
ترجمه فارسی متن کامل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل 
  )1389آبان (  در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران

 

 

 وضعيت حقوق بشر در جمھوری اس�می ايران

 مجمع عمومی،

متحد، و ھمچنين اع�ميه جھانی حقوق بشر، ميثاق ھای بين المللی حقوق بشر و ساير اسناد  بر اساس منشور سازمان ملل
 بين المللی حقوق بشر،

قطعنامه ھای قبلی خود در باره وضعيت حقوق بشر در جمھوری اس�می ايران را يادآوری می کند که آخرين آن، قطعنامه 
  می باشد، ١٣٨٨آذرماه  27مورخ  176/64 شماره

وقايع  مجمع عمومی ارائه شده است، و درآن  176/64گزارش دبير کل سازمان ملل که بدنبال قطعنامه  با توجه به     )1
منفی بيشتری در زمينهء وضعيت حقوق بشر در جمھوری اس�می ايران، شامل سرکوب شديد مدافعان حقوق بشرو 

، محاکمه ھای غير عادHنه و ادعاھای شکنجه را دسرانهخوھای  بازداشتگزارشاتی مبنی بر استفاده بيش از حد از زور، 
  .مورد م�حظه قرار می دھد

. نگرانی عميق خود را در مورد نقض جدی حقوق بشر که در جمھوری اس�می ايران در جريان است، ابراز می کند)   2

  :برخی از حوزه ھای مورد نقض در ايران از اين قرار است

a)       ا رفتار ھای خشن، غير انسانی يا تحقير آميز از جمله قطع اعضای بدن و ش�ق،شکنجه و مجازات ي 

b)        که خارج از حفاظت ھای شناخته شده بين  اجرای احکام اعدامی ادامه دارد و افزايشخيره کننده ای اعدام با شدت
که در آن رييس سابق اين قوه ، اعدام در ، بدون توجه به يک بخشنامهء قوهء قضاييه المللی، از جمله اعدام در م�ء عام 

  اجرا می شوند،م�ء عام را منع کرده بود 

      c)  سال سن داشته اند، در  18ادامهء محکوميت و اجرای احکام اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 

 ،مدنی و سياسی حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق ميثاق در قبال تخلف از تعھدات ايران

      d)   محکوميت افراد به اعدام به اتھام جرمھايی که فاقد تعريف دقيق و صريح می باشند، از جمله محاربه، و يا
  ر خ�ف قوانين قوانين بين المللی،جرمھايی که به عنوان جرايم جدی محسوب نمی شوند، ب

       e) اين واقعيت که درحال از اعدام، و  ھايی  بعنوان روش دو خفه کردن از طريق معلق کردن افرا سنگسارکردن
 با افرادی ھمچنان در زندانھنوز ، ه بودصادر کرد راقوه قضائيه بخشنامه منع سنگسار سابق با جود اينکه رئيسحاضر 

 روبرو ھستند،احکام اعدام به روش سنگسار 



   f)      سرکوب توام با ھا بازداشتافعان حقوق بشرزنان، نابرابری فراگير و خشونت عليه زنان، سرکوب دايمی مد ،
خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آميز ھستند، و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران، ھم در 

 قانون و ھم در عمل،

   g)       ھبی که ، مذومی، زبانیافراد اقليت ھای ق ، بعضا ھمراه با اذيت و آزارتبعيض و نقض ساير حقوق بشرادامهء
از جمله عرب ھا، ترک ھا، بلوچ ھا، کردھا، مسيحی ھا، يھوديان، صوفی ھا و  ھا،يا ساير اقليت  برسميت شناخته شده اند،

  ن آنھا،مدافعامسلمانان سنی و 

     h)   حمله  ، شامل افزايش موارد آزار اقليت ھای مذھبی که به رسميت شناخته نشده اند، بخصوص اعضاء ديانت بھائی
رسانه ھای دولتی، شواھد رو به گسترش ت�ش ھای دولت در شناسايی بھائيان، کنترل و بازداشت  حم�تشامل به بھائيان 

