
 
 

 به نام خدا
 

  پاسخ [جمهوری اسالمی ايران] به پيش نويس گزارش گزارشگر ويژه
  به هفتادمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 [مورخ اکتبر۲۰۱۵]
 

 
به ارجاعات شماره ويژه، گزارشگر نهايی گزارش در تغييرات برخی به توجه با               [توضيح:
يکسان لزوما گزارش، پيش نويس به ايران اسالمی جمهوری پاسخ های در گزارش،             بندها

 نيستند.]
 

 مقدمه:
قبال در خود تعهدات که ايران مثل کشوری برای خاص کشور برای گزارشگر يک                انتصاب
است. مخرب کامال و معنی بی بی جا، کرده، رعايت را بين المللی جامعه و               شهروندانش
يو پی آر مکانيسم و است، شده تاسيس دوگانه استاندارد از جلوگيری برای بشر حقوق               شورای
ساخته کشورها همه مساوی مسئوليت مبنای بر تحول حال در نهاِد يک عنوان به ،(UPR)               
تبعيض موازی مکانيسم های ساخت طريق از نبايد جهانی مکانيسم اين رو، اين از               شده است.
يک انتصاب که است عقيده براين ايران اسالمی جمهوری بنابراين، شود. تضعيف               آميز
اسالمی جمهوری که واقعيت اين عليرغم است. قبول غيرقابل فوق داليل به ويژه               گزارشگر
به ايران قصد تداوم راستای در حال، اين با می داند، بی جا را ويژه گزارشگر انتصاب                 ايران
قابل اطالعات ارائه انگيزه با و متحد، ملل سازمان بشری حقوق مکانيسم های با               همکاری
مقامات ساير نمايندگان همچنين و نيويورک، و ژنو در ما نمايندگی هيئتهای معتبر، و                اعتماد
خواهد ادامه وی با تعامل و کرده اند مالقات گزارشگر با بار چندين ايران اسالمی                جمهوری

 يافت.
 

 بند های ۱ و ۳:
 

و نموده تاکيد خود هسته ای برنامه صلح آميز ماهيت بر همواره ايران اسالمی              جمهوری
اسالمی جمهوری بين اخير هسته ای توافق خاتمه کرده است. دنبال را خود بين المللی               تعهدات
کرد، تاييد را نادرست ادعاهای و ايران برنامه صلح آميز ماهيت که ۵+۱ کشورهای و                ايران
هدف سالهاست را ايران مردم که غيرانسانی و غيرقانونی تحريم های به دادن پايان               هدف
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رسيدن خاطر به را ناعادالنه تحريم های و سختی ها همه ايران مردم می کند. دنبال را                قرارداده
عالوه کردند. تحمل خود صلح آميز هستهای (تکنولوژی) به دسترسی حق و توسعه اهداف               به
برای ايران مردم و دولت مستمر تالش های ايران اسالمی جمهوری ساله ۳۶ تاريخ                براين،
می دهد نشان را عمومی رفاه و توسعه، عدالت، مانند انسانی بلند اهداف و حقوق به                 رسيدن

 که در دوره پس از توافق ادامه پيدا خواهد کرد.
 

 بند ۲:
کشورها برخی توسط که تحريم ها غيرانسانی و منفی تاثيرات به را خود توجه ويژه                گزارشگر
استقبال موضوع اين به او توجه از حالی  که در کرده است. معطوف شده اعمال ايران                 عليه
چنين کردن محکوم با خويش حکم آغاز از ويژه گزارشگر اگر بود مناسب تر شايد                می کنيم،
و می داد نشان موضوع اين به بيشتری جدی توجه ايران، مردم بشر حقوق از آشکاری                 تخلف

 به خاتمه اين روند مخرب کمک می کرد.
 

 بند های ۴ و ۵:
شرکت جهانی اش دوره ای بررسی چرخه دومين در فعال صورت به ايران اسالمی              جمهوری
دريافت شورا ناظر و عضو کشورهای با خود تعاملی گفت وگوی در توصيه ۲۹۱ و                کرده
کرد. اعالم شده دريافت توصيه های درصد ۶۵ حدود از را خود حمايت ايران است.                کرده
از عبارتند شد، روبرو ايران حمايت با که توصيه هايی از زيادی تعداد که است ذکر                 شايان
هستند. توسعه برنامه های شامل و هستند، شدن اجرا جريان در يا و شده اجرا قبال که                  مسايلی
اهداف دليل به نادرست، مفروضات و توهين آميز ادبيات رغم به توصيه ها از              تعدادی
شامل توصيه ها از بعضی که آنجا از روبروشده اند. ايران حمايت با حدودی تا               مثبت شان
از بخش هايی هستند، مغاير ايران ارزش های و جاری قوانين با که بودند بخش هايی يا                عبارات
است. کشور اجرايی قوانين برخالف آنها کامل پذيرش چون شده اند، پذيرفته نيز توصيه ها               اين
در جمله از مسئوالنه ای، و سازنده توصيه های جهان کشورهای از بسياری حال، اين               با
باالی درصد است. گرفته قرار ايران استقبال مورد که کرده اند ارائه زنان، مسايل               خصوص
طريق از بشر حقوق مستمر ارتقاء به ايران جدی توجه بيانگر شده پذيرفته                توصيه های
مکانيسم از خود حمايت بر ايران ارتباط، اين در است. بوده ديگران با گفت و گو و                 همکاری
اين  آمده بشر حقوق شورای تاسيس سند در که همانگونه  می کند تاکيد (UPR) يو پی آر               
از کشورها همه با برابر رفتار و بودن، غيرانتخابی جهان شمولی، اصول بر مبتنی               مکانيسم
می تواند که است متحد ملل سازمان اعضای سازنده همکاری و تعامل گفت و گو،              طريق

 ابزاری موثر برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر فراهم کند.
 

  بند ۶:
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حال به تا بشر، حقوق شورای ويژه رويه های با ايران اسالمی جمهوری تعامل راستای                در
ايران براين، عالوه کرده اند. ديدار ايران از شورا کارگروه و موضوعی گزارشگر              هفت
۲۰۱۵ سال در تا کرد دعوت غذا از برخورداری حق خصوص در ويژه گزارشگر از                 اخيرا
برنامه های دليل به اما گرفت، قرار گزارشگر استقبال مورد دعوت اين کند. ديدار کشور                از
اين وی تقاضای طبق و نبود، ۲۰۱۵ سال در کشور از بازديد به قادر وی شده، تنظيم پيش                    از
همکاری ارتقاء راستای در همچنين، شد. خواهد ريزی برنامه مجددا ۲۰۱۶ سال برای               ديدار
امور وزير عالی، کميساريای با مالقاتش در بشر، حقوق عالی کميساريای دفتر با تعامل                و
در کرد. دعوت ايران از رسمی ديدار يک برای وی از ايران اسالمی جمهوری                خارجه
قيد گزارش پيش نويس در که دوره ای در ويژه رويه های مکاتبات به پاسخ موضوع               خصوص
پاسخ فرصت هنوز که شدند دريافت ۲۰۱۵ اوت در نامه چهار که شود خاطرنشان بايد                 شده،
نسيم سامان پرونده (مانند هستند خصوص به مورد يک مورد در ارتباطات بعضی و                دارند،
بنابراين و نشده توزيع درخواست کننده رويه های ميان در هنوز ايران پاسخ می آيد به نظر               که
به بعدا و هستند ترجمه حال در ارتباطات از تعدادی به پاسخ  شده اند). تکرار                درخواست ها

 نهادهای درخواست  کننده ارسال خواهند شد.
 

 بند ۷:
اسالمی جمهوری قبلی اثبات شده و منطقی پاسخ های به کافی توجه ويژه گزارشگر               متاسفانه،
عمدتا قبلی گزارش های مانند که منابعی از بهره گيری با او نکرده است. مبذول                ايران
۲/۵ قطعنامه در که متحد ملل سازمان حکم دارندگان رفتاری شيوه هستند، اعتماد               غيرقابل
نهايی گزارش در گزارشگر که می رود انتظار گرفته است. ناديده را آمده بشر حقوق                شورای
که است الزم همچنين کند. شامل هم را رو پيش پاسخ همچنين و ايران قبلی گزارش های                  خود
مرتبط بند هر انتهای در نيز را ايران پاسخ ويژه، رويه های رفتاری شيوه با مطابق                 گزارشگر
راستای در که می رود انتظار ويژه گزارشگر از همچنين نمايد. شامل خود نهايی گزارش                در
و مبهم و کلی ادعاهای از استفاده از ملل سازمان مکانيسمهای با تعامل و همکاری                 توسعه
همچنين ويژه گزارشگر کند. خودداری ايران در بشر حقوق وضعيت نظرگرفتن در              اتهامات
نهايی هنوز که قوانينی و لوايح پيش نويس های محتوای مورد در شتابزده قضاوت از               بايد

 نشده اند اجتناب کند.
 

 بند ۸:
قوانين به توجه با می توانند عضو کشورهای آر، پی يو مکانيسم کار روش و اصول                 براساس
اين رو، از بپذيرند. را ديگر کشورهای توصيه های داوطلبانه خود، ملی برنامه های             و
يو پی آر بررسی چرخه دومين طی که توصيه هايی درصد ۶۵ از بيش ايران اسالمی               جمهوری
قصد و آن همکاری باالی سطح دهنده نشان  که است، پذيرفته را است کرده دريافت                 خود
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بسيار فوق الذکر، کاری روش طبق اين، بر عالوه است. کشور در بشر حقوق بيشتر                ارتقاء
قرار الويت يک عنوان به را آنها يا نپذيرند را توصيه ها برخی کشورها که است                 طبيعی 
پرونده های در هميشه عادالنه دادرسی فرآيند و عادالنه محاکمات اصول است بديهی               ندهند.
اين و می شوند رعايت اعدام مجازات به منجر يا مربوط پرونده های در ويژه به و                 قضايی
براين، عالوه است. شده  مجدد تاکيد ايران توسط مرتبط توصيه های قبول طريق از               موضوع
می شوند مجروح يا و قربانی مخدر مواد با مرتبط جرايم طريق از که افرادی تعداد که آنجا                   از
نوع اين می دهد، پوشش را نفر) يک تنها (نه افراد از بسياری که نحوی به باالست،                  بسيار
را مخدر مواد با مرتبط جرايم ايران داخلی قوانين بنابراين، هستند. مهم تر عمد قتل از                 جرايم
آثار و اعدام مجازات بودن قانونی خصوص در و می کنند، شناسايی جرايم جدی  ترين               به عنوان
کم حرفه ای عنوان به  مخدر مواد قاچاق از پيشگيری بر آن نقش ويژه به جرايم، کاهش بر                   آن
در  دارند را اعدام مجازات توقف تقاضای که توصيه هايی از حمايت عدم پرسود، و                 ريسک

 حال حاضر در راستای امنيت ملی، رفاه و سالمتی مردم ايران است.
 

جرايم، جدی ترين به محدود اعدام مجازات ايران، اسالمی جمهوری مقررات و قوانين              مطابق
توسط بسيار دقت با جرايمی چنين شده است. محدود است مخدر مواد گسترده قاچاق شامل                 که
بررسی باشند حاضر بايد او مدافع وکيل و متهم، دادستان، نمايندگان آنها در که                دادگاه هايی
بررسی منصفانه پرونده آنها در که شد خواهند برگزار دادگاه کافی جلسات متعاقبا               می شوند.
پيگرد وکيل يک حضور با می توانند تنها پرونده هايی چنين می شود. صادر حکم و               شده
محکوميت ها و ندارند رسميت باشد نداشته حضور وکيل آنها در که جلسه هايی شوند.               قضايی
ماده شوند. نقض عالی ديوان توسط ممکن است و هستند عاری قضايی قدرت از آنها احکام                  و
به که اعدامی احکام می دارد: اظهار (۱۹۹۷ مخدر(مورخ مواد با مبارزه اصالح قانون ۳۲              
کشور کل دادستان يا و کشور عالی ديوان رئيس تأييد از پس می شود صادر قانون اين                  موجب
يک هر اگر که چرا رسيده است، حداقل به خطا حاشيه بنابراين است. االجرا الزم و                  قطعی
که دارند را اين اختيار ببينند، تناقض در حقوقی موازين يا شريعت با را حکم فوق مقامات                   از
تامين وی برای را متهم کامل حقوق پروتکل اين کنند. حکم نقض يا مجدد بررسی                 تقاضای
۲۰۱۵ ژوئن ۲۲ تاريخ از (که کيفری دادرسی آيين جديد قانون طبق براين، عالوه                می کند.
را صادره احکام می توانند کشور عالی ديوان يا استان نظر تجديد دادگاه های شده)               اجرايی

 بررسی کنند، که نمايانگر دقت بيشتر و اجرای عدالت است.
 

داليل به ايران ،۱۸ زيرسن متخلفان برای اعدام احکام به مربوط ادعاهای              درخصوص
نشان خود از زيادی انعطاف سال ۱۸ سن زير متخلفان خصوص در اسالمی و                بشردوستانه
و می شوند محاکمه شرايط ساير و آنها سن به توجه با و ويژه دادگاه های در آنها                  می دهد.
سن به که مجرمينی توسط عمد قتل موارد در تنها می شود. صادر آنها برای مجازات ها                 حداقل
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با استانی کيفری دادگاه های در آنها هستند، سال ۱۸ سن زير هنوز اما رسيده اند،                بلوغ
است. قصاص عمد قتل مجازات ما، قوانين طبق می شوند. محاکمه قاضی پنج              حضور
مجازات اجرای است. قبلی قصد اثبات تنها عمد قتل به مربوط موارد در قضاييه قوه                 عملکرد
پس حتی جاری، عرف طبق کنند. اعدام تقاضای که است [قربانی] بالفصل خانواده حق                اعدام
اخذ برای عفو کميسيون توسط گسترده ای تالش های کشور، ديوانعالی تاييد و حکم قطعيت               از
در می گيرد. صورت ديگری مجازات به اعدام مجازات تبديل و قربانی بازماندگان از               بخشش

 سال های اخير بسياری از مجازات قصاص رهايی يافته اند.
 

