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درآمدپیش
فهرست انواع . گسترش استروبهو هر روز ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در ایران ازهرجهت فراتر از حد تصور 

هاي غیرانسانی، بازداشتظالمانه و هاي شکنجه و دیگر مجازات: نقض حقوق بشر بسیار طوالنی است
مبهم حتا براي هاي پیوسته بر اساس اتهامآغاز محاکمه که آن همو اغلب بسیار طوالنی پیش از خودسرانه

، اعدام مخالفان و نوجوانان و استفاده از مجازات اعدام براي گیردصورت میصدور و اجراي حکم اعدام 
هاي و گروهها ه زنان و مدافعان حقوق زن، تمام اقلیتافزایش علیغیرمهم، تبعیض شدید و روبه»جرایم«

مدنی و يجامعههاي کوبیدن شدید گروهمذهبی و جوامع قومی، سرکوب هرگونه مخالفت و انتقاد، درهم
ها، نفی شدید بر آنهاي سیاسی از هر گرایشی، افزایش تعداد زندانیان سیاسی و فشارهاي فعاالن و سازمان

...هاو بالگها و مسدودکردن وبگاهها تشکل، بیان و مطبوعات، سانسور کتابیی،آآزادي گردهم
حقوق يبا نگاه به گزارشِ جمهوري اسالمی ایران به کمیتهحاضر را گزارش اولدر چنین شرایطی، طرح 

رك حقوق بشر سازمان ملل در  نیویويکمیتهيبه نشست اولیه) 1390فروردین (2011بشر، ابتدا در مارچ 
حقوق يسپس، کمیته. ارائه کردیم و پیشنهادهایی براي طرح پرسش از جمهوري اسالمی به کمیته دادیم

پس . ها پاسخ دادپرسش طرح کرد و جمهوري اسالمی ایران به آن34ـکارشناس مستقل18شامل ـبشر
را از حقوق بشر در ایران دفاعيحقوق بشر و جامعههاي المللی جامعهفدراسیون بیناز آن، گزارش مشترك 

اکتبر 17(حقوق بشر سازمان ملل يکمیته103به نشست ) 1390مهر 6(2011سپتامبر 28تکمیل و در 
در ژنو که براي رسیدگی به گزارش جمهوري اسالمی ایران و چند کشور دیگر تشکیل ) 2011نوامبر 4ـ 

در اختیار ) 1390شهریور 8(2011ن آگوست حال، گزارش مشترکی را در پایادرعین. ، تقدیم کردیمشد
. حقوق بشر براي ایران، قرار دادیميگزارشگر ویژه،آقاي احمد شهید

اطالعات آن را قرار داده و کاملحقوق بشر سازمان ملل را مورد بازبینی يبه کمیتهشده ارائهاکنون گزارش 
هایی از گزارش ادواري پژوهشی، بخشر این گزارشِد. ایمروز کردهبه) 1390آذر 9(2011پایان نوامبر تا

حقوق يالمللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیتهاجراي میثاق بینيسوم جمهوري اسالمی ایران درباره
را نیز مورد 3هاایران به آن پرسشهاي پاسختعدادي از و 2حقوق بشر از ایرانيکمیتههاي ، پرسش1بشر

.ایمبررسی قرار داده
کرده و نیز در ارائهسال پس از گزارش دوم خود 18وري اسالمی ایران در گزارش سوم خود که جمه
کوشش در در تمام موارد حقوق بشر بدون هرگونه تردید ي کارشناسان کمیتههاي هایش به پرسشپاسخ
اي آن شکست المللی حقوق مدنی و سیاسی و رعایت اصول پایهبندي خود به میثاق بیندادن پاينشانبراي 

از جمله در موارد مربوط به حق آزادي و برابري شهروندان به دور از هر گونه تبعیض، حق : خورده است
یی و تشکل، حق انتخاب و حق برخورداري از آزندگی، آزادي اندیشه، عقیده، دین، آزادي بیان، گردهم

CCPR/C/IRN/3ایران؛ : هاي عضوگزارش ادواري سوم دولت1
CCPR/C/IRN/Q/3؛ »ید در رسیدگی به سومین گزارش جمهوري اسالمی ایران مطرح شودفهرست مسایلی که با«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: قرار دارد
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.عادالنهيموازین قضایی و محاکمه
المللی حقوق ایم خودداري جمهوري اسالمی ایران از اجراي میثاق بیندر گزارش حاضر نه تنها کوشیده

نقض فاحش حقوق بشر در هاي جنبهاي از بعضی ایم ترازنامهمدنی و سیاسی را نشان دهیم، بلکه تالش کرده
بااعتبار هاي پیوسته سازمانهاي باید تاکید کرد که با وجود کوشش4.جمهوري اسالمی به دست دهیم

ي، سندیکایی وحقوق کارگرفعاالن وقفه هزاران مدافع حقوق بشر، بیهاي مللی حقوق بشر و تالشالبین
عظیم يهیی و دیگران، گسترجودانشحقوق زنان، وکالي دادگستري، زندانیان سیاسی، فعاالن سیاسی و 

در را یک موضوع هايجنبهو موارد مربوطه و حتا تمام ها نقض حقوق بشر در ایران پرداختن به تمام موضوع
.سازدیک گزارش غیرممکن می

يتوجه به مالحظات کمیتهکه با خوانیم فرامیرا توصیه، جمهوري اسالمی ایران ارائهبه جاي در اینجا، 
5.ریزي بپردازددرنگ به برنامههاي آن بیاجراي توصیهبراي حقوق بشر 

آذر 19ـ 2011دسامبر 10(حقوق بشر جهانیجهانی حقوق بشر و روز ياعالمیهویبتصگشت در سال
.کنیممیگزارش حاضر را به تمام کوشندگان راه حقوق بشر تقدیم) 1390

)FIDH(حقوق بشرهاي المللی جامعهفدراسیون بین

)LDDHI(دفاع از حقوق بشر در ایرانيجامعه
)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 داردهاي مستقلی منتشر کردهها گزارشموضوع

;full062009.pdf-http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report
;ran_Congress_Farsi_.pdfhttp://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportI

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

المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین2يماده
حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران يکمیته1پرسش 

ها با تضاد آنوقوانین و اصول قانون اساسیيدرباره
.المللی حقوق مدنی و سیاسی استمقررات میثاق بین

بسیاري از حقوق شهروندي از جمله آزادي بیان و مطبوعات، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ظاهراً
با الزام به سازگاري این اما . و تشکل و حقوق زنان و غیره را به رسمیت شناخته استییآگردهمآزادي 

از جمله اصول قانون اساسی که این . شدت محدود و مشروط نموده استها را بهآن،اسالمموازینحقوق با 
، )غیرمسلمانانرفتار با (14، )خانواده(10، )قوانین(4اصل : تصریح شده عبارت هستند ازها شرط در آن

، )آزادي احزاب سیاسی(26، )آزادي مطبوعات و بیان(24، )افراد ملت اعم از زن و مرديبرابري همه(20
14ون اساسی، اصل یکی از بدترین اصول قان). آزادي اشتغال(28و ) پیماییو راهییآگردهمآزادي (27

نفیکنند »که بر ضد اسالم و جمهوري اسالمی ایران توطئه و اقدام«کسانی انسانیِاست که در آن حقوق 
.شده است

نظام جمهوري این اساس، بر.آمیز در سراسر قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم استاین برخورد تبعیض
برابر با قانون الهی در این چارچوب . قانون الهی استوار بر عیار استتمامساالر نظام دینیک اسالمی ایران

عشري شیعه است که پیرو اثنیيشدت محدود گروه بسیار کوچکی از روحانیونِ پیرو شاخهبهتفسیر 
اسالمی از يمحققان برجستهبسیاري از . اي هستندوالیت فقیه و ولی فقیه کنونی آیت اهللا خامنهينظریه

شناس شیعه منقد این نظریه هستند که پایه و اساس بسیاري از موارد نقض حقوق بشر در جمله محققان سر
.رودایران به شمار می

عشري را دین رسمیاثنیيمذهب شیعهآن یعنی »روایت اصیل«قانون اساسی اسالم و :مذهب رسمی
. ر روي کاغذ باقی مانده است، اما این مساله تنها بهرچند درخور احترام هستندمذاهب اهل سنت . داندمی

جمهوري . زرتشتی، کلیمی و مسیحی: قانون اساسی تنها سه اقلیت دینی دیگر را به رسمیت شناخته است
که افراد غیرشیعهسراسر گزارش خود و بیان ایندر»رسمیدینی هاي اقلیت«با اشاره به اسالمی 

گزارش 609بند (»مثل قضاوتها بعضی سمت«د توانننمیجمهور بشوند و غیرمسلمانانتوانند رییسنمی
روشنی این تبعیض نهادینه را بهرا به عهده بگیرند، ) حقوق بشريبه کمیتهجمهوري اسالمی ایران

.استپذیرفته 
توانند نمینیزدیگريهاي طورضمنی پذیرفته که غیرمسلمانان در سمتبهجمهوري اسالمیترتیب، اینبه
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، حتا یک غیرشیعه به سمت وزیر، معاون وزیر، 1357سال اسالمی دریجه، پس از انقالب درنت. قرار بگیرند
.پلیس یا ارتش منصوب نشده استيباالرتبهياستاندار، سفیر یا حتا فرمانده

مختلف هاي مختلف دراویش و حتا مکتبهاي ویژه آیین بهایی، شاخهدیگر، بهيهاو مذهبها دینشماري از 
.سختی مورد آزار و تعقیب قرار دارندپیوسته و بهها و پیروان آنآیندمیبه شمار می غیررسشیعه 

است و 6هر مسلمانی که دست از اعتقاد به اسالم بردارد مرتد. حق وجود ندارنددینان و المذهبان اساساًبی
به مسلمان خود خودبهشخصی که داراي پدر و مادر مسلمان استهر.ممکن است به مرگ محکوم شود

يآزار و اذیت گستردهحاصل کار. دینی را برگزیند، مرتد خواهد بودو اگر دین دیگر یا بیآیدمیباحس
، مسلمانان اهل )اندویژه کسانی که از اسالم به مسیحیت گرویدهبه(پیروان آیین بهایی، دراویش، مسیحیان 

7.دینان استشیعه منقد و بیهاي سنت، گروه

مستوجب اعدامجرایمِدیگر نگاه کنید به 6
:یض علیه اقلیت هاي دینی و جوامع قومی در ایران، نگاه کنید بهبراي گزارش مشروح در باره تبع7

http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
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برابري زنانحقنفیـ 2

المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین26و 3، 2مواد 
حقوق بشر از جمهوري اسالمی يکمیته28و 4، 3، 2هاي پرسش

.زنان، حقوق زنان و زنان زندانی استيایران درباره

هاي قانونآمیز تبعیضتمقررافهرست ناکاملی از . اندقوانین ایران زنان را از حقوق برابر با مردان محروم کرده
:مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسالمی و دیگر قوانین به این شرح است

شوهر سرپرست خانواده است؛
 بدون دالیل شرعی، از حق نفقه برخوردار نیستند؛تمکین به وظایف زناشوییدر صورت عدمزنان
صی را به اثبات برسانند، اما مردان از هیچ زنان براي درخواست طالق از دادگاه باید شرایط مشخ

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

باقی ماترك به خویشاوندان . یابدمیچهارم افزایشکه شوهر فرزندي نداشته باشد به یکدرصورتی
چهارم زنِ زند یا یکتمامی ماترك زنِ بدون فرشوهر اما. گیردمیها به دولت تعلقدور یا در نبود آن

.بردمیداراي فرزند را به ارث
تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند؛ مرد مسلمان چنین محدودیتی نداردنمیزن مسلمان.
برابر با شهادت یک مرد استدر دادرسی شهادت دو زن ،در اکثر موارد.
مرد استيزن نصف دیهبهاي خون.
 هستندمردان از حق چندهمسري برخوردار.

زنانهاي گروه
جدي هاي کنند با آزارها و مجازاتمیکه براي الغا یا اصالح این قوانین و کسب حقوق برابر فعالیتمدافعان حقوق زن

» امنیتی«به اتهامارد، اغلب و در بعضی مواند بسیاري از این زنان مورد آزار و تعقیب قرار گرفته. شوندمیروهروب
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ها دهویژه بهشود و میزنانآزاد ییآگردهمپیوسته مانع جمهوري اسالمی8.اندبه خارج منع شدهبازداشت یا از سفر
که کمپینی عمومی براي الغاي تبعیض جنسیتی در را ) کمپین یک میلیون امضا(برابري تغییر براي عضو کمپین 

.به زندان انداخته است» علیه نظامتبلیغ«و » اقدام علیه امنیت«واهی مثل هاي به اتهامقوانین ایران است،

)کمپین تغییر براي برابري(کمپین یک میلیون امضا
براي تغییر درخواست از مجلس با هدفآوري امضا جمعبراي، این کمپین را 1385گروهی از زنان در مرداد 
دایمی و بازداشت از آن پس، فعاالن کمپین با آزار. آمیز جنسیتی به راه انداختندو اصالح قوانین تبعیض

تن از فعاالن زن براي پرهیز از زندان ها ده. اندزندان دریافت کردههاي ها حکمرو بوده و بسیاري از آنهروب
.اندناگزیر در خارج از کشور پناه گرفته

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

مادران عزادار
.اندبه بعد اعدام، کشته یا ناپدید شده1360يزنانی هستند که فرزندانشان از اوایل دهه»مادران عزادار«

در سکوت آییهمگردفعالیت خود را با1388پس از سرکوب خشن پساانتخاباتی در خرداد مادران عزادار 
تأییدکه از جمهوري اسالمی خواهان ها این مادران و حامیان آن. شروع کردندپارك الله روزهاي شنبه در 

و آزادي ، الغاي مجازات اعدامحق اطالع از محل دفن عزیزان خود10ها،پنهانی در زندانيهاي گستردهاعدام
.اندبودهروروبهی با آزار، بازداشت و دستگیري خودسرانه یهفزایندصورتبهتمامی زندانیان سیاسی هستند، 

در فاطمه رستگارنسبو اللهیلیال سیفو زاده مکونديکرمژیال، نادر حسنیو الهام احسنی،البنین ابراهیمیام
در پارك الله 1388دي 19روز لیافرزانه زین. هایشان دستگیر شدندخانه،1388بهمن 19و 17تاریخ 

روز در 35اللهی زاده مکوندي و لیال سیفکرمژیال . ها به زندان اوین منتقل شدندآنيستگیر شد و همهد
.روز در بازداشت بودند40البنین ابراهیمی و الهام احسنی در حدود ام. بازداشت ماندند و با وثیقه آزاد شدند

به چهار سال زندان 1390فروردین 20زاده مکوندي در ژیال کرمو اللهی لیال سیف
2آنها اطالع پیدا کردند که حکم محکومیتشان به 1390در اواسط آبان . محکوم شدند

سال تعلیقی کاهش یافته و براي گذراندن حکم به زندان اوین 2سال زندان تعزیري و 
ابالغ ها آنپیش از این احضار، نتیجه درخواست تجدید نظر به وکالي. احضار شدند

شده و براي تأییدسال زندان او 2نادر احسنی نیز اطالع یافت که حکم . نشده بود
روز براي مراجعه به زندان مهلت 20این سه نفر . گذراندن آن به زندان اوین احضار شد

.شودمیشان ضبطمراجعه وثیقهداشتند و در صورت عدم
زاده مکونديژیال کرم

2010سپتامبر 15سازمان ملل، A/63/370نیز نگاه کنید به گزارش دبیر کل سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران، سند 8
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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او که . با وثیقه آزاد شد1390تیر 18خیابان بازداشت و در در1390خرداد 22در تاریخ منصوره بهکیش
از دست داده، چندین بار در 1360يهاي زندانیان سیاسی در دههاش را در اعدامشش عضو خانواده

دادگاه 15يدر شعبه1390دي 4آبان مطلع شد که در 14او در تاریخ .هاي اخیر بازداشت شده استسال
.اکمه خواهد شدانقالب اسالمی مح

مهر 17در تاریخ ژیال مهدویانواکرم نقابی.اندنیز مورد آزار قرار گرفتهاز حامیان این مادران دیگر بعضی 
هر دو نفر در انتظار . ماه در سلول انفرادي ماندند5/2، 1389آذر 8بازداشت و پیش از محاکمه در 1389

.نشده استهنوز صادر 1390آذر 9صدور حکم هستند که در 

زنفعاالنِدیگر 
27در ــ»کمپین قانون بدون سنگسار«سسان ؤمدو تن ازـ ـزادهمحبوبه عباسقلیو شادي صدر
ضربه شالق و 74و شادي صدر به شش سال :زندان و شالق محکوم شدندبه غیابی1389اردبیهشت 

دو نفر براي پرهیز از زندان ایران را این.شالقضربه 30زندان و دو سال و نیم زاده به محبوبه عباسقلی
.اندترك کرده
دستگیر شد و در پی اعتصاب غذا و انتقال به 1388دي 10در ـفعال حقوق کودك ـــمریم ضیا

دادگاه انقالب 28يدر شعبه» تبلیغ علیه نظام«به اتهام 1389شهریور 18او در . بیمارستان آزاد شد
.هنوز آزاد بود1390وم شد، اما در اوایل آذر محکزندانیک سال به اسالمی 

پدرش از يجنازهزمانی که براي شرکت در تشییع 1390در خرداد ـعضو مادران صلح ـــهاله سحابی
.درگذشتبه مراسم ماموران امنیتیيحملهاثر در زندان به مرخصی رفته بود، 

.اعدام شدند1389در سال حداقل دو زندانی سیاسی زن
1389اردیبهشت 19، به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر، در کُرد، فعال سیاسی رین علم هولیشی

او براي اعتراف تلویزیونی . دستگیر و سپس به مرگ محکوم شده بود1387او در خرداد . اعدام شد
شکنجه وبه نام پژاك زیر فشار کُردـ به ارتباط با گروه مخالف ـکه روش مرسوم رژیم ایران است ــ

.قرار گرفته بود
در تهران دستگیر 1388دي 6، یک زن ایرانی ـ هلندي، که در تظاهرات ضددولتی زهرا بهرامی

او در دادگاه این . گرم کوکائین اعدام شد500به اتهام دراختیارداشتن 1389بهمن 9شده بود، در 
وزارت اطالعات در زندان 209در بند » جسمانی و روانیيشکنجه«اتهام را رد کرد و گفت زیر 
11.اعدام برخوردار نبودحکم خواهی از او از حق فرجام. اوین وادار به اقرار شده است

نفی حق فرجام خواهی از حکم اعدام نگاه کنید به 11
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دولتی و خانوادههاي حقوق زنان در کسب مقام

يبشر از جمهوري اسالمی ایران دربارهي حقوقکمیته3و 2هاي پرسش
هاي وري، داشتن پستجمهحقوق زنان براي نامزدي در انتخابات ریاست

.دولتی و در خانواده است

وجود دارد که باید مورد 3و 2هاي به پرسشهاي جمهوري اسالمی ایران به مسایل متعددي در پاسخ
12.بررسی قرار داد

ها پاسخ7در بند جمهوري اسالمی ایرانجمهوري، امکان نامزدي زنان در انتخابات ریاستيـ دربارهیک
:استمدعی شده 

.نکرده استارائهقانون اساسی 115شوراي نگهبان هیچ تفسیري از اصل 

قانون اساسی 115در اصل »رجال«تفسیر واژه يسخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشی دربارهاما 
:جواب کامال متفاوتی داده است

م در مذکور را به عنوان مرد شناخته است و من هيتاکنون شوراي نگهبان واژه
مذاکرات خود با اعضاي مجلس خبرگان اول رهبري برداشت کردم که نظر مجلس 

13.این واژه توجه به جنس است تا مفهوم مجازي آنيخبرگان هم درباره

.اندشدهمحرومجمهوري از نامزدي در انتخابات ریاستهموارهدر عمل بر این اساس، زنان
براي 1388و 1376هاي پیشین مجلس، در ساليمایندهزن و نيشده، فعال شناختهاعظم طالقانی

.بار صالحیت او را رد کرددو شرکت در انتخابات ثبت نام کرد ولی شوراي نگهبان هر 
:گویدمیحقوق بشريبه کمیتهخود هاي پاسخ8جمهوري اسالمی ایران در بند ـ دو

ان و مجمع قانون اساسی براي عضویت در شوراي نگهب112و 90طبق اصول 
14.وجود نداردتشخیص مصلحت، هیچ محدودیت جنسی 

زنان کرده که آشکارخود هاي پاسخ12در بند با وجود این، جمهوري اسالمی ایران . این اظهار درست است
زنان .اندمجمع تشخیص مصلحت منصوب نشدهیاشوراي نگهبان عنوان فقیه یا حقوقدان به عضویت هرگز به 

CCPR.C.IRN.Q.3.Add.112

تمام . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8308020109: در1383آبان 2حسین الهام، خبرگزاري فارس، دکتر غالم13
.مورد مراجعه قرار گرفته است1390آذر 8پیوندهاي اینترنتی در تاریخ 

است91اصل مورد نظر اصل . این ارجاع جمهوري اسالمی ایران اشتباه است14
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.انند عضو مجلس خبرگان باشندتونمیچنینهم
يبه کمیتهها پاسخ17بند پدر براي ازدواج دختر، جمهوري اسالمی ایران دريالزام اجازهيبارهدرـ سه

:داردحقوق بشر اظهار می
، این شرط فقط براي ثانیاً. فقط براي دختر باکره شرط استپدر ياوال، اجازه

.حفظ منافع آن دختر مقرر شده است

پدر يجسمانی ـ یعنی بکارت ـ باید دختر را ناگزیر از دریافت اجازهیتدهد که چرا یک وضعنمیتوضیحا ام
.شودمی»منافع آن دختر حفظ«کند و در این صورت چرا 

مدعی حقوق بشر يبه کمیتهها پاسخ20در بند والیت فرزندان، جمهوري اسالمی ایران يدربارهـ چهار
:است

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

قرار » والیت قهري پدر و جد پدري«يدرباره) 1180ـ 1194مواد (این ادعا در تناقض آشکار با قانون مدنی 
.دارد
يبه کمیتهها پاسخ23سالمی ایران در بند جمهوري اسفر زن به خارج از کشور، ياجازهيدربارهـ پنج

:مدعی استحقوق بشر 
را الزامی کردهشوهر براي مسافرت زن به خارجيگذرنامه که اجازهصدور قانون 

.در مجلس شوراي اسالمی تحت بررسی است

ی در ینشانهمجلس هیچ بایگانی اینترنتی ی در مجلس اطالعی در دست نیست و در یاز بررسی چنین الیحه
.یافت نشداین ادعاتأیید
به تحریف مقررات قانونی حقوق بشر يبه کمیتهش هایپاسخ24در بند ـ جمهوري اسالمی ایران شش

:سازندپرداخته که چندهمسري را مجاز می
قانون مجازات 645يقانون حمایت از خانواده و ماده16يبر اساس ماده

امکان آن در می ایران منع شده است، اما اسالمی، چند همسري در جمهوري اسال
.ی از جمله جنون زن، محکومیت به حبس، ناباروري وجود داردیشرایط ویژه

براي این دادگاه را ي، بلکه اجازهچندهمسري را منع نکرده1353سال قانون حمایت خانواده درحقیقت 
مکین زن در تعدمهاکی از این شرطی.شودمیشرط نموده است و این اجازه در شرایط معینی صادرکار 

مجلس تحت رسیدگی است داراي مقررات هاي حاضر در کمیسیونه درحالیی کالیحه. برابر شوهر است
شدت آساناما این الیحه داراي مقررات دیگري است که ازدواج موقت را بدون ثبت آن به. مشابهی است



