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.Iمقدمه 
 گزارش پيش رو طبق قطعنامه A/RES/۶۹/۱۹۰ که از دبيرکل می خواهد گزارشی در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران به1.

 هفتادمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند، تقديم می شود. اين گزارش با تمرکز بر نگرانی هايی که ذکر
 خواهند شد، اطالعاتی در خصوص پيشرفت هايی که در اجرای اين قطعنامه به وجود آمده است را ارائه می کند.

 اين گزارش از مشاهدات نهادهای ناظر بر معاهده های حقوق بشری سازمان ملل متحد، رويه های ويژه شورای حقوق بشر، و2.
 نهادهای مختلف سازمان ملل متحد استفاده می کند. اين گزارش همچنين به اطالعاتی که توسط رسانه های رسمی و سازمان های

 غيردولتی ارائه شده است، اشاره دارد.
 از زمان ارائه آخرين گزارش دبيرکل به شورای حقوق بشر (A / HRC / ۲۸/۲۶)، استفاده از مجازات اعدام، از جمله در3.

 رابطه با جرايم مربوط به مواد مخدر و اعدام در مالء عام با روند نگران کننده ای همچنان ادامه داشته است. روزنامه نگاران،
 مدافعان حقوق بشر و فعاالن حقوق زنان همچنان برای انجام حرفه خود و يا اجرای حقوق مشروع خود نسبت به آزادی های

 بيان و اجتماعات با دستگيری، بازداشت و محاکمه روبرو شده اند. وضعيت حقوق بشر زنان، به ويژه در زمينه ازدواج کودکان
 و حضور کمرنگ زنان به عنوان نيروی کار و درمقام های تصميم گيری همچنان باعث نگرانی عمده است.

 دولت ايران همچنان به تعامل سازنده با نهادهای معاهده سازمان ملل ادامه داده و گزارشات دوره ای خود را به کميته حقوق4.
 کودک و کميته حقوق معلوالن ارائه کرده است. دولت ايران همچنان با بررسی دوره ای جهانی (يوپی آر) برای دومين چرخه
 بررسی در اکتبر ۲۰۱۴، تعامل اساسی نشان داد. دولت ايران همچنين از گزارشگر ويژه در امور غذا دعوت کرده تا از اين
 کشور ديدار کند. اما تقاضاهای ديدار ساير دارندگان حکم، شامل گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران،

 همچنان بدون پاسخ مانده است.
 دبيرکل از توافق بين چين، فرانسه، آلمان، بريتانيا، اياالت متحده امريکا با مسوول ارشد سياست خارجه اتحاديه اروپا و5.

 جمهوری اسالمی ايران در خصوص برنامه هسته ای ايران، که می تواند به صلح و ثبات در منطقه کمک کند استقبال می کند.
 اين توافق همچنين راه را برای از ميان برداشتن تحريم های اقتصادی که برای ارتقاء و حمايت از حقوق اقتصادی، اجتماعی، و
 فرهنگی مهم است هموار می کند. دبيرکل اعتقاد دارد که لغو تحريم های اقتصادی و اقدامات قهری يک جانبه باعث از بين بردن
 اثرات منفی تحريم ها بر جمعيت [ايران] خواهد شد. وی دولت ايران را تشويق می کند تا حقوق بشر را در الويت سياست ها و

 برنامه ريزی های خود قراردهد و منابع کافی برای ارتقاء آن در نظر بگيرد.
 

 

.IIبررسی اجمالی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ايران 
 

 الف: مجازات اعدام

 استفاده از مجازات اعدام1.
 دبيرکل همچنان نگران تناوب اعدام ها، به ويژه برای جرايم مربوط به مواد مخدر و مجرمين نوجوان است که طی دوره اين6.

 گزارش اجرا شده اند. دبيرکل از تصميم دولت ايران برغم نگرانی های فزاينده در مورد افزايش تعداد اعدام ها و چندين تقاضا از
 دولت ايران برای توقف استفاده از مجازات اعدام، برای رد ۴۰ مورد از ۴۱ توصيه  ای که در مورد اعدام در دومين بررسی
 دوره ای جهانی خود در اکتبر ۲۰۱۴ دريافت کرد ابراز تاسف می کند. دولت ايران تنها يک توصيه را که خواستار حصول
 اطمينان از دسترسی متهمان به روند عادالنه دادرسی و محاکمات منصفانه، بخصوص اگر احتمال استفاده از حکم اعدام در

1 فرآيند قضايی وجود داشته باشد را قبول کرد.

 از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۵، روند اعدام رو به افزايش بوده است که سال ۲۰۱۴ با حداقل ۷۵۰ اعدام، بيشترين تعداد را دارا7.
 اعدام های مربوط به موادمخدر بيش از ۷۰ درصد همه اعدام ها را تشکيل می دهد. حداقل ۵۲۰ نفر در نيمه اول سال  بوده است. 2

دست کم ۵۲۰ نفر در نيمه اول سال ۲۰۱۵ اعدام  ۲۰۱۵ اعدام شدند که شامل ۳۸۴ اعدام مربوط به مواد مخدر بوده است. 3

 شده اند که ۳۸۴ نفر از آنها در رابطه با مواد مخدر اعدام شده اند. در تاريخ ۸ مه ۲۰۱۵، گزارشگر ويژه در مورد وضعيت
 حقوق بشر در ايران و گزارشگر ويژه در مورد اعدام های فراقضايی و شتابزده علنا افزايش تعداد اعدام هايی را که به رغم
. آنها يادآور شدند که اين  سئواالت جدی در خصوص رعايت فرآيند عادالنه قضايی صورت گرفته بودند را محکوم کردند 4

 افزايش در آمار اعدام ها با وجود سواالت جدی در مورد موازين محاکمههای عادالنه رخ داده است. آنها مشاهده کرده اند که در
 بسياری از موارد، اعدام ها توسط منابع رسمی گزارش نشده و نام زندانيان اعدامی نيز منتشر نشده است.

 دولت ايران همچنان استدالل می کند که استفاده از مجازات اعدام برای جدی ترين جرايم، که تحت قوانين ايران شامل قاچاق مواد8.
 مخدر نيزهست، محدود شده است. آنها استدالل می کنند که مجازات اعدام به عنوان عامل بازدارنده، به خصوص برای جرايم

1 A/HRC/۲۸/۱۲ 
2 A/HRC/۲۸/۷۰ 
3 http://us۹.campaignarchive۱.com/?u=۶۴ee۵۵۰۴۸acaac۹۶۳۵۹۷۴۲۴۸b&id=۹۲۶۸f۱۹۸۶۳&e=۳۵۸۱۱۶d۳۲۱ 
4 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16042&LangID=E 
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 عمل می کند و تنها در مورد مجرمانی که طی عمليات قاچاق عليه ماموران اجرای قانون و شهروندان  مرتبط با مواد مخدر 5

 جرايمی را مرتکب شده اند و در جريان دادرسی که استانداردهای دادرسی عادالنه در آن رعايت و محکوم شده اند، اعمال
 می شود. قانون مبارزه با مواد مخدر برای طيف گستردهای از جرايم مربوط به مواد مخدر مجازات مرگ را درنظر می گيرد و

 حتی وقتی حداقل مواد مخدر نيز دخيل باشد (مانند ۳۰ گرم برای برخی مواد مخدر)، به طور خودکار باعث صدور احکام
6 اعدام می شود.

 با توجه به آمار رو به رشد اعدام ظرف سال های اخير، دبيرکل موثر بودن مجازات اعدام به عنوان يک عامل بازدارنده عليه9.
 جرايم مربوط به مواد مخدر را مورد سئوال قرار می دهد و از دولت ايران مصرانه می خواهد تا در پی راه حل های جايگزينی
 که با موازين و قوانين بين المللی حقوق بشر منطبق هستند، باشد. در اين زمينه، و برای بررسی استراتژی های جايگزين برای

مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر، دبيرکل، دولت ايران را تشويق می کند تا با دفتر کميساريای عالی حقوق بشر   (
 OHCHR)  و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) که ايران را به گفت و گوهای فنی و پشتيبانی از

 مقامات در اين خصوص دعوت کرده اند تعامل کند.
، بارها10. باشد  کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که ناظر بر اجرای ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی (ICCPR) می 7

 تاکيد کرده است که مجازات اعدام برای جرايم مربوط به مواد مخدر با شرايط "جدیترين جرايم" براساس ماده ۶ اين ميثاق
 اين تفسير توسط دبيرکل، کميساريای عالی حقوق بشر و گزارشگر ويژه در مورد اعدام های فراقضايی، شتابزده  منطبق نيست. 8

 يا خودسرانه، که همچنين تاکيد کرده اند که جرايم مربوط به مواد مخدر که شامل قتل عمد نمی شوند از مشخصات "جدی ترين
 همچنين به  (UNODC) دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد   جرايم" برخوردار نيستند، تکرار شده است. 910

 طور مداوم  در گفتگوهای سطح بااليی که با مقامات ارشد دولت ايران داشته است نگرانی خودرا در مورد تشخيص جرايم
 در حالی که دولت ايران ادعا می کند که مقررات کشور  مربوط به موادمخدر به عنوان "جدی ترين جرايم" ابراز کرده است. 11

 دبيرکل نگران است که مجازات اعدام برای جرايمی که اين  تنها برای جدی ترين جرايم مجازات اعدام را درنظر می گيرد، 12

 مقتضيات را برآورده نمی کنند در نظر گرفته می شود. او از ايران می خواهد تا تقويت قوانين ضد پولشويی  خود و تصويب
 کنوانسيون عليه جرايم سازمان يافته فراملی و پروتکل های آن را مدنظر قراردهد تا بتواند به ريشه کن کردن قاچاق مواد مخدر و

13 جرايم مرتبط به آن کمک کند.

 

 اعدام در مالء عام2.
 
 در حالی که رييس سابق قوه قضاييه ايران طی بخشنامه ای در ژانويه ۲۰۰۸ اعدام در مالء عام را ممنوع اعالم کرده بود،11.

 دبيرکل از تداوم اين عمل، که تاثير غيرانسانی هم بر قربانی و هم بر شاهدان آن دارد و باعث تقويت ماهيت بی رحمانه،
 از مجموع ۵۲۰ اعدامی که در نيمه اول سال ۲۰۱۵ ثبت شده، ۲۸  غيرانسانی و خفت بار مجازات اعدام می شود، نگران است. 14

 مورد آن در مالء عام صورت گرفته است. طبق گزارش ها در سال ۲۰۱۴ نيز ۵۳ مورد اعدام در مالء عام صورت گرفته
15 است.
 در پاسخ به بيانيه مشترک ۸ مه ۲۰۱۵ توسط گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگر ويژه12.

