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 I. پیشگفتار 

کل سازمان  ریارائھ شده کھ از دب یمجمع عموم ۷۰/۱۷۳قطعنامھ  رویپ یگزارش کنون  .1
 جمھوری اسالمی ایرانحقوق بشر در  تیموقت از وضع یگزارش کردهملل متحد درخواست 

اطالعات دبیر کل ، گزارشدر حقوق بشر ارائھ دھد.  یجلسھ شورا نیکمیو  یرا بھ س
ارائھ  شناسایی شده یھادغدغھ با تمرکز بر را قطعنامھ  یدر اجرا شرفتیمربوط بھ پ

 .دھدیم
 

ارکان معاھده حقوق بشر سازمان  از سوینکات مطرح شده  ھیبر پا دبیرکل گزارش نیا .2
مختلف سازمان ملل  یحقوق بشر، و نھادھا یشورا ژهیو یھاھیروماموران ملل متحد، 

 یدولت یرسم یھاگرفتھ شده از رسانھبراطالعات  نیھمچندبیرکل متحد فراھم آمده است. 
 است. داده) را مورد توجھ قرار NGO( یدولت ریغ یھاو سازمان

 
اعمال  ،)A۷۰/352/( یجلسھ مجمع عموم نیکل بھ ھفتادم ریاز زمان ارائھ گزارش دب .3

مربوط بھ مواد مخدر، و  میاز جملھ در جرا در جمھوری اسالمی ایران مرگمجازات 
 ،یبدن ھینگران کننده ادامھ داشتھ است. تنب ینسبت بھ نوجوانان با نرخ باال نیھمچن

افراد در بازداشت اعمال شده  ھیعل ،یمشتمل بر قطع عضو، شالق و کور کردن اجبار
  است.

 
زنان مدافع حقوق بشر، با شمار  ژهیقوق بشر، بھ وسرکوب روزنامھ نگاران، مدافعان ح .4

صرفا بھ سبب اشتغال مسالمت  گردیو بازداشت شده و تحت پ ریاز افراد دستگ اریبس
 یو اجتماعات، فزون انیب یاعمال حقوق مشروعشان بر آزاد ایبھ حرفھ خود  انھیجو
 تیھمچنان تحت محدود یو قوم یمذھب یھاتیاقل تیدر وضع یبھبود چیاست. ھ افتھی

چون ازدواج، اشتغال و مشارکت  ییھانھیمشاھده نشده است. زنان و دختران در زم
 .بانندیدست بھ گر ضیھمچنان با تبع یاسیس

 
بھ تعامل سازنده با ارکان معاھده سازمان  جمھوری اسالمی ایران یاسالم یدولت جمھور .5

) ادامھ داده است. Universal Period Review( یادوره یجھان یملل متحد تحت بررس
کننده حق  یبررس ژهیگزارشگران و نیھمچن جمھوری اسالمی ایران یاسالم یدولت جمھور

 نیاز کشور دعوت کرده است. با ا دیبازد یرا برا کجانبھی یبر غذا و اقدامات قھر
حقوق بشر در  تیوضع ژهیاز جملھ گزارشگر و گر،یماموران د دیدرخواست بازد حال،

 مانده است. پاسخیب ،جمھوری اسالمی ایرانامور 

 II.  جمھوری اسالمی ایراناجمالی وضعیت حقوق بشر در جمھوری اسالمی  بررسی 

 مجازات مرگ -الف
 

 مرگاعمال مجازات  .1
 

نگران مانده است.  جمھوری اسالمی ایرانھا در کل در قبال تعداد متناوب اعدام ریدب .6
 یالدیم ۲۰۱۵ھا در سال اعدام از جملھ اعدام زنان و کودکان طبق گزارش ۹۰۰حداقل 

اعدام نشان  مورد ۱۰۰۰ یتعداد را باال نیمنابع ا یبرخ کھیدر حال د،یبھ ثبت رس
نفر در  ۷۵۰حداقل  1.کندیم دییتا ار ۲۰۰۵از سال  داریپا ییکھ وجود الگو دھدیم

شھر اعدام  یینفر در زندان رجا ۲۵، ۲۰۱۵ژوئن  ۲۶اعدام شدند. تنھا در  ۲۰۱۴سال 
 ژهیو یھاھیحقوق بشر و چند مامور رو یسازمان ملل متحد برا یعال سریکم .2شدند
کرده از دولت  یھا ابراز نگراننرخ اعدام شیھا از افزاھا و بارحقوق بشر بار یشورا

1     See http://iranrights.org/newsletter.   
2     http://tnews.ir/news/290E43222158.html  
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گزارش،  نیمقامات در اظھارنظر خود درباره ا  .3 دھد یاھا وقفھھ اعدامخواستند ب
مواد مخدر در منطقھ،  دیمرتبط با تول یھادیھمچنان استدالل کردند با توجھ بھ تھد

مربوط بھ مواد  میدر قبال جرا ژهیعامل بازدارنده، بھ و کیمجازات اعدام بھ عنوان 
استدالل کردند افراد مجرم شناختھ شده در  نیمخدر، الزم بود اعمال شود. آنان ھمچن

دفاع از  یبرا یبھ مشاوره حقوق یعادالنھ، از جملھ امکان دسترس یدادگاه از دادرس
 خود برخوردار بودند.

 
س در مجازات اعدام با حب ینیگزیمجلس در جا ندگانیکل بھ ابتکار عمل نما ریدب .7

مجلس اعالم  ندهینما کی، ۲۰۱۵دسامبر  ۸جرائم مربوط بھ مواد مخدر توجھ کرد. در 
در  مرگمواد مخدر، کھ در آن مجازات اصالح قانون مبارزه با  یبرا یشنھادیکرد پ

بنا  شنھادیپ نیبھ مجلس ارائھ شده است. ا ،است آمرهمربوط بھ مواد مخدر  میجرا
در قبال جرائم مواد مخدر، بھ جز جرم قاچاق  مرگزات ھا بھ دنبال حذف مجابھ گزارش

 یمبارزه با مواد مخدر مجازات مرگ را برا یقانون فعل4 مواد، بود. نیمسلحانھ ا
 اریمواد مخدر مقرر داشتھ است، از جملھ در اخت ترتیاز جرائم کم اھم یریشمار کث
 .(ھمان) نیگرم متامفتام ۳۰از  شیداشتن ب

 
الملل است،  نیمربوط بھ مواد مخدر، کھ بھ منزلھ نقض حقوق ب میاعدام در قبال جرا .8

ھا اعدام نی. ادھدیم لیرا تشک جمھوری اسالمی ایرانھا در درصد تمام اعدام ۷۰از  شیب
است.  رفتھیمحاکمھ عادالنھ انجام پذ یالملل نیب نیفاقد مواز یھااغلب پس از محاکمھ

 یدر قبال جرائم مگر جد مرگاعمال مجازات  یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم
نظارت دارد  ثاقیم یحقوق بشر، کھ بر اجرا تھیرا ممنوع کرده است. کم نشانیتر

جرائم برآورد  نیتریکھ جرائم مربوط بھ مواد مخدر در زمره جد دهیورز دیھا تاکبار
مجازات  ھنکیبا اشاره بھ اکل  ریدب 5متضمن قتل عمد باشند. نکھیمگر ا شوند،ینم

بھ دنبال راه  کندیم قیدولت را تشو ،نوع جرم را مانع نشده است نیارتکاب ا اعدام
مربوط بھ مواد مخدر  میاعدام در قبال جرا آمرهاز جملھ لغو مجازات  ن،یگزیحل جا
 باشد.

 
مربوط بھ مواد  میبعلت ارتکاب جرا یاز اتباع خارج یادیھا، شمار زبنا بھ گزارش .9

 تیمحکوم ۱۲۰۰ھا، اتباع افغان با حداقل مخدر در انتظار اعدامند. بنا بھ گزارش
سند  77(نک. بند  اندتعداد را بھ خود اختصاص داده نیشتریب ۲۰۱۵بھ اعدام از اوت 

اند، اعدام شده ۲۰۱۵ھا در سال کھ بنا بھ گزارش یتبعھ خارج ۱۷از  ).A/70/304شماره 
را  یچرا کھ اغلب زبان رند،یپذ بیآس ژهیبھ و یغان بودند. اتباع خارجنفر اف ۱۶

کھ بھ موجب آن مجرم  یبا قانون کنند،یصحبت نم ردیگیبھ آن انجام م یکھ دادرس
 یندارند و اغلب بھ امضا قضائیبھ معاضدت  یکاف یدسترس ند،یاند ناآشناشناختھ شده

 یکلون ازوبھ آگبا ،ییایجریبھ عنوان مثال، تبعھ ن 6.شوندیم بوراقرارنامھ مج
)Kelven Ozube Agbai(،  بردیدر بازداشت بسر م نیدر زندان او ۲۰۱۳از ماه مارس .

داشتن مواد  اریتھران بھ اتھام در اخت ینیھا در فرودگاه امام خماو بنا بھ گزارش
او را بھ اتھام در  ، دادگاه انقالب تھران۲۰۱۳اوت سال  ۲۹شد. در  ریمخدر دستگ

 یھا برابنا بھ گزارش یآگبا یمحکوم کرد. آقا مرگداشتن مواد مخدر بھ  اریاخت
از  ن،یترجمھ نشده بود. عالوه بر ا یتحت فشار قرار گرفت کھ از فارس یاسناد یامضا

 و محاکمھ را نداشت. یدر مرحلھ بازپرس معاضدت قضائیبھ مترجم و  یاو امکان دسترس
 

محاربھ (بدست  لیاز قب ییھابھ اتھام یاسیس ی، حداقل ھشت زندان۲۰۱۵در سال  .10
بھ  گریتن د نی) اعدام شدند و چندیعموم تیارعاب و اختالل در امن یگرفتن سالح برا

، شش نفر از جملھ ۲۰۱۵مارس  ۴محکوم شدند. در  یاسیمجازات مرگ بھ سبب اتھامات س
جامعھ  یاز اعضا یھمگ ،یدھقان دیجمش و یھقاند ریجھانگ ،ییکمال مال ،یحامد احمد

مجازات  یحقوق بشر، نسبت بھ اعمال رو بھ فزون یدر آغاز سخنان خود خطاب بھ شورا یعال سری، کم۲۰۱۵سپتامبر سال  ۱۴در  3 
لغو کل  یو از دولت خواست برا دیورز دیکل بر مخالفت سازمان ملل متحد با مجازات اعدام تاک ریدب یاکتبر، سخنگو ۱۹کرد. در  یاعدام ابراز نگران

 کند. اماقد ھیرو نیا
.  

4      http://www.isna.ir/fa/news/94091710313/ 
  5   See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16581&LangID=E.   

