
سازمان ملل متحد
و نقض حقوق بشر در ایران

ایرج مصداقی

نشر پژواک

استکهلم -سوئد
زمستان ۲۰۱۲ میالدی - ۱۳۹۰ خورشیدی

I



سازمان ملل متحد

و نقض حقوق بشر در ایران

ایرج مصداقی

چاپ اول
زمستان ۲۰۱۲ میالدی - ۱۳۹۰ خورشیدی

استکهلم - سوئد

www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com

ISBN: 978-91-979634-1-1 
 © Iraj Mesdaghi

نشر پژواک

II



این مجموعه 

که دست آورد سال ها تالش من در راه شناخت حقوق بشر در جهان 

و نقض آشکار  و  ستمگرانه ی آن در میهنم است، 

به خاطره ی تابناک همه ی فعاالن جان باخته ی حقوق بشر 
به ویژه 
پروفسور کاظم رجوی، 
محمدجعفر پوینده و مهرداد  کالنی
 اهدا می شود
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پروفسور کاظم رجوی 
مدافع بزرگ حقوق بشر

 
پروفسور کاظم رجوی متولد ۱۳۱۳ در طبس، دارای دکرتای 

حقوق از فرانسه و عضو هیئت علمی انستیتوی عایل حقوق 

بنی الملل دانشگاه ژنو، در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۹ در نزدیکی 

خانه اش در کوپه هدف شش گلوله قرار   گرفت و در دم جان 

سرپد. وی از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ مقیم فرانسه بود و سپس 

در سوئیس اقامت گزید و پناهندگی سیاسی گرفت.

پرفس���ور رجوی پس از انقالب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ اولنی 

نماینده ی ایران در مقر اروپایی س���ازمان ملل متحد در ژنو 

و سفير اکرديته ایران در کشورهای آفريقايی فرانسه زبان بود؛ 

اما در سال ۵۹ در اعرتاض به آنچه »سیاست های سرکوبگرانه« خواند، استعفا داد و متعاقباً به فعالیت علیه 

اعدام های دسته جمعی و بازداشت های خودسرانه و شکنجه در ایران پرداخت. 

علی رغم عدم شناخت نهاد های بنی المللی و نحوه ی کار آن  ها در میان جامعه   ی ایرانی و اپوزیسیون آن، در 

اثر کوشش های وی، اولنی قطع نامه های ملل متحد در کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حقوق بشر و 

مجمع عمومی ملل متحد و سازمان بنی المللی کار در محکومیت نقض حقوق بشر و حقوق کارگران ایرانی 

صادر شد و به همنی دلیل او مورد   کینه ی مقامات جمهوری اسالمی واقع شد.

سال ها فعالیت من در  شاخه های مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل و دیگر نهادهای بنی المللی مرا از 

نزدیک با فعالیت های او برای محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و دفاع از قربانیان آن  آشنا   کرد. 

ب���دون تالش های دکرت   کاظم رجوی قطعاً ما در جایگاهی که امروز قرار داریم نبودیم. دولت جمهوری 

اسالمی بارها طرح ترور او را برنامه ریزی کرد و در نهایت یکی از پیچیده  ترین برنامه های تروریستی خود 

را با اعزام دو تیم ترور و بسیج چند دیپلمات عایل رتبه  به مرحله ی اجرا رساند و یکی از جانشنی ناپذیرترین 

شخصیت های ایرانی در رابطه با حقوق انسانی مردم میهن ما را از میان برد.
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محمدجعفر  پوینده 
خدمتگزار حقیقت و آزادی 

محمدجعفر پوينده، نويسنده، جامعه شناس، مرتجم و یکی 

از مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۳۳ در روستای اشکذر 

یزد به دنیا آمد و در سن چهل و چهار سالگی در آستانه ی 

پنجاهمنی سالگرد انتش���ار اعالميه ی جهانی حقوق بشر 

در هجده���م آذر ماه سال ۱۳۷۷ توس���ط ماموران وزارت 

اطالعات به قتل رسید. پوینده پیام آور حقوق بشر در ایران 

بود و پیش از آن که به قتل برسد کتاب های »اعالميه حقوق 

بشر و تاريخچه آن« اثر گلم���ن جانسون و فدریکو مایور، 

»پرسش و پاسخ در باره ی حقوق بشر« اثر ليا لوين و پیکار 

با تبعیض جنسی، نوشته ی آندره میشل را به فارسی ترجمه 

کرده بود. وی از اعضای مؤثر   کانون نويسندگان ايران بود و نقش چشمگریی در تهیه و تدوين نامه   ای  

ک���ه در اعرتاض به قتل بی رحمانه ی سعیدی سریجانی از سوی نویسندگان ایرانی امضا و به »منت ۱۳۴ 

نويسنده« معروف شد داشت.  از جمله آثار ادبی، فلسفی و اجتماعی که در طی عمر کوتاهش به فارسی 

ترجمه کرد می توان به کتاب های زیر اشاره کرد.

تاریخ و آگاهی طبقاتی، گئورگ لوکاچ -جامعه ش���ناسی رمان، گئورگ لوکاچ - زبان شناسی اجتماعی، 

ژان لوی��ی کالوه - سیاست ملی کتاب، آلوارو گارئونز -سودای مکالمه، خنده، آزادی، میخائیل باختنی- 

آموزش و تربیت کودکان، آنتون سمیونوویچ  ماکارنکو-راه زندگی، آنتون سمیونوویچ ماکارنکو- سپیده دمان 

فلسفه تاریخ بورژوازی، ماکس هورکهایمر-جامعه شناسی ادبیات، لوسنی گلدمن- در شناخت اندیشه ی 

گلدمن، س��امی نع��ر- کابوس اقتصادی، ویویان فورس��ر- مکتب بوداپست، فرانس��وا ریویر، گئورگ 

ل��وکاچ و...- درآمدی بر ه���گل، ژاک د اونت-هگل و اندیشه ی فلسفی در روسیه، گی پالنتی بونژور- 

مقوله های فلسفه ی معاصر شوروی، گی پالنتی بونژور- اگر فرزند دخرت دارید، جانینی بلوتی- درآمدی بر 

جامعه شناسی ادبیات، تئودور آدورنو- تاریخ مبارزات فلسفی در شوروی، رنه زاپاتا- زنان از نگاه مردان، 

بنوات گری- پری دخرت، انوره دو بالزاک- گوبسک رباخوار، انوره دو بالزاک- آرزوهای بربادرفته، انوره 

دو بالزاک
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برای زندانی ای که بدترین و وحشیانه ترین ش���کل های نقض حق���وق بشر را تجربه می کند، 
پ���ژواک ناله هایش در مجامع بنی المللی و آگاهی جهانی���ان از رنجی که می برد، التیام بخش 

دردهایی است که گاه توصیف اش نیز ناممکن است.
 

من در دوران زندان و به ویژه از سال ۶۳ به بعد   که موضوع تصویب قطع نامه های نقض حقوق 
بشر در ایران، در مجمع عمومی و  کمیسیون حقوق بشر؛ و انتخاب نماینده ی ویژه ی دبری  کل 
ب���رای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ای���ران به روزنامه های رسمی کشور راه یافت، با 
اشتیاق آن ها را دنبال می کردم و   گاه ناگزیر در مورد شایعاتی که در ارتباط با کارکرد، تأثریات و 
ضمانت اجرایی این قطع نامه ها به دلخواه زندانیان تولید و پخش می شد، با اطالعات اندکی 

که داشتم توضیح می دادم.
در تنهایی هایم و به ویژه در دوران طوالنی حبس در سلول های انفرادی گوهردش���ت و اوین، 
یکی از آرزوهایم ش���رکت در مجامع بنی المللی و پرواک صدایی بود که در میدان های تری، بر 

چوبه های دار، در راهروهای مرگ و بر تخت های شکنجه خاموش شد.
 

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و پی آمدهای آن در زندان، دیدار های سه گانه ی رینالدو 
گالیندوپل نماینده ی ویژه کمیسیون حقوق بشر از اوین و گوهردشت و عدم انعکاس بزرگ ترین 
جنایت تاریخ معاصر و نقض گسرتده ی حقوق بشر در ایران در گزارش های وی، مرا بیش از 
پیش با واقعیت دستگاه های نظارتی سازمان ملل و پیوند ناگسستنی آن ها با قدرت آشنا   کرد.
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***
پ���س از آزادی از زندان آرزویم جامه ی عمل پوش���ید و توانست���م بارها در اجالس ساالنه ی 
کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حضور یابم و به عنوان یک زندانی از بند رسته صدای 
رفقای���م را پژواک ده���م و در نشست های جانبی سازمان های غریدولت���ی در مورد آن چه در 

زندان های جمهوری اسالمی و میهنم می گذشت روشنگری کنم.
 

در مرداد  ماه ۱۳۷۵ و در جریان چهل  و هشتمنی اجالس عمومی کمیسیون فرعی حقوق بشر، 
وقتی نامه ی مهرداد  کالنی را خواندم که در اسفند ۱۳۷۴ از درون سلول انفرادی »آسایشگاه« 
اوین خطاب به کاپیتورن نوشته و فریاد زندانیان سیاسی واقعی میهنم را به گوش او و جهانیان 

رسانده بود، دیری از خاموش شدن صدای دلنشنی وی نگذشته بود.۱ 
م���ن در بهار ۱۳۷۵در جریان تحویل نامه ی مهرداد ب���ه کاپیتورن و برخورد انفعایل او بودم و 
نسبت به دستگاه  نظارتی ملل متحد و امثال کاپیتورن توهمی نداشتم اما می دانستم که باید این 

صدا را پژواک دهم تا جهانیان بدانند بر ما چه می گذرد.
هنگامی ک���ه زنده یاد ابراهی���م صرفتی )۱۹۲۶- ۲۰۱۰( که  بیست و هفت سال ش���کنجه و درد 
و رن���ج را در زندان های مراکش تحمل کرده بود در هم���ان اجالس عصازنان به سویم آمد 
و مهربانانه درآغوش���م گرفت و اشک هایش را با گوشه ی آستنی اش پاک کرد، احساس کردم 

صدای »مهرداد« کار خود را کرده است.
***

پی���ش از باب ش���دن ارتباطات گس���رتده ی اینرتنتی و سایت های خ���ری و حقوق بشری که 
»کمپنی های« حقوق بشری به مدد بودجه های هنگفت بنی المللی راه اندازی نشده بود، همه ی 
ت���الش من تهیه ی اسن���اد و مدارک نقض حقوق بشر در ای���ران و تحویل آن ها به نماینده ی 
ویژه،گروه های کاری، گزارش���گران موضوعی و دستیاران آن ها بود. این اسناد،گاه متجاوز از 
هزاران برگ می شد. در آن دوران تنها سازمان مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت، بنی الملل 
بهاییان، جامعه ی دفاع از حقوق بشر و تعداد معدودی از شخصیت های منفرد ایرانی که در 

سازمان های بنی المللی اشتغال داشتند در این زمینه فعال بودند.  
در طول ای���ن دوران من با نماینده ی ویژه، گروه های کاری و گزارش���گران موضوعی و دیگر 
کارشناسان حقوق بشر بارها به گفتگو و تبادل نظر پرداختم و در جلسات  کاری شان شرکت 

۱-منت نامه ی مهرداد   کالنی به کاپیتورن که از  کتاب »قهرمانان در زنجری« برگرفته شده را در صفحه ی ۳۵۷   این 
کتاب بخوانید.
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ک���ردم؛ هر  آن چه را   که فکر می ک���ردم در راستای به ثمر رساندن مأموریت ش���ان مؤثر است 
برای شان فراهم آوردم و هر بار، هیهات...  اما هرگز خسته نشدم و در این راه دست از تالش 
نشستم چرا که باور داشتم برای احقاق حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در میهنم، این کاری 

است که باید انجام دهم.
***

در کنار همه ی معامالتی که در سطح  بنی المللی برای پایمال کردن حقوق بشر صورت می گرید، 
»ایده ی حقوق بشر نيرويى اخالقى و قدرتى محرک را در دنياى معاصر به وجود آورده که به 
سختى می توان در مقابل آن مقاومت کرد.« مبارزه ی مردم و فعاالن حقوق بشر برای استیفای 
این حقوق، باعث سقوط دولت های متعدد و   گریز دیکتاتورها در گوش���ه و کنار جهان ش���ده 

است.  
 

علریغم شناختی که از دستگاه های نظارتی ملل متحد و ارتباط آن ها با قدرت دارم هنوز بر این 
باورم که رجوع به سازمان ملل متحد و نهاد های نظارتی و مکانیزم های حقوق بشری آن، یکی 
از راه های اعمال فشار به دیکتاتوری هاست، و در برخی موارد می تواند محدودیت هایی را در 

استمرار نقض حقوق بشر برای شان ایجاد  کند.
ش���ناخت کارکرد دستگاه نظارتی سازمان ملل متحد و مکانیزم های مورد استفاده ی آن، این 
امک���ان را برای عالقه مندان و فعاالن حقوق بش���ر فراهم می آورد تا بتوانند با ایجاد ارتباط، 
حداکثر تأثریگذاری را بر سیاست ها و برنامه ریزی ها و مصوبات نهادهای حقوق بشری سازمان 
ملل متحد داشته باشند. این تأثریگذاری، به خصوص در ارتباط با دفاع از قربانیان نقض حقوق 

بشر و بهبود نسبی وضعیت  آنان اهمیتی مضاعف می یابد.
 

بایست���ی پذیرفت که جدا از تمایالت غرب و سازمان های بنی المللی برای تعامل و سازش با 
نظام جمهوری اسالمی، کوتاهی و عدم ش���ناخت نریوهای اپوزیسیون و ندادن بهای الزم به 
سازم���ان ملل متحد و مکانیزم های حقوق بشری آن، بسرتی مناسب برای فریب دستگاه های 

نظارتی از سوی دولت جمهوری اسالمی به وجود آورده است.
 

یکی از دالیلی که مرا به تهیه ی این مجموعه تشویق کرد، آگاهی از فقدان شناخت الزم در نزد 
برخی از فعاالن ایرانی شناخته شده ی حقوق بشر از مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل و 
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کارکرد نهادهای نظارتی آن است. 
در این گزارش عالوه بر این که در مورد چگونگی تشکیل سازمان ملل و مکانیزم های حقوق 
بش���ری آن توضیح می دهم و به تشریح و بررسی قطع نامه های صادر ش���ده از سوی نهاد های 
گوناگون سازمان مل���ل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران می پردازم، ترفند های رژیم 
برای فریب دستگاه  های نظارتی سازمان ملل و نحوه ی برخورد دولت های مختلف حاکم بر 

کشور را نیز بازگو می کنم.

این گزارش تنها می تواند دریچه ای باشد برای تحقیق بیش تر در ارتباط با یکی از نیازهای مرم 
جامعه  ی ما. آرزویی که امیدوارم هر چه سریع تر به تحقق پیوندد و شاهد انتشار آثار متعددی 
در این زمینه باش���یم؛ آثاری که بی گمان پربارتر و غنی تر خواهند بود و جامعه ی ما و قربانیان 
نقض حقوق بشر را در تالش برای به دست  آوردن حقوق انسانی شان مدد خواهند  رساند. 

 ایرج مصداقی / ژانویه ۲۰۱۲
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نگاهی  به 
تاریخچه ی  سازمان های  بنی المللی  دولتی

س���ازمان های بین المللی دولتی پس از انعقاد پیمان وستفالی1 و ایجاد دولت در مفهوم مدرن 
شکل گرفتند و به تدریج و طی چند قرن تکامل یافتند. از قرن نوزدهم به بعد روابط دو جانبه ی 
دولت ها، به تدریج چنان متحول شد  که همکاری سازمان یافته ی آن ها به عنوان ضرورت زیست 

بین المللی اهمیت یافت. 2 
ایده ی توسعه ی قوانین بین المللی از طریق بازگویی قوانین موجود و یا از طریق تدوین قوانین جدید 
به ربع آخر قرن  1۸ میالدی باز می گردد؛  زمانی که جرمی بنتهام 3به شکلی آرمان گرایانه پیشنهاد تهیه 

و تدوین قوانین بین المللی را داد.
شکل گیری سازمان های بین المللی به صورت یک گرایش قوی متعلق به قرن نوزدهم میالدی 
است و توسعه و شکوفایی آن ها در قرن بیستم که نظم وستفالیایی4قادر به پاسخ گویی به مسائل 

نبود در قالب یک برنامه ی عملی امکان پذیر شد. 
1- پیمان وستفایل )Westphali( معاهده ای بود که در سال 1۶4۸ به جنگ های سی ساله ی مذهبی در مناطق آلمانی نشنی پایان داد و موجب 
برقراری اقتدار غریکلیسایی در برخی مناطق گردید. گفته می شود که تعبری سکوالریزاسیون در زبان های اروپایی برای اولنی بار در این پیمان به کار 

رفت. انعقاد پیمان وستفایل 1۶4۸ تا کنگره وین 1۸1۵ را دوره ی تکوین دولت های  ملی و نظم وستفالیایی می نامند.
2- از کنگره ی وین 1۸1۵ تا جنگ جهانی اول 1۹1۸ � 1۹14 دوره ی جهانی شدن نظم وستفالیایی نامیده می شود.

3-جرمی بنتهام )Jeremy Bentham )1۷4۸- 1۸32 حقوق دان و فیلسوف انگلیسی که به عنوان یک مصلح اجتماعی و حقوقی شناخته 
می ش���ود. او مداف���ع آزادی فردی و اقتصادی، رباخواری، جدایی کلیس���ا و دولت، آزادی بیان، حقوق برابر برای زن���ان، حق طالق و آزادی 
همجنس گرایی، لغو برده داری و مجازات اعدام و لغو مجازات جسمی به ویژه در ارتباط با کودکان و توسعه ی آزادی های فردی و مخالف ایده ی 

قانون طبیعی و حقوق طبیعی بود. مهم ترین اثر او مقدمه ای بر اصول اخالقیات و قانون گذاری است، که در سال 1۷۸۹ منتشر شد.
4-  جنگ جهانی اول تا اواخر قرن بیستم دوره ی بحران نظم وستفالیایی است و برآمدن وضعیت جدید یا »عصر جهانی شدن« حاصل این 

بحران شناخته می شود.
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هم���کاری دولت ها ابتدا در حوزه ی مس���ایل فنی که ماهیت سیاس���ی کم تری دارد و با ایجاد 
کمیسیون های رودخانه ای و اتحادیه های بین المللی آغاز شد و سپس با تکیه بر مبانی مستحکم 
سیاسی و حقوقی به سایر عرصه های بین المللی  گس���ترش یافت. بدین ترتیب »سازمان های 
بین المللی« برای حل مش���کالت ناشی از روابط بین المللی و مددرسانی به دولت ها به تمام 
عرصه های بین المللی وارد شدند. تعداد سازمان های بین المللی  که در سال 1۹0۹ به سی و هفت 
سازمان می  رسید در سال 1۹۹۸ به دویست و پنجاه و هشت سازمان  افزایش یافت و اینک از 
مرز پانصد س���ازمان فراتر رفته است. افزایش قابل توجه تعداد سازمان های بین المللی در یک 
دوره ی کوتاه، عدم توانایی مکانیزم قبلی اداره ی روابط بین المللی در پاس���خ گویی به نیازها و 

ضرورت های »عصر جهانی شدن« را نشان می دهد. 

کنگره ی  وین 
پس از شکس���ت ناپلئون، از 1۸ نوامبر 1۸14 تا ۹ ژوئن 1۸1۵ کنگره ای در وین تش���کیل ش���د 
تا به حل و فصل مس���ائل ناشی از جنگ های انقالب فرانسه، جنگ های ناپلئون، و انحالل 
امپراتوری مقدس روم بپ���ردازد. ماحصل این کنگره، انعقاد عهدنامه ی وین بود. قدرت های 
اصلی تشکیل دهنده ی این کنگره دولت های اتریش، انگلستان، پروس، روسیه و فرانسه بودند و 
معاهده عالوه بر آن ها توسط پرتغال، اسپانیا، سوئد و نروژ امضا شد. کشورهای هلند، دانمارک 

و سوئیس نیز شرکت کنندگان دیگر این  کنگره بودند. 
بنا بر تصمیمات کنگره ی وین خانواده های س���ابق س���لطنتی درکشور های اروپایی مجدداً به 
تاج رسیدند و خاندان بناپارت خلع و تبعید شدند؛ بلژیک ضمیمه ی هلند و بی طرفی سوئیس 
رسماً اعالم شد و قسمت اعظم دوک نشین ورشو-لهستان- به روسیه رسید. یک کنفدراسیون 
 آلمانی با ترکیب سی و هشت ایالت که سابقاً جزو سیصد و شصت ایالت امپراتوری مقدس 

روم بودند تشکیل شد. 
امضاکننده های عهدنامه های وین -انگلس���تان، پروس، روس���یه، اتری���ش-در جهت اجرای 
تصمیمات خود در 2۶ س���پتامبر 1۸1۵ پیمانی به نام »اتحاد مقدس« منعقد  کردند و فرانس���ه 
در سال 1۸1۸ به آن ها ملحق شد. »اتحادیه ی مقدس« یک سازمان بین المللی سیاسی بود که 
به منظور تضمین امنیت سیاسی کشورهای عضو و مقابله با هر گونه حرکت استقالل طلبانه و 
دموکراتیک و سکوالر و حاکم کردن اصول محافظه کارانه ی مسیحیت به وجود آمد و با مرگ 

تزار روسیه در 1۸2۵ منحل گردید. 
عهدنامه  های ترکمانچای و گلس���تان از نتایج بارز سیاس���ت تجاوزکارانه ی »اتحاد مقدس« 
در ارتباط با ایران اس���ت. کنگره ی وین بعدها الگویی ش���د برای تشکیل »جامعه ی ملل« و 
»ملل متحد« به منظور نیل به اهداف شان در زمینه ی برقراری صلح. با وجود تمامی انتقاداتی 
که به این کنگره می رود اما در نهایت به مدت یک صد س���ال از بروز جنگی فراگیر در اروپا 

جلوگیری کرد. 
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کمیسیون  راین
به دنبال تش���کیل کنگره ی وین در 1۸14- 1۸1۵ این کمیسیون به عنوان اولین نهاد بین المللی 
دائمی با عضویت کشورهای حاشیه ی رودخانه ی راین تأسیس شد. اعضای کمیسیون بر اساس 
اصل برابری کشورها، دارای صالحیت وضع آئین نامه و رسیدگی قضایی به موارد تخلف از 
مقررات آیین نامه و کنوانس���یون بودند. بعد از تأسیس این کمیسیون، نهادهای مشابهی برای 
اداره ی رودخان���ه ی آلپ در 1۸21، رودخان���ه ی دوور در 1۸3۵ و رودخانه ی دانوب در 1۸۵۶ 

پدید آمدند.

کنفرانس صلح الهه
در 1۸ م���ه 1۸۹۹ بنا به پیش���نهاد نیکالی دوم امپراتور روس���یه اولی���ن کنفرانس معروف به 
کنفرانس های صلح در ش���هر الهه تشکیل شد. در این کنفرانس بیست و شش کشور شامل 
بیست کشور اروپایی، دو کشور آمریکایی، ایاالت متحده ی آمریکا و مکزیک و چهار کشور 
آسیایی، ایران، چین، ژاپن و سیام شرکت کردند. هدف کنفرانس تدوین ابزارهایی برای حل  

مسالمت آمیز بحران ها، جلوگیری از جنگ و وضع قوانین و قواعد جنگ  بود. 
به منظور حفظ صلح پیش���نهاد شد تا تولید و به کارگیری تسلیحات جنگی و تعرضی به طور 
آزمایش���ی محدود ش���ود تا به دنبال آن، صلح جهانی و همگانی به دست آید. چهار مسأله ی 

اساسی در این کنفرانس مورد توافق قرار گرفت: 
تأسیس دیوان بین المللی دادگستری )دیوان دائمی الهه( به عنوان مرجع صالحیت دار 	 

برای جلوگیری از جنگ، از راه اقدامات میانجی گرانه.
تهیه و تنظیم قانون ها و عرف های جنگ زمینی. 	 
شمول عهدنامه ی 1۸۶4 ژنو به جنگ دریائی.	 
منع پرتاب موشک و مواد انفجاری از بالون.	 

دومین کنفرانس صلح الهه بنا به دعوت امپراتور روسیه در 1۹0۷ با شرکت چهل و پنج کشور 
جهان در شهر الهه تشکیل شد. این کنفرانس عالوه بر به انجام رساندن  امور ناتمام کنفرانس 

اول، سیزده معاهده ی جدید مربوط به جنگ و بی طرفی را امضا کرد. 

کنفرانس  صلح  پاریس
این کنفرانس در ژانویه ی 1۹1۹ پس از شکست آلمان و متحدین اش در جنگ جهانی اول با 
شرکت فاتحان در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس پس از شش ماه گفتگو عهد نامه های 

زیر به تصویب رسید. 
عهدنامه ی ورسای  (Treaty of Versailles)با آلمان در  2۸ ژوئن 1۹1۹.. 1
عهدنامه ی سن ژرمن  (Treaty of Saint-Germain)با اتریش در 10 سپتامبر 1۹1۹.. 2
عهدنامه ی نوئی  (Treaty of Neuilly)با بلغارستان در 2۷ نوامبر 1۹1۹.. 3
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عهدنامه ی تریانون  (Treaty of Trianon) با مجارستان در 4 ژوئن 1۹20. 4
عهدنامه ی سور (Treaty of Sèvres) با عثمانی در  10 اگوست 1۹20. ۵

ب���ه موجب عهدنامه های فوق که به عهدنامه ی صلح معروف اس���ت کش���ورهای لهس���تان، 
چکس���لواکی، فنالند، یوگسالوی، لیتوانی، لتونی و استونی به وجود آمدند و تغییرات ارضی 

مهمی را در اروپا سبب شدند.
در  30 ژانویه ی 1۹1۹ موضوع جدایی سرزمین های عربی از امپراطوری عثمانی مورد تصویب 

کنفرانس قرار گرفت.  
 

جامعه ی  ملل 
در بحبوبه ی جنگ جهانی اول برای نخس���تین بار پاپ نبوای پانزدهم در پیام ماه اوت 1۹1۷ 
نظریه ی تشکیل جامعه ی ملل را اعالم کرد و سپس در سال 1۹1۸ ویلسون رئیس جمهور وقت 
ایاالت متحده ایجاد چنین س���ازمانی را پیش���نهاد نمود. جامعه ی ملل به عنوان یک سازمان 
بین المللی میان دولتی در نتیجه ی امضای معاهده ی ورسای در سال 1۹1۹ تشکیل شد. سازمان 
بین المللی کار نیز براساس یکی از بندهای پیمان ورسای به عنوان یکی از ارگان های وابسته 

به جامعه ی ملل تشکیل شد. 
احترام به تمامیت ارضی، محدودیت تس���لیحات، سازش و تفاهم بین المللی و هم چنین بهبود 
سطح زندگی جهانی از جمله اصول جدیدی بودند که رعایت آن ها مستلزم وجود یک سازمان 
بین المللی بود و به این ترتیب جامعه ی ملل به عنوان اولین نهاد بین المللی، مأموریتی عام در 
حفظ صلح و تمدن جهان به عهده گرفت. یکی از نقطه  ضعف های بزرگ جامعه ی ملل که به 
شکس���ت  نهایی اش انجامید، عدم حضور بخشی از قدرت های بزرگ جهان در آن بود. با آن 
که ایده ی تش���کیل جامعه ی ملل از سوی وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا مطرح شد، اما 
این کشور که از آثار مخرب جنگ جهانی اول به دور مانده بود شیوه ی انزوا پیش گرفت و به 
جامعه ی ملل نپیوس���ت.1 آلمان و شوروی در ابتدا اجازه ی حضور در آن را نیافتند.2 اولی چون 
آغازگر جنگ جهانی اول بود و دومی به خاطر برپایی نظام کمونیس���تی در آن کش���ور در سال 

1۹1۷، و اعدام اعضای خانواده ی رومانف تزار روسیه. 
قدرت های اصلی جامعه ی ملل کشورهای بریتانیا و فرانسه بودند که به لحاظ نظامی و مالی به 

شدت در جنگ جهانی اول آسیب دیده بودند. 
جامعه ی ملل برای تأمین صلح و مقابله با کش���ورهای متجاوز راه حل اخطار شفاهی و سپس 
تحریم اقتصادی از س���وی جامعه ی بین المللی را در نظر گرفت���ه بود؛ و در صورت مؤثر نبودن 

1- سنای آمریکا از تصویب عهدنامه ی ورسای و پیوسنت به جامعه ی ملل سرباز زد. 
www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Treaties.htm

2-آلمان در سال 1۹2۶ و شوروی در سال 1۹34 به عضویت جامعه ی ملل درآمدند. آلمان و ژاپن در سال 1۹33 این سازمان را ترک کردند. 
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اقدامات فوق استفاده از نیروی نظامی برای عقب راندن متجاوز را پیش بینی کرده بود که البته 
با توجه به مشکالت اقتصادی و نظامی کشورهای اصلی جامعه ی ملل استفاده از نیروی نظامی 

و تأمین مخارج آن امکان پذیر نبود. 
از دست آوردهای مهم جامعه ی ملل می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

پایان دادن به دعوای ارضی بین سوئد و فنالند بر سر جزیره ی اولند )1۹21(؛ تأمین امنیت آلبانی 
)1۹21(؛ تقس���یم سیلسیای علیا  Upper Silesia بین آلمان و لهستان )1۹22(؛ نجات اتریش از 
فاجعه ی اقتصادی )1۹22(؛ اعالم بندر ممل Memel لیتوانی به عنوان »منطقه ی  بین المللی« 
)1۹23(؛ اعزام پزشکان سازمان بهداشت به ترکیه برای مبارزه با تیفوئید و وبا -ناشی از جنگ 
داخلی در ترکیه -و اختصاص ده میلیون پوند برای ایجاد مزارع، خانه و ... برای آوارگان ترک 
)1۹23(؛ حل دعوای ارضی بین یونان و بلغارستان 1۹2۵؛ جلوگیری از جنگ در بالکان و مبارزه 

با حمل و نقل تریاک و همکاری های بین المللی در زمینه ی روابط کار و بهداشت.   
فعالیت های جامعه ی ملل در مواردی نیز با عدم موفقیت و شکس���ت همراه بود از این دسته، 

موارد زیر قابل یادآوری هستند:
عدم دخالت در بحران جزیره ی فیوم Fiume که به موجب معاهده ی ورسای به یوگسالوی داده 
 Teschen  شده بود )1۹1۹(؛ عدم موضع گیری در دعوای لهستان و چکسلواکی بر سر شهر تشن
که دارای معادن ذغال سنگ بود )1۹1۹(؛ عدم رسیدگی به درگیری بین لیتوانی و لهستان بر 
سر شهر ویلنا Vilna)1۹20(؛ جنگ بین روسیه و لهستان )1۹21-1۹20(؛ دخالت نظامی فرانسه و 
بلژیک در شهر روهر Ruhr  و اشغال یکی از صنعتی ترین مناطق آلمان )1۹23(؛ درگیری ارضی 
بین ایتالیا و آلبانی )1۹23(؛ عدم واکنش به تهاجم ژاپن به منچوری )1۹31(؛ عدم توانایی در 
پایان دادن به جنگ بین بولی���وی و پاراگوئه )1۹32-1۹3۵(؛ حمله ی نظامی ایتالیا به اتیوپی 
)1۹3۵(؛ و تقبیح عهدنامه ی ورس���ای از سوی هیتلر و میلتاریزه شدن دوباره ی آلمان )1۹3۶( 

اشاره کرد. 
سرانجام تهدیدات گوناگون علیه صلح بین المللی از همه سو و ناتوانی جامعه ی ملل در جلوگیری 
از وقوع جنگ داخلی در اس���پانیا، از س���رگیری جنگ ژاپن و چین )1۹3۷( و در پیش گرفتن 
سیاست استمالت (Appeasement policy) در برابر هیتلر در  کنفرانس مونیخ )1۹3۸( و اشغال 
اتریش توس���ط آلمان )1۹3۸( باعث فروپاش���ی جامعه ی ملل ش���د. اخراج اتحاد شوروی از 

جامعه ی ملل به خاطر حمله به فنالند آخرین اقدام مهم این نهاد در سال 1۹3۹ بود. 1 
با آن که فعالیت جامعه ی ملل پس از ناکامی در ممانعت از وقوع جنگ جهانی دوم متوقف 

1- http://www.historylearningsite.co.uk/leagueofnations.htm 
http://www.infoplease.com/ce6/history/A0859217.html
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شد اما این جامعه تا سال 1۹4۵ رسمیت اجرایی داشت و طی این مدت، به تناوب دارای پنجاه 
و هشت عضو بود که چهل و دو عضو آن از جمله ایران 1 به عنوان اعضای اصلی و مؤسس به 

فعالیت  می پرداختند.

1- زمانی که دولت انگلستان )به عنوان دولتی که بحرین را تحت الحمایه داشت(، در 130۶ شمسی )1۹2۷( قراردادی با عربستان سعودی درباره 
بحرین )و قطر و امارات متصالحه( امضا کرد، دولت ایران رسماً نسبت به آن معاهده اعرتاض و از آن به عنوان »تجاوز به تمامیت ارضی ایران« به 
جامعه ی ملل شکایت کرد. نگاه کنید به مقاله ی بحرین چگونه از ایران جدا شد؟ سیدحسن امنی، استاد پیشنی کرسی حقوق در دانشگاه کالسکو 

کالیدونیا، 1 مرداد ماه 13۸۷ -  22 ژوئیه 200۸. سایت میثمی. 



گام هایی که برای تشکیل سازمان ملل متحد 
برداشته شد

اعالمیه ی بین المتحدین 1
در تاریخ 12 ژوئن 1۹41 نخستین گام در راه تاسیس سازمان ملل متحد توسط نمایندگان چهارده 

دولت که به انگلستان پناهنده شده بودند، برداشته شد. 

در اجتماع قصر »َسْنت ِجیمز« لندن، که جلسه ی »بین المتحدین«  Inter-Allied Meeting نام 
گرفت، نمایندگان بریتانیای کبیر و ایرلند ش���مالی، کانادا، زالندنو، آفریقای جنوبی، استرالیا، 
اتحادیه ی آفریقای جنوبی و دولت های در تبعید بلژیک، چکس���لواکی، یونان، لوکزامبورگ، 
هلند، نروژ، لهستان، یوگسالوی، و نمایندگان ژنرال دوگل رهبر فرانسویان آزاد، قطع نامه ای را به 
امضا رساندند  که به موافقت نامه ی »سنت جیمز« یا اعالمیه ی »بین المتحدین« معروف شد. 

در این موافقت نامه که از سه ماده تشکیل شده بود از جمله آمده است: »یگانه اساس واقعی 
صلح پایدار، همکاری متقابل و عالقمندانه ی ملل آزاد عالم در جهانی است که عاری از خطر 
تجاوز و مش���حون از امنیت اقتصادی و اجتماعی برای همگان باشد.« آن ها هم چنین اعالم 
کردند که »مقصودشان از همکاری با یک دیگر و مردم آزاد جهان تأمین اهداف فوق در زمان 

جنگ و صلح است.« 

1-http://avalon.law.yale.edu/imt/imtjames.asp
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منشور آتالنتیک 1
دو م���اه بعد ،در تاری���خ 14 اوت 1۹41، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا و وینس���تون 
چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، بر عرشه ی ناو آمریکایی آگوستا در اقیانوس اطلس در سواحل 
نیوفاندلند مسائل مهم جهانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در پایان این دیدار، منشوری 

را در هشت ماده تنظیم و امضا کردند  که به نام »منشور آتالنتیک« شهرت پیدا کرد. 
هدف این منشور، برقراری روابط صلح آمیز بین الملل و اتحاد برای نابودی نهایی ماشین جنگی 
آلمان بود و در دو ماده ی آن به موضوع تش���کیل سازمان جهانی اشاره شده بود. موارد اصلی 

این منشور که به تفضیل توضیح داده شده اند عبارت اند از:
آمریکا و بریتانیا در جریان جنگ )دوم( در پی گسترش سرزمینی نخواهند بود.. 1
در تغییر مرز  کشورها خواسته های مردم آن کشورها در نظر گرفته خواهد شد.. 2
ملل جهان حق تعیین سرنوشت خود را دارند.. 3
از موانع تجاری بین کشورها کاسته خواهد شد.. 4
بعد از جنگ برای خلع سالح عمومی کوشش خواهد شد.. ۵
مردم جهان باید فارغ از احتیاج و ترس زندگی کنند. . ۶
آزادی دسترسی به دریاها.. ۷
تشکیل مجمعی از ملل جهان.. ۸

اعالمیه ی ملل متحد 2
نمایندگان بیس���ت و شش دولتی که علیه محور آلمان، ایتالیا، ژاپن نبرد می کردند، »اعالمیه ی 
ملل متحد« را در اول ژانویه ی 1۹42،در ش���هر واش���نگتن امضاء کردند. در این اعالمیه برای 
نخس���تین بار عبارت »ملل متحد« به پیش���نهاد روزولت به کار رف���ت. نمایندگان دولت های 
شرکت کننده ضمن تأیید اصول هشت گانه ی »منشور آتالنتیک«، در این اعالمیه، اعالم داشتند  
که برای دفاع از زندگی، آزادی، استقالل و آزادی مذهبی، و برای حفظ حقوق بشر و عدالت 
در سرزمین  خود و دیگر سرزمین ها، درگیر یک مبارزه ی مشترک خواهند بود بر علیه نیروهای 
وحشی و بی رحمی که در صدد نابودی جهان هستند، و پیروزی قطعی و نهایی بر دشمنان را 

حیاتی خواهند دانست.  
نمایندگان مزبور هم چنین لزوم مبارزه ی قاطع علیه دولت های محور و خودداری از عقد قرارداد 
صلح یک جانبه و جداگانه با آن س���ه کش���ور را مورد تأکید قرار داده و  متعهد ش���دند همه ی 

1- http://www.un.org/en/aboutun/charter/history/atlantic.shtml
2-http://www.un-documents.net/dec-un.htm
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امکانات مادی و منابع اقتصادی و نظامی خود را برای پیروزی در جنگ به کار  گیرند. 
اعالمیه ی ملل متحد، برای امضای سایر دولت های یاری دهنده در مبارزه به خاطر پیروزی علیه 

هیتلریسم، یا دولت هایی که محتمل است به این گروه بپیوندند، باز نگاهداشته شد.
در تاریخ 1۷ شهریور 1322 )10سپتامبر 1۹43( کابینه ی علی سهیلی، ضمن اعالن جنگ به دولت 

هیتلر، الحاق دولت ایران به اعالمیه ی ملل متحد، را اعالم کرد. 

کنفرانس مسکو و تهران 1
گام بلند دیگر برای پایه ریزی سازمان ملل نشست وزرای خارجه ی آمریکا، شوروی، انگلستان و 
سفیر کبیر چین در شوروی در اکتبر 1۹43 در مسکو بود. کوردل هال وزیر خارجه ی آمریکا اولین 

مسافرت هوایی خود را برای شرکت در این نشست انجام داد. 
در پایان این نشس���ت، طرح معروف به »اعالمیه ی مس���کو« تصویب و منتشر شد. در بند 4 
اعالمیه ی مسکو، تأسیس یک سازمان بین المللی به جای »جامعه ی ملل« به منظور تأمین صلح 
و امنیت جهانی که همه ی کشورهای بزرگ و  کوچک را بر پایه ی تساوی حاکمیت در بر بگیرد 

مورد تأکید قرار  گرفت
دوماه پس از کنفرانس مس���کو، در ماه دسامبر، روزولت، چرچیل و استالین در کنفرانس تهران 
ش���رکت کردند و ضمن ابراز اطمینان از توافقات خود که منجر به صلح پایدار خواهد شد، بر 
مسئولیت خطیر خود و  کلیه ی ملل متحد برای محو وحشت و معضالت جنگ برای نسل های 
آینده تأکید  کردند و برای بنیان صلحی که بر ُحسن نیت توده های عظیم ملت های جهان استوار 

باشد متعهد شدند.  
 

کنفرانس دامبارتن اوکس 2
در اکتبر 1۹44 در ویالئی در واش���نگتن که به »دامبارتن اوکس« ش���هرت دارد، کمیسیونی از 
کارشناسان انگلیس، امریکا و چین تشکیل شد و نتیجه ی مذاکرات، تنظیم سندی بود در دوازده 
فصل که از جمله، اهداف و اصول سازمان را مشخص می کرد. در این کنفرانس مسئولیت حفظ 
صلح بین المللی به عهده ی شورای امنیت گذاشته شد اما به خاطر عدم توافق در مورد نحوه ی 

رأی گیری در آن شورا، مسئله به کنفرانس »یالتا« موکول شد. 

1- www.un.org/en/aboutun/charter/history/moscowteheran.shtml
2-www.ibiblio.org/pha/policy/1944/441007a.html
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کنفرانس یالتا 1
در فوریه ی 1۹4۵ )اس���فند 1323(، چند ماه پیش از پایان جنگ جهانی دوم، سران سه کشور 
بزرگ امریکا، شوروی و انگلیس، کنفرانس سه جانبه ای به مدت هشت روز در کاخ تزارها در 
یالتا )واقع در ش���به جزیره ی ِکریمه( تشکیل دادند، تا جزئیات طرح مربوط به تأسیس سازمان 
ملل متحد را مورد بررسی دقیق تر قرار دهند، در همین مالقات سه جانبه بود که موضوع »حّق 

ِوتو« برای پنج دولت بزرگ نیز مطرح گردید.
سران سه کش���ور بزرگ، در پایان کنفرانس یالتا، از کلیه دولت هایی که اعالمیه ی ملل متحد را 
امضا کرده بودند و هم چنین از همه  ی کش���ورهایی که علیه آلمان و ژاپن نبرد می کردند، برای 
تش���کیل کنفرانس سانفرانسیسکو دعوت کردند. این کنفرانس با حضور پنجاه کشور مخالف 

متحدین برگزار شد .
در سال 1۹4۵ میالدی، با پایان جنگ جهانی دوم، هم بستگی متفقین خاتمه یافت. در کنفرانس 
یالتا رهبران نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی، اروپا و از جمله آلمان را به دو بلوک تقسیم 

کردند و استالین به قول خود مبنی بر برگزاری انتخابات در اروپای شرقی وفادار نماند. 2

کنفرانس سانفرانسیسکو  و  تشکیل سازمان ملل متحد 3
این کنفرانس در 2۵ آوریل 1۹4۵ کارش را بر اس���اس طرح دو کنفرانس قبلی به منظور تدوین 
نهایی منش���ور ملل متحد آغاز  کرد و رسماً »کنفرانس ملل متحد درباره ی سازمان بین المللی« 
نامیده شد. منشور ملل متحد س���رانجام در 2۵ ژوئن 1۹4۵به اتفاق آراء در نوزده فصل و یازده 
ماده به تصویب هیأت های نمایندگی پنجاه و یک دولت ش���رکت کننده در کنفرانس رسید و 

اساس نامه ی دیوان بین المللی دادگستری الهه به عنوان جزء الینفک آن ضمیمه شد.
این اسناد، بعد از تصویب مقامات رسمی کشورها، به سازمان ملل متحد تسلیم گردید و سازمان 
ملل متحد از تاریخ 24 اکتبر 1۹4۵، رس���ماً قدرت اجرایی پیدا کرد و منش���ور آن به مورد اجرا 

گذاشته شد.

1-http://www.answers.com/topic/yalta-conference
2- پس  از پایان  جنگ ، قدرت های  پریوز در اجالس های  یالتا و پوتسدام  در مورد پی آمدها و دستاوردهای  جنگ  و به  خصوص  
تقسیم  جهان  به  توافق  رسیدند. در اجالس  یالتا سه  قدرت  پریوز جنگ  در باره  موضوعات  مهمی  توافق  کردند که  عبارت  بود از 
اشغال  آلمان  و غرامت  پرداخنت این  کشور، مسائل  مربوط  به  خاور دور، موضوع  تنگه های  بوسفور و داردانل ، ایجاد سازمان  ملل ، 
سرنوشت  لهستان ، سرنوشت  مستعمرات  و موضوع  قیمومت  سازمان  ملل متحد، مسئله ی  ایران  و تخلیه   ی آن  از قوای  متفقنی  و 
باالخره  همکاری  شوروی  و امریکا در حمله  به  ژاپن  )سونار کالن ، ص  ۶۸�۷0؛ مسعود انصاری ، ص  2۸�30(. در اجالس  پوتسدام  
نیز، که  آخرین  مالقات  سران  سه  قدرت  پریوز جنگ  بود، آن ها در این  موارد به  توافق  رسیدند: خلع  سالح  و نازی زدایی  در آلمان  و 
متعاقب  آن  ایجاد نظامی  غریمتمرکز و دموکراتیک  در آن جا و هم چننی  بسنت  قرارداد صلح  با اقمار آلمان ، یعنی  رومانی  و بلغارستان  

و مجارستان  و فنالند )احمد نقیب زاده ، ص  1۹3� 1۹۵(. 
www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=5099
3-www.un.org/aboutun/sanfrancisco/history.html
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منشور ملل متحد 1
س���ندی است که هدف ها، سازمان و نحوه ی کار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را 
تعیین می کند. این س���ند در حکم اساس نامه ی سازمان ملل اس���ت و از سوی صد و نود و دو  

کشور پذیرفته شده است. 
منشور از یک یادداشت مقدماتی، یک دیباچه و نوزده فصل تشکیل شده  و در دیباچه ، اهداف 

کلی سازمان تشریح شده است.
فصل یک، اهداف سازمان ملل و اقدامات آن برای تامین صلح و امنیت در جهان را بر 	 

می شمرد.
فصل دو حاوی شرایط عضویت در سازمان ملل متحد است.	 
فصل های س���ه تا پانزده مجموعه ای از اس���ناد مربوط به ارکان و سازمان های وابسته به 	 

سازمان ملل و شرح وظایف آن ها است.
فصل های شانزده و هفده ترتیبات ترکیب و ادغام مقررات سازمان ملل با دیگر عهدنامه های 	 

موجود بین المللی را شرح می دهد.
فصل های هجده و نوزده شامل ترتیب افزوده های منشور و چگونگی تصویب آن ها است.	 

در متن منشور صریحاً تأکید شده که مفاد منشور بر هر قرارداد بین المللی دیگری مقدم است و 
رعایت مفاد آن برای همه ی اعضای سازمان ملل متحد الزامی است. 

هر  کشوری که عضویت این سازمان را می پذیرد، با امضای منشور و الحاق به سازمان، متعهد به 
انجام موارد شش گانه ی زیر می شود:

انجام کلیه ی تعهدات و الزاماتی که منشور ملل متحد مقرر داشته است؛. 1
حل کلیه ی اختالفات با سایر ملل از طریق صلح آمیز؛. 2
خودداری از تهدید، یا به کاربردن زور در روابط با ملل دیگر؛. 3

 همکاری در تش���کیل پلیس بین الملل و ش���رکت در فعالیت  های پلیس بین المللی برای 4. 
جلوگیری از جنگ یا متوقف داشتن آن در صورت وقوع در هر نقطه ی جهان؛

نداشتن همکاری با هر  کشور متجاوز؛. ۵
همکاری در حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی و سایر معضالت بشری.. ۶

منشور سازمان ملل متحد، در شهریور 1324 در چهاردهمین دوره ی قانون گذاری مجلس شورای 
ملی به تصویب رسید.

