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I.مقدمھ

حقوق بشر  تیمث�& در وضع راتییتواند بھ تغ یبوده کھ م یشاھد تحوالت ٢٠١١از سال  زارشگر ویژهگ.1

ظھور  ؛یمنشور حقوق شھروند سینو �یتحوالت شامل ارائھ پ نیمنجر شود. ا رانیا یاسالم یجمھور در

، از جملھ استفاده از یحقوق بشر لیاز مسا یمحدود در مورد تعداد انگشت شمار یعموم یگفتگو

طرح جامع اقدام مشترک  یبھ مواد مخدر؛ اجرا مربوط زیآم خشونتریغ میجرا یمجازات اعدام برا
.ھست��برخی حقوق،  محافظت بھتر از یمجلس برا ینیتقن اقدامات (برجام)؛ و

 یھا شرفتیتحوالت بھ پ نیاز ا یاریکھ بعدا مورد بحث قرار خواھد گرفت، بس یلیحال، بھ دال نیبا ا.2

شکاف قابل  کیحقوق بشر در کشور منتج نشده است. بھ طور خاص،  تیدر وضع یکاف ایملموس و 

 کھ یوجود دارد. در حال ،ھست�� یکھ ناقض حقوق اساس حکومت ییاجرا یھا وهیو ش نیقوان نیتوجھ ب

 یساز ادهیپ ابیاز حقوق متھمان قابل توجھ ھستند، در غ  حافظت تیتقو یبرا ریاخ یقانونگزار یھا تالش

.ست	�یبخش ن نیھا تسک تالش نیا ھییو قضا ھیمجر یو اجرا توسط قوا حیصح

و فعاالن جامعھ  یولتشده از منابع د یاطالعات جمع آور ،یقانون برخی بھبودھایشدن  ییاجرا وجودبا .3

شمار  یحقوق باز مشروع برداری  خودسرانھ افراد بھ دلیل بھ�
 ییقضا گردیھمچنان بازداشت و پ ،یمدن
 ھ� برجست زیآم اھانت ای یانسانریغ رحمانھ، یاشکال رفتار ب گریاستفاده از شکنجھ و د نیخود، و ھمچن

تماس با  لیبھ دل انھیجو یتالف یھا سانسور، و مجازاتسازند. مدافعان حقوق بشر ھمچنان �# ا%عا��  یم

شون�� و  یروبرو �ی حقوق بشر یالملل نیب یھا حقوق بشر سازمان ملل و سازمان یھا سمیمکان[ارگانھای]
برخوردار  اتاز مجاز تیمصون اند ھمچنان از خود سوء استفاده کرده اراتی�� ��� شود یکھ ادعا م ی�سان

اند، ھمچنان بھ نقض  کھ ھنوز اصالح نشده رانیمخدر امبارزه با مواد نیاز جملھ قوان ن،یرقوانیھستند. سا

دھند. یادامھ م اتیحق ح

حقوق بشر از  یشورا ژهیو یھا ھیاست تعامل مداوم دولت با دارندگان احکام رو لیما ژهیگزارشگر و.4

 یاثرات منف و ھیحق تغذ« ژهی�( گزارشگر و ریاخ یھا دعوت �یو از طر ،یو تیگفتگو با مامور �یطر

2.دیبرجستھ نما را از کشور دارید یبرا» از حقوق بشر یبر برخوردار کجانبھی یاقدامات قھر
در پاسخ   

�تا یادعا م رانیرو، دولت ا �یبھ گزارش پ و  یھفت گزارشگر موض � دارید یکنون �فه را براکند کھ
3کارگروه ھموار کرده است."

 رانیاز ا یا ژهیگزارشگر و چیکنون کھ ھتا ٢٠٠۵حال، از سال  نیبا ا 

از کشور توسط ھشت  دیبازد یکھ برا یمکرر یھا ده است، مقامات در مقابل درخواستنکر بازدید

 اریمطرح شده است سکوت اخت رانیو 1ارندگان احکام مربوط بھ ا یموضوع ژهیو ھای ھیروگزارشگر 

4کرده است.

کھ بھ دوره زمانی این گزارش اختصاص دارد، گزارشگر  ٢٠١۶وت در فاصلھ زمانی ژانویھ تا نیمھ ماه ا.5
ھا بھ ابراز نگرانی  نگاری مورد نامھ بھ دولت ایران ارسال کرده است. این نامھ ٢٣ویژه، در مجموع 

فوری در مورد تحوالت و یا بروز مسایلی بود کھ در گزارش حاضر بھ جزییات آن پرداختھ شده است. از 
ای بود کھ بطور مشترک از  »ادعا نامھ«و یک مورد ھم » اقدام فوری«د تقاضای مور ''این تعداد، 

دولت بھ ھفت مورد پاسخ داد و  .سوی چندین گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد ارسال شده بود
ماه .وت  مھین تا ھیژ-نو زمانی درصد در دوره ٣٠بھ  ٢٠١۵*ر,+ *) سال  ٣٨نرخ پاسخ خود را از 

از جملھ بھ  ژه،یگزارشگر و ھای مفصل بھ گزارش یھا بھ ارائھ پاسخ نیکاھش داد. دولت ھمچن ٢٠١۶

.دھد یرو، ادامھ م �یگزارش پ

 کنند یکھ ادعا م یو بازگو شده توسط افراد یاز منابع دولت ،شده یاطالعات جمع آور رو، �یگزارش پ.6

را ارائھ  ،در داخل و خارج از کشور یمدن فعاالن جامعھاز  نیھستند، و ھمچن شان نقض حقوق انیقربان

کھ بھ طور  ھایی نگاری نامھدولت بھ  یھا شده از پاسخ یشامل اطالعات جمع آوراطالعات  نیکند. ا یم

ارسال شده؛  ٢٠١۶در طول ھفت ماه اول سال  ژهیو یھا ھیرو 0گزارشگران/ مشترک توسط ماموران

شوند؛  یم ینگھدار یدولت یھا کھ توسط قوا و سازمان یمختلف یھا تیسا شده از وب یاطالعات جمع آور

 ح؛یلوا سینو �یو پ نیقوان ران؛یداخل 8 یدولت ریغ یھا ارا67 ش34 توسط سازمان ایاطالعات منتشر شده 2 

 یبررس یبرا رانی>وسط مقامات ا نفع ;: ای9ان] ھای ذی [نھادھا و موسسھ یھا کھ در گزارش یاتیجزئ

  
2 OHCR: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en 
3 Seven representatives of the special procedures visited the Islamic Republic Iran between 199= and 200= , after 

which no visits have been facilitated by the Iranian government 
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryvisitsF-M.aspx. 
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 یشده از اظھارات یارسال شده، و اطالعات جمع آور ٢٠١۴آر) در سال . یپ.وی( رانیا یدوره ا یجھان

.اعالم شده، است ی<وسط مقامات دولت ایمنتشر شده و  یمل یھا توسط رسانھ ایکھ 

 یسفرھا یط ٢٠١۶کھ در ماه مھ  یا مصاحبھ ۴٣شده از  یاطالعات جمع آور نیگزارش ھمچن نیا.7

افزون . کند ی) انجام شده را بازگو مایتالی(ا نی(آلمان) و تور ?یو مون نیبھ استکھلم (سوئد)، برل ابی قتیحق

دوره  یط سانر امیخدمات پ ریو سا یپی، اسکایتلفن یھا مصاحبھطریق از  بیشتری نیز اطالعاتبر آن، 

.ه استشد یبودند جمع آور رانیکھ در داخل و خارج از ا یCوAB @ززرش زز افراد

II.حقوق مدنی و سیاسی
کھ  ،یشھروند منشورحقوق سینو Dیپ یجمھورحسن روحان سیی، ر٢٠١٣نوامبر سال  ٢۶ ?یدر تار.8

داشت و در Jر FHI را  رانیا نیشده توسط قوان نیتضم یاسیو س یاز حقوق مدن یEیوس فیبر ط یمرور

ن یمنتMN کLM. با ا برجستھ شده بود، زین یاز حقوق اساس تیحما یKھبود یبرا یو یانتخابات یھا وعده
کردن مفاد منشور  ییاجرا ایکردن  یینھا یبرا یگام قابل توجھ چیمنشورھ نیحال، از زمان انتشار ا

Oدر  یم [ایران در پاسخ بھ گزارش حاضر] یادآوریبرداشتھ نشده است. دولت  کند کھ انتظار دارد منشور
نRSیسال جPQ یانتھا Oیتالش را تشو نیکھ ا یدر حال ژهیشود. گزارشگر و ییT یم  UVوریکنWXY شود یم 

تشکل و تجمع را محافظت  ان،یب یاز جملھ حقوق آزاد یحقوق \Zاس یبھ اندازه کاف رکھ مفاد منشو
.کنند ینم

bc سال  رانیآر) ا یپ وی( یجھان یا دوره یبررس جھیکھ در نت یا ھیتa` ٢٩١از  ھیت_^ ١٨٩ رانیدولت ا.9
 ھیشامل توص نیاند. ا ھا قبال اجرا شده ھیکرد کھ اکثر تde حیو تصر رفتیارائھ شده بود را پذ ٢٠١۴

ایبشر حقوق یالملل نیتعھدات ب یو اجرا یداخل نیچارچوب قوان تیfتقو Oات  نیا رغمی. علستا رانیgعھh
 رانیکھ ا یبشر کھ توسط پنج معاھده حقوق یمحافظت از اکثر حقوق تیوضع ران،یا یi تعھدات قانون

مانده است. یباق رییبدون تغ یEیشده است ھمچنان در حد وس نیآن است تضم نیاز طjk یکی

اتیالف. حق ح

در  ھیتa` ۴١ رانی، دولت ا٢٠١۴آر) خود در سال  یپ وی( یجھان یا دوره یدر طول چرخھ دوم بررس.10

 یلغو مجازات اعدام برا یبرا ییھا ھیشامل توص نیکرد. ا افتیاستفاده از مجازات اعدام در با ارتباط

جرانیتر یmnf یالملل نیب نیکھ طبق lواز یمیجرا یمجرمان نوجوان، لغو موقت مجازات اعدام برا Oمی 
 یعال یایساری، کم٢٠١۶ لیعام بود. در ماه آqr د؛ و لغو سنگسار و اعدام در مالءpون یoحسوب نم

 میاعدام نوجوانان و متخلفان جراضمن توقف خواست تا  رانیاز مقامات ا ن،یرعد الحس دیبشر، ز حقوق
5.ندک متوقفاستفاده از مجازات اعدام را  یبھ صورت کل مخدر،  مربوط بھ مواد

 ٩۶۶ نیب رانیدر ا ٢٠١۵کھ در سال  زنند یم نیتخم یبشر حقوق یھا ھا، سازمان درخواست نیا با وجود.11

6سال گذشتھ بوده است. ٢٠اعدام ظرف  زانیم نیاعدام صورت گرفتھ است، کھ باالتر ١٠۵۴تا 
طبق  

٢۴١ نی، ب٢٠١۶ ھیو سھ ھفتھ اول ژوئ ھیژsنو نی، بھا گزارش
7

٢۵٣تا  
8

 نیاعدام صورت گرفتھ است. ا 
کھ توسط مقامات ظرف مدت مشابھ در سال است  ییھا کمتر از تعداد اعدام یآمار بھ صورت قابل توجھ

 نھادھا x ریو سا ژهیتوسط گزارشگر و ھموارهکھ  ییھا ینwران. با vوtu بھ است ،صورت گرفتھ ٢٠١۵

تحول مثبت است. با  کیھا  است، ھرگونھ کاھش در تعداد اعداماعالم شده  یبشر حقوق یھا سازمان
در  }وبzره رانیھا در ا کھ نرخ اعدام دھد ینشان م ژهیشده توسط گزارشگر y افتیدر ھای گزارش حال، نیا

اعدام را ظرف سھ ھفتھ اول ماه  ۴٠حداقل  یبشر حقوق یھا و سازمانافت{|ی Dیاافز ٢٠١۶ ھیماه ژوئ

5 ~����//���.�~�~�.������/����������/�����/D����������.����������D=�����������D=�
6 ~����//���.����~��� .����������~�������������/~����-���~��-����/�~���-� -�����������1000000564-�~���-�~���-� -

����������-��-�~�-�������-��������-� -����-2015.~���¡ ~����://���.�������~��.����¡
~����//����~�.���/���; ~����://���.�������¢����������������/������-����-���-����~-� ���������/

7 �� �������� �������� �� �~� £  ��� �  �~� ¤������ ¥���������  ��� �~� A������~��� B�������� ¦���������
§~���://���.�������~��.���).

8 ~����//���.����~��� .����������~�������������/~����-���~��-����/�~���-� -����������/1000000564-�~���-�~���-� -
����������-��-�~�-�������-��������-� -����-2015.~���¡ ~����://���.�������~��.����¡
~����//����~�.���/���; ~����://���.�������¢����������������/������-����-���-����~-� ���������/
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9اند. مستند کرده ھیژوئ
مربوط  میجرا لیبھ دل ٢٠١۶و  ٢٠١۵ یھا سال یھا اکثر اعدام ش،یپ یھا مانند سال 

است. بوده مخدر مواد بھ

است کھ تحت  یجرم ©¨ کی ھمچنان اصرار داشت کھ قاچاق مواد مخدر رانیدر پاسخ خود، دولت ا.12

»بس ازین ªیشرا یبرخ ¬اثر »کھ ادعا دارد دارد اعدام مجازات از استفاده بازدارندهاریبھ و یا  دارد¯®
ھمچنتوقف مجازات اعدام را رد کرد بیتصو دولت اول دییتا نی° ماه شش ±در ، ٢٠١۶ سالکرده کھ

و اصرار دارد کھ در مورد افراد ۵٠از  ²یب یمجازات اعدام کاھش یاجرا کھ بھ  یدرصد داشتھ است±

±· ¶µ مو´³ مخدر بھ اعدام محکوم شدهمربوط  میجرا لیدل در  یالملل نیمقام ¸ چیاز ھ یاطالعات چیاند

¹ºو افتیدر یحقوق نی½و¼« تیخصوص عدم ر گزارشگر است.¾ کل سازمان ملل متحد، ¿ی۴ھ دب ژهینکرده

 رانیمسÃمر از دوÁÂ ا یھا سازمان ملل متحد در درخواست ژهیو یھا ھیرو گریحقوق بشر، و À تھیکم

.ونددیپ ینظر در استفاده از مجازات اعدام م دیتجد یبرا

9 ÄÅÅÆÇ//ÈÉÊËÄÉ.ËÌÅ/ÌËÍÊÉÅÈÎÏÌÐ/2585/Ñ ÒÎÎÓÉÔÈËÕ ÅÓ ÅÄÌ ÒÖÔÓÉÉÊÄ×ÊË ØÓÉÓÙ×ÊËÔ ÚÓÙËÔÊÅÈÓË ÅÄÌÉÌ ÛÌÉÌ Ü2 ÅÓÅÊÏ
ÌÝÌÎÙÅÈÓËÐ ÈË ÞÙÏß 2016. ÄÅÅÆÇ//ÛÛÛ.ÈÉÊËÉÈÕÄÅÐ.ÓÉÕÑ àÌÌ ÊÏÐÓ
ÄÅÅÆÇ//ÛÛÛ.ÈÉÊËÄÉÔÎ.ÓÉÕÍÌËÕÏÈÐÄÍÆÙÖÏÈÎÊÅÈÓËÐÍÄÙ×ÊË-ÉÈÕÄÅÐ-ÔÊÅÊ/ÎÄÊÉÅ-Óá-ÌÝÌÎÙÅÈÓËÐÍ1000000620-
ÈÄÉÔÎ-ÎÄÊÉÅ-Óá-ÌÝÌÎÙÅÈÓËÐ-Öß-ÅÄÌ-ÈÐÏÊ×ÈÎ-ÉÌÆÙÖÏÈÎ-Óá-ÈÉÊË-2016.ÄÅ×Ï.
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اèé صçدر  زنا محکوم شناختھ شدهکنون، حداقل دو حکم سنگسار برای زنانی äå äæ جâã تا ٢٠١۵از سال .13
است. 10شده

ژه، دولت ایران اشاره کêë کھ گزارشگر وی ٢٠١۶در پاسخ خود بھ گزارش مارس  
ìíانگاری زنا منطبق با تفسیر  جîïاز قوانین اسالمی است و اینکھ مجازات سنگسار بازدارنده موثری دو  

تاریخ برای این جرم در ðھا  کھ قوه قضاییھ این مجازات اظھار داشت، دولت ھمچین ٢٠١۶ژوئیھ  ٧است

ñòóôھای اخیر در کشور اجرا نشده  کرده، و اینکھ ھیچ حکم سنگساری ظرف سالھا  را تبدیل بھ سایر مج

11است.