و مصادره و تخريب خودسرانه آنھا، ممانعت از ورود بھائيان به دانشگاه و جلوگيری از فعاليت ھای باثبات اقتصادی آنھا، 
به ده سال حبس عليرغم محروم  ھفت تن از رھبران جامعه بھائيان محکوميتو ھای آنھا،  اموال آنان، تخريب گورستان

کردن مکرر آنان از دسترسی به مراحل قانونی که مطابق قانون اساسی ايران از حقوق تضمين شده می باشد، شامل حق 
  ،لنیعاکمهء عادHنه و دسترسی به موقع و کافی به وکالت حقوقی مورد انتخاب خويش و حق دسترسی به يک مح

       i)  اعمال محدوديت ھای جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقيده و بيان، از جمله
مخالفان سياسی، مدافعان حقوق بشر، وک�، روزنامه نگاران، شرکتھای خدمات  محدوديت ھايی که برای رسانه ھا،

و اتحاديه  ب�گ نويس ھا، روحانيون، ھنرمندان، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، رھبران کارگری، وکاربران اينترنت اينترنت،
  اعمال می شوند،  و از کليهء بخش ھای جامعهء ايرانی ھای کارگری

   j)      شامل دستگيری ھای خودسرانه، بازداشت يا ناپديد شدن، و ايجاد رعب و حشت و محاکمه آزار و اذيت، ادامهء ،
، وک�، روزنامه نگاران و ساير نمايندگان مدافعان حقوق بشر ،مخالفان سياسی  افرادی مانندکوب خشونت آميزسر

مطبوعات، شرکتھای خدمات اينترنت، کاربران اينترنت، وب�گ نويسان، روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، و رھبران 
  ،کانون مدافعان حقوق بشر و کارمندان اعضاء بازداشتو و به خصوص آزار مداوم  در ھمه سطوح جامعه، کارگری 

k)        برای متفرق کردن ھمراه با  تداوم استفاده از نيروھای امنيتی دولتی و نيروھای شبه نظامی تحت ھدايت دولت
اعات  صلح آزادی ھای بيان و گردھمايی ھا و اجتم استفاده ازخشونت شھروندان ايرانی در گردھمايی ھای صلح آميز جھت 

  آميز،

  l)       حبس  اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، يامذھب وجدان،  انديشه، آزادی حق محدوديت ھا و موانع شديد برای
 ،کسانی که اين حقوق را تمرين می کنند و تخريب اماکن نيايش آنھاصدور احکام طوHنی مدت زندان برای  نامحدود، ،

m)        ی در رعايت قانون آئين دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متھمينی که بدون ناتوانی پی در پ
نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند و خودسرانه از بازداشت  بدون تماس با دنيای خارج اتھام در زندان يا در انفرادی ھا

ود، عدم صدور احکام وثيقه برای آزادی بازداشت منتخب خ ھای طوHنی مدت انفرادی، و عدم دسترسی بموقع به وکيل
شدگان، و ھمچنين گزارشات مربوط به شکنجهء بازداشت شدگان، تکنيک ھای خشن بازجويی، و استفاده از فشارروی 

  خويشان و نزديکان، شامل دستگيری آنھا، به منظور اخذ اعترافاتی که در محاکمهء آن افراد از آن استفاده ميشود،

n)       خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با حريم تداوم دخالت ھای خودسرانه و يا غيرقانونی توسط مقامات دولتی در
 منازل شخصی، و با مکاتبات آنھا، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونيکی، که ناقض قوانين بين المللی می باشد،

  

و تفحص به انجام ھرگونه تحقيقات نسبت  ھوری اس�می ايراندولت جم ناتوانی ھمچنين نگرانی ويژهء خود را نسبت به )3
 22پاسخگويی نسبت به موارد ادعا شدهء تخلفات در دورهء پس از انتخابات رياست جمھوری  يک فرآيند ايجادجامع و يا 



ت خود از دولت را برای برپايی يک فرآيند تحقيقات معتبر، مستقل، و بی طرف رخواساع�م می دارد و د 1388خرداد 
  نسبت به گزارشات نقض حقوق بشرو خاتمه دادن به معافيت از مجازات در خصوص اين تخلفات تکرار می کند ،

