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 شود!!گیر میوقتی عدالت در خانه زمین
 1396اسفندماه  10

بـه   1357کردم که شرایط انقالب شکوهمند شود. تصور نمیدر جمهوري اسالمی، هر غیرممکنی، ممکن می
المللـی  هـاي بـین  عدالتی حکومت برآمده از انقالب به سازمانشکلی تحول یابد که مجبور شوم از ظلم و بی

ها، رفتار مسؤوالن اطالعاتی ـ امنیتی ـ قضایی جمهوري اسـالمی را    حقوق بشر، شکایت کنم. و این سازمان
خـود، جنایـت    ،شکنی مکرر، سـکوت اعالم کنند. در مقابل ظلم و قانون» جنایت علیه بشریت«در مورد من 

کـه مـأموران    1393از نهـم تیرمـاه   علیه بشریت است و من قصد نداشتم که دست به این جنایت بزنم. لذا، 
ام در دماوند و تهران یورش بردند و اموال مرا بردند و دخترم را کتک زدند و لباس وزارت اطالعات به خانه

کـه   1394خرداد  26سازي هستند، لب به شکایت گشودم و تا او را پاره کردند معلوم شد که درصدد پرونده
خـواهی بـه مقامـات کـردم.     ها نامه و الیحه و شکایت و تظلّمن بردند، دهدر خیابان ربوده شدم و مرا به زندا

جمهـور، وزیـر   خـواهی مـن بـه رئـیس    گیرندگان قدرتمندتر از آن بودند که تظلّمفایده بودند، تصمیمولی بی
کـه پـانزده    94خـرداد   26اطالعات، مقامات قضایی، پاسخ دهد و جلوي بازداشت غیرقانونی مرا بگیرند. از 

ي قـانونی توسـط مـن و وکالیـم بـه منظـور       الیحـه اه را در زندان گذراندم و تاکنون، حدود یکصـدنامه و  م
جمهـوري، وزارت اطالعـات، بهداشـت و درمـان و دادگسـتري) و      خواهی به مقامات اجرایی (ریاستتظلّم

هران، دادستان کـل،  تجدید نظر، قاضی اجراي احکام، دادستان ت هاي بدوي وقضایی (دادیاران، قضات دادگاه
فریادرسی نیافتم. شرح مفصل این نامه و عملکرد مقامـات   اما شده نوشتهفعلی، ریاست قوه قضائیه) قبلی و 

ام و در سایت شخصی من در دسترس است و بقیه موارد هم که اطالعاتی ـ امنیتی ـ قضایی را مفصل نوشته  
 اند، منتشر خواهم کرد.هنوز منتشر نشده

دو مورد نیست. هر جا که قانون ـ قانون مصوب جمهوري اسالمی ـ به نفع  ،شکنی، یکیه قانونخالصه آنک
من بوده است؛ از قبیل، مرور زمان شدن محکومیت، دسترسـی بـه وکیـل، مرخصـی، اجـراي نظـر پزشـکی        

هنوز هـم   شکنان، متوقف شده است وي قانوني عمومی عفو زندانیان و... . با قدرت قاهرهقانونی، بخشنامه
اند و هر وقت که قانون دستور پایان یافتن آن را داده است، غمض عـین کـرده و   این پرونده را باز نگهداشته

 اند.روند قانونی را متوقف کرده
المللی است شکایت بردم که ایران هم عضو این نهاد بین» بشر سازمان ملل متحدشوراي حقوق«به ناچار به 

ي شـوراي  هـاي طـوالنی تحقیـق و مکاتبـه    ت آن را کرده است. باألخره پـس از مـاه  و تعهد رعایت به الزاما
) حکم خود را در محکومیت دولـت  1395(اول شهریور  2016آگوست  22حقوق بشر با مقامات ایرانی در 
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ایران صادر کرده است و رفتار دولت ایران در مـورد مـن، بازداشـت خودسـرانه، نقـض قـانون عفـو، عـدم         
» جـرم «ادالنه و قانونمند و عدم رعایت شرایط زندان و در نهایت جنایت علیه بشریت، نامیده و ي عمحاکمه

ي این حکم شوراي حقوق بشر ـ قبالً بودن؛ یعنی اعتقادي، دانسته است. اینک متن ترجمه» مذهبیـملی«مرا 
طور جدي مطرح اسـت کـه چـه    کنم ولی این سؤال برایم بهام ـ را منتشر می متن انگلیسی آن را منتشر کرده

بـن  ي حقـوق بشـر علـی   تر بیانیهوقتی قرار است، قانون اساسی، قوانین عادي و قوانین شرعی و از همه مهم
طالب بـر  ابیبنابیطالب (فرمان به مالک اشتر) در جمهوري اسالمی اجرا شود. مطمئن هستم که اسالم و علی

تواننـد اثبـات کننـد کـه     کننـد، مـی  ا با من و امثال من کـرده و مـی  حقّ هستند ولی آیا آقایانی که این رفتار ر
 مسلمان هستند؟!

 حسین رفیعی
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A/HRC/WGAD/2016    

   2016هفتم سپتامبر 

   زبان اصلی: انگلیسی

 شوراي حقوق بشر
 گروه کار حبس خودسرانه

 ي هفتاد و ششم گروه مزبوردر جلسهنظرات متخذه توسط گروه کاري حبس خودسرانه ـ 
 2016اوت  26تا  22

 ي آقاي محمدحسین رفیعی فنود (جمهوري اسالمی ایران)درباره 2016/25نظر شماره 
دستورکار گـروه  و کمیسیون حقوق بشر تأسیس شد  1991/42ي حبس خودسرانه در مصوبه» گروه کار« -1

اده و شفاف ساخت. شـوراي حقـوق بشـر دسـتور کـار      خود گسترش د 1997/50ي کار مزبور را در مصوبه
خـود   2010سـپتامبر   30مورخـه   15/18خود مورد بررسی قرار داد و در مصوبه  1/102تصمیم در مزبور را 

