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سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی ادوار تحکيم وحدت

متن کامل گزارش تحليلی کميته حقوق بشر سازمان دانش
آموختگان ايران در مورد طرح امنيت اجتماعی منتشر شد

1387 امرداد 21دوشنبه، 

در سازمان دانش آموختگان ايران برگزار و گزارش تحليلی کميته حقوق" دفاع از امنيت و حريم شخصی"نشست خبری : ادوارنيوز
.بشر سازمان در اين مورد منتشر شد

. در اين نشست خبری دکتر محمد شريف و پروين اردالن نيز به ايراد سخنرانی پرداختند

.گزارش اين سخنرانی ها متعاقبا ارسال خواهد شد

:متن کامل اين گزارش به اين شرح است

) ادوار تحکيم وحدت(گزارش تحليلي کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران 

 »ارتقاي امنيت اجتماعي«در مورد طرح موسوم به 

مجموعه برنامه هايي در حوزه هاي مختلف اجتماعي و امنيتي به اجرا گذاشته  شده  است که) ١٣٨۶(در ايران از ارديبهشت سال گذشته 
در ميان» احساس امنيت«هدف از اجراي اين طرح باال بردن . نام برده مي شود» طرح ارتقاي امنيت اجتماعي«از آنها با عنوان 

است که توسط عالي ترين» طرح جامع عفاف«مقامات نيروي انتظامي گفته اند که اين طرح بخشي از . شهروندان عنوان شده است
مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب شده و بوسيله رئيس جمهور ايران، محمود احمدي نژاد به نيروي انتظامي

. ابالغ شده است

: مجريان طرح

: ، بر عهده چهار مرجع زير است اجراي اين طرح که دادستاني تهران آن را تدوين کرده بنا بر اخبار و اظهارنظرهاي موجود

نيروي انتظامي، - 1

وزارت اطالعات، - 2

سپاه پاسداران انقالب اسالمي و -3

. نيروي مقاومت بسيج- 4

: مراحل مختلف اجراي طرح

،»مبارزه با بدحجابي«را ذيل چند طرح جزيي با عناوين » ارتقاي امنيت اجتماعي«پليس ايران در يک سال گذشته، طرح کلي موسوم به 
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در سطح کشور اجرايي... و » نظارت بر فعاليت شرکت هاي خصوصي«و » برخورد با اراذل و اوباش» «جمع آوري معتادان پرخطر«
. کرده است

نخستين مرحله طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با هدف مبارزه با آنچه از سوي مجريان آن بدحجابي ناميده مي شد از روز اول ارديبهشت
طي اين مرحله، ماموران نيروي انتظامي به همراهي ماموران زن با حضور در اماکن و معابر عمومي اقدام به.  آغاز شد86ماه سال 

بر اين اساس افرادي که بنا به نظر ماموران مشمول برخورد قضايي بودند. تذکر به زنان و دختران در خصوص نوع پوشش آنان کردند
. دستگير و در تهران به بازداشتگاه اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی معروف به بازداشتگاه خيابان وزرا منتقل شدند

طبق آمار اعالم. در اين مرحله تعدادي از بازداشت شدگان با اخذ تعهد آزاد و سايرين جهت تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شدند
ماموران نيروي انتظامي همچنين با.  تن تذکر داده شد3572 نفر دستگير و به 296شده در دو روز اول طرح مبارزه با بدحجابي 

 باب مغازه مورد2838تنها در روز دوم اجراي طرح . حضور در واحدهاي صنفي اقدام به تذکر به فروشندگان اين واحدها مي کردند
 باب مغازه فروش البسه هم در راستاي اجراي اين45 مغازه دار تذکر داده شد و 617بازرسي و بازديد مأموران ناجا قرار گرفته، به 

. طرح پلمپ شد

در بخش دوم اين مرحله از طرح ماموران نيروي انتظامي، اقدام به ارشاد پسران داراي پوشش نامناسب و با آرايش موي مدل غربي
آرده و پس از آن با گرفتن نشاني آرايشگران از اين افراد به پلمب واحد صنفي و معرفي آرايشگر مزبور به دستگاه قضايي مبادرت مي

. ورزيدند

اما در مورد زنان بدحجاب گفته. مجازات پسران دستگير شده، کوتاه کردن موي سر و دادن آدرس سلماني متخلف به نيروي انتظامي بود
گفتني.  قانون مجازات اسالمي، به شهرستان زادگاهشان تبعيد خواهند شد١٩شد چنانچه اين افراد به تذکرات توجه نکنند مطابق ماده 
. است که ميزان تبعيد در قانون پنج سال ذکر شده است

در مراحل بعدي ابتدا جمع آوري معتادان و سپس جمع آوري افرادي که از آنان با لفظ اراذل و اوباش ياد مي شد، در دستور کار نيروي
. انتظامي قرار گرفت

در مرحله برخورد با اراذل و اوباش ماموران ويژه انتظامي در حالي که نقاب بر چهره داشتند به صورت شبانه اقدام به شکستن در
به منظور از بين بردن ابهت اراذل و. منازل اشخاص نموده و با ورود به منزل و ضرب و شتم شديد متهمين را دستگير مي کردند

همچنين ماموران.  تن از آنها آفتابه آويزان کردند و اين افراد را در محل گرداندند30اوباش ، ماموران ويژه نيروي انتظامي بر گردن 
. در اماکن پرجمعيت اقدام به ضرب و شتم دستگيرشدگان نمودند

در اين بين بسياري از. طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با دستگيري توليدکنندگان و دستفروشان سي دي هاي غيرمجاز ادامه پيدا کرد
. فروشگاههاي عرضه محصوالت فرهنگي و چندين انتشارات و کافه کتاب نيز در پي بازرسي ماموران نيروي انتظامي پلمب شدند

نيروهاي پليس در ادامه طرح ارشادي خود به کنترل خريدهاي زنان در مراکز خريد پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کيف و
به دليل کمبود نيروي زن، نيروهاي مرد پليس نيز در کنترل لباسهاي خريداري شده مداخله. روئيت لباس هاي خريداري شده مي کردند

. داشتند
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چندي بعد و در بخش ديگري از اين طرح نيروي انتظامي به جمع آوري گيرنده هاي ماهواره در تهران و برخي ديگر از شهرهاي
اي راهمزمان اکيپ هاي نيروي انتظامي به بازرسي از مجتمع هاي مسکوني پرداخته و هزاران آنتن و گيرنده ماهواره . کشور پرداخت

. از منازل شخصي شهروندان جمع آوري کردند

در اين فصل پليس اعالم نمود که با مانتوهاي تنگ و چسبان و نيز چکمه هاي بلند. طرح مبارزه با بدحجابي در زمستان نيز ادامه يافت
. به عنوان مصاديق بدن نمايي برخورد خواهد کرد

 طرح امنيت اخالقي و اجتماعي ويژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنيت براي بانوان در سطح استان تهران87از ابتداي سال 
. به اجرا درآمد

شرآت هاي خصوصي آه موازين مد نظر آنها در پوشش کارمندانشان رعايت نمي شد، را مرحله کمي بعد نيروي انتظامي برخورد با
فرماندهان نيروي انتظامي در اين مورد اعالم کردند که در اجراي اين طرح .جديدي در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي عنوان کرد

نظارت دقيق تري بر فعاليت شرآت هاي خصوصي صورت مي گيرد تا اگر روابط ناسالمي در آن جا ايجاد شده، روابط آنترل شده و
. در صورتي آه خالف هايي در آن جا مشاهده شد، برخورد شديدتري صورت گيرد