13سیاست دولتی اختناق

.کندمی
، جمهوري اختیار شوهر براي منع زن از اشتغاليدربارهبشر وقي حقکمیتهبه ها پاسخ25دربند ـ هفت

تواند زن را از مینه تنها شوهر،قانون حمایت خانواده18يمادهمدعی است که بر اساساسالمی ایران 
زن نیز از حق برابر بلکه منع کند، اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثبت خود یا زن باشد

.برخوردار استاشتغال در این گونه مشاغل منع شوهر از براي
قیدوشرط قانون مدنی، حق شوهر براي منع زن از اشتغال بی1117يمادهيپایهبر. این ادعا نادرست است

.در قانون حمایت خانواده نیز حقوق شوهر بیش از حقوق زن است. است
یش هاپاسخ40بند سرش، جمهوري اسالمی ایران در اختیار قانونی شوهر براي کشتن هميدربارهـ هشت

:کندادعا میحقوق بشريبه کمیته
المللی با مقررات میثاق بینقانون مجازات اسالمی630يمادهسازگارييدرباره

تحقق شرایط آن . ..شرط تحقق نیست» سوءظنوجود «، حقوق مدنی و سیاسی
سوءظنبر اساس علم باشد و صرفاًبراي مثال، وقوع زنا باید . بسیار سخت است

.کافی نیست

:همسرش باز گذاشته استقتل را در شوهر دست 630ي، مادهجمهوري اسالمی ایرانبر خالف ادعاي 
بهعلموکندمشاهدهاجنبیمردبازناحالدرراخودهمسرمرديهرگاه

وندبرساقتلبهراآنانحالهماندرتواندمیباشدداشتهزنتمکین
15.برساندقتلبهتواندمیرامردفقطباشدمکرهزنکهدرصورتی

جازاتقتل با معافیت از منیز نگاه کنید به 15
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نفی حق زندگیـ3

، 6،9هاي پرسشالمللی حقوق مدنی و سیاسی ومیثاق بین6يماده
حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران به حق زندگی يکمیته25و23
.پردازندمی

استفاده از مجازات اعدام
اجراي مجازات اعدام در کشورهاي محدودیت المللی حقوق مدنی و سیاسی بر میثاق بینبرخالف تصریح 

در این مجازات را جمهوري اسالمیشدت وخیم، مدهاي کشنده یا بهآعمدي با پی» ترین جرایممهم«عضو به 
4ـ 5ه، نکات به عالو16.گیرندقرار نمی» ترین جرایممهم«گیرد که در ردیف میمورد جرایم متعددي به کار

ظاهراًروابط جنسیبه حقوق بشريبه کمیتهجمهوري اسالمی ایران سوم ادواري گزارش 273بند در 
هرگز توضیح نداده جمهوري اسالمی ایران. پردازند که در اسالم ممنوع استمیساالنبین بزرگرضایتی 

.باید با اعدام مجازات کردگیرند که میقرار» ترین جرایممهم«است چرا این روابط در ردیف 
. عمد حذف کرده استمستوجب اعدام را به» جرایم«به عالوه، همان بند از گزارش جمهوري اسالمی دیگرِ 

يکمیته) به بعد43بند (6درنتیجه، جمهوري اسالمی در گزارش خود و نیز در پاسخ هایش به پرسش 
نگاهی به دیگر جرایمی که در . داندمی»ترین جرایمهمم«توضیح نداده چرا این جرایم را از جمله حقوق بشر 

اغلب در ردیف جرایم عمدي با ها آندهد کهمینشاندر زیر ایران مستوجب مجازات اعدام هستند 
17.مدهاي کشنده یا بسیار وخیم قرار ندارندآپی

مستوجب مجازات اعدامجرایمِدیگر 
:فهرست کوتاهی از این جرایم از این قرار است

بدون بیان خود ادواري سوم گزارش 39جمهوري اسالمی در بند که »االرضافساد فی«و 18محاربه
حذف کرده است؛کامالًرا ها آن273مجازات مربوطه ذکر کرده، اما در بند 

 ؛انجنسهمجنسی يرابطهزنا و

)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 ندارندنیان عقیدتی مطرح میاین اتهام، به رغم مفهوم آن، در اکثریت قریب به اتفاق موارد علیه زندا18
فهرست ناکاملی : 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



15سیاست دولتی اختناق

 19؛سمعی و بصريمستهجن آثارتولید

برخی موارد سرقت؛
کلی؛برخی موارد صرف مشروب ال
20؛ارتداد

سب پیامبر؛
اخالل در نظام پولی و ارزي.

. ستندمربوط همثل ارتداد و سب پیامبر دینی یا ياقتصادامور به روابط جنسی، یا » جرایم«تمام این 
نه . شودافراد برگشته از اسالم مطرح میعلیه تر اشاره شد، ارتداد اتهامی است که معموالًورکه پیشطهمان

.و نه سب پیامبرشدت وخیم داردد کشنده یا بهمآپیارتداد 

قتل با معافیت از مجازات

موضوع يدربارهجمهوري اسالمی حقوق بشر ازيکمیته8پرسش 
.یا قتل با معافیت از مجازات است» مهدورالدم«

:استمدعی شدهحقوق بشر يبه کمیتهها پاسخ60در بند جمهوري اسالمی ایران 
کس حذف شده و هیچ» مهدورالدم«ينون مجازات اسالمی، واژهقايدر الیحه

از سال . هایی تعیین شده استمجازاتها براي تمام قتل. مستحق مرگ نیست
.به بعد هیچ موردي از این نوع وجود نداشته است2008

. خود باقی استقوتواقعیت دارد، اما موضوع آن بهقانون مجازات اسالمیيالیحهاز » مهدورالدم«واژهحذف 
که درصورتی«را در مواردي مجاز دانسته است، از جملهبدون حکم قاضی مذکور قتل يالیحه303يماده

21.شودنمیمشمول مجازات قصاص» شوهر زانیه«در حال زنا باشند، ) »زانی و زانیه«(مقتوالن 

:ارد ساخته، نوشته استعالوه بر این، شوراي نگهبان در یکی از ایرادهایی که به این الیحه و
حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده خالف موازین ] 303[در این ماده ... 

22.شرع شناخته شد

وبگاه به اعدام طراحان محکومیتنگاه کنید به 19
گزارش جمهوري اسالمی ایران به کمیته حقوق بشر . شگفت این که ارتداد در قانون مجازات اسالمی ذکر نشده، بلکه در قانون مطبوعات آمده است20

.اندرا اعدام تعیین کردهاین منابع فقهی مجازات مرتد. حکم صادر کنند) 526بند(» منابع معتبر فقهی«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
rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/738534?fk_legal_draft_oid=720530http//:در 1388دي 19، 37023/30/88نامه شماره 22
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.خواهد بودمعاف منظور شوراي نگهبان این است که قتل در موارد دیگري هم مشمول عنوان مهدورالدم و از مجازات 

محاربههاماتبهشدهاعدامیااعدامبهمحکوممتهمانِ

متهمان يدرباره23جمهوري اسالمی از پاسخ مشخص به پرسش 
هاي مبهم مثل محاربه طفره رفته و مدعی شده که اتهام به جرم

)هاپاسخ93بند (رود به کار می» هاتروریست«محاربه علیه 

به اعداموبگاهطراحان محکومیت
هاي غیرمجاز ی که در امور سمعی و بصري فعالیتمجازات اشخاصيقانون نحوه«3يمادهيبر پایه

در بهمن وحید اصغريو سعید ملک پورگردند، میاالرض تلقیدر مورد مجرمانی که مفسد فی»نمایندمی
دیوان عالی . به مجازات مرگ محکوم شدند،نگار و ضداسالمیهرزههاي گویا به اتهام طراحی وبگاه1389
حکم بازگردانده يدادگاه صادرکنندهيو به شعبهعید ملک پور را نقض کرده حکم س1390در خرداد کشور
او پس از .به او ابالغ کرده است1390و در اوایل آبان تأییداما دادگاه مذکور دوباره حکم اعدام را . است

به 1389ی به تاریخ فروردین یاصغري در نامه.در بازداشت بوده است1387بازگشت از کانادا در سال 
هایی را قرار گرفت شکنجهشهروز وزیريپور و متهم دیگري به نام ملکتأییدمسئوالن قضایی که مورد 

.را وادار به اقرار به جرایم ناکرده نموده استها آنبرشمرده که

اعدام متهمان به اتهام محاربه
سیاسی هاي رقان مسلح و گروهخواه علیه سامبهمی هستند که به دلهاي االرض اتهاممحاربه و افساد فی

شود حتا اگر اسلحه در اختیار نداشته باشند یا از آن میمسلح و نیز تمام مخالفان سیاسی به کار گرفته
به محاربه متهم شده اعدام شدند2010و 2009هاي قربانیانی که در سالچند تن از.استفاده نکرده باشند

.بودند
 ساله، را به 20ي جودانش، محمد امین ولیاننظر مجازات اعدام ، دادگاه تجدید1389در فروردین

به زندان کرد، ولی این مجازات بعداًتأییداتهام محاربه گویا به خاطر پرتاب سنگ در تظاهرات 
.تبدیل شد

 به اتهام محاربه در اصفهان اعدام شدند) فتحیبرادران(، حداقل دو مرد جوان 13890در اردیبهشت.
1389در دي آقاییمحمدعلی حاجو جعفر کاظمیو 1389در آذر 23علی صارمیوسیادتاکبر علی

سیادت به جاسوسی براي اسراییل و سه نفر دیگر به حمایت از . نیز به همین اتهام اعدام شدند

سال پیش و 20صارمی که در حدود . هاي پس از انتخابات دستگیر شده استاعالم کرده بود که علی صارمی در ناآرامی1388دادستان تهران در دي 23
زندانیان سیاسی 1367هاي قربانیان کشتار سال پس از سخنرانی در جمع خانواده1386را در زندان سپري کرده بود در شهریور 1357پس از انقالب 
.ها دستگیر شدبر سر مزار آن
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مدرکی حاکی از گاه مقامات جمهوري اسالمی ایران هیچ. هاي مخالف در خارج متهم شده بودندگروه
جمهوري که در پاسخ ــ» اقدامات تروریستی«هاي مسلحانه یا اشخاص در فعالیتشرکت این

.نکردارائهـ ـادعا شده ) 65بند (12به پرسش اسالمی ایران 

از حکم اعدامخواهی نفی حق فرجام

46و بند ادواري سوم گزارش 277به ادعاي جمهوري اسالمی در بند 
توانند در دیوان میبه اعدامن ، محکوماحقوق بشريبه کمیتهها پاسخ

.عالی کشور فرجام بخواهند

این است که قانون مبارزه خواهی در بسیاري از موارد، مساله بسیار مهم بودن این فرجامنظر از تشریفاتیصرف
اعدام بر اساس هاي حکم. طورکامل محروم کرده استاین حق بهاز را به اعدام محکومان با قاچاق مواد مخدر 

گردد و تنها این دو مقام حق میرییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور قطعیتأییداین قانون پس از 
تواند به آن اعتراض شود، مییعنی همان مقامی که خواهان حکم اعدام می24را دارنداعدام اعتراض به حکم 

خواهی نقض این محرومیت از فرجام.گرددمیبه دادستان کل محولها اجراي این حکمتأییددر عمل، ! کند
اصول تضمین حمایت از حقوق افراد «المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین14ـ 5ماده مقررات فاحش 

.رودمیبه شمار) 1984مه 25شوراي اقتصادي و اجتماعی مصوبِ 50/1984ينامهقطع(» محکوم به اعدام
در چند سال گذشته رو ها و تعداد این اعدامشودمید مخدر صادرقاچاقچیان موابراياعدام هاي اکثر حکم

هاي آباد مشهد در سالنفر در زندان وکیلها اعدام دهيدربارهویژه معتبري بههاي گزارش. به رشد بوده است
1پس از یک سال سکوت، دادستان مشهد سرانجام در . منتشر شده است) 1390و1389(2011و 2010

و ها او تعداد این اعدام25».ایممرحله اجراي حکم اعدام داشته5در سال جاري طی «فاش کرد که 1390تیر 
.را اعالم نکرد) 1389(پیشمخفی در سال هاي اعدام

حکم اعدام براي متهمین مواد مخدر صادر شده 300خبر داد که 1390خرداد 8در تاریخ 26دادستان تهران
. شودمیزودي اجراکه به

براي مثال، در ماه اردیبهشت . اعدام در مناطق محل زندگی جوامع قومی اجرا شده استهاي یاري از حکمبس
ـ و تعدادي از ـکُرد و آذري هاي محل سکونت اقلیتـغربی ـهاي نفر را در استان14، مقامات دولتی 1390

.ردندجمله چندین نفر از اقلیت عرب زبان را در استان جنوبی خوزستان اعدام ک
اول تعداد اعدام به نسبت جمعیت يو در رتبهدر جهان ها دوم تعداد کل اعداميایران پس از چین در رتبه

مورد 346، 2007مورد اعدام در 317آمار رسمی نشان از . پیوسته رو به رشد استها تعداد اعدام. قرار دارد

فعاالن دیگر زنبراي مثال، نگاه کنید به مورد زهرا بهرامی در . 32قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده 24
1390ماه اول سال از فروردین تا پایان خرداد3یعنی در ظرف 25
.عباس جعفري دولت آبادي در فهرست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا و امریکا قرار دارد26
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رسمی هايها، آمارکاري در مورد اعدامش پنهان، با افزای2010در سال . دارد2009مورد در 388، 2008در 
تا 2011در سال 27.بودمورد 300اعالم نشده بیش از هاي و تعداد اعداماعدام مورد 252حاکی از حداقل 

28.ستاهدر انظار عمومی بودها آنمورد30که بودمورد اعدام اجرا شده 400) 1390مهر 6(سپتامبر اواخر

جمعی در شهرهاي مختلف ادامه داشته است و این روند هاي دستهم اعدام شامل اعداماز آن پس، اجراي حک
. مورد افزایش خواهد داد600به بیش از 2011ها را در سال تعداد اعدامبه احتمال خیلی زیادمداوم

محسوب بدترین سالاز این نگاه به بعد، 1991گذشته، از سال يدر ظرف دو دهه2011ترتیب سال اینبه
29.شدخواهد

در تاریخ و . شده استتر از تعداد اعالمبیشها معتبر حقوق بشري، آمار واقعی اعدامهاي سازمانبه اظهار تمام 
.شودمیاجراي اعدام از خانواده و وکیل زندانی و عموم مردم پنهان نگه داشتهغالب موارد 

پس از انتخاباتهاي قتل

يدربارهجمهوري اسالمی ایران حقوق بشر ازيکمیته9پرسش 
هاي دیگر در زمان انتخابات ریاست ها، شکنجه و بدرفتاريقتل«

.بود» و پس از آن1388جمهوري سال 

بند (طفره رفته است کامالًصریح از پاسخ تنها یک اظهار نظر کلی کرده و در پاسخ جمهوري اسالمی ایران 
.مینه ضروري استبنابراین، توضیح در این ز). هاپاسخ61

ی که دو تن از نامزدهاي ریاست جمهوري، آقایان موسوي و کروبی، تشکیل داده بودند، در شهریور یکمیته
و منابع دولتی ارقام متفاوتی ارائه ها رسانه30.نفر به دست ماموران امنیتی خبر داد72شدن از کشته1388
نفر 20که اند نفر کشته شده29گفت 1388ن، در مرداد سردار جعفري ، فرمانده کل سپاه پاسدارا.اندکرده

سردار سعید قاسمی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، گفت تعداد 31.اندطرفدار دولت بودهها آناز
مطبوعاتی خود در يجمهور، در مصاحبهنژاد، رییساحمدي32.نفر بوده است30شدگان بیش از کشته

:گفت1390ر شهریو31نیویورك به تاریخ 

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

: نگاه کنید به. مورد بود775، 1991ها در سال مجموع اعدام29
http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report-full062009.pdf

ontent/F8_LIST_KILLED_PEOPLE_NOROUZ/1814729.htmlhttp://www.radiofarda.com/c: نگاه کنید به فهرست در30
31 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090829_bd_jafari_guards.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=WnyeIFTnRe832



19سیاست دولتی اختناق

شدگان از نیروهاي امنیتی و بیش از دوسوم کشته. نفر جان باختند33در مجموع 
سوم کسانی بودند که با نیروهاي امنیتی و پلیس تر از یککم. گناه بودندبیعابران

33.درگیر شده بودند

34.منتشر کرده استمیجمهوري اسالهایی باشد که یک وبگاه طرفدار بر اساس ناماخیر رسد ارقام میبه نظر

يدربارهقاتالن و اجراي عدالت يدربارهیا تحقیق نام و مشخصات قربانیان يارائهاز جمهوري اسالمی ایران
.انداز مجازات معاف ماندهها آنطفره رفته است وها آن
مورد پیگیري قرار دقت جوگر و معتبر است، این موضوع را بهونگاري جستنژاد که روزنامهنم مسیح علیخا

ی به یسرگشادهياو در نامه. پس از انتخابات مصاحبه کرده استبسیاري از قربانیان هاي داده و با خانواده
شدگان تعداد کشته:نوشت1390مرداد 20در حقوق بشر براي ایران، يآقاي احمد شهید، گزارشگر ویژه

از قربانیان را منتشر کرد و 35تن47او نام . ه استنفر افزایش یافت100به بیش از 1388پس از شهریور 
ها تن از قربانیان تاکنون ترسشان را کنار گذاشته و با رسانه53يسپس در گزارش دیگري گفت خانواده

37.اندکه فرزندانشان عضو بسیج و طرفدار دولت بودهاند تنها دو خانواده گفته36.اندمصاحبه کرده

و نوجوانانکودکان اعدام
بخش اول وحقوق مدنی و سیاسیالمللیبینمیثاق 6)5(يماده

يدربارهبشر از جمهوري اسالمی ایران ي حقوقکمیته7پرسش
.قوانین مربوط به اعدام نوجوانان در این باره است

انون از ق49يماده1يپس از اشاره به تبصرهخود ادواري سوم گزارش 297در بند ایران جمهوري اسالمی
:اظهار کرده استبلوغ شرعی يدربارهمجازات اسالمی 

از تمام کودکان و نوجوانان 25/9/1381مصوب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
اطفال در هاي کرد حاکم بر دادگاهعملاساسبر . کندمیسال حمایت18زیر 
.شوندنمیسال به اعدام محکوم18اخیر، اشخاص زیر هاي سال

:گویدمیبشري حقوقکمیتههاي به پرسشها پاسخ54س در بند و سپ

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

همانجا37
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تا 9کودکان يدربارهدادگاه قانون مجازات اسالمی، يالیحه87ياساس مادهبر
شوند بنا به مورد تصمیم خواهد میسال شمسی که مرتکب جرایم تعزیري15

.گرفت

سن بلوغ پسران و يدربارهرا ) 1ـ تبصره 1210يهماد(قانون مدنی مقرراتمذکور يالیحه146ياما ماده
سال 5/14پسران بابر اساس سال شمسی،یعنی کند، میرا تکرارـسال قمري ـ9سال و 15ــدختران 

به . از مسئولیت کیفري برخوردار هستند و ممکن است حتا به مرگ محکوم شوندسال 7/8دختران با و سن
ی یهیچ اشارهبه آن استناد کرده جمهوري اسالمی که گزارش »اطفال و نوجوانانحمایت از قانون«در عالوه 

.استنشدهیا معافیت کودکان از مجازات اعدام مصونیت به 
» اخیرهاي اطفال در سالهاي عملکرد حاکم بر دادگاه«، خوددر گزارش برخالف ادعاي جمهوري اسالمی ایران

اند؛ اجرا کردهسریع سال را به اعدام محکوم کرده و حکم را 18نوجوانان مجرم زیر یا ها این دادگاه. دوگانه بوده است
.اندسالگی در زندان نگه داشته و سپس اعدام کرده18را تا سن ها آنیا پس از محکومیت به اعدام

عدام در خوزستان ا1390و یک نوجوان نیز گویا در اردیبهشت در بندرعباس 1390دو نوجوان در فروردین 
به اتهام قتل مردي در حین نزاع رضا مالسلطانیعلیی به نام یساله17نوجوان 1390شهریور 30در . شدند

تیر دستگیر 25او که در . او در دادگاه گفت از خودش دفاع کرده است. در انظار عمومی در کرج اعدام شد
کرد و اعدام در تأییدآن را شهریور 20دیوان عالی کشور در مرداد به مرگ محکوم شد و 29شده بود، در 

.کمی بیش از دو ماه، یعنی در ظرف مدت شهریور اجرا شد30

بشر از جمهوري اسالمی ایران ي حقوقکمیته7بخش دوم پرسش 
. تعداد متهمان نوجوان محکوم به اعدام استيدرباره

:مدعی شده استیشهاپاسخ59ایران در بند جمهوري اسالمی
، شش مجرم در انتظار اجراي حکم اعدام 1390اس آمار موجود، در فروردین بر اس

.نفر محکوم به قصاص بودند13و 

اتهامنوجوان به 140دهند که در حال حاضر بیش از میمعتبر نشانهاي و پژوهشها که گزارشآنحال
38.برندمیبه سراعدامدر انتظار اجراي حکم اند سالگی مرتکب شده18تر از جرایمی که در سن کم

: ه کنید بهبراي اطالعات مشروح در باره موارد مشخص، نگا38
http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=3513،
http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=4134 و
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/058/2011/en/0af66a12-ad41-478c-9d9c-
db820cf85de7/mde130582011en.html
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وق قضایی و قانونیناعادالنه، نفی حقهاي ـ محاکمه4

يدربارهحقوق مدنی و سیاسی المللیبینمیثاق 14و9مواد
15و 13هاي موازین قضایی و برابري در برابر دادگاه و پرسش

برگ يدربارهبشر از جمهوري اسالمی ایران ي حقوقکمیته
شده در اثر ید امضا و استناد به اقرارهاي کسببازداشت کلی و سف

.شکنجه و بدرفتاري است

در المللیبینموازین يپایهعادالنه بريبه موازین قضایی و حق محاکمهجمهوري اسالمی توجهی بی
روشنی به1388شدگان پس از انتخابات در مرداد و شهریور بازداشتجمعیدستهنمایشی هاي »محاکمه«

فعاالن سیاسی، شدگان شامل تن از بازداشت100حدود در یک جلسه دادگاه، در. ه شدمشاهد
»اعتراف«بسیاري از این عده وادار به . مورد محاکمه قرار گرفتندو مدافعان حقوق بشر ، وکالنگارانروزنامه

.عالم کردندبودن خود را اهاي تلویزیونی مجرمبرنامهدر » محاکمه«شده بودند و حتا پیش از شروع 
شدگان مورد ها، بازداشتبنا به گزارش. را نیافتندنمایشیهاي به دادگاهاجازه ورود خارجی هاي رسانه

بازداشتبا برگ یا بازداشتبرگ بازداشت بدون 39.بودندقرار گرفتهآمیزخشونتهاي شکنجه و بازجویی
نگام بازداشت، بازداشت طوالنی در هبازداشتبرگندادن مدارك شناسایی یا نشانسفید امضا، 

هاي قاضیان در مواردي حکم. روند نه استثنامیاعده به شمارقنزد قاضی اعزام بهدستگیرشدگان پیش از 
که صدها نفر دستگیر و به بازداشتگاه بدنام کهریزك 1388کنند، مثل تابستان میبازداشت گروهی صادر

.در حبس درگذشتندشدگان آناعزام شدند و چند تن از بازداشت
بر قضایی هستند که تحصیلی و مدارك آموزشبسیاري از قاضیان در جمهوري اسالمی ایران روحانیونی فاقد 

