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شورای حقوق بشر
بيست و دومين دوره
دستور جلسﮥ شمارۀ -١٠کمک فنی و ظرفيت سازی

گزارش گزارشگر وﯾژه در مورد حقوق بشر در جمھوری اسالمی اﯾران
خالصه:
گزارش حاضر سومين گزارشی است که عطف به قطعنامﮥ  ١۶/٩شورا به شورای حقوق بشر تقدﯾم ميشود و
تحوالتی که از زمان تقدﯾم دومين گزارش مياندوره ای گزارشگر وﯾژه به شصت و ھفتمين اجالس مجمع عمومی
) (A/67/369در اکتبر  ٢٠١٢در مورد وضعيت حقوق بشر در جمھوری اسالمی اﯾران صورت گرفته است را در بر
ميگيرد.
گزارش فعلی فعاليتھای گزارشگر وﯾژه از زمان تمدﯾد حکمش در نشست نوزدھم شورا را تشرﯾح می کند ،مساﯾل
جاری را ارائه می کند و برخی از اضطراری ترﯾن تغييرات در وضعيت حقوق بشر کشور را مورد بررسی قرار ميدھد.
اگرچه اﯾن گزارش جامع نيست ،تصوﯾری از وضعيت حاکم که در کثرت گزارشات ارائه شده به گزارشگر وﯾژه مشاھده
شده و مورد بررسی قرار گرفته است را فراھم ميکند .پيش بينی ميشود که تعدادی از مساﯾل مھم که در گزارش
پيش رو پوشش داده نشده اند ،در گزارشھای آتی به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه شوند.
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الف .مقدمه
 .١گزارشگر وﯾژه در اﯾن گزارش ارزﯾابی می کند که در جمھوری اسالمی اﯾران نقض گستردۀ سيستميک و
سيستماتيک حقوق بشر وجود دارد .گزارشاتی که توسط سازمانھای غير انتفاعی ،سازمانھای غير دولتی،
مدافعان حقوق بشر ،و افراد در خصوص حقوق بشر خودشان و ﯾا دﯾگران واصل شده است ،ھمچنان
نماﯾانگر وضعيتی ھستند که در آن حقوق مدنی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی نادﯾده گرفته
شده و چه در قوانين و چه در عمل پاﯾمال می شوند .ھمچنين ،فقدان تحقيق دولت و جبران عموما بانی
ﯾک فرھنگ معافيت از مجازات ميشود که بيشتر باعث تضعيف تاثير ابزار حقوق بشری می شود که اﯾران
خود آن را تصوﯾب کرده است.
 .٢گزارشگر وﯾژه ھمچنان به جستجو برای ھمکاری دولت اﯾران برای اﯾجاد ﯾک گفتمان سازنده و برای بررسی
کامل ادعاھای نقض حقوق بشر ادامه ميدھد .او از اﯾن که برای وی ميسر نبوده تا با دولت اﯾران رابطه ای
که در آن ھمکاری و مشاورۀ بيشتری داشته باشد متاسف است .او عالقﮥ خود برای سفر به جمھوری
اسالمی اﯾران به منظور شرکت در گفتمان و برای تحقيق بيشتر در خصوص صحت ادعاھای نقض حقوق
بشر اخيرا در  ٠مه  ٢٠١٢اعالم کرده است .اما دولت اﯾران ھمچنان نسبت به اﯾن تعامل و درخواست وی
سکوت اختيار کرده است.
 .٣گزارشگر وﯾژه ھمچنين با تعدادی از اشخاصی که احکام روندھای وﯾژۀ شورای حقوق بشر را دارا می باشند
ھمکاری کرد تا سه ادعانامه ٢۵ ،درخواست کمک فوری ،و ھفت بيانيﮥ مطبوعاتی مشترک در سال ٢٠١٢
را ابالغ نماﯾد .عالوه بر اﯾن ارتباطات ،گزارشگر وﯾژه در دو مورد مجزا به دولت اﯾران نامه نوشته است تا
نگرانی خود را در خصوص ادامﮥ حصر خانگی رھبران مخالف دولت و ھمچنين در خصوص محدودﯾت
دسترسی زنان به تحصيالت اعالم کند.
 .۴گزارشگر وﯾژه ھمچنين برای حصول اطمينان از صحت تعداد بسيار زﯾادی از گزارشاتی که توسط سازمانھای
غير دولتی و مدافعان حقوق بشر ارسال شده است ،از طرﯾق مصاحبه با منابع دست اول در داخل و خارج از
کشور اقدام کرده است.
 .۵عالوه بر اﯾن ،مطابق قطعنامﮥ  ١٢/٢که از نماﯾندگان و مکانيسم ھا خواست تا به گزارش ادعاھای ارعاب و
ﯾا تالفی ادامه دھند ،١گزارشگر وﯾژه ماﯾل است در خصوص دو مورد تالفی که در رسانه ھا در ماھھای
نوامبر و دسامبر  ٢٠١٢گزارش شده بودند گزارش دھد .در ﯾک مورد سه تبعﮥ افغانستان ،آقای محمد
نورزھی ،آقای عبدالوھاب انصاری ،و آقای معصوم علی زھی به دليل اﯾنکه ادعا شده ليستی از افغانيھای
اعدام شده را در اختيار گزارشگر وﯾژه قرار داده اند ،مطابقات گزارشات شکنجه و تھدﯾد به اعدام شدند.٢
 .۶مطابق ساﯾر گزارشھای درﯾافتی ،پنج زندانی کرد به نامھای آقای احمد تموﯾی ،آقای ﯾوسف کاکه ميمی،
آقای جھانگير بدوزاده ،آقای علی احمد سليمان ،و آقای مصطفی علی احمد که در زندان اروميه نگھداری
می شدند ،با اتھامات "تماس با دفتر گزارشگر وﯾژه" "،گزارش اخبار زندان به سازمانھای حقوق بشری"،
"تبليغ عليه نظام از داخل زندان" و "تماس با تلوﯾزﯾون نوروز" روبرو شده اند .٣گزارش شده است که اﯾن
زندانيان به مدت دوماه در حبس انفرادی نگھداری شده اند ،در خصوص ارتباط با گزارشگر وﯾژه مورد بازجوﯾی
قرار گرفته اند ،و به شدت برای اخذ اعترافات در مورد ارتباطشان با گزارشگر وﯾژه مورد شکنجه قرار گرفته
اند.
 .٧گزارشگر وﯾژه نسبت به اﯾن گزارشات نگران است و با شورای حقوق بشر و دبيرکل سازمان ملل متحد
ھمراه ميشود تا "کليﮥ اقدامات ارعاب و تالفی عليه افرادی که با ابزار حقوق بشر ھمکاری می کنند" ٤را
محکوم کند .او ميل دارد تا نسبت به حق افراد برای ھمکاری با مکانيسم ھای حقوق بشری سازمان ملل
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متحد تاکيد کند و بر اﯾن واقعيت که چنين ھمکاری بخش مھمی از تواناﯾی مکانيسم ھای حقوق بشر برای
اجرای احکام آنھا را تشکيل ميدھد ،پافشاری کند.
 .٨گزارشگر وﯾژه نسبت به توجه کلی جمھوری اسالمی اﯾران به گزارش پيش رو ٥آگاه است و تعاملی را که از
طرﯾق اﯾن پاسخ ھا حاصل ميشود قدر مينھد و ھمچنان نسبت به تعامل مستقيم اميد دارد ،زﯾرا اﯾن توجه
نباﯾد مانع ھمکاری مستقيم شود .نظرات ارسالی توسط دولت اﯾران بدوا نگرانی از )الف( متدولوژی مورد
استفادۀ گزارشگر وﯾژه؛ )ب( اعتبار منابع اطالعاتی گزارشگر وﯾژه) ،پ( اظھارات گزارشگر وﯾژه در خصوص
ھمکاری دولت با مکانيسم ھای حقوق بشری؛ و )ت( نتيجه گيری وی که ادعاھای نقض حقوق بشری که
به وی گزارش شده اند نيازمند تحقيق و اقدام دولت می باشند.
 .٩گزارشگر وﯾژه متدولوژی خود را در موارد متعددی قبال مشخص کرده است و اظھار می دارد که باالترﯾن
موازﯾن دقت و انسجام را ھمواره به کار برده است .او ﯾادآوری می کند که شواھد و گواھی ھاﯾی که به وی
ارائه شده اند برای انطباق با موازﯾن غير قضاﯾی مورد نياز مامورﯾت وی مورد بررسی قرار گرفته اند ،ھر کجا
که امکان داشته است منابع به درستی و به وفورذکر شده اند ،و تنھا ادعاھاﯾی که مورد تاﯾيد قرار گرفته اند
و توسط منابع مختلف ابراز شده اند ارائه شده اند و اﯾن ﯾافته ھا در تطابق کامل با پروتکل تصرﯾح شده
توسط سيستم سازمان ملل متحد می باشند .مطابق موازﯾن رفتاری گزارشگر وﯾژه اسامی منابع ھر کجا
که درخواست شده باشد حذف شده اند.
 .١٠عالوه بر اﯾن ،در سراسر اﯾن گزارش ،گزارشگر وﯾژه گزارش ھای دوره ای که اخيرا توسط دولت اﯾران به
اعضاء معاھده تقدﯾم شده است را مورد اشاره قرار ميدھد ،اما تاکيد می کند که شرکت کردن و ﯾا وعده
ھای داده شده در چنين مجامعی نميتوانند به تنھاﯾی جاﯾگزﯾنی برای ھدف قرار دادن و اصالح نگرانيھاﯾی
که توسط ابزار حقوق بشر مطرح شده اند باشند .گزارشگر وﯾژه ھمچنين به تاکيد روی اﯾن واقعيت که
عليرغم دعوتنامﮥ دائمی خود دولت اﯾران به چندﯾن درخواست برای دﯾدار از کشور پاسخ نداده است ادامه
ميدھد و اﯾن که از سال  ٢٠٠۵تا کنون ھيچ مجوز دﯾداری به روش ھای وﯾژه اعطاء نشده است.
بخش :١وضعيت حقوق بشر
الف .انتخابات آزاد و عادالنه
 .١١گزارشگر وﯾژه خاطرنشان می کند که در اظھارنظر عمومی شمارۀ  ٢۵شورای حقوق بشر اعالم شده است
که مادۀ  ٢۵ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی )" (ICCPRحق ھر شھروند را برای شرکت در
اجرای امور عمومی ،حق رای دادن و انتخاب شدن و حق دسترسی به خدمات عمومی ٦را به رسميت می
شناسد ".اﯾن حق باﯾد مورد استفاده قرار بگيرد و بدون محدودﯾتھای غير منطقی تضمين شود .ھر نوع
شراﯾطی برای اﯾن حق باﯾد "مبتنی بر معيارھای عينی و معقول" و بدون قاﯾل شدن ھرنوع تماﯾزی شامل
نژاد ،جنسيت ،مذھب ،و عقاﯾد سياسی ﯾا غيره قرار بگيرد .٧گزارشگر وﯾژه نگران است که محدودﯾتھای
قابل توجه و غير منطقی که برای حق شھروندان اﯾرانی که عالقمند به رقابت برای مقام رﯾاست جمھوری
ھستند در نظر گرفته شده ،حق آنان برای "شرکت در اجرای امور عمومی از طرﯾق نماﯾندگانی که با آزادی
انتخاب شده اند که از طرﯾق سيستم انتخاباتی برای استفاده از قدرت پاسخگو می باشند "٨را تضعيف کند.
 .١٢دولت اﯾران گزارش داده است که تحت قانون اساسی اﯾران ،نامزدھای مقام رﯾاست جمھوری باﯾد "رجل
سياسی و مذھبی" باشند و باﯾد به "مبانی جمھوری اسالمی اﯾران و مذھب رسمی کشور" اعتقاد داشته
باشند ٩بنا بر اﯾن ،زنان از انتخابات رﯾاست جمھوری کنار گذاشته شده اند و ظرف  ٣۴سالی که از عمر
جمھوری اسالمی اﯾران ميگذرد ،صالحيت ھيچ نامزد زنی توسط شورای نگھبان تاﯾيد نشده است .قانون
اساسی اﯾران ھمچنين شھروندانی که عقاﯾد سياسی مخالف جمھوری اسالمی اﯾران را دارا باشند و
مذاھبی به غير از مذھب رسمی کشور داشته باشند را از حق شرکت در انتخابات رﯾاست جمھوری محروم
5
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Art 2(1) & 25, ICCPR; GC25, paras 4, 6 & 17.
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می کند .دراظھار نظر عمومی در خصوص مادۀ  ٢۵روشن است که "عقاﯾد سياسی نباﯾد به عنوان زمينﮥ
محروميت ھيچ فردی از حق شرکت در انتخابات استفاده شوند".١٠
 .١٣در تارﯾخ  ١١فورﯾﮥ سال  ،٢٠١٣گزارشگر وﯾژه به ھمراه رﯾيس –گزارشگر کارگروه بازداشتھای خودسرانه و
گزارشگر وﯾژۀ آزادی تجمع و تشکل اعالميﮥ مشترکی صادر کردند که در آن از دولت اﯾران خواستند تا فورا و بدون
قيد و شرط نامزدھای سابق رﯾاست جمھوری سال  ،٢٠٠٩آقای مھدی کروبی و آقای مير حسين موسوی و
ھمسرش زھرا رھنورد و صدھا زندانی عقيدتی دﯾگر که به دليل انجام مسالمت آميز حقوقشان به آزادی عقيده
و بيان ،ﯾا آزادی تجمع و تشکل طی اعتراضاتی که بعد از انتخابات رﯾاست جمھوری سال  ٢٠٠٩انجام شد ھنوز
زندانی ھستند را آزاد کند .گزارشگران وﯾژه تاکيد کردند که دو رھبر مخالفان پس از دستگيری ھنوز در خصوص
ھيچ جرمی تفھيم اتھام نشده اند و اﯾنکه کارگروه بازداشت ھای خودسرانه در اظھار نظر اوت  ٢٠١٢خوﯾش
١١
تاﯾيد کرد که آقای موسوی و آقای کروبی برخالف مادۀ  ٩ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی )(ICCPR
مورد بازداشت خودسرانه توسط دولت اﯾران قرار گرفته اند .در مورد آقای موسوی و آقای کروبی گزارش شد که
دادستان کل اﯾران پيشنھاد کرده است که رھبران مخالفان توبه کنند و از کليﮥ انحرافات خود عليه دولت و
١٢
حکومت برائت بجوﯾند تا بتوانند در انتخابات  ٢٠١٣شرکت کنند
 .١۴گزارشگر وﯾژه ھمچنين نگران است که مطابق اظھار نظر عمومی  ،٢۵دولت اﯾران ﯾک سازمان مستقل انتخاباتی
تاسيس نکرده است "تا بر فرآﯾند انتخاباتی نظارت کند و حصول اطمينان کند که انتخابات منصفانه ،بی طرفانه و
مطابق قوانينی که با معاھده سازگار باشند برگزار می شوند ١٣گزارشگر وﯾژه ھمچنين در خصوص در دسترس
بودن اطالعات و مواد به زبانھای اقليت در اﯾران نگران است ١٤در نھاﯾت ،گزارشگر وﯾژه به صورت گسترده تر ﯾادآور
ميشود که آزادﯾھای بيان ،تجمع ،و تشکل "شراﯾط ضروری برای اجرای موثر حق رای ھستند و باﯾد کامال
محافظت بشوند ١٥ ".گزارشات بيانات مقامات اﯾرانی که در آنھا به شھروندانی که تقاضای "انتخابات آزاد" می
کنند ھشدار می دھند و ادعا می کنند که اﯾن تقاضاھا توطئه گرانه و در مخالفت با حکومت اﯾران و ﯾا اصل
والﯾتمداری )اطاعت از والﯾت فقيه( بيان شده اند  ،١٦اجرای کامل اصل  ٢۵را که نيازمند "بيان آزاد اطالعات و
عقاﯾد در مورد مساﯾل عمومی و خصوصی بين شھروندان ،نامزدھای انتخاباتی و نماﯾندگان منتخب " است را
تضعيف می کند.
بخش :٢آزادی بيان ،تجمع ،و تشکل
 .١روزنامه نگاران و فعاالن اﯾنترنتی
 .١۵گزارشگر وﯾژه ھمچنان نگران ادامﮥ دستگيرﯾھا ،بازداشتھا و تعقيب قضاﯾی دھھا روزنامه نگار و فعال اﯾنترنتی
تحت مواد قانون مطبوعات مصوب سال  ١٩٨۶اﯾران است که شامل  ١٧موضوع از محتواھای "غيرمجاز" است .در
تارﯾخ  ۴فورﯾﮥ  ،٢٠١٣گزارشگر وﯾژه ھمراه با متخصص مستقل آزادی عقيده و بيان ،مدافعان حقوق بشر ،و
رﯾيس-گزارشگر گروه کاری بازداشتھای خودسرانه ،از دولت اﯾران خواستند تا فورا موج دستگيری ھای اخير
روزنامه نگاران را متوقف کند و حد اقل  ١٧روزنامه نگار دستگير شده که اکثر آنھا در نشرﯾات مستقل خبری کار
می کردند را آزاد نماﯾد .اﯾن گروه متخصصين حقوق بشر نگرانی خود را از اﯾن نکته اعالم کردند که ١٧
دستگيری انجام شده ممکن است بخشی از ﯾک کمپين وسيعتر برای سرکوب روزنامه نگاران و مطبوعات
مستقل به اتھام ھمکاری با مطبوعات خارجی ضد انقالب و سازمانھای حقوق بشری باشد.
 .١۶قبل از دستگيرﯾھای فوق الذکر ۴۵ ،ژورناليست در اﯾران زندانی بودند .١٧ھر پنج روزنامه نگار مورد مصاحبه برای
اﯾن گزارش اعالم ردند که برخالف قانون مطبوعات اﯾران ،محاکمﮥ آنان در ﯾک دادگاه علنی و با حضور ھيئت
منصفه انجام نشد .دو خبرنگار گزارش دادند که خودسرانه ،بدون تفھيم اتھام و بدون اﯾنکه ھرگز محاکمه شوند
10