بر اين اساس در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پليس پايتخت طرح برخورد با بدحجابي در شرآت هاي خصوصي و
مراآزي نظير آافي شاپ ها، آافي نت ها، تاالرها و رستوران ها را در دستور کار خود قرار داده و با مراجعه به اين مراکز اقدام به

تذکر به افراد و در مواردي نيز بازداشت و پلمب مراکز مورد نظر نموده و به زعم خود با اخالل آنندگان امنيت و قانون شكنان به شدت
. برخورد کرد

اين طرحدر اجراي . در سال جاري و در ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پليس به بازرسي از آتليه هاي عکاسي ها پرداخت
 مراجعه آرده  و بعد از مشاهدهآه با هماهنگي  اداره اماکن و مراجع قضايي انجام گرفت، مأموران به برخي از واحدهاي صنفي عكاسي 

 .گرفته اند موارد تخلف،  برخي واحدهاي ياد شده توسط پليس پلمب و تعدادي نيز اخطار آتبي

ناميده است، ازاول مرداد ماه سال جاري» زنان بدپوشش«در ادامه اين روند از سوي مقامات رسمي اعالم شد برخورد پليس با آنچه 
به دهها هزار زن» ارتقاي امنيت اجتماعي«اين در حالي بود که طي ماه هاي گذشته نيروهاي پليس درقالب طرح . شدت خواهد گرفت

. درخصوص نحوه لباس پوشيدن وآرايش در مکان هاي عمومي وحتي داخل خودروهاي خود تذکرداده اند

به مدارس ارائه شده است تا اقدامات الزم نسبت به آنچه فرهنگ سازي» حجاب وعفاف«طي ماه هاي گذشته همچنين دستورالعمل 
اين درحالي است که درهمه سالهاي پس ازانقالب،. درخصوص ترويج فرهنگ حجاب ناميده شده است، ازسنين کودکي انجام گيرد

معلمان امورترييتي وپرورشي و ديگر اجزاي آموزش و پرورش و نهادهاي عمومي و رسانه هاي فراگير مانند صداوسيما و راديو،
. به شمار مي رفته اند» فرهنگ حجاب«همواره ازمروجان 

 تن از محکومان محاکم هفته29در عين حال با ادامه طرح مقابله با اراذل و اوباش که همراه با دستگيري تعدادي ازآنها بوده است، 
. گذشته به صورت دسته جمعي اعدام شدند

: طرح هميشگي

103کردن اين طرح، بودجه اي بيش از دائمي اعالم کرد که در سال جاري در راستاي ) ناجا(معاون حقوقي و مجلس نيروي انتظامي 
 .يافتميليارد تومان به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اختصاص خواهد 

 برخي از آمارهاي منتشره در مورد موارد برخورد انتظامي با شهروندان

منابع آمارهاي مورد اشاره در اين بخش اخبار و اطالعيه هاي رسمي مراجع قضايي و انتظامي و يا گفتگوهاي خبري مقامات ذي: تذکر
. بايد توجه داشت که اين آمارها همگي مربوط به دوره هاي زماني محدود و نه تمامي مدت اجراي طرح است. ربط بوده است
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 استان اصفهان، کردستان، اردبيل،10 زن و مرد در 14635يک ماه پس از آغاز طرح مبارزه با بدحجابي در استان هاي مختلف 
 هزار نفر67مازندران، گيالن، خراسان شمالي، مرکزي، سمنان، خوزستان، فارس و فرودگاه ها و ايستگاه هاي قطار دستگير شدند و 

. نيز به خاطر پوشش خود تذکر دريافت کردند

6 نفر فرم تعهد ارائه گرديد، به 1000در راستاي اجراي اين طرح به . طرح مبارزه با بدحجابي در اصفهان از ابتداي فرودين آغاز شد
تنها.  نفر به مراجع قضايي معرفي شدند90 نفر نيز دستگير گرديدند آه نزديك به 215هزار بد حجاب به صورت لساني تذآر داده شد و 

 نفر نيز45 نفر پس از دستگيري با اخذ تعهد آزاد شدند و 240 نفر از سوي ماموران تذکر دريافت کردند، 1200در يک ماه ارديبهشت 
. بازداشت شدند

فرمانده انتظامي استان آردستان در اين مدتبه گفته .  نفر در آردستان دستگير شدند317طي يک ماه اجراي طرح مبارزه با بدحجابي 
 واحد256همچنين طي يک ماه .  نفر از آقايان با تيپ غيرمتعارف ارشاد شدند350 نفر از بانوان بدحجاب و 849تعداد يك هزار و 
 واحد آرايشگاه زنانه6 واحد صنفي فاقد پروانه، 206شامل "واحدهاي پلمپ شده به گفته فرمانده انتظامي کردستان . صنفي نيز پلمپ شد

 واحد آافي نت به14 موبايل فروشي به دليل نصب آهنگ و تصاوير مبتذل بر روي موبايل، 29به دليل عدم رعايت موازين شرعي، 
 نفر به اتهام رابطه نامشروع در14وي در عين حال گفت که . بوده اند" هاي غيراخالقي و يك واحد آافي شاپدليل وارد شدن در سايت 
. اين اماکن بازداشت شدند

.  نفر دستگير شده اند90 هزار تذکر داده شده و 3در استان اردبيل تنها در يک مقطع زماني، در چارچوب اين طرح به 

روزنامه کيهان با ارائه اين آمار مدعي.  نفر در استان مازندران دستگير شدند900 هزار و 6طي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 
 موتور سوار مزاحم نيز طي يک ماه در1700به نوشته اين روزنامه .  نفر از مروجان علني فساد بودند900 هزار و 6شد که همه اين 

. مازندران دستگير شدند

 نفر تحت579 نفر از افراد بد حجاب تذکر گرفتند و 718 هزار و 9در اجراي طرح مبارزه با بدحجابي از ابتداي ارديبهشت سال جاري 
. عنوان مزاحمان  خياباني   و اراذل  و اوباش  دستگير شدند

 نفر آه پوشش آنها مغاير با جامعه 11 هزار نفر تذآر داده شد و 13در خراسان شمالي در مدت اجراي طرح مبارزه با بدحجابي به 
نيروي انتظامي با مرآز توليد و عرصه مانتوهاي آوتاه و شال هاي باريك برخورد آرد آه. اسالمي بود به مراجع قضايي معرفي شدند

.  مورد از واحدهاي صنفي غيرمجاز پلمپ شدند48در اين رابطه 

.  نفر در اين مدت دستگير شدند2540در استان خوزستان .  نفر دستگير شده بود158آمارها در استان سمنان حاکي از 

 نفر از مراجعان به فرودگاه ها با تذآر پليس135هزار و 17همچنين طي اجراي طرح برخورد با بدحجابي و ارتقاي سطح امنيت اخالقي 
 نفر خانم بدحجاب آه رعايت شئونات50 نفر مرد دستگير و به دادسرا اعزام شدند و از مسافرت 50 نفر زن و 80تعداد . مواجه شدند

اسالمي را ننموده بودند در پروازهاي داخلي و خارجي ممانعت به عمل آمد 

 نفر در اين خصوص تذکر دريافت560 هزار و 2طرح مبارزه با بدحجابي در قطارها و ايستگاه هاي راه آهن نيز اجرا شد و تاکنون 
163 نفز تذکر شفاهي دريافت کردند، 2399به گفته مقام ذي ربط در طي يک هفته اول اجراي اين طرح توسط پليس راه آهن . کردند