14. õö÷ø بھ اجرا در آمد، اینک اقتضا  ٢٠١۵اصالحات مربوط بھ آیین دادرسی کیفری ایران کھ در ماه

شود. می بررسی کشور عالی دیوان توسط اعدام احکام ھمھ کھ 12کند
قانون مبارزه با  ٣٢اúû تغیùرات ماده  

داد تا احکام اعدام برای جرایم مربوط بھ مواد مخدر  کھ قبال بھ دادستان کل کشور اجازه می ،اد مخدرمو
تاریخ ود �2 تسریع و تایید کند، لغو میکھ توسط دادگاه انقالب مورد رسیدگی قرار گüýþÿ ب در ð'�)٧ 

ھای انقالب را بھ ارجاع  ، دیوان عالی کشور حکمی صادر کرد کھ طی آن کلیھ شعب دادگاه٢٠١۵دسامبر 
13.احکام اعدام مربوط بھ مواد مخدر برای بررسی توسط آن دیوان ملزم کرد

دھد کھ موارد نقض حقوق  یکھ نشان م کند یم افتیدر یھنوز اطالعات ژهیحال، گزارشگر و نیبا ا.15

مربوط بھ مواد  یھا ر احکام اعدام، ھمچنان در پروندهنظر د دیاز جملھ حق درخواست تجد ،یدادرس

است. یباق نیمخدر مشکل آفر 14مانده
 ر، مقامات زندان رشت !٢٠١۶سال  لیمثال در ماه آور یبرا 

را بدون  ،مربوط بھ مواد مخدر محکوم شده بود زیآم خشونت�یجرم � کھ بھ ،یکوھ دیرش رانیا شمال

کردند. یکشوربررس یعال وانیتوسط د یقانون اتیطبق مقتض یحکم اعدام و نکھیا اعدام باشد، 15شده
 

بھ  کشور یعال وانینظر از د دیتجد یدر تقاضا یکوھ یگزارش دادند کھ آقا یبشر حقوق یھا گروه

گزارش یبرا یو یتقاضاھا نکھینداشت و ا یدسترس یکاف یحقوق یھا کمک طبق ðبود شده رد  ھا عفو

خود  ی�یتسخ لیم شده و با وکخود محرو ییدر دوره بازجو لیبھ وک یاز دسترس نیھمچن یکوھ یآقا

کرد. نیاول یبرا مالقات خود محاکمھ زمان در دادگاه در 16بار

را ارائھ کردند کھ اگر  یا حھیال[شورای اسالمی] م#��  ی، ھفتاد نفر از اعضا�٢٠١۵) �سام�$ سال .16
مر�وط �
 مواد 	%در را از  زیخشونت آم�یغ �یشود، مجازات جرا دیینگھبان تا یتوسط قوه مقننھ و شورا

ا ð"�" خوا� کا�� ابد حبس بھ مجلس  یصحن ع�� بھ ٢٠١۶سال  ھیژ�نو ١١ �یدر تار الیحھ نیاعدام

17شد. یمعرف یبررس یبرا
ھا در طول شش ماه اول سال  کھ افت آشکار در تعداد اعدام ��یمشخص ن 

10
h��p�///www.d�rsi�h��l.ir/64601/64601.

11 R�ply of Gov�rnm�n� of Ir�n �o communic��ion issu�d on 20 J�nu�ry 2016
12

h��p�//sh�h��donir�n�org�wp-con��n�/uplo�ds�2016/03/SR-R�por�-HRC2016FF.pdf
13

h��p�//www.rr��ir/L�ws/ShowL�w.�sp��Cod�=8008.
14 A�dorr�hm�n Boroum�nd Found��ion h��p://www�ir�nrigh�s.org/n�wsl����r/issu�/74.
15

h��ps���hr�-n�ws.org�f�/���cu�ion��-4759
16

h��ps://www.�mn�s�y�org��n�l���s�/n�ws/2016/04/ir�ni�n-m�n-f�cing-immin�n�-���cu�ion-�omorrow-d�ni�d-�h�-
righ�-�o-�pp��l/

17
h��p�//www.f�rsn�ws.com/13941021000764
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مر,وط بھ مواد مخدر مرتبط بوده +  یھا -ولت نسبت بھ اعدام تیحساس *&بھ افزا  یبھ طور مستق ٢٠١۶

است. یتحت بر01 ح&تازه اجرا ش/. و لوا نیقوان جھیدر نت ا& بوده

اعدام نوجوانان. ب

ھمچنان مجازات اعدام  ران&ا یفریکھ قانون مجازات 6 شود یم 345ور& د&شد یبا نگران ژه،&گزارشگر و.17
در سن EاشBD ب@ش?< >;  یسال قمر ٩کھ :9ا78  یو دختران یکھ حداقل پانزده سال تمام قمر یپسران یبرا

18.دگیر یم نظر

18.KMت ت مقررات اعالم شده توسط  یTود ئز PجPQ یبررس حقوق کودک تھی، کم٢٠١۶ ھ&ژOنو ١٢ N&د
U ونیکنوانس کودک اVWVحقوق در X&ان&را بھ پا ران YساندZ بت بھ اعدام نسخود  د&شد ین]ران تھیکماین

بھ  ییقضا یتوجھ یکھ [توسط دولت ایران شد  یشروط لغو را اعالم کرد و خواستار \ستمر نوجوانان

کم^انند یحقوق کودک را مجاز م ونیمفاد کنوانس Yو`_ یاز دولت خواست تا در راستا نیھمچن تھیa&ن 
 تیکند و سن مسئول ف&سال سن تعر ١٨ e&افراد b ھیحقوق کودک، نوجوانان را بھ عنوان کل ونیکنوانس

در نیب یضیتبع چیرا بدون ھ ییجنا Yببرد باال پسران و  ران&گزارش، دولت j ن&خود بھ ا پاسخدختران

عمومیو فرھنگ ین&د یھا txzآموkq یھمچنان مبتن شروط از خود، ��مل بھ  وستنی� ی��~ ب{| ی}

.کند یحقوق کودک دفاع � ونیکنوانس

نوجوانان بھ جرم  یمجازات اعدام برا �٢٠١٣� سال  یاصالحات مربوط بھ قانون مجازات اسالم.19
متھم در  ن&ا ا&کند �� � نییتع د&با یقاض ک& نک&ارتکاب جرائم مربوط بھ مواد مخدر را لغو کردند و ا

eYی� ا& است کرده یکھ بھ مواد مخدر نامربوط بوده، عواقب اقدامات خود را درک م یزمان ارتکاب قتل

 د&متھم نوجوان درخواست تجد ک&صادر کرد کھ طبق آن اگر  ییرا کشور یعال وان&، د٢٠١۵ ھ&در ژ�نو

 ٢٠١٣از سال  *یکھ پ ییھا را در پرون�� د&جد ھیبا عطف بھ ماسبق، اصالح د&ھا با دادگاه ھی�� ،�ظر کنند

بر��. قرار گرفتھ یدگیمورد رس کار بھ 19اند

و�قع ظرف �ند سال  کھ در کند یم یادآوری اریبس یبا نگران ژه&اصالحات، گزارشگر و ن&با وج�� �.20
گزارش افتھ& *&نوجوانان بزھکار افزا یھا گذشتھ تعداد اعدام ھمچنان او Yکند �� یم افت&در ھایی است 

 یعال وان&و د خبر از محرومیت برخی بزھکاران نوجوان از حق دسترسی بھ فرآیند تجدیدنظر دارند

 دییو احکام اعدام حداقل شش نوجوان بزھکار را تا مجدد را رد کردهدرخواست محاکمھ  ن&کشور چند

است. 20کرده
مورد  یارھای�ھد مع یکرده است کھ نشان م افت&در ھایی گزارش نیھمچن ژه&گزارشگر و 

 یا وهیاست و بھ ¡ وتمتفا یا  � طور �ست�ده یروان تیظ�� یاب&ارز یھا برا استفاده توسط دادگاه
کھ و ادعا دارد  کند یادعا را رد ¥ ن&دولت در پاسخ خود ا 21.شود یمتناقض در سر£سر ¤شور £¢مال م

است. یاصالحات قانون مجازات بھ کاھش آمار اعدام نوجوانان در سال ج§¦ شده منجر

نوجوان اجرا شده و  ک&حکم اعدام حداقل  ھا رو، طبق گزارش *یگزارش پ ¨&نو *ی� ھیدر زمان تھ.21

بود. �٢٠١۵� سال  زیاحکام اعدام چھار نوجوان ن شده 22اجرا
و  ٢٠٠۵ یھا سال نیب ھا طبق گزارش 

در انتظار  گر&نفر د ١۶٠در حدود  ٢٠١۶ ھ&ژOنو ان بزھکار اعدام شدند و تانوجو ٧٣، حداقل ٢٠١۵

 یھا پرونده ھیکند کھ در کل یاشاره م ران&گزارش، دولت © ن&پاسخ خود بھ ا در 23.بردند یاعدام بھ سر م

ª«کاس استینوجوانان بزھکار، س یقصاص ب  نیمجرم نیب یآشت ¬&مجازات اعدام، تشو یدولت بھ جا یا

ھمچن انیقربان یھا ± °¯نوا® دولت Ýام²³  یبزھکار تا زمان وانانکند کھ اعدام نوج یاشاره م نیاست کھ 

.شود ینرسند اجرا نم یسالگ ١٨بھ سن 

18
µ¶·̧ ¹º»¼ 146-½¾ ¿À ·Á» Â¼ºÃÄ¸¹ Å»ÆÃº Ç¿È» .

19
Á··ÉÊ//ËËË.¶¶ÌÍ¸¶/ÎÃË¼/ÏÁ¿ËÎÃË.Ã¼ÉÐÑÇ¿È»Ò2460

20
Á··É¼Ê//ËËË.ÃÄÆ»¼·ÓÍ¿¶ÔÕ»ÆÕÈ¿¹ÖÄ»Æ·¼/ÄÈ»13/3112/2016/»ÆÕ

21
Â×¸È.

22
Á··É¼Ê//ËËË.ÃÄÆ»¼·ÓÍ¿¶ÔÕ»ÆÕºÃ·»¼·/Æ»Ë¼/2016/08/̧ ¶ÃÆ-ÁÃÆÔ¸ÆÔ-¿À-·»»ÆÃÔ»¶-¼Á¿Ë¼-×¶ÃØ»Æ-È¸¼¶»ÔÃ¶È-À¿¶-

¸Æ·»¶ÆÃ·̧ ¿ÆÃº-ºÃË/.
23

Â×¸ÈÍ
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ظالمانھ،  یھا جازاتو م رفتارھا گریاز شکنجھ و د یحق آزاد. پ

زیرآمیتحق ای یانسان ریغ

 اینفتارھا  Ýیبھ صورت مداوم در مورد استفاده از شکنجھ و سا ژهیÛÜارÙÚ گزارشگر واین دوره  یط.22

استâ افتیگزارش در زیرآمیتحق ای یرانسانیàáلمßàھ، Þ یھا مجازات شامل ادامھ استفاده از قطع  نیاکرده
ãäعض

24
 å کور کردن و شالق زدن بھæç یعنوان èé ،ای یوحو ر یبر شکنجھ جسم ھیاز مجازات 

محروم ìیدر طول بازداشِت پ شêëی(ب یاخذ اعترافات اجبار یبرا یبدرفتار و محاکمھ)، از  تیاز

گروه انیزندان یمناسب و الزم بíî یبھ درمان پزشک یدسترس âکیبشر حداقل  مدافع حقوق یھا است 

25قطع عضو ïðرد حکم
 ñòنیو چ ó 26اند. گزارش مستند کردهاین دوره  یمورد احکام شکنجھ را

تصور کھ قطع عضو و شالق زدن برابر با شکنجھ  نیااöران رو، دوì  ôõیدر پاسخ خود بھ گزارش پ.23
ھستندâ یبرا یموùú یھا ھا بازدارنده مجازات نیاست کھ ø یکند و مدع یھستند را رد ÷ مجرمانھ اعمال

نقض  یکھ در آنھا ادûü تیشکا ۴٣٣٢گزارش داد کھ ظرف چھار سال گذشتھ تعداد  نیدولت ھمچن

کم نیو ا ارائھ شده است شده، یبشر شامل شکنجھ و بدرفتار قوقح درصد ýتنھا از ایکھ ýاتیشکا نی 

ھ ازمþÿین â"�$�& �( )دعا ش�# در  یافراد تیمحکوم ایو  ییقضا بیدر مورد تعق یقیاطالعات دق چی��"�'

است. ا بازدا	� ش+گان د�� داش�!ب یبدرفتار ایشکنجھ  نشده ارائھ اند

ما در  ٣۵اعالم کرد کھ مقامات  نیدر استان قزو ھیقوه قضائ ی، سخنگو٢٠١۶در بھار .24  
 �و��� � 
�

کل کرده ایدستگ یلیالتحص ��% فا�� کی کھ داد گزارش او âبھ  کیھر دادیرو نین اکنن��� شرکت ھیاند

دار  عریان و در حال مصرف مشروبات و اعمال منافی عفت موجب جریحھ بھ صورت نیمھ� اتنکھ لیدل

افراد بھ  نیضربھ شالق محکوم شدند، و احکام ا ٩٩بھ تحمل  ندبود �شدن اذھان و افکار عمومی شده

شد. اجرا روز ھمان در 27سرعت

� �� گزارش.25�دو حکم صادره توسط دادگاه تکاب، حکم شالق ھفده کارگر معدن در استان  یھا، در راستا �

ضربھ  ١٠٠تا  ٣٠ نیاخراج صدھا نفر از ھمکارانشان بھ ب ھیکھ بھ علت اعتراض عل یغرب �انیآذربا

ا بھ خود پاسخ در âشد اجرا بودند، شده محکوم  جھیدر نت گراناست کھ کار یگزارش، دولت م � نیشالق

ل گارد معدن، و توس دیتھد ای نیمعدن، توھ یکھ کارگران را بھ مسدود کردن ورود یمعدنشرکت  تیشکا

 ایانجمن  حق گیری از بھرهکھ کارگران در حال  لیدل نیاند نھ بھ ا بھ خشونت متھم کرده شالق خورده

ھمچن تجمع خود بوده دولت â۵٠تا  ٣٠ نیخود ب *یجرا ینفر بھ عنوان مجازات برا ٩گزارش داد کھ  نیاند 

28اند. ضربھ شالق خورده

24
A,ticles 217-88 o- the Islamic Penal Co.e .

25
https://h,a-news.o,g/-a/uncatego,ize./a-5594.

