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سیاست دولتی اختناق
هر کس می : 2ي ماده. ي برادري رفتار کنندهمگی داراي عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه. تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند: 1ي ماده

ي دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی ،ثروت ، والدت یا هر وضعیت دیگر، از ي سیاسی یا هر عقیدهچ گونه تمایزي ، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس ، زبان ، دین ، عقیدهتواند بی هی
آید که مبتنی بر وضع سیاسی ، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که به عالوه نباید هیچ تبعیضی به عمل. ي آزادي هاي ذکرشده در این اعالمیه بهره مند گرددتمام حقوق و همه

هر فردي حق زندگی ، آزادي و : 3ي ماده. شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل ، تحت قیمومت یا غیر خودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت : 5ي ماده. بردگی و دادوستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است. هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت: 4يماده. امنیت شخصی دارد

همه در : 7ي ماده. در برابر قانون به رسمیت شناخته شودهر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا : 6ي ماده. مجازات یا رفتاري ظالمانه ، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد
ي حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعالمیه. برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند

.ت یکسان قانون بهره مند گردندبراي چنین تبعیضی به عمل آید، از حمای

a580شماره )2011دسامبر (1390آذر 
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درآمدپیش
فهرست انواع نقض حقوق بشر . رو به گسترش استو هر روز ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران از هرجهت فراتر از حد تصور 

آغاز و اغلب بسیار طوالنی پیش از خودسرانهشکنجه و دیگر مجازات هاي ظالمانه و غیرانسانی، بازداشت هاي : بسیار طوالنی است
، اعدام مخالفان و نوجوانان گیردصورت میپیوسته بر اساس اتهام هاي مبهم حتا براي صدور و اجراي حکم اعدام محاکمه که آن هم

غیرمهم، تبعیض شدید و رو به افزایش علیه زنان و مدافعان حقوق زن، تمام اقلیت ها و "جرایم"و استفاده از مجازات اعدام براي 
گونه مخالفت و انتقاد، درهم کوبیدن شدید گروه هاي جامعه مدنی و فعاالن و سازمان گروه هاي مذهبی و جوامع قومی، سرکوب هر

هاي سیاسی از هر گرایشی، افزایش تعداد زندانیان سیاسی و فشار هاي شدید بر آنها، نفی آزادي گردهمایی، تشکل، بیان و 
...مطبوعات، سانسور کتاب ها و مسدود کردن وبگاه ها و بالگ ها

با نگاه به گزارشِ جمهوري اسالمی ایران  به کمیته حقوق بشر،  ابتدا در مارچ حاضر را ایطی، طرح مقدماتی گزارش در چنین شر
به نشست اولیه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در  نیویورك  ارائه کردیم و پیشنهادهایی براي طرح پرسش ) 1390فروردین (2011

پرسش طرح کرد و جمهوري 34ـکارشناس مستقل18شامل ـکمیته حقوق بشرسپس، . از جمهوري اسالمی به کمیته دادیم
فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر پس از آن، گزارش مشترك . اسالمی ایران به آنها پاسخ داد

نوامبر 4اکتبر ـ 17(وق بشر سازمان ملل کمیته  حق103به نشست ) 1390مهر 6(2011سپتامبر 28را تکمیل و در در ایران 
در عین حال، . در ژنو که براي رسیدگی به گزارش جمهوري اسالمی ایران و چند کشور دیگر تشکیل شد تقدیم نمودیم) 2011

ن، گزارشگر ویژه حقوق بشر براي ایرا،آقاي احمد شهیددر اختیار ) 1390شهریور 8(2011گزارش مشترکی را در پایان آگوست 
. قرار دادیم

پایان نوامبر تابه کمیته حقوق بشر سازمان ملل را مورد بازبینی گسترده قرار داده و با افزودن رویدادها ارایه شده اکنون گزارش 
در این گزارش پژوهشی، بخش هایی از گزارش ادواري سوم جمهوري اسالمی . ایماطالعات آن را به روز کرده) 1390آذر 9(2011
و 2پرسش هاي کمیته حقوق بشر از ایران1در باره اجراي میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر،ایران 

.را نیز مورد بررسی قرار داده ایم3پاسخ هاي ایران به آن پرسش هاتعدادي از 

و نیز در پاسخ هایش به پرسش هاي سال پس از گزارش دوم خود ارایه کرده 18جمهوري اسالمی ایران در گزارش سوم خود که 
نشان دادن پایبندي خود به میثاق بین المللی کوشش براي در در تمام موارد کارشناسان کمیته حقوق بشر بدون هر گونه تردید 

ه از جمله در موارد مربوط به حق آزادي و برابري شهروندان ب: حقوق مدنی و سیاسی و رعایت اصول پایه اي آن شکست خورده است
دور از هر گونه تبعیض، حق زندگی، آزادي اندیشه، عقیده، دین، آزادي بیان، گردهمایی و تشکل، حق انتخاب و حق برخورداري از 

.موازین قضایی و محاکمه عادالنه

CCPR/C/IRN/3ایران؛ : هاي عضوم دولتگزارش ادواري سو1
CCPR/C/IRN/Q/3؛ »فهرست مسایلی که باید در رسیدگی به سومین گزارش جمهوري اسالمی ایران مطرح شود«2
گفته در منبع زیر در دسترس عموم هر سه سند پیش. .CCPR.C.IRN.Q.3.Add.1پاسخ هاي دولت جمهوري اسالمی ایران به فهرست مسایل؛ 3
http://www.ccprcentre.org/en/home/25: ر داردقرا
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نشان در گزارش حاضر نه تنها کوشیده ایم خودداري جمهوري اسالمی ایران از اجراي میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را 
باید تاکید 4.نقض فاحش حقوق بشر در جمهوري اسالمی به دست دهیمجنبه هاياي از بعضی دهیم، بلکه تالش کرده ایم ترازنامه

کرد که با وجود کوشش هاي پیوسته سازمان هاي با اعتبار بین المللی حقوق بشر و تالش هاي بی وقفه هزاران مدافع حقوق بشر، 
- حقوق زنان، وکالي دادگستري، زندانیان سیاسی، فعاالن سیاسی و دانشجویی و دیگران، گسترهیکایی وي، سندحقوق کارگرفعاالن 

در یک گزارش را یک موضوع هايجنبهي عظیم نقض حقوق بشر در ایران پرداختن به تمام موضوع ها و موارد مربوطه و حتا تمام 
.غیر ممکن می سازد

اجراي براي توجه به مالحظات کمیته حقوق بشر  که با فرامی خوانیم را جمهوري اسالمی ایران ، در عین حال، به جاي ارایه توصیه
5.درنگ به برنامه ریزي بپردازدهاي آن بیتوصیه

گزارش حاضر را به ) 1390آذر 19ـ 2011دسامبر 10(حقوق بشر جهانیاعالمیه جهانی حقوق بشر و روز ویبتصدر سالگشت 
.ه حقوق بشر تقدیم می کنیمتمام کوشندگان را

) FIDH(فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر

)LDDHI(جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

)2011دسامبر 10(1390آذر 19

ایم، چون در باره این هاي دینی و جوامع قومی نپرداختهباید توجه داشت که در این گزارش به بحث مشروح در باره مجازات اعدام و تبعیض علیه اقلیت4
: ایم که در منابع زیر در دسترس قرار داردستقلی منتشر کردههاي مها گزارشموضوع

;full062009.pdf-http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report
;http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf

http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
مالحظات پایانی کمیته حقوق بشر: 3پیوست : نگاه کنید به5
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عادي ایران در سازگاري با ن اساسی و ینواچارچوب قـ1
میثاق 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و 2ماده 
ه حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران کمیت1پرسش 

تضاد آنها با ودر باره قوانین و اصول قانون اساسی
.مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است

و گردهماییقانون اساسی  جمهوري اسالمی ایران ظاهرا بسیاري از حقوق شهروندي از جمله آزادي بیان و مطبوعات، آزادي 
اسالم آنها را به شدت موازینبا الزام به سازگاري این حقوق با اما . و غیره را به رسمیت شناخته استتشکل و حقوق زنان

، )قوانین(4اصل : از جمله اصول قانون اساسی که این شرط در آنها تصریح شده عبارت هستند از. محدود و مشروط نموده است
26، )آزادي مطبوعات و بیان(24، )ري همه افراد ملت اعم از زن و مردبراب(20، )غیرمسلمانانرفتار با (14، )خانواده(10

یکی از بدترین اصول قانون اساسی، اصل ). آزادي اشتغال(28و ) و راه پیماییگردهماییآزادي (27، )آزادي احزاب سیاسی(
.شده استنفیکنند »اقدامکه بر ضد اسالم و جمهوري اسالمی ایران توطئه و «کسانی انسانیاست که در آن حقوق 14

یک نظام جمهوري اسالمی ایرانبراین اساس، .این برخورد تبعیض آمیز در سراسر قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است
به شدت محدود گروه بسیار تفسیر برابر با قانون الهی در این چارچوب . قانون الهی استتمام عیار استوار بر نظام دین ساالر 

اي روحانیونِ پیرو شاخه اثنی عشري شیعه است که پیرو نظریه والیت فقیه و ولی فقیه کنونی آیت اهللا خامنهکوچکی از 
محققان برجسته اسالمی از جمله محققان سرشناس شیعه منقد این نظریه هستند که پایه و اساس بسیاري بسیاري از . هستند

. از موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمار می رود

مذاهب اهل . مذهب شیعه اثنی عشري را دین رسمی می داندآن یعنی "روایت اصیل"قانون اساسی اسالم و :ذهب رسمیم
قانون اساسی تنها سه اقلیت دینی . ، اما این مساله تنها بر روي کاغذ باقی مانده استهر چند  در خور احترام هستندسنت 

»رسمیاقلیت هاي دینی «با اشاره به جمهوري اسالمی . و مسیحیزرتشتی، کلیمی : دیگر را به رسمیت شناخته است
بعضی سمت «نمی توانند درسراسر گزارش خود و بیان این که افراد غیرشیعه نمی توانند رییس جمهور بشوند و غیر مسلمانان 

ه روشنی این تبعیض برا به عهده بگیرند، ) به کمیته حقوق بشرگزارش جمهوري اسالمی ایران609بند (»ها مثل قضاوت
.استنهادینه را پذیرفته 

در . نیز نمی توانند قرار بگیرنددیگريبه طور ضمنی پذیرفته که غیرمسلمانان در سمت هاي جمهوري اسالمیبه این ترتیب، 
تا فرمانده ، حتا یک غیرشیعه به سمت وزیر، معاون وزیر، استاندار، سفیر یا ح1357اسالمی درسال نتیجه، پس از انقالب 

. باالرتبه پلیس یا ارتش منصوب نشده است
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هاي غیررسمی دیگر، به ویژه آیین بهایی، شاخه هاي مختلف دراویش و حتا مکتب هاي مختلف دین ها و مذهبشماري از 
.پیوسته و به سختی مورد آزار و تعقیب قرار دارندو پیروان آنها غیررسمی محسوب می شوند شیعه 

ممکن است به است و 6هر مسلمانی که دست از اعتقاد به اسالم بردارد مرتد. ذهبان اساسا حق وجود ندارندبی دینان و الم
خودبه خود مسلمان محسوب می شود و اگر دین دیگر یا بی هرشخصی که داراي پدر و مادر مسلمان است.مرگ محکوم شود

به ویژه کسانی که (ترده پیروان آیین بهایی، دراویش، مسیحیان آزار و اذیت گسحاصل کار. دینی را برگزیند، مرتد خواهد بود
7.دینان است، مسلمانان اهل سنت، گروه هاي شیعه منقد و بی)از اسالم به مسیحیت گرویده اند

جرایم دیگر مستوجب اعدامبه نگاه کنید 6
: براي گزارش مشروح در باره تبعیض علیه اقلیت هاي دینی و جوامع قومی در ایران، نگاه کنید به7

http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
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حق برابري زناننفیـ 2
میثاق بین المللی حقوق مدنی و 26و 3، 2مواد 

کمیته حقوق 28و 4، 3، 2سیاسی و پرسش هاي 
شر از جمهوري اسالمی ایران در باره زنان، حقوق ب

.زنان و زنان زندانی است

مختلف از جمله قانون هايتبعیض آمیز مقرراتفهرست ناکاملی از . قوانین ایران زنان را از حقوق برابر با مردان محروم کرده اند
:قانون مدنی، قانون مجازات اسالمی و دیگر قوانین به این شرح است

 سرپرست خانواده است؛شوهر
 بدون دالیل شرعی، از حق نفقه برخوردار نیستند؛در صورت عدم تمکین به وظایف زناشوییزنان
 زنان براي درخواست طالق از دادگاه باید شرایط مشخصی را به اثبات برسانند، اما مردان از هیچ محدودیتی براي طالق

برخوردار نیستند؛
 از شوهر خود اجازه بگیرند؛زنان براي سفر به خارج باید
مردان می توانند زنان خود را از کارکردن منع کنند؛
پدر و در غیاب او جد پدري ولی فرزندان است؛
سهم فرزندان دختر از ارث نصف سهم پسران است؛
 شوهر سهم ارث زن از شوهر تنها یک هشتم از ماترك منقول و از بهاي ماترك غیرمنقول شوهر است که در صورتی که

باقی ماترك به خویشاوندان دور یا در نبود آنها به دولت تعلق می . فرزندي نداشته باشد به یک چهارم افزایش می یابد
.تمامی ماترك زنِ بدون فرزند یا یک چهارم زنِ داراي فرزند را به ارث می بردشوهر اما. گیرد

سلمان چنین محدودیتی نداردزن مسلمان نمی تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند؛ مرد م.
برابر با شهادت یک مرد استدر دادرسی شهادت دو زن ،در اکثر موارد.
 زن نصف دیه مرد استخون بهاي.
مردان از حق چند همسري برخوردار هستند.

هاي زنانگروه
آزارها و مجازات هاي جدي روبرو می که براي الغا یا اصالح این قوانین و کسب حقوق برابر فعالیت می کنند بامدافعان حقوق زن

بازداشت یا از سفر به خارج » امنیتی«به اتهامارد، اغلب بسیاري از این زنان مورد آزار و تعقیب قرار گرفته اند و در بعضی مو. شوند
کمپین (برابري براي تغییر ده ها عضو کمپین به ویژه زنان می شود و آزاد گردهماییپیوسته مانع جمهوري اسالمی8.منع شده اند

2010سپتامبر 15سازمان ملل، A/63/370ازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران، سند نیز نگاه کنید به گزارش دبیر کل س8
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اقدام علیه «به اتهام هاي واهی مثل که کمپینی عمومی براي الغاي تبعیض جنسیتی در قوانین ایران است،را ) یک میلیون امضا
.به زندان انداخته است» تبلیغ علیه نظام«و » امنیت

)کمپین تغییر براي برابري(کمپین یک میلیون امضا
براي تغییر و اصالح قوانین تبعیض درخواست از مجلس با هدفجمع آوري امضا براي، این کمپین را 1385گروهی از زنان در مرداد 

از آن پس، فعاالن کمپین با آزار دایمی و بازداشت روبرو بوده و بسیاري از آنها حکم هاي زندان . آمیز جنسیتی به راه انداختند
.ز از زندان ناگزیر در خارج از کشور پناه گرفته اندده ها تن از فعاالن زن براي پرهی. دریافت کرده اند

، عالیه اقدام دوست، روناك صفازاده، زینب بایزیدي: ، از جملهبودند، چندین عضو این کمپین در زندان 1390آذردر اوایل 
9.فرشته شیرازي، محبوبه کرمی، مریم بیدگلی،بهاره هدایت

مادران عزادار
پس از مادران عزادار . به بعد اعدام، کشته یا ناپدید شده اند1360که فرزندانشان از اوایل دهه زنانی هستند»مادران عزادار«

این . شروع کردندپارك الله روزهاي شنبه در در سکوت فعالیت خود را با گردهمایی 1388سرکوب خشن پساانتخاباتی در خرداد 
حق اطالع از محل دفن عزیزان 10ها،هاي گسترده پنهانی در زنداناعدامتاییدکه از جمهوري اسالمی خواهان مادران و حامیان آنها 

. اندبه صورت فزاینده اي با آزار، بازداشت و دستگیري خودسرانه روبرو بودهخود و آزادي تمامی زندانیان سیاسی هستند، 

و لیال سیف اللهیو رمزاده مکونديکژیال، نادر حسنیو الهام احسنی، ، ام البنین ابراهیمی1388بهمن 19و 17در تاریخ 
در پارك الله دستگیر شد و همه آنها به 1388دي 19روز لیافرزانه زین. هایشان دستگیر شدنددر خانهفاطمه رستگار نسب

بنین ام ال. روز در بازداشت ماندند و با وثیقه آزاد شدند35کرمزاده مکوندي و لیال سیف اللهی ژیال . زندان اوین منتقل شدند
.روز در بازداشت بودند40ابراهیمی و الهام احسنی در حدود 

در . به چهار سال زندان محکوم شدند1390فروردین 20ژیال کرمزاده مکوندي و لیال سیف اللهی در 
سال تعلیقی 2سال زندان تعزیري و 2آنها اطالع پیدا کردند که حکم محکومیتشان به 1390اواسط آبان 

پیش از این احضار، نتیجه درخواست . براي گذراندن حکم به زندان اوین احضار شدندکاهش یافته و 
سال زندان او تایید شده 2نادر احسنی نیز اطالع یافت که حکم . تجدید نظر به وکالي آنها ابالغ نشده بود

لت داشتند و روز براي مراجعه به زندان مه20این سه نفر . و براي گذراندن آن به زندان اوین احضار شد
.در صورت عدم مراجعه وثیقه شان ضبط می شود

ژیال کرمزاده مکوندي
اش او که شش عضو خانواده. با وثیقه آزاد شد1390تیر 18در خیابان بازداشت و در 1390خرداد 22در تاریخ منصوره بهکیش

آبان 14او در تاریخ .هاي اخیر بازداشت شده استر سالاز دست داده، چندین بار د1360هاي زندانیان سیاسی در دهه را در اعدام
. دادگاه انقالب اسالمی محاکمه خواهد شد15در شعبه 1390دي 4مطلع شد که در 

در شیوا نظرآهاريفهرست ناکاملی از زندانیان عقیدتی زن؛ نیز نگاه کنید به : 1پیوست : ، نگاه کنید به28براي جزییات بیشتر مربوط به پرسش 9
مدافعان حقوق بشر 

full062009.pdf-http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report:نگاه کنید به10
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بازداشت و پیش 1389مهر 17در تاریخ ژیال مهدویانو اکرم نقابی. اندنیز مورد آزار قرار گرفتهاز حامیان این مادران دیگر بعضی 
هنوز 1390آذر 9هر دو نفر در انتظار صدور حکم هستند که در . ماه در سلول انفرادي ماندند5/2، 1389آذر 8ه در از محاکم

.صادر نشده است

زنفعاالن دیگر
به غیابی1389اردبیهشت 27در ـ »کمپین قانون بدون سنگسار«موسسان دو تن ازـ محبوبه عباسقلی زادهو شادي صدر

ضربه 30زندان و دو سال و نیم ضربه شالق و محبوبه عباسقلی زاده به 74و شادي صدر به شش سال :حکوم شدندزندان و شالق م
. این دو نفر براي پرهیز از زندان ایران را ترك کرده اند.شالق

18او در . د شددستگیر شد و در پی اعتصاب غذا و انتقال به بیمارستان آزا1388دي 10در ـ فعال حقوق کودك ـ مریم ضیا
1390محکوم شد، اما در اوایل آذر زندانیک سال به دادگاه انقالب اسالمی 28در شعبه » تبلیغ علیه نظام«به اتهام 1389شهریور 

.هنوز آزاد بود

در ود، پدرش از زندان به مرخصی رفته بجنازه زمانی که براي شرکت در تشییع 1390در خرداد ـ عضو مادران صلح ـ هاله سحابی
.درگذشتبه مراسم حمله ماموران امنیتیاثر 

.اعدام شدند1389در سال حداقل دو زندانی سیاسی زن

او در . اعدام شد1389اردیبهشت 19، به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر، در کُرد، فعال سیاسی شیرین علم هولی
راف تلویزیونی ـ که روش مرسوم رژیم ایران است ـ به او براي اعت. دستگیر و سپس به مرگ محکوم شده بود1387خرداد 

.قرار گرفته بودو شکنجه به نام پژاك زیر فشار کُردارتباط با گروه مخالف 

بهمن 9در تهران دستگیر شده بود، در 1388دي 6، یک زن ایرانی ـ هلندي، که در تظاهرات ضددولتی زهرا بهرامی
شکنجه «او در دادگاه این اتهام را رد کرد و گفت زیر . گرم کوکائین اعدام شد500به اتهام در اختیار داشتن 1389

حکم او از حق فرجام خواهی از . وزارت اطالعات در زندان اوین وادار به اقرار شده است209در بند » جسمانی و روانی
11.اعدام برخوردار نبود

هاي دولتی و خانوادهحقوق زنان در کسب مقام

کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی 3و2پرسش هاي 
ایران در باره حقوق زنان براي نامزدي در انتخابات ریاست 

.هاي دولتی و در خانواده استجمهوري، داشتن پست

12.وجود دارد که باید مورد بررسی قرار داد3و 2به پرسش هاي هاي جمهوري اسالمی ایران به مسایل متعددي در پاسخ

نفی حق فرجام خواهی از حکم اعدام نگاه کنید به 11
CCPR.C.IRN.Q.3.Add.112
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:مدعی شده استپاسخ ها7در بند جمهوري اسالمی ایرانامکان نامزدي زنان در انتخابات ریاست جمهوري، ـ در بارهیک

.قانون اساسی ارایه نکرده است115شوراي نگهبان هیچ تفسیري از اصل 

کامال متفاوتی داده جواب قانون اساسی 115در اصل "رجال"سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشی در باره تفسیر واژه اما 
:است

تاکنون شوراي نگهبان واژه مذکور را به عنوان مرد شناخته است و من هم در مذاکرات خود با 
اعضاي مجلس خبرگان اول رهبري برداشت کردم که نظر مجلس خبرگان هم درباره این واژه توجه 

13.به جنس است تا مفهوم مجازي آن

. اندشدهمحرومنامزدي در انتخابات ریاست جمهوري ازهموارهدر عمل بر این اساس، زنان

براي شرکت در انتخابات 1388و 1376، فعال شناخته شده زن و نماینده پیشین مجلس، در سال هاي اعظم طالقانی
.بار صالحیت او را رد کرددو ثبت نام کرد ولی شوراي نگهبان هر 

:می گویدبه کمیته حقوق بشر پاسخ هاي خود 8جمهوري اسالمی ایران در بند ـ دو

قانون اساسی براي عضویت در شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، 112و 90طبق اصول 
14.وجود نداردهیچ محدودیت جنسی 

عنوان فقیه یا زنان هرگز به کرده که آشکارپاسخ هاي خود 12در بند با وجود این، جمهوري اسالمی ایران . این اظهار درست است
زنان همچنین نمی توانند عضو مجلس خبرگان . مجمع تشخیص مصلحت منصوب نشده اندیاشوراي نگهبان دان به عضویت حقوق
.باشند

:داردبه کمیته حقوق بشر اظهار میپاسخ ها17بند باره الزام اجازه پدر براي ازدواج دختر، جمهوري اسالمی ایران دردر ـ سه

ثانیا، این شرط فقط براي حفظ منافع آن دختر . اکره شرط استفقط براي دختر باوال، اجازه پدر 
.مقرر شده است

جسمانی ـ یعنی بکارت ـ باید دختر را ناگزیر از دریافت اجازه پدر کند و در این صورت چرا یتتوضیح نمی دهد که چرا یک وضعاما 
.می شود» منافع آن دختر حفظ«

:مدعی استبه کمیته حقوق بشر پاسخ ها 20در بند می ایران ـ در باره والیت فرزندان، جمهوري اسالچهار

در صورت فوت پدر و نیاز به انتصاب ولی، نه تنها مانعی براي والیت مادر نیست، بلکه مادر از 
.اولویت برخوردار است

.قرار دارد» والیت قهري پدر و جد پدري«در باره ) 1180ـ 1194مواد (این ادعا در تناقض آشکار با قانون مدنی 

:مدعی استبه کمیته حقوق بشر پاسخ ها23جمهوري اسالمی ایران در بند ـ در باره اجازه سفر زن به خارج از کشور، پنج

تمام . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8308020109: در1383آبان 2، دکتر غالمحسین الهام، خبرگزاري فارس13
.مورد مراجعه قرار گرفته است1390آذر 8پیوندهاي اینترنتی در تاریخ 

است91مورد نظر اصل اصل . این ارجاع جمهوري اسالمی ایران اشتباه است14
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در مجلس شوراي را الزامی کردهشوهر براي مسافرت زن به خارجگذرنامه که اجازهصدور قانون 
.اسالمی تحت بررسی است