.  نفر نيز به دادگاه معرفي شدند2نفر دستگير شدند و پس از اخذ تعهد آزاد شدند و 

 تن به دليل اين آه هنگام781 تن دستگير شدند که از اين ميان بنابر اعالم مراجع رسمي 1300در مرحله مبارزه با اراذل و اوابش 
 تن بر اساس نظر قاضي پرونده با سپردن قرار وثيقه آزاد و در اين180دستگيري، جرمي مرتكب نشده بودند، با اخذ تعهد آزاد شدند، 

با اين حال طبق گزارش آميته گزارشگران حقوق بشر اکثريت بازداشت شدگان به سوله ي واقع در.  تن به زندان معرفي شدند160بين 
بنابر اين گزارش متهمان در اين مکان حق استفاده از هواخوري را نداشته و در روز تنها يک بار حق استفاده از. کهريزک منتقل شده اند

روزي يک ليوان آب به عنوان جيره آنها در نظر گرفته شده، و روزانه تنها يک وعده غذا دريافت مي کنند. سرويس بهداشتي را داشته اند
بازداشت شدگان در سوله کهريزک به دفعات مورد ضرب و شتم و. که معموال سيب زميني پخته به همراه تکه اي نان و يا تخم مرغ است
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در گزارش آميته. دست کم ده تن بر اثر جراحات وارده و عدم مراقبت پزشکي در اين مکان جان سپردند. شکنجه فيزيکي قرار گرفته اند
گزارشگران حقوق بشر از قول آزاد شده گان آمده که پليس با شکنجه هاي مختلف از جمله کشيدن ناخن ها آنان را وادار مي کرده  است تا به

. جرايمي که مرتکب نشده بودند، اعتراف کنند

نفر 35سال گذشته مجموعًا .  بازداشت شده بودند، در سي و يکم اين ماه به دار آويخته شدند86دوازده تن از افرادي که اول مردادماه 
اين تعداد در حالي اعدام شدند که فاصله ميان زمان دستگيري تا. اوباش در قالب مرحله اول اين طرح اعدام شدندتحت عنوان اراذل و 

گفته شد که در بسياري از پرونده ها کيفرخواستي وجود نداشت، همگي متهمين از حق. کرد¬لحظه اعدامشان از يک ماه تجاوز نمي
٨ زنداني سياسي از ايل قشقايي که ٢. اند و مراحل دادرسي در مورد هيچ کدام به درستي طي نشده بود¬دسترسي به وکيل محروم بوده

. سال قبل بدليل درگيري با سپاه زنداني شده بودند نيز در ميان اراذل و اوباش اعدام شدند

 نفر به مقر انتظامي39880ازين تعداد .  هزار نفر تذآر ارشادي داده شد977همچنين با گذشت چهار ماه از طرح مبارزه با بدحجابي به 
.  نفر به مقام قضايي ارجاع شدند3988منتقل و از آن ها تعهد آسب شد و

.  تن در آل آشور دستگير شدند4209گفتني است در طول طرح جمع آوري ازادل و اوباش 

 درصد از بازداشت شدگان در طرح امنيت اجتماعي نيروي٨۵همچنين در همايش همايش ارتقاء امنيت اجتماعي و اخالقي گفته شد که 
.  سال سن داشته اند٢۶ تا ١۶ بين ٨۶ ماه اول سال ۶انتظامي طي 

. ساله و مابقي در سنين باالتر قرار داشتند درصد دستگيرشدگان شانزده تا بيست وشش ٨٢در طرح مبارزه با بدحجابي نيز 

 درصد٩٠شود ¬مي ناميدند و معموال شامل فيلم و موسيقي غيرمجاز مي»اقالم ضد فرهنگي«در زمينه آنچه مقام هاي دولتي آن را
.  سال قرار دارند٢۶ تا ١۶ درصد بازداشت شدگان به علت تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره نيز در سنين ٧٠دستگيرشدگان و 

کنترل پوشش مردم خصوصا زنان ، حضور گسترده ماموران پليس در فروشگاههاي و مراکز خريد ، بازرسي فروشگاهها توسط
ماموران و تاکيد به جلوگيري از ورود زناني که به زعم پليس بد حجاب هستند به فروشگاهها منجر به کاهش فروش و توليد پوشاک در

در اين بخش توليدکنندگان و. ايران ، برگشت خوردن بخشي از توليدات و وارد آمدن فشار هرچه بيشتر بر صنعت پوشاک ايران شد
.  درصدي تقاضا مواجه شدند60 تا 40فروشندگان البسه با کاهش 

 طرح امنيت اخالقي و اجتماعي ويژه بانوان با هدف ارتقا و توسعه احساس امنيت براي بانوان در سطح استان تهران87از ابتداي سال 
 نفر از آساني آه به گفته نيروي انتظامي براي414 هزار و 6در طول اجراي اين طرح در سه ماهه اول سال تعداد . به اجرا درآمد

 نفر از دستگير شدگان با اخذ5492تعداد . بانوان مزاحمت ايجاد آرده و موجب سلب امنيت و آسايش از آنان شده بودند، دستگير شدند
 نفر از زنان98همچنين در طول اين طرح تعداد يك هزار و .  نفر نيز با پرونده تحويل مراجع قضايي شدند924تعهد آتبي آزاد و تعداد 

 نفر با اخذ تعهد آتبي آزاد954بدحجاب آه با پوشش خود عفت عمومي را جريحه دار مي آردند، در استان تهران دستگير و از اين تعداد 
 نفر از زنان خياباني و دايرآنندگان مراآزي که از آنان با197و نيز .  نفر نيز با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند114و تعداد 

. شد، دستگير و همگي آنان با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند¬عنوان مراکز فساد ياد مي

. فيلمبرداري را توسط نيروي انتظامي تاييد کرد واحد عکاسي و 25در همين ارتباط بازرس اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران پلمپ 

مصاديق بدحجابي 

مانتو يا لباس هاي چسبان و در- ٣مانتوهاي کوتاه - ٢شلوار کوتاه - ١: مصاديق بدحجابي در ابتداي اجراي اين طرح اينگونه اعالم شد
ناامن«اما دامنه برخورد در روزهاي بعد به عناوين مبهمي چون . روسري يا شال هاي کوتاه و کوچک که موها را نمي پوشاند- ۴نهايت 

. کشيده شد» مظاهر علني فساد و ناهنجاري رفتاري«و » اراذل و اوباش«، »کنندگان معابر

 بحران جرايم و مجازاتهاي غيرقانوني
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که به موجب قانون اساسي، قانون مجازات اسالمي، اصول عقلي و شرعي در نظام» قانوني بودن جرم و مجازات«عدم رعايت اصل 
حقوقي ايران به رسميت شناخته شده است، يکي از بحرانهاي جدي است که زمينه ساز چنين طرحهايي و در نهايت تضييع حقوق قانوني

. شهروندان است

به موجب اين اصل جرم و مجازات بايستي براساس قانون تعيين شود، حدود و تغور هر جرم و تعريف آن تنها به واسطه قانون مشخص
. ميزان و نحوه اجراي مجازات براي مرتکبان و مجرمان نيز بايستي به موجب قانون باشد, مي شود و تعيين نوع