بـراي   2013سـپتامبر   26ي مورخه 24/7ي تمدید کرد. دستور کار مزبور در مصوبهبراي یک مدت سه ساله 
 شد.ي دیگر تمدید ي سه سالهیک دوره

ي مکتـوبی  ، نامه2016ژوئن  20ي در مورخه، (A/HRC/30/69)هاي کار خود ، بر طبق شیوه»گروه کار« -2
ي ي آقاي محمدحسین رفیعی فنود ارسـال کـرد. دولـت بـه نامـه     را به دولت جمهوري اسالمی ایران درباره

 سیاسی است.المللی حقوق مدنی و مزبور پاسخی نداده است. دولت مزبور، عضو میثاق بین
 کند.قلمداد می» خودسرانه«، محرومیت از آزادي را در موارد زیر، »گروه کار« -3

پـذیر  ي هرگونه مبناي حقوقی براي توجیه محرومیت از آزادي بـه وضـوح امکـان   (الف) درصورتی که ارائه
د و یـا علیـرغم   اش در زندان نگهداري شـو نباشد (مانند موقعیتی که یک فرد پس از اتمام دوران محکومیت

 )؛Iيقانون عفو مرتبط با مورد او) (طبقه
، 13، 7هاي تضمین شـده توسـط بنـدهاي    (ب) در صورتی که محرومیت آزادي، حاصل از حقوق یا آزادي

شـود،  احـزاب کشـورها مربـوط مـی     هي جهانی حقوق بشر، و در مواردي که ببیانیه 21و  20، 19، 18، 14
ي شود (طبقـه المللی حقوق مدنی و سیاسی میمیثاق بین 27و  26، 25، 22 ،21، 19، 18، 12توسط بندهاي 

 متن شوراي حقوق بشر در مورد محکومیت دولت جمهوري اسالمی يترجمه
 ي محمدحسین رفیعی فنودجهت بازداشت خودسرانه
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II( 
ي عادالنـه،  المللی مرتبط بـا حـق محاکمـه   (ج) در صورتی که عدم رعایت جزئی یا کلی هنجار (قواعد) بین

ط، از هاي مـرتب المللی مورد قبول دولتي بیني جهانی حقوق بشر و نیز اسناد مربوطهتصریح شده در بیانیه
 )IIIي ي خودسرانه بدهد (طبقهکه به محرومیت از آزادي جنبه باشدچنان حدتی برخوردار 
پناهنـدگان، بـدون امکـان تجدیـدنظر دولتـی یـا حقـوقی یـا         جویـان، مهـاجران یـا    (د) در صورتی که پنـاه 

 )IVگیرند (طبقه مدت دولتی (اداري) قرار میاندیشی، مورد بازداشت طوالنیچاره
المللی به دلیل تبعیض مبتنی بر تولد، ملیت، یـا  از آزادي، شامل نقض حقوق بین محرومیت نگامی که(هـ) ه

نسـیتی  جشاء اقلیتی یا اجتماعی، زبان، مذهب، شرایط اقتصادي، نظرگاه سیاسی یا غیره، جنسیت، گـرایش  نم
هـاي  از تسـاوي آزادي  پوشـی تواند منجر شـود بـه چشـم   یا ناتوانی یا وضعیت دیگر، که گرایش دارد یا می

 )Vانسانی (طبقه 

 مدارك ارائه شده
 مکتوبات دریافتی از منبع

ي ایـران معمـوالً در تهـران    سـاله  71آقاي محمدحسین رفیعی فنود (از این پس آقاي رفیعـی) شـهروند    -4
اسی ي شیمی پلیمر دانشگاه تهران است. او همچنین عضو گروه سیساکن است. آقاي رفیعی استاد بازنشسته

ملی ـ مذهبی (همچنین معروف به ائتالف ملی مذهبی) و یکی از اعضاي شوراي ملـی صـلح ایـران اسـت.      
هـاي  طلب اپوزیسـیون در ایـران اسـت کـه فعالیـت     طبق گزارش دریافتی، ملی ـ مذهبی یک ائتالف اصالح 

ی ایـران انجـام   اي را براي بهبود حقوق بشر، دموکراسی و اصالحات در چارچوب قانون اساسـ جویانهصلح
 داده است.

ي به همراه سایر اعضاي ائتالف ملی ـ مذهبی دستگیر شد. به کلیـه  2001ي طبق گزارش منبع، در فوریه -5
دارد کـه یـک اتهـام    زده شد، کـه منبـع اظهـار مـی    » براندازي قانونی رژیم حاکم«اعضاي دستگیر شده اتهام 

دارد که این اتهام د قانونی باشد. منبع همچنین اظهار میتوانمتناقض است چرا که روشن نیست براندازي می
زندان اوین تحت نظر سـپاه پاسـداران    59هیچ مبنایی در قانون ایران ندارد. آقاي رفیعی، شش ماه را در بند 

ي آن زمان را در انفـرادي گذرانـده و نیـز آن کـه آقـاي      دارد که عمدهانقالب اسالمی گذراند. منبع اظهار می
روانی قرار گرفت تا به اتهام وارده اعتـراف کنـد و اطالعـاتی را بـراي تهمـت بـه سـایر        تحت فشار رفیعی 

در دادگاه انقالب، کیفرخواست نتوانست  هي برگزار شدها بعد طی جلسهاعضاي ملی ـ مذهبی ارائه کند. ماه 
، 2003سال دند. با اینهمه، در اتهام را اثبات کند، و آقاي رفیعی و سایر اعضاي ملی ـ مذهبی با وثیقه آزاد ش 

نشر اکاذیـب بـر علیـه نظـام از     «، و »عضویت و فعالیت در گروه غیرقانونی ملی ـ مذهبی«آقاي رفیعی اتهام 
قانون مجازات اسالمی را دریافت کرد. وي محکوم به سه  500و  499تحت مواد » هاها و بیانیهطریق نوشته