1-www.hrweb.org/legal/unchartr.html





ارکان سازمان ملل متحد 1

ارکان اصلی سازمان ملل متحد، مطابق فصل سوم ماده ی هفت منشور، عبارت اند از: 
مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی 
دادگس���تری و دبیرخانه. این مجموعه ی عظیم با توجه به مس���ئولیت های بزرگی که دارد ،از 

بودجه ی بسیار محدودی برخوردار است. 2

مجمع عمومی 3
مجمع عمومی، ارگان اصلی مشورتی، سیاس���ت گذاری و نمایندگی ملل متحد است که شامل 

1-www.un.org/en/mainbodies
2- بودجه ی جاری سازمان ملل متحد ساالنه در حدود یک میلیارد و بیست و شش میلیون  دالر و ده میلیارد دالر برای نظام 
ملل متحد است. بودجه ی حفظ صلح سازمان برای سال مایل 200۶- 200۵ حدود پنج میلیارد دالر و بودجه ی کلی سازمان ملل در 
دیگر امور در همنی مدت زمانی معادل یک میلیارد و پانصد میلیون دالر بوده  است. در سال 1۹۹۶ نظام ملل متحد حدود چهار 
میلیارد و سه میلیون دالر در زمینه ی فعالیت های اجرایی توسعه، عمدتاً برای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و بشردوستانه صرف 

کمک به فقریترین کشورهای جهان کرد. آن را با هزینه های حکومت ها و سازمان های دیگر مقایسه می کنیم:
بودجه ی اداری پانزده کش���ور عضو اتحادیه ی اروپا در سال 1۹۹۸ رقمی حدود چهار میلیارد و هشتصد میلیون دالر را تشکیل 
داد؛ در ایاالت متحده، دو ایالت ورمونت و داکوتای جنوبی با کم ترین بودجه، هر یک بودجه ای بیش از دو میلیارد دالر دارند؛ 
بودجه ی اداره ی آتش نشانی شهر توکیو، یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر است؛ دانشگاه پنسیلوانیا بودجه ی یک میلیارد و 
چهارصد میلیون دالری دارد؛ بودجه ی فعالیت های حقوق بشر سازمان ملل متحد در سراسر جهان کم تر از بودجه ی سالن اپرای 
زوریخ اس���ت؛ بودجه ی سازمان بهداشت جهانی برابر بودجه ی یک بیمارستان آموزشی متوسط در یک کشور صنعتی است. 
www.unic-ir.org/publication/farsi/tasavor/tasavor.htm هم چننی دفرت محاسبات دولت آمریکا اعالم کرد که 

هزینه ی نریوهای حافظ صلح سازمان ملل هشت بار ارزان تر از ایجاد یک نریوی حافظ صلح در ایاالت متحده  است.«
www.gao.gov/new.items/d06331.pdf
3-http://www.un.org/ga/about/background.shtml
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تمام یک صد و نود و دو عضو این س���ازمان می ش���ود. این مجمع برای تسهیل وظایفی که به 
 عهده دارد، دارای شش کمیته است که عبارت اند از کمیته ی اول: خلع سالح و امنیت بین المللی

 (Disec)؛ کمیته ی دوم: اقتصادی و مالی  (ecofin)؛  کمیته ی سوم: اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه 
(Sochum)؛ کمیته ی چهارم: ویژه ی سیاس���ی و مستعمره زدایی (Specpol) ؛کمیته ی پنجم: امور 

اداری و بودجه ای؛ کمیته ی ششم: حقوقی.
وظای���ف مجمع عمومی عبارت اند از: بحث و تبادل نظ���ر و ارائه ی توصیه هایی در ارتباط با 
اصول کلی همکاری به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی؛ خلع س���الح و مس���ائل تحت 
پوشش منشور ملل متحد )موضوعاتی که در شورای امنیت مورد رسیدگی قرار می گیرند مستثنی 
هستند(؛ انجام مطالعات و ارائه ی توصیه هایی برای ترویج همکاری های سیاسی بین المللی؛ 
توسعه و تدوین حقوق بین الملل؛ تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی؛ و همکاری بین المللی 
در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، انسانی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی؛ بحث و تبادل نظر 
در مورد گزارش شورای امنیت و دیگر ارگان های سازمان ملل متحد؛ تصویب بودجه ی سازمان؛ 
انتخاب اعضای غیردائم ش���ورای امنیت و اعضای دیگر ارگان ها و شوراهای سازمان ملل و 

انتخاب دبیرکل به توصیه ی شورای  امنیت. 
ریاس���ت پنجمین دوره ی اجالس���یه ی مجمع عمومی به عهده ی نصرالله انتظام 1رئیس هیأت 

نمایندگی ایران در سازمان ملل بود که از شأن و اعتبار ویژه ای برخوردار بود. 

ارگان های فرعی مجمع عمومی 2
هیأت ها، انجمن های اجرایی، کمیس���یون ها، کمیته ها، ش���وراها، ش���وراهای حکام، پانل ها و 
گروه های کاری، ارگان های فرعی مجمع عمومی را تشکیل می دهند. مهم ترین آن ها عبارت اند از: 

هیأت اجرایی صندوق کودکان، هیأت اجرایی برنامه ی توسعه و صندوق جمعیت، هیأت اجرایی 
برنامه ی جهانی غذا، کمیسیون خلع سالح، کمیسیون حقوق بین الملل،3  کمیسیون حقوق تجارت 

1- انتظام نماینده ی ایران در کنفرانس سان فرانسیسکو در سال 1۹4۵و در اولنی اجالسیه ی مجمع عمومی و عضو کمیته ی ویژه ی 
سازمان ملل متحد برای فلسطنی در سال 1۹4۷ بود. در اجالسیه ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل ، او ریاست کمیته ی چهارم 
)قیمومیت( و کمیته ی ویژه ی متدها و رویه ها را که مجمع عمومی در همان اجالس���یه تأس���یس کرده بود، به عهده داش���ت. در 

اجالسیه ی چهارم، او به عنوان رئیس موقت کمیته ی سیاسی مجمع خدمت کرده بود. 
www.un.org/ga/president/bios/bio05.shtml
2-www.un.org/en/ga/about/subsidiary/index.shtml

3- دکتر احمد متین دفتری در سال هاى ۶1 – 1۹۵۷ میالدی عضو   کمیسیون حقوق  بین الملل بود. در مه 200۵ جمشید ممتاز نوه ی 
میرزا اسمعیل خان ممتاز الدوله رئیس مجلس شورای ملی به هنگام به توپ بسته شدن مجلس، به ریاست این کمیسیون رسید. وی 
که از نزدیکان دکتر هوشنگ نهاوندی به شمار می رفت، پس از فروپاشی سلطنت به همکاری با دولت جدید پرداخت و در زمره ی 
محارم آن شد. جمشید ممتاز از نشست چهل و چهارم تا پنجاه و نهم به مدت پانزده سال عضو هیأت نمایندگى دولت جمهورى 
اسالمى در مجمع عمومى و سرپرست گروه مشاوران حقوقى این دولت در پرونده ی انهدام سكوهاى نفتى ایران)توسط آمریكا( 

در سال هاى 2003 – 1۹۹2 در دیوان بین المللى دادگسترى بود.
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بین الملل، کمیسیون مصالحه برای فلسطین، کمیسیون برقراری صلح، کمیته ی سرمایه گذاری، 
کمیته ی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده ی آن ها، کمیته ی ضدش���کنجه، 
کمیته برای برنامه و هم آهنگی، کمیته ی همایش ها، کمیته ی اطالعات، کمیته ی روابط با کشور 
میزبان، کمیته ی رفع تبعیض علیه زنان، کمیته ی رفع تبعیض نژادی، کمیته ی استفاده صلح آمیز از 
فضا، کمیته ی حقوق کودک، کمیته ی حقوق بشر، کمیته ی علمی در ارتباط با اثرات پرتو های 
اتمی، شورای حقوق بشر، شورای حکام برنامه ی محیط زیست، شورای حکام برنامه ی اسکان 

انسان های ملل متحد. 

برنامه ها و صندوق های سازمان ملل 
که زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می کنند1

 مرک���ز بازرگانی بین المللی )ITC(؛ دفتر کمیس���اریای س���ازمان ملل متحد ب���رای پناهندگان 
)یو ان اچ س���ی آر UNHCR(؛ صندوق کودکان س���ازمان ملل متحد )یونیس���ف UNICEF(؛ 
کنفرانس تجارت و توس���عه )اونکتاد UNCTAD(؛ برنامه ی توس���عه ی سازمان ملل متحد یا 
برنامه ی عمران س���ازمان ملل متحد )یو ان دی پی UNDP(؛ صندوق توس���عه ی س���رمایه ی 
 س���ازمان ملل متحد (UNCDF)؛ صندوق توس���عه ی س���ازمان ملل متحد برای زنان )یونی ِفم

  UNIFEM(؛ داوطلبان ملل متحد )یو ان وی UNV(؛ برنامه ی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد 
)یو ان دی س���ی پی UNDCP(؛ برنامه ی محیط زیس���ت سازمان ملل متحد )یونپ UNEP(؛ 
برنامه ی اسکان انسان های سازمان ملل متحد )HABITAT-UN(، صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد )یو ان اف پی اِی UNFPA(؛ آژانس کار و امداد س���ازمان ملل متحد برای آوارگان 

 .)WFP (؛ و برنامه ی جهانی غذا )دابلیو اف پیUNRWA( فلسطینی در خاورنزدیک

شورای امنیت 2
این ش���ورا وظیفه ی پاس���داری از امنیت و صلح بین المللی را بر عهده دارد. بر اساس منشور 
سازمان ملل متحد، حیطه ی قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب 
تحریم های بین المللی، و اعطای اجازه ی استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم 

است. تصمیم های این شورا به صورت قطع نامه های شورای امنیت اعالم می شود. 
ش���ورای امنیت پنج عضو دائم مرکب از چین، فرانس���ه، انگلستان، روسیه و آمریکا و ده عضو 
انتخابی دارد. پنج عضو دائم این ش���ورا در تصمیم ها و رای گیری های ش���ورا حق وتو دارند. 

ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.
1- http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml
2-http://www.un.org/Docs/sc/unsc_background.html
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اعضای غیردائمی برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند و نمی توانند 
دوبار پشت سر هم انتخاب شوند.

مجمع عمومی به درخواست شورای امنیت می تواند  کشورهایی را که منشور سازمان ملل را زیر 
پا می گذارند از اعمال حقوق و یا برخورداری از مزایای عضویت در مجمع عمومی محروم کند 

و یا در صورت اصرار بر نقض این حقوق آن ها را از سازمان ملل اخراج کند. 
از سال 1۹4۶ تا 2010 مجموعاً دویست و شصت و یک بار از حق وتو در شورای امنیت استفاده 

شده است. 
طی ده س���ال نخست آغاز به کار سازمان ملل، اتحاد جماهیر ش���وروی هشتاد بار از حق وتو 
اس���تفاده کرد.1 در همین مدت چین یک بار و فرانس���ه دو بار از حق وتو استفاده کردند. سایر 

کشورها هرگز از آن استفاده نکردند. 
طی دوره ی بیست ساله ی 1۹۵۶ تا 1۹۷۵ میالدی شصت و چهار بار از حق وتو استفاده شد که 
سی و سه بار آن توسط اتحاد شوروی، سیزده بار بریتانیا، دوازده بار آمریکا، دو بار فرانسه و دو 

بار چین صورت گرفت. 
طی دوره ده ساله ی 1۹۷۶ تا 1۹۸۵ میالدی شصت بار از حق وتو استفاده شد  که سی و چهار بار 

آن توسط آمریکا، یازده بار بریتانیا، نه بار فرانسه و شش بار اتحاد شوروی بوده است. 
طی دوران ده ساله ی 1۹۸۶ تا 1۹۹۵ میالدی سی و هفت بار از حق وتو استفاده شد که بیست 
و چهار بار آن توسط آمریکا، هشت بار بریتانیا، سه بار فرانسه، یک بار روسیه و یک بار اتحاد 

شوروی بوده است. 
از سال 1۹۹۶ تا 200۸ مجموعاً نوزده بار از حق وتو استفاده شد که دوازده بار آن توسط آمریکا، 

چهار بار چین و سه بار روسیه بوده است. 2
اتحاد جماهیر شوروی و پس از آن روسیه در مجموع صد و بیست و چهار بار از حق وتو استفاده 

کرده  اند.
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1۹۹1، روسیه یک بار برای ممانعت از تصویب 
قطع نامه ای در انتقاد از نیروهای صرب بوسنی و یک بار دیگر برای رد قطع نامه ای که قرار بود 

به منظور استفاده از منابع عملیاتی سازمان ملل در قبرس تصویب شود، استفاده کرده است. 3
آمریکا برای نخس���تین بار در ماه مارس سال 1۹۷0 همراه با بریتانیا پیش نویس قطع نامه ای در 

1-در این دوران مولوتوف وزیرخارجه اتحاد شوروی از حق وتو در مخالفت با تقاضای کشورها برای ورود به سازمان ملل استفاده می کرد.
2-http://www.globalpolicy.org/security-council/tables-and-charts-on-the-security-coun-
cil-0-82/use-of-the-veto.html
3-http://www.globalpolicy.org/security-council/tables-and-charts-on-the-security-coun-
           cil-0-82/subjects-of-un-security-council-vetoes.html
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2828985.st »و طارق کفاال، مقاله »وتو و چگونگی استفاده از آن
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باره ی  سرزمینی که قرار بود بعداً به زیمبابوه بدل شود را وتو  کرد. این کشور در مجموع هشتاد 
و دو بار از حق وتو استفاده کرده که نزدیک به نیمی از آن در ارتباط با انتقاد از اسرائیل بوده 
است. آمریکا هم چنین تاکنون ده قطع نامه در انتقاد از آفریقای جنوبی، هشت قطع نامه در انتقاد 

از نامبیا، هفت قطع نامه علیه نیکاراگوئه و پنج قطع نامه بر علیه ویتنام را وتو کرده است. 1
بریتانیا تاکنون سی و دو بار از حق وتوی خود استفاده کرده است. این کشور در هفت مورد تنها 
اعمال کننده ی حق وتو بوده است که در هر هفت مورد، قطع نامه ها به کشور رودزیا که بعدها 

زیمبابوه نام گرفت، مربوط می شد. بریتانیا آخرین بار در سال 1۹۸۹ از حق وتو استفاده کرد. 2
فرانس���ه تاکنون هجده بار از حق وتو استفاده کرده است که سیزده مورد آن ها به اتفاق آمریکا 
و بریتانیا انجام ش���د. این کشور در سال های 1۹4۷ و 1۹۷۶ قطع نامه های مربوط به اندونزی و 
جزایر کومور را وتو کرد. فرانس���ه و اتحاد جماهیر شوروی سابق یک بار در سال 1۹4۶ مشترکًا 

قطع نامه ای را در مورد جنگ داخلی اسپانیا وتو کردند. 3
چین در مجموع شش قطع نامه را وتو کرده است. در فاصله ی سال های 1۹4۶ و 1۹۷1که کرسی 
چین توس���ط جمهوری چین )تایوان( اشغال ش���ده بود، تنها یک بار از حق وتو برای مسدود  
کردن تقاضای عضویت مغولستان در سازمان ملل استفاده کرد. چین در سال 1۹۷2 دو قطع نامه 
مربوط به درخواست عضویت بنگالدش و به اتفاق روسیه در مورد وضعیت خاورمیانه را وتو  
کرد. این کشور هم چنین در سال 1۹۹۹ قطع نامه ای را برای تمدید اختیارات نیروهای بازدارنده ی 
سازمان ملل در مقدونیه وتو  کرد و در سال 1۹۹۷مانع از تصویب قطع نامه ای شد که هدف از آن 
اعزام صد و پنجاه و پنج ناظر سازمان ملل به گواتماال برای تأیید اجرای آتش بس در آن کشور 

بود. 4
مطالعه ی مؤسسه تحقیقاتیRAND  ۵ در سال 200۵ نشان می دهد که نیروهای سازمان ملل در دو 

سوم ماموریت های حفظ صلح خود موفق بوده اند.۶ 
مهم ترین موارد شکست ماموریت های سازمان ملل در دو دهه ی اخیر عبارت بوده اند از:

شکست در ممانعت از نسل کشی رواندا در سال 1۹۹1 که منجر به مرگ حدود یک میلیون نفر 
شد و علت آن عدم تصویب اقدام نظامی الزامی از سوی شورای امنیت بود.

1 - پیشنی. 
2 -پیشنی. 
3 -پیشنی. 
4 -پیشنی.  

5-http://www.rand.org/pubs/monographs/2005/RAND_MG304.sum.pdf
۶- این مطالعه مقایسه ای نیز بنی تالش های سازمان ملل و ایاالت متحده داشته و به این نتیجه می رسد که از بنی هشت ماموریت 
سازمان ملل، هفت مورد به برقراری صلح منجر شده در حایل که از هشت مأموریت صلح نریوهای آمریکایی چهار مورد به 

صلح انجامیده و چهار مورد دیگر هنوز درگریی و جنگ ادامه دارد.
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شکست در رساندن مواد غذایی به مردم قحطی زده ی سومالی در سال های ۹2-۹3 که معمواًل 
مواد غذایی توسط نیروهای مسلح توقیف می شد. نیروهای سازمان ملل پس از متحمل شدن 

خسارات سنگین در عملیات سپر اتحاد در 3 مارس 1۹۹۵ مجبور به عقب نشینی شدند.
شکس���ت در مداخله ی سال 1۹۹۵ در بوسنی هرزگوئین و قتل عام هشت هزار غیرنظامی طی 
یک هفته در نیمه ی ژوئیه ی 1۹۹۵ در سربرنیتسا توسط نیروهای صرب، علی رغم این که سازمان 
ملل فضای این منطقه را برای پناهندگان »امن« اعالم کرده بود. این جنایت در مقابل چشمان 
چهارصد سرباز مسلح هلندی صلح بان که برای ایجاد امنیت در این منطقه مستقر شده بودند 

صورت گرفت.
شکست »سازمان مأمور از س���وی ملل متحد برای کنگو«  (MONUC) در اجرای قطع نامه ی 
12۹1 ش���ورای امنیت جهت مداخله ی موثر در »جن���گ دوم کنگو«)2002- 1۹۹۸( که چهار و 
نیم میلیون نفر کشته بر جای گذاشت. درگیری های آن هنوز به پایان نرسیده و بیماری های قابل 

پیش گیری و گرسنگی و قحطی ناشی از جنگ همچنان تلفات می گیرد. 
در نهمین دوره ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ایران با اکثریت آراء )پنجاه و شش کشور 
از پنجاه و هشت کشور حاضر ( به جای – لبنان که دوره ی عضویت دوساله اش در سال 1۹۵4 
خاتمه می یافت- برای یک دوره ی دو س���اله از س���ال 1۹۵۵ تا پایان 1۹۵۶ به عضویت شورا 

انتخاب شد. 1

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل2
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد ابزار منحصر به فرد و پویایی است که توسط سازمان 
ملل متحد در س���ال 1۹4۸ به عنوان راهی برای کمک به کشورهای جنگ زده و ایجاد شرایط 
برای صلح پایدار ایجاد ش���د و اولین مأموریت آن اعزام ناظرانی از سوی شورای امنیت برای 
نظارت بر توافق نامه ی آتش بس بین اس���رائیل و همس���ایگان عرب آن بود. از آن زمان تاکنون 
نیروهای حافظ صلح در ش���صت و چهار عملیات پاسداری از صلح در سراسر جهان شرکت 

داشته اند. 
این نیرو در دوران جنگ س���رد و هنگامی که رقابت های موجود بین اردوگاه غرب و ش���رق 
باعث فلج ش���دن شورای امنیت ش���ده بود به وجود آمد. در دوران جنگ سرد این نیروها در 
درجه ی اول در جهت حفظ آتش بس و شرایط برقراری ثبات محدود تالش می کردند. با پایان 
جنگ سرد نقش اهمیت این نیروها بطور چشم گیری تغییر کرد و ماموریت های سنتی مربوط به 

1 -قطع نامه های مربوط به ایراِن شورای امنیت در پیوست کتاب آمده است. 
2- http://www.un.org/en/peacekeeping/
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وظایف کاماًل نظامی، به مجموعه ی چند بعدی طراحی ش���ده برای اطمینان از اجرای جامع 
موافقت نامه ی صلح و کمک به ایجاد صلح پایدار مبدل شد.   

نیروهای حافظ صلح در این دوران انجام طیف وسیعی از وظایف پیچیده، از  جمله کمک به 
ایجاد نهادهای پایدار حکومت، نظارت بر حقوق بشر، اصالح بخش امنیتی، خلع سالح، و... 

عهده دار شدند. 
ایران در دوران قبل از انقالب جزو نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در کنگو  ONUC سال 
1۹۶3، منطقه ی حائل بین اسرائیل و س���وریه UNDOF سال 1۹۷4، و لبنان UNIFIL در سال 
1۹۷۸ شرکت داشته است. دولت جمهوری اسالمی ایران دو ماه پس از به دست گرفتن قدرت 

به مشارکت خود در دو عملیات مزبور پایان داد. 

1 ECOSOC شورای اقتصادی و اجتماعی
شورای اقتصادی و اجتماعی )اکوساک( تحت منشور سازمان ملل به عنوان یک رکن اصلی 
س���ازمان ملل برای هم آهن���گ کردن امور اقتصادی، اجتماعی، و کاره���ای مربوط به چهارده 
مؤسسه ی تخصصی سازمان ملل متحد، کمیسیون های اجرایی و پنج کمیسیون منطقه ای، تأسیس 
شد. این ارگان هم چنین گزارش های یازده »صندوق و برنامه« ی سازمان ملل متحد را دریافت 

می کند.
شورای اقتصادی و اجتماعی در موارد زیر مسئولیت دارد:  

ترویج استانداردهای باالتر زندگی؛ اشتغال کامل و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی؛ شناسایی راه 
حل های بین المللی اقتصادی؛ اجتماعی و مشکالت بهداشتی؛ تسهیل همکاری های آموزشی و 

فرهنگی بین المللی؛ تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی های اساسی.
از دیگر وظایف این ش���ورا انجام مطالعات و گزارش ها و توصیه هایی در مورد همکاری های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزش���ی و بهداش���تی بین المللی است. هم چنین می تواند به 
آماده س���ازی و سازمان دهی کنفرانس های مهم بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی 

یاری رساند. 
شورای اقتصادی و اجتماعی متشکل از پنجاه و چهار عضو است که هجده عضو آن هر سال 
برای یک دوره ی سه ساله توسط مجمع عمومی براساس تقسیم عادالنه ی جغرافیایی، انتخاب 
می ش���وند و امکان انتخاب مجدد نیز وجود دارد. این شورا حداقل دو اجالسیه در سال دارد 
و می تواند به طور فوق العاده تش���کیل جلس���ه دهد.  این ش���ورا برای انجام مأموریت خود، با 

سازمان های غیردولتی ثبت شده، دانشگاهیان و نمایندگان بخش تجاری مشورت می کند. 
1- http://www.un.org/en/ecosoc/about/index.shtml
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کمیسیون های اجرایی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی: 1
کمیسیون توسعه ی اجتماعی، کمیسیون مواد مخدر، کمیسیون جلوگیری از جرائم و دادگستری 
جنایی، کمیسیون علم و تکنولوژی برای توسعه، کمیسیون توسعه ی پایدار، کمیسیون مقام زنان، 

کمیسیون جمعیت و توسعه و  کمیسیون آمار.2

کمیسیون های منطقه ای وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی:  3
کمیس���یون اقتصادی ملل متحد برای اروپا ECE ؛کمیس���یون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا 
ECA؛کمیس���یون اقتص���ادی ملل متحد ب���رای آمریکای جنوب���ی و منطقه دری���ای کارائیب 

،ECLAC؛کمیس���یون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آس���یا و منطق���ه ی اقیانوس آرام 

.ESCWA  ؛کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیاESCAP،

ش���ورای اقتصادی و اجتماعی هم چنی���ن دارای کمیته های دائم، گروه ه���ای ویژه و  گروه های 
تخصصی است که تسهیالت الزم برای پیش برد کارهای این شورا را فراهم می کند؛ مهم ترین 

آن ها عبارت اند از: 
کمیته ی برنامه و هم آهنگی، کمیته ی سازمان های غیردولتی، کمیته ی مذاکرات با آژانس های 
بین دولتی، گروه ویژه ی تخصصی بین دولتی در خصوص انرژی و توس���عه ی پایدار، گروه کار 
ویژه ی انفورماتیک، کمیته ی کارشناسان اداره ی عمومی، کمیته ی اقتصادی، اجتماعی و حقوق 
فرهنگی، گردهمایی دائمی در خصوص مسائل داخلی، کمیته ی متخصصان کاالهای خطرناک 
و سیس���تم هم آهنگ طبقه بندی شیمیایی، گروه تخصصی س���ازمان ملل درخصوص نام های 

جغرافیایی.

دیوان بین المللی دادگستری 4
دیوان بین المللی دادگس���تری)ICJ( ، رکن قضایی اصلی س���ازمان ملل متحد است که در سال 
1۹4۵ تأس���یس شد و طبق اساس نامه ی منش���ور متحد عمل می کند. اساس نامه ی آن براساس 
اساس نامه ی دیوان دائمی دادگستری بین المللی که زیرنظر جامعه ی ملل انجام وظیفه می کرد، 
تنظیم شده است. در میان شش رکن اصلی سازمان ملل، دیوان بین المللی تنها رکنی است که به 

جای نیویورک در الهه هلند قرار دارد.
کشورهای عضو و نیز  کشورهای غیر عضو با کسب حق رجوع به دیوان از مجمع عمومی و به 

1-http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml
2- توضیح در مورد کمیسیون های اجرایی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی در پیوست کتاب آمده است.. 

3- http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml
4-http://www.icj-cij.org/homepage/index.php?lang=en
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توصیه ی شورای امنیت می توانند در حل اختالف ها به دیوان مراجعه کنند.

ترکیب دیوان: دیوان بین المللی دادگستری، هیأتی مرکب از پانزده قاضی یا حقوق دان مستقل 
است که نباید دارای تابعیت مش���ابهی باشند. اعضای این دادگاه از میان اشخاصی انتخاب 
می شوند که در کشور خود از اعتبار معنوی قابل مالحظه ای برخوردار بوده و دارای مشاغل مهم 
قضایی و یا از حقوق دانان و متخصصان حقوق بین الملل باشند. قضات دیوان برای مدت ُنه 
سال انتخاب می شوند و پس از سپری شدن دوره، دوباره قابل انتخاب می باشند. از آن جا که 
تغییر قضات دیوان بطور کامل در پایان هر ُنه سال امکان دارد، به دوام و استمرار آن لطمه بزند، 
از این رو، هر س���ه س���ال یک بار، به قید قرعه، یک سوم قضات طبق ماده سیزده اساس نامه ی  

دیوان تغییر می کنند.

صالحیت دیوان: صالحیت دیوان شامل رسیدگی به کلیه ی دعواهایی است که طرفین واجد 
ش���رایط به آن رجوع می کنند. کشورها، افراد و س���ازمان های بین المللی می توانند برای حل 
اختالف به دیوان مراجعه کنند. منشور ملل متحد تصریح کرده است که اعضای سازمان می توانند 
به دیوان مراجعه کنند ولی الزامی نیست؛ اما در صورت مراجعه، باید حکم صادره را بپذیرند. 

رس���یدگی به دعوای شرکت نفت ایران و انگلیس یکی از پرونده های تاریخی مورد رسیدگی 
قرار گرفته از سوی این دیوان است. پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این 
شکایت در شورای امنیت و سپس دیوان بین المللی دادگستری، دکتر مصدق در جلسه ی  شورای 
امنیت و سپس دادگاه الهه به دفاع از حقوق ایران پرداخت. با توضیحاتی که مصدق در مورد 
قرارداد نفت و ش���یوه ی انعقاد و تمدید آن داد، دیوان الهه در تاریخ 22 ژوئیه 1۹۵2با ُنه رأی 
مخالف در برابر پنج رأی موافق خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و ملت 
ایران در سایه ی درایت و کاردانی مصدق و نطق های تاریخی او در دادگاه، به پیروزی بزرگی 
دست یافت. وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن رئیس سابق مجلس سنای بلژیک 
بر عهده داشت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. در جریان این پیروزی 
بزرگ و تاریخی، قاضی انگلیسی سر آرنولد مک نایر که ریاست دادگاه را برعهده داشت بنا به 

ندای وجدان به نفع ایران و بر خالف منافع دولت بریتانیا رای داد. 1
در دوران پس از انقالب ضدسلطنتی ایران، طبق قرارداد الجزایر دولت های جمهوری اسالمی 
و آمریکا متعهد شدند که مشکالت حقوقی فی مابین را از طریق دادگاه الهه پی گیری کنند. این 

1- http://www.icj-cij.org/docket/files/16/12135.pdf?PHPSESSID=a2c84bf51730fa1cc6aa7
235615c9706
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دادگاه در بسیاری موارد به خاطر عدم درایت، کاردانی و تخصص الزم تیم های حقوقی طرف 
ایرانی و بدنامی دولت جمهوری اسالمی در صحنه ی بین المللی به نفع دولت آمریکا رأی داد و 
میلیاردها دالر از سرمایه های مردم ایران به یغما رفت. دولت جمهوری اسالمی حتا در پرونده ی 
حمله ی نیروهای آمریکایی به س���کوهای نفتی خلیج  فارس نتوانست درخواست دریافت دو 
میلیارد دالر خسارت ادعایی را به کرسی بنشاند. و با هیاهو و جار و جنجال شکست یاد شده 
را به عنوان شکس���ت دولت آمریکا جا زد. از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری حمله ی 
آمری���کا به هواپیمای ایرباس ایرانی در ژوئی���ه 1۹۸۸ را یک حادثه تلقی کرد و در  22 فوریه ی 
 1۹۹۶ پس از پی گیری گسترده در باره ی وضعیت پرونده ی  ناو هواپیمابر وینسنس و حمله ی آ ن 
به هواپیمای مس���افربری ایرباس آن را پرونده ای بسته شده تلقی کرد که دو کشور درباره  ی آن با 
یک دیگر مصالحه کرده اند. در واقع دولت جمهوری اسالمی با دریافت غرامت و بدون پذیرش 

مسئولیت از جانب آمریکا و عذرخواهی رسمی از سوی این دولت، تن به مصالحه داد. 
دادگاه بین المللی جدا از موضوعات مربوط به ایران، مرجع رسیدگی به دعاوی مهمی به شرح 
زیر بوده  است: دعوی کنگو در برابر فرانسه که در آن جمهوری دموکراتیک کنگو، فرانسه را به 
بازداشت غیرقانونی رؤسای ایالتی کنگو و جرائم جنگی متهم نمود. دعوی نیکاراگوئه در برابر 
ای���االت متحده که در این دعوی نیکاراگوئه ایاالت متحده را متهم کرد که نیروهای معارض 

حکومت را مجهز کرده است. 

شورای قیمومیت 1
رکن اصلی س���ازمان ملل متحد برای نظارت بر سرزمین هایی است که زیر نظر نظام قیمومیت 
بین المللی قرار گرفته اند. اعضای ش���ورای قیمومت س���ه دسته هستند: اعضای دائمی شورای 
امنیت، کشورهای اداره کنند ه ی سرزمین های تحت قیمومت و اعضایی که توسط مجمع عمومی 

برای مدت سه سال انتخاب می شوند.
بدین ترتیب سعی می شود تعداد کشورهای اداره کننده و غیر اداره کننده در شورا، برابر باشد. 
فعالیت این شورا از اول نوامبر 1۹44 پس از استقالل پاالئو،2 آخرین سرزمین باقی مانده تحت 

»تحت قیمومت« سازمان ملل متحد در اول اکتبر 1۹۹4 به حالت تعلیق در آمد. 

1- http://www.un.org/en/mainbodies/trusteeship/
2-دکرت َجالل َعبُده در کسوت نمایند ی ایران در سازمان ملل متحد به حکمرانی کشورهای کامرون و  گینه نو در دورانی که تحت قیمومیت سازمان 
ملل متحد بودند رسید. او  که دانش آموخته ی حقوق از سوئیس بود در مقام دادستان دیوان کیفر در سال های ابتدایی سلطنت محمدرضا پهلوی، 
گروهی از مقامات ارشد سیاسی در دوران رضاشاه، هم چون پزشک احمدی و سرپاس مختاری را به جرم قتل مدرس، محمد فرخی یزدی و 
نصرت الدوله فریوزمریزا محاکمه و محکوم کرد.  عبده در ادوار چهاردهم و پانزدهم، به نمایندگی مجلس شورای ملی از سوی مردم تهران رسید. 
وی از دادگسرتی به وزارت خارجه منتقل شد و کرسی سفارت ایران در هند را از آن خود کرد. پدرش شیخ محمد عبده بروجردی، سال ها رئیس 
دادگاه انتظامی قضات و مدرس حقوق در مدرسه ی معقول و منقول بود و درتدوین قانون مدنی ایران نقش داشت.  محمود طلوعی. »کتاب ها 

و یادها«. چهره ها و یادها. چاپ اول 13۸1، نشر علم، صفحه های ۶۶4 تا ۶۶۶.
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در یکی از مواد منش���ور ملل متحد دو اصل ویژه ی س���رزمین هائی که به مرحله ی خودمختاری 
نرسیده اند اعالم شده است: نخست تأکید بر اهمیت منافع ساکنان این نواحی؛ و دوم  تعهد 
دولت های اداره کننده ی این س���رزمین ها برای مساعدت در بسط رفاه و پیشرفت مردم و رشد 
تدریجی آنان بسوی خودمختاری؛ تأمین عدالت در حق ایشان و حمایت از آن ها در برابر هر 
گونه تعدی؛ ترویج صلح و ایمنی بین المللی و بسط تدابیر مربوط به آبادانی؛ و در نهایت تشویق 

و تجسس علمی و صنعتی سرزمین های متکی و وابسته.

دبیرخانه 1
دبیرخانه، رکن اداری و فنی سازمان ملل متحد است. دبیر کل سازمان ملل متحد که به توصیه ی 
شورای امنیت، برای مّدت پنج سال انتخاب می شود، در رأس دبیرخانه فعالیت دارد وظایف 

عمده ی او عبارت است از: 
وظایف و اختیارات اداری: انجام وظیفه به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان ملل و . 1

باالترین مقام مسئول در سلسله مراتب اداری دبیرخانه.
وظایف و اختیارات سیاسی: متوجه ساختن شورای امنیت و مجمع عمومی در مواقعی . 2

که به عقید ی وی، صلح و امنیت بین المللی در خطر اس���ت، دعوت به تش���کیل شورای 
امنیت در موقع لزوم، حق حضور در جلس���ه های ارکان سازمان ملل و دادن اعالمیه های 

شفاهی و کتبی به آن ها. 
وظایف اطالعاتی: ثبت و انتش���ار قراردادهای بین المللی، تس���لیم گزارش س���االنه به . 3

مجمع عمومی عادی در رابطه با اقدام ها و فعالیت های سازمان.

مؤسسه های تخصصی ملل متحد 2
مؤسس���ه های بین دولتی، س���ازمان های جداگان���ه و خودمختاری به ش���مار می روند که طبق 
موافقت نامه های خاصی با سازمان ملل متحد مرتبط اند، و ضمن این که مستقاًل دارای اعضا، 
هیأت های مقننه و مجریه، دبیرخانه، و بودجه هس���تند، در عین حال با سازمان ملل متحد و با 
یک دیگر از طریق دستگاه های هم آهنگ کننده ای نظیر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان 

ملل متحد، همکاری می کنند.3

1-http://www.un.org/en/mainbodies/secretariat
2-http://www.un.org/en/aboutun/structure/index.shtml

3-توضیحات در مورد مؤسسه های تخصصی ملل متحد در بخش پیوست های کتاب آمده است. 





سازمان  ملل  متحد  و حقوق  بشر 

ایده ی حقوق بشر به پیش از تاریخ تشکیل سازمان ملل می رسد. اما با راه اندازی این سازمان بود 
که حقوق بشر در سطح جهانی به طور رسمی مورد شناسایی قرار  گرفت. 

جامعه ی بین المللی در قرن بیس���تم به طور چشم گیری رشد و تغییر پیدا کرد اما واقعه ی جنگ 
جهانی دوم فاتحان را به تالش واداشت تا برای برخورد با عواقب جنگ یک مجمع جهانی 

به وجود آورند.  
در واقع پی گیری مس���ائل حقوق بشر دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل بود. جنگ جهانی دوم و 
فاجعه ی نسل کشی و تبعات و عواقب آن سبب شد تا برای ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع 
تراژدی های مشابه در آینده شود، اجماع جهانی بوجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب 

قانونی برای بررسی و عمل کرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر بود.
به همین دلیل موضوع حقوق بشر در مقدمه و بند سه ماده ی یک، مواد 13، ۵۵، ۵۶، ۶2، ۶۸ و 
۶۹ منشور سازمان ملل متحد  گنجانده شد. در واقع بنیان گذاران ملل متحد وحشت و هراس از 

جنگ جهانی دوم را با تأکید بر حقوق بشر در منشور ملل متحد پاسخ دادند. 

در مقدمه ی منشورملل متحد هدف اصلی تشکیل ملل متحد »محفوظ داشتن نسل های آینده 
از بالی جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان 
نموده« اعالم ش���ده و   کشورهایی که به منشور می پیوندند »ایمان خود به حقوق اساسی بشر 
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و به حیثیت و ارزش ش���خصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن؛ و هم چنین بین ملت ها 
اعم از کوچک و بزرگ؛ و ایجاد شرایط الزم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از 
عهد نامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با 

آزادی بیش تر« را اعالم می دارند. 1

هم چنین بند سه ماده ی یک منشور تأکید می کند  که یکی از اهداف ملل متحد »حصول همکاری 
بین المللی در پیش برد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون 

تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب« است. 
بن���د ب ماده ی 13 مجمع عمومی را متعهد ب���ه انجام مطالعات و صدور توصیه های به منظور 
»ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و 
کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، 

زبان و مذهب می کند.
تعهدات اساس���ی دولت های عضو، برای دس���ت یابی به این اهداف در مواد ۵۵ و ۵۶ منشور 

ملل متحد آمده است. ماده ی ۵۵ می گوید: 
با توجه به ایجاد اوضاع با ثبات که الزمه ی روابط صلح آمیز و دوس���تانه میان ملت ها بر 
اساس احترام به اصول حقوق برابر و خودمختاری مردمان است منشور ملل متحد امور زیر 

را تشویق خواهد کرد:
 باالبردن سطح زندگی، فراهم س���اختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و 

توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
 حل مسایل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسایل مربوط به آن ها و 

همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی و ...؛
احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از 

حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
در ماده ی ۵۶، دولت های عضو قول اقدامات فردی یا دسته جمعی را در همکاری با سازمان 
برای رسیدن به اهداف ذکر شده در ماده ی ۵۵ می دهند. با مقایسه ی ماده ی۵۶ و بند ج ماده ی 
۵۵ می توان نتیجه  گرفت که دولت های عضو متعهدند حقوق بشر و آزادی های اساسی را بدون 

تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ارتقاء دهند.
مواد ۶2، ۶۸ و ۶۹ منش���ور نیز به حقوق بش���ر پرداخته و مجمع عمومی و ش���ورای اقتصادی و 
اجتماعی را ملزم به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و دادن توصیه هایی در جهت تحقق 
1- http://www.unic-ir.org/about_un/manshoor.htm

الف.
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ج. 



27

حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض می نماید.
هم چنی���ن بند ج ماده ی ۷۶ در ارتباط با هدف های اساس���ی نظ���ام قیمومت بر طبق مقاصد 
ملل متحد روی »تش���ویق احترام به حقوق بش���ر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز از 
حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یک دیگر نیازمند 

هستند«؛ تأکید می کند. 
نکته ی حائز اهمیت آن که اواًل منشور سازمان ملل متحد، جنبه ی بین المللی به حقوق بشر داد. 
دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده ی بین المللی است در واقع پذیرفتند  که حقوق بشر 
ذکر شده در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و رعایت حقوق بشر و آزادی های 

بنیادین جزء تکالیف و تعهدات امضا کنندگان آن است. 
ثانیا، پذیرش منشور و تعهد دولت ها به همکاری با سازمان ملل در ترویج حقوق بشر، این امکان 
را به سازمان داد  که تالش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق به عمل آورد. این تالش 
منجر به تصویب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و و میثاق ها و پروتکل های الحاقی آن و تعداد 

زیادی اسناد بین المللی حقوق بشر شد. 
ثالثا، س���ازمان ملل پس از س���ال ها موفق ش���د حوزه ی تعهدات دولت های عضو را به ترویج 
حقوق بشر و آزادی های اساس���ی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای 

تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد  کند.  

تأسیس کمیسیون حقوق بشر 
در اولین اجالس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که در تاریخ 1۶ فوریه 1۹4۶ در لندن 
برگزار شد، این شورا با صدور قطع نامه ای به تأسیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان 
یکی از ارکان فرعی این ش���ورا همت گمارد و اعضای هسته ی اولیه ی این کمیسیون انتخاب 
شدند. بر اساس این قطع نامه مقرر شد  که کمیسیون حقوق بشر پیشنهاد، توصیه  و گزارش هایی در 

موارد زیر به دبیر اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارائه کند:   
اسناد بین المللی حقوق

اعالمی���ه یا میثاق بین المللی در مورد آزادی ه���ای مدنی، وضعیت زنان، آزادی 
اطالعات و ...

حمایت از اقلیت ها
جلوگیری از تبعیض بر مبنای نژاد، جنسیت، زبان و مذهب

به منظور اجرای قطع نامه ی مزبور، بخش حقوق بش���ر در دبیرخانه ی سازمان ملل ایجاد شد و 
فعالیت های گسترده ای برای جمع آوری اسناد بین المللی و یا قوانین داخلی کشورها برای عرضه 

الف.
ب.

ج. 
د.
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به کمیسیون آغاز شد.
در جلس���ه ی 2۹ آوریل تا 20 می 1۹4۶، ترکیب نهائی کمیسیون مرکب از هیجده عضو انتخاب 

شدند. 1 
ش���ورای اقتصادی و اجتماعی در 21 ژوئن 1۹4۶ ش���رایط، نحوه کار و عضویت در کمیسیون 

حقوق بشر را تصویب نمود. 
فعالیت این کمیسیون که پس از فروکش کردن شعله های جنگ جهانی دوم در سال  1۹4۶میالدی 
اعالم موجودیت کرد، در سه حوزه  »استانداردسازی و معیارگذاری«،»ارتقابخشی« و »اجرا« 
تعریف شده است. هر یک از سه حوزه در دوره ی خاصی از حیات این نهاد مورد توجه قرار 

گرفته است. 
کمیسیون حقوق بشر در طول دوران حیات خود دو دوره ی کاماًل  متفاوت را از سر گذراند. از 
سال 1۹4۷ تا 1۹۶۷ سیاست »غیبت یا عدم مداخله« را در پیش گرفت. در این دوران کمیسیون 
روی مس���ئله ی تقویت حقوق بش���ر و کمک به دولت ها برای تصویب معاهده های بین المللی 
متمرکز بود و دخالتی در تحقیق و بازرس���ی و یا محکومیت ناقضین حقوق بشر نمی کرد. این 

دوره ی رعایت دقیق اصل حاکمیت ملی بود. 2
استانداردسازی و معیارگذاری فعالیت عمده ی بیست سال اولیه ی کمیسیون را شامل می شد.3 
در همین راستا، »اعالمیه ی جهانی حقوق بشر« در 10 دسامبر 1۹4۸ و سپس »میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی« و »میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« در سال 

1۹۶۶ تصویب و در سال 1۹۷۶ به مورد اجرا گذاشته شدند. 
از اواخر دهه ی 1۹۶0 اقدامات ترویجی یا ارتقابخشی در دستور کار  کمیسیون قرار  گرفت. ایجاد 
مکانیزم های نظارتی و فراهم نمودن ساختارهایی که معطوف به اجرای هر چه بهتر معیارهای 
کمیس���یون در داخل کشورها گردد، و نیز  کمک به کشورها به منظور ایجاد ساختارهایی که در 

اجرای بهتر استانداردها و اجرای تعهدات شان راه گشا باشد مد نظر قرار  گرفت.
در سال 1۹۶۷ کمیسیون »سیاست مداخله« را به عنوان شیوه ی  کار خود مورد تصویب قرار داد. 
مستعمره  زدایی از آفریقا و آسیا و بسیاری کشورهای دیگر، به ویژه نقض گسترده ی حقوق بشر در 
رژیم آپارتاید  که چهارچوب اصلی این دهه را تشکیل می دهد، سازمان ملل متحد را برای اتخاذ 

1-اسرتالیا، بلژیک، بالروس، چنی، شیلی، مصر، فرانسه، هندوستان، لبنان، پاناما، فلیپنی، اوکراین، اتحاد جماهری شوروی سوسیالیستی، یوگسالوی، 
اوروگوئه، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا. 

2-شورای اقتصادی و اجتماعی در سال 1۹4۷ با تصویب قطع نامه ای اعالم داشت که »کمیسیون صالحیت اتخاذ هیچ گونه اقدامی در خصوص 
شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را ندارد«. در واقع اصلی ترین ارگان بنی المللی مأمور ارتقای حقوق بشر از رسیدگی به شکایات مبتنی بر 
تجاوز به این حقوق منع شد. این امر منعکس کننده ی اراده ی دولت هایی بود که به دالیل مختلف و از جمله به خاطر مسئولیتی که در زمینه ی نقض 

حقوق بنیادین شهروندان خود داشتند، خود را در معرض چننی شکایاتی می دیدند.
3-www.britannica.com/EBchecked/topic/616387/United-Nations-Commission-on-Human-
Rights
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سیاستی فعال در ارتباط با حقوق بشر تحت فشار قرار داد. سیاست جدید حاکی از آن بود که 
کمیسیون به تحقیق و بررسی و تهیه ی گزارش هایی در مورد نقض حقوق بشر مبادرت خواهد 

ورزید. برای اجرای سیاست جدید تغییرات دیگری نیز به وقوع پیوست. 
قطع نامه ی 123۵مصوب 1۹۶۷ ش���ورای اقتصادی و اجتماعی س���ازمان ملل، به عنوان مبنای 
فعالیت، نظارت و واکنش این کمیسیون در زمینه ی نقض حقوق بشر توسط کشورهای خاص، 
مورد استفاده قرار می گیرد. شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل ضمن استقبال از تصمیم 
کمیسیون حقوق بشر برای بررسی ساالنه ی وضیعت حقوق بشر، به این کمیسیون و نیز کمیسیون 
فرعی اجازه می دهد تا اطالعات مربوط به نقض گس���ترده حقوق بشر و آزادی های اساسی را 

بررسی کند .
در ماه مه 1۹۷0 ش���ورای اقتصادی و اجتماعی س���ازمان ملل با تصویب قطع نامه ی 1۵03 1به  
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اجازه داد تا به مکاتباتی که از سوی افراد و سازمان غیردولتی 

صورت می گیرد، ترتیب اثر دهد. 
پس از آن، کار   کمیسیون جمع آوری نامه هایی بود که هرساله با ادعای نقض حقوق بشر بدان 

ارجاع می شد و غالباً بدون پاسخ باقی می ماند. 
این قطع نامه هم چنین به کمیسیون فرعی »منع تبعیض و حمایت از اقلیت ها« وابسته به کمیسیون 
حقوق بش���ر اجازه داد تا به نامه هایی که به ط���ور خصوصی از طرف دبیرکل با مضمون نقض 

گسترده و شدید حقوق بشر دریافت می شد، توجه کند. 
در دهه ی 1۹۷0 گروه های کار جغرافیایی ایجاد شدند. این گروه ها فعالیت های خود را مختص به 

تحقیق درمورد نقض حقوق بشر در یک منطقه یا یک کشور مانند شیلی می نمودند. 
در دهه ی 1۹۸0 کمیس���یون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پیش برد وظایف خود،گروه های 
کاری و گزارش گ���ران وی���ژه ای را در برخ���ی موضوع های خاص نظیر ناپدیدش���دن قهری، 
بازداشت های خودسرانه، سلب آزادی بیان، حق توسعه و ... تعیین کرد تا گزارش های آن ها به 

عنوان مبنای بحث در نشست علنی کمیسیون مورد توجه قرار  گیرد. 
به دلیل حضور کشورهای ناقض حقوق بشر و سیاسی شدن این نهاد، هیچ یک از این اقدامات 
قادر به ایجاد کمیسیون حقوق بشر -چنان که انتظار آن می رفت -نشد و در طول سال های بعد 

کمیسیون حقوق بشر به طور فزاینده ای در میان فعاالن و دولت ها بی اعتبار شد. 
کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵3 کشور، نشست ساالنه ی خود  را به مدت شش هفته از اواسط 
مارس تا اواخر آوریل در ژنو برگزار می کرد و به طور معمول بیش از سه هزار نماینده ی دولت های 

عضو، دولت های ناظر و سازمان های غیر دولتی در این جلسات شرکت می کردند.  
1- http://www.staff.city.ac.uk/p.willetts/HR-DOCS/ERES1503.HTM
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این کمیس���یون هم چنین در فواصل میان نشست های ساالنه، نشست های ویژه و موردی را نیز 
مشروط به پذیرش اکثریت کشورهای عضو در دستورکار و اجرا قرار می داد. 