به طور مشخص در نظام. است» شرارت«و » بدحجابي«دو عنوان مجرمانه که دائما در چارچوب اجراي اين طرح از آنها ياد مي شود 
 قانون مجازات اسالمي زنان بدون حجاب مستحق مجازات حبس از ده روز تا دو ماه و يا638حقوق کيفري جاري تنها در تبصره ماده 

و حدود و مصاديق» حجاب شرعي«با اين حال، عدم تعريف مشخص از . از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي شناخته شده اند
آن عمال اين ماده از قانون مجازات اسالمي را فاقد مصداق مشخص و واضح کرده است چه آنکه در متون فقهي و آراء فقها نيز اجماع

نيروي انتظامي اما چنانکه ذکر شد، با برشمردن مصاديق بي حجابي به موجب يک. کاملي بر سر مصاديق اين واژه موجود نيست
و» قانونگذاري«دستورالعمل داخلي خود، امري خالف قانون انجام داده است و با خارج از شدن از صالحيت ذاتي خود به حيطه 

بي شک، دستورالعمل و بخشنامه هاي نيروي انتظامي. که هر دو اين امور متصديان خاص خود را دارد، وارد شده است» تفسير قانون«
آشنا شده و عدم رعايت» حجاب شرعي«در زمره منابع فقهي و شرعي نيست تا شهروندان به موجب صدور اين فرمان نامه ها با حدود 

در اين زمينه بايد گفت، مجازاتهايي که به طور رسمي و غير. قلمداد شده و مستوجب تحمل کيفر شود» عدم رعايت حجاب شرعي«آنها 
دستگير مي شوند، اعمال مي شود نيز اوال از آنجا که» بي حجابي«رسمي نيز در حق شهرونداني که از سوي نيروهاي انتظامي به اتهام 

ضابط قضايي حق قضاوت و اعمال مجازات نداشته نامشروع بوده و ثانيا به دليل عدم تطابق با مجازاتهاي مندرج در قانون مجازات
. غيرقانوني مي باشد...) که به طور مثال اخذ جريمه پنج هزار توماني بوده و نه اخذ تعهدنامه و (اسالمي در اين خصوص 

که البته در ده ها مورد نيز انتساب آن موجب اعدام شهروندان شد نيز از جمله مواردي» شرارت«ورود عنوان مجرمانه جديد به نام 
عدم تعريف قانوني چنين جرمي و نيز اعدام دسته جمعي ده ها متهم به جرايم. است که در قوانين جزايي نامي از آن در ميان نيست

جرم و مجازاتي که. گوناگون تحت اين عنوان کلي نيز يکي از موارد عمده چالش برانگيز حقوق بشر طي هفته هاي اخير بوده است
. جايگاه قانوني مشخصي براي آن يافت نمي شود

 حقوقي که به موجب اين طرح نقض مي شوند

ادوار تحکيم(بنا بر اطالعات ارائه شده در باال، مشاهدات عيني و گزارشهاي واصله کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران 
اعالم مي کند که تعاريف ارائه شده در اين طرح و نيز رويه ها و شيوه هاي اجرايي اعمال شده ناقض حقوق بشر بوده و بر) وحدت

اساس موازين جهاني حقوق بشر و قوانين داخلي تضمين کننده اين حقوق، ادامه اجراي اين طرح نه تنها کمکي به ارتقاي امنيت اجتماعي
. نمي کند بلکه موجب صدمه به امنيت فردي و اجتماعي شهروندان است

کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت در ادامه مهمترين مواردي که به موجب اين طرح مورد خدشه قرار گرفته و نقض شده اند
. را پس از تبيين اجمالي هر حق، تحليل کرده است

حق بر امنيت 

انسانها در گذشته،  براي هر گوشه اي از زيست شان؛ براي زاده شدن،. آدمي، بايد آزاد باشد آه زندگي آند و حق دارد امنيت داشته باشد
آن روزها، هستي رعيت به تبعيت  آردن او و. ازدواج آردن، و حتي چه گونه مردن، بازيچه قدرت حاآم و مستحيل در آيين جمع بودند

باشند، نيازي ندارند، در» وجود داشته«امروزه اما، شهروندان براي آنكه . گم شدن اش در در مناسبات و آيين جمع بود آه معنا مي يافت
بشر بودن شهروند در جهان امروز، به رشته اي از روابط ومناسبات . گام اول با تعلقات شان به آداب و رسوم جمعي شناسايي شوند

خوراك و پوشاآي آه آزادانه مصرف مي آند، لباسي آه به خواست خودش مي پوشد،  اطالعاتي آه بدون آنترل آسب: خصوصي اش است
اين شهروند بودن نيست آه ما را محق مي سازد. حق دارد همه اينها را از تجسس و از درازدستي هر آسي مصون نگه دارد... مي آند و

.تا آزاد باشيم و امنيت شخصي داشته باشيم، به عكس، آزاد زندگي آردن و مصون بودن از دست دراز ي هاي قدرت،  شرط شهروندي است
هم از اين روست آه ماده سوم اعالميه جهاني حقوق بشر، اين مهم را تصريح. تحقق اين مولفه ها است آه شهروندي را معنادار مي سازد

». هرکس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد: «اين ماده اشعار مي دارد. داشته است
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طرح امنيت اجتماعي گرچه داعيه دار حفظ و ارتقاي امنيت عمومي است، ليکن چنانچه در ادامه خواهد آمد با نقض گسترده حقوق
شهروندي و بشري شهروندان که به موجب قانون اساسي، قوانين عادي، معاهدات جهاني الزم االجراء تضمين شده اند، عمال در راستاي

. کاهش ضريب امنيت فردي و در نتيجه امنيت عمومي شهروندان قابل تفسير است

بارزترين دليل براي نقض حق آنها بر امنيت است که از قضاء توسط» خدشه به مصونيت، آرامش، آزادي، حريم و حيثيت شهروندان«
. مورد خدشه و تحديد قرار مي گيرد» ارتقاي امنيت اجتماعي«ماموران موظف به تامين امنيت و در چارچوب طرحي تحت عنوان 

 حق بر حريم خصوصي

حقوق بشر، از همان آغاز و از همان ماده اول اعالميه جهاني حقوق. حريم خصوصي؛ از جمله اصول اوليه و بنيادين حقوق بشر است
اما آيا انسان جز با حريمي آه در. بشر بر اين مبنا شكل گرفته است آه انسان و مايملک او را از تعدي قدرت هاي فرابشري مصون دارد

آن مي زيد، قابل تصور است؟ آيا انسان را مي توان بيرون از حريم هايي آه او را دربرگرفته اند، در خاطر آورد؟ بي شك تفكري آه
، الزاما، حقوق حريم شخصي آدمي است؛ همين مي آوشد حقوق بشر را بيرون از شعارزدگي درك آند، تصديق مي آند آه حقوق بشر

.زندگي خصوصي، خانوادگي، خانه يا مکاتبات، شرافت و حيثيت فرد، حتي خودرو يا محل آار آدمي: حريم هايي آه آدمي را مي سازند
منابع( آن ميثاق17 اعالميه يا 12ماده اول اعالميه جهاني يا ماده هفت ميثاق حقوق مدني و سياسي، در پرتو، ملصق و منضم به ماده 