شد. محکومیت مزبور » هاي سیاسی و مطبوعاتیفعالیت«ر انجام سال زندان، و همچنین دو سال ممنوعیت د
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هرگز اجرا نشده است، نه براي آقاي رفیعی ونه اغلب اعضاي ملی ـ مذهبی، هرچنـد کـه در مـورد سـه یـا      
 ) اجرا شد.2009( 1388چهار نفر پس از انتخابات ریاست جمهوري 

ي دیگر به خاطر همان اتهامـات  یک حکم شش سالهدهد که آقاي رفیعی با عالوه بر این، منبع اطالع می -6
ي آقاي رفیعی در تهران و ، عوامل وزارت اطالعات بنا به اظهار، به خانه2014(قبلی) روبرو است. در ژوئن 

هاي کامپیوتر ایشان را توقیف کردنـد. منبـع   ها، مدارك دستنویس، و هارد دیسکدماوند یورش برده و کتاب
دادگـاه   15ي که اندکی پس از این یورش، اتهام دیگري بر علیه آقاي رفیعی در شعبه داردهمچنین اظهار می

ي بسـیار  عی اطالع داده شد که در صورت پرداخت وثیقهیي وي، به آقاي رفانقالب مطرح شد. طی محاکمه
و ، آقاي رفیعی بـه شـش سـال حـبس محکـوم و ممنوعیـت د      2015ماه مه  25تواند آزاد شود. در باالیی می

 هاي مطبوعاتی بر او اعمال شد.ي اقدامات سیاسی و فعالیتساله
در جلسات محرمانه که بـراي   2015و  2003هاي طبق اظهار منبع، هر دو محاکمات آقاي رفیعی در سال -7

قانون اساسی ایران  168اي نداشته برگزار شده. این امر نقض اصل حضور عموم مجاز نبوده و هیئت منصفه
 ه بر این، آقاي رفیعی براي یک اقدام ادعایی، دو بار مورد محاکمه و محکومیت قرار گرفته است.است. عالو

نیـروي  « انو نیـز مـأمور  » اجـراي احکـام  «در راه منزل توسط مـأمورین   2015ژوئن  16آقاي رفیعی در  -8
یعـی در تهـران   دستگیر شد. منبع گزارش می دهد که اتومبیل آقاي رف» حفاظت و اطالعات وزارت اطالعات

کارت شناسایی خـود را بـه آقـاي    » نیروهاي اجراي احکام«ي) به زور متوقف شد و گرچه مسئول (فرمانده
ندادند. آقـاي رفیعـی بـه زور بـه     انجام چنین اقدامی » نیروي حفاظت و اطالعات«رفیعی نشان داد، مأمورین 

هـیچ مجـوز دسـتگیري ارائـه نشـد و هـیچ        دارد کـه اتومبیل مقامات دستگیرکننده برده شد. منبع اظهار مـی 
 توضیحی دال بر علل دستگیري به آقاي رفیعی داده نشد.

بر طبق اظهار منبع، آقاي رفیعی به مرکز بازرسی بازداشتگاه اوین برده شد که در آنجا قاضـی در ابتـدا از    -9
اي امنیتـی، قاضـی را   بازداشت ایشان به دلیل نبود مجوز دستگیري و توقیف، خـودداري کـرد. ولـی، نیروهـ    

ي توقیف آقاي رفیعی را بدهـد. چنـد سـاعت بعـد، آقـاي      مجبور به تماس با دادستان تهران کردند تا اجازه
کنـد کـه هـیچ توضـیح یـا      رفیعی به دنبال دستور مستقیم تلفنی دادستان تهران، بازداشت شد. منبع تأکید می

ی سپس به زندان اوین تهران منتقل شـد کـه در آنجـا    دلیلی براي بازداشت آقاي رفیعی داده نشد. آقاي رفیع
بعـد، از   روز ربه دستگیري خود، امتناع کرد. وي چهـا  اعتراض اعتصاب غذا کرد و از دریافت دارو به عنوان

 اعتصاب غذا دست برداشت، پس از آن که خانواده و دوستانش از او خواستند (اعتصابش را بشکند).
ي رفیعی پس از یک ماه بازداشت، شفاهاً اطالع داده شد کـه دسـتگیري وي   منبع مدعی است که به آقا -10

براي او تعیین شـده بـود. هـیچ مجـوز کتبـی یـا        2003به خاطر گذراندن دوران محکومیتی بوده که در سال 
 تصمیم مقام قضایی یا عمومی به آقاي رفیعی در جهت تأیید دلیل بازداشت وي داده نشد.

دادگـاه   54ي در شـعبه  2016آقاي رفیعی، در ژانویـه   دادگاه تجدیدنظري که جلسه دهدمنبع اطالع می -11
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برگزار شد. قرار بود آقاي رفیعی در جلسه حضور داشته باشـد، لـیکن   تجدیدنظر انقالب، بدون حضور وي 
را داد، اما مسئولین زندان او را به دادگاه نبردند. طبق اظهار منبع، وکیل آقاي رفیعی درخواست تعویق دادگاه 

با درخواست موافقت نشد. دادگاه پشت درهاي بسته با حضور قاضی، نمایندگان وزارت اطالعـات و وکیـل   
 2015ماه مـی   15، حکم تجدیدنظرخواست، اعالم شد. دادگاه ، نتایج فرجام2016فوریه  22برگزار شد. در 
هاي سیاسی و مطبوعـاتی محکـوم   یتبه شش سال زندان و دو سال ممنوعیت در فعالکه وي آقاي رفیعی را 

اش صحبت کند، ولی در زندان بـا  آقاي رفیعی توانست تلفنی با وکیل ده بود را تأیید کرد. طبق اظهار منبعش
درخواستی براي مالقات حضوري بین وکیل و آقاي رفیعی انجـام نشـد،   گزارش منبع، به  وي دیدار نداشت.