GC25, para 17.
A/HRC/WGAD/2012/30.
12
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/01/130117_ka_ejei_mosavi_karobi.shtml.
13
GC25, para 20.
14
GC25, para. 7.
15
GC25, para 12
16
;http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911019000569
17
http://cpj.org/imprisoned/2012.php
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بازداشت شدند؛ ﯾک روزنامه نگار ادعا ميکند که برای چندﯾن ماه در بازداشت بوده و باالخره با ﯾک تذکر شفاھی
آزاد شده و ﯾک روزنامه نگار دﯾگر طبق گزارشات سه سال در زندان بوده ،بدون اﯾنکه به وی تفھيم اتھام شود و ﯾا
مورد محاکمه قرار بگيرد و باالخره با وثيقه آزاد شده است .ھمچنين دو روزنامه نگار زن از آزار جدی جنسی در
زمان بازداشت خوﯾش گزارش دادند.
 .١٧عالوه بر اﯾن ،آقای مھدی خزعلی فعال اﯾنترنتی در اکتبر  ٢٠١٢آغاز به اجرای حکم  ١۴سال زندان خوﯾش به
دليل انتقاد از دولت در وبالگ شخصی خوﯾش نمود؛ در نوامبر  ٢٠١٢آقای عليرضا روشن ،خبرنگار نشرﯾﮥ اصالح
طلب شرق ،شروع به اجرای حکم ﯾک سال زندان خوﯾش کرد ،خانم ژﯾال بنی ﯾعقوب ،دبير وبساﯾت کانون زنان
اﯾرانی آغاز به انجام ﯾک سال حبس به اتھام "تبليغ عليه نظام" و "توھين به رﯾيس جمھور" نمود و ھمسر
روزنامه نگار وی ،آقای بھمن احمدی اموﯾی نيز در حال تحمل حکم پنج سال زندان خوﯾش به اتھام "جراﯾم ضد
١٨
نظام" است.
 .١٨گزارشگر وﯾژه ھمچنين نگران گزارشاتی است که در مورد اذﯾت و آزار اعضاء خانواده ھای روزنامه نگارانی که در
خارج از کشور کار و زندگی می کنند درﯾافت کرده است .در بيانيه ای عمومی ١٠۴ ،روزنامه نگار خواستار پاﯾان
دادن به اذﯾت و آزار و ارعاب اعضاء خانواده ھای خوﯾش به دليل فشار آوردن به روزنامه نگاران برای قطع اشتغال
خود با آژانس ھای خبری مانند بی بی سی فارسی ،صدای آمرﯾکا ،و رادﯾو فردا شدند .برای مثال ،ﯾک روزنامه
نگار که در تھيﮥ اﯾن گزارش مورد مصاحبه قرار گرفت ابراز کرد که گذرنامه ھای دو تن از اعضاء خانوادۀ وی ضبط
شدند و خانواده اش تھدﯾد شدند که اگر اﯾن روزنامه نگار به کار خوﯾش ادامه دھد ،اموال آنھا مصادره خواھد
١٩
شد.
پ .مدافعان حقوق بشر
 .١٩مصاحبه ھا ھمچنان اﯾن نکته را منتقل می کنند که مدافعان حقوق بشر مورد آزار و اذﯾت ،دستگيری ،بازجوﯾی،
و شکنجه قرار ميگيرند و اﯾنکه اغلب به جرمھای مبھم عليه امنيت ملی متھم ميشوند ٢٠.تعداد قابل توجھی از
مدافعان حقوق بشری که برای اﯾن گزارش مورد مصاحبه قرار گرفتند ابراز داشتند که دستگيری آنھا بدون حکم
قضاﯾی بود و در زمان بازجوﯾی برای اخذ اعترافات مکتوب و تلوﯾزﯾونی در معرض فشارھای فيزﯾکی و روانی قرار
گرفته اند .اکثر مصاحبه شونده ھا گزارش دادند که از ﯾک روز تا تقرﯾبا ﯾک سال در حبس انفرادی نگھداری شده
اند ،به آنھا اجازۀ دسترسی به وکيل مورد انتخاب خود داده نشده ،مورد محاکمه ھای غير عادالنه قرار گرفته اند
و در برخی موارد مورد شکنجه ھای شدﯾد جسمی ،تجاوز جنسی )ھم زندانيان زن و ھم زندانيان مرد ،توسط
ھم مقامات مرد و ھم مقامات زن( ،شوک الکترﯾکی ،آوﯾزان کردن باز دستھا ﯾا بازوھا ،و ﯾا خماندن بدن قرار
گرفته اند.
 .٢٠در ماه آورﯾل  ،٢٠١٢خانم نرگس محمدی ،ﯾکی از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که توسط برندۀ جاﯾزۀ
صلح نوبل خانم شيرﯾن عبادی تاسيس شده بود ،به تحمل حکم شش سال زندان خوﯾش به جرم "تجمع و
تبانی عليه امنيت ملی" "،عضوﯾت در کانون مدافعان حقوق بشر "،و "تبليغ عليه نظام" آغاز نمود ٢١.طبق گزارش
ھا خانم محمدی پس از دستگيری به زندان اوﯾن برده شد و برای چندﯾن روز در سلول انفرادی نگھداری شد .در
تارﯾخ  ١١ژوئن  ،٢٠١٢خانم محمدی بدون ھيچ توضيحی به ﯾک بند عمومی که در آن زندانيان تفکيک نشده اند
منتقل شد .خانم محمدی که از بيماری فلج عضالنی و تشنج رنج ميبرد ٢٢در تارﯾخ  ٣١ژوئيه  ٢٠١٢برای مرخصی
پزشکی آزاد شد .اما حکم وی برجاست و بنابراﯾن ممکن است در ھر زمانی مجددا زندانی شود.
 .١وکال

http://cpj.org/imprisoned/2012.php ١٨
١٩
See Annex: Journalist’s Cases Section
٢٠
;See Annex: Human Rights Defender’s Cases Section
٢١
Interview with the Office of the Special Rapporteur, August 2012
٢٢
‐http://www.iranhumanrights.org/2012/07/narges‐mohammadi‐hospitalized‐in‐prison/ ; http://amnesty.org/en/individuals
at‐risk/narges‐mohammadi
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 .٢١گزارشگر وﯾژه ھمچنين ھمراه با کانون وکالی بين المللی به دليل از بين رفتن استقالل حرفﮥ وکالت و کانون وکال
در جمھوری اسالمی اﯾران ابراز نگرانی می کند ٢٣.اقدامات تقنينی مانند تصوﯾب پيش نوﯾس الﯾحﮥ وکالت
رسمی ،که نظارت دولت بر کانون وکالی اﯾران را افزاﯾش ميدھند ،ﯾکی از اﯾن نوع موارد است .گزارشگر وﯾژه
ھمچنين از مادۀ  ١٨٧قانون برنامﮥ سوم توسعﮥ اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی که ﯾک تشکيالت موازی وکال به
نام "مشاوران حقوقی قوۀ قضاﯾيه" را اﯾجاد ميکند ابراز نگرانی می کند .باوجود اﯾنکه اﯾن قانون ظاھرا ازجمله از
طرﯾق تسھيل روند صدور مجوز تعداد متخصصان حقوقی کشور را افزاﯾش ميدھد ،قوۀ قضاﯾيه نھاﯾتا کنترل فرآﯾند
صدور مجوز کليﮥ مشاوران حقوقی مادۀ  ١٨٧را در دست دارد .گزارشگر وﯾژه ھمچنين گزارشاتی در مورد لغو
پروانه ھای مشاوران حقوقی مادۀ  ١٨٧پس از اﯾنکه وکالت زندانيان عقيدتی را به عھده گرفتند درﯾافت کرده
است.
 .٢٢عالوه بر اﯾن ،قانونِ شراﯾط اخذ پروانﮥ وکالت به اعضاء کانون وکال اجازه ميدھد تا از ميان خود اعضاء ھيئت مدﯾره
را انتخاب کنند ،اما دادگاه انتظامی قضات ،که سازمانی تحت اختيار قوۀ قضاﯾيه می باشد را موظف ميکند تا با
وزارت اطالعات ،دادگاه انقالب ،و نيروی انتظامی مشورت کند تا بتواند صالحيت نامزدھای عضوﯾت ھيئت مدﯾره
اش را بررسی کند .برخی از وکالی اﯾرانی گزارش داده اند که در عمل ،نامزدھاﯾی که نماﯾندگان مدافعان حقوق
بشر ھستند از عضوﯾت در ھيئت مدﯾره منع شده اند.
 .٢٣گزارشگر وﯾژه ھمچنين از گزارشات اقدامات دولت عليه وکال ابراز نگرانی می کند .تخمين زده ميشود که از سال
 ٢٠٠٩تا کنون ،حدود  ۴٠وکيل مورد محاکمه قرار گرفته اند و تقرﯾبا  ١٠وکيل از حمله آقای عبدالفتاح سلطانی و
آقای محمدعلی دادخواه در حال حاضر در بازداشت به سر می برند .آقای سلطانی در سپتامبر  ٢٠١١دستگير
شد و در حال حاضر در حال تحمل  ١٣سال حبس می باشد .در تارﯾخ  ٢٩سپتامبر  ،٢٠١٢آقای محمدعلی
دادخواه ،وکيل و ﯾکی از بنيانگزاران کانون مدافعان حقوق بشر به بند  ٣۵٠زندان اوﯾن احضار شد تا حکم نه سال
زندان خوﯾش را که به اتھام "عضوﯾت در سازمان برانداز دولت "،و "نشر تبليغات عليه نظام از طرﯾق مصاحبه با
رسانه ھای بيگانه" درﯾافت کرده بود انجام دھد ٢٤.آقای دادخواه ﯾکی از وکالﯾی بود که دفاع از کشيش ﯾوسف
ندرخانی را به عھده داشت که چند ھفته پيش بعد از اﯾنکه به جرم ارتداد در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت،
چند ھفته پيشتر از جرم ارتداد تبرئه شده و از زندان آزاد شد.
 .٢۴در تارﯾخ  ١٧اکتبر سال  ،٢٠١٢خانم نسرﯾن ستوده ،مدافع حقوق بشر و وکيل دادگستری ،که از سپتامبر سال
 ٢٠١٠در زندان به سر ميبرده ،برای اعتراض به محدودﯾتھا و شراﯾطی که برای اعضاء خانواده اش ،شامل ممنوع
الخروج کردن دختر  ١٢سالﮥ او در  ۴دسامبر  ،٢٠١٢دست به اعتصاب غذا زد .خانم ستوده از موکالن زﯾادی از
جمله خانم شيرﯾن عبادی دفاع کرده است .او نھاﯾتا وقتی ممنوعيت سفر دخترش لغو شد ،در ژوئن  ٢٠١٢به
اعتصاب غذای خود خاتمه داد .در تارﯾخ  ١٧ژانوﯾﮥ  ،٢٠١٣خانم ستوده به صورت موقت به مدت سه روز به
مرخصی رفت تا با خانواده اش مالقات کند و ادعا ميشود که به وی قول تمدﯾد مرخصی اش به مدتی طوالنی تر
٢٥
و ﯾا به صورت دائمی داده شده بود .وی متعاقبا در تارﯾخ  ٢١ژانوﯾﮥ  ٢٠١٣به زندان اوﯾن بازگشت.