است آشتی  به تشويق پرونده هايی چنين با برخورد در ايران اسالمی جمهوری اصولی               سياست
را ديه مبلغ بتواند تا شود ارائه مالی کمک های مجرم به تا باشد الزم راستا اين در اگر حتی                     
از کند کمک تا کرده است ايجاد کارگروه يک حاضر حال در قوه قضاييه کند.                پرداخت
به وابسته کارگروه اين کند. جلوگيری کند می سلب آنها از را متخلفين حيات که                 مجازات هايی
اين هدف است. تهران استان کل دادستانی نوجوانان و کودکان حقوق از حمايت اجرايی                کميته
عبارتند کميته اين اعضای است. قصاص احکام اجرای از جلوگيری و آشتی ترويج               کميسيون
مددکار جوانان، توانبخشی مرکز به وابسته روانپزشک کودک، حقوق ملی مرجع نماينده              از:
امور در تجربه با وکيلی توانبخشی، مرکز مدير جوانان، توانبخشی مرکز به وابسته               اجتماعی
(دادگستری نوجوانان و کودکان حقوق از حمايت اجرايی کميته دبير نوجوانان، و              کودکان
مانند داوطلبی کارمندان همچنين کميته اين مالی. اهدايی کمک های مامور و             تهران)،
داشت. خواهد کنندگان اهدا و کودک کارشناسان غيردولتی، سازمان های نمايندگان            هنرمندان،

 کارگروه به روش زير عمل خواهد کرد:
 

يا و تهران استان تربيت و اصالح مرکز رييس دادگاه، دادستانی، دفتر توسط               آنها
به دارند اعدام مجازات که جرايمی به متهم که نوجوانانی ورود از انتظامی               نيروی

 سيستم مطلع می شوند.
بررسی روانشناس و اجتماعی مددکار يک توسط را متهم فرد روانی             وضعيت

 می کنند.
 بازديد خانگی توسط يک مددکار اجتماعی.
 وکيل با متهم و اولياء دم مالقات می کند.
 وکيل با قضاتی که پرونده را بررسی می کنند مالقات می کند.
 گزارش جلسه کار گروه.
 تصميم  گيری در مورد گام های بعدی در جلسه کميته.
 در صورت لزوم، دعوت افراد پرنفوذ برای کمک به تالش برای آشتی.
 دعوت اولياء دم و برگزار کردن جلسات ميان اعضاء گروه و قاضی.
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در شده قيد اقدام پنج از يکی عنوان به دادگاه اسالمی، مجازات قانون ۸۹ و ۸۸ مواد                   طبق
۹ سنين بين جرم ارتکاب زمان در که افرادی برای اعدام) از (کمتر مجازات های مواد،                 اين

 تا ۱۵ سال داشتند را در نظر می گيرد، و در عمل مجازات تبديل به توانبخشی می شود.
 

ماهيتی سال ۱۸ تا ۱۵ بين افراد برای مجازات اسالمی، مجازات قانون ۸۹ ماده                طبق
يا می شوند فرستاده تاديبی موسسات به افراد اين دارد. اعدام مجازات از کمتر و                سبک تر
که جرايمی در مجازات، قانون ۹۱ ماده طبق می شوند. نقدی جريمه پرداخت به               محکوم
انجام جرم ماهيت سال، هيجده از كمتر بالغ افراد "هرگاه هستند، قصاص و حدود                مستحق
با باشد داشته وجود شبهه آنان عقل كمال و رشد در يا و نكنند درك را آن حرمت يا و                      شده
تحوالت اين ها می شوند." محكوم فصل اين در شده بينی پيش مجازات های به آنها سن به                 توجه
زير مجرمين برای عدالت و ماليمت حداکثر اعمال منظور به ايران قضايی سيستم در                جديدی

 ۱۸ سال سن هستند.
 

 بند ۹:
و قضاييه قوه عزم و ايران اسالمی جمهوری تالش های که می دهد نشان بين المللی               آمار
و کنترل را جرايمی چنين شدت به موادمخدر قاچاق با مبارزه در (پليس) انتظامی                نيروی
کنندگان توليد اعدام جمله از جدی، مجازات ممنوعيت اخير، سال ۱۴ ظرف کرده اند.               محدود
به ايران شرقی مرزهای همسايه کشورهای در غربی) نيروهای ورود از (پس قاچاقچيان               و
سال در تن ۶۰۰۰ به ۲۰۰۱ سال در تن ۱۸۰۰ (از مخدر مواد توليد درصدی ۳۳۳                  افزايش
مواد به مربوط جنايات غيرانسانی و ناگهانی افزايش به همچنين و شده است. منجر (۲۰۱۴              

 مخدر شده است.
 

رفاه و امنيت به جدی تهديدی عنوان به را مخدر مواد تجارت که کشورهايی براين،                 عالوه
اسالمی جمهوری می دهند. قرار بررسی مورد را اعدام مجازات می دانند، خود             اجتماعی
کن ريشه برای بين المللی و منطقه ای تالش های در شرکت برای را خود آمادگی بارها                ايران
از مکررا UNODC رابطه اين در کرده است. اعالم مخدر مواد قاچاق و توليد                کردن
اجرا را مختلفی کشوری برنامه های و کرده تقدير مخدر مواد با مبارزه در ايران                اقدامات
شدن نهايی حال در ۲۰۱۹ تا ۲۰۱۵ سال های برای کشوری جديد برنامه های است.               کرده 

 هستند.
 

مخدر مواد با مبارزه در خويش مواضع توضيح برای ايران اسالمی جمهوری براين،               عالوه
گفتگوهای کار دستور در را موضوع اين ممکن تجربيات پيشرفته  ترين به دسترسی برای               و
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يک ارائه شامل اين است. داده قرار کشورها ساير با همکاری اش و دوجانبه بشری                حقوق
و اقتصادی فرهنگی، مسايل در بعدی چند (همکاری منطقه ای همکاری های برای جامع              طرح
در جديتی هيچ آنها از بعضی طوالنی مذاکرات عليرغم که است اروپايی کشور چند با                 فنی)
ايران ويژه، گزارشگر با خود آخر جلسه در اين، بر عالوه نداده  اند. نشان خود از زمينه                  اين

 پيشنهاد کرد که گفتگو و همکاری در اين خصوص در جلسه بعدی با وی گنجانده شود.
 

پيش نويس ۶ بند در ايران در اعدام مجازات از استفاده ادعاهای بر حد از بيش                 تمرکز
کشور خاص وضعيت و تهديدات داليل، گرفتن ناديده عين در تخمينی آمار به توسل                گزارش،
شرقی مرزهای همسايه کشورهای در مخدر مواد توليد کننده خيره  افزايش به توجه با ويژه                 به
اعدام های ۲۰۱۴ سال در موجود، آمار بنابر می کند. تضعيف را نويس پيش اعتبار               ايران

 مربوط به مواد مخدر بيش از ۸۰ درصد همه اعدام ها در ايران را تشکيل می دهند.
 

محاکمات و قانونی تشريفات رعايت و ايران، در اعدام مجازات بودن قانونی به توجه                با
مواد به مربوط اعدام های خصوص در شکايتی الملی بين  نهادهای از دادگاه ها، در               عادالنه
ادعاهای اين، بر عالوه است. بی اساس اتهام يک ادعا اين بنابراين، نشده است. دريافت                مخدر
ويژه، گزارشگران از ايران می شود. رد نشده گزارش محکومان اسامی و اعدام ها به               مربوط
کرده، تکميلی اطالعات درخواست ادعاها آن خصوص در ايران ويژه گزارشگر خصوص              به
اساس بی ادعاها اين که است شده ثابت بنابراين است. نکرده دريافت پاسخی هيچ هنوز                 اما
دو در نفر) ميليون ۱۵ از (بيش جمعيت تراکم و باال تعداد به توجه با براين، عالوه                   هستند.
ساير با مقايسه در يادشده زندان های در اعدام باالی آمار احتمال البرز، و تهران                استان
تحت کشور زندان های همه که می شود نشان خاطر اگرچه می رسد. موجه نظر به               زندان ها،

 روش های مشابه طبق آيين نامه اجرايی سازمان زندانها اداره می شوند.
 

 بند ۱۰:
۲۰۱۵ سال اول ماه هفت و گذشته سال طی شده اعدام  افراد شرح که می شود ادعا بند اين                    در
پانوشت به مراجعه با اما است، شده ارائه جداگانه صورت به غيردولتی سازمان های               توسط
هستند. تاييد نيازمند و شده نقل غيررسمی منابع از آمارها بيشتر که ديد می توان ،۱۲               
و قرارداده اند شده اعدام افراد فهرست روی را متفاوتی افراد اسامی غيردولتی              سازمان های
بر ويژه گزارشگر بعالوه، نيستند. صحيح و معتبر ادعاها اين که می دهد نشان تناقضات                اين
را گزارش اعتبار جدی طور به اين که می کند اتکاء نشده اند اثبات هنوز که گزارشات                 اين

 تضعيف می کند که بايد متن نهايی آن اصالح شود.
 

  بند ۱۱:
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خصوص در خود نگرانی ايران که است دهه سه از بيش که شود گرفته نظر در است                   الزم
است. کرده ابراز را شرقی همسايگان از ناشی مخدر مواد قاچاق و توليد شديد افزايش                 خطر
اين کردن ريشه کن و کنترل برای بين المللی اقدامات از مجموعه ای طراحی به نياز                 متاسفانه
از دفاع ادعای که کشورهايی و بين المللی سازمان های توسط هنوز منطقه در خطرناک                پديده
تحقق برای واقعی کمک ارائه جای به کشورها اين می شود. گرفته ناديده دارند بشر                حقوق
جرايم متخلفان اعدام با مرتبط تخيلی آمار خصوص در نگرانی ابراز به را خود فوق                 اقدامات
ايران اسالمی جمهوری که کرد نشان خاطر بايد می کنند. محدود مخدر مواد به               مربوط
چون که گرفت درنظر بايستی و داراست را جهان در مخدر مواد ضبط سرانه نرخ                 باالترين
و حقوقی اجتماعی، اقتصادی، مانند مختلف جنبه های از جرم اين با جدی صورت به                ايران
به مخدر مواد قاچاق نشده کنترل افزايش عواقب است توانسته است، کرده مقابله               عملياتی

 کشورهای مقصد در غرب را به طور جدی کاهش دهد.
 

 بند ۱۲:
آيا که نيست روشن که است مبهم قدری به پيش نويس از بند اين در استفاده مورد                  ادبيات
يا و کند قدردانی مخدر مواد با مبارزه برای ايران قانونی اقدامات از داشته قصد                 گزارشگر
سياسی، عميق ريشه های به توجه فقدان که می آيد نظر به کند. انتقاد آنها از                می خواسته
در المللی بين تعهدات از غفلت و مخدر مواد قاچاق و توليد گسترش اجتماعِی و                 اقتصادی،
موضوع از نادرستی تفسير به دنيا منطقه اين مردم از محافظت و مخدر مواد با                 مبارزه
کردن ريشه کن به کمک برای متقابلی مشورت هر از ايران اسالمی جمهوری              می انجامد.
ايدز، بيماری گسترش احتمال ويژه به (اعتياد)، آن اثرات با مبارزه و مخدر مواد                قاچاق
گسترش از جلوگيری برای دولت اقدامات از فهرستی به را گزارشگر و می کند               استقبال

 بيماری ايدز به ويژه در زندان ها ارجاع می دهد.
 

  بندهای ۱۳ و ۱۴:
از نظر تجديد درخواست امکان بر ايران قوانين شد، ذکر پيشين مرتبط بند در که                 همانگونه
برای ممکن راه همچنين و می کنند تاکيد اعدام مجازات خصوص در دادگاه ها              احکام
را مذکور مجازات از استفاده عمل در که می دهند توضيح را محکومان برای عفو                درخواست
شامل تحقيقاتی، واحد چندين شده، ذکر پيش نويس ۱۴ بند در که همانطور می دهد.               کاهش
موثرتر و تازه حل های راه کردن پيدا مورد در بحث و گفتگو حال در غيردولتی، و                  دولتی
در مخدر مواد قاچاق و توليد ويرانگر و گسترده پديده اداره و کنترل کردن، کن ريشه                  برای

 سطح منطقه  هستند.
 

  بندهای ۱۵ و ۱۶:
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در قانون اجرای که است واضح شده اند. صادر مجازات قانون مفاد با مطابق دادگاه                احکام
قانون ۳۸ ماده اساس بر که ذکراست شايان است. قضات وظيفه کشور هر حقوقی                نظام
،۵۷۰ مواد طبق و است ممنوع کشور در شکنجه هرنوع ايران، اسالمی جمهوری               اساسی
و مشروع آزادی های به احترام قانون ۹ ماده و ايران مجازات قانون ۵۸۷ و ۵۷۹ ،۵۷۸                
اسالمی، قانون در شد. خواهند محکوم سنگين مجازات های به متخلفين شهروندی، حقوق              حفظ
اين شده اند). تعيين اسالمی قانون تحت قصاص و (حدود دارد روشنی تعريف بدنی               تنبيه
در ويژه گزارشگر نگرانی  های دليل همين به و نيست، سازگار شکنجه مفهوم با مطلقا                تعريف

 اين زمينه غير قابل قبول است.
 

شناسی جرم  و حقوق مختلف دانشمندان توسط و است واضح مجازات ها نسبی              بازدارندگی
سئوال اين نمی کردند. پيدا ادامه جرايم بودند، بازدارنده مطلقا مجازات ها اگر است. شده               تاييد
از مطلق بازدارندگی به مدت طوالنی کردن زندانی غربی کشورهای در آيا که می آيد                پيش
فقهای مجازات ها، بازدارندگی تاثير بودن نسبی کردن قبول با است؟! شده منتهی              جنايات
به انسانی تر و موثرتر اسالمی مجازات های خصوص در جامعی تحقيقات همچنين             اسالمی
شايان است. دسترس در آن نتايج که داده اند انجام زندان مجازات از رويه بی استفاده                 جای
اجرای واحد صدور، صورت در و است نادر بسيار عضو قطع حکم صدور که است                 ذکر

 احکام، و به ويژه کميسيون عفو، تالش می کنند تا مجازات های جايگزينی پيشنهاد کنند.
 

به حمالت اين است. شده محکوم شدت به مقامات توسط پاشی اسيد اسفناک مسئله                همچنين،
مطابق حال، همين در گرفته اند. قرار قضايی پيگرد مورد قضاييه قوه توسط جدی               صورت
کامال نفر ۴۸۰ به زدن شالق ادعای است، شده دريافت ذيصالح مقامات از که                اطالعاتی
به تظاهر دليل به نفر، سه برای تنها قانونی بدنی تنبيه که داشت توجه بايد و است                   اشتباه
که جامع، مساجد مجاور عمومی مکان های در رمضان مبارک ماه در اسالمی آداب               شکستن

 با اوباش گری و ارعاب همراه بوده، اعمال شده است.
 