با دادن اختیار جمهوري اسالمی.اندی و غیردانشگاهی به سمت خود منصوب شدهیاساس تحصیل حوزه
ها آنداده است وها آنوسیعی بهقدرت40»علم قاضی«يگیري و صدور حکم اختیاري بر پایهتصمیم

.کنندمیاستناد» علم قاضی«پیوسته حتا براي صدور حکم اعدام در مورد قتل به 
و آیین دادرسی کیفري که در صورت فقدان قانون به قاضیان اجازه صدور ) 214اصل (مقررات قانون اساسی 

ادواري سوم گزارش 526در بند سالمی جمهوري او دهد، میفتواهاي معتبر فقهیمنابع و حکم بر اساس 
قاضیان براي صدور باعث اغتشاش شده و در عمل قرار داده، تأییدآن را مورد بشري حقوقکمیتهخود به 

.کنندمیبه منابع و فتواهاي معتبر متفاوت استناد»جرم مشابه«يدربارهحکم 

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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1388جمعی در تهران، مرداد دستهيمحاکمه

موازین قضاییاعتنایی بهبی
اعتنایی کامل خود را به موازین قضایی قضایی جمهوري اسالمی ایران در موارد مختلف بیهاي باالترین مقام

، تنها سه روز پس از تظاهراتی بسیار گسترده در تهران، 1388آذر 29در روز براي مثال، .اندنشان داده
دستگاه قضایی براي اعدام حداقل سه تن از زمع«: اي گفتاالسالم محسنی اژهدادستان کل کشور حجت

از بارها دیگر نیز يبلندپایههاي مقام» .جدي استاند شدگان ظهر عاشورا که محارب شناخته شدهبازداشت
.اندمنبر نماز جمعه خواهان اعدام معترضان شده

رسیده از هاي پرونده«:دادقرارمورد تاکید اهللا محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور، آیترا همین روش 
رسیدگی به ... شودمیدر دیوان عالی کشور رسیدگیروز10تر از کمدادگاه کیفري با حکم اعدام در 

دفاع متهم یک ساعت یا چند ساعت ... صادر شده بسیار آسان استها آنهایی که حکم اعدام برايپرونده
41».وشن استوضوح رتر چون جرم مجرمان خطرناك بهاست نه بیش

مثل بسیاري دیگر از سیاسی، هاي ویژه در پروندهبهها، ، صدور حکم و تجدیدنظر در حکمهامحکومیتوضع 
دادگاه يمهم سیاسی به سه شعبههاي بسیاري از پرونده. ی استیدر وضعیت آشفتهقضاییه،يامور قوه

سنگین هاي احتمال زیاد براي متهمان حکمشود که به ارجاع می) 28و 26، 15هاي شعبه(انقالب اسالمی 
دادگاه تجدیدنظر مشخصی ازهاي سپس، درخواست تجدیدنظر به شعبه. کننداز جمله اعدام صادر می

همین وضع در دیوان . نمایندمیتأییددادگاه بدوي را هاي حکمگردند که میارجاع) 54و 36هاي شعبه(
سیاسی و اتهام هاي ویژه در پروندهـ بهـاعدام را هاي ی حکمخاصهاي عالی کشور برقرار است که شعبه

.دهندمیقرارتأییدـ در مدت بسیار کوتاهی مورد رسیدگی و ـمحاربه 
دیوان [يسه شعبه«: کندمیتأییدآیت اهللا محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور، نیز این موضوع را 

شرار، جنایتکاران، متجاوزان، محاربین، سارقان و مجرمان اهاي رسیدگی به پروندهيویژه]عالی کشور
.»خطرناك است

1388اسفند 25خبرگزاري نیمه رسمی مهر، 41
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، غیرانسانی یا ظالمانههايو رفتارها ـ منع شکنجه و مجازات5
تحقیرآمیز

حقوق مدنی و سیاسی به شکنجه و المللیبینمیثاق 10و7،9مواد
. دازندپرتحقیرآمیز مییاغیرانسانیظالمانه،رفتارهايوها مجازات
بشر از جمهوري اسالمی ي حقوقکمیته16و9،11هاي پرسش
ادعاي يدربارهموارد شکنجه و بدرفتاري، تحقیق يدربارهایران 

ها و بندهاي مختلف زندان اوین شکنجه و شرایط در بازداشتگاه
.هستند

شکنجه
طوالنی محکوم شدند، هاي داندستگیر و به زن1388تعدادي از زندانیان عقیدتی که پس از انتخابات 

جزییات شکنجه و بدرفتاري در دوران بازجویی و حتا پس از آن را شرح ها آنکه دراند هایی نوشتهنامه
.کنیمارائههایی از انبوه اسناد موجود را توانیم نمونهمیجا تنهادر این.اندداده

جمهوري رهبر به 1389شهریور 18ی به تاریخ یدر نامهعبداهللا مومنی
از ضرب و جرح شدید، فشردن گلو تا حد نزدیک به خفگی و اسالمی 

توالت توسط بازجویانش، حبس يداشتن سر وي در کاسهبیهوشی، و نگه
، )متري2/2متر در 6/1در یک سلول (روز 86در سلول انفرادي براي 

اذیت جنسی، وادارشدن توسطتهدید مکرر به اعدام ، تهدید به آزار و
دادگاه سخن يبازجویانش براي تمرین اعترافات ساختگی قبل از جلسه

او، و سایر ياعالم کرد که صلواتی، قاضی پروندهچنینهموي . گفت
قضاییه فاقد استقالل بوده و بازجویان و ماموران اطالعاتی در يمقامات قوه

42.اندحد داشتهوي نفوذ بیيروند محاکمه

عبداهللا مومنی

، یک زندانی دیگر، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و رییس دفتر سیاسی روساي جمهور ه کرمیحمز
: ، به موارد زیر اشاره کرد1389مرداد 11تاریخ دادستان کل در ی به یپیشین رفسنجانی و خاتمی، در نامه

، در دادگاهآماده ازپیشخواندن متن کردن افراد خانواده، اجبار به ، و بازداشت و زندانیتجاوزوتهدید به اعدام 
تا حد بیهوشی، محرومیت از دسترسی به وکیل و فشردن گلو ضرب و شتم، محرومیت از مراقبت پزشکی، 

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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سال زندان خود را11کم محکومیت در سلول انفرادي بود و اکنون حماه و نیم 4او . حقوق دیگر
43.گذراندمی

فجایع بازداشتگاه کهریزك را 1388و از اولین کسانی که در تابستان نگار زندانی، ، روزنامهمهدي محمودیان
اش در نامهدر او . منتشر شد1390اردیبهشت 19نوشت که در جمهوري اسالمیی به رهبریافشا کرد، نامه

.زندانیان عادي و سیاسی شهادت داددستههر دو مورد 
) شهر و کچوییاوین، رجایی(یک مدتی را گذرانده است مواد مخدر در سه زندانی که او در هر: زندانیان عادي

با کمک پناه لواط و تجاوز مجرمان خطرناك و باسابقه به زندانیان جوان بی. راحتی در دسترس استبه
.دیگر رایج استهاي امري عادي است؛ ایدز و هپاتیت و بیماريزندانبانان در زندان رجایی شهر

هایی پرداخت که خود و بیش و بدرفتاريها از نامه، او به شرح شکنجهدر بخش دیگري:سیاسیزندانیان 
شهر از اوین و رجاییهاي در بندهاي مختلف زندانگو با اووگفتطرف نفر از زندانیان عقیدتی200از 

فحاشی ؛بستن چشم در هنگام بازجویی: از جمله مواردي که او خاطرنشان کرده است.اندسر گذرانده
باتوم و یا و استفاده از مثل انتظار براي بازجویی با لباس زیرروحیزندانیان، تحقیر جنسی و رکیک به 

تهدید به بازداشت اعضاي ؛غیرواقعیدروغ، تهدید و نیرنگ براي کسب اعتراف ؛ی شبیه آنیوسیله
صدور احکام ؛هنامخانواده؛ اقدام به بازداشت اعضاي خانواده براي اجبار زندانیان به خواندن اعتراف

تماس با همسران ؛به درخواست طالقها آنتماس با همسران زندانی براي وادارکردن؛دروغین اعدام
ضرب و شتم و جرح استفاده از شوکر برقی بر روي آلت تناسلی زندانیان، زندانیان براي مقاصد جنسی؛ 

که در اختیار سپاه پاسداران الف اوین2در بند ویژهبهزندانی با کابل و باتوم به دفعات متوالیها ده
اثرات آن را از حالت عادي خارج کرده است وها آنرنگی ناشناس به زندانیان کههاي دادن قرص؛ است

هاي ها در فضاي باز در سرماي شبباقی بوده است؛ رهاکردن متهمین ساعتها در بعضی افراد تا مدت
دو مورد محمودیان شخصِ. دن زندانی با سیلی، مشت و لگدبا لباس زیر براي تنبیه، ززمستان صرفاً

44.اخیر را تجربه کرده است

تحقیرآمیزیاغیرانسانیظالمانه،رفتارهايوها مجازاتدیگر 
یاغیرانسانیظالمانه،رفتارهايوها حقوق مدنی و سیاسی مجازاتالمللیبینکه میثاق با وجود این

یاغیرانسانیهاي ظالمانه،کم مجازات قطع عضو، شالق و دیگر مجازاتتحقیرآمیز را منع کرده است، ح
.آیدشود و به اجرا درمیتحقیرآمیز پیوسته صادر می

قطع عضو
هاي محاربه مقرر قانون مجازات اسالمی قطع دست راست و پاي چپ را به عنوان یکی از مجازات190يماده
انگشت دست راست دزد را در بار اول و پاي چپ او را در بار همان قانون قطع چهار 201يماده. داردمی

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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این مجازات براي دزدان صادر شده و به اجرا درآمده هاي اخیر، تر موارد در سالدر بیش. دوم مقرر کرده است
.است
 آذر 1ها در تاریخ بنا به گزارش45.، دست یک دزد در زندان یزد قطع شد1389آبان 2در روز

دست پنج 1389مرداد 1روز 46.، دست دو دزد در زندان مشهد قطع شد1389ر مه20و 1389
مطبوعاتی در ماه يدادستان اهواز در مصاحبهيبه گفته47.دزد دیگر در شهر کرمانشاه قطع شد

اول این سال چهار مجازات قطع عضو در این شهر به اجرا درآمده ماه 11، در ظرف 1388بهمن 
48.است

دادگاه تجدیدنظر استان 36ي، حکم قطع دست یک دزد در شعبه1390آذر 7ها، در تاریخ بنا به گزارش
49.زودي به اجرا درخواهد آمدشد و این حکم بهتأییدتهران 

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

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

.شوندمحکوم می
ضربه 1390،50شهریور 23شناسی، در روز ي دکتراي جامعهجودانشنگار و ، وبالگسمیه توحیدلو

به خاطر را روز 70دستگیر شده و پیش از آزادي با وثیقه1388خرداد 24او در تاریخ . خوردشالق 
.مبارزه براي حق راي در بازداشت گذرانده بود

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

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

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

سیهاي سیااحزاب و گروهدر بخش ي ملی ایرانجبهه: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به50
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معافیت از مجازات

:اعالم کرده است76و 64در بندهاي جمهوري اسالمی ایران،در پاسخ
شکایت از بدرفتاري و توهین ماموران اجراي قانون 13به بعد، 2007از سال 

به موارد کنان دولتکاريدادستان ویژه. انددستگیر شدهها آندریافت شده و
از اند، مربوطه رسیدگی کرده و در تمام مواردي که متهمان مجرم شناخته شده

دچار ریاست جمهوري پس از انتخابات هاي جمله در مورد کسانی که در ناآرامی
حقوق شهروندي شاکیان و پرداخت ياقدام الزم براي اعادهاند، خسارت شده

و قوانین عمومی کشور، از ر اساس قانون اساسیب... غرامت به عمل آمده است
شکنجه و ،حقوق شهرونديهاي مشروع و حفظ احترام به آزاديجمله قانون

...بدرفتاري با زندانیان ممنوع است

مورد تجاوز نیروهاي امنیتی قرار گاهاز زنان و مردان در بازداشتی یجمهوري، عدهدر پی انتخابات ریاست
ی که دو تن از نامزدهاي انتخابات تشکیل داده بودند و ینزد کمیتهربانیان تجاوز بعداًبعضی از ق. گرفتند
بعضی از این قربانیان به خارج از ایران پناهنده . معتبر حقوق بشري شهادت دادندهاي نزد سازمانسپس 

.ه استه و عدالت در مورد مجرمان اجرا نشدهرگز مورد تحقیق قرار نگرفتاظهاراتاین .اندشده
تشییع که به مراسم نیروهاي امنیتی هاي در اثر ضربه1390، در خرداد »مادران صلح«، عضو هاله سحابی

.این موضوع هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته است.درگذشتحمله کردند پدرش يجنازه
به بعد، 1382از سال ،خشونت عمديبدرفتاري، نبود مراقبت پزشکی و يدربارههایی اساس گزارشبر

فهرست ناکاملی از این .انددرگذشتهدیگرهاي و نیز زنداندر تهران در زندان اوین عقیدتی چندین زندانی 
:زیر استنفر به شرح19قربانیان شامل 

1382تیر تهران، /در زندان اوینهایی به جمجمهزهرا کاظمی، عکاس خبري، در اثر ضربه
 1385دان اوین، تیر یی، زنجودانشاکبر محمدي، فعال
1385مهدوي، زندانی سیاسی، زندان اوین، شهریور اهللا فیضولی
1386کرد، »خودکشی«در همدان گویا وزارت اطالعات یعقوب، پزشکی که در بازداشت موقت زهرا بنی
1386، زندان سنندج، دي کُردي جوان جودانشاللهی، ابراهیم لطف
1387شهر، مهر ندان رجاییعبدالرضا رجبی، زندانی سیاسی، ز

بشر از جمهوري اسالمی ایران ي حقوقکمیته11پرسش 
ظالمانه،رفتارهاياظهارات مربوط به شکنجه و يدرباره

پلیس یا مسئوالن مامورانتحقیرآمیز به دست یاغیرانسانی
.ها استنظارت بر بازداشتگاهيدرباره16زندان و پرسش 
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1387شهر، اسفند ساران، فعال سیاسی، پس از انتقال به بیمارستان از زندان رجاییامیرحسین حشمت
1387نگار، زندان اوین، اسفند امیدرضا میرصیافی، وبالگ
و محمد کامرانی، در تابستانیاالمینفر، محسن روحامیر جواديهاي حداقل سه بازداشتی، به نام

رامین هاي دو تن دیگر، به نام. شدت غیراستاندارد کهریزك درگذشتنددر بازداشتگاه به1388
دیگر که در همان هاي مدهاي شکنجه و بدرفتاريآجاتی کارگر، در اثر پیآقازاده قهرمانی و احمد ن

51.بازداشتگاه متحمل شده بودند پس از آزادي درگذشتند

 1388البرز قاسمی، زندان اوین، بهمن
1389وشتم در بازداشت در کامیاران، مرداد ، پس از ضربکُردرضا بیات، جوان غالم
1390شهر، فروردین چی، زندان رجاییمحسن دگمه
 1390حسن ناهید، زندان اوین، فروردین
 139052هدي صابر، زندانی عقیدتی، زندان اوین، خرداد

 1390ناصر خانی زاده، زندان ارومیه، تیر
قضاییه ایران حتا یک نفر از مجرمان را به خاطر يها مورد رسیدگی قرار نگرفته و قوهاز این پروندهیک هیچ

ناگزیر از انجام نوعی یقضاییه تنها زمانيقوه. خشونت و تعدي ارتکابی به دست عدالت نسپرده است
در ) االمینیحسن روحم(پسر یکی از مسئوالن معلوم شد هاي فوت در کهریزك شد که رسیدگی به پرونده

، مرتضويسعید 53.تحقیقات وجود دارديدربارهبا وجود این، تردیدهاي زیادي . بوده استمیان قربانیان 
جریان درگذشت زهرا کاظمی در سال چندین مورد از جمله در در طورمشخصدادستان پیشین تهران،که به

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

در بازداشتگاه کهریزكتجاوز خشونت و 
در بازداشتگاه کهریزك مرتکب نقض 1388عمومی سال هاي نیروهاي امنیتی که در پی اعتراضيمحاکمه
رسمی، چندین نفر در اثر هاي بر اساس گزارش. ی یافتیشر شده بودند پوشش خبري گستردهبحقوق 

شدت غیرانسانی بازداشتگاه موقت کهریزك در شرایط بههاي دیگر در خشونتوشتم، شکنجه، تجاوز و ضرب
حداقل دو نفر دیگر نیز پس از . مردان به مرگ سه مرد جوان اذعان کردنددولت. جان خود را از دست دادند

زداشتگاه کار و بازداشت به عالوه، دو پزشک که در آن زمان در این با. آزادي از این بازداشتگاه درگذشتند
شدت در شرایط به1388در آبان رامین پوراندرجانیدکتر . جان سپردندکردند، بعداًمینرا درماشدگان
.ضرب گلوله کشته شدبه1389نام عبدالرضا سودبخش در شهریور دکتردرگذشت و یمشکوک
جریانا یها آنينام، سمت و درجهکهاینبدون و مورد محاکمه قرار داد نفر را 12دادگاه نظامی ، 1389در تیر 

شدگان را صادر کرده بودند، ی که دستور بدرفتاري با بازداشتیمحاکمه و پرونده را اعالم کند یا به مقامات بلندپایه
دو تن از متهمان به اعدام و بقیه ، »وجرح منتهی به فوتضرب«بر اساس اتهام . حکم خود را صادر کرد،اشاره کند

خشونت و تجاوز در بازداشتگاه کهریزكنگاه کنید به . اشخاص دیگري هم در شرایط مشکوکی در ارتباط با بازداشتگاه کهریزك درگذشتند51
هاي سیاسیاحزاب و گروهدر بخش ائتالف ملی مذهبی: ي جزییات این مورد نگاه کنید بهدرباره52
کهریزكخشونت و تجاوز در بازداشتگاه نگاه کنید به 53
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متهمان درخواست تجدیدنظر کردند و از آن . شدند» شالق محکومحبس، انفصال از خدمت، جزاي نقدي و«به 
دادستان پیشین تهران، سعید مرتضوي، که در گزارش . منتشر نشده استپرونده پس هیچ خبري از پیگیري 

او . به عنوان مقام قضایی مسئول متهم شد، هنوز در هیچ دادگاهی محاکمه نشده استمجلسيکمیسیون ویژه
.مجریه منتقل شده استيقضاییه به سمتی دیگر در قوهيز قوهبدون سروصدا ا

پزشکیدرمانمحرومیت زندانیان از 

بشر از جمهوري اسالمی ایران به ي حقوقکمیته16پرسش 
. پردازدمی» محرومیت بسیاري از زندانیان از رسیدگی پزشکی«

:هایش مدعی شده استپاسخ76جمهوري اسالمی در بند 
بهداري و نیز بیمارستانی وجود ،350، از جمله در بند ل، در زندان اوینحادرعین

.دکنمیارائهمناسب پزشکی دارد که خدمات 

درکههستندمناسبپزشکیدرمانامکاناتشدت نیازمندبهایراندرعقیدتیرغم این ادعا، بسیاري از زندانیبه
ها آنوادارکردنوتربیشفشاربرايها آنجسمانیبدرایطشجمهوري اسالمی از. نداردوجودمختلفهاي زندان

این رفتار در تضاد شدید با .کندمیاستفادهها آنزندانحکمافزایشوتازههاي اتهامطرحیاساختگیاعترافبه
قتصادي در شوراي ا1977مه 13که در تاریخ است اصول استاندارد حداقل براي رفتار با زندانیان 22)2(يماده

دارد که زندانیان بیمار نیازمند به درمان تخصصی باید به میمقرروو اجتماعی سازمان ملل تصویب شد
با وجود این، جمهوري اسالمی پیوسته از رعایت . غیرنظامی منتقل شوندهاي تخصصی یا بیمارستانهاي مؤسسه

.سر باز زده استرسی به درمان مناسب و منظم پزشکی حق زندانیان عقیدتی به دست
مقامات شدت به درمان نیاز دارند، اما حاضر بهحالا بعضی از زندانیانی هستند که درزندانیان عقیدتی زیر تنه

.اندکی در بیرون از زندان محروم کردهرا از حق درمان پزشها آندولتی
آبان 25ي کلیه در تاریخ ریزخونبه علت او . نگار و کارشناس کامپیوتر استیک وبالگحسین رونقی ملکی

رونقی . بازگرداندنداوین براي معاینه به بیمارستان منتقل شد ولی او را پس از چند ساعت به زندان 1390
که بدون ایندولتیمقامات . تاکنون چهار بار تحت عمل کلیه قرار گرفته است1390از اردیبهشت ملکی

.اندمند شود، هر بار او را بالفاصله به زندان بازگرداندهعالجه بهرهالزم براي ميماههاجازه دهند او از زمان سه
برخالف . آبان به زندان بازگشت9آخرین عمل جراحی بر روي او در اوایل آبان انجام شد، ولی او در روز 

جمهوري اسالمی پزشکان متخصص که معتقدند او باید تحت درمان مناسب قرار بگیرد، مقامات ينظریه
.اندشرط این کار را اعتراف ساختگی به جرم در برابر دوربین تلویزیون قرار دادهگویا 

ماه 13مختلف جسمانی و روانی قرار گرفت و هاي دستگیر شد، تحت شکنجه1388آذر 22رونقی ملکی در 
ها یکی از کلیهاو عفونی شد و يدرنتیجه، هر دو کلیه. در بازداشتگاه سپاه پاسداران در بازداشت انفرادي ماند



29سیاست دولتی اختناق

به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پروکسی، تبلیغ علیه او بعداً. آسیب دید% 20و کلیه دیگر % 80
.سال زندان محکوم شد15جمهور به نظام، توهین به مقام رهبري و رییس

سه بار 1389و تیر و آبان 1387قلبی و در اردیبهشت يدچار سکته1387در آذر محمد صدیق کبودوند
هوشی نیز در رنج مربوط به پروستات و کلیه و نیز سرگیجه و بیهاي او از ناراحتی. مغزي شديدچار حمله
، یک پزشک مستقل توصیه کرد که او تحت عمل جراحی پروستات و قلب قرار 1390در خرداد . بوده است

نگار و موسس و رییس او روزنامه.اندردهاو را از امکان درمان پزشکی مناسب محروم کدولتیمقامات . بگیرد
54.است2009بان حقوق بشر در سال جایزه هلمن ـ همت دیدهيسازمان حقوق بشر کردستان و گیرنده

او که هاي ریه. هایش را یافتعمل جراحی بر روي ریهينگار، در اوایل آبان ماه اجازه، روزنامهمهدي محمودیان
درمان بخشی يدر صدور اجازهدولتی ماه تاخیر مقامات 7به علت اند جه آسیب دیدهپس از بازداشت در اثر شکن

آقاي محمودیان افشاگر فجایع بازداشتگاه کهریزك بود که چند تن از معترضان .انداز کارکرد خود را از دست داده
ندان محکوم شد و در سال ز5بازداشت و به 1388شهریور 25او در .  جا درگذشتنددر آن1388در تابستان 

ی سرگشاده به مقام ینامهبه خاطر نوشتن 1390او در اردیبهشت . بردمیشهر به سررجاییيزندان دورافتاده
شکنجه و رفتار يگستردهيرهبري که در آن رواج تجاوز و مواد مخدر را در میان زندانیان عادي و استفاده

55.روز به سلول انفرادي افتاد10به مدت ه بودردغیرانسانی علیه زندانیان سیاسی را افشا ک