دس���تور کار نشست ساالنه ی کمیسیون حقوق بش���ر به طور عمده در زمینه ی بررسی، نظارت و 
گزارش دهی در خصوص وضعیت کش���ور یا سرزمین خاص )مکانیزم نظارت کشوری( و نیز 

پدیده های اصلی نقض حقوق بشر )مکانیزم نظارت موضوعی( در سراسر جهان بوده است. 
تالش کمیس���یون در زمینه ی حقوق بشر باعث ش���د یک رشته موازین و مقررات بین المللی و 
هم چنین برخی اسناد، مدارک و معاهدات در زمینه ی حقوق بشر را به تصویب برساند، اما در 
دهه ی 1۹۹0 با افزایش تعارضات قومی، گس���ترش نقض حقوق بش���ر جمعی، نقض فاحش و 
سیس���تماتیک حقوق بشر و طرح مسائلی مانند حق توسعه، کمیسیون نتوانست اقدام مؤثری را 
برای حل این معضالت به عمل آورد. از سال های 2000 به بعد نیز انتقادات شدیدتری مبنی بر 
این که کمیسیون رویه ای تبعیض آمیز در پیش گرفته و با بعضی موضوعات مشابه، برخورد دو گانه 

داشته است صورت گسترده مطرح گردید. 
غرب معتقد بود کمیسیون حقوق بشر هنوز نتوانسته در بحث مفهوم سازی میان 
حقوق بش���ر و امنیت رابطه برقرار   کند، یعنی ارتباطی میان حقوق بشر با مفهوم 
صلح و امنیت بین المللی برقرار نگردیده است. گزارش دبیرکل نیز بر همین نکات 
تأکید کرد: »حقوق بش���ر با صلح، امنیت بین المللی و توسعه ارتباط مستحکمی 

دارد و این سه محور، اساس کار نظام جهانی هستند.«
کمیس���یون حقوق بش���ر قادر به ایجاد س���اختارهای نظارتی کارآمد نشده بود. 
کشورهای اروپایی و آمریکا معتقد بودند که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به 
یک مرکز نظارتی تبدیل شود تا بتواند بر نقض گسترده ی حقوق بشر در  کشورهایی 

نظیر ایران، برمه، زیمبابوه، سودان، سوریه، کره شمالی، کوبا، و ... نظارت کند.  
س���ومین عامل نارضایتی اروپا و آمریکا از  کمیس���یون حقوق بشر، عدم امکان 
طرح دعوا علیه کشورهای ناقض حقوق بشر بود. آن ها خواهان ایجاد مکانیزمی 
برای ضمانت اجرای قطع نامه های تصویب شده در کمیسیون حقوق بشر بودند. 
هدف آن ها این بود که با برقراری ارتباط میان نقض حقوق بشر و صلح و امنیت 
بین المللی، زمینه را برای طرح دعوا علیه کشورهای نقض کننده ی این حقوق در 
شورای امنیت فراهم کنند. در کمیسیون حقوق بشر ناقضین حقوق بشر که بیش تر 
در زمره ی کشورهای آفریقایی و آسیایی بودند با هم متحد می شدند و از  کشوری 
که متهم به نقض حقوق بشر بود، حمایت می کردند و قطع نامه از همان ابتدا با 

مشکل مواجه می شد. 

الف.

ب.

ج. 
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اعضای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 200۵ و پیش از پایان کار آن به شرح زیر 
بودند:  

پانزده کشور آفریقایی:	 
بورکینا فاس���و، کنگو )برازاویل(، مصر، اریت���ره، اتیوپی، گابن، گینه، کنیا، موریتانی، 

نیجریه، آفریقای جنوبی، سودان، سوازیلند، توگو، زیمبابوه
دوازده کشور آسیایی:	 

بوتان، چین، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، نپال، پاکستان، قطر، کره، عربستان سعودی، 
سریالنکا

پنج کشور اروپای شرقی:	 
ارمنستان، مجارستان، رومانی، فدراسیون روسیه، اوکراین

یازده کشور آمریکای التین و کارائیب:	 
آرژانتین، برزیل، کاستاریکا، کوبا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، گواتماال، هندوراس، 

مکزیک، پاراگوئه، پرو
ده کشور اروپای غربی و دیگر کشورها:	 

استرالیا، کانادا، فنالند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، هلند، انگلستان، ایاالت متحده 
آمریکا

در طول دوران فعالیت کمیسیون حقوق بشر دو زن، النور روزولت و اشرف پهلوی به ریاست این 
نهاد رسیدند. النور روزولت اولین و قوی ترین رئیس کمیسیون حقوق بشر بود و اشرف پهلوی1 در 
سال 1۹۷0 2 ریاست کمیسیون حقوق بشر ملل متحد را به عهده گرفت. وی از سال 134۵ ریاست 
هیأت نمایندگی ایران در کمیسیون حقوق بشر را به عهده داشت و گاه از موضع یک »انقالبی«، 

سخنانی آتشین ایراد می کرد که کوچک ترین اعتقادی به آن نداشت.3 

1- اشرف پهلوی خواهر توأمان محمدرضا پهلوی در سال 12۹۸ به دنیا آمد و نقش موئری در کودتای 2۸ مرداد داشت. وی که به فساد شهره بود 
در دهه ی 40 و ۵0 به مدت شانزده سال در عرصه های گوناگون سازمان ملل متحد، به ویژه در کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مقام زنان، و  کمیسیون 
بنی المللی مشورتی سوادآموزی، به عنوان رئیس هیأت نمایندگی ایران، حضور داشت. در ایران نیز وی نایب رئیس سازمان شاهنشاهی خدمات 

اجتماعی، نایب رئیس کمیته ی ملی سوادآموزی جهانی و رئیس افتخاری سازمان زنان بود.
2- http://saipa.us/humanrights.html

3- از شما چه پنهان که من از کُندی پیشرفت اقدامات سازمان در مورد حمایت بنی المللی حقوق بشر تا حدی متأثر و مأیوس بوده ام. اما تأثر و یأس 
من هرگز از جهت کار  کمیسیون نبوده، بلکه مربوط به سیاست آن عده از دولت های عضو بود که به وظیفه ی خود در باب همکاری با سازمان 
ملل برای اجرای مواد منشور به منظور تشویق و احرتام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان 
یا مذهب احرتام نگذاشته اند و مستحق شماتت و سرزنش می باشند. وظیفه ی این کمیسیون تحقق بخشیدن و اجرای حقوق و آزادی های فردی 
است و هرگز نباید به چیزی کم تر از آن اکتفا شود... حیثیت دوران و تمدن ما با اغماضی که در برابر نقض حقوق بشر از خود نشان داده ایم لکه دار 
شده است. نسل های آینده و به ویژه فرزندان این انسان های بی پناه هرگز بی طرفی و بی اعتنایی ما را در باره ی این اهانت های وقیحانه ای که در 
جمهوری جنوب آفریقا، در جنوب غربی آفریقا، در رودزیا، در آنگوال، در موزامبیک، یا در سرزمینی که به غلط گینه ی پرتغال می نامند، نخواهند 
بخشید. اکنون برای ما زمانی رسیده است که ثمرات کارهای انجام شده را برآورد  کنیم. آن چه باید اکنون انجام شود این است که این لکه ی 

ننگ و شرمندگی را از صفحات تاریخ آینده برداریم. . . « روزنامه ی کیهان ۶ اسفند 134۵
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کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر 1
»کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها« در سال 1۹4۷، تحت نظارت 
ش���ورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) و به عنوان یک ارگان تابع کمیس���یون حقوق بشر 

تشکیل شد. 
مأموریت اصلی این کمیسیون انجام مطالعات مشخصاً در سایه ی  اعالمیه ی  جهانی حقوق بشر، 
و ارائه ی  توصیه هایی به کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با پیش گیری از هر نوع تبعیض مربوط 
به حقوق بشر و آزادی های اساسی و حمایت از اقلیت های نژادی، ملی، مذهبی و زبانی است. 
این نهاد از بیست و شش متخصص حقوق بشر تشکیل یافته بود که هر  کدام به مدت چهار سال 

انتخاب می شدند. آخرین اعضای تشکیل دهنده ی این نهاد عبارت بودند از: 
هفت نفر از  کشورهای آفریقایی؛	 
پنج نفر از  کشورهای آسیایی؛	 
پنج نفر از  کشورهای آمریکای التین؛	 
  سه نفر از  کشورهای شرقی اروپا؛	 
شش نفر از اروپای غربی و دیگر  کشورها.	 

در سال 1۹۹۹ شورای اقتصادی و اجتماعی عنوان  خود را از »کمیسیون فرعی پیش گیری از 
تبعیض و محافظت از اقلیت ها« به »کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر« تغییر داد. 
کمیسیون فرعی مبادرت به تشکیل هفت گروه کاری نمود که در  ارتباط با نگرانی های ویژه ی 

حقوق بشر تحقیق می کنند:  
اقلیت ها، ش���رکت های بزرگ چندملیتی، مدیریت عدالت، مبارزه با تروریسم، اشکال معاصر 

برده داری، جمعیت بومی، ارتباطات، فوروم اجتماعی. 
اجالس ساالنه ی این نهاد هر ساله در ماه آگوست در ژنو برگزاری می شد. 

کارشناس���ان این نهاد هر ساله همانند  کمیسیون حقوق بش���ر با صدور قطع نامه هایی به موارد 
نقض حقوق بش���ر در کشورها اشاره می کردند از س���ال 1۹۹۸ سوء کمیسیون تصمیم گرفت که 
از دوباره کاری پرهیز کرده و از صدور قطع نامه برای کش���ورهایی که پرونده ش���ان در کمیسیون 

حقوق بشر مورد بررسی قرار می گرفت خودداری کند.2 
ش���ورای حقوق بشر پس از آن که در سال 200۶ جانشین کمیسیون حقوق بشر شد مسئولیت این 

1-Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights
2-پرونده ی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی یکی از مواردی بود که از اوایل دهه ی ۸0 هرساله توسط »کمیسیون فرعی« مورد رسیدگی 
قرار می گرفت و با صدور قطع نامه ای نسبت به آن واکنش نشان داده می شد. از سال ۹۸ با توجه به این که  پرونده ی مزبور در کمیسیون حقوق بشر 

و مجمع عمومی مورد رسیدگی قرار می گرفت، برای جلوگریی از دوباره  کاری تصمیم گرفته شد که در این نهاد مورد بررسی قرار نگرید.  
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نهاد را نیز به عهده گرفت. کمیسیون فرعی حقوق بشر از هیچ گونه مکانیزم اجرایی و ضمانت 
الزام آوری برخوردار نبود.

کمیته ی سوم: اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه 1
این کمیته مانند هر شش کمیته ی اصلی مجمع عمومی شامل تمام اعضای مجمع عمومی و دارای 
یک رئیس، س���ه معاون و یک گزارش گر است که در ابتدای هر جلسه ی عادی مجمع عمومی 
انتخاب می ش���وند. کمیته ی سوم، هر س���اله در کنار اجالس ساالنه ی مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد از ماه سپتامبر شروع به کار می کند. 
مسئولیت کمی�ته ی سوم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پرداختن به وضعیت حقوق بشر و سایر 
مسائل و امور اجتماعی فرهنگی و انسان دوستانه در کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. 
در این رابطه، کمیته ی سوم هر سال پس از بحث و بررسی و دریافت گزارش های گزارشگران 
ویژه و موضوعی و دریافت نظرات نمایندگان دولت های عضو این سازمان،موظف به تهیه ی 
پیش نوی���س قطع نامه هایی در زمینه های باالو یا محکوم کردن دولت های ناقض حقوق بش���ر 
است. تصمیمات و قطع نامه های تهیه شده توسط اعضای کمیته ی سوم به مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد برای رای گیری نهایی ارائه می شود.
کمیت���ه هم چنین موضوعاتی مثل پیش���رفت زنان، حمایت از   کودکان، مس���ائل بومی، درمان 
پناهندگان، ترویج آزادی های اساس���ی از طریق منع نژادپرستی و تبعیض نژادی، و ترویج حق 
تعیین سرنوش���ت را مورد بحث قرار  می دهد. کمیته هم چنین مس���ائل مهم توسعه ی اجتماعی 
مربوط به جوانان، خانواده، افزایش س���ن، افراد معلول، پیش گیری از جرم، عدالت کیفری، و  

کنترل مواد مخدر را مورد توجه قرار می  دهد. 

1- http://www.un.org/ga/third/index.shtml





تهیه و تدوین اعالمیه ی جهانی حقوق بشر 1

دنیای برآمده از جنگ خانمان س���وز جهان���ی دوم و آگاهی از وجود کوره های آدم س���وزی، 
قتل عام های وحشیانه، زیرپا گذاشتن حقوق فردی انسان ها و تبعیض های گسترده ی قومی، ملی 
و مذهبی، ضرورت تهیه و تصویب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر را  که به انحای مختلف بارها 

مطرح شده بود بیش از پیش ایجاب کرد.
اعتبار پیش���نهاد الیحه ای برای حقوق بشر به س���ازمان ملل، در معنای واقعی کلمه به ریکاردو 
آلفارو، رئیس جمهوری اسبق پاناما تعلق دارد. آلفارو به عنوان نماینده ی کشور پاناما در جلسه ی 
افتتاحیه ی سازمان ملل در سال 1۹4۵، پیش نویسی از الیحه  ی حقوق بین المللی را به همراه آورد 
و رسماً پیشنهاد   کرد که در منشور سازمان ملل گنجانیده شود. دیپلمات هایی که در ماه مه آن سال 
در سانفرانسیسکو تشکیل جلسه دادند، به هیچ وجه آمادگی پذیرش پیشنهاد آلفارو را نداشتند، 
اما برای تشکیل کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفتند، و به طور غیر رسمی توافق کردند  که از اولین 

وظایف این کمیسیون تدوین الیحه ای برای حقوق بشر باشد. 2
جلس���ه ی کمیسیون حقوق بشر  از 2۷ ژانویه تا 10 فوریه 1۹4۷ برگزار شد. در این نشست که در 
لیک ساکسس نیویورک بود مقرر شد تهیه و تدوین اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، توسط هیأت 
1-www.columbia.edu/ccnmtl/projects/mmt/udhr/udhr_general/drafting_history_4.html

Susan Waltz -2، مقاله ی »چه کسی اعالمیه ی جهانی حقوق بشر را نوشت«، 1۹ نوامرب 200۸، سایت دولت آمریکا، 
www.america.gov/st/democracyhr-english/2008/November/20081119135247xjyrrep6.023
806e-02.html
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مدیره ای مرکب از خانم النور روزولت همس���ر فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا، 1 رنه 
کاسن، متخصص در حقوق مدنی و بین المللی2، پرفسور چارلز حبیب مالک3 و پرفسور پنگ 
چونگ چنگ4 انجام گیرد. این تصمیم در اجالس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 
که در تاریخ 1۶ فوریه 1۹4۶ در لندن برگزار شد، مورد تأیید قرار  گرفت. عالوه بر اعضای رسمی 
هیأت مدیره پرفسور جان پیتر هامفری به عنوان رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه ی سازمان ملل 
نیز در تهیه و جمع آوری مدارک و اسناد مورد نیاز هیأت، نقش اساسی داشت و اقدام به تهیه ی 

اولین پیش نویس اعالمیه ی جهانی کرد. ۵
تهیه و تدوین اعالمیه ی جهانی حقوق بش���ر به مدت دو سال از 2۷ ژانویه 1۹4۷ تا 10 دسامبر 
1۹4۸ به طول انجامید. در این مدت، هر یک از نکات، کلمات و بندهای اعالمیه ، مورد بحث و 
تبادل نظر نمایندگانی با عقاید متفاوت از اروپایی گرفته تا سیستم های بسته ی سنتی کمونیستی، 
از تمدن های آسیائی و آمریکائی گرفته تا معتقدات اسالمی و فرهنگی خاورمیانه، از سیستم های 
حقوقی آنگلوساکس���ون گرفته تا التینی قرار  گرفت و سرانجام در جلسه ی تاریخی 10 دسامبر 
1۹4۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس، در حالی که سازمان ملل از پنجاه و هشت 
کشور تشکیل یافته بود با چهل و هشت رای موافق۶، هشت رای ممتنع۷ و بدون رأی مخالف و 

دو غائب به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
خانم النور روزولت رئیس کمیسیون حقوق بشر، که نقش بسیار مهمی در تدوین اعالمیه ی جهانی 
حقوق بشر داشت هنگام تقدیم پیش نویس آن به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: »امروز 

ما در آستانه ی یک واقعه ی بزرگ در حیات سازمان ملل متحد و بشریت قرار گرفته ایم«. ۸
بدون شک تالش  انسان برای دست یابی به حقوق فردی و اجتماعی در طول تاریخ زمینه های 

الزم را برای تصویب چنین اعالمیه ای فراهم کرده بود. 
1- النور روزولت هرچند در تنظیم منت سند و در جوهر اندیشه هایی که به اعالمیه  ی جهانی حقوق بشر شکل داد، نقشی نداشت اما با حضور خود 
در کمیسیون حقوق بشر و با استفاده از ذکاوت سیاسی، مهارت های دیپلماتیک، و اراد ه ی تزلزل ناپذیر خود در جو سیاسی پرتشنج اواخر دهه ی 
1۹40، یکی از مهم ترین اقدامات سازمان ملل در سال های آغازین فعالیت خود یعنی نگارش و تصویب آن اعالمیه را به انجام رساند. وی از سال 
1۹4۷ تا 1۹۵0 ریاست شش اجالسیه ی کمیسیون حقوق بشر را بر عهده داشت و از این نظر رکورددار است. در این دوران چارلز مالک گزارشگر  

کمیسیون بود و پی سی چانگ و رنه کاسن معاونان ریاست کمیسیون حقوق بشر بودند. 
2-رنه کاسن فرانسوی بود و تهیه ی اولنی پیش نویس اعالمیه ی جهانی حقوق بشر توسط او انجام گرفت. وی ریاست کمیسیون در سال های 1۹۵۵ 

و 1۹۵۶ را بر عهده داشت. رنه  کاسن به خاطر تهیه ی این پیش نویس، در سال 1۹۶۸ برنده ی جایزه ی صلح نوبل شد.
3-چارلز مالک اهل لبنان، رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، وی در سال 1۹4۸ که اعالمیه ی جهانی حقوق بشر مورد بررسی 
مجمع عمومی قرار  گرفت، رئیس کمیته ی سوم بود. در سال های 1۹۵1 و 1۹۵2 به ریاست کمیسون حقوق بشر و سپس به ریاست مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد رسید.
4-چانگ اهل چنی، در مدت تهیه و تدوین اعالمیه نظرات کش���ورهای آس���یایی را نمایندگی می کرد. بسیاری از مشکالت عقیدتی و به ویژه 

مشکالت به وجود آمده در نحوه نگارش منت به مدد کوشش ها و رهنمودهای وی حل شد.
Susan Waltz  -۵، مقاله ی »چه کسی اعالمیه ی جهانی حقوق بشر را نوشت«، 1۹ نوامرب 200۸، سایت دولت آمریکا. 

۶- آرژانتنی، افغانستان، اتیوپی، اکوادور، السالوادور، ایاالت متحده ی آمریکا، ایران، ایسلند، اروگوئه، اسرتالیا، بریتانیا، بلژیک، بولیوی، برزیل، 
برمه، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو، تایلند، ترکیه، جمهوری دومینیکن، چنی، دانمارک، سوریه، سوئد، شیلی، عراق، فرانسه، فیلیپنی، کانادا، کلمبیا، 

کاستاریکا، کوبا، گواتاماال، لبنان، لیربیا، لوکزامبورگ، مصر، مکزیک، نیکاراگوئه، نروژ، نیوزلند، ونزوئال، هائیتی، هندوستان، هلند و یونان.
۷-آفریقای جنوبی، اتحاد جماهری شوروی، اوکراین، روسیه ی سفید، چکسلواکی، لهستان، یوگسالوی و عربستان سعودی.

8-www.udhr.org/history/yearbook.htm#(a) General Views Expressed In the Third Committee
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هر چند پیش از آن در اعالمیه ی اس���تقالل آمریکا 1 و قانون اساس���ی این کش���ور و اعالمیه ی 
حقوق بشر مصوب مجلس ملی فرانسه در سال 1۷۹۸ 2 که بر پایه ی اندیشه های فلسفی حامی 
حقوق بشر شکل گرفته و اولین تالش های بشری برای مدون ساختن این ضرورت تمدن انسانی 
است، روی بسیاری از حقوق تعریف شده در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر دست گذاشته شده 
بود اما »بیانیه ی فیالدلفیا« که در سال 1۹44 در پنج فصل و به عنوان ضمیمه ی اساس نامه ی 
سازمان بین المللی کار به تصویب رسید، به عنوان یک الگو برای تهیه ی منشور سازمان ملل و 

اعالمیه ی جهانی حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفت. 
ای���ن بیانیه از جمله بر آزادی بیان و انجمن، فقرزدایی، لزوم برخورداری آحاد بش���ر از امنیت 
اقتصادی و فرصت های برابر برای نیل به رفاه مادی و رش���د معنوی با حفظ آزادی و ش���ئون 

انسانی فارغ از نژاد، عقیده و جنسیت، تأکید می  کند. 

تصویب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر در دسامبر 1۹۴۸ 
و بحث های مخالفان

از هنگام تصویب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر تاکنون مخالفان و دشمنان حقوق بشر برای تن 
ندادن به مفاد آن بهانه های مختلفی، از حق حاکمیت ملی گرفته تا نسبیت فرهنگی و ارزش های 
دینی و ملی را مطرح کرده اند. این  بهانه ها علی رغم ش���کل و ظاهر متفاوت ش���ان از محتوای 
یک سانی برخوردارند  که رد آن را در جریان تصویب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر در  کمیته ی 
سوم و مجمع عمومی سازمان ملل که در مخالفت و یا انتقاد از اعالمیه ی جهانی حقوق بشر در 

دسامبر 1۹4۸ صورت گرفت نیز می توان دید. 
رای ممتنع یک دست کشورهای بلوک شرق به اعالمیه ی جهانی حقوق بشر بر این اساس شکل 
گرفته بود که متن آن به اندازه  ی کافی و با صراحت فاشیس���م و نازیسم را محکوم نکرده و به 

موارد مهم و جدی نپرداخته است. 
دشمنی عمیق بین اتحاد شوروی و فاشیست ها منجر به این شد  که هیأت اتحاد شوروی خواهان 

اضافه شدن متمم هایی به مواد 1۹ و 20 اعالمیه ی جهانی حقوق بشر شود که تأکید می کنند: 
 

1-اعالمیه ی استقالل آمریکا در 4 ژوئیه 1۷۷۶ به تصویب رسید. در مقدمه ، اعالمیه حکومت را مبتنی بر »حقوق طبیعی« انسان ها قرار داده و 
تصریح می کند: »ما معتقدیم که این حقایق، بدیهی و مستغنی از توضیح است که جمیع مردم یک سان آفریده شد ه اند و خدا برای شان حقوقی 
گذاشته که سلب شدنی نیست از آن جمله حق حیات، حق آزادی ، حق طلب خوشبختی است که برای تامنی آن بنی مردم، حکومت هائی بوجود 
آمده که اختیارات حقه ی آنان ناشی از رضایت مردمی است که بر آن ها حکومت می کنند. هر زمان هر حکومتی که آن را تغیری دهد، این حق مردم 

است که آن را برکنار سازند و اختیارات آن را به نحوی که به نظر آنان تأمنی کننده ی امنیت و سعادت مردم است، سازمان دهند.«
2-این اعالمیه توسط امانوئل  ژوزف سی یز در سال 1۷۸۹ تهیه شده بود و به منزله ی مقدمه ای بر قانون اساسی 1۷۹1 فرانسه بکار گرفته شد. این 
اعالمیه از نظریات فیلسوف فرانسوی ژان ژاک روسو و مفاد اعالمیه ی استقالل آمریکا ملهم بود و در آن تصریح شده بود که افراد بشر در برابر 

قانون مساوی اند، حق حاکمیت از آن مردم است، و حقوق افراد در مورد آزادی، مالکیت، امنیت غری قابل انتزاع است.
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ماده ی 1۹ 	 
هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق در بر  گیرند ی آزادیِ عقیده بدون مداخله، 
و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطالعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه بدون 

در نظر  گرفتن مرزها می شود.
ماده ی 2۰ 	 

بند 1( هرکس حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت آمیز را دارد. 	 
بند 2( هیچ کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد. 	 

این متمم ها، فاشیست ها و نازی ها را از حق آزادی بیان و اجتماعات محروم می  کرد. پیشنهادهای 
اتحاد ش���وروی مورد تأیید مجمع عمومی قرار نگرفت و در نتیجه اتحاد شوروی و دولت های 
»برادر« به جای دادن رأی ممتنع که شیوه ی مألوف شان بود به مواد مذکور رأی منفی دادند. 1 
توجیه دولت ش���وروی این بود که »ماده ی مربوط به آزادی نشر عقاید، مسئله ی آزادی بیان را 
حل نمی کند زیرا که می بایستی از انتشار عقاید خطرناک نظیر عقاید فاشیستی و جنگ طلبانه 

جلوگیری نمود«. 2 
نماینده ی لهستان نیز نظر دولتش را در ارتباط با آزادی بیان و اجتماعات به این شکل عنوان 
کرد: »اجرای موادی از اعالمیه که به حق پناهندگی، آزادی عقیده و بیان و تشکیل انجمن و 
اجتماعات می پردازد بایستی محدود شود تا فاشیست ها نتوانند از آن برای سرنگونی دموکراسی 
اس���تفاده کنند. وی هم چنین خواستار آن ش���د که اعالمیه در امور داخلی و صالحیت قضایی 

دولت ها در محدوه قلمروشان دخالتی نکند.« 3 
اتفاقاً در س���ال های بعد اتحاد ش���وروی و دولت های عضو پیمان ورش���و با تهاجم نظامی به 
مجارس���تان4 و چکس���لواکی ۵ که تالش می کردند با انجام اصالحاتی سیمای انسانی تری به 
حکومت شان دهند، نشان دادند هر جا  که منافع شان اقتضا کند در امور داخلی دیگر  کشورها 
1-www.columbia.edu/ccnmtl/projects/mmt/udhr/udhr_general/drafting_history_10.ht
2-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL4/812/20/PDF/NL481220.
pdf?OpenElement
 3- http://www.udhr.org/history/yearbook.htm#(a) General Views Expressed In the Third
Committee

4-انقالب 1۹۵۶ مجارستان قیامی مردمی علیه دولت استالینی مجارستان و سیاست های تحمیلی اتحاد جماهری شوروی بود که از 23 اکترب تا 20 
نوامرب سال 1۹۵۶ میالدی به طول انجامید. ایمره ناگی که از سال 1۹۵3 تا 1۹۵۵ نخست وزیر مجارستان بود دوباره به قدرت رسید و در اول نوامرب 
از غرب تقاضای کمک کرد. در چهارم نوامرب ارتش سرخ، بوداپست را مورد تهاجم قرارداد و مقاومت مردم تا دهم نوامرب به طول انجامید. در 
این حوادث در حدود دوهزار و پانصد مجار کشته شدند و بازداشت ها و محکومیت ها تا ماه ها ادامه یافت. پس از این وقایع دویست هزار نفر نیز 

پناهنده شدند. ایمره ناگی در 22 نوامرب دستگری و به همراه هفت تن از دستیارانش در دادگاهی مخفی محاکمه و اعدام شد.
۵-بهار پراگ، دوره ای از گسرتش آزادی های فردی و اجتماعی در چکسلواکی بود. این دوره با تهاجم صدها هزار سرباز پیمان ورشو و پنج ایل 
هفت هزار تانک به این کشور به پایان رسید. این دوره از ۵ ژانویه ، 1۹۶۸ شروع و تا 20 اوت همان سال ادامه داشت. از اواسط دهه ی 1۹۶0، 
اعرتاضات مردم چکسلواکی به حکومت موجود شدت گرفت. این اعرتاضات منجر به منصوب شدن الکساندر دوبچک از سوی اصالح طلبان 
به رهربی حزب کمونیست شد. دوبچک اصالحاتی را که در وضعیت سیاسی موجود انجام داد سوسیالیسم با سیمای انسانی می نامید و مورد 
پشتیبانی و حمایت افراد جامعه از جمله طبقه  ی کارگر بود. به دنبال تصرف چکسلواکی، بالفاصله صدها هزار نفر از مردم چک که بیش تر آنان 

افراد  کاردان و تحصیل کرده بودند از این کشور مهاجرت کردند.
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دخالت کرده و هیچ ارزشی برای حق حاکمیت ملی قائل نیستند. 
نماینده ی اکراین در توجیه مخالفت با حقوقی که اعالمیه در ارتباط با حق کار  کردن، استراحت 

و آموزش مورد شناسایی قرار داده بود گفت: 
»قبل از این که حق کار  کردن، اس���تراحت کردن، و آموزش عملی شود، می بایستی ابتدا سیستم 
اقتصادی بخش خصوصی را بطور عمده تغییر داد. برابری واقعی بین افراد بش���ر فقط تحت 
یک سیستم اقتصادی که تضمین کننده ی شرایط و فرصت های برابر برای توسعهی ظرفیت های 

هر فرد باشد، امکان پذیر است و آن چه که در اعالمیه آمده است، برابری نیست.« 1
نماینده ی لهستان جنبه ی دیگری را نیز مطرح کرد و گفت: »اعالمیه، فقط حقوق و آزادی های 
متعارف در مکاتب قدیمی آزادی خواه را بیان داشته و اساساً این موضوع را که در مقابل آن 
حقوق، فرد در برابر همس���ایگان، خانواده، هم حزبی ها و کشورش وظایفی دارد« بیان  نکرده 
است. وی هم چنین اظهار داشت »این اعالمیه در مقایسه با اعالمیه ی حقوق بشر و شهروندی 
که بر اثر انقالب فرانسه بوجود آمد، و مانیفست کمونیست که در یک صد سال قبل، حقوق بشر 
را الزم ش���مرده، و نیز اصول الهام بخش انقالب اکتبر، یک قدم به عقب است.« 2 نماینده ی 
یوگس���الوی در توجیه مخالفت خود با اعالمیه گفت: »حقوق بش���ر که معمواًل در برگیرنده ی 
حقوق سیاس���ی و مدنی است، باید به حقوق اجتماعی نیز توسعه یابد«.3 نماینده ی روسیه ی 
سفید به منظور تکمیل سمفونی مخالفان گفت: »اعالمیه، فقط بیان حقوق بشر است و در آن 

هیچ ضمانتی برای حقوقی که بیان شده، وجود ندارد.« 4
نماینده ی هند در پاسخ به نگاه متفاوتی که از سوی دولت های کمونیستی مطرح می شد گفت: 
»حق داشتن عقاید مختلف، یک حق مقدس است که مردمی که واقعًا دموکراتیک هستند، آن را 
حق طبیعی و رسمی خود می دانند. نظیر سایر کشورها، هندوستان هرگز با محدود کردن حقوق 
سیاسی بخاطر حقوق اجتماعی – هر چند اصیل - موافقت نخواهد کرد«۵ و در همین ارتباط 
نماینده ی بولیوی اظهار داشت:  »در خالل تهیه و تدوین اعالمیه، دو مکتب فکری مخالف با 
یک دیگر برخورد  کردند. از یک سو، نظریه ی اتحاد شوروی که می خواهد فرد، تحت سیطره ی 
دولت باشد و از سوی دیگر، نظریه ی کشورهای دموکراتیک که به فرد توانایی تشکل دولت را 

می دهد که به نوبه ی خود، می بایستی به حقوق فرد احترام بگذارد.« ۶
اتحاد ش���وروی در حالی در اجالس ش���رکت کرده بود که یکی از سیاه ترین دوران های تاریخ 
 1- http://www.udhr.org/history/yearbook.htm#(a) General Views Expressed In the Third
Committee

2- پیشنی.
3- پیشنی.
4- پیشنی.
۵- پیشنی.
۶-  پیشنی.
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معاصر را پشت سر می گذاشت و اعتقادی به موازین حقوق بشر و رعایت حقوق فردی نداشت 
با این حال به خاطر جلب توجه کش���ورهای درحال توس���عه ی جهان س���وم و شخصیت های 
 مترقی در جهان، به ظاهر از حقوق بش���ر حمایت به عمل می آورد. ش���رکت آندره ویشینسکی، 
Andrei Vyshinsky 1 معاون وزیر خارجه ی اتحاد ش���وروی و دادستان بدنام محاکمات دوران 

استالین و مسئول یکی از بی رحمانه ترین کشتارها و تصفیه   های خونین تاریخ معاصر به عنوان 
رئی���س هیأت نمایندگی این کش���ور 2 در اجالس، و تعریف حقوق بش���ر از زبان او حاکی از 

بی اعتقادی این کشور و اقمار آن به حقوق بشر و اصول اولیه ی آن بود. 
انتقادات اساسی و به ظاهر ایدئولوژیک هیأت نمایندگی شوروی و سخنرانی ویشینسکی بیش 
از هر چیز مخالفت با کل اعالمیه و زیر سؤال بردن محتوای آن بود و نه مخالفت با بندهایی 
از آن. بهانه ی آن ها مبنی بر این که اعالمیه به اندازه ی کافی به حقوق بشر نپرداخته و از موارد 
اصلی بازمانده، در واقع پوششی بود برای مخالفت با کل آن چه که جامعه ی بشری می رفت تا 

به عنوان حقوق اولیه ی انسانی به رسمیت بشناسد. 
هیأت نمایندگی اتحاد شوروی هم چنین از نبود ماده ای که حقوق اقلیت های ملی را تضمین 
ک���رده و در عین حال حق حاکمیت دولت ها را محترم ش���مارد، ابراز تأس���ف کرد و یکی از 
کمبودهای اساس���ی اعالمیه را مطرح نکردن شرح وظایف شهروندان نسبت به کشور، مردم 
و دولت ش���ان خواند3 در حالی که برخالف دیدگاهی که نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی و 
کشورهای بلوک شرق عرصه می کردند هدف اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و تهیه کنندگان آن 
این بود که انس���انیت وارد مرحله ای شود که در آن حق حاکمیت دولت ها، به نفع فرد انسانی 

محدود شود. 
ویشینسکی یک روز قبل از رأی گیری بر روی اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، با آوردن قطع نامه ای 
مدعی ش���د  که اعالمیه دارای نقص های جدی است و بررسی مجدد آن را درخواست کرد که 

1- آندره ویشینس���کی در س���ال 1۸۸3 در یک خانواده ی کاتولیک لهس���تانی به دنیا آمد. در سال 1۹03 به منشویک ها پیوست و در سال 1۹1۷ 
تحت عنوان دولت موقت روسیه حکم دستگریی لننی را امضا کرد. در سال 1۹20 به بلشویک ها پیوست و در سال 1۹3۵ به سمت دادستان کل 
روسیه انتخاب شد. وی در جریان محاکمات معروف مسکو شالق ناسزاهایی همچون »به این سگ های هار شلیک کنید؛ مرگ بر این باند 
که دندان های ژیان و پنجه  های عقاب وار خود را از مردم پنهان کردند؛ مرگ بر تروتسکی کرکس که از دهان او زهرهای خون آلودی به منظور به 
فساد کشاندن آرمان های مارکسیسم می چکد؛ مرگ بر این حیوانات فرومایه ؛! بیایید یک بار و برای همیشه به زندگی این روباه ها، خوک ها این  
الشه ی متعفن خاتمه دهیم؛ بیایید این سگ های دیوانه سرمایه  داری را که می خواهند  گل  ملت جدید ما »شوروی« را پرپر  کنند نابود کنیم؛ و 
...« بر س���ر قربانیان بی دفاع خود فرود می آورد. وی بنی  سال های 1۹40 تا 1۹4۹ یعنی در دوران جنگ جهانی دوم، برگزاری دادگاه نورنربگ، 
مذاکرات مربوط به تشکیل سازمان ملل، طرح مارشال، اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و ... معاون وزیر خارجه و سپس بنی سال های 1۹4۹ تا 1۹۵3 

وزیرخارجه اتحاد جماهری شوروی بود و به خاطر خدماتش برنده ی جایزه ی استالنی نیز شد.  
2-www.columbia.edu/ccnmtl/projects/mmt/udhr/udhr_general/drafting_history_10.html

3-این دیدگاه ها در قانون اساسی شوروی که در سال 1۹۷۷ اعتبار یافت به نوعی منعکس شده است. 
م���اده ی  3۹ قان���ون هم زم���ان ب���ا تاکید بر توس���عه ی حقوق و آزادی های ش���هر ون���دان، به محدود ک���ردن آن ها در ص���ورت تنش با 
مناف���ع دول���ت سوسیالیس���تی می پ���ردازد. ماده ی ۵0 حق بی���ان را تضمنی می کند بش���رطی که ب���ا منافع خلق و هدف تقویت سیس���تم 
 سوسیالیس���تی صورت بگرید. ماده ی ۵1 حق اجتماعات را مورد تاکید قرار می دهد، بش���رطی که به س���اختمان کمونیس���م کمک ورزد.

ماده ی ۵۹ بر تکلیف و وظیفه ی شهروندان شوروی استوار است که شرافت و منزلت شهروندی خود را حفظ کنند. 
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مورد پذیرش اعضا قرار نگرفت. 
شاید برای خیلی ها ش���گفت آور باشد  که کش���ورهای آمریکای التین به رغم توسعه نیافتگی 
پیش���نهاددهنده ی غالب اصول مربوط به حقوق اقتص���ادی و اجتماعی بوده اند1 و نه چنان که 
انتظار می رفت بلوک شرق، که خود را مدافع کارگران و زحمت کشان جهان معرفی می کردند و 
برخورداری از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را از جمله حقوق اولیه ی آن ها جلوه می دادند. 
دولت های شرقی ضمن سر دادن همیشگی شعار  کارگران جهان متحد شوید، بطور سرسختانه  ای 

از حق حاکمیت ملی دفاع کرده و جهان شمولی حقوق بشر را نمی پذیرفتند. 
مخالفت تنها منحصر به کشورهای بلوک شرق نبود بلکه کشورهایی هم چون عربستان سعودی 

و آفریقای جنوبی نیز از منظری دیگر به مخالفت با اعالمیه برخاستند. 
نماینده ی کشور پادشاهی عربستان سعودی در انتقاد از اعالمیه گفت: »اعالمیه عمدتًا بر مبنای 
فرهنگ غربی استوار است که در بسیاری از موارد با الگوی فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت 
اس���ت« وی در پایان سخنانش خواس���تار تغییر و تعدیل عبارت »بدون هیچ گونه محدودیت 
مذهب���ی« در ماده ی 1۶ در ارتباط با حق ازدواج و حذف عبارت »حق آزادی تغییر مذهب و 

عقیده« در ماده ی 1۸ اعالمیه شد. 2
از دولت آفریقای جنوبی که بر اساس آپارتاید شکل گرفته بود انتظاری جز این نمی رفت که از 
دادن رأی مثبت به اعالمیه ی جهانی حقوق بش���ر خودداری کند. چرا که مطمئن بود جامعه ی 
جهانی با اس���تفاده از آن، اعمال آپارتاید و تبعیض نژادی در آن کشور را محکوم خواهد کرد. 
دولت این کشور معتقد بود که حقوق و آزادی های مصرح در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، پا 
را از حد حقوق عمومی قابل قبول، فراتر  گذاش���ته و منشور سازمان ملل متحد را زیرپا  گذاشته 

است. 3
نکته ی  حائز اهمیت آن که به محض شل شدن بندهای سرکوب اکثر اقلیت های ملی یا قومی 
در اتحاد جماهیر ش���وروی و یوگس���الوی سابق که سنگ حقوق ش���ان به سینه زده می شد در 

اتحادیه های سابق باقی نماندند. 
از میان هش���ت کشوری که به اعالمیه رأی ممتنع دادند، نظام های سیاسی هفت کشور تاکنون 
دچار تغییرات اساس���ی شده اس���ت ولی اعالمیه ی جهانی حقوق بشر هم چنان پابرجاست. و 
س���ازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، خواستار تطبیق قوانین تمام کشورهای عضو با موازین 

جهانی حقوق بشر هستند. 
در بسیاری ازکشورها از جمله تعدادی از  کشورهای آفریقایی کوشش های فراوانی برای تصحیح 

Susan Waltz  -1، مقاله ی »چه کسی اعالمیه ی جهانی حقوق بشر را نوشت«، 1۹ نوامرب 200۸، سایت دولت آمریکا.
2-www.columbia.edu/ccnmtl/projects/mmt/udhr/udhr_general/drafting_history_10.html
3-www.udhr.org/history/yearbook.htm#(a) General Views Expressed In the Third Committee
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قوانین داخلی و اجرای مفاد اعالمیه ی جهانی حقوق بشر صورت گرفته است. امروزه نه تنها در 
قانون اساسی اتحادیه ی اروپا و انگلستان و اسپانیا و پرتقال بلکه در قانون  اساسی کشورهایی 
مانند افغانستان، آندورا، آرژانتین، بلیز، بنین، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بورکینا  فاسو، بروندی، 
کامبوج، کامرون، کیپ ورد، چاد، کومور، کنگو، س���احل عاج، گینه اس���توایی، اتیوپی، گابن، 
گرجستان، گینه، گینه بیسائو، گینه جدید پاپوا، هائیتی، قرقیزستان، لیتوانی، لبنان، مالی، موریتانی، 
مولداوی، نیکاراگوئه، نیجریه، فلسطین، پرو، رومانی، سنگال، تبت، تیمور شرقی، تانزانیا و یمن 

نیز به اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی اشاره شده است. 1
با این حال بحث قدیمی نسبیت فرهنگی در سال های اخیر به خاطر رشد جنبش های دینی در 
سه دهه ی گذشته و به ویژه در میان کشورهای اسالمی و عربی که بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر 

هستند، مشکالتی را در زمینه ی گفتمان حقوق بشری دامن زده است. 

نظام های ایدئولوژیک و مذهبی 
بزرگ ترین مخالفان حقوق بشر و اعالمیه ی جهانی آن

انقالب ۵۷ و حاکمیت یافتن جمهوری اس���المی در ایران، رش���د و توس���عه ی بنیادگرایی در 
منطقه و در میان کشورهای اسالمی باعث تشدید فعالیت های گسترده ای برای ایجاد ابهام در 
جهان شمول بودن اصول اعالمیه ی جهانی حقوق بشر شده است. اساسی ترین تالش  کشورهای 
اسالمی برای مقابله با اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و جهان شمول بودن آن، تصویب »اعالمیه ی 
اسالمی حقوق بشر« به س���ردمداری ایران و عربستان سعودی در سال 1۹۹0 میالدی در قاهره 
اس���ت. دولت جمهوری اسالمی و قوه ی قضاییه ی آن که دارای یکی از سیاه ترین کارنامه های 
نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر هستند نیز برای مقابله با اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، میزبانی 
کنفرانس های متعددی را با عنوان حقوق بشر اسالمی بر عهده داشته اند. این در حالی است 
که رهبران این حکومت قبل از رس���یدن به قدرت برای رسیدگی به کوچک ترین اجحافی که 
به حقوق  شخصی ش���ان می شد به منظور دادخواهی به اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و حقوق 
مصرح در آن متوس���ل می شدند.2 اما به محض دست یابی به قدرت، حق  قانون گذاری را تنها 

1-دکرت احمدرضا  کمره ای، مقاله  ی »بازتاب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر در قواننی اساسی کشورها و اتحادیه ی اروپا«.
 http://jomhouri.com/a/03art/002850.php
2- سیدعلی خامنه ای ویل فقیه و رهرب جمهوری اسالمی چند ماه قبل از فروپاشی نظام شاهنشاهی با استناد به اعالمیه ی جهانی حقوق بشر خطاب 

به کمیته ی ایرانی دفاع از حقوق بشر می نویسد: 
»مسئوالن محرتم کمیته ی ایرانی دفاع از حقوق بشر دامت توفیقاتهم

شهربانی ایرانشهر در سه هفته قبل پریو یک اخطار شفاهی به گماشنت یک پست کنرتل بر در خانه ای که مسکن و پناه ما است مبادرت ورزید. این 
مامور که در تمام ساعات شبانه روز به مراقبت اشتغال دارد موظف است که همه ی مسافران و دیدارکنندگانی را  که از شهرستان ها و از بسیاری نقاط 
ایران برای دیدار با این جانبان به این شهر آمده اند ابتدا مورد پرسش قرار داده و کارت شناسائی از آنان بخواهد و مشخصات آنان را یادداشت 
کند و سپس غالباٌ آنان را به اداره ی شهربانی جلب یا هدایت نماید. درمواردی نیز اطالع حاصل شده که مامور مزبور با ادای سخنان تهدیدآمیز 
از ورود ش���خص دیدارکننده جلوگریی کرده اس���ت. الزم است تذکر داده شود که چگونگی انجام کارهای یاد شده بر حسب تفاوت اخالق و 
احساسات شخصی ماموران که هر چهار ساعت یک بار تعویض گردیده و به نوبت، پست نامربده را عهده دار می گردند متفاوت می باشد و گاه 
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از آن خداوند دانستند و همه ی دیدگاه های حقوقی را مشرکانه و غیرتوحیدی معرفی کردند. 1
با وجود گذشت بیست سال از انتشار این اعالمیه، تاکنون هیچ یک از کشورهای اسالمی آن را 
به تصویب مجالس ملی خود نرسانده و در عداد قوانین ملی خود به رسمیت نشناخته است. این 
اعالمیه حتا در محدوده ی کشورهای اسالمی نیز به صورت یک معاهد ی الزا م آور در نیامده و 

هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد.
تاریخ نشان داده است که حکومت  های ایدئولوژیک و مذهبی نمی توانند به حقوق بشر پای  بند 
بمانند و جامعه را به س���وی آزادی و دمکراس���ی رهنمون باشند؛ چرا که خود را فراتر از دیگر 

اندیشه ها می پندارند و در نتیجه حق برتری را برای خود طلب می   کنند. 
به نظر بنیادگرایان مذهبی، اعالمیه ی جهانی حقوق بش���ر در قلمرو ارزش ها دخالت می کند و 
قصد برق���رار کردن ارزش هایی را بدون مراجعه به احکام اله���ی دارد؛ و چون حوزه ی اقتدار 
رهبران دینی را محدود می کند با مخالفت جدی آن ها روبرو می ش���ود. موضوع جهان شمول 
بودن این اعالمیه بیش از هر چیز به چالش طلبیدن قدرت این دس���ته از افراد است. از همین 

جاست که تالش می کنند تا آن جا که مقدور است سد و مانع در برابر آن ایجاد  کنند. 
اس���تدالل مقامات جمهوری اس���المی برای عدم اجرای مفاد اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و 
میثاق های مربوطه نیز بر این پایه اس���توار اس���ت که حقوق قضایی و مدنی جمهوری اسالمی 
ایران متکی بر تعالیم اسالم است و جمهوری اسالمی کلیه مقررات بین المللی را در صورتی که 
مغایرتی با قوانین اسالم نداشته باشد محترم می  شمارد. در این نگاه انسان تا آن جایی آزاد است 
که دین حق و معیارهای آن را بپذیرد. آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید شیعه و 

از اعضای سابق شورای عالی قضایی جمهوری اسالمی می گوید: 
»انس���ان گرچه تکوینًا آزاد است و در انتخاب هیچ دینی مجبور نیست، لیکن تشریعًا موظف 
اس���ت دین حق را بپذیرد... در فضای تاریک و آلوده ی الحاد و خودمحوری، آزادی سیاسی 
بدین معناس���ت که افراد در انتخابات ش���رکت کنند و به هر کس و هر گروه که می خواهند رأی 
دهند و به این »دموکراسی« ببالند... نباید به شیوه ی خودباختگان چنین پنداشت که اسالم نیز 
دموکراسی را می پذیرد و می توان رهبر حکومت اسالمی و فقیه دارای شرایط را با رأی مردم 

این رفتارها با خشونتی نامتناسب انجام می شود.
 این جانبان یک نوبت در تاریخ ۶/3/۵۷ و نوبت دیگر بعنوان اتمام حجت در تاریخ 11/3/۵۷ کتباٌ به این عمل غریمنطقی و مخالف با قانون 
اساسی و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر به شهربانی محل اعرتاض کردیم و چون هیچ گونه تغیریی در عمل مسئوالن شهربانی مشاهده نشد الزم 

دانستیم که آن کمیته ی محرتم را در جریان امر قرار دهیم. رونوشت دومنی نامه اعرتاضیه پیوست است. 
والسالم علیکم و علی عبادالله الصالحنی« سایت نهضت آزادی

1- آیت الله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید شیعه می گوید: »تبلیغات سوء بیگانگان سبب شده که نظام دموکراسی، نظامی درخور و عادالنه 
تلقی گردد... اما این بدین معنا نیست که نظام دموکراسی مشرکانه نباشد... دیدگاه های گوناگونی درباره ی سرچشمه و منبع حقوق بشر وجود دارد. 
برخی آن را متکی به آرای مردم)دموکراسی( و گروهی مستند به منابعی دیگر دانسته اند... توحید ناب بر این پایه استوار است که حق قانون گذاری 
تنها از آن خداوند است. همه ی دیدگاه های حقوقی مزبور مشرکانه و غری توحیدی اند. فلسفه ی حقوق بشر، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، 

قم، 13۷۵، صفحه های  11۶- 11۷
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برگزید و بر مسند حکومت نشاند. هرگز چنین نیست« 1
از آن جا که ساختار دولت مدرن و مجموعه ی نهادهای اداری، امنیتی و نظامی تشکیل دهنده ی 
آن پدیده ای غربی است، شکی نیست که واژه ی حقوق بشر نیز مخلوقی غربی و زاده ی جهانی 
شدن دولت مدرن است. بدون شک مفهوم حقوق انسان ها از جمله حق آزادی بیان، مذهب، 

وجدان و... نیز از دست آوردهای مدرنیته در اروپا است. 
با این همه حق مالکیت اعالمیه ی جهانی حقوق بشر در انحصار و تصرف هیچ دولت و  کشوری 
نیس���ت. همان گونه که با پذیرش دولت مدرن که پدیده ای غربی  است تسلط فرهنگی واحدی 
اعمال نمی شود. این ادعا که اعالمیه ی جهانی حقوق بشر به دنبال تسلط فرهنگی است نیز از 
اساس غیر واقعی است و برای توجیه قدرت مطلقه و نفی حقوق اولیه ی انسان ها بیان می شود. 
بیان این حقیقت بر این پایه نیست که مفهوم حقوق بشر و آن چه که امروزه ما برداشت می  کنیم 
در بطن و نهاد جوامع اروپایی متداول بوده است. اما بایستی پذیرفت پس از پشت سر   گذاشتن 
دوران سیاه قرون وسطی و طلوع دوران طالیی رنسانس در اروپا برای دست یابی به هر یک 
از این ارزش ها، سال ها اندیشمندان و متفکران و مصلحین اجتماعی بر علیه ارزش های سنتی 
و غالب در این جوامع مبارزه کرده اند و در این راه با مخالفت های جدی از س���وی نهادهای 

قدرت مواجه بوده اند. 

