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  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٦٩البند 

حاالت حقـوق اإلنـسان     : تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
      املمثلني اخلاصنياملقدمة من املقررين وتقارير الو

  حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    
    

  مذكرة من األمني العام    
    

  موجز  
 اجلمعيـة العامـة تقريـر أمحـد شـهيد، املقـرر              أعـضاء   إىل حييـل لعام بـأن    يتشرف األمني ا    

 وفقــاً لقــرار جملــس املقــدماخلــاص املعــىن حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية، 
  .١٦/٩حقوق اإلنسان 

، ومنـذ   ٢٠١١أغـسطس   / آب ١وقد تـوىل املقـرر اخلـاص رمسيـاً مـسؤولية الواليـة يف                 
مانـة العامـة بأنـه، نظـراً للتـأخر يف تعيينـه، لـن يكـون يف وضـع يـسمح لـه              ذلك احلني أخطر األ   

بتقدمي تقرير فين ولكنه سريكز بدالً مـن ذلـك علـى عـرض منهجيتـه املقترحـة وتـصنيف آخـر                       
  .االجتاهات يف حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية

التعـاون مـن قبـل مجهوريـة        وهذا من شأنه التشديد على احلاجـة إىل زيـادة الـشفافية و              
  .إيران اإلسالمية
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    تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية إيران اإلسالمية    
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  مقدمة  -أوال   
  
، املنـشئ لواليـة املقـرر       ١٦/٩ق اإلنـسان    هذا التقريـر مقـدَّم عمـالً بقـرار جملـس حقـو              - ١

وهــذه أول واليــة قطريــة . اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية  
جمللس حقوق اإلنسان بشأن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية منـذ إهنـاء واليـة جلنـة حقـوق اإلنـسان              

تقــدمي تقريــر مؤقــت إىل ) أ(: ويكلــف القــرار املقــرر اخلــاص مبــا يلــي. ٢٠٠٢الــسابقة يف عــام 
تقدمي تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان لينظـر        ) ب(اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني؛       

وهو يـدعو أيـضا حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية إىل التعـاون                . فيه يف دورته التاسعة عشرة    
 عن تقـدمي مجيـع املعلومـات        التام مع املكلف بالوالية والسماح له بالدخول لزيارة البلد، فضالً         

  .الالزمة للتمكني من الوفاء بواليته
 حبالـة حقـوق اإلنـسان يف    املعـين وقد عّين رئيس جملس حقوق اإلنـسان املقـرر اخلـاص            - ٢

وبـدأ الـسيد شـهيد واليتـه رمسيـاً يف          . ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٧مجهورية إيـران اإلسـالمية يف       
لطات يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ملتمـساً          ، وعندئذ كتـب إىل الـس      ٢٠١١أغسطس  /آب ١

ــه   ــاء بواليت ــا يف الوف ــسفري يف       . تعاوهن ــع ال ــد اجتمــاع غــري رمســي م ــرر اخلــاص عق ــب املق وطل
أغـسطس لاللتقـاء بـه قبـل        /، كما عرض السفر إىل سويـسرا أثنـاء شـهر آب           ٢٠١١يوليه  /متوز

 بـالغ صـحفي     ويف. عنيحتديـد موعـد ألي مـن االجتمـا        تقدمي هذا التقرير، ولكنه مل ينجح يف        
، ناشــد املقــرر اخلــاص احلكومــة أن تتعــاون بــشكل تــام علــى  ٢٠١١أغــسطس / آب٣مــؤرخ 

تنفيذ واليته وشدد على أن الوالية اجلديدة تتيح فرصة جلمهورية إيران اإلسالمية كـي تـشارك    
  .يف العمــــل بــــشأن طائفــــة مــــن مــــسائل حقــــوق اإلنــــسان الــــيت طرحهــــا اجملتمــــع الــــدويل  

 أعـــرب الـــسفري ســـيد حممـــد رضـــا ســـجدي، املمثـــل الـــدائم ٢٠١١ســـبتمرب /أيلـــول ١٩ويف 
جلمهورية إيران اإلسالمية لدى األمم املتحدة، يف رسالة موجهة إىل املقرر اخلاص، عـن رغبتـه               

سـبتمرب  / أيلـول  ١٩وأُحيلت إىل السلطات اإليرانيـة يف       . يف تبادل اآلراء ومناقشة منهجية عمله     
ويتطلع املقـرر اخلـاص إىل رد       . نوفمرب/لد يف أواخر تشرين الثاين     رسالة برجاء زيارة الب    ٢٠١١

إجيايب على هذا الطلـب، ألنـه سـوف يكـون إشـارة دالـة علـى عـزم مجهوريـة إيـران اإلسـالمية                       
  .على التعاون وعلى نواياها البنَّاءة

، ٢٠١١يوليـه   /ء واليتـه يف متـوز     وقام املقرر اخلاص بزيـارة خاصـة إىل جنيـف قبـل بـد               - ٣
وقـد التقـى بعـدد مـن أصـحاب املـصلحة،            . ٢٠١١سبتمرب  /قام بزيارة رمسية يف مطلع أيلول      مث

ومنهم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، وعدد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة الدوليـة الـشهرية                  
ووفود البلدان، وقد أعرب البعض منها عن تأييـده للواليـة بينمـا مل يعـرب الـبعض اآلخـر عـن                      

  .مثل ذلك
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هــذا التقريــر حيمــل املنهجيــة الــيت ســيهتدي هبــا عمــل املقــرر اخلــاص طــوال واليتــه،     و  - ٤
ويالحــظ املقــرر اخلــاص أن اجلمعيــة العامــة ســيقدم إليهــا يف  . ويعــرض بــؤرة التركيــز يف عملــه

دورهتا السادسة والستني تقرير منفصل أيضاً أعده األمني العـام بـشأن التطـورات املتـصلة حبالـة           
ودون ). A/66/361 (٢٠١٠سـبتمرب   /مجهورية إيـران اإلسـالمية منـذ أيلـول        حقوق اإلنسان يف    

مساس باملسائل اليت يود املقرر اخلاص طرحها مع السلطات اإليرانية، فـإن لديـه دواعـي القلـق            
وبنـاًء علـى ذلـك،      . نفسها اليت تناوهلـا تقريـر األمـني العـام، كمـا يؤيـد التوصـيات الـواردة فيـه                   

 بــشأن التطــورات القريبــة العهــد املتعلقــة حبالــة حقــوق اإلنــسان يف   يتــضمن هــذا التقريــر فرعــاً 
مجهورية إيـران اإلسـالمية، وإن ركـز علـى القـضايا واملـسائل الـيت طُرحـت مباشـرة مـع املقـرر                 

  .اخلاص، وعلى التطورات التالية لدورة جملس حقوق اإلنسان
 فني الـرمسيني اإليـرانيني  ويرحب املقرر اخلـاص بالبيانـات الـيت ُنـسبت إىل خمتلـف املـوظ          - ٥

بشأن اهتمام البلد بالتعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك الـدعوة              
الدائمــة املوجهــة إىل اإلجــراءات اخلاصــة املواضــيعية والزيــارة الــيت ُيقتــرح أن تقــوم هبــا إىل          

ان، حيــث أن ذلــك مجهوريــة إيــران اإلســالمية مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــس  
سيتيح فرصة للتعاون بني آلية حقوق اإلنسان والسلطات اإليرانية بفـضل االتـصال علـى أرفـع                 

 ويأمـل املقـرر اخلـاص أن تتـاح لـه فرصـة الزيـارة أوالً، هبـدف املـساعدة علـى إضـفاء             .مستوى
ن كمـا يالحـظ املقـرر اخلـاص أ        . أقصى قدر ممكن من املوضوعية على زيـارة املفوضـة الـسامية           

عــدداً مــن النــداءات العاجلــة الــصادرة عــن خمتلــف املقــررين اخلاصــني املواضــيعيني قــد تركتــه     
شكل كلي يشعر بدواعي القلق نفـسها الـيت عاجلتـها           وهو ب . ت اإليرانية دون أن تعاجله    السلطا

  .٢٠٠٥تلك النداءات، ويأسف ألن أياً من املكلفني بواليات مل يزر البلد منذ عام 
رر اخلــاص إميانــاً قويــاً بــأن إنــشاء الواليــة اجلاريــة يتــيح إمكانيــة االشــتراك   ويــؤمن املقــ  - ٦

بــصورة أكثــر تنــسيقاً مــع الــسلطات اإليرانيــة بــشأن طائفــة مــن مــسائل حقــوق اإلنــسان الــيت    
كما متثل الوالية القطريـة فرصـة لتيـسري فهـم حالـة حقـوق اإلنـسان يف         . طرحها اجملتمع الدويل  

وهـي  .  فهماً أعمـق حـسب ظـروف البلـد الثقافيـة والتارخييـة الفريـدة               مجهورية إيران اإلسالمية  
متثل أيضا فرصة للنهوض باجلهود اجلاري بذهلا ملعاجلة التحديات اليت تواجهها مجهورية إيـران              

كمـا يأمـل املقـرر اخلـاص أن تعتـرب مجهوريـة إيـران اإلسـالمية         . اإلسالمية بطريقة تدرجيية كلية   
وعاً ميكنها أن ختطو فيه خطوات لالمتثال اللتزاماهتا الدوليـة، وفرصـة            دوره حيزاً مأموناً ومشر   

يتعلــق  ملعاجلــة دواعــي القلــق الــيت جــرى إبــالغ البلــد هبــا يف تفاعالتــه مــع اجملتمــع الــدويل فيمــا 
  .مبسائل حقوق اإلنسان
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ولذلك، سيواصل املقرر اخلاص مناشدة مجهورية إيران اإلسـالمية إبـداء التعـاون التـام                 - ٧
والتعاون مع املكلف بالوالية القطرية هو السبيل الوحيد الذي ميكن أن يـؤدي             . لوفاء بالوالية ل

إىل تقليــل إمكانــات التــسييس، وهــو مــا أعربــت مجهوريــة إيــران اإلســالمية مــراراً عــن قلقهــا    
إال أن التعاون غري الكايف سيظل سـبباً يف زيـادة قلـق اجملتمـع الـدويل، وسـيقلل إمكانيـة                     . بشأنه

  .جراء حوار إجيايب بنَّاء بشأن هذه املسائلإ
    

  منهجية العمل املقترحة  -ثانيا   
  
سيسترشد املقرر اخلاص مببادئ احليدة واالستقالل والـشفافية، مقترنـة بأهـداف جلّيـة                - ٨

تتمثــل يف اإليــضاح والتحقــق والتعــاون يف تنفيــذ التزامــات مجهوريــة إيــران اإلســالمية املتعلقــة   
 ويـؤمن املقـرر اخلـاص بـأن ممارسـة واليتـه ينبغـي أن تكـون بـال تـسييس وأن                       .حبقوق اإلنـسان  

تسترشد بشيء واحد هو االهتمـام مبـساعدة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى الوفـاء بالتزاماهتـا                    
  .بصورة تدرجيية شفافة

واحملــور الرئيــسي جلهــود املقــرر اخلــاص ســيكون التمــاس التعــاون مــن مجهوريــة إيــران    - ٩
 هــذا ويف. ة ألجــل اإلبــالغ بــشكل منــصف ودقيــق عــن حالــة حقــوق اإلنــسان فيهــا  اإلســالمي

الصدد، سيواصل املقرر اخلاص اإلعراب عن االهتمام بالقيام بزيارات ميدانية للبلـد، وااللتقـاء              
بوفود البلد الرمسية ذات الصلة، والتماس املعلومات من الـسلطات اإليرانيـة بـشأن األمـور الـيت                 

 العام وآلية حقوق اإلنسان، وبصفة خاصـة مـا يتـصل منـها باملـسائل الـيت جـرى         يتناوهلا األمني 
  .التشديد عليها يف خمتلف قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان

وما برح املقرر اخلاص يلتمس، وسيلتمس مستقبالً، تعاون عدد من الـدول األعـضاء،          - ١٠
ورغــم أن بعــض هــذه .  لتيــسري عملــهمنــها أعــضاء مبجلــس حقــوق اإلنــسان، وطلــب تأييــدها 

البلــدان غــري مؤيــدة بالــضرورة للواليــات القطريــة، فإهنــا تؤيــد شــرعية قــرارات اجمللــس وأمهيــة   
ويعتــزم املقــرر اخلــاص أن يبقــى علــى  . التعــاون الــدويل علــى تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها 

اإلسالمية على الـتمكني    اتصال وثيق بتلك البلدان وأن يلتمس تأييدها لتشجيع مجهورية إيران           
ويأمـل  . إلجراء حبث مستقل للتحقق من صحة االدعاءات املتعلقة حبالـة حقـوق اإلنـسان فيهـا               

املقرر اخلاص أن يشجع أعضاء اجلمعيـة العامـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية وغريهـا مـن البلـدان                 
  .سمة بالدقةعلى التعاون معه يف جهوده الرامية إىل مجع معلومات ذات صلة باملوضوع ومت

وقد جرت اتـصاالت مـع املقـرر اخلـاص مـن قبـل عـدد مـن العناصـر الفاعلـة اإليرانيـة                          - ١١
املعنية حبقوق اإلنسان والعاملة يف إطار اجملتمع املدين، فضالً عن منظمـات دوليـة، بـشأن حالـة                  
حقـــوق اإلنـــسان يف مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية، وأجـــرى املقـــرر اخلـــاص معهـــا عـــدداً مـــن   
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وسـيلتمس املقـرر اخلـاص      . وقد اشتمل هذا التقرير على تلك الشهادات واملـسائل        . وراتاملشا
تعاون السلطات اإليرانية فيما خيتص بدراسة هذه القضايا وسيقوم باإلبالغ عـن التطـورات يف             

  .تقريره املقبل
ويــؤمن املقــرر اخلــاص بــأن نتيجــة االســتعراض الــدوري الــشامل الــذي أجــراه جملــس      - ١٢

، وتنـاول احلالـة يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يرسـي       ٢٠١٠فربايـر  /نسان، يف شباط  حقوق اإل 
 هـذا   ويف. أساساً سليماً للتعاون بينه هو، مـن ناحيـة، والـسلطات اإليرانيـة، مـن ناحيـة أخـرى                  

الصدد، فإن بوسع املقرر اخلاص اإلسهام يف جهود مجهورية إيـران اإلسـالمية لتنفيـذ توصـيات      
 قبـول تنفيـذها    توصـية، الـيت وافـق البلـد علـى            ١٢٣ي الشامل البالغ عـددها      االستعراض الدور 

كمـا سيـسعى املقـرر اخلـاص إىل االشـتراك مـع مجهوريـة              . بشفافية، وبدعم من اجملتمـع الـدويل      
إيران اإلسالمية يف اجلهود املتعلقة بالتوصيات اليت رفضتها البلد، ال سـيما علـى ضـوء القـانون                  

 وفضالً عن ذلـك، فـإن املـسائل الـيت جـرى التـشديد عليهـا يف تقـارير                    .الدويل حلقوق اإلنسان  
 ويفاهليئات املنشأة مبعاهدات، ويف خمتلف تقارير األمـني العـام واملكلفـني بواليـات مواضـيعية،              

قــرارات اجلمعيــة العامــة وجملــس حقــوق اإلنــسان، ستــشكل جــزءاً رئيــسياً مــن جــدول أعمــال 
  .يراناملقرر اخلاص للعمل املشترك مع إ

ــات مواضــيعية           - ١٣ ــرين بوالي ــني اآلخ ــع املكلف ــاون م ــرر اخلــاص يف تع ــيعمل املق ــا س كم
يتعلق بالنداءات العاجلة وغريهـا مـن الرسـائل؛ وسـينظر يف إصـدار نداءاتـه ورسـائله هـو،            فيما

وهو يالحظ أنه بينما ظل عدد مـن الرسـائل دون رد هنـاك حـاالت عديـدة                  . حسب الضرورة 
إيران اإلسالمية، وسيـسعى هـو إىل زيـادة مـستوى التواصـل مـع احلكومـة                 ردت فيها مجهورية    

  .بشأن األمور اليت هتم جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة
ويــؤمن املقــرر اخلــاص بــأن الواليــة تنطــوي أيــضاً علــى دور دعــوي هــام فيمــا يتعلــق       - ١٤

ــد    ــة للبل ــات الدولي ــينبااللتزام ــن اهتما  املع ــدراً كــبرياً م ــدافعني   ، وســيويل ق ــع امل ــاون م ــه للتع م
 عن حقوق اإلنسان واجملتمـع املـدين اإليـراين، وفقـاً ملدونـة سـلوك املكلفـني بواليـات                    اإليرانيني

كما سيعزز اجلهـود الراميـة إىل       . تتعلق باإلجراءات اخلاصة الصادرة عن جملس حقوق اإلنسان       
ــة حقــوق   دعــوياســتهالل حــوار غــري سياســي ونــشاط     ــة، ودراســة حلال ــسان يف ، ودعاي اإلن

مجهورية إيـران اإلسـالمية مـن خـالل التفاعـل مـع اجملتمـع املـدين واالسـتعانة بالدرايـة القانونيـة                 
ــروز إعالمــي شــديد، ال جملــرد إيــضاح جهــود      . واألكادمييــة ــة ب ــزم احلفــاظ علــى حال كمــا يعت

 مظـامل َمـن      الدوليـة، بـل ليلقـي الـضوء أيـضاً علـى            االسلطات اإليرانية الرامية إىل تلبيـة التزاماهتـ       
 هــذا الــصدد، يــؤمن املقــرر اخلــاص أيــضاً باحلفــاظ علــى  ويف. يــشعرون بــأهنم قــد ُجــين علــيهم
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ــة         ــار حــسن الني ــة، إلظه ــدعوة اإلعالمي ــة اإلجيــايب وال ــسلطات اإليراني ــني اشــتراك ال ــوازن ب الت
  .وااللتزام أثناء التحقيق يف االدعاءات القائلة حبدوث انتهاكات ماسة حبقوق اإلنسان

    
  حالة حقوق اإلنسان  -الثا ث  

صـــدَّقت مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية علـــى العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة    - ١٥
ــسياسية يف  ــران٢٤وال ــز ومحايــة     ١٩٧٥يونيــه / حزي ــذلك التزمــت بتعزي ــات، وب ، دون حتفظ

ــد    ــك العه ــواردة يف ذل ــضمانات ال ــبري، واالجتمــاع،      . ال ــة التع ــشمل حري ــضمانات ت وهــذه ال
ــا      وتكــوين  ــدين، ومجيعهــا معتــرف هبــا كجــزء ال يتجــزأ مــن تعزيــز املثــل العلي اجلمعيــات، وال

  .الدميقراطية ومحايتها
كما ينص العهد الـسالف الـذكر علـى احلـق يف مراعـاة األصـول القانونيـة، واحلـصول                      - ١٦

ــة إ      ــة احملتجـــزين معاملـ ــى املـــساعدة القانونيـــة، ومعاملـ ــسانية، وحيظـــر اعتقـــال األفـــراد    علـ نـ
كما يكفل القانون الدويل حقوق املرأة علـى قـدم املـساواة مـع حقـوق                . جازهم تعسفياً احت أو

 حـق  يف الرجـال والنـساء   يتـساو ”الرجل، وينص على وجوب تعهد الدول األطراف بكفالـة      
كمــا تــشمل هــذه .  مــن العهــد٣ الــواردة يف املــادة “ةالتمتــع جبميــع احلقــوق املدنيــة والــسياسي

.  بفضل انتخابات حرة نزيهـة واالشـتراك يف مثـل هـذه االنتخابـات              احلقوق احلق يف االنتخاب   
 علـى   ٢٧ُوجـدت يف أي بلـد، إذ نـص يف املـادة              وباملثل، حيمي العهد حقوق األقليات، حيثما     

 ةمــن حــق التمتــع بثقافتــهم اخلاصــ”عــدم جــواز حرمــان األشــخاص املنتــسبني لتلــك األقليــات 
  .“تخدام لغتهم اسأو شعائره إقامة أواجملاهرة بدينهم  أو
ــان      - ١٧  مــن دســتور  ٢٧ و ٢٣ومتــشياً مــع ضــمانات حقــوق اإلنــسان هــذه، تــنص املادت

مجهورية إيـران اإلسـالمية علـى حريـة التعـبري، واالجتمـاع، وتكـوين اجلمعيـات، وعلـى حريـة                  
ــة   ــهمني واحملتجــزين حيميهــا    . ممارســة الفــرد شــعائره الديني ــإن حقــوق املت ــك، ف وإضــافة إىل ذل

، حيــث نــص علــى وجــوب إبــالغ املتــهم خطيــاً ودون تــأخري  ٣٥ و ٣٢ املــادتني الدســتور يف
، وعلى وجوب تقدمي ملف مؤقت إىل الـسلطات القـضائية   االهتامباالهتامات مشفوعة بأسباب  

  . ساعة على أقصى تقدير٢٤املختصة يف غضون 
وغالبيـة  . انوقد قدَّم عدد من األفراد واملنظمات إىل املقرر اخلـاص إفـادات شـهود عيـ                 - ١٨

هذه الشهادات تطرح منطاً من االنتهاكات املنهجيـة املاسـة حبقـوق اإلنـسان اجلوهريـة الـسالفة             
 هذا الصدد ودون مـساس بالرسـائل الالحقـة، تـشمل املـسائل األشـد إحلاحـاً الـيت                     ويف. الذكر

عينـة تـصل    وّجه إليها انتباه املقرر اخلاص أوجه نقص متنوعة تتصل بإقامة العدالة، وممارسات م            
إىل حد تعذيب احملتجزين أو معاملتهم معاملة قاسية أو مهينة، وفـرض عقوبـة اإلعـدام يف غيبـة        
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الــضمانات القــضائية املناســبة، ووضــع املــرأة، واضــطهاد األقليــات الدينيــة واإلثنيــة، وتــضاؤل    
تمـع   ال سيما التحرش باملدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وعناصـر اجمل             -احلقوق املدنية والسياسية    

  .املدين الفاعلة وترهيب أولئك املدافعني وتلك العناصر
وفضالً عن ذلك، كثرياً ما أفادت التقارير باللجوء إىل إساءة املعاملة البدنيـة والنفـسية                 - ١٩

 هـذا الـصدد كـشفت مقـابالت         ويف. والتعذيب هبدف دفع الضحية إىل االعتراف على الـنفس        
ن كــثرية للحــبس االنفــرادي لفتــرات طويلــة أثنــاء  شخــصية عديــدة عــن تعــّرض أفــراد يف أحيــا 

وأفــاد مجيــع َمــن أُجريــت املقــابالت معهــم بــصدد احتجــازهم   . مراحــل التحقيــق يف قــضاياهم
وأفـاد  . باملداومة على تعصيب أعينهم أثناء نقلهم من احلبس االنفرادي، وأثناء التحقيـق معهـم              

و جرى ترويعهم بتهديـدات ضـد أفـراد         أشخاص عديدون بأهنم قد ُهددوا أو ُضربوا أو ُسّبوا أ         
أسرهم، وقد مخنوا أن اهلدف مـن تلـك األفعـال هـو تـشجيعهم علـى اإلقـرار مبعرفـة أشـخاص                       

. تفيد التقـارير بـأهنم غـري معـروفني للمحتجـزين أو اإلقـرار بارتبـاطهم مبثـل هـؤالء األشـخاص                     
  . أي من األسلوبنيكما أُفيد يف حاالت كثرية باعتقال وترهيب أفراد األسر أو اللجوء إىل

، وإىل العناصــر الفاعلــة يف وقــد ُوّجهــت االهتامــات إىل املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان  - ٢٠
العمــل ضــد األمــن الــوطين؛  ) أ: (اجملتمــع املــدين والعناصــر الفاعلــة الدينيــة، ومشلــت االهتامــات 

 نـشر دعايـات   )د(العيب يف ذات القائد األعلى؛      ) ج(االشتراك يف جتمعات غري قانونية؛       )ب(
ــام احلكــم   ــضة لنظ ــيت ســيجري        . مناه ــضايا ال ــن الق ــبري م ــدد ك ــردد يف ع ــة األخــرية تت والتهم

  .أدناه تناوهلا
كما تشدد غالبية التقارير على اشـتراط دفـع كفـاالت مببـالغ فادحـة، أفـادت التقـارير                     - ٢١

ــني     ــراوح ب ــا يت ــأن إمجاليه ــات املتحــ  ٥٠٠ ٠٠٠ و ١٠ ٠٠٠ب ــن دوالرات الوالي دة  دوالر م
 أنـــشطة متـــصلة بـــاحلقوق املدنيـــة األمريكيـــة لـــضمان مثـــول املقبـــوض علـــيهم بتهمـــة ممارســـة