بازداشت شد و به اتهام توهین به رهبري و تبلیغ علیه 1388تیر 16نگار، در تاریخ ، روزنامهعیسی سحرخیز
او در زمان دستگیري هاي دنده. گذراندمیشهررجاییينظام حکم سه سال زندان خود را در زندان دورافتاده

ریزي داخلی، یک تیم پزشکی از بیرون زندان در بهداري زندان او ، پس از خون1389ر آبان در اواخ. شکست
.را مورد عمل جراحی قرار داد

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

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

57.است

جمهوري تر از یک ماه پیش از انتخابات ریاست، بیش1388اردیبهشت 14، در جودانش، نژادحامد روحی
هاي پس از انتخابات دست به در مورد نقش خود در ناآرامیبازجویانش خوردن از در اثر فریب،شددستگیر 

سال زندان در 11حکم محکومیت او در تجدیدنظر به . اقرارهاي ساختگی زد و سپس به مرگ محکوم شد
هایش از ی از دستنژاد دچار بیماري ام اس است و در اثر آن یکروحی. تبعید در شهر زنجان کاهش پیدا کرد

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
هاي دیگر مذهبیگروه: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به57
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.اش دچار مشکالت جدي شده استکار افتاده و بینایی و شنوایی
تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، در زندان اوین در شرایط بدي ، فعال سیاسی، که اخیراًابوالفضل قدیانی

58.قلبی استيبرد و در خطر سکتهمیبه سر

او که در ها بنا به گزارش. زمند عمل جراحی است، فعال سیاسی، دچار آسیب نخاعی و نیامعصوم فردیس
سال زندان محکوم شده و گرچه دادگاه 6آقاي فردیس به . رفتن نیستبرد قادر به راهمیزندان اوین به سر

.تجدیدنظر حکم او را نقض کرده، هنوز در زندان مانده است
سال زندان را8محکومیت حکم 1386ل از سا، نگار، فعال فرهنگی آذري ایرانی و روزنامهپورسعید متین

.دچار عفونت ریه است1389گذراند و از دي می
او دچار بیماري رماتیسم . گذراندمیسال زندان را4حکم 1388شهریور، معترض خیابانی، از زهرا جباري

.قلبی است و تحت عمل جراحی قرار گرفته است
گذراند و دچار کاهش شدید میسال زندان را6محکومیت حکم 1388نگار، از خرداد ، روزنامهاحمد زیدآبادي

59.وزن به دالیل ناروشن است

گذراند و دچار مشکالت میسال زندان را8محکومیت حکم 1388، فعال سیاسی، از آذر اهللا طبرزديحشمت
.قلبی و فشار خون باال است

ندان در تبعید را در زندان بهبهان در سال ز6محکومیت حکم 1388یی، از تیر جودانش، فعال مجید دري
.گذراند و دچار میگرن است و چند بار در اثر آن بیهوش شده استمیجنوب کشور

او به علت پارگی . گذراندمیسال زندان را5/3محکومیت حکم 1388، فعال سیاسی، از دي کورش کوهکن
قرار گرفته است اما محل جراحی بعداًمینسک زانو که در دوره بازجویی ایجاد شده بود تحت عمل جراحی

.کندمیعفونی شده و خطر قطع پا او را تهدید
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

. گذرانددستگیر شد و حکم محکومیت پنج سال زندان را می1388، فعال سیاسی، در خردادزادهمحسن امین
وادار به 1390با وجود این، در اواخر آبان . او دچار ناراحتی قلبی است و مدتی را در بیمارستان بستري بود

.بازگشت به زندان شد
62.، فعال سندیکایی زندانی، نیازمند رسیدگی پزشکی فوري استرضا شهابی

هاي سیاسیاحزاب و گروهدر بخش جبهه مشارکت ایران اسالمی و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی: و وضعیت او نگاه کنید بهدر مورد حکم محکومیت58
هاي سیاسیاحزاب و گروه، در بخش آموختگانسازمان دانش: در مورد حکم محکومیت و وضعیت او نگاه کنید به59
شکنجهو آموختگانسازمان دانش: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 مذهبییتبعيبر پایهوقحقازمحرومیت ـ 6

حقوق مدنی و سیاسی المللیبینمیثاق 27و2،18،26مواد
، اندیشه و عقیده را منع دینتبعیض در موارد مختلف از جمله 

بشر از جمهوري ي حقوقکمیته34و22هاي پرسش.اندکرده
.انداسالمی ایران به آزار و تعقیب مسیحیان و بهاییان پرداخته

آیین بهایی
مانند یا این که به زندان میطوالنی در بازداشتهاي شوند و مدتمیدستگیرپیروان این آیین پیوسته

112، 1390اوایل آبانبهایی منتشر کرده، در المللیبینکه جامعه گزارشیبر اساس . گردندمیمحکوم
از جمله این 63.کردندمیزندانی را سپريحکم طوالنیها آنبهایی در زندان بودند که بعضی ازپیرو آیین 

سال زندان 20به 1389در سال ها آنبهایی در ایران هستند که هر یک ازيمدیر جامعههفت عده 
اساس همان گزارش، پنج مرد و دو بر. شدتأیید1390در فروردین محکومیتشانمحکوم شدند و حکم 

ها به یان بهایی محروم از تحصیل در دانشگاهجودانشبه هاي اینترنتی زن نیز به خاطر تدریس در دوره
در نفر از پیروان این آیین 300در حدود هاي قضایی پرونده. اندسال محکوم شده5و 4هاي زندان حکم

.جریان رسیدگی است
ها آننهادهاي دولتی. پیروان آیین بهایی از حق آموزش عالی، ارث، بازنشستگی و حقوق دیگر محروم هستند

اموال و ها ها، خانهگورستان. صادر کنندها آنکنند و حاضر نیستند گواهی کسب براينمیرا استخدام
با وجود این، . شودمیگیرد، تخریب یا مصادرهمیدیگرشان در شهرهاي مختلف مرتب مورد حمله قرار

:مدعی استبشر حقوقيکمیته34از پاسخ هایش به پرسش 116در بند جمهوري اسالمی ایرانگزارش 
به خاطر پیروي مایلیم تاکید کنیم که در جمهوري اسالمی ایران هیچ کس صرفاً

.از بهاییت دستگیر نشده یا تحت پیگرد قرار نگرفته است

مسیحیان
شدن کلیساهایشان در تهران و شهرهاي کرمانشاه و ارومیه در غرب هایی مثل بستهمسیحیان با محدودیت

به عالوه، . هایشان را دارندپخش کتابينقطه از تهران اجازهتنها در یکها آن.اندبودهروروبهایران 
، به خاطر گیرندمیقرارو بدرفتاري پیوسته مورد اذیت و آزار اند که از اسالم به مسیحیت گرویدهیمسلمانان

ي از نوکیشان مسیحی در طول تعداد. گردندطورمنظم به ارتداد متهم میشوند و بهمیباورهایشان محاکمه

نگاه کنید به هاي مختلف دینی در ایران،ي تعقیب و آزار اقلیتبراي بحث مشروحی درباره. آمده است1نام تعدادي از زنان بهایی زندانی در پیوست 63
:ي دفاع از حقوق بشر در ایران درهاي حقوق بشر و جامعهالمللی جامعهگزارش مشترك فدراسیون بین

http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
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.اندفراقضایی از دست دادههاي سالیان جان خود را در قتل
نیز به خاطر تبلیغ آیین خود مورد ) پروتستان(ا و مبلغان تبشیري هکشیش

یوسف مورد ویژه در حال حاضر محکومیت کشیش . تعقیب و آزار قرار دارند
دادگاه تجدید نظر به جاي قانون . به اتهام ارتداد به مجازات اعدام استندرخانی

تأییدحکم اعدام را 1389استناد احکام اسالمی در شهریور بهمجازات اسالمی 
اما، پرونده . حکم اعدام را نقض کرد، دیوان عالی کشور ظاهرا1390ًدر تیر . کرد

توبه آقاي ندرخانی حکم در صورتبه دادگاه اولیه ارجاع شد با این نظر که 
یوسف ندرخانی.و لغو شودامحکومیت 

به یک سال زندان و پنج عضو دیگر کلیسا در شهر شیرازبهروز صادق خانجانی، کشیش 1390در فروردین 
پاسخ 92بند جمهوري اسالمی در 64رغم این خبرها و موارد متعدد دستگیري، آزار و اذیت،به. محکوم شدند

:کندمیادعابشر ي حقوقکمیته22خود به پرسش 
يدرحقیقت، دولت جمهوري اسالمی ایران از نکات طرح شده از طرف کمیته

به خاطر پیروي از دین خود هیچ مسیحیتاکنون زده شد چون محترم شگفت
.دستگیر نشده است

مسلمانان اهل سنت
يتوجهی هستند، از اجازهاستان ایران داراي جمعیت قابل16مسلمانان اهل سنت، با وجود این که در 

درها آنهاينمازخانه. ساختن مسجد در شهرهاي بزرگ مثل تهران، مشهد، اصفهان و غیره محروم هستند
17تاریخ در پس از حمله به آن آباد تهران اهل سنت در سعادتينمازخانه. شودمیزور تعطیلاین شهرها به

د اهل سنت در شهر مشهد، مسجد فیض، تنها مسج. بسته و امام جماعت آن نیز دستگیر شد1390بهمن 
.تخریب شد1372در شمال شرقی ایران، در سال 

حتا از برگزاري نماز جماعت ساالنه عید فطر در منازل 1390و 1389هاي مسلمانان اهل سنت در سال
فراقضایی هاي گذشته چندین روحانی اهل سنت در قتليطی دو دهه.اندخصوصی خود در تهران منع شده

نفر دیگر نیز بازداشت و به زندان محکوم ها ده.اندن و کردستان جان خود را از دست دادهدر بلوچستا
ان پس از محکومیت در بلوچست1387و اسفند 1387روحانی اهل سنت در فروردین 4حداقل .اندشده

حمید، حق اهل سنت در زاهدان و رهبر مذهبی مسلمانان سنی بلوچ، مولوي عبداليامام جمعه. اعدام شدند
.سال زندان محکوم شد10به 1390در شهریور خروج از کشورندارد و داماد او 

دراویش
ها آنبسیاري از اعضاي. استشده مختلف دراویش مورد حمله قرار گرفته و تخریب هاي سلسلههاي عبادتگاه

64 http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
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اللهی نعمتيسلسله.اندهمورد تعقیب قرار گرفته و زندانی شداللهی گنابادي نعمتيسلسلهاعضاي ویژه به
نفر پیروان خود را منتشر کرد که تحت پیگرد قضایی قرار 189فهرستی از 1390گنابادي در فروردین 

65.دارند

یکی از .انداز وکالت محروم و زندانی شدهـ ـکه خود نیز عضو سلسله هستند ـبعضی از وکالي مدافع ایشان ـ
1390اردیبهشت 28ماه زندان محکوم شده بود، در 7، که به جونشدامصطفی این دراویش، مدافع وکالي 

دو .اند، مقامات او را در بند معتادان زندان ساري زندانی کرده90هایی در خردادبنا به گزارش. دستگیر شد
ل این دو و دو وکی.اند، به شش ماه زندان محکوم شدهامیر اسالمیو فرشید یداللهیدیگر، دادگستري وکیل 

يتن از نویسندگان و ویراستاران وبگاه سلسله10، و امید بهروزيو افشین کرمپورهاي به ناممدافع دیگر 
نفري هستند که در پی حمله به پیروان این سلسله در شهر کوار در استان جنوبی 80گنابادي از جمله 
.با وثیقه آزاد شدند1390بان نویسنده و ویراستار وبگاه در آ10.دستگیر شدند1390فارس در شهریور 

مذهبیدیگرهاي گروه
شیعه هاي حتا گروه66.انداعدام شدهها آنو بعضی ازاند نیز قربانی سرکوب بودهیاسینآلو اهل حقپیروان 

، از ی بروجرديینحسین کاظممحمداهللا سید آیتيبراي مثال، حسینیه.اندمنتقد از سرکوب در امان نبوده
اهللا آیت.تعطیل شد1385آمیزي در سال خشونتيحملهدر پیدایی دین از سیاست، طرفداران ج

به او ابتدا به اعدام محکوم شد ولی این حکم بعداً. کاظمینی بروجردي و تعدادي از هواداران او دستگیر شدند
.گذراندمیسال زندان کاهش پیدا کرد و او هنوز این حکم را11

ماه زندان 20محکومیت حکم 1390مرداد 9بار بازداشت، در تاریخ 3نی، پس از ، پژوهشگر دیاحمد قابل
.خود را شروع کرد

aspx-http://121tajalli121.blogfa.com/post.27: نگاه کنید به65
و full062009.pdf-http://www.fidh.org/IMG//pdf/Death_Penalty_report: نگاه کنید به66
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آزادي بیانمنعـ 7
حق يدربارهحقوق مدنی و سیاسی المللیبینمیثاق 19يماده

بشر ي حقوقکمیته23پرسش . و آزادي بیان استعقیدهداشتن 
اد مدافعان حقوق بشر و تعديدربارهاز جمهوري اسالمی ایران 

.وکالي دادگستري زندانی است

جمهوري ویژه پس از ریاستو تشکل چندین سال بود  که پیوسته و بهآییهمگردوضع آزادي بیان، 
جمهوري خرداد رفت، اما پس از انتخابات مورد اختالف ریاستمیرو به وخامت1384نژاد در سال احمدي
نگاران، منقد، روزنامهبه نسبت هاي جنگ خود علیه رسانهمقامات دولتی . این وضع بسیار بدتر شد1388

، سانسور از طریق واحد مبارزه با جرایم اینترنتی. شدت بخشیدندرا نویسندگان و مدافعان حقوق بشر 
.المللی برقرار شدبینهاي رسانههاي و پارازیت فرستادن روي برنامهها و وبالگها مسدودکردن وبگاه

هاي سیاسی سازمان.تعطیلی چندین سازمان حقوق بشري ادامه یافتيادامهباراه آزادي تشکل انع جدي بر سرمو
.اندهبازداشت و به زندان محکوم شدپیوستهها آنو فعاالن67مستقل کارگري سرکوب شدندهاي اتحادیهو

غیردولتی در مجلسهاي الیحه سازمان
هاي ، فعالیت و نظارت سازمانتأسیسطرح «يدربارهاسالمی شور نهایی ، مجلس شوراي 1390در فروردین 

در صورت . آن را کنار گذاشتولی بعداًرا شروع کرد) غیردولتیهاي اصطالح قانون سازمانبه(» نهادمردم
خواهند شد، زیرا روروبهبسیار زیادي هاي با محدودیتمدنیيجامعههاي تصویب این الیحه، سازمان

68.کندمیشدت تهدیدرا بهها این سازمانرات آن استقالل مقر

هاي به خاطر عضویت در سازمانمدافعان حقوق بشر مدت و طوالنیمنظم و بازداشت خودسرانه آزار و اذیت 
.ه استغیردولتی حقوق بشري ادامه یافت

مدافعان حقوق بشر

ي کمیته23هایش به پرسش پاسخ94جمهوري اسالمی در بند 
تعداد مدافعان حقوق بشر و وکالي دادگستري يدربارهبشر وقحق

.زندانی از دادن جواب طفره رفته است

کانون مدافعان حقوق بشر
و چهار نفر از 2003صلح نوبل سال يجایزهيکانون مدافعان حقوق بشر را خانم شیرین عبادي، گیرنده

سس و دیگر اعضاي این کانون پیوسته درطی این هر پنج عضو مو. تشکیل دادند1383انش در سال کارهم

فعاالن کارگري و سندیکایینگاه کنید به 67
سی، اتحادیه ها و کانون وکال قوانین دیگري وجود داردالبته براي احزاب سیا68
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.اندمورد آزار و اذیت قرار گرفتهها سال
از اقامت در خارج از کشور شده بود ناگزیر 1388جمهوري ، که پس از انتخابات ریاستشیرین عباديخانم 

جمعی در دستهنمایشیهاي کیفرخواستی که در محاکمه. به دادگاه انقالب اسالمی احضار شد1389در آذر 
. سنگینی علیه خانم عبادي بودهاي متهم صادر شد شامل اتهام100علیه حدود 1388مرداد و شهریور 

همسر و خواهر او در . هایش را مصادره و به بهاي ناچیزي حراج کردبانکی او و تمام داراییهاي دولت حساب
زدنتلویزیونی و يوادار به انجام مصاحبهبه مدت یک ماه بازداشت شدند و همسر خانم عبادي 1388سال 

.اتهام به او شد
اش در خانه1389خرداد 20رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در تاریخ گو و نایب، سخننرگس محمديخانم 

. برگزار شد1390و خرداد 1389او در بهمن يمحاکمه. روز در حبس انفرادي ماند22دستگیر شد و 
و تبانی علیه امنیت ملی، آییهمگرداو را به اتهام 1390مهر 5در تاریخ انقالب اسالمیدادگاه 26يشعبه

به . سال زندان محکوم کرد11عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه جمهوري اسالمی به 
ح، کمیته او براي تشکیل شوراي ملی صلهاي به کوششاز جملهعنوان مدرك اثبات اتهام ها، حکم دادگاه

اعدام بس کودکان، مالقات وي با زندانیان سیاسی و نیز مالقاتش با انتخابات آزاد، سالم و عادالنه، کمپین 
اهللا مهدي کروبی، اهداي تندیس تالشگر حقوق بشر از سوي کانون مدافعان حقوق بشر به مرحوم آیت

ش از موارد نقض حقوق بشر در ایران گزاريکاري با شیرین عبادي و تهیه، هم1388منتظري در آذر سال 
آذر 9در تاریخ . او به عنوان تالش براي براندازي قلمداد شده استهاي در این حکم، فعالیت. استناد کرد

.بردمیاما در خطر دستگیري خودسرانه به سربودبا وثیقه آزاد هنوز خانم محمدي 1390
:اندت یا محاکمه و زندانی شدهسه عضو موسس دیگرکانون مدافعان حقوق بشر بازداش

وکالت محکوم يسال منع از حرفه10سال زندان و 9، وکیل دادگستري، ابتدا به زادهمحمد سیف.1
.بوداو هنوز در زندان 1390آذر9تاریخ در . شد، اما این حکم به دو سال زندان کاهش پیدا کرد

يسال منع از حرفه10ل زندان و سا9به 1390، وکیل دادگستري، در تیر محمدعلی دادخواه.2
.وکالت و تدریس در دانشگاه محکوم شد

19در بازداشت مانده، دوباره در ها ، وکیل دادگستري، که بارها دستگیر شده و ماهعبدالفتاح سلطانی.3
، بازجویان او را تهدید کردند که به اتهام مشارکت در 1390در مهر . بازداشت شد1390شهریور 
و تبانی علیه امنیت ملی و کسب آییهممدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام، گردکانونتأسیس

سال زندان 20به 2009حقوق بشر شهر نورنبرگ در سال يدریافت جایزهمشروع از طریقنامال 
وزارت اطالاعات در زندان اوین در 209بند هنوز در او،1390آذر 9تاریخ در . محکوم خواهد شد

.بردمینفرادي به سرابازداشت
69:انددیگر کانون مدافعان حقوق بشر نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتهانکارهمو اعضا

وکالي دادگستريدر نسرین ستودهنگاه کنید به به عالوه 69
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محمد . ناگزیر از ترك کشور شد1390، وکیل دادگستري، از بیم تعقیب در فروردین مهناز پراکندخانم 
هادي اسماعیل . ز دانشگاه اخراج شدا1390در فروردین و استاد دانشگاه، ، یک وکیل دادگستري دیگر شریف

و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی، آییهمگردبه 1390در تیر و استاد دانشگاه، وکیل دادگستري،زاده
. او از دانشگاه نیز اخراج شد. عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام متهم شد

، به 1389اسفند 26در کار کانون مدافعان حقوق بشر، قوق بشر و همنگار و فعال ح، روزنامهعبدالرضا تاجیک
سال زندان 6به مخالف هاي ي با گروهکارهمکاري با کانون مدافعان حقوق بشر، و اتهام تبلیغ علیه نظام، هم

، او هنوز 1390آذر 9در . کردتأییدحکم محکومیت او را 1390مهر 28دادگاه تجدیدنظر در . محکوم شد
سه بار 1388او پس از انتخابات ریاست جمهوري . بردمیدستگیري خودسرانه به سرآزاد بود ولی در خطر 

آزادي مطبوعات يجایزه2010تاجیک در سال . دستگیر و بار سوم بیش از شش ماه در بازداشت مانده است
.گزارشگران بدون مرز را دریافت کرد

کمیته گزارشگران حقوق بشر
ودر تهران دستگیر و ناپدید شد1390مرداد8گزارشگران حقوق بشر، در ي، عضو کمیتهرزيکوهیار گود

وزارت اطالعات در 209او گویا در بند 1390در اوایل آذر .بودنامعلومحداقل تا سه ماه داري او محل نگه
زدن به امنیت ملی از طریق و تبانی براي ضربهآییهم، او به گرد1390آذر 9در . بردمیزندان اوین به سر

اشپیگل ] مجله آلمانی[و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با گزارشگران حقوق بشريکمیتهعضویت در 
چهار مامور را ، پروین مخترعمادر او، خانم . یک سال در زندان بود) 1388ـ1389آذر (تر او پیش. متهم شد

اش در در خانه1390مرداد9در تاریخ خودسرانه زداشت بابرگدادن امنیتی لباس شخصی، بدون نشان
در هنوز 1390آذر 9محاکمه شده، اما در 1390ها، او در شهریور بنا به گزارش. کرمان دستگیر کردند

.بردمیبازداشت به سر
.به سه سال زندان محکوم شد1390شهریور 6دستگیر و در 1390مرداد9در تاریخ فرسعید جاللی

دو بار دستگیر شد و چندین ماه را در بازداشت 1388در سال وا نظرآهاريشی
ضربه شالق محکوم شد ولی دادگاه تجدیدنظر 74سال زندان و 6سپس به . گذراند
هنوز با وثیقه 1390آذر9او در . سال کاهش داد4زندان او را به محکومیت حکم 

حال عضو نظرآهاري درعین. بردیمآزاد است اما در خطر دستگیري خودسرانه به سر
در اصفهان 1388اسفند 11در تاریخ نوید خانجانی70.کمپین یک میلیون امضا است

. دستگیر شد و دو ماه در بازداشت و براي مصاحبه تلویزیونی زیر فشار قرار گرفت
تأیید1390سال زندان محکوم شد و این محکومیت در مرداد 12پس از آن وي به 

.بردبود اما در خطر بازداشت خودسرانه به سر میاو هنوز آزاد1390آذر9در . شد
شیوا نظرآهاري

نفی حق برابري زناننگاه کنید به 70



37سیاست دولتی اختناق

»حقوق بشر ایرانيخانه«و »فعاالن حقوق بشرمجموعه «
حکم ها آنبعضی از. دستگیر شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند1388در اسفند این دو گروه تن از فعاالن46

برخی از این . بعضی دیگر با وثیقه آزاد هستند. تعلیقی دریافت کردندهاي یا حکمزندان خود را گذراندند 
ابوالفضل : از این قرار هستندزندان بودندمحکومیت در حال گذراندن حکم هنوز 1390آذر9در افراد که 

).سال3(مهدي خدایی؛ )سال3(محبوبه کرمی71؛)سال12(عابدینی نصر
به سه سال زندان محکوم شد 1390، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، در خرداد نگارهنام، روزعبدالرضا احمدي

دستگیر شده و چهار 1388او در اسفند . برداو در خطر دستگیري خودسرانه به سر می. شدتأییدو این حکم 
.ماه در بازداشت به سر برده بود