 بند ۱۷:
تصريح ايران عادی قوانين و اساسی قانون در روشنی به آن اجرای تضمين و بيان                 آزادی
ارائه ادعاها اين تاييد برای منبعی هيچ ادعاها، و آمار ارائه وجود با ،۱۷ بند در است.                   شده
است ذکر به الزم شود. حذف نهايی گزارش از کلی به بايد پارگراف اين بنابراين است،                  نشده
که شده اند جرايمی مرتکب افراد از کمی تعداد تنها مطبوعاتی، فعال نفر هزاران ميان از                 که
مورد شده اند، تشکيل منصفه هيات حضور با قانون طبق که ذيصالح دادگاه های              توسط
از تعدادی حال، اين با کرده اند. دريافت سبکی احکام افراد اين اکثر گرفته اند. قرار                محاکمه
تشويش هدف با توهين آميز و نادرست اطالعات انتشار برای جمعی رسانه های از که               افراد
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اخالق همچنين و افراد ساير شئون تضعيف برای قومی نفرت تحريک و عمومی               اذهان
و گرفته قرار تحقيق مورد صالح دادگاه توسط کرده اند، استفاده سوء ملی امنيت و                عمومی
قانونی محدوديت های چنين است. شده انجام کامل شفافيت با آنها پرونده های قضايی              روند
می دهد اجازه که است سياسی و مدنی حقوق بين المللی ميثاق (۳) ۱۹ ماده بر                منطبق
ملی امنيت و افراد منزلت و عمومی عفت از تا شود وضع بيان آزادی بر                 محدوديت هايی

 محافظت شود.
 

فاقد شده، قيد بند اين در ايران اسالمی جمهوری مطبوعات قانون خصوص در که                مسايلی
دادگاه ها و شده قيد وضوح به مطبوعات زمينه در مجرمانه اقدامات که آنجا از است.                 اعتبار
تنها قضايی روند در شد، اشاره قبلی بند در که همانگونه و می کنند توجه اقدامات آن                  به
مدارای و قانونی بالقوگی ديگر، سوی از است. شده گرفته نظر در متخلفان مجرمانه                اقدامات
برای وبالگ نويسان و روزنامه نگاران رسانه ها، از بسياری آزادی زمينه کشور در             سياسی
 فعاليت هايشان در انتشار، به اشتراک گذاری اطالعات و نقد امور جاری را فراهم کرده است.

 
  بند ۱۸:

۲۶ شعبه توسط عليرضا آقای فرزند مذکور، فرد تهران، اسالمی انقالب دادگاه اعالم               طبق
 دادگاه انقالب اسالمی تهران، طبق حکم شماره ۵۰۲ مورخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ به اتهامات:

مسائل1. به مربوط قانون مفاد از ۳ ماده موضوع پزشکی امور در قانونی غير                دخالت
فرهنگی موسسه مجوز لغو به محکوم ، (۲۰۰۰ آوريل ۲۹ مورخ (اصالحيه              پزشکی
۱۶۰۰ حدود (معادل تومان ميليون پنج از نقدی جريمه پرداخت و کيهانی              عرفان

 دالر).
.2۷۴ به محکوم اسالمی، مجازات قانون ۶۳۹ ماده طبق حرام، فعل يک علنی               انجام

 ضربه شالق.
سال3. پنج به محکوم اسالمی، مجازات قانون ۵۱۳ ماده طبق مقدسات، به              توهين

 زندان.
قانون4. ۲ ماده تحت بصری سمعی آثار توزيع و توليد و مجاز غير               فعاليت های

می دهند، انجام بصری سمعی غيرقانونی فعاليت های که افرادی برای           مجازات
 محکوم به پرداخت جريمه ۱۰ ميليون تومان (معادل ۳۰۰۰ دالر).

اختالس5. ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون ۲ ماده طبق غيرمجاز، ثروت             اکتساب
تومان ميليون ۸۹۰ مبلغ به نقدی جريمه پرداخت به محکوم ،... كالهبرداری و              و

 (در حدود ۳۰۰۰۰۰ دالر)
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موضوع6. علمی عناوين از استفاده واحده ماده تحت علمی عناوين از غيرمجاز              استفاده
(در تومان هزار ۶۰۰ مبلغ به جريمه پرداخت به محکوم مجازات، قانون ۵۵۶               ماده

 حدود ۲۰۰ دالر).
 

بهزاد آقای و قنبری ميکاييل آقای وی وکالی و وی دفاعيات شنيدن از پس                حکم
درخواست شد. صادر قانونی اقدامات کليه انجام از پس رصدی، شادی خانم و               کاظمی
تهران استان نظر تجديد دادگاه ۵۴ شعبه توسط وی وکالی و متهم توسط نظر                تجديد
تقاضای حال همين در و کرد تاييد را بدوی رای دادگاه و گرفت قرار بررسی                 تحت
ماده الف بند مطابق ،۲۰۱۲ آوريل ۲۲ مورخ ۳۰۱ شماره حکم طبق را نظر                تجديد

 ۲۵۷ آيين دادرسی کيفری رد کرد.
 

پزشکی اقدامات انجام طريق از را فرهنگی موسسه يک مجوز او است مشهود که                همانگونه
قانون اساس بر آنها با که شده فوق الذکر تخلف های مرتکب و داده قرار سوءاستفاده                مورد
ايجاد باعث که منحرفی فرقه ايجاد خصوص در وی اتهامات مورد در تحقيقات شد.                برخورد
اخيرا است. شده تکميل شده، خانوادگی و فردی روانی، بهداشتی، اجتماعی، عميق              آسيب های

 يک دادگاه بدوی حکمی عليه او صادر کرده است که قابل درخواست تجديد نظر است.
 

اتهامات با تقی محمد فرزند فرقدانی، آتنا تهران، استان دادگستری اعالم طبق فرقدانی:               آتنا
کشور؛ امنيت عليه جرم ارتکاب جهت تبانی و تجمع .۱ گرفت: قرار قضايی پيگرد مورد                 ذيل
رييس به توهين .۴ رهبری؛ به توهين .۳ ايران؛ اسالمی جمهوری نظام عليه تبليغ .۲               
به توهين .۷ غيراخالقی؛ سی دی های نگهداری .۶ مجلس؛ نمايندگان به توهين .۵              جمهور؛

 ماموران اجرای قانون طی بازجويی.
 

،۵۱۴ ،۵۰۰ مواد طبق و قانونی، مراحل تمام طی و او مدافع وکيل دفاعيات استماع از                  پس
در صادره حکم اساس بر قانون، همين ۱۳۴ ماده اسالمی مجازات قانون ۶۱۰ و ،۶۰۹               
اتهام برای ماه ۱۸ ،۱ شماره اتهام به ماه ۶ و سال ۷) زندان به او ،۲۰۱۵ آوريل ۲۳                     مورخ
ماده تحت دو هر که ۵ و ۴ شماره اتهامات برای و ۳ شماره اتهام برای سال ۳ ،۲                     شماره
او شد. محکوم زندان) ماه ۹ به می گيرند قرار مجازات مورد اسالمی مجازات قانون ۶۰۹               
ذکر به الزم شد. نقدی جريمه ريال ميليون نيم و هفت پرداخت به محکوم ۶ شماره اتهام                   برای
حکم و نداشته اجتماعی قانونی و سالم فعاليت های به ارتباطی هيچ وی مختلف جرايم که                 است
مورد می تواند قانونی محدوده در و است بدوی و شده صادر قوانين اساس بر                فوق الذکر

 تجديدنظر قرار بگيرد. عالوه براين، در حال حاضر او با قيد وثيقه آزاد است.
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 بند ۱۹:
به حسين محمد فرزند خوشنودهانی، دائمی آتنا خانم تهران، استان دادگستری اعالم              طبق
امنيت عليه جرم ارتکاب جهت به تبانی و تجمع گرفت: قرار قضايی پيگرد تحت ذيل                 اتهامات
و زندان؛ سال سه به محکوميت رهبری، به توهين زندان؛ سال هفت به محکوميت                ملی،
است ذکر به الزم قبلی. بازداشت دوره های شامل زندان چهارسال به جرم شواهد کردن                پنهان
وی متعدد تخلفات که است ذکر به الزم نيست. قطعی هنوز و است بدوی صادره حکم                  که
قانون اساس بر فوق الذکر حکم و نداشته اجتماعی قانونی و سالم فعاليت با ارتباطی                 هيچ
مورد تهران استان نظر تجديد دادگاه در قانونی مهلت در می تواند و است بدوی و شده                  صادر

 تجديد نظر قرار بگيرد.
 

  بند ۲۰:
و می شود منتشر آزادانه همچنان کشور جاری مسايل خصوص در گروه ها و افراد               نظرات
بگيرند. قرار تاييد مورد بايد که دارند بسياری ابهامات شده اند گنجانده بند اين در که                 ادعاهايی
نشده اخراج قضاييه قوه انتشارات رسانه ای مرکز سردبير شده، دريافت اطالعات به توجه               با
خدمات سردبير عنوان به وی با قرارداد عقد از اجتناب و است کار به مشغول هنوز                  و
فيلتر بهارنيوز و نيوز جماران براين، عالوه است. بی ربط موضوع اين به ميزان               حقوقی

  نشده اند و همچنان مشغول به کار هستند.
 

 بند ۲۱:
در آن شدن بسته کرد. آغاز ۱۳۷۶ سال در را خود کار ايران روزنامه نگاران صنفی                 انجمن
برای الزم نصاب حد نتوانست آن عمومی مجمع متوالی، سال دو طی که افتاد اتفاق                 زمانی
شد. منحل اساسنامه اش طبق بنابراين، آورد. دست به را مديره اش هيئت اعضای              انتخاب
بود، معترض (انحالل) تصميم اين به که حالی در ايران روزنامه نگاران صنفی انجمن               نتيجتا
وزارت تصميم و کرد رد را انجمن شکايت دادگاه کرد. شکايت اداری عدالت دادگاه                به
به روحانی دولت که وقتی کرد. تاييد را انجمن انحالل برای اجتماعی رفاه و کار                 تعاون،
تالش اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت جمهور، رييس وعده های از پس و رسيد،                قدرت
خود قانونی ديدگاه قضاييه قوه اما کند. حل طرفين تفاهم و رضايت طريق از را مشکل                  کرد
گرفته صورت قانونی مراحل تمام طی از پس انجمن انحالل که آنجا از که کرد اعالم                  را
تعاون، وزارت قضاييه، قوه تصميم اين با ندارد. وجود آن بازگشايی امکان بنابراين،               است،
صنفی انجمن تا داد پيشنهاد انجمن اعضاء به مسئله کردن حل برای اجتماعی رفاه                کارو
حاضر، حال در کنند. تاسيس استانی انجمن های تاسيس طريق از را ايران              روزنامه نگاران
صنفی تشکيالت يک وضعيت دارای را کشور فرهنگی انجمن اين بتوان تا می شود               تالش
که می دهد نشان تحقيقات عالوه، به شود. حذف بايد بند اين فوق تالش های به توجه با                  کرد.
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همان است، شده ذکر بند اين بعدی قسمت در که ايران آزاد روزنامه نگاران صنفی                انجمن
 انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران است و ظاهرا تکرار همان ادعاست.

 
 بند ۲۲:

تاسيس اطالعات فن آوری زمينه در خصوصی شرکت  های دانشگاهی نخبگان از زيادی             تعداد
توسط پروژه ها اين از رونمايی می کنند. همکاری ملی پروژه های با آنها از برخی که                کرده اند
به و خصوصی بخش از دولت حمايت نمايش هدف با اطالعات فن آوری و ارتباطات                وزارت
متعهد ايران اسالمی جمهوری می گيرد. صورت پيشرفته فن آوری به مرتبط بخش های             ويژه
به توجه با است. ديجيتال فضای در آنها از حفاظت و افراد خصوصی حريم به احترام                  به
از پيروی به نسبت آنها تعهد و خدمات، کننده ارائه شرکت های دولتی غير و مستقل                 ساختار
را الکترونيک فضای در اطالعات غيرقانونی نشت و سمع استراق هرگونه که کشور               قوانين
مقامات کامل دسترسی برای اينترنتی کاربردی برنامه های بازتوليد ادعای می کند،            ممنوع
برای پيام رسان خدمات يا جستجوگر موتورهای طريق (از شده ارسال مطالب کليه به               دولتی
تحقيقات برای را خود شواهد می توانند کنندگان شکايت است. اعتبار فاقد همراه)              تلفن های

 بيشتر ارائه کنند.
 

 بند ۲۳:
حقوق از صنفی انجمن های تظاهرات طريق از اتحاديه حقوق آوردن دست به برای               تالش
است. ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون ۲۷ و ۲۶ اصول در شده ذکر شده شناخته                 اساسی
کار قانون ۱۴۳ و ۱۴۲ مواد در تلويحی صورت به مسئله اين به قانونگذار                همچنين
ماده هـ بند در نيز کشور توسعه پنجم برنامه در و است کرده اشاره ايران اسالمی                  جمهوری
برای صنفی اعتراض قانونی حق متضمن كارفرمايی و كارگری تشكل های "تقويت بر ،۷۳             

 اين تشكل ها" تاکيد شده است.
 

تامين منظور به و ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون ۲۷ و ۲۶ اصول اجرای منظور                 به
از اطمينان کسب منظور به همچنين و قانون چارچوب در آن هدايت و صنفی تجمعات                 امنيت
اتحاديه های اعتراضات سازماندهی و مديريت "مقررات دولت صنفی، اتحاديه های           حقوق
ارسال کار بين المللی سازمان به که است کرده تصويب و تدوين ۲۰۱۱ سال در را                 کارگری"

 شده است.
 

 بند های ۲۴ و ۲۵:
اطالعات شده، اشاره آنها به پيش نويس ۲۵ و ۲۴ بند های در که اشخاصی با ارتباط                 در

 مختصری به شرح زير ارائه می شود:
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 بند ۲۴:

عليه تبليغ اتهام به صالحی محمود آقای کردستان، استان دادگاه اعالم طبق صالحی:               محمود
گروه با مرتبط گروه های هماهنگی (کميته غيرقانونی گروه های در عضويت و             نظام

 تروريستی کومله) دستگير شده و پرونده وی تا کنون نهايی نشده است.
 

عضويت اتهام به اسماعيلی عثمان آقای کردستان، استان دادگاه اعالم طبق اسماعيلی:              عثمان
آزاد وثيقه قيد به حاضر حال در او شد. دستگير نظام عليه تبليغ و کومله تروريست گروه                   در

 است، و پرونده وی در مرحله دادرسی است و تاکنون هنوز نهايی نشده است.
 

گروه با همکاری اتهام به امجدی رضا آقای کردستان، استان دادگاه اعالم طبق امجدی:                رضا
به نظام عليه تبليغ اتهام از وی شد. محکوم زندان روز ۹۱ به و شد محاکمه کومله                   تروريستی
دوره و شد زندانی ۲۰۱۵ ژوئن ۲۴ تاريخ در وی شد. تبرئه مذکور تروريستی گروه                 نفع

 زندان وی در تاريخ ۷ سپتامبر ۲۰۱۵ به پايان می رسد.
 