 شد.تی داده میي چنین مالقاو روشن نیست که آیا اجازه
رسـد محـل زنـدانی    زندان اوین که به نظر می 8طبق اظهار منبع، آقاي رفیعی از زمان دستگیري در بند  -12

متهمین جرایم مالی، مواد مخدر و راهزنی (دزدي دریایی) باشد نگهداري شده است. منبع بر این باور اسـت  
دارد زنـدانیان بـر طبـق ملیـت، جـرایم و      یکه این امر نقـض مقـررات زنـدان در ایـران اسـت کـه الـزام مـ        

شود که آقاي رفیعی در معرض شـرایط سـخت حـبس و    شان از یکدیگر مجزا شوند. گزارش میمحکومیت
خوابید چرا کـه تخـت   هاي ابتدایی حبس، آقاي رفیعی در راهروي بند میرفتار تحقیرآمیز قرار دارد. طی ماه

هـاي تابسـتان. بنـد مزبـور داراي تعـداد      ل است خصوصاً در ماهکافی وجود نداشت. شرایط بهداشتی بند ناز
اسـت، و  کافی توالت و دوش نیست. و کمیت و کیفیت غذا نازل است. درمانگاه زندان فاقد داروهـاي الزم  

شوند و منجـر بـه قـرار    درمان نمی Cو  Bو هپاتیت  AIDS/HIVهاي مسري از قبیل زندانیان داراي بیماري
 شود.ها میضر در شرایط متراکم (محدودیت فضا) در معرض ابتال به بیماريدادن زندانیان حا

شـود.  دارد که شرایط حبس آقاي رفیعی باعث تشدید مشـکالت جـدي سـالمتی او مـی    اظهار میمنبع  -13
ي آقاي رفیعی از مشکل قلبی، فشار خون باال، اختالل تیروئید، فلج گهگاهی دست راست، واریـس پیشـرفته  

ي قلبی قرار دارد. منبـع مـدعی اسـت    اري دید و آلرژي شدید، و در معرض آمبولی، سکته و حملهها، ترگ
داروهـاي آورده شـده بـه زنـدان     ي وي به پزشک دسترسی نداشته، و مسئولین حداقل در یک مورد از ارائـه 

 اند.اش، به آقاي رفیعی امتناع کردهتوسط خانواده
ي مرخصی زنـدان را دارنـد. بـا    هر ماه سه روز اجازهبق قوانین زندان در طبق اظهار منبع، زندانیان بر ط -14

براي آقاي رفیعی به منظور استفاده از این مرخصی رد شد.  2015هاي اینهمه، درخواست ارائه شده طی سال
، دادستان تهران مرخصی سه روزه را براي آقاي رفیعی اجـازه داد، ولـی مـأمورین امنیـت و     2016در ماه مه 

 ي مرخصی به او ندادند.طالعات اجازها
، چندین بار به حبس ایشان اعتراض کرده است. وکیـل  آقاي رفیعی دارد که وکیلبع همچنین ابراز میمن -15

ي قـانون اساسـی و قـوانین مصـوب را بـراي مرکـز دادرسـی و        هاي مربوطهآقاي رفیعی ارجاعاتی به بخش
دهـد  تاکنون هیچ پاسخ رسمی دریافت نشده است. منبع همچنین اطالع مـی کرده است.  دادستان تهران ارائه
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انـد کـه بـه علـت گـذر زمـان،       که مسئولین دادرسی (دادستانی) شفاهاً به وکیـل آقـاي رفیعـی متـذکر شـده     
دین نتیجه باید آزاد شود. آقـاي رفیعـی چنـ    در براي آقاي رفیعی دیگر اعتبار ندارد و 2003محکومیت سال 

ي قضائیه، و دادستان کل ایـران نوشـت،   ي مورد خود از زندان به رییس جمهور ایران، رییس قوهنامه درباره
اکنون بیش از یکسال است کـه پـس از دسـتگیري در    ولی هیچ پاسخی دریافت نشده است. آقاي رفیعی هم

 در زندان است. 2015ژوئن  16

 هاي اضطراري (فوري)درخواست
به دولـت   2016آوریل  22و  2016هاي اول فوریه ت فوري در مورد آقاي رفیعی در تاریخدرخواس ود -16

ي سـازمان  هاي ویـژه رویه«بخش  1ها توسط چندین تن از مسئولین (حکام)ایران نوشته شد. این درخواست
بـا  ي چگـونگی رفتـار   هاي فوري تقاضاي اطالعات از دولـت دربـاره  ارسال شد. این درخواست» ملل متحد

فـوري، همچنـین    هـاي آقاي رفیعی داشت و از دولت تقاضاي حفاظت از حقوق وي را داشت. درخواسـت 
ي وضـعیت آقـاي رفیعـی خصوصـاً در مـوارد زیـر       ي ادعاهاي ارائه شده و نیز اطالعات بیشتر دربارهدرباره

 خواستار توضیح شد:
ي عادالنـه، در  یان (دادرسـی) و محاکمـه  هاي جرالف ـ چه موازینی اتخاذ شده تا براي آقاي رفیعی ضمانت 

 دسترسی مؤثر به وکیل فراهم شود؛
ب ـ آیا موازینی اتخاذ شده تا حقوق انسانی او در زمان حبس مورد احترام قرار گرفته و حفظ شود که ایـن   

ها و مقرراتی وجود دارد تـا تضـمین دهـد    شود. در این که آیا سیاستشامل آسایش فیزیکی وروانی وي می
 ه زندانیانی با وضعیت مشابه داراي دسترسی به تسهیالت مناسب و الزم پزشکی هستند، وک

دار، هاي زندانی مخـاطره ریزي شده تا از حقوق انسانی جمعیتآیا موازینی در نظر گرفته شده، یا برنامهج ـ  
ازینی شـامل  هاي جرایم سیاسی یا امنیت ملـی دارنـد حفاظـت کننـد، منجملـه مـو      و دیگرانی که محکومیت

 ها.ها و اتهامات آني جداسازي زندانیان بر مبناي محکومیتهاي دولتی دربارههاي زندانمقررات سازمان
درخواست فوري ارسالی در رابطه با مورد آقاي و دگروه کار متأسف است که هیچ پاسخی از دولت به  -17

 رفیعی دریافت نشد.