یافت اي در تایید این ادعانشانه مجلس هیچ بایگانی اینترنتی جلس اطالعی در دست نیست و در از بررسی چنین الیحه اي در م
. نشد

به تحریف مقررات قانونی پرداخته که چندهمسري را به کمیته حقوق بشر ش پاسخ های24در بند ـ جمهوري اسالمی ایران شش
:سازندمجاز می

قانون مجازات اسالمی، چند همسري در 645ماده قانون حمایت از خانواده و16بر اساس ماده 
امکان آن در شرایط ویژه اي از جمله جنون زن، جمهوري اسالمی ایران منع شده است، اما 

.محکومیت به حبس، ناباروري وجود دارد

شرط نموده است و ار براي این کچند همسري را منع نکرده است، بلکه اجازه دادگاه را 1353سال قانون حمایت خانواده در حقیقت 
الیحه اي که در حال حاضر در . عدم تمکین زن در برابر شوهر استهایکی از این شرط.این اجازه در شرایط معینی صادر می شود

اما این الیحه داراي مقررات دیگري است که ازدواج موقت . کمیسیون هاي مجلس تحت رسیدگی است داراي مقررات مشابهی است
.ن به شدت آسان می کندرا بدون ثبت آ

مدعی است که ، جمهوري اسالمی ایران در باره اختیار شوهر براي منع زن از اشتغالبه کمیته حقوق بشر ها پاسخ25دربند ـ هفت
اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثبتنه تنها شوهر می تواند زن را از ،قانون حمایت خانواده18ماده بر اساس

.برخوردار استاشتغال در این گونه مشاغل زن نیز از حق برابر براي منع شوهر از بلکه منع کند، خود یا زن باشد

در قانون حمایت . قانون مدنی، حق شوهر براي منع زن از اشتغال بی قید و شرط است1117برپایه ماده . این ادعا نادرست است
.ستخانواده نیز حقوق شوهر بیش از حقوق زن ا

ادعا یش به کمیته حقوق بشرهاپاسخ40بند باره اختیار قانونی شوهر براي کشتن همسرش، جمهوري اسالمی ایران در در ـ هشت
:کندمی

با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و قانون مجازات اسالمی630ماده باره سازگاريدر
براي مثال، . آن بسیار سخت استتحقق شرایط. ..شرط تحقق نیست» سوءظنوجود «، سیاسی

.کافی نیستسوءظنوقوع زنا باید بر اساس علم باشد و صرفا 

:همسرش باز گذاشته استقتل را در شوهر دست 630، ماده جمهوري اسالمی ایرانبر خالف ادعاي 

باشدداشتهزنتمکینبهوعلمکندمشاهدهاجنبیمردبازناحالدرراخودهمسرمرديهرگاه
تواندبهمیرامردفقطباشدمکرهزنکهصورتیدروبرساندقتلبهراآنانحالدرهمانتواندمی
15.برساندقتل

قتل با معافیت از مجازاتنیز نگاه کنید به 15
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نفی حق زندگیـ3

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و6ماده
کمیته حقوق بشر از 25و23، 6،9هايپرسش

.پردازندجمهوري اسالمی ایران به حق زندگی می

فاده از مجازات اعداماست
» مهمترین جرایم«عضو به اجراي مجازات اعدام در کشورهاي محدودیت برخالف تصریح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر 

در مورد جرایم متعددي به کار می گیرد که در ردیف این مجازات را جمهوري اسالمیعمدي با پیامدهاي کشنده یا به شدت وخیم، 
به کمیته حقوق جمهوري اسالمی ایران سوم ادواري گزارش 273بند در 4ـ 5به عالوه، نکات 16.گیرندقرار نمی» جرایممهمترین «

هرگز توضیح نداده جمهوري اسالمی ایران. می پردازند که در اسالم ممنوع استبین بزرگساالن ظاهرا رضایتی روابط جنسیبشربه 
.قرار می گیرند که باید با اعدام مجازات کرد» رین جرایممهمت«است که چرا این روابط در ردیف 

در نتیجه، جمهوري . مستوجب اعدام را به عمد حذف کرده است» جرایم«به عالوه، همان بند از گزارش جمهوري اسالمی دیگرِ 
چرا این جرایم را از جمله توضیح ندادهکمیته حقوق بشر ) به بعد43بند (6اسالمی در گزارش خود و نیز در پاسخ هایش به پرسش 

نشان می دهد که آنها اغلب در زیر نگاهی به دیگر جرایمی که در ایران مستوجب مجازات اعدام هستند . می داند» مهمترین جرایم«
17.در ردیف جرایم عمدي با پیامدهاي کشنده یا بسیار وخیم قرار ندارند

مستوجب مجازات اعدامجرایمِدیگر 
:ین جرایم از این قرار استفهرست کوتاهی از ا

بدون بیان مجازات مربوطه ذکر خود ادواري سوم گزارش 39جمهوري اسالمی در بند که "االرضافساد فی"و 18محاربه
حذف کرده است؛ کامال را هاآن273کرده، اما در بند 

 ؛ انهمجنسرابطه جنسی زنا و
 19سمعی و بصري؛مستهجن آثارتولید

)CCPR/C/IRN/3(از گزارش جمهوري اسالمی ایران به کمیته حقوق بشر 6و 1ـ 3، نکات 273بند 16
:براي اطالعات مشروح در باره قوانین مربوطه و برخی موارد مشخص نگاه کنید به منابع زیر17

http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=3513
http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=4134

براي . شود که هیچ ارتباطی با اسلحه یا تروریسم ندارندبه رغم مفهوم آن، در اکثریت قریب به اتفاق موارد علیه زندانیان عقیدتی مطرح میاین اتهام،18
ملی فهرست ناکا: 1پیوست و دانشجویان؛ متهمان محکوم به اعدام یا  اعدام شده به اتهام محاربهمثال در باره این گونه متهمان، نگاه کنید به 

از زندانیان عقیدتی زن
محکومیت طراحان وبگاه به اعدام نگاه کنید به 19
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 برخی موارد سرقت؛
برخی موارد صرف مشروب الکلی؛
20؛ارتداد

 سب پیامبر؛
اخالل در نظام پولی و ارزي.

طور که پیشتر اشاره شد، همان. ستندمربوط همثل ارتداد و سب پیامبر دینی یا ياقتصادامور به روابط جنسی، یا » جرایم«تمام این 
پیامد کشنده یا به شدت وخیمی نه ارتداد و نه سب پیامبر. شودرح میافراد برگشته از اسالم مطارتداد اتهامی است که معموال علیه 

.ندارند

قتل با معافیت از مجازات

در جمهوري اسالمی کمیته حقوق بشر از8پرسش 
یا قتل با معافیت از » مهدورالدم«باره موضوع 
.مجازات است

:استدهمدعی شبه کمیته حقوق بشر پاسخ ها 60در بند جمهوري اسالمی ایران 

. حذف شده و هیچ کس مستحق مرگ نیست» مهدورالدم«در الیحه قانون مجازات اسالمی، واژه 
به بعد هیچ موردي از این نوع 2008از سال . براي تمام قتل ها مجازات هایی تعیین شده است

.وجود نداشته است

الیحه مذکور 303ماده . موضوع آن به قوت خود باقی استواقعیت دارد، اما قانون مجازات اسالمیالیحهاز » مهدورالدم«واژهحذف 
شوهر «در حال زنا باشند، ) »زانی و زانیه«(در صورتی که مقتوالن «را در مواردي مجاز دانسته است، از جملهبدون حکم قاضی قتل 
21.مشمول مجازات قصاص نمی شود» زانیه

:این الیحه وارد ساخته، نوشته استعالوه بر این، شوراي نگهبان در یکی از ایرادهایی که به

حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده خالف موازین شرع شناخته ] 303[در این ماده ... 
22.شد

.خواهد بودمعاف منظور شوراي نگهبان این است که قتل در موارد دیگري هم مشمول عنوان مهدورالدم و از مجازات 

گزارش جمهوري اسالمی ایران به کمیته حقوق بشر . شگفت این که ارتداد در قانون مجازات اسالمی ذکر نشده، بلکه در قانون مطبوعات آمده است20
.این منابع فقهی مجازات مرتد را اعدام تعیین کرده اند. حکم صادر کنند) 526بند(» فقهیمنابع معتبر «تایید می کند که قاضیان می توانند بر اساس 

قانون مجازات اسالمی در باال630پاسخ هاي جمهوري اسالمی و بحث مربوط به ماده 40نگاه کنید به بند 21
http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/738534?fk_legal_draft_oid=720530در 1388دي 19، 37023/30/88نامه شماره 22
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محاربهاتهامبهشدهداماعیااعدامبهمحکوممتهمان

در 23جمهوري اسالمی از پاسخ مشخص به پرسش 
هاي مبهم مثل محاربه طفره باره متهمان به جرم

رفته و مدعی شده که اتهام محاربه علیه 
)هاپاسخ93بند (رود به کار می» هاتروریست«

به اعداموبگاهمحکومیت طراحان 
در مورد مجرمانی که مفسد »نماینداشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیرمجاز می قانون نحوه مجازات «3بر پایه ماده 

گویا به اتهام طراحی وبگاه هاي هرزه نگار و 1389در بهمن وحید اصغريو سعید ملک پورفی االرض تلقی می گردند، 
و به شعبه دادگاه کم سعید ملک پور را نقض کرده ح1390در خرداد دیوان عالی کشور. به مجازات مرگ محکوم شدند،ضداسالمی

او پس از .به او ابالغ کرده است1390اما دادگاه مذکور دوباره حکم اعدام را تایید و در اوایل آبان . صادرکننده حکم بازگردانده است
به مسئوالن قضایی که مورد 1389اي به تاریخ فروردین اصغري در نامه.در بازداشت بوده است1387بازگشت از کانادا در سال 

هایی را برشمرده که آنها را وادار به اقرار به جرایم ناکرده قرار گرفت شکنجهشهروز وزیري پور و متهم دیگري به نام تایید ملک
.نموده است

اعدام متهمان به اتهام محاربه
ان مسلح و گروه هاي سیاسی مسلح و نیز تمام مخالفان محاربه و افساد فی االرض اتهام هاي مبهمی هستند که به دلخواه علیه سارق

قربانیانی که در سال چند تن از.سیاسی به کار گرفته می شود حتا اگر اسلحه در اختیار نداشته باشند یا از آن استفاده نکرده باشند
.به محاربه متهم شده بودنداعدام شدند2010و 2009هاي 

 ساله، را به اتهام محاربه گویا به 20، دانشجوي محمد امین ولیاننظر مجازات اعدام ، دادگاه تجدید 1389در فروردین
. خاطر پرتاب سنگ در تظاهرات تایید کرد، ولی این مجازات بعدا به زندان تبدیل شد

 به اتهام محاربه در اصفهان اعدام شدند)  فتحیبرادران (، حداقل دو مرد جوان 13890در اردیبهشت .

 نیز به 1389در دي محمدعلی حاج آقاییو جعفر کاظمیو 1389در آذر 23علی صارمیو سیادتعلی اکبر
هاي مخالف در خارج متهم سیادت به جاسوسی براي اسراییل و سه نفر دیگر به حمایت از گروه. همین اتهام اعدام شدند

هاي مسلحانه یا اشخاص در فعالیتمدرکی حاکی از شرکت این مقامات جمهوري اسالمی ایران هیچگاه . شده بودند
.ادعا شده ـ ارایه نکرد) 65بند (12به پرسش جمهوري اسالمی ایران ـ که در پاسخ » اقدامات تروریستی«

سال پیش20صارمی که در حدود . اعالم کرده بود که علی صارمی در ناآرامی هاي پس از انتخابات دستگیر شده است1388دادستان تهران در دي  23
زندانیان سیاسی 1367هاي قربانیان کشتار سال پس از سخنرانی در جمع خانواده1386در زندان سپري کرده بود در شهریور 1357و پس از انقالب 

.بر سر مزار آنها دستگیر شد
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از حکم اعدامخواهی نفی حق فرجام 

ادواري گزارش 277به ادعاي جمهوري اسالمی در بند 
به ، محکومان به کمیته حقوق بشرپاسخ ها46و بند سوم 
. می توانند در دیوان عالی کشور فرجام بخواهنداعدام 

این است که قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر صرفنظر از تشریفاتی بودن این فرجام خواهی در بسیاري از موارد، مساله بسیار مهم 
انون پس از تایید رییس دیوان عالی حکم هاي اعدام بر اساس این ق. این حق به طور کامل محروم کرده استاز را به اعدام محکومان 

در عمل، تایید اجراي این 24!را دارنداعدام کشور یا دادستان کل کشور قطعی می گردد و تنها این دو مقام حق اعتراض به حکم 
وق میثاق بین المللی حق14ـ 5ماده مقررات این محرومیت از فرجام خواهی نقض فاحش . حکم ها به دادستان کل محول می گردد

شوراي اقتصادي و اجتماعی مصوبِ 50/1984قطعنامه (» اصول تضمین حمایت از حقوق افراد محکوم به اعدام«مدنی و سیاسی و 
.به شمار می رود) 1984مه 25

. و تعداد این اعدام ها در چند سال گذشته رو به رشد بوده استقاچاقچیان مواد مخدر صادر می شودبراياعدام اکثر حکم هاي 
منتشر ) 1390و1389(2011و 2010زارش هاي معتبري به ویژه در باره اعدام ده ها نفر در زندان وکیل آباد مشهد در سال هاي گ

مرحله اجراي 5در سال جاري طی «فاش کرد که 1390تیر 1پس از یک سال سکوت، دادستان مشهد سرانجام در . شده است
. را اعالم نکرد) 1389(پیشدام ها و اعدام هاي مخفی در سال او تعداد این اع25».ایمحکم اعدام داشته

حکم اعدام براي متهمین مواد مخدر صادر شده که به زودي اجرا می 300خبر داد که 1390خرداد 8در تاریخ 26دادستان تهران
. شود

، مقامات دولتی 1390ر ماه اردیبهشت براي مثال، د. بسیاري از حکم هاي اعدام در مناطق محل زندگی جوامع قومی اجرا شده است
نفر را در استان هاي غربی ـ محل سکونت اقلیت هاي کُرد و آذري ـ و تعدادي از جمله چندین نفر از اقلیت عرب زبان را در 14

.استان جنوبی خوزستان اعدام کردند

تعداد اعدام ها . اعدام به نسبت جمعیت قرار داردو در رتبه اول تعداد در جهان ایران پس از چین در رتبه دوم تعداد کل اعدام ها 
در سال . دارد2009مورد در 388، 2008مورد در 346، 2007مورد اعدام در 317آمار رسمی نشان از . پیوسته رو به رشد است

ام هاي اعالم نشده و تعداد اعداعدام مورد 252رسمی حاکی از حداقل هاي، با افزایش پنهان کاري در مورد اعدام ها، آمار2010
مورد آنها در انظار 30که بودمورد اعدام اجرا شده 400)  1390مهر 6(سپتامبر اواخرتا 2011در سال 27.بودمورد 300بیش از 

هاي دسته جمعی در شهرهاي مختلف ادامه داشته است و این روند از آن پس، اجراي حکم اعدام شامل اعدام28.ه اندعمومی بود

زنفعاالن دیگر براي مثال، نگاه کنید به مورد زهرا بهرامی در . 32قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 24
1390ماه اول سال از فروردین تا پایان خرداد 3یعنی در ظرف 25
.عباس جعفري دولت آبادي در فهرست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا و امریکا قرار دارد26
گزارش هاي ساالنه عفو بین الملل27

28 http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iran-executes-teenager-accused-killing-
%E2%80%9Ciran%E2%80%99s-strongest-man%E2%80%9D-2011-09-21
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در ظرف دو دهه 2011به این ترتیب سال . مورد افزایش خواهد داد600به بیش از 2011ها را در سال تعداد اعدامماال احتمداوم
29.شدخواهدمحسوب بدترین سال از این نگاه به بعد، 1991گذشته، از سال 

اجراي در غالب موارد تاریخ و . م شده استسازمان هاي معتبر حقوق بشري، آمار واقعی اعدام ها بیشتر از تعداد اعالبه اظهار تمام 
.اعدام از خانواده و وکیل زندانی و عموم مردم پنهان نگه داشته می شود

هاي پس از انتخاباتقتل

کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران 9پرسش 
هاي دیگر در زمان ها، شکنجه و بدرفتاريقتل«در باره 

» و پس از آن1388انتخابات ریاست جمهوري سال 
.بود

بنابراین، ). هاپاسخ61بند (طفره رفته است کامال صریح از پاسخ تنها یک اظهار نظر کلی کرده و در پاسخ جمهوري اسالمی ایران 
.توضیح در این زمینه ضروري است

72از کشته شدن 1388هریور کمیته اي که دو تن از نامزدهاي ریاست جمهوري، آقایان موسوي و کروبی، تشکیل داده بودند، در ش
سردار جعفري ، فرمانده کل سپاه . رسانه ها و منابع  دولتی ارقام متفاوتی ارائه کرده اند30.نفر به دست ماموران امنیتی خبر داد

از سردار سعید قاسمی، یکی31.نفر از آنها طرفدار دولت بوده اند20نفر کشته شده اند که 29گفت 1388پاسداران، در مرداد 
احمدي نژاد، رییس جمهور، در مصاحبه مطبوعاتی 32.نفر بوده است30فرماندهان سپاه پاسداران، گفت تعداد کشته شدگان بیش از 

:گفت1390شهریور 31خود در نیویورك به تاریخ 

بیش از دو سوم کشته شدگان از نیروهاي امنیتی و عابران بیگناه . نفر جان باختند33در مجموع 
33.کمتر از یک سوم کسانی بودند که با نیروهاي امنیتی و پلیس درگیر شده بودند. بودند

جمهوري اسالمی 34.منتشر کرده استجمهوري اسالمیبر اساس نام هایی باشد که یک وبگاه طرفدار اخیر به نظر می رسد ارقام 
لت در باره آنها طفره رفته است و آنها از مجازات معاف یا تحقیق در باره قاتالن و اجراي عدااز ارایه نام و مشخصات قربانیان ایران

.مانده اند

: نگاه کنید به. بودمورد 775، 1991ها در سال مجموع اعدام29
full062009.pdf-http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report

http://www.radiofarda.com/content/F8_LIST_KILLED_PEOPLE_NOROUZ/1814729.html: نگاه کنید به فهرست در30
31 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090829_bd_jafari_guards.shtml
32 http://www.youtube.com/watch?v=WnyeIFTnRe8
33 http://articles.cnn.com/2011-09-22/world/un.ahmadinejad_1_iranian-state-run-news-agency-iranian-prison-
hijack/3?_s=PM:WORLD
34 http://shohadaye88.wordpress.com/2010/06/12/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-
33%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-
%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-
%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85/
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خانم مسیح علی نژاد که روزنامه نگاري جستجوگر و معتبر است، این موضوع را به دقت مورد پیگیري قرار داده و با خانواده هاي 
قاي احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر براي او در نامه سرگشاده اي به آ. پس از انتخابات مصاحبه کرده استبسیاري از قربانیان 

35تن47او نام . نفر افزایش یافته است100به بیش از 1388تعداد کشته شدگان پس از شهریور :نوشت1390مرداد 20در ایران، 

ذاشته و با رسانه ها تن از قربانیان تاکنون ترسشان را کنار گ53از قربانیان را منتشر کرد و سپس در گزارش دیگري گفت خانواده 
37.تنها دو خانواده گفته اند که فرزندانشان عضو بسیج و طرفدار دولت بوده اند36.مصاحبه کرده اند

و نوجوانانکودکان اعدام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی6)5(ماده
کمیته حقوق بشر از 7بخش اول پرسشو

ط به جمهوري اسالمی ایران در باره قوانین مربو
.اعدام نوجوانان در این باره است

در باره بلوغ از قانون مجازات اسالمی 49ماده 1پس از اشاره به تبصره خود ادواري سوم گزارش 297در بند ایران جمهوري اسالمی
:اظهار کرده استشرعی 

سال 18از تمام کودکان و نوجوانان زیر 25/9/1381مصوب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
18عملکرد حاکم بر دادگاه هاي اطفال در سال هاي اخیر، اشخاص زیر اساسبر . حمایت می کند

.سال به اعدام محکوم نمی شوند

: می گویدبه پرسش هاي کمیته حقوق بشرپاسخ ها54و سپس در بند 

شمسی که سال 15تا 9دادگاه در باره کودکان الیحه قانون مجازات اسالمی، 87براساس ماده 
.مرتکب جرایم تعزیري می شوند بنا به مورد تصمیم خواهد گرفت

سال 9سال و 15ـ را در باره سن بلوغ پسران و دختران ) 1ـ تبصره 1210ماده (قانون مدنی مقرراتمذکور الیحه 146اما ماده 
از مسئولیت کیفري برخوردار سال 7/8با دخترانو سنسال 5/14بر اساس سال شمسی،پسران بایعنی را تکرار می کند، قمري ـ 

به جمهوري اسالمی که گزارش »حمایت از اطفال و نوجوانانقانون«در به عالوه . هستند و ممکن است حتا به مرگ محکوم شوند
.استنشدهیا معافیت کودکان از مجازات اعدام مصونیت هیچ اشاره اي به آن استناد کرده 

. دو گانه بوده است» عملکرد حاکم بر دادگاه هاي اطفال در سال هاي اخیر«، خوددر گزارش ی ایرانبرخالف ادعاي جمهوري اسالم
اجرا کرده اند؛ و یا پس از محکومیت به اعدام سریع سال را به اعدام محکوم کرده و حکم را 18این دادگاه ها یا نوجوانان مجرم زیر 

.سپس اعدام کرده اندسالگی در زندان نگه داشته و 18آنها را تا سن 

35 http://www.rahesabz.net/story/41043/
36 http://www.rahesabz.net/story/44375/

همانجا37
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شهریور 30در . در خوزستان اعدام شدند1390و یک نوجوان نیز گویا در اردیبهشت در بندرعباس 1390دو نوجوان در فروردین 
او در . در انظار عمومی در کرج اعدام شدبه اتهام قتل مردي در حین نزاع ساله اي به نام علیرضا مالسلطانی 17نوجوان 1390

دیوان عالی کشور در مرداد به مرگ محکوم شد و 29تیر دستگیر شده بود، در 25او که در . ت از خودش دفاع کرده استدادگاه گف
.کمی بیش از دو ماه، یعنی در ظرف مدت شهریور اجرا شد30آن را تایید کرد و اعدام در شهریور 20

کمیته حقوق بشر از جمهوري 7بخش دوم پرسش 
ه تعداد متهمان نوجوان محکوم به اسالمی ایران در بار

. اعدام است

:مدعی شده استیشپاسخ ها59ایران در بند جمهوري اسالمی

نفر 13، شش مجرم در انتظار اجراي حکم اعدام و 1390بر اساس آمار موجود، در فروردین 
.محکوم به قصاص بودند

جرایمی که در سن اتهامنوجوان به 140حال حاضر بیش از حال آن که گزارش ها و پژوهش هاي معتبر نشان می دهند که در 
38.به سر می برندسالگی مرتکب شده اند در انتظار اجراي حکم اعدام18کمتر از 

: براي اطالعات مشروح در باره موارد مشخص، نگاه کنید به38
http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=3513،
http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=4134 و

-9d9c-478c-ad41-1/en/0af66a12http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/058/201
db820cf85de7/mde130582011en.html
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وق قضایی و قانونی ـ محاکمه هاي ناعادالنه، نفی حق4

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14و9مواد
ر برابر دادگاه و در باره موازین قضایی و برابري د

کمیته حقوق بشر از جمهوري 15و 13هاي پرسش
اسالمی ایران در باره برگ بازداشت کلی و سفید امضا 
و استناد به اقرارهاي کسب شده در اثر شکنجه و 

.بدرفتاري است

دسته نمایشی هاي »محاکمه«در به موازین قضایی و حق محاکمه عادالنه برپایه موازین بین المللی جمهوري اسالمی بی توجهی 
تن 100در یک جلسه دادگاه، درحدود . به روشنی مشاهده شد1388بازداشت شدگان پس از انتخابات در مرداد و شهریور جمعی

بسیاري از این عده . مورد محاکمه قرار گرفتندو مدافعان حقوق بشر ، وکالفعاالن سیاسی، روزنامه نگاراناز بازداشت شدگان شامل 
.هاي تلویزیونی مجرم بودن خود را اعالم کردندبرنامهدر » محاکمه«شده بودند و حتا پیش از شروع »اعتراف«ار به واد

شکنجه و بازجویی هاي ها، بازداشت شدگان مورد بنا به گزارش. را نیافتندبه دادگاه هاي نمایشیاجازه ورود رسانه هاي خارجی 
برگنشان ندادن مدارك شناسایی یا سفید امضا، بازداشتبا برگ یا بازداشتبرگ اشت بدون بازد39.بودندقرار گرفتهخشونت آمیز