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

سال زندان محکوم شد که در 6به 1389مرداد 26سپس در . در بازداشت بود1389
به زندان 1389آذر 14و در تاریخ ا. سال کاهش پیدا کرد1تجدیدنظر به يمرحله

یاسی نگاري و فعالیت سسال محرومیت از روزنامه4با حکم 1390رفت اما در خرداد 
سال در 5/4به زندان رفته و در مجموع گذشته چندین بار يدر دههباقی . آزاد شد

عمادالدین باقی.بسته شد1388در شهریور انجمن حمایت از حقوق زندانیان. استبه سر برده زندان 

تحقیق ي، عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، عضو شوراي ملی صلح، عضو کمیتهکیوان صمیمی بهبهانی
به اتهام و ا. دستگیر شد1388خرداد 23خودسرانه و کمیته دفاع از حق تحصیل، در هاي بازداشتيدرباره

و تبانی براي اختالل در امنیت ملی، شرکت در تظاهرات و صدور اعالمیه در نفی آییهمگردتبلیغ علیه نظام، 
آذر 9در . وم شده استکی محیالیت حرفهاز فعمحرومیت سال 15سالمت انتخابات به شش سال زندان و 

.بردمیبه سردر بازداشت شهر رجاییيدورافتادههنوز در زندان او 1390

وکالي دادگستري
ویژه به وکالیی که به حمله به وکالي دادگستري ادامه داده است، بهجمهوري اسالمی در چند سال گذشته، 

تا از ،کنندمییی و زندانیان عقیدتی دفاعجودانشندیکایی و از فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان، فعاالن س
این وضعیت در عمل .، بکاهددفاع کنندهقضاییخودسرانه قوه هاي رویهتعداد وکالیی که حاضرند از قربانیان 

چندین وکیل دادگستري خودسرانه بازداشت 72.دفاع قانونی از فعاالن حقوق بشر را تبدیل به جرم کرده است
از نیز ناگزیری یاند؛ و عدهشدهروروبهشان اند؛ وکالي دیگري با زندان و محرومیت از اشتغال به حرفهشده

.اندکشور و از آزار و اذیت و بازداشت گریخته

ام یک سال به حکم زندان به اتهام تبلیغ علیه نظ1390سال زندان محکوم شد، اما در آبان 11نگار، ابتدا به عابدینی نصر، فعال حقوق بشر و روزنامه71
.او اضافه شد

1390فروردین19ي دفاع از حقوق بشر در ایران، هاي حقوق بشر و جامعهالمللی جامعهي مشترك فدراسیون بیننگاه کنید به بیانیه72
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با آزار و اذیتشان يحرفهانجامبه خاطر 73دادگستريوکیل 48حداقل ، 1388ـ1390هاي در طی سال
.زندانیت بهموحکمبازداشت و اند، از جملهبودهروروبه

زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادي، نسرین ستوده، محمد سیف: این عده عبارتند از
بهاره کامبیز نوروزي، مهر، شادي صدر، زاده، مهناز پراکند، مهدي معتمديمحمد شریف، هادي اسماعیل

نژاد، مصطفی شعبانی، محمدرضا عظیمی، فروغ فرامرز عبدالهیدولو، امیر رییسیان، اردشیر امیرارجمند، 
کیان، سارا فر، محمد مصطفایی، محمدرضا رزاقی، جاوید هوتنمیرزایی، وحید احمد فخرالدین، محمد اولیایی

شهري، حسن ارثی، مریم کرباسی، زرا قراچورلو، شهرانگیز ابوطالبی کهنهصباغیان، مریم کیان) هاجر(
پور، ، امید بهروزي، افشین کرمجودانشاسالمی، مصطفی کیخسروي، فرشید یداللهی، امیرسرچاهی، آرش 

قاسم ،فرهاديباقرخلیل بهرامیان، حسن یونسی، مائده قادري، اهللا حیدري، مریم قنبري،احسان
رضا صفرزاده، شهره اسفندیارپور، نسیم غنوي، منیژه محمدي، هوشنگ سعدي، فاطمه تمیمی، علیشعله

.پوربابایی

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

:برندمیدر حال حاضر در زندان به سردیگر دادگستري 
ن نوجوانان محکوم به مرگ، زندانیااز با دفاع، وکیل سرشناس حقوق بشري کهنسرین ستوده

و کودکان ) 2003صلح نوبل يجایزهيگیرنده(از جمله شیرین عبادي عقیدتی، فعاالن حقوق بشر 
وي . خودسرانه بازداشت و در اوین زندانی شد1389شهریور 13قربانی تعدي شناخته شده است در 

هاي قاتاش مرتب در مالستوده و خانواده. در بازداشت بود209انفرادي بند هاي چند ماه در سلول
سه هفته از 1390مهر 24در زندان از نکردن از چادر استفادهعلتاو به .اندزندان مورد آزار قرار گرفته

.شد گرچه هیچ قانونی براي الزام زندانیان به استفاده از چادر وجود ندارداش محروم مالقات با خانواده
به قصد اقدام علیه امنیت آییهمو گردتبانی «، »تبلیغ علیه نظام«اتهام به 1389در دي ستوده 

سال محرومیت از اشتغال 20سال زندان و 11به »عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر«و » ملی
1390سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد، اما این حکم در شهریور 20وکالت و يبه حرفه

. کالت کاهش یافتويسال محرومیت از اشتغال به حرفه10سال زندان و 6به 
نقدي محکوم شد يریال جریمههزار 500به » نکردن حجابرعایت«به اتهام 1390فروردین 30در او به عالوه، 

.حقوق بشر در ایتالیا بدون روسري ظاهر شده بوديهچون در یک پیام ویدئویی خطاب به مراسم اعطاي جایز

در مهر ــ متهم محکوم به سنگسار ــیانی ، وکیل مدافع سکینه محمدي آشتکیانجاوید هوتن

شهریور 8حقوق بشر در ایران به تاریخ ي دفاع از هاي حقوق بشر و جامعهالمللی جامعهجزییات مربوط به این عده در گزارش مشترك فدراسیون بین73
.ي حقوق بشر قرار گرفتدر اختیار گزارشگر ویژه1390

کانون مدافعان حقوق بشرنگاه کنید به 74
دراویشنگاه کنید به 75
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.سال زندان محکوم شد11بازداشت و به 1389
سال 2به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در تهران بازداشت و به 1389آذر 25در حسن سرچاهی

.زندان محکوم شد
ل زندان در تهران بازداشت و پس از دو ماه آزاد شد؛ سپس به یک سا1389در بهمن حسن یونسی

براي 1390تیر 18او در . سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم شد5نقدي و يو جریمه
.خود به زندان رفتمحکومیت گذراندن حکم 

یک سال محکومیت در فرودگاه تهران براي گذراندن حکم 1390فروردین 14در سعديقاسم شعله
. ی انتقادي به رهبر محکوم شده بودین نامهاو چند سال پیش به خاطر نوشت. دستگیر شدزندان 

سعدي پس از دستگیري مطلع شد که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبري و ریاست شعله
از اشتغال به وکالت و تدریس در دانشگاه محرومیت سال 10زندان و دیگر در جمهوري به یک سال 

زندان دستگیر شده و محکومیت اندن حکم براي گذر1382در سال شعله سعدي.شده استمحکوم 
او به علت شکنجه در زندان دچار آسیب نخاعی . روز به علت فلج ناقص بدن آزاد شده بود37پس از 

.شده است
.در دست نیستها آنيدربارهتري حداقل دو وکیل دادگستري نیز بازداشت شدند، اما اطالع بیش

ر تهران بازداشت شدد1388تیر 28در تاریخ محمدرضا عظیمی.
شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نزدیکی شیراز به1390اسفند 24در تاریخ باقر فرهادي

.مجروح و پس از آن بازداشت شد

نویسندگان
اخیر همواره به خاطر يو در چند دههو تشکل محروم بوده آییهمگردپیوسته از آزادي بیان، 76نویسندگان

.اندقرار گرفتهدد آزار و پیگرهایشان مورنوشته
ی روشنفکران به یهاي زنجیرهچندین نویسنده، از جمله جعفر پوینده، محمد مختاري و مجید شریف، در قتل

.جان خود را از دست دادند1370و 1360هاي دست ماموران وزارت اطالعات در دهه
کانون نویسندگان ایران، ناگزیر از خروج از ایران در ظرف دهه اخیر، چند تن از نویسندگان، از جمله چندین عضو 

.هایشان تحت فشار قرار گرفتندقضایی یا از طریق محرومیت از انتشار کتابتحت پیگردنویسندگان دیگري . شدند
اکاذیب در يدر شهر یاسوج دستگیر شد و به اتهام توهین، افترا و اشاعه1385اسفند 24در یعقوب یادعلی

هایی از رمان او را دادستان در کیفرخواست خود بخش. روز در بازداشت به سر برد41انی خود دو اثر داست
نشر اکاذیب و توهین به قصد تشویش محاکمه و سپس به اتهام 1386شهریور 1یادعلی در تاریخ . نقل کرد

مقاله 4با شرط انتشار سال2به مدت را ماه از این یک سال 9و دادگاهمحکوم شدبه یک سال زنداناذهان

کانون نویسندگان ایراننگاه کنید به 76
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.تعلیق کردهاي استان محلی در نشریههنري هاي فرهنگیي شخصیتدربارهنویسندهيبه هزینه
1386در اوایل آبان » جهانیهايچهرهشهر،اصفهان«، نویسنده، به خاطر کتابی با عنوان هوشنگ مظاهري

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده ياجازهاین کتاب که با . اطالعات اصفهان بازداشت شديدر اداره
بهاهانت،نظامعلیهتبلیغهایی از جمله با اتهاماو. آوري و خمیر شده بودبود چند ماه پیش از آن جمع

مظاهري در فروردین . بودروروبهروحانیت ازانتقادوهجوواکاذیبنشر،رهبريوامامبهتوهین،مقدسات
.آزاد شدبا وثیقه 1387

که در مرداد ان در جنوب ایران، پس از اینزبگار و مترجم از اقلیت عرب، نویسنده، روزنامهیوسف عزیزي بنی طرف
.شد، به انگلستان پناهنده شدتأییددر دادگاه تجدیدنظر 1388سال زندان محکوم و محکومیت او در آبان 5به 1387

سال زندان محکوم شد که دادگاه 4به دالیل نامعلوم دستگیر و به 1388مهر 29، نویسنده، در زادهجواد ماه
77.آزاد شد1389آذر 3با وجود این، او در . کردتأییدتجدیدنظر آن را 

نگاراننگاران و وبالگمطبوعات، روزنامه

از جمهوري اسالمی ایران 24پرسشبشر در ي حقوقکمیته
، تعداد 2008شده پس از سال تعطیلهاي تعداد روزنامهيدرباره

نگاران، هنرمندان و سینماگران بازداشت و دستگیر شده در روزنامه
.سوال کرده است1388جمهوري پی انتخابات ریاست

حکم ارتداد در «کند کهمیبرد و اعالممیصراحت از اتهام ارتداد نامقانون مطبوعات تنها قانونی است که به
قانون مجازات اسالمی و قوانین ارتداد و مجازات آن در ). 26يماده(خواهد شد » صادر و اجرا] مجرم[حق 
.دانندمیفقهی مجازات ارتداد را مرگهاي اما متن. وجود ندارددیگر 

شدهتوقیفهاي روزنامه
نشریه و روزنامه8شدن تنها به بستههایش پاسخ94در بند ، جمهوري اسالمی ایران 24در پاسخ به پرسش 

.اشاره کرده است2008از سال 
نشریه در 24بنا به گزارش ها، .اندتوقیف شدهسراسري یا محلیروزنامه و مجله ها در ده سال گذشته، ده

در غالب . نده بودممنوع شد1386نشریه در سال 28و1385نشریه در سال 34. بسته شدند1387سال 
ها و روزنامهچند نمونه به جا در این. محاکمه شدندبازداشت و بعداًنگاران این نشریات موارد، بعضی از روزنامه

:کنیممیاشارهگذشته يدر دههشدهتعطیلهاي هنشری

کانون نویسندگان ایراننیز نگاه کنید به 77
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خرداد، فتح، نوروز، یاس نو، دوران، وقایع اتفاقیه، بنیان، اخبار اقتصادي، جامعه، نشاط، صبح امروز،:همانروز
.نوينو، اندیشهيمیهن، صداي عدالت، آینده، هممشارکت، اعتماد ملی، سرمایه، کارگزاران

آفتاب، شهروند نقل، زنان، وسالم، پیام امروز، صنعت حمليآدینه، دنیاي سخن، جامعه:نشریات ادواري
، )يکُرد(، روژه هالت )يکُرد(، پیام مردم کردستان )يکُرد(امروز، ایراندخت، فرهنگ آشتی، راه آینده، آسو

.شنبه، تمدن هرمزگان، حدیث قزوین، سالم جنوب، سفیر دشستان، عصر پنج)ريترکی آذ(دیلماج 

نگارانروزنامه
نگاران دستگیر شده طفره رفته است روزنامهيدرباره24جمهوري اسالمی ایران از جواب مشخص به پرسش 

).هاي جمهوري اسالمی ایرانپاسخ95بند (
نگار و نویسنده دستگیر، بازداشت و زندانی نگار، وبالگوزنامه، صدها ر1388جمهوري پی انتخابات ریاستدر 

در اثر ضرباتی به جمجه اش در رضا افتخاريعلینگار به نام یک روزنامه. شدند یا ناگزیر کشور را ترك کردند
نگاران دیگري خودسرانه بازداشت شدند و مورد بدرفتاري قرار روزنامه. کشته شد1388خرداد 25روز 

.بدون اتهام در بازداشت ماندندها د و ماهگرفتن
.نددبرمیشان در زندان به سرنگار به علت اشتغال به حرفهنگار و وبالگروزنامه43حداقل ، 1390آذر9در 

و بعضی دیگر بدون اند طوالنی مدت و محرومیت از اشتغال به حرفه محکوم شدههاي به زندانها آنبعضی از
78.برندمیبه سرمحاکمه در بازداشت

 سالگی در 80نگار و منقد فرهنگی قدیمی، در سن ، روزنامهسیامک پورزند، باراندوهدر رویدادي
پورزند . پس از هفت سال حبس و انزواي خانگی در تهران خودکشی کرد1390اردیبهشت 9تاریخ 

رانداختن امنیت ملی خطجسمانی و روانی به اتهام بههاي شکنجهدستگیر و پس از1380آذر 2در 
سفر ي، اجازهبراي درمان، پس از مرخصی از زندان1383او در سال . زندان محکوم شدسال 11به 

.اش را نیافتبه خارج براي رسیدگی پزشکی و پیوستن به خانواده

نشر کتاب
نشر در انتظار يجازهچندین سال براي دریافت اها بعضی از کتاب. بوده استروروبهبا سانسور شدیدي کتابنشر

ها، تنها به شرط حذف ویژه رماندیگر، بههاي بعضی کتاب. شودمیبرند و سرانجام نیز این اجازه دریغمیبه سر
.شودمیهاشدن داستانیابند و این کار اغلب باعث نامفهوممینشريمتعدد اجازههاي یا بندها و جملهها فصل

اخیر هاي دهد بلکه در سالنمیهانشر به بسیاري از کتابينه تنها اجازهزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیو
دیگر اجازه صادر هاي شده از زباناز جمله بسیاري از آثار ترجمهها براي چاپ دوم یا سوم تعدادي از کتاب

.ناشر مستقل و خصوصی را ممنوع اعالم کرد10رسما 1389در بهمن جمهوري اسالمی . نکرده است

نگاران زندانیروزنامه نگاران و وبالگی ازناکاملفهرست: 2پیوست نگاه کنید به 78
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نرمندانه
ی یجمهوري اسالمی ایران هیچ اشارههاي در پاسخبشر،ي حقوقکمیته24شماره با وجود پرسش مشخص 

جمهوري ویژه پس از انتخابات ریاستاخیر، بههاي در سال. خوردنمیبه هنرمندان یا سینماگران به چشم
:افراد زیر از این جمله هستند.اندعکاسان بازداشت یا زندانی شدهنیز ، سینماگران و بازیگران و 1388
دستگیر 1388که جوایزي نیز دریافت کرده، در اسفند المللیبینسینماگر سرشناس ، جعفر پناهی

سال محرومیت از 20سال زندان و 6به 1389شد و سه ماه در بازداشت به سر برد و سپس در آذر 
نامه، سفر به خارج و ن فیلم، نوشتن فیلمی، عمومی و اجتماعی شامل ساختیحرفههاي تمام فعالیت

ها، دادگاه تجدیدنظر حکم بنا به گزارش. داخلی و خارجی محکوم شدهاي مصاحبه با رسانه
.کردتأیید1390او را در اواخر مهر محکومیت 

دستگیر شد و سه ماه در بازداشت 1388دیگر، نیز در اسفند ي، سینماگر برجستهافمحمد رسول
زندان او در اواخر محکومیت ها، حکم بنا به گزارش.محکوم شدسال زندان6د و سپس به به سر بر

.به یک سال کاهش یافت1390مهر 
ضربه 50دستگیر و به سه سال و نیم زندان و 1389نگار، در آذر ، کارگردان و روزنامهزادمحمد نوري

.آزاد شد1390اردیبهشت 16او در . شالق محکوم شد
آزاد شد1389تیر 4دستگیر و در 1388ساز مستند، در آذر ، فیلمی شیرزاديمحمدعل.
با وثیقه 1388دستگیر و در اسفند 1388، در دي المللیبینيشده، عکاس شناختهمهرانه آتشی

.آزاد شد
با وثیقه آزاد شد1390تیر 5بازداشت و در 1390تیر 5ساز مستند، در ، فیلممهناز محمدي.
 در راه آلمان براي عکاسی در جام جهانی فوتبال 1390خرداد 27عکاس ورزشی، در ،مجدمریم

.با وثیقه آزاد شد1390تیر 27زنان بازداشت و در 
جام جهانی فوتبال يدرباره، بازیگر، در راه آلمان براي نوشتن وبالگی براي دویچه وله پگاه آهنگرانی

.با وثیقه آزاد شد1390مرداد 5بازداشت و در 1390تیر 19زنان در 
ایفاي نقش بدون بر سر داشتن روسري در سال ساز مستند، به اتهام ، بازیگر و فیلممرضیه وفامهر

خودسرانه 1390در اواسط تیر ) تهران من حراج(در فیلمی که داراي مجوز قانونی بود 1387
ضربه شالق 90یک سال زندان و ، او به 1390مهر 17در تاریخ ها بر اساس گزارش. بازداشت شد

.بردمیتجدیدنظر به سريبا وثیقه آزاد شد و در انتظار نتیجه1390آبان 1محکوم شد، در 
این عده . بازداشت شدند1390ي با بی بی سی در شهریور کارهمساز مستند به اتهام چندین فیلم

محسن شهرنازدار، ناصر صفاریان، بیکتایون شها، هادي آفریده، مجتبی میرطهماسب: عبارت هستند از
به استثناي با وثیقه آزاد شده بودند، ها آنيهمه1390آبان دومينیمهدر .بخشمهران زینتو 

.در بازداشت بودهنوز آذر 9که در میرطهماسب مجتبی
سال زندان را2محکومیت آن پس حکم از و دستگیر شد 1389بهمن 25، بازیگر، در رامین پرچمی

.گذراندمی
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و تشکلآییهمگردـ منع آزادي 8

حقوق مدنی و سیاسی آزادي المللیبینمیثاق 22و21مواد
.شناسندمیآمیز و آزادي تشکل را به رسمیتمسالمتآییهمگرد

و تشکلآییهمگرد
و براي تظاهرات79.و تشکل سیاه استآییهمگردآزادي يدر زمینهجمهوري اسالمی يکارنامه

.کندنمیی را صادریغیردولتی باید از وزارت کشور درخواست مجوز کرد که هرگز چنین اجازههاي آییهمگرد

کانون نویسندگان ایران
سال پیش 40کانون نویسندگان ایران .اندو تشکل محروم بودهآییهمگردنویسندگان پیوسته از آزادي 

از سال گذشته 8خودداري کرده است و این کانون در از ثبت آن هموارهجمهوري اسالمی. تشکیل شد
.مجمع عمومی خود را برگزار کندمحروم بوده و نتوانسته آییهمگردبرگزاري 

به 1389مهر 24ت دبیران کانون نویسندگان ایران، در أ، نویسنده و مترجم و منشی هیمنیژه نجم عراقی
.سال زندان محکوم شد1به 1390مدت سه روز بازداشت و سپس در اردیبهشت 

تنها یک ساعت پس از مصاحبه با 1389آذر 27، عضو هیات دبیران کانون نویسندگان، در فریبرز رئیس دانا
با وثیقه 1389دي 27و در اقتصادي دولت بازداشت هاي بخش فارسی بی بی سی و انتقاد شدید از سیاست

ون نویسندگان، مصاحبه با بی بی سی و صداي امریکا و به اتهام عضویت در کان1389او در خرداد . آزاد شد
.تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد

فعاالن کارگري و سندیکایی

بشر از جمهوري اسالمی ایران ي حقوقکمیته27پرسش 
عمومی کارگران بود، هاي به کارگیري زور علیه اعتراضيدرباره

.این سوال نداده استاما جمهوري اسالمی ایران جوابی به 

آزاد و هاي که رژیم اسالمی به قدرت رسیده است، کارگران پیوسته از حق تشکیل اتحادیه1357از سال 
اخیر، تعدادي هاي در سال. آمیز بوده استخشونتفعاالن سندیکایی مستقل رفتار با و اند مستقل محروم بوده

خود بهاي هاي ل از دولت پرداخته و براي این فعالیتمستقهاي از فعاالن سندیکایی به تشکیل اتحادیه
.اندسنگینی پرداخت کرده

نفی حق برابري زناندر گروه هاي زناننگاه کنید به 79
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سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
رئیس سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران )اصانلو/نیز مشهور به اسانلو(منصور اسالو ،

خود را سال زندان 5محکومیت حکم » لیه نظامفعالیت ع«و » تبلیغ«به اتهام1386تیر درو حومه، 
ي، شعبه1389مرداد 10در . با شرایط بسیار بد است، شروع کرددورافتاده یزندانشهر که در رجایی

اسالو . به یک سال زندان دیگر محکوم کرد» تبلیغ علیه نظام«دادگاه انقالب اسالمی او را به اتهام 1
قلبی و به بیمارستان يچند بار دچار حملهها و بنا به گزارشدادسالمتی خود را از دست در زندان 
معالجه او جلوگیري کردند و او را به زندان ي، اما بازجویان وزارت اطالعات هر بار از ادامهمنتقل شد
ترحیم مجلس رانی در جمع زندانیان عقیدتی حاضر در براین، اسالو پس از سخنعالوه. بازگرداندند

.علی صارمی یک هفته به سلول انفرادي افتادبه نام شده دانیان سیاسی اعدامیکی از زن
ماموران وزارت اطالعات در خیابان که يحملهدر پیاسالو باردار، عروس 1389تیر 1در تاریخ 

برادر او، افشین .، سقط جنین کردبودحقوق بشري پدر شوهرش هاي فعالیتتالفی آشکارا به قصد 
دستگیر 1389سندیکایی یا سیاسی شرکت نداشته، در اوایل دي هاي گاه در فعالیتچاسالو، که هی

.قرار گرفتتأییدمورد 1390شد و پس از شکنجه شدید به پنج سال زندان محکوم شد که در آبان 
.بردمیبه سرمرخصی از زنداندر 1390خرداد ازمنصور اسالو 

سال 5/3به 1387ان شرکت واحد اتوبوسرانی، که در آذر رئیس سندیکاي کارگر، نایبابراهیم مددي
.آذر از زندان به مرخصی رفت9زندان محکوم شد در 