مطرح شده  از دولت جمھوری اس�می ايران خواسته می شود که به دغدغه ھای اساسی ای که در گزارش دبير کل   )4
  ارائه شده در قطعنامه قبلی مجمع عمومی عمل کند و الزامات حقوق بشر خود رادرخواست ھای  به بپردازد، و باHخص

 :بويژه در موارد ذيل، ھم در قانون و ھم در عمل، رعايت کند

a)        و تحقير آميز از قانون يا رفتارھای خشن، غير انسانی   حذف قطع عضو، ش�ق و ساير اشکال شکنجه و مجازات
 و در عمل،

b)        ،حذف اعدام در م�ء عام و ساير اعدام ھايی که خارج از اصول حفاظت شده بين المللی اجرا می شوند 

c)         حقوق  ميثاق ٣٧سال ھستند طبق الزامات ايران در ماده  ١٨حذف اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زير سن
 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ۶کودک و ماده 

d)        اعدام، ھای بعنوان روش افراد و خفه کردن از طريق معلق کردنحذف اعمال سنگسار 

e)        ،حذف ھمه اشکال تبعيض و نقض حقوق بشر عليه زنان و دختران ھم در قانون و ھم در عمل  

f)        ق بشر افراد اقليت ھای مذھبی، قومی، زبانی يا ساير اقليت ھای به حذف ھمه اشکال تبعيض و ساير نقض ھای حقو
افراد بر اساس مذھب و اعتقاد آنھا، و تضمين و تحت نظر قرار دادن رسميت شناخته شده يا نشده، خودداری از کنترل 

 ھمانند ھمه مردم ايران به آموزش و اشتغال،  دسترسی ھمه اقليت ھا

g)        اين گزارشگر ويژه که در آن  ١٩٩۶گر ويژه در مورد تعصب مذھبی از جمله گزارش سال اجرای گزارش گزارش
راه ھايی توصيه شده است که طبق آنھا جمھوری اس�می ايران می تواند جامعه بھايی را به حال خود رھا کند، و در مورد 

که در قانون اساسی تضمين  و حقوقی در بازداشت ھستند، آئين دادرسی ١٣٨٧تن از رھبران جامعه بھايی که از سال  ٧
 .رعايت شود شفاف، و عادHنه به موقع، از جمله حق دسترسی مناسب به وکيل و حق برخورداری از دادرسی ندشده ا

h)        دانشجويان، دانشگاھيان،  رھبران کارگری، مدافعان حقوق بشر، ،پايان دادن به آزارو اذيت و تھديد مخالفان سياسی
با آزاد کردن   و از جمله  و وک� ، ھنرمندان،نگاران و ساير نمايندگان رسانه ھا، وب Hگ نويسان، روحانيونروزنامه 

و محکوم افرادی که بطور خودسرانه در بازداشت بسر می برند يا افرادی که به خاطر ديدگاه ھای سياسی خود بازداشت 
  ،شده اند 

i)         بر کاربران اينترنت و ارائه کنندگان خدمات اينترنتی که اعمال شده است و ناقض پايان دادن به محدوديت ھايی که
  حقوق آزادی بيان، اجتماعات، و حريم خصوصی می باشد،

j)         برنامه ھای ماھواره  دراخت�ل  ادن بهدپايان پايان دادن به محدوديت ھای نمايندگان مطبوعات و رسانه ھا، شامل
 ای ،

  k)       استفاده از نيروھای امنيتی دولتی و نيروھای شبه نظامی تحت ھدايت دولت برای متفرق کردن ھمراه ان دادن به پاي
بيان و گردھمايی ھا و  آزادیانی در گردھمايی ھای صلح آميزشان در راستای استفاده از حقوق با خشونت شھروندان اير

  اجتماعات  صلح آميز،

l)         چه از جھت حقوقی و چه از جھت اجرايیافراد، حقوق قانونی  و تضمين عملی رعايت ،   



ملی برای ارتقاء و  نھادھایوضعيت خواھد تا بر اساس اصول مربوط به  از دولت جمھوری اس�می ايران می ھمچنين  )5
  ،حقوق بشری کشور را تقويت کند نھادھای ملی ، ")اصول پاريس("حفاظت از حقوق بشر 