ان بھ گونھ یخارجبرای مدافع  لیوکبرخورداری از داشتند امکانات ترجمھ و  اعالمگزارش حاضر،  نسبت بھنظر اظھارمقامات در  6 
 .ه استفراھم شد نظام مندی
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ھا با وجود اعدام نیاعدام شدند. ا نیزم یھا، بھ اتھام محاربھ و فساد بر روکرد
مقامات اظھار . 7 ھا انجام شددر مورد منصفانھ بودن محاکمھ آن یجد یھاینگران

 یستیگروه ترور کیدر  تیافراد پس از محکوم شدن بھ مرگ بھ اتھام عضو نیداشتند ا
 اند.اعدام شده ینظام یھاگاهیپا ھیو دست زدن بھ حمالت مسلحانھ عل

 
 یھااز ماموران روش یو گروھ یعال سری، کم2015 اوت ۵ خیدر تار ن،یعالوه بر ا .11

محمد  مرگبھ طور جداگانھ از مجازات  )special procedure mandate holders( ژهیو
و درمانگر  سندهینو ،یجنبش فکر انگذاریکردند. او بن یجد یابراز نگران یطاھر یعل

و خارج از کشور بود.  جمھوری اسالمی ایراندر  نیگزیطب جا اتیاستفاده کننده از نظر
را بھ ی بھ مقدسات اسالم نیشد و بھ اتھام توھ ریدستگ ۲۰۱۱در ماه مھ  یھرطا یآقا

بھ مرگ بھ ، دادگاه انقالب تھران او را ۲۰۱۵اوت  ۱. در شدپنج سال زندان محکوم 
پنج  تیکھ او مشغول گذراندن دوره محکوم یاالرض محکوم کرد، در حال یفساد فااتھام 

را نقض کرد و پرونده  مرگکشور حکم  یعال وانی، د۲۰۱۵دسامبر سال  ۲۱سالھ بود. در 
حکم را صادر کرده بود برگرداند. مقامات ضمن  نیانقالب کھ ا هدادگا ۲۶را بھ شعبھ 

فرقھ  کی جادیبھ اتھام ا یطاھر یاظھار داشتند کھ آقا ،یعال وانیحکم د دییتا
خود و بستگان آنان شده بھ مجازات محکوم  یبھ اعضا قیعم یھابیکھ باعث آس ،یانحراف

ھا و کتاب عیسنت با توز ھلمروج اعتقادات ا یفعال مذھب ،یشده است. شھرام احمد
بھ اتھام روابط با  ۲۰۱۵سال  لیو در اوا ریدستگ ۲۰۰۹ لیآور ۲۶ خیجزوه، در تار

االسالم، امام جماعت سنندج را ترور کرده بود بھ مرگ محکوم شد.  خیکھ محمد ش یگروھ
 یسرما معرضو در  یمحبوس و مورد ضرب و شتم، حمالت روان یماه در سلول انفراد ۳۳او 
واداشتھ شد کھ بنا بھ  سفیدکاغذ  یبھ امضا یاحمد یبود. آقا تھقرار گرف دیشد

شد. در طول محاکمھ  میتنظ یاھا بعدا توسط سپاه پاسداران در آن اقرارنامھگزارش
را نداشتند.  ھیاجازه ارائھ دفاع یو لیو نھ وک یاحمد ی، نھ آقا۲۰۱۲او در اکتبر 

 االسالم بھ زندان افتاد. خیش یقاپنج ماه قبل از ترور آ یاحمد یآقا
 

 ریغ عتیکھ عمل اعدام در مالء عام با وجود طب کندیاشاره م یکل با نگران ریدب .12
و ناظران ادامھ داشتھ است.  انیدر مقابل قربان زشیواھانت آم رحمانھیب ،یانسان
اعدام شدند. با وجود اظھارات خالف  ر عمومتن مقابل انظا ۴۷حداقل  ۲۰۱۵ال در س

کودکان اغلب  کھ دھدیشده از صحنھ نشان م فتھگر یھادولت، عکس ھیامر از ناح نیا
 کنندیگرفتھ استدالل م رادیا ریتصاو نیحضور دارند. مقامات بھ ا عیگونھ وقا نیدر ا

دولت  آن بھ عنوان ابزار بازدارنده جرم است. یاعدام در مالء عام نادر بوده و اجرا
ارائھ شده  یادوار یگزارش جھان دور نیدر دوم کھ توصیھ بھ لغو اعدام در مالء عام

عمل منسوخ و مضر  نیدادن بھ ا انیپا نیحقوق بشر ھمچن تھیکم .8قبول نکردرا بود 
جمھوری اسالمی ارائھ شده توسط  یاگزارش دوره نیرا در خاتمھ نظرات خود در سوم

  ).CCPR/C/IRN/CO/3( کرد ھیتوص ایران
 

 اطفال  اعدام .2
 
خشم خود را در قبال اعدام دو مجرم  ژه،یو یھاھی، چند مامور رو۲۰۱۵اکتبر  ۱۶در  .13

 فوری یا خودسرانھ اعدام ژهیگزارشگر و 9اکتبر، ابراز کردند. ۱۳و  ۶نوجوان در 
و آن را با قتل انجام  فیتوص حکومت یقانون ریغ یھادو نوجوان را بھ عنوان قتل نیا

 ژهیبزھکار نوجوان، بھ و داماع نکھیبر ا دیکرد. با تاک سھیشده توسط افراد مقا
 کند،ینقض م میالملل را بھ طور مستق نیحقوق بشر ب ز،یمحاکمھ سوال برانگ کیپس از 

فورا کشتار کودکان را متوقف "خواست تا  جمھوری اسالمی ایراناز دولت  ژهیگزارشگر و

7        https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/iran-six-kurdish-sunnis-about-to-be-hanged/  
 8 See the universal data review database (www.upr-info.org/database).   
 

سال  17کھ  زمانی شدمحکوم مرگ بھ  ھمکار چوپان  کی اینکھ بھ جرم قتلپس از  ،یبا، صمد ذھ2015اکتبر  6در                     9 
 ،نظر دیتجد جریان رسیدگی ودر گزارش شده  اشکاالتبا وجود  سالبھیاکتبر فاطمھ  13. در خفاء اعدام شددر داشت 

 17کھ  یھنگامش شوھر دوم تلقبھ ، ی تن بھ ازدواج داده بودکودکسن دو بار در کھ ، سالبھیخانم  . شد ختھیدار آوبھ 
 .ه بود، متھم شدداشت سال
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 مرگالملل مجازات  نیکرد حقوق حقوق بشر ب دیکل تاک ری، دباکتبر ۱۹. در 10"کند
ممنوع کرده است. در  افتھیسال ارتکاب  جدهھ ریافراد زکھ توسط  یجرائم یارا بر

نوجوان  یکھ مجرم ،جمھوری اسالمی ایران یرسم مھینوامبر، بر اساس خبر رسانھ ن ۲۵
شھر کرج اعدام شد. او بھ اتھام  یی، بنا بھ گزارش در زندان رجارضاینام علھ ب

 یھاموارد تعداد اعدام نی. ا11محکوم شده بود بھ مرگ ۲۰۰۸اکتبر  ۳۰قتل دوست خود در 
 .12رساندیرا بھ چھار م جمھوری اسالمی ایراندر  ۲۰۱۵شده نوجوانان در سال  دییتا

 
گزارش، اعالم کردند پرونده نوجوانان در  نیدر اظھارنظر خود درباره امقامات  .14

 کیفر( قرار گرفتھ است، بھ جز موارد مستلزم قصاص یدگیمورد رس ژهیو یھادادگاه
استان  یفریدر دادگاه ک یدارد و در حضور پنج قاض مرگ، کھ مجازات ل)دادن بھ مث

دستگاه  ھیاست و از ناح مقتولخانواده  ی. از آنجا کھ قصاص حق خصوصشودیم یدگیرس
را  یقضائ یھایدگیدر موارد مربوط رس کلفندم رد شود، مقامات تنھا تواندینم ییقضا

از  یریجلوگ یبرا یادیمقامات اظھار داشتند تالش ز ن،یبھ انجام رسانند. عالوه بر ا
بھ  لین یبرا نیو مرتکب انیقربان یھاخانواده قیاعدام نوجوانان، از جملھ با تشو

 سازش انجام شده است.
 
 

الزم  یھاتیعادالنھ و حما یدادرس نیکل بخصوص نسبت بھ نقض مواز ریدب .15
کھ تحت  ییھااقرار یشگیھم صورتنگران است. دادگاه بھ  اطفالدر محاکمھ 

بھ عنوان  زیآم ریو تحق یانسان ریغ رحمانھ،یب یرفتارھا ریسا ایشکنجھ 
. بھ عنوان کندیم ولمتھم بھ دست آمده را قب تیو مدارک محکوم لیدال

شد و با  ریسال داشت کھ در نزاع منجر بھ فوت درگ ۱۶ یاحمد دیمثال، حم
 سیپل ییبازداشت شده مورد بازجو میق ای لیوجود صغر سن بدون حضور وک

 ھیاو بھ استفاده از سالح سرد عل ،یطوالن یھاییقرار گرفت. پس از بازجو
ھا در کرده است. او بعد راراق ینزاع منجر بھ فوت و انیمرد در جر کی

کھ مقامات او را بھ بازگشت  یدادگاه گفت کھ اعتراف او بھ قتل ھنگام
کردند بھ علت ترس  دی) تھدمترجم-یآگاھاداره ( سیپل قاتیبھ واحد تحق

بوده  زیاھانت آم ای یانسان ریغ رحمانھ،یب یرفتارھا ریسا ایاز شکنجھ 
بدست آمده بھ  اتاست. او مجرم بھ قتل شناختھ شد و بر اساس اعتراف

قرار  یمشعر بر شکنجھ مورد بررس شیادعا نکھیاعدام محکوم شد، بدون ا
گرفتھ شده  طفل کیھا از کھ اقرار ردیموضوع در نظر قرار گ نیا ای ردیگ

 است.

 

 شکنجھ، رفتار و مجازات غیر انسانی یا تحقیرآمیز -ب
 

 نایاز جملھ قطع دست و پا، ناب ،یبدن یھاکل نسبت بھ ادامھ اعمال مجازات ریدب .16
بھ اجرا در  ۲۰۱۳کھ در ژوئن  ،یکردن و شالق زدن نگران است. قانون مجازات اسالم

را ) A/HRC/25/26( رجمو   14، شالق زدن  13 از جملھ قطع عضو یبدن یھاآمد، مجازات
جسم  ھیعل تیدر قبال ارتکاب جنا ی. قصاص ممکن است مجازات بدنشناسدیم تیبھ رسم

مجازات را، کھ  نیھا ابار ھیباشد. قوه قضائرا در بر داشتھ اشخاص  ھیعل تیجنا ای

10    See www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16611&LangID=E.   
 
11 See http://ana.ir/news/67795   

  بھ: دیاعدام شدند. نگاه کن ۲۰۱۵و  ۲۰۰۵ یسالھا نیبزھکار نوجوان ب۷۳ھا بنا بھ گزارش 12
Growing Up on Death Row, 26 January 2016.  
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3112/2016/en/  

  
در  282و  278نک. مواد  (در قبال سرقت و محاربھ، قطع عضو را مقرر داشتھ است یقانون مجازات اسالم ۲۷۸و  ۲۳۴مواد     13

 مترجم) -ھجری شمسی 1392مصوب   قانون مجازات اسالمی
وضع شده است (مواد  یعفت و اخالق عموم ھیعل میو اسالم، لواط، شرب مسکر، و جرا امبریبھ پ نیمجازات شالق در قبال توھ 14

  )قانون مجازات اسالمی ۲۶۲ و  ۲۳۴
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اعمال کرده  داند،یم یاسیو س یحقوق مدن ثاقیم ۷حقوق بشر ناسازگار با ماده  تھیکم
 .15است