قاضیان . اعده به شمار می روند نه استثناقنزد قاضی اعزام بهدر هنگام بازداشت، بازداشت طوالنی دستگیرشدگان پیش از بازداشت
که صدها نفر دستگیر و به بازداشتگاه بدنام کهریزك 1388ن در مواردي حکم هاي بازداشت گروهی صادر می کنند، مثل تابستا

.اعزام شدند و چند تن از بازداشت شدگان آن در حبس درگذشتند

اي بر اساس تحصیل حوزهقضایی هستند که تحصیلی و مدارك آموزشبسیاري از قاضیان در جمهوري اسالمی ایران روحانیونی فاقد 
علم «با دادن اختیار تصمیم گیري و صدور حکم اختیاري بر پایه جمهوري اسالمی. شده اندو غیردانشگاهی به سمت خود منصوب 

.استناد می کنند» علم قاضی«پیوسته حتا براي صدور حکم اعدام در مورد قتل به قدرت وسیعی به آنها داده است و آنها 40»قاضی

منابع و فقدان قانون به قاضیان اجازه صدور حکم بر اساس و آیین دادرسی کیفري که در صورت ) 214اصل (مقررات قانون اساسی 
آن را مورد تایید قرار خود به کمیته حقوق بشرادواري سوم گزارش 526در بند جمهوري اسالمی و فتواهاي معتبر فقهی می دهد، 

می هاي معتبر متفاوت استناد به منابع و فتوا»جرم مشابه«قاضیان براي صدور حکم در باره باعث اغتشاش شده و در  عمل داده، 
.کنند

منع شکنجه و مجازات ها و رفتارهاي ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیزنگاه کنید به 39
قانون مجازات اسالمی) اثبات قتل(231و ) اثبات دزدي(199هاي براي مثال ماده40
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1388محاکمه دسته جمعی در تهران، مرداد 

بی اعتنایی به موازین قضایی
براي . باالترین مقام هاي قضایی جمهوري اسالمی ایران در موارد مختلف بی اعتنایی کامل خود را به موازین قضایی نشان داده اند

پس از تظاهراتی بسیار گسترده در تهران، دادستان کل کشور حجت االسالم محسنی اژه ، تنها سه روز 1388آذر 29در روز مثال، 
» .دستگاه قضایی براي اعدام حداقل سه تن از بازداشت شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شده اند جدي استعزم«: اي گفت

.ان شده انداز منبر نماز جمعه خواهان اعدام معترضبارها مقام هاي بلندپایه دیگر نیز 

پرونده هاي رسیده از دادگاه کیفري با ««:همین روش مورد تاکید آیت اهللا محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور، قرار گرفت
رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام براي آنها صادر ... در دیوان عالی کشور رسیدگی می شودروز10کمتر از حکم اعدام در 

41».دفاع متهم یک ساعت یا چند ساعت است نه بیشتر چون جرم مجرمان خطرناك به وضوح روشن است... ستشده بسیار آسان ا

در مثل بسیاري دیگر از امور قوه قضاییه،به ویژه در پرونده هاي سیاسی، ، صدور حکم و تجدید نظر در حکم ها، هامحکومیتوضع 
ارجاع ) 28و 26، 15هاي شعبه(سی به سه شعبه دادگاه انقالب اسالمی بسیاري از پرونده هاي مهم سیا. وضعیت آشفته اي است

سپس، درخواست تجدیدنظر به شعبه هاي . کنندهاي سنگین از جمله اعدام صادر میشود که به احتمال زیاد براي متهمان حکم می
همین وضع در . نماینددوي را تایید میحکم هاي دادگاه بارجاع می گردند که ) 54و 36هاي شعبه(دادگاه تجدید نظر مشخصی از

دیوان عالی کشور برقرار است که شعبه هاي خاصی حکم هاي اعدام را ـ به ویژه در پرونده هاي سیاسی و اتهام محاربه ـ در مدت 
.بسیار کوتاهی مورد رسیدگی و تایید قرار می دهند

ویژه رسیدگی ] دیوان عالی کشور[سه شعبه «: را تایید می کندآیت اهللا محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور، نیز این موضوع
.»به پرونده هاي اشرار، جنایتکاران، متجاوزان، محاربین، سارقان و مجرمان خطرناك است

1388اسفند 25خبرگزاري نیمه رسمی مهر، 41
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، غیرانسانی ظالمانههايـ منع شکنجه و مجازات ها و رفتار5
یا تحقیرآمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و 10و7،9مواد
ظالمانه،رفتارهايوهاسی به شکنجه و مجازاتسیا

9،11هايپرسش. پردازندتحقیرآمیز مییاغیرانسانی
کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران در 16و

باره موارد شکنجه و بدرفتاري، تحقیق در باره ادعاي 
ها و بندهاي مختلف شکنجه و شرایط در بازداشتگاه

.زندان اوین هستند

نجه شک
دستگیر و به زندان هاي طوالنی محکوم شدند، نامه هایی نوشته اند که در 1388تعدادي از زندانیان عقیدتی که پس از انتخابات 

در اینجا تنها می توانیم نمونه هایی از انبوه . آنها جزییات شکنجه و بدرفتاري در دوران بازجویی و حتا پس از آن را شرح داده اند
.ا ارایه کنیماسناد موجود ر

از ضرب جمهوري اسالمی به رهبر 1389شهریور 18در نامه اي به تاریخ عبداهللا مومنی
و جرح شدید، فشردن گلو تا حد نزدیک به خفگی و بیهوشی، و نگهداشتن سر وي در 

6/1در یک سلول (روز 86کاسهء توالت توسط بازجویانش، حبس در سلول انفرادي براي 
، تهدید مکرر به اعدام ، تهدید به آزار واذیت جنسی، وادار شدن توسط )متري2/2متر در 

وي همچنین . بازجویانش براي تمرین اعترافات ساختگی قبل از جلسهء دادگاه سخن گفت
اعالم کرد که صلواتی، قاضی پرونده او، و سایر مقامات قوهء قضاییه فاقد استقالل بوده و 

42.وند محاکمهء وي نفوذ بی حد داشته اندبازجویان و ماموران اطالعاتی در ر

عبداهللا مومنی

42 http://persian.iranhumanrights.org/1389/06/momeni-letter/print/
هاي سیاسیاحزاب و گروهدر بخش سازمان دانش آموختگان: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به
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، یک زندانی دیگر، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و رییس دفتر سیاسی روساي جمهور پیشین رفسنجانی و حمزه کرمی
، و بازداشت و زندانی تجاوزودام تهدید به اع: ، به موارد زیر اشاره کرد1389مرداد 11تاریخ دادستان کل در خاتمی، در نامه اي به 

تا حد فشردن گلو ، ضرب و شتم، محرومیت از مراقبت پزشکی، در دادگاهاز پیش آماده کردن افراد خانواده، اجبار به خواندن متن 
زندان سال11کم محکومیت در سلول انفرادي بود و اکنون حماه و نیم 4او . بیهوشی، محرومیت از دسترسی به وکیل و حقوق دیگر

43.خود را می گذراند

فجایع بازداشتگاه کهریزك را افشا کرد، نامه اي به 1388، روزنامه نگار زندانی، و از اولین کسانی که در تابستان مهدي محمودیان
سی زندانیان عادي و سیادستههر دو مورد اش در نامهدر او . منتشر شد1390اردیبهشت 19نوشت که در جمهوري اسالمیرهبر

. شهادت داد

به راحتی در ) اوین، رجایی شهر و کچویی(مواد مخدر در سه زندانی که او در هریک مدتی را گذرانده است : زندانیان عادي
با کمک زندانبانان در زندان رجایی شهر لواط و تجاوز مجرمان خطرناك و باسابقه به زندانیان جوان بی پناه . دسترس است

.و هپاتیت و بیماري هاي دیگر رایج استامري عادي است؛ ایدز 

نفر از زندانیان 200در بخش دیگري از نامه، او به شرح شکنجه ها و بدرفتاري هایی پرداخت که خود و بیش از : سیاسیزندانیان 
او خاطرنشان از جمله مواردي که . در بندهاي مختلف زندان هاي اوین و رجایی شهر از سر گذرانده اندگفتگو با اوطرف عقیدتی

مثل انتظار براي بازجویی با لباس زیرروحیفحاشی رکیک به زندانیان، تحقیر جنسی و ؛بستن چشم در هنگام بازجویی: کرده است
تهدید به بازداشت اعضاي خانواده؛ ؛غیرواقعیدروغ، تهدید و نیرنگ براي کسب اعتراف ؛باتوم و یا وسیله اي شبیه آنو استفاده از 

تماس با همسران زندانی ؛صدور احکام دروغین اعدام؛بازداشت اعضاي خانواده براي اجبار زندانیان به خواندن اعتراف نامهاقدام به
استفاده از شوکر برقی بر روي آلت تناسلی تماس با همسران زندانیان براي مقاصد جنسی؛ ؛براي وادار کردن آنها به درخواست طالق

که در اختیار سپاه پاسداران الف اوین2در بند به ویژهح ده ها زندانی با کابل و باتوم به دفعات متوالیضرب و شتم و جرزندانیان، 
دادن قرص هاي رنگی ناشناس به زندانیان که آن ها را از حالت عادي خارج کرده است واثرات آن در بعضی افراد تا مدت ها ؛ است

فضاي باز در سرماي شبهاي زمستان صرفا با لباس زیر براي تنبیه، زدن زندانی با باقی بوده است؛ رها کردن متهمین ساعتها در 
44.دو مورد اخیر را تجربه کرده استشخص آقاي محمودیان . سیلی، مشت و لگد

تحقیرآمیزیاغیرانسانیظالمانه،رفتارهايوهامجازاتدیگر 
تحقیرآمیز را منع کرده است، یاغیرانسانیظالمانه،رفتارهايوهاتبا وجود این که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازا

.آیدشود و به اجرا در میتحقیرآمیز پیوسته صادر مییاغیرانسانیهاي ظالمانه،حکم مجازات قطع عضو، شالق و دیگر مجازات

قطع عضو
همان 201ماده . داردهاي محاربه مقرر میز مجازاتقانون مجازات اسالمی قطع دست راست و پاي چپ را به عنوان یکی ا190ماده 

هاي در بیشتر موارد در سال. قانون قطع چهار انگشت دست راست دزد را در بار اول و پاي چپ او را در بار دوم مقرر کرده است
.این مجازات براي دزدان صادر شده و به اجرا درآمده استاخیر، 

43 http://www.rahesabz.net/story/22084/
44 http://www.rahesabz.net/story/36694/

محرومیت زندانیان از رسیدگی پزشکی: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به
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 1389مهر 20و 1389آذر 1ها در تاریخ بنا به گزارش45.زندان یزد قطع شد، دست یک دزد در 1389آبان 2در روز ،
به گفته 47.دست پنج دزد دیگر در شهر کرمانشاه قطع شد1389مرداد 1روز 46.دست دو دزد در زندان مشهد قطع شد

زات قطع عضو در این اول این سال چهار مجاماه 11، در ظرف 1388دادستان اهواز در مصاحبه مطبوعاتی در ماه بهمن 
48.شهر به اجرا درآمده است

دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد و این حکم 36، حکم قطع دست یک دزد در شعبه 1390آذر 7ها، در تاریخ بنا به گزارش
49.به زودي به اجرا در خواهد آمد

شالق
این مجازات در مورد بعضی جرایم عمومی از جمله نوشیدن مشروب .کنندها در ایران پیوسته متهمان را به شالق محکوم میدادگاه

توهین به ریاست «در عین حال، زندانیان عقیدتی نیز به خاطر . شودبعضی جرایم جنسی اجرا میو الکلی، بعضی موارد دزدي، 
.شوندهاي دیگر به این مجازات محکوم میو اتهام» توهین به رهبري«، »جمهوري

او در . خوردضربه شالق 1390،50شهریور 23شناسی، در روز نگار و دانشجوي دکتراي جامعهالگ، وبسمیه توحیدلو
روز به خاطر مبارزه براي حق راي در بازداشت گذرانده 70دستگیر شده و پیش از آزادي با وثیقه 1388خرداد 24تاریخ 

.بود

50.ضربه شالق خورد74»توهین به ریاست جمهور«، دانشجوي حقوق، به خاطر پیمان عارف

توهین به ریاست «به خاطر 1390سال در اواخر مهر5/1، دانشجوي مهندسی، پس از گذراندن حکم زندان فرامین نیایی
.ضربه شالق خورد74» جمهور

45 http://www.tabnak.ir/fa/news/126844
46 http://www.aftabnews.ir/vdcewe8zejh8zni.b9bj.html;
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/10/101012_l38_iran_mashhad_amputated.shtml
47 http://www.aftabnews.ir/vdcjttevouqeyaz.fsfu.html
48 http://zamaaneh.com/news/2010/02/_38.html
49 http://www.aftabnews.ir/vdcgqz9qqak9tx4.rpra.html
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معافیت از مجازات

:اعالم کرده است76و 64در بندهاي جمهوري اسالمی ایران،در پاسخ

دریافت شده و آنها شکایت از بدرفتاري و توهین ماموران اجراي قانون13به بعد، 2007از سال 
به موارد مربوطه رسیدگی کرده و در تمام مواردي کنان دولتدادستان ویژه کار. انددستگیر شده

از جمله در مورد کسانی که در ناآرامی هاي پس از انتخابات که متهمان مجرم شناخته شده اند، 
وندي شاکیان و پرداخت اقدام الزم براي اعاده حقوق شهردچار خسارت شده اند، ریاست جمهوري 

احترام به و قوانین عمومی کشور، از جمله قانون بر اساس قانون اساسی... غرامت به عمل آمده است
...شکنجه و بدرفتاري با زندانیان ممنوع است،حقوق شهرونديآزادیهاي مشروع و حفظ 

بعضی از قربانیان . رد تجاوز نیروهاي امنیتی قرار گرفتندموگاهاز زنان و مردان در بازداشتاي در پی انتخابات ریاست جمهوري، عده 
نزد سازمان هاي معتبر حقوق بشري شهادت تجاوز بعدا نزد کمیته اي که دو تن از نامزدهاي انتخابات تشکیل داده بودند و سپس 

ه و عدالت در مورد مجرمان ق قرار نگرفتهرگز مورد تحقیاظهاراتاین .بعضی از این قربانیان به خارج از ایران پناهنده شده اند. دادند
.اجرا نشده است

حمله پدرش جنازه تشییع که به مراسم در اثر ضربه هاي نیروهاي امنیتی 1390، در خرداد »مادران صلح«، عضو هاله سحابی
.این موضوع هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته است.درگذشتکردند 

در عقیدتی چندین زندانی به بعد، 1382از سال ،خشونت عمديود مراقبت پزشکی و براساس گزارش هایی در باره بدرفتاري، نب
:زیر استنفر به شرح19فهرست ناکاملی از این قربانیان شامل . درگذشته اندو نیز زندان هاي دیگردر تهران زندان اوین 

1382تیر تهران، /در زندان اوینزهرا کاظمی، عکاس خبري، در اثر ضربه هایی به جمجمه
 1385اکبر محمدي، فعال دانشجویی، زندان اوین، تیر
 1385ولی اهللا فیض مهدوي، زندانی سیاسی، زندان اوین، شهریور
 1386کرد، »خودکشی«در همدان گویا وزارت اطالعات زهرا بنی یعقوب، پزشکی که در بازداشت موقت
 1386، زندان سنندج، ديکُردابراهیم لطف اللهی، دانشجوي جوان
 1387عبدالرضا رجبی، زندانی سیاسی، زندان رجایی شهر، مهر
 1387امیر حسین حشمت ساران، فعال سیاسی، پس از انتقال به بیمارستان از زندان رجایی شهر، اسفند
 1387امیدرضا میرصیافی، وبالگ نگار، زندان اوین، اسفند

کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی 11پرسش 
ایران در باره اظهارات مربوط به شکنجه و 

تحقیرآمیز به یاغیرانسانیظالمانه،رفتارهاي
ماموران پلیس یا مسئوالن زندان و پرسش دست 

.ها استدر باره نظارت بر بازداشتگاه16
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در بازداشتگاه 1388و محمد کامرانی، در تابستان یوح االمینحداقل سه بازداشتی، به نام هاي امیر جوادي فر، محسن ر
جاتی کارگر، در اثر دو تن دیگر، به نام هاي رامین آقازاده قهرمانی و احمد ن. به شدت غیر استاندارد کهریزك درگذشتند

51.شتندپیامدهاي شکنجه و بدرفتاري هاي دیگر که در همان بازداشتگاه متحمل شده بودند پس از آزادي درگذ

 1388البرز قاسمی، زندان اوین، بهمن
 1389، پس از ضرب و شتم در بازداشت در کامیاران، مرداد کُردغالمرضا بیات، جوان
 1390محسن دگمه چی، زندان رجایی شهر، فروردین
 1390حسن ناهید، زندان اوین، فروردین
 139052هدي صابر، زندانی عقیدتی، زندان اوین، خرداد

1390زاده، زندان ارومیه، تیر ناصر خانی

ها مورد رسیدگی قرار نگرفته و قوه قضاییه ایران حتا یک نفر از مجرمان را به خاطر خشونت و تعدي ارتکابی هیچ یک از این پرونده
معلوم شد که هاي فوت در کهریزك شد ناگزیر از انجام نوعی رسیدگی به پروندهیقوه قضاییه تنها زمان. به دست عدالت نسپرده است

با وجود این، تردیدهاي زیادي در باره تحقیقات وجود . بوده استدر میان قربانیان ) محسن روح االمینی(پسر یکی از مسئوالن 
جریان درگذشت خانم زهرا کاظمی چندین مورد از جمله در در طور مشخص، دادستان پیشین تهران،که بهمرتضويسعید 53.دارد

.استنشده دست عدالت سپرده هرگز به داشت، نیز شرکت 1382در سال 

در بازداشتگاه کهریزكتجاوز خشونت و 
شر شده بودند بدر بازداشتگاه کهریزك مرتکب نقض حقوق 1388محاکمه نیروهاي امنیتی که در پی اعتراض هاي عمومی سال 

هاي دیگر خشونتشتم، شکنجه، تجاوز و بر اساس گزارش هاي رسمی، چندین نفر در اثر ضرب و . پوشش خبري گسترده اي یافت
دولتمردان به مرگ سه مرد جوان اذعان . در بازداشتگاه موقت کهریزك در شرایط به شدت غیرانسانی جان خود را از دست دادند

زداشتگاه کار ابه عالوه، دو پزشک که در آن زمان در این ب. حداقل دو نفر دیگر نیز پس از آزادي از این بازداشتگاه درگذشتند. کردند
در شرایط به شدت مشکوك 1388در آبان رامین پوراندرجانیدکتر . می کردند، بعدا جان سپردندرا درمان و بازداشت شدگان

.ضرب گلوله کشته شدبه1389نام عبدالرضا سودبخش در شهریور دکتردرگذشت و 

محاکمه و پرونده را جریاننام، سمت و درجه آنها یا این کهبدونمورد محاکمه قرار داد نفر را 12دادگاه نظامی ، 1389در تیر 
به شرح اعالم کند یا به مقامات بلندپایه اي که دستور بدرفتاري با بازداشت شدگان را صادر کرده بودند،  اشاره کند و حکم خود را 

حبس، انفصال از خدمت، جزاي «به م و بقیه دو تن از متهمان به اعدا، »ضرب و جرح منتهی به فوت« بر اساس اتهام . صادر کردزیر 
. منتشر نشده استپرونده متهمان درخواست تجدیدنظر کردند و از آن پس هیچ خبري از پیگیري . شدند» نقدي و شالق محکوم

یچ به عنوان مقام قضایی مسئول متهم شد، هنوز در هدادستان پیشین تهران، سعید مرتضوي، که در گزارش کمیسیون ویژه مجلس
.او بدون سروصدا از قوه قضاییه به سمتی دیگر در قوه مجریه منتقل شده است. دادگاهی محاکمه نشده است

خشونت و  تجاوز در بازداشتگاه کهریزكنگاه کنید به . اشخاص دیگري هم در شرایط مشکوکی در ارتباط با بازداشتگاه کهریزك درگذشتند51
اي سیاسیهاحزاب و گروهدر بخش ائتالف ملی مذهبی: در باره جزییات این مورد نگاه کنید به52
خشونت و  تجاوز در بازداشتگاه کهریزكنگاه کنید به 53
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پزشکیدرمانمحرومیت زندانیان از 

کمیته حقوق بشر از جمهوري 16پرسش 
محرومیت بسیاري از زندانیان «اسالمی ایران به 

. پردازدمی» از رسیدگی پزشکی

:هایش مدعی شده استپاسخ76ند جمهوري اسالمی در ب

بهداري و نیز بیمارستانی وجود دارد که خدمات ،350، از جمله در بند در عین حال، در زندان اوین
.دمناسب پزشکی ارایه می کن

ايهزنداندرکههستندمناسبپزشکیدرمانامکاناتبه شدت نیازمندایراندرعقیدتیبه رغم این ادعا، بسیاري از زندانی
اتهامطرحیاساختگیاعترافبهآنهاکردنواداروبیشترفشاربرايآنهاجسمانیبدشرایطجمهوري اسالمی از. نداردوجودمختلف

اصول استاندارد حداقل براي رفتار با 22)2(ماده این رفتار در تضاد شدید با .کندمیاستفادهآنهازندانحکمافزایشوتازههاي
مقرر می دارد که زندانیان بیمار ودر شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل تصویب شد1977مه 13که در تاریخ استزندانیان 

با وجود این، جمهوري اسالمی . نیازمند به درمان تخصصی باید به موسسه هاي تخصصی یا بیمارستان هاي غیرنظامی منتقل شوند
.ترسی به درمان مناسب و منظم پزشکی سر باز زده استپیوسته از رعایت حق زندانیان عقیدتی به دس

آنها را از حق مقامات دولتیزندانیان عقیدتی زیر تنها بعضی از زندانیانی هستند که در حال حاضر به شدت به درمان نیاز دارند، اما 
.اندکی در بیرون از زندان محروم کردهدرمان پزش

براي معاینه به 1390آبان 25خونریزي کلیه در تاریخ به علت او . س کامپیوتر استیک وبالگ نگار و کارشناحسین رونقی ملکی
تاکنون چهار بار 1390از اردیبهشت رونقی ملکی. بازگرداندنداوین بیمارستان منتقل شد ولی او را پس از چند ساعت به زندان 

او از زمان سه ماهه الزم براي معالجه بهره مند شود، هر بدون این که اجازه دهند دولتیمقامات . تحت عمل کلیه قرار گرفته است
آبان به زندان 9آخرین عمل جراحی بر روي او در اوایل آبان انجام شد، ولی او در روز . بار او را بالفاصله به زندان بازگردانده اند

گویا شرط جمهوري اسالمی ، مقامات برخالف نظریه پزشکان متخصص که معتقدند او باید تحت درمان مناسب قرار بگیرد. بازگشت
. این کار را اعتراف ساختگی به جرم در برابر دوربین تلویزیون قرار داده اند

ماه در بازداشتگاه سپاه 13دستگیر شد، تحت شکنجه هاي مختلف جسمانی و روانی قرار گرفت و 1388آذر 22رونقی ملکی در 
او بعدا . آسیب دید% 20و کلیه دیگر % 80ه، هر دو کلیه او عفونی شد و یکی از کلیه ها در نتیج. پاسداران در بازداشت انفرادي ماند

سال زندان محکوم 15به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پروکسی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام رهبري و رییس جمهور به 
.شد

او . سه بار دچار حمله مغزي شد1389و تیر و آبان 1387یبهشت دچار سکته قلبی و در ارد1387در آذر محمد صدیق کبودوند
، یک پزشک مستقل 1390در خرداد . از ناراحتی هاي مربوط به پروستات و کلیه و نیز سرگیجه و بیهوشی نیز در رنج بوده است

ان پزشکی مناسب محروم کرده او را از امکان درمدولتیمقامات . توصیه کرد که او تحت عمل جراحی پروستات و قلب قرار بگیرد
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او روزنامه نگار و موسس و رییس سازمان حقوق بشر کردستان و گیرنده جایزه هلمن ـ همت دیده بان حقوق بشر در سال . اند
54.است2009

بازداشت در ریه هاي او که پس از. ، روزنامه نگار، در اوایل آبان ماه اجازه عمل جراحی بر روي ریه هایش را یافتمهدي محمودیان
. در صدور اجازه درمان بخشی از کارکرد خود را از دست داده انددولتی ماه تاخیر مقامات 7اثر شکنجه آسیب دیده اند به علت 

25او در .  در آنجا درگذشتند1388آقاي محمودیان افشاگر فجایع بازداشتگاه کهریزك بود که چند تن از معترضان در تابستان 
به 1390او در اردیبهشت . سال زندان محکوم شد و در زندان دورافتاده رجایی شهر به سر می برد5داشت و به باز1388شهریور 

نامه اي سرگشاده به مقام رهبري که در آن رواج تجاوز و مواد مخدر را در میان زندانیان عادي و استفاده گسترده خاطر نوشتن 
55.روز به سلول انفرادي افتاد10به مدت ه بودی را افشا کردشکنجه و رفتار غیرانسانی علیه زندانیان سیاس