وغالبـاً مـا يكـون مـن الواجـب علـى            . السياسية أو اإلنسانية أمام احملكمة عند نظر قضاياهم        أو
املتهمني وَمن يضمنوهم، أو على أي من الطرفني، تقدمي سندات مكتوبة أو توقيـع كمبيـاالت                

وتفيـد مجيـع التقـارير بـأن الـسندات          . ا بعـد لتوقيـع احلجـز علـى أجـور الـضامنني            تستخدم فيمـ  
املكتوبة ُتستخدم لضمان مثول األشخاص أمام احملكمة وال ُتـرّد أبـداً إىل الـضامنني، حـىت بعـد                   

ونظـراً ألن هـؤالء األشـخاص مل تعـد حبيـازهتم            . احلكم بالرباءة أو صدور أحكام هنائية باإلدانة      
يـؤدي   توبة بضمان ممتلكاهتم فإهنم ُيحرمون من السيطرة املالية على أصـوهلم، ممـا          السندات املك 

  .إىل مستوى مزعج من العقاب املتواصل، حىت بعد الفصل يف القضايا هنائياً
وفضالً عن ذلك، تدعي تقارير عديدة أن ممثلي االدعـاء العـام يعلمـون بـاحلكم املقـرر                - ٢٢

. كمــة للحكــم عليــه وأهنــم غالبــاً مــا يبلغــون املتــهمني بــذلك فرضــه قبــل مثــول املتــهم أمــام احمل 
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وتــضمنت هــذه التقــارير تكهنــات بــأن هــذا يعــرب عــن انعــدام اســتقالل القــضاة يف مثــل هــذه     
  .القضايا، األمر الذي يثري القلق الشديد لدى املقرر اخلاص

ــة يف        - ٢٣ ــسلطات اإليراني ــرر اخلــاص إلعــالن ال ــرَّ املق ــد ُس  ٢٠١١أغــسطس / آب٢٨وق
ــو عــن    ــا العف ــها االشــتراك يف      ١٠٠اعتزامه ــن بين ــة، م ــهمني جبــرائم خمتلف  ســجني سياســي مت

وهو يأمـل أن تكـون هـذه اخلطـوة، مـشفوعة باسـتعراض مـا يـربزه هـذا                    . ٢٠٠٩احتجاجات  
ــامني، والـــصحفيني    ــدافعني عـــن حقـــوق اإلنـــسان، واحملـ ــر مـــن قـــضايا املـ والناشـــطني ، التقريـ

ملرأة، والفنانني، وغريهم مـن عناصـر اجملتمـع املـدين الفاعلـة،             والناشطات املدافعني عن حقوق ا    
. واحدة من خطوات تقدم احلكومـة علـى الطريـق حنـو حتـسني حالـة حقـوق اإلنـسان يف البلـد                

ــزوده        ــران اإلســالمية أن ت ــة إي وفــضالً عــن ذلــك، يطلــب املقــرر اخلــاص إىل حكومــة مجهوري
وقـد تـشجع   . ح العفو لألفراد املـذكورين سـلفاً    مبعلومات عن العملية واملعايري املستخدمة يف من      

، عــن اثــنني مــن الرحالــة املنــتمني إىل   ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢١املقــرر اخلــاص بــاإلفراج، يف  
  .الواليات املتحدة األمريكية

  
  معاملة العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدين  -ألف   

  الناشطون السياسيون  -  ١  
ير الـيت تناولـت ظـروف احتجـاز الـزعيمني الـسياسيني          مثة انزعـاج شـديد بـشأن التقـار          - ٢٤
حسني موسوي ومهدي كـرويب، فـضالً عـن زوجتيهمـا الـسيدة زهـراء راهنـاورد وفاطمـة             مري

وهـؤالء األربعـة مجـيعهم فرضـت علـيهم احلكومـة يف         . كروىب، وحرماهنم مجيعـاً مـن حقـوقهم       
 إىل االحتجـاج تـضامناً مـع         شـكالً مـن اإلقامـة اجلربيـة رداً علـى دعـواهم             ٢٠١١فرباير  /شباط

  .الناشطني املناصرين للدميقراطية يف شىت أحناء املنطقة اإلقليمية
وقد أُبلغ املقرر اخلاص بتفاصيل ظروف احتجاز السيد موسوي، أثنـاء مقابلـة أجراهـا           - ٢٥
وأفـاد الـشاهد،    .  مع شخص وثيق الصلة حبملـة الـسيد موسـوي          ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٦يف  

امسـه طــي الكتمـان، بأنـه علـى الـرغم مــن عـدم توجيـه اهتامـات رمسيــة إىل         الـذي يـود أن يظـل    
السيد موسوي أو إىل زوجته، أدت الظروف احمليطـة حببـسهما يف مرتهلمـا إىل اعتبـار نفـسيهما            

ــة  ــدى الدولـ ــجينني لـ ــادت . سـ ــسبما أفـ ــا، حـ ــرة   إذ مل يتمكنـ ــصال باألسـ ــن االتـ ــشهادة، مـ  الـ
وأفـاد الـشاهد بـأن كافـة وسـائل االتـصال            . جازمهـا بأصدقائهما يف جو من احلريـة منـذ احت         أو

جرى تدمريها أو إزالتها من مرتل الزوجني وأفاد أيضا بأنـه قـد مسـع، قبـل أسـبوعني فقـط مـن               
إجراء املقابلة معه، بأن الزوجني مل ُيـسمح هلمـا سـوى ببـضع زيـارات مـن أفـراد األسـرة علـى                        

وأُفيـد بـأن    .  ظـل املراقبـة اللـصيقة      مدى الشهور الستة الـسابقة وبـأن هـذه الزيـارات جـرت يف             
وفـضالً  . أفراد األسرة جرى تفتيشهم تفتيشاً كامالً، ومثة تكهـن بتـسجيل الزيـارات بـاألجهزة              
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عن ذلك، أُفيد بأن الزوجني ُحرماً من السيطرة على األمور املتعلقـة برعايتـهما الـصحية، ومـن           
أُفيــد  كمــا. تــع حبيــاة طبيعيــةاحلــصول علــى املطبوعــات، ومــن اخلــصوصية، والقــدرة علــى التم 

وقـال الـشاهد إن أسـرة الـسيد موسـوي           . حبدوث حترش وترويع ألفـراد أسـرة الـسيد موسـوي          
إال أنـه رغـم تعـدد حـاالت التوعـك           . يساورها قلق بالغ على صحته، إذ فقد الكـثري مـن وزنـه            

ــه ا        ــأن حالت ــسيد موســوي ب ــاجلون لل ــاء املع ــاد األطب ــة، أف ــة الطبي ــستدعى الرعاي ــيت ت ــصحية ال ل
  .حرجة ليست
 أجريـت مقابلـة مـع زميـل مقـرب مـن الـسيد كـرويب         ،٢٠١١أغسطس  / آب ٢٣ ويف  - ٢٦

وأدىل الرجل بـأقوال شـاهد عيـان تناولـت العنـف املوجـه إىل الـسيد                 . رفض اإلفصاح عن امسه   
وأُفيـد  . كرويب والعاملني معه، فضالً عن الظروف املتعلقـة بتحديـد إقامـة الـسيد كـرويب مبرتلـه                 

افة خطوط اهلاتف لدى السيد كرويب قد قُطعـت وأن الـسلطات دخلـت مرتلـه وأزالـت                 بأن ك 
ومل ُيـسمح لزوجتـه بزيـارة أطبائهـا يف املواعيـد املقـررة              . منه جهاز التلفاز وكافة كتبه وملفاتـه      

للمتابعة وصودرت أدوية الزوجني ومل ُيسمح للسيد كرويب باالسـتعانة بطبيـب األسـرة، رغـم                
 يومـاً مـن اإلقامـة      ١٨٦كما أُفيد بأن السيد كرويب مل ُيسمح له على مـدى            . مشاكله التنفسية 

كما أفاد الشاهد بـأن خـصوصية الـسيد         . اجلربية سوى بعشرة دقائق باخلارج لشم اهلواء النقي       
ــصور إىل مكــان غــري        ــيت تنقــل ال ــهك، ألن ضــباط املخــابرات وكامرياهتــا ال كــرويب ظلــت ُتنت

رات واحلجـرات يف املكـان األول الـذي اسـُتخدم الحتجـاز             معروف ظلوا يرصـدون كافـة املمـ       
كذلك أفاد الشاهد بأن السيد كرويب مل ُيسمح له سوى بست زيارات عائليـة منـذ                . الزوجني

حتديد إقامته باملرتل، وأن الزوار كانوا يفَتشون عنـد دخـول املـرتل واخلـروج منـه، وأن عمـالء               
مث ُنقل السيد كـرويب وزوجتـه مـن مرتهلمـا           . زياراتاملخابرات كانوا حييطون بالزوجني أثناء ال     

أُفيـد   وبينمـا . ، علـى التـوايل    ٢٠١١أغـسطس   / آب ١يوليـه و    / متـوز  ١٦إىل أماكن منفصلة يف     
بأن زوجة السيد كرويب مل تعد قيد اإلقامـة اجلربيـة، ُنقـل الـسيد كـرويب واحُتجـز مبكتـب ذي                      

وممـا يـثري اجلـزع الـشديد        . يوليـه / متـوز  ١٦غرفتني ومل جتر أية اتصاالت بينـه وبـني أسـرته منـذ              
لــدى املقــرر اخلــاص أن هنــاك تقــارير تفيــد بــأن ســتة مــن عمــالء املخــابرات حيتلــون الغــرفتني    
كلتيهما على الدوام وأن فريقاً من أطباء األمراض العصبية حييط أيضاً بالسيد كرويب ألغـراض               

وقد أُفيد أيضا بـأن أفـراد أسـرة الـسيد           . تتعلق بإجباره على اإلدالء باعترافات تسجل تلفزيونياً      
موسوي وأفراد أسرة السيد كرويب ُيجـرى التحـرش هبـم وتـرويعهم وُيحتجـزون ملـدد قـصرية،                

  .أو يتعرضون ألي من التحرش والتخويف أو االحتجاز لفترات وجيزة
واعُتقل حشمت اهللا تابـارزادي، الناشـط الـسياسي واألمـني العـام للجبهـة الدميقراطيـة            - ٢٧

وأفــادت التقــارير بأنــه . ن إفــني وُنقــل إىل ســج٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٧اإليرانيــة يف 
، ُحكـم عليـه بالـسجن       ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ويف. ُحبس يف زنزانة انفرادية وُعذّب     قد
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 يفالعيـب   ” و“ الـوطين مر ضـد األمـن      آالتجمع والت ” جلدة إلدانته بـ     ٧٤ملدة تسع سنوات و     
ــد األ ــىذات القائ ــى إعــدام مخــسة ســجناء سياســيني    . “عل ــسيد  وبعــد االحتجــاج عل ، ُنقــل ال

وكتب من سـجنه رسـالة يطلـب فيهـا مـن احملـاكم الدوليـة                . تابارزادي إىل سجن رجائي شهر    
، أضـرب   ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ويف. النظر يف تظلمه مـن آيـة اهللا علـي خـامنئي القائـد األعلـى               

  .ء، عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجنالسيد تابارزادي، مع عدد آخر من السجنا
  معاملة الصحفيني  -  ٢  

، ذكــرت ٢٠١١أغــسطس / آب١٧يف رســالة موجهــة إىل املقــرر اخلــاص، ومؤرخــة    - ٢٨
ــصحفيني أن   ــة ال ــة محاي ــد احُتجــزو  ٣٤جلن ــة  ا صــحفياً ق ــذ هناي ــة يف  . ٢٠١٠ من وقالــت اللجن

بـــالغ فادحــة، بلغــت أحيانـــا   رســالتها إن الــصحفيني ُيحكــم علـــيهم غالبــاً بــدفع كفــاالت مب      
وإحــدى هــذه القــضايا هــي قــضية أمحــد  .  دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة٥٠٠ ٠٠٠

ــع       ــدة يف موق ــاب األعم ــن كُتَّ ــو إصــالحي وصــحفي وم ــداعبادي، وه ــ”زي ، “نروز أون الي
ــة   ــام لرابطـ ــيواألمـــني العـ ــ اجلمعخرجيـ ــة، يـ ــذيات اإليرانيـ ــالـ ــه  قُـ ــران١٤ يفبض عليـ  / حزيـ

وأفاد كل من حمامي السيد زيداعبادي وزوجته بأنه قد احُتجـز ملـدة تربـو علـى                 . ٢٠٠٩ يونيه
ــازه مـــن إجـــازة خيـــرج         ويف.  فيهـــا إىل احلريـــة مث يعـــود  ســـنتني وُحـــرم طـــوال مـــدة احتجـ

ــداعبادي إجــازة مــن هــذا القبيــل مــدهتا    ٢٠١١أغــسطس /آب ٤ ــنح الــسيد زي  ســاعة ٤٨، ُم
وُحكـم عليـه يف   . واليات املتحدةوالرات ال دوالر من د ٥٠٠ ٠٠٠بشرط دفع ضمانة قدرها     

 بالــسجن ســت ســنوات، وبــالنفي مخــس ســنوات يف غونابــاد،   ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ٢
حماولـة تنفيـذ ثـورة      ”وباحلرمان املؤبد من النشاط االجتماعي والسياسي، وذلـك إلدانتـه بتـهم             

يف احلــبس االنفــرادي،  يومــاً ١٤١ أمــضىوأفــادت التقــارير بــأن الــسيد زيــداعبادي . “يــةلخمم
  .)١(وعاىن من حتقيقات عسرية، وأُرغم بعنف على إدانة نفسه

وقام حممد دواري، الفـائز جبـائزة احلريـة الدوليـة الـيت تقـدمها جلنـة محايـة الـصحفيني،                       - ٢٩
الــشبكي، بتــسجيل أقــوال بالفيــديو حملتجــزين يف مركــز   “ ســهام نيــوز”ورئــيس حتريــر موقــع  

وأفــادت .  بيَّنــوا أهنــم قــد اغُتــصبوا وجــرى التعــّدي علــيهم، وُعــذبوااحتجــاز كــاهريزاك الــذين
التقـارير بــأن هـذا، إىل جانــب أســباب أخـرى، قــد أدى إىل إغــالق مركـز االحتجــاز الــسالف     

وأدى عمــل الــسيد دفــاري، حــسبما ذكــرت .  وســط فــرح عــام٢٠٠٩يوليــه /الــذكر يف متــوز
 وُحكـم عليـه بالـسجن    ٢٠٠٩سـبتمرب  /لـول التقارير، إىل اعتقاله واحتجـازه بـسجن إفـني يف أي          

وقــد زيــد هــذا احلكــم مــؤخراً إىل ســت . “التمــرد علــى نظــام احلكــم”مخــس ســنوات بتهمــة 
__________ 

  )١(  Committee to Protect Journalists, “Iran must work toward improving press freedom”, 17 August 2011, 

available at   www.cpj.org/2011/08/post-3.php#more.  
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 دوالر مــن دوالرات ٥ ٠٠٠ســنوات، بــسبب عجــز الــسيد دواري عــن دفــع غرامــة قــدرها    
د وقـ . ٢٠٠٦مـارس   / وآذار فربايـر /شباطالواليات املتحدة الشتراكه يف احتجاج للمعلمني يف        

وأفـادت  . كتبت والدته إىل األمني العام لألمم املتحدة، تبلغه أن جنلها قد ُعذب أثناء احتجـازه  
التقارير بأن السيد دواري قـد ُعـذب لدفعـه إىل االعتـراف علـى شاشـات التلفـاز ضـد مهـدي                        

ــسابقني    ــاً   . كــرويب، وهــو أحــد مرشــحي الرئاســة ال ــسيد دواري حمبــوس انفرادي ــأن ال ــد ب وأُفي
  . له باالتصال بأسرته ملدة تربو على مثانية أشهرُيسمح ومل
وتـــثري الروايـــات املتعلقـــة باحتجـــاز ووفـــاة رضـــا هـــدى صـــابر الـــصحفي والناشـــط      - ٣٠

االجتماعي اإليراين مزيـداً مـن القلـق بـشأن االعتقـال واالحتجـاز التعـسفيني، ومعاملـة عناصـر                  
 قـد أصـيب بنوبـة قلبيـة عقـب إضـراب             وأفادت التقارير بأن السيد صابر    . اجملتمع املدين الفاعلة  

وهنـاك مـا يـدعو للقلـق        . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٢عن الطعام يف سجن إفني وأنه قد ُتويف يف          
خــشية احتمــال منــع ســلطات الــسجن الرعايــة الطبيــة املناســبة عــن الــسيد صــابر الــذي أفــادت  

وكـان  . يـة الطبيـة  التقارير بأنه قد شكا من آالم بالصدر على مدى ساعات قبل أن يلقـى الرعا   
يونيـه، بعـد وفـاة هالـة سـحايب، كرميـة عـزة اهللا              / حزيران ٢السيد صابر مضرباً عن الطعام منذ       

سحايب الزعيم الديين الوطين، إثر نوبة قلبية بعد مواجهة مع قـوات األمـن أثنـاء جنـازة والـدها                    
ء يــستخدمون وتــوحي املعلومــات الــواردة إىل املقــرر اخلــاص بــأن الــسجنا). ٥١انظــر الفقــرة (

اإلضـــرابات عـــن الطعـــام كوســـيلة احتجـــاج علـــى أحـــوال الـــسجن، واالحتجـــاز التعـــسفي،  
وعند كتابة هذا التقرير، كانـت      . واألحكام التمييزية، أو أي من هذا االحتجاز أو ذاك التمييز         

 ســجيناً مــضربون عــن الطعــام وأن حالــة بعــضهم ١٥التقــارير قــد أفــادت بــأن مــا ال يقــل عــن 
  .الصحية حرجة

وُيحتجز اآلن بسجن رجائي شهر عيسى سـاهارخيز، وهـو صـحفي وناشـط سياسـي         - ٣١
ورئــيس ســابق إلدارة الــصحافة الوطنيــة بــوزارة الثقافــة واإلرشــاد اإلســالمي، وذلــك بتــهميت    

وقــد قُــبض علــى الــسيد  . “الدعايــة ضــد نظــام احلكــم ”و “  ذات القائــد األعلــىيفالعيــب ”
كـم عليـه بالـسجن ملـدة ثـالث سـنوات، باإلضـافة         وُح٢٠٠٩أغـسطس  / آب٣ساهارخيز يف   

إىل حرمانه من السفر إىل اخلارج ملدة سنة واحدة وحرمانه من ممارسة األنشطة الصحفية ملـدة                
 بـــاحلكم عليـــه ٢٠١١أغـــسطس / آب٥وقـــد أُخطـــر الـــسيد ســـاهارخيز يف . مخـــس ســـنوات

  .بالسجن ملدة سنتني إضافيتني بسبب أنشطته الصحفية السابقة
ــالكي، وهــو مــدّون، يف    و  - ٣٢ ــاغي م ــسمرب / كــانون األول١٣قُــبض علــى حــسني رون دي

.  ألــف بــسجن إفــني- ٢ وُحــبس انفراديــاً ملــدة تقــارب األحــد عــشر شــهراً يف العنــرب   ٢٠٠٩
 سـنة بـُتهم   ١٥ بالـسجن ملـدة   ٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ٥وُحكم علـى الـسيد مـالكي يف       
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 ذات  يفالعيـب   ”و  “  ذات القائـد األعلـى     يف العيب”و  “ ي شبكة إيران بروكس   يفالعضوية  ”
وأعلــن حمــامي الــسيد مــالكي أن لــدى موكلــه مــشاكل صــحية تــستلزم    . “رئــيس اجلمهوريــة

مقـاالً  ‘ كيهـان ’، نـشرت صـحيفة     ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٥ ويف. الرعاية الطبية خارج الـسجن    
ــها     ــالكي من ــسيد م ــة اهتامــات لل ــضمَّن مجل ــول ”ت ــوالقب ــة أم ــدان غربي ــ”و “  مــن بل ساعدة م

وتفيـد التقـارير    . “تـزعم عـصابات سياسـية     ”و  “ إيـران شخصيات سياسية علـى اهلـروب مـن         
  . بسجن إفني٣٥٠بأن السيد مالكي حمتجز يف العنرب 

أنـشطة   بتهمـة القيـام ب  ٢٠٠٩يوليـه  / متوز٥واعُتقل مسعود بستاين، وهو صحفي، يف        - ٣٣
 ٢٠٠٩موسـوي أثنـاء انتخابــات   الـشبكي، الـذي أيَّـد عالنيـة الـسيد       ‘تمجهوريـ ’علـى موقـع   

 وأفـادت التقـارير     .“التآمر وإثـارة الـشغب، والدعايـة ضـد نظـام احلكـم            ”الرئاسية، فضالً عن    
 الـسجن قـد ضـربوه    مـوظفي  وأن ينفـراد ال احلـبس ا يف أشـهر  ثالثـة  أمـضى  بأن الـسيد بـستاين   

ليــودع ، عنــدما طلـب منحـه بــضع دقـائق أخـرى     ٢٠١١يونيـه  / حزيـران يف زيـارة عائليــة  أثنـاء 
ونتيجة لذلك، عـاىن الـسيد مـالكي مـن الغثيـان وفقـدان التركيـز ممـا أدى إىل                    . والدته وزوجته 

 يومـاً حتـت املالحظـة خـشية إصـابته يف            أمـضى نقله إىل املستشفى، حيث أفـادت التقـارير بأنـه           
  .وبعد سحب شكواه من الضرب، ُنقل من زنزانة احلبس االنفرادي إىل العنرب العام. املخ
، قُــبض علــى هبمــان أمحــدي أمــوي، وهــو صــحفي ســاهم  ٢٠٠٩يونيــه /ويف حزيــران  - ٣٤

بالكتابة يف صحف داعيـة لإلصـالح وكـان مـدوناً علـى الـشبكة العنكبوتيـة، وهـو ميـضي اآلن              
ويف رســالة تــبني . “ الــوطينالعمــل ضــد األمــن  ”عقوبــة الــسجن ملــدة مخــس ســنوات بتهمــة   

ــسيد أمــوي وســجناء       ــسجن، كتــب ال ــه يف ال ــون إن معظمهــم    أحوال آخــرون عديــدون يقول
يتعّرضون ألحوال الإنسانية، منها شيوع اسـتعمال احلـبس االنفـرادي يف زنـازين طوهلـا متـران                  

وذكـرت الرسـالة أهنـم    ).  أقـدام ٤,٠×٦,٦( سـنتيمتراً   ٦٠وعشرون سـنتيمتراً وعرضـها متـر و       
م بقوة لـتالمس    يتعرضون للضرب الشديد وإساءة املعاملة، بأساليب تشمل دفعهم من رؤوسه         

  .قاعدة املرحاض، وتكرار التهديدات، واحلرمان من النوم لفترات طويلة
ــسان         - ٣٥ ــوق اإلنـ ــتان حلقـ ــة كردسـ ــس منظمـ ــد، مؤسـ ــادق كبودوانـ ــد صـ ــل حممـ واعُتقـ

ــران ــه /والــصحفي، يف حزي ــاُ ملــدة    ٢٠٠٧يوني  واحُتجــز يف ســجن إفــني، حيــث ُحــبس انفرادي
 الـوطين العمـل ضـد األمـن    ” عـشر سـنوات بـُتهم    وقد ُحكـم عليـه بالـسجن ملـدة     . مخسة أشهر 

الدعايـة علـى نطـاق واسـع ضـد النظـام بنـشر              ”و  “ قـوق اإلنـسان   حل  كردسـتان  بإنشاء منظمة 
مـن قبيـل الـرجم    الـيت  معارضة قوانني العقوبـات اإلسـالمية بالنـشر عـن العقوبـات      ”و  “ نباءألا

ومنـذ ذلـك احلـني، عـاىن        . “الـسياسيني القيام بأعمال الـدعوة لـصاحل الـسجناء         ”و  “ واإلعدام
السيد كبودواند من جمموعة مـشاكل صـحية مزمنـة وحـادة مل تلـق يف معظـم األحيـان الرعايـة               
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وقالـت زوجتـه إنـه أبلغهـا بـأن طبيبـاً            . ٢٠١٠الطبية، منها إصابتان بالسكتة الدماغيـة يف عـام          
كــن مل جتــر  الدماغيــة األوىل ولمتخصـصاً يف أمــراض املــخ واألعــصاب قــد زاره عقــب الــسكتة 

