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  ) آ�سام  ( نوریزاده. ن: ترجمه
  کانادا/ مونترال 

  

   سازمان عفو بين المللی٢٠٠٣گزارش سال متن کامل 
 . است٢٠٠٢سال ژانویه تا دسامبراین گزارش در برگيرنده وقایع 

  

  

  جمهوری اسالمی ایران
  آیت اهللا سيد علی خامنه ای: رهبر جمهوری اسالمی ایران

   والمسلمين سيدمحمد خاتمیحجت االسالم: رئيس جمهوری
  وجود دارد: مجازات مرگ

  امضاء شده است:  جزائی بين المللیدادگاه
  

 که  ی نيزگروه دیگر. د، دستگير شده اندگروهی از زندانيان سياسی که شامل زندانيان عقيدتی نيز ميشون
 به زندانهای بلند مدت ، بازداشت شده بودند)فرمایشی( از محاکمات ناعادالنه  بدون محاکمه یا پس،از قبل

آزادی بيان و . بعضی از آنها به وکيل و یا اعضاء خانواده خود دسترسی نداشته اند. محکوم شده اند
 و دانشجویان، روزنامه نگاران و روشنفکران بازداشت اجتماعات بوسيله قوه قضائيه همچنان محدود ميشود

غالب این اعدامها در مالء عام انجام . عدام شده اند نفر، شامل زندانيان بلند مدت، ا١١٣حداقل . ميشوند
  . نفر متحمل ضربات شالق در مالء عام شده اند٨۴. گرفته است و برخی از آنان سنگسار شده اند

  

  

  :زمينه

تنش های سياسی و اجتماعی در خالل سال شدت گرفته است و بطور قابل مالحظه ای تاثير 

 رقابت بين پشتيبانان رئيس جمهور و اکثریت .عيت حقوق بشر گذاشته استبدی روی وض

نهادهای امنيتی که  تعدادی ازنمایندگان اصالح طلب مجلس با محافظه کاران و قوه قضائيه و 

بعالوه، بيکاری افزایش یافته و .  گرفته است صورتهستند، وفاداران به رهبری آیت اله خامنه ای

 آزادیهای اجتماعی هستند بيشتر شده خواهانژه در ميان قشر جوان که نارضایتی اجتماعی بوی

بعد از محکوميت هاشم آغاجری به مرگ، اعتراض دانشجویان که روی کمبود آزادی بيان . است

  .آغاز گردید) مهر، آبان(مرکز داشت در ماه اکتبر ت

  

ی قوه قضائيه در پاسخ به انتقادهای سياسی اجتماعی، آزادی بيان و اجتماعات را بطور فزاینده ا

د دانشجویان، سرانه، پيگرد خوهایدستگيری) این اقدامات( از جمله . محدود کرده است
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تعطيل کردن خودسرانه نشریات  اصالح طلبان برجسته و نویسندگان، اساتيد، اعضاء مجلس،

 دادگاه های ناعادالنه  گزارش شده است که.دناصالح طلبان با انگيزه سياسی، ميباش

قوه .  ادامه داردقرار گرفتن تلویزیونی ا ود این افراد و همچنين شکنجهبویژه در مور) فرمایشی(

  .بان استفاده ميکندبآزادی ) سرکوبی(رهای مجازات جهت قضائيه از اعدام و شالق بمثابه ابزا

  

در مورد اقدامات ی را  تجدید نظر، به کميته ضد تروریسم شورای امنيت سازمان ملل"گزارش ایران"

   . به آن اضافه نشده است اقدام جدیدیهيچ.  داد، ارائهانجام گرفته بودمنيتی که قبال ا

  

گزارش نهایی ویژه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعيت ایران ) اردیبهشت(در آوریل 

در . ده ویژه را صادر کردکميسيون با رای ناچيزی دستور پایان کار نماین. به کميسيون ارائه داده شد

  .حکومت ایران اعالم داشت که به نمایندگان مربوطه اجازه دیدار از ایران را خواهد داد) تير(جوالی 

   

  حمله به آزادی بيان و اجتماعات

سر دستگير شده اند و تعداد ساتيد و روزنامه نگاران بطور خودویان، ااز دانشجگروهی  •

دادگاه ها . شده اند متهم  قوانين امنيتیعليه افترا  جرمانگيزه های سياسی بهبا زیادی 

 بين المللی قصور کرده اند و دادرسی ها را در دادگاه یعموال از استانداردهادر این مورد م

ل  بدلي،های ویژه و در پشت درهای بسته که اغلب منتج به زندانی شدن افراد

تعداد زیادی از رهبران ) آبان و دی( ژانویه ودر نوامبر . تشکيل ميشداعتقادشان بود ، 

نشجویی خودسرانه از طریق ربودن آنها دستگير شده اند و چندین دانشجو چندین روز دا

زندانيان عقيدتی مانند رهبر دانشجویان، علی افشاری با . متوالی ناپدید شده بودند

، روبرو انجام گرفته استالنی کردن مدت زندانی آنها اتهامات جدیدی که ظاهرا بمنظور طو

