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بشر در ایرانحقوق حمایت از ماموریت گزارشگر ویژه در مشترك نامه

: به کشورهاي عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد

ایران در آستانه تمدید قرار دارد و در حقوق بشر در، در حال حاضر ماموریت گزارشگر ویژه اطالع داریدهمانطور که 
که زماندر این . به راي گذاشته خواهد شدسازمان مللمارس، این موضوع در شوراي حقوق بشر22یا 21روزهاي 

امتناع مللوضعیت حقوق بشر در ایران به میزان قابل توجهی بدتر شده و آن کشور از همکاري با نهادهاي سازمان
. استاهمیت حیاتیيادارشورا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژهاین، حمایت کشورهاي عضوورزدمی

حقوق به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه مثبت رايدادن براي هدف ما از نگارش این نامه، جلب حمایت شما 
. ایران استبشر در

ارد نقض حقوق بشر در موازراایران، گزارش دوم خودحقوق بشر درمارس، دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه7روز در 
موارد خیره کننده«،شدمنتشر 2011سپتامبر 23در او مقدماتی گزارش ، که در ادامهاین گزارش.ارائه دادشوراین ک

با نهادهاي سازمان همکاريازآن کشورخودداري مداوم از را مستند ساخته وتوسط مقامات ایرانی» نقض حقوق بشر
آن و عدم همکاري ایران براي صدور مجوز بازدید به گزارشگر ویژهمقاماتامتناعاز گزارش همچنیناین . کردانتقاد ملل

در سال دائمی ي دعوتنامهباوجود ارسال ، آننهادهايگزارشگران دیگر و اي حقوق بشر سازمان ملل متحدبا شوردولت
.کندانتقاد میجهت بازدید از آن کشور 2002

انتقاد و در قبال،کنندایران خودداري میحقوق بشر درویژه گزارشگراز همکاري با در حالی کهمقامات ایرانی
گفت که این گزارش پر الریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران،صادق، آیت اهللا فوریهماه در . اندبه شدت حساساومالحظات

گزارش قبل از انتشار آن براي تکمیل آن اطالعات واقعییا اساسی و اتنظراز ارائه دولت وي،با این حال. استاز دروغ
از آن زمان تاکنون، ایران به شدت تالش کرده است تا خود را همنوا و همکار با نهادهاي سازمان ملل و . امتناع ورزید

.نشان دهدحقوق بشريهاي عهدنامه

را براي جلوگیري اقداماتی ایران که نمودند در مورد گزارش گزارشگر ویژه شکنجه ادعا 2012مارس 5در ی دولتمقامات 
در ییادعاهاچنین متاسفانه . برخوردارندقانونحمایتاز اظهار داشتند که قربانیان شکنجه است واز شکنجه اتخاذ کرده

هاي نیروهاي امنیتی با خود در زندانمسئولینرفتارقرار دارد که درباره ها زندانی سابق هاي دهبا گفتهکامل تناقض 
.  اندابراز داشتهمان ملل ما و گزارشگر ویژه سازهاي به سازمانایران 



گزارش دکتر به واکنشایران، درقوه قضائیه حقوق بشر ستاد دبیر، دکتر محمد جواد الریجانی، 2012مارس 13در 
ما از د، اندعوت به عمل آورد تا از ایران بازدید کنسازمان ملل حقوق بشر موضوعیگزارشگران از با تاکید دوباره شهید، 

به سازمان ملل، و2002در سال دائمی ارسال دعوتنامه با وجود . نموداري ذفروگبراي این منظورارائه تاریخ دقیق
از تاکنون2005از سال اند نتوانستهکدام از آنها براي بازدید از آن کشور، هیچ موضوعی انگزارشگرمتعددهاي تقاضا
از آن به ایران سفر کردندقبلاي کهویژهپیشنهادات مطرح شده گزارشگرانتقریبأ هیچ یک ازو دنکنبازدیدایران

