Number: 416HR.AS.FA
Date: 6/14/2014

)INTERUNIVERSALISM INC. (Non-Profit

جناب آقای احمد شهید،
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران
پی ر گزارشاتررکتزب وررکازگزب کضوررکتزایررکانزموکز ررناکیزب ورررزشز و زکمیکا ررکضیر ز ررکزترروکزز(دازشب ز ررکزگزوکمررکدش زگز ررکزآقررکنز...زشزز
بشکگاشیزتوکزداز شب ز کزداز کلزاذتوهزدازبرکادزپ گمرنوزگزگیر یقزآقرکنزبعورنزاهریز رکی نگز یکمورذشازتریکوزنزب رکنزا رکیز
اهقررهز(شز و زکمیکا ررکضیر زگزشایررکنزشز ر زا ر گوگزوررهزب ر ز ررهزمررکبا دیزشززشزشررکیزداز ررنز53زارررشاشزترروکاوزA-HRC-25-61ز
ج ک کضیزدازبکاسز4102زا دزنگز هزپیک قزتصکز زمکبرهزد رو کزسزآقرکنزبعورنزاهریز رکی نزورهزبهرکاز رهزج ک رکضیزگزشززشزر شیز
مکتوهزتنوززگز کز یزب شالزدتکشازشزز زقزش شدزبکادزشاووکدز هزد قزشز کمبگزته کازمی گب شزدازآب ز کزا ینوزش رقزترکز ارقز
بکش وهزبکدتکیگزجهقزش وعیکازگزداجزدازپ گمنوزاقکقز ش زدگضقزشز شیزبنبووکیزشا کلزبیزا دد.ز
آقکنزبعونزاهیز کی نزوهز کزشتهکبکتزگشییزگز کبوویزگزپکپکتهکنزشب یویگز رنگیزبعکوورهزب صرهکمهزگزاه ریگز ریشزشزز رهز رکلزداز
ررهکلزشمهرر شدنز ررنز4ز شضرر(ز( کزدشتررووکوزشبوصکارریز ررکزبکیزش هاررکتز رر کوزپک ررنشاشیزجوهررکانزش ررهبیزشزرر شی زداز کزدشتررقز
غی قررکمکمیز ر زبرریز مررنگزدازشزر زمکبررهز ار شاوکزیررو ز تررو دیزبررکشادزمقر زاقررکقز شر زگزتدههررکتزقیررکتگزدشداررکوگز ررکزپ سگز
کزجکیررکزگز ررکز زب ر تاهی زدازبررکادزبررکدزگزدزو ر ززمررنشمیکیگزآبررکدایزبررکدزاشز ر شنزدشدیزتررهکدتزایررکانزگزشاش ررهزارررشاشزداز
بصکصزگی یقزاقکقز ش نز کزبکیزش هاکتز کوزدازشز شیزشاه زموکدوزش ق.
آقکنز کی نزدازشز زمکبهزدازدگز دشزب رشز هزذو زجر یکتزمق زاقکقزشم کمیزدازبکادزبکدزگز رکز ززمرنشمیکیز رکزبکیزش هارکتز
کوزپ دشبوهزش ق.زشزشکیزدازشز زمکبهز هزگیکحزگشتهکبرکتز رکبوویزگزپکپکترهکنزشب یوریزگشادوز رهزبرکداشز یرکیزبی رنزورهزشززجوهرهز
بیوکشیز هز"شاتنشدگزبعکا هز کزبنشزگزا کلزبنشگزتکیی ز هزبقن کتگزبه نز یزشالاضزگز بزشض ای"زشتکاوزو د.
ز داز دشزدزو نزشززشز زمکبهزآقکنز کی نزیو زشتکاوز هزا مزشانشبیزوهز نگیزپشوکشمهزقیکزیگز کایکزداززمنشیگزتک ر ز رکزپ سز
گز کزجکیکز هزشزشکیزش هغزتنوگز د زبیوکز نزوهزشززآیز هزب ظکازشز کدز شکاز شنزا و زشاو ش کتزوذازش وهکدوزتنوزش ق.
شزشکیزداز دشزدزو نزشززمکبهز هز شکایکنزتنزنزاگایزگزاگشمیزوهزدازشث ز کایکزگز کایکزتهنزنزجکمیزگ…زش شدزبرکمکشدوزشترکیز رهز
ب ظکازا و زشاو شفز هزشاتنشدززگززکزدشتو زاش ههز کزشب ز کگز زشزشکیزگشادزآبنوزشتکاوزبی رنزگزشز رهزشزر ز شرکایکز رهزارننز رکدوز
ش قزوهزآقکنز کی نز2ز کازشقنش ز هزبکدوشیزو دوزشمنزتکزبکدزاشزشززدشدیزشاو شفزداگغی زگزا زمزبکمکشدوزشتکیزاشزشززشز زارمرنیکز
دازشبکیز نشامن.زز
زشزشکیز یکیزبیزو نزوهزشب کیزبهقکتز کزگوهنزبکدزاشزمنشتروهزگزمنشامرنزگزارقزش روهکدوزشززووک هرکگزد و کتروهزیرکزگزش هارکتزبرکادز