ايتـه  كمـا أفـادت بـأن زوجهـا يعتقـد أن الطبيـب املكلـف برع               . فحوص شاملة أو اختبـارات     له
قرر له جمموعة من األدوية الـيت جيـب أن يتعاطاهـا يوميـاً، ولكنـه مل يعطـه أي تفاصـيل عـن            قد

  .امسها أو الطريقة املقررة الستعماهلا أو آثارها اجلانبية احملتملة
 وهــو صــحفي ومؤلــف وعــضو يف جملــس النــشطاء الــدينيني  -محــاين واعُتقــل تــاغي ر  - ٣٦

ــام       ــة عـ ــرويب االنتخابيـ ــدي كـ ــة مهـ ــشط يف محلـ ــضو نـ ــوطين وعـ ــباط٩ يف - ٢٠٠٩الـ /  شـ
 بعد أن اقتحم عمـالء أمـن جمهولـون مرتلـه بـالقوة واحتجـزوه يف وجـود زوجتـه            ٢٠١١ فرباير

مل تقـدم الـسلطات اإليرانيـة       ووفقاً ألقوال زوجته الـسيدة نـرجس حممـدي،          . وطفليه الصغريين 
  .أية معلومات حىت اآلن عن االهتامات املوجهة إليه

ــة       - ٣٧ ــر جمل ــدير حتري ــاميمي، م ــوان س ــل كي ــه”واعُتق ــصدر اآلن، يف   “ نام ــد ت ــيت مل تع ال
وُحكــم عليــه بالــسجن ســت ســنوات وباحلرمــان مــدى احليــاة مــن . ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران١٤

 مجاعـات غـري     يفالعـضوية   ”افيـة، وذلـك إلدانتـه بـُتهمّيت         األنشطة الـسياسية واالجتماعيـة والثق     
 يفجلنـة التحقيـق     ”، و   “الـوطين جملـس الـسالم     ”و  ‘“ الـوطين  الـديين  االئـتالف ’قانونية، منـها    

وأيدت إحدى حماكم االستئناف حكم السجن الـصادر ضـده،     . “التعسفي االحتجازعمليات  
 وأصيب الـسيد سـاميمي مبـرض يف    . سنة فقط  ١٥ولكنها خففت حكم منعه من األنشطة إىل        

الكبد أثناء وجوده يف السجن ولكن سلطاته تـرفض، حـسب مـا تقـول التقـارير، التـصريح لـه                     
كما أفادت التقـارير بـأن الـسيد سـاميمي تعـّرض      . باحلصول على العالج الطيب خارج السجن    

ــه      ــتحفظ علي ــاء ال ــدة أثن ــبات عدي ــة يف مناس ــاءة املعامل ــباطويف. إلس ــر / ش ــاد ٢٠١٠فرباي ، أف
. الناشــطون احملليــون بأنــه قــد ُنقــل إىل احلــبس االنفــرادي بعــد اعتراضــه علــى األحــوال املترديــة 

  .وأفادت التقارير بأن زياراته العائلية قد أُلغيت أيضاً
  معاملة النشطاء الطالبيني  -  ٣  

 عن رغبتهم يف عـدم اإلفـصاح عـن         اأُجريت ثالث مقابالت مع نشطاء طالبيني أعربو        - ٣٨
 أحيانـاً للـضرب والتعـذيب    اوقد أفـادوا بـأهنم واجهـوا االعتقـال، والترويـع، وتعّرضـو          . ائهمأمس

كما قامـت منظمـات غـري حكوميـة         . بسبب ارتباطاهتم مبنظمات مسجلة تضم نشطاء طالبيني      
  .ذات مسعة طيبة بإبالغ املقرر اخلاص بقضايا إضافية يف هذا الصدد

، ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢١ عبــد اهللا مــؤمين يف وأُلقــي القــبض علــى الناشــط الطــاليب  - ٣٩
وأفـادت  . ٢٠٠٩ شـهراً الشـتراكه يف احتجاجـات      ١١وُحكم عليه بالسجن أربـع سـنوات و         

 يـوم وخـضع إلسـاءة       ٢٠٠التقارير بأن السيد مؤمين قد أُودع احلبس االنفـرادي ملـدة تقـارب              
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 رسـالة موجهـه إىل أيـة اهللا         ويف .املعاملة البدنيـة والنفـسية وأُكـره علـى اإلدالء بـاعتراف متلفـز             
خامنئي، كتب الـسيد مـؤمين يقـول إن الـشخص الـذي حقـق معـه قـد خنقـه لدرجـة أنـه فقـد                           

أفـاد مـؤمين بأنـه       كمـا . الوعي وإن السلطات كثرياً ما كانت تدفع برأسه إىل أعماق املرحاض          
ُوجهــت و. قــد ُحــرم مــن إجــازة الــسجن ومــن الزيــارات العائليــة بعــد أن بعــث تلــك الرســالة   

 بـزعم أنـه كتـب الرسـالة الـسالفة           ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢٧اهتامات جديدة إىل السيد مؤمين يف       
كما أفادت زوجـة الـسيد مـؤمين بـأن زوجهـا حيتـاج إىل عـالج طـيب خـارج الـسجن،              . الذكر

إال أن السيد مـؤمين مـا زال بانتظـار الفـصل يف قـضيته،      . ولكنه ُحرم من الرعاية الطبية املناسبة 
  .نح له منذ احتجازه إجازة خارج السجن يعود بعدها إليهومل مت
ــاء        - ٤٠ ــل، أثن ــا يف اإلخــراج والتمثي واعُتقــل رامــني بارشــامي، وهــو طالــب دراســات علي

وحكـم كــبري القـضاة علــى   . ٢٠١١فربايـر  / شــباط١٤احتجاجـات الـشوارع الــيت حـدثت يف    
 جتمـع  يفشـتراك  الاب الـوطين من العمل ضد األ”السيد بارشامي بالسجن ملدة سنة واحدة بُتهم   

وقــد اعُتقــل هــذا . “ بالنظــام العــاماإلخــالل”و “ حماولــة التــسجيل بالفيــديو”و “ قــانوينغــري 
 التـابع لـوزارة     ٢٠٩، يف زنزانـة انفراديـة بـالعنرب رقـم           “احلركـة اخلـضراء   ”الفنان، الـذي يؤيـد      

وبعـد ذلـك، ُنقـل إىل    . املخابرات والكائن داخل سجت إفني، وذلك ملدة تربو علـى الـشهرين           
  .٣٥٠العنرب 
واعُتقـــل علـــى مليحـــي، وهـــو ناشـــط طـــاليب وصـــحفي وعـــضو يف رابطـــة خرجيـــي     - ٤١

ــات، يف  ــر/ شــباط٢اجلامع ــهم  ٢٠١٠فرباي ــن بت ــى نظــام احلكــم  آالتجمــع والتــ ” وأُدي “ مر عل
“ نـشر األكاذيـب   ” و   “االشتراك يف جتمعـات غـري قانونيـة        ”و“ الدعاية ضد نظام احلكم   ” و
ــ” و ــة يفب العي ــيس اجلمهوري ــد تأيَّــ و. “ ذات رئ ــوزيفد ق ــه / مت  القاضــي احلكــم ٢٠١١يولي

  . سنوات إلدانته بارتكاب تلك اجلرائمأربعبسجنه ملدة 
وُحرم آراش صادقي، وهو ناشط طاليب، مـن احلـق يف مواصـلة تعليمـه العـايل، وتفيـد                     - ٤٢

وكــان الــسيد . رئاســيةالتقــارير بــأن ذلــك نــاتج عــن اشــتراكه يف محلــة مــري حــسني موســوي ال 
 أثنـاء مدامهـة حـرم جامعـة طهـران، مث            ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٩صادقي قد اعُتقل للمرة األوىل يف       

 املوافـق   ءمث اعُتقل مرة أخرى يف أعقاب احتجاجات يوم عاشـورا         .  يوماً ٤٥أُطلق سراحه بعد    
إىل واســُتدعي . ٢٠١٠أبريــل /، وأُطلــق ســراحه يف نيــسان٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول٢٧

ــوفمرب /حمكمــة ســجن إفــني يف تــشرين الثــاين   ــه بالــسجن مخــس   ٢٠١٠ن  واعُتقــل وُحكــم علي
وأفادت التقارير بأن صادقي قـد أُدخـل        . “مر ضد نظام احلكم   آ والت االجتماع”سنوات بتهمة   

 بعـد إضـرابه عـن الطعـام ممـا أدى إىل غيبوبـة مرضـية لفتـرة                   ٢٠١١أبريـل   /املستشفى يف نيسان  
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التقـارير بأنـه يعـاين مـن مـشكالت صـحية أخـرى نتيجـة لتكـرار الـضرب                  كما أفـادت    . طويلة
  .والتعذيب، مبا يف ذلك إصابته بالتهاب يف الرئة وشلل يف األطراف

  معاملة الفنانني  -  ٤  
أُعُتقل جعفر بناهي، املخرج السينمائي اإليراين الذي ميثل قامـة رفيعـة، والفـائز جبـائزة             - ٤٣

الكــامريا الذهبيــة مــن مهرجــان كــان الــسينمائي وجــائزة األســد الــذهيب مــن مهرجــان فينــسيا    
يوليــه / متــوز٣٠، للمــرة األوىل يف “الــدائرة”و “ لونــة البيــضاء االب”الــسينمائي عــن فيلميــه   

عُتقلت معه مهناز حممدي صانعة األفالم التـسجيلية، عنـدما شـهدا اجتماعـاً لتـأبني                ، وا ٢٠٠٩
وأُعيــد . وأُطلــق ســراحه بعــد بــضعة أيــام. َمــن قُتلــوا أثنــاء االحتجاجــات الالحقــة لالنتخابــات

ــه يف  ــه، ومعــه  ٢٠١٠مــارس / آذار١اعتقال ــاء وجــوده مبرتل ــراد أســرته  ١٨ أثن  شخــصاً مــن أف
راح أفـراد أسـرته وأصـدقائه بعـد بـضعة أيـام ولكنـه ظـل حمتجـزاً حـىت                     وقد أُطلق س  . وأصدقائه

 دوالر مـن دوالرات    ٢٠٠ ٠٠٠، عنـدما أُطلـق سـراحه بكفالـة قـدرها            ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٥
 كـانون   ٢٠ويف  . الواليات املتحدة يف أعقاب ردود الفعـل الـصادرة عـن اجملتمـع الفـين العـاملي                

مــاً بالــسجن ملــدة ســت ســنوات علــى الــسيد  أصــدر كــبري القــضاة حك٢٠١٠ديــسمرب /األول
بناهي وفُرض عليه حظراً ملدة عـشرين سـنة مينعـه مـن إنتـاج أو إخـراج أي أفـالم، وكتابـة أي                        
ــسفر إىل         ــة، وال ــة أو الدولي ــالم الوطني ــائط اإلع ــع وس ــابالت م ــراء أي مق ــيناريوهات، وإج س

  .اخلارج
سيد بنــاهي، وُحكــم عليــه كمــا اعُتقــل حممــد رســولوف املخــرج الــسينمائي، زميــل الــ  - ٤٤

 ٥٠٠ مــن حمكمــة طهـران الثوريــة بــاملواد  ٢٦واستــشهد الفـرع  . بالـسجن ملــدة سـت ســنوات  
 مــن قــانون العقوبــات اإلســالمي كأســاس للحكــم بالــسجن، وعــدد االهتامــات ١٩ و ٦١٠ و

مر هبـدف ارتكـاب جرميـة ضـد األمـن      آ والتـ االجتمـاع ”املوجهة إليه، وهي اهتامـات مـن قبيـل        
  .“والدعاية ضد مجهورية إيران اإلسالمية  ،الوطين
 على حمسن ناجمو، وهو مغين وملحن إيـراين         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٩وُحكم غيابياً يف      - ٤٥

اسـتناداًً  “  املقدسـات اإلسـالمية    ةهانإ”وقد أُدين بتهمة    . معروف، بالسجن ملدة مخس سنوات    
وهـو باخلـارج يف     . متناوالًً القـرآن  إىل سخريته، حسبما ُيدعى، وغنائه بطريقة خمالفة لألعراف         

  .الوقت احلايل
  معاملة احملامني  -  ٥  

قدمت شـريين ِعبـادي، احملاميـة املرموقـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان واحلـائزة علـى جـائزة                       - ٤٦
والحظـت  . ٢٠٠٩ حمامياً قاضتهم احلكومة منذ      ٤٢نوبل، إىل املقرر اخلاص قائمة تضم أمساء        

مجهورية إيران اإلسالمية دأبت يف السنوات األخرية علـى التـشكك      السيدة ِعبادي أن حكومة     
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 .ولــذلك، أُقيمــت ضــدهم دعــاوى جنائيــة . يف احملــامني املمــثلني ملتــهمني سياســيني وعقائــديني 
.  بالـسجن حاليـاً    - سـعدي، وحـسني يونـسي        - مثل هوتان كيان، وقاسم شـوحل        -وبعضهم  

ــي داد     ــل حممــد عل ــدون غريهــم، مث ــاك حمــامون عدي ــاح    وهن ــد الفت ــان وعب ــل هبرامي خــاه وخلي
سلطاين، مفرج عنهم بكفالة، وآخرون، مثل مهناز باراكاند ونسيم غانـاوي، جيـرى التحقيـق               

كما ذكرت السيدة ِعبادي أن معظم هؤالء احملـامني يواجهـون اهتامـات متـصلة بتمثيـل               . معهم
تهمني يف مثل هـذه القـضايا،       املتهمني يف القضايا السياسية والدعوة العلنية إىل مراعاة حقوق امل         

وأنه بات حمتماً، نتيجة لـذلك، أن يفقـد احملـامون يف البلـد يف القريـب العاجـل شـجاعتهم الـيت                       
  .متكّنهم من الدفاع عن أولئك األفراد

وهــي حماميــة بــارزة مدافعــة عــن حقــوق اإلنــسان، إىل   واســُتدعيت نــسرين ســوتوده،   - ٤٧
، حيـث قُـبض عليهـا وُنقلـت إىل زنزانـة حـبس              ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٤حمكمة سجن إفني يف     

 سـنة، وُحرمـت مـن       ١١، ُحكم عليهـا بالـسجن ملـدة         ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين  . انفرادي
العمــل ضــد األمــن ” ســنة بــُتهم تتمثــل يف ٢٠ ســنة ومــن الــسفر ملـدة  ٢٠ممارسـة مهنتــها ملــدة  

 مركـز املـدافعني     يفالعضوية  ” و“ مر والدعاية ضد مجهورية إيران اإلسالمية     آالت”و  “  الوطين
وبعـد سـنة تقريبـاً مـن القـبض علـى الـسيدة سـوتوده، وهـى أم لطفلـني                     . “عن حقوق اإلنسان  

صغريين، كانـت ال تـزال يف سـجن إفـني وُحرمـت مـن احلـصول علـى إجـازة ملغـادرة الـسجن                         
ضـدها  وبعـد أن أبلغهـا احملققـون بـأن حمكمـة االسـتئناف سـتؤيد احلكـم الـصادر                    . والعودة إليه 

وقد أضـربت عـن الطعـام عـدة     . سنة، سحبت دعوى االستئناف اليت رفعتها   ١١بالسجن ملدة   
ووفقــاً للمعلومــات . مــرات احتجاجــاً علــى احتجازهــا غــري القــانوين وتكــرار انتــهاك حقوقهــا 

الــواردة إىل املقــرر اخلــاص، فــإن الــسيد رضــا خنــدان، زوج الــسيدة ســوتوده الــذي شــن محلــة 
عاملــة زوجتــه معاملــة منــصفة، قــد اســتجوبته الــسلطات واعتقلتــه، وأفــادت    علنيــة للمطالبــة مب

وأفـادت التقـارير بـأن أفـراد أسـرة سـوتوده قـد              . التقارير أنه خضع للتعدي البدين والتهديدات     
. جرى التعدي عليهم بدنياً واحُتجزوا من قبل سلطات الـسجن أثنـاء زيـارهتم الـسجن مـؤخراً                 

وتوده توقفت عن استقبال زوارها من أفراد العائلة، علـى سـبيل   وأفادت التقارير بأن السيدة س 
  .االحتجاج على التعدي عليهم بدنياً واحتجازهم

 بالـسجن ملـدة تـسع سـنوات علـى حممـد             ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠وُحكم يف     - ٤٨
ســيف زادة، وهــو حمــامى مرمــوق وأحــد املــشاركني يف تأســيس مركــز املــدافعني عــن حقــوق   

ذلك فضالً عن منعه ملدة عشر سـنوات مـن ممارسـة املهنـة القانونيـة، إلدانتـه بتهمـة                    اإلنسان، و 
ويف الوقـت   . “ مركـز املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان          إنـشاء ”بــ   “ الـوطين العمل ضد األمـن     ”

مر آالتـــ”كمـــا تـــشمل االهتامـــات املوجهـــة إليـــه . احلـــايل، تنظـــر حمكمـــة اســـتئناف يف قـــضيته
. “نظـام احلكـم   لة  ناهـض األنشطة الدعائيـة امل   ”و  “ الداخليمن   هبدف اإلخالل باأل   االجتماعو
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وأفادت التقارير بأنه حمروم من االتصال مبحاميه ومن حقوقه األخرى املتعلقة مبراعـاة األصـول               
  .القانونية

   محلة إنقاذ حبرية أورميا- معاملة دعاة البيئة   -  ٦  
ئل إىل املقرر اخلـاص      برسا ٢٠١١أغسطس  /بعثت عدة منظمات غري حكومية يف آب        - ٤٩

تتعلق بعمليات التصعيد يف التنازع بشأن األخطار اليت هتدد حبرية أورميا الواقعـة بـني مقـاطعيت                 
ويـرى أنـصار محايـة البيئـة،       . أذربيجان الشرقية وأذربيجـان الغربيـة جبمهوريـة إيـران اإلسـالمية           

 أن تــشييد -رميــا وتربيــز  مهــا أو-فــضالً عــن املقــيمني يف مــدينتني كــربيني حميطــتني بــالبحرية  
.  باليـني متـر مكعـب مـن املـاء          ٥,٥ هنراً تغـذي الـبحرية حيرمهـا سـنوياً مـن             ٢١سداً على    ٣٥

ويقال إن هذا احلرمان هو السبب الرئيسي الطراد اخنفاض مناسيب املياه وزيـادة ملوحـة ميـاه                  
لتصل إىل املنـاطق احمليطـة   وتفيد التقارير بأن مثانية باليني طن من امللح ميكن أن تنتشر   . البحرية

إذا جفت الـبحرية، ممـا يـؤدي إىل خـسائر كـبرية ضـارة باحليـاة النباتيـة واحليـاة احليوانيـة، وإىل                        
  . مليون نسمة١٤التأثري على الصحة والقدرات الزراعية يف املنطقة اليت يعيش فيها ما يقدر بـ 

 إىل اختــاذ إجــراء  االحتجاجــات الداعيــة٢٠١١أغــسطس /وقــد بــدأت يف أواخــر آب  - ٥٠
إلنقاذ البحرية بعد إخفاق الربملان اإليراين يف مترير مشروع قانون طارئ يقضي برفع مناسـيب               

وأفادت التقارير بأن هذه االحتجاجات أسفرت عن اعتقـال         . املياه بتحويل املياه من هنر آراس     
ين نتيجــة حمتجــاً آخــر ٤٥ فــرداً الشــتراكهم فيهــا وعــن إصــابة  ٦٠واحتجــاز مــا ال يقــل عــن  

كمــا وردت ادعــاءات بــشأن عــدم إمكــان االتــصال   . إلطــالق الــنريان مــن جانــب الــسلطات 
باحملــامني، واألســرة؛ وانعــدام العــالج الطــيب، وتعــذيب احملــتجني احملتجــزين ومعاملتــهم معاملــة   

وأفادت التقارير بأن فاراناق فريد، وهى ناشطة وصحفية منتميـة إىل األقليـة             . الإنسانية ومهينة 
ســبتمرب مبدينــة / أيلــول٣ذربيجانيـة جبمهوريــة إيــران اإلسـالمية، قــد ُعــذبت بعــد اعتقاهلـا يف    األ

وتفيد التقارير بأن السيدة فاراناق، احملتجزة حالياً بـسجن تربيـز متهمـة بالعيـب يف ذات                 . تربيز
ويــساور القلــق املقــرر . القائــد األعلــى ونــشر الدعايــة ضــد النظــام والعمــل ضــد األمــن الــوطين 

اص إزاء االدعاءات القائلة بكبت احلقوق املكفولة اليت تتمثل يف حريـة التعـبري واالجتمـاع،      اخل
  .فضالً عن االدعاءات اليت تتحدث عن احلرمان من احلقوق املتعلقة مبراعاة األصول القانونية

  
  حرية االجتماع  -باء   

إال أن  . تماع الـسلمي  يكفل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حق االج          - ٥١
ــنح         ــة م ــشمل رفــض احلكوم ــسلمي ت ــان مــن حــق االجتمــاع ال ــدعي احلرم ــدة ت ــات عدي رواي

 /التـــصاريح للمتظـــاهرين الـــذين ُيحيـــون ذكـــرى االحتجاجـــات التاليـــة النتخابـــات حزيـــران 
وأُخطر املقرر اخلاص حبادثة من هذا القبيـل،        .  وترويع احلكومة هلؤالء املتظاهرين    ٢٠٠٩ يونيه
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 أعــضاء احلكومــة حرمــوا املعــزيني مــن حــق حــضور جنــازة الناشــط الــسياسي عــزت اهللا  إذ أن
 بـأن قـوات الـشرطة فرَّقـت املـشاركني يف اجلنـازة، الـيت أُقيمـت يف             توتـوحي الراويـا   . سحايب
ــه /حزيــران ــداً وضــربت املعــزيني،    ٢٠١١يوني ــه بعي ، إذ انتزعــت جثمــان الــسيد ســحايب ونقلت

وكانت اآلنـسة سـحايب، وهـى ناشـطة سياسـية مثلـها مثـل               . احلومنهم هالة سحايب كرمية الر    
 اإلخـالل ”و  “ نشر الدعاية ضد نظـام احلكـم      ”أبيها، متضي عقوبة السجن ملدة سنتني بتهمّيت        

ويقـول شـهود العيـان      . ، ولكن أُطلق سراحها من السجن حلضور جنازة والدها        “بالنظام العام 
  .دئذ أصيبت بنوبة قلبية أودت حبياهتاإن اآلنسة سحايب قد ضربتها قوات األمن، وبع

وأفاد عضو سابق يف محلة مهـدي كـرويب الرئاسـية أثنـاء مقابلـة معـه، وبعـد أن أبـدى                        - ٥٢
 / متـــوز٣٠رغبتـــه يف اإلبقـــاء علـــى امســـه طـــي الكتمـــان، بـــأن الـــسيد كـــرويب قـــد حـــضر يف  

ة يف احتجاجـات   يف جبَّانة هبشت الصالة علـى أرواح أولئـك الـذين فـارقوا احليـا            ٢٠٠٩ يهيول
، وعندئــذ هامجــت قــوات األمــن، حــسبما قيــل، املــشتركني بــاهلراوات   ٢٠٠٩يونيــه /حزيــران

وأفــاد الــشاهد بأنــه قــد افتــرق عــن الــسيد كــرويب        . ورذاذ الفلفــل والغــاز املــسيل للــدموع   
كــان األخــري ُيــضرب بقــسوة، ولكــن ُحــراس الــسيد كــرويب دفعــوه إىل ســيارته دون أن   بينمــا

كما أفاد الشاهد السالف الذكر بوقوع اعتـداء آخـر علـى الـسيد كـرويب                . سبياًيلحقه األذى ن  
وأفــاد بــأن الــسيد  . ٢٠١٠فربايــر / شــباط١١واحلاضــرين يف جتمــع بــشمال ميــدان آزادي يف  

. كرويب ُضرب على فخديه وظهره، وعـاىن مـن التعـّرض للغـاز املـسيل للـدموع ورذاذ الفلفـل                   
 إىل ايد كـرويب، مـع متظـاهرين آخـرين عديـدين وأُخـذو      واعُتقل علـي كـرويب، أحـد أبنـاء الـس        

وقيـل إن علـي كـرويب تعـّرض للـضرب الـشديد علـى جبهتـه أمـام          . أحد املساجد الحتجـازهم  
وأُفيـد بـأن أحـد ذراعيـه قـد أصـيب بـشروخ وإنـه عـاىن مـن                  . حمتجزين آخـرين أثنـاء احتجـازه      
  .ع وعشرين ساعةوقد أُطلق سراحه بعد ذلك بأرب. إصابات يف ظهره وإحدى عينيه