 . شده بودند بطور ناگهانی دوباره دستگير شدندتعدادی که آزاد. شده اند

ط با شرکت در یک اه نگار و محقق که در ارتبحجت االسالم یوسفی اشکوری، روزنام •

 به زندان محکوم ٢٠٠٠سال ) اردیبهشت(کنفرانس آکادميک در آلمان، برلين در آوریل 

او بعد از چند هفته ) اام. (آزاد شد) مرداد(ير منتظره ای در اوائل آگوست غشده بود، بطور 

 . سال زندان بيشتر محکوم ميگردد٧بدون اخطار و توضيحی دوباره دستگير ميشود و به 

 يد، روزنامه نگاران و روشنفکران زندانی عقيدتی شامل اسات٣٠دادخواست قریب به  •

این افراد با . دوباره مطرح شد) دی(و اعضاء نهضت آزادی ایران در ژانویه "  ملی مذهبی"

توطئه به منظور سست کردن "و " اقدام عليه امنيت کشور"تهامات مبهمی چون ا

" کوشش به قصد براندازی حکومت با ابزارهای قانونی"و " اعتقادات دینی دانشجویان

یکی از وکالی مدافع بدليل ناممکن بودن به دسترسی پرونده های موکالن . روبرو شده اند

 محمد علی دادخواه گزارش شده است که از حضور. برای دفاع از آنها، استعفا داد خود
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او بعدها در ارتباط با دفاع از . یکی از وکالی مدافع در دادگاه ممانعت بعمل آمده است

.  سال محکوم گردید١٠ سال زندان و ممنوعيت از شغل وکالت به مدت ۵موکلين خود به 

. ال محکوم به زندان شدند س١٠به مدت قریب به ) مذکور( متهم ٣٠) مرداد( جوالی ٢٧در 

در این رابطه انحالل )  م- ائتالف ملی مذهبی ها  زندان برای اعضاء سال٩۶در مجموع (

 .محسوب شده استاز محکوميت آنها ی نهضت آزادی ایران به مثابه قسمت

هاشم آغاجری، استاد و عضو مجاهدین انقالب اسالمی و طرفدار ) خرداد(در ژوئن  •

او به اتهام های مبهم مانند افترا به . انی در همدان محاکمه گردیداصالحات بخاطر سخنر

رهبر مذهبی، در یک .  ضربه شالق محکوم شد٧۴مذهب و رهبران مذهبی به مرگ و 

 .حرکت استثنائی، به قوه قضائی دستور داد تا در مورد محکوميت او تجدید نظر شود

  

  مرخصی ها

      در فوریه . تحت شرایطی بعمل آمد عقيدتی، تعداد کمی مرخصی های موقت برای زندانيان

عباس اميرانتظام زندانی عقيدتی و کسيکه برای اولين بار به اتهام جاسوسی در یک ) بهمن(

 ماه جهت مداوا ۶ زندانی شده بود، به مدت ١٩٧٩در سال ) فرمایشی(دادگاه ناعادالنه 

مه و سياستمدار باسابقه بعد از  عبداهللا نوری سردبير روزنا)آبان(در نوامبر . مرخص شد

منوچهر ) مهر(در اکتبر .  سال دوران محکوميت خود مرخص گردید۵ سال از ٣گذراندن 

محمدی، فعال دانشجوئی جهت مراقبت های پزشکی از زندان قائم شهر جائيکه گزارش 

ص  است، قریب به یک هفته مرخشدهرفتارهای بد شده بود که بوسيله کارکنان زندان با او 

 زندانی شده است ١٩٩٩احمد باطبی دانشجوی دیگری که در ارتباط با قيام دانشجوئی . شد

  .اجازه پيدا کرد که به مدت یک ماه به خانه بازگردد ) مرداد(در آگوست 

  

  در مخاطره بودن وکال و مدافعان حقوق بشر

 ، دارندئی قضاوره وظيفه و اختيار قانونی برای امتهدیدات قضائی نسبت به وکيالن کسانيک

 شناخته شده اند هراز گاهی از طرف قوه  بشراین وکال که بعنوان مدافعان حقوق. ادامه دارد

از پذیرفتن وکالت موکلين خود صرفنظر کنند و یا با احضاریه قوه یا قضائی تهدید ميشوند که 

 لغو Bar Associationحداقل یک مورد از این احضاریه بخاطر اعتراض . قضائيه روبرو خواهند شد

  .گردید

 وکيل از جمله محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی، وکالئی که ۶ ) مرداد(در اگوست  •