 اعدام های فراقضايی و شتابزده، دولت ايران اعالم کرد که اعدام هايی که در مالء عام اجرا می شوند تنها در شرايط خاص و
 محدود و با رعايت قوانين ويژه  و برای جلوگيری از جرايم مربوط به مواد مخدر صورت می پذيرند. با اين حال، گزارش ها نشان

5 Iran’s response to the joint statement of the Special Rapporteurs on Iran and extrajudicial killings dated ۸ May ۲۰۱۵ 
6 A/HRC/۲۸/۷۰ 
7 Iran has been a State party to ICCPR since ۱۹۷۵ 
8 International human rights jurisprudence defined the terms as to be applied only to the crime of murder or 

intentional killing. See E/۲۰۱۰/۱۰, Para ۵۶۶۸ 
9 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=۱۶۰۴۲&LangID=E 
10 http://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/۲۰۱۵/April/statementoftheunodcexecutive 

directoryuryfedotovontheuseofthedeathpenaltyinindonesia.html 
11 The International Narcotics Control Board encouraged States that still imposed the death penalty for drugrelated 

offences to abolish that punishment. A/۶۹/۲۲۸, para ۲۶ 
12 Office of the High Council for Human Rights in Iran, ۱ June ۲۰۱۵, available from 

http://en.humanrightsiran.ir/news۲۲۷۱۴.aspx 
13 

https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/irantostrengthenitscapacitiestofightmoneylaun
deringandfinancingofterrorism.html 

14 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=۱۵۹۳۷&LangID=E 
15 A/HRC/۲۸/۷۰ 
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16 داده اند که به تازگی در تاريخ ۹ ژوئن ۲۰۱۵، سه نفر در دو شهر به جرم تجاوز جنسی در مالء عام به دارآويخته شده اند.

 همچنين در حالی که دولت در پاسخ خود اطمينان داد که اقدامات خاصی برای جلوگيری از حضور افراِد زيرسن قانونی در محل
 عکس هايی که در محل اجرای احکام اعدام گرفته شده غالبا نشان می دهد که کودکان در ميان  اعدام ها ترتيب داده است، 17

 کميته حقوق بشر در مشاهدات نهايی خود در مورد کشور ايران، نگران ادامه  تماشاگران صحنه های اعدام حضور داشته اند. 18

 دبيرکل ايران را تشويق می کند که بی درنگ به همه  استفاده از اعدام در مالء عام بوده و به ممنوعيت آن توصيه کرده است. 19

 اعدام ها در مالء عام پايان دهد.
 
 اعدام کودکان3.

 
 بدون در نظرگرفتن شرايط و ماهيت جرم، استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که توسط افراد زيرسن ۱۸ سال13.

(ICCPR) ارتکاب شده اند، صراحتا در قوانين بين المللی حقوق بشر، به ويژه تحت ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 
CRC و ICCPR ممنوع اعالم شده است. در حالی که ايران عضو هر دو ميثاق ،(CRC) و ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک 
 است، اجرای حکم اعدام نوجوانان همچنان به طور منظم در کشور رخ می دهد. هيچگونه اطالعات رسمی در مورد کودکان

 درگير با قانون، به ويژه افرادی که در خطر اعدام هستند در دسترس عموم نيست. با اين حال، طبق گزارش ها تا سال ۲۰۱۴،
 و حداقل ۱۳ مجرم نوجوان در سال ۲۰۱۴ و يک نفر در سال ۲۰۱۵ بنابه  ۱۶۰ نوجوان در خطر اعدام گزارش شده اند، 20

 مقامات ايران در اظهارنظر خود درباره اين گزارش، اعالم کردند که بسياری از کسانی که اعدام   گزارش ها اعدام شده اند. 21

 شده اند، در زمان ارتکاب جرم بيش از ۱۸ سال سن داشته اند.
 قانون جديد مجازات اسالمی که در ژوئن ۲۰۱۳ به اجرا درآمده، اجازه می دهد تا مجرمان نوجوان اعدام شوند، "مگر اينکه14.

 مجرم فاقد ظرفيت روانی درک ماهيت و پيامدهای جرم خويش تشخيص داده شود." صرف نظر از اين تغيير در قانون، طبق
 گزارش ها در نوامبر ۲۰۱۴ رييس قوه قضاييه، آقای صادق آملی الريجانی، حمايت خود از اعدام بزرگساالنی که در زمان
 ارتکاب جرم زيرسن قانونی بودند را اعالم کرد. به گفته آقای الريجانی، "ما دليلی نداريم وقتی شخص ۵/۱۷ ساله جنايتی

 در اظهارنظر خود درباره  مرتکب می شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسيده است حق اوليای دم برای قصاص را ناديده بگيريم." 22

 اين گزارش، مقامات [ايران] اظهار داشتند که قصاص حق خصوصی خانواده قربانی است که نمی تواند از سوی دستگاه قضايی
 ناديده گرفته شود. آنها افزودند که قوه قضائيه درجه بااليی از انعطاف پذيری و نرمش در پرونده های نوجوانان نشان داده و

 يک گروه کاری برای پيشگيری از اعدام نوجوانان تشکيل داده که از جمله خانواده های قربانيان و عاملين جرم را برای رسيدن
 به توافق تشويق می کند و به آنها کمک های مالی ارائه می کند.

 در تاريخ ۱۸ فوريه ۲۰۱۵، گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگر ويژه در مورد اعدام های15.
 تا اعدام سامان نسيم، که به دليل جرايمی که ادعا می شود در ۱۷ سالگی  فراقضايی به صورت علنی از دولت ايران خواستند 23

 مرتکب شده، را متوقف کند. وی که ادعا شده با فعاليت های مسلحانه حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) در ارتباط بوده، به
 اتهام محاربه و فساد فی االرض محکوم شده بود. طبق گزارش ها آقای نسيم تحت شکنجه وادار به اعتراف شده بود. تاريخ اعدام
 وی برای ۱۹ فوريه سال جاری تعيين شده بود. در نظرات خود در خصوص اين گزارش، مقامات ايران گزارش دادند که آقای

  نسيم در زندان اروميه به سر می برد و پرونده او در حال حاضر تحت بررسی قوه قضائيه قرار دارد.
 

 ب: تحديد آزادی انديشه و بيان
 
 آزادی بيان1.

 
 آزادی بيان و اطالعات شالوده های هرجامعه آزاد و دموکراتيک هستند و هر محدوديتی بايد در شدت و قوت نسبت به هدفی که16.

 در ماده ۱۹ (۳) از ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی دنبال می شود تناسب داشته باشد، و نبايد به يک رويه تبديل شود.
 دبيرکل تجديد تعهد رييس جمهور روحانی نسبت به کاهش محدوديت های آزادی بيان، و دفاع وی از آزادی بيان به عنوان يکی

16 Iran Human Rights, “ ۱۳ People Executed, ۱۰ June ۲۰۱۵, available at 
http://iranhr.net/۲۰۱۵/۰۶/۱۳peopleexecutedfourpublicexecutionsinfrontof children/ . 

17 Iran’s response to the joint statement of the Special Rapporteurs on Iran and extrajudicial killings dated ۸ May 
۲۰۱۵ 

18 Iran Human Rights, “ ۱۳ People Executed, ۱۰ June ۲۰۱۵, available at 
http://iranhr.net/۲۰۱۵/۰۶/۱۳peopleexecutedfourpublicexecutionsinfrontofchildren/ . 

19 CCPR/C/IRN/CO/۳ 
20 A/HRC/۲۸/۲۶ 
21 A/HRC/۲۸/۷۰ 
22 A/HRC/۲۸/۷۰ 
23 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=۱۵۵۸۲&LangID=E 
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 عليرغم وعده های وی برای کاهش کنترل شديد رسانه ها و نشريات، دسترسی  از حقوق اساسی بشر را مدنظر قرار داده است. 24

 به اينترنت و فعاليت های فعاالن رسانه توسط حکومت، نشانه های بسيار کمی از پيشرفت به سوی بهبود وضعيت تحقق حق
 آزادی بيان و حق دسترسی به اطالعات وجود داشته است. در سال ۲۰۱۵، گزارشگران بدون مرز، ايران را در رتبه ۱۷۳ از
  روزنامه نگاران اغلب خودسرانه و به صورت نامتناسبی با اتهام های همچون  ۱۸۰ کشور از لحاظ آزادی مطبوعات قرارداد. 25

 جرايم امنيت ملی و تبليغ عليه نظام روبرو می شوند، و به احکام قضايی از جمله زندان محکوم می شوند، که توانايی آنها برای
 اجرای حق مشروع خود نسبت به آزادی انديشه و بيان را محدود می کنند.

 دبيرکل از سرباز زدن دولت ايران در قبول کليه توصيه هايی که طی بررسی دوره ای جهانی دوم خود (يو پی آر) در خصوص17.
 آزادی بيان دريافت کرده، متاسف است. ايران تنها چهار توصيه را کامال و بخش هايی از شش توصيه ديگر را پذيرفته، در

 حاليکه توصيه های توقف سانسور رسانه ها و آزار و اذيت روزنامه نگاران، آزادی شهروندانی که به دليل بهره گيری
26 مسالمت آميز حق بيان بازداشت شده اند، و پايان دادن به نظارت شديد بر اينترنت و شبکه های اجتماعی را رد کرده است.

آزادی18. به نسبت شديد محدوديت های جمله از متعدد، محدوديت های می کند، محافظت آزادی بيان از ايران قوانين چه اگر                   
مگر آزادند مطالب بيان در مطبوعات و "نشريات که می گويد اساسی[ايران] قانون دارد. وجود حق اين تحقق عليه                    مطبوعات
را اصل اين از دلبخواه کاربرد و گسترده تفسير اجازه مبهم فرمول اين باشند." عمومی حقوق و اسالم مبانی به مخل                       اين که
و مردم توضيحات پيشنهادها، سازنده، انتقادات نظرات، دارند حق "مطبوعات که می دارد اعالم  مطبوعات قانون                  می دهد. 27

می دارد اعالم قانون اين اينکه باوجود برسانند." عموم اطالع و به درج جامعه مصالح و اسالمی موازين رعايت با را                      مسئولين
به يا و آيد بر مطبوعات بر فشار اعمال صدد در مقاله ای يا مطلب چاپ برای ندارد حق دولتی غير و دولتی مقام "هيچ                          که
قرار متعدد تفاسير مورد است ممکن که دارد وجود آن در زيادی بسيار محدوديت های کند،" مبادرت کنترل نشريات و                    سانسور 28

مقامات  برای سانسور برای فراوانی فرصت های می کند، کمی بسيار راهنمايی های روزنامه نگاران به که حالی در و                  گيرند
تهديد مورد آزادی بيان شده باعث سخت مجازات های با همراه بدرفتاری، برای متعدد مقررات اين پذيری آسيب می کند.                   فراهم 29

 و تضعيف قرار بگيرد.

