات دولتي مي 15ا به بخش ر آقاي تاج
بخش مداوماً از دسترسي به  آقاي تاج ،پيش از محاكمهو طي دوران بازداشت . ه استسال كاهش داد 5را به 

باعث ابراز نگراني در  اين امر. رد شده است خود نظر انتخابيوكيل منع شده و همچنين تقاضاي او براي وكيل 
  . اند ردهكگويند كه دو وكيل از او دفاع  با اين وجود مقامات ايران مي. مورد وضعيت او شده است

  
هيچ تحقيقات جامع و هيچ روندي براي پاسخگويي در مورد تخلفات مطروحه در دوران پس از انتخابات . 43

م اصالحي انجام دادند كه در جهت رسيدگي به نگرانيها با اين وجود مقامات ايران چند اقدا. مشاهده نشده است
گزارش تيم بازرسي ارشد دفتر  هدر نتيج ،1388 ماه در تير. ها بود در مورد شكنجه و بدرفتاري در بازداشتگاه

شدگان ناآراميهاي پس از انتخابات  رهبري بازداشتگاه كهريزك تعطيل شد و چند مسئول به علت آزار بازداشت
كه مجلس  ويژهكميته  ،1388 ماهدر دي. گرديد يبازرسي موجب اقدامات بيشتر هنتيج. قرار گرفتنده تنبيمورد 

كه سعيد مرتضوي دادستان سابق تهران مسئول وقايع  كرد اعالم كرد تحقيق ميكهريزك باره بازداشتگاه در
شتگاه به علت ضرب و اين كميته همچنين اعالم كرد كه مرگ سه زنداني در اين بازدا. كهريزك بوده است

نفره به جرم آزار زندانيان  12گروهي  1388در اسفند  ،بنابر گزارشها. مورين زندان بوده استأشتم توسط م
دادگاهي نظامي دو مرد را  1389تير  9در  ،بنابر گزارشها. كهريزك در دادگاهي نظامي تهران محاكمه شدند

منجر به مرگ  هاتهام آنها شكنج. ديه محكوم كرد ق و پرداختمحكوم به اعدام و نه تن ديگر را به زندان، شال

                                                            
گزارشگر ويژه در مورد  و ؛زادي عقيده و بيانآحق  ظگزارشگر ويژه در مورد ارتقا و حف ؛گزارشگر ويژه در مورد استقالل قضات و وكال 29

 .وضعيت مدافعان حقوق بشر
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به تن كه متهم  33 ،بر گزارشهابنا همچنين 30.سه زنداني ناآراميهاي پس از انتخابات در بازداشتگاه كهريزك بود
  . دنتهران بودند در انتظار محاكمه هست هاگدانش كويبه حمله به 

     
    
  متحد لمللي حقوق بشر و دفتر كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان مللكارهاي بين ا و همكاري با ساز. سه
 جهاني اي بررسي دوره: الف

 
ايران . شوراي حقوق بشر كامالً مشاركت نمود جهاني اي كار بررسي دوره و جمهوري اسالمي ايران در ساز. 44

كارگروه  ،1388بهمن  26در . بررسي فرستاد رايرتبه را بتي عاليئهي 1388گزارشي ملي تسليم كرد و در بهمن 
خرداد  20در . و گزارشي به تصويب رساند كرده وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسيجهاني اي  بررسي دوره

  . و به تصويب رساندقرار داده نهايي بررسي را مورد بحث  هشوراي حقوق بشر نتيج ،1389
  

به . ه شدندمورد به طور كامل پذيرفت 123 هد كم شايران تسلي جمهوري اسالمي توصيه به 188در مجموع . 45
از . مالحظه كردتوصيه ديگر را  16توصيه را رد كرد و  46 ،دكرتوصيه را قبول  3عالوه اين كشور بخشهايي از 

هرچند دولت  31،ندشد هاي ويژه از ايران مربوط مي هاي رد شده هفت مورد به بازديد اعضاي رويه ميان توصيه
جمهوري اسالمي ايران همچنين  32.هاي ويژه پذيرفت رويه هرا مبني بر همكاري كلي در زمين هايي ايران توصيه

يا مغاير با  ،باشد يه ميراهنماي رومتن نهادسازي كه توصيه را مغاير با مفاد  28هاي رد شده  از ميان توصيه
  33.دانستكشور و الزامات جاري  المللي در مورد حقوق بشر، يا مغاير با قوانين، تعهدات بين هموازين شناخته شد

  
ق اقتصادي، اجتماعي از تروبج حقو ندهايي كه جمهوري اسالمي ايران از آنها حمايت كرد عبارت بود توصيه. 46

دولت ايران همچنين پذيرفت كه لغو . اصول پاريس با بقاطم سسات ملي حقوق بشرؤسيس مأو فرهنگي و ت
  . محدوديت به اينترنت را بررسي كند و بيسال و دسترسي آزاد  18اعدام افراد زير 