 دفاع کرده اند با  بود،بنابر وظيفه خود از پرونده هائی که در ارتباط با آزادی بيان و اجتماع

آنها در دادگاهی که قوانين . اتهامات مبهم و نادرست مانند اشاعه اکاذیب، روبرو شده اند

، به زندان و محروميت از وکالت محکوم استفه وکالت نقض کرده حکومتی را نسبت به حر
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ا ، شد که تBar Associationاین موارد باعث اعتراضات وسيعی از جمله اعتراض . شده اند

  .پایان سال ادامه داشت

  

  پرونده قتلهای زنجيره ای

قتلهای زنجيره " موسوم به ١٩٩٨ فعال سياسی سال ٢ نویسنده و ٣در مورد پرونده های قتل 

در مارس . که خارج از صالحيت قضائی رسيدگی شده بود، پيشرفتی حاصل شد" ای

عضو رسمی وزارت اطالعات  ۵يداد   پنهانی منتشر شد که نشان مئیفيلم ویدئو)  فروردین(

 به زندان و شالق محکوم شده بودند، مورد آزار و اذیت قرار گرفته  بودند ومتهم به قتلهاکه 

 . به دادخواست آنها تا پایان سال توجهی نشده است .اند

ناصر زرافشان، وکيل خانواده های قربانيان قتلهای زنجيره ای در ارتباط با اظهارات خود راجع به 

و در پشت درهای ) فرمایشی(او در یک دادگاه نظامی ناعادالنه . رونده ها بازداشت شداین پ

 ضربه شالق محکوم گردید و نيز از شغل ۵٠ سال زندان و ۵به ) فروردین(بسته در ماه مارس 

  .مورد تائيد قرار گرفتاو حکم تقاضای تجدید نظر )  تير( جوالی ١۶در . وکالت ممنوع شد

فشان، در یک نامه به دادگاه انقالب از آنها خواست تا از وزیر پيشين جانشين ناصر زرا

او با ) اما. (اطالعات، دری نجف آبادی، در ارتباط با نقش او در قتلهای زنجيره ای تحقيق شود

در سند ویدئوئی جدید نشان داده شد که سوگند خوردن از این عمل معاف شده است و 

  .استاز او نبوده او نسبت داده شده بود ها که به قتلها و بازجوئی مجوز 

  

  لوایح قانونی و مناظره در باره حقوق بشر

مجلس الیحه ای را از تصویب گذراند که بموجب آن بکار بردن شکنجه ) اریدبهشت(در ماه می 

ی نگهبان که این الیحه بوسيله شورا. جهت اقرار و کسب اطالعات، غير قانونی می باشد

 مصوبات را جهت مطابقت داشتن آن با قانون اسالمی بررسی ميکند، وباالترین مرجع است 

 شکنجه به روشنی در آن تعریف نشده  واژهعدم پذیرش این مصوبه آن بود که. پذیرفته نشد

 بموجب آن جرم سياسی تعریف  کهقانونی  ویک اصالحيه  ،مجلس)  آذر(دسامبر در . است

  . نگهبان پيش نویس آنرا بازگرداندشورای) اما. ( را به تصویب رساندشده است

 جب افزایش تنش سياسی دو الیحه از طرف مجلس معرفی شد که مو،در نيمه های سال

یک الیحه بمنظور اطمينان حاصل کردن از اینکه رئيس جمهوری )  مهر(در اواخر سپتامبر . دگردی

 قادر گردد که تصميمات ميتواند وظائف قانونی خود را کامال انجام دهد و بطور قابل مالحظه ای

        همچنين در اکتبر . یب مجلس رسيدغير قانونی دادگاه را رد نماید، معرفی شد و به تصو

نتخاباتی مجلس الیحه دیگری مبنی بر معيار سنجش و شایستگی نامزدهای ا) شهریور، مهر(

ا خواستار شده  لوليح لغو نقش تصویبی نامزدها از طرف شورای نگهبان ر این.به تصویب رسيد

  .ی نگهبان تا آخر امسال نرسيدبه تصویب شورا مذکور  لوایح  .ندبود
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 ، مجلس که بطور قانونی عهده دار بررسی شکایات شهروندان شده است٩٠کميسيون اصل 

این . ( ميباشدده های مربوط به نقض حقوق بشرآخرین راه اقامه تحقيق و بررسی پرون

همچنين بعضی از اعضاء آن در . ن گزارش صادر کرده استچندی) کميسيون در همين ارتباط

داخل کميسيون، تشکيل یک کميته حقوق بشر را داده اند تا بموجب آن بتوانند به معيارهای 

  .حقوق بشر دستيابی پيدا کنند

در این رابطه . ایران گفتگوهائی در مورد حقوق بشر را آغاز کرد-اتحادیه اروپا) آذر(در دسامبر 