نگاهی به »اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر«2 
و تضاد ماهوی آن با حقوق بشر 

تهیه کنندگان »اعالمیه ی اس���المی حقوق بش���ر« نه تنها درک درس���ت بلکه اعتقادی هم به 
حقوق بش���ر ندارند. تعریفی که ایشان از »حقوق بشر« ارائه می دهند انجام»تکالیف« بشر در 
قبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین است. این اعالمیه جهان شمول نیست و تنها آن دسته 
از ابنا بشر را به رسمیت می شناسد  که حق خداوند را به جا آورده باشند. مقدمه ی این اعالمیه 
آن دس���ته از افراد بشر را مشمول »امتیازات« مندرج در اعالمیه می داند  که »جز خدا کسی را 
پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند«، چرا که بنا به تعریف این اعالمیه تنها کسانی که به 
خدا باور دارند می توانند »پا یه ی راستین آزادی مسئوالنه ی بشریت و حیثیت را پی ریزی« کنند.

از آن جایی که مقدمه ی »اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر«تاکید می کند  که خداوند امت اسالمی 
را به عنوان »بهترین امت« برگزیده اس���ت، نمی توان انتظار داشت که این امت دارای حقوق 
مساوی و یا حتا مشابه دیگر انسان ها باشد. هم چنین این مقدمه تنها »حقوق بشر«ی را مورد 

1- فلسفه ی حقوق بشر، آیت الله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، قم، 13۷۵، صفحه ی 10۶
2-www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=5509&
id=53710
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تأیید قرار داده که »با شریعت اسالمی هم آهنگی داشته باشد«. 
ماده ی 24 این اعالمیه تصریح می کند:  »کلیه ی حقوق و آزادی هاى مذکور در این سند، مشروط 
به مطابقت با احکام شریعت اسالمى مى باشد.« و ماده ی 2۵ اعالمیه تأکید می کند: »شریعت 

اسالمى تنها مرجع براى تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعالمیه مى باشد«.
ماده ی  1 اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر »هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس 

یا اعتقاد دینى یا وابستگى سیاسى یا وضع اجتماعى و غیره« را مردود می داند.
این در حالی است که شریعت اسالمی که مرجع تفسیر این اعالمیه معرفی شده در ذات خود با 
تبعیض و نابرابری جنسی، دینی و ... همراه است. مراد تهیه کنندگان اطالعیه عدم تبعیض در 

مسائل ارزشی مانند ایمان، عمل صالح، دانش و تقوا است که جنبه ی تکلیف دارند. 
ماده ی  2 زندگی را موهبتی الهی می شناس���د، اما حق زندگی را در سایه ی »مجوز شرعی« به 

رسمیت می شناسد، زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی »جایز نیست«. 
بن���د ب ماده ی 1 تصریح می کن���د: »همه ی مخلوقات به منزله ی عائله ی خداوند هس���تند و 
محبوب ترین آنان نزد خدا س���ودمندترین آنان به هم نوع خود است. و هیچ احدی بر دیگری 
برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو«. چنان چه از مفاد این ماده بر می آید به »تکلیف« اشاره 

می شود و نه به »حق«. 
چنان چه در ماده ی 1۹ »اعالمیه اسالمی حقوق بشر« آمده است »مردم در برابر شرع مساوی 
هس���تند.« یعنی چنان چه یک یهودی یا بهایی یا مس���یحی در کشور اسالمی با یکی از اتباع 
مسلمان اختالفی پیدا کرد، بر اساس قانون شرع باید به آن رسیدگی شود. بر این اساس چنان چه 
یک مسلمان، نامسلمانی را بکشد قصاص نمی شود ولی اگر نامسلمانی، مسلمانی را به قتل 
برساند قصاص می شود. یا چنان چه فردی از خاندانی غیرمسلمان آیین اسالم را بپذیرد بر اساس 
قوانین شریعت مالک دارایی خانواده ای می شود که از آن برخاسته حتا اگر جزو افراد درجه ی 

یک خانواده نباشد.
در ماده ی 11 »اعالمیه ی اس���المی حقوق بشر« آمده است: »انسان آزاد متولد می شود و هیچ 
احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او 
را ندارد، مگر خدای تعالی« اما روشن نیست خداوند اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن 
انسانی را کرد، قصد خود را از چه طریقی به مورد اجرا می گذارد؟ آیا حکومت هایی که خود را 

نماینده ی خداوند روی زمین معرفی می کنند مجری آن می شوند؟ 
»اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر« هیچ گونه تضمینی نسبت به حق آزادی مذهب را به رسمیت 

نمی شناسد و در ماده ی 10 تغییر دین و مذهب از اسالم به دینی دیگر را منع می کند. 
ماده ی ۶ بر نابرابری حقوقی زن و مرد تصریح داشته و تأکید می  کند: »در حیثیت انسانی زن 
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با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای 
شخصیت مدنی و ذمه ی مال مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد«. عدم برخورداری 
زنان از حقوق برابر در اعالمیه ی حقوق بشر اسالمی به خاطر کم تر بودن »وظایف و تکالیف« 
آن هاس���ت. بند دوم ماده ی ۶ تاکید می کند: »بار نفقه ی خانواده و مسئولیت نگهداری آن، از 

وظایف مرد می باشد«. 
ماده ی ۵  تصریح می کند زن و مرد از حق ازدواج  »بدون هیچ قید و بندی که بر پایه  ی نژاد یا 
رنگ یا قومیت« باش���د برخوردارند. این ماده هیچ اشاره ای به مذهب نکرده است چرا که بر 
اساس شریعت اسالمی ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان اشکالی ندارد، اما زن مسلمان 

نمی تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند. 
ماده ی 20 شکنجه ی بدنی یا روحی را رد کرده و می گوید نباید با مجرم »به گونه ای حقارت آمیز 
یا س���خت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار  کرد«، و در عین حال »دستگیری یا محدود ساختن 
آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انس���انی« را منوط به »مقتضای شرع« می کند. مجازات های 
تجویز ش���ده بر اساس شریعت اسالمی از جمله شالق زدن، قطع دست و پا، سنگسار و ... نه 
تنها مصادیق بارز ش���کنجه هستند، بلکه »حقارت  آمیز« سخت و مغایر با »حیثیت انسانی« 

می باشند. 
ماده ی  22 آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول ش���رع به رسمیت 
می شناسد. در این ماده آمده است: »هر انسانی حق دارد نطر خود را به هر شکلی که مغایر با 
اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.« همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرعی، در 
بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده است »به کارگیری هر چیزی که منجر 
به ایجاد اختالل در ارزش ها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متالشی شدن اعتقاد شود ممنوع 

است«.
بند الف ماده ی 23 اشعار دارد که »والیت، امانتی است که استبداد یا سوءاستفاده از آن شدیدًا 

ممنوع است، زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین می شود«. 
این ماده مشخص نمی کند قدرت و حکومت ناشی از آن را که »امانت« می نامد از سوی چه 
کسی و به چه صورت و برای چه مدت به حاکم اسالمی سپرده شده است؟ هم چنین این ماده 

مشخص نمی کند که صاحب اصلی قدرت کیست؟  
»اعالمیه ی اسالمی حقوق بش���ر« راجع به بسیاری از اصول اولیه ی حقوق بشر مانند »حق« 

تشکیل انجمن، اجتماعات و ... سکوت اختیار می کند. 
تهیه کنندگان »اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر« چه دارای اعتقادات شیعه باشند و چه سنی نه تنها 

به آزادی عقیده اعتقادی ندارند بلکه به ارتداد و احکام ناشی از آن باور دارند. 
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عدم پای بندی جمهوری اسالمی 
به »اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر«

ماده ی 1 اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر »هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس 
یا اعتقاد دینى یا وابستگى سیاسى یا وضع اجتماعى و غیره« را مردود می داند.

کافی ست به تبعیضات سیستماتیک علیه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی در ایران توجه کنیم. 
یکی از ش���رایط اس���تخدام در مراجع دولتی که آگهی آن روزانه در روزنامه ها انتشار می یابد 
»اعتقاد به والیت فقیه« و »التزام عملی به اسالم« است. بر این اساس نه تنها غیرمسلمانان که 

حتا مسلمانان شیعه ای که به والیت  فقیه باور ندارند نیز مورد تبعیض قرار می گیرند. 
بند دال ماده ی 2 می گوید: »حرمت جنازه ی انس���ان باید حفظ شود و بى احترامى به آن جایز 
نیست« نحوه   ی برخورد با جنازه ی مخالفان، از جمله گرداندن جنازه در شهر، بستن جنازه به 
صلیب، قرار دادن سر قربانی در محل عمومی، بیرون آوردن جنازه از قبر و رها کردن آن پشت 
درب خانواده ی قربانی، دویدن از روی جنازه  ی قربانیان، به نمایش گذاشتن جنازه ی قربانیان که 
به کرات در جمهوری اسالمی اتفاق افتاده، نشان گر میزان پای بندی نظام به »حرمت جنازه«ی 

انسان است.
بند الف ماده ی 3 می گوید: »در صورت به کارگیرى زور یا کشمکش هاى مسلحانه، نباید آنانى 
را که در آن مش���ارکتى نداشته اند، هم چون پیرمردان و زنان و کودکان، را کشت و هر مجروح و 
بیمارى حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند. « کشتار بی رحمانه ی زندانیان 
سیاس���ی در سال ۶۷ در زندان های سراسر  کشور پس از درگیری بین نیروهای مجاهدین خلق 
و جمهوری اسالمی در س���وم مردادماه ۶۷ نشان دهنده ی عدم رعایت این اصل است. در این 
کشتار حتی بیماران قطع نخاعی، فلج مادرزادی، بیماران روانی و پیرمردهایی که به سختی راه 

می رفتند به دار  کشیده شدند. 
هنوز نوارهای صوتی و تصویری و اس���ناد انتشار یافته ی گفته های رهبران مذهبی و مسئوالن 
قضایی نظام موجود است که در تابستان 13۶0 به صراحت می گفتند که مأموران نظام حق دارند 
زخمی ها و مجروحین تظاهرات های خیابانی را تمام کش کنند. موارد فوق به خوبی حاکی از 

آن است که مقامات نظام، هیچ احترامی برای اصل فوق قائل نیستند. 
ماده ی 4 می گوید: »هر انسانی حرمتی دارد و می تواند از آوازه ی خود در زندگی یا پس از مرگ 
پاس���داری نماید و دولت و جامعه موظف است از پیکر و مدفن او پاسداری کند«. گورهای 
دس���ته جمعی و انفرادی بدون سنگ قبر، سنگ  قبر های شکسته  و نابود شده، مشخص نبودن 
محل دفن تعداد زیادی از اعدام ش���دگان، بیرون آوردن جنازه ی اعدام شدگان از خاک و رها 
کردن آن پشت در منزل خانواده ی قربانی و... بولدوزر انداختن و نابود کردن قبور پیروان آیین 
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بهایی و ... حاکی از میزان وفاداری و احترام نظام به این اصل است.  
ماده ی 12می گوید:  »هر انس���انى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در 
داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن، مى تواند به کشور دیگرى 
پناهنده ش���ود« تردیدی نیس���ت که این حق برای کلیه ی ایرانیان رعایت نمی شود و به دالیل 
مختلف بسیاری از ایرانیان از حق داشتن پاسپورت و خروج قانونی از کشور محروم می شوند و  

حق انتخاب مکان اقامت خود را ندارند. 
ماده ی 13 می گوید:  »کار، حقى است که باید دولت و جامعه براى هرکسى که قادر به انجام 
آن است، تضمین کند. و هر انسانى آزادى انتخاب کار شایسته را دارد.« بخش بزرگی از مردم 
ایران شامل کسانی که اعتقاد به »والیت فقیه« و »التزام عملی به اسالم« ندارند و اقلیت های 
مذهبی از داشتن شغل دولتی محروم ا ند. مخالفان سیاسی در بسیاری موارد »حق حیات« هم 

ندارند چه برسد به حق داشتن کار. 

آیت الله جوادی آملی تبعیض را به لحاظ ایدئولوژیک توجیه کرده و می گوید:
»اس���الم در روند دعوت فراگیر، همگان را یک سان می پذیرد. طبیعی است اگر فرد یا  گروه 
کمی به صالی الهی پاسخ نداده و به ندای ربانی اعتنا نکند، عمدًا خود را از تصدی پست های 

کلیدی محروم می کند«1
ماده ی 14 می گوید: انسان حق دارد، کسب مشروع بکند. در ایران بهائیان عالوه بر محرومیت 

از حق تحصیل در بسیاری موارد از داشتن حق شغل آزاد نیز محروم اند.
ماده ی 1۶ می گوید: »هر انسانى حق دارد از ثمره ی دست آوردهاى علمى یا ادبى یا هنرى یا 
تکنولوژیکى خود س���ود ببرد و حق دارد از منافع ادبى و مالى حاصله از آن حمایت نماید.« 
این در حالی اس���ت که »کپی رایت« بین المللی در ایران به رس���میت شناخته نشده است و 
پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی، هنری یا تکنولوژیکی دارای هیچ حق و حقوقی در »جامعه ی 

اسالمی ایران« نیستند. 
بند الف ماده ی 1۸ می گوید: »هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و خانواده و ناموس خویش 
در آس���ودگی زندگی کند« جز عوامل دولت جمهوری اسالمی گروه کوچکی از مردم ایران از 
این آسودگی بهره مند هستند. کم تر پدر و مادری هست که وقتی دخترش از خانه بیرون می رود 
نسبت به جان و ناموس او  که از سوی نیروهای سرکوبگر نظام به بهانه ی بدحجابی و ... تهدید 

می  شود احساس آسودگی کند. 
بند ب ماده ی 1۸ می گوید: »هر انسانى حق دارد که در امور زندگى خصوصى خود )در مسکن 

1- آیت الله جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، بررسی و نقد نظریه ی سکوالریسم، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول 13۸1، صفحه  120.
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و خانواده و مال، ارتباطات( استقالل داشته باشد و جاسوسى یا نظارت بر او، یا مخدوش کردن 
حیثیت او جایز نیس���ت و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت 
ش���ود«. بخش زیادی از کیفرخواست های تنظیم ش���ده برای متهمان سال های اخیر و به ویژه 
پس از انتخابات 22 خرداد با استفاده از »جاسوسی«، شنود »ارتباطات« تلفنی، دسترسی به 
ایمیل های شخصی افراد و ... بوده است. »جاسوسی و نظارت« فقط شامل مخالفان نمی  شود 

بلکه دامنه ی آن حتا تا خانواده ی مقامات عالی رتبه ی نظام هم کشیده شده است. 
بند  الف ماده 1۹ »مردم در برابر ش���رع مس���اوى هستند. در این امر حاکم و محکوم نیز باهم 
برابرند.« و بند ب ماده مزبور می گوید: »مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقى اس���ت که براى 
همه تضمین شده است.« در نظام جمهوری اسالمی هیچ یک از مقامات عالی رتبه ی حکومتی 
تاکنون در اثر شکایت افراد، به محکمه فراخوانده نشده اند. به محکمه فرا خوانده شدن تنها 

نصیب کسانی می شود که مغضوب »والیت فقیه« قرار گرفته باشند.  
ماده ی 1۹ می گوید: »متهم بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه ی عادالنه  بند ه
که همه ی تضمین ها برای دفاع از او فراهم ش���ده باش���د ثابت گردد«. دستگیری های پس از 
انتخابات 22 خرداد 13۸۸ و »دادگاه های« دسته جمعی، اعترافات تلویزیونی و ... نشان گر میزان 
وفاداری مسئوالن نظام به این اصل است. محاکمات چند سال اخیر وابستگان نظام و معتقدان 
به والیت  فقیه و حاکمیت جمهوری اسالمی به خوبی سرنوشت مخالفان نظام را نشان می دهد.  
ماده ی 20 می گوید:  »دستگیرى یا محدود ساختن آزادى یا تبعید، یا مجازات هر انسانى جایز 
نیس���ت، مگر به مقتضاى ش���رع. و نباید او را ش���کنجه بدنى یا روحى کرد یا با او به گونه اى 
حقارت آمیز، یا سخت، یا منافى حیثیت انس���انى، رفتار  کرد.« دستگیری های گسترده پس از 
انتخابات 22 خرداد 13۸۸، مجازات های بی رحمانه ی به کار گرفته ش���ده علیه آنان، تجاوز به 
زندانیان مرد و زن، هتک حرمت زندانی در مقابل دادس���تان، به دادگاه آوردن زندانیان و حتا 
روحانیون با دس���ت بند و پابند، اعمال ش���کنجه های روحی و جسمی گسترده و سیستماتیک 
نشان گر میزان پای بندی جمهوری اسالمی به اصل فوق که خود نافی حقوق بشر می باشد است. 
م���اده ی 21 می گوی���د: »گروگان گیرى به هر ش���کلى و به خاطر هر هدفى، ممنوع اس���ت.« 
گروگان گیری دیپلمات های آمریکا در تهران به مدت بیش از یک سال، گروگان گیری اروپایی ها 
و آمریکایی  ها در لبنان و... حاکی از میزان صداقت تهیه کنندگان این اعالمیه و پای بندی مقامات 

نظام به آن است. 

دولت جمهوری اس���المی اساس���اً به آزادی عقیده که یکی از ارکان اصلی حقوق بشر است به 
لحاظ ایدئولوژیک اعتقادی ندارد. جوادی آملی به روشنی این نگاه را تببین می کند:
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»گر چه قرآن انس���ان ها را تش���ویق می کند  که س���خن های گوناگون را بشنوند و سخن بهتر را 
برگزینید، اما در همین حال، سخن بهتر را معرفی می کند و دست انسان را در تعیین و تشخیص 
آن ب���از می گذارد. به بیان دیگر، ضمن ارائه ی قیاس کلی »آزادی در انتخاب س���خن بهتر«، 
صغرای این قیاس یعنی »ماهیت سخن بهتر« نیز تبیین شده است. پیروان تفکر الحادی بدین 
صغرا توجهی نمی ورزند و می پندارند که بشر در انتخاب راه خود کاماًل آزاد است و می تواند 

هر عقیده ای را برگزیند.« 1

1- فلسفه ی حقوق بشر، آیت الله عبدالله جوادی آملی، مرکز نشر اسراء، قم، 13۷۵، ص 10۶.



قوانین بین المللی حقوق بشر 1

پس از تصویب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد به منظور ترویج فرهنگ 
حقوق بشر در سراسر جهان تصمیم به تهیه ی پیش نویس دو میثاق بین المللی که تفسیر و تشریح 
روشن و دقیق دو گروه از حقوق های مندرج در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر )حقوق مدنی و 
سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( باشند، گرفت. امروزه این مجموعه به همراه 
پروتکل های الحاقی به عنوان قوانین بین المللی حقوق بش���ر شناخته شده اند. هر یک از این 
اص���ول، هدف خاصی را مّد نظر دارد و می توانند به قصد جلوگیری از یک عمل ناهنجار از 

سوی دولت ها پیش بینی شده باشند و یا رفع یک سنت و رسم زیان بخش را طلب کنند. 

این دو میثاق مقررات اعالمیه ی جهانی حقوق بش���ر را به اسناد الزام آور قانونی ارتقاء دادند. 
پس از تصویب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و تبدیل آن به حقوق بین المللی، کنوانسیون های 
متعدد دیگری تشکیل و مؤسسات تخصصی گوناگونی برای نظارت و اجرای استانداردهای 
حقوق بشری مربوط به مسائل خاص از قبیل حقوق پناهندگان، حقوق نیروی کار و حقوق ویژه ی 
کودکان راه اندازی ش���د. بخش عمده ای از کار ملل متحد بر پایه  ی اصول اولیه ی حقوق بشر 

مندرج در اعالمیه ی جهانی حقوق بشر بنا شده است. 

1- http://www.ohchr.org/english/law/index.htm#core
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ابزار های اصلی بین المللی حقوق بشر 
و ارگان های نظارتی آن 1

از سال 1۹4۸میالدی، شصت معاهده ی حقوق بشر در سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته  است که مهم ترین آن ها ُنه معاهده ی اصلی بین المللی را تشکیل می دهند.   

هر کدام از این پیمان ها کمیته ای از کارشناس���ان را به منظور نظارت بر اجرای پیمان توس���ط 
کشورهای عضو ایجاد کرده اند. برخی از معاهدات توسط پروتکل های اختیاری در ارتباط با 

موضوعات خاص تکمیل می شوند  که عبارت اند از: 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 1۶ دس���امبر 1۹۶۶ به تصویب 	 

رس���ید و در تاریخ 3 ژانویه 1۹۷۶ به مورد اجرا گذاش���ته شد. شصت و ُنه کشور آن را امضا 
کرده اند و صد و شصت کشور به عضویت این پیمان در آمده اند. دولت ایران در 4 آوریل 

1۹۶۸ این پیمان را امضا کرد و در 24 ژوئن 1۹۷۵ به عضویت آن درآمد. 2
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس���ی در 1۶ دس���امبر 1۹۶۶ به تصویب رسید و در 23 	 

مارس 1۹۷۶ به مورد اجرا گذاشته شد. هفتاد و دو کشور آن را امضا  کرده اند و صد و شصت 
و پنج کشور به عضویت آن درآمده اند. دولت ایران در 4 آوریل 1۹۶۸ این پیمان را امضا کرد 

و در 24 ژوئن 1۹۷۵ به عضویت آن درآمد. 3
کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان در 1۸ دسامبر 1۹۷۹ به تصویب رسید و 	 

در 3 سپتامبر 1۹۸1 به مورد اجرا گذاشته شد. نود و هشت کشور آن را به امضا رسانده اند و 
صد و هشتاد و شش کشور به عضویت پیمان درآمده اند. 4

کنوانسیون ضدشکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده 	 
در 10 دسامبر 1۹۸4 به تصویب رسید و در 2۶ ژوئن 1۹۸۷ به مورد اجرا گذاشته شد. هفتاد 
و ش���ش کش���ور این پیمان را امضا کرده اند و صد و چهل و ش���ش کشور به عضویت آن 

درآمده اند. 

1- پیشنی.
2-به گفته ی دکرت عبدالکریم الهیجی اخبار تصویب این میثاق ها در روزنامه های عمومی کشور انتشار نیافت و تنها در روزنامه ی رسمی کشور که 

www.bidaran.net/spip.php?article187   .به درج مصوبات مجلس مبادرت می کرد منتشر شد
3-www.azadegy.de/h0qoq%20bashar/hoq%2002.htm

4-در ارتباط با حقوق زنان اعالمیه ها و کنوانسیون های زیر نیز به تصویب رسیده اند.  
اعالمیه درباره ی از میان برداشنت خشونت علیه زنان؛ در دسامرب 1۹۹3 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.  

www.ohchr.org/english/law/eliminationvaw.
اعالمیه درباره ی حفاظت از زنان و کودکان در موقعیت های اضطراری و درگریی مسلحانه؛ در 14 دسامرب 1۹۷4 به تصویب مجمع عمومی رسید.  
www.ohchr.org/english/law/protectionwomen.htm 
کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج؛ در سال 1۹۶2 به تصویب رسید و از ۹ دسامرب 1۹۶4 الزم االجرا شد.
www.ohchr.org/english/law/convention.htm 

کنوانس���یون برای جلوگریی از ترافیک انس���ان و بهره برداری از روسپی گری دیگران؛ در 2 دسامرب 1۹۵1 به تصویب رسید و از 2۵ ژوئیه 
www.ohchr.org/english/law/trafficpersons.htm .1۹۵1 الزم االجرا شد
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کنوانس���یون حقوق کودک در 1۹ نوامبر 1۹۸۹ به تصویب رس���ید و در 2 سپتامبر 1۹۹0 به 	 
مورد اجرا گذاشته شد. صد و چهل کشور آن را امضا  کرده اند و صد و نود و سه کشور به 
عضویت این پیمان در آمده  اند. جمهوری اس���المی ایران در ۵ سپتامبر 1۹۹1 این پیمان را 

امضا کرد و در ژوئیه ی 1۹۹4 به عضویت آن درآمد. 
کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده ی آن ها در 1۸ 	 

دسامبر 1۹۹0 به تصویب رسید و در 1 ژوئیه 2003 به مورد اجرا گذاشته شد. سی و یک کشور 
این پیمان را امضا کرده اند و چهل و دو کشور به عضویت آن درآمده اند. 

کنوانس���یون بین المللی رفع کلیه ی اشکال تبعیض نژادی در 21 دسامبر 1۹۶۵ به تصویب 	 
رسید و در 4 ژانویه 1۹۶۹ به مورد اجرا گذاشته شد. 1

کنوانسیون حقوق افراد معلول در 12 دسامبر 200۶ به تصویب رسید و در 3ماه مه 200۸ به 	 
مورد اجرا گذاشته شد. صد و چهل و چهار  کشور این پیمان را امضا کرده اند و هشتاد و 
پنج کشور به عضویت آن در آمده اند. جمهوری اسالمی ایران در 23 اکتبر 200۹ به عضویت 

این پیمان در آمده  است. 
کنوانسیون بین المللی حمایت از ناپدید شدگان قهری در 20 دسامبر 200۶ به تصویب رسید 	 

اما هنوز به مورد اجرا گذاشته نشده است. هشتاد و سه کشور این پیمان را امضا کرده اند و 
هجده کشور به عضویت آن درآمده اند.

کنوانسیون پیش گیری و مجازات جنایت نسل کشی در 1۹ دسامبر 1۹4۸ به تصویب رسید و 	 
از 12 ژانویه 1۹۵1 به مورد اجرا گذاشته شد. چهل و یک  کشور آن را امضا کرده اند و صد 
و چهل و یک کشور به عضویت این پیمان درآمده اند. دولت ایران در ۸ دسامبر 1۹4۹ این 

پیمان را امضا کرد و در 14 آگوست 1۹۵۶ به عضویت آن درآمد. 

پروتکل های اختیاری 
در ارتباط با قوانین  بین المللی حقوق بشر

بعضی از معاهدات  بین المللی با یک یا چند پروتکل که در ارتباط با موضوعات خاصی هستند 
تکمیل می شوند: 

1- از جمله قواننی مربوط به جلوگریی و مجازات آپارتاید عبارت اند از: 
کنوانسیون بنی المللی جلوگریی و مجازات جنایت آپارتاید؛ در 30 نوامرب 1۹۷3 به تصویب رسید و در  1۸ ژوئیه 1۹۷۶ به مورد اجرا گذشته شده. 
س���ی و یک کش���ور این پیمان را امضا  کرده اند و صد و هفت کشور به عضویت آن در آمده اند. جمهوری اسالمی ایران در  1۷ آوریل 1۹۸۵ به 

عضویت آن در آمد. 
کنوانس���یون  بنی المللی علیه آپارتاید در ورزش؛ در 10 دس���امرب 1۹۸۵ به تصویب رسید و از 3 آوریل 1۹۸۸ به مورد اجرا گذاشته شد. هفتاد و دو 
کشور آن را امضا  کرده اند و شصت کشور به عضویت آن درآمده اند. جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 1۶ مه 1۹۸۶ آن را امضا کرد و در 12 ژانویه ی 

1۹۸۸ به عضویت آن درآمد.
کنوانسیون بنی المللی علیه تبعیض در آموزش و پرورش؛ در 14 دسامرب 1۹۶0 به تصویب رسید و از 22 ماه می 1۹۶2 الزم االجرا گردید.
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پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 10 دس���امبر 	 
200۸ به تصویب رسید. سی و دو  کشور پیمان مزبور را امضا کرده اند. 

پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در 1۶ دسامبر 1۹۶۶ به تصویب 	 
رسید و در 23 مارس 1۹۷۶ به مورد اجرا گذاشته شد. سی و پنج کشور آن را امضا  کرده اند 

و صد و سیزده کشور به عضویت آن در آمده اند.
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام 	 

در 1۵ دسامبر 1۹۸۹ به تصویب رسید و در تاریخ 11 ژوئیه 1۹۹1 به مورد اجرا گذاشته شد. 
سی و پنج کشور آن را امضا کرده اند و هفتاد و دو کشور به عضویت این پیمان در آمده اند. 

پروتکل اختیاری کنوانس���یون رفع کلیه ی اش���کال تبعیض علیه زنان در ۶ اکتبر 1۹۹۹ به 	 
تصویب رسید و در 22 دسامبر 2000 به مورد اجرا گذاشته شد. هفتاد و نه کشور آن را امضا 

کرده اند و نود و نه  کشور به عضویت پیمان درآمده اند. 
پروتکل اختیاری کنوانس���یون ضدش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 	 

غيرانسانی يا تحقيرکننده در 1۸ دسامبر 2002 به تصویب رسید و از 22 ژوئن 200۶ به مورد 
اجرا گذاشته شد. شصت و چهار  کشور آن را امضا  کرده اند و پنجاه کشور به عضویت این 

پروتکل درآمده اند. 
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مشارکت کودکان در درگیری های مسلحانه 	 

در 2۵ ماه مه 2000 به تصویب رس���ید و در 12 فوریه 2002 به مورد اجرا گذاشته شد. دوازده 
کشور آن را امضا کرده اند و صد و سی و دو  کشور به عضویت این پیمان در آمده اند. 

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش کودکان، فحشا و پورنوگرافی 	 
کودکان در 2۵ ماه مه 2000 به تصویب رس���ید و در 1۸ ژانویه 2002 به مورد اجرا گذاش���ته 
ش���د. صد و هفده کش���ور آن را امضا کرده اند و صد و سی و هفت کشور به عضویت این 
پیمان درآمده اند. جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 2۶ سپتامبر 200۷ به عضویت این پیمان 

در آمده است. 
پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق افراد معلول در 13 دسامبر 200۶ به تصویب رسید و در 	 

3 ماه مه 200۸ به مورد اجرا گذاشته شد. هشتاد و هشت کشور این پیمان را امضا  کرده اند 
و پنجاه و دو کشور به عضویت  آن درآمده اند. 

جدای از  کنوانس���یون ها و پروتکل های اختیاری مربوط به آن ها می توان به دو اعالمیه ی مهم 
دیگر که در زمره ی اسناد مهم حقوق بشر هستند نیز اشاره کرد: 

اعالمیه در باره ی از میان برداشتن همه ی اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر دین . 1
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یا اعتقاد1 در 2۵ نوامبر 1۹۸1 به تصویب رسید. 
اعالمیه در باره ی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی در . 2

1۸ دسامبر 1۹۹2 به تصویب مجمع عمومی رسید. 2

قوانین بشردوستانه 
کنوانسیون های ژنو نتیجه ی فرایندی هستند  که در مراحل گوناگونی بین سال های 1۸۶4 تا 1۹4۹ 
توسعه یافته اند. این  کنوانسیون ها بر حمایت از غیر نظامیان و کسانی که قادر به ادامه ی جنگ در 

یک درگیری مسلحانه نیستند تأکید می کنند. 
کنوانسیون های ژنو عبارت اند از: 

کنوانس���یون اول ژنو: برای رس���یدگی به وضعیت زخمی ها و بیماران نیروهای مسلح در 	 
صحنه ی جنگ، برای اولین بار در سال 1۸۶4 به تصویب رسید، آخرین بار در سال 1۹4۹ 

مورد تجدید نظر قرار گرفت. 3
کنوانس���یون دوم ژنو: برای رس���یدگی به وضعیت زخمی ها و بیماران و افراد   کشتی های 	 

غرق ش���ده و نیروهای نظامی در دریا؛ برای اولین بار در س���ال 1۹4۹ به تصویب رسید  و 
جانشین کنوانسیون 1۹0۷ الهه شد.

کنوانس���یون سوم ژنو: در ارتباط بارفتار با زندانیان جنگی است؛ برای اولین بار در سال 	 
1۹2۹ به تصویب رسید و در سال 1۹4۹ مورد تجدیدنظر قرار  گرفت.  

کنوانسیون چهارم ژنو: در ارتباط با حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ است؛  برای 	 
اولین بار در سال 1۹4۹ بر اساس اصولی از  کنوانسیون 1۹0۷ الهه به تصویب رسید. 4

پروتکل الحاقی به کنوانس���یون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان مناقشات مسلحانه ی 
بین المللی؛ ۵ در ۸ ژوئن 1۹۷۷ به تصویب رسید و از تاریخ ۷ دسامبر 1۹۷۹ الزم االجرا گردید. 
پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان مناقشات مسلحانه ی 

داخلی؛ ۶ در 1۵ دسامبر 1۹۸۹ به تصویب رسید. 

1- http://www.ohchr.org/english/law/religion.htm
2- http://www.ohchr.org/english/law/minorities.htm
3- http://www.ohchr.org/english/law/prisonerwar.htm
4- http://www.ohchr.org/english/law/civilianpersons.htm
5- http://www.ohchr.org/english/law/protocol1.htm
6- http://www.ohchr.org/english/law/protocol2.htm
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حقوق بشر در مدیریت قضایی : 
صیانت از افراد تحت بازداشت یا زندانی 1

مجموعه ای از تدابیر، قوانین،  اصول و اعالمیه  ها توسط ارگان های گوناگون سازمان ملل متحد به 
منظور حفاظت از افراد در معرض بازداشت یا زندانی به تصویب  رسیده اند  که متأسفانه دولت 

جمهوری اسالمی هیچ یک از آن ها را نپذیرفته است. 
قواعد حداقل اس���تاندارد ب���رای رفتار با زندانیان )کنگره ی اول س���ازمان ملل متحد در 	 

پیش گیری از جرم و رفتار با بزه کاران در ژنو 1۹۵۷و 1۹۷۷(.
اصول اساسی رفتار با زندانیان  )مجمع عمومی 14 دسامبر 1۹۹0(.	 
مجموعه ی اصول برای حمایت همه ی اش���خاصی که به هر ش���کل تحت بازداشت یا 	 

زندانی اند )مجمع عمومی ۹ دسامبر 1۹۸۸(.
قواعد س���ازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی )مجمع عمومی 14 	 

دسامبر 1۹۹0(.
اعالمیه  درباره ی حمایت از همه ی اشخاص در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های 	 

بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده )مجمع عمومی ۹ دسامبر 1۹۷۵(.
کنوانسیون ضدشکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده.	 
پروتکل اختیاری کنوانس���یون ضدشکنجه و س���ایر مجازات ها و رفتار های بی رحمانه، 	 

غیرانسانی یا توهین آمیز.
اصول اخالق پزشکی مربوط به نقش پرسنل بهداشت و درمان ، به ویژه پزشکان در حمایت 	 

از حقوق زندانیان و بازداشت ش���دگان در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های 
بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده )مجمع عمومی 1۸ دسامبر 1۹۸2(.

اصول مربوط به بررس���ی موثر اسناد شکنجه و سایر مجازات ها و رفتار های بی رحمانه، 	 
غیرانسانی یا تحقیرکننده )4 دسامبر 2000(.

قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد ناظر بر موازین جایگزین حبس ) قواعد توکیو، 	 
مجمع عمومی 14 دسامبر 1۹۹0(.

تدابیر احتیاطی برای تضمین حمایت از حقوق افراد در معرض مجازات اعدام )شورای 	 
اقتصادی و اجتماعی 1۹۸4(.

قواعد س���لوک حرفه ای مأموران حفظ نظم و اجرای قانون )مجمع عمومی 1۷ دس���امبر 	 
.)1۹۷۹

اصول اساس���ی استفاده از زور و اس���لحه ی گرم توسط ضابطین قانون )کنگره ی هشتم 	 
1- http://www.ohchr.org/english/law/index.htm#core
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س���ازمان ملل متحد در پیش گیری از جرم و رفتار با ب���زه کاران، هاوانا، کوبا 2۷ اوت 1۹۹0 
سپتامبر(.

قواعد حداقل اس���تاندارد س���ازمان ملل متحد در باب دادرس���ی نوجوان )قواعد پکن( 	 
)مجمع عمومی 2۹ نوامبر 1۹۸۵(.

رهنمودهایی برای اقدام در ارتباط با  کودکان در نظام قضایی جنایی )شورای اقتصادی 	 
و اجتماعی شورای ژوئیه 1۹۹۷(.

رهنمودهای س���ازمان ملل متحد ناظر بر پیش گیری از ب���زه کاری نوجوانان )رهنمودهای 	 
ریاض-مجمع عمومی 14 دسامبر 1۹۹0(.

اعالمیه ی اصول اساس���ی عدالت درباره ی قربانیان بزه کاری و قربانیان سوءاس���تفاده از 	 
قدرت )مجمع عمومی 2۹ نوامبر 1۹۸۵(.

اصول بنیادین استقالل قضات )کنگره ی هفتم سازمان ملل متحد در  کنگره ی پیش گیری از 	 
جرم و رفتار با مجرمین در میالن از 2۶ اوت -۶ سپتامبر 1۹۸۵، مجمع عمومی 13 دسامبر 

  .)1۹۸۵
اصول اساسی نقش و وظایف وکال )کنگره ی هشتم سازمان ملل متحد در پیش گیری از 	 

جرم و رفتار با بزه کاران، هاوانا ، کوبا 2۷ اوت 1۹۹0 سپتامبر(.
اصول راهنما مربوط به نقش و وظایف مقامات قضایی دادسراها )کنگره ی هشتم سازمان 	 

ملل متحد در پیش گیری از جرم و رفتار با بزه کاران، هاوانا، کوبا 2۷ اوت 1۹۹0 سپتامبر(.
اصول مربوط به پیش گیری موثر از اعدام های فراقضایی، خودس���رانه و شتاب زده؛ انجام 	 

تحقیقات کیفری کارآمد در مورد این اعدام ها )شورای اقتصادی و اجتماعی 24 مه 1۹۸۹(. 
اعالمیه ی حمایت از  کلیه ی ناپدید شدگان قهری )مجمع عمومی 1۸ دسامبر 1۹۹2(.	 
اصول اساسی و رهنمودهای مربوط به حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض 	 

آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و نقض فاحش قوانین بشردوستانه ی بین المللی 
)مجمع عمومی 1۸ دسامبر 1۹۹2(.

کنوانسیون بین المللی ناظر بر حمایت از  کلیه ی ناپدید شدگان قهری.	 





نهادهای معاهده ی حقوق  بشر 1

نهادهای معاهده ی حقوق بشر، کمیته هایی از  کارشناسان مستقل هستند  که بر اجرای معاهدات 
حقوق بشر سازمان ملل- با رسیدگی به گزارش های ارائه شده به وسیله  ی کشورهای طرف در 
مورد اقدامات به عمل آمده - نظارت می کنند. هدف از این نظارت، اطمینان بر اجرای  درست 

مفاد معاهده است. 
بیش تر نهادهای معاهده ی حقوق بشر برای دریافت و بررسی شکایت های فردی، صالحیت 
دارند و تعدادی از آن ها می توانند اقدام به تحقیق کنند. یکی از این نهادها، یعنی کمیته ی فرعی 
پیش گیری از ش���کنجه، مأموریت دارد از اماکنی که اشخاص محروم از آزادی در آن ها به سر 

می برند، بازدید  کند تا از اجرای هر گونه شکنجه در قبال آنان پیش گیری شود. 
معاهده های بین المللی حقوق بش���ر  که نهادهای معاهده ی حقوق بشر بر آن ها نظارت می کنند 
برای کش���ورها تعهدات حقوقی به وجود می آورند تا از حقوق بش���ر حمای���ت و آن را ترویج 
کنند. تا فوریه 2011 ، ُنه نهاد معاهده ی حقوق بشر تشکیل شده است. 2 وقتی کشوری یکی از 
این  معاهدات را از طریق تصویب یا پیوستن به آن می پذیرد، کشوِر طرِف آن معاهده شناخته 
می ش���ود و تعهدات حقوقی مربوط به اجرای حقوق تعیین شده در آن را برعهده می گیرد. این 

1- Human Rights Treaty bodies
2- http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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معاهده ها ایجاد  کمیته های بین المللی از  کارشناسان مستقل )نهادهای معاهده ی حقوق بشر( 
را ب���رای نظارت بر اجرای مفاد آن ها در کش���ورهایی که معاهده ها را تصویب کرده یا به آن ها 
پیوس���ته اند، پیش بینی کرده اند. نظام نهاد معاهده ی حقوق بشر سازمان ملل نقشی محوری در 
تقویت حمایت از حقوق بشر در سطح ملی ایفا می  کند. وظیفه ی اصلی که در همه ی نهادهای 
معاهده ی حقوق بشر مشترک است، نظارت بر اجرای معاهده ی مربوطه با بررسی گزارش های 

ادواری تسلیم شده از سوی کشورهای طرف است. 
کمیته ی حقوق بشر  که در سال 1۹۷۷ تأسیس شد، بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی 	 

سیاس���ی  (ICCPR)مصوب 1۹۶۶و پروتکل های اختیاری آن نظارت می کند و متشکل از 
هجده کارشناس مستقل است که برای دوره های چهارساله  ی قابل تمدید انتخاب شده اند. 

این کمیته در طول سال سه جلسه ی  سه هفته ای دارد. 

 کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تأسیس 1۹۸۵ بر اجرای میثاق بین المللی 	 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  (ICESCR)مصوب 1۹۶۶نظارت می کند و متشکل 
از هجده کارش���ناس مستقل است که برای دوره های چهارس���اله ی قابل تمدید انتخاب 

شده اند. این کمیته در طول سال دو جلسه ی سه هفته ای دارد. 

کمیته ی حذف تبعیض نژادی، تأسیس 1۹۷0 بر اجرای کنوانسیون بین المللی حذف همه ی 	 
ش���کل های تبعیض نژادی (ICERD) مصوب 1۹۶۵نظارت می کند و متش���کل از هجده 
کارشناس مستقل است که برای دوره های چهار ساله ی قابل تمدید است انتخاب شده اند. 

این کمیته در طول سال دو جلسه ی سه هفته ای دارد. 

کمیته ی حذف تبعیض علیه زنان، تأس���یس 1۹۸2 که بر اجرای کنوانسیون حذف همه ی 	 
اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) مصوب 1۹۷۹ نظارت می کند، متشکل از بیست و 
سه کارشناس مستقل است که برای دوره های چهارساله ی قابل تمدید انتخاب شده اند. این 

کمیته در طول سال دو تا سه ی جلسه دو  هفته ای دارد. 

کمیته ی ضدشکنجه، تأسیس 1۹۸۷ بر اجرای کنوانسیون ضدشکنجه و دیگر رفتارها یا 	 
مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده (CAT)  مصوب 1۹۸4 نظارت می کند 
و متشکل از ده کارشناس مستقل است که برای دوره های چهارساله ی قابل تمدید انتخاب 
شده اند. این کمیته در طول سال دو جلسه ی سه هفته ای و دو هفته ای برگزار می کند و یک 
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گروه کاری پیش جلسه ی یک هفته ای برگزار می  کند.

کمیته ی فرعی پیش گیری از ش���کنجه، تأس���یس 200۶ که به وس���یله ی پروتکل اختیاری 	 
 کنوانسیون ضدشکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده

 (OPCAT)مصوب 2002 ایجاد شد، متشکل از ده کارشناس مستقل است که برای دوره ی 

چهارس���اله ی قابل تمدید برای یک بار انتخاب شده اند. تعداد اعضا پس از تصویب یا 
پیوستن پنجاهمین کشور به پروتکل اختیاری به بیست و پنج نفر افزایش خواهد یافت. این 

کمیته سه بار در سال جلسه ی یک هفته ای دارد. 

 	 (CRC) کمیته ی حقوق کودکان، تأس���یس 1۹۹1، بر اجرای کنوانس���یون حقوق کودکان
مصوب 1۹۸۹و پروتکل های اختیاری آن نظارت می کند، متش���کل از هجده کارش���ناس 
مستقل است که برای دوره های چهارساله ی قابل تمدید انتخاب شده اند. این کمیته سه بار 
در سال جلسه ی سه هفته ای و سه گروه  کاری پیش جلسه ای یک هفته ای برگزار می کند.  

کمیته ی کارگران مهاجر، تأسیس2004 بر اجرای کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق 	 
کارگ���ران مهاجر و اعضای خانواده های آنان (ICRMW( مصوب 1۹۹0 نظارت می کند و 
متشکل از چهارده کارشناس مستقل است که برای دوره های چهارساله ی قابل تمدید انتخاب 

شده اند. کمیته که اولین نشست آن در سال 2004 برگزار شد، یک جلسه در سال دارد. 

کمیته ی حقوق معلولین، تأس���یس 200۸ که بر اجرای کنوانسیون حقوق اشخاص معلول 	 
 (CRPD)مص���وب 200۶ نظارت می کند. اعضای این کمیته در ابتدا متش���کل از دوازده 

کارشناس مستقل اس���ت که برای دوره ی چهارساله  ی قابل تمدید برای یک بار انتخاب 
می ش���وند. کارشناسان معلول هم از اعضای این کمیته هستند. پس از تصویب یا پیوستن 

شصت کشور دیگر به کنوانسیون، اعضای کمیته به هجده نفر افزایش خواهد یافت. 
کمیته ی ناپدیدشدن های قهری، تأسیس 200۸، بر اجرای کنوانسیون بین المللی حمایت از 	 

تمامی افراد در برابر ناپدید ش���دن های قهری (ICPPED)  مصوب 200۶)1 که تا 2۹ نوامبر 
1- فعاالن جامعه ی مدنی، به ویژه انجمن های خانواده های قربانیان ناپدیدشدن قهری، از شرکت کنندگان فعال در جلسات گروه کاری کمیسیون 
پیشنی حقوق بشر بودند که پیش نویس کنوانسیون را تهیه کرد. خانم مارتا اوکمپود واسکوئز  که دخرتش از قربانیان ناپدید شدن قهری در آرژانتنی 
بود نماینده ی فدراسیون آمریکایی انجمن اقوام افراد بازداشت- ناپدید شده (FEDEFAM) در جلسات گروه کاری بود. وی در جلسه ی 
افتتاحیه ی شورای حقوق بشر، در 22 ژوئن 200۶، پیش از تصویب کنوانسیون گفت: در مه 1۹۷۷ به جنبش نوپای مادران پالزادمایو پیوستم... 
همراه با دیگر زنان فرآیندی آموزشی را شروع کردم. کم کم پی بردم فقط در جستجوی دخرت و دامادم نیستم بلکه دنبال همه ی پسران و دخرتان 
ناپدید شده ی آرژانتنی، و  آمریکای التنی، و امروز برای همه ی ناپدیدشدگان دنیا هستم. مایلم بدانید که پس از بازداشت و ناپدید شدن یک عزیز، 
به این نتیجه ی دردناک رسیدیم که پاسخی نبود که بتوان پیدا  کرد. هیچ کمک و حمایتی وجود نداشت؛ هم چنان که هیچ حکم و فرمان قضایی 
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2010، هش���تاد و هفت کشور آن را امضا کرده اند نظارت خواهد کرد. این کمیته متشکل از 
ده کارشناس مس���تقل خواهد بود که برای دوره ی چهارساله ی قابل تمدید برای یک بار 
انتخاب می شوند. اولین جلسه ی کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده اند در 31 ماه مه 
2011 به منظور انتخاب اعضای کمیته ی ناپدیدشدگان قهری (CED) در نیویورک برگزار 

می شود. 

و حقوقی معتربی در کار نبود و وقتی میان یأس و ناامیدی به سوی جامعه ی بنی المللی دست دراز کردیم پی بردیم در آن جا نیز هیچ سند مناسبی 
موجود نیست. به این دلیل است که بار دیگر به اینجا آمده ایم؛ آقای رئیس تا از شما و نمایندگان محرتم شورای حقوق بشر درخواست کنیم تا 
سرانجام کنوانسیون را تأیید  کنید. ما راهی طوالنی را پیموده ایم، همراه با موفقیت و سرخوردگی، اما امروز به همه ی شما رو می آوریم تا دیگر در 

جهان ما انسانی با ناپدید شدن قهری، قربانی این شکل از جنایت علیه بشریت نشود. 