26
See0 e.g.0 http://www.isna .i,/news/95030703729/%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-

1D91811D91881D81B11DB18C-1D81A81D81B11D81A71DB18C-

1D91851D91871D91851D81A71D91861D81A71D9186-1DB18C1DA1A9-

1D81AC1D81B41D9186-1D81AF1D81B1-

1D91821D81B21D91881DB18C1D9186 

  26 http://www.isna.ir/news/95232423469/1D81B71D91871D81A41D9182-

1D91811D91881D81B11DB18C-1D81A81D81B11D81A71DB18C-

1D91851D91871D91851D81A71D91861D81A71D9186-1DB18C1DA1A9-

1D81AC1D81B71D9186-1D81AF1D81B1-

1D91821D81B21D91881DB18C1D9186 
27 http://www.isna.ir/news/95232423469/1D81B71D91871D81A41D9182-

1D91811D91881D81B11DB18C-1D81A81D81B11D81A71DB18C-

1D91851D91871D91851D81A71D91861D81A71D9186-1DB18C1DA1A9-

1D81AC1D81B41D9186-1D81AF1D81B1-

1D91821D81B21D91881DB18C1D9186 
28 http://www.ilna.ir/1D81A81D81AE1D81B4-1DA1A91D81A71D81B11DA1AF1D81B11DB18C-

9/374118-1D81A71D81AC1D81B11D81A71DB18C-1D81AD1DA1A91D9185-

1D91BE1D81B11D81AF1D81A71D81AE1D81AA-

1D81AC1D81B21D81A71DB18C-1D91861D91821D81AF1DB18C-

1D81B41D91841D81A71D9182-1DA1A91D81A71D81B11DA1AF1D81B1-
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ھای Eا@جی  نگاری کھ دستگ?< و متھم بھ تبانی با دولت از، روزنامھ= ، مادر آفرین چ>;٢٠١۶در ماه مھ .26

اند تا از OQ اLMNاHJK  چشم داشتھ کتک زFGشده بود، اعالم کرد کھ بازجویان دخترش را کھ چشم بند بھ 

.RTTک اخذ 29اجباری
 ٢٠١۵نوامبر  Uساز را ھمراه با چند ھمکار دیگرش در تاریخ  ماموران امنیتی چیت 

داشتند.بازداشت در دستگVW کVده و وی را بدون ارتباط با دنیای خارج بھ مدت بیش از یک ماه  در  Xگھ

ندان ] ساز را بھ دوسال ز کند کھ قوه قضاییھ خانم چYZ این گزارش، دولت ایران اشاره می پاسخ خود بھ

است. ھای روزنامھ نگاری محکوم از فعالیت دو سال محرومیت کرده آزاد را وی و

ساز دستگیر  مازندرانی کھ ھمراه با خانم \یت طلب احسان نگار اصالح ، روزنامھ٢٠١۶مھ  ١۴در تاریخ .27
اسالمی از وی خواست تا نسبت بھ ادعای وی در مورد شکنجھ و  ای بھ رھبر جمھوری شده بود، در نامھ

ادعا `_^ھایش و بازداشت پیش از محا موران امنیتی در مدت بازجویی[ مابدرفتاری توس bشود تحقیق اش

شود سھ روز بعد آقای مازندرانی توسط ماموران سپاه پاسداران برای تکذیب ادعاھای مطرح شده در  می
اتھاماین نامھ تحت فش بھ او bاست گرفتھ قرار علdf ھای ار تبانی و jتجمع و jتبلیغ علیھ نظامjjامنیت ملی

داد. تقلیل سال دو بھ را وی زندان حکم بعدا نظر تجدید دادگاه یک bشد محکوم زندان سال ھفت 30بھ

بشری چندین گزارش مفصل منتشر کردند کھ در آن  ھای حقوق زمانی این گزارش، سازvxyدkqr  در.28
در } jزندانیان سیاسیj تا ���� ا�� اع��ا~{| شدگان  الش برای ارعاب یا تنبیھ بازداشتبدرفتاری با

ھای پزشکی و تغذیھ کافی  ختن آنھا از دسترسی بھ مراقبتاجباری از آنھا، از جملھ از طریق محروم سا

31است. مستند شده

�� ، گزارشگر ویژه بھ گروھی از سایر کارشناسان سازمان ملل پیوست و ٢٠١۶آور��  ٢٧در تاریخ .29

ایران نسبت بھ احترام بھ حقوق زندانیان در رابطھ با المللی دولت  مشترک تعھدات بین ���نیھ ��ور
سالمت و تضمین رفتار انسانی با آنھا از طریق دادن اجازه دسترسی کافی بھ درمان مناسب و الزم 

شد. یادآور را بشر را برجستھ  ای چندین فعال مدنی و مدافع حقوقھ کارشناسان سازمان ملل پرونده پزشکی

انجام  �با زندانیان� آن زمان ھنوز تحقیقات مناسبی نسبت بھ ادعاھای بدرفتاری کرده و از اینکھ دولت تا
کردند. تاسف ابراز بود نکرده جبران برای تالشی و 32نداده

ھ، برخی از این از زمان انتشار این بیانی 

کنند. زندانیان توانستھ دریافت پزشکی کافی توجھ اند

در  تیامتناع از فعال لیاز پنج سال ا�� کھ بھ دل �یب �� �� طبق گزارش یجوان ��انیزیف ،یکوکب دیام.30

ت ت¤£ ب¢د، ی¡  زندان بھ سر � ینظام قاتیتحق ����� ش کھ ا راست ھیکل ھیتخل یبرا ٢٠١۶ لیآور ٢٠ ¥ید

 یبود تحت عمل جراح ¬»ید بیآس شرفتھیª©ط¨§ ¦ جھیدر نت کھ است شده ادعا bگرفت امک¯®  قدانقرار

 یبرا یمکرر خانواده و ی�� بھ علت رد درخواست یکو²³ یو ±°مان زود ھنگام سرطان آقا صیتشخ

´µ¶عوارض موارد متعدد  گریو د یزیخونر ،یاز درد جد یو تیشکا  ی¹¸ · یکو²³ یآقا یپزشک یم

است. ھیدفع سنگ کل 33بوده
j¾½تب¼« با  ١٠ تیدر ºال گذراندن محکوم یکو²³ یآقا  سالھ خود بھ اتھام

ا بھ خود پاسخ در است¿ Àکسب درآمد نامشروعÀ و Àیکشور متخاصمÁ ÂÃÄ است کھ  یگزارش، دولت

دولت یمتحده و جاسوس االتیبا دولت ا یھمکار »یجرائم جد«بھ  یکو²³ یآقا bاست شده محکوم
است. É وبھ صورت مشروط از زندان آزاد شد یکو²³ یکند کھ آقا یÈاطÅÆÇان م Êزود حËضر ÌËح ÍÎ

ادÑÒ  تیحبس ابد در ارتباط با عضوحکم کردن  یزن کرد کھ در حال سپر کی ان،یجالل ÏÐیخانواده ز.31
 انیبھ خانم جالل یپزشک یجد تقدند کھ مقامات از ارائھ مراقبتگروه مخالف کرد است، مع کیدر  یشده و

خورØ×  کوÔÕÖ شده و منجر بھ تر یبر Ó یتیکھ پس از ضرب و شتم توسط ماموران امن یجراحات یبرا

منابع اع کردهشده است امتن یو یینایو اختالل در ب یداخل یزیشامل خونر یعصب بیÙÚجمھ و آس bاند
است، اما مقامات مکررا حاضر بھ صدور اجازه  یپزشک یمداخلھ فور ازمÛÜین انیمعتقدند کھ خانم جالل

34کند. رافاعت ییادÑÒ یجد او بھ جرم نکھیااند، مگر  نشده مارستانیÝ ÞÝ یانتقال و
 Áیدر پاسخ خود بھ ا 

ا زور ßرا یصراحتا ادعاھا رانیگزارش، دولت ا رن æçèار م یjاàáâãäå ا jéèرêعè ëìèکند. ی

دسترسی بھ فرآیند دادرسی و محاکمھ عادالنھحق . ت

íî9íïðíî8íñ9íî8íòFíî9íï6-íî8íñ7íî9íï4íî8íò7íîBíïC-

íî8íò2íî9íï2-íî8íòFíî8íñ1íî9íï7 
29 https://www.iranhumanrights.org/2016/óðôafarin-chitsaz/ 
30 https://www.iranhumanrights.org/2016/07/ehsan-mazandarani-6/ 
31 https://www.iranhumanrights.org/2016/06/inside-the-women-ward-report/; 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en/ 
32 http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/iran-denial-of-adequate-medical-treatment-to-political-

prisoners-unacceptable/ 
33 https://www.iranhumanrights.org/2016/04/omid-kokabee-cancer/ 
34 https://www.iranhumanrights.org/2016/02/zeinab-jalalian/ 
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32. õöاخ ژهیبشر، گزارشگر ÷ حقوق یخود بھ شورا ٢٠١۶در گزارش ما øùحúیاصû üییý þÿیداد 

ادامھ  رانیعدالت در ا یاجرا فیھمچنان بھ #�! یکرد، اما اشاره کرد کھ مشکالت جد ýیرا تحس یفریک

ح��� یم حال در اصالحات & در طول  یûیپس از دستگ لیبھ وک یفور یامکان ارائھ دسترس دھند 

کنند یم سریرا م ھیاول قاتیقتح
35

آگاه از حقھق خود  قاتیع تحق�* .تھمان قبل از شرو کنند یو اقتضا � 

� نقض کھ تحت  یمنجر خواھد شد، اما شواھد یعدم مطلع ساختن متھم بھ اقدام انضباط ایحقوق،  ýیشوند 

ھست��.اند ھنوز  بھ دست آمده طیشرا ýیا قبول مورد دادگاه 36در

 ،یمل تیامن ھیعل �یکرده است در عمل متھمان جرا جادیاصالحات ا ýی�)ھب$ �" ا یکھ ش�
	 یراتییتغ.33
مجازات حبس ابد ��  تواند یموضوع اتھامات آنھا � �یکھ جرا یو اف�اد ،یمطبوعات ای یاسی� �یقتل، جرا

ا یم یمستثن افتھی �یافزا یھا تیح�� ýیبھ ا یداشتھ باشد را از دسترس ی� ��ییتغ ýیک�� � �کھ در  ی('ھ%�

کھ توسط  ییوکال یخود را از فھرست 567 لی34 وککند  یرا وادار م رندیگ یفوق 2ل01/ قرار م یھا گ-,+

کنند. انتخاب شده ھییقوه قضا 8ییر انتخاب 37اند،
ت تارھا طبق گزارش  ; کا:ون ٢٠١۵ ھیژوئ ۶ خی9 د

 ýیخواست تا = رانیجمھور ا 8ییو ر ،یماسال یم>لس شورا 8ییر ھ،ییقوه قضا 8ییاز ر رانیا یوکال

دھند. دیاصالحات را مورد @?< قرار Aظر
38

ھنوز فھرست  رانیا ھییگزارش قوه قضا ýیدر زمان انشاء ا 

BCیخود از وکال یر DE است. دییمورد نکرده ارائھ را گرفتھ قرار

FG HI JKLM در  کند کھ بسیاری از گزارش د قوانین، گزارشگر ویژه یادآوری میگذشتھ از مشکالت با خو.34

موازین محاکمات عادالنھ دریافت کرده است شامل عدم اجرای  در فرآیند دادرسی و مورد موارد تخلف
گزارشقوانین موجود توسط مقا ھمچنان او است  بوده NOبدون ارائھ کند کھ  ھایی از افرادی دریافت می م

PQگزارش پیش روی مواردی را مستند کرده ا اند، و در حکم قضایی دستگیر ش R STست کھ مقامات بھ افر

ویژه ھمچنین  گزارشگر .اند عات کافی در مورد شرایط دستگیریشان ارائھ نکردهاطالھای آنھا  خانواده

کنند مقامات امنیتی، بھ ویژه افرادی کھ وابستھ بھ وزارت  کند کھ ادعا می ھایی WXیاUV می ھنوز گزارش

ھای  دتاطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران ھستند، ھمچنان بھ دستگیری و بازداشت افراد برای م

دھند  یل مدافع خود را بدھند، ادامھ میطوالنی بدون اینکھ بھ آنھا اجازه تماس با اعضای خانواده یا وک

شدگان را ن[\]  دوره از بازداشت انفرادی، بازداشتنشان کرده است کھ اYZ  گزارشگر ویژه بارھا خاطر
39.کند ری، از جملھ شکنجھ، آسیب پذیر میبھ اشکال مختلف بدرفتا

ت تار ھا طبق گزارش.35 کنشگر، بھ  ،یآرش صادق یاز دسترس ýی، مقامات زندان او٢٠١۶`و_^  ٧ خید
سال زندان خود بھ  ١۵را وادار کردند تا تحمل حکم  یcردab و و یûیمورد انتخاب خود جلوگ لیوک

تبان و dاجتماع dتبل،یمل تیامن ھیعل یاتھامات dیe نشر اکاذ ھیعلd d،بینظام fgو ،یمجاز یدر ف d

کند.dرانیا یاسالم یجمھkl انگزijیبھ بن ýیhتوھ آغاز در دوره  ýیھمچن یھا، و طبق گزارش را

است. یو بدرفتار یو جmn یبارھا مورد شکنجھ روح بازداشت گرفتھ قرار

، قوه قضاییھ ایران کیفرخواست سھ فرد دارای تابعیت دوگانھ بھ اتھامات ٢٠١۶ژوئیھ  ١١در تاریخ .36
کرد.اopqrs را  40اعالم

رسد  ویژه دریافت کرده است، بھ نظر میطبق اطالعاتی کھ گزارشگر  

شده و از دسترسی بھ ھای طوالنی در حبس انفرادی نگھداtu  شدگان در ھر مورد برای دوره بازداشت

vwx یری اعضای خانواده وکیل منعyدست z{ شده اند و |}ا 41اند. ھایشان ~ھ

، یک مدیر پروژه در »راتکلیفزا���«خانم  ٢٠١۶آور��  ٣ریخ در تا ھا برای مثال، ط�� ��ارش.37

ماھھ خود قصد بازگشت بھ کشور بریتانیا را داشت  ��رویترز، وقتی کھ ھمراه با کودک بنیاد تامسون
تاریخ در شد  دستگیر امنیتی ماموران ای صادر کردند و دستگیری  � ������ ب��نیھ٢٠١۶`و_^  ١۵توسط

dعضویت در  وی را تایید کردند از طریق dبراندازی نرم جمھوری اسالمیd و وی را بھ توطئھ برای
�� شرکت گفتھ کردند� متھم ؛ا ��  ۴۵راتکلیف حداقل شود �ا�� زا��� ھا و موسسات خارجی� روز 

است. شده منع مدافع وکیل بھ کافی دسترسی از کھ شده ادعا و گذرانده انفرادی 42حبس
در اوایل ماه  

35
����� ¡ 190¢ £¤�¡ 1 ¤¥ �¦¡ C§C (2015).