22، در سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیيدار و عضو هیات مدیره، خزانهرضا شهابی
بدون هنوز، او 1390آذر 9در . بدون اتهام به دستور وزارت اطالعات دستگیر شد1389خرداد 

او دچار مشکالت قلبی . بردمیدر زندان اوین به سروزارت اطالعات 209محکومیت به زندان در بند 
گردن است که باید مورد عمل جراحی قرار گیرد؛ در غیر این صورت هاي و کبدي و انحراف مهره

تداومان و در اعتراض به محرومیت از درماو . دچار فلج ناقص شودطرف چپ بدن ممکن است از 
بازجویان شهابی . دست به اعتصاب غذا زد1390آبان 30ماه، از 18بدون محاکمه پس از بازداشت 

هم قصد دارند او را دربازداشت بدون محاکمه و محرومیت از درمان يکه با ادامهاند نشان داده
.بشکنند

1389آبان 12سرانی، در ، عضو دیگر سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوحسینیرضا غالمغالم
.بردمیبا وثیقه آزاد شد و در انتظار محاکمه به سر1390اردیبهشت 7دستگیر و پس از چند ماه در 

سندیکاي کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
آزاد شد1390ماه زندان در خرداد 6، رئیس این سندیکا، پس از گذراندن رضا رخشان.
یک سال محکومیت حکم براي گذراندن 1390آبان 21در ، رئیس پیشین سندیکا،علی نجاتی

گذشته به همان هاي ، گرچه در سالبه زندان دزفول رفتسندیکایی هاي زندان به خاطر فعالیت
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تحت عمل او اخیراً.کار اخراج شده بودسال از 25از پس اتهام شش ماه را در زندان گذرانده و 
پزشکان براي گذراندن حبس از شرایط جسمانی الزم جراحی قلب قرار گرفته است و به عقیده

.برخوردار نیست
محمد و پورقربان علی، فریدون نیکوفر، جلیل احمديهاي چندین عضو دیگر سندیکا، به نام

.زندان گذراندندهایی به مدت چهار تا شش ماه را در به بعد محکومیت1388، از آبان مهرحیدري

دیگر فعاالن کارگري
تبلیغ علیه نظام و «هاي به اتهامبدون داشتن وکیل مدافع به عنوان یک گروه ال سندیکایی پنج فع

در دادگاه انقالب اسالمی تبریز مورد 1390مرداد 27در تاریخ » عضویت در گروه مخالف نظام
و مهر چهار نفر دیگر در مرداد . به نام بیوك سیدلر تبرئه شدها آنتنها یکی از. محاکمه قرار گرفتند

دادگاه در 1390آبان 30به تاریخ این عدهمحکومیت هاي حکم. با وثیقه آزاد شدند1390
.برندمیدر خطر بازداشت خودسرانه به سرها آنشد و اکنونتأییدبه شرح زیر تجدیدنظر 

دستگیر 1390خرداد 17که در تاریخ نقاشان، عضو هیات موقت بازگشایی سندیکاي شاهرخ زمانی
؛سال زندان11به محکوم ، بودهشد

که در » کمیته پیگیري براي ایجاد تشکل هاي کارگري«، فعال سندیکایی و عضو محمد جراحی
سال زندان؛ 5به محکوم دستگیر شد، 1390خرداد 30تاریخ 

ماه زندان6سال و 6به محکوم یی، به ترتیب جودانش، فعاالن وشساسان واهبیو نیما پوریعقوب.
و فعال » هاي کارگريپیگیري براي ایجاد تشکليکمیته«، فعال سندیکایی و عضو زادهام ابراهیمبهن

سال 20و تبانی علیه نظام به آییهمبه اتهام گردو بعداًدستگیر 1389خرداد 22حقوق کودك، در 
.کاهش دادبه پنج سال زندانحکم او را دادگاه تجدیدنظر 1390، در اوایل آبان .زندان محکوم شد

معلمانهاي کانون
دو محکومیت کانون معلمان مشهد، پس از گذراندن حکم ي، یکی از اعضاي برجستههاشم خواستار

.آزاد شد1390آباد مشهد، در شهریور در زندان وکیل» اقدام علیه امنیت کشور«سال زندان به اتهام 
 رسولداقییا (داغیب6دستگیر و به 1388علمان، در شهریور یکی از رهبران کانون مستقل م،)ب

9در . گردیدتأیید1389مدنی محکوم شد که در دي هاي سال محرومیت از فعالیت5سال زندان و 
.گذراندمیشهرخود را در زندان رجاییمحکومیت حکم هنوز او 1390آذر 

محل کار خود دستگیر در1388دي 6، یکی از فعاالن کانون معلمان، که در تاریخ عبدالرضا قنبري
هنوز در 1390ر آذ9در لف در خارج به مرگ محکوم شد و مخاهاي شد، به اتهام ارتباط با گروه

.بردمیانتظار نتیجه تجدیدنظر به سر
 کُردمخالف هاي ي با گروهکارهم، به فرزاد کمانگربه نام کُردیکی دیگر از اعضاي این کانون، معلمی
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.اعدام شد1389متهم و در اردیبهشت 
اننگارنامهانجمن صنفی روز

در جمهوري پس از انتخابات ریاستجمهوري اسالمیمقامات این انجمن به ثبت قانونی رسیده است، اما 
نیز ندین نفر از اعضاي هیات مدیره آنچآن، تعداد زیادي از اعضا عالوه بر. آن را ممنوع کردند1388سال 

.اندهمدت محکوم شدطوالنیهاي نبازداشت، محاکمه و به زندا
خرداد 16بازداشت و در 1388دي 8نگار باسابقه و دبیر انجمن، در روز ، روزنامهبدرالسادات مفیدي

سال 6به اتهام اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام محاکمه و به او که. با وثیقه آزاد شد1389
در حال حاضر آزاد است و در انتظار ،ي محکوم شدنگارسال محرومیت از کار روزنامه5زندان و 

.بردمینتیجه تجدیدنظر به سر
دي8در گوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، رییس انجمن و نیز سخن، نایبالواعظینماشااهللا شمس

به سپس به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به ریاست جمهوري. بازداشت شد و دو ماه در زندان ماند1389
، او براي گذراندن حکم 1390دوم تیر ماه يدر نیمههایی بر اساس گزارش. ماه زندان محکوم شد16

.بار زندانی شده استپنج اخیر يدر دههالواعظین شمس.خود به زندان احضار شدمحکومیت 

یانجودانش

بشر از جمهوري اسالمی ایران به طور مشخص ي حقوقکمیته29پرسش
لطفا توضیح بدهید چرا در ظرف دو سال و نیم پیش از انتخابات «:این بود

بازداشت شدند و حداقل جودانش200، در حدود 1388ریاست جمهوري 
لطفا اطالع دهید . از تحصیل معلق یا از دانشگاه اخراج شدندجودانش160

و پس از آن 1388در زمان انتخابات ریاست جمهوري جودانشچه تعداد 
».اندو بازداشت شدهدستگیر

:مدعی شدها پاسخ103جمهوري اسالمی ایران در بند 
موارد نکات مبهمی مطرح شده کمیته خیلی کلی است و در بعضیهاي پرسش

.است

هاحمله به خوابگاه
سپاه پاسداران يویژههاي نیروي انتظامی و نیز یگانيویژههاي شخصی امنیتی، اعضاي یگانماموران لباس

در تهران، یی جودانشهاي با خشونت به بعضی از خوابگاه1388جمهوري در خرداد در پی انتخابات ریاست
در جودانشدر تهران، دو جودانش5این حمله، يدرنتیجه. را تخریب کردندها آنحمله واصفهان و شیراز 

اما . دستگیر شدندجودانش100هران، در خوابگاه دانشگاه ت. نیز در شیراز کشته شدندجودانشاصفهان و دو 
یان شاکی را محاکمه و در جودانشنفر از 40و قتل ها، ها حملهيدربارهنظامی به جاي تحقیق هاي دادگاه
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3زندان بین محکومیت به هاي نقدي تا شالق و حکمياز جریمههایی را به مجازاتها آن1390اردیبهشت 
جان خود را از دست یان در تظاهرات اعتراضی یا بازداشت جودانشن از چند ت. ماه محکوم کردند10تا 

.اندتحصیل محروم شدهياخراج و از ادامهها در سراسر کشور از دانشگاهجودانشصدها .اندداده

ییجودانشفعاالن 
ابات ریاست ویژه پس از انتخیی بهجودانشیی، مثل دفتر تحکیم وحدت، و فعاالن جودانشمستقل هاي گروه

.اندبودهروروبهبا تعقیب و سرکوب شدید 1388جمهوري در سال 
کار گردآوري تمام جزییات را بسیار مشکل ،یی با رژیم و سرکوب شدید این جنبشجودانشمخالفت جنبش يگستره

:گذرانندمیود رازندان خمحکومیت یانی هستند که در حال حاضر حکم جودانشافراد زیر تنها چند تن از . کرده است
1388دي 10سال، از 10و فعال حقوق زن، جودانش، بهاره هدایت
1388سال، از دي 5/8اخیر چند بار بازداشت شده است، هاي ، که در سالمجید توکلی
1387اسفند 2سال به اتهام محاربه، از 5، شبنم مددزادهو خواهرش فرزاد مددزاده
پس از 1388خرداد 24سال به اتهام محاربه، از 10حق تحصیل، ، عضو شوراي دفاع ازضیا نبوي ،

بازداشت طوالنی و شکنجه
1388خرداد 24سال به اتهام محاربه، از 4، )دخترعموي ضیا نبوي(عاطفه نبوي
سال15، کُردي جودانش، یاسر گلی
سال15، حسین رونقی ملکی
سال11، نژادحامد روحی
سال6، مجید دري
سال5، ي زیدآباديحسن اسد
سال5، رضا آشوريعلی
سال6، پویا قربانی
سال4، مهدي خدایی
سال4، علی عجمی
سال 5/2، مهدیه گلرو
سال6، اکبر محمدزادهعلی
در بازداشت1389بهمن 10، از امید کوکبی

سیاسیهاي احزاب و گروه
یمردان ایراناند، اما دولتست که ممنوع شدهسیاسی مخالف بیش از سه دهه اهاي بسیاري از احزاب و سازمان

و ها این سازمان.اندکردند تحمل نکردهمیرسمی فعالیتو احزاب منتقد را که به صورت نیمهها حتا سازمان
.اندشدهنیز مورد اذیت و آزار قرار گرفته، بازداشت یا زندانی ها آناند، اعضاياحزاب سرکوب شده
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جمهورياستنامزدهاي انتخابات ری
، و همسران1388جمهوري در سال ، نامزدهاي پیشین ریاستمهدي کروبیو میرحسین موسويآقایان ماموران امنیتی 

، شودمیمحسوبدر اقدامی که ناپدیدشدن قهري 1389اسفند 9را در تاریخ فاطمه کروبیو زهرا رهنوردهاخانمها آن
آپارتمان کوچکی با به ، آقاي کروبی را از همسرش جدا و 1390مرداد در اواسط. به مکان نامعلومی منتقل کردند

اطالعی او داري از وضعیت و محل نگهبه استثناي مالقاتی کوتاه، ، 1390از آن پس تا اوایل آذر. نگهبانان امنیتی بردند
.ی در دست نبودخانم رهنورد اطالعدر اوایل آذر، هنوز از وضعیت و محل آقاي موسوي و . نبوده استدر دست 

در برابر اعتراف به اشتباهاتشان‘براي ها آنفشار روزافزون برجمهوري و سالمت جسمانی هر دو نامزد ریاست
حقوق بشر و جامعه دفاع از هاي جامعهالمللیبینفدراسیون .شده استهایی دوربین تلویزیون باعث نگرانی

ناپدیديدربارهبه گروه تحقیق سازمان ملل شکایتی را در این زمینه1389حقوق بشر در ایران در اسفند 
13(2011سپتامبر 4این گروه تحقیق در پاسخی به تاریخ . ناخواسته تسلیم کردندیاقهريهاي شدن

) 1390فروردین 15(2011ریل وآ4مکاتبه با دولت ایران در تاریخ اظهار کرد که پس از) 1390شهریور 
.یافت نکرده استهنوز جوابی از دولت در

نهضت آزادي ایران
از روي 1388پیشین، است که در خرداد يساله و وزیر خارجه78، ابراهیم یزديرهبر نهضت آزادي ایران، 

به مدت دو ماه 1388او سپس در دي . منتقل شدگاهساعت به بازداشت72تخت بیمارستان به مدت 
بازداشت شد و شش ماه در 1389راي بار سوم در مهر او ب. راي عمل جراحی قلب آزاد شدبازداشت و ب

و تبانی علیه آییهمبه اتهام گرد1390آبان 11وي در . آزاد شد1389بازداشت ماند تا این که در اسفند 
نهضت آزادي ایران در و هدایت تأسیسکشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوري اسالمی ایران و امنیت 

.صالحیت قانونی دادگاه را رد کرد و حاضر نشد از خود دفاع کنددادگاه حاضر شد، اما 
به حکم زندان محکوم شده ها آنچندین عضو نهضت آزادي ایران هم اکنون در زندان هستند و چندتن از

لیال و ) سال6(امیر خرم،)سال3(فرید طاهري، )سال4(محسن محققی،)سال10(عماد بهاوراند، از جمله 
، یکی محمد توسلی.ضربه شالق محکوم شده است74سال زندان و 6نیز به سارا توسلی). سال2(توسلی

آذربایجان، در يمنطقهنهضت آزادي در از اعضاي ارشد، غفار فرزديدیگر از اعضاي ارشد نهضت آزادي، و 
.بازداشت شدند1390آذر 3آبان و12هايیختار

ائتالف ملی مذهبی
رهبر این .انداست که اعضاي آن پیوسته مورد آزار و اذیت قرار گرفتههایی یگر از گروهاین ائتالف یکی د

در طی دهه هدي صابرو رضا علیجانی80،تقی رحمانی، )درگذشت1389که در خرداد (اهللا سحابیعزتگروه، 
.اندآزاد شدهـ ـسال 2از چند ماه تا ــطوالنیهاي پس از گذراندن دورهگذشته چندین بار بازداشت و 

1387کاري نزدیکی با این کانون داشته است و بنا بود در سال هم) گوي کانون مدافعان حقوق بشرسخن(تقی رحمانی، همسر نرگس محمدي 80
.ي جهانی حقوق بشر دریافت کند که کانون در همان زمان بسته شدگشت اعالمیهسالي کانون را به مناسبت شصتمینجایزه
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در . در زندان اوین تهران درگذشت1390خرداد 20هدي صابر پس از یک هفته اعتصاب غذا در روز 
بندان تن از زندانیان سیاسی که همگی از هم64منتشر شد، 1390خرداد 23ی که در تاریخ ینامهشهادت

سینه و اختالل در سیستم ياحیههدي صابر پس از احساس درد در نهدي صابر بودند، اعالم کردند که 
منتقل 350خردادماه به بهداري مستقر در زندان اوین جنب بند 20در ساعت چهار بامداد جمعه «گوارشی 

پیچید به بند بازگردانده شد و گفت در بهداري مورد ضرب میکه از درد به خودشد اما دو ساعت بعد درحالی
.است» و شتم و توهین قرار گرفته

، رضا رجاییعلیگذراند و میراسال زندان خود4حکم امیرخسرو دلیرثانین ائتالف، عضاي دیگر ایااز 
.بردمیدر بازداشت خودسرانه به سر1390اردیبهشت 4نگار، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از تاریخ روزنامه

ملی ایرانيجبهه
). سال زندان4(حمیدرضا خادمگذرانند از جمله میگرا حکم زندان خود رامان ملیچندین عضو این ساز

ضربه شالق در تاریخ 74حکم ي، یک عضو دیگر، پس از گذراندن حکم یک سال زندان و اجراپیمان عارف
اقتصاددان برجسته و معاون (علی رشیديدکتر 81.بازداشت شد1390آبان 10مهر آزاد و دوباره در 18

.بوده استبازداشت در 1390آبان 12تاریخ ازملی ایران است، يهکه عضو جبه) پیشین بانک مرکزي

و سازمان مجاهدین انقالب اسالمییمشارکت ایران اسالميجبهه
رسیده و داراي ثبتدو سازمان سیاسی بهاسالمیانقالبمجاهدینسازمانواسالمیایرانمشارکتيجبهه
بسیاري از اعضاي این دو .اندممنوع شده1388جمهوري ریاستفعالیت هستند، اما در پی انتخاباتيپروانه

. گذرانندمیمجلس اکنون حکم زندان راپیشین و نمایندگان پیشینوزیر و معاون وزیرچند از جملهسازمان 
.هستندعضو هر دو سازمان ها آناکثر

سال زندان6، پیشینمجلس ي، وزیر و نمایندهبهزاد نبوي-
محرومیت از فعالیت سیاسی سال 10و سال زندان6، پیشین، معاون وزیر زادهمصطفی تاج-
سال زندان5جمهور پیشین، ، معاون رئیسزادهعبداهللا رمضان-
محرومیت از فعالیت سال 10و سال زندان6مشارکت اسالمی، ي، دبیرکل جبههمحسن میردامادي- 

.سیاسی
زندانسال 6، معاون وزیر پیشین، سرخیاهللا عربفیض-
شود، اما میتمام1390در اوایل آذر کهگذراند میحکم یک سال زندان خود راابوالفضل قدیانی-

را به او تفهیم » جمهورياهانت به مقام رهبري و ریاست«شامل ی یتازههاي اتهامدولتی مقامات 
.تواند به حکم زندان دیگري منجر شودمیکهاند کرده

سال زندان1،شینمعاون وزیر پی، جواد امام-
سال زندان3مجلس پیشین، ي، نمایندهداود سلیمانی-

شالقنگاه کنید به 81
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مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
. این سازمان به وسیله روحانیون طرفدار رئیس جمهور اصالح طلب پیشین خاتمی تشکیل شده است

.ممنوع کرد1389در اسفند آن را جمهوري اسالمی

سازمان دانش آموختگان
یان پیشین که در زمان تحصیل در دانشگاه جودانشن دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت به وسیله سازما

بعضی کردند تشکیل شده و یک سازمان سیاسی طرفدار اصالحات با میفعالیت82در دفتر تحکیم وحدت
و ضاي آن ، تعداد قابل توجهی از اع1388پس از انتخابات ریاست جمهوري . حقوق بشري استهاي فعالیت

در ها آنبه بعضی از.اندبه ویژه اعضاي رهبري آن دستگیر شده، مورد آزار قرار گرفته و به زندان محکوم شده
:شودمیزیر اشاره
23سرشناس، از نگارنامهدبیر کل سازمان و روز،احمد زیدآبادي

سال 5سال زندان، 6او که به . در زندان بوده است1388خرداد 
حرفه اي و سیاسی هاي از فعالیتتا پایان عمررومیت تبعید و مح

جایزه آزادي مطبوعات یونسکو را 2011محکوم شده، در سال 
.دریافت کرد

در زندان 1388خرداد 30سخنگوي سازمان، از ،عبداهللا مومنی
ماه زندان محکوم شده و به خاطر 11سال و 4او به . بوده است

يدربارهجمهوري اسالمی نگارش نامه اي سرگشاده به رهبر
83.استروروبهبا اتهام تازه اي ها شکنجه

احمد زیدآبادي

5محکومیت با حکم 1389مرداد 31سازمان، از این مسئول حقوق بشر ،حسن اسدي زیدآبادي
.بردمیسال در زندان به سر

بردمیزندان به سرسال در4محکومیت با حکم 1389مرداد 31دبیر امور سیاسی، از ،علی جمالی.
سال در زندان به سر4محکومیت با حکم 1388بهمن 20مسئول روابط عمومی، از ،علی ملیحی

.بردمی

جویاندانشنگاه 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 قومیـ 9

قومی و زبانیهاي حقوق مدنی و سیاسی به اقلیتالمللیبینمیثاق 27يماده
يدربارهبشر از جمهوري اسالمی ایران ي حقوقکمیته33در پرسش. پردازدمی

فرهنگی، زبانی و هاي آزادي... خاص تحمیل شده برهاي یا شرطها محدودیت«
ها و بلوچ ها، از جمله استفاده از زبان اقلیتها ها، مثل کُردها، آذريمذهبی اقلیت

که از تعداد فعاالنی... اقلیتهاي به زبانها در مدارس، انتشار نشریات و روزنامه
و اند به تروریسم، اقدام علیه امنیت ملی یا خیانت متهم شده2005سال 
.سوال شده است» صادر شدهها محکومیتی که در این پروندههاي حکم

:بخش آخر پرسش را کامال نادیده گرفت و ادعا کردجمهوري اسالمی 
روهی و تدریس هاي گمحلی و قومی در مطبوعات و رسانههاي استفاده از زبان... 