البته مي توان هردم از تلويزيون، راديو، روزنامه يا تريبون هاي سخنوري دولتي،. است آه معنا و مفهوم مي يابد) قانوني حريم خصوصي
از حفظ حقوق شهروندي و آزادي هاي افراد، داد سخن داد و براي اين مفاهيم، آارناوال راه انداخت، ولي وقتي در عمل، حاکميت مدعي
نه نامه هاي افراد و مكالمات شان را محترم بشمارد، نه حق انتخاب پوشش آنها را و نه زير و باالي منازل شهروندان را، آنگاه واقعا از

از اين رو معيار مراعات موازين حقوق بشر اوال مصون بودن حق افراد براي داشتن. حقوق بشر جز مشتي پرستيژ و شعار برجا نمي ماند
به طور کلي امنيت يعني اطمينان از تداوم وضع مصونيت و بر اين اساس تنها فردي مي تواند. حريم خصوصي امن و بي مزاحم است

. مطمئن باشد آه حقوق و آزادي هايش پايمال نمي شود آه  گاه و بيگاه، با هر بهانه اي، حريم خصوصي آه گرداگرد اوست، شكسته نشود

بنابر درك آزادي  خواهانه و حقوق بشري نظم و امنيت عمومي، امنيت و قانون صرفا وقتي معنا مي يابد آه حريم و حوزه زندگي فردي ما
امنيتي آه قرار است به بهاي شكسته شدن پياپي حرمت زندگي شهروندان حاآم شود، از ريشه معنا و مفهوم امنيت و. ضمن آنها حفظ شود

ها باامنيت، معناي پيشيني ندارد آه الزاما همه متقاعد شوند تن. اين چنين امنيتي به آل، با بي امنيتي هم بستر است. نظم را از دست داده است
امنيت از جمله، تحت درك و فهم حقوق بشري، با مصونيت دائميِ حريم آزادي هاي افراد. پليس يا با دادگاه است آه امنيت به دست مي آيد

 اعالميه جهاني حقوق بشر يا ماده هفت ميثاق حقوق مدني  و سياسي، از قانون انتظار دارد آه افراد12هم ازين روست آه ماده . هم معناست
مگر بدون احترام به حريم شخصي افراد، مي توان حقوق: «بنابراين در واقع بايد پرسيد. را در برابر تجاوز به حريم شان، حمايت آند

» بشري شان را مراعات آرد؟ و مگر با زير پا گذاشتن حريم خصوصي آنها و آزادي هاي شان، امنيتي براي عموم و جامعه باقي مي ماند؟

از منظر منابع اسالمي و اخالقي نيز لزوم حفظ حريم افراد به رسميت شناخته شده است، احاديث و روايات متعدد از پيامبر اسالم به ويژه
قاعده ضرار به عنوان يکي از قواعد بنيادي حقوق اسالمي، اصوال بر ترجيح حق بر حريم خصوصي حتي بر. در اين زمينه تاکيد دارد
امام اول شيعيان تاکيد مي کند که زماني که در حکومت او به حريم شخصي يک بانوي غيرمسلمان تعدي شود،. حق مالکيت استوار است

. به دليل مسئوليتي که در حفظ امنيت افراد براي خود قايل است، حتي مرگ را براي خود قابل پذيرش مي داند

حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص:«اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسالمي در تاييد اين حق بشري اشعار مي دارد
همچنين اصل بيست و پنجم قانون اساسي نيز بر زواياي ديگري از». از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند

. حق حريم خصوصي تاکيد مي کند

بارزترين ويژگي نقض حقوق بشر در طرح امنيت اجتماعي و ارشاد» تعدي بدون مجوز قانوني و قضايي به حريم خصوصي افراد«
در شيوه هاي اجرايي اين طرح حريم خصوصي شهروندان، از عابرين پياده در معابر شهري گرفته تا اتومبيل هاي شخصي. است
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تجسس بدون مجوز مشخص در نسبت و ارتباط زنان. شهروندان، مراکز کسب و کار خصوصي آنها مورد تعدي و تفتيش قرار مي گيرد
و مردان نيز يکي عمده ترين رويه هاي خالف قانون و ناقض حقوق بشر است که از سوي نيروهاي انتظامي در جريان اجراي طرح

. امنيت اجتماعي پي گيري مي شود

 منع بازداشت خودسرانه و حق دسترسي به دادرسي عادالنه

درست از زماني آه شهروندان توانسته اند در چرخه قدرت سياسي و اقتصادي يك جامعه حرفي براي گفتن داشته باشند و درست
مجريان/به اين دليل آه ميثاق جمعي شهروندان يك اجتماع با حاآمان شان، قانون، است، همه چيز بايستي از قبل در مناسبات ميان ناظمان

اين آه ما چه زمان مرتكب جرم مي شويم و چه گونه و چه ميزان مجازات خواهيم شد و به ويژه و: قانون و شهروندان قابل پيش بيني باشد
مرتكب جرمي باشيم، نيروي ناظم و پاسبان قانون و اجراي آن، براساس چه موازين و مقرراتي ما را به پيش گاه عدل/خصوصا اگر متهم

و قانون مي آشاند؟ تنها زماني شان و فراگيري قانون حفظ خواهد شد، آه شهروندان و ناظمان قانون،  در فرآيند اجراي قانون و مقابله با
بازداشت خودسرانه شهروندان از قضا، محتوا و موازين قانوني را با ترديد. شكستن حريم آن با قواعدي روشن سروآار داشته باشند

اين فرآيند، مرز باريك ميان حفظ. مواجه مي سازد و شهروندان را با زور صرفي روبه رو مي سازد آه قاعده و رسمي بر آن حاآم نيست
احدي:« اعالميه جهاني حقوق بشر، تصريح مي آند9ماده . حرمت بشري و نظم جامعه را نه تنها پاس داري نمي آند آه مخدوش مي سازد

. ميثاق حقوق مدني و سياسي اين مهم را اشعار مي دارد9 ماده 1هم چنان آه بند ...» را نمي توان خودسرانه بازداشت، حبس يا تبعيد آرد
دادگستري، مرجع تظلمات عمومي و قوه قضائيه از طريق. برخودار بودن از حق دادرسي عادالنه نيز در همين زمينه معنا مي يابد

 اعالميه جهاني حقوق بشر به همين حق11و10ماده . دادگاه ها در مقام رسيدگي و صدور حكم، مسؤول تحقق عداالت و ميثاق قانون اند
اين اصل پذيرفته شده آه اگر.  ميثاق حقوق مدني و سياسي هم بر اين نكته توجه مي دهد14 ماده 3بشري اشاره دارد، آما اين آه بند 

مصاديق و مظاهر قانون شكني هرچه سريع تر به جزاي اعمال شان برسند، امكان تكرار ارتكاب جرم را آاهش خواهد داد، گه گاه نزد
مجريان قانون به اين توهم بدل مي شود آه با دور زدن و ناديده انگاشتن نهادها و موازين حقوقي در يك تعقيب قانوني، مي توانند نظم

اما دور زدن الزامات و مقتضيات دادرسي عادالنه نه تنها صرفه جويي. قانوني را زودتر برقرار سازند و دستيابي به هدف را تسريع آنند
. در وقت و انرژي و نيز تسهيل اجراي قانون نيست آه شكستن حرمت قانون و حقوق شهروندان را به امري مرسوم تبديل مي آند

هيچکس نبايد تحت. هر کس حق آزادي و امنيت فردي دارد« ميثاق حقوق مدني سياسي مقرر مي دارد 9به هر حال چنانکه ماده 
هيچ کس نبايد از آزادي خود محروم شود مگر در صورتي که قانون و مقررات آئين. بازداشت و يا دستگيري خودسرانه قرار گيرد

