
1 

 

 
 
 
 
 

 
 

 :، سوئیسد برای حقوق بشرمتح ی سازمان مللدفتر مرکزی کمیسیاریا
1211 Genev 10, www.ohchr.org, Tel: +41229179359, Fax: +41229179008, E-mail: 

registry@ohchr.org 

 از حفاظات  و ارتقاا  باارۀ در ویژه گزارشگر خودسرانه؛ بازداشت بارۀ در کاری گروه تعهدات
 آمیاز؛ صلح اجتماع و گردهمایی آزادی حق دربارۀ ویژه گزارشگر بیان؛ و عقیده آزادی حق
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  عالیجناب،

 گرزار   زیرر  دهش ذکر موارد بارۀ در کاری گروه اول معاون عنوان به مانوظیفه مورد در که داریم افتخار ما
 آزادی حرق  دربرارۀ  ویژه گزارشگر بیان؛ و عقیده آزادی حق از حفاظت و ارتقا بارۀدر ویژه گزارشگر. دهیم

 قابرل  اندارداسرت  براتتری   از گیریبهره برای افراد حق دربارۀ ویژه گزارشگر آمیز؛صلح اجتماع و گردهمایی
 .ایرران  اسرالمی  جمهوری در بشر حقوق وضعیت روی ویژه گزارشگر روانی؛ و جسمی سالمت به دستیابی
 جنرا   جره تو که مایلیم ارتباط، ای  در. 7/24، 2/25، 5/24، 6/24، 21/28 بشر حقوق شورای قطعنامه طبق
 عادتنه، محاکمۀ موظف روال رعایت عدم خودسرانه، بازداشت ادعای موارد در دریافتی اطالعات به را شما

 دانشگاه رد پلیمر شیمی از بازنشسته استادی ،فنودرفیعی حسینمحمد آمیزتحقیر و انسانیغیر رفتار شکنجه،
 .کنیم جلب مذهبی،ر  ملی شدۀ ممنوع حز  عضو و تهران

 :دریافتی اطالعات موجب به

 شر   بره  دانشرگاه  ساله هفتاد بازنشستۀ استادی فنود، رفیعی حسی  محمد آقای ،2015 سال می ماه 25 در
 سیاسری  موضروعات  نوشت  با ارتباط در ای،روزنامه و سیاسی هایفعالیت از ممنوعیت سال دو زندان، سال
 درگرروه  عضرویت » بررای  زندان سال پنج به را رفیعی آقای انقالبی دادگاهی. شد محکوم خود وبسایت در
 هرا رسرانه  برا  هامصاحبه طریق از «دستگاه علیه تبلیغ» برای سال یک و «مذهبی ملی امنیتیضد و قانونیغیر

 ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ی گزارشگران ویژهنامهفارسی متن 

 دنوی آقای محمدحسین رفیعی فمسؤوالن جمهوری اسالمی درباره
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 کرده را محکومیت نظرتجدید درخواست رفیعی آقای. کرد محکوم «ملی امنیت علیه هاییبیانیه صدور» برای
 .است نشده تعیی  آن رسیدگی برای تاریخی کنونتا و

 

 تهرران  در اطالعرات  وزارت توسر   حکم بدون رفیعی آقای 2015 سال ژوئ  16 در که است شده گزار 
 کره  جایی شد، برده اوی  زندان در دادستانی دفتر به رفیعی آقای ،او دستگیری دنبال به. است شده بازداشت
 بروده  تهرران  عمرومی  دادستان دستور به دستگیری حکم صدور به مجبور که شده ادعا اجرای احکام قاضی
 از پس. گردید منتقل شده،می داشته نگه پس آن از که جایی اوی ، زندان 8 بند به متعاقباً رفیعی آقای. است
 در سرال  چهرار  مردت  به او که شد مطلع شفاهی صورت به رفیعی آقای ،2015 ژوئیه در بازداشت، ماه یک
 تبلیغ» و «غیرقانونی گروه با فعالیت و عضویت» عنوان تحت  2003 سال در که اتهامی به بود خواهد زندان
 از. بود نشده اجرا قبالً هرگز 2003 در شده صادر حکم. بود شده ابالغ «هابیانیه نوشت  طریق از کشور علیه
 از او کره  اسرت  شده  ارگز. است بوده آمیزتحقیر و انسانیغیر رفتار تحت رفیعی آقای او، دستگیری زمان
 رنرج  شردید  هایحساسیت و تیروئیدی، مشکل بات، خون فشار قلبی، بیماری جمله از وخیم بیماری لئمسا
 کمبرود  برا  و ضرعیف  ایتهویره  برا  حرد،  از بی  تجمع دارای که بندی در او که است شده گزار . بردمی

 در عادی مجرمان با رفیعی آقای که است شده گزار . است شدهمی نگهداری بهداشت و خوا  تسهیالت
 روی خوابیردن  به مجبور ای بنابر و بوده بازداشت ماه اولی  در خوا  تخت فاقد و شدهمی نگهداری 8 بند
 مسروولی   و بروده  محروم قلب متخصص به دسترسی از رفیعی آقای که است شده گزار . است بوده زمی 
 درمران  بره  دسترسری  فقردان . انرد کررده  امتناع شدهمی تهیه او خانوادۀ توس  که داروهایی پذیر  از زندان