 
 نایگزارش شده، از جملھ سھ مورد ناب ۲۰۱۵در سال  یمورد مجازات بدن ۲۱حداقل  .17

مورد  ۱۲مورد سنگسار منجر بھ مرگ، و  کیپنج مورد قطع دست و پا،  ،یکردن اجبار
 جمھوری اسالمی ایران یھا، رسانھ۲۰۱۵دسامبر سال  ۱۳ر د. 16 شالق زدن در مالء عام

سنگسار کردن محکوم  قیبھ جرم زنا بھ مرگ از طر النیدر استان گ یگزارش دادند زن
بود.  ھیقوه قضائ سیتوسط رئ دیی، حکم در انتظار تا۲۰۱۵دسامبر  انیشده است. در پا

محکوم  فرادا یرا بھ عنوان مجازات برا» رجم« دیجد یقانون مجازات اسالم ۲۲۵ماده 
 نیسازمان ملل متحد ا یحقوق بشر یھاسازو کار .17 کرده است زیمحصنھ تجو یبھ زنا

ھا مجازات گرید ایاز شکنجھ  یسنگسار کردن شکل قید کھ اعدام از طرنرا دار دگاهید
الملل، از جملھ در  نیاست کھ در حقوق ب یرانسانیو غ زیرآمیخشن، تحق یرفتارھا ای
 جھینت نیحقوق بشر بھ ا تھیکم ممنوع شده است.ی اسیو س یحقوق مدن یجھان ثاقیم

است  یمحصنھ مجازات یبھ مرگ در قبال ارتکاب زنا یکھ حکم سنگسار کردن منتھ دیرس
 .18 نامتناسب است» جرم« تیکھ بھ شدت با ماھ

 
 ریمربوط بھ شکنجھ و سا یھاھیھمھ توص رشیدولت از پذ یکل از خوددار ریدب .18

 یگزارش جھان دور نیدومکھ در  زیرآمیتحق ای یانسان ریغ رحمانھ،یب یھامجازات
است،  رفتھیرا پذ ھیچھار توص قسمت ھایی از کرد متاسف است. دولت افتیدر یادوار

لغو ھمھ  ،یانسان ریغ یبدن یھامجازات نکرد یرقانونیغ یبرا ھیکھ توص یدر حال
کھ مسئول  یھمھ کسان بیو تعق قیکودکان، و تحق یبدن ھیکننده تنب زیتجو نیقوان

 .اند را رد کردسوء استفاده از آنان بوده ایبا بازداشت شدگان  یبدرفتار
)A/HRC/28/12 and Corr.1(شکنجھ و  منع ونیکنوانس بیبھ تصو ھیتوص نی. دولت ھمچن
و پروتکل  تحقیرآمیز ای یانسان ریغ ،بی رحمانھ ھای مجازات ای ھارفتار گرید

 .آن را رد کرده است یاریاخت
 

 یھادر مکان زیرآمیتحق ای یانسان ریغ رحمانھ،یب یھامجازات ریتداوم شکنجھ و سا .19
اعمال  یھاتیاست. ضرب و شتم، وضع یجد یھایاز نگران زیمختلف بازداشتگاه و زندان ن

شده از جملھ  دهیبھ درازا کش یو حبس انفراد یپزشک یھااز مراقبت تیفشار، محروم
 نیچن رسدی. بھ نظر مروندیبھ شمار م یو بد رفتار اندمعمول استفاده شده یھاروش

فعاالن  ،یبھ طور عمده مدافعان حقوق بشر، روزنامھ نگاران، فعاالن اجتماع ییرفتارھا
را  تیاقل یھااز گروه یو افراد مرتبط با برخ یمذھب یھاگروه یبرخ یاعضا اسى،یس

 نیشکنجھ مطابق با قوان کھ کنندیقرار داده است. مقامات استدالل م ریتحت تاث
. آنان اعالم کردند شوندیمجازات م دایشد نیممنوع بوده و مرتکب جمھوری اسالمی ایران
توسط  ھایتحت نظارت قرار داشتھ و بازرس نیھا بھ طور نھادامکانات بازداشتگاه

(با توجھ بھ سیاق متن، ھازندان تیریزمان نظارت و مدمقامات مربوط، از جملھ سا
-استکشور یتیو ترب ینیسازمان زندان ھا و اقدامات تامچنین برداشت می شود منظور  

 .ردیگیانجام ممترجم)
 

 ۱۴ ژه،یو یھاھیچند از ماموران رو ی، تن۲۰۱۵و نوامبر سال  ھیژانو یھاماه نیب .20
بھ طول  یداشتند و در مورد حبس انفراد ایرانجمھوری اسالمی مکاتبھ با دولت 

آزمایش انجام  ،یناسازیاعترافات، شالق زدن، قطع عضو، ناب یاخذ اجبار ده،یانجام
و عدم ارائھ  یباردار یھاشی، آزماات بکارت")نیمعا(ھمچنین موسوم بھ "بکارت ھا

سپتامبر  ۱۳ر بھ تبادل نظر پرداختند. بھ عنوان نمونھ، د انیبھ زندان یکمراقبت پزش
شھر از  ییھا در زندان رجابنا بھ گزارش ،یفعال حقوق کارگر ،ی، شاھرخ زمان۲۰۱۵

 یربرداریتصو شیآزما افتیسال در انتظار در کیبھ  کیدرگذشت. او نزد یسکتھ مغز
بود. بنظر  ی) بھ علت ابتال بھ عالئم مداوم عصبمترجم-ی(ام آر آ یسیرزونانس مغناط

 15 General comment No. 20 (1992) on the prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment.   

منجر بھ درآوردن چشم چپ و گوش راست  یھا تحت جراحس. بنا بھ گزارش صیبھ نام حم یمرد ،یالدیم ۲۰۱۵سال  ھیدر ژانو 16 
چشم و  کیرفتن  نیحملھ کرد و موجب از ب دیبا اس یبھ مرد یریدرگ انیدر جر یالدیم ۲۰۰۵در سال  نکھیقرار گرفت، بعد از ا

بعد از  ۲۰۱۵مارس  ۴کردن در  نایکردند مجازات ناب دییگزارش، تا نیراجع بھ ا تشد. مقامات در اظھارا ھیعل یگوش مجن کی
 بھ قصاص، اجراء شده است. ھیعل یاصرار مجن

 17 http://ana.ir/news/71450  
 18 General comment No. 20.   

6 

  



A/HRC/31/26 

بھ شدت پرازدحام و  طیھمراه با شرا ،یبھداشت یھااز اعمال مراقبت قھیمضا رسدیم
 سبب مرگ او شده است. ییزندان و کمبود مواد غذا یبھداشت ریغ

 
در  و شد ریو ھنرمند، دستگ صلح طلبفعال  ،ی، آتنا فرقدان۲۰۱۵ ھیژانو ۱۰در  .21

ار گرفت. در دادگاه مورد ضرب و شتم قر یو بعد از آن در مقابل قاض والدینشمقابل 
محکوم شد. بنا بھ  مترجم)-یریتعز(سال و شش ماه حبس  ۱۲، او بھ ۲۰۱۵ماه ژوئن 

و  یجنس تیمورد شکنجھ، آزار و اذ بردیکھ او در زندان بھ سر م یھا، در حالگزارش
ھا، نامبرده بھ طبق گزارش ن،یبازداشت قرار گرفت. عالوه بر ا زیرآمیتحق طیشرا

روز در بازداشت  ستیمدت ب یمجبور شد و برا یحاملگ شیبکارت و آزما نھیانجام معا
گزارش، اعالم کردند مقامات  نیمقامات در اظھاراتشان راجع بھ ا. 19بسر برد یانفراد
کھ  خانم فرقدانی یجنس تیپاسخ دادن بھ اتھام آزار و اذ یبرارا  ھاشیآزمازندان 
، فاطمھ ۲۰۱۵اکتبر  ۱۴اند. در منتشر شده انجام داده نترنتیصفحات ا یدر بعض
 رمجازیغ یمحتواانتشار «، »بھ مقدسات نیتوھ«شاعر برجستھ، بھ اتھام  ،یاختصار

 یامتعاقب انتشار مجموعھ» نظام ھیعل غیتبل«و  »یمجاز یدر فضا مترجم)-(مجرمانھ
بھ نھ  »ھاینیزم بیس قبل از بجوش آمدن یستینیفم یبحث«تحت عنوان  نیاز اشعار آنال

 یدر طول بازداشتش، در معرض حبس انفراد یماه حبس محکوم شد. خانم اختصار ۶سال و 
قرار گرفت. او  تحقیرآمیز ای یرانسانیرحمانھ، غیب یرفتارھا ریمدت و سا یطوالن

بھ  ھایمشارال ن،یمحکوم شد. عالوه بر ا یاعترافات اجبار یقبل از ھمھ بر مبنا
ضربھ  ۹۹نبود بھ تحمل  شاوندینفر از جنس مخالف کھ با او خو کیاتھام دست دادن با 

 . 20دیوادار گرد یلگحام شیبکارت و آزما نھیبھ انجام معا نیھمچن یشالق محکوم شد. و
 

و  ز،یآم تحقیر ای یانسان ریدر مورد شکنجھ و رفتار ظالمانھ، غ ژهیگزارشگر و .22
از  یبکارت را شکل نھیمعا یزنان، علل و عواقب آن ھمگ ھیخشونت عل ژهیگزارشگر و
بکارت نقض حق بر  نھیاشاره کردند معا ژهیگزارشگران و نیا .دانندیم یخشونت جنس

و  ضیاز تبع یقرار نگرفتن بوده و شکل خصوصا جد یو حق بھ مورد بدرفتار تیثیح
 داده است. لیخشونت در زمان بازداشت را تشک

 
 آزادی اندیشھ و بیانمحدودیت ھا بر  -ج
 

در تعھد بھ  جمھوری اسالمی ایران سیآشکار رئ تیکل بھ حسن ن ریدب .23
بھ عنوان  انیب یاو از آزاد تیو حما انیب یبر آزاد ھاتیمحدود لیتعد

آرمان و بالفعل  نیحال، تحقق ا نی. با اکندیبشر اشاره م نیادیحق بن
در حال حاضر  ی، فضا۲۰۱۵آخر سال  یھامانده است. در ماه یشدن آن باق

و روزنامھ  یاجتماع یھافعاالن رسانھ یبرا ژهیبھ و ان،یب یادمحدود آز
 رفتھ بود. نیازب شترینگاران ب

 

 شیپ یاجتماع یھاکل خصوصا در مورد سرکوب روزنامھ نگاران و فعاالن رسانھ ریدب .24
بنا بھ گزارش نگران است.  ۲۰۱۶ ھیفور ۲۶ یشده برا ینیب شیپ یاز انتخابات پارلمان

 ی، پنج روزنامھ نگار توسط سپاه پاسداران انقالب اسالم2015نوامبر سال  ۲در  ھا،
بر افکار  یرگذاریکھ بھ دنبال تأث» نفوذ شبکھ« کیدر  تیدر تھران بھ اتھام فعال