  
  متحد همكاري با نظام حقوق بشري سازمان ملل. ب
  

به اين ترتيب تعداد  34.جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون حقوق افراد معلول پيوست ،1388آبان  1در . 47
  35.رسيد 5كنوانسيونهايي كه ايران به آنها پيوسته است به 

                                                            
آن سه محسن . اي سه فرد كشته شده در بازداشتگاه كهريزك را معرفي كرد گاه نظامي جمهوري اسالمي ايران در بيانيهداد ،1389تير  9در  30

 .فر نام داشتند االميني، محمد كامراني و امير جوادي روح
گزارشگر ويژه  ، مانندكند ژه ميكه درخواست تسهيل در بازديد گزارشگران وي ،5- 11هاي  توصيه ،92پاراگراف  ،A/HRC/ 14/12نگاه كنيد به  31

و كارگروه  ؛گزارشگر ويژه در مورد استقالل قضات و وكال ؛رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز و مجازاتهاي بي رفتارها در مورد شكنجه و ساير
 .بازداشت خودسرانه

 .24- 28هاي  توصيه ،90پاراگراف  ،همان 32
 .41-44و  36- 39، 32، 31، 27- 29، 22-24، 15، 11-2،13-9هاي  توصيه ،92پاراگراف  ،همان 33
كنوانسيون حقوق افراد معلول با قيد يك استثناي كلي اعالم كرد كه خود را موظف به اجراي مفادي از  46جمهوري اسالمي ايران بنا بر اصل  34

 .داند اين كنوانسيون كه مغاير با قوانين جاري كشور باشد نمي
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المللي  اي خود در مورد اجراي ميثاق بين جمهوري اسالمي ايران سومين گزارش دوره ،1388آبان  5در . 48

بررسي  ،1389اين كميته اين گزارش را در مهر . حقوق مدني و سياسي را به كميته حقوق بشر تسليم كرد
ميثاق اي خود را در مورد اجراي  اين كشور دومين گزارش دوره ،1388بان آ 12به عالوه، در . خواهد كرد

اين . المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را به كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تسليم نمود بين
يته تسليم كرده دو مورد اولين گزارشهايي است كه جمهوري اسالمي ايران در بيش از يك دهه به اين دو كم

  . اند غالباً اجرا نشده 1372سال ، مالحظات پاياني مصوب اين دو كميته در با اين وجود. است
  
  هاي ويژه همكاري با رويه. ج
  

اين . موضوعي دعوتنامه فرستاد ههاي ويژ اعضاي رويه هجمهوري اسالمي ايران براي هم ،1381در خرداد  .49
 1363جمهوري اسالمي ايران، كه در سال  در ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر هامر با پايان مسئوليت نمايند

هاي ويژه  مور رويهأشش م 1384و  1382در سالهاي . سيس شده بود، همزمان بودأط كميسيون حقوق بشر تتوس
  .رده استنكهاي ويژه از ايران بازديد  مور رويهأهيچ م، ديگر 1384ا بعد از سال من بازديد كردند، ارااز اي

  
ت دعوتنامه نمود و از آن پس هر سال براي اولين بار درخواس 1384گزارشگر ويژه در امور شكنجه در سال . 50

ارتقاء و حفاظت از حق  ههمچنين گزارشگر ويژ. ودب 1388كه آخرين بار آن در سال  اين تقاضا را تجديد كرد
اين درخواست در ( 1385، گزارشگر ويژه استقالل قضات و وكال در سال 1388بهمن  آزادي عقيده و بيان در

، و كارشناس مستقل )به شوراي حقوق بشر داده شده تكرار شد 1389و  1388گزارشهاي مرتبط كه در سالهاي 
گزارشگر ويژه در مورد اعدامهاي . نيز درخواست بازديد از ايران را نمودند 1387 تها در ساليدر امور اقل

اين  ههم. تجديد كرد 1387 فراقضايي، فوري و خودسرانه نيز تقاضاي خود براي بازديد از ايران را در سال
   .اند درخواستها تاكنون بي پاسخ مانده

  
پيغام  27پيغام به جمهوري اسالمي ايران فرستادند كه  42هاي ويژه در مجموع  مورين رويهأم ،1388 در سال.  51

  . مقامات ايراني فقط به دو پيغام پاسخ دادند. ندپيغام به صورت انفرادي فرستاده شد 15به صورت مشترك و 
 
  متحد كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل همكاري با دفتر. د
  

رسماً دعوت به  متحد جمهوري اسالمي ايران از كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل ،1388اسفند  5در . 52
 هالي حقوق بشر سازمان ملل در زميندفتر كميسيونر ع ،1387از سال  ،همچنين. عمل آورد تا از ايران بازديد كند

                                                                                                                                                                                 
المللي حقوق  المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي رفع هرگونه تبعيض نژادي، ميثاق بين ون بينكنوانسيون حقوق كودك، كنوانسي 35