را19. ايران روزنامه نگاران، از حمايت کميته ،۲۰۱۵ سال در دارد. را زندانی روزنامه نگاران آمارهای باالترين از يکی                   ايران
و ايران در بشر حقوق مورد در ويژه گزارشگر ،۲۰۱۵ ژوئن ۵ تاريخ در کرد. تعيين جهان سانسورگر کشور ۱۰ از                       يکی 30

غيرقانونی و خودسرانه محاکمه و بازداشت دستگيری، از را خود جدی نگرانی بيان آزادی مورد در ويژه                   گزارشگر
راستای در مقامات به توهين و نظام، عليه تبليغ ملی، امنيت عليه تهديد [اتهام] از مبهم و مکرر استفاده و                      روزنامه نگاران،
عمومی عرصه در گفتگو منتقد، صداهای اين کردن خاموش که کردند تاکيد آنها کردند. ابراز روزنامه نگاران حبس و                    محاکمه
می کند. محروم کشور واقعيت های خصوص در مهمی اطالعات از را جهان شهروندان ساير و ايرانی ها و می کند تضعيف                    را
اتهامات به نگاران روزنامه کردن زندانی و بازداشت که می دارد اعالم مجددا کارشناسان، اين نگرانی های بازتاب با                   دبيرکل
تشخيص قبول غيرقابل دولت يک توسط است ممکن که فعاليت هايی ساير و ضددولتی، پيام های توطئه، مانند ملی امنيت                    مبهم
 داده شوند، مانند همکاری با سازمان های حقوق بشری، غيرقابل قبول است و تعهدات ملی و بين المللی ايران را تضعيف می کند.

يگانه20. همسرش و پست واشنگتن نشريه ايرانیآمريکايی خبرنگار رضاييان، جيسون آقای محاکمه ،۲۰۱۵ مه ۲۵ تاريخ                  در
دولت های با همکاری جاسوسی، اتهام های به بسته درهای پشت عربی، متحده امارات نشنال روزنامه خبرنگار                 صالحی،
به رغم برگزارشد. ژوئن ۸ تاريخ در دادگاه دوم جلسه شد. آغاز ايران عليه تبليغ و شده طبقه بندی اطالعات جمع آوری                     متخاصم،
محاکمات چنين نيافتند. را دادگاه جلسات در حضور اجازه پست واشنگتن نمايندگان نه و رضاييان آقای خانواده نه                    درخواست ها،
که باشد، سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق (۱) ۱۴ ماده به نسبت ايران تعهدات نقض است ممکن بسته ای درهای                       پشت
رضاييان آقای می کند. تضمين را علنی و عادالنه محاکمات به دسترسی برای کيفری و مدنی محاکمات در دخيل افراد همه                      حق
بوده نيز انفرادی حبس ماه چندين شامل اين که می برد سر به بازداشت در خودسرانه صورت به ۲۰۱۴ ژوئيه ۲۲ تاريخ                       از
عنوان به او حرفه به وی محاکمه و دستگيری که می آيد نظر به نشد. اتهام تفهيم رسمی بطور ماه ۱۰ به نزديک برای و                          است
آقای که کردند اعالم ايران مقامات خود، نظرات در باشد. مرتبط آزادی بيان حق از مشروع بهره گيری و                   روزنامه نگار
امکانات از و داشته دسترسی خود خانواده به تحقيقات طول در و شده نگهداری انفرادی سلول در روز ۴۵ مدت به                       رضاييان

 بهداشتی و رفاهی بهره مند بوده است.

24The Guardian, ۱۹ January ۲۰۱۵, available at 
http://www.theguardian.com/world/۲۰۱۵/jan/۱۹/iraniannewspapermardomeemroozshutdownshowingsolidarity
charliehebdo 
25 Reporters Without Borders, “۲۰۱۵ World Press Freedom Index,” available at  http://index.rsf.org/#!/. 
26 Iran partially accepted ۶ recommendations relating to freedom of expression. See A/HRC/۲۸/۱۲ 
27 A/۶۹/۳۰۶ 
28 Article ۴ of the Press Law; see Iran Human Rights Documentation Center, available at 

http://www.iranhrdc.org/english/english/humanrightsdocuments/iraniancodes/۳۲۰۱thepresslaw.h
tml?p=۱ . 

29 Human Rights Watch, available at http://www.hrw.org/reports/۱۹۹۹/iran/Iran۹۹o۰۳.htm#P۱۴۷_۴۲۶۹۸ 
30 Committee to Protect Journalists, “۱۰ Most Censored Countries” (۲۰۱۵), available at 
https://cpj.org/۲۰۱۵/۰۴/۱۰mostcensoredcountries.php . 
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A/۷۰/۳۵۲ 

نژاد21. احمدی محمود سابق، جمهوری رييس به توهين اتهام به نمين سليمی عباس سابق روزنامه نگار ،۲۰۱۵ فوريه ۲ تاريخ                     در
شد. محکوم نقدی جريمه پرداخت و شالق ضربه ۷۴ زندان، ماه شش به ۲۰۱۱ سال در تلويزيونی مناظره يک در ديگر افرد                       و
عليه تبليغ اتهام به زندان ماه ۹ و سال ۱۲ به کودک حقوق فعال و گرافيست هنرمند فرقدانی، آتنا ،۲۰۱۵ ژوئن ۱ تاريخ                          در 31

۱۰ تاريخ در فرقدانی خانم شد. محکوم انقالب رهبر و مجلس نمايندگان به توهين و ملی امنيت عليه تبانی و تجمع                       نظام، 32

از که کاريکاتوری کشيدن دليل به وی شد. دستگير کرد احضار را وی انقالب دادگاه ۱۵ شعبه اينکه از پس ،۲۰۱۵                       ژانويه
قاضی و مادرش پدرو حضور در دستگيری زمان در وی گزارش ها طبق شد. محکوم و دستگير می کرد انتقاد مجلس                     نمايندگان
درحال که افرادی چون باشد، گسترده  تری سرکوب از بخشی موارد اين می آيد نظر به گرفت. قرار شتم و ضرب                     مورد
در گرفته اند. قرار قضايی پيگرد و بازداشت مورد فزاينده ای نحو به هستند خود انجمن آزادی و آزادی بيان حقوق از                     بهره گيری
او که دادند گزارش کردند، تاييد را فرقدانی خانم حکم مقامات که حالی در حاضر، گزارش مورد در ايران مقامات                      اظهارنظر

 به قيد وثيقه آزاد شده و حکم وی در مرحله تجديد نظر است.

به22. می کند. اشاره آنها مجوز لغو و کردن معلق بستن، طريق از خبری نشريه چندين کار در دولت دخالت به نگرانی با                        دبيرکل
و مستهجن اعمال "ترويج اتهام به امروز، زنان نام به زنان ماهانه نشريه يک ،۲۰۱۵ سال آوريل ماه اواخر در مثال،                       عنوان
زندگی درباره مقاله ای امروز زنان شد. تعليق عمومی" عفت منافی مسايل طرح و مبتذل تصاوير انتشار و مذهب با                     مغاير 3334

انتشار دليل به صبح ستاره اصالح طلب هفته نامه ۲۰۱۵ ژانويه در بود. کرده منتشر اسالمی رسمی ازدواج بدون                   مشترک 35

به ۲۰۱۵ ژانويه در نيز امروز مردم روزنامه شد. بسته سبز جنبش سران حبس بودن قانونی از انتقاد در سرگشاده نامه                       يک 36

به حمله به اشاره که هستم"، شارلی هم "من عبارت با را کلونی جورج آمريکايی هنرپيشه که جلدش روی عکس انتشار                       دليل
به توهين و بودن آميز "تحريک دليل به را روزنامه اين مجوز ايران دولت شد. بسته داشت، پاريس در ابدو شارلی نشريه                        دفتر
آنها پرونده های و هستند فعال نشريه سه اين که دادند گزارش مقامات گزارش، اين مورد در خود نظرات در کرد. لغو                       اسالم" 37

 در حال حاضر تحت بررسی قوه قضائيه است.

 سانسور اينترنت2.

ضد23. و نيست سازنده اينترنت سانسور که بود کرده تاکيد آن در که روحانی جمهور رييس ۲۰۱۴ سپتامبر سخنان از                      دبيرکل
سرورهای طريق از ملی مقررات از تخطی به منجر تنها فيلترها و ديوارها ايجاد که بود شده متذکر و است ايران                       منافع
برای بيشتری تحمل تا خواست روحانيون از همچنين جمهور رييس می کند. استقبال می شود، روش ها ساير و                  پروکسی 38

39 فن آوری های جديد داشته باشند و توضيح داد که مهم است که نسل جوان به اينترنت دسترسی داشته باشد. 

پايدار24. کنترل سطح و توجه قابل محدوديت های با گام ها اين اما است، برداشته اينترنت بيشتر آزادی سوی به گام هايی                     دولت
دو برای را است برخوردار بيشتری سرعت از که همراه تلفن سوم نسل مجوزهای دولت ،۲۰۱۴ اوت در بوده اند.                     همراه

40 شرکت ايرانی تاييد کرد اگرچه اين مجوزها شامل امکان مکالمات ويديويی نبودند.

31 Reporters without Borders, ۱۹ May ۲۰۱۵, available at 
http://en.rsf.org/iranpressfreedomviolationsrecounted۲۱۰۱۲۰۱۵,۴۷۵۲۱.html 

32 Press Release, “UN experts condemn continued detention and prosecution of journalists and human rights 
defenders in Iran” (۲۹ May ۲۰۱۵) 

33 Iran Human Rights Documentation Center, available at 
http://www.iranhrdc.org/english/english/humanrightsdocuments/iraniancodes/۳۲۰۱thepresslaw.h
tml?p=۲ . 

34 Iran Wire, ۲۸ April ۲۰۱۵, available at  http://en.iranwire.com/features/۶۴۵۷/ ; see Global Voices, ۴ May ۲۰۱۵, 
available at 
https://globalvoicesonline.org/۲۰۱۵/۰۵/۰۴/iransleadingwomensmagazinesuspendedaftercovering
cohabitationoutsideofmarriage/. 