توسط مراديان فرزاد آقای کردستان، استان دادگاه اعالم طبق (مرادی نيا): مراديان             فرزاد
زندان سال يک به کومله تروريستی گروه در عضويت اتهام به و شد محاکمه سنندج                 دادگاه
دوسال به جزوات توزيع طريق از تروريستی گروه اين نفع به نظام عليه تبليغ اتهام به                  و
مجازات شديدترين اسالمی، مجازات قانون ۱۹ ماده ۳ بند طبق بنابراين، شد. محکوم               زندان
تاريخ در او استان، نظر تجديد دادگاه توسط حکم تاييد از پس و شد گرفته نظر در وی                    برای
به ۲۰۱۷ ژوئن ۱۷ تاريخ در وی زندان دوره و شد داده تحويل زندان به ۲۰۱۵ ژوئيه ۲۵                  

 پايان خواهد رسيد.
 

تروريستی گروه های در عضويت يا با همکاری است، مشهود پرونده ۴ اين در که                همانگونه
شده ذکر نويس پيش در که آنان فعاليت های به و بوده آنها قضايی پيگرد و دستگيری                  داليل

 است (فعاليت در زمينه قانون کار) نامربوط بوده است.
 

و پرونده ،۲۰۱۵ اوت ۲۲ تاريخ در تهران، استان دادگاه اعالم طبق عبدی:               اسماعيل
امنيت عليه جرم ارتکاب طريق از تبانی و تجمع اتهام به عبدی اسماعيل آقای                کيفرخواست

 ملی و تبليغ عليه نظام به دادگاه ارسال شد.
 

آمار طبق دارد. ذيربط نهادهای از قبلی مجوز به نياز تجمع هرنوع برگزاری که است                 واضح
می شود. برگزار عمومی فضاهای يا کار محل های در مسالمت  آميز تجمع ده ها             رسمی
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گرفته نظر در ملی امنيت عليه اقدام عنوان به قانونی گردهمايی های و اعتراضات               بنابراين،
 نمی شوند.

 
 بند ۲۵:

عليه جرم ارتکاب طريق از تبانی و تجمع اتهام به کيفرخواست با او اوال، شيرزاد:                 سعيد
وکيل به دسترسی حق وی ثانيا، شد. معرفی دادگاه به عمومی نظم در اخالل و ملی                  امنيت
است. اوين زندان در حاضر حال در وی شد. خواهد پذيرفته کند معرفی را وکيلی اگر و                   دارد

 بنابراين ادعاهای مذکور درباره او نادرست هستند و رد می شوند.
 

۱ اتهام دو به و شد محاکمه دادگاه توسط او تهران، استان دادگستری اعالم طبق شهابی:                 رضا
سازمان با ارتباط واسطه به ملی امنيت عليه جرم ارتکاب طريق از تبانی و تجمع .                
قرار قضايی پيگرد مورد ايران اسالمی جمهوری عليه تبليغ .۲ و خلق، مجاهدين               تروريستی
مراحل کليه طی و شفيعی، مسعود آقای وی مدافع وکيل و وی دفاعيات استماع از پس                  گرفت.
در و ۶۱۰ و ۵۰۰ مواد مطابق ۲۰۱۲ آوريل ۱۰ مورخ ۹۱/۲۴۸۳ شماره حکم                قانونی،
شماره اتهام برای زندان سال پنج به او شد. صادر اسالمی مجازات قانون ۴۷ ماده با                  انطباق
استرداد همچنين و قبلی بازداشت دوره های شامل ،۲ شماره اتهام برای زندان سال يک و ۱                
خزانه به بود کرده حاصل جرم اين نتيجه در که دالر) ۲۰۰۰ (درحدود ريال ميليون ۷۰                
توسط وی مدافع وکيل و شده محکوم فرد اعتراض از پس صادره حکم شد. محکوم                 دولت
شماره صادره حکم دادگاه گرفت. قرار بررسی مورد استان نظر تجديد دادگاه ۳۶               شعبه
کيفری دادرسی آئين قانون ۲۵۷ ماده الف بند مطابق را ۲۰۱۲ ژوئن ۱۳ مورخ ۴۲۹               
را خود حکم از بخش هايی وی که است ذکر به الزم داد. قرار تاييد مورد عمومی                  دادگاه های

 سپری کرده و در حال حاضر مدتی طوالنی است که در مرخصی به سر می برد.
 

ايجاد در مشارکت اتهام به او شرقی، آذربايجان استان دادگستری اعالم طبق زمانی:               شاهرخ
وی دفاعيات استماع و قانونی مراحل کليه طی از پس نظام عليه تبليغ و غيرقانونی                 گروه های
حکم طبق گرفت. قرار محاکمه مورد تبريز دادگاه توسط پورفريدی، بيوک آقای وکيلش               و
جرم برای زندان سال ده به وی شد، صادر وی عليه که ۲۰۱۱ اوت ۲۸ مورخ ۸۶۳                   شماره
۸۴۲ شماره حکم طريق از صادره حکم شد. محکوم دوم جرم برای زندان سال يک و                  اول
فعاليت های به وی جرايم است، مشهود که همانگونه شد. تاييد نوامبر۲۰۱۱ ۱۰              مورخ

 کارگری وی نامربوط بوده و اين مورد بايد از گزارش نهايی حذف شود.
 

ارتکاب هدف با تبانی و تجمع اتهام به وی تهران، استان دادگستری اعالم طبق بداقی:                 رسول
از پس گرفت. قرار محاکمه مورد ايران اسالمی جمهوری عليه تبليغ و ملی امنيت عليه                 جرم
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۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۵ /۸۹ شماره حکم قانونی، مراحل کليه طی و وی دفاعيات               استماع
حکم، اين طبق شد. صادر اسالمی مجازات قانون ۵۰۰ و ۶۱۰ مواد اساس بر ۲۰۱۰                 ژوئيه
شامل دومش، اتهام برای زندان سال يک به و اولش اتهام برای زندان سال پنج به                  او
آقای وی وکيل و متهم اينکه از پس صادره حکم شد. محکوم بازداشتش، پيشين                دوره های
و شد بررسی تهران نظر تجديد دادگاه ۵۴ شعبه توسط دادند تجديدنظر تقاضای شفيعی                مسعود
دادگاه های ۲۵۷ ماده الف بند اساس بر ،۲۰۱۱ ژانويه ۵ تاريخ به ۱۰۱۰ شماره رای                 طبق

 عمومی آئين دادرسی کيفری درخواست تجديد نظر رد شد و رای صادره تاييد شد.
 

.۱ اتهامات به تهران دادگاه توسط وی تهران، استان دادگستری اعالم طبق ابراهيم زاده:               بهنام
ايران اسالمی جمهوری عليه تبليغ .۲ ملی، امنيت عليه جرايم ارتکاب هدف با تبانی و                 تجمع
منيژه خانم وکيلش و وی دفاعيات استماع از پس شد. محاکمه عمومی نظم در اخالل .۳                  و
سال پنج به وی آن توسط که شد صادر ۲۰۱۱ ژوئيه ۲ مورخ ۶۲ شماره حکم                  محمدی،
به صادره حکم دادند، نظر تجديد تقاضای وکيلش و متهم اينکه از پس شد. محکوم                 زندان
نبودن وارد دليل به نظر تجديد دادگاه شد. ارجاع تهران استان نظر تجديد دادگاه ۳۶                 شعبه
مورخ ۶۸۸ شماره حکم طبق کرد. تاييد تشريفات و اصول حفظ با را بدوی رای                 اعتراضات
وی عمومی، دادگاه های کيفری دادرسی قانون ۲۵۷ ماده الف بند بر مبتنی ،۲۰۱۱ سپتامبر ۶               
از متناوبا و کند مالقات خود اقوام با می تواند و است شهر رجايی زندان در حاضر حال                   در

  مرخصی استفاده کرده است.
 

 بند های ۲۶ و ۲۷:
برخوردار مدافع وکيل به دسترسی حق از می توانست متهم کيفری، دادرسی سابق آيين               در
کشف به بود ممکن که اطالعاتی تحقيقات، خاتمه از پس می توانست مدافع وکيل و                باشد
ملی، امنيت عليه جرايم خصوص در کند. ارائه قاضی به را کند کمک متهم از دفاع يا                   حقيقت
حق قانونگزاران کيفری، مجازات جديد قانون در بود. قاضی توافق به منوط وکيل               حضور
متهم وقتی که صورتی به کرده اند، تصويب متهم برای را تحقيقات مراحل طی وکيل                داشتن
طی وکيل با مالقات و باشد داشته حضور وکيل يک که کند تقاضا می تواند باشد، نظر                  تحت
اظهارات که دارد اجازه حتی وکيل است. اجباری است جريان در تحقيقات که               دوره ای
بسيار جرايم ارتکاب صورت در تنها بگنجاند. پرونده در مالقات از پس را خود                مکتوب
نظر تحت شروع از پس هفته يک وکيل با مالقات که می دارد اعالم ۴۸ ماده تبصره                  جدی،
تحقق در مهم بسيار گامی قانون اين تصويب بنابراين، گرفت. خواهد صورت گرفتن               قرار
۹ ماده و ايران اساسی قانون ۳۸ اصل طبق اين، بر عالوه است. متهم برای عدالت و                   حقوق
به منظور متهم شکنجه هرگونه شهروندی، حقوق حفظ و مشروع آزادی های به احترام               قانون
اعتبار بدينوسيله شده اخذ اقرارهای و  بوده ممنوع ديگر امور به او اجبار يا و اقرار                  اخذ
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تنبيه مورد شوند مرتکب را اقداماتی چنين که کارکنانی و داشت نخواهد قانونی و                شرعی
و جاری قوانين طبق بنابراين، اسالمی). مجازات قانون ۵۷۸ (ماده گرفت خواهند              قرار

 نظارت موثر، ادعای شکنجه در هر مرحله از روند قضايی غيرمنتظره است.
 

  بند ۲۸:
نمايندگان توسط هنوز و است پيشنهاد مرحله در هنوز که نويس پيش يک روی نظر                 اظهار

 مجلس مورد بررسی قرار نگرفته اقدام مناسبی نيست و بايستی از متن نهايی حذف شود.
 

 بند های ۲۹ تا ۳۵ و ۳۷ تا ۳۹:
بايد می شوند پارلمان ها وارد که نامزدهايی انتخاباتی، قوانين و سياسی نظام های همه              در
بر عالوه نيز ايران اسالمی جمهوری در باشند. برخوردار صالحيت هايی از قانون              مطابق
موقعيت های با متناسب اجرايی مقررات و قوانين مجلس در مردم نمايندگان اساسی،              قانون
اجرای بر نيز نگهبان شورای و کرده اند تعيين کشور بومی و سياسی اجتماعی،               فرهنگی،

  کامل اين قوانين نظارت می کند.
 

اعالم و بررسی مربوطه احزاب خود توسط نامزدها صالحيت و لياقت کشورها، برخی               در
مقايسه در مستقل نامزدهای برجسته  تر نقش به توجه با ايران، اسالمی جمهوری در               می شود.
مشارکت برای مردم طيفهای همه به امکان ارائه منظور به و سياسی، احزاب نامزدهای                با
اجرايی هيئت های توسط ابتدا نامزدها صالحيت بررسی و صالحيت احراز فرايند مجلس،              در
اطمينان حصول برای مرتبط سازمان چهار مشارکت با کشور) وزارت در (مستقر              انتخابات
مراجع اين و می شود انجام و... تحصيلی شناسايی، مدارک تطابق برای و پيشينه سوء عدم                 از
اين در نامزدها برخی برای دهند. پاسخ اثباتی مستندات با قانون براساس روز ۵ ظرف                 بايد
شورای به را خود شکايت می توانند معترضان و می دهد رخ صالحيت رد مسئله               مرحله
 استانی ناظر بر انتخابات بفرستند و رد صالحيت خود را با ارائه مدارک مورد نياز رد کنند.

 
نامزد قضاييه قوه رييس توسط آن عضو شش و رهبری توسط نگهبان شورای عضو                شش
شش مدت به آنها اساسی، قانون ۹۲ اصل طبق برسند. تاييد به مجلس توسط بايد که                  می شوند
بر نظارت مسئول نگهبان شورای اساسی، قانون ۹۹ اصل طبق می شوند. انتخاب              سال
شورا اين محدود، موارد برخی در است. مجلس و جمهوری رياست خبرگان، مجلس               انتخابات
افراد به و مستند قانونی صورت به که داليلی به نامزدها از تعدادی صالحيت تاييد به                  قادر

 مربوطه (نامزدها) اعالم خواهد شد، نيست.
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است؛ کرده اشاره آنها منابع ذکر بدون نمودارها و آمار به گزارش پيش نويس               متاسفانه،
الزم شده اند. صالحيت رد دولت از بخش کدام توسط مذکور افراد که نيست روشن                بنابراين

 است که اين نمودار از گزارش نهايی حذف شود.
 

آن اعضاء که می شود برگزار اجرايی هيئت  توسط انتخابات ايران در که است ذکر به                 الزم
ايران در انتخابات مکانيسم نيست. قانون از فراتر نگهبان شورای نظارت و هستند مردم                امناء
در تساوی حق عمومی، مديريت در مردم مشارکت حقوق خصوص در آن بر نظارت                و
و مدنی حقوق المللی بين ميثاق ۲۵ ماده با قانونی حمايت از برخورداری و قانون                 برابر
به مايل که نامزدهايی مورد در تبعيضی نوع هيچ است. سازگار کامل طور به                سياسی

 شرکت در اين انتخابات هستند صورت نمی گيرد.
 

مفاد چارچوب در مستقل افراد و سياسی گروه های احزاب، همه از متشکل مجلسی               وجود
مجلس مهم و قدرتمند جايگاه براين، عالوه است. کشور سياسی نشاط متضمن اساسی               قانون
ايران سياسی نظام در مجلس اهميت نشان دهنده کشور امور همه بر آن جدی نظارت و                 ايران
شورای و کشور وزارت عملکرد ايران، اسالمی جمهوری اساسی قانون با منطبق              است.
گذشته سال های ظرف مجلس استقالل و مجلس از عمومی حمايت متضمن توانسته              نگهبان
نشان دهنده گيری رای حوزه های در مردم از زيادی بسيار تعداد حضور براين، عالوه               باشد.

 حمايت مردم از قدرت قانونگذاری ايران و جايگاه مجلس ايران است.
 