میکزز شنزد کعزشززبکدزاشزمیرزییچوکوزمنشتوهزشمن.زیو زشز هز کزجکزکیز کزدشدیزش هاکتزغه زگزز رکزهز رهزدشدارکوزگزب شجرلزتقهیرنز
تی هگز شنزا و زشا ک زگز وکگشنزبکادزمظ زبکدزشززجوههزشاتنشدزگزشانش زتهشزموکدوزگزبیزموکز ن.
یوکموکمهزوهزدازشز زمکبهزوکبهزبشدصزش رقزقکیریزپ گمرنوزب روقلزمارکدوزگزتعرقز شرکاز کزجکزرکیزشقرنش ز رهزارنگازاشنزگزتصرویمز
ای نزبی وکزن.زتکزجک ی هزآقکنز کی نز هزمکچکاز شنزا ینیز هزووو ز زاقکقززکزبوهمگ یشزشزز7ز کازشقنش ز هزشاوصکازغرذشزمورکدوز
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شمن.زشز زدازاکضیزش قزوهز هزاهوهزبکدزآقکنز کی نگزپسزشززاذتقزشز هوهزبنتزشززد ووی نزگزانگازا مزشگضیرهگزشزشرکیزی رکززداز
کزدشتووکوزشبوصکایز کزبکیزش هاکتز کوگز نز4زشض(ززمنشیزشگز زگز صکاتزشمه شدنزگز شنززرکزبرنتزوکترکوز رکززرکزمهر زیرمز
هکضیزموهنشانزبیزتکمنزگزییچوکوز هز نزاوکبیزب وقلزمشرنوزشمرنزورهزشزر زبرکدزمشرکمو ز رکز کدیزپ گمرنوزشزشرکیزگزترهشز کزجکزرکیز
شنزانگازشا رک زجنزرنزبریز کترن.ز(پ گمرنوز بریزشتهکبرکتزورذازگشادوز ر زشزشرکیز رهزب ظرکازشز رکدز شرکایکنز رننزیوچ رکیز رکزز
موهنشتوهزتنوزش ق
دازپکزکیزشتکاوزبی مزوهزآقکنز کی نزدازمکبهزبکدزتکوینزگزتکزینزبیزموکز نزوهزیکشدشاشیزگزتکا دشیزشزشکیگزد ووی گززمنشمیزگزتعقز
شکازگزت هزاگایزگزج ویزق شازبیوی منزتکزگشدشازتکمنز زاهیهزشزشکیزتهکدتزدشدوززکزشززشزشکیزت کزقزموکز ن.
ج کازآقکنزشاونزتهینگزیوکموکمهزورهزشززبهرکدزمکبرهزبشردصزش رقزگزآمچرهزورهز هرکازبهارهزتر حزدشد گزآقرکنز رکی نزشززدشدا ریز
اکدالمررهزدازت ر شز ز هرریزمکشبیررنزتررنوزگزت ر کزقزبررکدزشزز کزجکزررکیز ررکزبکیزش هاررکتز ر کوزگزقیررکتزقررکوزقیررک یهزشز ر شیزاشز ر شنز
دشدبکشییز هزتوکزگزدزو زب شجلز ی زشضوههیزاقکقز ش زشاش هزموکدوزشمنزگزآبکدایزبکدزاشز ر شنزدشدیزترهکدتزدا رکاوزارعقزبرکشادز
ذو زتنوزدازایکازتوکززکزموکز ناکیزاقکقز ش ززکز هزی زاگشزدزو نزوهزتوکزاهحز نشمینزشاه زبی ن.
دازبکتوهزبکشیشو ن گزیو زداجزشز زمکبهزدازپ گمنوزاقکقز ش زدگضرقزشزر شیگزی ورک زا رینایزگزیر گاتگز رهزآیزتکجرهزمورکدوزگز
فزتنیزتاههزشاتنشدزگزشانش زشزشکیزگزاهظزاقکقزته گمننزگزشم کمیزشز زب همزا کمیزباذگلز بکزین.
شقنشبکتزالز زجهقز
زبکدزالز زبیزدشممزذو زموکزمزارشاشزچوکمویزدازک قزشز زمکبهزگزبعوکزکتزآیگزقاهزتک
...زبشکگازبعو زج ک کضیزشاش هزا دزنوزش ق.

زشزویلزگزاهووکنزتهه یز هزج رکازآقرکنز

زیو کزشالزمکبهزبذوکازمردزشز کمبزبعهکظزبیز کتنزگزدازاکاتزتوکزلزگزشم ک زیوکی ویزیکنزالز ز رهزایرکاتکیزشاش رهزبکشیرنز
ا دزن.
کزشاو ش ز
زته کززمی گب شز-زبنز زب ورزشز و زکمیکا کضیر زآب ز ک

06.14.2014

ضمیمه ها:
 -1متن فارسی نامه ارسالی آقای محمد علی طاهری
 -2ترجمه انگلیسی نامه ارسالی آقای محمد علی طاهری
 -5تصکز زشالزمکبهزد و کزسزآقکنزبعونزاهیز کی ن
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