36 ¦��¨©ª//«««.¬£¡©�®¯¤�°±¡£±²¤�³¡£�©/²¡13/2708/2016/¡£± .
37

����� ¡ 48¢ £¤�¡¢ ¤¥ �¦¡ C���£¬  §�¤�¡²³�¡ C¤²¡ (2015).
38 ¦��¨ª//��´¬�.��/D¡¥¬³ �.¬©¨µ¶�¬´�²·55&ctl=Edit&mid=435&Code=22124. 
39

 https://www.iranhumanrights.org/2016/05/afarin-chitsaz/ 
40

 https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/iran-announces-indictments-against-4-dual-nationals-

others/2016/07/11/32718d90-474b-11e6-8dac-0c6e4accc5b1_story.html 
41

 See March 2016 report annex for information on the arrests of Namazi and Zikka. 
42

 http://www.tabnak.ir/fa/news/600341/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86-

%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-

%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-

%D8%B4%D8%AF 
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43راتکلیف بھ "اتھامات اعالم نشده" بھ پنج سال زندان محکوم شد.، خانم زاغ¹¸٢٠١۶سپتامبر 
در پاسخ  

خود  راºکلیف از دسترسی کافی بھ وکیل مدافعخود بھ این گزارش، دولت ایران این ادعا کھ خانم زاغری

ÇاÄÅÆÇ ¼حÀ ÁÂÃ¿¾½ را رد کر¾½ و ¼«  ÈÉار شده است.ب ٢٠١۶سپتامبر  ۵وی در تاریخ  گوید جلسھ نھاÊËر

Ðناسی در دانشگاه کنکوردیای مونترآل ÎÏ  سالھ مردم ۶۵، خانم ھما ھودفر، یک استاد ÌÍ طبق گزارش.38
 ، پس از احضار بھ زندان اوین برÚÛ بازپرسی، دستگیر و بازداشت ØÙ.٢٠١۶×وÓÔ۶  ÕÖنÓدÑÒ در تاریخ 

ماãä  لیاه پاسداران در اواصورت گرفت کھ ماموران سازمان اطالعات Ü áâیپس ßà ا ÝÞیدستگ Üیا
او تالش کرد تا کشور را ترک کند بھ منزل خانم ھودفر حملھ کردند.  نکھیقبل å æå ی، مدت کوتاھ٢٠١۶
را  Þو وتریکامپو  یھا، اسناد پژوھش خانم ھودفر، از جملھ گذرنامھ یçèé لیحملھ ماموران وسا Üیدر ا

êë  مکرربطور و خانواده خانم ھودفر  لیآزاد و ممنوع الخروج شد. وک قھیوث دیضبط کردند. او بعدا بھ ق

اند. ارائھ نکرده Þو ÝÞیدستگ لیدر مورد دال یحیتوض چیمنع شدند و مقامات ھنوز Þ ìبھ و یدسترس
44
 

ت تار انسان  لیاعالم کرد کھ خانم ھودفر امروز بھ دال رانیðارîï اسپتامبر، وزارت امور ٢۶ íید

ñ دوستانھ آزادò ید. در پاسخ بھÜ óôیگزارش، دولت م õöت و  یبھداشت التیاست کھ خانم ھودفر "از
منصوب شده  لیوک þÞنüý" "دارا یم دúûید Þبرخوردار است و سھ بار در روز پزشک øù ÷ یدرمان

شده بود. زاد� قھیوث دیگزارش بھ � Üیا �ینو !یÜ ÿیاست،" و در زمان تدو

فرودگ��  ، در٢٠١۵اول اوت  íیآرش زاد، کھ درتار ،ینترنتیا Üیو کار#�� Þبریبازداشت فعال سا لیدال.39
 Þ. آقا��یشد ھنوز معلوم ن Ýیبھ مقصد استانبول دس
	 مایحال سوار شدن بھ ھواپ تھران در ینیامام ��

بھ  ینت���یا خدم��بود کھ ابزار و  »لب گزاگی�« Ýیو مد نایوبالگ تیسا وب یزبان فا� شگریرایزاد و

.کنند یفراھم م یرانی'ارب�ان ا
45

بھ  یزاد از حق دسترس Þ(م�انا�$ آقا Ýیسا انیدر م شود یتصور م 

مدافع و حق دفاع مناسب محروم شده باشد. لیوک

���� ا+ال�"ت، و م&بو�ات وقحق. ث�آزادی بیان، �

� Üیشود کھ قوان یمتذکر م ژهیگزارشگر و.40� �تش%  و  ان،یب Þھمچنان بھ شدت حقوق آزاد یمل ÌÍÞ ھی
 ÌÍÞ ھایی کھ بازداشت د. افراد ھمچنان بھ ارسال گزارشکنن یمحد-, * رانیرا در ا )یآم تجمع مسالمت

اول سال  مھین ردھند. د یکنند ادامھ م یم حیحقوق را تشر Üیا )یآم مسالمت Þاجرا لیخودسرانھ بھ /.

بشر ھمچنان توسط  و مدافعان حق67 یاجتماع ÌÍÞ فعاالن 5ب34 سند2ان،ینگاران، 01 ، روزنامھ٢٠١۶
اند. شده Ýیو دستگ ییباز89 یدولت Þنھادھا

ھای  نویس و فعال ش@?< وبالگ ١۵نگار =  روزنامھ ١۴، حداقل ٢٠١۶>;: ژوئیھ  تا ÌÍ طبق گزارش.41

خود محکوم شده بودO PQ یز آم ھای مسالMN بردند  یا بھ دلیل فعالیت JH KL باEFGHI بھ AB CD اجتماعی
دھند کھ بسیاری دیگر مورد بازجویی، تعقیب و سایر اشکال اذیت و آزار و ارعاب  ھا نشان می گزارش

RSTU46 دارند.

اند. نتشار را توقیف کردهروزنامھ و نشریھ دارای مجوز احداقل دو مقامات Vھند کھ  ھا نشان می گزارش.42
47
 

آید افزایش مورد ھدف قرار دادن و تعقیب  چھ بھ نظر میین نگرانی خود از آنگزارشگر ویژه ھمچن

کند. از حق آزادی بیان است ابراز میآ_^[  برداری مسالمت و موسیقیدانان برای بھرهقض\]XWY ZمWدان 

gd بھ cdef  انیب Þکھ حق آزاد Þافراد تیبھ محکوم Üیھمچن ھیی، قوه ÌÍ`ab طبق گزارش.43 خود 
 ای یاسیÌÍÞ n تی" بھ شÜlmیijkم،" "توھ ھیعل hیمانند "تبل یاتھاماتاند بھ  اجرا کرده )یآم مسالمت

opqبیو آس ،یم rst" یمل تیبھu vuwی" اد xyو مجازات د ÌÍÞ  z{سنگ|}~مقامات ند� یم لیبرآنھا تحم �ن .
 �ی، قانون ج��١٩٨۶قانون مطبوعات مصوب س��  ،یبر قانون مجازات اسالم ھی�� ھمچ�تن �� ھییقوه قضا

  
43

 http://www.tabnak.ir/fa/news/600341/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86-

%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-

%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-

%D8%B4%D8%AF 
44

 http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/26/1105903/%D9%87%D9%85%D8%A7-

%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-

%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B6%D8%AF-

%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85-

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF 
45

 https://www.article19.org/resources.php/resource/38104/en/iran:-detained-internet-entrepreneur-must-be-released 
46

 Information received by the Office of the Special Rapporteur from Reporters Without Borders (RSF). 
47

 https://www.iranhumanrights.org/2016/06/ghanoon-daily/ 
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 یکھ ممکن است بھ مبان ییمحدود کردن محتوا �برا ،یاسی� �ی��� جرا بیتصو دای� قانون جد ،ینترنتیا

دولت از  فیتعر فی��� باعثکند، و  �ی��� یم��� ای یلطمھ بزند، بھ مقامات دولت یاسالم �جمھور

دھند. ¦¥ یکند، ادامھ م �ی��� یو فرھنگ یم��� �¤£ ¢ن¡  بھ ���� فیمفھوم عفاف بشود، ومطابق تعار
آن  یالملل �یب یفوق با تعھدات حقوق �¤£ تیاست کھ محدود یم¯®¬ران »زªرش دو©¨  �یپاسخ خود بھ §
سازگار ھستند.

کنس´³  �یتاکنون، چند ٢٠١۶دھد کھ از ماه مارس ²±°  ینشان م ژهیگزارشگر و یِ افتیدر �¤£ گزارش.44
ھا با  کنسرت �ی«º ا یدر سراسر کشور لغو شده است. ل¹¸ برخ یرانیسرشناس · دانانیقیموس مخو¶µ  �دارا

 کی، ¤£ مشھد روبرو شده است. طبق گزارش از جملھ امام جمعھ ت،یاز جامعھ روحان ییاعضا تیح½¼

توسط مقامات لغو ÀÁ. یحیتوض چی¿¾ تھران بدون ھ رانیا یکنسرت ارکستر مل
48

ت تار.45 سÅÆÇ  �بریÃÄ تیامن یفرماندھ افتھی جرائم سازمان ی، مرکز بررس٢٠١۶ماه مھ سال  ١۵ Âید
عنÈÉÊË اتیاعالم کرد کھ در عمل یپاسداران انقالب اسالم مدل،  Ì  "۵٨نظارت خود با عنوان "پروژه

۵١ ÍÎÏÐ صاحب £¤�  ÑÒاÓل ÔÕرÖ و ×Ø۵یو ھمچن شگر،یو آرا عکاس ٩� Ù موسسھ مد را ÚÛرا� Üگردی 

 ییپرونده جنا ٢٩کرده است. در حدود  ییمد شناáâ یو طراح نگیمßà �¤£ تیدر ارتباط با فعÝÞ یقانون

شدند. مقامات اعالم  ییکسب و کار خود بھ دستور éêë فو شاھد توق å æçæèیãä و ھشت نفر دستگ لیتشک
فعال صنعت مد را ظرف  ١٧٠از  ïیتر است کھ î برنامھ گسìíده کیاز  یسرکوب بخش �یکردند کھ ا

 ونیùیدر تø÷ ،یھõ öôلھóô عñò مدل �ی«º « یðیاست.  دادهمورد ھدف خود قرار  ٢٠١۶شش ماه اول سال 

.خود شد نگیمúû �¤£ تیفعال �برا یوادار بھ توبھ و عذرخواھ رانیا یدولت
49

، þ٢٠١۶وüý  ٧ Âیتار در 

ÿ!مو�$ دس �$ از  ی�یوس فیشود در � یگفتھ م کھ �گرینفر د ١٢ �åیسپاه پاسداران استان فارس 

ترو بود�� åی#�� نگیمربوط بھ م�� �¤£ تیفعال و تولید و " و "یفساد فرھ�
 	یخبر داد. متھمان بھ "نفوذ
50'�ھم شد��. "�� و (ف+(� �) ف&�� م�ا� انتشار تصاویر مبتذل و غیراخالقی از خانواده

در پاسخ خود  
�یتبل �یاز طر یابتذ�% خ��� �یافراد مذکور مشغول "ترو ھاشاره کرد � رانیگزارش، دولت ا �یبھ ا 

úû� یمل تیامناز  تیح½¼ �اند واز اعمال خود در راستا " بودهیاخالق یب �ساز �با ھدف �اد �ا حرفھ نگی
دفاع کرد. یو اخالق عموم

.- اعالم کرد کھ طبق آن  �دیمقررات جد رانیا �مجاز �ف,* یعال �، شورا٢٠١۶ماه مھ " �  ٢٩در .46
کھ  ییرا بھ سرورھا یرانیا7الع56 خ43 در م3رد 2ارب1ان ا دیبا یرسان خارج امیخدمات پ �¤£ شر0/

کاربران @?.  یخصوص �یو حر تیدر مورد امن یباعث ن<=>; �یاند منتقل کنند، و ا و:89 شده رانیداخل ا

 کی شوCDE یانتخاب م �ا خامنھ یهللا عل تیB رانیآن توسط رھبر ا �شورا، کھ اعضا �یA ا¤£ طبق گزارش

FGاجتماع �¤£ سال بھ شر HIتیرا رعا دیفرصت داد تا مقررات جد یشب JKیکنند. تLMلگر  NO PQمعتقد

در کشور  �ادیS تیآن محبوب یِ فور یرسان امیشرکت تلگRام، کھ خدمات پ یبھ نحو نامتناسب دیجد طیشرا

Ü٢٠کرده و در حال حاضر در حدود  دای Tونیلی U VW رانیکاربر XYZ یدارد را تحتå د\]. یقرار م
51

fg انیرجب �، مھدabc de٢٠١۶ `_^[ سال .47 و (نوازنده و  �عماد وسفی)،کیموز برگ انگhijی(نوازنده
تحمل سھ سال حlm بھ اتھام  �مستقل)، برا لمسازی(k انیرجب �ی) و حسکیبرگ موز انگذارانیاز بن

شدå  rsیدسpq ٢٠١٣نظام" بھ زندان احضار شدند. ھر سھ نفر در سال  ھیعل �یno مقدسات" و "تبل �ی"���

آزاد }yzy.  قھیوث دیشدند و پس از آن v wx �نگھدtu �از دو ماه در سلول انفراد ïیھا ب و بنا بھ گزارش

52شود آنھا تحت شکنجھ قرار گرفتھ و وادار بھ اعتراف بھ اتھامات خود شدند. یادعا م

ل شھر سا��� �� از نگار اھ و روزنامھ �ی�بالگ نو ،ی، محمد رضا فتح���٢٠١۶~ سال  ٨ Âیدر ت{|.48

 نترنتیدر ا او �انتق�� �¤£ بودند در خصوص ن�ش�� یمحل یدولت �کھ در �س���ام نھادھا یسھ شاک نکھیا

 �آقا �بدو اه" محکوم شد. دا��یا�ھان عم�� ïی" � "تشوبی���ند بھ اتھام "نشر اکاذ تیشکا ��� �
 نظر دیدادگاه ت£¢ ییحکم در انتظار حکم نھا �یا �ضربھ شالق مح¡وم  رد، اما اجرا ��۴۴۴ بھ  یفتح

53است.

ª© دنبال دستور  ھینشر �ی¨وزنامھ قانون اعالم کردند کھ ا رانی، س§¦¥���٢٠١۶~ سال  ٢٠ Âیدر ¤{|.49

سپاه پاسداران کھ روزنامھ را  تیح¬ بھ د»بفل شکا �یا ¤£ شده است. طبق گزارش لیدادستان تھران تعط

 �یا تیفعال �ی" متھم ساختھ بود، صورت گرفت. تعلیعم±° ïیتشو جادیبھ قصد ا بیبھ "افترا و نشر اک¯®
م ر µ¶µ  کی´ود،  یT فیت²³ یجمھور روحان �ییروزنامھ، کھ غالبا بھ عنوان طرفدا روز پس از آن رخ 

  
48

 https://www.iranhumanrights.org/2016/05/shahram-nazeri/ 
49

 https://www.iranhumanrights.org/2016/05/fashion-models-arrested/ 
50

 http://www.farsnews.com/newstext.·¸·¹nn=13950319000744 
51

 http://www.irna.ir/fa/News/82091878/ 
52

 https://www.iranhumanrights.org/2016/06/music-distributors-summoned-to-prison-dont-forget-us/ 
53

http://www.atreyas.ir/wp-content/uploads/2016/06/717.pdf 
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½زاد یکھ ¼«º روحان  یمدع ھینشر Ëینگارتن ا . روزنامھکند یافتخار" م رانیمÀÁ Â ÃÄ ÅÆÇÈÉÊ¿¾ "بھ

ÌÍÎ دروھااÏÐ ÑÒ ندÁ Ó یکشورË  افقتÔÕ عدم Ö×Ø ÙÚ باروزنامھ را ÛÜÝمحÁ  ارÞß آن مورد مجازات

مورد  Ëیدر ا یینھا ھنوز نظر قضاییاشاره کرد کھ  رانیèéارæç دوäå ا Ëیاàá .âã پاسخ خود بھ ا داده

صêدر نشده است.
54

نôõ را  òó ارتبðñ  ١٧ یïیامن Áروھایاعالم کرد کھ Ë îی، دادستان تھران ھ٢٠١۶ëìíژوئن سال  ٢٠در .50
ö÷øùبا "مÁ یغúمنتشریاخالق " ûü ھا تیشده درÁ ýþبÿ ھاÁ یدستگ یاجتماعú اند. کرده

55
اطالعات  

ھمچنان  تریی�بوک " �سیھا ارائھ نشده است. اگر چھ ! úÁیدستگ Ëیا طیو شرا اتیدر م&رد جزئ Áشتریب

 نگی#تریبھ ابزار دور ز�
 	 یبا دست�� �یاز جملھ مقامات دو�� �یرانیھا ا ونیلیمسدود ھستن�� م رانیدر ا

�کند کھ  ی-,ا+�( دو�� اد�� � Ëیکنند. در پاسخ خود بھ ا یاستفا�� � یاجتماع Áھا از رسا

� زبھ موارد فساد، سوء استفاده ا یمانع ����� دھوش�� Áھا تیمحدود"�و  یستیترور Áھا کودکان، گ�
ش0/." ی. یالملل Ëی* ب یو مقرر)' داخل Ëیعدم احترام بھ %و$ 

آ روزنامھ Á، تعداد٢٠١۶ 3و12 ٣١در .51  یاسی@ انیزند?< Áھا خانواده Á=ش>; ا:89 نگاران، فعاالن 4567 ا

داد  یمنبع ناشناختھ کھ بھ آنھا ھشدار D کیاز  CیBآمیتھد Áھا امکیA افتیاز ناشران کشور از در Áو تعداد
 ییقضا گردیمجرمانھ و موH IJ یلبا عناصر معاند خارج از کشور...Á FGکھ "ھرگEنھ ارتباط و ھمکار

است." از \]  یریYZدWX اË UVیبھ منزلھ RST امکیË AیافزPQ: "ا ی. ËیھMNO امکیË Aیاست" خبر دادKL. ا