  بند ۳۶:
هستند. برخوردار خود وظايف اجرای و عقايد ابراز برای قانونی مصونيت از مجلس               اعضاء
سياسی احزاب مواضع عنوان به نه (و باشد آنها شخصی ظرفيت در نظرشان ابراز                اگر
اين در ذکرشده نمونه های می شود. گرفته درنظر مجلس نماينده ۲۹۰ ميان از نظر يک                آنها)،
و مجلس فعلی نمايندگان "،۸۸ "فتنه خصوص در می کنند. اثبات را ويژگی ها همان نيز                بند
نيز نظام توجه با و کردند بيان را خود ديدگاه های آزادانه قبلی مجلس نمايندگان                همچنين
و هوايی و آب تغييرات از ترکيبی نتيجه در که اروميه، درياچه شدن خشک شدند.                 روبرو
رييس دولت در ويژه به و شد واقع توجه مورد قبلی دولت سوی از افتاد، اتفاق آب                   مديريت
شد. داده اختصاص آن احيای برای بودجه هايی و شدند طراحی برنامه  هايی روحانی              جمهور
دولت حمايت مورد که موضوع اين خصوص در اظهارنظر از نمايندگان برخی که ادعا                اين
مسايل از بسياری شود. حذف نهايی گزارش متن از بايد و است بی اساس می ترسند                است
و قانونگزاری ارتقاء به نهايتا که می شوند مطرح مجلس نمايندگان توسط مهم و اختالف                مورد

 مديريت در کشور منجر شده است.
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 بند های ۴۰ و ۴۱:
برخوردار توجهی قابل اهميت از (مجلس) مقننه قوه ايران، اسالمی جمهوری حقوقی نظام               در
تشريح زير شرح به خالصه طور به که می کند، دنبال را دقيقی فرآيند نظام اين                 است.

  می شود:
 

به پيشنهاد يا اليحه يک ارائه طريق از را موضوع کشور نهادهای قانونی، نياز صورت                 در
مجلس، در مربوطه کميسيون های توسط تخصصی بررسی از پس می  کنند. اعالم مقننه              قوه
مثبت رای آن به مردم نمايندگان اگر و می شود مطرح مجلس علنی صحن در موضوع                 اين
اليحه اين وقتی می شود. ارسال نگهبان شورای به نهايی تصويب برای مصوبه قانون               بدهند،
قرار نگهبان شورای تاييد مورد و شود داده تشخيص منطبق اسالمی قوانين و اساسی قانون                 با
انتظار است. کشور رسمی روزنامه در قانون انتشار مرحله آخرين اجراست. آماده              بگيرد،
اظهارنظر از ويژه گزارشگر قانون به اليحه يک تبديل فرآيند تکميل زمان تا که                می رود
پيش نويس خصوص در نگرانی هايش ابراز و کند خودداری خود شخصی تفسير             براساس
هنوز که پيش نويس يک خصوص در قضاوت عالوه، به است. ناموجه مجلس لوايح               برخی

 توسط قوه مقننه مورد بررسی قرار نگرفته است درست نيست.
 

 بند ۴۲:
برخی ،۲۰۰۹ ژوئن ۱۲ در ايران جمهوری رياست دوره دهمين تاريخی ازانتخابات              پس
از ديگر برخی و تهران در خيابانی درگيری های مانند غيرقانونی فعاليت های مرتکب              افراد
تخريب و شهروندان از تعدادی شدن کشته و شدن مجروح به منجر که شدند کشور                 شهرهای
تالش کشور امنيت و نظم مسئول نيروهای بنابراين شد. دولتی و عمومی اموال سوزاندن                و
اين کنند. شناسايی را بودند حوادث اين پشت که اجانب با مرتبط اصلی عوامل تا                 کردند
بودند شورش متفکر مغز که را افرادی از بعضی توانستند قضاييه قوه با همکاری با                 نيروها
انقالب مجاهدين سازمان اصلی اعضای شدند، دستگير که آنهايی ميان در کنند.              شناسايی
در و شد فرستاده دادگاه به افراد اين پرونده های داشتند. وجود مشارکت حزب و                اسالمی
مجازات تقاضای مذکور سازمان های اعضای برای تهران عمومی دادستان خود،            کيفرخواست
منطبق متعاقبا، داد. را مشارکت حزب و مجاهدين سازمان انحالل درخواست همچنين و               کرد
کشور قوانين نقض و حزب دو عملکرد به توجه با احزاب، فعاليت قانون ۱۷ و ۱۶ مواد                   بر
لغو را حزب دو هر فعاليت مجوز دادگاه درخواست طبق ۱۰ ماده کميسيون آنها، سوی                 از

 کرد.
 

تصميم اساس بر ۱۰ ماده کميسيون توسط مجاهدين سازمان مجوز که واقعيت اين               عليرغم
ماده کميسيون تصميم مذکور سازمان شد، لغو ۲۰۱۰ آوريل ۱۷ مورخ ۱۰۱۰/۴۳              شماره
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برخالف سازمان اين فعاليت  های کليه داد. ادامه خود فعاليت های به و گرفت ناديده را ۱۰               
همچنين و اسالمی، انقالب مجاهدين سازمان اساسنامه و عادی قوانين اساسی،             قانون
اصلی اعضاء از بسياری مجرمانه فعاليت های به باتوجه نيز و ۱۰هستند ماده              کميسيون
اقدام و آشوب و شورش به مردم تحريک و عمومی نظم زدن برهم برای مجاهدين                 سازمان
مواد طبق و کرد محکوم را سازمان اين اعضای از برخی تهران دادگاه کشور، امنيت                 عليه
مجاهدين سازمان انحالل به دستور سياسی، انجمن های و احزاب فعاليت قانون ۱۷ و ۱۶              

  انقالب اسالمی داد. اين حکم بر اساس ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسی کيفری نهايی است.
 

و ۲۰۰۹ سال در مشارکت حزب عملکرد و مختلف مواضع و پرونده محتوای به توجه                 با
آوريل ۱۷ مورخ ۱۰۰۹۷/۴۳ تصميم به توجه با حزب اين مجوز که واقعيت اين                به رغم
و گرفت ناديده را کميسيون تصميم حزب اين حال اين با شد، لغو ۱۰ ماده کميسيون ۲۰۱۰                 

 به فعاليت های خود ادامه داد.
 

حزب اساسنامه و عادی قوانين اساسی، قانون خالف سازمان اين فعاليت های اينکه به توجه                با
۱۰ ماده کميسيون ۲۰۱۰ مه ۱۵ مورخ ۲۷۰۷ شماره تصميم با تقابل در و بودند                 مشارکت
مشارکت حزب اصلی اعضای از بسياری مجرمانه فعاليت های به توجه با همچنين و               بودند،
کشور، امنيت عليه اقدام و فتنه و آشوب به مردم تحريک و عمومی نظم زدن برهم                  برای
قانون ۱۷ و ۱۶ مواد طبق و کرد محکوم را حزب اين اعضای از بعضی تهران                  دادگاه
ماده طبق حکم اين داد. رای مشارکت حزب انحالل به سياسی انجمن های و احزاب                فعاليت

 ۲۳۲ قانون آيين دادرسی کيفری نهايی است.
 

مشارکت حزب و مجاهدين سازمان وضعيت که است روشن فوق، توضيحات به توجه               با
از بند اين که است الزم بنابراين است، گرفته قرار بررسی مورد صالح دادگاه يک                 توسط
مورد تغييرات اعمال با می توانند سازمان دو اين که است واضح شود. حذف نهايی                گزارش
بخش های سازمان دو اين که است ذکر به الزم بگيرند. سر از را خود فعاليت های قانون                  نياز
در جنبش اين عمده بخش و می کنند نمايندگی را کشور در اصالحات جنبش از                کوچکی
و کرده شرکت قانونی احزاب و گروه ها چارچوب در جمهوری رياست و مجلس               انتخابات

 نقش موثری در اين زمينه ايفا کرده است.
 

 بند های ۴۳ و ۴۴:
در زنان مشارکت برای محدوديتی ايران اسالمی جمهوری عادی قوانين و اساسی قانون               در
انتخابات در زنان مشارکت ندارد. وجود نامزد يا و دهنده رای عنوان به چه                انتخابات
به رو روندی ايران اسالمی جمهوری تاسيس زمان از و است فرهنگی و اجتماعی                موضعی
سطح بهبود برای را خود تالش تمام ايران اسالمی جمهوری همچنين است. داشته               رشد
آمار طبق که گرفته کار به آنان سياسی مشارکت نياز پيش عنوان به دختران و زنان                  تحصيلی
که زنانی تعداد افزايش به منجر است، شده تاييد نيز بين المللی موسسات توسط که                موجود
يا فرماندار تعداد افزايش سياست حال، عين در است. شده هستند عالی آموزش به                مشغول
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افزايش برای هستند، دولت نمايندگان و محلی گيرندگان تصميم عالی رتبه ترين که             استاندار،
است. شده دنبال گيری تصميم مقام های در آنها انتصاب برای و زنان سياسی               مشارکت
متخصص زنان آموزش هدف با زنان آموزشی توانمندسازی که است شده تاکيد              سرانجام،
تصميم مقام های کسب و سياسی مشارکت شامل اجتماعی، صحنه های در حضور             برای

 گيری، البته از طريق ايجاد توازن بين مسئوليت های اجتماعی و خانوادگی دنبال می شود.
 

 بند ۴۵:
عزم نشانگر گزارش پيش نويس در ذکرشده زنان مسايل به مربوط توصيه های اکثر              قبول
برای بگيرد. قرار توجه مورد بايد که است زنان وضعيت و حقوق ارتقاء برای کشور                 جدی
 افزايش مشارکت زنان در مقام های تصميم گيری، برنامه های زير تحت بررسی و اجرا هستند:

 
طريق از سياسی مشارکت به نسبت حقوقشان اهميت مورد در زنان آگاهی              افزايش

 آموزش عمومی و رسانه ها،
 افزايش برنامه های توانمندسازی زنانی که در مقام های مديريتی هستند،
سياسی احزاب در زنان تعداد افزايش مجلس، در زنان برای خاص سهميه              تخصيص

 برای انتخابات مجلس
ارائه و مالی منابع افزايش و زنان برای اجرايی مديريت آموزشی دوره های              افزايش

 فرصت ها برای زنان برای حضور در انتخابات.
 

 بند های ۴۶ و ۴۷:
ديده تحصيلی محدوديت عنوان به نبايد دانشگاه ها سهميه بندی مسئله که است ذکر به               الزم
و کرده تحصيل افراد بين زمينه اين در اقتصادی و فرهنگی سياست  های فقدان در چون                 شود،
وشکاف هايی زياد مشکالت دانشگاه تحصيلی رشته های از برخی در کار جستجوی در              افراد

 وجود خواهد داشت.
 

مهندسی مانند رشته هايی در تحصيل به تمايلی دختر دانشجويان که است اين ديگر دليل                يک
است. آشکار بسيار کار بازار در هم و رشته انتخاب در هم که است حقيقتی اين و                   ندارند
رشته ها از برخی در نيست؛ زنان برای تنها سهميه  بندی سيستم که است ذکر به الزم                 همچنين

 مانند علوم پزشکی، تبعيض مثبت به نفع زنان اعمال می شود.
 

اسالمی جمهوری بازار در زنان اقتصادی مشارکت نرخ که می دهند نشان موجود              آمارهای
به ۱۹۹۹ سال در درصد ۹/۱ از نرخ اين است. بوده رشد به رو اخير سال های ظرف                   ايران
کليه درصد ۱۷ حدود در حاضر، حال در است. داشته افزايش ۲۰۱۲ سال در درصد ۱۳/۸                
سال در که می دهد نشان زنان و مردان مشارکت نرخ همچنين، هستند. زن شاغل                افراد
سال های ظرف نرخ اين بود. زنان از بيشتر برابر ۶ تقريبا مردان مشارکت نرخ ،۱۹۹۹               

  اخير کاهش يافته و به ۴/۵ برابر رسيده است که نشان دهنده پيشرفت است.
 

دولت برنامه در زير موارد خانواده، و زنان به مربوط برنامه های و قوانين اجرای                برای
 قرار دارند:
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 توانمندسازی بيشتر زنان در مشاغل مختلف برای ارتقاء وضعيت شغلی آنها،
 قوانين حمايتی ويژه برای استخدام زنان در بازار کار
 تاسيس نهادهای جامعه مدنی در حمايت از زنان
صنايع و کشاورزی بخش های در ويژه به زنان، تعاونی توليدی شرکت های از              حمايت

 دستی.
 

 بند های ۴۸ و ۴۹:
داده قرار تاثير تحت دنيا سراسر در را زنان و مردان که است جهانی پديده ای بيکاری                  مشکل
براين، عالوه دارد. بيشتری شيوع زنان ميان در بيکاری می دهد نشان  جهانی آمار و                است،
حال در کشورهای در بيکاری افزايش باعث مدرن اقتصاد به سنتی اقتصاد از گذار                دوره
دو به حال، اين با نيست؛ مستثنی موضوع اين از نيز ايران اسالمی جمهوری می شود.                 توسعه

 نکته در اين موضوع بايد اشاره شود:
 

وابسته اعضای ساير و خود همسر از مالی حمايت به موظف را مردها ايران                قوانين
باشد خود مادی تامين به قادر همسر اگر حتی مسئوليت اين و است کرده خانواده                 در
ايران زنان کشورها، از بسياری برخالف که است دليل همين به نمی شود. لغو               نيز
براين، عالوه می گيرند. قرار فقر خطر معرض در شخصی بيکاری دليل به              کمتر
رفاه برای زنان مالی مسئوليت عدم از ناشی فرهنگی و اجتماعی مذهبی،              ديدگاه  های
يک عنوان به نه کردن کار به ايرانی زنان از بسياری که است شده باعث                 خانواده

 ضرورت، بلکه به عنوان يک انتخاب نگاه کنند.
داشته کشور کار بازار بر منفی اثرات آن غيرمستقيم و مستقيم نتايج و تحريم                سال ها

اين تحقق و است کرده نقض جدی طور به را زنان اجتماعی و اقتصادی حقوق                 و
جمهوری نمايندگان توسط همواره مسئله اين است. کرده دشوار بسيار را             حقوق
تاکيد مورد زنان به مربوط مسايل مورد در بين  المللی تعامالت کليه در ايران               اسالمی
از بسياری و ويژه گزارشگر جانب از بيشتری توجه سزاوار و گرفته              قرار
حقوق مورد در متحد ملل سازمان ويژه گزارشگر بويژه و موضوعی             گزارشگران

 بشر و اقدامات اجباری يک جانبه است.
 

 بند های ۵۰ و ۵۱:
اسالمی جمهوری اساسی قانون ۸ اصل در روشنی به منکر" از نهی و معروف به                 "امر
که است اسالمی اصل يک منکر از نهی و معروف به امر مسئله است. شده ذکر                  ايران
عمومی اخالق رعايت به نسبت رسانه ها و عمومی افکار شهروندان، مسئوليت آن              موضوع
هستند، معروف به آمران که افرادی از حمايت برای است. قوانين کامل اجرای راستای                در
امنيت افزايش اليحه اين هدف گرفت. قرار تصويب مورد که کرد ارائه را اليحه ای                مجلس
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موقع به نمی تواند پليس که جايی (در است معروف به آمران از حمايت طريق از                 شهروندان
اليحه اين مختلف، اصالحات و کامل بحث از پس کند). جلوگيری جرم وقوع از تا شود                  وارد
هستند، جرم يک وقوع شاهد که عادی مردم اليحه، اين براساس شد. تصويب مجلس                توسط
به منجر امر اين دارند. را مربوطه مقامات به رسانی اطالع و کالمی تذکر مسئوليت                 تنها
کنار در که داوطلبی افراد آموزش با شد. خواهد کشور در عمومی حقوق ارتقاء و بيشتر                  نظم
خود قانونی وظايف تا بود خواهد قادر انتظامی نيروی کرد، خواهند فعاليت رسمی               نيروهای
کالمی اعتراض که است ذکر به الزم دهد. انجام بزرگ تری مقياس در و وقت اسرع در                  را
می آيد نظر به توضيح، اين با شد. خواهد انجام متخلف فرد جنسيت به توجه بدون جرم يک                   به

 که اين بند بايد در گزارش نهايی تغيير داده شود.
 