 ي حبس خودسرانهمدارك ارائه شده درباره
دارد (مدارك) کـه محرومیـت از آزادي آقـاي رفیعـی امـري خودسـرانه و در تطـابق بـا         منبع اعالم می -18

ي حق ي ارتقا و حفاظت از حقوق آزادي عقیده و بیان، گزارشگر ویژه. معاون گروه کاري حبس خودسرانه، گزارشگر ویژه1
دسـتیابی بـه    ي حق همگان در برخورداري از باالترین اسـتاندارد قابـل  جویانه، گزارشگر ویژهآزادي اجتماع و همکاري صلح

ي ي وضعیت حقوق بشر در جمهوري اسالمی. گروه کـار بـه درخواسـت فوریـه    سالمت فیزیکی و روانی، و گزارشگر ویژه
 نپیوست. 2016پیوست، اما به درخواست فوري آوریل  2016

7 

                                                



 هاي مورد کاربرد گروه کاري است.از بخش I ،II ،IIIهاي بخش
دارد که هیچ مبناي قـانونی بـراي تـداوم محرومیـت از آزادي آقـاي      ، منبع اعالم میIدر رابطه با بخش  -19

ي مجوز دستگیري توسط مسئوالن در هنگـام دسـتگیري   کند به عدم ارائهرفیعی وجود ندارد. منبع اشاره می
 آقاي رفیعی و عدم تفهیم اتهام به وي براي دستگیري و حبس او. گذشـته از ایـن، چـون محکومیـت آقـاي     

مقررات مجازات اسـالمی، فاقـد    104ي بیش از ده سال است که اجرا نشده، طبق ماده 2003رفیعی در سال 
و تـداوم حـبس وي،    2003ي محکومیت مقرر در بر پایه 2015اعتبار است. دستگیري آقاي رفیعی در ژوئن 

فـروردین   12» (2016ارس دستور عفـو زنـدانی در مـ   « 10ي بنابراین غیرقانونی است. طبق اظهار منبع، ماده
شـان را  سـال سـن کـه بـیش از یـک پـنجم محکومیـت        65دارد که زندانیان مرد بـاالي  می ) تصریح 1395

 2015ساله است و بیش از یک سـال در زنـدان بـوده (از ژوئـن      71اند باید آزاد شوند. آقاي رفیعی گذرانده
ن است که وي هر دو شـرط قـانون عفـو را اغنـا     که به معناي آ 2001ماه در سال  6تاکنون) و قبالً به مدت 

مالحظـه قـرار داده و نـام     دهد که مسوولین مورد آقاي رفیعی را براي عفو موردمنبع گزارش میکرده است. 
 اند، اما دادرس از دستور آزادي اجتناب کرده است.دادرسی فرستاده خشوي را ب

قانون اساسـی ایـران، احـزاب سیاسـی      168ي طبق مادهدارد که بر منبع اظهار می ،IIدر رابطه با بخش  -20
دارد دارند مگر در یک دادگاه آزاد با حضور هیئت منصفه، ممنوع شده باشند. منبع اظهار مـی  فعالیت ياجازه

اي برگزار نشده تا قانونی بودن عملیات ملی ـ مذهبی را تعیین کند. و به عنـوان یـک گـروه     که هیچ محکمه
وع، اعالم نشده است. عالوه بر این، هیچ مدرکی دال بر اتهامات بـر علیـه آقـاي رفیعـی در     غیرقانونی یا ممن

بـر علیـه وي ارائـه نشـد. منبـع       قضـایی  اي در فراینـد  در هیچ مرحله» ي تبلیغات بر علیه نظاماشاعه«مورد 
دن آزادي عقیـده و  رفیعی صرفاً در جهـت محـدود کـر   کند که بنابراین، اتهامات بر علیه آقاي گیري مینتیجه

، و بنـدهاي  UDHRاز  20و  19، 18بیان و حق وي در آزادي اجتماع، بر خالف قانون اساسی ایـران، مـواد   
 است. ICCPR 22 و 19، 18
هـاي)  کند که به چندین مورد جدي عـدم رعایـت هنجـار (قـانون    ، منبع اشاره میIIIدر رابطه با بخش  -21
منصفانه، از قبیل اجراي محاکمات آقاي رفیعی در جلسات دربسته بـدون  ي المللی مرتبط با حق محاکمهبین

اي. آقاي رفیعی همچنین درباره مورد محاکمـه و دادن حکـم بـراي یـک عمـل      حضور هرگونه هیئت منصفه
 است. ICCPRاز  14ي مفروض قرار گرفته که نقض ماده

 پاسخ دولت به تماس (مکتوب) معمول (رسمی) گروه کار
گروه کار ادعاهاي مطرح شده توسط منبع را طی یک جریان مکاتبـاتی رسـمی بـه    ، 2016ژوئن  22در  -22

وضعیت فعلی آقاي رفیعـی   يکار از دولت تقاضا کرد که اطالعات تفصیلی در رابطهدولت منتقل کرد. گروه 
آمـد  بع را خـوش ي ادعاهاي مندرباره اهیظرخو. با این توضیح که به هرگونه نارائه کند 2016اوت  19را تا 

موارد مصـداقی) و حقـوقی    factualهاي عینی (خواهد گفت. گروه کار همچنین، از دولت خواست تا زمینه
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بـا تطـابق محرومیـت وي از     کرده، و جزئیات مـرتبط  روشنمطروحه در توجیه تداوم حبس آقاي رفیعی را 
المللـی  هـاي بـین  داخلـی) و توافقنامـه  کشوري ( فقدان آشکار روند قضایی منصفانه مطابق با قانون آزادي و

 حقوق بشر که جمهوري اسالمی ایران یکی از اعضاي آن است را ارائه دهد.
کنـد. دولـت بـراي    گروه کار از این که پاسخی از دولت به این مکتوب داده نشـده، اظهـار تأسـف مـی     -23

دستورالعمل گـروه کـار مشـخص    گونه که افزایش زمان مورد نیاز براي ارائه پاسخی درخواست نکرد، همان
 شده است.