دولت  جمهوری اسالمی 
و نهادهای  معاهده ی حقوق بشر

به جز  کمیته ی حذف تبعیض نژادی که در س���ال 1۹۷0 و  کمیته ی حقوق بشر که در سال 1۹۷۷ 
تأسیس شدند، بقیه ی نهادهای معاهده ی حقوق بش���ر در دوران حاکمیت جمهوری اسالمی 
ایجاد شدند و این دولت به خاطر ماهیت ضدحقوق بشری که دارد برخورد فعالی با این  نهادها 

نداشته است. 
در فوریه ی 1۹۹۸ ش���ورای انقالب فرهنگی به ریاس���ت محمد خاتم���ی تصمیم گرفت که به 
کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان نپیوندد، بنابر این دولت جمهوری اسالمی هیچ رابطه ای با 

کمیته ی مزبور هم ندارد. 
از آن جایی که مجازات های اسالمی مانند تعزیر، شالق زدن، قطع عضو و سنگسار با اهداف 
کنوانسیون ضد شکنجه در تضاد است، دولت جمهوری اسالمی به کنوانسیون مربوطه نپیوسته 

و رابطه ای هم با کمیته ی آن ندارد. 
این دولت علی رغم تعهداتش هیچ احترامی برای موازین حقوق بشر در این زمینه قائل نیست. 

محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضائیه در نشست تخصصی حقوق بشر با بیان 
این که برخی از تعهدات و احکام در حقوق بشر سازمان ملل با احکام اسالمی مغایرت دارد، 
گفت: »غرب و حقوق بشر غربی می گوید شالق شکنجه است در حالی که در تفسیر ما شالق 
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برای مجرمی که حکمش شالق است تنبیه و مجازات است.« 1
آیت الله محی الدین ش���یرازی عض���و مجلس خبرگان رهبری و اس���تاد اخ���الق هیأت دولت 

جمهوری اسالمی در مورد قطع دست می گوید: 
»حقوق بش���ری که با قطع کردن دست دزد مخالفت می کند، حقوق بشر نیست، حقوق دزدان 

است« 2
با این حال از س���ال 1۹۹۶ تا 200۶ پرونده ی هجده پناهنده ی ایرانی که تقاضاهای ش���ان برای 
اقامت در کشورهای س���وئد )یازده پرونده(، کانادا )سه پرونده(، هلند )دو پرونده( و سوئیس 
)دو پرونده( رد شده و شاکیان با شکایت نزد کمیته ی ضد شکنجه مدعی بودند  که در صورت 
بازگش���ت به ایران مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می گیرند در این کمیته مورد رسیدگی قرار 
گرفت. کمیته ادعای س���ه شاکی در سوئد، یک شاکی در کانادا، و یک شاکی در سوئیس را 
محق تش���خیص داده و بازگرداندن آن ها به ایران را نقض ماده ی 3 کنوانس���یون تلقی کرد. در 
بقیه ی موارد به علت ضعیف بودن ادعاهای شاکیان این کمیته به نفع دولت های یاد شده رأی 

داد. 3
هم چنین دولت جمهوری اسالمی کنوانسیون حمایت از ناپدید شدگان قهری و  کنوانسیون حمایت 
از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان را تاکنون نپذیرفته و الجرم ارتباطی هم 
با کمیته های مزبور ندارد. این دولت کنوانس���یون حقوق کودک را هم با شروطی مبنی بر این 
که به مواد یا مقرراتی که مغایر با مقررات اس���المی و قوانین داخلی باشد، ملتزم نباشد مورد 
تصویب قرار داده که در تضاد با اهداف و مقاصد اولیه ی کنوانسیون های بین المللی است. چرا 

که دولت ها موظف به تغییر قوانین داخلی بر اساس مفاد  کنوانسیون  های بین المللی هستند. 

دولت جمهوری اسالمی و کمیته ی حقوق بشر
دولت جمهوری اس���المی بر اساس ماده ی 40 4میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اولین 
گ���زارشCCPR/C/1/Add.58  ۵ خ���ود به کمیته ی حقوق بش���ر را در آوری���ل 1۹۸2 ارائه داد  که 
در ژوئیه ی همان س���ال مورد بررس���ی قرار گرفت. این دولت در سیاه ترین سا ل های حاکمیت 

جمهوری اسالمی از دادن گزارش به این کمیته خودداری کرد. 
نماینده ی جمهوری اسالمی در نشست ششصد و هفتاد و سه کمیته ی حقوق بشر در  10 آوریل 

1- http://www.dadna.ir/fa/news/21297
2- http://www.parsine.com/fa/pages/?cid=38156
3- http://www.unhcr.org/refworld/country,,CAT,,IRN,,,0.html

4-  بند 1 ماده ی 40،  دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند درباره ی تدابریی که اتخاذ کرده اند و آن تدابری به حقوق شناخته شده در این 
میثاق ترتیب اثر  می دهد و درباره ی پیشرفت های حاصل در تمتع از این حقوق گزارش هایی تقدیم کنند. 

5- http://www.bayefsky.com/html/iran_t3_ccpr.php
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1۹۸۶ به صراحت عنوان کرد: »ابزارهای بین المللی حقوق بش���ر از جمله میثاق ها و اعالمیه ی 
جهانی حقوق بشر حاوی مفادی هستند  که در تضاد با قوانین  اسالمی است که در کشورهای 
اس���المی اجرا می شوند... برای مثال، حق آزادی دینی که در میثاق ها آمده در تضاد با قوانین 
اسالمی است، چرا که در جامعه ی اسالمی افراد نمی توانند مذهب دیگری را اختیار کنند. و یا 
تنبیه بدنی منع شده است، در حالی که این بند در تناقض با عدالت بر اساس قوانین اسالمی 

است.« 1
دومین گزارش دوره ای CCPR/C/28/Add.15 به جای آن که در مارس 1۹۸3 ارائه شود با یک 
دهه تأخیر در ماه مه 1۹۹2 ارائه شد. کمیته ی حقوق بشر، طی جلسات متعدد خود از 2۹ اکتبر 
1۹۹2 تا ژوئیه ی 1۹۹3، این گزارش را مورد رسیدگی قرار داده CCPR/C/79/Add.25  2 و از این 
که پاسخ های هیأت دولت به پرسش های متعدد مطرح شده توسط اعضای کمیته، در جلسه ی 
ژوئیه ی ،CCPR/C/SR.1252 3 کامل نبوده و نگرانی های کمیته را مرتفع نکرده اظهار تأس���ف 

کرد.  
این کمیته اصول و موضوعات مورد نگرانی خود را در ُنه پارگراف دسته بندی کرد و برای رفع 

آن ها پیشنهادات و توصیه هایی در هفت بند ارائه داد. 
دولت جمهوری اسالمی سومین گزارش دوره ای CCPR/C/IRN/CO/3 خود را به جای دسامبر 
1۹۹4 با پانزده سال  تأخیر در اکتبر 200۹ ارائه داد. 4 در چهل و هشتمین اجالس کمیته ی حقوق بشر 
تصمیم گرفته شده بود که آخرین مهلت تقدیم سومین گزارش دوره ای از 21 مارس 1۹۸۸ به 31 
دسامبر 1۹۹4 تغییر یابد. مهلت تقدیم چهارمین گزارش دوره ای نیز 31 دسامبر 2004 تعیین شده 
بود. با این حال دولت جمهوری اس���المی باز هم از ارسال گزارش خودداری کرد و عاقبت در 

اکتبر 200۹ به جای ارائه ی ششمین گزارش دوره ای، سومین گزارش خود را ارائه داد. ۵   

 CCPR/C/1/Add.16 ذکر این نکته ضروری است که اولین گزارش ایران به کمیته ی حقوق بشر
در  آگوس���ت 1۹۷۷ و گزارش تکمیلی CCPR/C/1/Add.26  آن در م���اه مه 1۹۷۸ و در دوران 

پهلوی ارائه شد  که هر دو در ژوئیه ی 1۹۷۸ مورد رسیدگی قرار  گرفت. 

1-(CCPR/C/SR.673- ).
2-www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.79.Add.25.En?Opendocument
3-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/175/46/PDF/G9317546.pdf?OpenElement
4-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/427/76/PDF/G1042776.
pdf?OpenElement
5- http://www.bayefsky.com/html/iran_t3_ccpr.php
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دولت جمهوری اسالمی و کمیته ی حقوق کودکان
دولت جمهوری اس���المی پس از  گزارش ابتدایی خود در سال 1۹۹۷  (CRC/C/41/Add.5)که 
دارای دویس���ت پاراگراف و در پنجاه و نه صفحه تنظیم ش���ده بود 1، دومین گزارش دوره ای 
 CRC/C/104/Add.3 ب���ه کمیته ی حقوق کودک را در ژوئی���ه ی 2002 در پنجاه و نه صفحه و 

دویست و چهل و هفت پاراگراف ارائه داد. 2 و نمایندگان دولت در جلسه  ی  20 ژانویه ی 200۵ 
کمیته   CRC/C/SR.1016 شرکت کرده و به سؤاالت اعضا پاسخ دادند. 3

کمیته ی حقوق کودکان پس از بررس���ی گزارش دولت جمهوری اسالمی در اجالس ژانویه ی 
CRC/C/15/Add.254 4 200۵، از این که دولت به اکثر موارد درخواست شده از سوی این کمیته 
CRC/C/15/Add.123 ۵ در ارتباط با تعریف کودک، رهایی از تبعیض بر اس���اس جنس���یت، 

حق حیات، دادرس���ی ویژه ی نوجوانان، که متعاقب گزارش اولیه ی این دولت ارائه شده بود، 
بی تفاوت مانده اظهار تأسف می کند. 

کمیته عمیقاً نسبت به ماهیت شروط گسترده و مبهم مطرح شده از سوی دولت که بالقوه نافی 
بسیاری از اهداف و مقاصد  کنوانسیون است اظهار تأسف و نگرانی می کند. 

کمیته نسبت به ماده ی 4۹ قانون »مجازات اسالمی« و مسئولیت کیفری که به موجب قانون 
مدنی برای دختران نه س���ال تمام قمری)هشت سال و نه ماه شمس���ی( و برای پسران پانزده 
س���ال تمام قمری)چهارده سال و نیم شمسی( است؛ نس���بت به ماده ی 220 قانون »مجازات 
اسالمی« که در صورت قتل فرزند و یا نوه به دست پدر، و در صورت شکایت مادر یک سوم 
دیه به او تعلق می گیرد؛ نسبت به ماده ی ۵۹ قانون »مجازات  اسالمی« که تنبیه کردن کودک 
توسط والدین در مقام تربیت را جرم نمی شناسد؛ نسبت به تبعیض علیه دختران؛ تبعیض علیه 
کودکان بهایی؛ تعداد زیاد  کودکانی که همراه مادران شان در زندان هستند؛ نسبت به وضعیت 
کودکان خیابانی؛ باال رفتن میزان اعتیاد در میان نوجوانان؛ قاچاق و فروش دختران نوجوان 
به منظور روسپی گری که غالباً تحت عنوان »صیغه« انجام می گیرد و اخراج کودکان افغانی، 

اظهار نگرانی جدی می کند.۶ 
این کمیته در ژانویه 200۵ از دولت های عضو می خواهد که سومین و چهارمین گزارش دوره ای 
خود را در یک گزارش تلفیقی تا فوریه 2010 ارائه دهد. ۷ با این حال دولت جمهوری اسالمی تا 
1-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/172/27/PDF/G9817227.pdfOpenElment
2-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/455/90/PDF/G0345590pdf?OpenElement
3-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/401/91/PDF/G0540191.pdf?OpenElment
4- /www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.254.En?Opendocument
5-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G00/429/91/PDF/G0042991.pdf?OpenElement 

۶-گزارش س���ال 2011 وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انس���ان تأکید می کند  که دولت ایران حداقل ها را به منظور کاسنت از میزان قاچاق 
رعایت نمی کند و اطالعات خود در مورد قاچاق انسان را از جامعه ی جهانی پنهان نگاه داشته است. ایران از سال 200۵ به بعد هم چنان مقام 

سوم را در این گزارش حفظ کرده است.
7- http://www.bayefsky.com/html/iran_t3_crc.php
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ژوئیه ی 2010 از ارائه  ی گزارش خودداری کرده است. این دولت هم چنین از ارائه ی گزارش در 
مورد پروتکل اختیاری حقوق کودکان )فروش کودکان، روسپی گری و پورنوگرافی( که بنا بود 

گزارش اولیه ی آن تا اکتبر 200۹ تحویل داده شود خودداری کرده است. 

دولت جمهوری اسالمی و  کمیته ی حذف تبعیض نژادی
دولت ه���ای شاهنش���اهی و جمهوری اس���المی تاکنون بیس���ت گ���زارش دوره ای به کمیته ی 
ح���ذف تبعیض ن���ژادی ارائه داده ان���د. پنج گزارش اول توس���ط دولت های شاهنش���اهی و 
 بقیه توس���ط دولت های جمهوری اس���المی ارائه ش���دند. اولین گ���زارش در ژانوی���ه ی 1۹۷0

 ،CERD/C/R.3/Add.1 دومی���ن گزارش در دس���امبر CERD/C/R.30/Add.3،  1۹۷1؛ س���ومین 
 گ���زارش در دس���امبر CERD/C/R.70/Add.1 1۹۷3، چهارمی���ن گ���زارش در دس���امبر 1۹۷۵

 CERD/C/R.90/Add.2 و پنجمین گزارش در ژانویه ی CERD/C/20/Add.1 1۹۷۸، ارائه شدند.  
شش���مین گزارش در دس���امبر CERD/C/66/Add.5 1۹۷۹، هفتمین گزارش در س���پتامبر 1۹۸2 
 CERD/C/91/Add.31و هش���تمین گ���زارش در ژوئ���ن CERD/C/118/Add.12،  1۹۸4 ارائه 

ش���دند. نهمین، دهمین، یازدهمین و دوازدهمین گزارش به جای آن که در ژانویه ی سال های 
 1۹۸۶، 1۹۸۸، 1۹۹0 و 1۹۹2 ارائ���ه ش���وند بص���ورت تلفیق���ی و یک ج���ا در ژانویه ی 1۹۹3

CERD/C/226/Add.8 ارائه ش���دند. س���یزدهمین، چهاردهمین و پانزدهمین گزارش به جای 

آن ک���ه در ژانویه 1۹۹4، 1۹۹۶، و 1۹۹۸ ارائه ش���وند، بصورت تلفیقی و یک جا در اکتبر 1۹۹۸ 
 CERD/C/338/Add.8 ارائه ش���دند. شانزدهمین و هفدهمین گزارش به جای ژانویه  ی 2000 و 

2002 در نوامب���ر CERD/C/431/Add.6 2002 و بصورت تلفیقی ارائه ش���دند. در ژانویه ی 2004 
کمیته ی حذف تبعیض توصیه کرد که گزارش هیجدهم و نوزدهم به صورت تلفیقی تا ژانویه ی 
200۶ ارائه ش���ود. با این حال دولت جمهوری اسالمی در اکتبر 200۸ گزارش هجدهم، نوزدهم 
و بیس���تم CERD/C/IRN/20 را به صورت تلفیقی ارائه داد. گزارش بیس���ت و یکم بایستی تا 

ژانویه ی 2010 تحویل داده می شد که تا اول می 2011 ارائه نشده است. 1
 CERD/C/SR.1338 & 1339 1۹۹۹ کمیته ی حذف تبعیض نژادی در جلسات 4 تا 1۸ آگوست
و CERD/C/SR.1357 2 گزارش تلفیقی س���یزدهم، چهاردهم، پانزدهم و در جلس���ات  4 تا 22 
آگوست CERD/C/63/CO/6 ، 2003 3  گزارش تلفیقی شانزدهم و هفدهم و در جلسات 2 تا 
2۷ آگوست CERD/C/IRN/CO/18-19  2010 4 گزارش تلفیقی هجدهم، نوزدهم و بیستم دولت 

1- http://www.bayefsky.com/html/iran_t3_cerd.php
2- www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/1b14be971da31f368025686a00522889?Opendocument
3- www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/151868154a4b0c5dc1256e010052c5a4?Opendocument
4-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/451/80/PDF/G1045180.pdf?OpenElement
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جمهوری اسالمی را بر اساس ماده ی ۹ کنوانسیون مورد بررسی قرار داد. 

 1 CERD/C/IRN/CO/18-19 کمیته ی رفع تبعیض نژادی سازمان ملل م�ت�ح�د در گزارش دوره ای خود
که روز 2۷ آگوس���ت 2010 برابر با پنجم ش���هریور 13۸۹ در ژنو انتشار یافت، مصرانه از دولت 
جمهوری اسالمی خواست تا به تبعیض نژادی برعلیه اقوام ایرانی نظیر بلوچ، کرد، آذری، عرب 
و... پایان دهد. این کمیته با ابراز نگرانی نسبت به اعمال تبعیض نژادی بر علیه اقوام، از دولت 
ایران خواست به کنوانسیون بین المللی مبارزه با نژادپرستی که ایران نیز امضاء کننده ی آن است 

پای بند باشد. 
دولت جمهوری اسالمی از سال 200۶ با ارائه ی گزارش های خود تالش نموده بود تا به کمیته 
نشان دهد  که هیچ گونه ش���کایتی مبنی بر تبعیض از سوی افراد و یا گروه های وابسته به اقوام 
ایرانی در داخل کش���ور مطرح نشده اس���ت؛ و در نتیجه به دلیل فقدان شکایت و عدم طرح 
ادعاهای حقوقی مربوطه در داخل کش���ور، کمیته نباید رأی بر وجود تبعیض در ایران بدهد. 
اما کمیته در بند چهارده گزارش خود این اس���تدالل را نپذیرفته و تاکید می کند  که عدم طرح 
شکایت و یا درخواست برای رفع موانع تبعیض از طرف شهروندان داخل کشور؛ دلیل بر عدم 
وجود تبعیض نژادی نیست. زیرا نبود شکایات می تواند ناشی از عدم آگاهی قربانیان نسبت 
به حقوق ش���ان، عدم اعتماد به افراد پلیس، مسئوالن قضایی و مقامات دولتی، و عدم وجود 

حساسیت یا توجه الزم در قربانیان نسبت مسئله ی تبعیض باشد.  
کمیته هم چنین دولت جمهوری اس���المی را به دلیل عدم ارائه ی آمارهای الزم در مورد اقوام، 

علیرغم سرشماری نفوس کشور در سال 200۷ سرزنش کرده است. 
در این گزارش آمده که مشارکت عملی افراد و گروه های وابسته به اقوام ایرانی در امور مملکتی 

و عمومی بسیار پاین تر از حد انتظار می باشد. 
کمیته از دولت درخواست می کند تا در سرشماری بعدی، در مورد قومیت افراد در پرسش نامه ی 
سنجش نفوس یک سؤال بگنجاند تا افراد بتوانند آزادانه قومیت خود را ثبت و مشخص کنند 

و نتایج آن به طور رسمی و منصفانه اعالم شود. 
کمیته نگرانی خود را در مورد عدم وجود امکانات برای یادگیری و آموزش زبان مادری اعالم 
کرده و از دولت جمهوری اسالمی می خواهد اقدامات الزم در این زمینه را انجام دهد. کمیته 
به صراحت عنوان می کند  که مس���ئله ی زبان برای اقلیت های قومی در کشور ممکن است در 
دسترسی به عدالت مانعی ایجاد  کند. هم چنین مراتب نگرانی خود را نسبت به گزارش رفتار 

تبعیض آمیز با اتباع خارجی در نظام قضایی ایران اعالم می کند. 
1- http://link.reuters.com/vyq67n
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کمیته از این که اقوام عرب، آذری، بلوچ، کرد از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
محدودی بهره مند می شوند اظهار نگرانی کرده و اعالم می  کند  که علیرغم رشد اقتصادی کشور، 
وضعیت  مس���کن، آموزش، آزادی بیان و مذهب، بهداش���ت و اشتغال رشد چندانی نکرده و 

مناطقی که اقوام ایرانی در آن به سر می برند فقیرترین مناطق کشور هستند. 
کمیته نگرانی خود را نس���بت به پروس���ه ی گزینش در ادارات و مش���اغل دولتی اعالم، و اظهار  
می داردکه روش انتخ���اب مقامات دولتی از طریق گزینش افرادی که به جمهوری اس���المی 
وفادارند و در نظر گرفتن مذهب افراد باعث محدودیت فرصت های شغلی و مشارکت در امور 

سیاسی برای اقوام عرب، آذری، بلوچ، یهودی، ارمنی و کرد می شود.  
گزارش هم چنین از دولت می خواهد تا از طریق تعامل و هم یاری با گروه ها و جوامع مختلف 

وابسته به اقوام ایرانی مطالعات همه جانبه ای را جهت رفع تبعیض نژادی انجام دهد.
کمیت���ه موارد تناقض بین قوانین جمهوری اس���المی و مواد  کنوانس���یون بین المللی مبارزه با 
نژادپرس���تی را یادآور شده اس���ت و از دولت می خواهد تا قوانین مربوطه را منطبق با قوانین 
بین المللی که جمهوری اسالمی نیز به آن ها متعهد است، بازنگری کند. و نیز از دولت درخواست 
می کند  کنوانسیون منع تبعیض را به زبان های مختلف کشور ایران ترجمه و در دسترس همگان 
و به ویژه مامورین دولت و دس���تگاه های آموزشی قرار دهد تا مردم از حقوق خود، و دولت از 

وظایف خود در قبال قراردادهای بین المللی آگاه شوند. 
کمیته ادعای ایران مبنی بر رد تبعیض در بند نوزده قانون اساسی جمهوری اسالمی را نمی پذیرد 
و آن را منطبق با مواد  کنوانسیون رفع تبعیض نژادی نمی داند و از دولت درخواست می کند تا در 

قانون اساسی و قوانین کشور بازنگری شود. 
گزارش هم چنین به طرح طنز علیه اقوام و بخصوص هم وطنان آذری در رسانه ها اشاره کرده و 
از دولت می خواهد تا بروز و اشاعه ی این مسئله را از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و 

مامورین دولتی ممنوع کند.

دولت جمهوری اسالمی 
و کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اولین گ���زارش دولت به کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با مواد 13 
تا 1۵ کنوانسیون به جای سپتامبر 1۹۸1 در دس���امبر 1۹۸۷ (E/1982/3/Add.43) ارائه شد و در 
دسامبر 1۹۹0  ( E/C.12/1990/SR.42, 43 & 45) مورد رسیدگی قرار گرفت. این کمیته در بررسی 
خود نسبت به وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسالمی همان طور که در گزارش نماینده ی 
ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر (E/CN.4/1990/24) منعکس شده، ابراز نگرانی کرد؛ زیرا در پرتو 
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غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر، از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این حقوق نیز به 
ناچار متأثر از شرایط بوده اند.1 

دولت جمهوری اسالمی از ارائه ی دومین گزارش دوره ای در ارتباط با مواد ۶ تا ۹ کنوانسیون، 
مواد 10 تا 12 کنوانس���یون و مواد 13 تا 1۵ کنوانسیون که قرار بود به ترتیب در سپتامبر سال های 

1۹۸3، 1۹۸۶، و 1۹۸۹ ارائه می شدند، سرباز زد. 2
کمیته در چهارمین اجالس خود که از 1۵ ژانویه تا 2 فوریه ی 1۹۹0 برگزار ش���د برنامه ی جدید 
گزارش را که مورد تأیید اکوس���اک ECOSOC قرار  گرفته بود به تصویب رس���اند. بر اساس 
برنامه ی جدید، دولت های عضو به جای ارائه ی سه گزارش جداگانه در ارتباط با مواد  گوناگون 

کنوانسیون به ارائه ی یک گزارش دوره ای اکتفا می کنند.

 اولی���ن گ���زارش بر اس���اس مق���ررات جدید ب���ه ج���ای 30 ژوئ���ن 1۹۹0 در ژانوی���ه ی 1۹۹2 
E/1990/5/Add.9، ارائه ش���د و در  ماه مه 1۹۹3  (E/C.12/1993/SR.7, 8 & 9)با حضور نمایندگان 

دولت جمهوری اسالمی مورد رسیدگی قرار گرفت. 3 
این کمیته در نتیجه گیری از مشاهدات خود اظهار داشت که گزارش مزبور حاوی هیچ اطالعاتی 
در مورد عوامل و مشکالتی که بر اجرای تعهدات دولت در اجرای کنوانسیون تأثیر می گذارند 
نیست. کمیته هم چنین اظهار داشت که مواد مختلف قانون اساسی ایران، برخورداری از حقوق 
به رس���میت شناخته شده ی جهانی بشر، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، را با 
آوردن عباراتی از قبیل: »به شرط آن که مخالف اسالم نباشد« )ماده 2۸(؛ »با توجه به موازین 
اسالمی« )ماده 20(؛ »در انطباق با موازین اسالمی« )ماده 20(، و»به جز زمانی که مخل مبانی 
اسالم باشد« )ماده 24( با محدودیت مواجه می کند. در این ارتباط، کمیته در پرتو مفاد میثاق 
و اطالعات موجود، اظهار می دارد که چنین عباراتی مردم را از حقوق تأکید شده در میثاق، به 
ویژه در ماده ی 2 )عدم تبعیض(، ماده ی 3 )برابری حقوق مردان و زنان(، ماده ی ۶ )حق کار(، 
ماده ی 12 )حق اس���تفاده از بهداش���ت، ماده ی 13 )حق آموزش و پرورش( و ماده ی 1۵ )حق 
شرکت در زندگی فرهنگی( محروم می کند.کمیته به صراحت بیان می دارد  که مقامات ایرانی  

آشکارا به عنوان بهانه ای برای تضیع این حقوق از مذهب،استفاده می کنند. 4
کمیته هم چنین نس���بت به نقض حقوق جامعه ی بهائی؛ نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی عالوه بر نقض حقوق سیاسی و مدنی؛ تبعیض بر اساس مذهب در سیستم آموزشی؛ 
1- http://www.bayefsky.com/html/iran_t4_cescr.php
2-  http://www.bayefsky.com/html/iran_t3_cescr.php
3-www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e78e7fec92282e5b802565e0003de2b4?Opendocu
ment
4- http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.1993.7.En?Opendocument
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نارسایی در آموزش ارائه شده به کودکان کُرد؛ ممنوعیت ورود بهائیان به دانشگاه؛ محدودیت 
آزادی مناظره و انتخاب در دانشگاه ها؛ وضعیت کُردها و نابرابری موجود بین گروه های مختلف 
قومی و اقتصادی در برخورداری از حقوق مربوط به آموزش و پرورش، کار، مسافرت، مسکن 

و فعالیت های فرهنگی ابراز نگرانی جدی می کند.  

سیروس ناصری سفیر دولت جمهوری اسالمی به منظور فریب دستگاه نظارتی حقوق بشر و لوث 
کردن اتهامات مطرح شده از سوی این نهادها در هشتمین نشست کمیته که از 12 تا 20 دسامبر 
1۹۹3 در ژنو برگزار شد شرکت کرد و در پاسخ به ادعای آقای سیما  که جمهوری اسالمی را به 
نقض حق حیات مردم ایران در چهارده سال گذشته متهم کرد، گفت: »حق حیات مردم ایران 
به ویژه به طور گسترده به وسیله ی  خارجی ها نقض شده است بدون آن که مسئولیت آن را به عهده 
بگیرند. واقعیت این است که جمهوری اس���المی با جنگی که از سوی نیروهای متجاوز آغاز 
شد مواجه بود. و این تهاجم مورد حمایت کسانی قرار گرفت که جمهوری اسالمی را به نقض 
حقوق بشر متهم می کنند. کشورهایی که به طور خاص سالح و از جمله سالح های شیمیایی در 

اختیار متجاوزان قرار می دادند.« 1

هرچند آقای گارس���یا در یک تذکر آیین نامه ای به نماینده ی جمهوری اسالمی یادآوری کرد که 
کمیته در مقامی نیس���ت که نسبت به تجاوز خارجی علیه کشوری قضاوت کند، ضمن این که 
قربانی ش���دن در یک تهاجم خارجی هیچ کش���وری را محق به نقض حقوق افراد و اقلیت ها 
نمی کند، سیروس ناصری بدون توجه به مقررات بین المللی و در راستای سیاست لوث کردن 
موارد اتهامی نس���بت داده شده به جمهوری اسالمی از آقای سیما خواست هر کاری می تواند 
انجام دهد تا قربانیان بمباران های صورت گرفته توسط سالح های شیمایی بتوانند نزد دولت 

آلمان به عنوان یکی از تهیه  کنندگان مواد مربوطه اقامه ی دعوا  کنند. 
در ادامه خانم بونوآن دان دان به عنوان تذکر آیین نامه ای به نماینده ی جمهوری اسالمی متذکر 
شد که نمایندگان کمیته، کارشناسان مستقلی هستند و نبایستی در طول بحث ها به ملیت  آن ها 
اشاره کرد که با موافقت و تأکید دوباره ی رئیس کمیته مواجه شد. با این حال سیروس ناصری در 

ادامه ی سیاست ذکر شده، این بار بدون اشاره به مّلیت آقای سیما تقاضای خود را تکرار   کرد!
دومی���ن گزارش دوره ای به جای ژوئن 1۹۹۵ در نوامبر E/C.12/IRN/2 200۹ ارائه ش���د. دولت 
جمهوری اسالمی از ارائه ی گزارش های دوره ای سوم، چهارم و پنجم که می بایستی در ماه ژوئن 

1-   E/C.12/1993/SR.8
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سال های 2000، 200۵ و 2010 ارائه می شد سرباز زده است. 1

1-http://www.bayefsky.com/html/iran_t3_cescr.php



کمیساریای  عالی حقوق بشر  سازمان ملل

 
برنامه ی حقوق بشر س���ازمان ملل که در دهه ی شصت میالدی آغاز به کار  کرد، تاکنون به طور 
قابل مالحظه ای رش���د داشته اس���ت. این برنامه ابتدا به صورت یک بخش کوچک در ستاد 
سازمان ملل تأسیس، سپس به ژنو منتقل شد و در دهه ی هشتاد به مرکز حقوق بشر ارتقاء یافت. 
در کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1۹۹3 در وین برگزار شد جامعه ی بین المللی تصمیم 
به ایجاد مأموریت حقوق بش���ری مستحکم تری با پش���تیبانی قوی تر سازمانی گرفت. به همین 
دلیل مجمع عمومی س���ازمان ملل متحد، در دسامبر 1۹۹3 با تصویب قطع نامه  ی 141 /4۸ دفتر 

کمیساریای عالی حقوق بشر OHCHCR را تشکیل داد.1
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد جهانی در زمینه ی حقوق بشر، 
مسئول هدایت برنامه ی حقوق بشر ملل متحد و ترویج و حمایت از همه ی حقوق تعیین شده بر 

اساس منشور ملل متحد و قوانین بین المللی حقوق بشر است. 
دفتر  کمیساریای عالی حقوق بشر بخشی از دبیرخانه ی سازمان ملل است و به وسیله ی کمیسر 
عالی حقوق بشر، منصبی که در سال 1۹۹3 به وجود آمد و یکی از معاونت های دبیرکل است 

رهبری می شود. 
این دفتر با طیفی از عوامل که پیوسته در حال گسترش است، از جمله دولت ها، نهادهای ملی 

1-www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.141.En?Opendocument
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حقوق بشر (NHRI)، سازمان های غیردولتی و سایر فعاالن جامعه ی مدنی همکاری می کند تا 
تعهد جهانی نسبت به حقوق بشر را تا حد امکان تقویت و  گسترش دهد. 

خانم ناوانتم پیالی Navanethem pillay1 کمیس���یر عالی کنونی در س���ال 200۸ به این مقام 
ملو  منصوب شد. پیش از وی خانم لوئیز آربور louise Arbour 2)200۸- 2004(، سرجیو ویرا د
Sergio Vieira de Mello3)2003-2002(، مری رابینس���ون Mary Robinson 4 )2002-1۹۹۷( و 

 Bertrand G. .1۹۹4-1۹۹۷( عهده دار این مقام بودند(Jose Ayala Lasso ۵خوزه آیاال الس���و
Racharan از 2003 تا 2004 کفیل کمیسر عالی بود.

مقر این نهاد در  Palais Wilson در ژنو، اس���ت و دفتری نیز در مقر س���ازمان ملل در نیویورک 
دارد. این نهاد بیش از نهصد  کارمند داردکه متجاوز از نیمی از آنان در مناطق کار می کنند. این 
افراد، تیم ها، دفاتر  کش���وری، دفاتر منطقه ای، مشاوران حقوق بشر، و واحدهای حقوق بشر در 

هیأت های صلح سازمان ملل را شامل می شوند. 

کار و فعالیت های 
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر

کوشش این دفتر بر آن است که ضوابط حقوق بشر در زندگی روزمره ی مردم در همه  ی جهان 
به اجرا در آید و بدین منظور با دولت ها، پارلمان ها، نهاد های قضایی، پلیس و مقامات زندان، 
نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان های غیردولتی و طیف گسترده ای از سایر فعاالن حقوق بشر، 
عالوه بر شرکای سازمان ملل همکاری می کند تا نسبت به حقوق بشر آگاهی و احترام به وجود 

آورد. 
دفتر کمیساریای عالی حقوق بش���ر، حوزه های جدید حمایت و تعیین ضوابط حقوق بشر را بر 
محور مجموعه ای گس���ترده از موضوعات و مسائل بررس���ی می کند. در زمینه های حقوقی و 
سیاست گذاری مشورت می دهد،  پژوهش  و تحقیقات بنیادی به عمل می آورد، بحث  و مشاوره  
1- وی در یک خانواده  ی فقری در آفریقای جنوبی به دنیا آمد. ماندال وی را قاضی دادگاه عایل آفریقای جنوبی قرار داد ویل برای این که قاضی 
دادگاه کیفری بنی المللی برای رواندا در تانزانیا بشود آن را رها کرد. وی در سال 2003 یکی از هجده قاضی دادگاه کیفری بنی المللی در الهه شد 

و در سال 200۸ بان کی مون، دبریکل ملل متحد، او را به ریاست کمیساریای عایل حقوق بشر گمارد. 
2- لوئیز آربور پیش از این س���مت، قاضی دیوان عایل کانادا بود و در س���ال 1۹۹۶ به سمت دادستانی دادگاه کیفری بنی المللی ویژه ی رواندا و 
یوگسالوی منصوب شد. وی در دوران تصدی این مقام به خاطر صدور قرارهای بازداشت بسیاری از متهمان به شهرت رسید. از میان متهمان، 
مشهورترین آنان اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهوری یوگسالوی بود که از طرف دادگاه در سال 1۹۹۹ میالدی به جرم جنایت های جنگی تحت 
تعقیب قرار گرفت. رئیس جمهوری سابق یوگسالوی نخستنی فردی بود که در زمان تصدی باالترین مقام اجرایی از طرف دادگاه های بنی المللی 

مورد پیگرد قضایی قرار گرفت. 
3-از وی به عنوان کاندیدای احتمایل دبریکلی سازمان ملل متحد نام برده می شد اما در جریان بازدید از بغداد در اثر انفجار یک بمب مهیب 

کشته شد. 
4- وی بعد از اتمام دوره ی ریاست جمهوری در ایرلند به این سمت منصوب شد و توانست قدرت و نفوذ این نهاد را توسعه بخشد. از وی به 

عنوان برجسته ترین کمیسر عایل حقوق بشر یاد می شود. 
۵- سفری سابق اکوادور در سازمان ملل که محبوبیت زیادی در میان پرسنل سازمان ملل داشت. وی در سال ۹۷ به منظور پیش برد مذاکرات صلح 

بنی اکوادور و پرو از مقام خود به عنوان اولنی کمیسرعایل استعفا داد. 
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درباره ی مسائل و  گرایش های در حال ظهور را تسهیل می کند، و به دنبال مشارکت  در مسائل 
موضوعی با طیفی از عوامل ذینفع در حقوق بشر است و بهترین شیوه ها را ترویج می کند. 

دفتر کمیس���اریای عالی حقوق بش���ر تعداد زیادی دفتر  کشوری و منطقه ای تأسیس کرده است. 
فعالیت  این دفاتر شامل نظارت بر رعایت حقوق بشر، گزارش دهی عمومی، ارائه ی کمک فنی، 
و کمک  به دولت ها در تدوین سیاست ها و هدف های طوالنی مدت و پایدار حقوق بشر می شود. 
دفاتر منطقه ای این نهاد هم چنین منبعی از تخصص موضوعی هستند و از نزدیک با نهادهای 
منطقه  ای و دولتی، گروه های کشوری سازمان ملل، سازمان های بین المللی و منطقه ای، نهادهای 
ملی حقوق بشر و جامعه ی مدنی همکاری می کنند. این دفتر هم چنین دارای برنامه های آموزشی 

و بورس تحصیلی است. 





گرد همایی های  جهانی 
برای  حقوق  بشر

گردهمایی های جهانی حقوق بشر به  منظور بررسی  پیشرفت های  حاصله  در زمینه ی حقوق بشر 
و تنظیم  برنامه ای  برای  آینده  برگزار می ش���وند. این گردهمایی ها به بررس���ی  مسائل  مربوط  به  
فعالیت های  س���ازمان  ملل متحد در زمینه  بسط  و تشویق  احترام  به  حقوق  و آزادی های  اساسی  
بش���ر، می پردازند. در طول پنج دهه گذش���ته عالوه بر سازمان های تخصصی، حضور و نقش 
س���ازمان های غیردولت���ی در چنین گردهمایی هایی س���ازنده و حیاتی بوده اس���ت. مهم ترین 

گرد همایی های جهانی حقوق بشر به شرح زیر بوده   اند: 

کنفرانس تهران
در 22 آوریل 1۹۶۸ به مناس���بت بیستمین سالگرد تصویب اعالمیه ی جهانی حقوق بشر 
اولین کنفرانس بین المللی حقوق بش���ر در تهران با شرکت محمدرضا شاه، فرح پهلوی، 
 اوتانت U Thant دبیرکل س���ازمان ملل متح���د، صدر الدین آقاخ���ان، جورجیو پانانللی

Giorgio Pagnanelli ، م���ارک ش���ریبر  Marc Schreiber، آندریاس آگوئیالر و ... برگزار 

ش���د1 تا مروری داشته باشد بر پیش���رفت های حاصله در بیست سال گذشته. ریاست این 
1-http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/fatchr/fatchr-photo.html
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کنفرانس به عهده ی اش���رف پهلوی رئیس هیأت نمایندگی دولت شاهنش���اهی ایران در 
کمیسیون حقوق بشر بود. 

در این کنفرانس بیست و ُنه قطع نامه درباره ی مسائل مختلف مربوط به حقوق بشر تصویب 
شد  که یکی از این قطع نامه ها »برنامه ی بلندمدت برای پیشرفت زنان « توسط دبیرکل 

پیشنهاد شد و به تصویب کنفرانس رسید.
بیانیه  ی کنفرانس1 در نوزده بند به ذکر اصولی که می بایستی مورد توجه قرار  گیرند پرداخت 
و ضمن تأکید بر اعالمیه ی جهانی حقوق بش���ر و سایر اسناد بین المللی در این زمینه، از 
همه ی مردم و دولت ها خواس���ت که خود را متعهد به اصول پاسداری شده در اعالمیه ی 
جهانی حقوق بشر به ش���مار آورند و تالش های خود برای ایجاد یک زندگی هم آهنگ 
با آزادی، ش���رافت و عزت، و برخوردار از رفاه فیزیکی، روانی، اجتماعی و معنوی برای 
همه ی انس���ان ها را دو چندان کنند. این کنفرانس انعکاسی در ایران نیافت و کم تر مدافع 
حقوق بش���ر و یا حقوق دان مستقلی توانست به آن راه یابد. 2 با این حال محمدرضا شاه، 
اشرف پهلوی، نصرالله انتظام و منوچهر  گنجی به عنوان گزارش گر آپارتاید، عباس نیری 
عضو هیئت نمایندگی ایران در ارتباط با آپارتاید و زهره سرمند در ارتباط با تأثیر حقوق بشر 

و برنامه ی حمایت از خانواده و  کنترل جمعیت سخنرانی کردند. 3 

کنفرانس وین 
در سال 1۹۹3 سازمان ملل متحد کنفرانس بین المللی حقوق بشر را در وین برگزار  کرد. در 
این کنفرانس که صد و هفتاد و یک کشور در آن حضور داشتند، پس از مباحثات بسیار، 
کشورهای شرکت کننده به تدوین و تصویب یک اعالمیه و برنامه ی کاری موافقت کردند. 
در این اعالمیه به خصوص روی سه موضوع اهمیت ویژه به حقوق بشر، ارتقای حقوق بشر 
و جهان شمولی آن تأکید شده است. در بند یک بخش یک این اعالمیه آمده است که: 

»سرشت جهان شمولی این حقوق و آزادی های اساسی انکارناپذیر است.« 4
در بند پنج بخش یک تصریح گردیده است که: »تمامی انواع حقوق بشر جهان شمول و 

تقسیم ناپذیر ند و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند.« 
کشورهای ایران، چین، اندونزی و مالزی از جمله کشورهایی بودند که بیش ترین اعتراض 

را نسبت به جهان شمول بودن حقوق بشر ابراز  داشتند.۵
1- http://www1.umn.edu/humanrts/instree/l2ptichr.htm

 www.bidaran.net/spip.php?article187 2-حقوق بشر پیش از انقالب، گفتگوی محمدرضا معینی با عبدالکریم الهیجی
3- http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/fatchr/fatchr-video.html
4- http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en

۵- در اول نوامرب سال 1۹۹۸ به منظور مقابله با اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و جهان شمویل آن بنابه تقاضای وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران، 
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اعالمی���ه و برنامه ی کار وی���ن 1۹۹3 هم چنین تأکید می کند  که حق توس���عه، چنان که در 
»اعالمیه ی حق توس���عه« خاطرنشان شده است، حقی جهان ش���مول، غیرقابل انتزاع 
و بخش���ی الینفک از حقوق اساسی انسان ها اس���ت. اعالمیه ی وین و برنامه ی کار آن 
عالوه بر سرشت جهانی حقوق بشر نیاز به مبارزه علیه همه ی اشکال نژاد پرستی، تبعیض، 
بیگانه هراس���ی و عدم بردباری را خاطر نشان کرده و بر حقوق زنان، کودکان، اقلیت ها و 

مردم بومی تأکید می کند.  

کنفرانس های بین المللی زنان
سازمان  ملل متحد در طول حیات خود چهار  کنفرانس بزرگ بین المللی در ارتباط با زنان 

برگزار  کرده است. 
 اولین کنفرانس جهانی زنان در ژوئن 1۹۷۵ در مکزیکو به ریاس���ت خانم هلوی س���یپال 
 Helvi sipila)فنالند( برگزار ش���د. این کنفرانس به عنوان گامی اصلی و تالشی اساسی 

برای دس���تیابی به برابری بین زنان و مردان و به منظور پایان دادن به تبعیض جنس���ی در 
همه ی عرصه های زندگی معرفی شد. در این کنفرانس، نمایندگان صد و سی و سه کشور 
ش���رکت کردند و حاصل آن صدور »اعالمیه ی مکزیکو درباره ی تساوی و »طرح اقدام 
جهانی« به همراه س���ی و پنج قطع نامه در چارچوب سه موضوع اصلی کنفرانس، یعنی 

تساوی، توسعه و صلح بود. 
اعالمیه ی مکزیکو به خصوص بر سهم ارزنده و مهم زنان در دستیابی به حفظ و تحکیم 
صلح بین المللی تأکید، و اعالم می دارد  که: »زنان باید برابر با مردان در تصمیم گیری های 
سازنده و فرایندهایی که به ترویج و تحکیم صلح در هر سطحی کمک می کند، مشارکت 

فعال داشته باشند«. 1
دومین کنفرانس جهانی زنان در ژوئیه ی 1۹۸0 در کپنهاک دانمارک به ریاست خانم لوسیل 
میر  Mair Lucille )جامائیکا( برگزار و برای نیمه ی دوم دهه ی ملل متحد برنامه ریزی 
شد. عالوه بر آن به بررسی و ارزیابی پیشرفت های ایجاد شده و موانع موجود در راه نیل 
به اهداف دهه و مسائل در رابطه با کنفرانس مکزیکو پرداخته شد و در این راستا چهل و 
هشت قطع نامه به تصویب رسید. در این کنفرانس صد و چهل و پنج دولت و بیش از دو 

هزار نماینده ی مختلف شرکت کردند. 2
 س���ومین کنفران���س جهان���ی زن در ژوئی���ه ی 1۹۸۵ به دبیر کلی خانم لتیش���ا ش���اهانی

کنفرانسی با شرکت همه ی کشورهایی که حقوق اسالمی را در قواننی شان مدنظر می گرفتند، دایر و به تفصیل در باره ی تفسری جدید از حقوق بشر 
بحث و  گفت وگو شد. 

1- www.un.org/womenwatch/daw/beijing/mexico.html
2- www.un.org/womenwatch/daw/beijing/copenhagen.html
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Leticia shahani  )فیلیپین( و با حضور گس���ترده ی دولت ها، سازمان ها و دیگر نهادهای 

ذیربط در شهر نایروبی کنیا برگزار شد. این کنفرانس در پایان دهه ی ملل متحد برای زنان و 
با مضمون »اعتالی زنان تا سال 2000« به منظور بررسی و ارزیابی دست آوردهای دهه در 
باره ی هدف های سه گانه ی »تساوی، توسعه و صلح « و ایجاد معیارها و استانداردهای 

واقعی و عملی برای غلبه بر موانع، جهت دست یابی به اهداف فوق برگزار  گردید.1
چهارمین کنفرانس جهانی زن در س���پتامبر 1۹۹۵ در پکن، تشکیل شد. در این کنفرانس 
گسترده بیش از هفده هزار شرکت کننده، شامل نمایندگان صد و هشتاد و نه کشور جهان 
شرکت داشتند و اعالمیه ی تاریخی و برنامه ی عمل پکن به منظور حذف موانع مشارکت 
زنان در همه ی حوزه های زندگی عمومی و خصوصی تصویب شد. اعالمیه ی پکن دوازده 
حوزه نگران کننده از جمله زنان و حقوق بش���ر، زنان و رسانه ی زنان، زنان و فقر، محیط 
زیست و کودکان دختر، زنان و بهداشت، خشونت نسبت به زنان، زنان و مناقشات مسلحانه، 
زنان و اقتصاد، زنان در قدرت و تصمیم گیری، دسترسی نابرابر و ناکافی به فرصت های 
آموزش���ی و مکانیزم های نهادینه ش���ده در خصوص پیشرفت زنان را به عنوان سند پکن 

مشخص کرد و دولت ها را به طی مسیر بهبود این حوزه های نگران کننده موظف نمود. 2

کنفرانس جهانی غذا 3
اولین کنفرانس جهانی غذا در سال 1۹۷4، در پی قحطی ویران گر در کشورهای آفریقایی 
و بخشی از آسیای جنوب شرقی تحت نظارت سازمان غذا و کشاورزی )فائو( در شهر رم 
برگزار شد. هنری کیسینجر وزیر امور خارجه ایاالت متحده در این کنفرانس اعالم کرد که 
ظرف ده سال آینده هیچ کودکی گرسنه به بستر نخواهد رفت. دولت های شرکت کننده در 
کنفرانس جهانی غذا اعالم کردند  که »حق مسلم هر مرد و زن و کودک است که به منظور 
توس���عه ی فیزیکی و روانی خود از گرسنگی و سوءتغذیه رنج نبرد«. کنفرانس، ریشه کن 
کردن گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه طی یک دهه را به عنوان هدف خود تعیین کرد 
و به منظور بررسی ساالنه ی مشکالت عمده ی مربوط به وضعیت غذا در جهان، خواستار 
ایجاد شورای جهانی غذا متشکل از سی و شش عضو در سطح وزیران شد. مجمع عمومی 
در 2۶ مه 1۹۹۶ دس���تور انحالل شورای جهانی غذا را صادر کرد و مسئولیت های آن را به 

سازمان غذا و کشاورزی )فائو( و برنامه ی جهانی غذا محول کرد.

1-  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html
2-  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
3-  http://www.fas.usda.gov/icd/summit/basic.html
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کنفرانس بین المللی پیرامون محیط زیست و توسعه 1
این کنفرانس به ابتکار سازمان ملل متحد از 3 تا 14 ژوئن 1۹۹2 در شهر ریودوژانیرو برزیل 
برگزار ش���د و بیانیه ای را در بیس���ت و شش اصل به تصویب رساند  که به »بیانیه ی ریو« 
معروف ش���د و در آن روی این اصل تأکید  گردید  که »به منظور نیل به توس���عه ی پایدار، 
حفاظت از محیط زیس���ت جزو الینفکی از فرآیند توس���عه بوده و نمی تواند جدا از آن 
مدنظر قرار گیرد«. هم چنین بیانیه ی »صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست را وابسته به 

یک دیگر و غیرقابل تفکیک« معرفی کرد. 

