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وجود داردکارنامه حقوق بشر ایران درینقائص فاحش
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فدراسیون بین المللی به گزارش ایران،سازمان ملل رسیدگی کمیته حقوق بشر با پایان یافتنـ 1390آبان 16ژنو، 
نهایی این کمیته در باره ، از مالحظاتایراندربشرحقوقازدفاعجامعهو سازمان عضو آن، جامعه هاي حقوق بشر

استقبال جمهوري اسالمی از پایبندي به تعهدهاي خود در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خودداري
.کردند

دنی و میثاق بین المللی حقوق منقائص فاحشی را در زمینه پایبندي جمهوري اسالمی به بسیاري از مقررات کمیته حقوق بشر 
فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق شده در گزارش مشترك ابرازنگرانی هاي بازتابکهرا مورد مالحظه قرار داد سیاسی

. بودماه اکتبر آن در به کمیته پیش از نشست ایراندربشرحقوقازدفاعجامعهو بشر

در ، ایراندربشرحقوقازدفاعجامعهرئیسو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشرنایب رییس ،عبدالکریم الهیجی
دقیقا ان بدون کمترین ابهامی نشان داده است که ایر«باره مالحظات پایانی کمیته حقوق بشر گفت که رسیدگی به پرونده ایران 

».قرار بود مانع شودمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیکه امضاي را نقض می کند موارد حقوق بشري همان 

از ایران داشت که شدیديانتقادهاي میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیاز مختلفیمورد بخش هاي در کمیته حقوق بشر 
.متعدد بوداز موارد نمونهحقوق زنان، مجازات اعدام، و آزادي هاي اجتماع، تشکل و بیان تنها چند هايبخش

درحق مردان لبسبه منظوردر موارد مختلف از جمله خواست قانون مدنی را از ایرانهمیتاین کدر این زمینه: حقوق زنان
ابراز نگرانی کرد که همچنینکمیته . اصالح کندتغال، اعطاي حق طالق به زنان و منع چند همسري از اشهمسرانشانمنع 
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براي کیفريانونمردانی که همسرانشان را با شک به زنا به قتل می رسانند از مجازات معاف می شوند و خواستار تصویب ق
.خشونت خانگی شد

تعداد قابل در ایران براي که » اعدامتعداد زیاد و رو به افزایش حکم هاي«کمیته حقوق بشر نگرانی خود را در باره :حق زندگی
میثاق بین المللی حقوق با توجه به این گونه موارد نقض . ، ابراز کردصادر و اجرا می شودمبهم و غیرمهم اغلبجرایم توجهی از 

و کودکانگام اعدام ملغا شود و به عنوان اولین مجازات اعدامتوصیه کردند ، کارشناسان کمیته حقوق بشر مدنی و سیاسی
.سال داشته اند متوقف گردد18افرادي که در زمان ارتکاب جرم زیر 

لب اغيوکالي دادگسترافعان حقوق بشر ومد«با بیان این کهرشناسان مستقل کمیته کا:اجتماع، تشکل و بیانهاي آزادي 
، به سرکوب نظریات مخالف از طریق دستگیري ها و »را سپري می کنندزندان حکمبر اساس جرایم مبهمی مثل محاربه 

با تاکید و شد تبعیضهرگونه بدون گان براي همکمیته خواستار تضمین تمام این آزادي ها . سانسور اینترنت اشاره کردند
این الیحه در صورت تصویب به . پس بگیردرا »نهادمردمسازمانهايبرنظارتوفعالیتتاسیسطرح«حکومت را فراخواند تا

.نظارت کمیته اي با شرکت اعضاي سپاه پاسداران و وزارت اطالعات بر جامعه مدنی خواهد انجامید

در زمینه آزادي مذهب، شکنجه و تبعیض بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسینقض ن حال کمیته حقوق بشر در عی
. را خاطرنشان کرددر ایران اساس تمایل جنسی و هویت جنسیتی 

مورد بر تمام قوانین داخلیمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیدوباره تاکید کمیته حقوق بشر که ید یآقاي الهیجی، با تا
بدون تاخیر توصیه هاي کارشناسان سازمان ملل را «به حکومت ایران با تاکید توصیه کرد که استناد ایران ارجحیت و تقدم دارد، 

».گیرددر مسیر اصالح قرار رو به وخامت می رود مدت هاست که حقوق بشر در ایران ناگواربه شدت به اجرا بگذارند تا وضعیت 
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