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:سازمان مللبه شوراي حقوق بشرسازمان هاي حقوق بشر

مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید  کنید
mode=calcul13009?var_-Per-SR-Iran-of-mandate-http://www.fidh.org/Renew

فدراسیون بین المللی (به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ـ ) 1391اسفند 20(2013مارس 10
حقوق و ایرانی المللی چندین سازمان بین، )1391اسفند17(2013مارس 7در روز ، )جامعه هاي حقوق بشر

در ژنو عضو شوراي حقوق بشر سازمان ملل هاي نمایندگی دایمی کشورهايتاي به هیأنامهارسالبا بشري
مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران خود مارس 22یا 21در نشست روز ها خواستند از آن

هاي اخیر هاي گزارشگیرينتیجهوهاي مجمع عمومی سازمان ملل براساس قطعنامهو نیز را تمدید کنند 
. مند حقوق بشر در ایران به تصویب برسانندنظامنقضِدر محکومیت اي قطعنامهدبیرکل و گزارشگر ویژه 

الملل، مجمع آسیایی حقوق بشر و توسعه، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره، اتحاد جهانی مشارکت شهروندان، عفو بین
شر در شرق و شاخ ، مدافعان حقوق ب)ارتباط با حقوق بشر(کنکتاس دیریتوس هومانوسابتکار حقوق بشر مشترك المنافع، 

بان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون در مصر، آزادي از شکنجه، دیدهفرديافریقا، ابتکار حقوق 
براي ایران، اتحادبین المللی جامعه هاي حقوق بشر، سرویس بین المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، 

.این نامه را امضا کردندسازمان جهانی ضد شکنجه و بشر غرب افریقا، شبکه مدافعان حقوق 

اعالم کردند که دولت ایران حاضر به همکاري با گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست و به این دلیل شوراي حقوق بشر ي امضا کنندههاسازمان
یان یافتن نقض حقوق بشر در ایران شود و به نظارت دقیق بر باید خواهان پا1392به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوري در خرداد 

.  در این کشور ادامه دهدحقوق بشر وضعیت 
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:گزیده اي از نکات نامه

به موارد شکنجه روانی و جسمانی، شوك الکتریکی، مجمع عمومی سازمان ملل 67به نشست خود گزارشگر ویژه در گزارش -
هاي قانونی، پایبند نبودن به ناشی از تناقضکه ـ ید و ممنوعیت از مسافرت به خارج از کشور تجاوز، محاکمه هاي ناعادالنه، تبع

).1(استکرده اشاره است ـ حاکمیت قانون و معافیت گسترده از مجازات
نفر 99با وپیگیريمورد را 2012،124تا ژوئن فوریه با وجود اینکه از ورود به ایران محروم است، در فاصله ،ویژهگرگزارش-

. نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده است169با 2012او از سپتامبر تا دسامبر . وگو کرده استگفت
. گرفته استموضوعی ویژه سازمان ملل را براي دیدار از کشور نادیده گزارشگرایران درخواست  هشت -
هاي عمومی در محکومیت نقض  مورد بیانیه11ان ویژه این شورا در از زمان تصویب قطعنامه قبلی در شوراي حقوق بشر، گزارشگر-

. اندحقوق بشر در ایران منتشر کرده
نقض حقوق بشر در ایران محدودیت شدید بر آزادي بیان، سرکوب ادامه دار مدافعان حقوق بشر و فعاالن، استفاده گسترده از -

. گیردها را در بر میزنان و اقلیتقطع عضو، خشونت و تبعیض علیه مجازات اعدام، شکنجه، 
هاي تامین خدمات اینترنتی را وادار اي شرکتقانون جرایم رایانه. شده استمحدودبه شدتآزادي بیان، تشکل و اطالعات -

مایند، نفیلتر مختلف را به طور منظم جزئیات استفاده از اینترنت و اطالعات شخصی کاربران را نگهداري کنند، وبگاه هايکند می
. اي خارجی پارازیت بفرستندهاي ماهوارهاز سرعت اینترنت بکاهند و بر روي برنامه

به سه سال و نیم حبس تعلیقی به شش ماه 1391در تیر ماه منصوره بهکیش، از حامیان مادران عزادار، به اتهام تبلیغ علیه نظام -
به اتهام تبلیغ علیه نظام و اهانت به رییس 1391در شهریور نگار ژیال بنی یعقوب روزنامه. حبس تعزیري محکوم شده است

ها ده. سال محرومیت از روزنامه نگاري محکوم شده است30او به . براي گذراندن یک سال حبس به زندان رفته استجمهور 
. برندهاي ایران به سر میروزنامه نگار و وبالگ نگار در زندان

المللی و داخلی منجر شد، یک کمیسیون بیناعتراضکه به 1391ر، در زندان در آبان مرگ ستار بهشتی، وبالگ نگادر پی -
هاي ایران به چشم اي از رسیدگی به این پرونده در دادگاهاما هنوز نشانه. مجلس اعالم کرد که تحقیقات در جریان است