ت شدند. دول ریبود دستگ یغرب یھااز طرف دولت ایران یاسالم یجمھور فیو تضع یعموم
نفر  نیپنجم تیاعالم کرده کھ ھو یچھار نفر از روزنامھ نگاران را در حال ینامھا

 ھیانیب ژهیو رویھ ھایاز ماموران  ینوامبر، گروھ ۱۱را اعالم نکرده است. در 
از سرکوب روزنامھ نگاران از  یرا صادر کردند و با ابراز نگران یمشترک یمطبوعات

فراھم  یاز انتخابات پارلمان شیپ انیب یآزاد یرا برا یامن یدولت خواستند فضا
 دیآزاد و عادالنھ تاک یاسیس یندھایفرآ یبرا انیب یآزاد تیشناسان بر اھمآورد. کار

تا  یھا و جامعھ مدنرا، چنانچھ رسانھ یانتخابات فرآینددر ھر  یکرده مشارکت عموم
ممکن دانستند.  ریغ بایقرار داشتھ باشند، تقر بیو تعق یریاندازه در معرض دستگ نیا

 19 https://spdb.ohchr.org/hrdb/29th/public_-_UA_Iran_16.01.15_(1.2015).pdf 
 20 See www.iranhumanrights.org/2015/10/two-poets-sentenced/.   
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 ھایریدستگ نیکھ ا یمقامات رسم گریو د 21یجمھور روحان سیکل با اظھارات رئ ریدب
 یکردن فورآزادروند را با  نیشده و از دولت خواستھ است ا قیاند تشورا محکوم کرده

شان بطور و مشروع بھ حرفھ زیکھ در قبال اشتغال مسالمت آم یروزنامھ نگاران
 بازتبادل آزادانھ افکار  یخودسرانھ محبوس شده بودند دگرگون سازد و فضا را برا

 است. یانتخابات عادالنھ و مطمئن ضرور یبرا انیو ب شھیاند یکند. آزاد
 

کھ  یاجتماع یھارسانھ و فعال روزنامھ نگارتن  ۴۵حداقل  با جمھوری اسالمی ایران .25
 در جھان را آمارھا ، باالترینبرندیدر بند بسر م زشانیصلح آم یھاتیفعال یبرا

اند و مانده یباق کنندهاز حد محدود شیب انیب یمربوط بھ آزاد نیقوان 22.داراست
مقامات  بھ کھ دننکیم زیتجو یروزنامھ نگار یرا بر آزاد یگسترده و مبھم ئاتاستثنا

 خبرنگاران ییقضا گردیپ ایبازداشت و حبس خودسرانھ و  ت،یآزار و اذ، نقض روح قانون
کل از آزاد کردن  ری، دب۲۰۱۶سال  ھیژانو ۱۶در ). A/70/352( دھدیم امکان را

خبرنگار واشنگتن پست، متعاقب  ان،یرضائ سونیاز جملھ ج ییکایآمر-یایران یتعداد
، بھ اتھام  انییرضا یاستقبال کرد. آقا کا،یمتحده آمر االتیبا ا انیمبادلھ زندان

 غیشده، و تبل یاطالعات طبقھ بند یجمع آور خاصم،مت یھابا دولت یھمکار ،یجاسوس
 ریکل ضمن تقد ری. دبردبُ یدر بند بسر م ماه ۱۸بھ مدت  جمھوری اسالمی ایران ھیعل

 یمقامات درخواست کرد آزاد از ان،یرضائ یآقا یمثبت دولت در آزاد یھااز گام
را  برندیدر حبس بسر م جمھوری اسالمی ایرانکھ بطور خودسرانھ در  ینبازداشت شدگا

 کند.  لیتسھ
 

بھ را  یموسو یمھد ی بھ نامشاعر ،انقالب تھران ، دادگاه۲۰۱۵اکتبر سال  ۱۴ در .26
سال حبس و  ۱۱بھ ش، شده در شعر انیب ینقد اجتماع یدر پ» بھ مقدسات نیتوھ«جرم 

صادر شده  یاجبار ریھا، حکم بر اساس اقارگزارش . بنا بر23ضربھ شالق محکوم کرد ۹۹
ماه  کیاز  شیو ب یمکرر و طوالن یھاییوتحت بازج یموسو یھا، آقابود. بنا بھ گزارش

خود را  ھیاتھامات علدر جریان محاکمھ اش  قرار گرفت. او یحبس در زندان انفراد
 رد کرد.

 
بوک،  سیمانند ف یاجتماع یھارسانھ ھایمسدود کردن تارنما ای نگیلتریمقامات بھ ف .27

ادامھ دادند. مقامات اعالم  نستاگرامیپ و ااَ  ستانگو، وات بر،یوا ،ییترتو وب،یوتی
 یھاتیاز فعال یریجلوگ یبرا یتریبوک و تو سیف وب،یوتیھوشمند  نگیلتریکردند ف

ست. انجام شده ا یخصوص یخصوص میو خشونت و نقض حر ییافراط گرا جیترو ،یستیترور
پاول  تلگرام، یفور یرسان امیپ سیسرو ییارشد اجرا ری، مد۲۰۱۵اکتبر سال  ۲۰در 
 شاز کاربران تا شرکت خواستھ نیکرد دولت از ا دییتأ ی، بطور علن)Pavel Durov(دورف
 ۲۰از  شیب رانی، مد۲۰۱۵نوامبر سال  ۱۵کند. در  یجاسوس جمھوری اسالمی ایراندر 

مقامات اعالم  .24شدند ریدستگ »یاخالق ریغ یمحتوا«گروه در تلگرام بھ علت گسترش 
 یھاتیمروج فعال یھاتیمسدود کردن سا یتلگرام درخواستشان برا ییاجرا ریکردند مد

است. آنان اضافھ کردند  رفتھیتلگرام را پذ قیاز طر انھیو افراط گرا یستیترور
بوده است کھ  جمھوری اسالمی ایران نیدر انطباق با قوان تارنماھا رانیمد بیتعق

از کودکان مبارزه شود. در سپتامبر سال  یکش هاقتضاء دارد با گسترش فحشا و بھر
کھ در قبال  یاجتماع یھامنتشر شده در رسانھ یھافھینفر در ارتباط با لط ۱۱، ۲۰۱۵

 .25شدند ریتگدس شدیم یتلق زیآم نیتوھ ،ینیهللا خم تیرھبر سابق، آ
 

 
 
 
 و اجتماع مسالمت آمیزل حق بر آزادی تشک -د

 یادوار یدر دور دوم گزارش جھان یافتیدر یھاھیتوص رشیکل امتناع دولت از پذ ریدب .28
باشد را  زیو تشکل مسالمت آم اجتماع یآزاد نقضکھ  یمقررات قانون ھیکل لغوبھ 

 »یمخف سیپل«ھا کھ بعنوان رسانھ یبھ بعض »ژهیو ازاتیامت« یاز اعطا یجمھور روحان سی، رئ۲۰۱۵نوامبر  ۸در  21 
 انتقاد کرد. »رندیگیقرار م یجد یھادر معرض مجازات« نیریکھ سا یدر حال کنندیعمل م

http://www.theguardian.com/world/2015/nov/05/irans-president-criticises-recent-arrests-of-journalists,  
22 See www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16736&LangID=E.   
23 See www.iranhumanrights.org/2015/10/two-poets-sentenced/.   
 24 See www.reuters.com/article/us-iran-rights-socialmedia-idUSKCN0T40MU20151115.   
 25 https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/  
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 نیب) 227. 138بندھای  اول،اصالحیھ و  A/HRC/28/12د (نک. سند شماره محکوم کر
پنج مکاتبھ با دولت درباره  ژهیو یھاھیرو نی، مامور۲۰۱۵و نوامبر  ھیژانو یھاماه

بھ  اشیالملل نیبھ تعھد ب را دادند کھ توجھ دولت انجامو تشکل را  اجتماع یآزاد
حقوق از جملھ  نیکامل از حق بر تشکل آزاد ھمھ افراد جلب کرد. ا تیاحترام و حما

و نظر مدافعان حقوق بشر  ،اعتقادات مخالف اینظرات  ای تیاقلصاحب  امل حق افرادش
 .باشدیم

 
 یھاتیمحدود کند،یم تیحما زیمسالمت آم اجتماع یاز آزاد یداخل نیاگر چھ قوان .29

 یقانون اساس ۲۷. اصل دندیھا شداز آن یاعمال آن وجود دارد کھ برخ نھیدر زم یادیز
آزادانھ برگزار شوند، بشرط آنکھ  توانندیم ھاییمایاجتماعات و راه پ«اشعار داشتھ 

 یاصل کھ بھ مبان نیا ریبخش اخ». اسالم نباشند یمبانسالح حمل نشده مخل ھا در آن
خواھانھ آن است. عالوه بر  موسع و اعمال دل ریاسالم اشاره دارد، مبھم و مستعد تفس

از حد گسترده  شیشده نتوانستھ است دامنھ ب یبازنگر یقانون مجازات اسالم ن،یا
اعمال حقشان بر  برا اصالح کند کھ افراد را بھ سب یمل تیمربوط بھ امن نیقوان
قانون  ۴۹۸مثال، ماده . بھ عنوان کندیتشکل و تجمع بھ شدت مجازات م یآزاد

گروه، اجتماع، و «کھ  یزات ھر فردمجا یسال حبس برا ۱۰تا  2مترجم)-یاسالم(مجازات
وضع کرده است. » کند تیھدا ای جادیکشور ا تیرا با اھداف اخالل در امن یاشعبھ ای

مجازات ھر  یسال حبس برا کیاز سھ ماه تا  مترجم)-یاسالم(قانون مجازات  ۵۰۰ماده 
از گروه و  تیدر حما ایو  جمھوری اسالمی ایران ھیعل غیدر ھر نوع تبل«کھ  یفرد

 نیانقالب از ا یھاو دادگاه ھایوضع کرده است. دادستان» باشد لیمخالف دخ یھاانجمن
جو  لمتمسا یاسیاند تا معترضان و مخالفان سبھ طور نظاممند استفاده کرده نیقوان

قانون  ۶۶و  ۶۵مواد  ن،یشدن قرار دھند. عالوه بر ا یو زندان تیرا ھدف آزار و اذ
دھندگان  یکاھش مشارکت را ایو  میتحر قیبا ھدف تشو نیرات و نشر مضامتظاھ انتخابات

اعمال اصل  تیھا بر اھمحقوق بشر سازمان ملل متحد بار تھیکم .ممنوع کرده است را
 26 .کرده است دیتجمع و تشکل تاک یبر آزاد» الزم« یھاتیتناسب در خصوص محدود

 
کھ  یاسیاحزاب س یاز جملھ اعضا ،یاسیس انیزندان ادیکل در مورد تعداد ز ریدب .30

در ارتباط با  رسدیکھ بنظر م اندییھمچنان در حال گذراندن دوره حبس بھ اتھام ھا
باشد نگران است. ادامھ روند  زیبھ تشکل و تجمع مسالمت آم شانیھایاعمال آزاد

ن مدافعان حقوق بشر، از جملھ زنان مدافع حقوق بشر، و صاحبا اسى،یبازداشت فعاالن س
 ریتاث یبطور منف یآزاد، عادالنھ و مشارکت یبر انتخابات پارلمان یارسانھ یھاحرفھ