آ روزنامھ کی[مان،   Ëیدر bcرد ا aیکرده و خواستار تحق تیشکا ھیینگاران بھ مقامات قوه `_^ گروه ا

d efدهموض ghiاند. سخÁ ھیقوه قضائ j دادگستر ت،یکھ در صورت وصول شکا رداعالمÁ  kl موضوع

mnیمورد بر opqبا ضد انقالب داشتھ باشند جرم است و حتما  یقرار خواھد داد، اما اشاره کرد "اگر ت
56ش0/. ینم ی" تلقدی"تھد امیË Aیا Ëیتذکر داwu شtuv" و بنابrs دیبا

حق آزادی تشکل و تجمع. ج
 رانیرا در ا Cیآم انجمن و تجمع مسالمت Áکھ ���� ��~{ ییھا وهیو ش Ëیz} |و}z قوÁ xyجد ینگران.52

 Áھا حقوق ھمچنان استقالل گروه Ëیا Áبرا یناکاف Áھا تیاست. ح�� یھمچ��� ��� کنند ینقض م �یمحدود 

مدافعان  تی. و����� یقر�� م دیرا م�رد تھد �Áکار�� Áھا ھیشامل ات�اد �Áو کار�� �Áا حرفھ �یاسی@
نگران ک¢¢¡   ��یکنند، ھمچنان عم یدفاع م بشر کھ از فعاالن سیاسى و حقوق ییبشر، از جملھ وکال ����

ھ کشور فعال ھستند »  یصنف ھیاتحاد ١٢۶کند کھ  یª©ار¨§ ¦¥¤£ اشاره م Ëیاست. در پاسخ خود بھ ا د

با مج¯® با¬. دیتجمعمت آنھم با

À¿ت¾½  مھیکاÁ º »¼ºھا تیکھ ھدف آن کنترل و نفوذ قابل توجھ دولت بر¹¸·¶ �یجامع وکاµ´ ²³± حھی°.53

ÁÂوÁ را رانیاÃلس شÄست ھنوز در مÅÁ 57است. یتحت بررس یاسالم
مدافعان حقوق بشر و وکال  

ÆÇÈم ÉÇÊھمچÁ ا ËÌیË °حھی Í ÎÏاÐÑ حتÒ شتریکھ کانون وکال را ÓÔیمقامات دو Õ Ö×بھ  �ادقرار خوا ØÙ
د.کشن یÜاÚÛ م

58
 ßیتا ÝÞ تار حھی° ËیÁ Ì ËÌدینسخھ جد ی، دفتر رئیس جمھور روحانھا طبق گزارش 

  
54

 https://www.iranhumanrights.org/2016/06/ghanoon-daily2/ 
55

http://www.mehrnews.com/news/3691190/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-

%DB%B1%DB%B7%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-

%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-

%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-

%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-

%D8%B9%D9%81%D8%AA-

%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8Chttp://www.mehrnews.com/news/3691190/%D8%A

8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-

%DB%B1%DB%B7%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-

%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-

%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-

%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-

%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-

%D8%B9%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C 
56

 http://www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160716_l39_journalists_lawsuit_sms_threat 
57

http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/latest-reports/march-2015-report-of-the-special-rapporteur-on-

human-rights-in-iran/. 
58

 http://www.iranhumanrights.org/2015/07/parliamentary-threaten-legal-profession/; 

http://www.irna.ir/fa/News/81588564/ 
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بھ مجلس فرستاد. ٢٠١۴ ھیژانو ١۴
59

 à یدر پاسخ خود بھá یگزارش، دولت گزارش داد کھ بررس âحھی 

شده ã .äåæیمورد نظر در حال حاضر تعل

طلِب انتïاîاí  سابق و اé êëìنامزدھا نکھیخود را نسبت بھ ا éجد çèé یھمچنان نگران ژهیگزارشگر و.54
ðجمھور استیéñ یمòیحسá موسوé و مھدé یکروب óôت óõ õóö÷øó راøù یوú ١۴ پنج  ٢٠١۶ ھیفور

ûüýþ ÿ%' محاکمھ ��� �ی  اتھام[تف#�!]  ابیدر غ یسال تمام را تحتé ���$ � یاند ابراز 	
 ارشگر. گزک

مخالف را از حصر  çèé و شرط چھ�� دیخواستھ تا فو�& و بدون  ی�انیاز مقام�" ا مکرربطور  ژهیو

آزاد کنند. یخانگ
60

 ھیآنھا �� نکھی� پس از ا٢٠١١ ھیسھ نفر �� �� ��� áی� یو اطال��� یتیامن éروھاین 

قر��  یانگاعتراض کردند، تحت حصر خ ٢٠٠٩�ال  éجمھور استیانتخابات مورد مناقشھ ر جینتا

>ف=>;  " وخ:9 داردیمستن678 و کند کھ "5و234 یادعا م رانی01ار/. -و*( ا áیداد),.  + پاسخ خود بھ ا کھ 

 نکھی@ ا کن?< یمرتبط م ٢٠٠٩متعدد" مرتبط با اعتراضات پس از انتخابات سال  اتیفوق الذکر را بھ "جنا

محافBC DE جان آنھاست." éو "برا ھا" در قبال آنòیآنھا منعکس کننده "رفتار انعطاف پذ یفعل تیAضع

ا GاFیخ .55 بشر اعالم کرد کھ او مIرم  ، مدافع برجستھ حقوقنرگس محمدیوکیل  ٢٠١۶ñمھ Hال  ١٨د
شناختھ شد و بھ دلیل عضویت در یک گروه حامی لغو مجازات اعدام بھ ده سال حبس محکوم شده است. 

OP اتھام "تبلیغ حبس بر علیھ امنیت ملی" و یک JK  LMN اتھام "اجتماع و تبانیحبس او ھمچنین بھ پنج سال 
چند کارشناس دیگر سازمان  ، گزارشگر ویژه بھ ھمراه٢٠١۶مھ  ٢٠عWیھ نTUV" محSوم QR. در تاریخ 

ملل یک بیانیھ مشترک صادر کرد کھ در آن نسبت بھ حکم صادره ابراز خشم کرده و متذکر شد کھ 
رکوب سنگینی است کھ مدافعان عملیات مورد ھدف قرار دادن فعاالنی مانند خانم محمدی "نماد س

̂ نگاران و فعاالن جامعھ مدنی تنھا بھ دلیل انج بشر، [\]نXYZ حقوق ام کار خود ھمچنان در ایران با _
de اعتراض بھ تصمیم مقامات برای محرومیت  abc٢٠١۶`  ٢٧روبرو ھستند." خانم محمدی در تاریخ 

کنند در زندان دست بھ  ان در فرانسھ زندگی میوی از تماس با کودکان خود کھ در حال حاضر با پدرش

fghi مراقبت و نظارت مستمر اعتصاب غذا زد. او از یک بیماری عصبی جدی کھ jk lm 61برد. دارد رنج
 

سال زند|} وی را تایید کyz. در پاسخ خود بھ  ١۶، دادگاه تجدید نظر حwx ٢٠١۶سqrstuv  nop٢٨یخ  در
این گزارش، دولت ایران مدعی شده کھ خانم محمدی مورد درمان پزشکی قرار گرفتھ و این ادعا کھ وی 

.کند بشر زندانی شده را رد می یک مدافع حقوق ھای خود بھ عنو~{ بھ دلیل فعالیت

ک���نیسان س���ان  òیو سا ژهیصادر شد، گزارشگر � ٢٠١۶ یم ٢٠ úیمشترک �� در ت�� ھی��یب کیدر .56

کھ بھ احکام   ییبشر و وکال حقوق گریمدافع � áیو س��� چ�� تینسبت �� ��� áیملل متحد ھمچن
و  تی��� هبھار ñیاند از جملھ عبدالفتاح ����� خود محکوم شده �یآم مسالمت éھا تیف�ال éبرا áیسنگ
از عدم  ª©¨یحص§¦ ا¥¤ éدولت برا تیمسئول ژهیکرد£¢ . گزارشگر ¡ یکبودوند، ابراز نگ ان ãیصدمحمد

شد. ادآوریرا  بشر در کشور حقوق ش²±°ی¯ ® جیترو éبشر برا مدافعان حق¬ ییقضا گردی»
62

گزارشگر  
ÃÄ موÁÂ ھÀ¿ ¾½ار  دی¼ یبشر، «º ن¹¸ · حقوق éکند کھ عالوه بر بازداشت وکال یاشاره م áی¶µ´³ ژهیو

ÅÆ آزار مستمر آنھا بھ دست مقامات و تیدادن وñ سر یبعضÇ ÈÉÇاÊ یوکالá Ë Ì یتیستوده  ÍÎ ضلÏرفÐÑ

ÒÓفع ÔÕÓک Ö× ھا تیوادارé حرفھ �é  میخود و .ØÙÚ ترک کامل حرفھ خود کرده
63

 Û ÜÝÞیدولت ھمچá  کھ

آزاد  تیکéî کھ خèéê ëìí یکنæç اشاره م یاند را انکار م شده یخود زندäå یé àáàâãھا تیف�ال ßیافراد بھ دل áی�

ï ð ñòسï آقا نکھیشده óôحکم زندé õöت õ÷ øùو÷úûüیú انیپا ٢٠١٧نوامبر  ١١  ýþواÿافتی.

ت تار.57 �!WGADخودسرانھ سازمان ملل متحد ( éھا ، کارگروه بازداشت٢٠١۶مھ  ٢۶ úید #�% ) نظر

صادر کرد و با خودسرانھ خواندن  تیدر مو�9 پرونده فعال حقوق زنان و مدافع حقوق بشر بھاره ھدا

 یت�کو یم��
 تی* بھ خ&	� ھ��abc٢٠١۶`  ٧ úیشد. در تار éو éفور éخواست�� $�اد éñبازداشت و

�  ١٣ھفتھ ب��� در  کیداده شد، اما �م�� ��  áی�� ����� ���ژوئن او بھ زندان بازگردانده شد. دادگاه  ن�
زندان محکوم کرد. طبق ماده  4یمجرم شناخت و بھ ھفت سال و ن 03٢٠١٠ 12 0ت/'م'. م-,+( در )'"  éو

  
59

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/07/01/507930/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB

%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-

%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-

%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-

%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-

%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 
60

March 2013 report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Iran, Paragraph 77(c) 
61

 http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160627_nm_hunger_strike_narges_mohammadi 
62

 http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/a-travesty-of-justice-un-experts-condemn-latest-conviction-of-

prominent-rights-defender/ 
63

 https://www.iranhumanrights.org/2016/07/sattar-beheshti-giti-pourfazel/ 
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حکم پAB CD@  کی?ون  شد، یم ادآز ٢٠١۵در ماه <=>;  دیبا تیخا:8 ھ67 5یقانون مجازات اسالم ١٣۴
F GHیتر FینگE یزندان برا IJنتیام ھیاتھامش، "اقد KLسپری MN "ی OP .QRP SQیکھ برا یحکم وجودکر 

علیھ وی  ٢٠٠٧بھ اتھاماتی کھ در سال کھ  یحکم [Z س\] زندان Z ھییصادر شده بوXY قوه UVW یو یآTاد

l mnنkان اij. یa از g bhمd ef beنa bc کرداضافھ  شده ب`_ را ^یتعل اقامھ و

 ییrst گردیp q 5یoیخود را نسبت بھ ھدف قرار دادن، دستگ یجد یھمچنان نگران ژهیگزارشگر و.58

 یتظاھرات کارyz یدھد vwx یاگرچھ حکومت ھمچنان اجازه uکند.  یابراز م یکارگر یھا ھیفعاالن اتحاد

و محاکمھ فعا��  یoیدر مورد دستگ یمتعدد یھا گزا�� ژهیگزارشگر و رند،ی�دون ��ا��� �و~{ |}

 افتیتجمع و تشکل �ود در طول دو�� گزا�� �� یحق آزاداز  �یآم مسالمت گیری بھره یبرا ی��کار

ا��� یمدد �یشامل ابراھ Fیکر�� است. ا �¢¡ وس��� یکایب����� سند ی(هز  یکارگران شرکت واحد 

اسماع ©¨§¦ یع¥¤ £یتھران و حومھ)، رسول  یبھشت ود(فعال حقوق معلمان)، محم ی(فعال حقوق معلمان)،

(فعال  ی)، ھاµ´ رس²³یکارگر ھیزاده (فعال مستقل ات±°¯ �ی(فعال حقوق معلمان)، ج®¬ »ª یلنگرود

 Fیدر پاسخ خود بھ ااست. ) یکارگر ھی(فعال مستقل اتح¹º ا̧ی ی)، و مظفر صالحیکارگر ھیمستقل اتح·¶

 5یÂÃیاھداف ترور تیتثب یبرا" یکارگر ÀÁیزم یھا تی¾عاالن از ظ¿¾ Fیاست کھ ا یگزارش، دولت ½¼«

اند." استفاده کرده یو مÌÍÎ ینفرت قوم جادیا یبرا ÊËاÉکÇÈانھ مسلحانھ و اعÄÅÆ امیق ^یتشو

III.مسایل مربوط بھ حقوق موضوعی

حقوق زنان. الف

توصیھ مربوط بھ ح×ÕÖ  ۵٣، از ٢٠١۴ای جھانی جمھوری اسالمی ایران در سال  در ÓÔیÑÒ بررÏÐ دوره.59

ھایی کھ از دàáâ اÞßان  جزئی مورد قبول قرار داد. یÚÛÜÝ توصیھ را بھ صورت کامل یا ۴٢زنان، اØÙان 
خواست تا تصویب کنوانسیون رفع کلیھ اشکال تبعیض علیھ زنان را مورد بررسی قرار دھد، مقررات  می

خانگی، تبعیض آمیز علیھ زنان را در قانون مجازات اسالمی مورد تجدید نظر قرار دھد، و خشونت 
اره کرد کھ را جرم انگاری کند، رد شد. در پاسخ خود بھ این گزارش، دولت اش شامل تجاوز توسط شوھر

دھد تا زنان شرایطی را در زمان ازدواج تعیین کنند کھ بر خالف الزامات قرارداد  قانون ایران اجاãä می
راسر کشور برای زنان "مرکز بھدë ìí "îïðñ ٣١"مرکز éêانèجå "æç  ٢۴ازدواج نباشند، و بھ تاسیس 

òóاôõخö ÷ اند اشاره کرد. دولت ھمچنین ادعا می کھ مورد خشونت خانگی قرار گرفتھ  øùúùû" üý کند

اا و %þÿنگتجاوز زناش ی ھا گرفتھ نشده و عمدتا توسط ف�#$#�!ھا در نظر  ویی در بسیاری از کشور

".ش�� افراطی مطرح می

ھای قا��  مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ھمچنان پیشرفتتبعیض بر اساس جنسیت در امور حقوق .60

دھد. ��  توجھ جمھوری اسالمی ایران در آموزش و پرورش و بھداشت زنان را تحت الشعاع قرار می

حیث مشارکت اقتصادی و قدرت سیاسی زنان، ایران در رتبھ بندی پایین کشورھای ھمگروه خود با درآمد 
م(ابھ قر�" د�رد.

64
 	
، وزیر کار آقای علی ربیعی، اشاره کرد کھ بیکاری زنان ٢٠١۵آوریل  ١١� در تا

اند. ال فصلی و بخش خدمات مھاجرت کردهدر ا6ران دو برابر نرخ بیکاری مردان است و زنان بھ اشتغ
65
 

کشور در برابری کلی برای زنان قرار دارد. ١۴٢*رص'� &�ت��  ۵این کشور ھمچنین در 
66

�� �وئ��  

ھای دولت را تا انجام تحقیقات در  کرد کھ دولت او دور بعدی استخدامرئیس جمھور روحانی اعالم  ٢٠١۶
67مورد نابرابری جنسیتی آشکار در اشتغال بھ تعویق انداختھ است.