بازداشت شد و به اتهام توهین به رهبري و تبلیغ علیه نظام حکم سه سال 1388تیر 16، روزنامه نگار، در تاریخ عیسی سحرخیز
، پس از 1389در اواخر آبان . دنده هاي او در زمان دستگیري شکست. زندان خود را در زندان دورافتاده رجایی شهر می گذراند

.خونریزي داخلی، یک تیم پزشکی از بیرون زندان در بهداري زندان او را مورد عمل جراحی قرار داد

بازداشت شد دچار بیماري خطرناك 1388خرداد 23، روزنامه نگار باسابقه و مدافع حقوق بشر که در کیوان صمیمی بهبهانی
56.کبدي است

، رهبر مذهبی که معتقد به جدایی دین از سیاست است، گویا دچار بیماري پارکینسون، دیابت، بروجرديمحمد حسین کاظمینی
57.فشار خون باال و مشکالت قلبی و کلیه و کاهش بینایی یکی از چشمان خود است

در اثر فریب ،تگیر شد، بیشتر از یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوري دس1388اردیبهشت 14، دانشجو، در نژادحامد روحی
هاي پس از انتخابات دست به اقرارهاي ساختگی زد و سپس به مرگ محکوم در مورد نقش خود در ناآرامیبازجویانش خوردن از 

نژاد دچار بیماري ام اس روحی. سال زندان در تبعید در شهر زنجان کاهش پیدا کرد11حکم محکومیت او در تجدیدنظر به . شد
.اش دچار مشکالت جدي شده استهایش از کار افتاده و بینایی و شنواییآن یکی از دستاست و در اثر 

، فعال سیاسی، که اخیرا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، در زندان اوین در شرایط بدي به سر می برد و در ابوالفضل قدیانی
58.خطر سکته قلبی است

بنا به گزارش ها او که در زندان اوین به سر می . یازمند عمل جراحی است، فعال سیاسی، دچار آسیب نخاعی و نمعصوم فردیس
سال زندان محکوم شده و گرچه دادگاه تجدید نظر حکم او را نقض کرده، هنوز در 6آقاي فردیس به . برد قادر به راه رفتن نیست

.زندان مانده است

سال زندان را می گذراند و از دي 8محکومیت حکم 1386سال از، ، فعال فرهنگی آذري ایرانی و روزنامه نگارسعید متین پور
.دچار عفونت ریه است1389

مدافعان حقوق جوامع قومی: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به54
شکنجهنگاه کنید به 55
دیگر مدافعان حقوق بشر: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به56
گروه هاي دیگر مذهبی: گاه کنید بهدر مورد حکم محکومیت و وضعیت او ن57
احزاب و در بخش جبهه مشارکت ایران اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به58

هاي سیاسیگروه
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او دچار بیماري رماتیسم قلبی است و تحت عمل . سال زندان را می گذراند4حکم 1388شهریور، معترض خیابانی، از زهرا جباري
.جراحی قرار گرفته است

سال زندان را می گذراند و دچار کاهش شدید وزن به دالیل 6محکومیت حکم 1388، روزنامه نگار، از خرداد احمد زیدآبادي
59.ناروشن است

سال زندان را می گذراند و دچار مشکالت قلبی و فشار خون 8محکومیت حکم 1388، فعال سیاسی، از آذر حشمت اهللا طبرزدي
.باال است

زندان در تبعید را در زندان بهبهان در جنوب کشور می گذراند و سال6محکومیت حکم 1388، فعال دانشجویی، از تیر مجید دري
.دچار میگرن است و چند بار در اثر آن بیهوش شده است

او به علت پارگی مینسک زانو که در . سال زندان را می گذراند5/3محکومیت حکم 1388، فعال سیاسی، از دي کورش کوهکن
حی قرار گرفته است اما محل جراحی بعدا عفونی شده و خطر قطع پا او را تهدید می دوره بازجویی ایجاد شده بود تحت عمل جرا

.کند

60.، فعال سیاسی، دچار مشکالت کلیوي و بیماري پوستی استعبداهللا مومنی

61.، وکیل دادگستري، گویا در اثر شکنجه دچار آسیب نخاعی شده استقاسم شعله سعدي

او دچار ناراحتی . گذرانددستگیر شد و حکم محکومیت پنج سال زندان را می1388د ، فعال سیاسی، در خردازادهمحسن امین
.وادار به بازگشت به زندان شد1390با وجود این، در اواخر آبان . قلبی است و مدتی را در بیمارستان بستري بود

62.، فعال سندیکایی زندانی، نیازمند رسیدگی پزشکی فوري استرضا شهابی

اي سیاسیهاحزاب و گروهدر بخش ، سازمان دانش آموختگان:در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به59
شکنجهو سازمان دانش آموختگان:در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به60
وکالي دادگستري: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به61
فعاالن کارگري و سندیکایینگاه کنید به 62
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ض مذهبی یبر پایه تبعوقحقیت ازمحرومـ 6

میثاق بین المللی حقوق 27و2،18،26مواد
مدنی و سیاسی تبعیض در موارد مختلف از جمله 

هايپرسش.اند، اندیشه و عقیده را منع کردهدین
کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی 34و22

ایران به آزار و تعقیب مسیحیان و بهاییان 
.اندپرداخته

آیین بهایی
بر . پیروان این آیین پیوسته دستگیر می شوند و مدت هاي طوالنی در بازداشت می مانند یا این که به زندان محکوم می گردند

بهایی در زندان بودند که بعضی از آنها پیرو آیین 112، 1390اوایل آبانکه جامعه بین المللی بهایی منتشر کرده، در گزارشیاساس 
مدیر جامعه بهایی در ایران هستند که هر یک از آنها در سال هفت از جمله این عده 63.ندانی را سپري می کردندحکم طوالنی ز

براساس همان گزارش، پنج مرد و دو زن . تایید شد1390در فروردین محکومیتشانسال زندان محکوم شدند و حکم 20به 1389
سال 5و 4هاي زندان ها به حکمشجویان بهایی محروم از تحصیل در دانشگاههاي اینترنتی به داننیز به خاطر تدریس در دوره

. در جریان رسیدگی استنفر از پیروان این آیین 300در حدود هاي قضایی پرونده. اندمحکوم شده

استخدام نمی کنند و نهادهاي دولتی آنها را . پیروان آیین بهایی از حق آموزش عالی، ارث، بازنشستگی و حقوق دیگر محروم هستند
اموال دیگرشان در شهرهاي مختلف مرتب مورد حمله قرار گورستان ها، خانه ها و . حاضر نیستند گواهی کسب براي آنها صادر کنند

کمیته 34از پاسخ هایش به پرسش 116در بند جمهوري اسالمی ایرانبا وجود این، گزارش . می گیرد، تخریب یا مصادره می شود
:مدعی استحقوق بشر 

مایلیم تاکید کنیم که در جمهوري اسالمی ایران هیچ کس صرفا به خاطر پیروي از بهاییت دستگیر 
.نشده یا تحت پیگرد قرار نگرفته است

مسیحیان
ها آن. روبرو بوده اندمسیحیان با محدودیت هایی مثل بسته شدن کلیساهایشان در تهران و شهرهاي کرمانشاه و ارومیه در غرب ایران 

که از اسالم به مسیحیت گرویده اند پیوسته مورد یبه عالوه، مسلمانان. نقطه از تهران اجازه پخش کتاب هایشان را دارندتنها در یک

ی در باره تعقیب و آزار اقلیت هاي مختلف دینی در ایران، نگاه کنید به براي بحث مشروح. آمده است1نام تعدادي از زنان بهایی زندانی در پیوست 63
: گزارش مشترك فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در

dfhttp://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.p
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تعدادي از . گردند، به خاطر باورهایشان محاکمه می شوند و به طور منظم به ارتداد متهم میقرار می گیرندو بدرفتاري اذیت و آزار 
.یحی در طول سالیان جان خود را در قتل هاي فراقضایی از دست داده اندنوکیشان مس

نیز به خاطر تبلیغ آیین خود مورد تعقیب و آزار قرار ) پروتستان(کشیشان و مبلغان تبشیري 
به اتهام ارتداد به مجازات یوسف ندرخانیمورد ویژه در حال حاضر محکومیت کشیش . دارند

استناد احکام اسالمی در شهریور بهظر به جاي قانون مجازات اسالمی دادگاه تجدید ن. اعدام است
. ، دیوان عالی کشور ظاهرا حکم اعدام را نقض کرد1390در تیر . حکم اعدام را تایید کرد1389

محکومیت توبه آقاي ندرخانی حکم در صورت اما، پرونده به دادگاه اولیه ارجاع شد با این نظر که 
.او لغو شود

یوسف ندرخانیبه و پنج عضو دیگر کلیسا در شهر شیرازبهروز صادق خانجانی، کشیش 1390ردین در فرو
پاسخ خود به 92بند جمهوري اسالمی در 64به رغم این خبرها و موارد متعدد دستگیري، آزار و اذیت،. سال زندان محکوم شدندیک 

:ادعا می کندکمیته حقوق بشر 22پرسش 

مهوري اسالمی ایران از نکات طرح شده از طرف کمیته محترم شگفت زده شد در حقیقت، دولت ج
.به خاطر پیروي از دین خود دستگیر نشده استهیچ مسیحیتاکنون چون 

مسلمانان اهل سنت
استان ایران داراي جمعیت قابل توجهی هستند، از اجازه ساختن مسجد در شهرهاي16مسلمانان اهل سنت، با وجود این که در 

نمازخانه اهل . این شهرها به زور تعطیل می شودنمازخانه هاي آنها در. بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان و غیره محروم هستند
مسجد فیض، . بسته و امام جماعت آن نیز دستگیر شد1390بهمن 17تاریخ در پس از حمله به آن سنت در سعادت آباد تهران 

. تخریب شد1372ر شمال شرقی ایران، در سال تنها مسجد اهل سنت در شهر مشهد، د

حتا از برگزاري نماز جماعت ساالنه عید فطر در منازل خصوصی خود در تهران 1390و 1389مسلمانان اهل سنت در سال هاي 
دست طی دو دهه گذشته چندین روحانی اهل سنت در قتل هاي فراقضایی در بلوچستان و کردستان جان خود را از. منع شده اند

در 1387و اسفند 1387روحانی اهل سنت در فروردین 4حداقل . ده ها نفر دیگر نیز بازداشت و به زندان محکوم شده اند. داده اند
امام جمعه اهل سنت در زاهدان و رهبر مذهبی مسلمانان سنی بلوچ، مولوي عبدالحمید، . ان پس از محکومیت اعدام شدندبلوچست

.سال زندان محکوم شد10به 1390در شهریور و داماد او حق خروج از کشورندارد 

دراویش
سلسله اعضاي به ویژه بسیاري از اعضاي آنها . استشده هاي سلسله هاي مختلف دراویش مورد حمله قرار گرفته و تخریب عبادتگاه

نفر 189فهرستی از 1390ي در فروردین سلسله نعمت اللهی گناباد. مورد تعقیب قرار گرفته و زندانی شده اندنعمت اللهی گنابادي 
65.پیروان خود را منتشر کرد که تحت پیگرد قضایی قرار دارند

64 http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
65 http://121tajalli121.blogfa.com/post-27.aspx
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این مدافع یکی از وکالي . از وکالت محروم و زندانی شده اندبعضی از وکالي مدافع ایشان ـ که خود نیز عضو سلسله هستند ـ 
بنا به گزارش هایی در . دستگیر شد1390اردیبهشت 28بود، در ماه زندان محکوم شده 7، که به مصطفی دانشجودراویش، 

، به امیر اسالمیو فرشید یداللهیدیگر، دادگستري دو وکیل . خرداد، مقامات او را در بند معتادان زندان ساري زندانی کرده اند
تن از نویسندگان 10، و امید بهروزيوافشین کرمپوربه نام هاي این دو و دو وکیل مدافع دیگر . شش ماه زندان محکوم شده اند

نفري هستند که در پی حمله به پیروان این سلسله در شهر کوار در استان جنوبی 80و ویراستاران وبگاه سلسله گنابادي از جمله 
.با وثیقه آزاد شدند1390نویسنده و ویراستار وبگاه در آبان 10.دستگیر شدند1390فارس در شهریور 

مذهبیگردیگروه هاي 
حتا گروه هاي شیعه منتقد از سرکوب در 66.نیز قربانی سرکوب بوده اند و بعضی از آنها اعدام شده اندیاسینآلو اهل حقپیروان 

در پی، از طرفداران جدایی دین از سیاست، ی بروجرديینحسین کاظممحمد براي مثال، حسینیه آیت اهللا سید . امان نبوده اند
او ابتدا به . آیت اهللا کاظمینی بروجردي و تعدادي از هواداران او دستگیر شدند.تعطیل شد1385در سال حمله خشونت آمیزي 

.سال زندان کاهش پیدا کرد و او هنوز این حکم را می گذراند11اعدام محکوم شد ولی این حکم بعدا به 

. ماه زندان خود را شروع کرد20محکومیت حکم 1390مرداد 9بار بازداشت، در تاریخ 3، پژوهشگر دینی، پس از احمد قابل

full062009.pdf-http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report: نگاه کنید به66
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آزادي بیانمنعـ 7

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 19ماده 
. و آزادي بیان استعقیدهدر باره حق داشتن 

کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی 23پرسش 
ایران در باره تعداد مدافعان حقوق بشر و وکالي 

.دادگستري زندانی است

رو 1384و تشکل چندین سال بود  که پیوسته و به ویژه پس از ریاست جمهوري احمدي نژاد در سال گردهماییوضع آزادي بیان، 
جنگ مقامات دولتی . این وضع بسیار بدتر شد1388به وخامت می رفت، اما پس از انتخابات مورد اختالف ریاست جمهوري خرداد 

سانسور از طریق واحد . شدت بخشیدندرا د، روزنامه نگاران، نویسندگان و مدافعان حقوق بشر منقخود علیه رسانه هاي به نسبت 
.، مسدود کردن وبگاه ها و وبالگ ها و پارازیت فرستادن روي برنامه هاي رسانه هاي بین الملللی برقرار شدمبارزه با جرایم اینترنتی

اتحادیه هاي هاي سیاسی وسازمان.ین سازمان حقوق بشري ادامه یافتتعطیلی چندادامه باموانع جدي بر سرراه آزادي تشکل 
.نده ابازداشت و به زندان محکوم شدپیوستهو فعاالن آنها 67مستقل کارگري سرکوب شدند

الیحه سازمان هاي غیردولتی در مجلس
به اصطالح (» سازمان هاي مردم نهادطرح تاسیس، فعالیت و نظارت«، مجلس شوراي اسالمی شور نهایی در باره 1390در فروردین 

با در صورت تصویب این الیحه، سازمان هاي جامعه مدنی. ولی بعدا آن را کنار گذاشترا شروع کرد) قانون سازمان هاي غیردولتی
68.را به شدت تهدید می کنداین سازمان هامحدودیت هاي بسیار زیادي روبرو خواهند شد، زیرا مقررات آن استقالل 

به خاطر عضویت در سازمان هاي غیردولتی حقوق مدافعان حقوق بشر و طوالنی مدت منظم و بازداشت خودسرانه ر و اذیت آزا
.ه استبشري ادامه یافت

فعاالن کارگري و سندیکایینگاه کنید به 67
البته براي احزاب سیاسی، اتحادیه ها و کانون وکال قوانین دیگري وجود دارد68
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مدافعان حقوق بشر

هایش به پرسش پاسخ94جمهوري اسالمی در بند 
کمیته حقوق بشر در باره تعداد مدافعان حقوق 23

انی از دادن جواب طفره بشر و وکالي دادگستري زند
.رفته است

کانون مدافعان حقوق بشر 
1383و چهار نفر از همکارانش در سال 2003کانون مدافعان حقوق بشر را خانم شیرین عبادي، گیرنده جایزه صلح نوبل سال 

.یت قرار گرفته اندهر پنج عضو موسس و دیگر اعضاي این کانون پیوسته درطی این سال ها مورد آزار و اذ. تشکیل دادند

به 1389از اقامت در خارج از کشور شده بود در آذر ناگزیر 1388، که پس از انتخابات ریاست جمهوري شیرین عباديخانم 
علیه حدود 1388کیفرخواستی که در محاکمه هاي نمایشی دسته جمعی در مرداد و شهریور . دادگاه انقالب اسالمی احضار شد

دولت حساب هاي بانکی او و تمام دارایی هایش را مصادره و . مل اتهام هاي سنگینی علیه خانم عبادي بودمتهم صادر شد شا100
به مدت یک ماه بازداشت شدند و همسر خانم عبادي وادار به انجام 1388همسر و خواهر او در سال . به بهاي ناچیزي حراج کرد

.اتهام به او شدزدنمصاحبه تلویزیونی و 

22در خانه اش دستگیر شد و 1389خرداد 20، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در تاریخ محمدينرگسخانم 
مهر 5در تاریخ دادگاه انقالب اسالمی26شعبه . برگزار شد1390و خرداد 1389محاکمه او در بهمن . روز در حبس انفرادي ماند

11امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه جمهوري اسالمی به و تبانی علیهگردهماییاو را به اتهام 1390
به کوشش هاي او براي تشکیل شوراي ملی صلح، از جملهبه عنوان مدرك اثبات اتهام ها، حکم دادگاه. سال زندان محکوم کرد

ي با زندانیان سیاسی و نیز مالقاتش با مهدي کروبی، اعدام بس کودکان، مالقات وکمیته انتخابات آزاد، سالم و عادالنه، کمپین 
، همکاري با 1388اهللا منتظري در آذر سال اهداي تندیس تالشگر حقوق بشر از سوي کانون مدافعان حقوق بشر به مرحوم آیت

عنوان تالش براي در این حکم، فعالیت هاي او به . شیرین عبادي و تهیه گزارش از موارد نقض حقوق بشر در ایران استناد کرد
اما در خطر دستگیري خودسرانه به سر می بودبا وثیقه آزاد هنوز خانم محمدي 1390آذر 9در تاریخ . براندازي قلمداد شده است

.برد

:سه عضو موسس دیگرکانون مدافعان حقوق بشر بازداشت یا محاکمه و زندانی شده اند

سال منع از حرفه وکالت محکوم شد، اما این حکم به دو 10زندان و سال9، وکیل دادگستري، ابتدا به محمد سیف زاده.1
.بوداو هنوز در زندان 1390آذر9تاریخ در . سال زندان کاهش پیدا کرد

سال منع از حرفه وکالت و تدریس در 10سال زندان و 9به 1390، وکیل دادگستري، در تیر محمد علی دادخواه.2
.دانشگاه محکوم شد
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1390شهریور 19، وکیل دادگستري، که بارها دستگیر شده و ماه ها در بازداشت مانده، دوباره در لطانیعبدالفتاح س.3
، بازجویان او را تهدید کردند که به اتهام مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، 1390در مهر . بازداشت شد

دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ مشروع از طریقتبلیغ علیه نظام، گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی و کسب مال
وزارت اطالاعات در 209بند هنوز در او،1390آذر 9تاریخ در . سال زندان محکوم خواهد شد20به 2009در سال 

.انفرادي به سر می بردبازداشتزندان اوین در 

69:یت قرار گرفته انددیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز مورد آزار و اذو همکاراناعضا

، یک وکیل محمد شریف. ناگزیر از ترك کشور شد1390، وکیل دادگستري، از بیم تعقیب در فروردین مهناز پراکندخانم 
و استاد ، وکیل دادگستريهادي اسماعیل زاده. از دانشگاه اخراج شد1390در فروردین و استاد دانشگاه، دادگستري دیگر 

و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام گردهماییه ب1390در تیر دانشگاه، 
در ، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و همکار کانون مدافعان حقوق بشر، عبدالرضا تاجیک. او از دانشگاه نیز اخراج شد. متهم شد

سال زندان 6به مکاري با کانون مدافعان حقوق بشر، و همکاري با گروه هاي مخالف ، به اتهام تبلیغ علیه نظام، ه1389اسفند 26
، او هنوز آزاد بود ولی در خطر 1390آذر 9در . حکم محکومیت او را تایید کرد1390مهر 28دادگاه تجدید نظر در . محکوم شد

سه بار دستگیر و بار سوم بیش از شش ماه در 1388او پس از انتخابات ریاست جمهوري . دستگیري خودسرانه به سر می برد
.جایزه آزادي مطبوعات گزارشگران بدون مرز را دریافت کرد2010تاجیک در سال . بازداشت مانده است

کمیته گزارشگران حقوق بشر
حداقل داري او محل نگهودر تهران دستگیر و ناپدید شد1390مرداد8، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، در کوهیار گودرزي

، او به 1390آذر 9در .  وزارت اطالعات در زندان اوین به سر می برد209او گویا در بند 1390در اوایل آذر .بودنامعلومتا سه ماه 
و تبلیغ علیه نظام از طریق کمیته گزارشگران حقوق بشرگردهمایی و تبانی براي ضربه زدن به امنیت ملی از طریق عضویت در 

را ، پروین مخترعمادر او، خانم . یک سال در زندان بود) 1388ـ1389آذر (او پیشتر . اشپیگل متهم شد] مجله آلمانی[با مصاحبه
در خانه اش در کرمان 1390مرداد9در تاریخ خودسرانه بازداشت برگچهار مامور امنیتی لباس شخصی، بدون نشان دادن 

.در بازداشت به سر می بردهنوز 1390آذر 9محاکمه شده، اما در 1390شهریور بنا به گزارش ها، او در . دستگیر کردند

. به سه سال زندان محکوم شد1390شهریور 6دستگیر و در 1390مرداد9در تاریخ سعید جاللی فر
6سپس به . دو بار دستگیر شد و چندین ماه را در بازداشت گذراند1388در سال شیوا نظرآهاري

سال 4زندان او را به محکومیت ضربه شالق محکوم شد ولی دادگاه تجدیدنظر حکم 74و سال زندان
. هنوز با وثیقه آزاد است اما در خطر دستگیري خودسرانه به سر می برد1390آذر9او در . کاهش داد

اسفند 11در تاریخ نوید خانجانی70.نظرآهاري در عین حال عضو کمپین یک میلیون امضا است
. در اصفهان دستگیر شد و  دو ماه در بازداشت و براي مصاحبه تلویزیونی زیر فشار قرار گرفت1388

آذر9در . تایید شد1390سال زندان محکوم شد و این محکومیت در مرداد 12پس از آن وي به 
شیوا نظرآهاري.بردبود اما در خطر بازداشت خودسرانه به سر میاو هنوز آزاد1390

وکالي دادگستريدر نسرین ستودهمورد نیز نگاه کنید به 69
حق برابري زناننفینگاه کنید به 70
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و خانه حقوق بشر ایرانن حقوق بشرفعاال
بعضی از آنها حکم زندان خود را گذراندند یا حکم هاي . دستگیر شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند1388در اسفند تن از فعاالن46

حکم در حال گذراندنهنوز 1390آذر9در برخی از این افراد که . بعضی دیگر با وثیقه آزاد هستند. تعلیقی دریافت کردند
3(مهدي خدایی ؛ )سال3(محبوبه کرمی71؛)سال12(ابوالفضل عابدینی نصر: از این قرار هستندزندان بودندمحکومیت 

).سال

به سه سال زندان محکوم شد و این حکم تایید 1390، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، در خرداد عبدالرضا احمدي
.دستگیر شده و چهار ماه در بازداشت به سر برده بود1388او در اسفند . بردانه به سر میاو در خطر دستگیري خودسر. شد

دیگر مدافعان حقوق بشر
در بازداشت 1389تیر 1تا 1388دي 6، موسس انجمن حمایت از حقوق زندانیان، از عمادالدین باقی

سال کاهش 1تجدید نظر به سال زندان محکوم شد که در مرحله6به 1389مرداد 26سپس در . بود
سال محرومیت از 4با حکم 1390به زندان رفت اما در خرداد 1389آذر 14و در تاریخ ا. پیدا کرد

5/4به زندان رفته و در مجموع در دهه گذشته چندین بار باقی . روزنامه نگاري و فعالیت سیاسی آزاد شد
.بسته شد1388در شهریور ق زندانیانانجمن حمایت از حقو. استبه سر برده زندان سال در 

عمادالدین باقی
، عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، عضو شوراي ملی صلح، عضو کمیته تحقیق در باره بازداشت هاي کیوان صمیمی بهبهانی

و تبانی براي دهماییگربه اتهام تبلیغ علیه نظام، و ا. دستگیر شد1388خرداد 23خودسرانه و کمیته دفاع از حق تحصیل، در 
سال از فعالیت حرفه 15اختالل در امنیت ملی، شرکت در تظاهرات و صدور اعالمیه در نفی سالمت انتخابات به شش سال زندان و 

.به سر می برددر بازداشت رجایی شهر دورافتاده هنوز در زندان او 1390آذر 9در . اي محروم شده است