 بند ۵۲:
و اجتماعی محيط به که نيست مربوط قوانين به آنقدر ورزشی استاديوم های در زنان                حضور
خود پيش گيرانه رويکرد از آگاهی با ايران اسالمی جمهوری بنابراين، است. مرتبط              فرهنگی
و اجتماعی مناسب محيط های که است راه هايی جستجوی در زنان عليه خشونت با مبارزه                در
چنين در را دختران و زنان امنيت امکانات و زيرساخت ها همچنين و کند آماده را                 فرهنگی
پيشگيری زنان عليه کالمی يا روانی، فيزيکی، خشونت نوع هر از تا کند فراهم                محيط هايی
عنوان با ،۱۳۴ صفحه A/61/122/Add.1 شماره سند در که است توجه قابل              کند.
شد، صادر متحد ملل سازمان دبيرکل توسط که زنان" عليه خشونت هرشکل جامع               "مطالعات
زنان عليه خشونت وقوع احتمال آنها در که هستند خطرناکی مکان های ورزشی              استاديوم های
يافته توسعه کشورهای از يکی در که زنانی درصد ۵۰ تا ۴۰ که صورتی به باالست،                  بسيار
 مصاحبه شده بودند اعالم کردند که آنها قربانيان خشونت در استاديوم های ورزشی بوده اند.

 
 بندهای ۵۳ تا ۵۵:

اشکال همه و دارد زنان عليه خشونت حذف به نسبت جدی قصد ايران اسالمی                جمهوری
محور را آن و دارد خانواده تقويت بر ويژه تاکيد ايران می کند. محکوم را خشونتی                 چنين
خانگی خشونت که است معتقد و می داند کودکان و زنان ويژه به خانواده، اعضای                امنيت
خانواده اعضای جسمی و روانی سالمتی و ذاتی کرامت با و کرده مختل را خانواده                 عملکرد
عليه جدی خشونت ارتکاب معنای الزاما حرج" و "عسر که است ذکر به الزم است. تضاد                  در
و روانی و جسمی وضعيت براساس که است نسبی مفهوم يک اصل اين نمی دهد. را                 زنان
شامل (قضات) دادگاه تصميمات به بسته می تواند و است شده تعريف زنان منزلت و                شان
شامل ۵۵ و ۵۴ بند های در شده ذکر ادعاهای براين، عالوه باشد. خشونت مختلف                درجات
بنابراين نکرده اند تمام را تصويب روند هنوز که است لوايحی مورد در پيش نويس               نتيجه گيری

 اين ادعاها قابل قبول نيستند.
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 بند های ۵۶ و ۵۷:

ممکن ندارد. وجود ايران تاريخی يا مذهبی پيشينه در دختران ختنه يا جنسی               ناقص سازی
حاشيه در کوچک شهرهای  همسايه کشورهای در مشترک فرهنگ های تاثير تحت              است
اين حتی باشد، داده رخ خاصی جغرافيايی نقاط در مورد چند  آنها حومه در يا و                   مرزها
۷۰۶ ،۶۶۴ مواد بنابراين، نيستند. قبول مورد ايران اسالمی جمهوری ديدگاه از نيز کم               موارد
عامالن از شکايت قانونی مبنای عنوان به می توانند اسالمی مجازات قانون ۷۰۸ و ،۷۰۷ ،               
خانه های طريق از مناطق اين بومی مردم ساختن مطلع برای تالش هايی گيرند. قرار جرم                اين
در نيز کودک حقوق ملی مرجع است. جريان در محلی مذهبی و اعتماد قابل افراد و                  بهداشت
پيش نويس در که مواردی تاييد امکان عدم به توجه با است. حساس موضوع اين                خصوص
قوانين تصويب که است بديهی است. واقعی ترديد و شک تحت آمار صحت است، شده                 ذکر
کنوانسيون بر منطبق پديده اين از پيشگيری برای فرهنگی فعاليت های بر عالوه الزم               کيفری

 حقوق کودک خواهد بود.
 

 بندهای ۵۸ و ۵۹:
طبق او يافت، پايان محمدی خانم پزشکی مشکل که آنجا از محمدی، نرگس پرونده                طبق
بود کرده دريافت ۲۰۱۲ آوريل در که زندانی سال شش حکم باقيمانده طی برای                قانون
از است الزم و هستند واقعيت از عاری بند اين در شده ذکر ادعاهای باقی شد.                  احضار
هنوز وی لنگرودی، مرتاضی خانم اظهارات طبق همچنين، شوند. حذف گزارش             پيش نويس

 رای نهايی دادگاه را دريافت نکرده و پرونده وی هنوز در مرحله تجديد نظر است.
 

 بند ۶۰:
زبانی، حقوق جهانی اعالميه مادری، زبان منشور مانند بين المللی اسناد از بسياری              در
کنوانسيون دارند، تعلق زبانی يا مذهبی قومی، ملی، اقليت های به که افرادی حقوق               اعالميه
زبان به آموزش دريافت حق به سياسی و مدنی حقوق المللی بين ميثاق و کودک                 حقوق
آموزش مورد در يونسکو ديدگاه ۲۰۰۳ سال مقاله حتی حال، اين با است. شده اشاره                 مادری
تنها مقاله اين و نکرده تاکيد دولت ها توسط مادری زبان های آموزش لزوم بر نيز پرورش                 و
قرار نابودی خطر معرض در که زبان هايی انقراض از پيشگيری برای توصيه هايی              شامل
جمهوری اساسی قانون ۱۵ اصل محلی، و منطقه ای زبان های آموزش به اشاره با بود.                دارند
آموزش اساسی قانون ديگر، عبارت به است. کرده توجه موضوع اين به ايران               اسالمی
آموزش راه در بنابراين دارد. نظر در فارسی زبان با همراه را محلی و منطقه ای                 زبان های
موانعی يا محدوديت هيچ خود مادری زبان به مقاالت شان انتشار و ايرانی قومی               گروه های

 وجود ندارد.
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 بند ۶۱:

به ساله هزاران مشترک فرهنگ با همراه ايران قومی زبان های با فارسی زبان               انسجام
به است. داده قرار ايرانيان همه دسترس در و فهم قابل را زبان اين که است بوده                   صورتی
نحو به که سواد آموزی گسترده برنامه های با و اسالمی انقالب از پس خاص،               طور
پوشش گسترش همينطور و داد افزايش کشور سراسر در را باسوادی نرخ              بی سابقه ای
عمل در کشور، در کرده تحصيل افراد و عالی آموزش مراکز تعداد افزايش و                تلويزيونی
باالی تعداد به توجه با است. فهم قابل ايران مردم اقشار همه برای اينک ايران مشترک                  زبان
در باال رتبه های کسب در کشور مختلف شهرهای اهل دانشجويان باالی تعداد حتی و                پذيرش
روشن ايرانی، اقوام همه توسط علمی هيئت های در مشاغل و دانشگاه ها ورودی              آزمون های

 است که ادعاهای ذکر شده در اين بند بی اعتبار است و بايد حذف شود.
 

بيشتر يا سال ۵۰ کشور باسواد جمعيت از نيمی از بيش که می دهد نشان گزارش                 پيش نويس
انقالب) از (قبل سابق رژيم سياست های توسط افراد اين که است معنی اين به که دارد                  سن
دقت بهبود و کافی بودجه صرف با ايران اسالمی جمهوری در گرفته اند. قرار تاثير                تحت
به نشده، کوتاهی مردم پرورش و آموزش برای تالشی هيچ از شده، اتخاذ سياست های                اجرای

 ويژه در مناطقی که اکثر جمعيت آن را اقليت های قومی تشکيل می دهند.
 

 بند ۶۲:
پيش و ادعاها مطلقا که گزارشی به کشور توسعه به توجه بدون پيش نويس               متاسفانه
حذف نهايی گزارش از بايد بنابراين و می کند اشاره نمی کند پشتيبانی را بند اين                داوری های
وضعيت ارتقاء خصوص در ايران اسالمی جمهوری عملکرد بر صحيح قضاوت             شود.
زندگی آن در قومی اقليت های از کثيری جمعيت که مناطقی اجتماعی و فرهنگی               اقتصادی،
دختران، زودهنگام ازدواج تبعيض، فقر، مانند شاخص هايی که است ممکن وقتی تنها              می کنند
شود. مقايسه ايران اسالمی جمهوری پيروزی از قبل دوره با ابتدايی اجباری تحصيالت               و
آموزش شرايط و بهداشت اقتصادی، وضعيت ارتقاء روند که می کند ثابت المللی بين               آمارهای
کشور چهارم و سوم توسعه برنامه های در ويژه به اخير دهه های ظرف کشور پرورش                و

 ارتقاء پيدا کرده است.
 

 بند ۶۳:
و جديد بودجه های تخصيص به منجر ابتدايی مقطع آموزگاران کمبود مورد در رسانی               اطالع
نهايی گزارش در ۶۳ بند گنجاندن بنابراين، شد. زمينه اين در شرايط واجد افراد                استخدام

  غيرموجه است.
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  بندهای ۶۴ و ۶۵:

نرخ و بود کشور استان های محروم ترين ميان در کردستان استان اسالمی، انقالب از               پيش
اولين بود. باال بسيار استان اين در بهداشت فقدان و فقر و کودکان مير و مرگ                  بی سوادی،
گذشت. حسين صدام انگيز تفرقه اقدامات و تحميلی جنگ آسيب های سايه زير انقالب               دهه
نوع هر مانع وضعيتی چنين در تروريست گروه های حضور و قومی افراطی              جنبش های
پايان با می شد. استان اين توسعه برای مالی تامين و آموزشی و بهداشتی خدمات ارائه                 امکان
همه و کرده تغيير جدی صورت به استان اين چهره اخير سال ۲۰ ظرف تحميلی،                 جنگ
دانشگاه های و کرده اند؛ پيدا ارتقاء بهداشت و پرورش و آموزش جمله از توسعه               شاخص های
خواسته هايی می توانند تنها دولت ها که است ذکر شايان شده اند. تاسيس استان اين در               مختلفی
جمهور رييس دولت راستا، اين در کنند. تامين را هستند کشور اساسی قانون چارچوب در                 که
و کرده برنامه ريزی را مختلفی برنامه های ايران اساسی قانون ۱۵ اصل طبق              روحانی
۲۰۱۵ اکتبر از اين، بر عالوه شد. ميسر کردی زبان شامل قومی و ملی ادبيات                 آموزش

 رشته زبان و ادبيات کردی در دانشگاه کردستان آغاز به پذيرش دانشجو کرده است.
 

 بند ۶۶:
بر نظارت هيئت توسط بايد انتشار در نظر تجديد ايران، مطبوعات قانون ۱۰ ماده                طبق
اين به متقاضيان حرفه ای و عمومی شرايط تعيين اساس، همين بر شود. پذيرفته               مطبوعات
نبايد که حرفه ای داليل به است ممکن درخواست ها برخی است. شده واگذار نفره هفت                هيئت
فهرستی مشاهده می شود. رد شود مرتبط متقاضيان سياسی عقايد و مذهب قوميت، جنسيت،               به
در (erasaneh.ir) رسانه ها جامع نظام در دائما که عنوان) ۶۰۰۰) ايران مطبوعات              از
اقليت های به متعلق که هستند مختلفی نشريات که می دهد نشان است، به روزرسانی              حال

 مذهبی، گروه های قومی، زنان و منتقدان دولت هستند.
 

پروانه صدور برای بهادرزهی پرويز آقای تقاضای الذکر، فوق حرفه ای معيارهای             براساس
جديدی تقاضای گذشته مارس ماه در بهادرزهی آقای که است ذکر شايان شد. رد نشريه                 يک
وی تقاضای است. کرده ارسال مطبوعات بر نظارت هيئت به ديگر نشريه يک اداره                برای
قانونی مواد و مقتضيات کردن برآورده صورت در وی تقاضای است. بررسی انتظار               در

 مورد قبول واقع خواهد شد.
 

  بند ۶۷:
مختلف بخش های تالش های همه اينکه به توجه با شده، قيد گزارش پيش نويس در که                همانگونه
ارتقاء برای فعاليت حال در کشور مختلف بخش های می شود، ايران کلی ارتقاء باعث               کشور
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بزرگ ترين از يکی هستند. ايرانی، قومی گروه های ادبيات و زبان شامل ادبيات، و               فرهنگ
که است شرقی آذربايجان استان مرکز تبريز، اهل شهريار آقای فارسی زبان معاصر               شعرای
در که تقاضاهايی می توانند دولت ها که شود توجه است الزم است. آذری وی مادری                زبان
از روحانی جمهور رييس خود، اخير استانی ديدار در کنند. قبول را می گنجد اساسی                قانون
قرار استقبال مورد ادبيات اساتيد توسط که کرد رونمايی آذری" هنر و ادبيات فرهنگ،                "بنياد
گروه های همه شامل که است شيوه ای به ايران اسالمی جمهوری ساله ۳۶ عملکرد               گرفت.
زبان ها و قومی و بومی فرهنگ های همه که حالی در و می شود پايتخت در ويژه به                  قومی،

 ترويج می شوند، يکپارچگی تاريخی و فرهنگی کشور بايد حفظ شود.
 

از و می کنند استفاده سوء قومی گروه های از که مخربی گرايش های و گرايی افراط ظهور                 با
گزارش طبق می شود. برخورد هوشياری و تحمل با می شوند برنامه ريزی کشور از              خارج
نفرت گرايی تحريک برای تبليغ مرتکب که سپهری اتابک اقای اردبيل، استان             دادگستری
عدم حکم دادگاه متعاقبا و شد آزاد کتبی تعهد براساس ۲۱/۱۱/۹۳ تاريخ در بود، شده                 افراطی
بايد بند اين شده، داده اطالعات با کرد. صادر نظام عليه تبليغ اتهام به توجه با را وی                    پيگرد

 حذف شود.
 