ت .شکنجه
 .٢۵در گزارشی که گزارشگر وﯾژه در شصت و ھفتمين اجالس مجمع ارائه کرد ،از گزارشات گسترده ای که در
خصوص استفاده از شکنجه درﯾافت کرده بود ابراز نگرانی کرد .وی ھمچنين گزارش داد که  %٧٨از افرادی
که تخلفاتی را در مورد روند دادرسی خوﯾش گزارش داده بودند ھمچنين گفته اند که در زمان بازجوﯾی مورد
ضرب قرار گرفته اند تا وادار به دادن اعترافات بشوند ،زمانی که اﯾن شکنجه ھا و بدرفتاری ھا را به مقامات
قضاﯾی گزارش دادند به آن اعتناﯾی نشد ،و با وجود شکاﯾت از اعترافات اجباری آنان عليه خودشان استفاده
شد.
٢٣

http://www.ibanet.org/Article/Detail.aspx?ArticleUid=8281ffa3‐1ce7‐4976‐a93d‐e488cc0fa333
;http://www.nytimes.com/2012/10/03/world/middleeast/iran‐engaged‐in‐severe‐clampdown‐on‐critics‐un‐says.html?_r=0
;http://www.amnesty.org/en/news/iran‐must‐release‐human‐rights‐defender‐mohammad‐ali‐dadkhah‐2012‐10‐01
http://www.iranhumanrights.org/2012/12/dadkhah_lawyer/
٢٥
‐http://www.kaleme.com/1391/11/03/klm‐130247/; http://www.amnesty.org/en/news/iran‐stop‐cruel‐charade‐and‐release
human‐rights‐lawyer‐good‐2013‐01‐23; http://www.iranhumanrights.org/2013/01/sotoudeh_prison/
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 .٢۶در پاسخ به اﯾن گزارش ،دولت اﯾران اعالم داشت که ادعاھای شکنجه در کشور بی اساس ھستند چون
قوانين کشور استفاده از شکنجه و استفاده از شواھدی که تحت فشار جمع آوری شده اند را ممنوع می
کنند .با اﯾنحال گزارشگر وﯾژه ھمچنان اصرار دارد که وجود اﯾن تدابير قانونی به خودی خود ادعاھای شکنجه
را بی اعتبار نمی کند و از تعھد اﯾران برای تحقيق کامل در خصوص چنين ادعاھاﯾی نمی کاھد .وی
ھمچنين تاکيد کرد که مصونيت گسترده و ادعاھای استفاده از اعترافاتی که به عنوان مدرک تحت فشار
اخذ شده اند ھمچنان به شيوع شکنجه کمک می کند.
 .٢٧در تارﯾخ  ١۵نوامبر  ،٢٠١٢گزارشگر وﯾژه ھمراه با گزارشگر وﯾژه در اعدامھای فراقضاﯾی ،خالصه ،و
خودسرانه ،و گزارشگر وﯾژه در امور شکنجه و ساﯾر رفتارھا و ﯾا مجازات ھای بيرحمانه ،غير انسانی و ﯾا
اھانت آميز و گزارشگر وﯾژه درمورد حق آزادی عقيده و بيان از دولت اﯾران خواست تا در خصوص مرگ وبالگ
نوﯾس اﯾرانی اقای ستار بھشتی تحقيق کند .مطابق گزارشات ،واحد پليس ساﯾبری اﯾران آقای آقای
بھشتی را در تارﯾخ  ٣٠اکتبر  ٢٠١٢به اتھامات "اقدام عليه امنيت ملی در شبکه ھای اجتماعی و فيس
بوک" دستگير کردند .مطابق گزارشات ،خانوادۀ او ھفت روز بعد احضار شدند تا جسد وی را تحوﯾل بگيرند.
در مصاحبه ای که برای اﯾن گزارش انجام شد ،ﯾک منبع مطلع اعالم کرد که آقای بھشتی برای فاش کردن
نام کاربری و رمز عبور فيس بوک اش مورد شکنجه قرار گرفته بود ،در طول مدت بازجوﯾی ھاﯾش بارھا تھدﯾد
به مرگ شده بود ،و صورت و نيم تنﮥ او توسط باتون مورد ضرب قرار گرفته بود .اﯾن منبع ھمچنين گفت که
آقای بھشتی به ساﯾر زندانيان گفته بود که درد قفسﮥ سينه دارد و مقامات از شکاﯾت او مطلع بودند اما
ھيچ اقدامی انجام نشد .ﯾک گزارش محلی که در ژانوﯾﮥ  ٢٠١٣توسط کميسيون امنيت ملی و سياست
خارجی مجلس منتشر شد از پليس ساﯾبری اﯾران برای نگھداری از آقای بھشتی در بازداشتگاه غير
کوتاھی مستقيم مقامات در پروندۀ مرگ آقای بھشتی و ﯾا
رسمی خود انتقاد کرد ،اما نسبت به اعالم
ِ
درخواست تحقيقات در خصوص استفادۀ گسترده از بازداشتگاھھای غير قانونی توسط زﯾرمجموعه ھای
٢٦
سازمانھای امنيتی اﯾران ،که بر خالف قوانين اﯾران نگھداری ميشوند ،سکوت کرد.
 .٢٨گزارشگر وﯾژه ھمچنين از گزارشات رسانه ھا در بارۀ حملﮥ ماموران امنيتی به مراسم ﯾادبود آقای بھشتی و
ضرب و دستگيری اعضاء خانواده اش و ھمچنين چند نفر دﯾگر از حضار ابراز نگرانی ميکند .ھمچنين گزارش
شدکه پنج مامور امنيتی مادر مسن آقای بھشتی را از ناحيﮥ موھاﯾش گرفته و کشيدند و ھمچنين برادر وی
٢٧
اصغر بھشتی نيز دستگير و به مدت دو ساعت بازداشت شد.
 .٢٩ھمچنين گزارش شده که در اکتبر  ،٢٠١٢ماموران لباس شخصی که ادعا می کردند اعضاء سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ھستند به منزل جميل سوﯾدی حمله کردند و وی را دستگير کردند .مطابق گزارشات
تالشھای متناوب خانوادۀ آقای سوﯾدی برای پرس و جو در مورد محل نگھداری وی توسط مقامات رد شد .در
تارﯾخ  ۶نوامبر  ،٢٠١٢مطابق گزارشات مقامات تاﯾيد کردند که آقای سوﯾدی در بازداشت فوت کرده و به
خانواده اش گفتند که دنبال اﯾن پرونده را نگيرند .طبق گزارشات تقاضای خانواده برای کالبدشکافی رد شد و
آقای سوﯾدی در تارﯾخ  ٨نوامبر  ٢٠١٢به خاک سپرده شد .گزارشگر وﯾژه قوﯾا از دولت اﯾران ميخواھد تا ﯾک
تحقيق جامع و شفاف نسبت به مرگ آقای سوﯾدی انجام دھد و دولت اﯾران را تشوﯾق ميکند تا اﯾن وضعيت
٢٨
را مطابق موازﯾن بين المللی اصالح کند.
ت گزارش شده برای ادعاھای
 .٣٠از مجموع  ١۶٩مصاحبه ای که برای اﯾن گزارش انجام شد ٨١ ،مورد بازداش ِ
شکنجه بررسی شدند .معلوم شد که حدود  %٧۶مصاحبه ھا حاوی ادعاھای شکنجه بودند؛  %۵۶حاکی
از شکنجﮥ جسمی ،شامل تجاوز و بدرفتاری جنسی ،بودند؛ و  %٧١افرادی که مصاحبه شدند در مورد
شکنجﮥ روحی گزارش دادند .گزارشگر وﯾژه تالش کرد تا در خصوص روش ھای شکنجه ای که توسط
مصاحبه شوندگان گزارش شده بود تحقيق کند ،و در اﯾن راستا نتاﯾج مطالعه ای که توسط ﯾکی از بزرگترﯾن
مراکز درمان قربانيان شکنجﮥ جھان در مورد اﯾران تھيه شده است و مدارک شکنجه را بر اساس موازﯾن
٢٦

http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2964&newsview=16898
http://www.parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2964&newsview=16898
٢٨
‐http://www.iranhrdc.org/english/news/inside‐iran/1000000206‐ahwazi‐arab‐political‐activist‐jamil‐sowaidi‐reportedly
tortured‐to‐death‐in‐custody.html#.UN0sr6UTszU
٢٧
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پروتکل استانبول مورد تحقيق و بررسی پزشکی قانونی قرار ميدھد مورد بررسی قرار گرفت .٢٩اطالعات
جمع آوری شده ھم کمی و ھم کيفی بود و "تارﯾخ بازداشت ھا ،شکنجه ھای خاص اعالم شده ،و
مستندات پزشکی قانونی عواقب جسمی و روانی شکنجه را تشرﯾح می کرد ٣٠.به نظر می آﯾد که
مستندات پزشکی-حقوقی ارائه شده در اﯾن مطالعه با تعداد قابل توجھی از اظھارات ارسال شده به
گزارشگر وﯾژه که در آن ادعای شکنجه اﯾراد شده است مطابقت دارد.
 .٣١اﯾن مطالعه  ۵٠مورد از بيش از  ۵٠٠٠مورد شکنجﮥ مستند شده که توسط اﯾرانيان از سال  ١٩٨۵تا کنون
گزارش شده است را مورد بررسی قرار ميدھد .بيست و نه نفر از کسانی که پرونده ھاﯾشان در اﯾن مطالعه
مورد بررسی قرار گرفت در سال  ٢٠٠٩بازداشت شده بودند ١۴ ،نفر از آنھا در سال  ٢٠١٠و ھفت نفر از آنھا
در سال  .٢٠١١پنجاه و شش درصد از اﯾن افراد فقط ﯾک بار بين سالھای  ٢٠٠٩و  ٢٠١١بازداشت شده
بودند ،در حاليکه  %۴۴قبل از خروج از اﯾران بيش از ﯾک بار و تا سه بار بازداشت شده بودند.