.  تاکنون عملی نشده است

کمیته سال گزارشی در باره کارنامه خود در زمینه حقوق بشر به17پس از چند ماه گذشته، ایران همچنین ظرفدر 
مدعی است این انجام داد و انون مجازات اسالمی در قسطحی تغییرات بعضی،ارایه کردحقوق بشر سازمان ملل متحد 

سازمان ملل کارمندان دفتر کمیساریاي عالی حقوق بشربا سفر همچنین ، و آن سازگار استبین المللی تعهدات با قانون
. موافقت کردبه تهرانبراي یک ماموریت محدودگذشتهدر ماه دسامبر

اساسیهايدستاوردعاري ازآن کشورحقوق بشرکارنامهدربهبود نمایشي هاي ایران براواقعیت این است که تالشاما
که بررسی وضعیت حقوق بشر زمانیاز . استاسفناك حقوق بشر در آن کشوربراي وضعیت و ارائه یک راه حل عملی
مالحظاتها و ها، گزارشقطعنامهصدور قرار گرفته است، ایران حقوق بشر درگزارشگر ویژه آن کشور در دستور کار 

، دبیر 2011سپتامبر 15در . بوده استافزایش رو بهپیوستهنهادهاي سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
هاي رسیده در مورد افزایش از گزارش«عمومی سازمان ملل ارائه کرد و در آن مجمع کل سازمان ملل گزارشی را به 

هاي ناعادالنه، شکنجه و بدرفتاري با دادگاهتشکیل ، انههاي خودسریري و بازداشتطع اعضاي بدن، دستگها، قشمار اعدام
در آن کشورنگاران، و فعاالن مخالففعاالن حقوق بشر، وکال، روزنامهسرکوب«ازوکرد» ناراحتیزندانیان عمیقاً ابراز 

. داشت»خود را ابرازتاسف 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بهایران پایبنديبررسی به دنبال، کمیته حقوق بشر2011نوامبر 3در 
جمهوري حقوق بشرکارنامهدهنده محکومیت شدید نشانواقع درها یافتهاین . منتشر کردخود را نهایی مالحظات

خصوص براي ه ب،ها در آن کشورافزایش تعداد اعدامنگرانی جدي در رابطه با از جملهبه وسیله این کمیته بود واسالمی
ن مسئوالمعافیت، و »هاستفاده گسترده از شکنج«شوند، محسوب نمی»جرائم جدي«بین المللی در حقوق جرائمی که 

تعهدات حقوقی بین المللی پایبندي بهایران به یل دولت امتدر مورد این کمیته همچنین .را در بر می گرفتاز مجازات
ا بیشترین راي از اي را بم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهدر همان ماه، کمیته سو.ز تردید کردآن به شکل جدي ابرا

آن کشور را ازبازدیدتصویب کرد و از دولت ایران خواست تا بدون قید و شرط به گزارشگر ویژه اجازه به بعد 1992سال 
. بدهد

هاي آنها، و اطالعات ارائه قربانی و خانواده100بیش از ز آوري شده اهاي جمعبراساس شهادتویژهگزارشگرگزارش 
امتناع دولت ایران از این است که باوجود دهنده نشاناین امر. تدوین گردیده استاوشده توسط منابع قابل اعتماد به

ادامه داده و عه مدنی قربانیان و فعاالن جامماموریت خود از طریق همکاري با به او، گزارشگر ویژهصدور مجوز بازدید به 
.در این راستا موفق بوده است



600بیش از احتماال مات در سال گذشته، مقا. کندارائه میحقوق بشر در ایران فعلی از وضعیت اي تیرهتصویر او گزارش 
جرائم «ز جمله بین المللی احقوقطبقکه محکوم شده بودند اد مخدربه جرائم موآناناغلب. کردندزندانی را اعدام 