هاي پاسخ110بند (در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد استها آنادبیات
.)جمهوري اسالمی ایران

غیرفارس زبان نه تنها در هاي و گروهدیگر قومی هاي گروهبنابراین، اعضاي
نشریهخود هاي توانند به زبانمیگفتن به زبان خود آزاد هستند، بلکهسخن

جمهوري هاي پاسخ111بند (را در مدارس تدریس نمایندها آنمنتشر کنند و
.)اسالمی ایران

غیرفارسی را در هاي یادگیري و آموزش به زبانایران، قانون اساسی جمهوري اسالمیادعاي این برخالف 
ا آن رقانون اساسی، که جمهوري اسالمی 15ي ماده. آموزشی دیگر مجاز نکرده استهاي مؤسسهمدارس و 

ادبیاتاین ماده تنها تدریسِبر اساس . خاصی برخوردار استپیچش، از نقل کردههایش پاسخ110بنددر عیناً
.متفاوت استکامالً» در مدارسغیرفارسی هاي زبانتدریسو آموزش«فارسی در مدارس آزاد است که با غیر

حقوق دیگر از ها و ترکمنها ها، بلوچکُردزبانان در جنوب، آذري، عربهاي در عمل، جوامع قومی، شامل ترك
ندرت نشریات غیرفارسی بهو هاکتابایران، یرغم مقررات قانون اساسبه. فرهنگی خود نیز محروم هستند

84.اندکه پس از انتشار چند شماره ممنوع شدهیا ایناند انتشار یافتهياجازه

سیاسی و فرهنگی و هاي سازمان. محروم هستندآییمهگرداز حق آزادي بیان، تشکل و جوامع قومی اساساً
تنها حزب سیاسی قومی که .اندها سه دهه است که ممنوع شدهها و ترکمنکُردآذري، بلوچ ها، هاي احزاب ترك

براي بحث مشروح در باره تبعیض علیه اقلیت هاي دینی و جوامع قومی در . ایمسرکوب جوامع قومی را در این گزارش مورد بحث مشروح قرار نداده84
http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdfایران، نگاه کنید به گزارش مشترك فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر  
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به رهبري جاسم شدیدزاده ) حزب وحدت اسالمی(پرداخت لجنه الوفاق االسالمی میاخیر به فعالیتهاي در سال
.ممنوع شد1385این حزب در سال . خوزستان بودایرانی در ، از اقلیت عرب پیشین مجلسيیندهالتمیمی، نما

85.برندمیاهل سنت هستند و از تبعیض مذهبی نیز رنجها و ترکمنها ها، بلوچکُرداکثر 

قومیجوامع مدافعان حقوق 
قوق بشري خود تحت آزار حهاي نیز به خاطر فعالیت1390تا 1388هاي حقوق قومی در سالمدافعان

.اندقضایی قرار داشته
در کرمانشاه 1388، در بهمن حقوق بشر کردستاندفاع از سازمان و عضونگارنامه، روزکاوه قاسمی کرمانشاهی

ت در سازمان ، او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضوی1389در بهمن . در غرب ایران دستگیر شد
ارتباط با خانواده زندانیان و و هاي انتشار اخبار و گزارشبه واسطهتبلیغ علیه نظام ن، حقوق بشر کردستا

.کاهش دادسال زندان4به را این حکمدادگاه تجدید نظر . شدسال زندان محکوم 5باختگان سیاسی به جان
داشت خودسرانه به سرهنوز در باز1390آذر9، در جوامع قومیعالوه بر این، چند نفر از مدافعان حقوق 

:ند، از جملهدبرمی
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سردبیر محمد صدیق کبودوند ،

1386تیر 10در تاریخ ، پیام مردم کردستانيشدهتوقیفينامههفته
در اردیبهشت او . دستگیر شد و از آن پس در زندان اوین به سر برده است

لیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان دفاع از اقدام ع«به اتهام 1387
به یک » تبلیغ علیه نظام«سال زندان و به اتهام 10به » حقوق بشر کردستان

محکومیت حکم ، 1387در مهر پس از تجدیدنظر، 86.سال زندان محکوم شد
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در . سال کاهش پیدا کرد5/10او به 
.استیافتهآزادانه نیتاما اجازه فعالشدیلتشک1383سال 

محمد صدیق کبودوند

هیوا(عبدالواحد آسو، و يان کردستان و گزارشگر روزنامهنگارنامه، عضو انجمن روزپورعدنان حسن (
دستگیر و پس از 1385در آذر و دي » سبزچیا«زیستی ، عضو فعال سازمان غیردولتی محیطبوتیمار

سال 15ترتیب به بهبعداًها این حکم. به اعدام محکوم شدند1386در تیر رادي چند ماه بازداشت انف
.سال زندان کاهش یافت8و 

خواست رعایت حقوق و فعال فرهنگی آذري اهل زنجان، که به خاطر نگارنامه، روزپورسعید متین
تبلیغ «به اتهام هایش شناخته شده است، سیاسی، فرهنگی و زبانی مردم آذري در ایران در نوشته

حاضر حبس خود راسال زندان محکوم شد و درحال8به » ارتباط با بیگانگان«و » علیه نظام اسالمی
.محکوم شد1387دستگیر و در خرداد 1386او در سال . گذراندمی

85 http://www.fidh.org/IMG//pdf/FIDH_LDDHI.pdf
محرومیت زندانیان از درمان پزشکینگاه کنید به 86
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عقیدتی زنزندانی73فهرست ناکاملی از : 1پیوست 
139087آذر 9

اتهام/بستگیوا/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
رقانونی؛ هاي غیپیرو آیین بهایی؛ تشکیل گروه؛ شیراز1386آبان 28سال4رها ثابت

هاي مخالف نظام اسالمیتبلیغ به نفع گروه
پیرو آیین بهاییتهران /؛ اوین1386اسفند 14سال20مهوش ثابت
پیرو آیین بهاییتهران/؛ اوین1387اردیبهشت 15سال20آباديفریبا کمال

فعالخارج از ایرانعربِ ایرانی؛ همسر او در؛ 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

اوندان فعال مخالف در گویا به خاطر خویشتهران/؛ فعال اوین1387دي 27سال زندان در تبعید5بنازاده امیرخیزياکبر
خارج از ایران محکوم شده

تغییر براي برابريکمپین تهران/؛ اوین1387بهمن 10سال3دوستعالیه اقدام
؛ محاربهییجودانشفعال تهران/؛ فعال اوین1387اسفند 2سال زندان در تبعید5شبنم مددزاده

ه خاطر خویشاوندان فعال مخالف در گویا بتهران/؛ اوین1388خرداد 6سال3نازیال دشتی
خارج از ایران محکوم شده

یی؛ محاربهجودانشفعال تهران/؛ اوین1388خرداد 25سال4عاطفه نبوي
سال تبعید در 10فاطمه رهنما

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

زد نام(گی با آقاي موسوي هنسبت خانواد
زندانی ) 1388انتخابات ریاست جمهوري 

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

نگارنامهروزتهران/؛ اوین1388آذر 11سال6هنگامه شهیدي
ییجودانشفعال تهران/؛ اوین1388آذر 11سال5/2مهدیه گلرو
سال زندان در 15براهیم دباغاریحانه حاج

تبعید
هاي اعتراضهاي متهم به ارسال فیلمتهران/؛ فعال اوین1388دي 6

مخالفهاي خیابانی به گروه
سال زندان در 10مطهره بهرامی حقیقی

تبعید
گویا به خاطر خویشاوندان فعال مخالف در تهران/؛ فعال اوین1388دي 6

ر و یک خارج از ایران محکوم شده؛ شوه
اندپسرش به اعدام محکوم شده

معترض خیابانیتهران/؛ اوین1388دي 6سال5محمديکفایت ملک

زندانیان در این جدول در باید توجه داشت که نام بعضی از . ي تعداد زنان زندانی بودي حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران دربارهکمیته28پرسش 87
.شودتکرار می2پیوست 



...سرکوب آزادي، زندان، شکنجه، اعدام54

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 کمپین و یی جودانشفعال تهران/؛ اوین1388دي 10سال10ره هدایتبها
برابري

منیژه منزویان 
)نصراللهی(

پیرو آیین بهاییتهران/؛ اوین1388اسفند 8ماه4سال و 3

پیرو آیین بهاییآباد مشهد؛ وکیل1388اسفند 24سال5رزیتا واثقی
با فعالیت علیه نظام تبلیغ ؛ پیرو آیین بهایی؛ مشهد1389تیرماه 7سال5ناهید قدیري

در تشکیالت بهائیت، ارتباط با بیگانگان در 
غیرقانونیآییهمخارج، گرد

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

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

غیرقانونیآییهمگرد
پیرو آیین بهایی؛ ؛ مشهد1389تیر ماه 24سال2نسرین قدیري

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

غیرقانونیآییهمگرد
؛ توهین به رهبري و مقدساتنگارگوبالتهران/؛ اوین1389تیر 27سال7فرشی شتربانهانیه 

؛ توهین به رهبري و مقدساتنگارگوبالتهران/؛ اوین1389تیر 27سال5مآبالدن مستوفی
سال 10سال زندان؛6نسرین ستوده

محرومیت از اشتغال 
به وکالت 

ق بشريوکیل حقوتهران/؛ اوین1389شهریور 13

پیرو آیین بهایی؛؛ مشهد1389آبان 2بازداشتسیما اشراقی
وملیامنیتعلیهاقدامنظام،علیهتبلیغ«

»توهین به مقدسات
سال حبس تعزیري 5زادهالناز رحیم

حکم بدوي
نویس و از حامیان مادران پارك الله؛ وبالگ)بازداشتفعالً(89آبان ماه 

و آییهمبه گردتبلیغ علیه نظام و تشویق
هاي تبانی علیه امنیت ملی در شبکه

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

سیاسی
؛ زندان کچویی 1389دي ماه 18ماه22زادهطره تقی

ساري
پیرو آیین بهایی؛

تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ پیرو آیین «
»تبهایی

معاون (منشی و مسئول دفتر معصومه ابتکار ؛ تهران1389بهمن 21نامعلومفریبا ابتهاج
)جمهور پیشینرییس
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نگارنامهروز؛ تهران1389بهمن 22نامعلومنزهت امیرآبادیان
ي دانشگاه تهران؛ فعال سیاسیجودانش؛ تهران1389بهمن 23نامعلومزهرا افتخاري 

یی ـ دانشگاه تهرانجودانشفعال ؛ تهران1389بهمن 23ومنامعلشریفزهرا
ها و پیرو آیین بهایی؛ تبلیغ به نفع گروه؛ دستگرد اصفهان89بهمن 24بازداشتانیسا مطهر

هاي مخالف جمهوري اسالمی سازمان
ایران

راض تي دانشگاه شریف؛ اعجودانش؛ تهران1389بهمن 26بازداشتشیما وزووایی
ییجودانش

راض تاعـ دانشگاه امیرکبیر؛جودانش؛ تهران1389اسفند 1بازداشتفوژان شفایی 
ییجودانش

راض تیی ـ نوشیروانی بابل؛ اعجودانشفعال ؛ بابل1389اسفند 1بازداشتسارا باقري 
ییجودانش

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

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

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

مذهبی
تمطاهره پوررس

) 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
زندانی سیاسی پیشین؛ داراي خویشاوند ؛ نامعلوم1390اردیبهشت 11بازداشتآریا حائري

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

فعال مخالف در خارج از ایران
س دانشگاه آنالین پیرو پیرو آیین بهایی؛ مدرتهران/؛ اوین1390خرداد 1بازداشتنوشین خادم

آیین بهایی
نگارگوبالتهران/؛ اوین1390خرداد 3سال3خانی اشرف علی

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

وثیقه آزاد شده بود
تغییر براي برابريکمپین ؛ قم1390تیر 30ماه6مریم بیدگلی

نامعلومتهران/نامعلوم؛ اویننامعلومشعله طائب
نامعلومتهران/نامعلوم؛ اویننامعلوممریم حاجیلویی

؛ گودرزيمادر فعال حقوق بشر کوهیارزندان مرکزي کرمانـ10/5/90بازداشتپروین مخترع
توهین به رهبري

انشگاه آزاددـیی جودانشفعال تهرانـ20/5/90نامعلومتوکل خاطره دانش
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انشگاه تهران؛ توزیع و دـیی جودانشفعال تهرانـ22/5/90بازداشتملینا بختیارنژاد
هاي ها و جزواتی پیرامون انقالبانتشار فیلم

ی ارتباط با برخچنینهمرنگی و نرم و 
فعاالن خارج از کشور

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

تحقیرآمیز همسرش
محیطیفعال سیاسی و زیست؛ ارومیه31/5/90بازداشتزادهمهسا مهدي
تغییر براي برابريفعال حقوق زنان؛ کمپین ؛ آمل1390شهریور 13سال3ازيفرشته شیر
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؛ اوین1390سال5/2ریم جلیلیم
گرویدن به مسیحیت؛ اوین1390سال5/2شهال رحمتی
گرویدن به مسیحیت؛ اوین1390سال5/2میترا زحمتی
پیرو آیین بهایی؛ زندان ساري1390آبان 12بازداشتپریسا بابایی

الف2؛ بازداشتگاه 1390آبان 30بازداشترژین محمدي
سپاه پاسداران در زندان اوین

؛ اقدام علیه امنیت ملی؛ تبلیغ نگارگوبال
حقوق بشريهاي علیه نظام و فعالیت
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زندانینگارگو وبالنگارنامهروز43ی ازفهرست ناکامل: 2پیوست 
139088آذر9

تاریخ نام
زندان/دستگیري

دلیل دستگیري/اتهام)سال(حکم زندان 

؛ سفر به اسراییلنگارگوبالسال5/19حسین درخشان

در وضعیت بد ؛ 5/10محمدصدیق کبودوند
جسمانی

و مدافع حقوق بشر کُردنگارنامهروز

کُردنگارنامهروز15پورعدنان حسن

ترك آذرينگارنامهروز8پورسعید متین

و فعال محیط زیست کُردنگارنامهروز8بوتیمار) هیوا(عبدالواحد 

12الفضل عابدینی نصرابو

؛ 1388خرداد 23احمد زیدآبادي
شهررجایی

محرومیت سال زندان؛ 6
هاي از فعالیتتا پایان عمر

سال تبعید به 5ی و یحرفه
شهر گناباد در جنوب 

شرقی ایران

يآموختگان؛ نامهدبیر کل سازمان دانش
جمهوري سرگشاده به رهبرانتقادي 
اسالمی 

؛ 1388خرداد 23هبهانیکیوان صمیمی ب
شهررجایی

سال 15سال زندان؛ 6
هاي محرومیت از فعالیت

ی؛ در شرایط بد یحرفه
جسمانی و نیازمند مراقبت 

پزشکی

آییهماقدام علیه امنیت ملی از طریق گرد
و تبانی، تشویش اذهان عمومی

؛ 1388خرداد 28سخی ریگی
بلوچستان/زاهدان

نگارگوبال20

نگارگوبال13885مرداد نیامیر اصال

؛ تبلیغ علیه نظام؛ جودانش؛ نگارگوبال15؛ 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

باید توجه . بود1388نگاران زندانی پس از انتخابات ریاست جمهوري ي تعداد روزنامهي حقوق بشر از جمهوري اسالمی ایران دربارهکمیته24پرسش 88
.شودتکرار می1داشت که نام بعضی از زندانیان در این جدول در پیوست 
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6نژادعلی بهزادیان

؛ 1388خرداد 30بهمن احمدي اموئی
اوین

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

در نظم عمومی

شکنجه وتجاوز؛ فیلم از يدربارهگزارش 13885شهریور 17محمد داوري
شوندگانمصاحبه

1385علمان در شرکت در تظاهرات م1

؛ 1388شهریور 25مهدي محمودیان
شهررجایی

تبانی علیه نظام5

وتبانی علیه نظام؛ تبلیغ علیه آییهمگرد13884بهمن 20علی ملیحی
نظام؛ توهین به رییس جمهور؛ اشاعه 

اکاذیب

؛ 1388تیر 12عیسی سحرخیز
شهررجایی

سال 5سال زندان؛ 3
هاي محرومیت از فعالیت

ی؛ نیازمند مراقبت یرفهح
پزشکی

يتوهین به رهبر؛ تبلیغ علیه نظام؛ اشاعه
خارجیهاي اکاذیب در مصاحبه

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

2اکبر عجمیعلی

13895فروردین رضا بهشتی شیرازيعلی

؛ 1389اردیبهشت احمدرضا یوسفی
اوین

ارتباط با بیگانگان5

ایمان مسجدي؛
امیر لطیفی

زادهمحمدرضا گلی
مآبالدن مستوفی

هانیه صانع فرشی شتربان؛
حچت نیکویی

سپهر ابراهیمی

27/28بازداشت در 
1389تیر 

نگارگوبالدر انتظار محاکمه

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

نظام؛ تشویش اذهان عمومی؛ تبلیغ علیه
اکاذیبياشاعه

آبان 6بازداشت در آرش هنرور شجاعی
در قم1389

ضربه 50سال زندان؛ 4
شالق؛ خلع لباس

نگارگروحانی وبال
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نگارگوبالسال13895آبان /بازداشتزادهالناز رحیم

بازداشت1389بهمن 22نزهت امیرآبادیان

؛ 1389اسفند 10پارسا بهمنی
شیراز

بازداشت

؛ 1389فروردین 20محمدجواد مظفر
اوین

و ناشرنگارنامهروزسال1

اقدام علیه امنیت ملیبازداشت1390اردیبهشت 4رضا رجاییعلی

نامعلوماتهام بازداشت1390تیر مهرداد سرجویی

نامعلوماتهام بازداشتهادي احمدي

؛ 1390شهریور27زادهامیرعلی عالمه
الف سپاه 2بند 

پاسداران در زندان 
اوین

نامعلوماتهام بازداشت

؛ پس از مصاحبه با بخش نگارنامهروزبازداشت1390آبان 22حسن فتحی
فارسی بی بی سی بازداشت شد

و فعال فرهنگی آذرينگارنامهروزبازداشت؛ زنجان1390آبان 27داود خداکرمی

؛ 1390آبان 30رژین محمدي
الف سپاه 2بازداشتگاه 

پاسداران در زندان 
اوین

؛ اقدام علیه امنیت ملی؛ تبلیغ نگارگوبالبازداشت
حقوق بشريهاي علیه نظام و فعالیت
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بشري حقوقکمیتهمالحظات پایانی : 3پیوست 
بشري حقوقکمیته

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

:حقوق مدنی و سیاسیالمللیبینمیثاق 40عضو بر اساس ماده هاي دولتهاي دگی به گزارشرسی
، 2384هاي را در جلسه) CCPR/C/IRN/3(گزارش ادواري سوم جمهوري اسالمی ایران يکمیته.1

اکتبر 18و 17خود در روزهاي ) CCPR/C/SR/2834, CCPR/C/SR/2835 and CCPR/C/SR/2836(2386و 2385
.مورد بررسی قرار داد و مالحظات پایانی را به شرح زیر به تصویب رساند) 1390مهر 26و 25(2011

مقدمه: الف
کمیته از فرصت . نمایدمیکمیته از گزارش ادواري سوم جمهوري اسالمی ایران و اطالعات موجود در آن استقبال.2
دوره شمول گزارش براي آن در هاي اقداميدربارهایندگی دولت عضو گوي سازنده با هیات نموآمده براي ازسرگرفتن گفتدستبه

کتبی هاي کمیته از دولت عضو به خاطر پاسخ. حقوق مدنی و سیاسی خشنود استالمللیبینمقررات میثاق ياجرا
)CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1 ( رح مطرانیایاسالميگزارش جمهورنیبه سومیدگیدر رسدیکه بایلیفهرست مسا«به

.گزار استشفاهی هیات نمایندگی تکمیل شد سپاسهاي که با پاسخ) CCPR/C/IRN/Q/3(»شود
18ادواري دوم و سوم دولت عضو هاي کند که بین زمان رسیدگی به گزارشمیسف مالحظهأکمیته با ت.3

از طریق اجراي 103دولت عضو با کمیته در نشست يسال فاصله افتاه است و امیدوار است ارتباط کاري سازنده
.گزارش ادواري چهارم ادامه یابدارائهجاري و هاي توصیهمؤثر

مثبتهاي جنبه: ب
:نمایدمیکمیته از موارد زیر استقبال.4

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

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

؛2007کودکان در سپتامبر يدربارهنگاري هرزه
1994تصویب کنوانسیون حقوق کودك در ژوئیه ) ت

هااساسی و توصیههاي نگرانی: پ

به بعضی اصول مذهبی به عنوان معیارهاي اساسی در نظام دولت عضو را مورد ارجاعانی کمیته با نگر.5
.مالحظه قرار داد

حقوق مدنی و سیاسی اطمینان حاصل المللیبینمیثاق ناشی ازدولت عضو باید از رعایت کامل تمام تعهدات 
.میثاق استناد نکندناشی ازنکردن به تعهداتداخلی این دولت به عنوان توجیه عملمقرراتکند و به 

حقوق بشر در نظام حقوقی ملی مشخص نشده المللیبینهاي کمیته از این مساله نگران است که جایگاه معاهده.6
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.حقوق مدنی و سیاسی استالمللیبینشده در میثاق بینیاست و این مانع اجراي کامل حقوق پیش
نظر از جایگاه حقوق مدنی و سیاسی را، صرفالمللیبیناق مقررات میثمؤثرباید اجرا و کاربرد دولت عضو

.میثاق در نظام حقوق داخلی، تضمین کند
حقوق بشر بر يهنوز نهاد ملی با صالحیتی براي زمینهدولت عضوکه از این مساله نگران استکمیته .7

.ه استنکردتأسیس) میثاق2يماده) (مجمع عمومی134/48ينامهقطع(اساس اصول پاریس 
بشري مد نظر قرار دهد و در حقوقينهاد ملی حقوق بشر را با اختیارات گستردهتأسیسباید دولت عضو

منابع کافی مالی و انسانی در اختیار آن ) مجمع عمومی ـ پیوست134/48ينامهقطع(راستاي اصول پاریس 
.قرار دهد

گیري در بخش دولتی تصمیمهاي کم زنان در سمتآموزش زنان، کمیته از تعداد يبا وجود تحول در زمینه.8
دولتی از جمله شوراي نگهبان هاي از این نگران است که زنان هرگز در تعدادي از پستچنینهمکمیته . نگران است

2هاي ماده(دولتی، مثل قضاوت هاي و از بعضی پستاند باال در مجمع تشخیص مصلحت حضور نداشتههاي یا پست
.اندکنار گذاشته شده)میثاق26و 

باید اقداماتی را براي افزایش تعداد زنان در مجامع تصمیم گیرنده و قضایی در تمام سطوح و دولت عضو
بخشی براي زنان به اجرا آموزش ویژه و آگاهیهاي باید در این زمینه برنامهدولت عضو. انجام دهدها زمینه

.بگذارد
).26و 2هاي ماده(نگران استازدواج، خانواده و ارث هاي زمینهتداوم نابرابري زنان در از کمیته .9

ضرورت اجازه پدر یا جد ) الفباید قانون مدنی و به عالوه الیحه قانون حمایت خانواده را اصالح کند تا دولت عضو
ر بر فرزند را، برابري حق حضانت ماد) پبه زنان در طالق حق برابر بدهد؛) بپدري براي ثبت ازدواج را ملغا کند؛

در صورت فوت پدر ، والیت فرزند را به ) تسالگی فرزند یا ازدواج دوباره مادر، تضمین کند؛7از جمله پس از سن 
) چشرط قانونی تمکین زن از مرد را حذف کند؛) جحقوق زنان در ارث را با مردان برابر قرار دهد؛) ثمادر بدهد؛

اختیار مرد براي منع زن ) خچند همسري را ممنوع کند؛) حرا حذف کند؛شرط اجازه مرد براي سفر زن به خارج
باید قانونی را براي دادن حق به زنان ایرانی براي انتقال ملیت خویش به فرزندان دولت عضو.از اشتغال را لغو کند

.به تصویب برساند
با آزار و تعقیب، ها گونهدگرجنسگرایان، و گرایان زن و مرد، دوجنسجنسکمیته از این نگران است که هم.10

از این نگران است که این اشخاص به خاطر چنینهمکمیته . هستندروروبهظالمانه و حتا مجازات اعدام هاي مجازات
گی درمانی و نیز هاستخدام، مسکن، آموزش و رسیديهستند از جمله در زمینهروروبهگرایش جنسی خود با تبعیض 

).26و 2هاي ماده(اعی حذف از زندگی اجتم
افراد به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسی تبعیض قایليدربارهباید تمام قوانینی را که دولت عضو

ها آندهند و یا ممکن است منجر به تبعیض، پیگرد و مجازاتمیرا مورد پیگرد و مجازات قرارها آنشوند،می
مینان حاصل کند که هر شخصی که تنها به خاطر عملکرد آزاد و باید اطدولت عضو. شوند، ملغا یا اصالح کند

باید دولت عضو. رضایتی جنسی یا گرایش جنسی خود در بازداشت است فورا و بدون قید و شرط آزاد شود
دیگر را براي حذف و منع تبعیض بر هاي الزم در زمینه قانون گذاري و مرحله اجرا و نیز اقدامهاي تمام اقدام

ایش جنسی را انجام دهد، از جمله در زمینه دسترسی به اشتغال، مسکن، آموزش و رسیدگی درمانی، پایه گر
و حمایت از افراد داراي گرایش جنسی یا هویت جنسی متفاوت را در مقابل خشونت و حذف اجتماعی تضمین 

گیرد و میاز میثاق قرارکند که تمام این امور به طور کامل در گستره حقوق ناشیمیکمیته باز تاکید. نماید
يدربارهخواهد اطالعات مشروح میدولت عضوکمیته به تاکید از . بنابراین در محدوده اختیارات کمیته است

از حقوق ناشی از  میثاق را در ها بهره مندي همجنس گرایان زن و مرد، دو جنس گرایان، دگرجنس گونه
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.گزارش ادواري بعدي خود بگنجاند
خشونت خانگی در قانون مجازات و نیز نبود تحقیقات، پیگرد و يدربارهبود مقررات مشخص کمیته از ن.11

از معافیت شوهر از مجازات به خاطر قتل عمدچنینهمکمیته . مجازات براي مرتکبان خشونت خانگی نگران است
.همسر در صورت سوءظن به زنا نگران است