وکالي دادگستري
به حمله به وکالي دادگستري ادامه داده است، به ویژه به وکالیی که از فعاالن حقوق بشر و جمهوري اسالمی شته، در چند سال گذ

رویه هاي تا از تعداد وکالیی که حاضرند از قربانیان ،حقوق زنان، فعاالن سندیکایی و دانشجویی و زندانیان عقیدتی دفاع می کنند
72.این وضعیت در عمل دفاع قانونی از فعاالن حقوق بشر را تبدیل به جرم کرده است.اهد، بکدفاع کنندهقضاییخودسرانه قوه 

چندین وکیل دادگستري خودسرانه بازداشت شده اند؛ وکالي دیگري با زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه اشان روبرو شده اند؛ و 
.انداز کشور و از آزار و اذیت و بازداشت گریختهنیز ناگزیرعده اي 

روبرو بوده اند، از جمله با آزار و اذیتحرفه اشان انجامبه خاطر 73دادگستريوکیل 48حداقل ، 1388ـ1390در طی سال هاي 
. زندانیت بهموحکمبازداشت و 

به اتهام تبلیغ علیه نظام یک سال به حکم زندان 1390سال زندان محکوم شد، اما در آبان 11عابدینی نصر، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار، ابتدا به 71
.او اضافه شد

1390فروردین  19ون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، نگاه کنید به بیانیه مشترك فدراسی72
شهریور 8هاي حقوق بشر و جامعه دفاع ازحقوق بشر در ایران به تاریخ جزییات مربوط به این عده در گزارش مشترك فدراسیون بین المللی جامعه73

.ر گرفتدر اختیار گزارشگر ویژه حقوق بشر قرا1390
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ادي شیرین عبادي، نسرین ستوده، محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد شریف، ه: این عده عبارتند از
بهاره دولو، امیر رییسیان، اردشیر امیرارجمند، فرامرز کامبیز نوروزي، اسماعیل زاده، مهناز پراکند، مهدي معتمدي مهر، شادي صدر، 

عبدالهی نژاد، مصطفی شعبانی، محمدرضا عظیمی، فروغ میرزایی، وحید احمد فخرالدین، محمد اولیایی فر، محمد مصطفایی، 
صباغیان، مریم کیان ارثی، مریم کرباسی، زرا قراچورلو، شهرانگیز ابوطالبی کهنه ) هاجر(وتن کیان، سارا محمدرضا رزاقی، جاوید ه

شهري، حسن سرچاهی، آرش کیخسروي، فرشید یداللهی، امیراسالمی،  مصطفی دانشجو، امید بهروزي، افشین کرمپور، احسان اهللا 
ده قادري، قاسم شعله سعدي، فاطمه تمیمی، علیرضا صفرزاده، شهره حیدري، مریم قنبري، خلیل بهرامیان، حسن یونسی، مائ

.اسفندیارپور، نسیم غنوي، منیژه محمدي، هوشنگ پوربابایی، باقر فرهادي

وکالي دادگستري زندانی
در دیگرحداقل پنج وکیل دادگستري 75وکیل مدافع درویشان،5و 74عضو کانون مدافعان حقوق بشروکیلِ دادگستري 2عالوه بر 

:حال حاضر در زندان به سر می برند

نوجوانان محکوم به مرگ، زندانیان عقیدتی، فعاالن حقوق با دفاع از ، وکیل سرشناس حقوق بشري کهنسرین ستوده
شهریور 13و کودکان قربانی تعدي شناخته شده است در ) 2003گیرنده جایزه صلح نوبل (از جمله شیرین عبادي بشر 

ستوده و . در بازداشت بود209وي چند ماه در سلول هاي انفرادي بند . زداشت و در اوین زندانی شدخودسرانه با1389
مهر 24در زندان از استفاده نکردن از چادر علتاو به . خانواده اش مرتب در مالقات هاي زندان مورد آزار قرار گرفته اند

.چ قانونی براي الزام زندانیان به استفاده از چادر وجود نداردشد گرچه هیاش محروم سه هفته از مالقات با خانواده1390
عضویت در «و » تبانی و گردهمایی به قصد اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«اتهام به 1389در دي ستوده 

منوعیت خروج سال م20سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و 20سال زندان و 11به »کانون مدافعان حقوق بشر
سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت 10سال زندان و 6به 1390از کشور محکوم شد، اما این حکم در شهریور 

. کاهش یافت
ریال جریمه نقدي محکوم شد چون در 500000به » رعایت نکردن حجاب«به اتهام 1390فروردین 30در او به عالوه، 

.اعطاي جایزه حقوق بشر در ایتالیا بدون روسري ظاهر شده بودیک پیام ویدئویی خطاب به مراسم

11بازداشت و به 1389، وکیل مدافع سکینه محمدي آشتیانی ـ متهم محکوم به سنگسار ـ در مهر جاوید هوتن کیان
.سال زندان محکوم شد

سال زندان محکوم شد2به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در تهران بازداشت و به1389آذر 25در حسن سرچاهی.

5در تهران بازداشت و پس از دو ماه آزاد شد؛ سپس به یک سال زندان و جریمه نقدي و 1389در بهمن حسن یونسی
.خود به زندان رفتمحکومیت براي گذراندن حکم 1390تیر 18او در . سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم شد

دستگیر یک سال زندان محکومیت در فرودگاه تهران براي گذراندن حکم 1390فروردین 14در قاسم شعله سعدي
شعله سعدي پس از دستگیري مطلع . او چند سال پیش به خاطر نوشتن نامه اي انتقادي به رهبر محکوم شده بود. شد

از محرومیت سال 10زندان و دیگر در شد که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبري و ریاست جمهوري به یک سال 

کانون مدافعان حقوق بشرنگاه کنید به 74
دراویشنگاه کنید به 75
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زندان دستگیر محکومیت براي گذراندن حکم 1382او در سال .شده استمحکوم اشتغال به وکالت و تدریس در دانشگاه 
.او به علت شکنجه در زندان دچار آسیب نخاعی شده است. روز به علت فلج ناقص بدن آزاد شده بود37شده و پس از 

.ت شدند، اما اطالع بیشتري در باره آنها در دست نیستحداقل دو وکیل دادگستري نیز بازداش

در تهران بازداشت شد1388تیر 28در تاریخ محمد رضا عظیمی.

در نزدیکی شیراز به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مجروح و پس از آن 1390اسفند 24در تاریخ باقر فرهادي
.بازداشت شد

نویسندگان
هایشان مورد آزار و و در چند دهه اخیر همواره به خاطر نوشتهو تشکل محروم بوده گردهماییادي بیان، پیوسته از آز76نویسندگان

. اندقرار گرفتهدپیگر

اي روشنفکران به دست ماموران وزارت هاي زنجیرهچندین نویسنده، از جمله جعفر پوینده، محمد مختاري و مجید شریف، در قتل
.جان خود را از دست دادند1370و1360هاي اطالعات در دهه

نویسندگان . در ظرف دهه اخیر، چند تن از نویسندگان، از جمله چندین عضو کانون نویسندگان ایران، ناگزیر از خروج از ایران شدند
.تحت فشار قرار گرفتند،از طریق محرومیت از انتشار کتاب هایشان،قضایی یاتحت پیگرددیگري 

41در شهر یاسوج دستگیر شد و به اتهام توهین، افترا و اشاعه اکاذیب در دو اثر داستانی خود 1385اسفند 24در یعقوب یادعلی
1386شهریور 1یادعلی در تاریخ . هایی از رمان او را نقل کرددادستان در کیفرخواست خود بخش. روز در بازداشت به سر برد

ماه از این یک سال 9و دادگاهمحکوم شدبه یک سال زندانصد تشویش اذهاننشر اکاذیب و توهین به قمحاکمه و سپس به اتهام 
تعلیق هاي استان محلی در نشریههنري هاي فرهنگیي شخصیتدربارهنویسندهبه هزینه مقاله 4با شرط انتشار سال2به مدت را 

.کرد

در اداره اطالعات 1386در اوایل آبان » جهانیهايهچهرشهر،اصفهان«، نویسنده، به خاطر کتابی با عنوان هوشنگ مظاهري
این کتاب که با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده بود چند ماه پیش از آن جمع آوري و خمیر . اصفهان بازداشت شد

ازانتقادوهجوواکاذیبشرن،رهبريوامامبهتوهین،مقدساتبهاهانت،نظامعلیهتبلیغبا اتهام هایی از جمله او. شده بود
.با وثیقه آزاد شد1387مظاهري در فروردین . روبرو بودروحانیت 

5به 1387، نویسنده، روزنامه نگار و مترجم از اقلیت عرب زبان در جنوب ایران، پس از این که در مرداد یوسف عزیزي بنی طرف
.جدیدنظر تایید شد، به انگلستان پناهنده شددر دادگاه ت1388سال زندان محکوم و محکومیت او در آبان 

سال زندان محکوم شد که دادگاه تجدیدنظر آن را 4به دالیل نامعلوم دستگیر و به 1388مهر 29، نویسنده، در جواد ماهزاده
77.آزاد شد1389آذر 3با وجود این، او در . تایید کرد

کانون نویسندگان ایراننگاه کنید به 76
کانون نویسندگان ایراننیز نگاه کنید به 77
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مطبوعات، روزنامه نگاران و وبالگ نگاران

از جمهوري اسالمی 24پرسشبشر در کمیته حقوق
ایران در باره تعداد روزنامه هاي تعطیل شده پس از 

، تعداد روزنامه نگاران، هنرمندان و 2008سال 
سینماگران بازداشت و دستگیر شده در پی انتخابات 

.سوال کرده است1388ریاست جمهوري 

صادر و ] مجرم[حکم ارتداد در حق «رتداد نام می برد و اعالم می کند کهقانون مطبوعات تنها قانونی است که به صراحت از اتهام ا
اما متن هاي فقهی مجازات . وجود نداردقانون مجازات اسالمی و قوانین دیگر ارتداد و مجازات آن در ). 26ماده (خواهد شد » اجرا

.ارتداد را مرگ می دانند

روزنامه هاي توقیف شده
اشاره 2008نشریه و روزنامه از سال 8تنها به بسته شدن پاسخ هایش 94در بند اسالمی ایران ، جمهوري24در پاسخ به پرسش 

. کرده است

. بسته شدند1387نشریه در سال 24بنا به گزارش ها، . توقیف شده اندسراسري یا محلیدر ده سال گذشته، ده ها روزنامه و مجله 
در غالب موارد، بعضی از روزنامه نگاران این نشریات . نده بودممنوع شد1386نشریه در سال 28و1385نشریه در سال 34

: می کنیماشاره در دهه گذشته ه هاي تعطیل شدهنشریها و روزنامهچند نمونه به در اینجا . بازداشت و بعدا محاکمه شدند

فاقیه، بنیان، اخبار اقتصادي، مشارکت، اعتماد ملی، خرداد، فتح، نوروز، یاس نو، دوران، وقایع اتجامعه، نشاط، صبح امروز،:همانروز
.سرمایه، کارگزاران، هم میهن، صداي عدالت، آینده نو، اندیشه نو

آفتاب، شهروند امروز، ایراندخت، فرهنگ آدینه، دنیاي سخن، جامعه سالم، پیام امروز، صنعت حمل و نقل، زنان، : نشریات ادواري
، تمدن هرمزگان، حدیث )ترکی آذري(، دیلماج )يکُرد(، روژه هالت )يکُرد(یام مردم کردستان ، پ)يکُرد(آشتی، راه آینده، آسو

.قزوین، سالم جنوب، سفیر دشستان، عصر پنج شنبه

روزنامه نگاران
هاي پاسخ95بند (در باره روزنامه نگاران دستگیر شده طفره رفته است 24جمهوري اسالمی ایران از جواب مشخص به پرسش 

).وري اسالمی ایرانجمه

، صدها روزنامه نگار، وبالگ نگار و نویسنده دستگیر، بازداشت و زندانی شدند یا ناگزیر کشور 1388پی انتخابات ریاست جمهوري در 
روزنامه . کشته شد1388خرداد 25در اثر ضرباتی به  جمجه اش در روز علیرضا افتخاريیک روزنامه نگار به نام . را ترك کردند

.اران دیگري خودسرانه بازداشت شدند و مورد بدرفتاري قرار گرفتند و ماه ها بدون اتهام در بازداشت ماندندنگ
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بعضی از آنها به .نددروزنامه نگار و وبالگ نگار به علت اشتغال به حرفه اشان در زندان به سر می بر43حداقل ، 1390آذر9در 
78.و بعضی دیگر بدون محاکمه در بازداشت به سر می برنداندزندان هاي طوالنی مدت و محرومیت از اشتغال به حرفه محکوم شده 

 ،اردیبهشت 9سالگی در تاریخ 80، روزنامه نگار و منقد فرهنگی قدیمی، در سن سیامک پورزنددر رویدادي غم انگیز
دستگیر و پس ازشکنجه 1380آذر 2پورزند در . س و انزواي خانگی در تهران خودکشی کردپس از هفت سال حب1390

، پس از 1383او در سال . زندان محکوم شدسال 11هاي جسمانی و روانی به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی به 
.انواده اش را نیافت، اجازه سفر به خارج براي رسیدگی پزشکی و پیوستن به خبراي درمانمرخصی از زندان

نشر کتاب
بعضی از کتاب ها چندین سال براي دریافت اجازه نشر در انتظار به سر می برند و . با سانسور شدیدي روبرو بوده استکتابنشر

هاي بعضی کتاب هاي دیگر، به ویژه رمان ها، تنها به شرط حذف فصل ها یا بندها و جمله . سرانجام نیز این اجازه دریغ می شود
.متعدد اجازه نشر می یابند و این کار اغلب باعث نامفهوم شدن داستان ها می شود

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نه تنها اجازه نشر به بسیاري از کتاب ها نمی دهد بلکه در سال هاي اخیر براي چاپ دوم یا سوم 
1389در بهمن جمهوري اسالمی . دیگر اجازه صادر نکرده استتعدادي از کتاب ها از جمله بسیاري از آثار ترجمه شده از زبان هاي

.ناشر مستقل و خصوصی را ممنوع اعالم کرد10رسما 

هنرمندان
در پاسخ هاي جمهوري اسالمی ایران هیچ اشاره اي به هنرمندان یا سینماگران به کمیته حقوق بشر،24با وجود پرسش مشخص 

عکاسان بازداشت نیز ، سینماگران و بازیگران و 1388یژه پس از انتخابات ریاست جمهوري در سال هاي اخیر، به و. چشم نمی خورد
:افراد زیر از این جمله هستند. یا زندانی شده  اند

دستگیر شد و سه ماه در 1388سینماگر سرشناس بین المللی که جوایزي نیز دریافت کرده، در اسفند ، جعفر پناهی
سال محرومیت از تمام فعالیت هاي حرفه اي، عمومی و 20سال زندان و 6به 1389آذر بازداشت به سر برد و سپس در

بنا به . اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن فیلم نامه، سفر به خارج و مصاحبه با رسانه هاي داخلی و خارجی محکوم شد
.دتایید کر1390او را در اواخر مهر محکومیت گزارش ها، دادگاه تجدید نظر حکم 

دستگیر شد و سه ماه در بازداشت به سر برد و سپس به 1388، سینماگر برجسته دیگر، نیز در اسفند محمد رسول اف
.به یک سال کاهش یافت1390زندان او در اواخر مهر محکومیت بنا به گزارش ها، حکم .محکوم شدسال زندان6

ضربه شالق محکوم 50دستگیر و به سه سال و نیم زندان و 1389، کارگردان و روزنامه نگار، در آذر محمد نوري زاد
.آزاد شد1390اردیبهشت 16او در . شد

آزاد شد1389تیر 4دستگیر و در 1388، فیلم ساز مستند، در آذر محمد علی شیرزادي.

دبا وثیقه آزاد ش1388دستگیر و در اسفند 1388، عکاس شناخته شده بین المللی، در دي مهرانه آتشی.

با وثیقه آزاد شد1390تیر 5بازداشت و در 1390تیر 5، فیلم ساز مستند، در مهناز محمدي.

فهرست ناکامل روزنامه نگاران و وبالگ نگاران زندانی: 2پیوست نگاه کنید به 78
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27در راه آلمان براي عکاسی در جام جهانی فوتبال زنان بازداشت و در 1390خرداد 27، عکاس ورزشی، در مریم مجد
.با وثیقه آزاد شد1390تیر 

تیر 19راي نوشتن وبالگی براي دویچه وله در باره جام جهانی فوتبال زنان در ، بازیگر، در راه آلمان بپگاه آهنگرانی
.با وثیقه آزاد شد1390مرداد 5بازداشت و در 1390

در فیلمی که 1387ایفاي نقش بدون بر سر داشتن روسري در سال ، بازیگر و فیلم ساز مستند، به اتهام مرضیه وفامهر
17بر اساس گزارش ها در تاریخ . خودسرانه بازداشت شد1390در اواسط تیر ) ن حراجتهران م(داراي مجوز قانونی بود 

با وثیقه آزاد شد و در انتظار نتیجه 1390آبان 1ضربه شالق محکوم شد، در 90، او به یک سال زندان و 1390مهر 
.تجدید نظر به سر می برد

این عده عبارت هستند از. بازداشت شدند1390هریور چندین فیلمساز مستند به اتهام همکاري با بی بی سی در ش :
.مهران زینت بخشو محسن شهرنازدار، ناصر صفاریان، کتایون شهابی، هادي آفریده، مجتبی میر طهماسب

در هنوز آذر 9که در میرطهماسب به استثناي مجتبیهمه آنها با وثیقه آزاد شده بودند، 1390آبان نیمه دومدر 
.بازداشت بود

سال زندان را می گذراند2محکومیت آن پس حکم از و دستگیر شد 1389بهمن 25، بازیگر، در رامین پرچمی.
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و تشکل گردهماییـ منع آزادي 8

میثاق بین المللی حقوق مدنی و 22و21مواد
سیاسی آزادي گردهمایی مسالمت آمیز و آزادي 

.تشکل را به رسمیت می شناسند

لو تشکگردهمایی
براي تظاهرات و گردهمایی هاي غیردولتی باید از وزارت 79.و تشکل سیاه استگردهماییدر زمینه آزادي جمهوري اسالمی کارنامه 

.کشور درخواست مجوز کرد که هرگز چنین اجازه اي را صادر نمی کند

کانون نویسندگان ایران
جمهوري . سال پیش تشکیل شد40کانون نویسندگان ایران . دو تشکل محروم بوده انگردهمایینویسندگان پیوسته از آزادي 

مجمع محروم بوده و نتوانسته گردهمایی از برگزاري سال گذشته 8از ثبت آن خودداري کرده است و این کانون در هموارهاسالمی
.عمومی خود را برگزار کند

به مدت سه روز 1389مهر 24ندگان ایران، در ، نویسنده و مترجم و منشی هیات دبیران کانون نویسمنیژه نجم عراقی-
.سال زندان محکوم شد1به 1390بازداشت و سپس در اردیبهشت 

تنها یک ساعت پس از مصاحبه با بخش 1389آذر 27، عضو هیات دبیران کانون نویسندگان، در فریبرز رئیس دانا-
او در . با وثیقه آزاد شد1389دي 27و در اشت فارسی بی بی سی و انتقاد شدید از سیاست هاي اقتصادي دولت بازد

به اتهام عضویت در کانون نویسندگان، مصاحبه با بی بی سی و صداي امریکا و تبلیغ علیه نظام به یک سال 1389خرداد 
.زندان محکوم شد

زنانيرابرحق بنفی خش در بگروه هاي زناننگاه کنید به 79
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فعاالن کارگري و سندیکایی

کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی 27پرسش 
ي زور علیه اعتراض هاي ایران در باره به کارگیر

عمومی کارگران بود، اما جمهوري اسالمی ایران 
.جوابی به این سوال نداده است

که رژیم اسالمی به قدرت رسیده است، کارگران پیوسته از حق تشکیل اتحادیه هاي آزاد و مستقل محروم بوده اند و 1357از سال 
در سال هاي اخیر، تعدادي از فعاالن سندیکایی به تشکیل اتحادیه هاي . استخشونت آمیز بودهفعاالن سندیکایی مستقل رفتار با 

.مستقل از دولت پرداخته و براي این فعالیت هاي خود بهاي سنگینی پرداخت کرده اند

سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
تیر درت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ، رئیس سندیکاي کارگران شرک)اصانلو/نیز مشهور به اسانلو(منصور اسالو

دورافتاده یزندانخود را در رجایی شهر که سال زندان 5محکومیت حکم » فعالیت علیه نظام«و » تبلیغ«به اتهام1386
» تبلیغ علیه نظام«دادگاه انقالب اسالمی او را به اتهام 1، شعبه 1389مرداد 10در . با شرایط بسیار بد است، شروع کرد

و بنا به گزارش ها چند بار دچار حمله سالمتی خود را از دست داداسالو در زندان . به یک سال زندان دیگر محکوم کرد
، اما بازجویان وزارت اطالعات هر بار از ادامه معالجه او جلوگیري کردند و او را به زندان قلبی و به بیمارستان منتقل شد

ترحیم یکی از زندانیان مجلس پس از سخنرانی در جمع زندانیان عقیدتی حاضر در عالوه بر این، اسالو. بازگرداندند
. یک هفته به سلول انفرادي افتاد] علی صارمی[سیاسی اعدام شده 

تالفی حمله ماموران وزارت اطالعات در خیابان که آشکارا به قصد در پی، عروس حامله اسالو 1389تیر 1در تاریخ 
برادر او، افشین اسالو، که هیچگاه در فعالیت هاي .، سقط جنین کردبودي پدر شوهرش فعالیت هاي حقوق بشر

دستگیر شد و پس از شکنجه شدید به پنج سال زندان محکوم 1389سندیکایی یا سیاسی شرکت نداشته، در اوایل دي 
.مورد تایید قرار گرفت1390شد که در آبان 

.به سر می بردزندانمرخصی ازدر 1390خرداد ازمنصور اسالو 

سال زندان محکوم شد 5/3به 1387، نایب رئیس سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، که در آذر ابراهیم مددي
.آذر از زندان به مرخصی رفت9در 

هام بدون ات1389خرداد 22، در ، خزانه دار و عضو هیات مدیره سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیرضا شهابی
در وزارت اطالعات 209، او هنوزبدون محکومیت به زندان در بند 1390آذر 9در . به دستور وزارت اطالعات دستگیر شد

او دچار مشکالت قلبی و کبدي و انحراف مهره هاي گردن است که باید مورد عمل جراحی قرار . زندان اوین به سر می برد
تداومدر اعتراض به محرومیت از درمان و او . دچار فلج ناقص شودپ بدن طرف چممکن است از گیرد؛ در غیر این صورت 

بازجویان شهابی نشان داده اند که با . دست به اعتصاب غذا زد1390آبان 30ماه، از 18بدون محاکمه پس از بازداشت 
.قصد دارند او را درهم بشکنندادامه بازداشت بدون محاکمه و محرومیت از درمان 
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دستگیر و پس از چند 1389آبان 12، عضو دیگر سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، در المحسینیغالمرضا غ
.با وثیقه آزاد شد و در انتظار محاکمه به سر می برد1390اردیبهشت 7ماه در 

سندیکاي کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
آزاد شد1390خرداد ماه زندان در6، رئیس این سندیکا، پس از گذراندن رضا رخشان.

یک سال زندان به خاطر فعالیت محکومیت حکم براي گذراندن 1390آبان 21در ، رئیس پیشین سندیکا، علی نجاتی
از پس ، گرچه در سال هاي گذشته به همان اتهام شش ماه را در زندان گذرانده و به زندان دزفول رفتهاي سندیکایی 

اخیرا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است و به عقیده پزشکان براي گذراندن حبس او .کار اخراج شده بودسال از 25
.از شرایط جسمانی الزم برخوردار نیست

 از آبان محمد حیدري مهرو قربان علیپور، فریدون نیکوفر، جلیل احمديچندین عضو دیگر سندیکا، به نام هاي ،
.زندان گذراندندرا در به بعد محکومیت هایی به مدت چهار تا شش ماه1388

دیگر فعاالن کارگري
 تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه «به اتهام هاي بدون داشتن وکیل مدافع به عنوان یک گروه پنج فعال سندیکایی

ام تنها یکی از آنها به ن. در دادگاه انقالب اسالمی تبریز مورد محاکمه قرار گرفتند1390مرداد 27در تاریخ » مخالف نظام
به تاریخ این عدهحکم هاي محکومیت . با وثیقه آزاد شدند1390چهار نفر دیگر در مرداد و مهر . بیوك سیدلر تبرئه شد

.تایید شد و اکنون آنها در خطر بازداشت خودسرانه به سر می برندبه شرح زیر دادگاه تجدید نظر در 1390آبان 30

oه بوددستگیر شد1390خرداد 17که در تاریخ نقاشانکاي ، عضو هیات موقت بازگشایی سندیشاهرخ زمانی ،
؛سال زندان11به محکوم 

o30که در تاریخ » کمیته پیگیري براي ایجاد تشکل هاي کارگري«، فعال سندیکایی و عضو محمد جراحی
سال زندان؛ 5به محکوم دستگیر شد، 1390خرداد 

oماه زندان6سال و 6به محکوم یی، به ترتیب ، فعاالن دانشجوساسان واهبی وشو نیما پوریعقوب.