 جسمی سالمت شدن تربد در که شده گفته بند در ضعیف بهداشتی شرای  با همراه کافی پزشکی تخصصی
 ادعاهرای  کنریم،  پیشرداوری  موجود اطالعات مورد در خواهیمنمی که جا آن از. است بوده ثرؤم او ذهنی و

 و او آزادی از محرومیت عدم حق خصوص در ویژه به رسد، می نظر به المللیبی  قوانی  با تناقض در فوق
 بشرر  حقروق  جهرانی  بیانیۀ 10 و 9 مواد طبق بر طرف،بی و مستقل ایمحکمه در عادتنه ایمحاکمه داشت 

(UDHR) سیاسی و مدنی حقوق در المللیبی  پیمان 14 و 9 مواد و (ICCPR)، عضرو  کشرور  یک ایران که 
 .باشدمی ها آن

 

 حرز   در عضویت با مرتب  منحصراً فنودرفیعی حسی محمد آقای بازداشت و دستگیری که نگرانیم جدّاً ما
 اسرت  سیاسی و اجتماعی موضوعات بارۀدر وبسایت در شده منتشر هاینوشته نیز و مذهبی، ر  ملی سیاسی

 19 مواد و ایران قانون با تخالف در بیان، و اجتماع او مشروع حقوق در قانونیغیر هایمحدودیت بنابرای  و
 جدیرد  اصرالحات  پرتو در ویژه به رفیعی، آقای دستگیری شیوۀ بارۀدر همچنی  ما. باشدمی  ICCPR 22 و

 نگرران  افرزوده،  را متهم حقوق حفظ برای حراست که جنایی، رفتارهای هایدستورالعمل در گرفته صورت
 شردن  تربرد  نتیجره  در و اسرت،  شرده  زنردان  در رفیعری  آقای با که رفتاری بارۀدر جدّاً ما سرانجام،. هستیم
 کافی پزشکی توجه عدم و او، سالمتی مورد در را خود جدی نگرانی ما. نگرانیم او روانی و جسمی تمامیت
 بازداشرت،  در کافی درمان به رفیعی آقای دسترسی خصوص در. کنیم می ابراز بیشتر زندان در شدۀ گزار 
 ایران توس  شده تصویب فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، حقوق بارۀ در جنا  آن صالحدید به هستیم مایل
 میران  در سالمتی، حق به احترام به تعهد دارای کشورها که داردمی مقرر که دهیم ارجاع 1975 ژوئ  24 در
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 یرا  زنردانیان  جملره  از افرراد،  همرۀ  بررای  برابر دسترسی کردن محدود یا ندادن از خودداری دیگر، چیزهای
 پراراگراف  ،14 عمرومی  نظر اظهار. )هستند آرامبخشی و درمانی پیشگیرانه، بهداشتی خدمات به هابازداشتی

 مجمرع  قطعنامرۀ  توسر   شرده  پذیرفتره  زنردانیان،  درمان برای را اساسی اصولی هستیم مایل عالوه،هب(. 34
 بدون کشور در موجود بهداشتی خدمات به بایدمی زندانیان آن موجب به که کنیم برجسته ،111/45 عمومی
 بررای  او مجرازات  به توجه با. باشند داشته دسترسی( 9 اصل) شان حقوقی موقعیت هایزمینه روی تبعیض
 شرده  تصرویب  سیاسی، و مدنی حقوق بارۀ در المللیبی  پیمان از 22 ماده به مایلیم بودن، حز  یک عضو
. اسرت  تجمرع  آزادی حق دارای فردی هر که داردمی مقرر که دهیم، ارجاع 1975 ژوئ  24 در ایران توس 
 تشرکیل  آزادی حقروق  روی بشرر  حقروق  شورای توس  شده پذیرفته 5/24 قطعنامۀ به همچنی  خواهیممی

 همرۀ  حقوق کامل حفاظت و احترام وظیفه» دارای کشورها داردمی بیان که دهیم ارجاع آمیزصلح اجتماعات
 انجرام  روی محردودیتی  هرر  کره  ایر   اطمینان برای تزم اقدامات همۀ اتخاذ و]...[  آزاد تجمع]...[  به افراد
 حقوق کامل مت  «.باشدمی المللیبی  بشر حقوق قانون طبق تعهداتشان موجب به اجتماع[ ]...[ حق] آزادانه
. است می أت قابل درخواست به بناکه  است موجود www.ohchr.org پایگاه در بات شدۀ آورییاد موارد بشر
 بررای  جنرا   آن صرالحدید  بره  شرده  اتخراذ  اولیرۀ  اقدامات مورد در واکنشی از ما موضوع، فوریت نظر از

 وظیفرۀ  چرون . کررد  خرواهیم  سپاسرگزاری  المللری بی  ابزارهای با تطبیق در رفیعی آقای حقوق از حراست
 تمامی کردن روش  جویای که بشر، حقوق شورای توس  ما برای شده فراهم هایدستورالعمل طبق ماست،
 :بود خواهیم سپاسگزار زیر موضوعات روی شما توجه از ما ،باشید ما توجه تحت شده آورده موارد