جنبش «و رھبران  یجمھور استیدو نامزد سابق ر ی. خصوصا، بازداشت خانگگذاردیم
کننده است.  ان، نگر۲۰۱۱سال  ھیاز ماه فور ،یکروب یموسوى و مھد نیرحسی، م»سبز
 ریاعتراض بھ غ یبرا نکھیاند، و نھ ااتھام نشده میاز آنان رسما تفھ چکدامیھ

 یحقوق بشر یاند. ساز و کارھابرده شده یبودن بازداشتشان بھ حضور قاض یقانون
اشخاص خودسرانھ و در نقض تعھدات  نیبازداشت ا نکھیسازمان ملل متحد با اشاره بھ ا

 یھا آزاداست بار کشور بوده نیا یداخل نیقوانو  جمھوری اسالمی ایران یالملل نیب
ھا و مشارکت آنان را از شرکت در رقابت تیوضع نیاند. اآنان را خواستار شده یفور

را از شرکت در انتخابات  انشانیممکن است حام نیدر انتخابات منع خواھد کرد و ھمچن
ھمھ  ورھبران جنبش سبز  خواھدیم جمھوری اسالمی ایرانکل از دولت  ریمنصرف کند. دب

 باز کند. یاسیمشارکت و رقابت س یرھا ساختھ فضا را برا را گرید یاسیس انیزندان
 

و انجمن  یصنف یھاھیاتحاد تیادامھ دار بر فعال یھاتیکل نسبت بھ ممنوع ریدب .31
حقوقشان بھ تشکل و  زیآن بھ سبب اعمال مشروع و مسالمت آم یمعلمان، کھ اعضا

بازداشت و محاکمھ مواجھند نگران است.  ،ییقضا تیاجتماع آزاد ھمچنان با آزار و اذ
 یاستانداردھا ،یبعلت اعتراض بھ نابرابر ریاخ یھاآموزگاران در ماه یھاھیاتحاد

 نیرھبران ا یبرخ .27افتاده ھدف قرار گرفتند قیبھ تعو یو دستمزدھا یزندگ نییپا
 ا،یزندن نی، رام۲۰۱۵اکتبر  ۱۵اند. بھ عنوان مثال، در و محاکمھ شده ریعده دستگ
فعال حقوق بشر، بنا بھ  ،یمحمد نیو پرو ،ایران معلمان یشناس انجمن صنفعضو سر
ھا استان کردستان بازداشت شدند. آنان بنا بر گزارشدر ھا توسط سپاه پاسداران گزارش

 نیھمچن یقرار گرفتند. سپاه پاسداران انقالب اسالم یمورد بدرفتار ییدر طول بازجو
قرار  ییمورد بازجو اش در آن شب بھ خانواده لشین را تا ھنگام تحوشادختر ھشت سالھ

26 See, for example, communication No. 780/1997, Laptesevich v. Belarus, Views adopted on 13 April 2000.   
است و پرداخت دستمزد بھ  دهیانجام یادیز یصنعت یبھ بستھ شدن واحدھا یاقتصاد یھامیمقامات استدالل کردند تحر 27 

 کارگران با مشکل مواجھ شده است.
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ناشناختھ  ۲۰۱۵دسامبر سال  تا اواخر یو خانم محمد ایزندن یآقا یداد. محل نگھدار
معلمان،  یکل کانون صنف ریدب ،یدعب لیاسماع بھ ،۲۰۱۵ لی. در آوره استماند یباق
سال حبس درمورد او بھ اجرا خواھد  ۱۰صادر شده  یمجازات قبل نکھیبھ ا دیتھد با

، در حال سفر بھ ارمنستان، ژوئن ۲۷ر . ددھد استعفاء از سمت خود دستور داده شد آمد
تھران  در ییشد. او سپس بھ دادسرا فیکردند و گذرنامھ او توق ریاو را در مرز دستگ

تنھا  یو خانواده و شودیم ینگھدار یفرستاده شد. از آن زمان او در سلول انفراد
در مورد  یاند. بھ او اطالعاتبھ او را در حضور بازجو داشتھ یبار اجازه دسترس کی

 ۲۲ خیدر تار یعبد یمقامات گزارش دادند آقا. 28اتھامات وارد شده ارائھ نشده است
مجرم  حکومت ھیعل غیو تبل یمل تیامن ھیاقدام عل ،ی، بھ اتھام اجتماع و تباناوت

 است. شناختھ شده
 
 وضعیت مدافعان حقوق بشر و دیگر فعاالن جامعھ مدنی -ه

مانده است.  ینگران کننده باق جمھوری اسالمی ایرانمدافعان حقوق بشر در  تیوضع .32
نکرده است.  یاقدام عمل چیباز کردن فضا جھت فعاالن حقوق بشر و وکالء ھ یدولت برا

 ایاز فعاالن برجستھ حقوق بشر و وکالء در حال گذراندن دوره بازداشت بوده  یاریبس
سال  یشان قرار دارند. در جوالحرفھ ھاز اشتغال ب تیاز سفر و ممنوع تیتحت ممنوع

 لیستوده وک نیسھ سالھ وکالت نسر تیممنوع جمھوری اسالمی ایران ی، کانون وکال۲۰۱۵
شده بود تنھا  لیبھ او تحم ۲۰۱۴شر را کھ در سال و فعال حقوق ب یالملل نیشناس بسر

را کھ در طول اعتراض ھشت ماھھ  یمقامات افراد ن،یتا نھ ماه کاھش داد. عالوه بر ا
تا ژوئن سال  ۲۰۱۴در مقابل کانون وکالء (از اکتبر سال  تیممنوع ھیستوده عل نمخا

 ار قرار دادند.و آز دیرا با او نشان داده بودند مورد تھد شانی) ھمبستگ۲۰۱۵
 

گروه  انگذارانیاز بن یکیمعاون سابق مرکز مدافعان حقوق بشر و  ،ینرگس محمد .33
حبس و در معرض  ت،یتوقف گام بھ گام مجازات اعدام، بھ طور مستمر مورد آزار و اذ

واقع  ۲۰۱۲ لیدر آور تشیاز زمان محکوم تحقیرآمیزو  یرانسانیظالمانھ، غ یرفتار
در کانون مدافعان حقوق  تیعضو ،یمل تیھ امنیعل یشده است. اتھام او اجتماع و تبان

 یمزاج تیوضع بھ رغم ۲۰۱۵مھ سال  ۵در  یبود. خانم محمد حکومت ھیعل غیبشر و تبل
بود، بھ  یویو عوارض ر یاو، کھ مبتال بھ فلج عضالن یپزشک تیبازداشت شد. وضعش فیضع

اکتبر  ۷در  یپزشک تیمورد فور کیتر شده است. پس از بد یبل توجھبھ طور قا یتازگ
 کی، او را بھ دست داداز بدنش  یقسمت یحسیبھ بمنجر  یکھ حملھ عصب ی، زمان۲۰۱۵

 زیاو را تجو یشدن فور یکھ پزشکان بستر یانتقال دادند. در حال یتخصص مارستانیب
رو بھ وخامت گذاشتھ شد  شتریاو ب تیکھ در آن وضع یکرده بودند، او را بھ زندان

شد. بنا  یبستر مارستانیزندان در ب رونیب یاکتبر، خانم محمد ۱۱. در ازگرداندندب
شده بود و تحت نظارت مداوم سھ نگھبان  ریاو بھ تختش زنج یھا، دست و پابھ گزارش

بھ او حداقل در سھ نوبت مبتال  مارستان،یشدن او در ب یقرار داشت. از زمان بستر
 .29شده است یدرمان الزم در حق او خوددار ازتشنج شده است اما بنا بھ گزارش 

 
و ارعاب اشخاص  دیو تھد انھیجو یاعمال اقدامات تالف یکل در مورد ادعاھا ریدب .34

جمھوری اسالمی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر  ژهیبا گزارشگر و یبابت ھمکار
 حقوق بشر یجلسھ شورا نیام یدر گزارش خود بھ س -کل ریدب-او نگران است.  ،ایران

)A/HRC/30/29(آن تعامل  بنفر اشاره کرد سب ۱۰در قبال  انھیجو ی، بھ اقدامات تالف
 دیکل تاک ریحقوق بشر بوده است. دب تیدر مورد وضع ژهیتماسشان با گزارشگر و ایو 
فورا متوقف شود چراکھ خالف اصل  دیافراد با ھیعل انھیجو یکھ اعمال تالف کندیم
 .کندیاز حقوق بشر را نقض م یادیاست و شمار ز یانسان تیثیح

 
 وضعیت زنان -و

 یالملل نیب ثاقیم لیاز قب ض،یمعاھده مربوط بھ تبع نیچند جمھوری اسالمی ایران .35
 بیرا تصو یو فرھنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد یالملل نیب ثاقیو م یاسیو س یحقوق مدن

زنان  ھیعل ضیاشکال تبع ھیرفع کل ونیکشور عضو کنوانس نیحال، ا نیکرده است. با ا
مشاھده  ۲۰۱۱سال  یاگزارش دوره یرسبر انیحقوق بشر در جر تھی. ھمانطور کھ کمستین

 28 See www.tuc.org.uk/iranteacherleader and www.ei-ie.org/congress7/en/637-iranian-teacher-union-
leader-jailed.   

 29 See www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/iran-the-cruel-inhuman-treatment-of-ms-
nargess-mohammadi-must-stop-18652.   
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 نیدر قوان یحقوق بشر یالملل نیمعاھدات ب تی، موقع)CCPR/C/IRN/CO/3( ده استرک
کامل حقوق مندرج در  یامر اجرا نیمشخص نشده است، کھ اداخلی  در نظام حقوق یداخل

 .را مانع شده است حقوق مدنی و سیاسی بین المللی ثاقیم
 

حق بر  ،ییجابجا یکل در مورد نقض حقوق بشر زنان از جملھ در خصوص آزاد ریدب .36
 لیاز منکر آور یطرح امر بھ معروف و نھ بیسالمت و حق بر کار نگران است. پس از تصو

راجع بھ پوشش دختران و زنان در سراسر  یزیآم ضیو تبع رانھیسختگ نی، قوان۲۰۱۵
رانده شده توسط  یاعالم کرد کھ خودروھا سیپل، نوامبر ۱۵. در شودیکشور اجرا م

 .30ھا تعلق خواھد گرفتبھ آن مھیو جر شودیم فیھفتھ توق کیبھ مدت  حجابی بدون زنان
 نیارعاب و آزار زنان استفاده کرده و ھمچن یمقررات برا نیاز ا سیپل شودیگفتھ م

دسامبر  ۱۵قرار داده و بھ زندان انداختھ است. در  یکیزیآنان را مورد خشونت ف
ھا اظھار داشت تھران بھ نقل از رسانھ یو رانندگ ییراھنما سیپل سی، رئ۲۰۱۵سال 

برخورد  »یبدحجاب«مورد  ۴۰۰۰۰با  یو رانندگ ییاراھنم سیدر طول ھشت ماه گذشتھ، پل
مقررات  نیا .31اندشده احضارھا بھ دادگاه ضبط و صاحبان آن ھینقل لیکرده و وسا

 یروزانھ ضرور یھاتیانجام فعال یبرا شانییحقوق بشر دختران و زنان را نقض و توانا
است  یموضوع اخالق کیاند استفاده از حجاب کرده دیرا محدود کرده است. مقامات تاک