و فعال حقوق کودك، در » کمیته پیگیري براي ایجاد تشکل هاي کارگري«، فعال سندیکایی و عضو بهنام ابراهیم زاده
1390، در اوایل آبان .سال زندان محکوم شد20و بعدا به اتهام گردهمایی و تبانی علیه نظام به دستگیر 1389خرداد 22

.کاهش دادبه پنج سال زندانحکم او را دادگاه تجدید نظر 

کانون هاي معلمان
دو سال زندان به اتهام محکومیت ، یکی از اعضاي برجسته کانون معلمان مشهد، پس از گذراندن حکم هاشم خواستار

.آزاد شد1390در زندان وکیل آباد مشهد، در شهریور » اقدام علیه امنیت کشور«

سال محرومیت از 5سال زندان و 6دستگیر و به 1388یکی از رهبران کانون مستقل معلمان، در شهریور ،رسول بداقی
خود را در زندان محکومیت حکم هنوز او 1390آذر 9در . تایید گردید1389فعالیت هاي مدنی محکوم شد که در دي 

.رجایی شهر می گذراند
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در محل کار خود دستگیر شد، به اتهام 1388دي 6ان، که در تاریخ ، یکی از فعاالن کانون معلمعبدالرضا قنبري
هنوز در انتظار نتیجه تجدید نظر به سر می 1390ر آذ9در لف در خارج به مرگ محکوم شد و ارتباط با گروه هاي مخا

. برد

 متهم و در کُردخالف ، به همکاري با گروه هاي مفرزاد کمانگربه نام کُردیکی دیگر از اعضاي این کانون، معلمی
.اعدام شد1389اردیبهشت 

انجمن صنفی روزنامه نگاران
آن را ممنوع 1388در سال پس از انتخابات ریاست جمهوري جمهوري اسالمیمقامات این انجمن به ثبت قانونی رسیده است، اما 

بازداشت، محاکمه و به زندان هاي طوالنی مدت یز نندین نفر از اعضاي هیات مدیره آنچآن، تعداد زیادي از اعضا عالوه بر. کردند
.نده امحکوم شد

با وثیقه 1389خرداد 16بازداشت و در 1388دي 8، روزنامه نگار باسابقه و دبیر انجمن، در روز بدرالسادات مفیدي
محرومیت از کار روزنامه سال5سال زندان و 6به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام محاکمه و به او که. آزاد شد

.در حال حاضر آزاد است و در انتظار نتیجه تجدیدنظر به سر می برد،نگاري محکوم شد

بازداشت 1389دي8در ، نایب رییس انجمن و نیز سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، ماشااهللا شمس الواعظین
بر . ماه زندان محکوم شد16ام و توهین به ریاست جمهوري به سپس به اتهام تبلیغ علیه نظ. شد و دو ماه در زندان ماند

شمس .خود به زندان احضار شدمحکومیت ، او براي گذراندن حکم 1390اساس گزارش هایی در نیمه دوم تیر ماه 
. بار زندانی شده استپنج در دهه اخیر الواعظین 

دانشجویان 

به کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران 29پرسش
لطفا توضیح بدهید چرا در ظرف دو «: طور مشخص این بود

، در 1388سال و نیم پیش از انتخابات ریاست جمهوري 
دانشجو از 160دانشجو بازداشت شدند و حداقل 200حدود 

لطفا اطالع دهید . تحصیل معلق یا از دانشگاه اخراج شدند
1388چه تعداد دانشجو در زمان انتخابات ریاست جمهوري 

».و پس از آن دستگیر و بازداشت شده اند

:پاسخ ها مدعی شد103جمهوري اسالمی ایران در بند 

».پرسش هاي کمیته خیلی کلی است و در بعضی موارد نکات مبهمی مطرح شده است«
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حمله به خوابگاه ها
سپاه پاسداران در پی انتخابات ریاست ماموران لباس شخصی امنیتی، اعضاي یگان هاي ویژه نیروي انتظامی و نیز یگان هاي ویژه

. حمله و آنها را تخریب کردنددر تهران، اصفهان و شیراز با خشونت به بعضی از خوابگاه هاي دانشجویی 1388جمهوري در خرداد 
دانشگاه تهران، در خوابگاه . دانشجو در تهران، دو دانشجو در اصفهان و دو دانشجو نیز در شیراز کشته شدند5در نتیجه این حمله، 

نفر از دانشجویان شاکی را 40و قتل ها، هااما دادگاه هاي نظامی به جاي تحقیق در باره حمله. دانشجو دستگیر شدند100
ماه 10تا 3زندان بین محکومیت به آنها را به مجازات هایی از جریمه نقدي تا شالق و حکم هاي 1390محاکمه و در اردیبهشت 

صدها دانشجو در سراسر کشور . جان خود را از دست داده اندد تن از دانشجویان در تظاهرات اعتراضی یا بازداشت چن. محکوم کردند
.از دانشگاه ها اخراج و از ادامه تحصیل محروم شده اند

فعاالن دانشجویی
1388ریاست جمهوري در سال گروه هاي مستقل دانشجویی، مثل دفتر تحکیم وحدت، و فعاالن دانشجویی به ویژه پس از انتخابات

.با تعقیب و سرکوب شدید روبرو بوده اند

افراد . کار گردآوري تمام جزییات را بسیار مشکل کرده است،گستره مخالفت جنبش دانشجویی با رژیم و سرکوب شدید این جنبش
: ذرانندزندان خود را می گمحکومیت زیر تنها چند تن از دانشجویانی هستند که در حال حاضر حکم 

1388دي 10سال، از 10، دانشجو و فعال حقوق زن، بهاره هدایت
1388سال، از دي 5/8، که در سال هاي اخیر چند بار بازداشت شده است، مجید توکلی
1387اسفند 2سال به اتهام محاربه، از 5، شبنم مددزادهو خواهرش فرزاد مددزاده
پس از بازداشت طوالنی و 1388خرداد 24سال به اتهام محاربه، از 10، عضو شوراي دفاع از حق تحصیل،ضیا نبوي ،

شکنجه
1388خرداد 24سال به اتهام محاربه، از 4، )دختر عموي ضیا نبوي(عاطفه نبوي
سال15، کُرد، دانشجوي یاسر گلی
سال15، حسین رونقی ملکی
سال11، حامد روحی نژاد
سال6، مجید دري
سال5، حسن اسدي زیدآبادي
سال5، علیرضا آشوري
سال6، پویا قربانی
سال4، مهدي خدایی
سال4، علی عجمی
سال 5/2، مهدیه گلرو
سال6، علی اکبر محمدزاده
در بازداشت1389بهمن 10، از امید کوکبی
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احزاب و گروه هاي سیاسی
حتا سازمان ها و یشده اند، اما دولتمردان ایرانبسیاري از احزاب و سازمان هاي سیاسی مخالف بیش از سه دهه است که ممنوع

این سازمان ها و احزاب سرکوب شده اند، اعضاي آنها . احزاب منتقد را که به صورت نیمه رسمی فعالیت می کردند تحمل نکرده اند
.نیز مورد اذیت و آزار قرار گرفته، بازداشت یا زندانی شده اند

نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري
، و همسران آنها 1388، نامزدهاي پیشین ریاست جمهوري در سال مهدي کروبیو میرحسین موسويآقایان موران امنیتی ما

، به مکان محسوب می شوددر اقدامی که ناپدید شدن قهري 1389اسفند 9را در تاریخ فاطمه کروبیو زهرا رهنوردخانم 
از . آپارتمان کوچکی با نگهبانان امنیتی بردندبه ي کروبی را از همسرش جدا و ، آقا1390در اواسط مرداد . نامعلومی منتقل کردند

در اوایل آذر، . نبوده استاطالعی در دست او از وضعیت و محل نگهداري به استثناي مالقاتی کوتاه، ، 1390آن پس تا اوایل آذر
. هنوز از وضعیت و محل آقاي موسوي و خانم رهنورد اطالعی در دست نبود

در برابر دوربین تلویزیون باعث ’اعتراف به اشتباهاتشان‘فشار روزافزون بر آنها براي المت جسمانی هر دو نامزد ریاست جمهوري و س
در این 1389فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در اسفند .نگرانی هایی شده است

این گروه تحقیق در پاسخی . ناخواسته تسلیم کردندیاقهريهايشدنناپدیدبارهوه تحقیق سازمان ملل دربه گرشکایتی را زمینه 
فروردین ( 2011آپریل 154اظهار کرد که پس از مکاتبه با دولت ایران در تاریخ ) 1390شهریور 13(2011سپتامبر 4به تاریخ 

.هنوز جوابی از دولت دریافت نکرده است) 1390

هضت آزادي ایرانن
از روي تخت بیمارستان به مدت 1388ساله و وزیر خارجه پیشین، است که در خرداد 78، ابراهیم یزديرهبر نهضت آزادي ایران، 

او براي بار . راي عمل جراحی قلب آزاد شدبه مدت دو ماه بازداشت و ب1388او سپس در دي . ساعت به بازداشت منتقل شد72
به اتهام 1390آبان 11وي در . آزاد شد1389بازداشت شد و شش ماه در بازداشت ماند تا این که در اسفند 1389سوم در مهر 

نهضت آزادي ایران در کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسالمی ایران و تاسیس و هدایت و تبانی علیه امنیت گردهمایی
. د کرد و حاضر نشد از خود دفاع کنددادگاه حاضر شد، اما صالحیت قانونی دادگاه را ر

عماد بهاور به حکم زندان محکوم شده اند، از جمله چندین عضو نهضت آزادي ایران هم اکنون در زندان هستند و چندتن از آنها 
6نیز به سارا توسلی). سال2(لیال توسلیو ) سال6(امیر خرم ،)سال3(فرید طاهري، )سال4(محسن محققی، )سال10(

، رهبر غفار فرزدي، یکی دیگر از اعضاي ارشد نهضت آزادي، و محمد توسلی.ضربه شالق محکوم شده است74سال زندان و 
.بازداشت شدند1390آذر 3نهضت آزادي در آذربایجان، در تاریخ 
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ائتالف ملی مذهبی
که (رهبر این گروه، عزت اهللا سحابی . قرار گرفته انداین ائتالف یکی دیگر از گروه هایی است که اعضاي آن پیوسته مورد آزار و اذیت

پس از گذراندن رضا علیجانی و هدي صابر در طی دهه گذشته چندین بار بازداشت و 80، تقی رحمانی،)درگذشت1389در خرداد 
.آزاد شده اندسال ـ 2دوره هاي طوالنی ـ از چند ماه تا 

23در شهادتنامه اي که در تاریخ . در زندان اوین تهران درگذشت1390خرداد 20هدي صابر پس از یک هفته اعتصاب غذا در روز 
هدي صابر پس از تن از زندانیان سیاسی که همگی از هم بندان هدي صابر بودند، اعالم کردند که 64منتشر شد، 1390خرداد 

خردادماه به بهداري مستقر در زندان 20ه در ساعت چهار بامداد جمع«احساس درد در ناحیه سینه و اختالل در سیستم گوارشی 
منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پیچید به بند بازگردانده شد و گفت در بهداري 350اوین جنب بند 

.است» مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته

، روزنامه نگار، به اتهام علیرضا رجاییدرا می گذراند و سال زندان خو4حکم امیر خسرو دلیر ثانین ائتالف، اعضاي دیگر ایاز 
.در بازداشت خودسرانه به سر می برد1390اردیبهشت 4اقدام علیه امنیت ملی از تاریخ 

جبهه ملی ایران
، یکپیمان عارف). سال زندان4(حمید رضا خادممان ملی گرا حکم زندان خود را می گذرانند از جمله چندین عضو این ساز

1390آبان 10مهر آزاد و دوباره در 18ضربه شالق در تاریخ 74حکم يعضو دیگر، پس از گذراندن حکم یک سال زندان و اجرا
12که عضو جبهه ملی ایران است، در تاریخ ) اقتصاددان برجسته و معاون پیشین بانک مرکزي(علی رشیديدکتر 81.بازداشت شد

.بازداشت شد1390آبان 

و سازمان مجاهدین انقالب اسالمییت ایران اسالمجبهه مشارک
دو سازمان سیاسی به ثبت رسیده و داراي پروانه فعالیت هستند، اسالمیانقالبمجاهدینسازمانواسالمیایرانمشارکتجبهه

یر و معاون وزیروزچند از جملهبسیاري از اعضاي این دو سازمان . ممنوع شده اند1388اما در پی انتخابات ریاست جمهوري 
. هستنداکثر آنها عضو هر دو سازمان . مجلس اکنون حکم زندان را می گذرانندپیشین و نمایندگان پیشین

سال زندان6، پیشین، وزیر و نماینده مجلس بهزاد نبوي-
سال10و محرومیت از فعالیت سیاسی به مدت سال زندان6، پیشین، معاون وزیر مصطفی تاجزاده-
سال زندان5، معاون رئیس جمهور پیشین، مضانزادهعبداهللا ر-
سال10و محرومیت از فعالیت سیاسی به مدت سال زندان6، دبیر کل جبهه مشارکت اسالمی، محسن میردامادي-
سال زندان6، معاون وزیر پیشین، فیض اهللا عرب سرخی-

جایزه 1387همکاري نزدیکی با این کانون داشته است و بنا بود در سال ) سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر(تقی رحمانی، همسر نرگس محمدي 80
.کانون را به مناسبت شصتمین سالگشت اعالمیه جهانی حقوق بشر دریافت کند که کانون در همان زمان بسته شد

شالقید به نگاه کن81
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اتهام دولتی شود، اما مقامات تمام می1390در اوایل آذرکهحکم یک سال زندان خود را می گذراند ابوالفضل قدیانی-
را به او تفهیم کرده اند که می تواند به حکم زندان دیگري » اهانت به مقام رهبري و ریاست جمهوري«شامل هاي تازه اي 

.منجر شود
سال زندان1،معاون وزیر پیشین، جواد امام-

سال زندان3، نماینده مجلس پیشین، داود سلیمانی-

سین و محققین حوزه علمیه قممجمع مدر
در آن را جمهوري اسالمی. این سازمان به وسیله روحانیون طرفدار رئیس جمهور اصالح طلب پیشین خاتمی تشکیل شده است

.ممنوع کرد1389اسفند 

سازمان دانش آموختگان
82ل در دانشگاه در دفتر تحکیم وحدتسازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت به وسیله دانشجویان پیشین که در زمان تحصی

پس از انتخابات ریاست . فعالیت می کردند تشکیل شده و یک سازمان سیاسی طرفدار اصالحات با فعالیت هاي حقوق بشري است
وم و به ویژه اعضاي رهبري آن دستگیر شده، مورد آزار قرار گرفته و به زندان محک، تعداد قابل توجهی از اعضاي آن 1388جمهوري 

:به بعضی از آنها در زیر اشاره می شود. شده اند

1388خرداد 23، دبیر کل سازمان و روزنامه نگار سرشناس، از احمد زیدآبادي
تا پایان عمرسال تبعید و محرومیت 5سال زندان، 6او که به . در زندان بوده است

ادي جایزه آز2011از فعالیت هاي حرفه اي و سیاسی محکوم شده، در سال 
.مطبوعات یونسکو را دریافت کرد

او به . در زندان بوده است1388خرداد 30، سخنگوي سازمان، از عبداهللا مومنی
ماه زندان محکوم شده و به خاطر نگارش نامه اي سرگشاده به رهبر 11سال و 4

احمد زیدآبادي83.جمهوري اسالمی در باره شکنجه ها با اتهام تازه اي روبرو است

سال در زندان به سر 5محکومیت با حکم 1389مرداد 31سازمان، از این ، مسئول حقوق بشر ن اسدي زیدآباديحس
.می برد

سال در زندان به سر می برد4محکومیت با حکم 1389مرداد 31، دبیر امور سیاسی، از علی جمالی.

سال در زندان به سر می برد4محکومیت با حکم 1388بهمن 20، مسئول روابط عمومی، از علی ملیحی.

دانشجویاننگاه کنید به 82
منع شکنجه و مجازات ها و رفتار خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیزنگاه کنید به 83
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محرومیت از حقوق به خاطر منشا قومی ـ 9

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به اقلیت هاي 27ماده
کمیته حقوق بشر از 33در پرسش. قومی و زبانی می پردازد

محدودیت ها یا شرط هاي خاص «جمهوري اسالمی ایران در باره 
اي فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیت ها، آزادي ه... تحمیل شده بر 

مثل کُردها، آذري ها و بلوچ ها، از جمله استفاده از زبان اقلیت ها 
تعداد ... در مدارس، انتشار نشریات و روزنامه ها به زبان هاي اقلیت 

به تروریسم، اقدام علیه امنیت ملی یا 2005فعاالنی که از سال 
میتی که در این پرونده ها خیانت متهم شده اند و حکم هاي محکو

.سوال شده است» صادر شده

:بخش آخر پرسش را کامال نادیده گرفت و ادعا کردجمهوري اسالمی 

هاي گروهی و تدریس ادبیات آنها در هاي محلی و قومی در مطبوعات و رسانهاستفاده از زبان... 
).ي اسالمی ایرانپاسخ هاي جمهور110بند (مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است

و گروه هاي غیرفارس زبان نه تنها در سخن گفتن به زبان دیگر قومی گروه هايبنابراین، اعضاي
منتشر کنند و آنها را در مدارس تدریس نشریهخود هايخود آزاد هستند، بلکه می توانند به زبان

.)پاسخ هاي جمهوري اسالمی ایران111بند (نمایند

یادگیري و آموزش به زبان هاي غیرفارسی را در مدارس و موسسه هاي ایران، قانون اساسی جمهوري اسالمیاي ادعاین برخالف 
، از نقل کردهپاسخ هایش 110بنددر عینا آن را قانون اساسی، که جمهوري اسالمی 15ماده . آموزشی دیگر مجاز نکرده است

زبان تدریسو آموزش«فارسی در مدارس آزاد است که با غیرادبیاتریسِاین ماده تنها تدبر اساس . خاصی برخوردار استپیچش
.کامال متفاوت است» در مدارسهاي غیرفارسی 

ها، بلوچ ها و ترکمن ها از حقوق دیگر فرهنگی خود نیز کُرددر عمل، جوامع قومی، شامل ترك هاي آذري، عرب زبانان در جنوب، 
ایران، نشریات و کتاب هاي غیرفارسی به ندرت اجازه انتشار یافته اند یا این که پس از یاسبه رغم مقررات قانون اس. محروم هستند

84.انتشار چند شماره ممنوع شده اند

سازمان هاي سیاسی و فرهنگی و احزاب ترك هاي آذري، . محروم هستندگردهماییجوامع قومی اساسا از حق آزادي بیان، تشکل و 
تنها حزب سیاسی قومی که در سال هاي اخیر به فعالیت می پرداخت . ، سه دهه است که ممنوع شده اندها و ترکمن هاکُردبلوچ ها، 

http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdfنگاه کنید به 84
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ایرانی در ، از اقلیت عرب به رهبري جاسم شدیدزاده التمیمی، نماینده پیشین مجلس) حزب وحدت اسالمی(لجنه الوفاق االسالمی 
.ممنوع شد1385این حزب در سال . خوزستان بود

 85.تشکیل شد اما اجازه فعالیت آزادانه نیافته است1383حقوق بشر کردستان در سال اع از دفسازمان

86.ها، بلوچ ها و ترکمن ها اهل سنت هستند و از تبعیض مذهبی نیز رنج می برندکُرداکثر 

قومیجوامع مدافعان حقوق 
.ق بشري خود تحت آزار قضایی قرار داشته اندنیز به خاطر فعالیت هاي حقو1390تا 1388حقوق قومی در سال هاي مدافعان

در کرمانشاه در غرب ایران 1388، در بهمن حقوق بشر کردستاندفاع از ، روزنامه نگار و عضو سازمان کاوه قاسمی کرمانشاهی
تبلیغ علیه نظام ت در سازمان حقوق بشر کردستان،، او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضوی1389در بهمن . دستگیر شد

دادگاه تجدید . شدسال زندان محکوم 5باختگان سیاسی به ارتباط با خانواده زندانیان و جانو هاي انتشار اخبار و گزارشبه واسطه
.کاهش دادسال زندان4به را این حکمنظر 

:ند، از جملهدشت خودسرانه به سر می برهنوز در بازدا1390آذر9، در جوامع قومیعالوه بر این، چند نفر از مدافعان حقوق 

، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سردبیر هفته نامه محمد صدیق کبودوند-
دستگیر شد و از آن پس در زندان 1386تیر 10در تاریخ توقیف شده پیام مردم کردستان، 

نیت ملی از طریق اقدام علیه ام«به اتهام 1387در اردیبهشت او . اوین به سر برده است
تبلیغ علیه «سال زندان و به اتهام 10به » تشکیل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

او محکومیت حکم ، 1387در مهر پس از تجدید نظر، . به یک سال زندان محکوم شد» نظام
از نظر سالمتی در وضعیت بدي به کبودوندبا وجود این که . سال کاهش پیدا کرد5/10به 

محمد صدیق کبودوند.استدرمان محرومبرد، از سر می

، عضو بوتیمار) هیوا(عبدالواحد ، عضو انجمن روزنامه نگاران کردستان و گزارشگر روزنامه آسو، و عدنان حسن پور-
در دستگیر و پس از چند ماه بازداشت انفرادي 1385در آذر و دي » سبزچیا«فعال سازمان غیردولتی محیط زیستی  

.سال زندان کاهش یافت8سال و 15این حکم ها بعدا به ترتیب به . به اعدام محکوم شدند1386تیر 

خواست رعایت حقوق سیاسی، فرهنگی و ، روزنامه نگار و فعال فرهنگی آذري اهل زنجان، که به خاطر سعید متین پور-
» ارتباط با بیگانگان«و » غ علیه نظام اسالمیتبلی«زبانی مردم آذري در ایران در نوشته هایش شناخته شده است، به اتهام 

1387دستگیر و در خرداد 1386او در سال . سال زندان محکوم شد و در حال حاضر حبس خود را می گذراند8به 
.محکوم شد

ودوندمحمد صدیق کبنگاه کنید به 85
86 http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
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عقیدتی زنزندانی73فهرست ناکاملی از : 1پیوست 
139087آذر 9

اتهام/وابستگی/وضعتاریخ شروع، زندانحکم نام
نیز (روناك صفازاده 

)مشهور به صفارزاده
کُردحقوق ؛ فعال تغییر براي برابريکمپین ؛ سنندج1384مهر 1ماه9سال و 6

فعال سیاسی کُرد؛ سنندج1386بازداشت از سال اعدامزینب جاللیان
هاي غیر پیرو آیین بهایی؛ تشکیل گروه؛ شیراز1386آبان 28سال4رها ثابت

هاي مخالف نظام تبلیغ به نفع گروهقانونی؛  
اسالمی

پیرو آیین بهاییتهران /؛ اوین1386اسفند 14سال20مهوش ثابت
پیرو آیین بهاییتهران/؛ اوین1387اردیبهشت 15سال20فریبا کمال آبادي

فعالایرانعربِ ایرانی؛ همسر او در خارج از ؛ زندان سپیدار اهواز 1387مهر 6سال5/4معصومه کعبی
19است، دولت سوریه او و فرزندش را در 

به ایران تحویل داد1387شهریور 
تغییر براي برابريکمپین ؛ زنجان1387آبان 25سال تبعید در زندان4زینب بایزیدي

کبري بنازاده 
امیرخیزي

ال مخالف در گویا به خاطر خویشاوندان فعتهران/؛ فعال اوین1387دي 27سال زندان در تبعید5
خارج از ایران محکوم شده

تغییر براي برابريکمپین تهران/؛ اوین1387بهمن 10سال3عالیه اقدام دوست
؛ محاربهفعال دانشجوییتهران/؛ فعال اوین1387اسفند 2سال زندان در تبعید5شبنم مددزاده

شاوندان فعال مخالف در گویا به خاطر خویتهران/؛ اوین1388خرداد 6سال3نازیال دشتی
خارج از ایران محکوم شده

فعال دانشجویی؛ محاربهتهران/؛ اوین1388خرداد 25سال4عاطفه نبوي
سال تبعید در 10فاطمه رهنما

زندان
؛ گویا به علت 1360زندانی سیاسی دهه ؛ سپیدار اهواز1388مرداد 7

نامزد (نسبت خانوادگی با آقاي موسوي 
زندانی ) 1388ست جمهوري انتخابات ریا

شده است
معترض خیابانیتهران/؛ فعال اوین1388شهریور 27سال زندان در تبعید7معصومه یاوري

روزنامه نگارتهران/؛ اوین1388آذر 11سال6هنگامه شهیدي
فعال دانشجوییتهران/؛ اوین1388آذر 11سال5/2مهدیه گلرو