  
  حقوق املرأة  -جيم   

صـــدَّقت مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية علـــى العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة    - ٥٣
والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة دون حتفظـات،                 

الـسياسية واالجتماعيـة املبينـة    يشري إىل عزمها على تعزيز متتع املـرأة بكافـة احلقـوق املدنيـة و               مما
 مـن الدسـتور اإليـراين علـى متتـع      ٢٠وبينمـا تـنص املـادة    . يف العهدين، وعلى محاية متتعها هـذا   

كافــة مــواطين البلــد، مــن الرجــال والنــساء علــى الــسواء، علــى قــدم املــساواة حبمايــة القــانون ”
اعيـة والثقافيـة، طبقـاً للمعـايري        ومتتعهم بكافة احلقوق اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتم      

 بــني ةمــة بــني الــشريعة اإلســالمية واملــساوا ءن التفــسريات املتعلقــة بكيفيــة املواإفــ ،“اإلســالمية
. اجلنسني موضوع حلوار جار بـني الدولـة والناشـطني والناشـطات املـدافعني عـن حقـوق املـرأة                



A/66/374
 

20 11-51216 
 

قراطيـة والتعدديـة واملـساواة بـني        ويعتقد املقرر اخلاص أن قدرة احلكومة على املواءمة بـني الدمي          
  .اجلنسيني يتهددها اخلطر الشديد بفعل قمع األنشطة اليت تعزز هذا احلوار

وفضالً عن ذلك، فإن تطبيـق قـوانني معينـة تقـيم احلـواجز أمـام املـساواة بـني اجلنـسني                     - ٥٤
يهـا يف العهـد     يقّوض قدرة احلكومة على احلماية املتساوية لتلك احلقوق اإلنسانية املنصوص عل          

وعلى سبيل املثـال، فـإن قيمـة املـرأة          . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لكافة مواطنيها      
ويتمتـع الرجـال حبقـوق      . أمام القضاء تعترب نصف قيمة الرجل وشـهادهتا تعتـرب نـصف شـهادته             

 حققــت مطلقــة فيمــا خيــتص بــالطالق، بينمــا ال تــستطيع املــرأة بــدء إجــراءات الطــالق إال إذا   
وال ميكــن علــى اإلطــالق مــنح  . شــروطاً معينــة، بعــضها جيــب االتفــاق عليــه يف عقــد الــزواج   

ولـيس للنـساء حقـوق مـرياث     . األمهات حقوق حضانة أطفاهلن، حىت يف حالة وفاة أزواجهـن        
متساوية مع حقوق الرجال، وحىت حينما تكون الزوجة هي الشخص الوحيد الباقي على قيـد               

ــاة الــ   ــاة بعــد وف ــع احلــق العــيين    احلي ــر مــن ُرب ــرث أكث ــها أن ت وإذا مل تكــن هــي  . زوج ال ميكن
  .الشخص الوحيد الباقي على قيد احلياة بعده فإن حقها يف املرياث ال يتجاوز الثُمن

ويبدو أن الناشطني والناشطات املدافعني عن حقوق املرأة الذين يـسعون جاهـدين إىل                - ٥٥
لــسالفة الــذكر مــستهدفون بــسبب محالهتــم وأنــشطتهم  معاجلــة قــضايا املــساواة بــني اجلنــسني ا 

وعلـى سـبيل املثـال، فـإن أعـضاء محلـة املليـون توقيـع يتعرضـون بـصورة                   . املؤيدة حلقـوق املـرأة    
وقـد أجـرى املقـرر اخلـاص مقـابلتني مـع       . روتينية للتهديدات والتحرش والتحقيقـات والـسجن    

ــهما يف إبقــاء امس    ــا عــن رغبت ــة أعرب ــاد هــذان . يهمــا طــي الكتمــان عــضويني يف هــذه احلمل وأف
، الفــردان بأهنمــا ظــال ُعرضــة للرقابــة واالعتقــال واالحتجــاز والتحقيــق، وقــد ُعــصبت أعينــهما 

وأفـادا  . بشأن أفعـال متـصلة بأنـشطتهما املتـصلة بالـدفاع عـن حقـوق الطـالب وحقـوق املـرأة                    
وإضـافة  . ة ألنـشطتهما بأهنما قد ُهددا بالطرد من اجلامعة أو احلرمان من مواصـلة التعلـيم نتيجـ       

ــق يف           ــة أثنــاء مراحــل التحقي ــرات طويل ــال احلــبس االنفــرادي لفت ــادا بأهنمــا حتمَّ ــك، أف إىل ذل
همــا لكــي يــدليا بــأقوال تدينــهما قــضايامها، وعانيــا مــن عــدم االتــصال باحملــامني وجــرى إكراه

كـوم عليـه   وأفـاد أحـد الـشاهدين بأنـه حم      . تدين أشخاصاً معروفني، أو غري معـروفني لـديهم         أو
؛ وبالــسجن ملــدة ســنة “التــشجيع علــى االحتجاجــات”غيابيــاً بالــسجن مخــس ســنوات بتهمــة 

 جلـدة بتهمـة   ٧٤واحدة لنشر الدعايـة عـرب املقـابالت اإلعالميـة واملقـاالت؛ وبـسنة واحـدة و                 
  .“ مظاهرات سلميةيف باالشتراكالعمل ضد نظام احلكم ”
لقـانون األخالقـي املتعلـق بـامللبس وحمـاوالت          وفضالً عن ذلك، حدَّ التطبيـق الـصارم ل          - ٥٦

وممـا يـثري    . جترمي مرتديات احلجاب غري املناسب من اشتراك املرأة يف اجملالني العام واالجتماعي           
 باملثــل بيانــات الــسلطات الــيت تلــوم اجملــين علــيهن حبجــة إهنــن يغــوين املعتــدين فيهتكــوا     القلــق
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 حكـوميني يـذكرون أن مالبـس النـساء هـي            وهذه البيانات تشمل تقارير مسؤولني    . أعراضهن
، عنـدما   ٢٠١١يونيـه   /سبب االعتـداءات القريبـة العهـد الـيت حـدثت يف أصـفهان، يف حزيـران                

وشـددت  .  امرأة واغُتصنب بشكل مجاعي بينما كن يـشهدن حفـالً خاصـاً     ١٤جرى اختطاف   
داع مــن البيانــات احلكوميــة علــى أن مالبــس النــساء مــصدر للعنــف الــذي ُيرتكــب حبقهــن و   

  .دواعي عدم العمل على تقدمي اجلناة للعدالة
وقــد قُــدمت إىل املقــرر اخلــاص قــضية هبــاره هــدايت، وهــى طالبــة وناشــطة يف جمــال       - ٥٧

 الطالبيــة “تعزيـز الوحـدة  منظمـة  ”حقـوق اإلنـسان وعـضو اجمللـس املركـزي واملتحدثــة باسـم       
ــع  يفوناشــطة  ــون توقي ــة امللي ــأن وزار  .  محل ــارير ب ــادت التق ــا يف   وأف ــضت عليه ة املخــابرات قب

وُنقلـت إىل العنـرب     . ، وذلك للمرة اخلامسة يف أربع سـنوات       ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٣١
، ُحكــم علــى اآلنــسة هــدايت بالــسجن ملــدة تــسع ٢٠١٠مــايو /ويف أيــار.  بــسجن إفــني٢٠٩

ــُتهم   ــاالجتمــاع”ســنوات ونــصف ب ــد يفالعيــب ”و “ مر علــى نظــام احلكــم آ والت  ذات القائ
كمــا قــررت احملكمــة ســجنها ملــدة ســنتني، . “ ذات رئــيس اجلمهوريــةيفالعيــب ”و “ علــىاأل

ــام          ــذ، الشــتراكها يف جتمــع ع ــاف التنفي ــع إيق ــل م ــن قب ــا م ــذا حكــم صــادر حبقه  ٢٠٠٦وه
  .احتجاجاً على القوانني اليت متيز ضد املرأة

لة املليـون    كرامي، وهى ناشطة يف جمال حقوق اإلنسان وعضو يف مح          حمبوبةواعُتقلت    - ٥٨
 يوماً يف السجن قبـل إطـالق سـراحها بكفالـة     ١٧٠ وأمضت ٢٠٠٩مارس / آذار١توقيع، يف   

وُحكــم عليهــا بالــسجن أربـــع    .  دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحـــدة  ٥٠٠ ٠٠٠قــدرها  
، خففت إحدى حماكم االستئناف احلكم الصادر حبقهـا إىل          ٢٠١١فرباير  /ويف شباط . سنوات

، ٢٠١١  مـايو  / أيـار  ١٥ تنفيـذ حكـم الـسجن ملـدة ثـالث سـنوات يف               وبدأت. ثالث سنوات 
وتـشمل الـُتهم الـيت    . بعد االستجابة لطلب استدعائها لتسليم نفسها إىل سجن إفني يف طهـران         

الدعايـة  ” و“ منظمة ناشطي حقوق اإلنـسان يف إيـران        يفالعضوية  ”أدينت هبا اآلنسة كرامي     
  .“دف ارتكاب جرائم ضد األمن الوطيناالجتماع والتآمر هب ”و“ ضد نظام احلكم

  
  األقليات الدينية واإلثنية  -دال   

كمــا يــساور القلــق املقــرر اخلــاص بــسبب التقــارير الــيت تتحــدث عــن العنــف املوّجــه      - ٥٩
ات الدينيـة واإلثنيـة املعتـرف     وتفيـد التقـارير بـأن أبنـاء األقليـ         . والتمييز ضـد مجاعـات األقليـات      

ــصوفيني    وغــري املعتــرف هبــا الــ   هبــا ــوش، واألكــراد، وال يت مــن قبيــل العــرب، واألذريــني، والبل
املسلمني أتباع مذهب نعمة اهللا، والسنة، والبـهائيني، واملـسيحيني يواجهـون طائفـة كـبرية مـن             

وهـذه االنتـهاكات تـشمل االعتـداء علـى          . االنتهاكات املاسة حبقوق اإلنسان واحلقـوق املدنيـة       
  .ن اجلمعيات، والتعبري، والتنقل، وحقهم يف احلريةحقوقهم يف حرية االجتماع، وتكوي
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ويساور القلق املقرر اخلاص بشأن التقـارير الـيت تتحـدث عـن انتـهاكات حبـق الطائفـة                     - ٦٠
البهائية، اليت ال تنعم، رغم كوهنا أكرب أقلية دينيـة غـري مـسلمة، بـاالعتراف احلكـومي بـصفتها                    

طائفة من متييز متعدد األوجه، يشمل احلرمان مـن         وعلى مدار التاريخ، عاىن أفراد هذه ال      . هذه
ووفقـاً  . الوظائف واملعاشات التقاعدية وفرص التعليم، فضالً عن مـصادرة ممتلكـاهتم وتـدمريها            

الطائفـة البهائيـة،     فرد من أفراد     ١٠٠للمعلومات الواردة إىل املقرر اخلاص، فإن ما ال يقل عن           
وُيـدعى أن   .  حاليـاً يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية         ، مـسجونون  )٢(ومنهم سبعة من قادة الطائفـة     

معظــم هــؤالء احملتجــزين يواجهــون اهتامــات متعلقــة بــاألمن الــوطين، وأن اإلجــراءات القــضائية 
  .املتخذة يف قضاياهم تفتقر إىل معايري مراعاة األصول القانونية واحملاكمة العادلة

لدينية املعترف هبا تواجـه قيـوداً جـسيمة         وإضافة إىل ذلك، تفيد التقارير بأن األقليات ا         - ٦١
وعلـى  . حتول دون متتعها حبقوقها، وأهنا ختضع حلدود وقيود قاسية علـى حريـة الـدين واملعتقـد                

سبيل املثال، حييط املقرر اخلـاص علمـاً بـأن التحـول عـن اإلسـالم إىل ديـن آخـر ال يـزال فعـالً                          
 سـتور باملـسيحية ومتـنح املـسيحيني        مـن مـواد الد     ٢٦ و   ١٣وتعترف املادتـان    . يستحق العقاب 

 مـن الدسـتور احلكومـة    ١٤وتلـزم املـادة   . حق العبادة حبرية واحلق يف تكوين اجلمعيات الدينيـة    
إال أن التقـارير تفيـد بـأن املـسيحيني يف           . باحلفاظ على املـساواة وحقـوق اإلنـسان للمـسيحيني         

هم الدينيـة وألشـكال خمتلفـة       مجهورية إيران اإلسالمية يتعرضون لتقييدات مفروضة علـى حريتـ         
ويقـال إن هـذا ينطبـق بـصفة خاصـة علـى املـسيحيني الربوتـستانت، الـذين                  . من التمييـز الـديين    

وتفيـد التقـارير بـأن وزارة    .  املـذهب الربوتـستانيت حـديثاً      ايتألف معظمهم من أشخاص اعتنقـو     
وم علـى اسـتدعاء أعـضاء       املخابرات تراقب االجتماعات الدينية الربوتستانتية مراقبة دقيقة وتدا       

اجلماعــات الربوتــستانتية أو احتجــازهم بغــرض التحقيــق، ويف أثنــاء ذلــك ُيــسأل األفــراد عــن     
وعن األشخاص اآلخرين املنتمني للكنيسة؛ وغالبـاً مـا جيـري           معتقداهتم وعن األنشطة الكنسية     
ــأن مــس    . حــثهم علــى العــودة إىل اإلســالم   ــستانت ب ــاد بعــض الربوت ــصدد، أف ؤويل ويف هــذا ال

وأفادت التقـارير بـأن     . املخابرات يهددوهم باالعتقال واالهتام بالردة إذا مل يعودوا إىل اإلسالم         
ــائس           ــات معظــم الكن ــى عملي ــسرية عل ــابع ال ــسفر عــن إضــفاء ط ــن التحــرش ي ــنمط م ــذا ال ه

  . يف املساكن اخلاصةةالربوتستانتية، حيث تؤدى شعائر القداس وجترى الدراسات اإلجنيلي
انـزعج املقـرر اخلـاص انزعاجـاً شـديداً بـسبب حكـم صـادر مـؤخراً عـن احملكمـة                      وقد    - ٦٢

العليــا، يؤيــد حكمــاً باإلعــدام صــادراً حبــق يوســف نــدارخاين، وهــو قــس بروتــستانيت ذكــرت  
__________ 

فاريبــا كمــال أبــادي، ومجــال الــدين خاجنــاين، وعفيــف نعيمــي، وســعيد رضــائي، وهبــروز تــوكلي، ووحيــد    )٢(  
 ٢٠٠٨مـايو  /أيـار ١٤ذ  منـ اتيزفاهم، وماهفاش ثابت، هم السبعة املنتمون إىل الطائفـة البهائيـة الـذين اعُتقلـو        

، والتجـسس، ونـشر     الـوطين العمـل ضـد األمـن       ” بُتهم   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٢وقُدموا للمحاكمة يف    
  .وُحكم على كل منهم بالسجن ملدة عشرين سنة. “الفساد يف األرض
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وجـاء يف   . التقارير أنه ُوِلـَد ألبـوين مـسلمني ولكنـه اعتنـق املـسيحية عنـدما بلـغ التاسـعة عـشر                     
وهـذه  .  ندارخاين الرجوع عن إميانه املـسيحي فـسوف ُيعـدم شـنقاً      احلكم أنه ما مل يقرر السيد     

حالة منوذجية من حاالت التعصب الديين واالنتهاك الذي جيـري يف محايـة الدولـة وميـس احلـق                   
ــة      ــها الــصكوك الدولي ــة أساســية تكفل ــدين واملعتقــد، وهــى حري ــة ال كمــا احُتجــز يف  . يف حري

وهو قس من قـساوسة كنيـسة إيـران يف مدينـة             خاجناين،   - هبروز صادق  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
وكانـت الـسلطات    . شرياز، وأفادت التقارير بأنه قد ُحبس حبساً انفراديـاً ملـدة شـهرين تقريبـاً              

ــه بــدالً مــن ذلــك       ــها أســقطت هــذه التهمــة الحقــاً واهتمت ــالردة، ولكن ــه يف األصــل ب قــد اهتمت
  .لتهمةوهو ينتظر يف الوقت احلايل حماكمته هبذه ا. “فرالكُ” بـ

كما يتعّرض املسلمون الصوفيون يف مجهورية إيران اإلسالمية لقيود حتـّد مـن حريتـهم          - ٦٣
وهــذا يــصدق بوجــه خــاص علــى أتبــاع املــذهب    . الدينيــة، وملختلــف أشــكال التمييــز الــديين  

وقــد حكمــت الــسلطات يف تــشرين  . الــصويف الــشيعي، املــسمى مــذهب نعمــة اهللا غونابــادي  
ــوبر /األول ــالم  ع٢٠٠٩أكتـ ــاس ذار -لـــى غـ ــذهب   - عبـ ــشايخ مـ ــد مـ ــو أحـ ــي، وهـ  حقيقـ

ويف . غونابادي، بالسجن أربع سنوات لـسماحه بالـدفن يف مقـابر الـصوفية، وهـذا أمـر ممنـوع                  
: ، قبضت السلطات على مثانية من دراويـش مـذهب غونابـادي، هـم            ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٣

 كاشــانيفار، وحممــد  وشــكر اهللا حــسيين، وعلــي رضــا عباســي، وعلــي  ،عبــد الرضــا كاشــاين 
وكان هـؤالء جـزءاً مـن     . ماريف، ونزار علي ماريف، ورامني سلطان خاه، وظفار علي موغيمي         

مجاعة من الدراويش ُحكم عليها من قبل بالسجن ملدة مخسة أشـهر وخبمـسني جلـدة وبـالنفي                  
ــة ، أساســاًً الجتمــاعهم أمــام إدارة العد “اإلخــالل بالنظــام العــام ”ملــدة ســنة واحــدة بتهمــة   ال

  .والسجن يف غوناباد، احتجاجاً على احتجاز زعيم من زعماء املذهب
وآيــة اهللا يوســف ســعاين شــيعي بــارز ُيقتــدى بــه يف قُــم ولــه ســجل قياســي يف إصــدار   - ٦٤

ــاوى ذات التفاســري اإلصــالحية  ــاء انتخابــات     . الفت ــد ترشــيح مــري حــسني موســوي أثن وقــد أّي
/ وطـوال متـوز  . القمع التالية لتلـك االنتخابـات  ، وكان صوته مسموعاً كناقد لعمليات  ٢٠٠٩

، أعـرب آيـة اهللا سـعاين عـن اعتراضـه علـى عمليـات االحتجـاز،              ٢٠٠٩أغـسطس   /يوليه وآب 
كــانون  ٣ويف . والتعــذيب، واالعترافــات القــسرية، والعنــف املوجــه ضــد املنــشقني واحملــتجني  

ــاير /الثــاين ، “يباســيج”ليــشيا ، وحــسبما أفــادت التقــارير، هامجــت عناصــر مــن مي  ٢٠١٠ين
بأزياء مدنية، مكتب أية اهللا سعاين يف مدينة جورغان بعد إلقائـه خطبـة انتقـد فيهـا التطـورات                    

كما أفادت التقارير بأن عناصـر بأزيـاء مدنيـة جتمعـت يف             . الالحقة لالنتخابات يف تلك املدينة    
  .ت أمام بيته يف قُم، وهامجته ودمرت ما به من ممتلكا٢٠١٠يونيه / حزيران١٣
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 علـى مـوالي حبيـب اهللا مرجـاين، وهـو معلـم ومـدير                ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١وقُبض يف     - ٦٥
ــوم     ــة مبعهــد دار العل ــوم الديني ــار٢٤ويف . شــؤون طــالب العل ــايو / أي ــع  ٢٠١١م ، ادعــى موق

، وهـو موقــع إلكتـروين إيــراين معـروف بارتباطــه الوثيـق بــدوائر املخــابرات أن     “بولتـان نيــوز ”
وليس هنـاك أيـة معلومـات     . “ غري قانونية  جتمعاتحماوالت لتنظيم   ” بـ   السيد مرجاين قد اُتهم   

  .عن مكان السيد مرجاين أو ظروفه احلالية
أما حجة اإلسالم أمحد غابل، فهو عامل معروف من علماء الـدين وأحـد املقـربني مـن                    - ٦٦

. الـسابقني رجل الدين آية اهللا منتظري احملسوب من املنشقني، وهو أيضاً أحد تالميذ منتظـري         
ــول١٤ويف  ــل    ٢٠١٠ســبتمرب / أيل ــسيد غاب ــشهد ال ــة يف م ــة الثوري ــد . ، اســتدعت احملكم وعن

 واُتهــم بــإجراء مقــابالت .وصــوله، أُلقــي القــبض عليــه وُنقــل إىل ســجن وكيــل أبــاد يف مــشهد
. إعالمية بشأن أحوال السجون وعمليات اإلعـدام الـسرية اجلماعيـة داخـل سـجن وكيـل أبـاد                  

، أُمر السيد غابل بأن يسلم نفسه إىل ذلـك الـسجن، حيـث ميـضي                ٢٠١١يه  يول/ متوز ٣١ويف  
  .حالياً عقوبة السجن ملدة عشرين شهراً ُحكم عليه هبا

وحجة اإلسالم جمـتيب لطفـي عـامل شـاب مـن علمـاء الـدين نـشر مقاالتـه يف الـصحف                         - ٦٧
 بـأمر احملكمـة     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٨وقُبض عليه يف    . واملواقع اإللكترونية اإلصالحية  

ــم    ــة قُ ــدين يف مدين ـــ  . اخلاصــة لرجــال ال ــشر األكاذيــب و ”واُتهــم ب ــة ن ــع مقــاالت  كتاب وتوزي
 علـى  ٢٠٠٨نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢٩وحكمت احملكمة يف    . “قانوين دون تصريح    مؤلفاتو

السيد لطفي بالسجن أربع سنوات باإلضافة إىل نفيـه نفيـاً داخليـاً ملـدة مخـس سـنوات، ونقلتـه           
ــه       إ ــصادر حبق ــدة احلكــم ال ــه م ــضي ب ــم ليق ــرود يف قُ ــاين  ٢٩ويف . ىل ســجن النغ ــشرين الث  /ت

، أعلنت السلطات أن السيد لطفي سُيسمح له بأن ميـضي الفتـرة، مـن الغـروب           ٢٠٠٩ نوفمرب
وقـد قُـبض    . وحىت صباح اليـوم التـايل يف مرتلـه، علـى أن يقـدم نفـسه إىل الـسجن كـل صـباح                      

اك يف موكب جنازة آية اهللا منتظري وُحوكم بعد ذلك أمام احملكمـة           عليه مرة ثانية بعد االشتر    
. “ أثنـاء إجـازة مـن الـسجن    يـة اهللا منتظـري  آ يف جنازة االشتراك”اخلاصة برجال الدين بتهمة    

  .وحكمت عليه احملكمة بالنفي الداخلي ملدة عشر سنوات يف مدينة أشتيان
مييـز ضـد مـذاهب املـسلمني الـُسنَّة يف           كما وردت إىل املقرر اخلـاص تقـارير بـشأن الت            - ٦٨

وعلــى ســبيل املثــال، تفيــد التقــارير بعــدم الــسماح للــُسنة ببنــاء أيــة . مجهوريــة إيــران اإلســالمية
مــساجد أو دور للعبــادة وحبرمــاهنم أيــضاً مــن الــصالة اجلماعــة، ال ســيما صــالة العيــد وصــالة  

بـد احلميـد، وهـو زعـيم        ، طلب شيخ اإلسالم موالنا ع     ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٩ويف  . اجلمعة
ديين ُسـين ورجـل مـن رجـال الـدين، مـن القائـد األعلـى إزالـة احلـواجز الـيت حتـول دون إقامـة                            

ــُسنة يف املــدن الكــربى    ــة لل ــد واجلمع ــيت    . صــلوات العي ــارير ال ــة إزاء التق كمــا أعــرب عــن قلق
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ين الـُسنة   تتحدث عن التدابري التمييزية الصادرة عن املسؤولني الذين يأخـذون علـى علمـاء الـد               
وفــضالً عــن ذلــك، أفــادت  . تعهــدات خطيــة يف طهــران بعــدم الــدعوة إىل صــالة عيــد الفطــر  

التقـــارير بـــأن قـــوات األمـــن قـــد دامهـــت داراً مـــن دور عبـــادة الـــُسنة يف طهـــران، وأغلقتـــه،   
 ٢٠١١مـارس   / آذار ١٣وقـد أُطلـق سـراحه يف        . واحتجزت إمام املسجد مـوالي موسـى زاده       