 بند ۶۸:
قوميت، به توجه بدون و قوانين مطابق صرفا افراد بازداشت ايران اسالمی جمهوری               در
شده اشاره وی به پيش نويس بند اين در که فردی می شود. انجام وابستگی ها ساير يا                 مذهب
عساکره يونس آقای شود. حذف بايستی ادعا اين بنابراين و بوده نشده بازداشت اصال                است
فاقد فروشی ميوه دکه يک خرمشهر در که است خرمشهر اهل زبان عرب شهروند                يک
را دکه اش تا خواست عساکره آقای از خرمشهر شهرداری وقتی داشت. شهرداری از               مجوز
بعد روز ۱۰ متعاقبا و کشيد آتش به را خود شهرداری تقاضای به پاسخ در وی کند،                   تعطيل
يک کردند، اقامه شهرداری عليه وی خانواده که شکايتی دنبال به درگذشت. بيمارستان               در
مختومه پرونده و نشد شناخته مقصر شهرداری تحقيقات از پس و شد تشکيل قضايی                پرونده
عساکره اقای از دفاع به که نفر ۱۰۰۰ حدود در بازداشت ادعای که است ذکر به الزم                   شد.
است. نکرده گزارش را خبر اين مستقلی منبع هيچ و است محض کذب بودند کرده                 مبادرت
شواهد مطابق شود. حذف بايد و است اساس بی شده گنجانده بند اين در که اطالعاتی                  بنابراين
کافی پزشکی درمان الذکر فوق شخص شده، منتشر اينترنت در که تصاويری و               موجود
مقامات وی، مرگ از پس است. بوده وی جراحات شدت وی مرگ دليل و کرده                 دريافت
مسکن و زندگی تامين برای توجهی قابل اقدامات به خيريه غيردولتی سازمان های و               محلی
در زيادی محلی مقامات که نکته اين اين، بر عالوه زدند. دست وی بالفصل                خانواده
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به توجه بدون قوانين که می دهد نشان هستند، زبان عرب شهر شهردار شامل               خرمشهر،
 قوميت فرد متخلف اجرا شدند، بنابراين اين بخش بايد از گزارش حذف شود.

 
 بند ۶۹:

تعداد چون است؛ عجيب خيلی داشته تن به عرب سنتی لباس که مرد يک دستگيری                 ادعای
می پوشند. عربی لباس های و می کنند صحبت عربی خوزستان استان مردم از توجهی              قابل
بازی نتيجه برابر در مسابقات تماشاگران يا فوتباليست ها توسط که اعتراضاتی اين، بر               عالوه
منجر مجرم افراد برخی احتمالی موقت بازداشت به باشد ممکن که نبود غيرعادی شد                اعالم
بيشتر تحقيقات برای بايد آنها اسامی افراد، برخی بازداشت ادامه ادعای خصوص در               شود.

 ارائه شود.
 

 بند ۷۰:
پيش نويس در شده قيد زمان در کودکان) به رسد (چه هيچکس دريافتی، اطالعات               طبق
اتهام به افراد برخی که می دهند نشان موجود گزارش های است. نشده دستگير              گزارش

 برنامه ريزی فعاليت های تروريستی دستگير شده اند.
 

 بند ۷۱:
فعاليت های برای مردم تحريک و گرايی افراط تبليغات خوزستان، مناطق برخی در              متاسفانه
در موجود گرايی افراط از که است داشته افزايشی به رو روند تروريستی و                خشونت آميز
برنامه های و است گرفته قرار محلی مقامات توجه مورد و می گيرد الهام همسايه               کشورهای
(احمد حزباوی آقای اين، بر عالوه است. برنامه ريزی حال در آن کنترل برای               مختلفی
و خشونت به تحريک به می شود) شناخته ثابتی آقای پسر حزباوی احمد نام به که                 زواری
قانونی نظر از وی پرونده شد. متهم قومی اختالفات به تشويق و منطقه در جنگ از                  حمايت
يافت. خاتمه ريال) ميليون ۹ مبلغ (پرداخت جزئی حکمی با که گرفت قرار بررسی                مورد
اين خصوص در که اطالعاتی به توجه با می برد. سر به زندان از خارج حاضر حال در                   وی
از بايد بنابراين و هستند ناصحيح بند اين ادعاهای که می شود ثابت شده، ارائه                موضوع

 گزارش نهايی حذف شوند.
 

 بند ۷۲:
خصوص در ۵۶۵۶۰۶۱۰۹۴۰۰۱۷۷ شماره به ۱۴/۲/۹۴ مورخ مهاباد، پليس گزارش            طبق
در ارتفاع از سقوط نتيجه در ساله، ۲۷ محمد، فرزند خسروانی، (فريناز) کبری خانم                مرگ
کردند پيدا حضور صحنه در سرعت به پليس ماموران شورا)، بلوار (در مهاباد در تارا                 هتل
که کرد کشف پليس هتل، دوربين های بررسی از پس کنند. تحقيق حادثه اين خصوص در                 تا
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فرزند ساله، ۳۹ هاشمی وند، مرتضی سيد آقای به متعلق که بود شده ۴۰۳ اتاق وارد زن                  اين
با که کرد اعتراف و شد دستگير هاشمی آقای بود. مهندس شغل تبريز، اهل کاظم، سيد                  آقای
و کند ازدواج وی با داشته قصد و است داشته ارتباط حادثه اين از پيش هفته دو از زن                     اين
تاريخ در حادثه روز در بوده اند. آگاه (خواستگاری) موضوع اين از دختر اين مادر و                 پدر
نيز و مداربسته دوربين های از خود کردن پنهان خاطر به اما شد، اتاق وارد وی ،۱۳/۲/۹۴                
کردن رد از پس متاسفانه، شود. خارج اتاق از بالکن طريق از که کرد سعی او هتل،                   مدير
کرد سقوط هتل ساختمان چهارم طبقه از و داد دست از را خود کنترل او مجاور، اتاق                   چندين
و قانونی پزشک يک کشيک، قاضی حادثه، اين از پس بالفاصله شد. منجر وی مرگ به                  که
اعالم متوفی فرد جسد معاينه از پس و يافتند حضور صحنه در انتظامی نيروی                ماموران
بود افتاده اتفاق جمجمه شکستن اثر در وی مرگ و بود نشده جنسی تجاوز وی به که                   کردند
تحقيقات برای الزم قضايی دستورات و شد تشکيل دادستانی دفتر اول شعبه در پرونده                يک
زندان به و شد دستگير نامشروع روابط داشتن اتهام به هاشمی وند آقای متعاقبا شد.                صادر

 مرکزی مهاباد معرفی شد. او با قرار وثيقه آزاد شد.
 

افراطی تمايالت که افراد برخی مخرب تبليغات نتيجه در ۱۷/۲/۱۳۹۴ پنجشنبه تاريخ              در
تحريک اجتماعی شبکه های و ماهواره ای برنامه های طريق از را جوان افراد و داشتند               قومی
و کرده تجمع هتل مقابل در جوان مردان برخی و طلب فرصت افراد از زيادی تعداد                  کردند،
به توجه با کشيدند. آتش به را شخصی اتوموبيل سه و هتل ساختمان و کردند حمله هتل                   به
بودند کرده برنامه ريزی را حمله اين که نفر ۶۲ وارده، خسارت های و غيرقانونی               اقدامات
شدند). آزاد وثيقه قرار با بعدا آنها (اکثر شدند زندانی موقت بازداشت حکم با و شدند                  دستگير
 چهارده نفر و ۵۳ مامور نيروی انتظامی به دليل درگيری با آشوب کنندگان مجروح شدند.

 
سرپايی صورت به آنها از نفر ۱۱ که بود نفر ۱۴ شدند مجروح که عادی افراد تعداد                   اوال:
محمد فرزند ترک امير جمال، فرزند تالج آکام نام های به مجروحين از نفر سه شدند.                 درمان
شدند. بستری مهاباد و تبريز اروميه، در بيمارستان هايی در رحيم فرزند رحيمی فرهاد               و
با کرد. فوت وی نخاع در گلوله شليک دليل به ۸/۴/۱۳۹۴ تاريخ در تالج آکام آقای                  متاسفانه
شکاری تفنگ يک از گلوله (يک بود شده شليک تالج آکام آقای به که گلوله ای نوع به                   توجه
کشته آشوب عوامل و تبهکار گروه  های توسط وی که نماند باقی شکی متری)، ۵ فاصله                 از
اختيار در و نيستند انتظامی نيروی سازمانی اسلحه های اسلحه هايی چنين (چون است.              شده
شهيد بنياد از وی خانواده و گرفت قرار شهدا فهرست روی تالج آقای نام ندارند.) قرار                  پليس

 مزايا دريافت خواهند کرد.
 

قضايی و محلی مقامات توسط موقع به مهاباد در خسروانی (فريناز) کبری خانم مرگ                ثانيا:
پيشنهاد يا جنسی تجاوز موضوع رسيده، تاييد به اطالعات طبق گرفت. قرار تحقيقات               مورد
تماس در متوفی خانواده با و نبوده دولتی شغل دارای هاشمی وند آقای است. شده رد                 جنسی

 بوده و قصد ازدواج با وی را داشته است.
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 بند ۷۳:

جزء (UPR) جهانی دوره ای بررسی توصيه های رد يا قبول مقابل در کشور هر               جايگاه
پذيرفته توصيه های کليه تا کرد تالش ايران اسالمی جمهوری کشورهاست. حاکميت             حقوق
توصيه ها همه اجرای که است واضح کند. اجرا را خود جهانی دوره ای بررسی اولين                شده
جای دارد. طوالنی زمانی دوره يک به نياز بنابراين دارد؛ برنامه ريزی و آمادگی به                نياز
موضع يو پی آر اولين توصيه های اجرای عدم خصوص در گزارش پيش نويس که است              تعجب
در (که دارد ايران يو پی آر کارگروه گزارش به جزئی و ناقص اشاره ای چون است؛                گرفته
ملی گزارش اولين از می تواند ايران ديگر، سوی از نبود). ايران مورد در کارگروه                گزارش

 خود دفاع کند. بنابراين اين بند بايد اصالح شود.
 

 بند ۷۴:
که است، شده مطرح ايران در مسيحيان مورد در نادرستی ادعاهای بند اين در                متاسفانه،
در داوری پيش خصوص در پاسخ است. شده ارائه ۷۷ بند به پاسخ در آنها به                  پاسخ
است شده داده ۷۶ و ۷۵ بندهای به که پاسخ هايی در ايران در بهاييان مورد در                  پيش نويس

 ملحوظ است.
 

 بند ۷۵:
فرآيند و آنها جرايم به توجه بدون هستند زندان در بهايی تعدادی که گزارش پيش نويس                 ادعای
آنها اذيت" و "آزار به اشاره است. اعتبار فاقد شده طی آنها محاکمات طی که قضايی                  بررسی
گزارش در است الزم و است گزارشگر جانبداری و نادرست قضاوت تعصب،              نمايانگر

 نهايی تصحيح شود.
 

مورد در گزارشاتی فن آوری و تحقيقات علوم، وزارت اينکه از پس ،۱۳۸۹ سال               در
دانشگاه های از غير به مختلف نقاط در علمی کالس های برگزاری و مشکوک              فعاليت های
آن به که کند شکايت اقامه تهران در دادگاهی در کرد سعی وزارتخانه کرد، دريافت                 رسمی
فعاليت های از اطالع رغم به موسسه مديران که داده اند نشان بررسی ها شد.              رسيدگی
اسناد بررسی داشتند. اصرار صورتی هر به خود فعاليت های ادامه بر             غيرقانونی شان
سيستم با موازی صورت به و غيرقانونی صورت به که می دهد نشان موسسه اين از                 مکشوفه
حضور دولتی دانشگاه های در بهاييان اينکه به توجه با است. شده تاسيس کشور عالی                آموزش
فعاليت های پوشش تحت موسسه، اين نبود. موجه غيرقانونی موسسه يک تاسيس             دارند،
بند اين در که افرادی بود. غيرقانونی فرقه يک اقتصادی و سياسی اهداف دنبال به                 آموزشی،
مورد غيرقانونی فعاليت های انجام و فرقه اين در عضويت اتهامات به است شده اشاره آنها                 به
سال ۴ به هريک آنها، دفاعيات استماع و عادالنه محاکمه يک از پس گرفته اند. قرار                 محاکمه

 زندان محکوم شدند و اخيرا پس از تکميل احکام خود آزاد شدند.
 

 بند ۷۶:
سابقه که خانجانی الدين جمال (نه خانجانی علی آقای به مربوط سمنان استان پرونده                تنها
علی است. دارد) را بهايی غيرقانونی سازمان در عضويتش دليل به محکوميت و               فعاليت ها
ساخت مجوز طبق کرد. ساخت مجوز تقاضای مربع متر ۲۰۰ برای ۲۰۰۰ سال در                خانجانی
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تقاضای است، موجود پرونده در آن اصلی نسخه که ،۲۰۰۱ ژانويه ۶ مورخ ۵۲۰۰                شماره
که شد مشخص بعدی سال های در شد. واقع تصويب مورد مربع متر ۲۰۰ ساخت برای                 وی
او تحقيقات زمان طی است. بوده اضافی مربع متر ۲۰۰ الباقی و ساخته مربع متر ۴۰۰                  او
شده ذکر مربع متر ۴۰۰ ساخت متر، ۲۰۰ جای به آن در که کرد ارائه ساخت مجوز                   يک
موجود پرونده در که اصلی مجوز و کرد ارائه او که مجوزی بين تناقض به توجه با                   بود.

 بود، مقامات صالح به اين نتيجه رسيدند که پروانه ساخت وی دستکاری شده است.
 

توسط سند جعل اينکه وجود با شد. اقامه جعل اتهام به وی عليه شکايتی قانون، طبق                  متعاقبا،
نگرفت. قرار تاييد مورد جعل اين در خانجانی آقای سهم اما شد، تاييد قضاييه قوه                 کارشناسان
کليه ديگر، سوی از شد. صادر خانجانی علی آقای برای تعقيب منع حکم يک                بنابراين،
آنها امضاء های اينکه دليل به بودند شده ارائه خانجانی آقای توسط که ساختمانی               نقشه های

 متعلق به کارشناسان و مقامات اداره فرمانداری نبودند، غير معتبر بودند.
 

مجوز اين آن از پس و است سال يک ساخت مجوز يک اعتبار مدت که است ذکر                   شايان
از نکرد. ساخت پروانه تمديد برای تقاضايی او شود. تمديد بايد و ندارد اعتباری                هيچگونه
که داد را متر ۲۰۰ تخريب دستور شهرداری ۹۹ اصل کميسيون شد، باطل پروانه که                 آنجايی

 بر اساس عفو اسالمی بود.
 

در ساز و ساخت تخلفات که کرد نشان خاطر بايد بند، اين در شده ذکر ادعاهای به توجه                    با
شده انجام اقدامات شود. تطهير متخلفان نگرش های و اعتقادات دليل به نبايد شهری               مناطق
گزارش از بايستی بند اين براين بنا نداشته، مالک شخصی باورهای با ارتباطی هيچ                مطلقا

 نهايی حذف شود.
 