باید توجه داشت که نام بعضی از زندانیان در این جدول ممکن . کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران در باره تعداد زنان زندانی بود28پرسش 87
.تکرار شود2یوست است در پ
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ریحانه حاج ابراهیم 
دباغ

ال زندان در س15
تبعید

متهم به ارسال فیلم هاي اعتراض هاي تهران/؛ فعال اوین1388دي 6
خیابانی به گروه هاي مخالف

سال زندان در 10مطهره بهرامی حقیقی
تبعید

گویا به خاطر خویشاوندان فعال مخالف در تهران/؛ فعال اوین1388دي 6
خارج از ایران محکوم شده؛ شوهر و یک 

عدام محکوم شده اندپسرش به ا
معترض خیابانیتهران/؛ اوین1388دي 6سال5کفایت ملک محمدي

سال زندان در 17فرح واضحان
تبعید

معترض خیابانیتهران/؛ فعال اوین1388دي 8

سال زندان در 15مریم اکبري منفرد
تبعید

متهم به محاربهتهران/؛ فعال اوین1388دي 10

تغییر براي برابريکمپین و فعال دانشجویی تهران/؛ اوین1388دي 10سال10بهاره هدایت
منیژه منزویان 

)نصراللهی(
پیرو آیین بهاییتهران/؛ اوین1388اسفند 8ماه4سال و 3

پیرو آیین بهایی؛ وکیل آباد مشهد1388اسفند 24سال5رزیتا واثقی
با فعالیت علیه نظام تبلیغ ؛ یین بهاییپیرو آ؛ مشهد1389تیرماه 7سال5ناهید قدیري

در تشکیالت بهائیت، ارتباط با بیگانگان در 
غیر قانونیخارج، گردهمایی

پیرو آیین بهاییمشهدسال5سونیا طعامی
پیرو آیین بهاییمشهدسال5نورا نبیل زاده
پیرو آیین بهایی؛ ؛ مشهد1389تیر ماه 24سال2سیما رجبیان

با فعالیت در تشکیالت ه نظام علیتبلیغ 
بهائیت، ارتباط با بیگانگان در خارج، 

غیر قانونیگردهمایی
پیرو آیین بهایی؛ ؛ مشهد1389تیر ماه 24سال2نسرین قدیري

با فعالیت در تشکیالت علیه نظام تبلیغ 
بهائیت، ارتباط با بیگانگان در خارج، 

غیر قانونیگردهمایی
وبالگ نگار؛ توهین به رهبري و مقدساتتهران/؛ اوین1389تیر 27سال7هانیه فرشی شتربان
وبالگ نگار؛ توهین به رهبري و مقدساتتهران/؛ اوین1389تیر 27سال5الدن مستوفی مآب

سال 10سال زندان؛6نسرین ستوده
محرومیت از اشتغال 

به وکالت 

وکیل حقوق بشريتهران/؛ اوین1389شهریور 13

پیرو آیین بهایی؛ ؛ مشهد1389آبان 2بازداشتا اشراقیسیم
توملیمنیتاعلیهاقدامنظام،علیهتبلیغ«

»وهین به مقدسات
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سال حبس تعزیري 5الناز رحیم زاده
حکم بدوي

وبالگ نویس و از حامیان مادران پارك الله؛ )فعال بازداشت(89آبان ماه 
ی و تبلیغ علیه نظام و تشویق به گردهمای

تبانی علیه امنیت ملی در شبکه هاي 
اجتماعی

معترض خیابانی؛ دختر یکی از فعاالن تهران/؛ اوین1389آذر 14سال2لیال توسلی
سیاسی

؛ زندان کچویی 1389دي ماه 18ماه22طره تقی زاده
ساري

پیرو آیین بهایی؛ 
تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ پیرو آیین «

»بهاییت
معاون (منشی و مسئول دفتر معصومه ابتکار ؛ تهران1389بهمن 21نامعلومبتهاجفریبا ا

)رییس جمهور پیشین
روزنامه نگار؛ تهران1389بهمن 22نامعلومنزهت امیرآبادیان

دانشجوي دانشگاه تهران؛ فعال سیاسی؛ تهران1389بهمن 23نامعلومزهرا افتخاري 
فعال دانشجویی ـ دانشگاه تهران؛ تهران1389بهمن 23نامعلومشریفزهرا

پیرو آیین بهایی؛ تبلیغ به نفع گروهها و ؛ دستگرد اصفهان89بهمن 24بازداشتانیسا مطهر
سازمانهاي مخالف جمهوري اسالمی ایران

راض تدانشجوي دانشگاه شریف؛ اع؛ تهران1389بهمن 26بازداشتشیما وزووایی
دانشجویی 

راض تاعدانشجو ـ دانشگاه امیرکبیر؛؛ تهران1389اسفند 1بازداشتفوژان شفایی 
دانشجویی

راض ت؛ اعـ نوشیروانی بابلفعال دانشجویی ؛ بابل1389اسفند 1بازداشتسارا باقري 
دانشجویی

نامزد انتخابات ریاست (همسر آقاي موسوي ؛ نامعلوم1390اسفند 9ناپدید شده زهرا رهنورد 
)1388جمهوري 

شهروند معترض1389اسفند ماه سال نامعلومسارا پورکاظمی
پیرو آیین بهایی؛ شرکت در یک جلسه ؛ اصفهان1389اسفند 13بازداشتمینا احراري

مذهبی
پیرو آیین بهایی؛ شرکت در یک جلسه ؛ اصفهان1389اسفند 13بازداشتثمن گلشنی

مذهبی
طاهره پور رستم 

) سوداگري(
زندانی سیاسی پیشین؛ داراي خویشاوند ؛ نامعلوم1390اردیبهشت 11بازداشت

فعال مخالف در خارج از ایران

زندانی سیاسی پیشین؛ داراي خویشاوند ؛ نامعلوم1390اردیبهشت 11بازداشتصدیقه مرادي
فعال مخالف در خارج از ایران

ی پیشین؛ داراي خویشاوند زندانی سیاس؛ نامعلوم1390اردیبهشت 11بازداشتآریا حائري
فعال مخالف در خارج از ایران



...سرکوب آزادي، زندان، شکنجه، اعدام54

زندانی سیاسی پیشین؛ داراي خویشاوند ؛ نامعلوم1390اردیبهشت 11بازداشتضیایی) حوري(فاطمه 
فعال مخالف در خارج از ایران

پیرو آیین بهایی؛ مدرس دانشگاه آنالین پیرو تهران/؛ اوین1390خرداد 1بازداشتنوشین خادم
آیین بهایی

وبالگ نگارتهران/؛ اوین1390خرداد 3سال3اشرف علیخانی 
تغییر براي برابري و فعال حقوق بشرکمپین تهران/؛ اوین1390خرداد 10سال3محبوبه کرمی

ضربه 75ماه و 14نگار منظمی
شالق

که با ) مارس8(دستگیري قبلی در روز زن 1390خرداد 23
دوثیقه آزاد شده بو

تغییر براي برابريکمپین ؛ قم1390تیر 30ماه6مریم بیدگلی
نامعلومتهران/نامعلوم؛ اویننامعلومشعله طائب

نامعلومتهران/نامعلوم؛ اویننامعلوممریم حاجیلویی
؛ مادر فعال حقوق بشر کوهیار گودرزيزندان مرکزي کرمان–10/5/90توهین به رهبريپروین مخترع

ه رهبريتوهین ب
انشگاه آزادد- فعال دانشجویی تهران-20/5/90نامعلومخاطره دانش توکل 

انشگاه تهران؛ توزیع و د-فعال دانشجویی تهران-22/5/90بازداشتملینا بختیار نژاد
هاي ها و جزواتی پیرامون انقالبانتشار فیلم

رنگی و نرم و همچنین ارتباط با برخی 
شورفعاالن خارج از ک

پیرو آیین بهایی ـ فعال حقوق کودك؛ تهران26/5/90بازداشتثمین احسانی
پیرو آیین بهایی؛ اعتراض به مجازات تحقیر ؛ ساري1390مرداد 29بازداشتوجیهه ناشري

آمیز همسرش
فعال سیاسی و زیست محیطی؛ ارومیه31/5/90بازداشتمهسا مهدي زاده

تغییر براي برابريفعال حقوق زنان؛ کمپین ؛ آمل1390ور شهری13سال3فرشته شیرازي
مادر یکی از مدیران وبگاه درویشان گنابادي؛ شیراز1390شهریور 20بازداشتفرزانه نوري

پیرو آیین بهایی؛ مدرس دانشگاه آنالین پیرو تهران/؛ اوین1390شهریور 22بازداشتفران حسامی
آیین بهایی

گرویدن به مسیحیت؛ اوین1390سال5/2مریم جلیلی
گرویدن به مسیحیت؛ اوین1390سال5/2شهال رحمتی
گرویدن به مسیحیت؛ اوین1390سال5/2میترا زحمتی
پیرو آیین بهایی؛ زندان ساري1390آبان 12بازداشتپریسا بابایی

الف 2؛ بازداشتگاه 1390آبان 30بازداشترژین محمدي
زندان اوینسپاه پاسداران در

وبالگ نگار؛ اقدام علیه امنیت ملی؛ تبلیغ 
علیه نظام و فعالیت هاي حقوق بشري
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روزنامه نگار و وبالگ نگار زندانی 43ی ازفهرست ناکامل: 2پیوست 
139088آذر9

تاریخ نام
زندان/دستگیري

دلیل دستگیري/اتهام)سال(حکم زندان 

ر به اسراییلوبالگ نگار؛ سف5/19حسین درخشان

در وضعیت بد ؛ 5/10محمد صدیق کبودوند
جسمانی

روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر کُرد

روزنامه نگار کُرد15عدنان حسن پور

روزنامه نگار ترك آذري8سعید متین پور

روزنامه نگار و فعال محیط زیست کُرد8بوتیمار) هیوا(عبدالواحد 

12ابوالفضل عابدینی نصر

؛ 1388خرداد 23احمد زیدآبادي
رجایی شهر

محرومیت سال زندان؛ 6
از فعالیت تا پایان عمر

سال 5هاي حرفه اي و 
تبعید به شهر گناباد در 

جنوب شرقی ایران

دبیر کل سازمان دانش آموختگان؛ نامه 
جمهوري سرگشاده به رهبرانتقادي 

اسالمی 

؛ 1388خرداد 23کیوان صمیمی بهبهانی
رجایی شهر

سال 15سال زندان؛ 6
محرومیت از فعالیت هاي 
حرفه اي؛ در شرایط بد 
جسمانی و نیازمند مراقبت 

پزشکی

اقدام علیه امنیت ملی از طریق گردهمایی 
و تبانی، تشویش اذهان عمومی

؛ 1388خرداد 28سخی ریگی
بلوچستان/زاهدان

وبالگ نگار20

نگاروبالگ13885مرداد امیر اصالنی

باید توجه . بود1388کمیته حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران در باره تعداد روزنامه نگاران زندانی پس از انتخابات ریاست جمهوري 24پرسش 88
.تکرار شود1داشت که نام بعضی از زندانیان در این جدول ممکن است در پیوست 
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وبالگ نگار؛ دانشجو؛ تبلیغ علیه نظام؛ 15؛ اوین1388آذر 22حسین رونقی ملکی
توهین به رهبر و رییس جمهور

تبلیغ علیه نظام؛ اقدام علیه امنیت ملی؛ 6؛ اوین1388بهمن 14هنگامه شهیدي
توهین به رییس جمهور

13886مرداد 14مسعود باستانی

6علی بهزادیان نژاد

؛ 1388خرداد 30بهمن احمدي اموئی
اوین

توهین به رییس جمهور؛ تبلیغ علیه نظام؛ 5
تبانی براي اخالل در امنیت ملی؛ اختالل 

در نظم عمومی

گزارش در باره شکنجه وتجاوز؛ فیلم از 13885شهریور 17محمد داوري
مصاحبه شوندگان

1385شرکت در تظاهرات معلمان در 1

؛ 1388شهریور 25ودیانمهدي محم
رجایی شهر

تبانی علیه نظام5

گردهمایی وتبانی علیه نظام؛ تبلیغ علیه 13884بهمن 20علی ملیحی
نظام؛ توهین به رییس جمهور؛ اشاعه 

اکاذیب

؛ رجایی 1388تیر 12عیسی سحرخیز
شهر

سال 5سال زندان؛ 3
محرومیت از فعالیت هاي 
حرفه اي؛ نیازمند مراقبت 

زشکیپ

توهین به رهبر؛ تبلیغ علیه نظام؛ اشاعه 
اکاذیب در مصاحبه هاي خارجی

اقدام علیه امنیت ملی؛ جاسوسی براي 13885آذر 1آرش سغر
ترکمنستان

2علی اکبر عجمی

13895فروردین علیرضا بهشتی شیرازي

؛ 1389اردیبهشت احمد رضا یوسفی
اوین

ارتباط با بیگانگان5

مسجدي؛  امیر ایمان 
لطیفی

محمدرضا گلیزاده؛ الدن 

27/28بازداشت در 
1389تیر 

وبالگ نگاردر انتظار محاکمه
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مستوفی مآب؛ هانیه صانع 
فرشی شتربان؛

حچت نیکویی؛ سپهر 
ابراهیمی

جریمه سال زندان؛ 13894مرداد 17سیامک قادري
ضربه شالق60نقدي و 

ی؛ تبلیغ علیه نظام؛ تشویش اذهان عموم
اشاعه اکاذیب

آبان 6بازداشت در آرش هنرور شجاعی
در قم1389

ضربه 50سال زندان؛ 4
شالق؛ خلع لباس

روحانی وبالگ نگار 

بازداشت در آبان الناز رحیم زاده
1389

وبالگ نگار5

بازداشت1389بهمن 22نزهت امیرآبادیان

؛ 1389اسفند 10پارسا بهمنی
شیراز

بازداشت

؛ 1389فروردین 20جواد مظفرمحمد
اوین

روزنامه نگار و ناشرسال1

اقدام علیه امنیت ملیبازداشت1390اردیبهشت 4علیرضا رجایی

نامعلومبازداشت1390تیر مهرداد سرجویی

نامعلومبازداشتهادي احمدي

؛ 1390شهریور27امیرعلی عالمه زاده
الف سپاه 2بند 

پاسداران در زندان 
وینا

نامعلومبازداشت

روزنامه نگار؛ پس از مصاحبه با بخش بازداشت1390آبان 22حسن فتحی
فارسی بی بی سی بازداشت شد

روزنامه نگار و فعال فرهنگی آذريبازداشت؛ زنجان1390آبان 27داود خداکرمی

؛ بازداشتگاه 1390آبان 30بازداشترژین محمدي
الف سپاه پاسداران در 2

ان اوینزند

وبالگ نگار؛ اقدام علیه امنیت ملی؛ تبلیغ 
علیه نظام و فعالیت هاي حقوق بشري
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مالحظات پایانی کمیته حقوق بشر: 3پیوست 

کمیته حقوق بشر

103نشست 
)1390آبان 13مهر ـ 25(2011نوامبر 4اکتبر ـ 17ژنو، 

یثاق بین المللی حقوق مدنی و م40رسیدگی به گزارش هاي دولت هاي عضو بر اساس ماده 
:سیاسی

2386و 2385، 2384را در جلسه هاي ) CCPR/C/IRN/3(ـ کمیته گزارش ادواري سوم جمهوري اسالمی ایران 
)CCPR/C/SR/2834, CCPR/C/SR/2835 and CCPR/C/SR/2836 ( 2011اکتبر 18و 17خود در روزهاي
.حظات پایانی را به شرح زیر به تصویب رساندمورد بررسی قرار داد و مال) 1390مهر 26و 25(

مقدمه: الف
کمیته از فرصت . ـ کمیته از گزارش ادواري سوم جمهوري اسالمی ایران  و اطالعات موجود در آن استقبال می نماید2

دوره شمول به دست آمده براي از سر گرفتن گفتگوي سازنده با هیات نمایندگی دولت عضو در باره اقدام هاي آن در  
کمیته از دولت عضو به خاطر پاسخ . مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خشنود استيگزارش براي اجرا

يگزارش جمهورنیبه سومیدگیدر رسدیکه بایلیفهرست مسا«به ) CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1(هاي کتبی 
فاهی هیات نمایندگی تکمیل شد سپاسگزار که با پاسخ هاي ش) CCPR/C/IRN/Q/3(»مطرح شودرانیایاسالم
.است

سال 18ـ کمیته با تاسف مالحظه می کند که بین زمان رسیدگی به گزارش هاي ادواري دوم و سوم دولت عضو 3
از طریق اجراي موثر توصیه 103فاصله افتاه است و امیدوار است ارتباط کاري سازنده دولت عضو با کمیته در نشست 

.ایه گزارش ادواري چهارم ادامه یابدهاي جاري و ار

جنبه هاي مثبت: ب
:ـ کمیته از موارد زیر استقبال می نماید4

امضاي پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودك در زمینه شرکت کودکان در درگیري هاي مسلحانه، در سپتامبر ) الف
؛2010

؛2009پیوستن به کنوانسیون حقوق اشخاص معلول در اکتبر ) ب
پیوستن به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودك در زمینه فروش کودکان، فحشاي کودکان و هرزه نگاري در )پ

؛2007باره کودکان در سپتامبر 



59سیاست دولتی اختناق

1994تصویب کنوانسیون حقوق کودك در ژوئیه )  ت

نگرانی هاي اساسی و توصیه ها: پ

عیارهاي اساسی در نظام دولت عضو را مورد مالحظه قرار به بعضی اصول مذهبی به عنوان مارجاعـ کمیته با نگرانی 5
.داد

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ناشی ازدولت عضو باید از رعایت کامل تمام تعهدات
ناشی ازداخلی این دولت به عنوان توجیه عمل نکردن به تعهدات مقرراتاطمینان حاصل کند و به 

.میثاق استناد نکند

حقوق بشر در نظام حقوقی ملی مشخص نشده ز این مساله نگران است که جایگاه معاهده هاي بین المللی ـ کمیته ا6
.است و این مانع اجراي کامل حقوق پیش بینی شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است

صرفنظر از باید اجرا و کاربرد موثر مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را،دولت عضو
.جایگاه میثاق در نظام حقوق داخلی، تضمین کند

هنوز نهاد ملی با صالحیتی براي زمینه حقوق بشر بر اساس اصول دولت عضوکه از این مساله نگران استـ کمیته 7
.تاسیس نکرده است) میثاق2ماده ) (مجمع عمومی134/48قطعنامه (پاریس 

ق بشر را با اختیارات گسترده حقوق بشري مد نظر قرار دهد باید تاسیس نهاد ملی حقودولت عضو
منابع کافی مالی و انسانی در ) مجمع عمومی ـ پیوست134/48قطعنامه (و در راستاي اصول پاریس 

.اختیار آن قرار دهد

نگران ـ با وجود تحول در زمینه آموزش زنان، کمیته از تعداد کم زنان در سمت هاي تصمیم گیري در بخش دولتی8
کمیته همچنین از این نگران است که زنان هرگز در تعدادي از پست هاي دولتی از جمله شوراي نگهبان یا پست . است

26و 2ماده هاي (هاي باال در مجمع تشخیص مصلحت حضور نداشته اند و از بعضی پست هاي دولتی، مثل قضاوت 
.کنار گذاشته شده اند) میثاق

ی را براي افزایش تعداد زنان در مجامع تصمیم گیرنده و قضایی در تمام باید اقداماتدولت عضو
باید در این زمینه برنامه هاي آموزش ویژه و آگاهی بخشی دولت عضو. سطوح و زمینه ها انجام دهد

.براي زنان به اجرا بگذارد

).26و 2ماده هاي (ستنگران اتداوم نابرابري زنان در زمینه هاي ازدواج، خانواده و ارث از ـ کمیته 9

باید قانون مدنی و به عالوه الیحه قانون حمایت خانواده را اصالح کند تا دولت عضو

ضرورت اجازه پدر یا جد پدري براي ثبت ازدواج را ملغا کند؛) الف
به زنان در طالق حق برابر بدهد؛) ب

سالگی 7برابري حق حضانت مادر بر فرزند را، از جمله پس از سن ) پ
فرزند یا ازدواج دوباره مادر، تضمین کند؛
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در صورت فوت پدر ، والیت فرزند را به مادر بدهد؛) ت
حقوق زنان در ارث را با مردان برابر قرار دهد؛) ث
شرط قانونی تمکین زن از مرد را حذف کند؛) ج
شرط اجازه مرد براي سفر زن به خارج را حذف کند؛) چ
ري را ممنوع کند؛چند همس) ح
.اختیار مرد براي منع زن از اشتغال را لغو کند) خ

باید قانونی را براي دادن حق به زنان ایرانی براي انتقال ملیت خویش به فرزندان به دولت عضو
.تصویب برساند

ا آزار و تعقیب، ـ کمیته از این نگران است که همجنس گرایان زن و مرد، دو جنس گرایان، و دگرجنس گونه ها ب10
کمیته همچنین از این نگران است که این اشخاص به خاطر . مجازات هاي ظالمانه و حتا مجازات اعدام روبرو هستند

گرایش جنسی خود با تبعیض روبرو هستند از جمله در زمینه استخدام، مسکن، آموزش و رسیدگی درمانی و نیز حذف 
).26و 2ماده هاي (از زندگی اجتماعی 

باید تمام قوانینی را که در باره افراد به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسی تبعیض لت عضودو
قایل می شوند، آنها را مورد پیگرد و مجازات قرار می دهند و یا ممکن است منجر به تبعیض، پیگرد 

تنها باید اطمینان حاصل کند که هر شخصی کهدولت عضو. و مجازات آنها شوند، ملغا یا اصالح کند
به خاطر عملکرد آزاد و رضایتی جنسی یا گرایش جنسی خود در بازداشت است فورا و بدون قید و 

باید تمام اقدام هاي الزم در زمینه قانون گذاري و مرحله اجرا و نیز دولت عضو. شرط آزاد شود
له در زمینه اقدام هاي دیگر را براي حذف و منع تبعیض بر پایه گرایش جنسی را انجام دهد، از جم

دسترسی به اشتغال، مسکن، آموزش و رسیدگی درمانی، و حمایت از افراد داراي گرایش جنسی یا 
کمیته باز تاکید می کند . هویت جنسی متفاوت را در مقابل خشونت و حذف اجتماعی تضمین نماید

براین در محدوده که تمام این امور به طور کامل در گستره حقوق ناشی از میثاق قرار می گیرد و بنا
می خواهد اطالعات مشروح در باره بهره مندي دولت عضوکمیته به تاکید از . اختیارات کمیته است

همجنس گرایان زن و مرد، دو جنس گرایان، دگرجنس گونه ها از حقوق ناشی از  میثاق را در گزارش 
.ادواري بعدي خود بگنجاند

خشونت خانگی در قانون مجازات و نیز نبود تحقیقات، پیگرد و مجازات ـ کمیته از نبود مقررات مشخص در باره11
همسر در کمیته همچنین از معافیت شوهر از مجازات به خاطر قتل عمد. براي مرتکبان خشونت خانگی نگران است

.صورت سوء ظن به زنا نگران است

برساند و اقداماتی را براي باید قوانینی را براي جرم انگاشتن خشونت خانگی به تصویب دولت عضو
باید تضمین کند که قربانیان به امکان دولت عضو. مبارزه موثر با خشونت خانگی به اجرا بگذارد

غرامت و حمایت دسترسی فوري داشته باشند، از جمله از طریق تاسیس تعداد کافی خانه هاي امن 
اعمال خشونت خانگی به طور موثري  باید اطمینان حاصل کند که در مورد دولت عضو. براي قربانیان

باید اطمینان حاصل کند دولت عضو. تحقیق شود و مرتکبان آن مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرند
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که شوهر همسر در صورت قتل همسر به خاطر سوء ظن به زنا، از مجازات به خاطر قتل عمد معاف 
.نشود

صادر و اجرا می شود، دولت عضوایش حکم هاي اعدام که در کشور ـ کمیته هنوز از تعداد بسیار زیاد و رو به افز12
دامنه گسترده جرایم اغلب مبهمی که به اجراي مجازات اعدام می انجامد، و تعداد زیاد جرایم مستوجب اعدام و شیوه 

ر به عنوان کمیته همچنین از تداوم اجراي مجازات اعدام در انظار عمومی، و سنگسا. هاي اعدام، به شدت نگران است
کمیته با نگرانی تعداد زیاد اعدام هاي دولتی در مناطق اقلیت نشین را مورد مالحظه قرار داد . شیوه اعدام، نگران است

).7و 6ماده هاي (

باید الغاي مجازات اعدام یا حداقل بازنگري در قانون مجازات را به قصد محدود کردن دولت عضو
، میثاق و نظر عمومی 2، بند 6، به مفهوم مذکور در ماده »جرایممهمترین «مجازات اعدام تنها به 