 .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
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توان به برپايي  اين فرصتها مي هاز جمل. ايران رايزني نموده است قضاييه ها نمايندگان قوفرصتهاي همكاري ب
به عالوه به دعوت دفتر . در تهران اشاره كرد 1389گردهمايي قضايي در مورد دادرسي عادالنه در سال 

 1389يو در آبان كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل دو قاضي ايراني در يك گردهمايي قضايي كه در مالد
  . برگزار شد شركت كردند

  
قوق بشري از طريق صحبت خصوصي، ح هعالي حقوق بشر در مورد چند پروندگزارش، كميسيونر  هدر دور. 53

رحمانه،  سال، مجازاتها و رفتارهاي بي 18ها شامل موارد اعدام افراد زير  اين پرونده. نامه و بيانيه ميانجيگري نمود
  . شوند آزادي تجمع، حقوق زنان، آزادي مذهب و حقوق اقليتها مي يرآميز مثل سنگسار،غيرانساني و تحق

  
 ها گيري و توصيه تيجهن. چهار

  
نگراني در مورد وضعيت حقوق بشر در  هكند كه موجب ادام اين گزارش به موارد بسياري اشاره مي. 54

بيش از اندازه از زور،  هرشهاي استفاددر مورد گزا متحد دبيركل سازمان ملل. جمهوري اسالمي ايران است
طي هاي ناعادالنه و شكنجه احتمالي و بدرفتاري با فعاالن مخالف دولت  دستگيري و حبس خودسرانه، دادگاه

كند  دبيركل سازمان ملل دولت را تشويق مي. نگراني عميق خود را ابراز نمود 1388آراميهاي پس از انتخابات نا
خواهد كه به  او همچنين از دولت ايران مي. اين گزارش مطرح شده است رسيدگي كندتا به نگرانيهايي كه در 

المللي حقوق بشر را  هاي قبلي مجمع عمومي اشاره شده رسيدگي كرده و موازين بين موارد خاصي كه در قطعنامه
  . مراعات كند

  
كند كه مقامات ايراني قدمهاي  در رابطه با ديگر نگرانيهاي مطرح شده در اين گزارش، دبيركل اشاره مي. 55

جلوگيري از استفاده از سنگسار به عنوان نوعي اعدام و محدود كردن اجراي . اند مثبتي را در چند زمينه برداشته
با اين وجود ديبركل نگران اين است كه اين اقدامات به . اين قدمها هستند هسال از جمل 18م اعدام افراد زير حك

به اين نگرانيها رسيدگي كرده و به اصالح قوانين  تاكند  او دولت را دعوت مي. اند دهطور سيستماتيك اجرا نش
او همچنين ايران را دعوت . پردازدبسال  18نين مربوط به مجرمين زير كشوري مخصوصاً قانون كيفري و قوا

، اقليتهاي قومي و مذهبي آميز عليه زنان المللي حقوق بشر عمل كند و از اقدامات تبعيض كند تا به موازين بين مي
  . و ساير اقليتها جلوگيري كند

  
اد معلول توسط جمهوري اسالمي ايران خشنود راز تصويب كنوانسيون حقوق اف متحد دبيركل سازمان ملل. 56

المللي مربوط به حقوق بشر را نيز به تصويب  هاي بين كند تا ديگر معاهده است و دولت ايران را دعوت مي
تبعيض عليه زنان و كنوانسيون منع شكنجه  كليه اشكالالمللي رفع  توان به كنوانسيون بين ن جمله مياز آ. برساند

همچنين از دولت ايران خواسته . رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز اشاره كرد و ساير مجازاتها و رفتارهاي بي
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. ر قائل شده از ميان برداردللي حقوق بشالم و تصويب معاهدات بين ءشود كه استثناهايي را كه در هنگام امضا مي
خير أاي معاهدات حقوق بشر توسط ايران كه براي مدتي طوالني به ت كل همچنين از تسليم گزارشهاي دورهدبير

توان به تسليم گزارش به كميته حقوق بشر و كميته حقوق  از آن جمله مي. كند افتاده بود ابراز خشنودي مي
  . ي اشاره كرداقتصادي، اجتماعي و فرهنگ

  
دبيركل در مورد دعوت دولت ايران از كميسيونر عالي حقوق بشر سازمان ملل براي بازديد از ايران ابراز . 57

اي حقوق بشر را مطابق هاي ويژه شور كند كه اعضاي رويه او دولت ايران را تشويق مي. كند خشنودي مي
تي مقدماتي قبل از سفر به ايران ئمبني بر فرستادن هي ميسيونر عالياو درخواست ك. بپذيرد 1381سال  هدعوتنام

. كند استقبال مي جهاني اي دبيركل همچنين از شركت جمهوري اسالمي ايران در بررسي دوره. كند را تكرار مي
مدني  هواستار مشاركت كامل و واقعي جامعرا تشويق كرده و خ جهاني اي هاي بررسي دوره او قوياً اجراي توصيه

  .      باشد دست اندركاران در اين روند ميو ديگر 
  

  
  
   