 .٣٢نتيجه گيری اﯾن مطالعه اﯾن بود که متدھای شکنجﮥ فيزﯾکی که در  ۵٠مورد توصيف شده بودند "آسيب
دﯾدگی از طرﯾق ضربات شدﯾد توسط اشياء غير تيز شامل ضرب ،شالق ،و کتک" )در  %١٠٠موارد( بودند.
اﯾن مطالعه نشان ميداد که "شکل ھای اصلی آسيب دﯾدگی از طرﯾق ضربات شدﯾد شامل حملﮥ مکرر و
مداوم با لگد ،مشت ،سيلی و از طرﯾق استفاده از چندﯾن نوع ابزار مانند چوب ،کابل ،شالق ،باتوم ،لوله
ھای پالستيکی ،ميله ھای فلزی ،ته تفنگ ،کمربند و دستبند بوده است .افراد گزارش دادند که حمله و
ضرب در تمام بخش ھای بدنشان بوده است ،اما بيشتر روی سر و صورت ،بازوھا و ساق پاھا و پشت
متمرکز بوده است .بيشتر اﯾن افراد در زمانی که کتک می خوردند چشم بند داشتند و بسياری از آنھا بسته
شده بودند ،به اﯾن معنی که نميتوانستند از خود دفاع ﯾا محافظت کنند".

http://www.freedomfromtorture.org
See Annex: Freedom From Torture Report
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 .٣٣اﯾن مطالعه ھمچنين کشف کرد که متدھای شکنجﮥ زﯾر بيشتر متداول بوده است :شکنجﮥ جنسی شامل
تجاوز به عنف ،آزار جنسی ،خشونت نسبت به آلت جنسی و فرو کردن ﯾک جسم )در  %۶٠موارد(؛ آوﯾزان
کردن و قرار دادن فرد در ژستھای پرفشار ) ،(%۶۴استفاده از آب ) ،(%٣٢اﯾجاد آسيب از طرﯾق استفاده از
اشياء تيز مانند تيغ ،سوزن ،و ناخن )(%١٨؛ سوزاندن )(%١٢؛ شوک الکترﯾکی )(%١٠؛ خفگی )(%١٠؛ و
شکنجﮥ داروﯾی ﯾا شيمياﯾی ) .(%٨در مواردی که به صورت نمونه بررسی شدند %۶٠ ،از زنان و %٢٣
مردان از تجاوزگزارش دادند.

ث .اعدامھا
 .٣۴گزارشگر وﯾژه ھمچنان نگران ميزان افزاﯾش اعدامھا بوده است ،به وﯾژه بدليل فقدان استانداردھای محاکمه
عادالنه و ھمچنين اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که ،طبق قوانين بينالمللی ،استانداردھای "جدی
ترﯾن جراﯾم" را برآورده نکردهاند .اﯾن جراﯾم شامل مصرف الکل ،زنا ،و قاچاق مواد مخدر میباشد .گزارش
شده است که در حدود  297اعدام رسما توسط دولت اعالم شده است ،و حدود " 200اعدام مخفی"
توسط اعضای خانواده ھا ،مسئوالن زندان ،و ﯾا اعضای قوه قضاﯾيه تصدﯾق شده است ،که جمع کل آنھا به
٣١
احتمال زﯾاد بين  489و  497اعدام در طول سال  2012بوده است.
 .٣۵چنين گزارش شده است که در سال جاری حداقل  58اعدام در مالء عام اجرا شده است" .عليرغم اﯾنکه
در ژانوﯾه سال  2008ﯾک بخشنامه توسط رئيس قوه قضائيه صادر شد که در آن اعدام در مالء عام ممنوع
اعالم شد" گزارشگر وﯾژه در محکوم کردن استفاده از اعدام در مالء عام ،با کميسر عالی حقوق بشر
ھمصدا میشود .گزارشگر وﯾژه ھمچنين با نظرﯾه دبير کل سازمان ملل ھمپيوند میشود که "اعدام در
مالء عام به ماھيت از پيش بيرحمانه ،غيرانسانی و اھانتآميز مجازات اعدام اضافه میکند ،و تنھا میتواند
٣٢
اثری غيرانسانی بر قربانی و تعرض وحشيانه بر کسانی که شاھد اعدام میشوند داشته باشد".
گزارشگر وﯾژه ھمچنان نگران است که مقررات قانون مجازات کيفری جدﯾد ،اگرچه ھنوز تصوﯾب نشدهاند،
ظاھرا دامنه جرم ھای قابل مجازات با مرگ را گسترش میدھد.
٣١

‐http://www.iranhrdc.org/english/publications/1000000030‐ihrdc‐chart‐of‐executions‐by‐the‐islamic‐republic‐of‐iran
2012.html#.URsdFqUTvu0
٣٢
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10698&LangID=E
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 .٣۶با وجود درخواست مورخ  12اکتبر  2012توسط سه نفر از ماموران وﯾژۀ سازمان ملل برای متوقف کردن
اعدامھا ،٣٣در  22اکتبر  ،2012آقای سعيد صدﯾقی ،ﯾک مغازهدار تھرانی ،ھمراه با نُه نفر دﯾگر به اتھام
قاچاق مواد مخدر اعدام شد .٣٤دولت اﯾران ھنوز به پرسشھای مربوط به روند دادرسی اﯾن افراد ،منجمله
اﯾن ادعا که به آقای صدﯾقی اجازه دسترسی کافی به وکيل داده نشد و ﯾا اﯾنکه به او اجازۀ دفاع از خود در
دادگاه ،پاسخ نداده است .اﯾن حقوق در ماده  14ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،و ھمچنين
مواد  32و  39-34از قانون اساسی اﯾران و قانون کشوری احترام به آزادﯾھای مشروع و حقوق شھروندی
) (2004تضمين شده است ،که تعيين کننده مقررات دادرسی کيفری و مشخص کننده استانداردھای
محاکمه عادالنه میباشد.

ج .حقوق زنان
 .٣٧گزارشات آماری نشان میدھد که در طول  30سال گذشته جمھوری اسالمی اﯾران به پيشرفتھای قابل
توجھی در باسوادی ،دسترسی به آموزش و پرورش ،و بھداشت زنان داشته است .سواد و ميزان ثبتنام
در مدارس ابتداﯾی برای زنان و دختران به ترتيب بيش از  ٪99و  ٪100برآورد شده است ،و گزارش شده
است که نابرابری جنسيتی در آموزش و پرورش مراحل دوم و سوم تقرﯾبا وجود ندارد ٣٥.آمار ھمچنين نشان
میدھد که زنان پيشرفت در دسترسی به بھداشت و درمان اوليه را تجربه کردهاند .ميزان مرگ و مير
مادران  24.6مورد مرگ مادر در ھر  100,000تولد زنده تخمين زده شده است ،و حضور افراد ماھر در ھنگام
زاﯾمان  ٩٤٫٥درصد است؛ که اﯾران را در رده "در مسير" به سمت ‘اھداف توسعه ھزاره‘ در جھت بھبود
٣٦
سالمت مادران قرار میدھد.
 .٣٨عالوه بر اﯾن ،برنامه پنجم توسعه ملی کشور خواستار "تمرکز بر نيازھا و اﯾجاد فرصتھای سازنده برای
زنان و جوانان" است .برنامه توسعه ملی ھمچنين به اصول دستمزد برابر برای زنان و گسترش حماﯾت
اجتماعی برای "تضمين فرصتھای برابر برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طرﯾق دسترسی به
فرصتھای شغلی مناسب" اشاره دارد ٣٧.گزارش شده است که چندﯾن برنامه به منظور پيشبرد اﯾن
اھداف بنا شده است ،از جمله ﯾک طرح که برای زنان "در خانه" اشتغال توليد کند .رئيس کميسيون
بھداشت و درمان مجلس نيز به تازگی افزاﯾش مدت مرخصی زاﯾمان برای زنان را از شش ماه به نه ماه ،
٣٨
ھمراه با دو ھفته مرخصی اجباری برای پدران اعالم کرد.
 .٣٩با اﯾن حال نابرابری جنسيتی در مشارکت اقتصادی و قدرت سياسی ھمچنان غامض باقی مانده است ،و
برخی از تحوالت اخير دستاوردھای فوق الذکر در آموزش و پرورش را تھدﯾد به معکوس شدن میکند٣٩ .اﯾن
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12656&LangID=E

٣٣
٣٤

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12688&LangID=E
;UNICEF Report: MENA Gender Equality Profile, Status of Girls and Women in the Middle East and North America, Iran
October 2011, page 3
٣٦
ICESCR: Second periodic reports of States parties, Islamic Republic of Iran, 2009, para 257.9
٣٧
Ibid; para 36.8‐36.10
٣٨
http://isna.ir/fa/news/91100301947/
٣٩
World Economic Forum; The Global Gender Gap Report, 2012
٣٥
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تھدﯾدھا شامل تالشھای ناموفق قوه مقننه برای تقوﯾت تعدد زوجات و کاھش ساعات کار زنان ،و ھمچنين
پيشنھادات سياستی کنونی است که عليه زنان در آموزش و پرورش تبعيض قاﯾل میشود و حقوق مدنی
آنھا را بيش از اﯾن محدود میکند ،که در زﯾر مورد بحث قرار ميگيرد.٤٠

 .١تعھدات بين المللی
 .۴٠در سال  ،1993کميتﮥ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی اعالم کرد که تعھد اﯾران نسبت به حصول
اطمينان از موقعيت ھای مساوی برای زنان ،مخصوصا در زمينﮥ حقوق تحصيل ،کار ،و حقوق مربوط به
خانواده نياز به توجه وﯾژه دارد .در سال  2006مقامات اﯾران پس از سفر گزارشگر وﯾژۀ سازمان ملل در زمينﮥ
خشونت عليه زنان به اﯾران تا حدودی نسبت به اجرای توصيه ھای وی موافقت کردند که شامل توافق به
اصالح مقررات تبعيض آميز در قوانين کيفری و مدنی کشور ،به خصوص در ارتباط با حقوق مساوی زنان در
ازدواج و دسترسی به عدالت بود .در فورﯾﮥ  ،2010دولت اﯾران ھمچنين با اجرای ھشت توصيه از  13توصيه
در مورد حقوق زنان در بررسی دوره ای جھانی )ﯾو.پی.آر( خود موافقت کرد.
 .۴١در گزارش دوره ای دوم خوﯾش به کميتﮥ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی که در نشست پنجاھم
کميته در آورﯾل و مه  ٢٠١٣برگزار خواھد شد ،دولت اﯾران در خصوص برنامﮥ خود برای تجدﯾد نظر در "قوانين
و مقررات موجود" با ھدف پيشبرد مشارکت زنان ،باال بردن آگاھی عمومی در خصوص "توانمندی ھای آنان"،
و تقوﯾت مھارت ھای آنان سخن گفته است ٤١.دولت اﯾران ھمچنين اعالم کرد که متناسب با اﯾن نظر که
"مردان و زنان به طور مساوی از محافظت قانون برخوردارند و از کليﮥ حقوق انسانی ،سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی منطبق بر معيارھای اسالمی برخوردار ھستند" مساﯾل زنان مورد "توجه وﯾژه در برنامه
ھای توسعﮥ اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی و سياسی کشور" واقع شده است ٤٢.در توجيه اﯾن نظر،
نماﯾندگان دولت ابراز کرده اند که در حاليکه باور دارند "مردان و زنان در کرامت انسانی و حقوق بشر با
ﯾکدﯾگر برابر ھستند ،نباﯾد اﯾن موضوع را با تساوی نقش ھای زن و مرد در خانواده ،اجتماع ،و در فرآﯾند
٤٣
توسعه اشتباه کرد".