  .بعد أن دفع كفالة
  

  عقوبة اإلعدام  -هاء   
) A/HRC/16/75(وثَّق التقرير املؤقت املقدم من األمني العام إىل جملس حقوق اإلنسان               - ٦٩

ــران اإلســالمية     ــة إي ــات اإلعــدام يف مجهوري ــيت ســجلتها عملي ــثرية ال ــادة امل وباإلضــافة إىل . الزي
ساوره القلــق ألن دواعــي القلــق البــالغ إزاء معــدل تكــرار هــذه العقوبــة، فــإن املقــرر اخلــاص يــ  

عقوبة اإلعدام ُتـستخدم عـادة يف القـضايا الـيت حيـرم فيهـا املتـهم مـن احلـق يف مراعـاة األصـول                     
وغالباً ما تنفذ عمليات اإلعدام اجلماعية السرية داخل الـسجون، الـيت تفيـد التقـارير               . القانونية

ــم األســ      ــاً دون عل ــدعو إىل االنزعــاج، وتنفــذ غالب ر واحملــامني ودون حبــدوثها بأعــداد كــبرية ت
أما عمليات اإلعدام العلين، اليت تدعي السلطات اإليرانية أهنا تركت أثـراً فعـاالً يف          . حضورهم

وانزعج املقرر اخلاص بشدة بسبب مشاهد الفيـديو الـيت تـصّور     . منع اجلرائم، فإهنا تظل تتكرر    
تطــاف واالغتــصاب،  باالخاعمليــات اإلعــدام العلــين املنفــذة مــؤخراً يف ثالثــة أشــخاص أُدينــو  

وحـسبما يـبني شـريط      . ٢٠١١يوليه  / متوز ١٩وجرى إعدامهم مبيدان أزادي يف كرمانشاه يف        
  .الفيديو، شهد اإلعدام مجع كبري من الناس يضم أطفاالً

وفضالًً عن ذلـك، انـزعج املقـرر اخلـاص بفعـل التقـارير الـيت تتحـدث عـن التوسـع يف                          - ٧٠
 جــرائم ال تلــىب املعــايري الدوليــة املقــررة ألشــد اجلــرائم   تطبيــق عقوبــة اإلعــدام بتهمــة ارتكــاب 

ووفقــاً ملــصادر خمتلفــة، منــها منظمــة العفــو الدوليــة، فــإن معظــم َمــن أُعــدموا يف عــام . خطــورة
ــصلة   ٢٠١٠ ــة   .)٣(املخــدراتب كــانوا مــدانني بارتكــاب جــرائم مت ــة املعني ــد ذكــرت اللجن  وق

عــدام خــارج نطــاق القــضاء أو بــإجراءات  حبقــوق اإلنــسان واملقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإل 
“ شد اجلرائم خطـورة   أ”موجزة أو تعسفاً أن اجلرائم املتصلة باملخدرات ال تشكل واحدة من            

). ٥١، الفقـــرة A/HRC/4/20انظــر  (يــسمح القـــانون الــدويل مبعاقبــة مرتكبيهـــا باإلعــدام     الــيت  
اب، أو القتـل، أو األعمـال   عقوبـة اإلعـدام يف حـاالت تتعلـق باحلرابـة، أو االغتـص      طُبقت   كما

__________ 
طعــة جنــوب ، أكــد حممــد بــاغر بــاغري، نائــب هيئــة القــضاء مبقا “Official judiciary news”وفقــاً ملنــشور   )٣(  

 ٢٠١٠ شخـصاً يف عـام       ١٤٠خرسان، املسؤول عـن الـشؤون االجتماعيـة ومنـع اجلرميـة، أنـه جـرى إعـدام                   
 Official judiciary news, 26 June 2011, available from ..الرتكـاهبم جـرائم متـصلة باالجتـار باملخـدرات     

http://shorakj.ir/Default.aspx?tabid=1056&ctl=Edit&mid=2234&Code=1762.  
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 أكثـر  ٢٠١١وشهد عـام  . املنافية لألخالق، أو األعمال اليت متثل انتهاكاً للعفة، أو االختطاف   
 شخــصاً، منــهم ثالثــة ٨٣وأُعــدم مــا ال يقــل عــن .  عمليــة إعــدام ُمعلــن عنــها رمسيــا٢٠٠ًمــن 

كمـا لـوحظ    . ه وحـد  ٢٠١١ينـاير   /سجناء سياسيني، ومعروف أهنـم أُعـدموا يف كـانون الثـاين           
أيضا أن أربعة يف املائة من عمليات اإلعدام اليت أعلنت عنها وسـائط اإلعـالم اإليرانيـة الرمسيـة                   

وقد ُحكم على شخص واحد علـى األقـل الرتكابـه جرميـة الـردة               . ُيشترط لتنفيذها اهتامات   مل
مية يف عـام   عملية إعدام يف مجهورية إيران اإلسـال ١٠٠، وأُعلن رمسياً عن أكثر من    ٢٠١١يف  

  . بسبب جرائم متصلة باملخدرات٢٠١١
 عملية إعـدام سـرية      ٣٠٠وفضالً عن ذلك، أفادت التقارير بتنفيذ السلطات أكثر من            - ٧١

وُيدعى أن املسؤولني يف وكيـل أبـاد نفـذوا، علـى حنـو ميثـل                 .٢٠١٠يف سجن وكيل أباد عام      
فـة حمـاميي املـذنبني وأُسـرهم أو دون     انتهاكاً للقانون اإليراين، عمليـات اإلعـدام هـذه دون معر     

كما أفـادت التقـارير بـأن مـا ال يقـل عـن              . حضور أي منهم أو دون إخطار مسبق ملن أُعدموا        
  . حىت اآلن٢٠١١ شخصاً أُعدموا سراً يف ١٤٦
 حـــدث ينتظـــرون تنفيـــذ حكـــم اإلعـــدام يف ١٠٠وأفـــادت التقـــارير بـــأن أكثـــر مـــن   - ٧٢

ــران اإلســالمية  ــة إي ــاً ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٢در املقــرر اخلــاص يف  وقــد أصــ . مجهوري ، بيان
صحفياً مشتركاً مع املقرر اخلـاص املعـين حبـاالت اإلعـدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات                
مــوجزة أو تعــسفاً واملقــررة اخلاصــة املعنيــة باســتقالل القــضاة واحملــاميني واملقــرر اخلــاص املعــين  

قوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، أدان إعـدام       بالتعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو الع        
سـبتمرب  / أيلـول ٢١ سـنة، شـنقاًً وبـشكل علـين يف     ١٧علي رضا ُمال سلطاين البـالغ مـن العمـر      

 تقـل   أحـداث  علـى    اإلعـدام عقوبة  رتل   حكم ي  أي”وأكد املقررون اخلاصون أن     . مبدية كارج 
 الدوليـة املقـررة     االلتزامـات  مـع    يانماشـ يت  ال األحداث، هؤالء   وإعدام ، سنة ١٨ عن   أعمارهم

ودعا البيان احلكومـة إىل فـرض وقـف اختيـاري علـى عقوبـة               . “على مجهورية إيران اإلسالمية   
وجـدير بالـذكر أن إعـدام األحـداث، الـذين ُيعرفـون بـأهنم أفـراد تقـل أعمـارهم عـن                       . اإلعدام
حلقوق املدنيـة والـسياسية     سنة وقت ارتكاب جرائمهم، أمر حيرمه العهد الدويل اخلاص بـا           ١٨

وعـالوة علـى    . واتفاقية حقوق الطفل، ومها صكان تعد مجهورية إيران اإلسالمية طرفـاً فيهمـا            
 الفتيـان والفتيـات مبوجـب       ذلك، يساور القلق املقرر اخلاص إزاء عدم املـساواة يف املعاملـة بـني             

يـة عـن أفعـاهلن وهـن يف     قانون العقوبات، الذي يعترب الفتيات حاليـاً مـسؤوالت مـسؤولية جنائ      
  .عمر يقل عن عمر نظرائهم من الفتيان بست سنوات
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  االحتجاز بتهمة إقامة عالقات مع كيانات أجنبية  -واو   
أُودع أوميــد كــوكيب، وهــو عــامل إيــراين وطالــب دراســات عليــا جبامعــة تكــساس، يف    - ٧٣

، عنــدما قُــبض ٢٠١٠فربايــر /، علــى التــوايل، بــسجن إفــني منــذ شــباط٣٥٠ و ٢٠٩العنــربين 
ــه      ــارة عائلت ــران اإلســالمية لزي ــة إي ــسافر إىل مجهوري ــو م ــه وه ــه هــي   . علي ــة إلي ــُتهم املوّجه وال

وقبل حماكمـة الـسيد كـوكيب، الـيت     . “العالقات مع دولة معادية”و  “ب غري املشروع الكس”
لـة يف   أُرجئت فيما بعد، كتـب رسـالة إىل رئـيس هيئـة القـضاء اإليـراين يبلغـه فيـه بإسـاءة املعام                      

بتهمـة مذهلـة، هـي      ”وكتب أيضا يقول إنه قد اعُتقل       . السجن والتعذيب، واحلبس االنفرادي   
. “ يومـاً ٣٦؛ وإنـه قـد ُوضـع يف احلـبس االنفـرادي ملـدة          مر ضـد األمـن الـوطين      آوالتاالجتماع  

ــادة        ــع اعترافــات زائفــة، وعلــى اإلف ــه قــد أُرغــم علــى توقي وقــال الــسيد كــوكيب يف رســالته إن
وذكـر أنـه قـد    . ن أفراد رمبا يكونوا قد رآهم أو اتصل هبم يف سفارات أو مـؤمترات         بتفاصيل ع 

وأكـد أنـه رجـل مل ميـارس طـوال           . قيل له إن أولئك األفراد عمالء لوكالة املخـابرات املركزيـة          
كمـا أفـادت التقـارير بـأن حمـامى الـسيد            . حياته النشاط السياسي وإنه يطعن يف شرعية اعتقاله       

  .القضاء معلناً أنه مل يتمكن من االلتقاء مبوكلهكتب إىل كوكيب 
وأجرى املقرر اخلاص مقابلة مع مصدر يود االحتفاظ بامسـه طـي الكتمـان، وتناولـت                   - ٧٤

ــشرية     ــبني خــبريين بفــريوس نقــص املناعــة الب ــة اعتقــال واحتجــاز طبي ــدز، مهــا آرش  /املقابل اإلي
وتـبني  .  إحساين وسيلفا هاروتونيـان    وكميار عالئي، فضالً عن اثنني من مساعديهما مها حممد        
، أن ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٧مــن اســتعراض املقــرر اخلــاص لقــرار احملكمــة، الــصادر يف 

 عــن طريــق التعــاون مــع الــوطينة بــاألمن  خملّــأعمــال” بارتكــاب امجيــع األفــراد األربعــة اُتهمــو
ر احملكمـة أن الـشك حيـوم        وجاء يف وثيقة تضّمنت قرا    . “حكومة الواليات املتحدة األمريكية     

ــات املتحــدة      ــة الوالي ــة حكوم ــري      ”حــول حماول ــات غ ــن املنظم ــف عناصــر م ــذاب وتوظي اجت
ــة، والـــصحفيني،  ــدوننياحلكوميـ ــيني،   واملـ ــادة العلمـ ــة، والقـ ــة واملتعلمـ ــة املثقفـ ــراد الطبقـ ، وأفـ

وجـاء يف الوثيقـة أيـضاً       . “واحلركات االجتماعية، والطالب، عن طريق خلق صـالت عـضوية         
ــؤمترات،         أن ــا حبــضورمها م ــد اعترف ــا ق ــبني أهنم ــي ت ــشقيقني عالئ ــة ال ــستخدمة إلدان ــة امل  األدل

ودعوهتما أفراداً إىل االشتراك يف مؤمترات، وإنـشاء وتنـسيق وتنفيـذ بـرامج تبـادل مـع كيانـات                    
  .من قبيل جامعة جون هوبكرت ومجعية آسيا

  
  تاالستنتاجا  -رابعا   

بته يف إجراء حوار بنَّاء مع حكومـة مجهوريـة إيـران            يود املقرر اخلاص أن يؤكد رغ       - ٧٥
ويتطلــع املقــرر اخلــاص إىل الوفــاء باملــسؤولية . اإلســالمية واجملتمــع الــدويل واجملتمــع املــدين

العصيبة اليت ترتبط بواليته وإىل حتقيـق نتـائج إجيابيـة يف ميـدان حقـوق اإلنـسان جبمهوريـة                    
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ات التعاون الواعـدة يف تقريـره هـذا، ال سـيما       وقد حدد عدداًً من منطلق    . إيران اإلسالمية 
تنفيــذ توصــيات االســتعراض الــدوري الــشامل، ومالحظــات اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات،   

كمـا صــنَّف املقــرر  .  املكلفــني اآلخـرين بواليــات تتعلــق بـاإلجراءات اخلاصــة  تواسـتنتاجا 
جلوهريـة، املكفولـة    اخلاص اجتاهاً متزايداً النتهاكات ُيدعى وقوعها ومتس حقوق الشعب ا         

ــادة الــشفافية مــن قبــل       ــدويل؛ وهــو يؤكــد علــى احلاجــة امللّحــة إىل زي مبوجــب القــانون ال
الــسلطات اإليرانيــة وزيــادة االرتبــاط بــني مجهوريــة إيــران اإلســالمية واجملتمــع الــدويل          

  .خيتص بتعزيز ضمانات حقوق اإلنسان املقررة ملواطنيها فيما
ومة علـى إتاحـة مزيـد مـن احلريـة للجماعـات الـسالفة               ويشجع املقرر اخلاص احلك     - ٧٦

كما يـود أن يـشدد      . الذكر من عناصر اجملتمع املدين الفاعلة، كي تتمكن من تنفيذ عملها          
علــى أمهيــة حريــة التعــبري واالجتمــاع جملتمــع دميقراطــي مفتــوح خاضــع لــسيادة القــانون،    

قرر اخلـاص أن يـشدد علـى        كما يود امل  . ويشجع احلكومة على االمتناع عن قمع املنشقني      
أمهيــة إدامــة ثقافــة التــسامح، وحيــث احلكومــة علــى منــع التمييــز ضــد املــرأة، فــضالً عــن     
األقليات الدينية واإلثنية، يف كافة جماالت احلياة العامة واخلدمات، وعلى محاية حرياهتـا يف         

  .تكوين اجلمعيات والتعبري عن ذواهتا حبرية
لقاً، أيضاً، بشأن رفاه وصحة الـسجناء، ال سـيما أولئـك            وال يزال املقرر اخلاص ق      - ٧٧

الذين ورد ذكرهم يف هذا التقريـر، وهـو يـشجع حكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية علـى            
كما يطلب منحه القدرة على توفري األسـانيد الالزمـة          . إجراء حتقيق كامل يف هذه القضايا     

.  مراكز االحتجاز وإىل احملتجـزين للروايات املذكورة هنا، وذلك بتمكينه من الوصول إىل      
وكذلك، يطلب املقرر اخلاص إىل حكومة مجهورية إيران اإلسالمية أن تعيد النظر يف هـذه         
القـضايا وتـزود املقـرر اخلـاص مبعلومـات متكّنــه مـن إعـداد تقريـر بـشأن حـدوث تقــدم أو           

 كما .إلنسانتطورات بشأن هذه املسائل، ألجل تقدميه إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق ا     
حيث احلكومة على زيادة تعاوهنـا مـع اإلجـراءات اخلاصـة، ألن هـذا سينـشئ حيـزاً مثمـراً                     
ــران          ــة إي ــسان يف مجهوري ــوق اإلن ــة حق ــة إىل حتــسني حال ــال الرامي ــن األعم ــد م ــيح املزي يت

  .اإلسالمية
ومرة أخرى، يرجو املقرر اخلـاص املعـين حبالـة حقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة إيـران                     - ٧٨
ع الـسلطات، وليـدعم باألسـانيد،    سالمية السماح له بزيارة البلد لكـي يطـّور حـواره مـ     اإل
يفّند، االدعاءات القائلة بارتكاب انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان داخـل اإلقلـيم الـسيادي          أو