 است. تیحفظ امن یبرا یعموم یھاو اعمال آن در مکان
 

دادن بھ ازدواج کودکان حاصل نشده است.  انیپا یتالش برا انیدر جر یشرفتیپ چیھ .37
 یایراندرصد از زنان  ۲۱، ۲۰۱۵منتشر شده در  یتیشکاف جنس یگزارش جھانبنا بھ 

صندوق کودکان ملل متحد . 32اند ازدواج کرده یدر کودک یسالگ ۱۹ و ۱۵ نیسن نیب
 یسالگ ۱۸درصد دختران در سن  ۱۷، ۲۰۱۳و  ۲۰۰۵ یھاسال نیب کندیبرآورد م )سفیونی(

در مورد مضرات  یآگاھ شی. با وجود افزا33ازدواج کرده بودند جمھوری اسالمی ایراندر 
 ،ادواری یجھان یھادوم گزارش پس از انتشار دور ژهیاز ازدواج کودکان، بھ و یناش
و زودھنگام ارائھ داده بود، سن  یباربردن ازدواج اج نیاز ب یبرا ھیچند توص کھ

ھنوز  یاست بھ موجب قانون مدن جمھوری اسالمی ایراندختران در  یازدواج برا یقانون
با  یسن قانون ریدختران ز دھدیاجازه م 1041در ماده ھمان قانون  سال است. ۱۳ھم 
کھ فارغ از  کندیاجازه دادگاه ازدواج کنند. قانون بعدا شرط م ایپدرشان و  تیرضا

 ازمندیپدر بزرگش ن ایپدر  تیازدواج بھ رضا یاو باکره باشد، برا اگرسن عروس، 
 یو ازدواج کودک ناش یمتعدد حقوق بشر وجود دارد کھ از ازدواج اجبار یھااست. نقض

دختران و  یھافرصت گریوزش و دکھ مربوط بھ اشتغال، آم یاز جملھ موارد شود،یم
 یاریانواع اشکال خشونت. بس ضقرار گرفتن در معر نیجوان است و ھمچن بانوان

اثبات 35و ارکان معاھده 34 ژهیو ھیشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماموران روکار
 ھیزنان را توج ھیعل ضیتبع تواندینم انیاد یو نھ آزاد یاند کھ نھ تنوع فرھنگکرده

 یسن قانون ریگزارش، بھ وقوع ازدواج ز نیکند. مقامات در اظھارنظر خود درباره ا
 ایبا توجھ بھ جغراف -مناطق یااذعان کرده اشاره کردند در پاره ییدر مناطق روستا

سن ازدواج  نیانگیاست. آنان اعالم کردند م تیمشروع یامر دارا نیا -یو بلوغ جنس
 است. 23.4و  26.7 بیبھ ترت یھرمردان و زنان در مناطق ش یبرا

 
کرده است مردان از اشتغال ھمسران خود (در بخش  زیتجو یقانون مدن ۱۱۱۷ماده  .38

خود  تیثیبا ح ایبا منافع خانواده و «کھ در نظرشان  یی) بھ کارھایخصوص ای یدولت
زنان را  نیھمچنقانون ھمان  ۱۱۰۸ماده  .36 کنند یریجلوگ» ھمسرشان منافات دارد ای

کرده است کھ آنان ممکن است حقوق  حیباشند و تصر عیملزم کرده در مقابل مردان مط

 30 See www.iranhumanrights.org/2015/11/hijab-new-restrictions/.   
 31 See http://shohadayeiran.com/fa/news/101470/   
 32 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2015 (Cologny, Switzerland, 2015).   
33 See http://data.unicef.org/corecode/uploads/document6/uploaded_pdfs/ 

corecode/SOWC_2015_Summary_and_Tables_210.pdf.   
34 See, for example, A/67/287, A/68/290 and A/HRC/26/22 and Corr.1.   
35 See Human Rights Committee, general comment No. 28 (2000) on the equality of rights between men and women, 

para. 21; and Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 21 (2009) 
on the right of everyone to take part in cultural life, paras. 18 and 64.   

 36 See www.amnesty.ch/de/laender/naher-osten-nordafrika/iran/dok/2015/iran-frauen-sollen-zu-
gebaermaschinen-degradiert-werden/you-shall-procreate (in German).   

11 

  



A/HRC/31/26 

 یجنس یازھاین یخود از جملھ حق بھ نفقھ را از دست بدھند، اگر نتوانند پاسخگو
قابل  ریدر دادگاه سطح غ دیزنان خواھان طالق با، ۱۱۳۳ماده طبق  .شوھرشان باشند

را اثبات کنند تا حق درخواست طالق بھ آنان اعطاء  شانییزناشو یزندگ یتحمل سخت
در  یتیجنس یالملل بشر برابر نیحقوق ب  .شودیامر شامل حال مردان نم نیشود. ا

خانواده از جملھ در زمان انعقاد نکاح، در طول دوره ازدواج و در زمان انحالل 
زنان  شودیواج موجب ماشکال ازد نیدر ا یو عدم برابر کند،یم نیرا تضم تیرابطھ زوج

 .شوند ریپذ بیآس یرا تجربھ کرده، در برابر خشونت خانگ ضیو دختران تبع
 

را مورد توجھ قرار  ۲۰۱۵ یتیشکاف جنس یگزارش جھانثبت شده در  پیشرفتکل  ریدب .39
نشان  ییثبت نام در مقطع ابتدا زانیرا در م 0.98 یتیجنس یداده است کھ شاخص برابر

را با  یلیتحص شرفتیاز نظر پ جمھوری اسالمی ایرانحال، گزارش رتبھ  نی. با ادھدیم
 یو ثبت نام در تمام سطوح آموزش یاسوادنرخ ب رندهیکھ دربرگ یاتوجھ بھ محاسبھ

 انیدر م یتیشکاف جنس نھ،یزم نیدر ا 37.دھدیکشور نشان م ۱۴۵ انیدر م ۱۰۶است 
درصد  ۳۵با  سھیدرصد دختران در مقا ۶۳با  ییکودکان خارج از مدرسھ در مقطع ابتدا

 است. ھشداردھنده ویژهاند بھ ثبت نام نکرده ییپسران کھ در آموزش و پرورش ابتدا
 

زنان رتبھ  یاز نظر فرصت و مشارکت اقتصاد جمھوری اسالمی ایرانکشور،  ۱۴۵ انیم .40
مردان،  یادرصد بر 8.6با  سھیزنان، در مقا یکارینرخ ب کھیرا داراست در حال ۱۴۱
زنان،  یمشارکت اقتصاد نییمقامات ضمن اذعان بھ نرخ پا 38است. دهیدرصد رس 19.8بھ 
 صیبھ کاھش فاصلھ با تخص ختلفم یاقتصاد یھا و نھادھاکردند وزارتخانھ دیتاک

وام، و ارائھ  صیتخص ،یاو حرفھ یفن یھاآموزش لیبھ زنان، تسھ ینیکارآفر تسھیالت
 بھ زنان سرپرست خانوار مشغولند. افتھی شیاعتبار افزا

 
نگران  جمھوری اسالمی ایران یاسیسعرصھ کم زنان در  اریبس حضورکل در مورد  ریدب .41

ان تشکیل می زنرا مجلس  ندگانیدرصد نما 3.1تنھا  نکھیمانده است، با اشاره بھ ا
 ن،یا دارند. عالوه بری کمتر حضور یریگ میتصم یھاتیدر موقع ی. زنان بھ طور کلدھند

مانده است. زنان  یصدور احکام بقوت خود باق و یمقام قاض یتصد یزنان برا تیممنوع
مصلحت نظام خدمت  صیباال در مجمع تشخ یھاتیدر موقع اینگھبان و  یھرگز در شورا

نوامبر  ۲خانواده کھ در  تعالیو  تی. طرح جامع جمع)CCPR/C/IRN/CO/3( اندنکرده
 تیمانع زنان از ورود بھ بازار کار شد، چراکھ اولو رشتیب د،یرس بیبھ تصو ۲۰۱۵
 نکھیکل از قانون فوق الذکر بھ عنوان ا ریدب). A/70/368( دھدیمردان م ھرا ب

نگران است. مقامات در پاسخ بھ  کندیم تیزنان را تقو ھیعل زیآم ضیتبع یھاشھیکل
از جملھ بھ عنوان  ،یاسیسطح س نیترزنان در باال نکھیگزارش، اشاره کردند بھ ا نیا

 رمانداران،کل، ف رانیمد ر،یمشاوران وز ر،یجمھور، معاونان وز سیمعاونان رئ
 ریسف نیو قضات حضور دارند. آنان اشاره کردند دولت اول ییشھرداران، مشاوران قضا

 بھ کار گمارده است. ۲۰۱۵زن را در سال 
 

) ۴۴۶(شماره  تیجمع رشد از کاھش پیشگیریو  ینرخ بارور شیافزا طرحکل از  ریدب .42
 قیدق یسبب نگران است کھ در حق زنان بھ آگاھ نیکھ در حال حاضر در مجلس است بھ ا

 یو آن را بھ دسترس کندیم جادیا تیمحدود یو کاھش حاملگ یاز باردار یریشگیاز پ
وه . عالکندیسالمت کودکان محدود م ھیعل داتیداز تھ یریشگیپ یبرا یآموزش لیبھ وسا
 نیترجیھا از راداوطلبانھ کھ بنا بھ گزارش یساز میمتن قانون مذکور عق ن،یبر ا
 .39کندیاست را ممنوع م جمھوری اسالمی ایراندر  یاز باردار یریجلوگ نینو یھاروش

زنان بھ  ھیخشونت عل ژهیبھ صراحت توسط گزارشگر و یاز باردار یریشگیدر پ تیمحدود
 از خشونت مطرح شده است. یعنوان شکل

 
 رفتار با افراد متعلق بھ اقلیت ھای مذھبی و قومی -ز

 یگزارش جھان دور نیدومخود در  یگو تعاملودر گفت جمھوری اسالمی ایران نمایندگان .43
 یو مذھب یقوم یھاتیحقوق اقل جیترو یبرا یجمھور روحان سیرئ یھابھ تالش ،یادوار

اقوام و جمھور در امور  سیرئ ژهیو اریدست کی. آنان بھ انتصاب اند اشاره کرده
در  یعضو جوامع قوم ۳۳۵ اببھ انتص نیاشاره کردند و ھمچن یو مذھب دینی یھاتیاقل

37 See http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IRN.   
 ھمان 38 

 39 See www.amnestyusa.org/research/reports/you-shall-procreate-attacks-on-women-s-sexual-and-
reproductive-rights-in-iran.   
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اختصاص داده شده  یمذھب یھاتیمجلس کھ بھ اقل یھایو بھ کرس یدولت ھیمناصب عال
. شانینیو د یبھ عبادت و عمل بھ شعائر فرھنگ یو قوم یمذھب یھاتیاست و بھ حق اقل

 ایکامل  رشیدولت بھ پذ میکل از تصم ریدب ند،یمورد خوش آ یھااعالم نیبا وجود ا
 یتھایاز اقل تیحما مربوط بھ حاصل از بررسی ھای ھیتوص ۲۸از  ھیتوص ۱۲تنھا  یجزئ