به اين تعبير بازداشت افراد هرچند کوتاه مدت تنها با توسل به حکم قضايي دادگاهي مستقل و صالح و برپايه داليل.» دادرسي حکم کند
24در شکل ديگر تنها زماني که جرمي علنا در منظر ضابط قضايي ارتکاب يابد امکان بازداشت . کافي و قابل تامل امکان پذير است

اينها اصولي و قواعدي است که اصل سي و دوم قانون اساسي و مواد متعددي از. ساعته متهم براي نيروي انتظامي فراهم خواهد شد
.  تاييد کننده و متضمن آنهاست24قانون آيين دادرسي کيفري از جمله ماده 

گشت«با اين حال يکي از شيوه هاي معمول در اجراي طرح امنيت طي چند ماه اخير استقرار تيم هاي عمليات پليسي تحت عنوان 
اين تيم هاي پليسي با در اختيار داشتن اتومبيل هايي که ظرفيت نزديک به ده سرنشين را دارند، بنا به تشخيص فردي. بوده است» ارشاد

يا جمعي خود و بدون در دست داشتن يک حکم قضايي مشخص و مرتبط با فرد بازداشت شده اقدام به بازداشت زنان و مرداني مي کنند
چنين بازداشت هايي عموما محدود به چند ساعت بازداشت در اين اتومبيل ها. که سيماي ظاهري آنان از منظر آنها مطابق معمول نيست

بوده و نهايتا بدون مراجعه به مرجع قضايي منجر به آزادي بازداشت شده مي شود، گرچه در مواردي نيز اين بازداشت ممکن است
به اين شکل بايد گفت نيروي انتظامي بدون. چندين روز به طول بيانجامد و منجر به تشکيل پرونده قضايي براي بازداشت شده گردد

اينکه چنين اختيار يا مجوز قانوني داشته باشد، اقدام به برپايي بازداشت گاه هاي منقول در ميادين و معابر شهرهاي مختلف کشور نموده
است، بازداشت گاههايي که البته حکم به بازداشت و آزادي شهروندان در آنها نه از سوي يک مقام قضايي بلکه توسط تعدادي از

. ماموران انتظامي صادر و اجرا مي شود

در گزارشي که بر روي سايت اطالع رساني نيروي انتظامي نيز منتشر شده " فرمانده انتظامي استان تهران"سردار عليرضا اکبرشاهي 
 نفر با اخذ تعهد954 نفر از زناني داده است که به گفته او بدحجاب بوده اند که از اين تعداد 68است، خبر از دستگيري يک هزار و 

. اين البته آماري است که تا اوايل خردادماه منتشر شده است.  نفر با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند114کتبي آزاد و تعداد 

به اين ترتيب نيروي انتظامي با اجراي طرح امنيت اجتماعي عالوه بر اينکه با بازداشت هاي بدون دليل و بدون حکم قضايي آزادي
حق شهروندان در برخورداري از يک دادرسي» بازداشتگاه هاي خياباني«شهروندان را نقض مي کند، عمال با به راه انداختن محاکم و 

. عادالنه که از مهمترين موارد آن محاکمه توسط محاکم قضايي صالح و مستقل است را نيز نقض مي کند

حق بر منع شکنجه 
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)فعل يا ترك فعل(شكنجه در لغت به  معناي آزار، اذيت، تعذيب، ايذا، رنج و عذاب متهمان يا مجرمان است و در حقوق به اعمالي 
اين موضوع در اعالميه جهاني حقوق بشر به طور. شكنجه گفته مي شود آه نسبت به شخص،افزون  بر آنچه قانون تعيين نموده روا گردد

احدي را نمي توان تحت شكنجه يا: « ماده پنجم از اعالميه جهاني حقوق بشر اشعار مي دارد.  اعالم شده است5واضح و صريح در ماده 
ماده هفتم از ميثاق حقوق مدني سياسي که» . مجازات يا رفتاري قرارداد آه ظالمانه و يا برخالف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد

هيچکس نبايد در معرض شکنجه يا رفتار: « قانون مدني در زمره قوانين داخلي کشور است نيز مقرر مي دارد9به موجب ماده 
...». تحقيرآميز و مجازات غير انساني و وحشيانه قرار گيرد

اين حق يعني مصون ماندن آدمي از رفتارهاي تحقيرآميز، خشن و ظالمانه اعم از آن که چنين اعمالي نسبت به روح و يا جسم فرد وارد
. شود، به کرات در مراحل مختلف اجراي طرح امنيت اجتماعي مورد نقض قرار گرفته است

چنانکه گفته شد، يکي از مراحل اين طرح مقابله با ناامني حاصل از جرايم: شکنجه و رفتار ظالمانه و تحقيرآميز عليه متهمان به شرارت
مجرمان«فارغ از لزوم حفظ امنيت شهروندان در برابر . سامان يافته توسط افراد شرور در نقاط مختلف شهرها اعالم شده است

که قطعا نيازمند اقدامات پيشگيرانه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي پيش از اقدام به درگيري هاي پليسي است، نوع رفتار» خطرناک
مانند ضرب(ماموران ويژه نيروي انتظامي در عمليات هاي شبانه عليه اين متهمان به شرارت و نمايش چنين اعمال خشن و تحقيرآميزي 

جسمي و رواني» شکنجه«از مصاديق بارز ...) و شتم، کشاندن بر روي زمين، تحقير و توهين لفظي، آويزان کردن آفتابه به گردن و 
توهين و تحقير حتي در حق خطرناک ترين مجرمان به ويژه زماني که در اختيار ماموران انتظامي قرار دارند امري بي حاصل. است

. در جهت ارتقاي امنيت اجتماعي بوده و نقضي آشکار در حق شهروندان متهم است

مقابله با آنچه نيروي انتظامي آن را بي حجابي و يا بدپوششي مي داند توسط گشت: ايذاء و آزار زنان و مردان توسط گشت هاي ارشاد
مي باشد از مراحل عمده» پليس امنيت اخالقي«هاي ارشاد که زير مجموعه يکي از بخش هاي سازماني نيروي انتظامي تحت عنوان 

گشت هاي چند نفره پليسي متشکل از چند پليس مرد و زن است که با استقرار در ميادين و معابر به ارائه. طرح امنيت اجتماعي است
صرف ارائه چنين تذکر و خطابي به يک شهروند بر اساس موازين حقوق بشر تجسس. تذکر در مورد پوشش شهروندان اقدام مي کنند

که در اسناد بين» رفتار تحقيرآميز«در احوال شخصيه شهروندان است و خصوصا زماني که نوع و شرايط چنين تذکراتي بررسي شود، 
چنين تذکرهايي در برخي. المللي حقوق بشر از مصاديق شکنجه محسوب مي شود، امري است که به وقوع آن به وضح قابل اثبات است

موارد و به ويژه زماني که شهروندي بر حق قانوني خود تاکيد کرده و به نحوه رفتار غيرقانوني ماموران اعتراض مي کند منجر به
برخورد ماموران گشت هاي ارشاد با شهروندان مي شود، برخوردهايي که توام با ضرب و شتم و رفتارهاي تحقيرآميز در حق افراد

تاکنون از مصاديق چنين برخوردهاي غيرانساني و ظالمانه اي چندين فيلم و عکس بر روي سايت هاي اينترنتي منتشر شده و به. است
. طور روزمره چنين رفتارهايي در خيابان هاي شهر براي عموم شهروندان قابل روئيت است