و بين المللی، نگهبانان حقوق بشر و سازمان بين المللی حقوق بشر نمایندگانی توسط عف

  . جهت بازدید معرفی گردید اما دولت ایران به این هيئت اجازه ورود نداد

  شکنجه و بد رفتاری

شکنجه و بدرفتاری در مورد زندانيان عقيدتی ادامه دارد و قوه قضائيه و نهادهای امنيتی مانع 

  .و خانواده های زندانيان می شونددیدار وکال 

به ) فرمایشی( ساله، در یک دادگاه ناعادالنه ٧٢سيامک پورزند، ) اردیبهشت، خرداد(در آوریل 

گزارش شده است که نامبرده یک سری از اتهامات خود را که .  سال زندان محکوم شد١١

 "ی در ميان جوانانسرخوردگ) حس(ایجاد "و " ارتباط با سلطنت طلبان و ضد انقالب"شامل 

در همين . یک اعتراف تلویزیونی انجام داد) خرداد(همچنين او در آوریل . پذیرفته است را ندبود

ز مداوای ماه گزارش شده است که او از حمله قلبی که ممکن است بخاطر جلوگيری ا

ر عفو بين الملل نگران آن است که او را بخاط. ، رنج ميبرد باشدپزشکی او صورت گرفته

.  داده است، با زور مجبور نمایند که آنرا پس بگيرد)تير (دادخواستی که در اوایل جوالی

  . در مکان نامعلومی بود،زاد شدآکه بطور موقت  ) آذر(بازداشت او تا ماه دسامبر 

علی افشاری یکی از رهبران دانشجویان، در خالل مرخصی موقتی اش از زندان در ماه فوریه 

. گران گفت که پاسداران انقالب او را مجبور کرده اند که اقرار بدروغ نمایدبه گزارش) بهمن(

در زمانی بود که که او در بازداشتگاه نظامی مرکز بمدت یکسال در سلول اقرار نامبرده 

او در .  از تلویزیون پخش گردید٢٠٠١)  اردیبهشت(در ماه می " اقرار"این . انفرادی قرار داشت

کليه وقایع دستگيری، ) سيدعلی خامنه ای(ک نامه سرگشاده به رهبر در ی) مرداد(آگوست 

 که اقدامات الزم را شرح داد و از او خواستخود بازداشت، بازجوئی و اقرار اجباری تلویزیونی 

او . را در این مورد عليه ارگانهای رسمی که مسئوليت بدرفتاری با او را داشته اند، بعمل آورد

ه  به یک سال زندان محکوم شد٢٠٠٠ )فروردین (رانس برلين در آوریلکه بخاطر شرکت در کنف

 روبرو شد  کشوريتنمبه افترا و به مخاطره انداختن ا، دگر بار با اتهامات جدید دیگری مبنی بود

  .و در نتيجه به یک سال بيشتر در زندان محکوم گردید

 و به اتهام کوشش برای ردم مو حقارت آميز عليه اعدام، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی

 نفر ١١٣حداقل . دستيابی به آزادی بيان و اجتماعات، از طرف قوه قضائيه بکار گرفته ميشود



6 

 نفر ٢ گزارش شده است که حداقل .عام اعدام شده اندن است در مالء  ز۶که شامل 

  .بوسيله سنگسار کشته شده اند و یک اعدام از طریق تلویزیون به نمایش درآمده است

در این رابطه حداقل . موج اعدامها و شالق زدنها در مالء عام ادامه داردمانند سالهای گذشته 

برای .  اعدام شدگان و شالق خوردگان افزایش یافته استنفر شالق خورده اند و تعداد ٨۴

  . نفر اعدام شده اند۴۵٠ تعداد ٢٠٠٢مثال، سازمانهای سياسی گزارش داده اند که در سال 

 والدین علی فيروزی متهم به قتل، در دقایق قبل از اعدام از طرف) فروردین(یل در آور •

بعد   در نتيجهو ند اددالدین به سرعت نظر خود را تغيير و) اما. (دقربانی در قم بخشوده ش

 . دقيقه نامبرده اعدام ميگردد٩٠از 

 بيشمار  مرد از اعضاء باندی بنام کرکس سياه، بجرم تخلفات۵گزارش شده است که  •

این اعدامها . حلق آویز شده اند) مهر( سپتامبر ٣٠ محل عمومی در تهران در ٢همزمان در 

 . که گفتگوهای تازه ای جهت بکارگيری مجازات مرگ مطرح شود استباعث گشته

ال اصالحات بخاطر حمایت از هاشم حسين مجاهد و مجتبی حيدری، طرفداران فع •

 .محکوم شده اند)  مهر(در ماه سپتامبر  ضربه شالق ٧۴و غاجری به زندان آ
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