٤٠

http://www.weforum.org/reports
ICESCR: Second periodic reports of States parties, Islamic Republic of Iran, 2009; para 25
٤٢
ICCPR: Third periodic reports of States parties Islamic Republic of Iran, 2009; para 27
٤٣
General Discussion of the Commission on the Status of Women, 56th Session; Intervention by H.E. Mr. Eshagh Al‐Habib,
Ambassador and Deputy Representative of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, on behalf of H.E. Maryam
Mojtahedzadeh, Advisor to the President and Head for the Center for Women and Family Affairs; February 2012
٤١
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 .۴٢اﯾن نقطه نظر ھمچنين در "منشور حقوق و مسئوليت ھای زنان" که در سال  ٢٠٠۴به تصوﯾب رسيده به
تفصيل شرح داده شده است .بر اساس مقدمﮥ اﯾن مکتوب ،منشور منطبق بر اﯾن دﯾدگاه که "بر اساس
فرھنگھای متفاوت ،سنتھا و دﯾدگاھھای مختلفی در خصوص حقوق زنان وجود دارد" تھيه شده است .بنابر
اﯾن اﯾن منشور حقوقی را که دولت معتقد است به ھر دو جنسيت تعلق دارند مشخص می کند و بر
حقوقی که اعتقاد دارد بر اساس "تفاوتھای فيزﯾکی و روانی" زنان فقط برای آنان در نظر گرفته است تاکيد
٤٤
ميکند.
 .۴٣در پرتو اﯾن نقطه نظر ،گزارشگر وﯾژه به بيانيه ای که توسط خانم فرﯾدا شھيد ،گزارشگر وﯾژۀ حقوق
فرھنگی سازمان ملل ارسال شده و اظھار ميدارد که در حاليکه تماﯾل به نگاه به فرھنگ به عنوان ﯾک مانع
برای حقوق زنان "ھم ساده انگارانه و ھم مشکل آفرﯾن است" "،بسياری از اعمال و ھنجارھاﯾی که عليه
زنان تبعيض قاﯾل ميشود از طرﯾق اشاره به فرھنگ ،مذھب و سنت توجيه ميشود" می پيوندد ٤٥.در اﯾن
زمينه ،گزارشگر وﯾژه ابراز می کند که تاکيد فوق الذکر روی نقشھای جنسيتی بر تعھدات دولت اﯾران نسبت
به محافظت از برخورداری کامل زنان از حقوق مدنی ،سياسی ،اجتماعِی ،فرھنگی و اقتصادی محدودﯾتھای
جدی اﯾجاد ميکند .گزارشگر وﯾژه ادعا ميکند که اﯾن دﯾدگاه به صورت خودسرانه ای دولت را در جاﯾگاه تعيين
درجات انطباق با معيارھای اسالمی قرار ميدھد و تعيين ميکند که زنان ممکن است از چه حقوقی برخوردار
بشوند .گزارشگر وﯾژه ھمچنين اعالم ميدارد که اﯾن استدالل خاص مفھوم حقوق جھانی را تضعيف ميکند و
حقوقی را که ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرھنگی از آنھا محافظت ميکند را برای تقرﯾبا نيمی از جمعيت اﯾران به خطر می اندازد.
 .٢حقوق اجتماعی و اقتصادی
 .۴۴پيشرفت تحصيلی زنان اﯾران ھنوز در وضعيت اقتصادی موجود آنان منعکس نشده است .آمار نشان ميدھد
که اختالف معنی دار جنسيتی ھنوز در ميزان مشارکت آنان در بازار کار وجود دارد و زنان ھنوز درصد کوچکی
از پست ھای ارشد مدﯾرﯾتی را اشغال کرده اند .گزارش شده است که در مقاﯾسه با نيروی کار جھانی که
در آن  ۵٢درصد از زنان به صورت فعال در بازار کار حضور دارند ،در بازار کار اﯾران فقط  ٣٢درصد از زنان و ٧٣
٤٦
درصد از مردان حضور دارند.
 .۴۵گزارشگر وﯾژه ابراز ميدارد که برخی محدودﯾتھای قانونی که روی اشتغال زنان گذاشته شده ،ھمراه با
تجدﯾدنظرھای اخير در قوانين موجوداﯾران که حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را تحت تاثير قرار ميدھد ،به
صورت جدی تواناﯾی دولت برای تروﯾج برابری جنسيتی و برای پيشرفت در دسترسی به توصيه ھاﯾی که
کميتﮥ حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی سازمان ملل در سال  ١٩٩٣ارائه کرده و ھمچنين توصيه ھاﯾی
که طی بررسی دوره ای جھانی اﯾران در سال  ٢٠١٠انجام شده است را تضعيف می کنند .اﯾن محدودﯾت
ھا شامل مادۀ  ١١١٧قانون مدنی اﯾران ميشوند که به مردان اجازۀ ميدھد تا در صورتيکه بتوانند ثابت کنند
که کار ھمسرشان با منافع خانواده ناسازگار است به صورت قانونی ھمسرشان را از اشتغال خارج از خانه
منع کنند .گزارش شده است که اعضاء مجلس شورای اسالمی اخيرا چھار ماده پيشنھاد کرده اند که زنان
برای پيوستن به ھيئت علمی دانشگاھھا و ﯾا اشتغال در وزارت آموزش و پرورش باﯾد ازدواج کرده باشند.
٤٧
سخنگوی کميسيون اجتماعی دانشگاه گزارش داد که اﯾن پيش شرط ھا ھنوز تصوﯾب نشده اند.
 .۴۶در ماه ژوئن سال  ،٢٠١٢وزارت علوم و فن آوری اعالم کرد که زنانی که در کنکور شرکت می کنند از ثبت
نام در  ٧٧رشتﮥ تحصيلی در  ٣۶دانشگاه دولتی در سراسر کشور محروم خواھند شد ٤٨.مطابق گزارشات،
ثبت نام زنان در صدھا کالس درس که در سال تحصيلی  ٢٠١٢/٢٠١٣ارائه ميشدند ،از جمله درسھاﯾی در
مھندسی نفت ،مدﯾرﯾت داده ھا ،ارتباطات ،فن آوری درمان اورژانس ،مھندسی مکانيک ،حقوق ،علوم

٤٤ Law of Women’s Rights and Responsibilities of the Islamic Republic of Iran, 2004, pg. 11
٤٥

A/67/287; Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights, 10 August 2012
;UNICEF Report: MENA Gender Equality Profile, Status of Girls and Women in the Middle East and North America, Iran
October 2011, page 4
٤٧
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910822000692; http://www.etemaad.ir/PDF/91‐09‐09/index1.htm
٤٨
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1666033
٤٦
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سياسی ،علوم اجتماعی ،و الھيات به صورت جدی محدود شد ٤٩.به عالوه ،مبتنی بر سياستھاﯾی که در
راستای جداسازی جنسيتی اجرا ميشوند برخی رشته ھای دانشگاھی "تک جنسيتی" ميشوند و به جای
اﯾنکه کال از دسترسی ﯾک جنسيت به آنھا جلوگيری شود ،ﯾک ترم در ميان به زنان ﯾا مردان عرضه
ميشوند ٥٠.در پاسخ به نماﯾندگان مجلس که در اﯾن خصوص از وزﯾر علوم تقاضای توضيح نمودند ،وزﯾر علوم و
آموزش عالی پاسخ داد که  %٩٠رشته ھای تحصيلی ھمچنان زنان و مردان قرار دارد و دروس تک جنسيتی
برای اﯾجاد "توازن" الزم بودند و "برخی رشته ھا برای طبيعت زنان خيلی مناسب نيستند ".با توجه به
تعھدات بين المللی اﯾران تحت ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی و مطابق قانون
اساسی اﯾران ،گزارشگر وﯾژه از دولت اﯾران ميخواھد تا سياستھاﯾی در زمينﮥ آموزش عالی زنان را که
ميتوانند تبعيض آور باشند و پيشرفتی که اﯾران قبال به آن ناﯾل آمده است را معکوس کند مورد بررسی خود
قرار دھد.
 .٣حق آزادی حرکت
 .٤٧ﯾک زن متأھل نمیتواند بدون اجازه کتبی شوھرش قادر به درﯾافت گذرنامه شود و ﯾا کشور را ترک کند .در
نوامبر  ،2012رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجه مجلس شورای اسالمی الﯾحﮥ اصالحيه
قوانين گذرنامه اﯾن کشور را مطرح کرد که در آن زنان مجرد زﯾر سن  40سال و مردان زﯾر سن  18سال به
منظور گرفتن گذرنامه به اجازه ولی قھری خود و ﯾا حاکم شرع نيازمند میشدند ٥١.اگر چه اﯾن اصالحيه در
نھاﯾت رد شد ،ولی گزارش شده است که کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای
اسالمی اقدام به اصالحيهھای دﯾگری در الﯾحه گذرنامه کرد که طی آن بدست آوردن گذرنامه توسط زنان
مجرد باالی سن  18سال بدون گرفتن اجازه مذکور ادامه میﯾابد ،ولی در عين حال آنھا را مستلزم به
٥٢
کسب اجازه از پدر و ﯾا قيم از جد پدری میکند تا بتوانند از کشور خارج شوند.
 .٤٨بنا به گزارشات ،در دفاع از اﯾن اصالحيهھا ،رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسالمی اظھار
داشت که دولت غالبا درخواستھائی توسط زنان مجرد برای مجوز خروج از کشور درﯾافت ميکند ،به خصوص
٥٣
برای زﯾارت ،و اﯾن باعث شد که دولت سياستھائی برقرار کند تا سالمت و امنيت آنھا را تضمين کند.
 .٤حقوق مدنی و سياسی
 .٤٩گزارش شده است که آزار و اذﯾت فعاالن حقوق زنان بخاطر اظھاراتی که سياستھا و ﯾا اعمال دولت را
مورد نقد قرار میدھند ھمچنان ادامه دارد؛ منحل کردن جلسات سازمانی ھمچنان ادامه دارد؛ عدم صدور
مجوز مورد نياز برای تجمعات مسالمتآميز ھمچنان پاﯾدار است؛ و زنانی که تصور ميشود با گروھھاﯾی مانند
مادران عزادار و کمپين ﯾک ميليون امضاء مرتبط باشند ھمچنان مورد آزار و اذﯾت ،دستگيری ،و بازداشت قرار
میگيرند .فعاالن حقوق زنان اغلب به جراﯾم امنيت ملی و "تبليغ عليه نظام" متھم میشوند.
 .٥٠ھمچنين گزارش شده است که فعاالن در معرض ممنوع الخروجی و ساﯾر اشکال سرکوب فعاليتھای
محافظت شده ھستند ،و خانم مرﯾم بھرمن ،فعال حقوق زنان و عضو کمپين "ﯾک ميليون امضاء برای تغيير
قوانين تبعيضآميز" اخيرا به اتھام "تبليغ عليه نظام" به ھشت ماه حبس تعليقی محکوم شد .او از اتھام
"توھين به رھبر" و "بنيانگذار جمھوری اسالمی اﯾران" تبرئه شد ٥٤.خانم بھرمن در  11مه  2011در شيراز
به اتھام "اقدام عليه امنيت ملی" بازداشت شد ،اتھامی که ظاھرا به شرکت وی در نشست پنجاه و پنجم
کميسيون وضعيت زنان سازمان ملل در مارس  2011ارتباط داشت .وی به مدت  128روز در بازداشتگاه ادارۀ
اطالعات شيراز تحت بازداشت بود .او در  15سپتامبر  ،2011به قيد وثيقه به مبلغ  250ميليون تومان از زندان
آزاد شد .مطابق گزارشات وکيل خانم بھرمن اظھار داشت که او مجال خواندن ھشت جلد پروندهاش را
داشته است و مجاز بوده که ﯾادداشتبرداری کند ،و دفاعيه خود را در طول سه جلسه نسبتا طوالنی به
٥٥
دادگاه ارائه دھد.
٤٩

;http://www.hrw.org/news/2012/09/22/iran‐ensure‐equal‐access‐higher‐education
;http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1666033
٥٠
http://www.daneshjoonews.com/node/7643
٥١
http://isna.ir/fa/news/91082717440/
٥٢
http://isna.ir/fa/news/91102514730/
٥٣
http://isna.ir/fa/news/91082717440/
٥٤
http://fairfamilylaw.org/spip.php?article8811
٥٥
http://fairfamilylaw.org/spip.php?article8811; http://hra‐news.org/263/best/14339‐1.html

14

A/HRC/22/56

 .٥١عالوه بر اﯾن ،تعدادی از قوانين اﯾران ھمچنان به تبعيض عليه زنان ادامه میدھند .به عنوان مثال ،ماده
 1108قانون مدنی اﯾران تمکين زن از شوھرش را اجباری میکند .بعالوه ،زنان نمیتوانند مليت و تابعيت
خود را به ھمسران و فرزندانشان انتقال دھند ،که در نتيجه ھزاران نفر از فرزندان زنان اﯾرانی که با
پناھندگان افغانی و عراقی ازدواج کردهاند را بدون تابعيت کرده است ،و ھمچنين زنان اﯾرانی مقيم خارج از
کشور که با افرادی غير اﯾرانی ازدواج کردهاند.
 .٥٢کمبود نماﯾندگی توسط زنان در نقشھای تصميمگيرنده مشارکت آنان در زندگی اجتماعی ،آنگونه که در
ماده  25ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی تضمين شده است را ھمچنان غامض ميکند .برای
مثال ،زنان مجاز ھستند که به عنوان مشاوران قانونی خدمت کنند ،اما از صدور و امضای حکم نھاﯾی ممنوع
شدهاند ٥٦.ھمچنين ،ھيچ زنی تاکنون به شورای نگھبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب نشده
است .عالوه بر اﯾن ،تنھا نُه نفر از  490زنی که ،بنا بر گزارشات ،نامزدی خود را برای انتخابات مجلس در
ماه مارس سال  2012ارائه دادند انتخاب شدند ،که  %٣٫١از  290کرسی مجلس را به زنان تخصيص داد.
البته اﯾن نسبت به ھشت نماﯾنده زن در مجلس قبلی ﯾک افزاﯾش محسوب ميشد ٥٧.قبل از انتخابات،
گروهھائی از زنان اﯾرانی از سخنگوی مجلس خواستار شدند تا وضع نماﯾندگی زنان را در مجلس بھبود دھد،
و دالﯾل خواست خود را "افزاﯾش تعداد زنان حرفهای؛ اھميت افزودن چشمانداز زنان به موضوعات در
نھادھای تصميمگيری؛ پرداختن به موضوعات زنان و خانواده؛ و از بين بردن خالء ھای قانونی" خود اعالم
٥٨
کردند.
چ .اقليتھای قومی
.١

عربھای اھوازی

 .٥٣گزارشگر وﯾژه ھمچنان نگران گزارشات اعضای جامعه عرب اﯾران در خصوص دستگيری ،بازداشت ،و پيگرد
قانونی برای فعاليتھای حفاظت شده ای است که تروﯾج دھندۀ حقوق اجتماعی ،اقتصادی ،فرھنگی،
زبانی و زﯾست محيطی ھستند .اکثر مصاحبه شوندگان گزارش دادهاند که آنھا بدون حکم دستگير شدند،
و در طول بازداشت با آنھا بدرفتاری شده است .مصاحبه شوندگان ادعا میکنند که آنھا بدون اتھام برای
دورهھای مختلف از چند روز تا چند ھفته بازداشت شده اند .چندﯾن نفر از آنھا گزارش دادهاند که در دوران
بازجوﯾیشان مورد شکنجه روانی و جسمی از جمله شالق ،ضرب و شتم ،اجبار به تماشای اعدام ،تھدﯾد
عليه اعضای خانواده ،و بازداشت اعضای خانواده به منظور گرفتار کردن دﯾگران ،ﯾا برای وادار کردن دﯾگران
به خبرسانی به مقامات قرار گرفتند.
 .٥٤بکی از مصاحبه شوندگان گزارش داد که پسر عمو ،خواھرزاده ،برادرزاده ،و برادر او در ماه ژوئن  2012به
منظور وادار کردن فرزندان آنھا که در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکنند ،به بازگشت به کشور
بازداشت شدند .بر طبق اﯾن گزارش ،او مدعی است که مأمورﯾن وزارت اطالعات اعضای خانواده او را
دستگير ،بازداشت ،و در مورد ارتباط احتمالی با خارج از کشور برای بيش از دوھفته به صورت روزانه و در
غياب اتھامات مورد بازجوﯾی قرار دادند .چنين گزارش شده است که اﯾن افراد مورد شکنجهھای روحی و
جسمی از جمله شالقخوری و ضرب و شتم در حد بيھوشی قرار گرفتند .گزارش شده است که اﯾن افراد
ھنوز در زندان ھستند.
 .٥٥ﯾک منبع آگاه گزارش داد که آقای ستار سياحی ،شاعر ،تحت شراﯾط مشکوکی در نوامبر  ،2012پس از
آزادی از زندان و متعاقب آن تھدﯾد توسط وزارت اطالعات درگذشت .ھمچنين گزارش شده است که پس از
اﯾنکه ھمساﯾه و عموی آقای سياحی وی را به بيمارستان بردند ،آنھا نيز توسط مقامات بازجوﯾی و شکنجه
شدند .مصاحبه شونده معتقد بود که عموی آقای سياحی و ھمساﯾهاش در باره گفتگوھای آنھا با وی قبل
از مرگش مورد پرسش قرار گرفتند .و ھمچنين گزارش داده شده است که مقامات به شرکتکنندگان در
٥٦

Article 5 of the Law on the Qualifications for the Appointment of Judges as amended in
1985,http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91044; Article 3 of the Law Designating the Current Courts to Courts that are the Subject
of Article 21 of the Constitution (Family Courts) (1997),http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92925; Article 5 of the Law Reforming
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/99628 the Laws Pertaining to Divorce Provisions (1992).