35 Bloomberg Business, ۲۷ April ۲۰۱۵, available at 
http://www.bloomberg.com/news/articles/۲۰۱۵۰۴۲۷/iranbanswomensmagazineforpromotingc
ohabitation 

36 http://eaworldview.com/۲۰۱۵/۰۱/irandailyheadrevolutionaryguardsjerusalemwillliberatedsoon/ ; Reporters 
Without Borders, ۱۹ May ۲۰۱۵, available at 
http://en.rsf.org/iranpressfreedomviolationsrecounted۲۱۰۱۲۰۱۵,۴۷۵۲۱.html 
37 Yahoo News, ۶ September ۲۰۱۴, available at 
http://news.yahoo.com/iransinternetcensorshipnotworkingpresident۰۰۴۰۳۵۹۱۶.html 

38 BBC News, ۱ September ۲۰۱۴, available at  http://www.bbc.com/news/worldmiddleeast۲۹۰۱۷۷۲۹ 
39 Yahoo News, ۶ September ۲۰۱۴, available at 

http://news.yahoo.com/iransinternetcensorshipnotworkingpresident۰۰۴۰۳۵۹۱۶.html 
40 International Campaign for Human Rights in Iran, available at 

http://www.iranhumanrights.org/۲۰۱۵/۰۱/internetfilteringiran/ . 
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اجتماعی25. شبکه های روی ناخوشايند محتوای برخی آن در که کرد گذار هوشمند" "فيلترينگ سياست به گذشته سال در                    ايران
محدوديت های از کاستن برای تالش عنوان به سياست اين اگرچه نمی شود. مسدود وب سايت کل درحاليکه می شوند،                  مسدود 41

برای آنان اساسی حق و کاربران خصوصی حريم ناقض آن کاربران شناسايی سيستم شده بود، معرفی رسانه ها بر                   شديد
محدود اطالعات به را شده تعيين گروه های برخی دسترسی تا می دهد اجازه مقامات به سيستم اين است. اطالعات به                     دسترسی
کاربران که است اين سيستم اين هدفمند ماهيت معنی کنند. کنترل را کنند منتشر اينترنت در می توانند افراد که محتوايی و                       کنند 42

افشا حکومتی سازمان های ساير و امنيتی سازمان های برای فعاليت های شان و آنها شخصی اطالعات و شوند شناسايی                  می توانند
دستگيری، خطر خاصدر طور به می کنند سياسی يا اجتماعی فعاليت های اينترنت در که افرادی سيستم، اين در شد.                     خواهد 43

مسدود که کردند اعالم ايران مقامات گزارش، اين درباره خود اظهارنظر در دارند. قرار مدت طوالنی زندان های و                    بازداشت 44

عمومی، اموال به آسيب اختالل، شورش، به تحريک از جلوگيری هدف با اجتماعی رسانه های هوشمند کردن فيلتر و                    کردن
 تروريسم، افراط گرايی و خشونت صورت می پذيرد.

رسانه ها26. برای را ايران اسبق جمهور رييس خاتمی محمد شخصيت از پوشش هرگونه ملی امنيت عالی شورای اينکه از                     پس
45 ممنوع کرد، در ماه مارس ۲۰۱۵ مقامات ايران دو وب سايت جماران و بهار را به علت انتشار تصاوير وی توقيف کردند.

 پ. وضعيت مدافعان حقوق بشر و ساير فعاالن جامعه مدنی

فعاالن27. محکوميت و بازداشت از را خود نگرانی علنی صورت به ويژه گزارشگران از گروه يک ،۲۰۱۵ ژوئن ۵ تاريخ                      در
حبس و بازداشت ها دستگيری، از را خود نگرانی نيز بشر حقوق مدافعان ِويژۀ گزارشگر کردند. اعالم ايران در بشر                     حقوق 4647

و دادرسی عادالنه روند اساسی تضمين های بدون غالبا که ملی" امنيت عليه "اقدام دليل به بشر حقوق مدافعان                    خودسرانه
 محاکمات است، بيان کرده است.

گام28. به گام لغو کارزار بنيان گزاران از يکی و بشر حقوق مدافعان کانون سابق معاون محمدی، نرگس ،۲۰۱۵ مه ۵ تاريخ                       در
عضويت ملی، امنيت عليه تبانی و "تجمع اتهام به ۲۰۱۲ آوريل در که زندانی مجازات سال شش باقيمانده اجرای برای                      اعدام،
اجرا به ۲۰۱۲ آوريل پيش تردر او حکم شد. دستگير بود، شده محکوم آن به نظام" عليه تبليغ و بشر، حقوق مدافعان کانون                        در

 گذاشته شده، اما به داليل پزشکی در ماه ژوئيه ۲۰۱۲ با قيد وثيقه آزاد شده بود.

 ت:  وضعيت زنان

زنان29. وضعيت مورد در (يوپی آر) جهانی دوره ای بررسی توصیۀ ۵۳ از توصيه ۴۲ ايران دولت که می کند خاطرنشان                    دبيرکل
و توصيه ها اين اجرای برای عملی اقدامات اتخاذ برای را ايران دولت وی است. پذيرفته جزئی يا و کامل صورت به                       را

 تصويب کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (CEDAW) تشويق می کند.

در30. وحضور ورزشی استاديوم های به ورود اجازه زنان که کرد اعالم ورزش وزير معاون يک ،۲۰۱۵ آوريل ۴ تاريخ                     در
يافت. خواهد پايان ورزشی استاديوم های به زنان دسترسی ممنوعيت ترتيب بدين و داشت خواهند را ورزشی مسابقات 48                  برخی

مناسب بهداشتی سرويس و صندلی ها جمله از مناسب، زيرساخت کمبود دليل به قبلی ممنوعيت که داشتند اظهار ايران                    مقامات
در جمهور رييس معاون و روحانی جمهور رييس بيانات از و می کند استقبال اظهارات اين از دبيرکل است. بوده زنان                      برای
شامل زنان، عليه خشونت حذف و جنسيتی برابری از حمايت در زن، جهانی روز شامل مختلف، موقعيت های در که زنان                      امور
تخلفات برای مذهبی پليس سرکوب عليه علنی بيانات از همچنين دبيرکل می کند. دلگرمی احساس اظهارشده، خانگی                  خشونت
و خيابان ها و کار محل به بايد افراد زندگی محل امنيت و حريم که می کند توصيه و می کند استقبال اسالمی حجاب رعايت                        در

 هر مکان ديگری در جامعه تسری پيدا کند.

با31. هنوز زنان است، کرده زنان وضعيت بهبود برای اخير سال های ظرف ايران که تالش هايی و مثبت اظهارات اين رغم                      به
گزارش ها، طبق روبروهستند. خود زندگی بخش های کليه در عمل، در چه و قوانين در چه تبعيض و سيستماتيک                    نابرابری

41 Reuters, ۱۴ May ۲۰۱۴, available at 
http://www.reuters.com/article/۲۰۱۴/۰۵/۱۴/iraninternetfiltersidUSL۶N۰O۰۴XV۲۰۱۴۰۵۱۴ 
42 International Campaign for Human Rights in Iran, available at 

http://www.iranhumanrights.org/۲۰۱۵/۰۱/internetfilteringiran/ . 
43 Reuters, ۲۶ December ۲۰۱۴, available at 

http://www.reuters.com/article/۲۰۱۴/۱۲/۲۶/usiraninternetcensorshipidUSKBN۰K۴۰SE۲۰۱۴۱۲۲۶ 
44 Reporters Without Border, ۱۹ May ۲۰۱۵), available at 

http://en.rsf.org/iranpressfreedomviolationsrecounted۲۱۰۱۲۰۱۵,۴۷۵۲۱.html . 
45 Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteurs on human rights defenders, on freedom of expression, 

on independence of the judiciary, on torture and on Iran 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=۱۶۰۴۲&LangID=E 

46 A/HRC/۲۸/۶۳/Add.۱ 
47 The Guardian, ۴ April ۲۰۱۵, available at  http://www.theguardian.com/world/۲۰۱۵/apr/۰۴/the Islamic Republic of 

Iran nationalsecuritycouncilwomenwatchbigsportsmatches 
48 A/۶۹/۳۵۶ 
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A/۷۰/۳۵۲ 

زنان درصد ۱/۱۴ که داده نشان بررسی يک اخيرا و کرده اند تجربه را خانگی خشونت ايرانی زنان از درصد شش و                       شصت 49

50 در دوره بارداری از طرف شريک زندگی خود مورد خشونت قرارگرفته اند.

تحت32. بايد می گيرند قرار خشونت مورد که زنانی ندارد. وجود خانگی خشونت مجرمانه دانستن برای ويژه ای قانون ايران                   در
بزرگسال مرد شاهد دو معرفی شامل که نياز، مورد شهود ارائه برای و شکايت، جسمی برخورد برای کيفری مجازات                     قانون
وجود توانبخشی يا تخصصی کمک های روانی، و حقوقی مشاوره پناهگاه، مانند حمايتی خدمات هيچگونه کنند. اقدام                  است، 51

که کنند ثابت بايد کنند ترک را خود همسران می خواهند که زنانی می شوند. روبرو متعددی موانع با طالق متقاضی زنان                      ندارد.
قانون تحت همچنين، آنهاست. امنيت و جان به تهديدی يا و می کند روبرو بدنی صدمات يا سنگين خطری با را آنها ازدواج                        ادامه
اظهارنظر در است. بوده تحمل غيرقابل بدرفتاری که کنند ثابت بايد زنان خانگی، خشونت نتيجه در طالق گرفتن برای                     مدنی 52

طالق تقاضای می توانند خشونت با شدن مواجه صورت در زنان که کرده اند استدالل ايران مقامات گزارش، اين درباره                    خود
ويژه تلفن خط يک توانبخشی، و مداخله مراکز جمله از خانگی، خشونت قربانيان از حمايت برای مختلفی مکانيسم های و                     بدهند
تخصصی اجتماعی کمک های ارائه و بهداشت، خانه ۳۱ ديده، آسيب دختران و زنان توانبخشی مرکز اجتماعی،                  اورژانس های

 وجود دارد.