آزادي رفت وآمد 

 ميثاق حقوق12ماده ). ، اعالميه جهاني1بند-13ماده ...»(هرآس حق دارد آه در داخل هر آشور، آزادانه عبور و مرور آند«
هر کس بطور قانوني بايد در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب«مدني وسياسي نيز اين مهم را گوشزد مي آند و اشعار مي دارد

از اين منظر، از سويي به سوي ديگر جهان رفتن و در داخل هر آشور آمد  وشد داشتن، مستلزم». آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد
از اين رو، اوال آزادي و جواز عبور و مرور آزادانه، يعني هيچ قدرت بيروني و برخالف موازين يك جامعه دموآراتيك،. آزادي است

ثانيا، اين حق بشري همچنين و ضمنا بر اين مولفه. مانع رفت وآمد اعضاي يك جامعه نشود و امكانات الزم براي اين فرآيند فراهم باشد
عبور و. استوار است آه شهروندان، در رفت وآمد داخلي شان در محيط هاي شهري، از امنيت و آزادي شخصي برخوردار باشند

مرورعمومي شهروندان نبايستي سبب شود آزادي انتخاب نوع پوشش،  نوع رفتار و درآل، خلوت خاص شهروندان به قيودي خودسرانه
. مشروط شود آه با الزامات و سازآارهاي يك جامعه دموآراتيك در تضاد باشد
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مي شود، نيروهاي انتظامي به شکل» پوشش«در اجراي طرح امنيت اجتماعي به ويژه آن بخشي از اين طرح که مرتبط با موضوع
غيرمعمولي در قالب گروه هاي عملياتي چند نفره در ميادين و معابر اصلي شهرها مستقر مي شوند، و بنا بر تشخيص خودسرانه خود که

همچنان معيارهاي منطقي و عقاليي آن ارائه نشده است و البته بدون در دست داشتن حکم قضايي مشخص، مانع از رفت و آمد
. شهروندان به ويژه بانواني مي شوند که از منظر آنها موازين حجاب اسالمي را رعايت نکرده اند

آزادي رفت و آمد شهروندان در معابر عمومي گرچه صراحتا در قوانين داخلي ذکر نشده است ليکن از آنجا که ميثاق حقوق مدني و
 قانون مدني وارد نظام حقوق داخلي کشور شده است به9سياسي در زمره تعهدات بين المللي جمهوري اسالمي بوده و از طريق ماده 

منزله يک حق قانوني شهروندان ايراني تلقي مي شود که حاکميت موظف به تحقق آن و پاسداري از رعايت کامل آن است، ليکن طرح
. امنيت اجتماعي به ويژه در شيوه هاي اجرايي خود اين حق طبيعي و قانوني شهروندان را نقض مي کند

نتيجه 

بر اين اساس متذکر مي شود که نام بردن از چند حق ويژه که اين طرح آنها را. حقوق بشر امري به هم پيوسته و به هم وابسته است- 
نقض مي کند، نبايستي باعث اين تصور شود که تنها اين حقوق مورد نقض واقع شده اند، بلکه بسياري ديگر از حقوق شهروندان از جمله

از اين جهت يادآور مي شود که. نيز مستقيما و يا به شکل غيرمستقيم در اين طرح نقض مي شوند... آزادي کسب و کار، آزادي بيان و 
. طي ساليان اخير در ايران بوده است» نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر«اجراي اين طرح يکي از موارد عمده 

آثار مخرب اجتماعي اين طرح از جمله ترويج ريا و دورويي، تخريب شخصيت و حرمت شهروندان، ترويج بدگماني و تجسس در- 
. نکاتي است که آسيب هاي جدي را متوجه جامعه ايران امروز ساخته است... احوال شخصي افراد به عنوان امر مذموم اخالقي و 

ارتقاي«ايجاد و گسترش امنيت اجتماعي که ذاتا و قانونا از وظايف اساسي حاکميت است، نه تنها از طريق اجراي طرح موسوم به - 
حاصل نشده است، بلکه با تحديد و نفض گسترده حقوق و آزادي هاي قانوني و نيز ايجاد فضای رعب و وحشت عمومی» امنيت اجتماعي

به باور کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران، عمده ترين و مهمترين. موجب تشديد حس ناامني در ميان شهروندان شده است
شهروندان جامعه از طريق حفظ و پاسداشت حقوق انسانی» امنيت فردي«سازوکار تامين امنيت اجتماعي و ملي، تحقق و تضمين 

.آنهاست

 

.همچنين خالصه ای از اين گزارش نيز به زبان انگليسی منتشر شد***

 
An Analytical Report by Advar Organization

On “Plan to Promote Public Security“
Defending Public Security and Privacy

 
EXECUTIVE SUMMARY
 
The Plan to Promote Public Security has several components such as “Countering improper Hijab (Islamic
dress),” “Collection of dangerous drug addicts and undesirable elements,” and “Supervision of activities in
the private sector.”The implementation of this plan began in May 2007. The authorities stated its aim to
increase the sense of safety and security amongst citizens. According to the police and security officials,
this Plan is part of a comprehensive public chastity plan that has been approved by the highest authorities
such as the Supreme Council of Cultural Revolution and communicated by the president to security and
police forces. The Plan was designed by Tehran’s public prosecutor and according to the authorities, there
are four branches in charge of its implementation: the Police, the Intelligence Ministry, the Revolutionary
Guards, and the resistance militia of Basij. The parliamentary deputy of the police has announced that
more than $105 Million has been allocated for the Plan’s budget during the current year.
 
Plan to Counter Improper Hijab
The first phase of the Plan to promote Public Security started with countering improper Hijab in
Ordibehesht 1386. During its implementation, police forces accompanied by female agents surveyed public
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buildings and spaces, giving warnings to women and girls regarding their clothing. The agents would
subjectively determine if a person should be referred to judiciary for prosecution. The police agents would
subsequently detain and transfer them to the detention center of the Bureau for countering Social
Corruption in Vozara Street. Some of the detainees were released after signing guarantee letters, and others
were sent to the judiciary for prosecution. Women with improper hijab who ignored official warnings
could be exiled to their birthplace for five years, according to article 19 of the Islamic Penal Code.
The police and security forces also controlled purchases made by women in commercial spaces, opening
their bags and inspecting purchased articles of clothing. The agents would issue warnings to retailers and if
ignored, they shut down shops. Countering women with improper hijab has been intensified since July 22,
2008. During previous months, the police have issued warnings to women regarding their dress and
appearance in public places and inside private automobiles.
The campaign to combat improper hijab has not been limited to women. Security forces have also targeted
and warned boys and men, regarding their clothing and “western style” haircuts. The police have
demanded and obtained the names of hairdressing establishments, refereed them to the judiciary, and have
closed them. The agents have also acted to cut boys and men’s hair short.
According to published statistics, within the first month of implementing the Program to Promote Public
Security, 14,635 men and women in ten provinces (Isfahan, Kurdistan, Ardebil, Mazandaran, Gilan,
Northyern Khorasan, Markazi, Semnan, Khuzistan, and Fars), were detained in the public places, including
airports and train stations. An additional 67,000 persons have received warnings due to their clothing.
During the second day of implementing the Plan, 2,838 clothing stores were inspected, 617 retailers
received warnings and 45 shops were shut.
Controlling the public’s clothing, widespread presence of police agents in shops and retail centers,
inspecting shops, and insisting on barring entrance to women considered to have improper hijab, according
to the whims of police agents, has resulted in drastic reduction in sales and production of clothing items in
Iran, as well as return of many inventories and straining the clothing industry in general. Producers and
retailers have experienced a drop of 40 to 60 percent in demand.
 