 

 اتب شدۀ ذکر ادعاهای روی است ممک  شما که نظری اظهار هر و اضافی اطالعات هر است خواهشمند. 1
 .دهید اطالع باشید داشته

 ،فنرود رفیعری  حسری   محمرد  آقرای  بررای  شده اتخاذ اقدامات روی اطالعات جزییات است خواهشمند. 2
 بشرر  قوقح قانون در که گونهآن وکیل به ثرؤم دسترسی و عادتنه، محاکمۀ و شده تعهد فرایند هایضمانت
 .شود میسر .ICCPR 36 و 15 ،14 ،9 مواد ویژه به است، آمده

 یاد ردف بشر حقوق تا است شده اتخاذ جنا  آن صالحدید به اقدامات کدام کنید تعیی  است خواهشمند. 3
 دحر  ضرواب   ؛ICESC از 12 و 11 واد؛م ؛ 7ICCPR مادۀ: جمله از شود، حفاظت و شمرده محترم بات شدۀ
 و جررم  از ریجلروگی  برارۀ  در متحد ملل کنگرۀ اولی  توس  شده اخذ زندانیان با رفتار برای استاندارد اقلی
 31 در C (XXIV) 663 هایشران قطعنامه در اجتماعی و اقتصادی شورای توس  شده ییدأت خالفکاران، رفتار

 شرکلی  هرر  تحت اشخاص کلیۀ  حفاظت مبناهای مت  ؛1977 میماه  13در  2076 (LXII) و 1957 جوتی
 9 بره  مربروط  173/46قطعنامه در متحد ملل عمومی مجمع توس  شده پذیرفته شدن، زندانی یا بازداشت از

 111/45 قطعنامره  در عمومی مجمع توس  شده پذیرفته بیماران، درمان برای اساسی اصول و ؛1988 دسامبر
 ؛1990 دسامبر 14 تاریخ در آن
 بررای   جنرا  آن صالحدید مبنای بر شده اتخاذ اقدامات با مرتب  اطالعات دارید مقرر است خواهشمند. 4

 اسرت  خواهشرمند  و شرود،  فرراهم  فنیود رفیعیی  حسیین محمد آقای روانی و جسمی تندرستی از اطمینان
 انیزنردانی  کره  ایر   اننر اطمی بررای  موجرود  مقررات و جاری های مشی خ  مورد در کنید فراهم اطالعاتی
 .باشند داشته دسترسی کافی و مناسب پزشکی درمان به رفیعی آقای همچون
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 بره  هکر  اسرت  نظرر  در یرا  و شده اتخاذ جنا  آن صالحدید به اقداماتی چه کنید تعیی  است خواهشمند. 5
 امنیرت  یرا  سیاسی هایجرم مرتکب که هاییآن و پذیرآسیب زندانی جماعت انسانی حقوق حفاظت منظور
 اتهامات نایمب بر زندانیان جداسازی با مرتب  کشور های زندان های سازمان تمهیدات جمله از اند،شده ملی
 . گیرد صورت احکام، و

 اتهرام  مرورد  هرای تخلرف  ترا  شرود  اتخاذ بایدمی مقطعی اقدامات کلیۀ که کنیممی کیدأت پاسخ، انتظار ضم 
 نشران  ای کرد ییدأت را اتهامات تحقیقات که صورتی در و شود جلوگیری آن مجدد رویداد از و شود متوقف
 اصرل ح اطمینران  بوده اتهامی تخلفات مسوول که فردی هر بودن پاسخگو از است، صحیح اتهامات که دهد
 آن مالحظرۀ  برای بشر حقوق شورای به که شد خواهد آماده گزارشی در جنا  آن صالحدید بازتا . شود
 .شد خواهد ارائه

 

 

 زادیآ حرق  از حفاظرت  و ارتقرا  برارۀ  در ویرژه  گزارشگر خودسرانه؛ بازداشت بارۀ در کاری گروه تعهدات
 سالمت به ستیابید قابل استاندارد باتتری  از گیریبهره برای افراد حق ؛دربارۀ ویژه گزارشگر بیان؛ و عقیده
 .ایران اسالمی جمهوری در بشر حقوق وضعیت دربارۀ ویژه گزارشگر روانی؛ و جسمی

 .بپذیرید را ما تشکرات باتتری  عالیجنا ، است، خواشمند
 

José Guevara 
 خودسرانه، بازداشت دربارۀ کاری گروه اول معاون

David Kaye 
 بیان، و عقیده آزادی حق از حفاظت و ءارتقا بارۀدر ویژه گزارشگر

Maina Kiai 
 آمیز،صلح اجتماع و گردهمایی آزادی حق دربارۀ ویژه گزارشگر

Dainius Puras 
 روانی، و جسمی سالمت به دستیابی قابل استاندارد باتتری  از گیریبهره برای افراد حق

Ahmed Shaheed  
 .ایران اسالمی جمهوری در بشر حقوق وضعیت روی ویژه گزارشگر