سازمان ملل متحد  یحقوق بشر یھاساز و کار ).A/HRC/28/12( متاسف است یو قوم یمذھب
 یبر عدم بھبود دیضمن تاک ،یو مذھب یقوم یھاتیاقل تیدر مورد وضع یبھ ابراز نگران

 ژهی، گزارشگر و۲۰۱۵و نوامبر سال  ھیژانو یھاماه نیادامھ داد. ب نھیزم نیدر ا
 یھاتیدارندگان مامور ریو سا جمھوری اسالمی ایرانحقوق بشر در  تیدر مورد وضع

 .را بھ دولت انتقال دادند دهیعق ایمذھب  یمکاتبھ مورد آزادچھار  یوعموض
 

را بھ عنوان  انیو زرتشت انیھودی ان،یحیمس جمھوری اسالمی ایران یقانون اساس  .44
 آزاد ینییو مناسک آ یکھ در انجام مراسم مذھب شناسدیم تیتحت حما یمذھب یھاتیاقل

. )A/70/411( خود مذھبشان را آموزش دھند ینیبا توجھ بھ اصول د توانندیم بوده
ت نشناختھ در برابر یرا بھ رسم ان،یمانند بھائ ،یمذھب یھاگروه ریسا یقانون اساس

 نوامبر ۱۵کرده است. در  شانیھار ریپذ بیآس ب،یو تعق ییقضا تیو آزار و اذ ضیتبع
در  شانینییآ یھاتیبھ سبب پرداختن بھ فعال یفرد متعلق بھ جامعھ بھائ ۲۰، 2015

نفر از  ۱۰گزارش،  نیا تحریر. در زمان 40شدند ریتھران، اصفھان و مشھد دستگ
 انی. در پاشده بودندمتھم  "نظام ھیعل غیتبل"بازداشت شدگان آزاد و دو نفر بھ 

صرفا بعلت  اران،یموسوم بھ  ،یئاز جملھ ھفت رھبر جامعھ بھا بھائی ۸۰، ۲۰۱۵سال 
 ریدستگ ۲۰۰۸اند. ھفت تن از رھبران در مھ مانده ین باقخود در زندا ینید یباورھا

 ھیعل غیتبل« ،یبھ اتھام جاسوس نشانسال زندا ۱۰شدند و در حال گذراندن حکم 
» االرض یافساد ف«و  »یمل تیامن ھیبھ منظور اقدام عل یو ھمکار یتبان«، »نظام

 مانند،یدارا ھستند محروم م انیاز حقوق کھ ھمھ زندان ی. آنان از تعدادباشندیم
بازداشت  سازمان ملل در امور یمشروط. گروه کار یو آزاد یاز جملھ حق بر مرخص

 را خودسرانھ این عدهھای بین المللی حقوق بشر بازداشت  سازوکارخودسرانھ و دیگر 
 .تضمین کند رھایی آنان را ھ انداز دولت خواست اعالم کرده

 
محروم  یو خصوص یدولت یبھ دانشگاھھا یاز دسترس یبھ طور عموم یجامعھ بھائ یاعضا .45

ثبت نام کنند اما  شانیمذھب یاند. چند تن موفق شدند بدون آشکار شدن وابستگشده
گزارش، ادعا  نیاخراج شدند. مقامات در اظھارنظر راجع بھ ا نشانییبا آشکار شدن آ

 انیقرار داده نشده است و بھائ یقانون گردیپ تتح دشیبعلت عقا ییبھا چیکردند ھ
ادامھ  ایران یھاارشد و دکترا در دانشگاه یشناسرا در سطح کار شانھیعال التیتحص
 .دھندیم

 
 یھانادرست در رسانھ اناتینفرت با اشاعھ ب کیو تحر یبھائ یھتک حرمت گورستانھا .46

متعلق بھ  بر کسب و کار یاقتصاد تیو ممنوع یدولت ونیزیاز جملھ در تلو ،یدولت
مغازه متعلق  ۲۸، حداقل ر نوامبرادامھ داشتھ است. در اواخ ۲۰۱۵در سال  انیبھائ

 ن،ییآ نیمقدس ا یو کرمان، صرفا بعلت پاس داشتن روزھا اندر مازندر انیبھ بھائ
صنفشان را  یھا اجازه قبلکسب و کار نیمقامات استدالل کردند صاحبان ا .41بستھ شد

 زادهعیرف تای، آزاکتبر ۲۴ون کسب نکرده بودند. در طبق قان یجمع لیاز تعط شیپ
را  تیو ضالھ بھائ یقانون ریدر گروه غ تیعضو«تحمل حکم چھار سال زندان بھ اتھام 

 یمل تیامن ھیدر قبال اتھام اقدام عل تھراندادگاه انقالب  لھیآغاز کرد. حکم بوس
 .42صادر شده بود انیبھائ یلدر موسسھ آموزش عا یقانون ریغ یھاتیفعال قیاز طر
 ریموسسھ دستگ ۲۰۱۰سرکوب سال  انیبود کھ در جر یکسان انیدر م رفیع زادهخانم 

 شده بود.
 

جمھوری اسالمی  حقوق بشر در دبیر کل بھ نگرانی ابراز شده از ناحیھ گزارشگر ویژه .47
 شیعھ و دیگر اقلیتھای مذھبی برسمیتغیر در مورد تبعیض علیھ مسلمانان  ایران

اجازه ساخت مسجد سنی  1979شناختھ شده اشاره کرده است. بھ عنوان مثال، از سال 
لھ احداث ساختمان کلیساھای مسیحی از جم 1979ھا در تھران داده نشده و از سال 
 ).A/HRC/28/70( محدود شده است کلیسای ارامنھ ارتدوکس و آشوریان 

 

40 See http://news.bahai.org/story/1084.   
 ھمان 41 

 42 See www.iranhumanrights.org/2015/10/azita-rafiezadeh/.   
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گسترده و رفتار  ریاند کھ تفسکرده نیرا تدو یمبھم یفریمقامات اغلب اتھامات ک .48
، ۲۰۱۵. بھ عنوان مثال، در اکتبر سال دھدیرا امکان م ھاتیاقل ھیعل زیآم ضیتبع

 ھیعل یاجتماع و تبان«کرد، بھ اتھام  تیاقل یمرد اھل سنت، اغلب از اعضا ۳۳حداقل 
و » االرض یافساد ف« ،»یسلف یھادر گروه تیعضو« ،»نظام ھیعل غیتبل« ،»یمل تیامن
 .43در انتظار اعدام بودند» با خدا دشمنی«

 
 زیست محیطینگرانی ھای  -ح

گرد و  دیشد اریخصوصا طوفان بس ،یطیمح ستیبار ز انیز طیکل در مورد شرا ریدب .49
کرده  یابراز نگران جمھوری اسالمی ایرانمختلف  یھااثرگذار بر بخش یغبار و خشکسال

بشر، از جملھ حق بر  یحقوق اساس یاریاز بس یمندبا بھره یطیمح ستیز طیاست. شرا
 یک دارد، و دولت برای، و توسعھ ارتباط نزدتاسیسات بھداشتیسالمت، آب و  ات،یح

 تیبر جمع دیشد رخدادھای آب و ھواییو  ستیز طیمح بیبار تخر انیکاھش اثرات ز
 اتخاذ کند. دیرا با یاقدامات موثر

 
در ۲۰۱۵سال  ھیدر فور نیطوفان گرد و غبار خسارت آفر نیچند اندھا نشان دادهگزارش .50

غلظت  زانیھا، مطوفان نیا انیرخ داده است. در جر جمھوری اسالمی ایران یجنوب غرب
. 44را ناکارآمد ساختھ بود یآلودگ شیآزما یھاباال بود کھ دستگاه یگرد و غبار تا حد

 یھاامر بھ بروز تصادف نیو ا بود ادهمتر کاھش د ۵۰را ھم تا  دیطوفان قدرت د
در اھواز  ی، وقوع طوفان گرد و غبارھیفور ۱۰. در دیخودرو منجر بھ مرگ انجام

از  شیب ھینشان داده در فور یرسم یھا. گزارشختیرا برانگ نطقھتظاھرات ساکنان م
 یھاماه دراھواز مراجعھ کردند.  یھامارستانیبھ ب ینفر بھ علت مشکالت تنفس ۲۵۰

تر وخیم تی، وضعاستان کشور ۲۲حدود  قرار گرفتن معرض طوفان گرد و غباردر بعد با 
 . 45شد

 
است،  ھیھمسا یمشکل گرد و غبار از کشورھا اندمقامات اعالم کرده یکھ برخ یدر حال .51

داشتھ و ممکن است  یداخل شھیظاھرا ر یطوفان در مناطق مرکز دھندیھا نشان مگزارش
و توسعھ  یمھندس یباشد. شرکت دولت ینفت یو بھره بردار یحفار ،بھ علت اکتشافات 

 جمھوری اسالمی ایران نیمشترک ب ،یشمال ارانی ینفت دانیتوسعھ م اتینفت ھمچنان عمل
 میتسل ۲۰۱۵در قبال آنکھ در ماه مھ  یطیمح ستیز یھاتیرا، با وجود شکا عراقو 

کار این شرکت پس از اعمال تغییرات مقامات اعالم کردند اجازه  .46شده ادامھ می دھد
برای جلوگیری از ایجاد گرد و غبار داده شد. دبیر کل از شرکت ھای دولتی خواست 

 تعھدات حقوق بشری را ایفاء و از محیط زیست حفاظت کنند.
 

بھ  ءاتکا موجب ھمچنین جمھوری اسالمی ایران علیھتحریم ھای اقتصادی وضع شده  .52
گرد  ھای طوفانبروز  در می تواند ساخت آن کھ شده داخل سوخت بد تصفیھ شده تولید

 ھنگام بھ. دخیل باشد داده و غبار و آلودگی ھوا کھ سالمت مردم را تحت تاثیر قرار
مرگ  شمار زیاد سبباغلب  جمھوری اسالمی ایران، آلودگی ھوا در سال گیآلودبیشترین 

ھا را بمدت دارس و مھدکودکمجبور شد ھمھ مدولت  ،۲۰۱۵در دسامبر . 47می شود و میر
، کھ بمراتب ۱۳۲ھوا بھ  تیفیشاخص ک دنیبا رسدسامبر  20در و  48کرده لیدو روز تعط

مسابقھ صفر و پنجاه) است،  نیبھداشت (ب یشده سازمان جھان ھیتوص زانیتر از مباال
مقامات ضمن اذعان بھ این . 49بھ تعویق اندازد فوتبال جام باشگاه ھای دست اول را

ی ھستھ ادر خصوص طرح  برنامھ جامع اقدامامر، اظھار امیدواری کردند با اجرای 

 43 See www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/.   
44 Joint submission of Justice for Iran and Insight Iran, 30 June 2015.   