 بحث
ف پاسخی از سوي دولت، گروه کار تصمیم گرفته نظرگاه خود را در سازگاري با پـاراگرا به خاطر نبود  -24
 دستورالعمل خود، تسلیم کند. 15
طرقی را تأسیس کرده که بدان وسیله با موضوعات مستند، برخـورد  گروه کار طبق قوانین داخلی خود  -25
المللـی مشـتمل بـر حـبس     کند. در صورتی که منبع، یک مورد حقوقی پیشین مرتبط با نقض مقررات بینمی

خودسرانه را مطرح کرده باشد، دولت باید بداند که مسئولیت اثبات در صورتی که بخواهد ادعاهـاي مزبـور   
ادعاهاي پیشین قابل در این مورد (بخصوص) دولت پذیرفته است که  2ي دولت است.را ابطال کند بر عهده

 پذیرش منبع را به چالش نکشد.
که منبع نشان داده است که هـیچ مبنـاي حقـوقی، محرومیـت آزادي آقـاي       در نظر می گیرد گروه کار  -26

ي کند. منبع اطالعاتی ارائه داده و دولت نتوانست نقض کند که آقاي رفیعی بـدون ارائـه  رفیعی را توجیه نمی
توقیف شده است. عالوه بر آن، در زمان دستگیري، دالیل دستگیري بـه   ICCPR 9 )1مجوز بر خالف بند (

است. طبق منبـع، آقـاي رفیعـی تنهـا پـس از       ICCPR 9) 2بند (آقاي رفیعی اعالم نشده است که برخالف 
گذراندن یک ماه در زندان مطلع شد که دستگیري وي براي گذراندن حکم سه سال زنـدان اعمـال شـده در    

ي هرگونـه مـدرکی بـر خـالف آن     یابد که در عدم ارائـه عالوه بر آن، گروه کار درمی بوده است. 2003سال 
) بـوده،  1395فروردین  12( 2016توسط دولت، آقاي رفیعی مستحق عفو و آزادي زودرس از ابتداي مارس 

از  Iیعی تحـت بخـش   لیکن از دستورالعمل مزبور نتوانسته استفاده کند. بنابراین محرومیت از آزادي آقاي رف
 گیرد.هاي کاري گروه کار قرار میبخش

ي این استدالل منبع که حکـم اعمـال شـده بـر آقـاي      گروه کار، اطالعات کافی براي ابراز عقیده درباره -27
قانون مجازات اسالمی، دیگـر   104سال اجرا نشده و طبق ماده  10ي بیش از مدت ابر 2003رفیعی در سال 

هاي اخیر گزارشگر ویژه در باب حقوق بشر در ج.ا.ا به طور خـاص بـه   د. یکی از گزارشمعتبر نیست، ندار
هـاي دو  شود که طبق قوانین مجازات اسالمی، احکام مربوط به جرممورد آقاي رفیعی اشاره دارد، متذکر می

 . به عنوان مثال، گزارش گروه کار،2
A/HRC/19/57, 26 December2011, Para. 68/ and Opinion No. 52/2014 
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اظهـار   شوند در صورتی که اجـرا نشـده باشـند. امـا گـزارش همچنـین      تا پنج سال، پس از ده سال باطل می
هاي مـورد  محدودیتي هاي امنیت ملی را از حیطهدارد که سایر مواد قانون مزبور به طور مشخص، جرممی

 .3گیرند یا خیرکند و روشن نیست آیا اتهامات بر علیه آقاي رفیعی در این استثنا قرار مینظر مستثنی می
کند که منبع نیز نشان داده است که حظه میي) اطالعاتی توسط دولت، گروه کار مالدر نبود (عدم ارائه -28

اش محروم شـده اسـت. عوامـل    اش در ائتالف سیاسی ملی ـ مذهبی، از آزادي آقاي رفیعی به دلیل عضویت
هاي منبـع اسـت   کند. این موارد شامل گزارشمتعددي وجود دارد که به همراه هم، این نتیجه را پشتیبانی می

ارائـه   2001براي اثبات اتهامات براندازي را بر علیه آقاي رفیعی در سـال   که دادرسی نتوانست مدارك کافی
هـا  اي در جریان دادرسـی در هیچ مرحله» ي اکاذیب بر علیه نظاماشاعه«کند، و نیز هیچ مدرکی دال بر اتهام 

ملـی ـ    ارائه نشد. عالوه بر آن، مسئولین مکرراً سعی داشتند آقاي رفیعی را به خـاطر عضـویت در ائـتالف    
مکـرر بـر علیـه    محاکمه کنند. علیرغم این جریانات دادگاهی  2015و  2003هاي مذهبی در جریان دادرسی

بر وي اعمـال شـده بـود را     2003ي سه سال زندان که در آقاي رفیعی، مسئولین نتوانستند، محکومیت اولیه
هـاي  قاي رفیعـی از شـرکت در فعالیـت   ي جدا کردن آدهد این فرایند بیشتر با انگیزهاجرا کنند، که نشان می

 مناسب قرار گیـرد ها بوده تا اطمینان از این که جرایم منتسبه در باب امنیت ملی مورد مجازات ملی ـ مذهبی 
هاي سیاسی و مطبوعـاتی بـه مـدت دو سـال، در هـر دو مـورد       . در حقیقت ممنوعیت از اشتغال به فعالیت

 نیز تأیید شد. 2016سال تجدیدنظر دادگاه اعمال و توسط  2015و  2003هاي دادگاه
به خاطر استیفاي حق آزادي بیـان و عقیـده، حـق آزادي اجتمـاع، و     گروه کار نظر دارد که آقاي رفیعی  -29

، 19ها نقض مواد حق شرکت در اجراي امور اجتماعی از طریق یک گروه سیاسی، حبس شده که این حبس
با توجه به این که دولت در این مورد پاسخی ارائـه  است.  ICCPR 25و  22، 19، و مواد UDHR 21و  20