مجازات33. قانون ۶۳۰ اصل می دهد. فرزندان شان و زنان زندگی به نسبت توجهی قابل کنترل شوهران به کيفری مجازات                    قانون 53

اليحه که است متاسف دبيرکل برساند. قتل به را وی ببيند زنا حال در را خود زن اگر می دهد اجازه مرد يک به                         کيفری 54

(طرح است بررسی تحت مجلس فرهنگی کميسيون توسط حاضر حال در که خانواده" تعالی و جمعيت جامع "طرح                    پيشنهادی
قضات برای پاداش هايی طرح اين سازد. روبرو خانگی خشونت بيشتر خطرات با را زنان بالقوه صورت به می تواند (۳۱۵                    55

طرح اين می گيرد. نظر در می شوند منجر آشتی به طالق جای به و می کنند بررسی که طالقی پرونده های تعداد اساس                      بر
 همچنين مانع مداخله نيروی انتظامی در دعواهای خانوادگی می شود.

و34. دولت کارمندان برای قبول مورد حجاب مصاديق جديدی، بخشنامه صدور با کشور وزارت ،۲۰۱۵ سال ژوئن ۲۰ تاريخ                     در
هرگونه و آالت زيور از استفاده از و کنند رعايت شدت به را حجاب مصاديق اين بايد زنان کرد. اعالم را خصوصی                        بخش 56

بين گزارش ها، طبق کنند. رعايت را اسالمی حجاب قانون عمومی اماکن در بايد ايران در زنان کنند. خودداری آرايشی                     لوازم
بدون زنان کردند. دريافت اخطار حجاب رعايت عدم دليل به زن نهصدهزار و ميليون دو تعداد ۲۰۱۴ مارس و ۲۰۱۳                      مارس
در که مجردی زنان مقام ارتقاء به تمايلی دولت و نيستند کشور از خارج به سفر به مجاز قانونی سرپرست يا همسر                        اجازه
قاچاق از پيش گيری هدف با دختران و زنان سفر محدوديت های که می کنند استدالل ايران مقامات ندارد. هستند دولت                    استخدام

 زنان به کشورهای همسايه صورت می گيرد.

طرح35. اين کردند. تصويب را منکر" از ناهيان و معروف به آمران از حمايت "طرح نگهبان شورای و مجلس ،۲۰۱۵ آوريل                       در
گفتار رفتار، هرگونه مبهم صورت به را "منکر" و می داند مجرمانه  را منکر" از ناهيان و معروف به "آمران برای مانع                       ايجاد
شامل که منکر"، از نهی و معروف به امر "ستاد می کند. تعريف موجود قوانين يا شريعت قانون در شده تعريف قصور                       يا
سال اواخر در گزارش ها، طبق است. طرح اين اجرای به موظف است، بسيج نظامی شبه نيروی و اطالعاتی                    سازمان های 57

بود. منکر از نهی بهانه به ناشناس افراد توسط زنان به چاقو با حمله و اسيدی حمله چندين انگيزه نامناسب حجاب ۲۰۱۴                       58

جنبش، آزادی شامل زنان، حقوق المللی بين موازين که است عمومی سياست های و قوانين توجه قابل افزايش نگران                    دبيرکل
دسترسی برای شده اعمال محدوديت های نگران همچنين دبيرکل می دهند. قرار تهديد مورد را اقتصادی فعاليت و سالمتی،                   حق

 به عدالت برای زنان و دخترانی که مورد خشونت، شامل تجاوز زناشويی، قرار گرفته اند است.

49 Abdollahi, Fatemeh, Journal of Family and Community Medicine (JanApr ۲۰۱۵), available at 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC۴۳۱۷۹۸۹/ 

50 Amnesty International, available at 
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/you_shall_procreate_attacks_on_womens_sexual_and_
reproductive_rights_in_iran.pdf 

51 A/۶۹/۳۵۶ 
52 Parliament Weekly Agenda: ۱۹۲۲ April, available at 

http://en.parliran.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=۸۴&pageid=۳۰۱۵&newsview=۲۸۲۸۷ 
53 Amnesty International, available at 

http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/you_shall_procreate__attacks_on_womens_sexual_and
_reproductive_rights_in_iran.pdf 

54 Iran Human Rights Documentation Center, ۸ March ۲۰۱۳, available at 
http://iranhrdc.org/english/publications/legalcommentary/۱۰۰۰۰۰۰۲۶۱genderinequalityanddiscri
minationthecaseofiranianwomen.html#۵ 

55 Amnesty International, ۱۱ March ۲۰۱۵, available at  https://www.amnesty.org/en/articles/news/۲۰۱۵/۰۳/the Islamic 
Republic of Iran proposedlawsreducewomentobabymakingmachines/. 

56 International Campaign for Human Rights in Iran, ۱ May ۲۰۱۵, available at 
http://www.humanrights.org/۲۰۱۵/۰۵/lawyerplantopromotevirtue/ . 

57 A/HRC/۲۸/۷۰ 
58 A/۶۹/۳۵۶ 
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http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/you_shall_procreate_attacks_on_womens_sexual_and_reproductive_rights_in_iran.pdf
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http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html%235
http://iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000261-gender-inequality-and-discrimination-the-case-of-iranian-women.html%235
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/03/iran-proposed-laws-reduce-women-to-baby-making-machines/
https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/03/iran-proposed-laws-reduce-women-to-baby-making-machines/
http://www.humanrights.org/2015/05/lawyer-plan-to-promote-virtue/


A/۷۰/۳۵۲ 

 ازدواج کودکان1.

.36۱۳ دختران ازدواج برای قانونی سن که ايران، در اين حال با است. سال ۱۸ بلوغ سن کودک، حقوق کنوانسيون                     براساس
عادی امری همچنان زودهنگام ازدواج است، ممکن دادگاه اجازه با نيز سالگی ۹ سن از دختران ازدواج و است                     سالگی 5960

حکم با تا می دهد اجازه سرپرست يک به حتی بدسرپرست و بی سرپرست نوجوانان و کودکان از حمايت قانون است.                     باقی مانده
61 دادگاه بتواند با فرزندخوانده خود ازدواج کند.

شده37. ثبت ازدواج ۱۵۳۷ حداقل کردند. ازدواج سال ۱۵ زير دختر ۴۰۶۰۰ از بيش ،۲۰۱۳ مارس و ۲۰۱۲ مارس ماه های                      بين
طبق است. داشته قبل سال های با مقايسه در توجهی قابل افزايش که بود، سال ۱۰ سن زير دختران با ۲۰۱۲ سال                       در 62

اخير آمار رسيد. خود اوج به ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳ سال های بين زودهنگام ازدواج های تعداد قبل، سال های با مقايسه در                     گزارش ها،
63 نشان می دهد که ۲۰۱ دختر زير ۱۰ سال و بيش از ۴۱۰۰۰ دختر بين سنين ۱۰ و ۱۴ سال ظرف اين مدت ازدواج کردند.

دادگستری38. وزارت و بهزيستی سازمان همچنين و خانواده و زنان امور در جمهور رياست معاون دفتر تالش های از                    دبيرکل
فرزندخوانده اش و قانونی سرپرست يک بين ازدواج آن طبق که مقرراتی لغو برای اليحه يک پيش نويس کردن نهايی                    برای
تا می خواهد مقامات از و است کودکان ازدواج افزايش نگران عميقا دبيرکل اين حال، با می کند. استقبال می شد اعالم                    مجاز
و زنان حقوق از حمايت برای را الزم تضمين های و پادمان ها و دهند افزايش را ازدواج سن فورا تا کنند لغو را مرتبط                         قوانين

 دخترانی که در حال حاضر ازدواج کرده اند برقرار کنند. ازدواج کودکان ناقض کرامت زنان و دختران است.

  پ. حق تحصيل

نام39. ثبت تقريبا ايران می دهد. قرار تقدير مورد را است داشته تحصيل به زنان دسترسی راستای در ايران که پيشرفتی                      دبيرکل
و ابتدايی آموزش پايه های در جنسيتی برابری مولفه و آورده، دست به را آموزشی سطوح تمام در جنسيتی برابری و                      همگانی
سواد با ساله ۲۴ تا ۱۵ سنين بين زنان از درصد ۹۹ اين، بر عالوه است. شده گزارش ۹۹/۰ و ۹۶/۰ سطوح در                         متوسطه

 گزارش شده اند.

وارد40. که زنانی درصد شده اند، اجرا کشور در ۲۰۱۲ سال از جنسيتی سهميه بندی سياست های اينکه از پس حال، عين                     در
يافته کاهش ۲۰۱۳ـ۲۰۱۲ تحصيلی سال در درصد ۲/۴۸ به ۲۰۰۸ـ۲۰۰۷ تحصيلی سال در درصد ۶۲ از شده اند                   دانشگاهها
شده اند. منجر رشته ها برخی در مردان از بيشتری تعداد پذيرش به ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳ سال های بين همچنين سياست ها اين 64                    است.

 دبيرکل، ايران را تشويق می کند تا به دختران اجازه دسترسی به آموزش عالی را به نحو مساوی با پسران بدهد.

 زنان و زندگی عمومی3.

داشته41. مردان با برابر اجتماعی موقعيت و حقوق، فرصت ها، بايد زنان است گفته که روحانی جمهور رييس اظهارات از                     دبيرکل
مورد توجهی قابل تالش های هدف، اين به رسيدن برای می کند. استقبال يابد بهبود بايد مديريت در آنها مشارکتی نقش و                      باشند
که (ICESCR) فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بين ميثاق ويژه به بشر، حقوق المللی بين ابزارهای است.                    نياز

.  ايران عضو آن است، برای حقوق برابر بين زنان و مردان، از جمله حق کار تالش می کنند 65

در42. مشارکت شاخص در کشور ۱۴۲ بين ۱۳۹ رتبه در را ايران ،۲۰۱۴ اقتصاد جهانی مجمع جنسيتی شکاف جهانی                      گزارش
مشغول کار بازار در فعال صورت به ۶۴ و ۱۵ سنين بين زنان از درصد ۱۷ تنها که می کند اعالم که داده، قرار کار                          نيروی
۱/۹) مردان بيکاری نرخ برابر دو تقريبا درصد) ۸/۱۶) زنان برای بيکاری نرخ که می دهد نشان گزارش همين                    هستند.
کاهش بيانگر ۲۰۱۵ سال در ۳۱۴۵۰۰ به ۲۰۰۶ سال در ۳۶۹۱۰۰۰ از شاغل زنان تعداد خالص کاهش است.                    درصد)

66 ميانگين سالی ۱۰۰ هزار شغل در هرسال اين دوره بوده است.