کنفرانس بین المللی تغذیه 2
وزراء و نمایندگان  تام االختیار صد و پنجاه و ُنه کش���ور و جامع���ه  ی اقتصادی  اروپا، در 
کنفرانس  بین المللی  تغذیه  که  در دسامبر 1۹۹2 در رم  تشکیل  شد، »دست یابی  به  غذای  
سالم  و  کافی  مبتنی  بر علم  تغذیه  را حق  هر انسانی« دانسته و تأکید  کردند: »ما می دانیم  که  
در جهان ، غذای  کافی  برای  تغذیه  ی همگان  وجود دارد و مشکل  اصلی  تغذیه  در حقیقت  
عدم  دس���ت یابی  برابر به  مواد غذایی  است «. این نمایندگان اعالم داشتند  »گرسنگی  و 
سوءتغذیه  در دنیایی  که  دانش  و معلومات  و منابع  الزم  جهت  پایان  دادن  به  این  فاجعه ی  
بشری  را در اختیار دارد امری است  غیرقابل  قبول «. این کنفرانس بیانیه ای را در بیست و 
یک اصل به تصویب رساند و جدا از مسئولیت جهانی برای تأمین تغذیه به صراحت اعالم 
کرد که »مس���ئولیت  اصلی  در حفظ  و تأمین  غذا و تغذیه ی  سالم  هر ملت ، متوجه  سیستم  
حکومتی  آن  ملت  می باشد. این  مسئله  به  ویژه  در مورد  گروه های  آسیب پذیر صادق  است .«

کنفرانس  بین المللی توسعه ی  اجتماعی  3
ب���رای اولین ب���ار در تاریخ در ماه مارس 1۹۹۵ به  دعوت  س���ازمان  ملل متحد، نمایندگان 
دولت های و س���ران کشورها در کپنهاگ دور هم جمع شدند و تأکید  کردند »دموکراسی ، 
حکومت  و اداره   ی مسئوالنه  و روشن  در کلیه ی  بخش های  جامعه ، اساس  و بنیان  ضروری  
در تحقق  توس���عه ی  مستمر مردم مدار را تشکیل  می دهد. و توسعه ی  اجتماعی  و عدالت  
اجتماعی  برای  دست یابی  به  صلح  و امنیت  و حفظ  آن ها، چه  در درون  ملت ها و چه  در 
میان  آن ها، واجب  و ضروری  اس���ت .« این کنفرانس بیانیه ای را به تصویب رساند  که در 
آن ضمن توصیف اجمالی اوضاع  و احوال  و علل  تش���کیل  کنفرانس، اصول و اهداف 
1- http://www.unic-ir.org/hr/rio-declaration.htm
2- http://www.unic-ir.org/hr/declaration-nutrition.htm
3- http://www.unic-ir.org/hr/declaration-copenhagen.htm
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کنفرانس و اعالمیه ی آن را بیان داش���ت. اعالمیه ی این کنفرانس ده تعهد را بر عهده ی 
دولت ها  گذاشت و لزوم انجام آن ها را برای نیل به توسعه ی اجتماعی به آنان تأکید  کرد.

 
کنفرانس  بین المللی  اسکان  بشر 

اولین کنفرانس بین المللی اسکان بشر در ونکوور  کانادا از 31 می تا 11 ژوئن 1۹۷۶ برگزار 
شد و با صدور یک بیانیه و شصت و چهار توصیه جهت اقدام ملی به کار خود پایان داد.1 
رؤسای  دولت ها  و هیأت های  نمایندگی  کشورها با شرکت در دومین  کنفرانس  بین المللی  
اس���کان  بشر  که از 3 تا 14 ژوئن  1۹۹۶ در اس���تانبول  ترکیه  برگزار شد، بر اهداف  جهانی  
»مسکن  کافی  برای  همه « و تبدیل  اسکان  بشر به  محلی  امن ، بهداشتی ، داشتن  قابلیت  
بیش تر برای  زندگی ، عادالنه ، پایدار و مثمرتر صحه  گذاشتند. دو موضوع  مهم  مورد نظر 
این کنفرانس ، »سرپناه  کافی  برای  همه « و »توسعه ی  پایدار اسکان  بشر در دنیای  شهرگرا« 

بود. این کنفرانس بیانیه ای را در پانزده اصل به تصویب رساند. 2

کنفرانس علیه نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی 
و تعصبات مرتبط 3

این کنفرانس که به کنفرانس »دوربان 1« معروف ش���د پس از س���قوط نظام آپارتاید در 
شهر دوربان آفریقای جنوبی طی روزهای 31 آگوست تا ۷ سپتامبر 2001 با هدف  مبارزه 
با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و تعصبات مرتبط با آن برگزار شد و عماًل به 
صحنه ی کارزار مخالفان و مدافعان حکومت اسرائیل در آمد؛ کارزاری که هم چنان ادامه 
یافته و سایه ی خود را بر  کنفرانس »دوربان 2« که از 20 تا 24 آوریل 200۹ در شهر ژنو برگزار 
شد و هدف آن رسیدگی به اجرای مفاد اعالمیه ی »دوربان 1« 4 و برنامه ی عمل کشورها 

برای اجرایی کردن آن بود هم انداخت. 
در کنفرانس »دوربان 1«هیأت های عربی و اس���المی در پیش نویس سند موردنظر خود 
با طرح موضوع اس���راییل و عمل کرد آن در قبال فلسطین و فلسطینیان، دولت اسرائیل را 

مصداق نژادپرستی و آپارتاید معرفی کردند.
نمایندگان آمریکا و دولت اسرائیل و برخی از کشورهای اروپایی با طرح این موضوع که 
اجالس به تریبونی برای یهودی ستیزی تبدیل شده، به نشانه ی اعتراض سالن کنفرانس را 

1-www.unhabitat.org/downloads/docs/924_21239_The_Vancouver_Declaration.pdf
2- http://www.unic-ir.org/hr/declaration-istanbul.htm
3- http://www.un.org/WCAR/e-kit/backgrounder1.htm
4- http://www.un.org/WCAR/durban.pdf
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ترک کردند. 
کنفرانس »دوربان 2«پیش از تش���کیل با تحریم  پاره ای از  کش���ورهای اروپایی، آمریکا، 
اسرائیل، استرالیا و  کانادا مواجه شد. تحریم این کنفرانس از سوی این کشورها ضربه ای 

جدی به سازمان ملل ارزیابی شد.  
در این کنفرانس محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسالمی ایران هم شرکت داشت و 
سخنانی علیه اسرائیل ایراد  کرد. بان کی  مون، دبیرکل سازمان ملل پس از نطق احمدی نژاد، 
سخنان وی را به  شدت محکوم کرد و 1در ادامه ، کمیسر عالی حقوق بشر و سران کشورهای 
اروپایی اقدام محمود احمدی نژاد در »اس���تفاده از تریبون سازمان ملل متحد برای به ثمر 

رساندن اهداف سیاسی«، را با به کار بردن الفاظی شدید محکوم کردند. 2 

1-  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4196240,00.html
2- جاوید قربان اوغلی سفری سابق جمهوری اسالمی در آفریقای جنوبی در توصیف حوادث پیش آمده در این کنفرانس نوشت:  در حایل که روند 
اجالس نشان از  کنفرانسی ضدصهیونیستی داشت با سخرنانی تند و تیز و تکراری آقای احمدی نژاد جو  کنفرانس به شدت از ضدصهیونیستی به 
سمت و سوی ضد ایرانی تغیری  کرد. تعداد زیادی از هیات های نمایندگی محل اجالس را در حنی سخرنانی رئیس جمهور کشورمان ترک کردند 
که در عرف دیپلماتیک توهنی تلقی می شود. به سوی ایشان اشیایی را پرتاب کردند و او را نژادپرست خواندند. تقریباً تمامی کشورهای غربی 
شرکت کننده و آقای بان کی مون دبری کل سازمان ملل در بیانیه ها ی جداگانه ای سخنان احمدی نژاد را با الفاظ غریمعمول و تندی محکوم کردند 

و از همه مهم تر جو اجالس کاماًل به نفع اسراییل تغیری  کرد.





دیوان کیفری بین المللی و زمینه  ی تشکیل آن

سابقه ی تحت تعقیب  قرار دادن جنایت کاران جنگی به دوران یونان باستان و چه بسا قبل از آن 
بر می گردد. قواننی اولیه ی آداب و رسوم جنگ را می توان در نوشته های کالسیک نویسندگان 
و مورخان دید. ش���کل مدرن تدوین این قواننی توسط فرانسیس لیرب استاد دانشگاه کلمبیا به 
درخواست آبراهام لینکلن برای ارتش اتحادیه در جریان جنگ داخلی آمریکا انجام شد. در 
این قانون رفتارهای غریانس���انی ممنوع و مجموعه ای از مجازات ها از جمله مجازات مرگ 
برای غارت، تجاوز به شهروندان، سوءاستفاده از زندانیان و جرائم مشابه پیش بینی شده بود.  

اّولین قدم در جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی در سال 14۷4 با تشکیل دیوانی در شهر 
»بریس���اخ«  Breisach آلمان برداشته شد. پس از شورش های شهرهای راین علیا علیه ظلم و 
س���تم فرمانده نظامی و مدنی »پیترفون هاخن باک« Hagenbach، او به اتهام تجاوز لشکریان 
تحت امرش به غیرنظامیان، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم در دوران اشغال »بریساخ« 
که با اجازه ی وی انجام شده بود، مورد محاکمه قرار  گرفت و سر از تنش جدا شد. محاکمه ی 
وی توسط دادگاه موقت امپراتوری مقدس روم در 14۷4، اولین شناسایی بین المللی تعهدات 

فرماندهان به عمل قانونی بود.  1 
 پ���س از تصویب کنوانس���یون  ژن���و در س���ال 1۸۶4، پیش���نهادی از س���وی گوس���تاو مونیر 
1- An Introduction to the International Criminal Court, Third Edition, William A. Schabas, 
Cambridge University Press 
assets.cambridge.org/97805218/81258/excerpt/9780521881258_excerpt.pdf
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Gustav Monnier مبنی بر تش���کیل دادگاه بین المللی برای مجازات ناقضین کنوانسیون ژنو و 
دیگر استانداردهای انسانی ارائه شد، اما پیشنهادات مزبور برای آن دوران خیلی رادیکال بود. 1

بعد از جنگ جهانی اول به موجب مواد 22۷ ،22۸، 22۹ و 230 از معاهده ی ورسای )1۹1۹(2 
قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای رسیدگی به جرائم ویلهلم دوم، امپراتور آلمان به عّلت تجاوز 
به اخالق و معاهدات بین المللی و نهصد سرباز آلمانی متهم به جنایات جنگی شد. محاکمه ی 
ویلهلم دوم با فرار وی به هلند و مخالفت ملکه ویلهلمینا Wilhelmina با استردادش عماًل منتفی 
شد. دولت آلمان به هیچ وجه مفاد معاهده را نپذیرفت و بر  اساس سازشی که صورت گرفت به 
جای تشکیل دادگاه بین المللی، متفقین تنها نام چهل و پنج سرباز مظنون به ارتکاب جنایات 
جنگی را در اختیار دولت آلمان گذاشتند و در پایان تنها ده نفر در واقع محاکمه شدند. دوران 
بازداشت کسانی که گناهکار شناخته شدند به عنوان مدت مجازات تعیین  گردید. دادگاه مربوطه 
که به »محاکمه ی الیپزیک« معروف است بیشتر شبیه یک روند انظباطی ارتش آلمان بود تا 

دادگاه  کیفری بین المللی. 
در مفاد پیمان سور (Sevre) که بین متفقین و امپراطوری عثمانی در سال 1۹20بسته شد، ایده ی 
تشکیل دادگاه بین المللی کیفری نیز  گنجانده شده بود. پیشنهادات ارائه شده در ارتباط با تعقیب 
قانونی ترک ها نه تنها جنایات جنگی علیه متفقین و غیرنظامیان مناطق اشغالی بلکه نسل کشی 
ارامنه را نیز شامل می شد. این دادگاه ها هیچ گاه برگزار نشد و عاقبت در سال 1۹23 پیمان لوزان 
که حاوی »اعالمیه ی عفو« برای همه ی جرائم مرتکب شده بین 1 اوت 1۹14 تا 20 نوامبر 1۹22 

بود جایگزین پیمان سور شد.  3  
ایده ی تش���کل دادگاه کیفری دوباره در سال 1۹3۷ و در معاهده ی »منع و مجازات تروریسم« 

جامعه ی ملل ذکر شد اما با انحالل جامعه ی ملل اجرا نشد.  4

دادگاه موقت نورنبرگ و توکیو
تالش بعدی جهت تأسیس دیوان کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت. 
طبق موافقت نامه ی ۸ اوت 1۹4۵ ۵ منعقده بین انگلستان، ایالت متحده، فرانسه و شوروی دادگاه 
موقت نورنبرگ برای محاکمه س���ران نازی تشکیل شد. این دادگاه در بین سال های 1۹4۵ تا 

1۹4۹ به محاکمه ی سران نازی پرداخت. 

1-  پیشنی
2- http://history.sandiego.edu/gen/text/versaillestreaty/ver227.html
3- An Introduction to the International Criminal Court, Third Edition, William A. Schabas, 
Cambridge University Press

4-  پیشنی. 
5- http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp
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در اول اکتبر 1۹4۶ احکام صادره علیه جنایت کاران بزرگ جنگی توسط دادگاه نظامی 	 
بین المللی صادر شد. یازده متهم از مجموع بیست و یک متهم به اعدام محکوم شدند. 
ده جنایتکار جنگی در 1۶ اکتبر حلق آویز شدند و گورینگ با بلعیدن کپسول سیانور خود 

را  کشت.
دولت نظامی آمریکا  که اداره ی آلمان را برعهده داشت، اولین محکمه ی نظامی را در 2۵ 	 

اکتبر 1۹4۶ تشکیل داد و به محاکمه بیست و سه پزشک نازی پرداخت. 
 10 اوت 1۹4۷، در دادگاه نظامی دوم بیس���ت نفر از اعضای واحد س���یار   کش���تار آلمان 	 

محاکمه و چهارده نفر از آنان به اعدام محکوم شدند. 
21 اوت 1۹4۷، دادگاه نظامی اول، رای به محکومیت شانزده پزشک نازی داد. هفت نفر 	 

از این پزشکان به اعدام محکوم شدند. 
4 دسامبر 1۹4۷، دادگاه نظامی سوم، ده نفر از مقامات وزارت دادگستری رایش و قضات 	 

دادگاه های ویژه و مردمی را محکوم کرد. 
13 آوریل 1۹4۹، دادگاه نظامی آمریکا نوزده نفر از متهمان پرونده ی »محاکمه ی وزیران« 	 

را گناهکار ش���ناخت در این پرونده، جنایات س���ه وزیر و هجده عضو حزب نازی مورد 
رسیدگی قرار گرفت. 1

در 1۹ ژانوی���ه 1۹4۶ ژنرال    »داگالس مک آرتور« حاکم نظامی آمریکایی ژاپن تش���کیل 	 
دادگاه نظامی بین المللی خاور دور  Cimtfe )توکیو( مرکب از یازده قاضی برای رسیدگی 
به جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، سران و نظامیان ژاپنی را 
اعالم کرد. این دادگاه ُنه مقام دولتی، هجده فرمانده نظامی و یک تئوریسیون سیاسی را 
مورد تعقیب قرار داد. رسیدگی به جرائم این عده دو سال و نیم طول  کشید. بر اساس حکم 
این دادگاه هفت نفر به اعدام، شانزده نفر به حبس ابد، یک نفر به بیست سال و یک نفر 

به هفت سال زندان محکوم شدند. دو نفر نیز در جریان دادرسی فوت کردند. 2
یکی از نوآوری های دادگاه نورنبرگ و توکیو اعالم صالحیت این دادگاه ها در مورد رسیدگی به 

»جرایم علیه بشریت« در کنار جرایم علیه صلح و جرایم جنگی بود.  
مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1۹4۶ اصول مندرج در منشور نورنبرگ را مورد تأیید قرار داد 

و این اصول در سال 1۹4۹ در کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو آورده شد.
با تشکیل سازمان ملل متحد افق تازه ای پیش روی جامعه ی جهانی گشوده شد. مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در س���ال های آغازین تأسیس سازمان )1۹4۸( طی قطع نامه ی 2۶0 مورخ ۹ 

1-www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/NurembergChronology.
2- www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/index.html
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دسامبر 1۹4۸ »کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی« مسأله ی تأسیس دیوان کیفری بین المللی 
برای رسیدگی به جرم نسل کشی را مطرح کرد و تدوین اساس نامه ی آن را بر عهده ی کمیسیون 

حقوق بین الملل گذاشت. 1
در س���ال 1۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به درخواست توسط ترینیداد و توباگو از 
کمیس���یون حقوق بین الملل )ILC( خواست تا کار روی یک دادگاه بین  المللی که صالحیت 

رسیدگی به قاچاق  مواد مخدر را داشته باشد آغاز  کند. 2

دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق
دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق (ICTY) اولین دادگاه ایجاد شده توسط سازمان 
ملل متحد برای رس���یدگی به جنایات جنگی اس���ت. این دادگاه طی قطع نامه ی ۸2۷ شورای 
امنیت3در ماه مه 1۹۹3 به منظور رس���یدگی به جنایات صورت گرفته در ش���به جزیره ی بالکان 
تشکیل شد. تأس���یس این دادگاه به صورت برگشت ناپذیری چشم انداز قوانین بشردوستانه ی 
بین المللی را تغییر داد و این فرصت را برای قربانیان به وجود آورد تا وحشت و هراسی را که از 
سر گذرانده بودند انعکاس دهند. تشکیل این دادگاه نشان داد  که موقعیت باالی سیاسی افراد 
دیگر نمی تواند مانع از تعقیب آن ها در ارتباط با جرائمی مانند نسل کش���ی، جنایات جنگی و 
جنایت علیه بشریت باشد. دادگاه با آوردن مجرمان به دادگاه می کوشد از وقوع جرائم در  آینده 
جلوگیری کرده و عدالت را برای هزاران قربانی و خانواده ی  آن ها به ارمغان بیاورد تا به این ترتیب 
به صلح پایدار در یوگس���الوی کمک کند. این دادگاه برای صد و شصت نفر  که بین سال های 
1۹۹1 تا 2001 مرتکب جنایت جنگی شده بودند، کیفرخواست صادر کرد. تا کنون بیش از شصت 

نفر محکوم شده اند و اکنون بیش از چهل نفر در مراحل مختلف دادرسی قرار دارند. 4
دادگاه یوگسالوی سابق برای اولین بار »تجاوز جنسی سازمان یافته )سیستماتیک( و  گسترده 
را به ش���کل ابزار ایجاد وحش���ت و ترور، به عنوان یکی از اشکال جنایت علیه بشریت مورد 

شناسایی قرار داد. 
رادوسالو برجانین معاون سابق و صرب تبار نخست وزیر بوسنی در سپتامبر 2004 از سوی این 
دادگاه به خاطر دس���ت داشتن در پاک سازی نژادی، حمایت از قتل، شکنجه و پی گرد قانونی 
کروات ها و مس���لمانان بوسنی در سال 1۹۹2به سی و دو سال زندان محکوم شد، اما از اتهام 

نسل کشی تبرئه گردید.

1-http://www.fordham.edu/halsall/mod/UN-GENO.html
2-www.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/ICC+at+a+glance/Chronology+of+the+ICC
3-  http://www.icty.org/action/cases/4
4- http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY
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اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهوری سابق یوگسالوی و یکی از عوامل اصلی جنایات جنگی 
در ش���به جزیره ی بالکان پس از دستگیری از س���وی دادگاه به بیش از شصت اتهام از جمله 
نسل کش���ی، قتل عام، جنایات جنگی، جنایات برضد بش���ریت و مس���ئولیت درطول سه دوره 
جنگ های یوگس���الوی شامل جنگ کرواسی در س���ال های 1۹۹1 تا 1۹۹۵، جنگ بوسنی در 
سال های 1۹۹2تا 1۹۹۵ و جنگ کوزوو در سال های 1۹۹۸ تا 1۹۹۹ متهم شد. وی کم تر از یک 
هفته پس از خودکشی شاهد اصلی محاکمه  اش »میالن بابیچ« در زندان دادگاه بین المللی، در 

مارس 200۶ فوت کرد. 
رادوان کارادزیچ رئیس س���ابق صرب های بوس���نی و عامل کشتار بیش از هفت هزار و پانصد 
مس���لمان در شهر سربرنیتسا در ژوئیه ی 200۸ در بلگراد دستگیر شد. دادگاه وی برای رسیدگی 
به یازده مورد از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در اکتبر 200۹ آغاز به 

کار  کرد. 
دادگاه در مجموع برای صد و ش���صت و یک نفر  کیفرخواست تهیه کرد. در حال حاضر سی 
و ش���ش نفر در بازداشت گاه سازمان ملل (UNDU) دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی 
س���ابق بازداشت هستند. پرونده ی چهارده نفر در دادگاه استیناف است. رسیدگی به پرونده ی 
هفده نفر در جریان است. پرونده ی سه نفر در مرحله ی پیش از دادگاه قرار دارد. راتکو مالدیچ 
فرمانده نظامی سابق صرب و یوران هادزیچ رئیس جمهور سابق منطقه ی صرب نشین صربسکا 
در کرواسی دو نفر از مهم ترین متهمان فراری این دادگاه بودند  که در ماه  های مه و ژوئیه  ی 2011 
دس���تگیر و به دادگاه الهه تحویل داده ش���دند. راتکو مالدیچ متهم به انجام جنایت جنگی و 
جنایت علیه بشریت و از جمله دست داشتن در قتل حداقل هفت هزار و پانصد مرد و پسر در 
سال 1۹۹۵ در شهر سربرنیتسا، و یوران هادزیچ متهم به ارتکاب چهارده مورد جرائم جنگی و 
جنایت علیه بشریت و از جمله کشتار سیصد مرد در شهر ووکوار  کرواسی در سال 1۹۹1 و اخراج 

بیست هزار نفر از ساکنان غیرصرب این شهر فراری بودند. 
دوازده نفر تبرئه، و شصت و چهار نفر محکوم شدند و دوران محکومیت شان را سپری کردند.  
پرونده ی سیزده نفر به دادگاه های ملی ارجاع شد، شش نفر پس از انتقال به دادگاه و ده نفر 

پیش از انتقال به دادگاه فوت کردند. کیفرخواست علیه بیست نفر پس گرفته شد. 1

در س���پتامبر 2011دادگاه کیفری »مومچیلو پریس���یچ« رئیس ارتش یوگسالوی سابق در جریان 
جنگ های بالکان در دهه ی ۹0 میالدی را در قتل، آزار و تهاجم به غیرنظامیان در بوس���نی و 

کرواسی گناهکار شناخته و او را به بیست و هفت سال زندان محکوم کرد. 
1- www.icty.org/sections/TheCases/KeyFigures
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براس���اس ماده ی ش���صت و چهار تش���کیل دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی سابق 
شعبه هایی نیز برای رسیدگی به جنایات انجام گرفته در کوزوو تشکیل شد. 

دادگاه رسیدگی به جنایات کوزوو در فوریه ی  200۹ میالن میلوتینوویچ رئیس جمهور سابق صرب 
را از اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بش���ریت در کوزوو تبرئه کرد و هم زمان پنج مقام 
ارش���د سابق صرب را به خاطر شماری از اتهامات وارده یا کلیه ی آن ها در ارتباط با مناقشه ی 
دهه ی 1۹۹0 گناهکار ش���ناخت. در این میان نیکال ساینوویچ، نبویسا پاوکوویچ و سرتن لوکیچ 
از مقام های یوگس���الوی سابق و صرب در ارتباط با  کلیه ی اتهامات محکوم شده و بیست و 
دو سال حبس گرفتند. دراگولیوب اوجانیچ و والدیمیر الزاروویچ مقام های ارتش یوگسالوی 

سابق در ارتباط با اتهام اخراج و انتقال اجباری محکوم شده و پانزده سال زندان گرفتند.1
بنا به کیفرخواست تهیه شده علیه والستیمیر جورجوویچ ژنرال بازنشسته ی پلیس صربستان وی 
در ژوئن 200۷ در مونته نگرو دستگیر و به بازداشتگاه دادگاه بین المللی کیفری یوگسالوی سابق 
در الهه انتقال یافت. ژنرال جورجوویچ که درس���ال 1۹۹۹ میالدی و در ایام جنگ در کوزوو، 
معاونت وزیر پلیس و ریاست اداره ی امنیت عمومی وزارت پلیس صربستان را بر عهده داشت، 
به اتهام ش���رکت در اخراج صدهاهزار آلبانیایی تبار از کوزوو در سال 1۹۹۹ میالدی و در زمان 
بمباران صربستان توسط نیروهای ناتو، نقض قوانین جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه و در 

ژوئیه ی 2010 به بیست و هفت سال زندان محکوم شد. 2 

ش���عبه ی اول بدوی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسالوی س���ابق دو ژنرال کروات -آنته 
گوتوونیا از فرماندهان ارشد ارتش کرواسی و مالدین مارکاچ از فرماندهان ارشد پلیس کرواسی 
را به ارتکاب جنایات ضدبشریت و نقض قوانین و عرف های جنگی طی عملیات نظامی بین 
جوالی و سپتامبر 1۹۹۵، اخراج، غارت، تخریب افراطی اموال جمعیت غیرنظامی صرب، قتل 
و رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه مجرم شناخت و ایوان چرماک را از اتهام ارتکاب جنایات 

مذکور تبرئه کرد. 3

تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای کشورهای آفریقایی
دادگاه بین المللی کیفری رواندا (ICTR) 4 بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد طی 
قطع نامه ی ۹۹۵ شورای امنیت ، در ۸ نوامبر 1۹۹4 به منظور کمک به روند آشتی ملی در رواندا 
و حفظ صلح در منطقه تشکیل شد. این دادگاه مأمور شد تا به موارد جدی نقض حقوق بشر 

1- http://www.bbc.co.uk/persian/world/2009/02/090226_si_kosovo_trial.shtml
2-  http://internationallawinfo.cafeserial.ir/page-9849.html
3-  http://internationallawinfo.cafeserial.ir/page-84571.html
4- http://www.ictr.org/default.htm
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در جریان جنگ های داخلی روندا که بین اول ژانویه ی 1۹۹4 و 31 دسامبر 1۹۹4 در قلمرو این 
کشور اتفاق افتاد بود رسیدگی کند. دادگاه هم چنین متعهد به تعقیب اتباع رواندا که متهم به 
نسل کشی و دیگر اشکال نقض حقوق بین المللی در مدت مشابه در کشورهای همسایه بودند 

نیز می باشد.  1
دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی رواندا که در تانزانیا مستقر است، پس از رسیدگی به اتهامات 
مطرح شده علیه آگوستین بیزی مونگو، فرمانده سابق ارتش رواندا، که در سال 2002 در آنگوال 
دستگیر شد وی را به جرم دست داشتن در نسل کشی سال 1۹۹4 در این کشور به سی سال زندان 
محکوم کرد. این دادگاه آگوستین دیندیلی یمانا، فرمانده سابق واحد شبه نظامی پلیس رواندا را 
نیز در این ارتباط مجرم شناخت، اما با توجه به سپری شدن دوره ی محکومیت در زندان، او را 

آزاد  کرد. دو ژنرال ارشد دیگر ارتش رواندا هم به بیست سال زندان محکوم شدند. 2
در ژوئن 2011 دادگاه رسیدگی به جنایات رواندا، پولین نیراماساهوکو، شصت و پنج ساله وزیر 
خانواده و پیشرفت زنان دولت رواندا در سال 1۹۹4، دارای چهار فرزند و تحصیالت عالیه ی 
حقوق را به اتهام »آمریت و انجام نسل کشی« و هفت اتهام دیگر نقض حقوق بشردوستانه و 
حقوق بش���ر و جنایت علیه بشریت مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. وی اولین زنی 
اس���ت که در تاریخ به این اتهام مجرم شناخته شده. نیراماساهوکو پس از دستگیری در 1۹۹۷ 
در کنیا، در پی محاکمه ای پیچیده که حدود ده سال به طول انجامید به همراه چهار فرد دیگر 
از جمله پس���رش مجرم شناخته ش���د. در آوریل 1۹۹4 هزاران توتسی در استادیومی که صلیب 
س���رخ در آن جا غذا و س���رپناه برای آوارگان فراهم کرده بود جمع آوری شدند. نیروهای تحت 
فرمان پولین به فرماندهی پسر بیست و چهار ساله اش آرسن شالوم نتاهوبالی آن ها را به محاصره 
درآورده و پس از تجاوز و شکنجه به قتل رسانده و جنازه های شان را به آتش می کشند. پولین 
به میلیشیاهایش دستور داده بود که قبل از  کشتن قربانیان به آن ها تجاوز کنند. در جای دیگری 
وی از مردانش خواسته بود که با تهیه ی بنزین از اتوموبیل وی گروهی از زنان را به آتش بکشند. 

پولین در سال 1۹۹۵ مدعی شده بود که وی قادر به کشتن یک جوجه هم نیست.3  

در طول این س���ال ها پرونده های متعددی مورد رس���یدگی قرار گرفته است از جمله در باره ی 
جمهوری اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری افریقای مرکزی، جمهوری کنیا و نیز 
پرونده ی »دارفور« سودان که از سوی سازمان ملل متحد به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع شده 

1-  پیشنی.
2-www.bbc.co.uk/persian/world/2011/05/110517_l08_rwanda_genocide.shtml
3-www.bbc.co.uk/news/world-africa-13907693 و
http://www.csmonitor.com/2003/0307/p09s01-woaf.html
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و در ارتباط با سودان منجر به صدور  کیفرخواست و حکم دستگیری عمر البشیر رئیس جمهور 
این کشور به اتهام، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جنایات جنگی شد. 1

کمیسیون تحقیق و آشتی لیبریا TRC و سازمان های حقوق بشری بین المللی از سال 200۶ بارها 
خواستار تش���کیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات صورت گرفته در لیبریا در 

دوران حاکمیت چارلز تیلور هستند.2 
در ماه فوریه ی 2011 شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطع نامه ای را در محکومیت 
اقدامات دولت لیبی در مقابله با تظاهرات مخالفان در این کشور تصویب کرد و عالوه بر وضع 
برخی تحریم ها از دادگاه کیفری بین المللی خواست تا احتمال وقوع موارد جنایت علیه بشریت 
در جریان برخورد با تظاهرات اعتراضی مردم را بررسی کند. در ماه ژوئن 2011 دادگاه  کیفری 
بین المللی حکم بازداشت معمر قذافی، پسرش سیف االسالم و عبدالله السنوسی رئیس سرویس 

اطالعاتی و امنیتی لیبی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرد. 
پس از ارجاع پرونده ی عمرالبش���یر به دادگاه کیفری، این دومین باری بود که ش���ورای امنیت 
س���ازمان ملل متحد رسیدگی به وقایع خش���ونت بار و محاکمه ی رهبر یک کشور را به دادگاه 

بین المللی ارجاع می دهد.3

دادگاه های ترکیبی ملی و بین المللی 
جنایات خشونت بار در جنگ داخلی ده ساله ی سیرالئون که به »جنگ الماس« 4معروف بود و 
ضرورت اجرای عدالت برای سومین بار موجبات تأسیس یک دیوان بین المللی کیفری موقت 
را فراهم کرد. قطع نامه ی 131۵ ش���ورای امنیت در 14 اوت سال 2000 از دبیرکل خواست برای 
تاسیس دادگاه ویژه ای که صالحیت رسیدگی به جرایم مرتکبین نقص فاحش حقوق بین الملل 
بشردوس���تانه را داشته باش���د، اقدام نماید. ۵ در ژانویه ی 2002 سازمان ملل متحد دادگاه ویژه ی 
سیرالئون (SCSL) را تشکیل داد تا بر اساس تلفیقی از قوانین داخلی و بین المللی به محاکمه ی 
کسانی که در دوران جنگ داخلی مرتکب جنایت شده بودند بپردازد. دادگاه  سیرالئون طلیعه ی 
نسل تازه ای از دادگاه های بین المللی است و کارشناسان معتقدند این مدل نسبت به دادگاه های 

رواندا و یوگسالوی عدالت را سریع تر و با هزینه ی کم تر اجرا خواهد کرد.  ۶
1-http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/
2-www.hrw.org/en/news/2009/12/10/liberia-support-war-crimes-prosecutions

3-جمهوری اسالمی نه تنها به دفاع از وی وجنایاتش برخاست بلکه وی را به تهران دعوت کرد و با سید علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد و 
دیگر مقامات سیاسی ایران دیدار و گفتگو به عمل آورد.  

4-جنگ  الماس یک رشته جنگ داخلی در کشورهای آنگوال، لیربیا، سریالئون، ساحل عاج، جمهوری دمکراتیک کنگو، کنگو بر سر تجارت 
الماس است که جنایات زیادی را هم رقم زده  است.  

5-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/605/32/PDF/N0060532.pdf?OpenElement
6-www.globalpolicy.org/international-justice/international-criminal-tribunals-and-special-
courts/special-court-for-sierra-leone.html
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در این دادگاه جیمز تیلور رئیس جمهور سابق لیبریا  که از سال 1۹۹۶ در بازداشت بسر می برد به 
عنوان اولین رئیس دولت آفریقایی و هودای سانکو رهبر جبهه متحد انقالبی  (RUF)سیرالئون 
که از حمایت تیلور برخوردار بود به اتهام ارتکاب جنایت علیه بش���ریت و جنایات جنگی به 

محاکمه کشیده شده اند. 
نقض گس���ترده و آشکار قوانین بشردوستانه ی بین المللی و قوانین حقوق بشر در تیمور شرقی، 
ش���ورای امنیت س���ازمان ملل را واداشت تا در قطع نامه ی 12۷21 ضمن ابراز نگرانی نسبت به 
جنایات صورت گرفته خواهان مجازات مرتکبین خش���ونت ها ش���ود. در تالش برای تحقق 
خواست عدالت، دولت انتقالی سازمان ملل در تیمور شرقی (UNTAET) واحد جرائم جدی 
(SCU) را تأسیس کرد تا در مورد جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و جرایم فردی از جمله 

قتل، شکنجه و تجاوز به عنف صورت گرفته بین 1 ژانویه تا  2۵ اکتبر 1۹۹۹ تحقیق و تعقیب 
انجام شود.2 در ماه ژوئن 1۹۹۷ دولت کامبوج از سازمان ملل متحد خواست تا در تعقیب رهبران 
س���ابق خمر سرخ به خاطر جرائمی که بین  سال های 1۹۷۵ تا 1۹۷۹مرتکب شده بودند  کمک 

کند. 
پس از آن که دولت کامبوج با درخواست سازمان ملل برای تشکیل یک دادگاه موقت جنایی 
ش���بیه به دادگاه های یوگسالوی س���ابق و رواندا به بهانه ی دخالت در امور داخلی این کشور 
مخالفت کرد، در مارس 2003 پس از چهار سال مذاکرات سنگین با تأسیس شعب فوق العاده ای 
در دادگاه های کامبوج برای رسیدگی به جنایات جنگی انجام گرفته از سوی خمرها موافقت 
شد و در سال 200۵ نزدیک به سه دهه پس از سقوط پل پت و خمرهای سرخ این شعبه هاکار 

خود را آغاز کردند. 3
در ژوئن 2011 اعالم شد که چهار نفر از اعضای ارشد بازمانده از رژیم خمرهای سرخ کامبوج 
نوان چیا، معاون پل پوت؛ خیو سامفان، رئیس سابق دولت خمر سرخ؛ اینگ ساری، وزیر امور 
خارجه؛ و همسرش اینگ تیریت، وزیر سابق امور اجتماعی پس از چند سال مجادالت حقوقی 

و فراهم آوردن مقدمات تشکیل دادگاه به اتهام نسل کشی محاکمه می شوند. 4

ش���عب قضایی تأسیس ش���ده بر اس���اس ماده ی مقرره ی ۶4  دادگاه کوزوو ۵ نوع دیگری از 
دادگاه های بین  المللی بودند که در سال 2000 به منظور رسیدگی به جنایاتی که در جریان جنگ 

1- www.laohamutuk.org/reports/UN/UNDocs/1999/SCRes1272.pdf
2-ist-socrates.berkeley.edu/~warcrime/Serious%20Crimes%20Unit%20Files/default.html
3- www.trial-ch.org/en/tribunals/criminal-court-for-cambodia.html
4- www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/06/110627_l25_rln_khmer_trial.shtml
5- Regulation - 64 Panels in the Courts of Kosovo
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کوزوو در سال 1۹۹۹ انجام گرفته بود تشکیل شد. 1  
هیأت اجرایی موقت س���ازمان ملل متحد در کوزوو  (UNMIK) با تصویب مقرراتی اجازه داد 
که قضات بین المللی در کنار قضات محلی در دادگاه های داخلی کوزوو مشغول به کار شوند 
و وکالی بین  المللی همراه با وکالی داخلی به تعقیب و هم چنین دفاع از پرونده های مربوط به 

جنایات جنگی بپردازند. 

دادگاه ویژه برای لبنان (STL) یک دادگاه بین المللی برای تحت تعقیب قراردادن مس���ئوالن 
ترور رفیق حریری نخست وزیر این کشور در فوریه ی 200۵ طبق قوانین لبنان است که بر اساس 
قطع نامه ی 1۷۵۷ شورای امنیت تشکیل شد. حریری بر اثر یک انفجار همراه با بیست و دو نفر 

دیگر در بیروت کشته شد. 
قبل از تشکیل این دادگاه یک کمیس���یون تحقیق ملل متحد (UNIIIC) مأمور شد تا شواهد و 
اس���ناد الزم را جمع آوری کرده و به دولت لبنان برای تحقیق در امر ترور رفیق حریری کمک 
کند. این دادگاه در  اول مارس 200۹ رس���ماً آغاز به کار  کرد و دادس���تان در 1۷ ژانویه ی 2011 
کیفرخواست خود را صادر و در 12 مارس 2011 اصالحیه ای به آن افزود. بر اساس کیفرخواست 
رهبران حزب الله لبنان از جمله سلیم جمیل عیاش، مصطفی  بدر الدین، اسد صبرا، حسن عنیسی 

و »ابوعدس« متهم به مشارکت در ترور رفیق حریری شده اند. 
سلیم جمیل عیاش متهم به فرماندهی ترور و مصطفی بدرالدین یکی از اعضای ارشد حزب الله 
و دام���اد عماد مغنیه، متهم به برنامه ریزی برای اجرای ترور حریری ش���ده اند. بدر الدین عضو 
مجلس جهادی و فرمانده عملیات خارجی حزب الله اس���ت. وی پیش تر به دلیل انجام هفت 
فقره عملیات بمب گذاری در کویت که س���فارتخانه های آمریکا و فرانس���ه و مجتمع مسکونی 
آمریکایی ها در کویت و برج مراقبت فرودگاه بین المللی کویت و یک منطقه ی صنعتی را هدف 
قرار داد، به زندان افتاد. اما در سال 1۹۹0 میالدی و هم زمان با حمله ی عراق به کویت، از زندان 
آزاد و به ایران پناهنده شد. هم چنین گفته شده عملیات ربودن هواپیمای کویتی که عماد مغنیه 
در سال 1۹۸۸ میالدی انجام داد و آن را به بانکوک و سپس مشهد و پس از آن الرنکا هدایت 

کرد، با هدف آزادی هفده زندانی از جمله بدرالدین صورت گرفته بود.

اس���د صبرا و حسن عنیسی دیگر متهمان پرونده، متهم هستند  که »ابوعدس« کسی که پس از 
عملیات ترور رفیق حریری با ش���بکه ی الجزیره تماس و مسؤولیت این ترور را برعهده گرفت 

مخفی کرده اند.گفته می شود متهمان به ایران گریخته اند. 
1- ww.irinnews.org/InDepthMain.aspx?InDepthId=7&ReportId=59472
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1 (ICC) دیوان کیفری بنی المللی
اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین 
شده بود، در صد و بیست و  هشت ماده در نشست نمایندگان ملل متحد  که از تاریخ 1۵ ژوئن تا 
1۷ ژوئیه 1۹۹۸ در رم تشکیل شده بود به تأیید صد و بیست دولت از صد و شصت دولت حاضر 
در گردهمایی رسید. هفت کشور آمریکا، چین، هند، قطر، اسرائیل، عراق و یمن به اساس نامه 
رأی منفی و بیس���ت و یک کشور از جمله جمهوری اس���المی ایران رأی ممتنع دادند. در این 
گردهمایی عالوه بر دولت ها، س���ی و یک سازمان بین المللی و صد و بیست و چهار سازمان 
غیردولتی نیز حضور داشتند. تا ژانویه ی 2010 تعداد  کشورهای عضو این نهاد به یک صد و یازده 
کشور رسیده است. چهل کشور دیگر هم اساس نامه ی رم را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب 
مجالس قانون گذاری خود نرس���انده اند. تقریباً تمام کش���ورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، 
حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از 
کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به 

این دادگاه پیوسته اند.
ایران در 31 دسامبر 2002 اساس نامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس 
قرار نداده اس���ت. دیوان بین المللی کیفری از ژوئیه ی 2002 رس���ماً در اله���ه آغاز به کار  کرد. 

کشورهای آمریکا، روسیه و چین هنوز به این دادگاه نپیوسته اند. 

جرایم در صالحیت دیوان کیفری بین المللی 
در ارتباط ب���ا صالحیت دیوان کیف���ری بین المللی تفاوت های زیادی بین نظر  کارشناس���ان 
و برداشت ش���ان از اس���اس نامه ی دی���وان وج���ود دارد. در آوری���ل 2010 پ���س از آن که اخبار 
سوء استفاده های جنس���ی کش���یش های کاتولیک از  کودکان در سراسر جهان پیچید، جفری 
رابرتسون2 یکی از حقوق دانان عالی رتبه ی سازمان ملل از دولت بریتانیا خواست که در جریان 
سفر پاپ بندیکت شانزدهم به بریتانیا وی را به اتهام ارتکاب »جنایت علیه بشریت« دستگیر 
و به دادگاه بین المللی کیفری گسیل دارد. او با اشاره به مقام قضایی خود در سازمان ملل متحد 
اظهار داشت که حقوق دانان بایستی از همان روشی که برای تعقیب قانونی جنایتکاران جنگی 
مانند اس���لوبودان میلوسویچ استفاده می کنند، در مورد پاپ به عنوان رئیس کلیسای کاتولیک 
رومی که در نهایت مسئول سوء استفاده ی جنسی از  کودکان توسط کشیش های کاتولیک است 
نیز اس���تفاده کنند. رابرتسون یکی از پنج حقوق دان منتخب در سیستم قضایی داخلی سازمان 
1- http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/

2- جفری رابرتسون در ژوئیه ی  2010 در گزارشی یک صد و چهل و پنج صفحه ای، کشتار ۶۷ در ایران را »جنایت علیه بشریت« خواند و خواهان 
پی گریی آن در مراجع بنی المللی شد. 



96

ملل متحد برای پاس���خ  خواستن ازمقامات ملل متحد در برابر فس���اد و سوء مدیریت است. در 
همین حال پروفسور هورس���ت هانوم استاد حقوق بین  الملل مدرسه فلچر  ضمن مخالفت با 
ای���ن نظریه گفت:  صالحیت دادگاه بین المللی کیفری بطور کلی در ارتباط با جنایات صورت 
گرفته در دوران جنگ اس���ت. رابرتسون و  کارشناسان هم فکر او بایستی به اصل »صالحیت 
جهانی« استناد  کنند تا این که دادگاه  های ملی در هر  کجای دنیا بتوانند حکم بازداشت پاپ 
را به هنگام ورود به خاک شان بدهند.1 با این حال رابرتسون اصرار داشت که تا زمانی که پاپ 
از مصونیت رئیس دولت برخوردار اس���ت و نسبت به جرائم او چشم پوشی می شود، می توان 
از دیوان کیفری بین المللی اس���تفاده کرد و حقوق دانان می توانند نشان دهند که سوء استفاده ی 
»گس���ترده و سیستماتیک« جنسی انجام گرفته، مانند استفاده از  کودکان سرباز در جنگ، در 

سیرالئون و چگونگی بهره  برداری تجاری از بردگان جنسی در سطح  بین المللی است. 2

طبق بند 1ماده ی ۵ اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، 3 دیوان در رابطه با مهم ترین جرایمی 
که مایه ی نگرانی جامعه ی بین المللی است صالحیت رسیدگی دارد. این جرایم عبارت اند از:

(genocide) نسل کشی
 (crimes against humanity)  جنایات علیه بشریت

(war crimes) جنایات جنگی
(aggression)  تجاوز

به موجب ماده ی 2۹ اساس نامه ی دیوان، جنایات مذکور مشمول مرور زمان نخواهد شد. تعریف 
و جزئیات جنایات و جرایم مذکور به ترتیب در مواد ۶ ، ۷ و ۸ اساس نامه آمده است.

(genocide)  نسل کشی
طبق ماده ی ۶ اس���اس نامه  ی دیوان، نسل کشی، از اعمالی است که به قصد نابود کردن تمام یا 

قسمتی از یگ گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می گیرد. 
کشتن اعضای یک گروه؛

ایراد آسیب شدید به سالمت جسمی یا روحی اعضای یک گروه؛
به کارگیری بی رحمی عمدی در شرایط زندگی یک گروه به منظور نابودی همه و یا بخشی 

از آنان؛ 

1- دیوان نبایستی صالحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قواننی داخلی کشورها به محاکم ملی داده شده است نفی نماید، بلکه دیوان باید 
تکمیل کننده ی صالحیت محاکم ملی باشد. 

2- http://www.c-fam.org/publications/id.1606/pub_detail.asp
3www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/ 0/Rome_Statute_English.pdf

الف.
ب.
ج. 
د.

الف.
ب.
ج. 
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اعمال اقداماتی جهت جلوگیری از توالد و تناسل اعضای یک گروه؛
انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر و...  نیز می باشد.

نکته ی حائز اهمیت آن که جنایات نسل کشی می تواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح 
اتفاق افتد. 

(crimes against humanity) جنایات علیه بشریت
طبق ماده ی ۷ اس���اس نامه ی دیوان، جنایات علیه بشریت اعمالی است که در چارچوب یک 
حمله ی گسترده یا سازمان یافته )سیستماتیک( بر ضد یک جمعیت غیرنظامی، آگاهانه انجام 

می گیرد و در یازده مورد احصا شده اند  که مصادیق آن عبارت اند از: 
قتل، ریشه کن کردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا  کوچ اجباری یک جمعیت، حبس کردن یا ایجاد 
محرومیت ش���دید آزادی جسمانی بر خالف قواعد اساسی حقوق بین الملل، شکنجه، تجاوز 
جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری و یا هر شکل 
دیگری از خشونت های جنسی، تعقیب و آزار و اذیت علیه هر  گروه یا مجموعه ی مشخص به 
دالیل سیاسی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، ناپدیدشدن قهری، جنایت آپارتاید و دیگر 

اعمال مشابه غیرانسانی که آسیب جدی به روح یا جسم   می زنند. 
اساس نامه در ُنه بند برخی از اعمال فو ق الذکر را شکافته و تعریف می کند.

(war crimes) جنایات جنگی
ماده ی ۸ اساس نامه ی دیوان، جنایات جنگی را به دو دسته تقسیم کرده است:

هش���ت بند به نقض فاحش چهار  کنوانس���یون مص���وب اوت 1۹4۹ ژن���و1 در رابطه با . 1
حقوق بشردوستانه در جنگ ها اختصاص یافته است. 

بیس���ت و شش بند به نقض فاحش قوانین و عرف های مسّلم حقوق بین الملل و حاکم . 2
بر منازعات مسلحانه ی بین المللی )که به واسطه  ی کنوانسیون 1۹0۷ الهه شکل قانونی به 

خود گرفته است(2 اختصاص یافته است. 
برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارت اند از : 

کش���تار جمعی، ش���کنجه، آزمایش های بیولوژیکی، زندانی  کردن، اجبار اس���یران جنگی به 
حضور در جبهه های جنگ، حبس غیرقانونی، رفتارهای غیرانس���انی، تبعید و کوچ اجباری، 
گروگان گیری، به کارگیری سالح های ممنوعه، حمالت بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی که 

1- http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions
2- http://hague-conventions-1899-and-1907.co.tv

د.
. ه
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مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، تخریب و ضبط گسترده ی 
اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند، بس���یج اجباری یا داوطلبانه ی کودکان زیر 
پانزده سال برای جنگ و ... اساس نامه  قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه ی بین المللی و 
هم چنین مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی )جنگ های داخلی( در خود جای داده است. 

رسیدگی به مخاصمات مس���لحانه ی داخلی در صالحیت دیوان است. آشوب و شورش های 
داخلی اعم از آن هایی که با ماده ی 3 مشترک در کنوانسیون های ژنو 1۹4۹ منطبق می شوند و یا 
مواد غیر آن ها که می توانند به عنوان نقض فاحش قوانین و عرف های قابل اجرا در مخاصمات 
مسلحانه ی غیر بین المللی تلقی شوند همگی در صالحیت رسیدگی به دیوان کیفری بین المللی 

قرار گرفته اند.1 این موارد در شانزده بند تعریف  شده اند. 

(aggression)  تجاوز
با این که واژه ی تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از 
آن تعریفی ارائه نشده است. ماده ی 3۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات 
مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده ی صلح و امنیت بین المللی را از وظایف ش���ورای 

امنیت دانسته است.
ش���ق د بند 1 ماده ی ۵ اس���اس نامه ی دیوان کیفری بین المللی رس���یدگی به جرم تجاوز را در 
صالحیت دیوان دانس���ته ولی تعریف تجاوز و شرایطی را که دیوان تحت آن می تواند به این 
موضوع رسیدگی کند طبق مواد 121 و 123 منوط کرده است به تشکیل کمسیونی برای بررسی 
این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساس نامه ی دیوان در کنفرانس باز نگری ای که 
هفت سال پس از الزم االجرا شدن این اساس نامه تشکیل می شود.2 چرا که در مذاکرات 1۹۹۸ 
رم برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی دولت ها اعالم کردند که قطع نامه ی 3314 3 را به عنوان 

تعریف تجاوز به رسمیت نمی شناسد. 
ذیل بند 2 ماده ی ۵، اساس نامه ی دیوان تأکید می کند  که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات 

1-صالحیت دیوان نسبت به رسیدگی به مخاصمات مسلحانه داخلی غریبنی  المللی از موضوعات مهم مندرج در اساس نامه است که علریغم 
مخالفت های کشور عرب و مسلمان به تصویب رسید.