  .جلمهورية إيران اإلسالمية
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	1 - هذا التقرير مقدَّم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/9، المنشئ لولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. وهذه أول ولاية قطرية لمجلس حقوق الإنسان بشأن جمهورية إيران الإسلامية منذ إنهاء ولاية لجنة حقوق الإنسان السابقة في عام 2002. ويكلف القرار المقرر الخاص بما يلي: (أ) تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين؛ (ب) تقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان لينظر فيه في دورته التاسعة عشرة. وهو يدعو أيضا حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع المكلف بالولاية والسماح له بالدخول لزيارة البلد، فضلاً عن تقديم جميع المعلومات اللازمة للتمكين من الوفاء بولايته.
	2 - وقد عيّن رئيس مجلس حقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في 17 حزيران/يونيه 2011. وبدأ السيد شهيد ولايته رسمياً في 1 آب/أغسطس 2011، وعندئذ كتب إلى السلطات في جمهورية إيران الإسلامية ملتمساً تعاونها في الوفاء بولايته. وطلب المقرر الخاص عقد اجتماع غير رسمي مع السفير في تموز/يوليه 2011، كما عرض السفر إلى سويسرا أثناء شهر آب/أغسطس للالتقاء به قبل تقديم هذا التقرير، ولكنه لم ينجح في تحديد موعد لأي من الاجتماعين. وفي بلاغ صحفي مؤرخ 3 آب/أغسطس 2011، ناشد المقرر الخاص الحكومة أن تتعاون بشكل تام على تنفيذ ولايته وشدد على أن الولاية الجديدة تتيح فرصة لجمهورية إيران الإسلامية كي تشارك في العمل بشأن طائفة من مسائل حقوق الإنسان التي طرحها المجتمع الدولي.وفي 19 أيلول/سبتمبر 2011 أعرب السفير سيد محمد رضا سجدي، الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في رسالة موجهة إلى المقرر الخاص، عن رغبته في تبادل الآراء ومناقشة منهجية عمله. وأُحيلت إلى السلطات الإيرانية في 19 أيلول/سبتمبر 2011 رسالة برجاء زيارة البلد في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. ويتطلع المقرر الخاص إلى رد إيجابي على هذا الطلب، لأنه سوف يكون إشارة دالة على عزم جمهورية إيران الإسلامية على التعاون وعلى نواياها البنَّاءة.
	3 - وقام المقرر الخاص بزيارة خاصة إلى جنيف قبل بدء ولايته في تموز/يوليه 2011، ثم قام بزيارة رسمية في مطلع أيلول/سبتمبر 2011. وقد التقى بعدد من أصحاب المصلحة، ومنهم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية الشهيرة ووفود البلدان، وقد أعرب البعض منها عن تأييده للولاية بينما لم يعرب البعض الآخر عن مثل ذلك.
	4 - وهذا التقرير يحمل المنهجية التي سيهتدي بها عمل المقرر الخاص طوال ولايته، ويعرض بؤرة التركيز في عمله. ويلاحظ المقرر الخاص أن الجمعية العامة سيقدم إليها في دورتها السادسة والستين تقرير منفصل أيضاً أعده الأمين العام بشأن التطورات المتصلة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية منذ أيلول/سبتمبر 2010 (A/66/361). ودون مساس بالمسائل التي يود المقرر الخاص طرحها مع السلطات الإيرانية، فإن لديه دواعي القلق نفسها التي تناولها تقرير الأمين العام، كما يؤيد التوصيات الواردة فيه. وبناءً على ذلك، يتضمن هذا التقرير فرعاً بشأن التطورات القريبة العهد المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وإن ركز على القضايا والمسائل التي طُرحت مباشرة مع المقرر الخاص، وعلى التطورات التالية لدورة مجلس حقوق الإنسان.
	5 - ويرحب المقرر الخاص بالبيانات التي نُسبت إلى مختلف الموظفين الرسميين الإيرانيين بشأن اهتمام البلد بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الدعوة الدائمة الموجهة إلى الإجراءات الخاصة المواضيعية والزيارة التي يُقترح أن تقوم بها إلى جمهورية إيران الإسلامية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث أن ذلك سيتيح فرصة للتعاون بين آلية حقوق الإنسان والسلطات الإيرانية بفضل الاتصال على أرفع مستوى. ويأمل المقرر الخاص أن تتاح له فرصة الزيارة أولاً، بهدف المساعدة على إضفاء أقصى قدر ممكن من الموضوعية على زيارة المفوضة السامية. كما يلاحظ المقرر الخاص أن عدداً من النداءات العاجلة الصادرة عن مختلف المقررين الخاصين المواضيعيين قد تركته السلطات الإيرانية دون أن تعالجه. وهو بشكل كلي يشعر بدواعي القلق نفسها التي عالجتها تلك النداءات، ويأسف لأن أياً من المكلفين بولايات لم يزر البلد منذ عام 2005.
	6 - ويؤمن المقرر الخاص إيماناً قوياً بأن إنشاء الولاية الجارية يتيح إمكانية الاشتراك بصورة أكثر تنسيقاً مع السلطات الإيرانية بشأن طائفة من مسائل حقوق الإنسان التي طرحها المجتمع الدولي. كما تمثل الولاية القطرية فرصة لتيسير فهم حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية فهماً أعمق حسب ظروف البلد الثقافية والتاريخية الفريدة. وهي تمثل أيضا فرصة للنهوض بالجهود الجاري بذلها لمعالجة التحديات التي تواجهها جمهورية إيران الإسلامية بطريقة تدريجية كلية. كما يأمل المقرر الخاص أن تعتبر جمهورية إيران الإسلامية دوره حيزاً مأموناً ومشروعاً يمكنها أن تخطو فيه خطوات للامتثال لالتزاماتها الدولية، وفرصة لمعالجة دواعي القلق التي جرى إبلاغ البلد بها في تفاعلاته مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
	7 - ولذلك، سيواصل المقرر الخاص مناشدة جمهورية إيران الإسلامية إبداء التعاون التام للوفاء بالولاية. والتعاون مع المكلف بالولاية القطرية هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى تقليل إمكانات التسييس، وهو ما أعربت جمهورية إيران الإسلامية مراراً عن قلقها بشأنه. إلا أن التعاون غير الكافي سيظل سبباً في زيادة قلق المجتمع الدولي، وسيقلل إمكانية إجراء حوار إيجابي بنَّاء بشأن هذه المسائل.
	ثانيا - منهجية العمل المقترحة
	8 - سيسترشد المقرر الخاص بمبادئ الحيدة والاستقلال والشفافية، مقترنة بأهداف جليّة تتمثل في الإيضاح والتحقق والتعاون في تنفيذ التزامات جمهورية إيران الإسلامية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويؤمن المقرر الخاص بأن ممارسة ولايته ينبغي أن تكون بلا تسييس وأن تسترشد بشيء واحد هو الاهتمام بمساعدة جمهورية إيران الإسلامية على الوفاء بالتزاماتها بصورة تدريجية شفافة.
	9 - والمحور الرئيسي لجهود المقرر الخاص سيكون التماس التعاون من جمهورية إيران الإسلامية لأجل الإبلاغ بشكل منصف ودقيق عن حالة حقوق الإنسان فيها. وفي هذا الصدد، سيواصل المقرر الخاص الإعراب عن الاهتمام بالقيام بزيارات ميدانية للبلد، والالتقاء بوفود البلد الرسمية ذات الصلة، والتماس المعلومات من السلطات الإيرانية بشأن الأمور التي يتناولها الأمين العام وآلية حقوق الإنسان، وبصفة خاصة ما يتصل منها بالمسائل التي جرى التشديد عليها في مختلف قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
	10 - وما برح المقرر الخاص يلتمس، وسيلتمس مستقبلاً، تعاون عدد من الدول الأعضاء، منها أعضاء بمجلس حقوق الإنسان، وطلب تأييدها لتيسير عمله. ورغم أن بعض هذه البلدان غير مؤيدة بالضرورة للولايات القطرية، فإنها تؤيد شرعية قرارات المجلس وأهمية التعاون الدولي على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويعتزم المقرر الخاص أن يبقى على اتصال وثيق بتلك البلدان وأن يلتمس تأييدها لتشجيع جمهورية إيران الإسلامية على التمكين لإجراء بحث مستقل للتحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان فيها. ويأمل المقرر الخاص أن يشجع أعضاء الجمعية العامة جمهورية إيران الإسلامية وغيرها من البلدان على التعاون معه في جهوده الرامية إلى جمع معلومات ذات صلة بالموضوع ومتسمة بالدقة.
	11 - وقد جرت اتصالات مع المقرر الخاص من قبل عدد من العناصر الفاعلة الإيرانية المعنية بحقوق الإنسان والعاملة في إطار المجتمع المدني، فضلاً عن منظمات دولية، بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وأجرى المقرر الخاص معها عدداً من المشاورات. وقد اشتمل هذا التقرير على تلك الشهادات والمسائل. وسيلتمس المقرر الخاص تعاون السلطات الإيرانية فيما يختص بدراسة هذه القضايا وسيقوم بالإبلاغ عن التطورات في تقريره المقبل.
	12 - ويؤمن المقرر الخاص بأن نتيجة الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان، في شباط/فبراير 2010، وتناول الحالة في جمهورية إيران الإسلامية يرسي أساساً سليماً للتعاون بينه هو، من ناحية، والسلطات الإيرانية، من ناحية أخرى. وفي هذا الصدد، فإن بوسع المقرر الخاص الإسهام في جهود جمهورية إيران الإسلامية لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل البالغ عددها 123 توصية، التي وافق البلد على قبول تنفيذها بشفافية، وبدعم من المجتمع الدولي. كما سيسعى المقرر الخاص إلى الاشتراك مع جمهورية إيران الإسلامية في الجهود المتعلقة بالتوصيات التي رفضتها البلد، لا سيما على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفضلاً عن ذلك، فإن المسائل التي جرى التشديد عليها في تقارير الهيئات المنشأة بمعاهدات، وفي مختلف تقارير الأمين العام والمكلفين بولايات مواضيعية، وفي قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، ستشكل جزءاً رئيسياً من جدول أعمال المقرر الخاص للعمل المشترك مع إيران.
	13 - كما سيعمل المقرر الخاص في تعاون مع المكلفين الآخرين بولايات مواضيعية فيما يتعلق بالنداءات العاجلة وغيرها من الرسائل؛ وسينظر في إصدار نداءاته ورسائله هو، حسب الضرورة. وهو يلاحظ أنه بينما ظل عدد من الرسائل دون رد هناك حالات عديدة ردت فيها جمهورية إيران الإسلامية، وسيسعى هو إلى زيادة مستوى التواصل مع الحكومة بشأن الأمور التي تهم مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
	14 - ويؤمن المقرر الخاص بأن الولاية تنطوي أيضاً على دور دعوي هام فيما يتعلق بالالتزامات الدولية للبلد المعني، وسيولي قدراً كبيراً من اهتمامه للتعاون مع المدافعين الإيرانيين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الإيراني، وفقاً لمدونة سلوك المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان. كما سيعزز الجهود الرامية إلى استهلال حوار غير سياسي ونشاط دعوي، ودعاية، ودراسة لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية من خلال التفاعل مع المجتمع المدني والاستعانة بالدراية القانونية والأكاديمية. كما يعتزم الحفاظ على حالة بروز إعلامي شديد، لا لمجرد إيضاح جهود السلطات الإيرانية الرامية إلى تلبية التزاماتها الدولية، بل ليلقي الضوء أيضاً على مظالم مَن يشعرون بأنهم قد جُني عليهم. وفي هذا الصدد، يؤمن المقرر الخاص أيضاً بالحفاظ على التوازن بين اشتراك السلطات الإيرانية الإيجابي والدعوة الإعلامية، لإظهار حسن النية والالتزام أثناء التحقيق في الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان.
	ثالثا - حالة حقوق الإنسان
	15 - صدَّقت جمهورية إيران الإسلامية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 24 حزيران/يونيه 1975، دون تحفظات، وبذلك التزمت بتعزيز وحماية الضمانات الواردة في ذلك العهد. وهذه الضمانات تشمل حرية التعبير، والاجتماع، وتكوين الجمعيات، والدين، وجميعها معترف بها كجزء لا يتجزأ من تعزيز المثل العليا الديمقراطية وحمايتها.
	16 - كما ينص العهد السالف الذكر على الحق في مراعاة الأصول القانونية، والحصول على المساعدة القانونية، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، ويحظر اعتقال الأفراد أو احتجازهم تعسفياً. كما يكفل القانون الدولي حقوق المرأة على قدم المساواة مع حقوق الرجل، وينص على وجوب تعهد الدول الأطراف بكفالة ”تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية“ الواردة في المادة 3 من العهد. كما تشمل هذه الحقوق الحق في الانتخاب بفضل انتخابات حرة نزيهة والاشتراك في مثل هذه الانتخابات. وبالمثل، يحمي العهد حقوق الأقليات، حيثما وُجدت في أي بلد، إذ نص في المادة 27 على عدم جواز حرمان الأشخاص المنتسبين لتلك الأقليات ”من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم أو إقامة شعائره أو استخدام لغتهم“.
	17 - وتمشياً مع ضمانات حقوق الإنسان هذه، تنص المادتان 23 و 27 من دستور جمهورية إيران الإسلامية على حرية التعبير، والاجتماع، وتكوين الجمعيات، وعلى حرية ممارسة الفرد شعائره الدينية. وإضافة إلى ذلك، فإن حقوق المتهمين والمحتجزين يحميها الدستور في المادتين 32 و 35، حيث نص على وجوب إبلاغ المتهم خطياً ودون تأخير بالاتهامات مشفوعة بأسباب الاتهام، وعلى وجوب تقديم ملف مؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في غضون 24 ساعة على أقصى تقدير.
	18 - وقد قدَّم عدد من الأفراد والمنظمات إلى المقرر الخاص إفادات شهود عيان. وغالبية هذه الشهادات تطرح نمطاً من الانتهاكات المنهجية الماسة بحقوق الإنسان الجوهرية السالفة الذكر. وفي هذا الصدد ودون مساس بالرسائل اللاحقة، تشمل المسائل الأشد إلحاحاً التي وجّه إليها انتباه المقرر الخاص أوجه نقص متنوعة تتصل بإقامة العدالة، وممارسات معينة تصل إلى حد تعذيب المحتجزين أو معاملتهم معاملة قاسية أو مهينة، وفرض عقوبة الإعدام في غيبة الضمانات القضائية المناسبة، ووضع المرأة، واضطهاد الأقليات الدينية والإثنية، وتضاؤل الحقوق المدنية والسياسية - لا سيما التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان وعناصر المجتمع المدني الفاعلة وترهيب أولئك المدافعين وتلك العناصر.
	19 - وفضلاً عن ذلك، كثيراً ما أفادت التقارير باللجوء إلى إساءة المعاملة البدنية والنفسية والتعذيب بهدف دفع الضحية إلى الاعتراف على النفس. وفي هذا الصدد كشفت مقابلات شخصية عديدة عن تعرّض أفراد في أحيان كثيرة للحبس الانفرادي لفترات طويلة أثناء مراحل التحقيق في قضاياهم. وأفاد جميع مَن أُجريت المقابلات معهم بصدد احتجازهم بالمداومة على تعصيب أعينهم أثناء نقلهم من الحبس الانفرادي، وأثناء التحقيق معهم. وأفاد أشخاص عديدون بأنهم قد هُددوا أو ضُربوا أو سُبّوا أو جرى ترويعهم بتهديدات ضد أفراد أسرهم، وقد خمنوا أن الهدف من تلك الأفعال هو تشجيعهم على الإقرار بمعرفة أشخاص تفيد التقارير بأنهم غير معروفين للمحتجزين أو الإقرار بارتباطهم بمثل هؤلاء الأشخاص. كما أُفيد في حالات كثيرة باعتقال وترهيب أفراد الأسر أو اللجوء إلى أي من الأسلوبين.
	20 - وقد وُجّهت الاتهامات إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى العناصر الفاعلة في المجتمع المدني والعناصر الفاعلة الدينية، وشملت الاتهامات: (أ) العمل ضد الأمن الوطني؛ (ب) الاشتراك في تجمعات غير قانونية؛ (ج) العيب في ذات القائد الأعلى؛ (د) نشر دعايات مناهضة لنظام الحكم. والتهمة الأخيرة تتردد في عدد كبير من القضايا التي سيجري تناولها أدناه.
	21 - كما تشدد غالبية التقارير على اشتراط دفع كفالات بمبالغ فادحة، أفادت التقارير بأن إجماليها يتراوح بين 000 10 و 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لضمان مثول المقبوض عليهم بتهمة ممارسة أنشطة متصلة بالحقوق المدنية أو السياسية أو الإنسانية أمام المحكمة عند نظر قضاياهم. وغالباً ما يكون من الواجب على المتهمين ومَن يضمنوهم، أو على أي من الطرفين، تقديم سندات مكتوبة أو توقيع كمبيالات تستخدم فيما بعد لتوقيع الحجز على أجور الضامنين. وتفيد جميع التقارير بأن السندات المكتوبة تُستخدم لضمان مثول الأشخاص أمام المحكمة ولا تُردّ أبداً إلى الضامنين، حتى بعد الحكم بالبراءة أو صدور أحكام نهائية بالإدانة. ونظراً لأن هؤلاء الأشخاص لم تعد بحيازتهم السندات المكتوبة بضمان ممتلكاتهم فإنهم يُحرمون من السيطرة المالية على أصولهم، مما يؤدي إلى مستوى مزعج من العقاب المتواصل، حتى بعد الفصل في القضايا نهائياً.
	22 - وفضلاً عن ذلك، تدعي تقارير عديدة أن ممثلي الادعاء العام يعلمون بالحكم المقرر فرضه قبل مثول المتهم أمام المحكمة للحكم عليه وأنهم غالباً ما يبلغون المتهمين بذلك. وتضمنت هذه التقارير تكهنات بأن هذا يعبر عن انعدام استقلال القضاة في مثل هذه القضايا، الأمر الذي يثير القلق الشديد لدى المقرر الخاص.
	23 - وقد سُرَّ المقرر الخاص لإعلان السلطات الإيرانية في 28 آب/أغسطس 2011 اعتزامها العفو عن 100 سجين سياسي متهمين بجرائم مختلفة، من بينها الاشتراك في احتجاجات 2009. وهو يأمل أن تكون هذه الخطوة، مشفوعة باستعراض ما يبرزه هذا التقرير من قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، والصحفيين، والناشطين والناشطات المدافعين عن حقوق المرأة، والفنانين، وغيرهم من عناصر المجتمع المدني الفاعلة، واحدة من خطوات تقدم الحكومة على الطريق نحو تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد. وفضلاً عن ذلك، يطلب المقرر الخاص إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تزوده بمعلومات عن العملية والمعايير المستخدمة في منح العفو للأفراد المذكورين سلفاً. وقد تشجع المقرر الخاص بالإفراج، في 21 أيلول/سبتمبر 2011، عن اثنين من الرحالة المنتمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
	ألف - معاملة العناصر الفاعلة في المجتمع المدني
	1 - الناشطون السياسيون

	24 - ثمة انزعاج شديد بشأن التقارير التي تناولت ظروف احتجاز الزعيمين السياسيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، فضلاً عن زوجتيهما السيدة زهراء راهناورد وفاطمة كروبى، وحرمانهم جميعاً من حقوقهم. وهؤلاء الأربعة جميعهم فرضت عليهم الحكومة في شباط/فبراير 2011 شكلاً من الإقامة الجبرية رداً على دعواهم إلى الاحتجاج تضامناً مع الناشطين المناصرين للديمقراطية في شتى أنحاء المنطقة الإقليمية.
	25 - وقد أُبلغ المقرر الخاص بتفاصيل ظروف احتجاز السيد موسوي، أثناء مقابلة أجراها في 26 آب/أغسطس 2011 مع شخص وثيق الصلة بحملة السيد موسوي. وأفاد الشاهد، الذي يود أن يظل اسمه طي الكتمان، بأنه على الرغم من عدم توجيه اتهامات رسمية إلى السيد موسوي أو إلى زوجته، أدت الظروف المحيطة بحبسهما في منزلهما إلى اعتبار نفسيهما سجينين لدى الدولة. إذ لم يتمكنا، حسبما أفادت الشهادة، من الاتصال بالأسرة أو بأصدقائهما في جو من الحرية منذ احتجازهما. وأفاد الشاهد بأن كافة وسائل الاتصال جرى تدميرها أو إزالتها من منزل الزوجين وأفاد أيضا بأنه قد سمع، قبل أسبوعين فقط من إجراء المقابلة معه، بأن الزوجين لم يُسمح لهما سوى ببضع زيارات من أفراد الأسرة على مدى الشهور الستة السابقة وبأن هذه الزيارات جرت في ظل المراقبة اللصيقة. وأُفيد بأن أفراد الأسرة جرى تفتيشهم تفتيشاً كاملاً، وثمة تكهن بتسجيل الزيارات بالأجهزة. وفضلاً عن ذلك، أُفيد بأن الزوجين حُرماً من السيطرة على الأمور المتعلقة برعايتهما الصحية، ومن الحصول على المطبوعات، ومن الخصوصية، والقدرة على التمتع بحياة طبيعية. كما أُفيد بحدوث تحرش وترويع لأفراد أسرة السيد موسوي. وقال الشاهد إن أسرة السيد موسوي يساورها قلق بالغ على صحته، إذ فقد الكثير من وزنه. إلا أنه رغم تعدد حالات التوعك التي تستدعى الرعاية الطبية، أفاد الأطباء المعالجون للسيد موسوي بأن حالته الصحية ليست حرجة.
	26 - وفي 23 آب/أغسطس 2011، أجريت مقابلة مع زميل مقرب من السيد كروبي رفض الإفصاح عن اسمه. وأدلى الرجل بأقوال شاهد عيان تناولت العنف الموجه إلى السيد كروبي والعاملين معه، فضلاً عن الظروف المتعلقة بتحديد إقامة السيد كروبي بمنزله. وأُفيد بأن كافة خطوط الهاتف لدى السيد كروبي قد قُطعت وأن السلطات دخلت منزله وأزالت منه جهاز التلفاز وكافة كتبه وملفاته. ولم يُسمح لزوجته بزيارة أطبائها في المواعيد المقررة للمتابعة وصودرت أدوية الزوجين ولم يُسمح للسيد كروبي بالاستعانة بطبيب الأسرة، رغم مشاكله التنفسية. كما أُفيد بأن السيد كروبي لم يُسمح له على مدى 186 يوماً من الإقامة الجبرية سوى بعشرة دقائق بالخارج لشم الهواء النقي. كما أفاد الشاهد بأن خصوصية السيد كروبي ظلت تُنتهك، لأن ضباط المخابرات وكاميراتها التي تنقل الصور إلى مكان غير معروف ظلوا يرصدون كافة الممرات والحجرات في المكان الأول الذي استُخدم لاحتجاز الزوجين. كذلك أفاد الشاهد بأن السيد كروبي لم يُسمح له سوى بست زيارات عائلية منذ تحديد إقامته بالمنزل، وأن الزوار كانوا يفتَشون عند دخول المنزل والخروج منه، وأن عملاء المخابرات كانوا يحيطون بالزوجين أثناء الزيارات. ثم نُقل السيد كروبي وزوجته من منزلهما إلى أماكن منفصلة في 16 تموز/يوليه و 1 آب/أغسطس 2011، على التوالي. وبينما أُفيد بأن زوجة السيد كروبي لم تعد قيد الإقامة الجبرية، نُقل السيد كروبي واحتُجز بمكتب ذي غرفتين ولم تجر أية اتصالات بينه وبين أسرته منذ 16 تموز/يوليه. ومما يثير الجزع الشديد لدى المقرر الخاص أن هناك تقارير تفيد بأن ستة من عملاء المخابرات يحتلون الغرفتين كلتيهما على الدوام وأن فريقاً من أطباء الأمراض العصبية يحيط أيضاً بالسيد كروبي لأغراض تتعلق بإجباره على الإدلاء باعترافات تسجل تلفزيونياً. وقد أُفيد أيضا بأن أفراد أسرة السيد موسوي وأفراد أسرة السيد كروبي يُجرى التحرش بهم وترويعهم ويُحتجزون لمدد قصيرة، أو يتعرضون لأي من التحرش والتخويف أو الاحتجاز لفترات وجيزة.
	27 - واعتُقل حشمت الله تابارزادي، الناشط السياسي والأمين العام للجبهة الديمقراطية الإيرانية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2009 ونُقل إلى سجن إفين. وأفادت التقارير بأنه قد حُبس في زنزانة انفرادية وعُذّب. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات و 74 جلدة لإدانته بـ ”التجمع والتآمر ضد الأمن الوطني“ و ”العيب في ذات القائد الأعلى“. وبعد الاحتجاج على إعدام خمسة سجناء سياسيين، نُقل السيد تابارزادي إلى سجن رجائي شهر. وكتب من سجنه رسالة يطلب فيها من المحاكم الدولية النظر في تظلمه من آية الله علي خامنئي القائد الأعلى. وفي نيسان/أبريل 2011، أضرب السيد تابارزادي، مع عدد آخر من السجناء، عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجن.
	2 - معاملة الصحفيين

	28 - في رسالة موجهة إلى المقرر الخاص، ومؤرخة 17 آب/أغسطس 2011، ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن 34 صحفياً قد احتُجزوا منذ نهاية 2010. وقالت اللجنة في رسالتها إن الصحفيين يُحكم عليهم غالباً بدفع كفالات بمبالغ فادحة، بلغت أحيانا 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وإحدى هذه القضايا هي قضية أحمد زيداعبادي، وهو إصلاحي وصحفي ومن كُتَّاب الأعمدة في موقع ”روز أون لاين“، والأمين العام لرابطة خريجي الجمعيات الإيرانية، الذي قُبض عليه في 14 حزيران/ يونيه 2009. وأفاد كل من محامي السيد زيداعبادي وزوجته بأنه قد احتُجز لمدة تربو على سنتين وحُرم طوال مدة احتجازه من إجازة يخرج فيها إلى الحرية ثم يعود. وفي 4 آب/أغسطس 2011، مُنح السيد زيداعبادي إجازة من هذا القبيل مدتها 48 ساعة بشرط دفع ضمانة قدرها 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وحُكم عليه في 2 كانون الثاني/يناير 2010 بالسجن ست سنوات، وبالنفي خمس سنوات في غوناباد، وبالحرمان المؤبد من النشاط الاجتماعي والسياسي، وذلك لإدانته بتهم ”محاولة تنفيذ ثورة مخملية“. وأفادت التقارير بأن السيد زيداعبادي أمضى 141 يوماً في الحبس الانفرادي، وعانى من تحقيقات عسيرة، وأُرغم بعنف على إدانة نفسه().
	29 - وقام محمد دواري، الفائز بجائزة الحرية الدولية التي تقدمها لجنة حماية الصحفيين، ورئيس تحرير موقع ”سهام نيوز“ الشبكي، بتسجيل أقوال بالفيديو لمحتجزين في مركز احتجاز كاهريزاك الذين بيَّنوا أنهم قد اغتُصبوا وجرى التعدّي عليهم، وعُذبوا. وأفادت التقارير بأن هذا، إلى جانب أسباب أخرى، قد أدى إلى إغلاق مركز الاحتجاز السالف الذكر في تموز/يوليه 2009 وسط فرح عام. وأدى عمل السيد دفاري، حسبما ذكرت التقارير، إلى اعتقاله واحتجازه بسجن إفين في أيلول/سبتمبر 2009 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة ”التمرد على نظام الحكم“. وقد زيد هذا الحكم مؤخراً إلى ست سنوات، بسبب عجز السيد دواري عن دفع غرامة قدرها 000 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة لاشتراكه في احتجاج للمعلمين في شباط/فبراير وآذار/مارس 2006. وقد كتبت والدته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تبلغه أن نجلها قد عُذب أثناء احتجازه. وأفادت التقارير بأن السيد دواري قد عُذب لدفعه إلى الاعتراف على شاشات التلفاز ضد مهدي كروبي، وهو أحد مرشحي الرئاسة السابقين. وأُفيد بأن السيد دواري محبوس انفرادياً ولم يُسمح له بالاتصال بأسرته لمدة تربو على ثمانية أشهر.
	30 - وتثير الروايات المتعلقة باحتجاز ووفاة رضا هدى صابر الصحفي والناشط الاجتماعي الإيراني مزيداً من القلق بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ومعاملة عناصر المجتمع المدني الفاعلة. وأفادت التقارير بأن السيد صابر قد أصيب بنوبة قلبية عقب إضراب عن الطعام في سجن إفين وأنه قد تُوفي في 12 حزيران/يونيه 2011. وهناك ما يدعو للقلق خشية احتمال منع سلطات السجن الرعاية الطبية المناسبة عن السيد صابر الذي أفادت التقارير بأنه قد شكا من آلام بالصدر على مدى ساعات قبل أن يلقى الرعاية الطبية. وكان السيد صابر مضرباً عن الطعام منذ 2 حزيران/يونيه، بعد وفاة هالة سحابي، كريمة عزة الله سحابي الزعيم الديني الوطني، إثر نوبة قلبية بعد مواجهة مع قوات الأمن أثناء جنازة والدها (انظر الفقرة 51). وتوحي المعلومات الواردة إلى المقرر الخاص بأن السجناء يستخدمون الإضرابات عن الطعام كوسيلة احتجاج على أحوال السجن، والاحتجاز التعسفي، والأحكام التمييزية، أو أي من هذا الاحتجاز أو ذاك التمييز. وعند كتابة هذا التقرير، كانت التقارير قد أفادت بأن ما لا يقل عن 15 سجيناً مضربون عن الطعام وأن حالة بعضهم الصحية حرجة.
	31 - ويُحتجز الآن بسجن رجائي شهر عيسى ساهارخيز، وهو صحفي وناشط سياسي ورئيس سابق لإدارة الصحافة الوطنية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وذلك بتهمتي ”العيب في ذات القائد الأعلى“ و ”الدعاية ضد نظام الحكم“. وقد قُبض على السيد ساهارخيز في 3 آب/أغسطس 2009 وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى حرمانه من السفر إلى الخارج لمدة سنة واحدة وحرمانه من ممارسة الأنشطة الصحفية لمدة خمس سنوات. وقد أُخطر السيد ساهارخيز في 5 آب/أغسطس 2011 بالحكم عليه بالسجن لمدة سنتين إضافيتين بسبب أنشطته الصحفية السابقة.
	32 - وقُبض على حسين روناغي مالكي، وهو مدوّن، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2009 وحُبس انفرادياً لمدة تقارب الأحد عشر شهراً في العنبر 2 - ألف بسجن إفين. وحُكم على السيد مالكي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بالسجن لمدة 15 سنة بتُهم ”العضوية في شبكة إيران بروكسي“ و ”العيب في ذات القائد الأعلى“ و ”العيب في ذات رئيس الجمهورية“. وأعلن محامي السيد مالكي أن لدى موكله مشاكل صحية تستلزم الرعاية الطبية خارج السجن. وفي 15 آذار/مارس 2010، نشرت صحيفة ’كيهان‘ مقالاً تضمَّن جملة اتهامات للسيد مالكي منها ”قبول أموال من بلدان غربية“ و ”مساعدة شخصيات سياسية على الهروب من إيران“ و ”تزعم عصابات سياسية“. وتفيد التقارير بأن السيد مالكي محتجز في العنبر 350 بسجن إفين.
	33 - واعتُقل مسعود بستاني، وهو صحفي، في 5 تموز/يوليه 2009 بتهمة القيام بأنشطة على موقع ’جمهوريت‘ الشبكي، الذي أيَّد علانية السيد موسوي أثناء انتخابات 2009 الرئاسية، فضلاً عن ”التآمر وإثارة الشغب، والدعاية ضد نظام الحكم“. وأفادت التقارير بأن السيد بستاني أمضى ثلاثة أشهر في الحبس الانفرادي وأن موظفي السجن قد ضربوه أثناء زيارة عائلية في حزيران/يونيه 2011، عندما طلب منحه بضع دقائق أخرى ليودع والدته وزوجته. ونتيجة لذلك، عانى السيد مالكي من الغثيان وفقدان التركيز مما أدى إلى نقله إلى المستشفى، حيث أفادت التقارير بأنه أمضى يوماً تحت الملاحظة خشية إصابته في المخ. وبعد سحب شكواه من الضرب، نُقل من زنزانة الحبس الانفرادي إلى العنبر العام.
	34 - وفي حزيران/يونيه 2009، قُبض على بهمان أحمدي أموي، وهو صحفي ساهم بالكتابة في صحف داعية للإصلاح وكان مدوناً على الشبكة العنكبوتية، وهو يمضي الآن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة ”العمل ضد الأمن الوطني “. وفي رسالة تبين أحواله في السجن، كتب السيد أموي وسجناء آخرون عديدون يقولون إن معظمهم يتعرّضون لأحوال لاإنسانية، منها شيوع استعمال الحبس الانفرادي في زنازين طولها متران وعشرون سنتيمتراً وعرضها متر و60 سنتيمتراً (6.6×4.0 أقدام). وذكرت الرسالة أنهم يتعرضون للضرب الشديد وإساءة المعاملة، بأساليب تشمل دفعهم من رؤوسهم بقوة لتلامس قاعدة المرحاض، وتكرار التهديدات، والحرمان من النوم لفترات طويلة.
	35 - واعتُقل محمد صادق كبودواند، مؤسس منظمة كردستان لحقوق الإنسان والصحفي، في حزيران/يونيه 2007 واحتُجز في سجن إفين، حيث حُبس انفرادياُ لمدة خمسة أشهر. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتُهم ”العمل ضد الأمن الوطني بإنشاء منظمة كردستان لحقوق الإنسان“ و ”الدعاية على نطاق واسع ضد النظام بنشر الأنباء“ و ”معارضة قوانين العقوبات الإسلامية بالنشر عن العقوبات التي من قبيل الرجم والإعدام“ و ”القيام بأعمال الدعوة لصالح السجناء السياسيين“. ومنذ ذلك الحين، عانى السيد كبودواند من مجموعة مشاكل صحية مزمنة وحادة لم تلق في معظم الأحيان الرعاية الطبية، منها إصابتان بالسكتة الدماغية في عام 2010. وقالت زوجته إنه أبلغها بأن طبيباً متخصصاً في أمراض المخ والأعصاب قد زاره عقب السكتة الدماغية الأولى ولكن لم تجر له فحوص شاملة أو اختبارات. كما أفادت بأن زوجها يعتقد أن الطبيب المكلف برعايته قد قرر له مجموعة من الأدوية التي يجب أن يتعاطاها يومياً، ولكنه لم يعطه أي تفاصيل عن اسمها أو الطريقة المقررة لاستعمالها أو آثارها الجانبية المحتملة.
	36 - واعتُقل تاغي رحماني - وهو صحفي ومؤلف وعضو في مجلس النشطاء الدينيين الوطني وعضو نشط في حملة مهدي كروبي الانتخابية عام 2009 - في 9 شباط/ فبراير 2011 بعد أن اقتحم عملاء أمن مجهولون منزله بالقوة واحتجزوه في وجود زوجته وطفليه الصغيرين. ووفقاً لأقوال زوجته السيدة نرجس محمدي، لم تقدم السلطات الإيرانية أية معلومات حتى الآن عن الاتهامات الموجهة إليه.
	37 - واعتُقل كيوان ساميمي، مدير تحرير مجلة ”نامه“ التي لم تعد تصدر الآن، في 14حزيران/يونيه 2009. وحُكم عليه بالسجن ست سنوات وبالحرمان مدى الحياة من الأنشطة السياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك لإدانته بتُهمتيّ ”العضوية في جماعات غير قانونية، منها ’الائتلاف الديني الوطني‘“ و ”مجلس السلام الوطني“، و ”لجنة التحقيق في عمليات الاحتجاز التعسفي“. وأيدت إحدى محاكم الاستئناف حكم السجن الصادر ضده، ولكنها خففت حكم منعه من الأنشطة إلى 15 سنة فقط. وأصيب السيد ساميمي بمرض في الكبد أثناء وجوده في السجن ولكن سلطاته ترفض، حسب ما تقول التقارير، التصريح له بالحصول على العلاج الطبي خارج السجن. كما أفادت التقارير بأن السيد ساميمي تعرّض لإساءة المعاملة في مناسبات عديدة أثناء التحفظ عليه. وفي شباط/فبراير 2010، أفاد الناشطون المحليون بأنه قد نُقل إلى الحبس الانفرادي بعد اعتراضه على الأحوال المتردية. وأفادت التقارير بأن زياراته العائلية قد أُلغيت أيضاً.
	3 - معاملة النشطاء الطلابيين