٥٧

http://www.payvand.com/news/12/jan/1167.html

٥٨
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تشييع جنازه آقای سياحی حملهور شدند و حدود  140-130نفر ،از جمله پسر عموی  17ساله آقای
سياحی علی سياحی را را دستگير کردند ،که طبق اﯾن گزارش دست علی سياحی در حالی که در
بازداشت بود در نتيجﮥ شکنجه شکست.
 .٢بلوچ
 .٥٦با باالترﯾن ميزان فقر ،مرگ و مير نوزاد و کودک ،و کمترﯾن اميد به زندگی و ميزان سواد در کشور ،سيستان و
بلوچستان مسلما توسعه نيافتهترﯾن منطقه در اﯾران است .بر اساس گزارشات بلوچیھا بطور
سيستماتيک در معرض تبعيض اجتماعی ،نژادی ،مذھبی ،و اقتصادی قرار دارند ،و در دستگاهھای دولتی به
کسر نماﯾندگی دارند ٥٩.ھمچنين گزارش داده شده است که حقوق زبانی بلوچیھا توسط حذف
شدت
ِ
سيستماتيک نشرﯾات بلوچی زبان و اعمال محدودﯾت برای استفادۀ عمومی و خصوصی بلوچ ھا از زبان
مادری خود ،بر خالف ماده  15قانون اساسی اﯾران ،و ماده  27ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی،
تضعيف شده است .عالوه بر اﯾن ،استفاده از فرآﯾند گزﯾنش ،که مقامات و کارکنان دولتی را ملزم میکند تا
وفاداری خوﯾش به اسالم و به مفھوم والﯾت فقيه را نشان دھند ،با محدود کردن فرصت ھای شغلی
٦٠
وضعيت اقتصادی و اجتماعی آنان را تشدﯾد میکند.
 .٥٧شرح حال تخرﯾب مساجد و مدارس مذھبی اھل سنت ،و ادعاھای حبس و ترور روحانيون سنی نيز گزارش
شده است .گزارش شده است که فعاالن بلوچ بطور خودسرانه مورد دستگيری قرارگرفته و شکنجه
شدهاند .استان سيستان و بلوچستان با ميزان باالی اعدام برای جراﯾم مربوط به مواد مخدر ﯾا جراﯾمی که
"محاربه" تعيين شده و بدون محاکمات عادالنه مواجه است ٦١.ادعاھائی نيز درﯾافت شده که دولت از
مجازات اعدام به عنوان ﯾک چاره برای سرکوب مخالفان در اﯾن استان استفاده میکند ٦٢.در درخواستی از
جامعه بينالمللی ،حزب مردم بلوچستان گزارش داد که بعد از تظاھرات در شھر راسک و شھرھای دﯾگر در
منطقه سرباز در ماه مه  ،2012دو زندانی بلوچ در زندان زاھدان به مرگ محکوم شدند .بنا به گزارشات،
٦٣
زندانيان سياسی که در برابر احکام اعدام در بازداشتگاه اعتراض کردند به تبعيد مجازات شدند.
 .٥٨ھمچنين گزارش شده است که فعال اﯾنترنتی عبدالباسط رﯾگی و فعاالن سياسی عبدالجليل رﯾگی و ﯾحيی
چاریزھی به "محاربه" متھم شده و پس از اعترافات اجباری به مرگ محکوم شدند .ﯾکی از زندانيان
سياسی ،عبدالباسط رﯾگی ،سه سال پيش بازداشت شده بود ،طبق گزارشی به مدت ﯾازده ماه در سلول
انفرادی نگه داشته شده بود ،و ظاھرا تحت شکنجه قرار گرفته بود .ھمچنين گزارش شده است که دو نفر
از اﯾن فعاالن دو روز قبل از اعدامشان به سلول انفرادی در وزارت اطالعات منتقل شدند ،جاﯾی که آنھا مورد
٦٤
شکنجهھای شدﯾد قرار گرفتند و مجبور به ضبط اعترافات تلوﯾزﯾونی شدند.
ح .اقليتھای مذھبی
 .٥٩گزارشگر وﯾژه ھنوز در مورد شراﯾطی که اقليت ھای مذھبی در اﯾران با آن روبرو ھستند عميقا نگران است
 .اعضاء مذاھب بھاﯾی ،مسيحی ،و اعضاء جوامع مسلمان سنی با ارسال گزارش و از طرﯾق مصاحبه تصوﯾر
شراﯾطی ھستند که در آن کسانی که به مذاھب شناخته شده و ناشناخته اعتقاد دارند با تبعيض در
قوانين و ﯾا در عمل روبرو ميشوند .اﯾن شامل مراحل مختلف ارعاب ،دستگيری و بازداشت می باشد .چندﯾن
مصاحبه شونده اظھار کرده اند که مکررا در خصوص باورھای مذھبی شان بازجوﯾی شده اند و اکثر مصاحبه
شوندگان از تفھيم اتھامات امنيت ملی و تبليغ عليه رژﯾم به دليل فعاليتھای مذھبی گزارش دادند .چندﯾن
مصاحبه شونده گزارش دادند که با شکنجﮥ روانی و جسمی روبرو شده اند.
٥٩

Amnesty International’s submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/AI_CESCRWG49_Iran.pdf
٦٠
UNPO submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/UNPO_IranWG49.pdf, also see Religious Discrimination And Injustice
To Ahlesunnat, Geneva July 22, 2012, http://www.ostomaan.org/articles/human‐rights/13351 See also: Continuous increasing
suppression against Sunni Baloch in Iran, September 2008:
٦١
‐Amnesty International Report, March 2010:http://www.amnesty.org/en/news‐and‐updates/iran‐executions‐send‐chilling
message‐2010‐03‐30
٦٢
Appeal to: The International Community to put pressure on Iranian government to stops Mass arrests and executions of
Baloch people in Iran, www.BalochPeople.org, October 2012. http://www.unpo.org/article/15045
٦٣
http://www.ostomaan.org/articles/human‐rights/14422
٦٤
http://eng.balochpeople.org/articles/human‐rights/411
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 .١بھائيان
 .٦٠در اظھارنظراتی که در مورد گزارشی که به شصت و ھفتمين اجالس مجمع عمومی ارائه شده ،دولت اﯾران
ابراز ميدارد که برغم اﯾنکه آﯾين بھاﯾی ﯾک مذھب شناخته شده در کشور نيست ،پيروان آن تحت قانون
دارای حقوق مساوی ھستند و نمی باﯾد برای دنبال کردن عقاﯾد خوﯾش مورد محاکمه ﯾا حبس قرار بگيرند.
اما ھمچنين اعالم شده که تبليغ آﯾين بھاﯾی "نقض قوانين و مقررات موجود است" و فعاليتھاﯾی که تبليغ
محسوب ميشوند باعث اخالل در نظم عمومی ميشوند و باﯾد مطابق مواد  ١٨و  ١٩ميثاق بين المللی
حقوق مدنی و سياسی محدود شوند .اما کميتﮥ حقوق بشر تاکيد دارد که آموزش اعتقادات مذھبی از
حقوق محافظت شده ھستند و "مناسک و آموزش مذھب ﯾا اعتقاد شامل اعمالی است که بخش مھمی
از رفتار گروھھای مذھبی نسبت به مساﯾل اوليﮥ آنان مانند آزادی...تاسيس حوزه ھای علميه ،مدارس
مذھبی و آزادی آماده کردن و توزﯾع مکتوبات مذھبی و ﯾا انتشارات می باشد".
 .٦١گزارش شده است که  ١١٠بھاﯾی در حال حاضر در اﯾران به دليل انجام مناسک مذھبی خود در زندان به
سر می برند؛ اﯾن تعداد شامل دو زن به نامھای خانم زھره نيک آﯾين )تبيانيان( و خانم ترانه ترابی
)احسانی( است که طبق گزارشات در زندان در حال نگھداری از نوزادان شيرخوارۀ خوﯾش ھستند .ھمچنين
مطابق تخمين ھا  ١٣٣بھاﯾی در حال حاضر در انتظار احضار ھستند تا دوران حبس خوﯾش را طی کنند و
ھمچنين  ٢٦٨بھاﯾی دﯾگر نيز مطابق گزارشات در انتظار محاکمه به سر می برند .طبق گزارشات مقامات
حداقل  ٥٩نفر از اعضاء مذھب بھاﯾيت را از اوت تا نوامبر سال  ٢٠١٢دستگير کردند که بعضی از آنھا آزاد
شده اند .چندﯾن منبع گزارش داده که از اکتبر سال  ،٢٠١٢مقامات به خانه ھای حداقل  ٢٤بھاﯾی حمله
برده و  ٢٥نفر را در شھر گرگان و در مناطق استانی اطراف آن دستگير کرده اند ،که  ١٠نفر آنھا در زمان
نوشتن اﯾن گزارش ھنوز در زندان به سر می برند .ھمچنين مطابق گزارشات ،ظرف سه سال گذشته
بھاﯾيان شھر سمنان آماج آزار و اذﯾت وسيع و روزافزون بوده اند .ادعا ميشود که بھاﯾيان اﯾن شھر با خشونت
فيزﯾکی ،دستگيری ،اﯾجاد حرﯾق ،و تخرﯾب خانه ھا و گورستان ھاﯾشان روبرو بوده اند .طبق گزارشات،
٦٥
بيشتر کارو کسب ھای متعلق به بھاﯾيان در شھرھای سمنان و ھمدان بسته شده اند.
 .٦٢گزارش ميشود که اعضاء جامعﮥ بھاﯾی به صورت سيستماتيک از ﯾک رشته حقوق اجتماعی و اقتصادی،
شامل دسترسی به آموزش عالی ،محروم ميشوند .منابع آگاه گزارش داده اند که مقامات سه دانشگاه
مختلف ،در نوامبر  ٢٠١٢پنج دانشجوی بھاﯾی را اخراج کرده اند .طبق گزارشات ،به چھار تن از اﯾن
دانشجوﯾان پيشنھاد پذﯾرش در دانشگاه به شرط انکار و ﯾا قول ترک مناسک دﯾنی خود ارائه شده است.
طبق گزارشات اﯾن دانشجوﯾان پس از اﯾنکه اﯾن پيشنھاد را رد کردند اخراج شدند.
 .٢مسيحيان
 .٦٣دولت تاکيد کرد که "برسميت شناختن مسيحيت در قانون اساسی  ...بعنوان مصونيت قضاﯾی برای
پيروان آن دﯾن محسوب نمیشود ٦٦ ".گزارشگر وﯾژه تأکيد میکند که مسيحيان نميباﯾد بخاطر تجلی و
عبادت اﯾمان خود با محروميت مواجه شوند ،و به ھمين دليل ھمچنان نگران است که مسيحيان برای
عبادت و انجام اعتقادات مذھبی خود به جرم مبھم اقدام عليه امنيت ملی مورد دستگيری و پيگرد قانونی
قرار میگيرند.
 .٦٤منابع گزارش دادهاند که حداقل  13تن از مسيحيان پروتستان در حال حاضر در بازداشتگاھھای سراسر اﯾران
به سر می برند ،و بيش از  300مسيحی از ژوئن  2010دستگير شدهاند .کسانی که در حال حاضر در زندان
ھستند عبارتند از :کشيش بھنام اﯾرانی و رھبر کليسا فرشيد فتحی ،که ھر دو در حال گذراندن شش سال
زندان به اتھام "اقدام عليه امنيت ملی"" ،ارتباط با کشورھای معاند" و "تبليغ دﯾنی" میباشند .منابع
معتقدند که مدارک استفاده شده عليه آقای فتحی مربوط به فعاليتھای کليسائی وی ،از جمله توزﯾع انجيل
به زبان فارسی و ھماھنگی سفر برای اعضای کليسا بمنظور شرکت در سمينارھا و ھماﯾشھای مذھبی
در خارج از کشور بوده است .چندﯾن کليسای پروتستان که اکثرﯾت اعضاء آنھا آشوری و ارمنی زبان بوده اند
نيز مجبور به متوقف کردن مراسم نياﯾش به زبان فارسی شدهاند ،و به تازگی گزارش شده است که
٦٥