با مؤثرشتن خشونت خانگی به تصویب برساند و اقداماتی را براي مبارزه باید قوانینی را براي جرم انگادولت عضو
باید تضمین کند که قربانیان به امکان غرامت و حمایت دسترسی فوري دولت عضو. خشونت خانگی به اجرا بگذارد
ینان حاصل کند باید اطمدولت عضو. امن براي قربانیانهاي تعداد کافی خانهتأسیسداشته باشند، از جمله از طریق 

. ي  تحقیق شود و مرتکبان آن مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرندمؤثرکه در مورد اعمال خشونت خانگی به طور 
باید اطمینان حاصل کند که شوهر همسر در صورت قتل همسر به خاطر سوء ظن به زنا، از مجازات به دولت عضو

.خاطر قتل عمد معاف نشود
صادر و اجرادولت عضواعدام که در کشور هاي یار زیاد و رو به افزایش حکمکمیته هنوز از تعداد بس.12
انجامد، و تعداد زیاد جرایم مستوجب میگسترده جرایم اغلب مبهمی که به اجراي مجازات اعداميشود، دامنهمی

در انظار عمومی، و از تداوم اجراي مجازات اعدام چنینهمکمیته . شدت نگران استاعدام، بههاي اعدام و شیوه
نشین را دولتی در مناطق اقلیتهاي کمیته با نگرانی تعداد زیاد اعدام. اعدام، نگران استيسنگسار به عنوان شیوه
).7و 6هاي ماده(مورد مالحظه قرار داد 

باید الغاي مجازات اعدام یا حداقل بازنگري در قانون مجازات را به قصد محدودکردن مجازاتدولت عضو
) 1982(6ي، میثاق و نظر عمومی شماره2، بند 6ي، به مفهوم مذکور در ماده»ترین جرایممهم«اعدام تنها به 

باید اطمینان حاصل کند که همواره در صدور دولت عضو. حق زندگی  مد نظر قرار دهديدربارهکمیته 
دولت . رعایت شودمدنی و سیاسی کامالًحقوق المللیبینمیثاق 14و 6هاي مادههاي مجازات اعدام، الزام

خواهی، از قانونی فرجامهاي باید تضمین نماید که هر شخص محکوم به اعدام، پس از استفاده از تمام راهعضو
به عالوه، . براي استفاده از حق درخواست عفو یا کاهش مجازات از مقامات مربوط برخوردار باشدمؤثرفرصت 

.اعدام را ممنوع نمایديزات اعدام در انظار عمومی و نیز سنگسار به عنوان شیوهباید اجراي مجادولت عضو
اند، و در سالگی مرتکب جرم شده18کمیته از تداوم اعدام کودکان و صدور حکم اعدام براي کسانی که پیش از .13

).6ماده (شدت نگران استحقوق مدنی و سیاسی منع شده است، بهالمللیبین، میثاق 5، بند 6يماده
باید فوري به اعدام کودکان پایان دهد و به عالوه قانون رسیدگی به جرایم نوجوانان و الیحه قانون دولت عضو

. سالگی مرتکب جرم شده اند، اصالح کند18مجازات اسالمی را با هدف الغاي مجازات اعدام براي کسانی که پیش از 
سالگی مرتکب جرم شده اند، 18اي محکومان به اعدام را که پیش از اعدام کنونی برهاي باید تمام حکمدولت عضو
.کاهش دهد

گسترده از شکنجه و رفتارهاي ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز يمربوط به استفادههاي کمیته از گزارش.14
انقالب محاکمه هاي ویژه در مورد کسانی که به جرایم مرتبط با امنیت ملی متهم یا در دادگاهها، بهدر بازداشتگاه

کارگیري اقرارهاي از بهچنینهمکمیته . شدت نگران استشدگان منجر شده، بهو به مرگ بعضی از بازداشتاند شده
.اجباري به عنوان مدرك اصلی در صدور حکم محکومیت در دادگاه نگران است

رفتارهاي ظالمانه، غیرانسانی یا موارد ادعاي شکنجه و يهمهيدربارهباید از انجام تحقیقات دولت عضو
دولت عضو. ها، و پیگرد و مجازات متناسب مرتکبان این اقدامات اطمینان حاصل کندتحقیرآمیز در بازداشتگاه

کس وادار باید اطمینان حاصل کند که هیچدولت عضو. باید جبران خسارت متناسب به هر قربانی را تضمین کند
در دادگاه به عنوان دلیل » هااعتراف«گونه گران یا اعتراف به جرم نشود و اینبه دادن شهادت علیه خود یا دی

یا » اعتراف«که چنین دیگر براي اثبات اینهاي پذیرفته نشود، مگر علیه اشخاص متهم به شکنجه یا بدرفتاري
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.اظهارات دیگري صورت گرفته است
ادعاهاي مربوط به قتل، يدربارهمستقلی کمیته از این نگران است که تحقیق کامل، غیرجانبدارانه و.15

انجام نشده و مسئوالن بلندپایه به 1388خرداد 22جمهوري دیگر پیرو انتخابات ریاستهاي شکنجه و بدرفتاري
).7و 6هاي ماده(اند گویی فراخوانده نشدهپاسخ

ي مربوط به قتل، شکنجه و ادعاهايدربارهتحقیق کامل، غیرجانبدارانه و مستقلی فوراًدیدولت عضو با
انجام دهد و مقاماتی را که مسئول 1388خرداد 22جمهوري دیگر پیرو انتخابات ریاستهاي بدرفتاري

.شوند مورد پیگرد قرار دهدمیتشخیص داده
ویژه قطع عضو و شالق در موردمقامات قضایی و اجرایی، بهيبدنی به وسیلههاي کمیته از ادامه اجراي مجازات.16

بودن تنبیه از قانونیچنینهمدولت عضو. ی از جرایم، شامل دزدي، محاربه و بعضی روابط جنسی نگران استیطیف گسترده
).7ماده (مراقبتی نگران است هاي مؤسسهبدنی کودکان در خانه، به عنوان حکم دادگاه و در 

. مقامات قضایی و اجرایی اصالح نمایديهباید قانون مجازات را به قصد الغاي مجازات بدنی به وسیلدولت عضو
صراحت هر شکلی از تنبیه بدنی را در بخش پرورش کودك و آموزش ممنوع کند، از جمله با باید بهدولت عضو

قانون حمایت از 7يقانون مجازات و ماده59و 49هاي قانون مدنی، ماده1179يالغاي توجیه قانونی آن در ماده
.نکودکان و نوجوانا

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

. باید اطمینان حاصل کند که برگ بازداشت حاوي نام متهم و بر پایه بررسی مدارك به وسیله قاضی باشددولت عضو
د تمام افرادي را که براساس برگ بازداشت کلی و سفید امضا و بدون مدرك بازداشت شده اند، آزاد بایدولت عضو

. نماید
پیش از محاکمه و محدودنبودن مدت بازداشت به دستور دادگاه به هاي کمیته از طول میانگین مدت بازداشت.18

مربوط به هاي از گزارشچنینهمکمیته . استآیین دادرسی کیفري نگران33يماموران اجراي قانون در مادهيوسیله
).9و 7هاي ماده(غیررسمی نگران است هاي بازداشت در انزواي کامل اشخاص در بازداشتگاه

حقوق مدنی و سیاسی، باید تمام اقدامات الزم را انجام المللیبینمیثاق 9يبا رعایت کامل مادهدولت عضو
ویژه از طریق نظارت مستقل پیش از محاکمه در قانون و عمل، بهدهد تا مطمئن شود که مدت بازداشت

باید براي حذف بازداشت انفرادي دولت عضو. رسی فوري به وکیل، بیش از حد طوالنی نشودقضایی و دست
.دست به اقدام فوري بزند و براي رعایت آن در عمل مراقبت الزم را انجام دهد

چنینهمکمیته . ، نگران است240و 209الف، 2، 350ویژه در زندان اوین، بندهاي ها، بهکمیته از وضع بد بازداشتگاه.19
گی و به قرار گزارش محرومیت بسیاري از زندانیان بند هخانوادهاي از استفاده از سلول انفرادي، محدودیت غیرمنطقی مالقات

).10و 7هاي ماده(گی پزشکی، نگران است هزندان اوین از رسید3ياندرزگاه شماره/350
اقدام فوري انجام دهد و ها مستقل نظارت بر بازداشتگاهباید براي ایجاد یک سیستم منظم و واقعاًدولت عضو

حقوق مدنی و سیاسی و نیز اصول المللیبینمیثاق 10و 7هاي اطمینان حاصل کند که شرایط بازداشت با ماده
باید در آموزش ماموران اجراي قانون، دولت عضو. سازگار هستندحداقل سازمان ملل براي رفتار با زندانیان

مؤثرهاي طورمنظم آموزش حقوق بشر شامل منع شکنجه، شیوهمسئوالن قضایی و ماموران زندان، به
قرار ها آنآموزشیيشدگان را به عنوان بخش استاندارد برنامهبازجویی، شرایط بازداشت و رفتار با بازداشت

.دهد
ویژه دختران جوان در مناطق روستایی، که اغلب از طریق ازدواج ه از قاچاق مداوم زنان و کودکان، بهکمیت.20
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).8ماده (شود، نگران است میلیتسه) »غهیص«(موقت 
از . سال و پیشگیري از آن دست به اقدام بزند18باید براي مبارزه با قاچاق و فروش نوجوانان از دولت عضو

و ها دستگیرييشود در گزارش ادواري بعدي خود آمار ساالنهمیدرخواستچنینهمدولت عضو
.نمایدارائهرا 1383بر اساس قانون مبارزه با قاچاق سال ها محکومیت

ارائهحقوق مدنی و سیاسی المللیبینعادالنه که در میثاق يمحاکمههاي کمیته از نقض پیوسته تضمین.21
از استناد مسئوالن قضایی به چنینهمکمیته . نقالب و دادگاه زندان اوین نگران استاهاي ویژه در دادگاهشده، به
.نگران استها در حکم) مستحق مرگ(» مهدورالدم«مفهوم 

المللیبینمیثاق 14يباید اطمینان حاصل کند که تمام فرایندهاي قانونی با رعایت کامل مادهدولت عضو
حق داشتن مشاور حقوقی انتخابی در تمام مدت ) ز جمله با تضمین الفحقوق مدنی و سیاسی انجام شود، ا

دخالت و حضور وکال در ) حق اطالع فوري از ماهیت و دلیل اتهام کیفري؛ پ) بازداشت پیش از محاکمه؛ ب
حق درخواست ) علنی؛ و جيحق محاکمه) اصل برائت؛ ث) تحقیقات؛ تيها، از جمله در مرحلهتمام پرونده

را در توصیف قربانیان حذف کند تا مرتکبان ) مستحق مرگ(» مهدورالدم«باید مفهوم دولت عضو. ظرتجدیدن
32يعمومی شمارهيکمیته نظریه. اجرا شودها آنيدربارهمورد پیگرد واقع شوند و عدالت ها این جنایت

یادآوريدولت عضونه را به و حق محاکمه عادالها و دیوانها حق برابري در دادگاهيدربارهخود ) 2007(
.نمایدمی
مجریه، از جمله يجا از سوي قوههتضمین نشده و در اثر فشار نابقضاییه کامالًيکمیته نگران است که استقالل قوه.22

کمیته . افتدمیدر خطرها دولتی، پیش از محاکمهي، و روحانیون ارشد و مسئوالن بلندپایهقضاتیابیواحد نظارت و ارزش
که منافی با حقوق و اند استفاده کردههایی از این نگران است که قضات از قانون شرع و فتواها براي صدور حکمچنینهم

).14يماده(حقوق مدنی و سیاسی است المللیبیناصول مشروح در میثاق 
دست به از آن قضاییه و حمایت يکسب اطمینان استقالل و جانبدارنبودن قوهيبرادیباباید دولت عضو

دولت . مجریه و روحانیت تضمین کنديآزاد از فشار و دخالت قوهو کارکرد آن را کامالًبزندفوري هاي اقدام
صادر نکنند هایی باید اطمینان حاصل کند که قضات، در تفسیر قوانین و نیز اتکا به اصول مذهبی، حکمعضو

.حقوق مدنی و سیاسی باشدلیالملبینکه در نقض حقوق و اصول مشروح در میثاق 
کمیته از تبعیض علیه اعضاي اقلیت مسیحی، از جمله دستگیري به اتهام تبلیغ مذهبی و ممنوعیت انجام .23

با نگرانی مالحظه کرده که افرادي که از اسالم به چنینهمکمیته . مراسم مسیحی به زبان فارسی نگران است
قانون مجازات، مجازات اعدام را براي مردان محکوم به يالیحه225يو مادهاند دستگیر شدهاند مسیحیت گرویده

).18ماده (ارتداد الزامی خواهد کرد 
بزند که آزادي دین یا اعتقاد را تضمین نماید، از جمله اطمینان از سازگاري هایی باید دست به اقدامدولت عضو

ه تضمین حق همگان را براي تغییر دین به اختیار خود، این مسال. میثاق18يکردها با مادهکامل قوانین و عمل
قانون يالیحه225يخواند تا مادهمیرا به تاکید فرادولت عضوکمیته . گیردمیشرط و کامل در بروقیدبدون

آزادي اندیشه، عقیده و دین يدربارهخود ) 1993(22يعمومی شمارهيکمیته نظریه. مجازات را حذف کند
.نمایدمییادآوري

. کمیته از این نگران است که نفی آزادي اعضاي جامعه بهایی در داشتن یا پذیرش دین یا اعتقاد ادامه دارد.24
مورد، بهایی، از جمله بازداشت خودسرانه، زندان بیينگران است که نقض حقوق اعضاي جامعهچنینهمکمیته 

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

بهایی را، در داشتن یا پذیرش دین یا يباید احترام کامل به آزادي همگان، از جمله اعضاي جامعهدولت عضو



65سیاست دولتی اختناق

طورفردي یا هاعتقاد به انتخاب خود، و آزادي عمل به دین یا اعتقاد خود در عبادت، مراسم، اعمال و آموزش، ب
فوري هاي باید دست به اقدامدولت عضو. طورخصوصی یا علنی، تضمین نمایدجمعی به همراه دیگران و بهدسته

شود، نقض میی حمایتیبهایی در مقابل تبعیض در هر زمینهيبزند تا اطمینان حاصل کند که از اعضاي جامعه
ها آنمورد پیگرد قرار گیرند و بهها آنل نقض حقوقگیرد، افراد مسئومیفوري مورد تحقیقها آنحقوق

.عرضه شودمؤثرغرامت 
از آزادي براي ها آنادامه دارد ومسلمانان اهل سنتتبعیض در عمل و قانون علیه نگران است که تهیکم.25

).19و 18هاي ماده(شوند میعمل کامل به مذهبشان منع
به یجمعدستهایيطورفردبهتواند میقاد را تضمین نماید و این کارباید آزادي عمل به دین یا اعتدولت عضو

نماید که این حق مییادآوريدولت عضوکمیته به . ی انجام شودعلناییطورخصوصو بهگرانیهمراه د
.گیردمیبرساختن عبادتگاه را نیز در

جه شده که برگزاري و تشکل نگران است و متوآییهمکمیته از محدودیت شدید بر آزادي گرد.26
است که در قوانین ملی » موازین اسالم«مشروط به رعایت ها تشکلتأسیسپیمایی و عمومی و راههاي آییهمگرد

بار تظاهرات، و زدن خشونتهمآزار و ارعاب، منع و بهيدربارهها از تداوم گزارشچنینهمکمیته . تعریف نشده است
مدافعان کند که میکمیته با نگرانی مالحظه. نگران استدافعان حقوق بشرميدستگیري و بازداشت خودسرانه

کمیته . مبهمی مثل محاربه یا تبلیغ علیه نظام در زندان هستندهاي و وکالي دادگستري اغلب به اتهامحقوق بشر
است، از جمله ویژه زیادبهاند کند که تعداد فعاالن حقوق زن که دستگیر و بازداشت شدهمیمالحظهچنینهم

).22و 19،21هاي ماده(هواداران و اعضاي کمپین یک میلیون امضا 
و تشکل را براي تمام افراد بدون تبعیض تضمین کند و تمام کسانی را که تنها آییهمباید آزادي گرددولت عضو

د نماید، از جمله قیدوشرط آزاو بدونآمیز از این حق در بازداشت هستند فوراًبه خاطر استفاده مسالمت
. ، وکالي دادگستري و فعاالن سندیکایی)شامل فعاالن حقوق زن(مدافعان حقوق بشریان، معلمان، جودانش

ها تهدیدها، آزار و حمله به اعضاي این گروهيدربارهو غیرجانبدارانه مؤثرباید از انجام تحقیقات دولت عضو
باید دولت عضو. گونه اقدامات را مورد پیگرد قرار دهدن ایناطمینان حاصل کند و، به تناسب موضوع، مرتکبا

را که به تشکیل یک شوراي عالی نظارت بر نهادمردمهاي و نظارت سازمانتیفعال،تأسیسقانونیيالیحه
، پلیس، بسیج و سپاه وزارت اطالعاتغیردولتی به ریاست وزارت کشور با نمایندگانی از هاي سازمانهاي فعالیت

.سداران خواهد انجامید، پس بگیردپا
به بعد به دست 2008ان از سال نگارنامهشدن تعداد زیادي روزنامه، مجله و نیز انجمن صنفی روزکمیته از بسته.27

در پی انتخابات ها ها، سینماگران و کارکنان رسانهان، سردبیران روزنامهنگارنامهمقامات دولتی و بازداشت بسیاري از روز
خبري و هاي از نظارت بر کاربرد و محتواي اینترنت، فیلترکردن وبگاهچنینهمکمیته . نگران است1388هوري جمریاست

ویژه پس از انتخابات ی خارجی، بهیماهوارههاي تحلیل سیاسی، کاهش سرعت اینترنت و ارسال پارازیت روي فرستنده
).19ماده (، نگران است 1388جمهوري ریاست

ان امکان نگارنامهتضمین نماید و براي روزمستقل را کامالًهاي رسانهيآزادي بیان و عقیدهبایددولت عضو
انی را که در مغایرت با نگارنامهباید روزدولت عضو. شان را بدون ترس از دادگاه فراهم کندانجام حرفه

حیثیت نماید و ياعادهها آنو ازآزاد اند حقوق مدنی و سیاسی زندانی شدهالمللیبینمیثاق 19و 9هاي ماده
باید اطمینان حاصل کند که دولت عضو. بگذاردها آنقضایی و جبران خسارت در اختیارمؤثرامکان جبران 

حقوق مدنی و سیاسی تعریف شده المللیبیننظارت بر اینترنت آزادي بیان و امور شخصی را که در میثاق 
یادآوريدولت عضوبه 19ماده يدربارهخود را ) 2011(34يارهعمومی شميکمیته نظریه. نقض ننماید

.نمایدمی
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کمیته . بودن آن بر اساس جنسیت نگران استبودن شدید حداقل سن ازدواج و متفاوتکمیته از پایین.28
).24و 23هاي ماده(اجباري، زودهنگام و موقت دختران جوان نگران است هاي ازدواجياز رویهچنینهم
باید دولت عضو. باید تبعیض بر اساس جنسیت را در مورد حداقل سن ازدواج از میان برداردلت عضودو

فعالی را براي جلوگیري از هاي سازگار باشد و اقدامالمللیبیناطمینان حاصل نماید که حداقل سن با موازین 
.اجباري، زودهنگام و موقت دختران جوان در پیش بگیردهاي ازدواج

قانون انتخابات 3و 1هاي ، بخش28يویژه مادهبه(انتخاباتی هاي نام در مبارزهاز الزام به ثبتکمیته.29
قانون انتخابات ياصالحیه3يطبق ماده(و حق شوراي نگهبان در رد صالحیت نامزدهاي انتخابات مجلس ) مجلس
مالحظه نموده 1388ریاست جمهوري دهم در انتخاباتيدربارهکمیته با نگرانی موارد زیر را . نگران است) مجلس

ورود و ياجازهالمللیبینناظران ) 2(گرفتند؛ قرار تأییدنامزد احتمالی تنها چهار نفر مورد 450از میان ) 1: (است
قطع مخالف هاي و وبگاهیاجتماعهاي به شبکهیرسهمراه و دستهاي تلفنسیگنال) 3(نظارت بر نتایج انتخابات نیافتند؛ 

یان، فعاالن سندیکایی حقوق زنان مورد آزار جودانشدینی و قومی کشور، هاي فعاالن سیاسی، اعضاي اقلیت) 4(بود؛ شده 
اي قرار اهللا خامنهآیتتأییدشوراي نگهبان مورد تأییدنتایج انتخابات پیش از ) 5(قرارگرفتند و خودسرانه بازداشت شدند؛ 

نفر از مخالفان سیاسی را در ها کمیته دستگیري ده. درصد بود100دهندگان بیش از د رايدر دو استان تعدا) 6(گرفت؛ و 
).25يماده(و نیز انحالل دو حزب سیاسی طرفدار اصالحات را با راي دادگاه با نگرانی مالحظه کرده است 1390بهمن 

، قانون 3و 1هاي ، بخش28و 3هاي باید اصالحاتی در قوانین انجام دهد که سازگاري مادهدولت عضو
. حقوق مدنی و سیاسی تضمین نمایدالمللیبینمیثاق 25يانتخابات مجلس را با حقوق تضمین شده در ماده

باید اقدامات الزم را براي تضمین انجام انتخابات به روش آزاد و شفاف، در سازگاري با میثاق، از دولت عضو
.نظارت بر انتخابات انجام دهدجمله از طریق تشکیل یک کمیسیون مستقل

کشور هاي فرهنگی، زبانی و مذهبی اقلیتهاي مندي از آزاديو شروطی که بر بهرهها کمیته از محدودیت.30
در مدارس، انتشار مجله ها اقلیتهاي برقرار شده، از جمله استفاده از زبانها و بلوچها ها، آذريعضو مثل کُردها، عرب

).27يماده(اقلیت، نگران است اي هو روزنامه به زبان
در مقابل تبعیض مؤثرقومی، دینی و زبانی از حمایت هاي باید تضمین کند که اعضاي اقلیتدولت عضو

و مدارس به کار ببرند، در امور ها برخوردار باشند و بتوانند از فرهنگ خود بهره ببرند و زبانشان را در رسانه
.عرضه شودها آندر مقابل تبعیض بهمؤثرجویی چارهعمومی مشارکت نمایند و امکان 

خود به فهرست هاي حقوق مدنی و سیاسی، گزارش ادواري سوم، پاسخالمللیبینباید میثاق دولت عضو.31
مسایلی که کمیته مطرح کرده و مالحظات پایانی حاضر را به منظور افزایش آگاهی در میان مقامات قضایی، مقننه و 

. ی منتشر نمایدیغیردولتی فعال در کشور و نیز عموم مردم در سطح گستردههاي مدنی و سازماناجرایی، جامعه 
کمیته . نماید که گزارش و مالحظات پایانی به زبان رسمی کشور عضو ترجمه شودمیپیشنهادچنینهمکمیته 

مدنی و يم خود با جامعهگزارش ادواري چهاريارائهنماید که در هنگام میدرخواستدولت عضواز چنینهم
.ی مشورت نمایدیغیردولتی در سطح گستردههاي سازمان

باید ظرف یک سال اطالعات مربوط به اجراي دولت عضوکمیته، ينامه، آیین5، بند 71طبق اصل .32
.نمایدارائهباال را 22و 13، 12، 9کمیته در بندهاي هاي توصیه

2014نوامبر2که در گزارش ادواري بعدي خود که بناست در نمایدمیدرخواستدولت عضوکمیته از .33
طورکلی اطالعات حقوق مدنی و سیاسی بهالمللیبینو میثاق ها تمام توصیهيدربارهتسلیم شود، ) 1395آبان 11(

.روز نمایدمشخص و به