	38 - أُجريت ثلاث مقابلات مع نشطاء طلابيين أعربوا عن رغبتهم في عدم الإفصاح عن أسمائهم. وقد أفادوا بأنهم واجهوا الاعتقال، والترويع، وتعرّضوا أحياناً للضرب والتعذيب بسبب ارتباطاتهم بمنظمات مسجلة تضم نشطاء طلابيين. كما قامت منظمات غير حكومية ذات سمعة طيبة بإبلاغ المقرر الخاص بقضايا إضافية في هذا الصدد.
	39 - وأُلقي القبض على الناشط الطلابي عبد الله مؤمني في 21 حزيران/يونيه 2009، وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات و 11 شهراً لاشتراكه في احتجاجات 2009. وأفادت التقارير بأن السيد مؤمني قد أُودع الحبس الانفرادي لمدة تقارب 200 يوم وخضع لإساءة المعاملة البدنية والنفسية وأُكره على الإدلاء باعتراف متلفز. وفي رسالة موجهه إلى أية الله خامنئي، كتب السيد مؤمني يقول إن الشخص الذي حقق معه قد خنقه لدرجة أنه فقد الوعي وإن السلطات كثيراً ما كانت تدفع برأسه إلى أعماق المرحاض. كما أفاد مؤمني بأنه قد حُرم من إجازة السجن ومن الزيارات العائلية بعد أن بعث تلك الرسالة. ووُجهت اتهامات جديدة إلى السيد مؤمني في 27 تموز/يوليه 2011 بزعم أنه كتب الرسالة السالفة الذكر. كما أفادت زوجة السيد مؤمني بأن زوجها يحتاج إلى علاج طبي خارج السجن، ولكنه حُرم من الرعاية الطبية المناسبة. إلا أن السيد مؤمني ما زال بانتظار الفصل في قضيته، ولم تمنح له منذ احتجازه إجازة خارج السجن يعود بعدها إليه.
	40 - واعتُقل رامين بارشامي، وهو طالب دراسات عليا في الإخراج والتمثيل، أثناء احتجاجات الشوارع التي حدثت في 14 شباط/فبراير 2011. وحكم كبير القضاة على السيد بارشامي بالسجن لمدة سنة واحدة بتُهم ”العمل ضد الأمن الوطني بالاشتراك في تجمع غير قانوني“ و ”محاولة التسجيل بالفيديو“ و ”الإخلال بالنظام العام“. وقد اعتُقل هذا الفنان، الذي يؤيد ”الحركة الخضراء“، في زنزانة انفرادية بالعنبر رقم 209 التابع لوزارة المخابرات والكائن داخل سجت إفين، وذلك لمدة تربو على الشهرين. وبعد ذلك، نُقل إلى العنبر 350.
	41 - واعتُقل على مليحي، وهو ناشط طلابي وصحفي وعضو في رابطة خريجي الجامعات، في 2 شباط/فبراير2010 وأُدين بتهم ”التجمع والتآمر على نظام الحكم“ و ”الدعاية ضد نظام الحكم“ و ”الاشتراك في تجمعات غير قانونية“ و ”نشر الأكاذيب“ و ”العيب في ذات رئيس الجمهورية“. وقد تأيَّد في تموز/يوليه 2011 الحكم القاضي بسجنه لمدة أربع سنوات لإدانته بارتكاب تلك الجرائم.
	42 - وحُرم آراش صادقي، وهو ناشط طلابي، من الحق في مواصلة تعليمه العالي، وتفيد التقارير بأن ذلك ناتج عن اشتراكه في حملة مير حسين موسوي الرئاسية. وكان السيد صادقي قد اعتُقل للمرة الأولى في 9 تموز/يوليه 2009 أثناء مداهمة حرم جامعة طهران، ثم أُطلق سراحه بعد 45 يوماً. ثم اعتُقل مرة أخرى في أعقاب احتجاجات يوم عاشوراء الموافق 27 كانون الأول/ديسمبر 2009، وأُطلق سراحه في نيسان/أبريل 2010. واستُدعي إلى محكمة سجن إفين في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 واعتُقل وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة ”الاجتماع والتآمر ضد نظام الحكم“. وأفادت التقارير بأن صادقي قد أُدخل المستشفى في نيسان/أبريل 2011 بعد إضرابه عن الطعام مما أدى إلى غيبوبة مرضية لفترة طويلة. كما أفادت التقارير بأنه يعاني من مشكلات صحية أخرى نتيجة لتكرار الضرب والتعذيب، بما في ذلك إصابته بالتهاب في الرئة وشلل في الأطراف.
	4 - معاملة الفنانين

	43 - أُعتُقل جعفر بناهي، المخرج السينمائي الإيراني الذي يمثل قامة رفيعة، والفائز بجائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي وجائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينسيا السينمائي عن فيلميه ”البالونة البيضاء“ و ”الدائرة“، للمرة الأولى في 30 تموز/يوليه 2009، واعتُقلت معه مهناز محمدي صانعة الأفلام التسجيلية، عندما شهدا اجتماعاً لتأبين مَن قُتلوا أثناء الاحتجاجات اللاحقة للانتخابات. وأُطلق سراحه بعد بضعة أيام. وأُعيد اعتقاله في 1 آذار/مارس 2010 أثناء وجوده بمنزله، ومعه 18 شخصاً من أفراد أسرته وأصدقائه. وقد أُطلق سراح أفراد أسرته وأصدقائه بعد بضعة أيام ولكنه ظل محتجزاً حتى 25 أيار/مايو 2010، عندما أُطلق سراحه بكفالة قدرها 000 200 دولار من دولارات الولايات المتحدة في أعقاب ردود الفعل الصادرة عن المجتمع الفني العالمي. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 أصدر كبير القضاة حكماً بالسجن لمدة ست سنوات على السيد بناهي وفُرض عليه حظراً لمدة عشرين سنة يمنعه من إنتاج أو إخراج أي أفلام، وكتابة أي سيناريوهات، وإجراء أي مقابلات مع وسائط الإعلام الوطنية أو الدولية، والسفر إلى الخارج.
	44 - كما اعتُقل محمد رسولوف المخرج السينمائي، زميل السيد بناهي، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات. واستشهد الفرع 26 من محكمة طهران الثورية بالمواد 500 و 610 و 19 من قانون العقوبات الإسلامي كأساس للحكم بالسجن، وعدد الاتهامات الموجهة إليه، وهي اتهامات من قبيل ”الاجتماع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية “.
	45 - وحُكم غيابياً في 9 حزيران/يونيه 2009 على محسن نامجو، وهو مغني وملحن إيراني معروف، بالسجن لمدة خمس سنوات. وقد أُدين بتهمة ”إهانة المقدسات الإسلامية“ استناداًً إلى سخريته، حسبما يُدعى، وغنائه بطريقة مخالفة للأعراف متناولاًً القرآن. وهو بالخارج في الوقت الحالي.
	5 - معاملة المحامين

	46 - قدمت شيرين عِبادي، المحامية المرموقة المعنية بحقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل، إلى المقرر الخاص قائمة تضم أسماء 42 محامياً قاضتهم الحكومة منذ 2009. ولاحظت السيدة عِبادي أن حكومة جمهورية إيران الإسلامية دأبت في السنوات الأخيرة على التشكك في المحامين الممثلين لمتهمين سياسيين وعقائديين. ولذلك، أُقيمت ضدهم دعاوى جنائية. وبعضهم - مثل هوتان كيان، وقاسم شولح - سعدي، وحسين يونسي - بالسجن حالياً. وهناك محامون عديدون غيرهم، مثل محمد علي دادخاه وخليل بهراميان وعبد الفتاح سلطاني، مفرج عنهم بكفالة، وآخرون، مثل مهناز باراكاند ونسيم غاناوي، يجرى التحقيق معهم. كما ذكرت السيدة عِبادي أن معظم هؤلاء المحامين يواجهون اتهامات متصلة بتمثيل المتهمين في القضايا السياسية والدعوة العلنية إلى مراعاة حقوق المتهمين في مثل هذه القضايا، وأنه بات محتماً، نتيجة لذلك، أن يفقد المحامون في البلد في القريب العاجل شجاعتهم التي تمكّنهم من الدفاع عن أولئك الأفراد.
	47 - واستُدعيت نسرين سوتوده، وهي محامية بارزة مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى محكمة سجن إفين في 4 أيلول/سبتمبر 2010، حيث قُبض عليها ونُقلت إلى زنزانة حبس انفرادي. وفي كانون الثاني/يناير 2011، حُكم عليها بالسجن لمدة 11 سنة، وحُرمت من ممارسة مهنتها لمدة 20 سنة ومن السفر لمدة 20 سنة بتُهم تتمثل في ”العمل ضد الأمن الوطني “ و ”التآمر والدعاية ضد جمهورية إيران الإسلامية“ و ”العضوية في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان“. وبعد سنة تقريباً من القبض على السيدة سوتوده، وهى أم لطفلين صغيرين، كانت لا تزال في سجن إفين وحُرمت من الحصول على إجازة لمغادرة السجن والعودة إليه. وبعد أن أبلغها المحققون بأن محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة 11 سنة، سحبت دعوى الاستئناف التي رفعتها. وقد أضربت عن الطعام عدة مرات احتجاجاً على احتجازها غير القانوني وتكرار انتهاك حقوقها. ووفقاً للمعلومات الواردة إلى المقرر الخاص، فإن السيد رضا خندان، زوج السيدة سوتوده الذي شن حملة علنية للمطالبة بمعاملة زوجته معاملة منصفة، قد استجوبته السلطات واعتقلته، وأفادت التقارير أنه خضع للتعدي البدني والتهديدات. وأفادت التقارير بأن أفراد أسرة سوتوده قد جرى التعدي عليهم بدنياً واحتُجزوا من قبل سلطات السجن أثناء زيارتهم السجن مؤخراً. وأفادت التقارير بأن السيدة سوتوده توقفت عن استقبال زوارها من أفراد العائلة، على سبيل الاحتجاج على التعدي عليهم بدنياً واحتجازهم.
	48 - وحُكم في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بالسجن لمدة تسع سنوات على محمد سيف زادة، وهو محامى مرموق وأحد المشاركين في تأسيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك فضلاً عن منعه لمدة عشر سنوات من ممارسة المهنة القانونية، لإدانته بتهمة ”العمل ضد الأمن الوطني“ بـ ”إنشاء مركز المدافعين عن حقوق الإنسان“. وفي الوقت الحالي، تنظر محكمة استئناف في قضيته. كما تشمل الاتهامات الموجهة إليه ”التآمر والاجتماع بهدف الإخلال بالأمن الداخلي“ و ”الأنشطة الدعائية المناهضة لنظام الحكم“. وأفادت التقارير بأنه محروم من الاتصال بمحاميه ومن حقوقه الأخرى المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية.
	6 - معاملة دعاة البيئة - حملة إنقاذ بحيرة أورميا