http://www.bic.org/bahais‐semnan‐case‐study‐religious‐hatred
Comments and Observations of the Islamic Republic of Iran on the Draft Report of the Special Rapporteur on the Situation of
Human Rights in the Islamic Republic of Iran to the 67th session of the UN General Assembly
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کليسای جماعت ربانی جنت آباد در تھران ،که کال نياﯾش ھای خود را به زبان فارسی برگزار میکرد ،در 19
ماه مه  2012تعطيل شد.٦٧
 .٦٥گزارشگر وﯾژه ھمچنين نگران آن است که حقوق اﯾرانيان در انتخاب مذھب به طور فزاﯾندهای در معرض خطر
است .مصاحبهشوندگان مسيحی به طور مداوم گزارش میدھند که بعلت تروﯾج اﯾمان خود ،شرکت در
کليساھای خانگی غير رسمی که اکثرﯾت اعضاء آن را نوکيشان تشکيل ميدھند ،اجازه دادن به نوکيشان
برای پيوستن به مراسم و جماعت آنان و ﯾا ترک اسالم برای گروﯾدن به مسيحيت توسط مقامات مورد ھدف
قرار ميگيرند .گروه کثيری از مصاحبهشوندگان که خود را به عنوان نوکيش معرفی کردند گزارش دادهاند که
آنھا در حالی که در بازداشت به سر میبردند تھدﯾد شدند که به ارتداد متھم خواھند شد ،و تعدادی دﯾگر
گزارش دادهاند که از آنھا خواسته شد تا به منظور به دست آوردن آزادیشان اسنادی را امضاء کنند که در
آن تعھد بدھند فعاليتھای کليساﯾيشان را متوقف کنند.
 .٣دراوﯾش
 .٦٦مصاحبهھا و اطالعاتی که به گزارشگر وﯾژه ارائه شده ھمچنان ادعا میکنند که دراوﯾش گنابادی که
مسلمانان شيعه ھستند ،با ﯾورش به اماکن عبادتشان روبرو ھستند ،و خودسرانه دستگير ،شکنجه ،و
محاکمه میشوند .منابع ذکر میکنند که  12دروﯾش گنابادی ،از جمله چھار وکيل ،فرشيد ﯾدﷲ ،امير
اسالمی ،اميد بھروزی و مصطفی دانشجو ،ھمچنان تا تارﯾخ نوامبر  2012در بازداشت رسمی باقی مانده
بودهاند .ھمچنين گزارش داده شده است که در تارﯾخ  12دسامبر  2012شش تن از دراوﯾش شھرستان
کوار در ﯾک دادگاه انقالب در شيراز محاکمه شدند ،و جرم بعضی از آنھا محاربه اعالم شد.
 .٤ساﯾر گروھھای مذھبی و اعتقادات روحانی
 .٦٧نماﯾندگان ﯾارسان ،ﯾک اقليت مذھبی که در ميان اﯾرانيان کُرد فعال است ،گزارش داده اند که
گردھماﯾیھای مذھبی آنان داﯾما به سرکوب کشيده میشود .عالوه بر اﯾن ،گفته ميشود که رھبر
ﯾارسان ،آقای سيد نصرالدﯾن حيدری ،تحت بازداشت خانگی است .اعضاء اقليت ﯾارسانی که در آزمون ورود
به دانشگاه قبول ميشوند و علنا ابراز تعلق به آﯾين ﯾارسان میکنند ظاھرا به دانشگاه راه نمی ﯾابند .عالوه
بر اﯾن ،گزارشگر وﯾژه ھمچنين نگران گزارشاتی در مورد بازداشت رھبران گروهھای روحانی ،نيمه روحانی و
مراقبه )مدﯾتيشن( در اﯾران است .به عنوان مثال ،منابع گزارش داده اند که پيمان فتاحی ،رھبر جمعيت
معنوی آل ﯾاسين ،نزدﯾک به سه ھفته در ماه اکتبر و نوامبر  2012بازداشت شده بود.
خ .جامعه زن ھمجنسگرا ،مرد ھمجنسگرا ،دوجنسگرا و فرا جنسيتی
 .٦٨گزارشگر وﯾژه ھمچنان ھمراه با کميتﮥ حقوق بشر در ابراز نگرانی از آزار و اذﯾت ،مجازاتھای بيرحمانه ،و
محروميت از حقوق اوليه انسانی اعضای جامعﮥ زن ھمجنسگرا ،مرد ھمجنسگرا ،دوجنسگرا و فرا
جنسی با توافق بين بزرگساالن
جنسيتی ھمصدا ميشود .پيشنوﯾس جدﯾد قانون مجازات اسالمی روابط
ِ
ھم جنس را عملی مجرمانه میکند .مواد  233-232قانون جدﯾد مجازات ،بدون در نظر گرفتن اﯾنکه ارتباط با
رضاﯾت طرفين بوده ﯾا نه ،برای مرد "مفعول" درگير در عمل لواط حکم اعدام تعيين میکند .بر اساس اﯾن
قانون جدﯾد ،حکم مسلمان "فاعل" و مردان مجرد ،تا زمانی که آنھا درگير تجاوز به عنف نباشند ،ممکن
است  100ضربه شالق باشد .ھمين عمل برای مردان متاھل و ﯾا غير مسلمان ممکن است مجازات اعدام
داشته باشد .با توجه به قانون مجازات جدﯾد ،مردان درگير اعمال غير دخول جنسی با ھمجنس ،ﯾا زنان
درگير اعمال جنسی با ھمجنس نيز با  100ضربه شالق مواجه میشوند.
 .٦٩گزارشگر وﯾژه نگران اﯾن است که مجرمانه کردن روابط جنسی با ھمجنس میتواند منجر به نقض
تضمينھای اصلی حقوق بشر ،از جمله حق حيات ،حق آزادی ،حق رھا بودن از تبعيض و ھمچنين حق
محافظت از افراد در برابر دخالت غير منطقی در حرﯾم خصوصی ،که در اسناد بينالمللی حقوق بشر ،به
خصوص در ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ارائه شده است ،بشود .گزارشگر وﯾژه ھمگام با دبير
کل سازمان ملل متحد و کميسارﯾای عالی حقوق بشر خواستار پاﯾانبخشيدن به خشونت و تبعيض عليه
٦٧

;http://www.iranhumanrights.org/2012/06/protestant‐church/
‐http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4756:iranian‐church‐closed‐down‐amid
government‐concerns‐over‐church‐growth‐interview&catid=36:iranian‐christians&Itemid=279
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ھمه مردم ،صرف نظر از گراﯾشھای جنسی و ھوﯾت جنسيتیشان ميشود.

٦٨

 .٧٠مصاحبه با  24نفر از اعضای جامعﮥ دگرباشان جنسی اﯾرانی برای اﯾن گزارش ،بسياری از مشاھدات
فرستاده شده توسط بررسیھای دورهای کميته حقوق بشر اﯾران را تقوﯾت میکند .پانزده نفر از
مصاحبهشوندگان معتقد بودند که آنھا حداقل ﯾک بار برای گراﯾش جنسی خود و ﯾا ارتباط با ساﯾر دگرباشان
جنسی دستگير شدند .سيزده نفر گزارش دادهاند که در زمان بازداشت ،ماموران امنيتی آنھا را مورد نوعی
شکنجه ﯾا آزار جسمی ،از جمله مشت ،لگد و ضربات باتوم به سر و ﯾا بدن ،و در چند مورد ،آزار جنسی و
تجاوز به عنف قرار داده اند .چندﯾن نفر گزارش دادهاند که آنھا بزور وادار به امضای اعترافات شدند.
مجرمانهکردن روابط جنسی با ھمجنس در اﯾران ھمچنين آزار جسمی در محيط خانوادگی را تسھيل ميکند
 .اکثر اﯾن افراد گزارش کردهاند که از اعضای خانواده در خانه کتک خوردهاند ،اما از ترس آنکه خود به ﯾک
عمل مجرمانه متھم شوند نمیتوانستند اﯾن حمالت را به مقامات گزارش دھند.
د .حقوق اقتصادی و اجتماعی
الف .حق تحصيل
 .٧١عالوه بر محدودﯾتھاﯾی که برای زنان و برخی از اقليتھای دﯾنی برای دسترسی به تحصيل بوجود آمده،
گزارشھا ھمچنان حاکی از آن است که دانشجوﯾانی که درگير فعاليتھای سياسی ھستند از تحصيل
محروم میشوند .در نامهای به گزارشگر وﯾژه ،کميسيون حقوق بشر دفتر تحکيم وحدت ،ﯾک سازمان
دانشجوﯾی در اﯾران ،بر افزاﯾش اعمال تنبيھی در واکنش و تقابل باتالشھای صلحآميز توسط دانشجوﯾان
برای بھبود زندگی دانشگاھی و دفاع از حقوق دانشجوﯾان و حقوق بشر ،تشکلھای دانشجوﯾی ،نشرﯾات ،و
کنشگری تاکيد کرد.
 .٧٢با استناد به آمار بر اساس اطالعات به دست آمده از منابع خبری ،اﯾن کميسيون معتقد است که از ماه
مارس سال  2005حداقل  945مورد وجود دارد که دانشجوﯾان از آموزش مداوم برای ﯾک ﯾا دو ترم محروم
شدهاند ،و حداقل  41نفر از اساتيد از دانشگاه اخراج شدهاند .از  976مورد گزارش شده فوقالذکر ،بيش از
 140مورد صرفا مربوط به دانشگاه عالمه طباطباﯾی است ) 14استاد و  57دانشجو( ،به رﯾاست آقای
صدرالدﯾن شرﯾعتی؛ و دانشگاه صنعتی اميرکبير پلی تکنيک تھران ) 72نفر( ،به رﯾاست آقای عليرضا رھاﯾی
بوده است .عالوه بر اﯾن ،سه نشرﯾه دانشجوﯾی ﯾا انجمن به زور بسته شدهاند.
 .٧٣افرادی که برای اﯾن گزارش مصاحبه شدهاند ادعا میکنند که آنھا با وجود کسب نمرات باال در آزمون ورود
به دانشگاه برای مدارک تحصيلی باالتر به دليل فعاليتھای سياسیشان از دسترسی به دانشگاه محروم
شدهاند .به عنوان مثال ،ﯾکی از باال رتبهترﯾن دانشجویھای علوم سياسی ،گزارش داد که او از ورود به
مقطع کارشناسی ارشد محروم شد تا اﯾنکه تعھد امضا کرد که از فعاليتھای دانشجوئی برای طول زمان
مطالعاتش پرھيز خواھد کرد .با اﯾن حال ،او بعدھا از دسترسی به مقطع دکترا رد شد و ادعا شد که به وی
اطالع داده شده بود که وزارت اطالعات او را در ليست دانشجوﯾان ممنوع از ادامه تحصيل قرار داده بود.
 .٧٤گزارشگر وﯾژه ھمچنين درمورد ادعاھای تداوم اخراج اساتيد حوزۀ علوم انسانی که برای نظراتشان اخراج
میشوند نگران است .وزﯾر علوم و فناوری ،آقای کامران دانشجو ،تأکيد کرده است که اساتيد غير متعھد
به والﯾت فقيه )والﯾت فقيه اسالمی( ،و ﯾا کسانی که دارای ﯾک "دﯾدگاه سکوالر ﯾا ليبرال دموکراسی"
ھستند ،در اﯾران مورد نياز نيستند ٦٩.ﯾک استاد دانشگاه گزارش داده است که به وی از طرف رئيس
دانشگاهاش فشارھای بسياری وارد شد تا تعھدش را به ارزشھای اسالمی و دولت اﯾران اثبات کند و
خواستار اﯾن شد که وی به نمازھای روزانه دانشگاه بپيوندد .گزارش شده است که امتناع از ھمکاری،
منجر به تھدﯾد مرگ از سوی وزارت اطالعات شد ،و به او اطالع داده شد که اگر حاضر به ھمکاری با
دستورالعملھای اسالمی دانشگاه نشود" ،اخراج میشود ،کشته میشود ،و در ﯾک گور نامعلوم به خاک
سپرده میشود ".اﯾن استاد ھمچنين گزارش داد که در پنج سال گذشته به تنھاﯾی دوازده نفر از ھمکاران
وی به اتھام عدم ھمکاری با دستورالعمل ھای اسالمی دانشگاه ﯾا اخراج و ﯾا مجبور به بازنشستگی پيش
از موعد شدهاند.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes.pdf
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News‐1495708
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پ .تحرﯾم اقتصادی
منفی
 .٧٥گزارشگر وﯾژه با دبير کل سازمان ملل ھمصدا ميشود و ھمچنان نسبت به اثرات انسانی بالقوه
ِ
تحرﯾمھای کلی اقتصادی اعمال شده بر جمھوری اسالمی ابراز نگرانی ميکند ٧٠.کميتﮥ حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی واضح میسازد که تحرﯾمھا تعھدات ﯾک کشور امضاء کنندۀ ميثاق بينالمللی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی را لغو نمیکنند ٧١.اﯾن کميته ھمچنين اشاره کرد که "ساکنان ﯾک کشور
معين حقوق اساسی اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی خود را به موجب اﯾنکه عزم رھبرانشان ھنجارھای
مربوط به صلح و امنيت بينالمللی را نقض کرده است لغو نمیکنند ".اﯾن کميته ھمچنين اعالم کرد که
اعمال تحرﯾمھای بينالمللی به ھيچ وجه تعھدات دولت عضو ميثاق بينالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
٧٠
Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Report of the Secretary‐General, Un General Assembly, 22 August
2012 (A/67/327) http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/67/327.
٧١
Committee of Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 8 ‘:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm.
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فرھنگی را لغو و ﯾا کاھش نمیدھد که تمام تالش خود را انجام دھند تا اطمينان حاصل شود که ھر فردی،
بدون تبعيض ،از حقوق مندرجه توسط ميثاق برخوردار شود ،و به دنبال اقدامات الزم برای حماﯾت از گروه
ھای آسيبپذﯾر باشد.
 .٧٦عالوه ،اﯾن کميته روشن میسازد که اعمال تحرﯾمھا طرفِ تحميلکننده را متعھد میسازد که به حقوق
اقتصادی و اجتماعی جمعيت کشور تحرﯾمشونده احترام بگذارند ٧٢.اصول معرفیشده در ﯾک نامﮥ غير
رسمی به شورای امنيت سازمان ملل توسط پنج عضو دائمی آن در سال  1995در مورد تاثيرات انسانی
تحرﯾمھا ،خواستار "دسترسی آزادانه به کمکھای بشردوستانه" در داخل کشور مورد ھدف و برای نظارت
بر اثرات انسانی تحرﯾم ميشود ،در حالی که در ﯾک نامه به شورا از جانب دبير کل سازمان ملل در سال
٧٣
 ،1998اصرار دارد که رژﯾم ھای تحرﯾم شده برای حقوق بشر و استانداردھای انسانی پاسخگو باشند.
 .٧٧گزارشگر وﯾژه آگاه است که کشورھای تحرﯾم کننده از جمله از طرﯾق "معافيت ھای انسان دوستانه" در
تالش ھستند تا مواد غذاﯾی ،تجھيزات پزشکی ،و ساﯾر کاالھای بشردوستانه را از تحرﯾمھا معاف سازند.
با اﯾن حال ،گزارشھا حاکی از آن است که داروھای مورد مصرف در درمان بيماریھاﯾی مانند سرطان،
بيماریھای قلبی ،ھموفيلی ،و اسکلروز چندگانه دچارکمبود شده اند و اﯾن کمبودھا اﯾن نگرانی را افزاﯾش
میدھد که معافيتھا احتماال به اھداف مورد نظر خود ناﯾل نميشوند ٧٤.با توجه به اﯾن گزارشھا ،گزارشگر
وﯾژه ھمچنان در مورد موثر بودن پادمانھای بينالمللی که به منظور کاھش تاثيرات منفی تحرﯾمھای کلی
بر جمعيت اﯾران طراحی شده اند نگران است .بنابراﯾن او ھمچنان به دنبال ھمکاری دولت اﯾران و
کشورھای اعمالکننده تحرﯾم است تا به شيوه ای سازنده در خصوص موثر بودن پادمان ھای بشردوستانه
گزارش دھند .برخی از گزارشھا اشاره به تحرﯾمھائی دارند که بخش مالی اﯾران را مورد ھدف قرار
میدھند ،که میتوانند به رغم معافيتھای بشردوستانه ،موانعی برای انجام معامالت برای اقالم معاف به
وجود بياورند ٧٥.گزارشگر وﯾژه ھمچنان نگرانِ افزاﯾش جدی نرخ تورم ،افزاﯾش قيمت کاالھا ،و کاھش
ﯾارانهھا است ،که ھمچنين میتواند مانع دسترسی به کاالھای ضروری باشد ٧٦.برخی از گزارشھا
ھمچنين نشان میدھند که مقامات محلی میتوانند گامھائی برای سبک کردن برخی تاثيرات انسانی
تحرﯾمھا بردارند و به تعھدات خود تحت ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی بھتر پاسخ
بدھند.
 .٧٨گزارشگر وﯾژه تاکيد میکند که بررسی بيشتر در مورد اﯾن مسائل الزم است ،و خواستار کمک و ھمکاری
دولت اﯾران در تسھيل سفر بدون محدودﯾت به کشور به منظور ارزﯾابی کافی پيامدھای انسانی از تحرﯾمھا
و تاثير آنھا بر حقوق اقتصادی و اجتماعی اﯾرانيان میباشد .وی ھمچنين از سازمانھای وابسته به
سازمان ملل و کشورھای اعمالکننده تحرﯾم درخواست میکند که بمنظور بررسی تاثير تحرﯾمھا بر روی
جمعيت عمومی اﯾران ھمکاری نماﯾند.
بخش :٣نتيجه گيری و توصيه