با وجود دستور . دالیل ناروشن دستگیر شدت، به، دکتر مهدي خزعلی، وبالگ نگار و از منتقدان دول1391در مهرماه .خوردنمی
او در اعتراض به بازداشت خود در اعتصاب غذا به . اندقاضی به سپردن وثیقه براي او، مسئوالن تاکنون از آزادي او جلوگیري کرده

. بیمار شده استشود برد و گفته میسر می
40نگار مستقل و ادامه حبس روزنامه17ان ملل دستگیري ، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازم1391در بهمن -

دو نامزد انتخابات ریاست جمهوري، مهدي کروبی و میرحسین موسوي و همسر  او زهرا ). 2(نگار دیگر را محکوم کردند روزنامه
).3(برند سر میبهبدون اتهام  در حبس خودسرانه خانگی1389از بهمن رهنورد 

سال  محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت 10سال زندان و 13به خاطر تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر به عبدالفتاح سلطانی -
9به به خاطر مصاحبه با رسانه هاي خارجی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر محمدعلی دادخواه). 4(محکوم شده است 

در حبس به سر 1389نسرین ستوده از شهریور . از اشتغال به حرفه و تدریس محکوم شده استسال محرومیت10سال زندان و 
10او نیز به شش سال زندان و . اش محروم بوده استبرد، چند بار به سلول انفرادي منتقل شده و از مالقات منظم با خانوادهمی

گذراند و به شش سال زندان دیگر دو سال زندان را میمحمد سیف زاده محکومیت. سال محرومیت از وکالت محکوم شده است
. گذراندسال زندان را می11محکومیت محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، . محکوم شده است

در . اعدام کردندنفر را 500بیش از 2012نفر و در سال 600بیش از 2011الملل، مسئوالن ایرانی در سال به گزارش عفو بین-
عالوه بر قتل، تجاوز و جاسوسی، . )5(انجام شدها هاي اصلی شهرها و ورزشگاهانظار عمومی، در میداناعدام در55،  2012سال 
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نیز مستوجب تکرار محکومیت به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی، زنا، لواط، قاچاق و نگهداري مواد مخدر، جرایم اقتصادي و امنیتی 
. دام هستندمجازات اع

وسالگی 9مجازات اعدام در مورد دختران در سن ،ایران در اعدام مجرمان نوجوان مقام اول جهان را داراست و بر اساس قوانین-
گزارشگر ویژه . محکوم به اعدام بودندمجرم نوجوان 100، بیش از 2012در اواخر سال . سالگی قابل اجرا است15در سن پسران 

. جلب کرددر بار سوم محکومیت دو مرد به اعدام به خاطر مصرف نوشیدنی الکلی به توجه را اي اطالعیه، در2012در ژوئن 
در . هاي ظالمانه و غیرانسانی مثل قطع عضو را در انظار عمومی اجرا کردمجازاتافزایشی از سال موارد رو به این قوه قضاییه در -

مقامات بهمن، 5در تاریخ . )6(اتهام دزدي در استان یزد در انظار عمومی قطع شد، چهار انگشت دو نفر به 1391آبان 23تاریخ 
. )7(کردند در شهر شیراز قطع را ساله 29انگشتان یک مجرم 

زنان ایران با تبعیض قانونی در قانون اساسی، قانون مجازات و قانون مدنی، امور شخصی مربوط به ازدواج، طالق، وراثت و حضانت -
.چندین دانشگاه دانشجویان دختر را از حضور در تعدادي از رشته ها محروم کردند. وبرو هستندفرزند ر

هاي غیررسمی و اقلیت هاي مسلمان، شامل اهل سنت، از تبعیض در زمینه گروهروحانیون معترض شیعه و شیعیان پیرو -
ي کلیساهاي خانگی مسیحیان از آزادي دین پیروان آیین بهایی، دراویش و اعضا. مشارکت سیاسی و اشتغال رنج می برند

از نیروهاي امنیتی . ، کرُد، عرب و بلوچ محدود شده استترك زبان آذربایجانیفعالیت هاي فرهنگی اقلیت هاي . برخوردار نیستند
بلوچ اعدام ، چندین1391در دي و بهمن . بازداشت، شکنجه و اعدام کرده اندعرب ایرانی را در خوزستان ده ها فعال 2011سال 

.با حکم اعدام روبرو هستنددر حال حاضر شدند و تعدادي زندانی سیاسی کُرد 
به نقض حقوق بشر پایان دهند تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شوراي حقوق بشر به مسئوالن ایران این پیام را خواهد داد که باید -

. و به تعهدات بین المللی خود عمل کنند

بشر در ایران جامعه دفاع از حقوق 
)عضو فدراسیون بین المللی جامعه هاي حقوق بشر(

lddhi@fidh.org
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------
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