	49 - بعثت عدة منظمات غير حكومية في آب/أغسطس 2011 برسائل إلى المقرر الخاص تتعلق بعمليات التصعيد في التنازع بشأن الأخطار التي تهدد بحيرة أورميا الواقعة بين مقاطعتي أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية بجمهورية إيران الإسلامية. ويرى أنصار حماية البيئة، فضلاً عن المقيمين في مدينتين كبريين محيطتين بالبحيرة - هما أورميا وتبريز - أن تشييد 35 سداً على 21 نهراً تغذي البحيرة يحرمها سنوياً من 5.5 بلايين متر مكعب من الماء. ويقال إن هذا الحرمان هو السبب الرئيسي لاطراد انخفاض مناسيب المياه وزيادة ملوحة مياه البحيرة. وتفيد التقارير بأن ثمانية بلايين طن من الملح يمكن أن تنتشر لتصل إلى المناطق المحيطة إذا جفت البحيرة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة ضارة بالحياة النباتية والحياة الحيوانية، وإلى التأثير على الصحة والقدرات الزراعية في المنطقة التي يعيش فيها ما يقدر بـ 14 مليون نسمة.
	50 - وقد بدأت في أواخر آب/أغسطس 2011 الاحتجاجات الداعية إلى اتخاذ إجراء لإنقاذ البحيرة بعد إخفاق البرلمان الإيراني في تمرير مشروع قانون طارئ يقضي برفع مناسيب المياه بتحويل المياه من نهر آراس. وأفادت التقارير بأن هذه الاحتجاجات أسفرت عن اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 60 فرداً لاشتراكهم فيها وعن إصابة 45 محتجاً آخرين نتيجة لإطلاق النيران من جانب السلطات. كما وردت ادعاءات بشأن عدم إمكان الاتصال بالمحامين، والأسرة؛ وانعدام العلاج الطبي، وتعذيب المحتجين المحتجزين ومعاملتهم معاملة لاإنسانية ومهينة. وأفادت التقارير بأن فاراناق فريد، وهى ناشطة وصحفية منتمية إلى الأقلية الأذربيجانية بجمهورية إيران الإسلامية، قد عُذبت بعد اعتقالها في 3 أيلول/سبتمبر بمدينة تبريز. وتفيد التقارير بأن السيدة فاراناق، المحتجزة حالياً بسجن تبريز متهمة بالعيب في ذات القائد الأعلى ونشر الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن الوطني. ويساور القلق المقرر الخاص إزاء الادعاءات القائلة بكبت الحقوق المكفولة التي تتمثل في حرية التعبير والاجتماع، فضلاً عن الادعاءات التي تتحدث عن الحرمان من الحقوق المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية.
	باء - حرية الاجتماع
	51 - يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الاجتماع السلمي. إلا أن روايات عديدة تدعي الحرمان من حق الاجتماع السلمي تشمل رفض الحكومة منح التصاريح للمتظاهرين الذين يُحيون ذكرى الاحتجاجات التالية لانتخابات حزيران/ يونيه 2009 وترويع الحكومة لهؤلاء المتظاهرين. وأُخطر المقرر الخاص بحادثة من هذا القبيل، إذ أن أعضاء الحكومة حرموا المعزيين من حق حضور جنازة الناشط السياسي عزت الله سحابي. وتوحي الراويات بأن قوات الشرطة فرَّقت المشاركين في الجنازة، التي أُقيمت في حزيران/يونيه 2011، إذ انتزعت جثمان السيد سحابي ونقلته بعيداً وضربت المعزيين، ومنهم هالة سحابي كريمة الراحل. وكانت الآنسة سحابي، وهى ناشطة سياسية مثلها مثل أبيها، تمضي عقوبة السجن لمدة سنتين بتهمتيّ ”نشر الدعاية ضد نظام الحكم“ و ”الإخلال بالنظام العام“، ولكن أُطلق سراحها من السجن لحضور جنازة والدها. ويقول شهود العيان إن الآنسة سحابي قد ضربتها قوات الأمن، وبعدئذ أصيبت بنوبة قلبية أودت بحياتها.
	52 - وأفاد عضو سابق في حملة مهدي كروبي الرئاسية أثناء مقابلة معه، وبعد أن أبدى رغبته في الإبقاء على اسمه طي الكتمان، بأن السيد كروبي قد حضر في 30 تموز/ يوليه 2009 في جبَّانة بهشت الصلاة على أرواح أولئك الذين فارقوا الحياة في احتجاجات حزيران/يونيه 2009، وعندئذ هاجمت قوات الأمن، حسبما قيل، المشتركين بالهراوات ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع. وأفاد الشاهد بأنه قد افترق عن السيد كروبي بينما كان الأخير يُضرب بقسوة، ولكن حُراس السيد كروبي دفعوه إلى سيارته دون أن يلحقه الأذى نسبياً. كما أفاد الشاهد السالف الذكر بوقوع اعتداء آخر على السيد كروبي والحاضرين في تجمع بشمال ميدان آزادي في 11 شباط/فبراير 2010. وأفاد بأن السيد كروبي ضُرب على فخديه وظهره، وعانى من التعرّض للغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل. واعتُقل علي كروبي، أحد أبناء السيد كروبي، مع متظاهرين آخرين عديدين وأُخذوا إلى أحد المساجد لاحتجازهم. وقيل إن علي كروبي تعرّض للضرب الشديد على جبهته أمام محتجزين آخرين أثناء احتجازه. وأُفيد بأن أحد ذراعيه قد أصيب بشروخ وإنه عانى من إصابات في ظهره وإحدى عينيه. وقد أُطلق سراحه بعد ذلك بأربع وعشرين ساعة.
	جيم - حقوق المرأة
	53 - صدَّقت جمهورية إيران الإسلامية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تحفظات، مما يشير إلى عزمها على تعزيز تمتع المرأة بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية المبينة في العهدين، وعلى حماية تمتعها هذا. وبينما تنص المادة 20 من الدستور الإيراني على تمتع ”كافة مواطني البلد، من الرجال والنساء على السواء، على قدم المساواة بحماية القانون وتمتعهم بكافة الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، طبقاً للمعايير الإسلامية“، فإن التفسيرات المتعلقة بكيفية المواءمة بين الشريعة الإسلامية والمساواة بين الجنسين موضوع لحوار جار بين الدولة والناشطين والناشطات المدافعين عن حقوق المرأة. ويعتقد المقرر الخاص أن قدرة الحكومة على المواءمة بين الديمقراطية والتعددية والمساواة بين الجنسيين يتهددها الخطر الشديد بفعل قمع الأنشطة التي تعزز هذا الحوار.
	54 - وفضلاً عن ذلك، فإن تطبيق قوانين معينة تقيم الحواجز أمام المساواة بين الجنسين يقوّض قدرة الحكومة على الحماية المتساوية لتلك الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكافة مواطنيها. وعلى سبيل المثال، فإن قيمة المرأة أمام القضاء تعتبر نصف قيمة الرجل وشهادتها تعتبر نصف شهادته. ويتمتع الرجال بحقوق مطلقة فيما يختص بالطلاق، بينما لا تستطيع المرأة بدء إجراءات الطلاق إلا إذا حققت شروطاً معينة، بعضها يجب الاتفاق عليه في عقد الزواج. ولا يمكن على الإطلاق منح الأمهات حقوق حضانة أطفالهن، حتى في حالة وفاة أزواجهن. وليس للنساء حقوق ميراث متساوية مع حقوق الرجال، وحتى حينما تكون الزوجة هي الشخص الوحيد الباقي على قيد الحياة بعد وفاة الزوج لا يمكنها أن ترث أكثر من رُبع الحق العيني. وإذا لم تكن هي الشخص الوحيد الباقي على قيد الحياة بعده فإن حقها في الميراث لا يتجاوز الثُمن.
	55 - ويبدو أن الناشطين والناشطات المدافعين عن حقوق المرأة الذين يسعون جاهدين إلى معالجة قضايا المساواة بين الجنسين السالفة الذكر مستهدفون بسبب حملاتهم وأنشطتهم المؤيدة لحقوق المرأة. وعلى سبيل المثال، فإن أعضاء حملة المليون توقيع يتعرضون بصورة روتينية للتهديدات والتحرش والتحقيقات والسجن. وقد أجرى المقرر الخاص مقابلتين مع عضويين في هذه الحملة أعربا عن رغبتهما في إبقاء اسميهما طي الكتمان. وأفاد هذان الفردان بأنهما ظلا عُرضة للرقابة والاعتقال والاحتجاز والتحقيق، وقد عُصبت أعينهما، بشأن أفعال متصلة بأنشطتهما المتصلة بالدفاع عن حقوق الطلاب وحقوق المرأة. وأفادا بأنهما قد هُددا بالطرد من الجامعة أو الحرمان من مواصلة التعليم نتيجة لأنشطتهما. وإضافة إلى ذلك، أفادا بأنهما تحمَّلا الحبس الانفرادي لفترات طويلة أثناء مراحل التحقيق في قضاياهما، وعانيا من عدم الاتصال بالمحامين وجرى إكراههما لكي يدليا بأقوال تدينهما أو تدين أشخاصاً معروفين، أو غير معروفين لديهم. وأفاد أحد الشاهدين بأنه محكوم عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات بتهمة ”التشجيع على الاحتجاجات“؛ وبالسجن لمدة سنة واحدة لنشر الدعاية عبر المقابلات الإعلامية والمقالات؛ وبسنة واحدة و 74 جلدة بتهمة ”العمل ضد نظام الحكم بالاشتراك في مظاهرات سلمية“.
	56 - وفضلاً عن ذلك، حدَّ التطبيق الصارم للقانون الأخلاقي المتعلق بالملبس ومحاولات تجريم مرتديات الحجاب غير المناسب من اشتراك المرأة في المجالين العام والاجتماعي. ومما يثير القلق بالمثل بيانات السلطات التي تلوم المجني عليهن بحجة إنهن يغوين المعتدين فيهتكوا أعراضهن. وهذه البيانات تشمل تقارير مسؤولين حكوميين يذكرون أن ملابس النساء هي سبب الاعتداءات القريبة العهد التي حدثت في أصفهان، في حزيران/يونيه 2011، عندما جرى اختطاف 14 امرأة واغتُصبن بشكل جماعي بينما كن يشهدن حفلاً خاصاً. وشددت البيانات الحكومية على أن ملابس النساء مصدر للعنف الذي يُرتكب بحقهن وداع من دواعي عدم العمل على تقديم الجناة للعدالة.
	57 - وقد قُدمت إلى المقرر الخاص قضية بهاره هدايت، وهى طالبة وناشطة في مجال حقوق الإنسان وعضو المجلس المركزي والمتحدثة باسم ”منظمة تعزيز الوحدة“ الطلابية وناشطة في حملة المليون توقيع. وأفادت التقارير بأن وزارة المخابرات قبضت عليها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، وذلك للمرة الخامسة في أربع سنوات. ونُقلت إلى العنبر 209 بسجن إفين. وفي أيار/مايو 2010، حُكم على الآنسة هدايت بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف بتُهم ”الاجتماع والتآمر على نظام الحكم“ و ”العيب في ذات القائد الأعلى“ و ”العيب في ذات رئيس الجمهورية“. كما قررت المحكمة سجنها لمدة سنتين، وهذا حكم صادر بحقها من قبل مع إيقاف التنفيذ، لاشتراكها في تجمع عام 2006 احتجاجاً على القوانين التي تميز ضد المرأة.
	58 - واعتُقلت محبوبة كرامي، وهى ناشطة في مجال حقوق الإنسان وعضو في حملة المليون توقيع، في 1 آذار/مارس 2009 وأمضت 170 يوماً في السجن قبل إطلاق سراحها بكفالة قدرها 000 500 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وحُكم عليها بالسجن أربع سنوات. وفي شباط/فبراير 2011، خففت إحدى محاكم الاستئناف الحكم الصادر بحقها إلى ثلاث سنوات. وبدأت تنفيذ حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في 15 أيار/ مايو 2011، بعد الاستجابة لطلب استدعائها لتسليم نفسها إلى سجن إفين في طهران. وتشمل التُهم التي أدينت بها الآنسة كرامي ”العضوية في منظمة ناشطي حقوق الإنسان في إيران“ و ”الدعاية ضد نظام الحكم“ و ”الاجتماع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني“.
	دال - الأقليات الدينية والإثنية
	59 - كما يساور القلق المقرر الخاص بسبب التقارير التي تتحدث عن العنف الموجّه والتمييز ضد جماعات الأقليات. وتفيد التقارير بأن أبناء الأقليات الدينية والإثنية المعترف بها وغير المعترف بها التي من قبيل العرب، والأذريين، والبلوش، والأكراد، والصوفيين المسلمين أتباع مذهب نعمة الله، والسنة، والبهائيين، والمسيحيين يواجهون طائفة كبيرة من الانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية. وهذه الانتهاكات تشمل الاعتداء على حقوقهم في حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، والتعبير، والتنقل، وحقهم في الحرية.
	60 - ويساور القلق المقرر الخاص بشأن التقارير التي تتحدث عن انتهاكات بحق الطائفة البهائية، التي لا تنعم، رغم كونها أكبر أقلية دينية غير مسلمة، بالاعتراف الحكومي بصفتها هذه. وعلى مدار التاريخ، عانى أفراد هذه الطائفة من تمييز متعدد الأوجه، يشمل الحرمان من الوظائف والمعاشات التقاعدية وفرص التعليم، فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم وتدميرها. ووفقاً للمعلومات الواردة إلى المقرر الخاص، فإن ما لا يقل عن 100 فرد من أفراد الطائفة البهائية، ومنهم سبعة من قادة الطائفة()، مسجونون حالياً في جمهورية إيران الإسلامية. ويُدعى أن معظم هؤلاء المحتجزين يواجهون اتهامات متعلقة بالأمن الوطني، وأن الإجراءات القضائية المتخذة في قضاياهم تفتقر إلى معايير مراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة.
	61 - وإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأن الأقليات الدينية المعترف بها تواجه قيوداً جسيمة تحول دون تمتعها بحقوقها، وأنها تخضع لحدود وقيود قاسية على حرية الدين والمعتقد. وعلى سبيل المثال، يحيط المقرر الخاص علماً بأن التحول عن الإسلام إلى دين آخر لا يزال فعلاً يستحق العقاب. وتعترف المادتان 13 و 26 من مواد الدستور بالمسيحية وتمنح المسيحيين حق العبادة بحرية والحق في تكوين الجمعيات الدينية. وتلزم المادة 14 من الدستور الحكومة بالحفاظ على المساواة وحقوق الإنسان للمسيحيين. إلا أن التقارير تفيد بأن المسيحيين في جمهورية إيران الإسلامية يتعرضون لتقييدات مفروضة على حريتهم الدينية ولأشكال مختلفة من التمييز الديني. ويقال إن هذا ينطبق بصفة خاصة على المسيحيين البروتستانت، الذين يتألف معظمهم من أشخاص اعتنقوا المذهب البروتستانتي حديثاً. وتفيد التقارير بأن وزارة المخابرات تراقب الاجتماعات الدينية البروتستانتية مراقبة دقيقة وتداوم على استدعاء أعضاء الجماعات البروتستانتية أو احتجازهم بغرض التحقيق، وفي أثناء ذلك يُسأل الأفراد عن معتقداتهم وعن الأنشطة الكنسية وعن الأشخاص الآخرين المنتمين للكنيسة؛ وغالباً ما يجري حثهم على العودة إلى الإسلام. وفي هذا الصدد، أفاد بعض البروتستانت بأن مسؤولي المخابرات يهددوهم بالاعتقال والاتهام بالردة إذا لم يعودوا إلى الإسلام. وأفادت التقارير بأن هذا النمط من التحرش يسفر عن إضفاء طابع السرية على عمليات معظم الكنائس البروتستانتية، حيث تؤدى شعائر القداس وتجرى الدراسات الإنجيلية في المساكن الخاصة.
	62 - وقد انزعج المقرر الخاص انزعاجاً شديداً بسبب حكم صادر مؤخراً عن المحكمة العليا، يؤيد حكماً بالإعدام صادراً بحق يوسف ندارخاني، وهو قس بروتستانتي ذكرت التقارير أنه وُلِدَ لأبوين مسلمين ولكنه اعتنق المسيحية عندما بلغ التاسعة عشر. وجاء في الحكم أنه ما لم يقرر السيد ندارخاني الرجوع عن إيمانه المسيحي فسوف يُعدم شنقاً. وهذه حالة نموذجية من حالات التعصب الديني والانتهاك الذي يجري في حماية الدولة ويمس الحق في حرية الدين والمعتقد، وهى حرية أساسية تكفلها الصكوك الدولية. كما احتُجز في حزيران/يونيه 2010 بهروز صادق- خانجاني، وهو قس من قساوسة كنيسة إيران في مدينة شيراز، وأفادت التقارير بأنه قد حُبس حبساً انفرادياً لمدة شهرين تقريباً. وكانت السلطات قد اتهمته في الأصل بالردة، ولكنها أسقطت هذه التهمة لاحقاً واتهمته بدلاً من ذلك بـ ”الكُفر“. وهو ينتظر في الوقت الحالي محاكمته بهذه التهمة.
	63 - كما يتعرّض المسلمون الصوفيون في جمهورية إيران الإسلامية لقيود تحدّ من حريتهم الدينية، ولمختلف أشكال التمييز الديني. وهذا يصدق بوجه خاص على أتباع المذهب الصوفي الشيعي، المسمى مذهب نعمة الله غونابادي. وقد حكمت السلطات في تشرين الأول/أكتوبر 2009 على غلام - عباس ذار - حقيقي، وهو أحد مشايخ مذهب غونابادي، بالسجن أربع سنوات لسماحه بالدفن في مقابر الصوفية، وهذا أمر ممنوع. وفي 13 نيسان/أبريل 2011، قبضت السلطات على ثمانية من دراويش مذهب غونابادي، هم: عبد الرضا كاشاني، وشكر الله حسيني، وعلي رضا عباسي، وعلي كاشانيفار، ومحمد مارفي، ونزار علي مارفي، ورامين سلطان خاه، وظفار علي موغيمي. وكان هؤلاء جزءاً من جماعة من الدراويش حُكم عليها من قبل بالسجن لمدة خمسة أشهر وبخمسين جلدة وبالنفي لمدة سنة واحدة بتهمة ”الإخلال بالنظام العام“، أساساًً لاجتماعهم أمام إدارة العدالة والسجن في غوناباد، احتجاجاً على احتجاز زعيم من زعماء المذهب.
	64 - وآية الله يوسف سعاني شيعي بارز يُقتدى به في قُم وله سجل قياسي في إصدار الفتاوى ذات التفاسير الإصلاحية. وقد أيّد ترشيح مير حسين موسوي أثناء انتخابات 2009، وكان صوته مسموعاً كناقد لعمليات القمع التالية لتلك الانتخابات. وطوال تموز/ يوليه وآب/أغسطس 2009، أعرب آية الله سعاني عن اعتراضه على عمليات الاحتجاز، والتعذيب، والاعترافات القسرية، والعنف الموجه ضد المنشقين والمحتجين. وفي 3 كانون الثاني/يناير 2010، وحسبما أفادت التقارير، هاجمت عناصر من ميليشيا ”باسيجي“، بأزياء مدنية، مكتب أية الله سعاني في مدينة جورغان بعد إلقائه خطبة انتقد فيها التطورات اللاحقة للانتخابات في تلك المدينة. كما أفادت التقارير بأن عناصر بأزياء مدنية تجمعت في 13 حزيران/يونيه 2010 أمام بيته في قُم، وهاجمته ودمرت ما به من ممتلكات.
	65 - وقُبض في 1 أيار/مايو 2011 على مولاي حبيب الله مرجاني، وهو معلم ومدير شؤون طلاب العلوم الدينية بمعهد دار العلوم. وفي 24 أيار/مايو 2011، ادعى موقع ”بولتان نيوز“، وهو موقع إلكتروني إيراني معروف بارتباطه الوثيق بدوائر المخابرات أن السيد مرجاني قد اتُهم بـ ”محاولات لتنظيم تجمعات غير قانونية“. وليس هناك أية معلومات عن مكان السيد مرجاني أو ظروفه الحالية.
	66 - أما حجة الإسلام أحمد غابل، فهو عالم معروف من علماء الدين وأحد المقربين من رجل الدين آية الله منتظري المحسوب من المنشقين، وهو أيضاً أحد تلاميذ منتظري السابقين. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2010، استدعت المحكمة الثورية في مشهد السيد غابل. وعند وصوله، أُلقي القبض عليه ونُقل إلى سجن وكيل أباد في مشهد. واتُهم بإجراء مقابلات إعلامية بشأن أحوال السجون وعمليات الإعدام السرية الجماعية داخل سجن وكيل أباد. وفي 31 تموز/يوليه 2011، أُمر السيد غابل بأن يسلم نفسه إلى ذلك السجن، حيث يمضي حالياً عقوبة السجن لمدة عشرين شهراً حُكم عليه بها.
	67 - وحجة الإسلام مجتبي لطفي عالم شاب من علماء الدين نشر مقالاته في الصحف والمواقع الإلكترونية الإصلاحية. وقُبض عليه في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بأمر المحكمة الخاصة لرجال الدين في مدينة قُم. واتُهم بـ ”نشر الأكاذيب وكتابة وتوزيع مقالات ومؤلفات دون تصريح قانوني“. وحكمت المحكمة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 على السيد لطفي بالسجن أربع سنوات بالإضافة إلى نفيه نفياً داخلياً لمدة خمس سنوات، ونقلته إلى سجن لانغرود في قُم ليقضي به مدة الحكم الصادر بحقه. وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، أعلنت السلطات أن السيد لطفي سيُسمح له بأن يمضي الفترة، من الغروب وحتى صباح اليوم التالي في منزله، على أن يقدم نفسه إلى السجن كل صباح. وقد قُبض عليه مرة ثانية بعد الاشتراك في موكب جنازة آية الله منتظري وحُوكم بعد ذلك أمام المحكمة الخاصة برجال الدين بتهمة ”الاشتراك في جنازة آية الله منتظري أثناء إجازة من السجن“. وحكمت عليه المحكمة بالنفي الداخلي لمدة عشر سنوات في مدينة أشتيان.
	68 - كما وردت إلى المقرر الخاص تقارير بشأن التمييز ضد مذاهب المسلمين السُنَّة في جمهورية إيران الإسلامية. وعلى سبيل المثال، تفيد التقارير بعدم السماح للسُنة ببناء أية مساجد أو دور للعبادة وبحرمانهم أيضاً من الصلاة الجماعة، لا سيما صلاة العيد وصلاة الجمعة. وفي 29 آب/أغسطس 2011، طلب شيخ الإسلام مولانا عبد الحميد، وهو زعيم ديني سُني ورجل من رجال الدين، من القائد الأعلى إزالة الحواجز التي تحول دون إقامة صلوات العيد والجمعة للسُنة في المدن الكبرى. كما أعرب عن قلقة إزاء التقارير التي تتحدث عن التدابير التمييزية الصادرة عن المسؤولين الذين يأخذون على علماء الدين السُنة تعهدات خطية في طهران بعدم الدعوة إلى صلاة عيد الفطر. وفضلاً عن ذلك، أفادت التقارير بأن قوات الأمن قد داهمت داراً من دور عبادة السُنة في طهران، وأغلقته، واحتجزت إمام المسجد مولاي موسى زاده. وقد أُطلق سراحه في 13 آذار/مارس 2011 بعد أن دفع كفالة.
	هاء - عقوبة الإعدام
	69 - وثَّق التقرير المؤقت المقدم من الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/16/75) الزيادة المثيرة التي سجلتها عمليات الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية. وبالإضافة إلى دواعي القلق البالغ إزاء معدل تكرار هذه العقوبة، فإن المقرر الخاص يساوره القلق لأن عقوبة الإعدام تُستخدم عادة في القضايا التي يحرم فيها المتهم من الحق في مراعاة الأصول القانونية. وغالباً ما تنفذ عمليات الإعدام الجماعية السرية داخل السجون، التي تفيد التقارير بحدوثها بأعداد كبيرة تدعو إلى الانزعاج، وتنفذ غالباً دون علم الأسر والمحامين ودون حضورهم. أما عمليات الإعدام العلني، التي تدعي السلطات الإيرانية أنها تركت أثراً فعالاً في منع الجرائم، فإنها تظل تتكرر. وانزعج المقرر الخاص بشدة بسبب مشاهد الفيديو التي تصوّر عمليات الإعدام العلني المنفذة مؤخراً في ثلاثة أشخاص أُدينوا بالاختطاف والاغتصاب، وجرى إعدامهم بميدان أزادي في كرمانشاه في 19 تموز/يوليه 2011. وحسبما يبين شريط الفيديو، شهد الإعدام جمع كبير من الناس يضم أطفالاً.
	70 - وفضلاًً عن ذلك، انزعج المقرر الخاص بفعل التقارير التي تتحدث عن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب جرائم لا تلبى المعايير الدولية المقررة لأشد الجرائم خطورة. ووفقاً لمصادر مختلفة، منها منظمة العفو الدولية، فإن معظم مَن أُعدموا في عام 2010 كانوا مدانين بارتكاب جرائم متصلة بالمخدرات(). وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن الجرائم المتصلة بالمخدرات لا تشكل واحدة من ”أشد الجرائم خطورة“ التي يسمح القانون الدولي بمعاقبة مرتكبيها بالإعدام (انظر A/HRC/4/20، الفقرة 51). كما طُبقت عقوبة الإعدام في حالات تتعلق بالحرابة، أو الاغتصاب، أو القتل، أو الأعمال المنافية للأخلاق، أو الأعمال التي تمثل انتهاكاً للعفة، أو الاختطاف. وشهد عام 2011 أكثر من 200 عملية إعدام مُعلن عنها رسمياً. وأُعدم ما لا يقل عن 83 شخصاً، منهم ثلاثة سجناء سياسيين، ومعروف أنهم أُعدموا في كانون الثاني/يناير 2011 وحده. كما لوحظ أيضا أن أربعة في المائة من عمليات الإعدام التي أعلنت عنها وسائط الإعلام الإيرانية الرسمية لم يُشترط لتنفيذها اتهامات. وقد حُكم على شخص واحد على الأقل لارتكابه جريمة الردة في 2011، وأُعلن رسمياً عن أكثر من 100 عملية إعدام في جمهورية إيران الإسلامية في عام 2011 بسبب جرائم متصلة بالمخدرات.
	71 - وفضلاً عن ذلك، أفادت التقارير بتنفيذ السلطات أكثر من 300 عملية إعدام سرية في سجن وكيل أباد عام 2010. ويُدعى أن المسؤولين في وكيل أباد نفذوا، على نحو يمثل انتهاكاً للقانون الإيراني، عمليات الإعدام هذه دون معرفة محاميي المذنبين وأُسرهم أو دون حضور أي منهم أو دون إخطار مسبق لمن أُعدموا. كما أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 146 شخصاً أُعدموا سراً في 2011 حتى الآن.
	72 - وأفادت التقارير بأن أكثر من 100 حدث ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جمهورية إيران الإسلامية. وقد أصدر المقرر الخاص في 22 أيلول/سبتمبر 2011، بياناً صحفياً مشتركاً مع المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحاميين والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أدان إعدام علي رضا مُلا سلطاني البالغ من العمر 17 سنة، شنقاًً وبشكل علني في 21 أيلول/سبتمبر بمدية كارج. وأكد المقررون الخاصون أن ”أي حكم ينزل عقوبة الإعدام على أحداث تقل أعمارهم عن 18 سنة، وإعدام هؤلاء الأحداث، لا يتماشيان مع الالتزامات الدولية المقررة على جمهورية إيران الإسلامية“. ودعا البيان الحكومة إلى فرض وقف اختياري على عقوبة الإعدام. وجدير بالذكر أن إعدام الأحداث، الذين يُعرفون بأنهم أفراد تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب جرائمهم، أمر يحرمه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهما صكان تعد جمهورية إيران الإسلامية طرفاً فيهما. وعلاوة على ذلك، يساور القلق المقرر الخاص إزاء عدم المساواة في المعاملة بين الفتيان والفتيات بموجب قانون العقوبات، الذي يعتبر الفتيات حالياً مسؤولات مسؤولية جنائية عن أفعالهن وهن في عمر يقل عن عمر نظرائهم من الفتيان بست سنوات.
	واو - الاحتجاز بتهمة إقامة علاقات مع كيانات أجنبية
	73 - أُودع أوميد كوكبي، وهو عالم إيراني وطالب دراسات عليا بجامعة تكساس، في العنبرين 209 و 350، على التوالي، بسجن إفين منذ شباط/فبراير 2010، عندما قُبض عليه وهو مسافر إلى جمهورية إيران الإسلامية لزيارة عائلته. والتُهم الموجّهة إليه هي ”الكسب غير المشروع“ و ”العلاقات مع دولة معادية“. وقبل محاكمة السيد كوكبي، التي أُرجئت فيما بعد، كتب رسالة إلى رئيس هيئة القضاء الإيراني يبلغه فيه بإساءة المعاملة في السجن والتعذيب، والحبس الانفرادي. وكتب أيضا يقول إنه قد اعتُقل ”بتهمة مذهلة، هي الاجتماع والتآمر ضد الأمن الوطني؛ وإنه قد وُضع في الحبس الانفرادي لمدة 36 يوماً“. وقال السيد كوكبي في رسالته إنه قد أُرغم على توقيع اعترافات زائفة، وعلى الإفادة بتفاصيل عن أفراد ربما يكونوا قد رآهم أو اتصل بهم في سفارات أو مؤتمرات. وذكر أنه قد قيل له إن أولئك الأفراد عملاء لوكالة المخابرات المركزية. وأكد أنه رجل لم يمارس طوال حياته النشاط السياسي وإنه يطعن في شرعية اعتقاله. كما أفادت التقارير بأن محامى السيد كوكبي كتب إلى القضاء معلناً أنه لم يتمكن من الالتقاء بموكله.
	74 - وأجرى المقرر الخاص مقابلة مع مصدر يود الاحتفاظ باسمه طي الكتمان، وتناولت المقابلة اعتقال واحتجاز طبيبين خبيرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، هما آرش وكميار علائي، فضلاً عن اثنين من مساعديهما هما محمد إحساني وسيلفا هاروتونيان. وتبين من استعراض المقرر الخاص لقرار المحكمة، الصادر في 27 كانون الثاني/يناير 2004، أن جميع الأفراد الأربعة اتُهموا بارتكاب ”أعمال مخلّة بالأمن الوطني عن طريق التعاون مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية “. وجاء في وثيقة تضمّنت قرار المحكمة أن الشك يحوم حول محاولة حكومة الولايات المتحدة ”اجتذاب وتوظيف عناصر من المنظمات غير الحكومية، والصحفيين، والمدونين، وأفراد الطبقة المثقفة والمتعلمة، والقادة العلميين، والحركات الاجتماعية، والطلاب، عن طريق خلق صلات عضوية“. وجاء في الوثيقة أيضاً أن الأدلة المستخدمة لإدانة الشقيقين علائي تبين أنهما قد اعترفا بحضورهما مؤتمرات، ودعوتهما أفراداً إلى الاشتراك في مؤتمرات، وإنشاء وتنسيق وتنفيذ برامج تبادل مع كيانات من قبيل جامعة جون هوبكنز وجمعية آسيا.
	رابعا - الاستنتاجات
	75 - يود المقرر الخاص أن يؤكد رغبته في إجراء حوار بنَّاء مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية والمجتمع الدولي والمجتمع المدني. ويتطلع المقرر الخاص إلى الوفاء بالمسؤولية العصيبة التي ترتبط بولايته وإلى تحقيق نتائج إيجابية في ميدان حقوق الإنسان بجمهورية إيران الإسلامية. وقد حدد عدداًً من منطلقات التعاون الواعدة في تقريره هذا، لا سيما تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وملاحظات الهيئات المنشأة بمعاهدات، واستنتاجات المكلفين الآخرين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة. كما صنَّف المقرر الخاص اتجاهاً متزايداً لانتهاكات يُدعى وقوعها وتمس حقوق الشعب الجوهرية، المكفولة بموجب القانون الدولي؛ وهو يؤكد على الحاجة الملحّة إلى زيادة الشفافية من قبل السلطات الإيرانية وزيادة الارتباط بين جمهورية إيران الإسلامية والمجتمع الدولي فيما يختص بتعزيز ضمانات حقوق الإنسان المقررة لمواطنيها.
	76 - ويشجع المقرر الخاص الحكومة على إتاحة مزيد من الحرية للجماعات السالفة الذكر من عناصر المجتمع المدني الفاعلة، كي تتمكن من تنفيذ عملها. كما يود أن يشدد على أهمية حرية التعبير والاجتماع لمجتمع ديمقراطي مفتوح خاضع لسيادة القانون، ويشجع الحكومة على الامتناع عن قمع المنشقين. كما يود المقرر الخاص أن يشدد على أهمية إدامة ثقافة التسامح، ويحث الحكومة على منع التمييز ضد المرأة، فضلاً عن الأقليات الدينية والإثنية، في كافة مجالات الحياة العامة والخدمات، وعلى حماية حرياتها في تكوين الجمعيات والتعبير عن ذواتها بحرية.
	77 - ولا يزال المقرر الخاص قلقاً، أيضاً، بشأن رفاه وصحة السجناء، لا سيما أولئك الذين ورد ذكرهم في هذا التقرير، وهو يشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على إجراء تحقيق كامل في هذه القضايا. كما يطلب منحه القدرة على توفير الأسانيد اللازمة للروايات المذكورة هنا، وذلك بتمكينه من الوصول إلى مراكز الاحتجاز وإلى المحتجزين. وكذلك، يطلب المقرر الخاص إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعيد النظر في هذه القضايا وتزود المقرر الخاص بمعلومات تمكّنه من إعداد تقرير بشأن حدوث تقدم أو تطورات بشأن هذه المسائل، لأجل تقديمه إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. كما يحث الحكومة على زيادة تعاونها مع الإجراءات الخاصة، لأن هذا سينشئ حيزاً مثمراً يتيح المزيد من الأعمال الرامية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.
	78 - ومرة أخرى، يرجو المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية السماح له بزيارة البلد لكي يطوّر حواره مع السلطات، وليدعم بالأسانيد، أو يفنّد، الادعاءات القائلة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الإقليم السيادي لجمهورية إيران الإسلامية.