و43. هستند، زن مجلس نمايندگان از درصد سه حاضر حال در دارند. مردان از کمتری حضور تصميم گيری موقعيت های در                     زنان
در مرد قضات مشاور عنوان به می توانند که است کرده استخدام را وکيلی زنان قضاييه قوه نيست. زن کابينه از عضوی                       هيچ

59 In ۲۰۰۵, during its review of Iran ’s report, the Committee on the Rights of Child urged the Government to set the 
age majority at ۱۸ years and to take steps to prevent and combat forced, early and temporary 
marriages. See CRC/C/۱۵/Add.۲۵۴   

60 /۶۹/۳۵۶; see also Justice for Iran, December ۲۰۱۳, available at 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/JusticeForIran.pdf. 

61 A/۶۹/۳۵۶ 
62 Justice for Iran, ۱۸ May ۲۰۱۵, available at 

http://justice۴iran.org/publication/callforaction/earlymarriagesreachrecord/ 
63 A/۶۹/۳۵۶ 
64 World Bank, available at htttp://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS 
65 Article ۳ 
66 Global Gender Gap Report, “Country Profile: Iran,” available at 

http://reports.weforum.org/globalgendergapreport۲۰۱۴/economies/#economy=IRN .  
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شوند، منصوب محققان و مشاوران مانند قضايی مشاغل برخی به می توانند زنان اينکه وجود با اما کنند. عمل خانواده                     دادگاه های
که کردند اظهار ايران مقامات گزارش، اين به پاسخ در شده اند. منع کنند صادر حکم می توانند که قضاتی عنوان به کردن کار                        از
اظهار همچنين آنها هستند. خدمت حال در سياسی سطوح باالترين در زنان حاضر حال در جمهور، رييس معاون زن سه                      با
مديران و وزيران، مشاوران فرمانداران، شهرداران، مجلس، نمايندگان جمله از باالی بسيار مقامات در زنانی که کردند                   نظر

 کل وجود دارند.

در44. فعاليت برای وکال کانون از وکالت پروانه اخذ پيش شرط را ازدواج (۳۱۵ (طرح خانواده" تعالی و جمعيت جامع                     "طرح
به نسبت تا می دهد دستور دولتی و خصوصی بخش های تمام به همچنين اليحه اين می دهد. قرار خانواده قانون                    زمينه 67

همچنين اليحه اين کنند. بچه داراقدام زنان و فرزند، بدون متاهل مردان بچه دار، مردان زير، ترتيب به استخدام                   اولويت بندی
آموزش موسسات و دانشگاهها علمی هيات در عضويت از و خصوصی و دولتی موسسات در تدريس مشاغل از را مجرد                      زنان
ازدواج همچنين اليحه اين است. کرده منع ندارد" وجود شرايطی واجد متاهل متقاضی "هيچ که مواردی در جز به                     عالی، 68

نتيجتا آن مفاد شود، تصويب طرح اين اگر می کند. تشويق جمعيت افزايش برای راه هايی عنوان به را مکرر بارداری و                      کودکان
 تاثير منفی بر دسترسی زنان به اشتغال خواهد داشت.

 تنظيم خانواده4.

است.45. بارداری از پيشگيری مورد در بی طرفانه و دقيق اطالعات به دسترسی برای زنان حقوق محدوديت های نگران                   دبيرکل
اينکه مگر را عقيم سازی و سقط جنين کشور" جمعيت رشد کاهش از پيشگيری و باروری نرخ "افزايش پيشنهادی                    طرح
اعمال چنين که پزشکانی برای سختی مجازات های و می کند ممنوع باشد، داشته وجود کودک يا مادر سالمتی برای                    خطری
و پيشگيری با ارتباط در تبليغی "اطالعات که است مقرراتی شامل همچنين طرح اين می کند. تحميل می دهند انجام را                     جراحی

 کاهش باروری" را، به استثناء مواد آموزشی برای پيشگيری از تهديدات به سالمتی کودک، ممنوع کرده است.

شامل46. خانوادگی، مسايل مورد در مشاوره ارائه برای ملی و محلی سطوح در مشاوره مراکز ايران که می شود يادآور                     دبيرکل
مارس از ايران ساليانه بودجه حالی که در حال، اين با است. رايگان معموال آنها خدمات که است کرده تاسيس خانواده،                      تنظيم 69

بودجه در داده بود، تخصيص جمعيت" برنامه ريزی و "خانواده برنامه به ريال ميليارد ۱۳۳ مبلغ ۲۰۱۳ مارس تا ۲۰۱۲                   
70 مارس ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ اين مبلغ به صفر کاهش يافته است.

 ث: حقوق کارگری

 حقوق آزادی انجمن و تجمع مسالمت آميز1.

را47. ۱۹۴۹ سال جمعی دسته مذاکره و تشکل حق ،۱۹۴۸ سال تشکل های حق از حمايت و انجمن آزادی نامه کنوانسيون                      ايران
به را جمعی زنی چانه سازماندهی حق و تشکل آزادی اصل کار قانون و اساسی قانون حال، اين با است. نکرده                       تصويب 71

 رسميت شناخته است.

نگرانی48. کار بينالمللی سازمان انجمن آزادی کميته و ايران در بشر حقوق وضعيت مورد در ويژه گزارشگر مورد، چندين                     در
کثرت گرايی از بنابراين و می کند تقديس را سازمانی انحصار که ،(۱۹۹۰) کار قانون ۱۳۱ ماده خصوص در را                    خود

72 اتحاديه های کارگری جلوگيری می کند، اعالم کرده اند.

متذکر49. ايران در بشر حقوق وضعيت مورد در ويژه گزارشگر و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کميته ،۲۰۱۳ ژوئن                     در
روبروهستند، مبهم اتهامات براساس بازداشت و محکوميت، دستگيری، محدوديت، با همچنان کارگری حقوق فعاالن که                 شدند
کار محل از اخراج و حکومت سوی از تالفی جويانه اقدامات با داشته اند شرکت کارگری اعتصابات در که کسانی که حالی                      در
درمان از محروميت و شکنجه و بدرفتاری با بازجويی ها در مستقل اتحاديه های رهبران که می شود ادعا بوده اند.                   روبرو
حومه، و تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سنديکای فعاليت های بر که ممنوعيت هايی شده اند. روبرو                پزشکی 73

اتحاديه های مجموعه به آنها وابستگی عدم دليل به معلمان صنفی کانون و هفت تپه، نيشکر صنعت و کشت کارگران                    سنديکای
تاکيد ايران مقامات گرفت، صورت حاضر گزارش مورد در که اظهارنظری در برجاست. همچنان ايران،                 [رسمی]کارگری 74

مشاور سمت به نمايندگان شان از يکی که بودند فعال ايران اسالمی جمهوری در فرهنگيان و معلمان صنفی انجمن ۷ که                      کردند
  وزارت آموزش و پرورش منصوب شده بود.

67 A/۶۹/۳۵۶, see also Amnesty International March Report: MDE ۱۳/۱۱۱۱/۲۰۱۵. 
68 Iran’s Speech at the UNGA (۳ December ۲۰۱۴), available at  http://the Islamic Republic of Iran 

un.org/en/۲۰۱۴/۱۲/۰۳/۳december۲۰۱۴/ 
69 Amnesty International, “Iran: Proposed laws reduce women to ‘baby making machines ’ in misguided attempts to 

boost population” (۱۱ March ۲۰۱۵). 
70 A/HRC/۲۸/۷۰; GB.۳۲۰/INS/۱۲ 
71 GB.۳۲۰/INS/۱۲;  A/HRC/۲۸/۷۰ 
72 E/C.۱۲/IRN/CO/۲ 
73 A/HRC/۲۸/۷۰; E/C.۱۲/IRN/CO/۲ 
74 ILC.۱۰۴/III(۱A) 
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 حمايت از دستمزد: عقب افتادگی دستمزد2.

عقب افتادگی50. جدی مساله شد، منتشر (ITUC) صنفی های اتحاديه بين المللی کنفدراسيون توسط ۲۰۱۴ سپتامبر در که                  گزارشی
شده است. گسترده ای و مکرر اعتراضات به منجر مشکل اين پايين، دستمزدهای با همراه می کند. برجسته را ايران در                    دستمزد 75

رسمی فقر خط زير حقوق شان که معلمان، توسط ويژه به تظاهرات، ۲۳۳ حداقل ،۲۰۱۵ مارس و ۲۰۱۴ مارس ماه های                     بين
اقدامات و فزاينده و شديد سرکوب با اعتراضاتی چنين گرفت. صورت مختلف کارخانه های کارگران و دارد قرار                   کشور 76

به دولت گزارش آخرين حال، همين در روبروشده است. کرده اند شرکت اعتصابات در که کارگرانی اخراج شامل                  تالفی جويانه،
کاهش برای اقداماتی می دهد نشان (ILO) کار جهانی سازمان توصيه های و کنوانسيون کاربرد مورد در کارشناسان                  کميته
77 مشکل عقب افتادگی دستمزد، از جمله تصويب يک طرح حمايت اجتماعی، و افزايش همکاری های سه جانبه اتخاذ شده است.

  تبعيض مذهبی و قومی ( اتنيکی)3.

برمبنای51. استخدام برای گزينش فرآيند مداوم کاربرد مورد در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق کميته ،۲۰۱۳ سال                   در
در رفتار يا فرصت ها برابری اصول نقض مورد در و داد تذکر ۱۹۹۵ سال گزينش قانون تحت اخالقی و مذهبی                      موازين
در کارشناسان کميته ۲۰۱۵ سال گزارش کرد. نگرانی ابراز هستند مذهبی و قومی اقليت های عضو که افرادی برای                    استخدام

 مورد کاربرد کنوانسيون و توصيه های سازمان جهانی کار (ILO) نيز نگرانی های مشابهی را مطرح کرد.

 ج: حقوق دسترسی به فرآيند عادالنه دادرسی و محاکمه عادالنه

تشريح52. را عادالنه دادرسی فرآيند و محاکمات مورد در بين المللی هنجارهای سياسی و مدنی حقوق بين المللی ميثاق ۱۴                    ماده
از بعد و قبل مراحل شامل دادرسی، از مرحله هر در گسترده ای صورت به همچنان عادالنه نقضمحاکمات حال، اين با                       می کند.
آنها اتهامات يا و نيستند مطلع شده اقامه آنها عليه که اتهاماتی از غالبا متهمان موارد، از بسياری در می شوند. مستند                       محاکمه
وکيل، به دسترسی عدم انفرادی، بازداشت اتهام، تفهيم بدون بازداشت همچنين شده است. تفهيم آنها به دادگاه تشکيل از قبل                     تنها

  و صدور احکام سنگين پس از جلسات خالصه دادگاه در ميان ساير الگوهای گزارش شده هستند.