٧٢

‐Maastricht, http://www.maastrichtuniversity.nl/web/file?uuid=0fc38bc3‐63f8‐4c99‐8b4f‐ d0d27fb607ef&owner=bdfe7683
80b5‐4222‐9540‐09e8ce89e8cf. (E/CN.4/Sub.2/2000/33) http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=7180
٧٣
Letter Dated 13 April 1995 from the Permanent Representatives of China, France, the Russian Federation, the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America to the United Nations Addressed to the
‐President of the Security Council, 13 April 1995, S/1995/300; (S/1998/147 of 1998) http://www.casi.org.uk/info/undocs/s1998
147.html.
٧٤
;http://www.icanpeacework.org/killing‐them‐softly‐the‐stark‐impact‐of‐sanctions‐on‐the‐lives‐of‐ordinary‐iranians
;http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/14/sanctions‐stop‐medicines‐reaching‐sick‐iranians
‐http://www.nytimes.com/2012/11/03/world/middleeast/iran‐sanctions‐take‐toll‐on‐medical
‐imports.html?pagewanted=all&_r=1&; http://www.reuters.com/article/2012/03/20/us‐iran‐usa‐sanctions
idusbre82j05n20120320
٧٥
http://www.swift.com/news/press_releases/SWIFT_disconnect_Iranian_banks
٧٦
;http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/11/121111_l21_medicine_sanction_health.shtml
;http://articles.washingtonpost.com/2012‐10‐04/world/35498613_1_cliff‐kupchan‐iranian‐behavior‐price‐hikes
‐http://www.economist.com/node/21564229; http://www.reuters.com/article/2012/10/09/us‐iran‐economy‐imf
;idUSBRE8980GX20121009. http://www.aljazeera.com/news/asia/2012/12/20121227171414934991.html
;http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/11/121114_l10_shahriari_health_crisis.shtml
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 .٧٩با تأمل در دستور حکم خوﯾش در دو سال گذشته و در گزارش اخيرش ،گزارشگر وﯾژه نتيجه
میگيرد که افزاﯾش آشکاری در ميزان وخامت نقض حقوق بشر در جمھوری اسالمی اﯾران
وجود دارد .گزارشھای متناوب و مشوشکننده در رابطه با اعمال تنبيھی دولت برعليه اعضای
مختلف جامعه مدنی ،گزارشاتی در مورد اقداماتی که برخورداری کامل از حقوق بشر را برای
زنان ،اقليتھای مذھبی و قومی تضعيف میکند؛ و گزارشاتی نگرانکننده از اقدامات مجازاتی
دولت برعليه افرادی که مشکوک به ارتباط با مکانيسم وﯾژۀ سازمان ملل ھستند ،نگرانی جدی
در مورد عزم دولت برای تروﯾج احترام به حقوق بشر در کشور را بوجود آورده است .گزارشگر
وﯾژه ھمچنان نگران ميزان اعدام در کشور ،به وﯾژه برای جراﯾمی که شامل استانداردھای
جراﯾم جدی نمیشوند ،و به خصوص در مواجھه با ادعاھای مربوط به شکنجه گسترده و مداوم
به منظور کسب اعتراف از متھم است میباشد .تواناﯾی دولت برای پرداختن معنیدار به
مسائل مطرح شده توسط تعدادی از ابزارھای حقوق بشر و شورای حقوق بشر ،با عدم
ه نفی نقض حقوق بشر در اﯾن کشور ،و با اعمال حق
ھمکاری معنیدار و با موضع سرسختان ِ
قانونی و بالفعل که تعھدات ملی و بينالمللی حقوق بشری را تضعيف کرده است مواجه شده
است.
 .٨٠بنا براﯾن گزارشگر وﯾژه پيشنھاد ميکند که دولت اﯾران اقدامات زﯾر را جھت رسيدگی به اکثر
مساﯾلی که در اﯾن گزارش و گزارشھای پيشينی که توسط متخصصين تھيه شده است اجرا
کند:
الف( از طرﯾق درگير شدن در ﯾک گفتگوی اساسی و سازنده با گزارشگر وﯾژه و کمک به وی
برای بازدﯾد از کشور ،ھمکاری کامل خود را به وی عرضه کند.
ب( فورا در مورد ادعاھای اقدامات تالفی جوﯾانه عليه افرادی که با ابزار و سازمانھای بين
المللی حقوق بشر ھمکاری ميکنند تحقيق کند و اقداماتی انجام دھد که "از محافظت کافی از
ارعاب ﯾا تالفی عليه افراد و ﯾا اعضاء گروھھاﯾی که ميخواھند با سازمان ملل ،نماﯾندگانش ،و
مکانيسم ھای حوزۀ حقوق بشر ھمکاری کنند و ﯾا در گذشته ھمکاری کرده اند ،حصول
اطمينان کند".
پ( از اقداماتی که برای مجروح کردن ﯾا ارعاب افرادی که در راستای شناساﯾی تخلفات حقوق
بشری کار ميکنند ،افرادی که مروج اقدامات جبرانی ھستند ،و آنھاﯾی که ممکن است با
مکانيسم ھای بين المللی حقوق بشر ھمکاری کنند خودداری کنيد.
ت( آزادی فوری و بی قيد و شرط کنشگران جامعﮥ مدنی و مدافعان حقوق بشری که برای
فعاليتھای محافظت شده مورد پيگرد قضاﯾی قرار گرفته اند ،شامل روزنامه نگاران ،فعاالن
اﯾنترنتی ،وکال و دانشجوﯾان ،فعاالن فرھنگی ،محيط زﯾستی ،و سياسی که در راستای ارتقاء
حقوق مدنی ،سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی کار ميکنند و در حال حاضر برای
فعاليتھای محافظت شده توسط قوانين ملی و بين المللی در بازداشت به سر می برند را در
نظر بگيرﯾد.
ث( تعھد داوطلبانﮥ خود برای تاسيس ﯾک کميسيون ملی حقوق بشر ،منطبق بر اصول پارﯾس،
را تسرﯾع کنيد.
ج( قوانينی را که در تعھدات بين المللی کشور برای حذف کليﮥ فرمھای تبعيض در قوانين و اجرا
اﯾجاد اخالل می کنند را مورد دقت و بررسی قرار دھيد .اﯾن قوانين شامل قوانين و سياستھاﯾی
است که تساوی بين جنسيت ھا و حقوق زنان را تضعيف ميکنند و بر عليه اقليت ھای مذھبی
و قومی و اعضای جامعﮥ زن ھمجنسگرا ،مرد ھمجنسگرا ،دوجنسگرا و فرا جنسيتی کشور
تبعيض قاﯾل می شوند.
چ( آزادی فوری زندانيان عقيدتی مانند کشيشان بھنام اﯾرانی و فرشيد فتحی و ھمچنين
رھبران جامعﮥ بھاﯾی را مد نظر قرار دھيد و به تعھدات خود تحت مادۀ  ١٨ميثاق بين المللی
حقوق مدنی و سياسی که حق آزادی اندﯾشه ،وجدان و مذھب را تضمين ميکند و اﯾران آن را
بدون ھيچ قيد و شرطی پذﯾرفته شده است احترام بگذارﯾد.
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ح( کليﮥ ادعاھای شکنجه را مورد تحقيق قرار دھيد ،معافيت از مجازات را مورد بررسی قرار
دھيد ،و به فرھنگ تحقيق از طرﯾق اعتراف که از طرﯾق گزارشات وسيعی که به گزارشگر وﯾژه
رسيده منعکس شده است خاتمه دھيد.
خ( توقف مجازات مرگ را مورد بررسی قرار دھيد تا تاثير پادمانھای قضاﯾی به نحو با معناﯾی
نماﯾش داده شوند و اعدام کسانی که ادعا ميشود در روند بررسی قضاﯾی پرونده شان
تخلفاتی صورت گرفته است را موقتا متوقف کنيد.
د( شفافيت در مورد تاثير تحرﯾم ھا را بھبود دھيد و در خصوص اﯾنکه چه اقداماتی برای حفاظت
ساکنان کشور از تاثيرات بالقوه و واقعی منفی چنين تحرﯾمھاﯾی انجام گرفته گزارش دھيد.
ذ( گزارشگر وﯾژه ھمچنين از سيستم سازمان ملل متحد و کشورھای اعمال کنندۀ تحرﯾمھا
میخواھد تا بر تاثيرات تحرﯾمھا نظارت کنند و ھمه گامھای الزم را بردارند تا اطمينان حاصل
شود که اﯾن اقدامات ،از جمله معافيتھای بشردوستانه ،به طور موثر در خدمت رسيدن به
ھدف مورد نظر آنھا است تا از اثرات بالقوه مضر تحرﯾمھای اقتصادی کلی بر حقوق بشر
جلوگيری کند.
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