،اعدام شددر مال عاماناز آنیکی کهویختندآرا به دار سه نوجواندست کمدر ضمن آنها. آیندبه حساب نمی» جدي
نی بر رضایت تمبایجاد روابط جنسی . استشده ممنوع صراحتبه اعدام نوجوانانبین المللی حقوقدرحالی که در 

شدیدترین مجازات از جمله مرگدارايقانون مجازات اسالمی ایراندر و جرم در ایرانمیان افراد همجنسطرفین 
بدون گزارشگران"گزارشبه ، و استنویسان در جهاننگاران و وبالگروزنامهبراي هاترین زندانبزرگیکی از ایران . است
هاي علیه اقلیتبعیض آمیزتهايسیاست. بردنددر زندان به سر می2011دسامبر درروزنامه نگار 45دست کم "مرز

یو مقامات به سیاست سرکوب هدفمند وکالیشود به طور سیستماتیک اعمال میمذهبی و قومی، مانند بهائیان و اعراب، 
وکیل در حال حاضر در زندان به سر می برند و 9دست کم . اندقوق بشر دفاع می کنند شدت بخشیدهکه از فعاالن ح

گیرنده رین عبادي، یدیگر، از جمله شيتعداد. و یا حکم دادگاه تجدیدنظر خود هستندچند تن دیگر منتظر دادگاه
اي خود را در آزادانه وظایف حرفهتوانندنمیزیرا،می کنندفعالیتجایزه صلح نوبل، در حال حاضر در خارج از ایران 

. داخل ایران انجام دهند

اخل و ایرانیان را در د،ایرانحقوق بشر درویژه گزارشگر تور کار قرار گرفتن بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در دس
د، قربانیان و در جلسات متعد. اي براي همکاري با جامعه جهانی بسیج کرده استسابقهخارج از آن کشور به شکل بی

نقض حقوق بشر، و سازينداند که آنها دفتر گزارشگر ویژه را به عنوان یک کانون حیاتی براي مستفعاالن به ما گفته
در این . دانندطرف و قابل اعتماد براي گفتگو میان قربانیان و سازمان ملل و کشورهاي عضو آن سازمان میبییمرجع

از که قربانیان حقوق بشر کندی ایفا حیاتیدر ایران نقشتواند براي قربانیان نقض حقوق بشرگزارشگر ویژه میزمینه، 
. اندومدر کشور خود محرداشتن آن

همکاري ایرانیان با جامعه براي ایجاد زمینهدر ایران حقوق بشر ما معتقد هستیم که ادامه ماموریت گزارشگر ویژه 
فراهم آوردن نظارت و ، در زمینه حقوق بشرخودبه تعهدات بین المللی جهت پایبندي بر دولت ایران ، اعمال فشار جهانی

.  حیاتی استعیت حقوق بشر در آن کشور بر وضبشر حقوقو کارشناسان بین المللی مجامع 

به ،بعدي که  قرار است در ژنو برگزار گرددجلسه در و تان با این خواست ما همنوا باشیدنما امیدواریم که شما و همکارا
. بدهیدمثبت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه راي 

با احترام، 

مرکز آفریقایی حقوق بشر و دموکراسی

من دموکراسی آفریقاییانج

عفو بین الملل

)انجمن آسیا( انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه 

مرکز منابع حقوقی آسیا



جامعه بین المللی بهائی 

انجمن ابتکار حقوق بشر کشورهاي مشترك المنافع

ارتباط حقوق بشر

انستیتیو مطالعات حقوق بشر قاهره 

اپروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ افریف

شخصی ابتکار مصري براي دفاع از حقوق 

دیده بان حقوق بشر

ایراندرکمپین بین المللی حقوق بشر

حقوق بشرهاي فدراسیون بین المللی جامعه

سرویس بین المللی براي حقوق بشر

در ایرانحقوق بشرجامعه دفاع از 

مشارکت براي عدالت، نیجریه

گزارشگران بدون مرز

اتحاد براي ایران 

بکه مدافعان حقوق بشر غرب افریقاش
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