در پاسخ خود بھ این گزار�� ����  
���ھای  و نگرشھای اقتصا,+ )کجانبھ  را بھ عوامل مختلف از جملھ تحریمبیکاری زنان  سط � �ا

1ان0/.فرھنگی مرت.- 

شرکت در انت<اب=>  یقبال ب;: یو تیکھ ص89 یخالق نوی3457ان انتخاب 2 ی، شورا٢٠١۶در ماه مارس .61

انتشار  یقرار گرفتھ بود را ابطال کرد. در I دییمورد GH ٢٠١۶ ھیDF فDE یاABC یم@لس ش?را

سفر YZ  کیمVW WX  کیدر حال دست UاRS TU را  یخانم خالق دیQ یOP بھ نMN م نLرJKیدر ا ییھا عکس

 چیدر انتخابات را باطل کرد، اگh ijk یخانم خالق نگdefg اabcاب یشورا 5`_^ یخارج از کشور نش[\ ]

68خود اqrs نکop. �یlmn یبرا یخاص £یدل
اند �� ���� حذف  ����� ~{ده تی|}zرد Fیyنtuvwx ا 

  
64

 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/���onomy=IRN; 

http://web.worldbank.org/archive/website01418/WEB/IMAGES/281150PA.PDF 
65

 http://isna.ir/fa/news/94012206935/. 
66

 http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/���onomy=IRN 
67

 http://www.irna.ir/fa/News/82172099/ 
68

 https://www.iranhumanrights.org/2016/04/minoo-khaleghi/ 
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منتخب مجلس بھ  یاعضا تیحصال دییق�رت �� نکھینگھبان واگذار نشده، و ا یمنتخب بھ ���� ینامزدھا

69خود مجلس واگذ�� ��� ا��.
"در یگزارش، دولت ادعا کرد کھ مورد خانم خالق �یدر پاسخ خود بھ ا 

حل اختالف قوا ارجاع شده است." یعال اتیاست و بھ ھ یقاد¡  ی��ی�� ندیفرآ

ت تار.62  کیاعالم کرد ³± ²± °¯®  ا،ین یسا¬» �یتھراª© ¨§ یانتظام یروین ¦ی، رئ٢٠١۶ ¥یآ¤£ ١٨ ¢ید

´µ ¹¸" یاخالق تیامن ¦ی"پل  ٧٠٠٠ ·¶یطرحº»¼یبرا نا  ½¾¿Àبھ اجرا درآوردن حجاب و رفتار م

 مÌÍدولت او، از Ë یاز اعضا یو تعداد یرئیس جمھور روحان ھا د شد. طبق گزاÄÅÆÇÈÉÊ جوÁÂÃ یاسالم

ا یم×ÕÖرد[ÎÏÐÑÒÓÔ] خانم  ØÙ (معاون امور زنان و خانواده)ی�  Ú ÛÜکر ÜÝتقÞß طرحàáفâ اجرای  کھ اند
قôõ  یانتظام یرویòïó کھ مقñمï ðñ مردم خواھد شد و ابراز کرده یéêëì íî یرقانçèیمنجر بھ äåæلت ã آن

70با دولت مشورت ûüýþú بودùú. یخود بھ دö÷ø یھا الم برنامھاز اع
 بیاز تصو ¦خبر ÿ �یاعالم ا 


یرا تشو یرانیا یکھ شھروندان #	� ردی� یصورت � ٢٠١۵ لیآ¤£ �� ¢یتوسط م'�% در ت�� یا ��ی! 
 �� یم�� ھمھ �نان  یحجاب ب�� 
یدق یشامل �ج�� �یاسالم عتیشر �یت�� �وان �& م$�"�  یکند تا قا

��. یرانیا�71را اجرا ک
� تیقانون، کھ عنوان آن "طرح حما �یا �از منکر"  انیو ناھ روفاز آمران بھ 

تحت ا34  ین12دھا تیاز منکر" است 0/ .- ,ما ی"اداره امر بھ معروف و +* ¦یاست، ()است � تاس
 کیکھ "ح@?<  �یگزارش، دولت با ذکر ا �یبرخوردار است.  در پ=>; خود بھ : یاسالم یرھبر 56789

ھمھ  تیمنکر" مسئول از یEFG" و "امر بھ معروف و نھ یعمCD تیحفظ اAB یبرا یلھ اخالقمسا

متخلفان است" از اقدامات فوق الذکر دفاع کرد. تیHIلمانان "بدون در نظر گرفتن جنس

، مجلس قانون کاھش ساعات اداری برای زنان با شرایط خاص را تصویب کرد.٢٠١۶سال  ژوئیھدر .63
72
 

JKپ LMفNمخا  OP PQ RSTO QS۴۴نویس این قانون کھ ساعت ک  UV ساعت در ھف ٣۶ساعتWX YZون تغیی\] ت
دھند کھ این قانون ممکن است بھ صورت ناخواستھ در مسیر  دھد ھشدار می در حقوق آنھa bcا`_ ^[

73مشارکت زنان در نیروی کار موانعی بھ وجود آورد.
  defgfاین الیحھ در درجھ اول بر زنان س

 hi jhکklm nm خانوار، زنانی کھ کودکان زیر ھفت سال دارند، و زنانیopqrھ st uvwx yz ن معلول
74گذارد. ج ناپذیر و مزمن دارند تأثیر �~ھای {| بی}اری

ھای خانم موالوردی، معاون ری�� ج����  ت�� 
�ای م���� ���� دا�ند  و��یتدر امور زنان وخانواده، برای ارائھ تغییراتی در الیحھ کھ مردانی کھ در 

را نیز شامل این قانون کند توسط مجلس رد ��.
75

دھند کھ بد�� ا�ائھ ��وق  مخالفان این الیحھ ھشدار می 
76ک��. یحھ امنیت شغلی زنان را تھدید میمعافیت مالیاتی برای کارفرمایان، ا�� ال

در پاسخ، دولت م�عی  
است کھ "این الیحھ بھ منظور تسھیل مشارکت زنان در فضای اشتغال بھ تصویب رسید و توسط بسیاری 

".¤£¢ استقبال قرار گرفتھ استاز فعاالن حقوق زن¡  �

حقوق ¥ود¥ان. ب

ای س¯® و چھارم جمھوری اسالمی ایران، کمیتھ  ھای دو¬ گ»اª© در بخش مشاھدات نھایی ¨وت §¦.64
ھای گذشتھ، سن بلوغ در سنین از  ½¼ وخº« ت¹º¸·نگرانی ¶µ´ گ²³ کھ " با ابر±° (CRC) حقوق کودک

سال قمری باقی مانده است کھ باعث  ١۵برای پسران ¾ال و  ٩پیش تعریف شده بلوغ برای دختران 
محرومیت دختران و پسران باالی این سنین از حمایت تحت این کنوانسیون شده است." کمیتھ حقوق 

 ١۵سالگی و برای پسرÀ ÁÂ¿  ١٣کودک ھمچنین ابراز نگرانی کرد کھ سن ازدواج کھ برای دختران در 

Ã ÄÅÆÇ حت کنوانسیون است و کودکان، بھ ویژه دختران را در معرض سالگی تعیین شده، "بھ شدت ناقض

خطر ازدواج اجباری، زودھنگام و موقت با عواقب غیر قابل برگشت بر سالمت و رشد جسمی و ذھنی 
حداقل سن ازدواج برای دختران و پسرÈÉ ÊÈ بھ "دھد." کمیتھ ھمچنین از دولت خواست تا  می آنھا قرار

  
69

 http://www.isna.ir/news/95012711687/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-

%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-

%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-

%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C 
70

 https://www.iranhumanrights.org/2016/04/public-outcry-in-iran-over-plan-for-increased-morality-police-prompts-

review/ 
71

 https://www.iranhumanrights.org/2016/04/public-outcry-in-iran-over-plan-for-increased-morality-police-prompts-

review/ 
72

 https://www.iranhumanrights.org/2016/07/bill-to-reduce-the-working-hours-of-women/ 
73

 http://www.iribnews.ir/NewsText.asËÌÍID=521921. 
74

 http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/847722. 
75

 http://isna.ir/fa/news/93042413829/. 
76

 Interview with Mr. Moslem Khani, Labour Minister’s Advisor, 

http://www.iribnews.ir/NewsText.asËÌÍID=521921. 
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١٨ ÎÏ ستای انجام تعھدات دولت تحت کنوانسیون، تمامی اقدامات الزم برای از بین سال افزایش دھد و دو
.ÐÑÒ پاسخ77بردن ازدواج کودکان را انجام کند کھ ب×ÓÔÕÖ از  خود بھ این گزارش، دولت اشاره می" در

ØÙÚزدÙ ھای زودÛÜÛÝÞمدعی است کھ  دھد و رخ می "ھنگام "طبق آداب و رسوم برخی از قبایل و رو
تواند ثبت شود کھ اولیاء و دادگاه موافقت  خص شده در باال، تنھا ãä ãåæçè æéسن قاàáâá مشßازدواج زی

.êëکنند کھ ازدواج در راستای منافع نوجوان ا

، یک سخنگوی انجمن حمایت از حقوق کودکان، مستقر در تھران، اعالم کرد کھ îï٢٠١۶ مìí ژوئن سال .65

کشور مربوط بھ ازدواج کودکان است و در مورد عواقب این ھا در  ز ھمھ óزدòóôدرðñ ا ١٧حدود 
وضعیت در جامعھ ایران تاکید کرد.

78
ø ٢٠١۵-٢٠١۶سایت رسمی دولت، در ÷õö  براساس اطالعات وب 

سال سن ثûüý ùþ اùú. ١۵مورد ازدواج با افراد زیر  ٣٧٠٠٠بیش از 
79

 ÿ! #�%ش��  گزارشگر ویژه مت

 شده زدواجتنھا (نع	& �$$�" � کھ این ار����� 'ھا، �� وی�� در  در کشور ا�, � ب*�ا�� �� ا���اج ھ

�� مناطق حا�یھ� �کند کھ  د بھ این گزارش، دولت استدالل میشوند. در 0/.- +) ای کشور، ھرگز  �

@ ادعا ھای علمی متناقض ?<=>"  واج در ھمھ مناطق جھان با دیدگاه;:9 بر78 ا56 ١٨"تع4یم ح3اقل 12 

کDE  ند متفاوت باشد. ھمچنین اشاره میتوا ن بلوغ در مناطق مختلف جھان و در میان افراد میکند A BC می

 FG HIJاست ١٨کھ میانگین سن ازدواج در ایران بسیار با.  

UTدTان  Sیعل یو جنس یروان øینگران کننده خشونت جسم یھا در مورد RزاO PQیKLMN ژهیگزارشگر و.66

VWXگV YWXZW یچ_^ یمحل یھا کند. در طول دوره گزارش، ر[ا\] یم یدر مدارسO `a bc یموردO 

 ییدامعلم مدرسھ j wxyیدھد  یکھ vاopqr stu م nیدیو jیmورj  klیاند. fg  hiارش داde ییھا خشونت

  z{ت|}~� z{یدر شھرستان شوش در �|تj  دانش آم�� را ���در کالس درس مورد ضرب و شتم �

د�� م���� ش�� ا��. یم
80

ا �� ��� "���" �� کھ  jیمورد  گرید یھا ا��گز   مکرربطور �خ�� �� س�ل

  
77

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/049/70/PDF/G1604970.pdf�OpenElement 
78

 http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/378033-

%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-

%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-

%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF 
79

 http://ir.voanews.com/a/iran-marraige/3375252.html 
80

 http://plus.ir/social/11208/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-

%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-

%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-
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اند. م¬»ª ©ر¨§ ¦معلم خود در استان زنجان قرار گرفتھ یم¥ ¤ £¢¡  ج��
81

 ا،³ گ²ا±° یبر اساس ب¯® 

ارتباط تجاÆÇ  ·یا نکھیدادگاه Ä ÅیÃزاخ کردÀ ÁÂون  ی¿یپس از دستگ یمجرم را م¾½ ¼«¹̧º ·ی¶قµ¶µ´ ا
ÏÐ ÑÒÓÔÕ مورد ÎابÌÍ نËمشرÈ ÉÊیبوده  یجنس Þß ادÙÚÛ ÜÝ مÖ×Ø  یفرد ھا سوال قرار داده است. طبق

àáیاست نا تâ ãäقاتیت åæçè یادار یدر é êë دان،اتا م برد، یبھìنت  íîاز جمïðñیصنف کا  òóمعلما

کد را �" ش ·یانجام &üý þÿ ا دیبا یشتریùûø کھ اô õö÷øùú گفتھ  یرد بر��مو یتر Äیستماتی! وهی*وع موا

82قرار داد.

 ایتکان دھنده در مورد خشونت جسم یھا در ()�� گ$ارش را خود مشابھ ینگران ژهیگزارشگر و.67

موا��  ·ی�� از یکیکند. ��  یخانواده ابر�� � Èیکودکان در ا�� و  
یاز جم�' ق%	# �� ایو ج�� یروان

� ����� آذربا یگزارش شده، در شھر خو� یپدر بھ ضرب گلولھ تفنگ دختر دانشجو Äی یغرب �انی

قانون م;ا:ات  889خانواده بھ قتل رساند. با توجھ بھ 4567 بر23 " ییآب01 یادعا /.- "ب اâیرا بھ ,+ د �
KLردازد و  
یبھ ورثھ مGHIJ د دینوه خود را بھ قتل برساند CDEF با Èیکھ فBزA@  یجد پ?< Èیپ=>  ایاسالم

عمل Y STZوSTU VWX. یعRاNO PQ ¿یبا سا ستیمجMور ن

ھای قومی و مذھبی پ. اقلیت

در  یو فرھنگ یاجتماع ایحقوق aقت`_^ تھیکم ران،یا یاسالم یخود از [\]ور ٢٠١٣سال  یدر بر��.68

bcدیشد یھا تیمورد محد deیبر تâ یو نشر بھ زبان مادر fgیھا تیا hiکرد. یابراز نگران یق
83

 ·یا 

 مورددر مqrstu vwqx  یاmnop ییازدواج زودرس دختران، و فقدان آموزش ابjkl ض،یگزارش فقر، تبع

yzاند. یمرت�� � یسواد یب یباال زانیرا بھ م یقوم یھا تیس~{|} ا�
84

نس�� بھ ���  ·ی��چن تھیکم ·یا 

از جم�� بھ �نو�� �وا��  ایفرھنگ یشرکت در زن�� ی" از حق خ�� برایقوم یھا تی"ا�� یبرخوردار
 یبرخ رغمیکرد. �� یگرانشدند، ابر�� ن یمن��� م تیا�� یھا کھ بھ زبان ییھا و روزنامھ اتینشر یلی�عط

و ¢¡یزم ·یدر ا ¿یمھم  � یھا گام و ·یع¨دتا ک§د¦¥ یھا در ب¤£ ژهی(بھ گزارشگر ھمچ»ª©  ژهیکشور)،

85ت.ھمچنان م´²³± اس یمحل یھا کند کھ حق آموزش و نشر °¯ ®ب¬ یم افتیدر ییھا گ²ا±°
در پاسخ  

 ١٠" ÀÁ¿¾ از ½یالزم الت¼« تی"¹º¸ یبرا یسواد یب زانیکند ·¶ µ یگزارش، دولت اشاره م ·یخود بھ ا

 رشیشر٢٠١۵ ÍÎ ÏÐ ÑÒ Ìییکھ دانشگÇÈÉÊ ËÄتÆÄ در ÄÅ کÂÃ یابراز م ·یدرصد است. دولت ھمچن

 یکار را بàá ·یھم ٢٠١۶ زییدر پا زین زیکرد و داØÙÚ ÛÜÝÞß یکرد اتیدر رشتھ زÕ Ö×Ó اÓÔ انیدانشجو

âãذر یزبان تäی .åæد çèاéê انجام

کھ در  یبشر بشر و مدافعان حقëì مورد ھدف قرار دادن فعاالن حقوق کند کھ یاشاره م ژهیگزارشگر و.69

í یمورد مسائل مختلفîïیاجتماع ای ðñòóیاز کشور کھ بھ طور نامتناسب یدر مناطق یو اق ôõö ÷øöی¿ 

م&ت#ÿ بھ  Èی یاقعو یقوم تیغالبا توûü ýþ اییو قضا یتیمقامات اùú یفقر و خشونت قرار دارند، از سو
 یا نگر	� �نن�� یھا در طول دوره گزارش ھمچنان %$ا�� ژهی. گزارشگر وش�� یم دی)عاالن ت�! ·یا
یدھد کھ مدافعان حقوق بشر ترک ذر ی'*�� کھ نش
" م افتیدر