نامه ھای بين المللی حقوق بشری که خواھد تا  تصويب يا الحاق ميثاق  جمھوری اس�می ايران می از دولتھمچنين   )6
نامه ھای حقوق بشری که قب� به آنھا پيوسته است را به ميثاق را مورد بررسی قرار دھد،  تا کنون به آنھا نپيوسته ايران

حاق به ساير ميثاق ھای بين المللی حقوق بشری به دHيل موثراجرا کند، و از ھرگونه ترديدی برای امضاء و يا الصورت 
 ھا دست بردارد، يثاق نامهکلی و غير دقيق و يا به دHيل ناسازگاری اھداف م

داشته  ھمکاری کاملبا ھمهء مکانيسم ھای مراجع بين المللی حقوق بشر  از دولت جمھوری اس�می ايران می خواھد   )7
می کند که به پيدا کردن راه ھای ھمکاری با سازمان ملل متحد از  را تشويقاس�می ايران دولت جمھوری   ھمچنين باشد و

 .در حوزه اص�ح قضايی و حقوق بشر ادامه دھد  جمله با اداره کميسيونر عالی حقوق بشر،

، ر سازمان مللگزارشگران موضوعی حقوق بشارائه دعوتنامه دائمی به ھمه   از اينکه جمھوری اس�می ايران عليرغم  )8
مکاتبات  اکثر اجابت نکرده و به  سال گذشته 5را برای بازديد از ايران در  مربوطه ھيچيک از درخواست ھای مراجع ويژه

انجام شده، پاسخ نداده است، عميقا ابراز نگرانی می کند و  حقوق بشر که از سوی ھمه مراجع ويژه و مکرری زيادبسيار 
و گزارشگران موضوعی مراجع ويژه اين می کند که بطور کامل با  درخواستی ايران دولت جمھوری اس�م ازقويا 

ھمکاری کند و بازديد آنھا را از اين کشور تسھيل کند تا آنھا بتوانند تحقيقات معتبر و مستقلی را در مورد ھمه اظھارات 
  .مربوط به نقض حقوق بشر انجام دھند

جھانی به کليهء توصيه ھايی را که در بررسی دوره ای قويا دولت جمھوری اس�می را تشويق می کند تا به طور جدی    )9
  .مورد توجه قرار دھد مربوطه  را، با ھمکاری واقعی و کامل جامعهء مدنی و ساير افراد شده استايران 

برای تحقيق وتھيهء  می خواھد تا يژه مربوطهگزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و مکانيسمھای واز قويا  ) 10
وق بشر در ايران بطور خاص توجه کنند، بويژه از گزارشگر ويژه اعدام ھای فراقانونی، شتابزده و به وضعيت حق گزارش،

خود سرانه، گزارشگر ويژه شکنجه و ساير مجازات يا رفتارھای خشن، غير انسانی يا تحقير آميز، گزارشگر ويژه ارتقاء و 
گزارشگر ويژه مدافعان حقوق ، نجمنھايی صلح آميز و اگزارشگر ويژهء حقوق گردھماحفاظت از حق آزادی بيان و اعتقاد، 

گزارشگر ويژهء آزادی دين يا اعتقاد، گزارشگر ويژهء استق�ل قضات و وک�، گزارشگر ويژهء خشونت عليه زنان و بشر، 
 گروه کاری بازداشت ھای خود سرانه و گروه کاری دردHيل و عواقب آن؛ متخصص مستقل در زمينهء مسايل اقليتھا؛ 

 ، و گروه کاری تبعيض عليه زنان در قوانين و اجرا،مورد ناپديد شدگان اجباری يا غير داوطلبانه

از پيشرفت ھايی که در عملی کردن اين قطعنامه  به شصت و ششمين نشست مجمع عمومی از دبير کل می خواھد که   )11
 به مقطعیيک گزارش  ھمچنين ، و گزارش دھد ، منجمله راه حل ھا و توصيه ھای بھبود پياده سازی آنھاحاصل می شود

 .ارايه دھد )بر پا خواھد شد  2011مارچ که در ( شورای حقوق بشر در نشست شانزدھم آن شورا

نشست خود تحت  ششمينکه به بررسی وضعيت حقوق بشر در جمھوری اس�می ايران در شصت و  ميگيردتصميم )   12
 .ادامه دھد“ ارتقا و حفاظت حقوق بشر”عنوان 

 