ایـن مـواد (از قبیـل اسـتثنائات مربوطـه بـه       هاي قابل قبـول از  ي محدودیتنکرد، هیچ امر مفروضی درباره
حفاظت از امنیت ملی، نظم و ایمنی اجتماعی)، در این مورد قابل اعمال نیست. بنابراین محرومیت از آزادي 

 گیرد.هاي دستورالعمل گروه کار قرار میاز بخش IIتحت بخش  آقاي رفیعی
بیند کـه مربـوط   المللی را میگروه کار همچنین چندین مورد از نقض هنجارها (قوانین و مقررات) بین -30

پشـت   2015و  2003ي آقـاي رفیعـی در   ي منصفانه، شامل این امر که هر دو محاکمهاست به حق محاکمه
. دولـت هـیچ اسـتداللی مبنـی بـر ایـن کـه هرگونـه         ICCPR 14) 1بند (م شد، بر خالف درهاي بسته انجا

اش بـه  استثنایی به این شرط، در این مورد موجه است ارائه نداد. عالوه بر این، آقاي رفیعـی تنهـا بـا وکیـل    
ي شـرایط ایـن مـورد بـراي اغنـاي      داشت و نه حضوري، که گـروه کـار در حیطـه   صورت تلفنی دسترسی 

ي گونـه کـه کمیتـه   دانـد. همـان  است ناکافی مـی  ICCPR 14 (3) bي رسی مؤثر به وکیل که شرط مادهدست

 . اطالعات تکمیلی در مورد حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران3
A/HRC/31/CRP. 5, 10 March2016, Paragraph 37. 
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بیان کرد، وکـال بایـد بتوانـد موکالنشـان را بـه طـور خصوصـی         32حقوق بشر در یادداشت عمومی شماره 
ا محتـرم دارد.  د که به طـور کامـل محرمـانگی مـراودات ر    نمالقات کنند و با متهمان در شرایطی ارتباط بگیر

 )34(پاراگراف 
ي برگزار شد. در حالی که ماده 2016در غیاب وي در ژانویه  تجدیدنظري استماع عالوه بر این، جلسه -31

ICCPR 14 (3) d داند که در حضور خودشان مورد محاکمه قرار گیرند (در تنها مجرمین جنایی را محق می
کـه آقـاي رفیعـی بررسـی      نشـده اسـت  ، گروه کـار متقاعـد   ي استماع استیناف)مقابل حضور در یک جلسه

اش بـه  وي انتظار داشته به همـراه وکیـل   اگرداشته دریافت  ICCPR 14 (5)ي ماده طبقاي استیناف منصفانه
اي داده نشده اسـت. ایـن امـر بـدین دلیـل      یک دادگاه استماع استیناف برود، در حالی که به وي چنین اجازه

آقاي رفیعی در  در آخر،شخصاً در زندان مالقات کند.  را اشفیعی نتوانسته بود وکیلمسجل است که آقاي ر
به خاطر آن محکومیت یافته بـود،   2003به خاطر عملی، بنا بر ادعا، محکوم شد که قبالً در سال  2015سال 

ي حق محاکمهخلفات از کند که این تگیري میاست. گروه کار نتیجه ICCPR 14 (7)که این بر خالف ماده 
ي خودسـرانه را بـر طبـق    دهد که به آن شاخصـه وزنی به محرومیت از آزادي آقاي رفیعی می نچنامنصفانه 

 کند.هاي دستورالعمل گروه کار، مسجل میاز بخش IIIبخش 
ي وضعیت رو به نزول سالمتی آقـاي رفیعـی   گروه کار خواستار آن است که نگرانی عمیق خود درباره -32

ثبت کند. گروه کار به ویژه به ادعاهاي منبع دایر بـر ایـن کـه بـه      2015ان بازداشت ایشان در ژوئن را از زم
دهد و آن کـه شـرایط   شده، ارجاع مینهاي جدي وي مداواي پزشکی الزم ارائه آقاي رفیعی علیرغم بیماري

 نین رفتاري نـاقض حقـوق  ها تأثیرگذار است. گروه کار بر این نظر است که چبازداشت ایشان بر آن بیماري
اش شرافت ذاتـی  وي باید با انسانیت و احترام به گوید بااست که می ICCPR 10 (1)رفیعی تحت بند آقاي 

معیـار سـازمان   اصالح شده ي حداقل مقررات   در تر است از الزاماترفتار شود. و نیز این رفتار بسیار نازل
 4اندال).(قواعد نلسون م براي رفتار با زندانیان ملل
ي محـروم  ارجاع شـده دربـاره  این مورد، یکی از چندین موردي است که طی سال گذشته به گروه کار  -33

جویانـه آنـان از حقـوق مـدنی و     ي صلحکردن آزادي افراد در جمهوري اسالمی ایران، فقط به خاطر استفاده
 5هماننـد مـورد فعلـی دارنـد.     هـاي جـدي  شدگانی است که بیماريسیاسی. اغلب این موارد شامل بازداشت

ـ  گسترده و یـا سیسـتماتیک   کند که تحت شرایط معینی، زندان کردنگروه کار خاطرنشان می دیگـر  ا ی

4. GA Res. 70/175, A/RES/70/175, 8 Jan. 2016. See for Example, rules 1, 11-13, 15-16, 21-22, 24-27, 30-33, 

35. 
، امتناع جمهوري اسالمی از خدمات پزشکی به زنـدانیان سیاسـی، از جملـه آقـاي     گروه کار و سایر نهادهاي سازمان ملل. 5

 اند. مراجعه کنید بهرفیعی را بیان کرده
www.ohchr.org/en/News/Pages/Display news.aspx? 
news ID=19886 & Lang ID=E 
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ت بـر  جنایتواند مشتمل بر المللی، میر نقض قواعد اساسی قانون بیند محرومیت هاي شدید از آزادي