86
یعرب ��و�� ا

87
چبلو ا

88
، کرد

89
� و 

 زیآم مسالمت یھا تی��ال یبرا ییو قضا یتیمقامات امن یاز سو یقوم یھا تیبشر اقل مدافعان حق�� گرید

� ا�� خوا�� یاز دولت � ��یخود مورد ھدف قرار گرفتھ و او عم� یھا تیتا از ھدف قرار دادن فعاالن حق

کھ  یناعادالنھ 34564 ژهیکند کھ گزارشگر 2 ی01ار/. دو-, اد+(   ·یکنند. در پاسخ بھ � یخوددار یقوم

خواند. یم بشر بھ <ن>ان م=افعان حق>; رااند  بوده می" دخیو :فر:9 یستیدر "اقدامات 78ور

  

%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-

%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-

%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85?popup1 
81

 http://sharghdaily.ir/News/92668/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-

%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C 
82

 http://www.bbc.com/persian/iran/2016/05/160516_l57_iran_schools_students_pupils_corporal_punishment  
83

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp@symbol=E/C.12/IRN/CO/2. 
84

 Ibid. 
85

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp@symbol=E/C.12/IRN/CO/2. 
86

 http://www.ahraz.org/report-on-the-situation-of-iranian-azerbaijanis-regarding-human-rights-juni-2016/ 
87

 http://euahwazi.blogspot.com/ 
88

 http://balochcampaign.com/ 
89

 http://www.kmmk-ge.org/@p=569&lang=en%20target= 
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 یھا یPیOMارش از دMN زمانی اKLموارد گزارش شده در دHIJ  شیدر FGرد اB CDEیھAچن ژهیگزارشگر و.70

حزب  شمرگھی` یروھایمتعلق _^ ن ش[\ یکھ ادعا ] یو اYZاد T UVWXانیا یتیامن یروھاین BیمQRSانھ ب

نگbcT defیکرد ا aیدموکرات gefhا ijklم یم ی(حدکا) ھ mظر nq .نز ا یکند rs یرسدtکھ رھبPحزب  ی

فا xy حvw شمرگھی` یروھاین یھا تیاعالم کرد کھ در نظر دارد تا فعال bcTیکرد ا aیدموکرات از  تیخود 

z{|}یا یحقوق و اھداف کbcT یدھد، ا شیافزاB ~90است. افتھی شی��ارد اف�
گزا���  Bیدر پاسخ خود بھ ا 

�ھا در  کھ بنا �� ��ا�� ی���� یھا م اقدامات الزم را در برابر گروه����� �ا�� است کھ ت�� bcTیدولت 

از جملھ ب¦¥ار¤£  ¢¡ ��� Pید�� bcTیا Bیدر چند شھر و شھرستان در مناطق اکثرا کردنش یتیامن ��یعمل

̄. ® ¬ال بودهمخالف مس»ª ©¨ § یھا گروه ش[\ یکھ ادعا م یمناطق 91اند انجام ´³ا²± د°
ھر  ژهیگزارشگر و 

 ÉیPÅÆÅÇÈیدر ھدف قربر ÄاÂ ÃÄ یPیکند تا ÀÁ ¿¾½ یم ¼یرا تشو bcTیدو طرف، و «º ¹ص¸· دو¶µ ا

 Ê یکشتنË ÌÍÎ اتÏÐÑÒی Ó ÔÕوندÖی×ھP و ØÙیافرادمس ÚÛÜÝیآم کھ بھ صورت مسÞ  ازßàßá âãیحق 

کðññ. یخوíîïï کننëì برداری éê بھرهمB  åæçèیäود در ا

71.òóôõگ ö ÷øیھا تیکھ اقل دھد یھا نش ùúûüی ýþÿ#% بھ  انی�� روانیرو�رو ھ�$�". ! دیشد یھا تیھمچ(سن با

و انیحیشناختھ 
د	' مانند �� تیر�� آن�� کھ سابقا ��)��� بوده ی��� ژهی(بھ و  تیکھ بھ ر�� ییاند)،

� Bییشناختھ ن���� &�نند آ�ھا  ھستند و طبق 23ا01 وبرور ضیو تبع دیشد یھا تیھمچ/.- با ,+* � Éییب

 Bی. در پاسخ خود بھ ارندیگ ی;:ار م ییقضا گردیخود ت89 پ یاعتقادات 4567 زیآم انجام مسالمت یبرا

را رد کرده K  انیحیاز جمÉ GH IJیمùúû یھا تیاEF یبرا تیDحدBC جادیا A@یزم گزارش، دولت ?ت<ام=> در

LMNی OP QP یغ یھا تیبھ فعال یخانگ یساھایاستPÅÆÅÇÈی RSTندھست مشÉ ھاUوVالزم را از  یچون م

WXات دوYاZYیاند. دولت ^[\] نکرده افتیدر یB _ ̀ aیازھایکند کھ ن یاد bcیا انیحیbcT و deش dfرآورg hچی 

وجود نداno." یخانگ یساھایاز جمنھ jk lmیجد یساھایکل جادیا Ëی iیبھ تاس یازی"ن

72.òóô٢٠١۶ژوئن  ٨ھد تا د ینشان م ژهیگزارشگر و یافتیدر یھا گز pq٧٢، حدا rsییب  tuvنw ux در ارتبیط

yzال{یی| زیآم مB م خوت در }~ �� بردند. یبازداشت
92

 ����������انھ، بازداشت و  یھا �الوه �� با
ھ¢¡ � کھ  یھ����� بھ �نبال ���ا��� bcTیمقام�� ا نکھیھمچنان �� ���� ا ژهیگزارشگر و Éییقضا بیتعق

ب®¬»a  ©ªی یھا در راستا خود محروم کند، کھ بنا بھ گزارش را از حق کار انییبrs یاز ¨§¤¦ اقت¥¤£
 افتیدر یا نگÀ¿¾ ک½½¼« یھا است، ¹ºا¸· ١٩٩١¶µ´ در س²³  صادر یانقالب فر±°¯ یعال یشورا

کðñ. یم
93

ÏÐÎ باÌÍÎ را  یم ییکھ شھروندان بÊË ییھا ھا انواع کÄ ÅÆÇ Ä ÈÉ شغل اÂÃیB Áیا  ÒÓاÌÍÑ دا
Ô ÕÖانیکند، از بستھ شدن کسب و کار متعلق بھ بھائ یمحد ×ØÙو کار یم تی ÚÛک ÜÝÞکند، بر صاح  ßàفش

ا. òó  یکسب و کار و اموال ðñھا م فیتîï راج کننìí و خêëستارخود ره èé یåãæç تا áâãäâان بھائ یم ôو

ھøùúû یگزارش، ÷ولت اشاõö م میپاسخ خود بھ ا üýوج گذش�% ش�" و  �یبا رژ گسترده �#�! یھا ی,þÿ کھ "با
در  انیبھائ تیاکثر ی�را ی$ن� طیساواک، ��
 یساز	ان 	�� تیPیسرکوب م&دم و مد در نقش آن��

�� انیی)�� کھ  "ب�� یLMN میھAچن bcTی���." دو�� � ی��� bcTیا� �اعتقادات خود ت'   یھرگز تن�

اند." ھ/+.- نگ+*( یÅÆÅÇÈ گردی`

، گزارشگر ٢٠١۶ژوئن  ٨ Aیدر ت@? Éییو جامعھ ب<= مییدر حملھ >; آ :89 67ا345و  اناتیصد12 0 یدر پ.73
 جییکرد کھ در آن بھ شدت OP QRS صادر MNیمذھب و KL یآزاد ژهیمشترک با DEFGHIJ و ھیBCیب aی ژهیو

قWX  یسخنگو اناتیشامل V اناتیب میکھ بھ دستور دولت صورت گرفتھ بود را محکوم کردTU. ا یو نفرت

 او د\]ید یبق اكبر ھاشمى رفسنجانى، را براÁاجمھور  iیدختر É YZیبود کھ در آن فائزه ھاشم ھییقضا

قرpq داno بود. دیمورد É hi jklmیefgکمال d بایÉ bcییاز رھبرa` ب_^ ی[یاز 
94

 rstیخانم ھ uvآز wv یپس 

xyz{ |y}یموقت �ا�~ کÉ ب�� ی[ی ���� یا���� ��ا�� م��� �یبھ دل ٢٠٠٨سال  رکھ د انییاز ھفت رھبر 

اعالم  ھیقوه ق��� یمھ، سخنگو ١٨  Aیدر �@? رفتھ ���. دار اویمھ بھ دماه  ١٣ Aیشد، در ت�� یخود زن���

 ٢٠١٢در سال  میکھ در دوران حبس کوتاه خود در زندکن ¨§ Éیخانم ھ¦¥¤ ھیقوه £ت¢ا¡ات  � میکرد کھ �

©ªی¯ر®آشنا شد، ¬» مورد  یبا خانم کمال آب ÅÆÅÇ Èچ´³ کھ ²±° ی µ³µ ¶·³ا د\]ید یاو ب¹¸ �یقرار خو º»می 
" بوده است.حیزشت و ÃÄ اری"کار a ÁÂی یÀ¿یÁ یزن¾½¼

74. ÅÆ ÇÈم ÉÊËÌË ٢٠١۶ادعا شده کھ از É١۶٩ ÍÎÏÐ ÑÒÓÍÎÔ رز ÕÖ×ÐیÉ ییقضاÉ یو س¿Àیا یbcT ØÙ شکاراÚھی 

نماز جمعھ  یھا çèé ژæئâã äå جßàá ۴ماه مھ Þ ١٨ میب ھا اند. طبق گÝاÛÜ سخن گفتھ ییجامعھ بھا

êëìیروíî ïðیبھ باور ñòییجامعھ بھا یاع  óôõö÷لھ کردند، آنھا را محکوم کøùیú ûنüý  را مورد انتقاد

þ ÿ" $است کھ تظاھر بھ مذھب  یساختگ ی��یحزب س �یدر ا��  ییب�! مییقرار دادند و ابراز کرد�

  
90

 http://pdki.org/english/report-on-clashes-between-pdkis-peshmerga-forces-and-irans-irgc/ 
91

 http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160625_an_iran_sepah_kurd_clashes 
92

 http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/most-recent-backlash-against-bahais/. 
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 http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf. 
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 http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/most-recent-backlash-against-bahais/ 
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. یبو	� ��#
95

آ روزنامھ �تعداد   جامعھ  �منتشر کردند کھ در آن اعضا یی�� ادداشتیھا مق�� و  ا

�� کردند یم��� م �انیرا بھ �&%ن�� ا ییب��" �� ,یو خشونت +* ت() زدند ی" مستی' یو بھ آنھا ب�چ

و یم  تیو فAB@? <=>بھ;ت:ان  9یعل 8یتحر بیھ67تر داد 53 ت34 12یمذھب 0 /. وآ-اد ژهیکردند. گزارشگر

 CDی"ا آنھاE  FGH IJ 8یجامعھ را KL MNOھد، یخطرناک قرار م اریپرتP یکھ ح ییجاQR  STا UVWم XY

.ردیقرار بگ دی]Zرد تھد
96

نlرjk  تیاشاde fge hi "مسabc �انیا دولتگزا`_^  Eیا" در پاسخ خود [\ 

uv خود rstاست." یدولتqیغ وھا تیشده توop شmn انیب

کنند کھ  یدھند، ھمچ��� اد�� م یم �ی���� را تشک یمذ�� تی��� Eیتر کھ ب��~ ران،یمسلما{|} اyz سwx ا.75

آت در کاب ،یدولت رتبھ یعال وھا آنھا �� �� پست کیش ھم واع�� �انیمقام�� ا منصوب  ���یاز ��لھ و�ا

در من´²³  ی±° م¯ا®ساخت  وھا تی¬ون »ª در مورد م©¨§¦ ینگران بیکنند. آنھا ¥¤£¢ یاس¡ �ام �� �ی

µ ¶·¸¹ عھیعمºیشامل تھران، و ا¾½¼« و  ن،ی� ¿À ÁÂبیاعد ÃÄ النÅÆم یالوقوع ف ÇÈدÉ یکھ دولت  ÊË کند

ت تار اند. اند، اÖ×ÕØ کÓÔÕ دÑÒ دÐشÎÏ یستیترور وھا تیÌÍال  ونفر از اعضا ١٨، ٢٠١۶ 9یÙ ۵ ÚÛÜید

ÝÞß ارسال کردند و در آن نîïðñ îñ òóð  شورìí وزاé êë وا نæçè �انیا یاسالم وطã äåجلس âوàá ا

م$�" �  بیدر چند یمقامات از تجمع ن*�)�&ار�# !ÿ وqیü ýþسالøùúû و ج÷وگ یõöاôجانھ سن 8یشدن 

97کردند. تیفطر �� دیاقامھ نم�� 
 وب	� گرید ��ا%جا��
�'�� ����  CD١٠  �یاست "ب یدولت م�� 

� تھر��اھل سنت در کشور وجود دارد و تعداد اھل سنت در �� بیکند. دو23 01/. ینم 9یساخت -,+(  � 

 9ی"بھ حاش وھا برا منعکس ک@@?< ت=> تختیھا در پا ی;: ومعتقد است کھ درخواست ساخت م789 456

AB CDانEی F" یھا" وGHج I ھا"  ی;: ییمسلمانان کھ باعث انزوا و افراط گرا ن�یتفرقھ در.JKا

نفر  ٩شھر [د\]Z  ییگزارش دادند کھ مقامX YSنUVW رST وبشر حPQR وھا ، Oر٢٠١۶MNاوت  Ù Lیدر تال.76

محکوم کرده اst را اعno pqr کھ دادگاه انقالب lm اjk یستیمتھم بھ اقدامات ترhi یabc defdg احتم^` _^ 
اند. کرده

98
عنوان یک گروه از فعاالن  شود اکثر افراد اعدام شده کردھای سنی بودند کھ خود را بھ گفتھ می 
آز وزا�� ا���ات کردند.  { را ~{ میکردند و اتھاماِت ع|}y zو آمیز سux مwرuv می مسالمت در ھمان ر

 وھا تی" مس��� ��الوqی" و "تکفی"سلف وھا بھ ���� �� یرا کھ اد�� � انیdg geدار یاعدام ���� �انیا
کرد. دییتا را ¥¤£¢ د¡شت � ،حکو�� 9یم������ �� یستیترور

99
¬ بھ د»ª  کھ بنا بھ گزارش یک©¨§ انیدر ¦ 

اھل سنت کردستان بود کھ در ابتدا بھ اتھامات محاربھ، "اقدام  یdgدار 8ی ،وشدند شھ°ام اح¯® ختھیآو
 �یخو 9یÄوکÆ ÆÇتÅاÄات ÂÃ واحمد وو محکوم شº»¼ .½¾¿ ÀÁ ینظام" ¹¸·ان 9یعل ¶ی" µ "ت´³ی²± تیامن 9یعل

 بیمعا وبشر حPQR وھا اھل سÓÔ است. گروه وفعال صÏÐ ÑÒ 8یکھ او  Î بÌÍو اعالم È ÉÊËرا رد کرد

 گر،یانتظâã اáدßà ددر  یمسÝÞان ÛÜ انیھا زندان محاکمÙÚ ده بیØ ھ×ÕÖ واحمد ومحاکمھ آقا ندیفرآ وجد

äåب æçèé کھ بنا بر گزارش یاز کسان یاز êëدر ت ëìیÙ L  ٢٠١۶اوت íîرï ðñòóم ôõ اند. برادر  اعدام شمند

ö÷øواحمد و، ùúحû üûوبھر، ý عالþ ÿ&در  یستیترور وھا تیمتھم بھ دست داشتن در $ع�! گریھمراه با پ

 ژهی
( بھ گزارشگر و وا س	��#ده وھا و مادرش ھر دو �% نامھ واحمد واعدام ��. ��� ٢٠١٢سال 

را مستند کردند و از مقامات خواستند تا در حکم  واحمد وحقوق در پر'��� �� ونوشتند، موارد نقض ��
��� ��  وجد وھا یقبال نگران زین ژهی.ظر کنند، و گزارشگر و دی��� واعد�" �� �خود در مورد احک�� ا�)�

راز  رده بود.بھ دولت اب
100

افراد نا67ر45  نکھی3	 � ی2دعاھا 01/ 9یگزارش، دو-, +* بیدر پاسخ خود بھ ا 

ا " یIکند کھ GHھا EF یم حیA BCD ت@? یبشر بود<= را رد م >عا;: حق89 " وویتکف یستیگروه ترJK 8یا

 LM تھ و  ٢١بودندNک OP ۴٠نفر Q اند.  کرده یرا زخم گرینفرR انیدولت� STUVبی  W XYکZ[کند کھ  ی

̀ بود_^. یعادالنھ داد[\ ندیمتھمان از حق خود نسبت بھ فرآ aمحر

 �یو  وگنrبqr ینعop اللھ �یمختلف، از جمijkl mn تی��� وھا فfgh رویمسdeانbc پ ویھا، سا بنا بھ گزارش.77
sسان،ی بییtط  ا uv wuxyzا�جا�� از م�ا�~ ن}{ |}وق یعیوس فیھ�� �� بیھ�� ��� بشر، از جم�� ���� 

 و، رھبر٢٠١۶ژوئن  هو شکنجھ رھبران جامعھ روبرو ھستند. در ما وویج���� و دستگ وھا گ������

sکھ  یمورد اصالح ¨§ ¦ا¥¤£ ¢¡اس 8یدر وا�� �رد �� تو از  �انیاز رھبر � وا در ���� ارسانی بیی

ک�
. تیشناسد ح°¯ یم تیآن را بھ ®¬ ی»ید وباورھا کند و یرا منع م بییs بیا روانیª 9یعل ©یتبع
101
در  
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 https://www.radiozamaneh.com/278692  and http://khavarestan.ir/news/62023  and 

htt
p://www.farsnews.com/newstext.±²±³nn=13950231000553
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 http://shaheedoniran.org/english/dr-shaheeds-work/most-recent-backlash-against-bahais/ 
97

 http://www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160705_l39_sunns_mosque_majlis 
98

 https://www.iranhumanrights.org/2016/08/iran-executes-kurdish-prisoner-despite-claim-of-forced-confession/ 
99

 http://www.bbc.com/persian/iran/2016/08/160803_l77_takfiri_arrest 
100

https://hra-news.org/fa/letters/a-185; http://hesarr.com/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-

%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%EF%BA%B7%EF%BB%AC%EF%BA%AE%EF%BA%8D%EF%BB%A

1-%EF%BA%8D%EF%BA%A3%EF%BB%A4%EF%BA%AA%EF%AF%BC-

%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C/. 
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 https://www.iranhumanrights.org/2016/06/yarsan/ 
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´ µ¶ یپاسخ·  ̧ ¹º» ¼½ا¿¾ان گزارÀÁÂرسم ی Ã یو عمل یاست کھ "موضع مورد دو فÄÅÆ  ·یا روانی... در

ÇÈÉÊËÌ آنھاست." یاحترام بھ اعتقادات و حقوق

IV.ھا گیری و توصیھ نتیجھ

 کھ امکان یاسیو تحوالت س ینیاز مراحل تقن یتعداد ژهیقبل، گزارشگر و یھا زارشگزارش و گ نیدر ا.78

اند را برجستھ کرده  فراھم کرده ÍÎÏیا یاسالم یحقوق بشر در جمھور تیوضع یبرا یا دوارکنندهیام

کھ  ست،ا یاصالحات در قانون مجازات اسالم بیو تصو حھیال سینو شیپ یشامل بررس نیاست. ا

  کھ ییھا کننده اعدام رهیتواند بھ کاھش در تعداد خ یکمک کند و م اتیاز حق ح تیماح تیتواند بھ تقو یم

 یدادرس نییشامل اصالحات بھ آ نیموارد ھمچن نیمستند شده منجر شود. ا ÍÎÏیظرف دھھ گذشتھ در ا

کمک کند. نھعادال یدادرس ندیبھ فرآ یاز حق دسترس تیحما تیتواند بھ تقو یاست، کھ م یفریک

 یبندیدھد کھ عدم پا ینشان م دوره گزارش نیدر ا شده توسط گزارشگر افتیحال، اطالعات در نیبا ا.79
کھ  ینیشده توسط قوان ینیب شیپ یھا تیحما فیباعث تضع ییو عدم اعمال قضا یتیتوسط مقامات امن

 یبرا دیشد یھا تیمحاکمھ عادالنھ و ممنوع یھا نیاز حقوق متھم محافظت کنند، از جملھ تضم توانند یم
مجازات  دیجد نیمتذکر شد کھ قوان دیÐÑ نیشده است. ھمچن انیزندان ھیعل یاستفاده از شکنجھ و بدرفتار

بشر سازمان ملل  مسائل مطرح شده توسط دستگاه حقوق نیتر از مھم یبھ برخ یفریک نییوآ یاسالم

از  یبرخ یفریک یدادرس نیینگھبان در آ یشورا یاعمال شده از سو راتییکند، و تغ ینم یدگیرس

بشر، فعاالن  نگاران، وکال، مدافعان حقوق از جملھ روزنامھ ران،یجامعھ ا یاعضا نیرتریپذ بیآس

را بد×Ö  شوند یÔÕبرو م یÒÓ تیامن میکھ اغلب با اتھامات جرا یو قوم یمذھب یھا تیسیاسى، و اقل

کند. یمحافظت رھا م

 یِ جرم ÛنÚار قیاز طر ÍÎÏیبشر ا حقوق یØÙملل نیھمچنان بھ نقض تعھدات ب یمفاد قانون مجازات اسالم.80

بھ عنوان جرم  یßàملل نیب نیÝÞ تحت قوان یگریاعمال د ایو  ،یحÜوق اساس زیآم مسالمت یریبھ کارگ
زنان و  ان،دختر ھیعل ضیھمچنان بھ تبع یدھد. قانون مجازات اسالم یادامھ م است شناختھ نشده

را نقض  یßàملل نیو ب یâã یقانون یھا کھ محافظت یáسان ن،یدھد. عالوه بر ا یادامھ م یمذھب یھا تیاقل

قوه  یاز جملھ توسط اعضا ،یرانیاز مقامات ا یتوسط برخ بشر حقوق یکھ نقض جد ییکنند، در فضا یم

از مجازات برخوردارند. تیکند ھمچنان از مصون یم ھیرا توج ھیقضائ

 یکھ ھدف آن بررس یینوپا یکھ توسط دولت برداشتھ شده و گفتگو یقانونگزار یھا æç وجäå گام.81

 یاسالم یھا در جمھور کھ بنابر گزارش ییھا از مجازات اعدام است، آمار اعدام ÍÎÏیمحاسن استفاده ا

 ژهیوراستا، گزارشگر  نیمانده است. در ھم یدر حال وقوع ھستند ھمچنان نگران کننده باق ÍÎÏیا

 یا شھیمشترک در مورد علل ر یھا دگاهید یخواھد تا بھ بررس یم ÍÎÏیصرانھ از مقامات اھمچنان م
 ریدر مورد تاث ھا دگاهیدبررسی بھ  نیو ھمچن ران،یدر ا اتیسوء استفاده از مواد مخدر و ارتکاب جنا

 چیھ کھ ودخواھد متذکر ش یم نیبپردازند. او ھمچن مورد مواد مخدر کشور در یھا استیس یباéدèرندگ

 ریتاث یمطالعات تجرب چگونھیھا وجود ندارد. و ھ اعدام یاز اثìات باëدêرندگ ی"شواھد قابل اعتماد

 نظم و یمجازات موثر و سرمشق در کارزارھا کیتر بھ عنوان  گسترده اسیمجازات اعدام را در مق

با مواد مخدر ÍÎÏیقانون" مانند مبارزه ا
102

 یبررس کیحال،  نیقرکر ندکده است. با ا ی، مورد بíرس

تواند  یسوء استفاده از مواد مخدر در کشور م شیو افزا یقانونریمواد مخدر غ ندهیبز ھجوم فزا عیسر

ارائھ کند. دهیپد نیدولت بھ ا کردیرو رینسبت بھ تاث یاطالعات

تمام  یخواھد تا استفاده از مجازات اعدام برا یم ÍÎÏیھمچنان از مقامîï ا ژه،یگزارشگر و ن،یبنابرا.82
ßملل نیب نیñò تحت قðان یمیجرا àشوند را متوقف کند و از مقامات  یمحسوب نم می" جرانیتر ی"جد ی

با مواد مخدق در  زهاصالح قانون مبار یبرا یو óô یßàملل نیب نفعانیبا ذ یخواھد تا ھمکار یم ÍÎÏیا

قرار  ی÷ö مورد بõرس ،آن است نیاز طرف یکی ÍÎÏیبشر کھ ا حقوق یßàملل نیب یھا ونیکنوانس یراستا

ßملل نیب نیاست ùú تحت قøان ینیمقامات در قوان نظردیدھند. او در ادامھ خواستار تجد àجب  یûمست

را کنار بگذارد و  یمقطع اصالحاتخواھد تا  یاز دوü ýþ نیھمچن یشوند. و یمجازات اعدام محسوب نم
است کھ در زمان ارتکاب جرِم مستوجب مجازات اعدام  یآن افر!ÿ فیاعدام نوجوانان بزھکار، کھ تعر

و شرط ممنوع کند. دیسال سن داشتند، را فورا و بدون ق ١٨ ریز

بشر  المللی حقوق نجامی است کھ عدول از تعھدات بینگزارشگر ویژه ھمچنان نگران اقدامات در حال ا.83

و دسترسی بھ اطالعات محسوب آمیز،  ھای بیان، تشکل، تجمع مسالمت در راستای احترام بھ آزادی

102
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of the High Commissioner, page 70. 
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ھا و  ھای رسا�� کھ "آزادی عقیده و بیان، فعالیت کند کھ با وجود ادعای دولت ه میشوند. او اشار می

 ھایی کھ اجرای مشروع حقوق فوق الذکر شود"، فعالیت آمیز ھمیشھ محافظت می آزادی تجمع مسالمت

ھای دولت متمرکز ھستند،  اقدامات و سیاست کھ �) ا'�%اد ازھایی  شوند، از جملھ فعالیت محسوب می

ھایی ��  خواھد تا جنبھ گزارشگر ویژه از مقامات ایران میشوند.  ا متحمل اتھامات امنیت ملی میغالب

ایران را تقویت کنند تا اطمینان حاصل کنند کھ افراد از اعمالی کھ تبادل  ١٩٨۵قانون مطبوعات سال 
ائل عمومی و سیاسی بین شھروندان، امری کھ برای محافظت از آزاد اطالعات و عقاید در مورد مس
ھایی  خواھد تا جنبھ شوند. او ھمچنین از دولت می کند محافظت می سا�2 حقوق حیاتی است، را مختل می

ھای  ھا را کھ حقوق افراد نسبت بھ تجمع با افراد ھمفکرشان بھ قصد ترویج فعالیت از سیا��

.نند مورد تجدید نظر قرار دھندک آمیز را تضعیف می مسالمت

در آموزش �  یزنان و نابرابر ھیبھ دو م
ض
� خش
نت عل 	دگیرس یبرا ریاخ یھا گزارشگر از تالش.84

 یدر راس� نیکند. او دولت را نسبت بھ ادامھ اصالحات قوان 	استقبال م یپرورش و مشارکت اقتصاد
برابر و  یرمحافظت از برخوردا ی�$) برا 	پ وی( 	جھان یا دوره 	خود و تعھدات بررس 	تعھدات قانون

حرکت، کار، و حق  یاز جملھ حق آزاد ،یو اقتصاد ،	اجتماع ،	��یس ،	حقوق مدن کامل زنان  از

کند. 	م قیدر محل کار، تشو ژهیبھ و ض،یاز تبع یآزاد

 	رسم انیاد روانی"حفظ حقوق ھمھ پ یبرا #��یاست کھ در ا 	گزارش، دولت مدع نیدر پاسخ بھ ا.85

وجود دارد  #��یدر ا 	مذھب یھا تیکھ برحقوق اقل ییھا تی(ال، محدود نیکند. با ا 	طبق قانون" تالش م

در  	قانون یاھ تیاز حما 	مذھب یھا تیکھ باعث حذف اقل 	است. اقدامات 	باعث نگران قایھمچنان عم

 ایو  شوند رم ،ررسم ریغ انیاد روانیپ ژهیبھ و ،یاقتصاد ای راجتماع ،ر��یس ،رحقوق مدن زمینھ
 #��یکنند، ھمچنان ناقض تعھدات ا رآنھا وضع � دیمظاھر عقا ایبر انجام ��اسک  ژهیو یھا تیمحدود

 روانی. پرندیبگ رارق رمورد ب�رس دی) است و باICCPR( ر��یو س رحقوق مدن رالملل نیب ثاقیتحت م

و مشارکت در  �یایبھ علت ن ییقضا گردیو پ یریھمچنان در مورد دستگ ررسمریو غ ر�ذاھب رسم

گزارشگر از ��ا�ات  ن،یدھند. بنابرا رگزارش � ،رجوامع خود، از جملھ در منازل شخص رامور مذھب
�یخواھد ا رم� راقدامات نکھیشود، و , رم زی+*& نیا ایانتخاب مذھب  یآزاد "امل مانیا ایمذ �  یآزاد ن

 مانیا ایبر اساس مذھب  ایو  ،کند تحمیل می انیاد ری0/ بر انجام مناسک سا یا ژهیو یھا تیکھ محد.-

و  رحقوق مدن رالملل نیب ثاقیم ٢۶محافظت برابر تحت اصل  نیشود و ناقض تضم رقائل م 1یتبع
بشناسند. تیاست را بھ رسم ر��یس

خودسرانھ،  یھا یریدر مورد دستگ رقوم تیجوامع اقل یاعضا یھا گزارش افتیگزارشگر از در.86

 ،یاقتصاد ،رکھ حقوق اجتماع یا محافظت شده یھا تیانجام فعال لیبازداشت، شکنجھ و محاکمھ بھ دل
کھ این موضوع خواھد  رکنند، ھمچنان نگران است. گزارشگر از مقامات م رم جیرا ترو ر5 34ان رفرھنگ

ت6اند اساس  رھ متنوع مجامع کیگفت و گو و مشارکِت ھمھ شھروندان در  را بھ رسمیت بشناسند کھ

از  تیحما تیتواند در جھت تقو رم نیکند و ھمچن رشود کھ بھ فقر و توسعھ توجھ م یداریپا یھا طرح

?ا<=  نانیاطم اکند ت رم قی. >; در ادامھ مقامات را تشو:79ا78در کشور گام  رقوم یھا تیحقوق ھمھ اقل

.ردیگ رشود و مورد احترام A@ار م رمحافظت م #��یا ھای بخش نیرتریپذ بیآس یکنند کھ حقوق اعضا

شده در  رفتھیپذ یھا ھیکامل توص یبا اجرا تواند رمجددا اعتقاد راسخ خود را کھ دولت م ژهیگزارشگر و.87

بشر  حقوق تیدر وضع رقابل توجھ زGHیبھ F ران،یا ٢٠١۴آر) سال  رپ وی( رجھان یا دوDE ربررس BCینت

 یو برا شتریب یگفت و گو یLM درخواست خود برا ن،ی. بنابرادارد رکند را ابراز م جJKیا یکIور بھبود
NOP ورQR یسفر بھ STسازنده  یھا راه افتنیآر و  رپ وی یھا ھیتوص یاجرا یبحث در مورد برنامھ دولت ب

 #��یا یھا سازمان ملل کھ ممکن است بتوانند از تالش ژهیو یھا ھیرو ندگانینما ریگزارشگر و سا یبرا

نظارت XY در زمینھ شش سال کار  بای. بعد از تقردکن رم دیUVVW را تجد تیآر حما رپ وی یاجرا یبرا

 تیمعتقد است کھ وضع ژهیرابطھ سازنده با دولت، گزارشگر و کی جادیکشور و ا بشر در حقوق تیوضع

کھ شالوده  رملموس جین\]ھا و  با تالش دیاعتماد را دارد، کھ با یمقدار لیاقت #��یبشر در Z حقوق

ش_^. تیتقوکند  رمحسوس را فراھم م ش[فتیپ

   

    