2- در جریان تصویب این بند اختالف  نظرات عمده ای پدید آمد چرا که فصل هفتم منشور ملل متحد وظیفه ی پاسداری از صلح بنی المللی و 
جلوگریی از تجاوز و احراز آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نموده است و طبعاً اعضای شورای امنیت مایل به واگذاری صالحیت 
مزبور به دیوان کیفری بنی المللی نیستند. در کنفرانس رم پافشاری کشورهائی نظری جمهوری اسالمی، هند و مکزیک در مخالفت با صالحیت 
شورای امنیت نسبت به رسیدگی یا تشکیل دادگاه رسیدگی کننده به این راه حل بینابینی منجر شد  که صالحیت دیوان نسبت به رسیدگی به جرم 

تجاوز شناسائی شود. 
3- در سال 1۹۷4 قطع نامه ی 3314 با عنوان »قانون نامه ی تعریف تجاوز« به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید . طبق این قطع نامه 
تجاوز عبارت اس���ت از »اس���تفاده از زور توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری 

www1.umn.edu/humanrts//instree/GAres3314.html ».ناسازگار با منشور ملل متحد
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مربوط در منشور ملل متحد هم آهنگ باشد. 

صالحیت دیوان کیفری بین المللی 
صالحیت تکمیلی  (complimentary jurisdiction)أ. 

در کنفران���س رم، دولت ها برای تأس���یس یک نهاد قضایی مای���ل به ایجاد محدودیت 
در حاکمی���ت خود بدون هیچ ش���رطی نبودند؛ بنابراین صالحیت دی���وان را به صورت 
تکمیلی (complimentary) پذیرفتند، یعنی دیوان مکمل دادگاه های داخلی )ملی( است 
نه جانشین آن ها. این موضوع در دیباچه، ماده ی 1 و ماده ی 1۷ اساس نامه مورد اشاره قرار 
گرفته است. طبق ماده ی 1۷ اساس نامه، اگر موضوعی -توسط دولت صالحیت دار در آن 
موضوع -در دست تحقیق یا تعقیب باشد، آن موضوع در دیوان غیرقابل رسیدگی است 

مگر آن که آن دولت حقیقتاً مایل یا قادر به رسیدگی نباشد. )شق الف بند 1(. 
هم چنین اگر در مورد موضوعی از س���وی دولت صالحیت دار تحقیقات به عمل آمده و 
آن دولت نهایتاً تصمیم گرفته باشد  که فرد مورد نظر تحت پی گرد قرار نگیرد موضوع در 
دیوان، غیرقابل رسیدگی است مگر آن که تصمیم دولت ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی 

آن دولت بر پی گرد باشد. )شق ب بند 1(.
محاکمه ی دوباره ی فردی که قباًل توسط محاکم مّلی محاکمه شده است در دیوان مجاز 

نیست. )شق ج بند 1 طبق بند 3 ماده ی 20(.
شروط اعمال صالحیت ب. 

دیوان در سه حالت زیر حق اعمال صالحیت دارد:
1.       ارتکاب به جرم در سرزمین دولت عضو یا هواپیما و کشتی که در آن کشور به 

ثبت رسیده صورت گرفته باشد.
2.       متهم تبعه ی دولت عضو اساس نامه باشد. 

3.        دولتی غیر عضو طی اعالمیه ای صالحیت رسیدگی دیوان را نسبت به جنایتی 
خاص بپذیرد.

البته رعایت قیود فوق در مواردی که ش���ورای امنیت وضعیتی را طبق فصل هفتم منشور 
ملل متحد به دیوان ارجاع می دهد الزم نیست. 

اعمال صالحیتج. 
بر  اساس ماده ی 12دیوان در سه حالت صالحیت خود را اعمال می کند: 

1.       اگر یک دولت عضو وضعیتی را که به نظر می رسد در آن جنایتی رخ داده به 
دادستان دیوان ارجاع دهد.

الف.
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2.       اگر شورای امنیت وضعیتی را که به نظر می رسد در آن جنایتی اتفاق افتاده 
است، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان دیوان ارجاع دهد. 

3.       اگر دادستان رأساً تحقیقاتی را در مورد جنایتی شروع کند.
ماده ی 12 تأکید می کند چنان چه موضوعی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شود 

رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صالحیت دیوان نیست.
صالحیت اجباری د. 

بر خالف دیوان بین المللی دادگس���تری  (ICJ)که پذیرش صالحیت آن محتاج اعالم اراده ی 
دولت عضو )به انحاء مختلف( و مستقل از عضویت در منشور ملل متحد و اساس نامه ی دیوان 
است، صالحیت دیوان کیفری بین المللی با تصویب اساس نامه و عضویت در آن از سوی یک 

دولت مطابق بند 1 ماده ی  12 از سوی آن دولت به رسمیت شناخته می شود.

مسئولیت کیفری فردی
ماده ی 2۵ اساس نامه مقرر می دارد که دیوان بین المللی کیفری فقط صالحیت محاکمه ی افراد 

حقیقی را دارد و نه اشخاص حقوقی، یا دولت ها را. 1
بند 4 این ماده تأکید می کند  که هیچ یک از ش���روط اساس نامه در ارتباط با مسئولیت کیفری 

فردی تأثیری بر مسئولیت دولت ها تحت قوانین بین المللی ندارد. 

اصول عمومی حقوق جزا 
در اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی

فصل سوم اساس نامه  به بیان اصول کلی حقوق کیفری اختصاص یافته است. اصولی که مواد 
22 تا 33 به آن ها می پردازند، عبارت اند از:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف بماسبق نشدن مقررات اساس نامه، اصل برائت 
مسؤلیت کیفری فردی، عدم صالحیت دیوان نسبت به اشخاص کم تر از هجده سال، عدم تأثیر 
سمت رسمی افراد، مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق، نفی مرور زمان، عنصر 
معنوی جنایت، موجبات معافیت از مسؤلیت کیفری، اشتباه در حکم یا موضوع،  دستور مقامات 
مافوق، تجویز قانونی و اعتبار امر مختومه، هیچ کس را نمی توان به خاطر یک جرم دو بار در 
دیوان محاکمه کرد، هم چنین کسی که به موجب حکم دادگاهی دیگر به خاطر جنایتی محکوم 

شده است در دیوان محاکمه نخواهد شد. 
 محاکمه ی افراد در دیوان حضوری است و دیوان فردی را به صورت غیابی محاکمه نمی کند.

1-  دولت جمهوری اسالمی جزو کشورهایی بود که با پیش نویس بند ۵ ماده ی 23 که روی مسئولیت حقوقی نیز تأکید می کرد مخالفت می  کردند. 
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تشکیالت و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی 
دیوان بر اساس ماده ی 34 از چهار رکن زیر تشکیل شده است: 

 هیأت رئیسه؛ 1. 
بخش تجدید نظر، بخش بدوی، بخش مقدماتی؛. 2
دادسرا؛. 3
دبیرخانه؛. 4

بر اساس ماده ی 3۶، قضات دیوان هجده نفر هستند  که با توجه به صالحیت، توزیع جغرافیایی 
عادالنه و نس���بت عادالنه میان زن و مرد، توسط مجمع دولت های عضو انتخاب می شوند1 و 
عالوه بر هیأت رئیسه، بخش مقدماتی، شعبه ی بدوی و شعبه ی تجدیدنظر را اداره خواهد کرد.

در می���ان این هجده قاضی باید حداقل ُنه نفر متخصص حقوق کیفری و پنج متخصص امور 
بین المللی حضور داشته باشند. 

دیوان کیفری به تبعیت از نظام قضایی کش���ورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک دارای دادسرایی 
است که دادستان ریاست آن را عهده دار است.  

دادستان دیوان در عمل کرد خود مستقل است و با رأی مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت های 
عضو انتخاب خواهد ش���د. دادستان می تواند رأساً و بر اساس اطالعاتی که در مورد جنایات 
مشمول صالحیت دیوان به دست می آورد بررسی ها را آغاز نماید و اطالعات مورد نظر را از 

دولت ها، سازمان های بین المللی یا غیردولتی و افراد معتبر  کسب کند. 

مجازات ها 
طبق ماده ی ۷۷ اساس نامه، دیوان به یکی از دو مجازات حبس به مّدت حداقل سی سال یا 
حبس ابد )در مواردی که اهمیت جرم ارتکابی و اوضاع و احوال محکوم علیه آن را ایجاب 
کند( حکم دهد.2 اجرای مجازات حبس در س���رزمین دولتی امکان پذیر است که محکومان 
دیوان را بپذیرد. در صورتی که دولتی به ش���رح مذکور تعیین نش���ود مجازات در کشور میزبان 

دیوان، یعنی هلند، اجرا خواهد شد.

همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی 
فصل نهم اساس نامه ی دیوان به همکاری دول عضو با دیوان اختصاص داده شده است. طبق 

1- یکی از مشکالت اساسی جمهوری اسالمی برای امضای اساس نامه ، پذیرش استیالی قاضی غریمسلمان بر مسلمان و صدور حکم از سوی 
قاصی زن است که هر دو بر مبنای شرع نهی شده است. 

2-دولت های عرب و اسالمی معتقد به درج مجازات اعدام در اساس نامه بودند اما مخالفت کشورهای اروپایی و آمریکای التنی و مغایرت آن 
با کنوانسیون های بنی المللی مبنی بر تالش برای حذف مجازات اعدام، موجب عدم درج آن در اساس نامه شد. 
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ماده ی ۸۶ دولت های عضو مکلف به همکاری در انجام تحقیق و تعقیب جرایم در صالحیت 
دیوان هستند. طبق بند ۵ ماده ی ۸۷ دولت های غیرعضو در شرایطی که توافق نامه ی ویژه ای با 

دیوان به امضا برساند متعهد به همکاری با دیوان خواهند شد. 
به جز همکاری با دیوان در مس���اله ی اس���ترداد، بر اساس ش���رح ماده ی ۹3 دولت  های عضو 
موظف اند به درخواس���ت های دیوان دایر بر انجام تحقیق یا تعقیب در قلمرو خود ترتیب اثر 
بدهند. این درخواست ها می تواند راجع به تعیین هویت یک شخص، تعیین محل وی، بازرسی 
و توقیف اموال مربوط به جرم، جمع آوری ادله و تحقیق از اش���خاص ش���امل شهادت به قید 
س���وگند، گزارش هایی که دیوان به آن نیاز دارد، حمایت از قربانیان و شهود، بازداشت موقت 

متهمین، ابالغ اوراق قضایی و مواردی از این قبیل باشد. 
در صورتی که دولت عضو بر خالف مقررات اساس نامه به در خواست همکاری دیوان ترتیب 
اثر ندهد و دیوان را از اجرای وظایف و اختیارات خود باز دارد، دیوان می تواند مس���اله را در 
مجمع دولت های عضو یا در مواردی که شورای امنیت به دیوان مراجعه کرده باشد نزد شورای 

مزبور مطرح کند. 



شورای حقوق بشر سازمان ملل 

شورای حقوق بشر نهاد بین دولتی اصلی مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد است. این شورا بر 
اساس قطع نامه ی ۶0/2۵1 1 مجمع عمومی ایجاد شد و نه تنها جای کمسیون حقوق بشر را  گرفت 
بلکه انجام بیش تر مأموریت ها، مکانیزم ها، وظایف و مسئولیت  هایی را که پیش تر به کمیسیون 
محول شده بود عهده دار شد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، دبیرخانه ی شورای حقوق بشر 

است؛ هم چنان که دبیرخانه ی کمیسیون حقوق بشر نیز بود. 

روزشمار تشکیل شورای حقوق بشر
ایده ی ایجاد شورای حقوق بشر را اولین بار پرفسور والتر  کالن 2 استاد برجسته ی حقوق بین الملل 
اهل س���وئیس در بهار 2003 تحت عنوان »اصالحات در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل« 
مطرح کرد. وی در نظریه   ای که در آگوست 2004با عنوان »به سوی تشکیل شورای حقوق بشر، 
چشم اندازها و  گزینش ها« منتشر کرد، برای اولین بار از ایجاد یک نهاد بین المللی با موقعیتی 
مستحکم تر و اختیاراتی بیش تر، و از نظر ساختاری فاقد نقایص کمیسیون حقوق بشر صحبت به 
میان آورد.3  وی برای نهاد پیشنهادی خود سه وضعیت را از نظر ترکیب اعضا در نظر گرفت. 
1- http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf

Walter Kälin -2استاد حقوق عمومی دانشگاه برن و متخصص حقوق بشردوستانه است. وی نماینده ی دبریکل ملل متحد برای »حقوق 
آوارگان داخل کشور« و عضو کمیته ی حقوق بشر در سال های 2003 تا 200۸ بود. 

3-www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/2231.pdf
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اولی شکل محدود  که متشکل از پانزده تا بیست و پنج کشور باشد، دیگری شکل متوسط یعنی 
متشکل از چهل تا پنجاه کشور، و سومی شکل گسترده و در برگیرنده ی تمامی اعضای ملل متحد. 
وی از جمله طرفداران شکل متوسط بود؛ هر چند معتقد بود که این ترکیب دارای تهدیدهای 
جدی از نظر اعمال نفوذ سیاس���ی از س���وی کشورهای عضو است. او پس از تشکیل شورای 
حقوق بشر در پاسخ به این پرسش که آیا از نتیجه ی بدست آ مده خوشحال هستید، یا فکر می کنید 
مولود تازه تبدیل به هیوال شده گفت: »این دقیقًا چیزی نیست که من آرزویش را داشتم اما اگر 

واقع گرایانه به آن نگاه کنیم قطع نامه ی خوبی است.« 1
نوامبر ۲۰۰۳ کوفی عنان دبیرکل ملل متحد از هیأتی بلندپایه متش���کل از ش���انزده دیپلمات و 
سیاستمدار سابق به ریاست »آناند پانیاراچون« 2 نخست وزیر سابق تایلند، خواست تهدیدهای 
موجود علیه صلح و امنیت بین المللی را ارزیابی کرده و نحوه ی مواجهه ی نهادها و سیاست های 
جاری سازمان ملل با این تهدیدها را بسنجد و توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل به نحوی  

که بتواند امنیت جمعی را برای قرن بیست و یک فراهم آورد، ارائه کند.3
در سال 2004 گزارش صد و چهل و یک صفحه ای هیأت مذکور که به دنبال مشورت با طیف 
گسترده ای از مراجع و اشخاص دولتی و غیردولتی تنظیم شد،4 بیش از هر چیز متضمن برداشت 
جدیدی از مقوله ی امنیت جمعی و تهدیدهای عمده  علیه صلح و امنیت بین المللی اس���ت و 
تاکید می کند عصر حاضر، عصر آسیب پذیری متقابل ضعیف و قوی است و هیچ کشوری به هر 
اندازه قدرتمند، نمی تواند صرفاً با تالش های خود و به تنهایی از تهدیدات موجود مصون بماند. 
برای مقابله با این معضل، گزارش مذکور بر ضرورت بازنگری و انجام اصالحات در ساختار 
س���ازمان ملل متحد که پاسخ گوی ش���رایط جدید بین المللی باش���د تصریح و پافشاری کرد و 
پیشنهادهای اجرایی مشخصی را برای تجدید ساختار برخی از نهادهای سازمان ملل و یا ایجاد 

مکانیزم های جدید ارائه کرد. 
از جمله بخش های مورد توجه در گزارش هیأت مزبور، مقوله ی حقوق بشر بود که گزارش با نقد 
1- http://humanrights-geneva.info/spip.php?article89

2- 1- آناند پانیاراچون (Anand Panyarachun)، نخست وزیر سابق تایلند؛ 2 � ربرت بادینرت  (Robert Badinter)، عضو مجلس سنای 
فرانسه و وزیر سابق دادگسرتی؛ 3 � بنا سوآرس (Joao Clemente Banasares)، دبری کل سازمان کشورهای قاره آمریکا؛ 4- هارلم برادلند 
 ،(Mary Chinery-Hesse) نخست وزیر پیشنی نروژ و مدیر سازمان بهداشت جهانی؛  ۵- ماری چیرنی هسه ،)Gro Harlem Brundtland(
نایب رئیس کمیسیون برنامه ریزی غنا و قائم مقام پیش���نی سازمان جهانی کار؛ ۶- گرتس ایوانس )Gareth Evans(، رئیس کمیته ی بحران 
بنی المللی و وزیر امورخارجه پیشنی اسرتالیا؛ ۷-  دیوید هانای (David Hannay)، نماینده ی )پیشنی( دائم بریتانیا در سازمان ملل؛ ۸- انریکو 
آگلسیاس (Enrique Iglesias)، رئیس بانک توسعه ی کشورهای آمریکا؛ ۹- عمر موسی(Amre Moussa) ، دبری کل اتحادیه ی عرب؛  
10 - ساتیش نامبیار (satish nambiar)، ژنرال سابق در ارتش هندوستان و فرمانده نریوی دریائی نریوهای حفاظت سازمان ملل؛ 11- ساداکو 
اگاتا (Sadako Ogata)، عضو عایل  رتبه ی کمیسیون پناهندگان سازمان ملل؛  12- یوگنی پرایماکف (Yevgeny Primakov) ، نخست وزیر 
 ،(Nafis sadik) معاون پیشنی نخست وزیر و وزیر امور خارجه ی چنی؛ 14- نفیس صدیق ،(Qian Qichen) سابق روسیه؛ 13- کوآن کیچن
دبری کل پیشنی صندوق بنی المللی جمعیت سازمان ملل متحد؛ 1۵� سلیم احمد سلیم  (Salim Ahmad salim)، دبریکل پیشنی سازمان وحدت 

آفریقا؛ 1۶- برنت اسکوکرافت (Brent Scowcroft)، ژنرال سابق نریوی هوائی ایالت متحده آمریکا و مشاور پیشنی امنیت ملی آمریکا. 
3- http://www.un.org/News/Press/docs/2003/sga857.doc.htm
4- http://www.un.org/secureworld/



105

عمل کرد گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، ارتقای آن به »شورای حقوق بشر« در کنار 
سایر ارکان ملل متحد را مورد توصیه و تأکید قرار داد. 

دسامبر ۲۰۰۴ دبیرکل با ارائه ی جمع بندی هیأت مزبور، اهمیت کار سازمان ملل متحد در تعیین 
استانداردهای حقوق بشر را یادآوری کرد و اظهار امیدواری نمود که توصیه های هیأت عالی رتبه، 

پایه ای برای تغییرات باشد. 
مارس ۲۰۰۵  دبیرکل در گزارش خود )آزادی بزرگ تر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای 
همه(1، اظهار داشت »اگر سازمان ملل متحد خواهان برآورده کردن انتظارات زنان و مردان در 
همه جاست« در واقع اگر سازمان ملل به لحاظ درجه اهمیت، حقوق بشر را در ردیف توسعه و 
امنیت قرار می دهد، آن گاه بایستی یک شورای حقوق بشر قوی تر جایگزین کمیسیون حقوق بشر 

شود. 
آوریل ۲۰۰۵ دبیرکل با ارائه ی جزئیات پیشنهادات خود خواستار ارزیابی مجدد تأثیر تشکیالت 
بین دولتی سازمان ملل در رابطه با مسائل حقوق بشر شد. او در آستانه ی تشکیل اجالس سران 
توصیه های مشخصی در ارتباط با چگونگی کارکرد شورای جدید، اندازه ، دستور کار و محل آن 

در سلسله مراتب سازمان ملل به عمل می آورد. 2
س��پتامبر ۲۰۰۵ اجالس جهانی س���ران، که در واقع بزرگ ترین گردهمایی رؤسای دولت ها و 
حکومت ها بود اهمیت اساسی حقوق بشر به عنوان ستون سوم سازمان ملل را مورد تأیید قرار 
داد و متعهد به تأس���یس شورای حقوق بش���ر جدید شد. نمایندگان اجالس موافقت کردند  که 

بودجه ی برنامه ی حقوق بشر سازمان ملل را دوبرابر  کنند.  
پیشنهادهای مطروحه به مدت ده ماه در کمیته های کارشناسی متعدد مورد تغییرات و اصالحات 
فراوانی قرار گرفت. یان الیاس���ون،3 رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل، متن پیشنهادی 

تازه ای را که سازشی میان خواسته های مختلف بود تنظیم و به مجمع عمومی ارائه داد. 4
۱۵ مارس ۲۰۰۶ - مجمع عمومی سازمان ملل با صد و هفتاد رای موافق ، چهار رأی مخالف 
)ایاالت متحده، اسرائیل، جزایر مارشال و پالوئو( و سه رأی ممتنع )ایران، بالروس و ونزوئال( 
قطع نامه ی تأسیس���ی ۶0/2۵1 شورای حقوق بشر را تصویب و 1۹ ژوئن 200۶ را به عنوان تاریخ 

اولین جلسه ی شورا تعیین کرد. 
مه ۲۰۰۶  مجمع عمومی چهل و هفت عضو اولین دوره ی شورای حقوق بشر را انتخاب کرد. 

1-  http://www.un.org/largerfreedom/contents.htm
2- http://www.peacewomen.org/un/September_Summit/SGCouncilHRs05.pdf

3-وی از سال ۵۹ تا ۶۵ یکی از اعضای هیأت بود که برای میانجی گری میان ایران و عراق به ابتکار اوالف پالمه تشکیل شده بود. پس از پذیرش 
قطع نامه ی ۵۹۸ از سوی ایران و عراق، نماینده ی سازمان ملل برای نظارت بر مقررات آتش بس بنی ایران و عراق بود. وی سال ها معاون دبریکل 

در امور بشردوستانه، و در منازعه بر سر ناگور قره باغ نیز میانجی گر سازمان ملل بود. 
4- http://www.unpo.org/content/view/3842/84/
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۱۹ ژوئن ۲۰۰۶  اولین جلسه ی شورای حقوق بشر تشکیل شد.

وظایف و مسئولیت های شورای حقوق بشر 
بند یک قطع نامه ای که به تش���کیل شورا منجر شد، شورای حقوق بشر را به عنوان رکن فرعی 
مجمع عمومی شناسایی می کند و آن را جایگزین کمیسیون حقوق بشر می سازد. از جمله مهم ترین 
وظایف ش���ورا احترام به حقوق بش���ر و آزادی های اساس���ی، توجه به موارد نقض گسترده ی 
حقوق بشر، آموزش حقوق بشر، جلوگیری از نقض حقوق بشر و ایجاد محفلی برای گفتگو پیرامون 
موضوعات حقوق بشر می باشد. شورای حقوق بشر بر اساس توصیه عمل خواهد  کرد. مکانیزم 
حاکم بر این شورا،گفتگو و همکاری بین المللی برای جلوگیری ازنقض حقوق بشر است. شورا 
ارتباط مستمری با دفتر  کمیساریای عالی حقوق بشر خواهد داشت و باید گزارش های ساالنه ی 
خود را در ارتباط با نقض حقوق بش���ر به مجمع عمومی ارائه کند. ش���ورا چهل و هفت عضو 
دارد ک���ه دولت های عضو آن باید عالی ترین موازین ارتقا و حمایت از حقوق بش���ر را رعایت 
کرده باشند و کاماًل با شورا همکاری کنند1. ابعاد نظارتی شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون 

حقوق بشر افزایش یافته است.
یک سال پس از اولین اجالس شورای حقوق بشر در 1۸ ژوئن 200۷، شورای حقوق بشر اقدام 
به تصویب مجموعه ای مش���تمل بر تاس���یس رویه ها، مکانیزم ها و ساختارهایی کرد که مبنای 

فعالیت های آتی شورا را تشکیل خواهد داد. 2
نتیجه ی این فعالیت ها در نشس���ت پنجم شورای حقوق بشر به صورت یک سند مستقل مورد 
بحث و تبادل نظر نهایی قرار گرفت و نهایتاً در مورخ 2۸ خرداد ۸۶ با اجماع اعضای شورای 

حقوق بشر به تصویب رسید. 
بر اساس پیش بینی به عمل آمده کلیه ی آیین نامه ها و مکانیزم های جدید حقوق بشری ملل متحد 
به گونه ای تنظیم شده است تا شفاف، قابل پیش بینی، بی طرفانه، براساس گفتگوهای واقعی و 

ارزش یابی بر مبنای »میزان حصول به اهداف« باشد. 
بر این اس���اس مهم ترین مکانیزم های پیش بینی ش���ده برای کار شورای حقوق بشر عبارت اند 
از: »مکانیزم جهان شمول بررسی ادواری حقوق بشر«، »مکانیزم رویه های ویژه«، »کمیته ی 
مشورتی شورای حقوق بشر« )جای کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر را گرفت( و 

1- از آن جایی که ضوابط و معیار دقیقی برای عضویت تعریف نشده و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی یک انتخاب سیاسی و براساس نظر 
دولت ها است، کشورهایی چون عربستان سعودی، چنی، بحرین، پاکستان و... که شرایط حقوق بشر در کشورهای شان در تضاد  کامل با معیارهای 

باالست به عضویت شورا در می آیند. 
2- http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
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»رویه های شکایت«1 که جای رویه ی 1۵03 را گرفت. 2
در ی���ک ارزیابی کلی می توان به نکات مثبت و منفی ناش���ی از ایج���اد مکانیزم های جدید 

حقوق بشری سازمان ملل پرداخت: 

نکات منفی	. 
طرح ارائه ش���ده از سوی کوفی عنان به مجمع عمومی ملل متحد  که بر اساس توصیه های 
هیأت نخبگان شکل گرفته بود شامل اصالحات گسترده ای در سازمان ملل بود. در این 
طرح از تش���کیل ش���ورایی جدید برای دفاع از حقوق بشر که بتوان آن را با شورای امنیت 
قیاس کرد، س���خن به میان آمده بود. وی خواستار آن شده بود که شورای مزبور به عنوان 
یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به جای شورای قیمومیت که از سال 1۹۹4 متوقف شده 

مورد شناسایی قرار  گیرد. 3
اما مخالفت کشورهای آفریقایی و  آسیایی باعث شد تا شورای حقوق بشر نه به عنوان یک 
رکن اصلی سازمان ملل، بلکه به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی شناخته شود. با این حال  

هم چنان احتمال تبدیل شدن آن به رکن اصلی سازمان ملل در سال های آینده، می رود. 4
کوفی عنان پیش���نهاد   کرده بود کمیسیون حقوق بش���ر جای خود را به شورایی کوچک تر  
بدهد  که متشکل از  کشورهایی با پیشینه ی اثبات شده ی رعایت حقوق بشر در آن ها باشد.

کوفی عنان هم چنین در طرح خود مخالف سیستم سهمیه بندی منطقه ای که برای انتخاب 
اعضای کمیسیون حقوق بش���ر اعمال می شد بود. وی خواستار انتخابات مستقیم و لزوم 

کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی عضویت در شورای حقوق بشر بود.  
اما به اصرار برخی از کش���ورهای ناقض حقوق بشر از جمله جمهوری اسالمی۵ که معتقد 
بودند  کلیه ی صد و نود و دو کش���ور عضو س���ازمان ملل باید از یک کرسی در کمیسیون 
حقوق بش���ر برخوردار ش���وند از تصویب نهایی ایده های ترقی خواهان���ه ای که در طرح 

پیشنهادی کوفی عنان مطرح شده بود جلوگیری به عمل آمد. 

1- رویه ی شکایت، به کلیه ی موارد نقض شدید حقوق بشر و آزادی های بنیادی که تحت هر شرایطی در هر گوشه جهان رخ دهد و به گونه ای 
موثق اثبات شده رسیدگی می کند. »رویه ی شکایت« بر اساس رویه ی 1۵03 کمیسیون پیشنی استوار است.  اصالحات صورت گرفته در آن به این 

منظور انجام شد  که این رویه،  بی طرفانه ، منصفانه، مؤثر، با گرایش به سمت قربانیان باشد و به موقع انجام شود. 
2- http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
3-  http://www.un.org/largerfreedom/chap5.htm

4-  انگلیس، ایسلند، آرژانتنی، مکزیک، ترکیه، ژاپن، آذربایجان و سوئیس بر این تأکید داشتند که این شورا جایگزین شورای قیمومیت شود و 
رکنی هم تراز با سایر ارکان اصلی سازمان ملل باشد. گروه کشورهای آفریقایی، ایران، مصر، بنگالدش، عربستان سعودی، مغولستان و پاکستان بر 

این عقیده بودند  که شورا رکن فرعی سازمان ملل به حساب آید. 
۵- محمدجواد ظریف نماینده ی دائم جمهوری اس���المی در س���ازمان ملل پیشنهاد دبریکل مبنی برضرورت ایجاد شورای حقوق بشر با ترکیب 
پیشنهادی دبریکل را اقدامی مناسب ندانست و افزود: »این کار ممکن است سبب سیاسی تر شدن و قطبی تر شدن مکانیزم حقوق بشر سازمان ملل 

شده و در نتیجه موجب انزوای بیش تر کشورهای در حال توسعه از این سیستم شود«
 http://mag.gooya.com/politics/archives/027740.php.

الف.
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افزایش تعداد اعضای ش���ورای حقوق بش���ر، از بیست و پنج عضو پیشنهادی به چهل و 
هفت عضو، مبنای قرار گرفتن تقسیم جغرافیایی، ایجاد تعدیل در سهمیه های جغرافیایی 
از طریق افزایش تعداد س���همیه  ی گروه آس���یا و آفریقا به سیزده کشور و در مقابل کاهش 
سهمیه ی سایر گروه های جغرافیایی، انتخاب اعضای شورا براساس اکثریت مطلق اعضای 
مجمع عمومی و نه اکثریت دو سوم از جمله تغییرات ایجاد شده ی منفی در این حوزه به 
شمار می رود  که به تضعیف شورای حقوق بشر در همان قدم اول انجامید؛ چرا که اکثریت 
مطلق اعضای )بیست و شش عضو( شورای حقوق بشر را کشورهای آسیایی و آفریقایی 
تشکیل می دهند.1 این کشورها با ایجاد یک بلوک قوی و با حمایت کوبا، چین و روسیه به 

کنترل شورا مبادرت می کنند. 
بیست و یک عضو دیگر شورا به ترتیب عبارت اند از: آمریکای التین و  کارائیب هشت 

کرسی، اروپای غربی و دیگران هفت کرسی، اروپای شرقی شش کرسی.
در ابتدا قرار بود تصمیمات ش���ورای حقوق بشر از ضمانت اجرای قدرتمندی برخوردار 
باش���د، اما در آخرین سند تنها به توصیه و گزارش اکتفا شده که در مقایسه با انتظارات و 
پیشنهادهای اولیه مبنی بر دادن ضمانت ها و ابزارهای اجرایی ضعیف تر به نظر می رسد. 
کمیسیون حقوق بشر نیز از هیچ گونه مکانیزم اجرایی و ضمانت الزام آوری برخوردار نبود. 

نکات مثبت 	. 
هرچند در قطع نامه ی تأسیسی شورای حقوق بشر برخالف کوشش های به عمل آمده بند 
مربوط به ارتباط نقض گسترده ی حقوق بشر با فصل هفتم منشور ملل متحد )تهدید صلح 
و امنیت بین المللی(2 درج نش���د اما روند و سمت و س���وی بین المللی به گونه ای است 
1- نگاهی به آرای به دس���ت آمده در س���ال 200۶ نش���ان می دهد که هفت کشوری که بیش ترین رأی را برای عضویت در شورا به دست آوردند، 
آفریقایی هستند  که رعایت موازین حقوق بشر در آن ها با سطح استاندارد بنی المللی فاصله دارد. این کشورها عبارت بودند از غنا با صد و هشتاد و 
سه رأی، زامبیا با صد و هشتاد و چهار رأی، سنگال با صد و هشتاد و یک رأی، آفریقای جنوبی با صد و هفتاد و نه رأی، مراکش با صد و هفتاد 
و هشت رأی، مایل با صد و هفتاد و هشت رأی و گابن با صد و هفتاد و پنج رأی. هم چننی در رأی گریی ماه می 200۷ برای ورود اعضای جدید 
به شورای حقوق بشر در حایل که ماداگاسگار صاحب صد و هشتاد و دو رأی، اندونزی صد و هشتاد و دو رأی، آنگوال صد و هفتاد و دو، قطر 
صد و هفتاد و نه رأی، نیکاراگوئه، صد و هفتاد و چهار رأی شدند، کشورهایی چون هلند، دانمارک، ایتالیا با کسب ضد و بیست و یک، صد و 

  http://www.un.org/ga/61/elect/hrc.چهارده و صد و چهارده رأی به عضویت شورا در آمدند
جمهوری اسالمی در سال 200۶ تنها پنجاه و هشت رأی به دست آورد و در سال 2010 برای جلوگریی از یک شکست دیگر درخواست عضویت 

خود را پس گرفت. 
2- فصل هفتم منشور ملل متحد از ماده ی 3۹ تا ۵1 به موضوع »اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز« پرداخته است. 

ماده ی 3۹- شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت 
که برای حفظ یا اعاده ی صلح و امنیت بنی المللی به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 32 باید مبادرت شود. 

ماده ی 41- ش���ورای امنیت می تواند تصمیم بگرید که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگریی نریوی 
مسلح نباشد الزم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل  اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف 
ساخنت تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط 

سیاسی باشد.   
ماده ی 42- در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد  که اقدامات پیش بینی شده در ماده ی 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد  که کافی 
نیست می تواند به وسیله ی نریوهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده ی صلح و امنیت بنی المللی ضروری است مبادرت 
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که تحقق چنین ارتباطی در آینده محتمل به نظر می رس���د. چرا که قطع نامه ی تأسیس���ی 
شورای حقوق بشر نیز با اشاره به این که »توسعه،صلح، امنیت و حقوق بشر ستون های نظام 
ملل متحد به ش���مار می روند و کاماًل در هم تنیده اند و به طور متقابل یک دیگر را تقویت 

می کنند.« این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. 
یکی از دغدغه های کشورهای ناقض حقوق بشر مانند جمهوری اسالمی ایجاد ارتباط بین 
نقض حقوق بشر و به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی است. تأکید روی موضوعاتی 
هم چون »حق حمایت« Right to Protection 1 که براساس آن اجازه ی مداخالت بین المللی 
 در خصوص حمایت از حقوق بش���ر فراهم می شود، و تأکید بر مفهوم »امنیت انسانی«

 Human Security 2 باعث هراس کشورهایی است که بطور سیستماتیک و مداوم به نقض 
حقوق شهروندان خود مبادرت می کنند.

با توجه به تصریح رس���یدگی به وضعیت های ناقض حقوق بش���ر در قطع نامه ی مصوب 
سازمان ملل و تشدید ابعاد نظارتی شورا، دوره ی دشوارتری برای کشورهای متهم به نقض 
حقوق بشر پیش بینی می شود. در نگاه این دسته از  کشورها برگزاری نشست شورای امنیت 

جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در میانمار سرآغاز چنین روندی است. 
ایجاد ارتباط میان حقوق بش���ر و صلح و امنیت بین المللی در آینده مشکالت زیادی را برای 
کش���ورهای ناقض حقوق بشر فراهم ساخته و باعث خواهد شد وضعیت این قبیل کشورها در 

صورت عدم بهبود به شورای امنیت ارجاع شده و با پی آمدهای ناگواری مواجه شوند.  
براساس قطع نامه ی تأسیسی، شورای حقوق بشر موظف به همکاری حقوق بشری با دولت ها، 
سازمان های منطقه ای، نهادهای ملی حقوق بشری و نهادهای مدنی است. لذا برخالف کمیسیون 
حقوق بشر که حجم عمده ی ارتباط ها و تماس هایش با دولت ها بود، شورای حقوق بشر عالوه 
بر دولت ها با نهادهای ملی حقوق بشری، سازمان های غیردولتی، آژانس های تخصصی و سایر 
نهادهای مدنی در ارتباط و تماس مستمر خواهد بود و این به معنای کاستن از نقش دولت ها و 
گستره ی حاکمیت آن هاست. هر چند  کماکان این دولت ها هستند  که بیش ترین میزان مسئولیت 

و تاثیر گذاری بر وضعیت حقوق بشر را دارند. 
یکی از دیگر از نکات مهم سند تأسیسی شورای حقوق بشر، ابقای وضعیت حقوق بشر  کشوری 
در کنار بررسی ادواری جهانی (UPR) است. بر این اساس شورای حقوق بشر وظیفه ی ایجاد 

کند. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نریوهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد. 
1- حق حمایت (Right to Protection): اگر در داخل کشوری افراد و گروه ها به کمک بشردوستانه نیاز داشته باشند و دولت متبوع شان قادر  
به تأمنی این نیاز نباشد، سازمان ملل متحد و یا حتی کشورهای دیگر می توانند بدون اجازه ی آن کشور، به افراد و گروه های مذکور کمک کنند. به 

این عمل (Responsibility to Protect)  مسئولیت برای حمایت هم می گویند. 
2- امنیت انسانی (Human Security):  انسان ها باید در درون کشورشان امنیت داشته باشند و اگر دولت متبوع شان نتواند امنیت آن ها را 

فراهم کند، جامعه ی بنی المللی حق دارد در آن کشور دخالت امنیتی کند.
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مأموریت های جدید و یا تمدید وضعیت های کشوری گذشته و یا توقف آن ها را عهده دار است. 
نقض گس���ترده ی حقوق بش���ر و آزادی های بنیادین و عدم همکاری الزم و مستمر با بررسی 
ادواری جهانی می تواند منجر به پیشنهاد صدور قطع نامه  ی کشوری و متعاقباً تعیین گزارشگر 

ویژه ی کشوری شود. 
شورای حقوق بشر برخالف کمیسیون حقوق بشر، ارگانی دائمی محسوب می شود که در طول 
س���ال سه بار تشکیل جلسه می دهد. در حالی که کمیسیون سالی یک بار به مدت شش هفته 
در ماه های مارس و آوریل تشکیل جلسه می داد. اگر چه کمیسیون نیز قابلیت تشکیل جلسات 

فوق العاده را داشت، اما  به ندرت از آن استفاده می کرد. 
به عالوه، در زمان حیات کمیسیون حقوق بشر، بسیاری از دولت ها در آستانه ی اجالس ساالنه ی 
کمیس���یون به اقدامات تبلیغاتی و ص���وری مبادرت می ورزیدند. برای مث���ال، آن ها به آزادی 
گس���ترده ی زندانیان سیاس���ی مبادرت می ورزیدند تا از این طریق مانع بررسی دقیق وضعیت 
حقوق بشر در  کشور خود شوند، )مکانیزم قدرتمندی برای اجبار این کشورها به عمل کردن به 

تعهدات شان تا اجالس بعدی کمیسیون وجود نداشت(.
اگر کشوری که عضو شورای حقوق بشر باشد، خود ناقض حقوق بشر گردد، می توان با دو سوم 
آرا آن کشور را از شورا اخراج کرد. 1 در حالی که در کمیسیون فرآیند اخراج در نظر  گرفته نشده 

بود و دولت های ناقض حقوق بشر در عضویت این کمیسیون باقی می ماندند. 
اقدامات و مصوبات پنج سال گذشته ی شورای حقوق بشر نشان داده است که انتظار چندانی از 
شورای جدید  التأسیس نمی توان داشت و این نهاد هم سیاست های کمیسیون حقوق بشر را دنبال 

می کند و هم چنان از نقاط ضعف آن رنج می برد. 

کمیته ی مشورتی شورای حقوق بشر 2
کمیته ی مش���ورتی، نهاد وابسته به ش���ورای حقوق بشر است که جای کمیسیون فرعی ترویج و 
حمایت از حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر را گرفت و به عنوان مرکز مشاوران برای شورا، با تمرکز 
بیش تر بر مشورت مبتنی بر پژوهش و مطالعه به روش و شکل مورد تقاضای شورا انجام وظیفه 
می کند. کمیته ی مشورتی در حالی که قادر به تصویب قطع نامه یا تصمیم  نیست یا بدون اجازه ی 

شورا نمی تواند نهادهای وابسته به وجود آورد، می تواند به شورا پیشنهاد دهد: 
کمیته ی مشورتی از هجده کارشناس تشکیل شده که به نسبتی متناسب از پنج گروه منطقه ای 

1-با توجه به بلوک بندی های داخل سازمان ملل، حصول دو سوم آرا به سختی امکان پذیر است. اما مجمع عمومی در پی درخواست شورای 
حقوق بشر از آن برای تعلیق عضویت دولت لیبی در شورا (A/HRC/S-15/1)، در اقدامی بی سابقه با تصویب قطع نامه ی 1 مارس 2011 که با 

آتفاق آراء اتخاذ گردید، عضویت دولت لیبی را در شورای حقوق بشر به حال تعلیق در آورد.
2-www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/FACTSHEET_OUTCOMES_FINAL.pdf
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سازمان ملل )آفریقا، آسیا، اروپای شرقی، آمریکای التین، کارئیب و اروپای غربی و دیگران( 
انتخاب می شوند. اعضا به عنوان شخصیت های مستقل برای دوره ی سه ساله خدمت می کنند 
و فقط یک بار دیگر می توانند انتخاب شوند. اعضای کمیته ی مشورتی هر سال در دو جلسه 
در مجموع تا ده روز  کاری گرد هم می آیند و می  توانند با تأیید ش���ورا جلسات ویژه ی دیگری 

تشکیل دهند. 

UPR مکانیزم جهان شمول بررسی ادواری جهانی
 بررسی ادواری جهانی فرآیندی منحصر به فرد است که هر چهار سال یک بار به بررسی سوابق 
حقوق بشر کشورهای عضو س���ازمان ملل متحد می پردازد. شورای حقوق بشر از طریق بررسی 
ادواری جهانی انجام تعهدات و الزامات حقوق بشر هر صد و نود و دو  کشور عضو سازمان ملل 

را تا سال 2011 بررسی می کند.1  
بررس���ی ادواری جهانی طی قطع نامه ی ۶0/2۵1 مجمع عمومی سازمان ملل در 1۵ مارس 200۶

تحت شورای حقوق بشر تأسیس گردید. 2 

بررسی ادواری جهانی یکی از ارکان اصلی شورای حقوق بشر می باشد که تعهدات دولت ها را 
یادآوری کرده و آن ها را به اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی فرا می خواند. هدف نهایی این 
مکانیزم نوین، بهبود وضعیت حقوق بشر در همه ی کشورها و اشاره به نقض حقوق بشر صورت 

گرفته در مناطق مختلف می باشد. در حال حاضر مکانیزم حقوق بشری دیگری وجود ندارد.
بررس���ی ادواری یک مکانیزم مشارکتی و مبتنی بر گفتگوی متقابل بین دولت مورد بررسی و 
دولت های عضو و ناظر شور است. شایان ذکر است هدف از بررسی ادواری تکمیل و نه موازی 

کاری با نهادهای اجرایی حقوق بشر است. 
بررس���ی ادواری جهان���ی که بر مبنای دوره ای چهارس���اله فعالیت می کن���د از چند مرحله، از 
جمله آماده کردن اس���نادی که بررسی ها بر آن ها استوار است، خود بررسی، و پی گیری نتایج و 

توصیه  های ناشی از بررسی ها تشکیل شده است. 
شرکت سازمان های بین دولتی منطقه  ای، نهادهای ملی حقوق بشر، و نمایندگان جامعه ی مدنی 
شامل سازمان های غیردولتی، مدافعان حقوق بشر، نهادهای دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی، 

در مراحل مربوط به مناسب فرآیند بررسی پیش بینی شده است. 

1-  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
2- http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf
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فرآیند بررسی ادواری جهانی
قطع نامه ی ۵/1 1 شورای حقوق بشر جریان بررسی و ادواری بودن آن را شرح  می دهد. 

بررس���ی ادواری جهانی بر مبنای یک دوره ی چهارس���اله فعالیت می کند و شامل چند مرحله 
است: 
 آماده کردن اطالعات برای بررسی ها	. 

ش���امل اطالعات کش���وری، از جمله اطالعات ارائه شده به وسیله  ی کشور تحت بررسی 
)گزارش ملی(. اطالعات مکتوب ارائه شده نبایستی از بیست صفحه بیش تر باشد. 

گردآوری مجموعه ای از اطالعات موجود در گزارش های هیأت های مربوط به معاهدات، 
روش های ویژه، )نمایندگان دبیرکل(، ش���امل مشاهدات و اظهار نظرهای کشور مربوطه و 
س���ایر اسناد رسمی سازمان ملل درباره ی کشور تحت بررسی که از سوی دفتر  کمیساریای 
عالی حقوق بشر سازمان ملل تهیه می شود؛ این اسناد نبایستی بیش تر از ده صفحه باشد. 

خالصه ای از اطالعات معتبر و قابل اطمینان تسلیم ش���ده از سوی عوامل ذینفع دیگر )از 
جمله فعاالن جامعه ی مدنی( که آن نیز از سوی کمیساریا تهیه می شود؛ اطالعات مزبور نیز 

نبایستی بیش تر از ده صفحه باشد. 

گروه کاری بررسی ادواری جهانی	. 
گروه کاری در سه جلسه دو  هفته ای که هر سال در ژنو تشکیل می دهد چهل و هشت کشور 

را بررسی می کند )شانزده کشور در هر جلسه(: 
با کشور تحت بررسی به گفتگوی تعاملی می پردازد؛

گروهی تشکیل شده از سه گزارشگر )ترویکا- سه گانه( که از میان اعضای شورا انتخاب 
شده اند؛ بررسی هر کشور را تسهیل می کنند؛ 

گ���زارش توصیه ها، نتیجه گیری  ه���ا و وعده  های داوطلبانه را تا کس���ب تکلیف )به طور 
مشروط( تصویب می کند؛

کشور بررسی شده در این مرحله یا بعد )حداکثر در جریان جلسه ی عادی شورا( نظر خود 
را در باره ی حمایت یا عدم حمایت از توصیه ها اعالم می کند. 

  جلسه ی عادی شورای حقوق بشر	. 
شورا هر سند را طی یک ساعت بررسی می کند.

به کشور رسیدگی شده،  کشورهای عضو و ناظر شورا و دیگر عوامل ذینفع پیش از تصویب 
1- http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc

الف.
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سند نتیجه، فرصت اظهارنظر داده می شود. 
شورا سند نتیجه را در پایان هر بررسی به وسیله ی گروه  کاری تصویب می کند. 

رسیدگی به تصویب سند نتیجه بررسی ادواری جهانی به وسیله ی شورا معمواًل در جلسه ی 
عادی بعدی آن.

 اجرای نتایج د. 
نتیجه ی بررسی ادواری جهانی باید در درجه ی اول به وسیله ی کشور مربوطه و در صورت 

اقتضا، به وسیله ی سایر عوامل ذینفع از جمله جامعه  ی مدنی به اجرا در آید. 
پی گیری گزارش بررس���ی که در طول دومین دوره )201۵- 2012( انجام خواهد شد باید بر 

اجرای توصیه های بررسی پیشین متمرکز باشد.
جامعه ی بین المللی در اجرای توصیه ها و نتیجه گیری ها درباره ی ایجاد امکانات و ارائه ی 

کمک های فنی با رضایت و مشورت کشور مربوطه یاری خواهد  کرد. 
شورای حقوق بشر در زمینه ی رسیدگی به نتایج بررسی ادواری جهانی، در باره ی هرگونه 

پی گیری ویژه، در صورت نیاز تصمیم خواهد گرفت. 
شورا هر مورد از عدم همکاری مداوم با مکانیزم بررسی ادواری جهانی را، پس از انجام 
کلیه ی تالش ها برای تشویق کشوری به همکاری، به صورت متقضی بررسی خواهد  کرد. 

اصول و اهداف راهنمای بررسی ادواری جهانی
 اصولی که در مراحل مختلف بررسی ادواری جهانی در نظر گرفته می شوند عبارت اند از: 

ترویج جهان شمولی، استقالل، تفکیک ناپذیری همه ی اجزای حقوق بشر؛	 
مکانیزم مشارکتی هدفمند و مبتنی بر اطالعات موثق و  گفتگوی متقابل؛ 	 
تضمین پوشش همگانی و برخورد یک سان با همه ی دولت ها؛	 
رویه ی بین دولتی، و عملی؛	 
مشارکت دادن کشور تحت بررسی؛ 	 
تکمیل و نه دوباره کاری دیگر مکانیزم های حقوق بشری؛	 
عمل به روش���ی بی طرفانه، شفاف، غیرگزینشی، س���ازنده، بدون مقابله جویی و پرهیز از 	 

سیاست زدگی؛ 
طوالنی نبودن بیش از حد و طاقت فرسا نبودن دستور کار شورا برای کشور تحت بررسی؛	 
واقع گرایی و هدر ندادن وقت و منابع انسانی و مالی؛	 
عدم کاهش توانایی شورای حقوق بشر برای نشان دادن واکنش به وضعیت های اضطراری 	 



114

حقوق بشر؛ 
گنجاندن دیدگاه جنسیتی؛	 
در نظر  گرفتن سطح توسعه و محدودیت های کشورها؛	 
تضمین ش���رکت همه ی عوامل ذینفع مربوطه از جمله سازمان های غیردولتی، بر اساس 	 

قطع نامه ی 2۵1/ ۶0 مجمع عمومی و قطع نامه ی 1۹۹۶/31 شورای اقتصادی و اجتماعی و 
اجرای تصمیمات احتمالی شورای حقوق بشر در این زمینه.