 بند ۷۷:
به رسيدگی مشغول که دارد وجود کشور در تاريخی و فعال، نيمه فعال، کليسای ۲۵۰ از                  بيش
نيازی براين بنا هستند. محدودشان) جمعيت (با آشوريان و ارامنه مذهبی اقليت های              نيازهای
رهبران نيست. شده ذکر گزارش پيش نويس در که نام هايی تحت جديد کليساهای تاسيس               به
از هيچيک و نداده اند را کشور در جديد کليساهای تاسيس پيشنهاد ايران در مسيحی                اقليت های

 کليساهای تاسيس شده مايل به قبول مسئوليت برای اين شکل جديد مسيحيت نيستند.
 

مجوزهای بايد سياسی و مذهبی، اجتماعی، سازمان های و انجمن ها گروه ها، همه قانون،              طبق
به آنچه مورد در اين و کنند دريافت خود فعاليت های طراحی برای قانونی مقامات از را                  الزم
شاهين مورد مانند آنان، فعاليت های بنابراين نمی کند؛ صدق است موسوم خانگی کليساهای              نام

 شهر، غيرقانونی شناخته می شوند.
 

يک غيرقانونی مديريت و تشکل به او تهران، دادگستری گزارش طبق تمرز، آقای مورد                در
آزاد وثيقه قيد به اتهاماتش، بررسی از پس و شد احضار دادگستری به وی شد. متهم                  انجمن

  شد. هنوز هيچ حکمی برای وی صادر نشده است.
 

  بند ۷۸:
31 

 



اقليت های به نسبت ايران سياست بر شده، گنجانده گزارش پيش نويس ۷۸ بند در که                اظهاراتی
مذهبی مناسک انجام برای آنها به نسبت دولت توسط که انعطافی مورد در همچنين و                 مذهبی،

 شان نشان می دهد تاکيد دارند.
 

 بند ۷۹:
۲۰ مدت به که است سالمندان خانه يک است شده اشاره آن به بند اين در که مراقبتی                    مرکز
مجوز تا خواست مرکز اين از ايران بهزيستی سازمان است. کرده فعاليت مجوز بدون                سال
نظارت موجود موازين طبق سالمندان از مراقبت ارائه وضعيت بر بتواند تا کند تهيه                قانونی
آنها از بهزيستی سازمان که طور آن مرکز اين مديران مهلت، مدت گذشتن وجود با                 کند.
دليل به کنند. تعطيل را مرکز تا شد داده دستور آنها به بنابراين و نکردند عمل بود                   خواسته
برای مرکز و شد برخورد ماليمت با آن با سالمندان از مراقبت در مرکز اين کاری                  تجربه
که است بديهی نشد. روبرو نقدی جريمه با بود فعاليت مشغول غيرقانونی طور به که                 دوره ای
مشغول که کسانی يا آنها مالکان باورهای به نبايد استاندارد غير و مجوز فاقد اماکن                 تعطيلی

 اداره آنها هستند نسبت داده شود.
 

عليه هنوز شالق حکم است، شده دريافت تاکنون که اطالعاتی طبق صالحيان، آقای مورد                در
 وی اجرا نشده است. الزم است که اين بخش گزارش اصالح يا حذف شود.

 
 نتيجه گيری و توصيه ها:

 
هستند1 جرايم از برخی ايران، اسالمی جمهوری شامل کشورها، از بسياری قوانين              در

لغو خصوص در جهانی اجماع هيچ شوند. اعدام مجازات به منجر است ممکن               که
توسط و است قانونی جدی جرايم برای اعدام مجازات ندارد. وجود اعدام              مجازات
مجازات احکام ايران، اسالمی جمهوری قوانين در است. نشده منع المللی بين              قوانين
مواد قاچاق شامل شده اند، مرتکب جدی بسيار جرايم که مجرمانی برای تنها              اعدام
است ذکر به الزم می شود. صادر باشند شده ترکيب تروريستی اقدامات با که               مخدر
۵۷۰ اصول طبق همچنين و ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون ۳۸ اصل طبق              که
مشروع آزادی های به احترام قانون ۹ ماده و مجازات قانون ۵۸۷ و ،۵۸۹ ،۵۷۸ ،               
فاقد شکنجه تحت اعترافات اخذ و است ممنوع شکنجه شهروندی، حقوق حفظ              و

 اعتبار است. عامالن شکنجه در معرض مجازات های سنگين قرار دارند.
 
مجروح2 مخدر مواد با مرتبط جرايم اثر در که افرادی و قربانيان تعداد که آنجا                 از

جرايم اين نفر)، يک تنها (نه می شود بسياری افراد شامل و است زياد بسيار                می شوند
جرايم ايران محلی قوانين بنابراين، هستند. عمد قتل يک از بيشتری اهميت              حائز
قانونی خصوص در و می کنند، محسوب جرايم جدی ترين را مخدر مواد به              مربوط
از پيشگيری در آن نقش ويژه به جرايم، کاهش بر آن تاثير و اعدام مجازات                 بودن
حمايت عدم بشود، سودآورتری و خطرتر کم شغل به تبديل مخدر مواد قاچاق               اينکه
و رفاه امنيت، با فعلی، شرايط تحت اعدام، مجازات ساختن متوقف توصيه های              از

 سالمت مردم ايران همسو است.
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کامال3 شکنجه مفهوم با که دارند خاصی تعريف بدنی تنبيه های اسالمی قوانين              در
خصوص اين در ويژه گزارشگر توسط شده بيان نگرانی های بنابراين نيستند،             برابر
خصوص در جامعی مطالعات اسالم، حقوقی نظام در عالوه بر اين هستند. اعتبار             فاقد
از حد از بيش استفاده کاهش باعث که اسالمی تنبيه های بازدارنده ماهيت و               اثربخشی

 مجازات زندان و عواقب متعدد اجتماعی آن می شود، انجام شده است.
 
آزادی4 و رسانه ای فعاليت های عقيده، و آزادی بيان ايران، اسالمی جمهوری            در

در ايران اساسی قانون است. گرفته قرار محافظت مورد هميشه مسالمت آميز             تجمعات
مطبوعات قانون و است گرفته نظر در را مطبوعات آزادی وضوح به خود ۲۴                اصل
کرده تضمين را آزادی ها اين خود متعاقب ضمايم و اصالحات با ۱۹۹۵ سال               مصوبه
نيز ايران مجلس داخلی آيين نامه و ايران، انتخابات قانون اساسی، قانون             است.
انتخابات اجرای کرده اند. تضمين را مجلس نمايندگان مصونيت و آزادی بيان            همچنين
ايران قومی و سياسی متفاوت طيف های از نامزدها گسترده حضور با دهه ها              ظرف

 مصداق التزام عملی دولت به رعايت قوانين و تعهدات خود است.
 

رنگ،5 نژاد، مانند تمايزی هيچگونه بدون شهروندان ايران اسالمی جمهوری            در
يا و تبار، ثروت، اجتماعی، يا ملی خاستگاه سياسی، عقيده مذهب، زبان،              جنسيت،
انتخابات در مشارکت حق شامل اجتماعی زندگی در مشارکت حق وضعيت ها             ساير
شرکت برای صالحيت شرط دارند. را مقررات و قانون محدوديت های چارچوب             در
برخالف شرايط اين بنابراين است، شده پيش بينی قانون در و شده تعريف انتخابات               در

 مواد ۲ و ۲۵ ميثاق حقوق مدنی و سياسی نيست.
 
پيش6 برای ناپذيری خستگی صورت به ايران اسالمی جمهوری خود، تاسيس زمان              از

گسترده ای اقدامات است. کرده تالش آنان جايگاه و حقوق توسعه و زنان مسايل               برد
کردن فراهم اشتغال، ايجاد فقر، با مقابله زنان، تحصيل و بهداشت بهبودی              برای
از محافظت و ارتقاء برای است. شده انجام آنان عليه خشونت با مبارزه و                امنيت
جهانی دوره ای بررسی در که را توصيه ای ۴۲ ايران اسالمی جمهوری زنان،              حقوق
با مبارزه برای بسياری اهميت ايران راستا، اين در است. پذيرفته کرد دريافت               دومش
قوانين در است. قائل جبران و محافظت پيشگيری، سطوح در زنان عليه              خشونت
ايجاد باعث ديگر شخص به آسيب گونه هر کردن وارد ايران، اسالمی              جمهوری
اين با نيست. مستثنی قاعده اين از نيز خانگی خشونت و می شود کيفری               مسئوليت
پيش نويس می شود، قائل زنان به مربوط مسايل برای دولت که اهميتی علت به               وجود،
همه حقوقی زبان به اليحه اين است. شده تهيه زنان امنيت مورد در ويژه اليحه                 يک
اقدامات و می کند تعريف را آن نمونه های و خانگی خشونت شامل خشونت              اشکال
در فعلی قوانين اصالح و جديد قوانين تصويب می کند. ارائه آنها برای مناسب               تنبيهی
جدی طور به اسالمی و ملی ارزش های بر منطبق زنان حقوق بيشتر ارتقاء               راستای

 در دست بررسی است.
 
در7 ايران است، شده اشاره گسترده صورت به نيز قبلی گزارشات در که               همانگونه

قانون طبق را شده شناخته رسميت به اديان پيروان همه حقوق تا است مستمر                تالش
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ساير و سياسی تصميم گيری های در آنها مشارکت بر عالوه کند. تضمين و              محافظت
مراسم عملکرد و عمومی وضعيت صرف توجهی قابل بودجه قانونی،            محافظت های

 مذهبی و آموزش های مذهبی و مرمت اماکن مذهبی آنها شده است.
 
شده،8 شناخته رسميت به قومِی گروه های و مذهبی اقليت های مناسب            وضعيت

حقوق تضمين با همراه آنان اجتماعیفرهنگی و سياسیاقتصادی باالی           موقعيت های
جمهوری شده اثبات گزارشات چارچوب در مکررا ايران اتباع همه            شهروندی
آنها به بيشتر اطالعات کسب برای می تواند هرکس است؛ شده گزارش ايران              اسالمی
مختلف مذاهب پيروان و قومی گروه های افراد، همه حقوق رعايت کند.             مراجعه
قبلی گزارشات در که همانگونه است. بوده ايران در قدم ثابت سياست يک               هميشه
قومی گروه های که مناطقی در فرهنگی و اقتصادی مختلف برنامه های شد،             اعالم
و بهزيستی آنها، زندگی وضعيت تا است شده اجرا می کنند زندگی آنها در               ايرانی
تنها مجازات ها ايران، قوانين در دهد. ارتقاء را آن ها اجتماعی و سياسی              مشارکت
در قومی گروه های به افراد وابستگی و است غيرقانونی اقدامات ارتکاب بر              مبتنی

 اين زمينه در نظر گرفته نمی شود.
 
مرحله9 در مدافع وکيل به دسترسی به متهم حق بر اسالمی مجازات جديد               قانون

متهم، عنوان به گرفتن قرار نظر تحت مرحله آغاز با است. کرده تصريح               تحقيقات
تحقيقات مرحله در و باشد، داشته حضور وکيل يک که کند تقاضا می تواند               متهم
می تواند حتی وی وکيل متهم، با مالقات از پس است. اجباری وکيل با               مالقات
در که جرايمی در تنها دهد. قرار پرونده در مکتوب صورت به را خود                مشاهدات
تحت مرحله آغاز از پس هفته يک وکيل با مالقات است شده ذکر ۴۸ ماده                 تبصره
به مهمی گام جديد قانون اين بنابراين، گرفت. خواهد صورت متهم گرفتن قرار               نظر

 سوی تحقق حقوق متهم و اجرای عدالت  است که بسيار مهم است.
 
دوم10 چرخه طی که توصيه هايی به عالقه و دقت با ايران اسالمی              جمهوری

و فرهنگی سياسی، حقوقی، منظر از شد آن به (يو پی آر) جهانی دوره ای              بررسی
ايران کرد. دخيل را مرتبط طرف های همه حال عين در و کرد توجه               ساختاری
با حاليکه در کرد. اعالم را شده دريافت توصيه های درصد ۶۵ حدود از خود                حمايت
اجرای فرآيند می کرد، مشورت مدنی جامعه اعضای و مرتبط دولتی            موسسات

 توصيه های مورد قبول واقع شده را در برنامه خود قرار داد.
 

 
 مالحظات نهايی:

 
تاييد اوليه مراحل در هنوز که لوايح برخی از بندهايی بر فعلی پيش نويس               متاسفانه،

شده متکی ندارند قرار اجرا مرحله در و نشده نهايی هنوز آنها محتويات و                هستند
انجام عجوالنه نتيجه گيری های و تفاسير نبايد لوايح پيش نويس های اين براساس            است.

  شود و بايد اصالح شود.
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گزارش پيش نويس در ايران اسالمی جمهوری سوی از متعدد اطالعيه های            به رغم
شهروندان عليه غيرانسانی تحريم های کردن محکوم برای ويژه گزارشگر           قبلی
آثار به گزارش اش پيش نويس مقدمه در باالخره ويژه گزارشگر دير، اگرچه             ايران،
اينکه به توجه با حال اين با کرد. اشاره ايرانی شهروندان حقوق بر تحريم ها                مخرب
انتظار است، نهايی گزارش تکميل راستای در (A/HRC/RES/27/21)سند        
ايران شهروندان اکثر که غيرانسانی و غيرقانونی تحريم های مضر اثرات که             می رود
مجرمان و شود محکوم و گرفته قرار نظر مد کامل طور به دادند قرار تاثير تحت                  را

 محکوم شوند.
گرفته قرار داوری پيش مورد مستندسازی بدون که ۷۵ بند ابتدای در شده ذکر                ادعای

تعادل از را گزارش اين می کند، مطرح را گروه يک دار ادامه اذيت و آزار ادعای                  و
در بايد و کرده خارج هستند ويژه رويه های رفتار شيوه اوليه قوانين که بی طرفی                و

 گزارش نهايی اصالح شود.
از هريک برای را بيشتری نظرات ايران اسالمی جمهوری کوتاهی، زمان مدت              در

پيش نويس کننده تهيه که دارد انتظار و است کرده آماده پيش نويس گزارش              بندهای
 پاسخ ارائه شده را در گزارش نهايی به دقت مورد توجه قرار دهد.

يک نيازهای اساس بر که ملی يا اجرايی سياست های بر گزارش در              خوشبختانه
متعدد موارد در است. شده تاکيد می شوند سازی پياده بودجه شرايط و              کشور
فعاليت های و بيانات از و کرده اشاره کشور عملی دستاوردهای به گزارش              پيش نويس
مسيری سوی به گزارش حرکت است. کرده استقبال عالی رتبه مقامات از نفر              چندين

 متعادل تر می تواند موقعيت های درک و تعامل را در آينده بهبودی بخشد.
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