به53. ۱۶۹ ماده است. نگران کننده همچنان اسالمی مجازات قانون مدون رويه الزامات از پيروی در قضاييه قوه ناکامی                    همچنين،
گزارش اين حال با کرده است. ممنوع را روانی يا و جسمی بدرفتاری يا و شکنجه زور، اجبار، تحت اعترافات اخذ                     صراحت
و می گيرد قرار استفاده مورد دادستان ها توسط معموال اجبار اشکال ساير و شکنجه فشار، تحت شده اخذ اعترافات که                     شده است
جهانی ميثاق ۱۴ و ۷ مواد تحت ايران تعهدات نقضروشن که قرار می گيرد پذيرش مورد محاکمات روند در مدرک عنوان                      به
قتل به فشار تحت اعتراف از پس جباری ريحانه خانم ،۲۰۱۴ اکتبر ۲۵ تاريخ در مثال، عنوان به سياسی است. و مدنی                       حقوق
تمام بررسی عدم مورد در ادعاهای که حالی در و سربندی، عبدالعلی مرتضی اطالعات، وزارت سابق کارمند يک                    عمد
را اجبار و شکنجه ادعاهای بارها دادگاه ها موارد، ساير و مورد اين در شد. اعدام بود، مطرح دادگاه توسط مرتبط                      مدارک 78

اعترافات برخالف شواهدی هرنوع که زمانی در اعالم می دارد که اسالمی مجازات قانون ۱۷۱ ماده رغم به و گرفته اند                     ناديده
پيش را بازداشت شدگان اعترافات نيز دولتی رسانه های برنداشته اند. تحقيق برای گامی است، تحقيق به ملزم دادگاه دارد                   وجود
خود اظهارنظر در کرده اند. نقض را برائت اصل آشکارا و کرده اند پخش تلويزيون در متعدد نوبت های در آنها محاکمات                     از
منع را شکنجه اشکال تمام در شهروندی حقوق قانون و اساسی قانون که کردند استدالل ايران مقامات گزارش، اين                     درباره
پرتو در دادگاه جباری، خانم مورد در که بودند معتقد آنها نيستند. پذيرش قابل محاکم در شکنجه تحت شده اخذ اعترافات و                        کرده

 شواهد و مدارک عليه وی و نه بر اساس اعترافات او حکم خود را صادر کرده است.

آنان54. به که وکال، نقش اساسی اصول نقض در می آيد بنظر که ايران، وکالی کانون امور در دولت شده ادعا دخالت از                        دبيرکل
و آموزش ادامه به و بپيوندند آنها به و دهند تشکيل خويش منافع از حفاظت برای خودگران حرفه ای انجمن های تا می دهد                       اجازه
و وکيل ستوده، نسرين خانم ساله سه محروميت می کند. نگرانی ابراز بپردازند، خويش کاری صداقت از حمايت و                    کارآموزی
۲۰۱۱ سال در خودسرانه بازداشت يک دنبال به که وکالت حرفه از است، شده شناخته جهانی سطح در که بشری حقوق                       فعال
اينکه باوجود است. نوع اين از تصميم اولين اين است. کانون بر نابجا فشار بيانگر شد، تحميل وی به ايران وکالی کانون                        توسط
تهديد و آزار و اذيت به همچنان مقامات داد، تقليل ماه ۹ به ۲۰۱۵ ژوئن ۳۰ تاريخ در را ستوده خانم محروميت وکال                         کانون
تقاضای داده اند. ادامه داده اند نشان همبستگی وکال کانون مقابل در اعتراض ماه هشت طول در ستوده خانم با که                     افرادی
قضاييه ای قوه همان به که سازمانی پذيرد، صورت قضات انتظامی دادگاه طريق از می تواند تنها تصميم اين رسمی                    تجديدنظر

75 The International Campaign for Human Rights in Iran, ۲۹ April ۲۰۱۵, available at 
http://www.iranhumanrights.org/۲۰۱۵/۰۴/internationalworkersday/ 

76 http://www.ilo.org/wcmsp۵/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocument/wcms_۳۴۳۰۲۲.pdf 
77 E/C.۱۲/IRN/CO/۲, see also ILC.۱۰۴/III(۱A), 
78 Ms. Jabbari was sentenced to death for the alleged murder of Morteza Abdolali Sarbandi, a former employee of the 

Iranian Intelligence Ministry. UN Press Briefing Notes on Iran Execution, ۲۸ October ۲۰۱۴.  
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در که وکالت اليحه پيش نويس عالوه براين، پاسخگوست. شده بود خواستار را ستوده خانم وکالت پروانه تعليق که                  پاسخگوست 79

از دبيرکل می دهد. قرار تعدی مورد بيشتر را وکال کانون استقالل که مفادی است حاوی فرستاده شد، مجلس به ۲۰۱۴                     سپتامبر
 مقامات ايران می خواهد تا استقالل کانون وکالی ايران را تضمين کنند.

 د: رفتار با اعضاء اقليت های مذهبی و قومی (اتنيکی)

جزء55. غالبا که است ايران در مذهبی و قومی اقليت های عليه مداوم تبعيض مورد در گزارش هايی نگران همچنان                    دبيرکل
و دهد ترويج را هستند گروه ها اين در که افرادی حقوق تا می خواهد دولت از وی هستند. جامعه گروه های                     آسيب پذيرترين
به احترام برابری، از اطمينان کسب برای کشور شده شناخته مقامات ساير و جمهور رييس توسط که تعهداتی به و کند                       رعايت

 آزادی ايمان و مذهب، با ترميم لوايحی که عليه گروه های اقليت تبعيض قايل می شوند، احترام بگذارند.

خود،56. حرفه ای فعاليت های برای شديد محدوديت های با همچنان که بهايی، جامعه اعضای روی محدوديت ها هنوز ايران                  مقامات
نيروی اماکن اداره ،۲۰۱۵ مه ۲۴ تاريخ در مثال، عنوان به نکرده اند. کم را هستند، روبرو کارشان کسب و تعطيلی                     مانند
تعطيل بود، مذهبی تعطيلی بهاييان برای که کاری روز يک در بودن بسته دليل به را صنفی واحد ۱۱ ساری شهر                       انتظامی
در بهاييان از بازجويی و اموال ضبط منازل، به حمله مورد ۱۷ ،۲۰۱۵ ژانويه و ۲۰۱۴ نوامبر بين همچنين،                     کردند. 80

،۲۰۱۴ فوريه و ۲۰۱۴ دسامبر بين گزارش ها، طبق شده است. ثبت اليگودرز و کاشان مرودشت، اصفهان، رشت،                  شهرهای
دستگير ملی امنيت تهديد و نظام، عليه تبليغ دين، تبليغ به مربوط اتهامات به تهران و اصفهان آباده، شهرهای در بهايی                       هفت

81 شدند. لوازم مربوط به آيين آنها، همراه با کامپيوترها و چاپگرها نيز ضبط شدند.

 همچنين مواردی از تخريب گورستان بهاييان و محروميت از حقوق دفن به افراد بهايی وجود داشته که ظاهرا به دستور مقامات57.
 صورت گرفته است. طبق گزارش ها، مقامات در سال ۲۰۱۴ توسعه گورستان بهاييان در اهواز را برای حفر گورهای جديد
 و طبق گفته جامعه بين المللی بهاييان، هتک حرمت و تخريب قبرستان بهاييان در شيراز نيز با اجازه  ممنوع اعالم کرده اند 82

 مقامات انجام شده است.
 گروه های اقليت قومی (اتنيکی) همچنين با محدوديت هايی بر حقوق شان نسبت به آزادی بيان و تجمع مسالمت آميز روبرو هستند.58.

 به عنوان مثال، در ۱۷ مارس ۲۰۱۵، در حدود ۱۰۰۰ نفر پس از اعتراض به وضعيت اسفبار آقای يونس عساکره، يک مرد
 دستگير  عرب تبار که در پاسخ به آزار و اذيت مکرر مقامات محلی درمورد مجوز دکه ميوه فروشی اش خود را به آتش کشيد، 83

 شدند. ادعا می شود آقای عساکره پس از اينکه درمان پزشکی مناسبی دريافت نکرد درگذشت. طبق گزارش ها اکثر اعتراض
 کنندگان پس از امضاء تعهد آزاد شدند. عالوه براين، از اواسط ماه مارس تا آوريل ۲۰۱۵، در حدود ۱۰۰ عرب اهوازی، از

 جمله فعاالن و چندين شهروند زير سن قانونی، پس از اعتراضات مسالمت آميزی که در استقبال از دهمين سالگرد تظاهرات ۱۵
 ترتيب داده شده بود، دستگير و بازداشت شدند. مقامات ايران با ابراز مخالفت خود با ادعاهای فوق، اعالم کرد  آوريل ۲۰۰۵ 84

 که آقای عساکره درمان پزشکی کافی دريافت کرده بود اما  با توجه به جدی بودن صدمات وارده درگذشت. آنها افزودند که
 مقامات محلی و سازمان های غير دولتی پس از مرگ آقای عساکره از خانواده بالفصل وی حمايت کرده اند.

 دبيرکل از رييس جمهور روحانی می خواهد تا مطابق وعده های انتخاباتی خويش، توجه ويژه به وضعيت اسفبار و حمايت از59.
 اقليت های بهايی، مسيحی، و مسلمان مبذول نمايد.

 

.IIIهمکاری با مکانيسم های بين المللی حقوق بشر و دفتر کميساريای عالی حقوق 
 بشر
 

 الف: همکاری با نهادهای طرف معاهدات
 

79 International Federation for Human Rights, ۲۰ October ۲۰۱۴, available at 
https://www.fidh.org/InternationalFederationforHumanRights/asia/iran/۱۶۲۶۸iranjudicialharass
mentagainsthumanrightslawyermsnasrinsotoudeh 

80 http://news.bahai.org/story/۱۰۳۴   
81 https://hranews.org/fa/religiousminorities/a۸۶۸ ; translated in : http://iranpresswatch.org/post/۱۲۳۱۲/ 
82 https://www.bic.org/news/TwomonthsmorgueOnefacetcampaignmakeIranian Baha%E۲%۸۰%۹۹invisible 
83 On ۱۵ March, Mr Asakerah reportedly selfimmolated after the Municipal Office denied him the permit to operate 

hi stand. On ۱۳ March, the authorities reportedly confiscated his stall, due to it being unlicensed. On 
۱۴ March, Mr Asakerah ’s application for a permit was denied. Following his death, authorities have 
reportedly visited Mr Asakerah’s family and threatened them to remain silent about his death. 