 ھمان 45 
 46 See http://isna.ir/fa/news/94022112548/; www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940221001685; 

and http://pedec.ir/resume-manager   
   /www.tehrantimes.com.ردیگیم ینفر قربان ۱۸۰ھوا فقط در تھران روزانھ  یآلودگ ران،یبگفتھ مقامات ا . 47 

 48  See www.cbsnews.com/news/iran-closes-capital-schools-due-to-air-pollution/.   
49 See www.theguardian.com/world/2015/dec/27/iranian-football-matches-postponed-as-air-pollution-soars.   
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، 50 پنج بھ عالوه یک توافق شده است  کشورھای جمھوری اسالمی ایران کھ با گروه
دسترسی بھ سوخت پاکیزه و سرمایھ گذاری بین المللی در فن آوری ھای جدیدتر و 

مقامات اشاره کردند برای رسیدگی بھ مسائل مربوط . 51ھوا کاھش یابدسبزتر، آلودگی 
بھ آلودگی ھوا، کارگروه ملی با نھادھای مختلف در حال فعالیت است ، و الیحھ ای 

 راجع بھ آلودگی ھوا و دیگر مسائل زیست محیطی در مجلس مورد بحث قرار دارد.
 

. بھ را تجربھ کرده اندکمبود آب  جمھوری اسالمی ایراناز  مناطقی ،یبھ تازگ .53
 شیشده، چرا کھ ب یبھ کمبود آب، دولت خواھان تحول در بخش کشاورز یدگیمنظور رس

. در ماه مارس شودیاستفاده م یمصارف کشاورز یدرصد آب کشور در حال حاضر برا ۹۰از 
عمده  یدرصد مخازن سدھا ۶۰ ب،آ انیگزارش داد بعلت کاھش جر ی، وزارت انرژ۲۰۱۵سال 
 برایدالر  اردیلیم 5.4مشکل، دولت پرداخت  نیبھ ا یدگیبھ منظور رس .است یخال

دبیرکل  .52است کردهتعھد  یصندوق توسعھ ملمحل از را در بخش آب  یگذار ھیسرما
تاسیسات ھمھ افراد حق دارند از آب کافی مطمئن و قابل دسترس و یادآور می شود 

 .شوند برای رفع نیازھای اساسی خود بھره مند یبھداشت
 

III.   ھمکاری با ساز و کار ھای بین المللی حقوق بشری 
 

 ھمکاری با ارکان معاھده سازمان ملل متحد -الف
ارائھ  ژهیبا ارکان معاھده، بھ و جمھوری اسالمی ایرانکل از مشارکت مداوم  ریدب .54

سال  ھیژانو ۱۲و  ۱۱. در کندیشناسان استقبال مگو با کاروو گفت ادواری یھاگزارش
بار  نیاول یبرا دولت عضو )CRC/C/IRN/3-4( ادواریحقوق کودک گزارش  تھی، کم۲۰۱۶

از  یاگسترده فیط تھیکم ،یبررس انیجر درقرار داد.  بررسیمورد را  ۲۰۰۵از سال 
دختران،  ھیعل ضیکودک، اعدام مجرمان نوجوان، تبع یقانون فیمسائل، از جملھ: تعر

شده خارج از ازدواج، پناھندگان ثبت نشده، مھاجران،  کودکان معلول، کودکان متولد
(منظور دوجنسیو کودکان  یتی ھا، تراجنسیانگرا ، دوجنسمرد و زن یانگرا ھمجنس

زیر  ھای ازدواج ،مترجم)-اشخاص خنثی است کھ در فقھ اسالمی بھ آن پرداختھ شده است
را مطرح زنان  قطع اعضاء جنسیو ، تحت لوای دفاع از ناموس ھایسن قانونی، عمل قتل 

 .)CRC/C/IRN/CO/3-4( کرد
 

 ھمکاری با رویھ ھای ویژه شورای حقوق بشر -ب  
و گزارشگر جمھوری اسالمی ایران  دولت  انیتماس و گفتگو م شیکل از افزا ریدب .55

در  یھاگوو. او با گفتکندیاستقبال م جمھوری اسالمی ایراندر  وضعیت حقوق بشر ژهیو
 اد،یدر مسائل مربوط بھ قاچاق مواد مخدر و اعت ۲۰۱۵کھ در سپتامبر  یشناسسطح کار

در سازمان ملل متحد در  جمھوری اسالمی ایران یدائم گیندیو نما ژهیگزارشگر و انیم
وزارت امور خارجھ  ،حقوق بشر یعال یراشو ھ،ییقوه قضا یمتشکل از اعضا یئتیژنو و ھ

 چنینشده است. دولت ھم قیمبارزه با مواد مخدر واقع شده تشو یروھاین فرماندهو 
 دیحال، دولت ھنوز با نیارائھ داده است. با ا ژهیبر گزارش گزارشگر و ینظرات اساس
 دعوت کند. کشوراز  دیبازد یرا برا ژهیگزارشگر و

 
 آثار ژهیو گزارشگر بر غذا و-دسترسی–حق  ژهیو گزارشگر ،حال، دولت نیدر ھم .56

جمھوری اسالمی از  دیبازد یرا برا بر بھره مندی از حقوق بشر کجانبھی یاقدامات قھر
سو در  نیبھ ا ۲۰۰۵صادر شده از سال  یھادعوت نیدعوت کرده است، کھ اول ایران

 قیتقبال و دولت را تشوتحول اس نیکل از ا ریاست. دب یموضوع ژهیو یھاروش نھیزم
 یھاو اعدام ییمختصر فراقضا یھایدگیرس نھیدر زم ژهیو شگرگزار دیبازد ھمچنین کندیم

آب و  راتییتغ یسازمان ملل متحد برا نیادیبن ونیاز کنوانس تی، با تبع۲۰۱۵نوامبر سال  یدر مشارکت آگاھانھ مل 50 
 یگازھا یچھار درصد یکاھش عمد ھا،میبا شرط برداشتھ شدن تحر رانیا جمھوری اسالمی)، UNFCC( ییھوا

 درصد).۱۲کرد (در مجموع  شنھادیرا پ گریرا تعھد نموده کاھش ھشت درصد د یاگلخانھ
 

www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/ INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf.   
 

 51 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34961297 
 52 Ibid 
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و  یاراد ریشدن غ دیناپد گروه کاریو دهیعق ای نید یآزاد ژهیو گزارشگرخودسرانھ، 
 بدھد. اجازه را کرده است  یموافقت اصول ھاکھ با آن یاجبار

 
جمھوری اسالمی دولت  یبرا را مکاتبھ ۲۴ ژهیو یھارویھ ، ماموران ۲۰۱۵سال  در .57

اعدام،  ،یمکاتبات در خصوص موارد شکنجھ و بدرفتار نیاند. اکثر اارسال کرده ایران
 یھاتیو بازداشت خودسرانھ روزنامھ نگاران و مدافعان حقوق بشر، آزار اقل یریدستگ
بوده است.  یبازداشت شدگان از درمان پزشک تیناعادالنھ، و محروم یھامحاکمھ ،یمذھب

 اند.مقامات بھ تنھا پنج مکاتبھ پاسخ داده
 

IV.  ھا توصیھ 
 

خودسرانھ،  یھاو بازداشت یریھا، دستگھا، قطع عضواعدام شیکل از گزارش افزا ریدب .58
با فعاالن حقوق بشر، وکال، روزنامھ  یمحاکمات ناعادالنھ، و احتمال شکنجھ و بدرفتار

 یاوقفھ خواھدیاز دولت م گرید کباریمنقلب است. او  قاینگاران و فعاالن مخالف عم
اعدام برقرار سازد و اعدام نوجوانان بزھکار تحت ھر  تبر اعمال مجازا یقانون
انون بھ ق یشنھادیپ ھیاصالح کندیم قیکل دولت را تشو ریرا ممنوع کند. دب یطیشرا

مربوط  میجرا یبرا یمبارزه با مواد مخدر، کھ بھ دنبال حذف مجازات اعدام اجبار
 کند.  بیبھ مواد مخدر است، را تصو

 
مدافعان حقوق بشر، وکالء و روزنامھ  یبرا یکاف یفضا خواھدیکل از دولت م ریدب .59

 فشانیبھ انجام وظا گردیبازداشت و پ ،یریکند تا بدون ترس از دستگ جادینگاران ا
از جملھ مدافعان حقوق بشر و وکال،  ،یاسیس انیزندان خواھدیبپردازند و از دولت م

تشکل  یآزاد ان،یب یحقشان بر آزاد زیبازداشت شده بھ سبب اعمال مشروع و مسالمت آم
 را آزاد کند.  زیصلح آم اجتماعو 

 
 

جمھوری از  دارید یحقوق بشر برا یعال سریکل با استقبال از دعوت دولت از کم ریدب .60
حقوق بشر  تیدر مورد وضع ژهیاز گزارشگر وتا  کندیم قیدولت را تشو ،اسالمی ایران

 کند.  یدعوت و بھ طور کامل با او ھمکار نیز جمھوری اسالمی ایراندر 
 

 ھیبر زنان در کل اثرگذار زیآم ضیتمام مقررات تبع خواھدیکل از دولت م ریدب .61
 یراھبردھاحذف کند، و بھ توسعھ  یالملل نیب موازینمربوطھ را مطابق با  نیقوان
زنان و دختران، از جملھ  ھیعل زیمضر و خشونت آم یبھ رفتارھا یدگیرس یبرا یمل

 نیاز ب یبرا یاقدامات مشخص و جد خواھدیم دولتازدواج کودکان ھمت گمارد. او از 
 اتخاذ کند.  یزندگ یھازنان در تمام حوزه ھیعل ضیبردن ھمھ اشکال تبع

 
و  یالملل نیب موازین وفقبازداشتگاه زنان را  طیشرا خواھدیکل از دولت م ریدب .62

حبس  نیگزیو اقدامات جا یرفتار با زنان زندان یمطابق قواعد سازمان ملل متحد برا
 بخشد.  یبھبود (قواعد بانکوک) زنان مجرم یبرا

 
از حقوق ھمھ افراد متعلق  تیحما یبرا یفور گام ھای خواھدیکل از دولت م ریدب .63

 ھیعل ضیاشکال تبع کلیھبردارد و بھ  ان،یبھائ ژهیبھ و ،یو قوم یمذھب یتھایبھ اقل
  یھفت رھبر بھائ آزادی رایاز مقامات برا کل درخواستش  ریکند. دب یدگیآنان رس

 . کندیتکرار ماز بازداشت 
 

 استقبال کل از تعامل دولت با ارکان معاھده حقوق بشر سازمان ملل متحد ریدب .64
دنبال کرده؛  را ارکان معاھده ھیکل یینظرات نھا -دولت–تا ، خواستار آن است کرده

 the Convention on( زنان ھیعل ضیتبعمترجم)-اشکال ھیکلھرگونھ( رفع ونیکنوانس
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(، ونیکنوانس 

 زیاھانت آم ای یانسان ری، غبیرحمانھ یمجازاتھا ایھا رفتار گریمنع شکنجھ و د
)the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment(، و  ینحقوق مد یالملل نیب ثاقیم یاریپروتکل اخت نیدوم
 the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil(یاسیس

and Political Rights ،حفاظت  یبرا یالملل نیب ونیکنوانس) با ھدف لغو مجازات مرگ
 the International Convention for the( یاجبار یشدنھا دیتمام اشخاص از ناپد
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Protection of All Persons from Enforced Disappearance(، نیب ونیو کنوانس 
 the( آنان یھاخانواده یاز حقوق تمام کارگران مھاجر و اعضا تیحما یالملل

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families( ندک بیرا تصو. 
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