کند تا به طور سـازنده بـا دولـت    ا.ا استقبال میگروه کار، از دعوت براي مالقاتی در ج. 6علیه بشریت باشد.
 ي آزادي را مطرح کند.ي محرومیت خودسرانههاي خود دربارهنماید تا نگرانی تعامل کند و کمک

باالخره، گروه کار نگرانی خود از سکوت دولت در عدم استفاده از فرصـت پاسـخگویی بـه ادعاهـاي      -34
سـازد. (رك،  وبات منتقل شده بـه گـروه کـار را خاطرنشـان مـی     در این مورد، و سایر مکت هجدي مطرح شد

، 16/2015، 44/2015، 1/2016هــاي ي جمهــوري اســالمی ایــران، شــمارههــاي گــروه کــار دربــارهنظرگــاه
55/2013 ،52/2013 ،28/2013 ،18/2013 ،54/2012 ،48/2012 ،30/2012 ،8/2010 ،2/2010 ،6/2009 ،
34/2008 ،/200893 ،/200093 ،199614/ ،28/1994 ،1/1992(7 

 ها (انتظارات، تمایالت)برداشت
 دارد:هاي زیرا را تسلیم میبا توجه به موارد فوق، گروه کار نظرگاه -35

و  20، 19، 11، 10، 9محرومیت از آزادي آقاي محمدحسین رفیعی فنود خودسرانه (عمـومی)، تقابـل مـواد    
از مقـوالت مـورد    I ،II ،IIIبوده و تحـت مقـوالت    ICCPRاز  25و  22، 14، 10، 9و مواد  UDHRاز  21

 عمل توسط گروه کار است.
خواهد که اقدامات الزم براي وضعیت آقاي رفیعی را بـدون تعلـل انجـام داده و    گروه کار از دولت می -36

 سازگار سازد. ICCPRو  UDHRآن را با معیارها و اصول موجود در 

ي اضرار به سـالمتی و وضـعیت کامـل    تحت بررسی)، خصوصاً مخاطرهرد (ابا توجه به تمام وجوه مو -37
ي مناسب وضعیت عبـارت اسـت از آزادي بالفاصـله    حلراه که  است معتقدیزیکی آقاي رفیعی، گروه کار ف

 .ICCPR 9 (5)ي ي حق مسلم جبران (غرامت) به وي بر طبق مادهآقاي رفیعی، و ارائه
ي محرومیت خودسـرانه از  د که به طور کامل بررسی شرایط دربرگیرندهکنبه دولت اصرار میگروه کار  -38

 هاي رفیعی را بررسی و اقدامات مناسب را در مقابل مسئولین نقض حقوق وي به عمل آورد.آزادي

 دستورالعمل اقدامات بعدي
العـات  خواهـد کـه اط  از روش کار گروه کار، گروه مزبور از منبـع و دولـت مـی    20بر طبق پاراگراف  -39

ارائه کند. این امـر شـامل مـوارد     (Opinion)مربوط به اقدام بعدي را طبق پیشنهادهاي متخذه در این نظرگاه 
 شود:زیر می

 توجه کنید. Paragraph 22 ,47/2012به عنوان مثال به نظر . 6

، 21/2011، 58/2011هـاي  سالمی اطالعاتی را براي گروه کار فرستاده بود. نگـاه کنیـد بـه نظـرات شـماره     قبالً جمهوري ا. 7
، لیکن بعداً این ارتباط را قطع کـرد و در مـوارد جدیـد پاسـخی     30/2001، 8/2003، 14/2006، 19/2006، 4/2008، 20/2011

 نداد.
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 الف ـ آیا آقاي رفیعی آزاد شده، و اگر پاسخ مثبت است در چه تاریخی؟
 هاي دیگري به آقاي رفیعی داده شد است یا خیر؟ب ـ آیا جبران یا غرامت

ي هایی در باب نقض حقوق آقاي رفیعی صورت گرفتـه، و اگـر پاسـخ مثبـت اسـت، نتیجـه      بررسیج ـ آیا  
 ها چیست؟بررسی

هـاي دولتـی بـا    سـازي قـوانین و رویـه   ي اجرا بـراي هماهنـگ  د ـ آیا اصالحات قانونی یا تغییرات در رویه 
 صورت گرفته یا خیر؟» نظرگاه«اش در سازگاري با این المللیتعهدات بین

 صورت گرفته یا خیر؟» نظرگاه«ـ آیا هیچ اقدام دیگري براي اجراي این  هـ
» نظرگـاه «همچنین از دولت دعوت شده تا به هرگونه مشکلی که در رابطه با اجراي پیشـنهادهاي ایـن    -40

برخورد کرده به گروه کار اطالع دهد، و این که آیا کمـک فنـی بیشـتري مـورد نیـاز اسـت، مـثالً از طریـق         
 و مالقات با گروه کار. مسافرت

مـاه از تـاریخ انتقـال     6کند که اطالعات فوق را ظرف مـدت  گروه کار از منبع و دولت درخواست می -41
فراهم آورد. با اینهمه، گروه کار حق امکان بر عهده گرفتن اقدامات بعدي (متعاقـب)  » نظرگاه«(دریافت) این 

هاي جدیدي در رابطه با این پرونـده بـه   صورتی که نگرانیدارد، در توسط خود را محفوظ می» نظرگاه«این 
دهد تا شوراي حقوق بشر را در نظر آن برسد. این دستورالعمل اقدامات متعاقب، به گروه کار توان آن را می

 ر عدم موفقیتی در انجام اقدامات مطلع سازد.هباب پیشرفت انجام شده در اجراي پیشنهادهاي آن و نیز 
ها خواسته تا با گروه کار همکاري ي دولتسازد که شوراي حقوق بشر از همهخاطرنشان میگروه کار  -42

هاي مناسب را براي عـالج مشـکل وضـعیت    د، و هرجا الزم باشد، گامنهاي آن را منظور دارکرده تا نظرگاه
ت گرفته با اطـالع  اند بردارد، و گروه کار را از اقدامات صورافرادي که خودسرانه از حق آزادي محروم شده

 سازد.
 ].2016اوت  22[اتخاذ شده در 
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