84 In April ۲۰۰۵, Ahvazi Arabs took to the street to protest the Government’s alleged policy aimed at changing the 
ethnic makeup of Khuzestan province. The protests lasting for two weeks reportedly turned violent, 
with several protesters being killed. Since then, Ahvazi Arabs commemorate the uprising by staging 
protests across the Ahvaz.  
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بررسی60. دومين در که توصيه هايی از بسياری به دولت که می شود متذکر تاسف با                دبيرکل
منفی پاسخ کرد بشردريافت حقوق المللی بين اسناد تصويب خصوص در جهانی              دوره ای
بين کنوانسيون اختياری پروتکل دومين تصويب با مرتبط توصيه ۳۱ کليه ايران              داد. 85

) زنان تبعيضعليه اشکال کليه رفع کنوانسيون ، (ICCPR) سياسی و مدنی حقوق               المللی
کنوانسيون شکنجه، منع کنوانسيون انتخابی پروتکل شکنجه، منع کنوانسيون ،(CEDAW          
دادگاه رم اساسنامه و اجباری، شدن ناپديد برابر در اشخاص تمامی از حمايت               بين المللي
به نسبت ايران مالحظات به مربوط توصيه های همچنين ايران کرد. رد را المللی بين                جنايی

 کنوانسيون حقوق کودک را رد کرد.

معلوليت61. دارای اشخاص حقوق کميته برای را خود گزارش اولين ايران ،۲۰۱۳ دسامبر               در
هر  رفع  بين المللی   کنوانسيون  برای خود سوم و بيست تا بيستم گزارش های اما کرد.                ارسال
ايران است. نکرده ارسال را است بوده ۲۰۱۴ ژانويه آن مهلت که نژادی   تبعيض                  نوع 
در ويژه به نژادی، تبعيض هرنوع رفع کنوانسيون مورد در را خود نظرات               همچنين
موسسه يک تاسيس و رسانه ها، در نژادی تبعيض اقليت، گروه های عضو زنان              خصوص

 حقوق بشری ملی که مهلت آن ها سال ۲۰۱۱ بود، ارسال نکرده است.

نهادهای62. توسط شده درخواست اطالعات سرعت به تا می کند تشويق را ايران دولت               دبيرکل
بررسی در تسهيل منظور به معاهده نهادهای با سازنده گفتگوهای در و کند ارائه را                 معاهده

 و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مشارکت کند.

  ب: همکاری با رويه های ويژه شورای حقوق بشر

وضعيت63. مور در ويژه گزارشگر اهميت بر بارها بشر حقوق عالی کميساريای و               دبيرکل
وضعيت ارزيابی قصد به کشور از ديدار برای ويژه رويه های ديگر و ايران در بشر                 حقوق
دائمی هيئت های با است توانسته ويژه گزارشگر اينکه باوجود کرده اند. تاکيد بشر              حقوق
مقامات مجلس، نمايندگان قضاييه، قوه نمايندگان همچنين و نيويورک، در و ژنو در               ايران
بر همچنان دولت کند، مالقات کننده ديدار هيئت های ساير و ايران بشر حقوق عالی                شورای

 عدم صدور مجوز برای ديدار وی از کشور خودداری می کند.

خصوصحق64. در متحد ملل سازمان ويژه گزارشگر از دولت ،۲۰۱۵ مارس ۱۶ تاريخ                در
از دعوت اولين که کند، ديدار ايران از ۲۰۱۵ سال در تا کرد دعوت غذا از                  برخورداری
استقبال تحول اين از دبيرکل است. بوده کنون تا ۲۰۰۵ سال از موضوعی حکم دارنده                 يک
گزارشگران توسط ديدارهايی بدهد اجازه همچنين تا می کند تشويق را ايران دولت و               می کند
يا مذهب آزادی خودسرانه، اعدام های يا شتابزده، و فراقضايی محاکمات مورد در              ويژه
موافقت آنها با اصولی صورت به قبال که غيرداوطلبانه، و اجباری ناپديدشدن های و               ايمان،

 کرده بوده صورت بگيرد.

تاسيس اش65. زمان از که کرده است اشاره غيرداوطلبانه و اجباری ناپديدشدن های            کارگروه
پابرجاست. همچنان آن از مورد ۵۱۸ که داده است گزارش ايران دولت به را مورد ۵۳۷               
که ارتباطاتی مورد ۳۸ از مورد ۱۵ به ايران مقامات که داده تذکر همچنين کارگروه                 اين
داده اند. پاسخ شده فرستاده آنها برای ۲۰۱۵ ژوئن و ۲۰۱۴ ژانويه بين ويژه               رويه های
مذهبی، اقليت های اذيت و آزار بدرفتاری، و شکنجه پروندههای مورد در ارتباطات              بيشتر
اقدامات و پزشکی، درمان به شدگان بازداشت دسترسی اجازه عدم غيرعادالنه،             محاکمات
بوده متحد ملل سازمان بشری حقوق مکانيسم های با تماس برای افراد عليه              تالفی جويانه

 است.

 پ: همکاری با دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

از66. ايرانی، مقامات با خصوصی جلسات در همچنان بشر حقوق عالی کميساريای              دفتر
بشری حقوق مسايل به نسبت عمومی بيانيه های طريق از همچنين و نگاری نامه               طريق
زنان حقوق و بيان، آزادی اعدام، مجازات مورد در عمدتا ارتباطات اين می دهد.               هشدار

 بوده اند.

(UPR) ت: بررسی دوره ای جهانی  

85 A/HRC/WG.۶/۲۰/IRN/۲ 
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گزارش67. ارسال طريق از (UPR) جهانی دوره ای بررسی با ايران فعال تعامل از               دبيرکل
ارسال طريق از و ،۲۰۱۰ سال در اول بررسی از منتج توصيه های اجرای مورد در                 ملی
طی می کند. استقبال ۲۰۱۴ اکتبر ۳۱ تاريخ در تعاملی گفت وگوی برای بلندپايه هيئت               يک
عدم به مربوط که توصيه ۱۶۱ از پذيرفت. را توصيه ۲۹۱ از ۱۸۹ دولت دوم،                 بررسی
آن مورد ۱۲۱ و کرد حمايت آن مورد ۴۰ از دولت بود، سياسی و مدنی حقوق و                   تبعيض
تناقض دليل به را توصيه ها از بعضی نمی تواند که کرد استدالل ايران دولت کرد. ثبت                 را
يا و ايران، مقررات و اساسی قانون با آنها نبودن سازگار ايران، بين المللی تعهدات با                 آنها

 به علت داشتن ادبيات توهين آميز بپذيرد.

و68. نهادها ديگر و مدنی کنشگران با فعال صورت به تا می کند تشويق را ايران دولت                  دبيرکل
اجرای برای متحد ملل سازمان از حمايت دنبال به و کند مشارکت مرتبط               سازمان های

ای جهانی (UPR) به ايران باشد. های بررسی دوره   موثر توصيه 

.IVتوصيه ها 
دولت69. از خويش درخواست و است نگران اعدام ها ميزان افزايش از عميقا همچنان               دبيرکل

همه در نوجوان مجرمان اعدام ممنوعيت و اعدام، مجازات از استفاده توقف برای               ايران
اعدام مجازات از استفاده تا می کند تشويق را ايران دولت دبيرکل می کند. تکرار را                شرايط
به بايد ايران دولت اعدام، مجازات لغو زمان تا کند. لغو اجرا در چه و قوانين در چه                    را
و مدنی حقوق بين المللی کنوانسيون ۶ ماده در که آنطور بشری، حقوق المللی بين                قوانين
مجازات تخفيف يا بخشش عفو، موارد تمام در و باشد پايبند است، شده تصريح                سياسی

 اعدام را اعطاء کند.

و70. وکال بشر، حقوق مدافعان برای کافی فضای تا می خواهد دولت از              دبيرکل
که را وکاليی و بشر حقوق مدافعان جمله از سياسی، زندانيان و کند ايجاد                روزنامه نگاران
آميز مسالمت تجمع و تشکل بيان، آزادی برای خود حقوق از مشروع استفاده برای                صرفا

 بازداشت شده اند را آزاد کند.

استقبال71. ايران از ديدار برای بشر حقوق عالی کميساريای از دولت دعوت از               دبيرکل
در بشر حقوق وضعيت مورد در ويژه گزارشگر تا می کند تشويق را دولت وی                می کند؛

 ايران را دعوت کند و با وی کامال همکاری کند.

تاکيد72. از و می کند استقبال زنان پرورش و آموزش زمينه در ايران دستاوردهای از                دبيرکل
دولت دبيرکل می کند. استقبال روحانی جمهور رييس توسط شده ابراز جنسيتی برابری              بر
حذف بين المللی موازين براساس را مربوطه قوانين در تبعيض آميز مفاد تا می کند تشويق               را
دختران و زنان عليه خشونت آميز و مضر رفتارهای با مقابله برای ملی سياست های و                کند
زندگی حوزه های همه در زنان عليه تبعيض حذف برای عملی گام های و دهد توسعه                را

  بردارد.

و73. مذهبی اقليت گروه های به که اشخاصی همه حقوق تا می کند تشويق را دولت                دبيرکل
تبعيض نوع هر با و کند محافظت و دهد ترويج را دارند تعلق ايران در (اتنيکی)                  قومی

 عليه آنان مقابله کند.

استقبال74. متحد ملل سازمان بشری حقوق معاهده های نهادهای با دولت تعامل از              دبيرکل
و کند پيگيری را معاهده نهادهای همه نهايی مشاهدات تا می کند تشويق را دولت و                 می کند
يا رفتارها ديگر و شکنجه منع کنوانسيون زنان ؛  عليه  تبعيض   گونه  هر  رفع                كنوانسيون 
بين کنوانسيون انتخابی پروتکل دومين آميز؛ تحقير و غيرانساني ظالمانه،            مجازات های
برابر در اشخاص تمامی از حمايت بين المللی کنوانسيون سياسی؛ و مدنی حقوق              المللی
و مهاجر کارگران تمامی حقوق از حمايت المللی بين کنوانسيون و اجباری؛              ناپديدشدن

 اعضای خانواده آنان را تصويب کند.

فرا75. را دولت و می کند استقبال جهانی دوره ای بررسی با دولت فعال تعامل از                دبيرکل
برای و کند، تضمين را است پذيرفته داوطلبانه که توصيه هايی کليه اجرای تا               می خواند

 حمايت از چنين تالشی جويای کمک فنی سازمان ملل متحد و ديگر همتايان بشود.
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