باید اطمینان حاصل کند دولت عضو. کمیته در باره حق زندگی  مد نظر قرار دهد) 1982(6شماره 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و 14و 6که همواره در صدور مجازات اعدام، الزام هاي ماده هاي 

باید تضمین نماید که هر شخص محکوم به اعدام، پس از دولت عضو. سیاسی کامال رعایت شود
استفاده از تمام راه هاي قانونی فرجام خواهی، از فرصت موثر براي استفاده از حق درخواست عفو یا 

باید اجراي مجازات اعدام در دولت عضوبه عالوه، . کاهش مجازات از مقامات مربوط برخوردار باشد
.سنگسار به عنوان شیوه اعدام را ممنوع نمایدانظار عمومی و نیز 

سالگی مرتکب جرم شده اند، و در 18ـ کمیته از تداوم اعدام کودکان و صدور حکم اعدام  براي کسانی که پیش از 13
).6ماده (، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی منع شده است، به شدت نگران است5، بند 6ماده 

به اعدام کودکان پایان دهد و به عالوه قانون رسیدگی به جرایم نوجوانان و باید فوريدولت عضو
سالگی 18الیحه قانون مجازات اسالمی را با هدف الغاي مجازات اعدام براي کسانی که پیش از 

باید تمام حکم هاي اعدام کنونی براي محکومان به دولت عضو. مرتکب جرم شده اند، اصالح کند
.سالگی مرتکب جرم شده اند، کاهش دهد18از اعدام را که پیش

ـ کمیته از گزارش هاي مربوط به استفاده گسترده از شکنجه و رفتارهاي ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در 14
بازداشتگاه ها، به ویژه در مورد کسانی که به جرایم مرتبط با امنیت ملی متهم یا در دادگاه هاي انقالب محاکمه شده 

کمیته همچنین از به کارگیري اقرارهاي . و به مرگ بعضی از بازداشت شدگان منجر شده، به شدت نگران استاند
.اجباري به عنوان مدرك اصلی در صدور حکم محکومیت در دادگاه نگران است

باید از انجام تحقیقات در باره همه موارد ادعاي شکنجه و رفتارهاي ظالمانه، غیرانسانی دولت عضو
تحقیرآمیز در بازداشتگاه ها، و پیگرد و مجازات متناسب مرتکبان این اقدامات اطمینان حاصل یا

باید اطمینان دولت عضو. باید جبران خسارت متناسب به هر قربانی را تضمین کنددولت عضو. کند
ین حاصل کند که هیچ کس وادار به دادن شهادت علیه خود یا دیگران یا اعتراف به جرم نشود و ا

در دادگاه به عنوان دلیل پذیرفته نشود، مگر علیه اشخاص متهم به شکنجه یا » اعتراف ها«گونه 
.یا اظهارات دیگري صورت گرفته است» اعتراف«بدرفتاري هاي دیگر براي اثبات این که چنین 
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ربوط به قتل، شکنجه و ـ کمیته از این نگران است که تحقیق کامل، غیرجانبدارانه و مستقلی در باره ادعاهاي م15
انجام نشده و مسئوالن بلندپایه به پاسخگویی 1388خرداد 22بدرفتاري هاي دیگر پیرو انتخابات ریاست جمهوري 

).7و 6ماده هاي (فراخوانده نشده اند 

تحقیق کامل، غیرجانبدارانه و مستقلی در باره ادعاهاي مربوط به قتل، شکنجه فورا دیدولت عضو با
انجام دهد و مقاماتی را که 1388خرداد 22اري هاي دیگر پیرو انتخابات ریاست جمهوري و بدرفت

.مسئول تشخیص داده می شوند مورد پیگرد قرار دهد

ـ کمیته از ادامه اجراي مجازات هاي بدنی به وسیله مقامات قضایی و اجرایی، به ویژه قطع عضو و شالق در مورد 16
همچنین از  قانونی دولت عضو. امل دزدي، محاربه و بعضی روابط جنسی نگران استطیف گسترده اي از جرایم، ش

).7ماده (بودن تنبیه بدنی کودکان در خانه، به عنوان حکم دادگاه و در موسسه هاي مراقبتی نگران است 

باید قانون مجازات را به قصد الغاي مجازات بدنی به وسیله مقامات قضایی و اجرایی دولت عضو
باید به صراحت هر شکلی از تنبیه بدنی را در بخش پرورش کودك و دولت عضو. الح نمایداص

59و 49قانون مدنی، ماده هاي 1179آموزش ممنوع کند، از جمله با الغاي توجیه قانونی آن در ماده 
.قانون حمایت از کودکان و نوجوانان7قانون مجازات و ماده 

به استفاده از برگ بازداشت کلی و سفید امضا، بدون اسم متهم و بدون نیاز به ـ کمیته از گزارش هاي مربوط17
).17ماده (بررسی مدارك توسط قاضی نگران است 

باید اطمینان حاصل کند که برگ بازداشت حاوي نام متهم و بر پایه بررسی مدارك به دولت عضو
برگ بازداشت کلی و سفید امضا و باید تمام افرادي را که براساسدولت عضو. وسیله قاضی باشد

. بدون مدرك بازداشت شده اند، آزاد نماید

ـ کمیته از طول میانگین مدت بازداشت هاي پیش از محاکمه و محدود نبودن مدت بازداشت به دستور دادگاه به 18
ارش هاي مربوط به کمیته همچنین از گز. آیین دادرسی کیفري نگران است33وسیله ماموران اجراي قانون در ماده 

).9و 7ماده هاي (بازداشت در انزواي کامل اشخاص در بازداشتگاه هاي غیررسمی نگران است 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، باید تمام اقدامات الزم 9با رعایت کامل ماده دولت عضو
مل، به ویژه از طریق را انجام دهد تا مطمئن شود که مدت بازداشت پیش از محاکمه در قانون و ع
باید براي دولت عضو. نظارت مستقل قضایی و دسترسی فوري به وکیل، بیش از حد طوالنی نشود

حذف بازداشت انفرادي دست به اقدام فوري بزند و براي رعایت آن در عمل مراقبت الزم را انجام 
.دهد

کمیته . ، نگران است240و 209الف، 2، 350دهاي ـ کمیته از وضع بد بازداشتگاه ها، به ویژه در زندان اوین، بن19
همچنین از استفاده از سلول انفرادي، محدودیت غیرمنطقی مالقات هاي خانوادگی و به قرار گزارش محرومیت بسیاري 

).10و 7ماده هاي (زندان اوین از رسیدگی پزشکی، نگران است 3اندرزگاه شماره /350از زندانیان بند 

راي ایجاد یک سیستم منظم و واقعا مستقل نظارت بر بازداشتگاه ها اقدام فوري باید بدولت عضو
میثاق بین المللی حقوق 10و 7انجام دهد و اطمینان حاصل کند که شرایط بازداشت با ماده هاي 

دولت عضو. مدنی و سیاسی و نیز اصول حداقل سازمان ملل براي رفتار با زندانیان سازگار هستند
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وزش ماموران اجراي قانون، مسئوالن قضایی  و ماموران زندان، به طور منظم آموزش باید در آم
حقوق بشر شامل منع شکنجه، شیوه هاي موثر بازجویی، شرایط بازداشت و رفتار با بازداشت 

.شدگان را به عنوان بخش استاندارد برنامه آموزشی آنها قرار دهد

ن، به ویژه دختران جوان در مناطق روستایی، که اغلب از طریق ازدواج ـ کمیته از قاچاق مداوم زنان و کودکا20
).8ماده (شود، نگران است یملیتسه) »غهیص«(موقت 

سال و پیشگیري از آن دست به اقدام 18باید براي مبارزه با قاچاق و فروش نوجوانان از دولت عضو
ي بعدي خود آمار ساالنه دستگیري همچنین درخواست می شود در گزارش ادواردولت عضواز . بزند

.را ارایه نماید1383ها و محکومیت ها بر اساس قانون مبارزه با قاچاق سال 

ـ کمیته از نقض پیوسته تضمین هاي محاکمه عادالنه که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ارایه شده، 21
کمیته همچنین از استناد مسئوالن قضایی به مفهوم . ان استبه ویژه در دادگاه هاي انقالب و دادگاه زندان اوین نگر

.در حکم ها نگران است) مستحق مرگ(» مهدورالدم«

میثاق بین 14باید اطمینان حاصل کند که تمام فرایندهاي قانونی با رعایت کامل ماده دولت عضو
اور حقوقی انتخابی حق داشتن مش) المللی حقوق مدنی و سیاسی انجام شود، از جمله با تضمین الف

) حق اطالع فوري از ماهیت و دلیل اتهام کیفري؛ پ) در تمام مدت بازداشت پیش از محاکمه؛ ب
حق ) اصل برائت؛ ث) دخالت و حضور وکال در تمام پرونده ها، از جمله در مرحله تحقیقات؛ ت

مستحق (»مهدورالدم«باید مفهوم دولت عضو. حق درخواست تجدید نظر) محاکمه علنی؛ و ج
را در توصیف قربانیان حذف کند تا مرتکبان این جنایت ها مورد پیگرد واقع شوند و عدالت ) مرگ

خود در باره حق برابري در دادگاه ها و ) 2007(32کمیته نظریه عمومی شماره . در باره آنها اجرا شود
.یادآوري می نمایددولت عضودیوان ها و حق محاکمه عادالنه را به 

کمیته نگران است که استقالل قوه قضاییه کامال تضمین نشده و در اثر فشار نابجا از سوي قوه مجریه، از جمله ـ 22
. ، و روحانیون ارشد و مسئوالن بلندپایه دولتی، پیش از محاکمه ها در خطر می افتدقضاتیابیواحد نظارت و ارزش

فتواها براي صدور حکم هایی استفاده کرده اند که منافی کمیته همچنین از این نگران است که قضات از قانون شرع و
).14ماده (با حقوق و اصول مشروح در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است 

دست کسب اطمینان استقالل و جانبدارنبودن قوه قضاییه و حمایت از آن يبرادیباباید دولت عضو
ال آزاد از فشار و دخالت قوه مجریه و روحانیت تضمین و کارکرد آن را کامبزندهاي فوري به اقدام 

باید اطمینان حاصل کند که قضات، در تفسیر قوانین و نیز اتکا به اصول مذهبی، دولت عضو. کند
حکم هایی صادر نکنند که در نقض حقوق و اصول مشروح در میثاق بین المللی حقوق مدنی و 

.سیاسی باشد

عضاي اقلیت مسیحی، از جمله دستگیري به اتهام تبلیغ مذهبی و ممنوعیت انجام مراسم ـ  کمیته از تبعیض علیه ا23
کمیته همچنین با نگرانی مالحظه کرده که افرادي که از اسالم به مسیحیت . مسیحی به زبان فارسی نگران است
ان محکوم به ارتداد الزامی الیحه قانون مجازات، مجازات اعدام را براي مرد225گرویده اند دستگیر شده اند و ماده 

).18ماده (خواهد کرد 
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باید دست به اقدام هایی بزند که آزادي دین یا اعتقاد را تضمین نماید، از جمله اطمینان دولت عضو
این مساله تضمین حق همگان را براي تغییر . میثاق18از سازگاري کامل قوانین و عملکردها با ماده 

را به تاکید فرا می دولت عضوکمیته . ید و شرط و کامل در برمی گیرددین به اختیار خود، بدون ق
خود ) 1993(22کمیته نظریه عمومی شماره . الیحه قانون مجازات را حذف کند225خواند تا ماده 

.در باره آزادي اندیشه، عقیده و دین یادآوري می نماید

کمیته . بهایی در داشتن یا پذیرش دین یا اعتقاد ادامه داردـ کمیته از این نگران است که نفی آزادي اعضاي جامعه 24
همچنین نگران است که نقض حقوق اعضاي جامعه بهایی، از جمله بازداشت خودسرانه، زندان بی مورد، مصادره و 

و 20، 19، 18ماده هاي (تخریب اموال، محرومیت از اشتغال و مزایاي دولتی و محرومیت از آموزش عالی ادامه دارد 
27.(

باید احترام کامل به آزادي همگان، از جمله اعضاي جامعه بهایی را، در داشتن یا پذیرش دولت عضو
دین یا اعتقاد به انتخاب خود، و آزادي عمل به دین یا اعتقاد خود در عبادت، مراسم، اعمال و 

. تضمین نمایدآموزش، به طور فردي یا دسته جمعی به همراه دیگران و به طور خصوصی یا علنی، 
باید دست به اقدام هاي فوري بزند تا اطمینان حاصل کند که از اعضاي جامعه بهایی در دولت عضو

مقابل تبعیض در هر زمینه اي حمایت می شود، نقض حقوق آنها فوري مورد تحقیق می گیرد، افراد 
.ودمسئول نقض حقوق آنها مورد پیگرد قرار گیرند و به آنها غرامت موثر عرضه ش

ادامه دارد و آنها از آزادي براي عمل مسلمانان اهل سنتتبعیض در عمل و قانون علیه نگران است که تهیـ کم25
).19و 18ماده هاي (کامل به مذهبشان منع می شوند 

ایيبه طور فردباید آزادي عمل به دین یا اعتقاد را تضمین نماید و این کار می تواند دولت عضو
یادآوري دولت عضوکمیته به . ی انجام شودعلناییو به طور خصوصگرانیبه همراه دیدسته جمع

.می نماید که این حق ساختن عبادتگاه را نیز دربرمی گیرد

ـ کمیته از محدودیت شدید بر آزادي گردهمایی و تشکل نگران است و متوجه شده که برگزاري گردهمایی هاي 26
. است که در قوانین ملی تعریف نشده است» موازین اسالم«شکل ها مشروط به رعایت عمومی و راه پیمایی و تاسیس ت

کمیته همچنین از تداوم گزارش ها در باره آزار و ارعاب، منع و به هم زدن خشونت بار تظاهرات، و دستگیري و 
و وکالي عان حقوق بشرمدافکمیته با نگرانی مالحظه می کند که . نگران استمدافعان حقوق بشربازداشت خودسرانه 

کمیته همچنین مالحظه می . دادگستري اغلب به اتهام هاي مبهمی مثل محاربه یا تبلیغ علیه نظام در زندان هستند
کند که تعداد فعاالن حقوق زن که دستگیر و بازداشت شده اند به ویژه زیاد است، از جمله هواداران و اعضاي کمپین 

).22و 19،21ماده هاي (یک میلیون امضا 

باید آزادي گردهمایی و تشکل را براي تمام افراد بدون تبعیض تضمین کند و تمام دولت عضو
کسانی را که تنها به خاطر استفاده مسالمت آمیز از این حق در بازداشت هستند فورا و بدون قید و 

، وکالي )حقوق زنشامل فعاالن(مدافعان حقوق بشرشرط آزاد نماید، از جمله دانشجویان، معلمان، 
باید از انجام تحقیقات موثر و غیرجانبدارانه در باره دولت عضو. دادگستري و فعاالن سندیکایی

تهدیدها، آزار و حمله به اعضاي این گروه ها اطمینان حاصل کند و، به تناسب موضوع، مرتکبان این 
و نظارت تیفعالس،یتاسنیباید الیحه قانودولت عضو. گونه اقدامات را مورد پیگرد قرار دهد
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را که به تشکیل یک شوراي عالی نظارت بر فعالیت هاي سازمان هاي مردم نهاديسازمان ها
، پلیس، بسیج و سپاه پاسداران وزارت اطالعاتغیردولتی به ریاست وزارت کشور با نمایندگانی از 

.خواهد انجامید، پس بگیرد

به بعد به دست 2008زنامه، مجله و نیز انجمن صنفی روزنامه نگاران از سال ـ کمیته از بسته شدن تعداد زیادي رو27
مقامات دولتی و بازداشت بسیاري از روزنامه نگاران، سردبیران روزنامه ها، سینماگران و کارکنان رسانه ها در پی 

نترنت، فیلترکردن وبگاه کمیته همچنین از نظارت بر کاربرد و محتواي ای. نگران است1388انتخابات ریاست جمهوري 
هاي خبري و تحلیل سیاسی، کاهش سرعت اینترنت و ارسال پارازیت روي فرستنده هاي ماهواره اي خارجی، به ویژه 

).19ماده (، نگران است 1388پس از انتخابات ریاست جمهوري 

وزنامه نگاران باید آزادي بیان و عقیده رسانه هاي مستقل را کامال تضمین نماید و براي ردولت عضو
باید روزنامه نگارانی را که در دولت عضو. امکان انجام حرفه شان را بدون ترس از دادگاه فراهم کند

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی زندانی شده اند آزاد و از آنها 19و 9مغایرت با ماده هاي 
دولت عضو. ر اختیار آنها بگذارداعاده حیثیت نماید و امکان جبران موثر قضایی و جبران خسارت د

باید اطمینان حاصل کند که نظارت بر اینترنت آزادي بیان و امور شخصی را که در میثاق بین المللی 
خود را در ) 2011(34کمیته نظریه عمومی شماره . حقوق مدنی و سیاسی تعریف شده نقض ننماید

.یادآوري می نمایددولت عضوبه 19باره ماده 

کمیته همچنین . یته از پایین بودن شدید حداقل سن ازدواج و متفاوت بودن آن بر اساس جنسیت نگران استـ کم28
).24و 23ماده هاي (از رویه ازدواج هاي اجباري، زودهنگام و موقت دختران جوان نگران است 

دولت عضو. باید تبعیض بر اساس جنسیت را در مورد حداقل سن ازدواج از میان بردارددولت عضو
باید اطمینان حاصل نماید که حداقل سن با موازین بین المللی سازگار باشد و اقدام هاي فعالی را 

.براي جلوگیري از ازدواج هاي اجباري، زودهنگام و موقت دختران جوان در پیش بگیرد

و ) قانون انتخابات مجلس3و 1، بخش هاي28به ویژه ماده (ـ کمیته از الزام به ثبت نام در مبارزه هاي انتخاباتی 29
نگران ) اصالحیه قانون انتخابات مجلس3طبق ماده (حق شوراي نگهبان در رد صالحیت نامزدهاي انتخابات مجلس 

از میان ) 1: (مالحظه نموده است1388کمیته با نگرانی موارد زیر را در باره انتخابات ریاست جمهوري دهم در . است
ناظران بین المللی اجازه ورود و نظارت بر نتایج انتخابات ) 2(ا چهار نفر مورد تایید قرار گرفتند؛ نامزد احتمالی تنه450

) 4(بود؛  شده مخالف قطع يو وبگاه هایاجتماعيبه شبکه هایهمراه و دسترسيتلفن هاسیگنال) 3(نیافتند؛ 
الن سندیکایی حقوق زنان مورد آزار قرارگرفتند فعاالن سیاسی، اعضاي اقلیت هاي دینی و قومی کشور، دانشجویان، فعا

نتایج انتخابات پیش از تایید شوراي نگهبان مورد تایید آیت اهللا خامنه اي قرار گرفت؛ ) 5(و خودسرانه بازداشت شدند؛ 
ر کمیته دستگیري ده ها نفر از مخالفان سیاسی را د. درصد بود100در دو استان تعداد راي دهندگان بیش از ) 6(و 

).25ماده (و نیز انحالل دو حزب سیاسی طرفدار اصالحات را با راي دادگاه با نگرانی مالحظه کرده است 1390بهمن 

3و 1، بخش هاي 28و 3باید اصالحاتی در قوانین انجام دهد که سازگاري ماده هاي دولت عضو ،
لمللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین ا25قانون انتخابات مجلس را با حقوق تضمین شده در ماده 

باید اقدامات الزم را براي تضمین انجام انتخابات به روش آزاد و شفاف، در دولت عضو. تضمین نماید
.سازگاري با میثاق، از جمله از طریق تشکیل یک کمیسیون مستقل نظارت بر انتخابات انجام دهد
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ادي هاي فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیت هاي کشور ـ کمیته از محدودیت ها و شروطی که بر بهره مندي از آز30
عضو مثل کُردها، عرب ها، آذري ها و بلوچ ها برقرار شده، از جمله استفاده از زبان هاي اقلیت ها در مدارس، انتشار 

).27ماده (مجله و روزنامه به زبان هاي اقلیت، نگران است 

دینی و زبانی از حمایت موثر در مقابل باید تضمین کند که اعضاي اقلیت هاي قومی،دولت عضو
تبعیض برخوردار باشند و بتوانند از فرهنگ خود بهره ببرند و زبانشان را در رسانه ها و مدارس به 
کار ببرند، در امور عمومی مشارکت نمایند و امکان چاره جویی موثر در مقابل تبعیض به آنها عرضه 

.شود

لی حقوق مدنی و سیاسی، گزارش ادواري سوم، پاسخ هاي خود به فهرست باید میثاق بین الملدولت عضوـ 31
مسایلی که کمیته مطرح کرده و مالحظات پایانی حاضر را به منظور افزایش آگاهی در میان مقامات قضایی، مقننه و 

. ر نمایداجرایی، جامعه مدنی و سازمان هاي غیردولتی فعال در کشور و نیز عموم مردم در سطح گسترده اي منتش
کمیته . کمیته همچنین پیشنهاد می نماید که گزارش و مالحظات پایانی به زبان رسمی کشور عضو ترجمه شود

درخواست می نماید که در هنگام ارایه گزارش ادواري چهارم خود با جامعه مدنی و سازمان دولت عضوهمچنین از 
. هاي غیردولتی در سطح گسترده اي مشورت نماید

باید ظرف یک سال اطالعات مربوط به اجراي توصیه هاي دولت عضو، آیین نامه کمیته، 5، بند 71اصل ـ طبق32
.باال را ارایه نماید22و 13، 12، 9کمیته در بندهاي 

آبان 11(2014نوامبر2درخواست می نماید که در گزارش ادواري بعدي خود که بناست در دولت عضوـ کمیته از 33
شود، در باره تمام توصیه ها و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور کلی اطالعات مشخص و تسلیم) 1395

.                                                                                                                            به روز  ارایه نماید

.وزارت امور خارجه فنالند به این پروژه کمک کرده و بودجه آن را تامین نموده است
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(FIDH)۱۶۴۵
محاکمبهرجوعحقکسهر،باشدشدهشناختهاوبرايدیگريقانونیااساسیقانونوسیلهبهحقوقآنوبدهدقرارتجاوزموردرافرداساسیحقوقکهاعمالیبرابردر: 8ماده
،طرفیبیومساويدادگاهوسیلهبهدعوایشکهداردحقکاملمساواتباهرکس: 10ماده. نمودتبعیدیاحبس،توقیفسرانهخودتواننمیرااحدي: 9ماده. داردصالحهملی

کاريبزهبهکسهر) الف: 11ماده. بنمایدتصمیماتخاذباشند،کردهپیداتوجهاوبهکهجزاییاتهامهریااوالزاماتوحقوقدربارهدادگاهیچنینوبشودرسیدگیعلناومنصفانه
. گرددمحرزقانونااوتقصیر،باشدشدهتامینازاودفاعبرايالزمهايتضمینکلیهآندرکهعمومیدعوايیکجریاندرکهوقتیتاشدخواهدمحسوبگناهبیباشدشدهمتهم

طریقهمینبه. شدنخواهدمحکوماستشدهنمیشناختهجرمالمللیبینیاملیحقوقموجببهعملآن،ارتکابموقعدرکهعملیانجامعدمیاانجامبرايکسهیچ) ب
یااقامتگاه،خانوادگیامور،خصوصیزندگیدراحدي: 12ماده. شدنخواهداعمالاحديدربارهگرفتمیتعلقبدانجرمارتکابموقعدرکهآنچهازشدیدترمجازاتیهیچ

مورد،حمالتومداخالتگونهاینمقابلدرکهداردحقکسهر. گیردقرارحملهموردنبایدرسمشواسموشرافتودشوواقعسرانهخودهايمداخلهموردنبایدخودمکاتبات
ازوکشوريهرداردحقکیهر) ب. نمایدانتخابراخوداقامتمحلوکندمروروعبورآزادانهکشوريهرداخلدرکهداردحقکسهر) الف: 13ماده. گیردقرارقانونحمایت

...گرددبازخودکشوربهیاکندتركراخودکشورجمله

(FIDH)هاي حقوق بشرالمللی جامعهفدراسیون بیندر باره

براي حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر، جلوگیري از تعدیات و اجراي عدالت در مورد فدراسیون
.کندمرتکبان نقض حقوق بشر فعالیت می

:ستردهاختیارات گ
کندي جهانی حقوق بشرفعالیت میي حقوق تصریح شده در اطالعیهبراي رعایت کلیهفدراسیون :

حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
: یک جنبش جهانی

کشور جهان 100سازمان عضو را در بیش از 164تأسیس شد و امروزه 1922در سال فدراسیون
کند و در سطح ها حمایت میهاي آنها را هماهنگ و از این فعالیتفعالیتفدراسیون.سازدمتحد می

.رودالمللی صداي آنها به شمار میبین
:یک سازمان مستقل

هاي عضو خود با هیچ حزب یا مذهبی مرتبط نیست و مستقل از تمام همانند سازمانفدراسیون
.ها استدولت