Plan to Collect Dangerous Addicts and Undesirable Elements
The collection of dangerous addicts and undesirable elements has been implemented such that masked
security agents have entered homes at night time by breaking doors and severely beating suspects prior to
arresting them. To destroy their reputation and dignity, toilet equipment (Aftabeh) was hanged around the
necks of 30 suspects while they were paraded by masked agents in city neighborhoods. The detainees also
received severe beatings in public places. According to available information, 4,209 persons have been
arrested throughout the country under the guise of being undesired elements (riff-raffs). According to one
set of statistics, from 1,300 such detainees, 781 of them who had not committed any crime were released
after giving written guarantees. 180 of them were released after posting bail set by judges, and 160 persons
were imprisoned, majority of them in Kahrizak.
The detention environment in Kahrizak was extremely harsh. Ten detainees, following beatings, torture,
and lack of access to medical care died. According to former detainees, police agents tortured them with
methods such as pulling nails, to force them to confess to crimes they had not committed.

12 detainees identified as riff-raff, detained on July 23, 2008, were executed on August 22, 2007. In the
past year, a total of 35 persons labeled “riff-raff” were executed. These executions took place as the
duration between their arrest and execution was no more than a month. All such detainees were deprived
of access to a lawyer and due process. Two political prisoners from Qashqai tribe who had been
imprisoned eight years ago after encounters with the Revolutionary Guards, were among those executed

under the label of “riff-raff“.
Plan for Social and Moral Safety of Women
This plan was implemented beginning in March 2008. During its first three months, it resulted in detention
of 6,414 persons who according to the authorities were engaged in disturbing women. %,492 of them were
released following providing written guarantees and 924 of them were referred to judicial authorities. In
addition, 1098 women with improper clothing who allegedly caused harm to public chastity were detained.
Of these, 954 were released after posting written guarantees and 114 were referred to judicial authorities.
In this plan, 197 prostitutes and brothel operators were arrested and referred to judiciary.
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Plan for Supervision of Private Companies
Security forces have been encountering private companies regarding the clothing of their employees.
According to police officials the purpose of this plan is to supervise closely the work environment in these
companies to survey for unhealthy relationships and if so, to control them and to if continued, to deal with
them more intensely. This plan is targeting private companies and businesses such as coffee shops, internet
cafes, performance centers, and restaurants.
Plan to Fight Anti-Cultural Products
This plan targets producers and street-sellers of illegal CDs. In this process, many stores selling cultural
products, several publishing houses, and bookstore-coffee shop combinations have also been shut down.
Photography shops have been inspected, some have been shut down and others received written warnings.
According to the inspector of the photographers union, 25 photography and video production units have
been shut.
Collection of satellite dishes in Tehran and some northern cities has also been part of this plan. Groups of
security forces have inspected residential compounds, collecting thousands of satellite dishes from private
homes and apartment buildings.
Ninety percent of those detained during the implementation of this plan involved music CDs and banned
movies. Seventy percent of those detained during this plan were in the age range of 16 to 26 years old.
During its first six months, 85% of persons detained during the Plan to Promote Public Safety were
between 16 to 26 years old.

Offences and Punishments relating to the Plan to Promote Public Security
The authorities have mentioned two offences more than others: “Improper clothing,” and “Wickedness.”
Nowhere in Iranian penal laws, there is a mention of wickedness. Improper clothing is also lacking in
definition and explanation of how it should be determined. Article 638 of the Islamic Penal Code, provides
for punishment of women with no hijab (Islamic clothing) . The punishment for no Islamic clothing is
imprisonment from ten days to two months or a financial fine of $50 to $505. Methods to determine
improper hijab is provided in internal directives of the surety forces, but is not defined in the law.
 
Rights Violated under the Plan to Promote Public Security
Right to Safety: Under the Plan to Promote Public Safety, the security of individuals and as a result the
general public’s sense of security is violated. “Violating immunity, peace, liberty, integrity, and privacy of
citizens” is the clearest form of violating their security. Agents responsible for providing citizen’s security,
are indeed violating it.
Right to Privacy: Right to privacy is an important human right that includes a person’s private life, family,
home, integrity, personal vehicle and place of work. Article 22 of the Constitution states that:  “ A person’s
reputation, life, rights, residence, and job should not be subject to outside interference.” Article 25 states
that “Interfering with a person’s private sphere without a legal and judicial permit” is not allowed. Under
the Plan to Promote Public Security, citizen’s privacy, ranging from pedestrians in public places to private
cars, to shops and places of work have all been interfered with and inspected. Inspections without proper
permit regarding the interactions of males and females also constitutes one of the major violations under
this Plan.
Right to Freedom from Arbitrary Detention and Right to Due Process: Universal Declaration of Human
Rights, together with international human rights treaties clearly state that “No one shall be deprived of
their freedoms unless in accordance with the law and legal procedures.” Therefore, any detention for any
amount of time must be with a proper judicial order. Unless a definite crime takes place and is witnessed
by police agents, then they can detain the suspect for a period of 24 hours. Article 32 of the Constitution 
as well article 24 of the Criminal Procedures confirm and guarantee this right. Police teams in large cars
have detained men and women for hours and held them inside these vehicles. Sometimes these arbitrary
detentions have lasted days and led to a judicial case. Indeed, police agents without proper judicial
warrants  have acted in arbitrary detentions and denial of due process to detainees. In addition, police
agents violate civil rights to enjoy fair due process within the eligible and independent judiciary system by
establishing detention and trial center in street.
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Right to Freedom from Torture: International human rights treaties clearly ban torture, ill-treatment, and
cruel and inhumane treatment. In many instances under the Plan to Promote Public Security, especially in
dealing with those accused of wickedness, this right has been violated. Beatings, degrading behavior,
insults, hanging insulting objects from necks are examples of physical and psychological torture. Also,
persecution of women and men in dealing with improper hijab included degrading and insulting treatment
that is equivalent to torture. In situations when a person insisted on their legal rights, police agents have
beaten and intensified their harsh treatment.
Freedom of Movement: Human rights treaties guarantee freedom of movement within and outside of
one’s country. Although this right is not explicit in Iranian laws, but article 9 of Civil Law accepts
international treaty obligations to be equivalent to domestic law. Under the Plan to promote Public
Security, this right is violated and citizen’s movements are restricted and subject to intrusive searches.
 
Conclusion:

In the Promoting Public Security plan, many other civil rights, including freedom of business,
freedom of expression, directly and indirectly, are being violated. Therefore, this plan is one of the
most systematic and widespread human rights violations in Iran in last few years.

.1

The negative social impact of the Promoting Public Security plan, including promoting telling lies
and having double faces, destroying people’s personality and dignity, advocating suspicious and
mistrust, minding to other people’s personal life, are morally rejected, have been destroyed social
cohesion and structure.

.2

Public Security, naturally and legally, is major task of government. However, the plan to promote
public security resulted in widespread limiting and violating legal public rights and freedom, as well
creating public fear and frightening situation.

.3

The Human Rights Committee of the Iran Alumnae Organization believes that ensuring individual security
by respecting individual human rights is the major mechanism of enhencing the national public security.