اهداف بررسی ادواری جهانی شامل
بهبود وضعیت حقوق بشر در هر  کشور؛	 
اجرای وظایف و تعهدات کشور مربوطه در زمینه ی حقوق بشر و ارزیابی تحوالت مثبت و 	 

چالش هایی که با آن روبرو است؛ 
افزایش توانایی و امکانات و  کمک رسانی فنی به آن  کشور، با مشورت و رضایت  کشور فوق؛ 	 
تعمیم و مطرح کردن بهترین روش ها بین کشورها و سایر عوامل ذینفع؛ 	 
پشتیبانی از همکاری در ترویج و حمایت از حقوق بشر؛	 
تش���ویق همکاری و مش���ارکت با شورا، هیأت های حقوق بش���ر و دفتر کمیساریای عالی 	 

حقوق بشر. 
دو مکانیزم مالی صندوق اعتباری داوطلبانه ی بررسی ادواری جهانی، و صندوق داوطلبانه ی 
مالی و  کمک های تخصصی بمنظور تس���هیل مش���ارکت کش���ورهای در حال توسعه )به ویژه 

کشورهایی با حداقل توسعه( در مکانیزم بررسی ادواری جهانی ایجاد شده است.
 

اسناد مبنا برای بررسی ادواری جهانی 
مشور سازمان ملل متحد؛	 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر؛	 
اسناد و مصوبات حقوق بشری )میثاق ها، کنوانسیون ها و سایر معاهدات( که دولت مورد 	 

بررسی عضو آن هاست؛
پیمان ها و تعهدات داوطلبانه ی کشور مربوطه؛	 
قوانین بین المللی بشردوستانه که قابلیت اجرا دارند.	 
رویه های ویژه ی شورای حقوق بشر 1	 

»رویه های ویژه« نام کلی مکانیزم هایی اس���ت که از س���وی کمیس���یون حقوق بشر ایجاد شد 
1- Special Procedures
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و ش���ورای حقوق بش���ر ادامه ی آن ها را به عهده گرفت تا به وضعیت ویژه  ی کشوری یا مسائل 
موضوعی حقوق بش���ر در همه جای جهان رسیدگی کند. 1 در حال حاضر سی و سه مأموریت 
موضوعی و ُنه مأموریت کشوری وجود دارد.2 دفتر  کمیساریای عالی حقوق بشر مسئولیت فراهم 
آوردن پرسنل، پژوهش و پشتیبانی الزم برای انجام مأموریت ها را به عهده دارد. ویژگی اساسی 
رویه های ویژه ی توانایی آن ها به نشان دادن واکنش سریع به ادعاهای نقض حقوق بشر در حال 

وقوع در هر زمان و در همه ی جای جهان است. 

مأموریت  »رویه های ویژه« معمواًل مأموران را موظف می کند بر وضعیت حقوق بشر در  کشورها 
یا سرزمین های ویژه )مأموریت های کشوری( یا بر پدیده های عمده ی نقض حقوق بشر در جهان 
)مأموریت های موضوعی( نظارت کنند و درباره ی آن ها مشورت و توصیه و گزارش علنی ارائه 
دهند. با اتکا به »رویه های ویژه« ی فعالیت های مختلفی از جمله پاس���خ به شکایات افراد، 
انجام مطالعات، ارائه ی مشاوره در مورد همکاری های فنی در سطح کشور ، و درگیر شدن در 

فعالیت های کلی تبلیغاتی انجام می شود. 

مأموریت هر »رویه ی ویژه« در قطع نامه ای که آن را به وجود آورده تعریف شده است. »رویه   های 
ویژه« یا به صورت فردی )گزارشگر ویژه، نماینده ی ویژه ی دبیر کل و یا کارشناس مستقل( و یا 
به صورت یک گروه کاری معمواًل تشکیل شده از پنج عضو اصلی )یکی از هر منطقه( هستند. 
کسانی که مأموریت های محوله از سوی »رویه های ویژه« را انجام می دهند حقوق و یا پاداش 
مالی برای کاری که انجام می دهند دریافت نمی کنند. »مأموریت های موضوعی« هر سه سال و 
»مأموریت های کشوری« هر سال تمدید می شوند مگر این که شورای حقوق بشر تصمیم دیگری 

بگیرد. 3

دولت جمهوری اس���المی تالش بس���یاری به خرج داد تا بلکه بتواند عوام���ل خود را در این 
مکانیزم ها نفوذ دهد. به علت سابقه ی نقض شدید حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسالمی 
و بی اعتباری این دولت در سطح  بین المللی، تالشش برای معرفی دیپلمات های ایرانی به عنوان 
گزارش���گر ویژه یا کارشناس مستقل به جایی نرسید اما از آن جایی که اعضای گروه های کاری 
بنا به سهمیه ی مناطق جغرافیایی انتخاب می شوند دولت جمهوری اسالمی از سهمیه ی آسیا 
استفاده کرده و با رایزنی های پش���ت پرده در دوران خاتمی توانست سعید رجایی خراسانی و 

1-www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/FACTSHEET_OUTCOMES_FINAL.pdf
2- در بخش پیوست ها لیست مأموریت های موضوعی و کشوری آمده  است. 

3-http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
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سیدمحمد هاشمی را در گروه های کاری مفقودین قهری و بازداشت های خودسرانه جای دهد 
که پس از پایان دوران مأموریت سه ساله شان دوباره انتخاب نشدند.  

وظایف مأموریت داران 1»رویه های ویژه«
درباره ی وضعیت حقوق بشر از منابع گوناگون اطالعات دریافت و و اطالعات دریافتی 	 

را تجزیه و تحلیل می کنند؛
با شرکا-اعم از دولتی و غیردولتی- در داخل و خارج سازمان ملل اطالعات را مبادله 	 

و مطرح می کنند؛ 
از دولت ها خواهان توضیح درباره ی نقض های ادعایی می شوند )غالباً به صورت فوری( 	 

و در ص���ورت لزوم از آن ها می خواهند تدابیر حمایت���ی الزم را برای تضمین یا اعاده ی 
برخورداری مردم از حقوق بشر به اجرا درآورند؛

هنگامی که ش���رایط ویژه ایجاب کند نگرانی های خود را از طریق رسانه ها یا بیانیه های 	 
عمومی ابالغ و اعالم می کنند؛

درباره ی فعالیت های عادی بر اس���اس مأموریت های خود، دیدار از کشورها و روندهای 	 
موضوعی معین به شورای حقوق بشر و در صورت لزوم به مجمع عمومی و در بعضی موارد 

به شورای امنیت گزارش و توصیه و پیشنهاد می دهند؛
برای تدوین معیارها و ضوابط مقتدرانه در مورد حوزه ی موضوعی مأموریت خود همکاری 	 

می کنند و می توانند درباره  ی مسائل ویژه نظر کارشناسی حقوقی ارائه دهند. 
دیدارهای کشوری یا دیدارهای میدانی ) با مأموریت های کشف واقعیت( ابزاری مهم در 	 

اختیار مأموریت داران رویه های ویژه است. مأموریت داران معمواًل با ارسال نامه ای برای 
یک دولت درخواس���ت دیدار از آن کش���ور را می کنند و تا چنان چه دولت موافقت کند 
دعوت نامه ای بفرس���تد. تا سپتامبر 200۸ بیش از شصت کشور »دعوت نامه های دائمی« 
صادر کرده  اند. این کش���ورها آمادگی خود را برای پذیرفتن هر مأموریت دار رویه  های ویژه 

اعالم کرده اند.  
هر فرد می تواند اطالعات موثق و قابل اعتماد درباره ی نقض حقوق بشر به مأموریت داران 	 

رویه های ویژه  بدهد. پیام های ارسالی و دریافتی معمواًل محرمانه است و محرمانه می ماند 
تا وقتی که گزارش مأموریت داران به ش���ورای حقوق بش���ر علنی شود 2 مگر این که مأمور 

تصمیم بگیرد در مواردی بیانیه ی علنی صادر کند. 

1-Mission Holder
2- نام قربانیان ادعایی به استثنای کودکان، قربانیان خشونت جنسی یا  گروه های معنی در گزارش ها ذکر می شود. 
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چگونگی انتخاب مأموریت داران »رویه های ویژه«
مأموریت داران »رویه های ویژه« در حال حاضر هرگاه که نیاز باشد به صورت موقت توسط یک 
قطع نامه ی شورای حقوق بشر منصوب می شوند. آن ها به وسیله ی رئیس شورای حقوق بشر و 

پس از مشاوره با  کشورهای عضو پنج گروه منطقه ای شورا انتخاب می شوند. 
با این حال بنا به درخواس���ت مجمع عمومی س���ازمان ملل، شورای حقوق بشر گروه کاری را به 

منظور بررسی و بهبود سیستم »رویه های ویژه« ایجاد  کرده است. 

تفاوت بین انواع مختلف عناوین
به طور رسمی عناوین مختلف مانند  کارشناس مستقل، گزارشگر ویژه و نماینده ی ویژه حاکی از 

یک سلسله مراتب اداری نیست و هیچ  یک موقعیت قوی تری نسبت به دیگری ندارد.
با این حال، بسیاری معتقدند  که نمایندگان ویژه با نفوذتر از  گزارشگران ویژه و  کارشناسان مستقل 
هستند چرا که به طور مستقیم به مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش می دهند. در 

واقع تفاوت عناوین نتیجه ی مذاکرات سیاسی در سازمان ملل است. 

کارشناسان مستقل: در واقع دو نوع کارشناس مستقل وجود دارد. کارشناسان مستقل ممکن 
اس���ت توس���ط دبیر کل س���ازمان ملل به منظور انجام یک کار خاص منصوب شوند. ماهیت 
»استقالل« آن ها به این معنی است که آن ها عقاید سازمان ملل و یا هیچ دولتی را نمایندگی 
نمی کنند. این کارشناس���ان مستقل را نبایس���تی با هجده کارشناسی که کمیته ی حقوق بشر یا  
کمیته ی حقوق کودک و دیگر  کمیته هایی که نهادهای معاهده  های حقوق بش���ر را تش���کیل 

می دهند یکی گرفت. 

گزارشگر ویژه: گزارشگر ویژه عنوانی نیست که صرفاً توسط سازمان ملل مورد استفاده قرار 
گیرد. برای مثال گزارش���گران ویژه  ای برای اتحادیه آفریقا نیز وجود دارند. اما همه ی آن ها به 
نظارت و تحقیق در امر حقوق بشر مشغول هستند. این گزارشگران می توانند ویژه ی کشورهای 
ناقض حقوق بشر باشند مانند  گزارشگر ویژه ی نقض حقوق بشر در کره شمالی، ایران، برمه و ... 
یا گزارشگر ویژه ی موضوعی خاص باشند مانند  گزارشگر ویژه ی شکنجه، اعدام  های غیرقضایی 

و ...

نماینده ی ویژه: نمایندگان دبیرکل و برخی از کارشناسان مستقل توسط دبیرکل ملل متحد و 
به پیشنهاد کمیساریای عالی حقوق بش���ر انتخاب می شوند. با وجود آن که سازمان ملل وجود 
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سلسله مراتب را انکار می کند اغلب تصور می شود نمایندگان ویژه دارای مقام ارشد تری نسبت 
به بقیه هستند چرا که آن ها به طور مستقیم به مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش 
می دهند و ممکن است مأموریت کشوری و یا مأموریت موضوعی خاصی را عهده دار شوند.  



بررسی پرونده ی حقوق بشر جمهوری اسالمی
 در جلسه ی گروه کار بررسی ادواری جهانی 

از زمان تاسیس شورای حقوق بشر در سال 200۶ جمهوری اسالمی ایران علیرغم نقض فاحش 
و مستمر حقوق بشر هر بار از محکومیت نجات یافت. »خبرنگاران بدون مرز« پیش از آغاز به 
کار اجالس شورای حقوق بشر در بهمن ماه 13۸۸، خبر داد که »در اسفند ماه 1۳۸۶ پرونده ی 
وضعیت حقوق بشر در ایران برای اولین بار در این نهاد طرح اما در پشت درهای بسته بایگانی 
شد و به نشست عمومی راه نیافت. در فروردین ماه 1۳۸٧ از چهل و هفت کشور عضو شورای 
حقوق بشر بیست و پنج کشور به عدم بررسی وضعیت ایران رای دادند و جمهوری اسالمی با 
سوءاس���تفاده از نزدیکی های مذهبی و جغرافیایی با برخی کشورها و زد و بند با »دوستان و 

همسایگان« باز هم از »مصونیت« بهره مند شد.«1
»گزارش گران بدون مرز« با اشاره  به سرکوب خونین پس از انتخابات 22 خرداد 13۸۸ اعالم 
کرد: »کش���ورهایی که در برابر سرکوب خونین هشت ماه گذشته در ایران سکوت می کنند در 
ارتکاب این جنایات شریک هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل به هنگام بررسی پرونده ی 

ایران باید به مسئولیت  خود عمل کند و نباید اعتبار این نهاد بار دیگر خدشه دار شود.« 2
1- http://www.human-rights-iran.org/view.php?objnr=1263

2- پیشنی.
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موضوع چگونگی ارتباط ایران با ش���ورای حقوق بشر و موضوع عضویت جمهوری اسالمی 
ای���ران در آن ش���ورا از چن���ان اهمیتی برای جمهوری اس���المی برخوردار ب���ود که »معاونت 
پژوهش های روابط بین الملل« مجمع تشخیص مصلحت در خردادماه 13۸۹ گزارشی را تحت 
عنوان »شورای حقوق بشر و موضوع عضویت جمهوری اسالمی ایران« انتشار داد. »در این 
گزارش راهبردی، ضمن اشاره ی مختصری به جایگاه، ترتیب و فعالیت های شورای حقوق بشر، 
راهبردهایی در خصوص نحوه تعامل« دولت جمهوری اسالمی با آن شورا ارائه گردیده است.1

گروه  کار بررسی ادواری جهانی، که مطابق با قطع نامه ی ۵/1 شورای حقوق بشر تشکیل شده 
است، در جلسه ی یازدهم خود که در تاریخ 1۵ فوریه 2010 برگزار شد بررسی پرونده ی حقوق بشر 
جمهوری اسالمی را در دستور کار خود قرار داد. در جلسه ای که در تاریخ هفدهم فوریه ی 2010 
برگزار ش���د  گروه   کار متشکل از سه کشور مکزیک، پاکستان و سنگال  که در تاریخ ۷ سپتامبر 
200۹ به منظور  تسهیل بررسی پرونده ی ایران انتخاب شده بودند  گزارش خود را درباره ی ایران 

به تصویب رساند. 
انتخاب این س���ه کشور که دارای روابط حس���نه ای با جمهوری اسالمی هستند حاکی از جو 
عمومی شورا برای تعامل با جمهوری اسالمی است. دو کشور پاکستان و سنگال بطور سنتی به 
قطع نامه های نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسالمی رأی منفی  داده و مکزیک غالبًا 

رأی ممتنع می داد. 2
مطابق پاراگراف پانزده پیوست قطع نامه ی ۵/1، اسناد زیر برای بررسی ایران منتشر شد:

 گ���زارش ملی ارائه ش���ده/ ارائه ی مکتوب تهیه ش���ده مطابق پاراگراف پان���زده )الف(أ. 
(A/HRC/WG.6/7/IRN/1)؛

مجموعه ی تهیه شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطابق ب. 
پاراگراف پانزده )ب( (A/HRC/WG.6/7/IRN/2)؛ 

متن خالصه ی آماده ش���ده از سوی دفتر کمیساریای  عالی حقوق بشر مطابق با پاراگراف ج. 
 (A/HRC/WG.6/7/IRN/3) )پانزده )ج

لیستی از س���ؤاالت مربوط به موارد نقض حقوق بشر در ایران از قبل توسط کشورهای آلمان، 
آرژانتین، بلژیک، چک، دانمارک، ایرلند، ژاپن، لیختن اش���تاین، لیتوانی، هلند، نروژ، لهستان، 
سوئد، انگلیس و ایرلند شمالی3 تهیه شده بود که توسط سه کشور مکزیک، سنگال و پاکستان به 

1-www.csr.ir/Departments.aspx?lng=fa&abtid=06&&depid=45&&semid=2139
2-پاکستان در جریان کمیسیون حقوق بشر غالباً نقش البی جمهوری اسالمی علیه قطع نامه ی نقض حقوق بشر را بازی می کرد و عبدالله واد رئیس 
جمهور سنگال در جریان معاوضه ی علی  وکیلی راد قاتل بختیار و کلوتید رایس یک دخرت فرانسوی که در ایران دستگری شده بود به خاطر روابط 

حسنه اش با جمهوری اسالمی نقش میانجی را بازی کرد.  
3-lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/Iran.pdf

الف.
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جمهوری اسالمی ارائه شد. نکته ی حائز اهمیت آن که دولت های عضو »کنفرانس اسالمی«،1 
چپ آمریکای التین، و... هیچ سؤالی در این زمینه نداشتند. 

هیأت نمایندگی س���ی و سه نفره ی جمهوری اسالمی به ریاست محمد جواد الریجانی تحت 
عنوان دبیرکل ش���ورای عالی حقوق بشر قوه ی قضاییه2 در این اجالس شرکت داشت و ضمن 
استقبال از بررس���ی پرونده ی جمهوری اس���المی به عنوان فرصتی برای باالبردن آگاهی در 
مورد وضعیت حقوق بش���ر در این کشور، تأکید  کرد که انقالب اسالمی 1۹۷۹ به ایجاد نظامی 
دموکراتیک منجر شده است که نظم اجتماعی و مدنی آن مبتنی بر عقالنیت اسالمی است. این 
هیأت »موارد متعدد و روشن حقوق بشر« در قانون اساسی، مانند فصل هفتم و سوم »حقوق 
ملت« را مورد تأکید قرار داده و مدعی شد که ماده ی ۶ قانون اساسی تصریح می کند  که کلیه ی 
تصمیم گیری های مهم در تمام مسائل، از جمله نمایندگی در مراجع باال، می بایست بر رضایت 
مردم استوار باشد. قوه ی قضائیه، مجریه و مقننه در قانون اساسی مجزا از یک دیگر هستند و 
اصول الزم برای تضمین برخورداری از حداقل آیین دادرس���ی مورد تأکید قرار گرفته اس���ت. 
شورای عالی حقوق بشر قوه ی قضائیه که در سال 2001 به منظور باال بردن هم آهنگی در قوه ی 
قضائیه تشکیل شده بود، در سال 200۵ به باالترین نهاد با مسئولیت نظارت، بررسی و هدایت 

بخش های مختلف حقوق بشر تبدیل شد. 
این هیأت با اشاره به ترکیب متنوع قومی و مذهبی و تنوع سنت ها، آداب و رسوم و زبان در ایران، 
تجربه ی جامعه ی ایران را نمونه ای از یک »هم زیستی برادرانه و دوستانه« دانسته و ادعا کرد 
که به منظور پرورش این هم زیستی و اطمینان از بهره مندی تمام اتباع ایرانی از زیرساخت های 
یک سان برای توسعه، پروژه هایی در جهت ایجاد شغل، ارائه ی خدمات بهداشتی، آموزش و 
پرورش، و ارتقای حقوق مدنی و سیاس���ی جوامع قومی به اجرا درآمده است تا شاخص های 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در مناطق کم تر توسعه یافته بهبود ببخشد.
هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی هم چنین اظهار داشت که با توجه به چالش های پیش روی 
ایران، وضعیت حقوق بشر در این کشور به طور مداوم از سوی برخی از کشورهای غربی برای 

اعمال فشار سیاسی و پیش برد انگیزه های نهان سیاسی مورد سوءاستفاده قرار  گرفته  است. 
این هیأت ضمن متهم  کردن کشورهای خارجی به حمایت از تروریسم مدعی شد که حضور و 
عملیات گروه های تروریستی در مناطق مرزی ایران پس از حمله ی نیروهای ائتالف به کشورهای 

1-بر اساس یک مصوبه  ی کنفرانس اسالمی در دهه ی ۹0، دولت  های عضو موظف  هستند که در سطح بنی المللی برعلیه کشورهای عضو این 
»کنفرانس« به ویژه در ارتباط با نقض حقوق بشر رأی ندهند.   

2- این ش���ورا در داخل کش���ور تحت عنوان »ستاد حقوق بش���ر« قوه ی قضاییه عمل می کند و در مراجع بنی المللی تحت عنوان شورای عایل 
http://www.humanrights-iran.ir/news-17010.aspx حقوق بشر. نگاه کنید به
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همسایه ی ایران بطور قابل مالحظه ای افزایش یافته است. 
این هیأت اعالم داش���ت که »گروه های تروریستی« ضمن غارت اموال عمومی و خصوصی 

هزاران تن از شهروندان عادی ایرانی را به قتل رسانده ، مورد تهدید قرار داده، و یا ربوده اند. 
هی���أت ایران���ی اضافه کرد که پس از حمله به افغانس���تان توس���ط نیروه���ای ائتالف، تولید 
و قاچاق مواد مخدر به ش���دت افزایش یافته است به ش���کلی که امنیت و سالمت منطقه را 
تهدی���د می کند. این هیأت از به رس���میت نش���ناختن تالش های ایران و نب���ود حمایت های 
 مال���ی و فن���ی بین المللی کافی ب���رای جلوگیری از قاچ���اق مواد مخدر اظهار تأس���ف کرد. 
هیأت ایرانی در ادامه از تأثیر منفِی یک طرفه و اجباری دانس���تن همه ی ابعاد حقوق بشر و نیز 

تحریم های بین المللی توسط بعضی کشورهای غربی و شورای امنیت ابراز تأسف کرد.
هیأت نمایندگی جمهوری اس���المی بر همکاری مس���تمر و کامل خود با  کمیس���اریای عالی 
حقوق بشر و تعامل با همه ی روندهای ویژه تأکید  کرد. گزارشگران ویژه ی حقوق بشر متعددی از 
ایران بازدید  کرده اند و بازدید آتی آن ها نیز در دست بررسی است. ایران تا به حال پاسخ های به 
موقع و کاملی را به »دارندگان مأموریت« ارائه داده است. گزارش به »معاهده های حقوق بشر« 

در زمان مناسب ارائه شده و نتیجه ی گزارش ها نیز انتشار یافته است.
جمهوری اسالمی ایران مشارکت مؤثر خود در اجالس حقوق بشر از جمله در تنظیم استاندارد 
و ادبیات حقوق بشر را برجسته کرد و بر اهمیت روی کرد تعاملی و مشارکت جویانه و اجتناب از 

رویارویی، استانداردهای دوگانه و سیاسی کردن حقوق بشر تأکید ورزید. 

هیأت ایرانی سهم ایران در تصویب سه قطع نامه ی مجمع عمومی سازمان ملل »بهبود همکاری های 
بین المللی در زمینه ی حقوق بشر«، »حقوق بشر و اقدامات یک جانبه و قهری« و »حقوق بشر و 
تنوع فرهنگی« را مورد تأکید قرار داد و بر نقش ایران در کنفرانس سال 200۷ وزاری خارجه ی 

کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با موضوع حقوق بشر و تنوع فرهنگی تأکید  کرد.  
در سطح ملی، هیأت جمهوری اسالمی به نقش مجلس شورای اسالمی در ارتقای حقوق بشر 
از طریق قانون گذاری و ایجاد برنامه های جدید اش���اره کرد. این هیأت هم چنین ساختارهای 
حقوق بشری مجلس را توصیف کرد. از جمله مسائل حقوق بشری که به تصویب مجلس ایران 
رس���یده اند می توان به حقوق شهروندی، حقوق زنان و کودکان، اقلیت های قومی و مذهبی و 
افراد معلول، آزادی بیان، مقابله با قاچاق انس���ان و امنیت اجتماعی اشاره کرد. برنامه ریزی و 
تصوی���ب قوانین درباره ی حمایت از کودکان، نوجوانان و قربانیان جرم و جنایت، اصالحات 

قضایی و نیز اصالح قانون جزایی در حال حاضر در مجلس ایران در دست بررسی است. 1
1-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/56/PDF/G1012056.pdf?OpenElement
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دولت های هم سو با جمهوری اسالمی در خالل بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در راستای 
سیاس���ت به کار گرفته شده از س���وی این دولت به دفاع از رعایت حقوق بشر در ایران و بهبود 
وضعیت مردم آن هم پس از وقایع 22 خرداد ۸۸ پرداختند. در زیر به چکیده  ی مطالب نمایندگان 

این دولت ها در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره می شود. 1

نیکاراگوئ��ه نقش تمدن ایران را در ارتقای فرهنگ بش���ر برجس���ته کرد. این هیأت به 	 
دس���ت آوردهای انقالب اسالمی و پیشرفت های صورت گرفته اشاره کرد و نیز پای بندی 
ایران به پیمان های متعدد حقوق بش���ری را مورد تأکید قرار داد. دولت نیکاراگوئه اذعان 
کرد که خصوصیات تاریخی، فرهنگی و دینی به ویژه لزوم احترام ایران به قانون اسالمی 

شریعت می بایست در این گزارش مد نظر قرار گیرد.
برزیل از دست آورد ها در حوزه ی آموزش و پرورش، رفاه و از میان بردن فقر به خوبی یاد 	 

کرد. این کش���ور به دعوت جاری دولت ایران از »رویه ی ویژه« اشاره و اظهار امیدواری 
کرد که ایران بتواند برای درخواست های بازدید که به صورت تعلیق درآمده اند، تسهیالتی 
فراهم آورد. برزیل بدین موضوع نیز اشاره کرد که کشور ممکن است بتواند از همکاری با 
سازمان جهانی کار در مورد  کار  کودکان و  کودک های خیابانی بهره گیرد. برزیل موضوع 
تبعیض بر ضد زنان را نقل کرد و افزود  که س���طح باالی تحصیالت زن ها می بایستی در 
مورد بازار  کار و زندگی سیاسی ش���ان بذل توجه ش���ود. برزیل ایران را به گفتگوی درون 
کشوری و اجازه دادن به آزادی بیان تشجیع کرد. برزیل به این امر اشاره کرد که بهائی ها 
بایس���تی از همه ی حقوقی که دیگران دارند بهره مند باش���ند و رهبران شان از محاکمه ی 

مناسب برخوردار شوند.
کوبا به اقدامات ایران برای پیش���رفت، رفاه و حاکمیت ملی اشاره کرد. اظهار داشت که 	 

انقالب اسالمی امکان برسرنوش���ت خود مقدر بودن را فراهم کرد و به دیکتاتوری شاه 
که اس���لحه و فن آوری هسته ای، از غرب می گرفت پایان داد. کوبا بر داشتن یک نقشه ی 
اس���تراتژیک و فراگیر برای پیشرفت کش���ور که هدفش فراهم آوردن فرصت های کاری، 
آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت اجتماعی، مسکن و حقوق فرهنگی باشد تأکید، و به 
این مهم اشاره کرد که نود و پنج درصد ایرانی ها به سرویس های اولیه ی بهداشتی دسترسی 
دارند و حق آموزش و پرورش به اجرا گذاش���ته شده است. همه ی این ها علی رغم به کار 

بردن اقدامات دخالت گرانه و یک جانبه به مورد اجرا گذاشته شده است. 
ونزوئال ضمن اش���اره به بازس���ازی حاکمیت ملی توس���ط انقالب ایران به تحریم های 	 

1-  پیشنی.
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غیرمنصفانه  ی اقتصادی و اتهامات دائمی رس���انه ای علیه ایران توسط غرب اشاره کرد. 
ونزوئال با تأکید بر مساعی دولت جمهوری اسالمی در ارتقای حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی به سیاست های دولت در جهت بهبود خدمات بهداشتی و پزشکی به بخش  های 
آس���یب پذیر از طریق فراهم کردن مراقبت پزشکی مجانی برای دهات همراه با عرضه ی 
مش���وق هائی برای پزشکانی که در این مناطق کار  کنند و برقرار  کردن سهمیه ی تحصیلی 

برای ساکنین مناطق محروم اشاره کرد. 
نماینده ی دولت بولیوی قانون اساسی ای را که در رفراندوم سال 1۹۸0 به تصویب رسید 	 

و فصل مربوط به »حقوق مردم« را مطرح کرد و به این موضوع اش���اره کرد که مجلس 
انتخاب شده توسط رأی مستقیم مردم، دارای کمیته ی حقوق بشر بوده و با شرکت زنان و 
نمایندگان اقلیت های مذهبی، مجلسی فراگیر می باشد . او ایران را تشویق به افزایش تعداد 
زنان در مجلس کرد و تعهد این کش���ور را در متمم قانون مدنی برای برخورداری آنان از 
حق ارث مورد تأکید قرارداد. او هم چنین ایران را به مداومت در قطع تبعیض تشویق کرد.

نماینده ی بنگالدش پیش���رفت مربوط به آموزش، توجه به سالمتی وکاهش فقر را مورد 	 
تأیید قرارداد. او تس���اوی جنس���یتی در م���دارس، حضور ش���صت و دو درصد زنان در 
تحصیالت عال���ی، افزایش طول عمر، کاهش مرگ و میر زن���ان و نوزادان، و به کارگیری 
قوانین تکمیلی در حمایت از حقوق شهروندان و تقویت اجرای قانون را مورد توجه قرار 
داد و اش���اره کرد که چالش های باقی مانده شامل نابرابری های جنسی و منطقه ای است 
و تش���کیل کمیته ای شامل محققین اسالمی که پیشنهاداتی عملی به دولت ارائه دهند را 

تشویق و از دولت خواست که از ادامه ی کار آن حمایت کند.
پاکستان به تمهیدات در قانون اساسی و قوانینی که متضمن حقوق بشر هستند و دستگاه 	 

قضائی مفصل، شورای عالی حقوق بشر و سازمان های حقوق بشر مختص بدان ، استاندارد 
باال در قلمرو حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه مراقبت های بهداشتی، تأمین 
اجتماعی، میزان باالی باسوادی و حقوق معلولین، اشاره کرد. این کشور ایران را تشویق 
ک���رد که همه ی اقدامات الزم را در انطباق با قوانین کش���ور و تعهدات بین المللی برای 

حفاظت حقوق شهروندانش انجام دهد.
الجزایر اذعان کرد که ایران یک دموکراس���ی نو برآمده است که با چالش های مرحله ی 	 

گذار روبرو اس���ت. با توجه به تأسیس نهاد های حقوق بشری متعدد در مورد هم آهنگی 
اقدامات شان پرسید. الجزایر به شمار فزایند ه  ی سازمان های غیردولتی حقوق بشری اشاره 
کرد و ایران را به افزایش مشارکت  این سازمان ها در گفتگو های حقوق بشری ترغیب کرد. 
این کشور، ایران را به خاطر ابتکاراتش در پشتیبانی از تنوع فرهنگی و آمادگی مستمر و 
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سخاوتمندانه اش در پذیرش جمع کثیری از پناهندگان ستود. 
جمهوری عربی لیبی بر قوانین ایران در مورد حقوق بشر، اصول حاکم بر دستگاه قضائی 	 

به ویژه اس���تقالل و بی طرفی اش، حاکمیت قانون و محاکمات علنی تأکید داشت. این 
کشور به تاسیس شورای عالی حقوق بشر و گسترش یافته در 200۷ و جایگاه این شورا در 

سلسله مراتب دولتی و تأسیس شورای امور بانوان و خانواده اشاره کرد.
بحرین تعهد ایران را به حقوق بشر ستود و به قصد این کشور برای همکاری با مکانیزم های 	 

حقوق بشری اشاره کرد. نماینده ی بحرین اذعان داشت که ایران علیرغم موانعی که با آن 
روبرو اس���ت اس���تراتژی ها و برنامه هائی برای توانمند  کردن آموزش و پرورش پیاده کرده 
است. بحرین در مورد دست یابی به آموزش و پرورش بویژه در سطح دانشگاهی اشاره کرد 

و کوشش های ایران در رابطه با حقوق زن را ستود.
نماینده ی کویت از ابتکار ایران در زمینه های اقتصادی و حقوق اجتماعی بخصوص در 	 

مبارزه با بی سوادی و کار های انجام شده برای حمایت از بخش های محروم جامعه استقبال 
کرد.1

قطر خاطر نشان کرد که »گزارش ملی« نشان گر توسعه در زمینه ی حقوق بشر است، ضمن 	 
این که تالش های انجام ش���ده برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و شرایط اقتصادی و 

اجتماعی شهروندان ایرانی را نشان می دهد. 
جمهوری عربی سوریه نقش ایران را در غنی ساختن تمدن بشری مورد توجه قرار داد. این 	 

کشور اشاره کرد که قانون اساسی 1۹۸0 حقوق بشر را به عنوان یک اصل بنیادی به رسمیت 
ش���ناخته و این امر در قوانین متعددی که توسط مجلس به تصویب رسیده دیده می شود. 
س���وریه به تصدیق دبیرکل سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی از جمله یونیسف در 
مورد پیشرفت های مربوط به استانداردهای زندگی مردم ایران بویژه در زمینه ی طول عمر، 
کاهش نرخ مرگ و میر کودکان و بهداشت باروری اشاره کرد. سوریه اشاره کرد که ایران 

جمعیت پناهنده ی قابل توجهی را در خود جای داده است. 
لبنان به مس���اعی ایران ب���رای ارتقای حقوق اجتماعی- اقتصادی زنان اش���اره کرد و 	 

حفاظت از حقوق کودکان و معلولین در سطح قانون گذاری و عملی را مورد تأکید قرار 
داد. این کش���ور از نتایج بدست آمده برای دسترسی به آموزش و پرورش علیرغم پاره ای 

موانع استقبال کرد.

1-چیزی نگذش���ت که دولت جمهوری اس���المی در س���ال 2011 با توطئه آفرینی در کویت و بحرین و انجام تبلیغات گسرتده علیه دولت لیبی و 
معمر القذافی، پاس���خ محبت این س���ه کشور را داد. هم چننی ارسال مخفیانه سالح از سوی س���پاه پاسداران به گامبیا از طریق نیجریه و تالش 
 برای ارائه ی تس���لیحات به دست شورشیان کازامانس، منطقه ای در جنوب سنگال در اکترب 2010 پاسخ دولت جمهوری اسالمی به کمک های 

عبدالله واد رئیس جمهور سنگال و یکی از نزدیک ترین متحدین خود در آفریقا بود. 
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نماینده ی سودان به تالش ایران در اقتصاد و سیاست جهانی اشاره کرده و تأثیر تحریم ها 	 
را در وضع حقوق بشر به چالش کشید. او طبیعت متنوع فرهنگی جامعه ی ایران را تأیید 
و اطالعاتی درباره ی این که چگونه ایران این طبیعت را در قانون اساس���ی کش���ور خود 
منعکس کرده، درخواست نمود. او توجه دیگر  کشورها را به تالش های ایران برای در نظر 

گرفتن ارزش های اسالمی در معاهدات مربوط به حقوق بشر جلب کرد. 
مالزی به تعهد ایران برای همکاری با جامعه ی بین المللی اشاره نمود. این کشور خاطرنشان 	 

ساخت که از هنگام درگیری های دهه ی 1۹۸0، ایران از قاطعیت در زمینه های کلیدی سود 
برده است، از جمله کاهش فقر در مناطق دورافتاده و شهری، سالمت مادر و  کودک، رفاه 
اجتماع���ی و آموزش. مالزی چالش های پیش روی ایران را در تضمین حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی درک می کند. این کشور در باره ی ارتقای 
نمایندگی اقلیت ها، از جمله زنان، در دس���تگاه قانون گ���ذاری و تاثیرات احتمالی آن در 

عرصه ی سیاسی پرسش نمود. 
اندونزی به تدوین قانونی با هدف تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و طرح در حال شکل گیری 	 

استراتژی ملی برنامه ی عمل در مورد حقوق بشر اشاره کرد. اندونزی از سیاست هائی که به 
گسترش نمایندگی زنان در سطح نهاد های سیاسی و قضائی منجر می شود استقبال کرد و 

آموزش حقوق بشر به قضات و ضابطین اجرای قانون را ستود.
قزاقس��تان به تاریخ، فرهنگ و جمعیت باس���واد ایران اش���اره کرد که نش���انه های یک 	 

جامعه ی آزاد را در بر دارد و ضمن تصدیق چالش های کشور، از گام هایی که برای تأسیس 
سازمان های ملی در امور حقوق بشر، ظرفیت سازی و قوانین جدید، بررسی قوانین موجود و 
پیش برد مشارکت در جامعه ی مدنی برداشته شده تقدیر  کرد. قزاقستان خاطرنشان ساخت 
که ایران پیمان نامه های اصلی بین المللی حقوق بشر را تصویب نموده است و از گام های 
برداشته شده جهت ارتقای حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از جمله در ارتباط با 
آموزش و بهداشت، قدردانی کرد. این کشور درباره ی اقدامات انجام شده برای تضمین 

حقوق افراد معلول پرسش نمود. 
تاجیکس��تان به حمایت از حقوق بش���ر در قانون اساس���ی و یک برنامه ی عمل ملی که 	 

قرار اس���ت برای تصویب ارائه شود اشاره نمود. این کشور همکاری بین قانون گذاران و 
سازمان های غیردولتی و هم چنین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، از جمله صندوق 
کودکان )یونیسف(، را خاطرنشان ساخت. تاجیکستان از تالش های ایران برای همکاری 

با کمیساریای عالی حقوق بشر حمایت کرد. 
س��ریالنکا س���هم ایران در غنی ساختن تمدن انسانی را ستود. این کشور تصدیق کرد که 	 
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ایرانی ها جمهوری اسالمی را به عنوان سیستم حکومتی خویش بر اساس اصول استقالل، 
آزادی و باورهای مترقی اس���المی، ضمن حفظ هویت دمکراتیک آن، برگزیده اند. این 
کش���ور خاطرنشان س���اخت که دولت ایران اولویت زیادی برای تأسیس یک نهاد ملی 

حقوق بشر در نظر گرفته است. 
هندوستان به پیشرفت استانداردهای زندگی از طریق رشد اقتصادی و برنامه های رفاهی 	 

اشاره کرد. پیشرفت سیستم بهداشت و آموزش، جامعه ی مدنی فعال و همکاری با یونیسف 
و برنامه ی توس���عه ی س���ازمان ملل در حقوق کودکان و ظرفیت س���ازی مورد تقدیر قرار  
گرفت. این کشور به چالش های مربوط به آشتی دادن اصول مذهبی با وظایف بین المللی 
حقوق بش���ری اشاره کرد. هندوستان از ایران درخواست نمود که به تقویت توانمندسازی 
زنان، از جمله از طریق پیوس���تن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، تالش های 
توسعه گستر مربوط به گروه های آسیب پذیر، از جمله اقلیت های مذهبی، ایجاد تشکیالت 
الزم برای تحقق حقوق مدنی و سیاس���ی، و برنامه های آموزشی مربوط به حقوق بشر در  

کشور بپردازد. 
فدراسیون روسیه به همکاری بین المللی ایران در زمینه ی حقوق بشر، بویژه با شورا، اشاره 	 

کرد. روسیه بیان داشت که عزم ایران برای توسعه ی یک طرح عمل ملی استراتژیک در 
باره  ی حقوق بشر و تأسیس یک نهاد ملی حقوق بشر باید مورد حمایت قرار  گیرد. پیشرفت 

در مبارزه با بی سوادی نیز مورد تقدیر قرار گرفت. 
ارمنستان از سهم ایران در گفتمان میان تمدن ها قدردانی کرد و به سیاست آن در زمینه ی 	 

حمایت و توس���عه ی تنوع فرهنگی اشاره نمود. این کشور به نمایندگی سیاسی و تحقق 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت های شناخته شده مذهبی، به ویژه ارمنی ها، 
تأکید  کرد که استانداردهای مهمی را در منطقه تعریف نموده است. ارمنستان از اقداماتی 
که در راس���تای تحقق حقوق اقلیت ارمنی انج���ام می گیرد، از جمله از طریق اختصاص 
ساالنه مقادیر قابل توجهی منابع بودجه به آنان ابراز قدردانی نمود. این کشور حمایت از 

بناهای فرهنگی کلیسای ارمنی در ایران را مورد تحسین و تمجید قرار داد. 
نماینده ی قرقیزستان چندین ابتکار را در عرصه ی قضایی مورد تأکید قرارداده و از جمله 	 

به چهارده مورد تحقیق در ارتباط با حقوق بشر اشاره نمود. او فعالیت هایی را برای ارتقای 
حقوق بش���ر از قبیل دوره های آموزشی و همکاری با مکانیزم های بین المللی مثل دیدار 
»گروه کار بازداش���ت های خودسرانه در سال 200۳، و برنامه برای کار با دفتر  کمیساریای 

عالی حقوق بشر« را برشمرد. 
نماینده ی چین به تضمین های قانون اساس���ی رعایت حقوق بشر و موجودیت نهادهای 	 
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حقوق بش���ری در تمامی بخش های قانون گذاری، قضایی و اجرایی ایران اشاره کرده و 
اظهار کرد که تحت تاثیر برنامه ی دراز مدت چش���م انداز بیست ساله و سایر سیاست ها و 
تدابیر؛ در زمینه ی ایجاد ش���غل، بهداشت و سالمتی، آموزش و تأمین اجتماعی پیشرفت 
حاصل شده است. او از تعهد ایران برای همراهی با گفتگوی حقوق بشری و  کوشش برای 
حمایت از تنوع فرهنگی اس���تقبال و تأیید  کرد که ایران یک کشور در حال توسعه است 
که با مشکالت وچالش هایی روبروست. او به ریشه کن شدن بی سوادی تا سال 2014 در 

ایران اشاره نمود.
نماینده ی زیمبابوه نگرانی خود را از سیاس���ی کردن »بررس���ی ایران« ابراز داش���ت و 	 

دست آوردهای ایران را در علم و تکنولوژی، فرهنگ و سیاست، اقتصاد و همکاری های 
بین المللی به عنوان شاهدی بر تعهد ایران نسبت به حقوق بشر مورد اشاره قرار داد و گفت 

که ایران با چالش هایی مواجه است.
نماینده ی ویتنام تالش برای ارتقای حقوق اساس���ی و آزادی  و پیش���رفت و توس���عه ی 	 

اقتصادی را مورد پشتیبانی قرارداد و انطباق قوانین و سیاست ها و تثبیت مکانیزم هایی در 
این زمینه ها را تأیید  کرد. او اظهار داش���ت که برنامه ی درازمدت چشم انداز بیست ساله، 
در توسعه و ایجاد شغل موثر بوده و خدمات بهداشت و درمان را برای جمعیت شهری و 

روستایی بهبود بخشیده است.

دولت جمهوری اس���المی در جریان بررسی ادواری شورای حقوق بشر از میان صد و هشتاد و 
ُنه پیش���نهادی که در ارتباط با بهبود حقوق بش���ر در ایران ارائه شده بود صد و یک پیشنهاد را 
پذیرفت.1 حجم قابل توجهی از پیشنهادهای پذیرفته شده، در یک »فرایند پیشنهاد سازی« از 
سوی کشورهای هم پیمان جمهوری اسالمی نظیر چین، زیمبابوه، سوریه، لیبی، کویت، لبنان، قطر، 
اندونزی، پاکستان، مالزی، سودان، سری النکا، تاجیکستان، ونزوئال، بولیوی، بنگالدش، کوبا، 
ویتنام و با هم آهنگی این دولت ارائه شده بودند تا به منظور فریب افکار عمومی و تحت الشعاع 
قراردادن وضعیت وخامت بار حقوق بشر در ایران میزان پیشنهادهای پذیرفته شده از سوی دولت 
جمهوری اسالمی را باال ببرند. این کشورها با مثبت ارزیابی کردن وضعیت حقوق بشر در ایران، 
با ارائه ی پش���نهادهای تشویقی و یا تمجیدی خود خواستار ادامه ی روند وخامت بار وضعیت  

حقوق بشر در  کشور شده بودند. پاره ای از این پیشنهادها عبارت بودند از: 
ادامه ی احترام به قوانین انسان دوستانه ی بین المللی و قوانین بین المللی به صورت عام؛ ادامه  ی 
1-در میان صد و یک پیشنهادی که دولت جمهوری اسالمی پذیرفت، مواردی هست که  به شکل دیگری آن را رد کرده است! برای مثال این 
دولت پذیرفته  است که تمام گزارشگران ویژه بتوانند به ایران سفر کنند ویل در عنی حال سفر گزارشگر ویژه ی ضد شکنجه و استقالل قضات و 

وکال به ایران را نپذیرفته  است!
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ابتکارهای عملی برای تضمین این امر که سیاست های توسعه مانع برخورداری مردم از حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کش���ور نمی ش���ود؛ یافتن راهی برای به رس���میت شناخته 
ش���دن »شورای عالی حقوق بشر« وابس���ته به قوه ی قضاییه به عنوان سازمان حقوق بشر ملی 
ایران؛ ادامه ی تالش های جاری در رابطه با برنامه ی چش���م انداز بیست ساله ی توسعه جهت 
دستیابی به توسعه ی جهانی و پایدار؛ ادامه ی ترویج سیاست های موفق اجتماعی با هدف رفع 
احتیاجات مردم؛ افزایش آموزش های حقوق بشر برای کارکنان بخش های عمومی و مقامات 
قضایی و انتظامی؛ ادامه ی همکاری بیش تر با مکانیزم های حقوق بشر بین المللی؛ ادامه ی بهبود 
استانداردهای زندگی مردم با مجاز ساختن هرچه بیش تر حق برخورداری از حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی؛ ادامه ی اقدامات برای دسترس���ی مردم به خدمات بهداشتی و آموزشی؛ 
ادامه ی پیکار با فق���ر با توجه به مالحظات ویژه منطقه ای؛ ادامه ی برنامه های مبتکرانه برای 
ریش���ه کن کردن بی س���وادی و ادامه ی ابتکار برای گسترش آموزش در تمام مقاطع و در سراسر  
کش���ور؛ ادامه ی بهبود و حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی غنی کش���ور؛ ادامه ی حمایت 
از گروه های آس���یب پذیری که در این کش���ور به دنبال پناهندگی می باش���ند؛ ادامه ی ابتکارات 
ش���گفت انگیز در همکاری با کشورهای در حال توسعه به عنوان راهی برای تحقق کامل حق 
توسعه؛ یافتن امکانات برای انجام یک تحقیق گسترده در رابطه با تاثیرات مثبت سیستم قانونی 
بر مبنای قوانین مدنی و اس���المی و س���هیم کردن سایر ممالک در نتایج آن؛ ادامه ی تقویت و 
حمایت از حقوق بشر با توجه به ارزش های فرهنگی مردم ایران ؛ سهیم کردن کشورهای مشتاق در 
تجربه های حاصله در رابطه با حمایت و تقویت حقوق معلوالن، سهیم کردن کشورهای مشتاق 
در تجربه و ابتکارات تخصصی بدست آمده در رابطه با بهداشت عمومی و توریسم بهداشتی؛ 
تداوم سیاست های مبتنی بر گفتگوی بین مذاهب و تمدن ها در سطح ملی و بین المللی؛ انتقال 
تجربیات ارزنده ی خود به دیگر  کش���ورهای ذی نفع منطقه برای حمایت از میراث فرهنگی و 
سنن اقلیت ها، انتقال تجربیات ایران در زمینه ی باال بردن مشارکت در جامعه ی مدنی به سایر 
کشورهای عالقمند، تداوم برنامه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چیره شدن بر 
مش���کالتی که در اثر تحریم های اقتصادی غیرقانونی و غیرقابل توجیه بر ضد کشورها اعمال 

می شود. 

دولت جمهوری اسالمی چهل و پنج 1 پیشنهاد مشخص و اساسی برای بهبود وضعیت حقوق بشر 
از جمله تعریف یا حذف جرائمی که احتمال سوءاس���تفاده ی سیاس���ی از آن ها وجود دارد را  
به علت مخالفت قوانین بین المللی و تعهدات دولت جمهوری اسالمی رد کرد. مهم ترین این 
1-daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/120/56/PDF/G1012056.pdf ?OpenElemen
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پیشنهادات عبارت اند از:  
»جرائ���م مخل امنیت مل���ی و بین المللی«، که ب���رای مهار آزادی بی���ان، اجتماعات و 	 

گردهمایی ها از آن استفاده می شود؛
 توق���ف فوری اعدام ها و اص���الح کامل قوانین برای لغو مجازات اعدام، در راس���تای 	 

قطع نامه های ۶2/14۹ و ۶3/1۶۸ مجمع عمومی، به ویژه اعدام جوانان؛ 
متابعت از تعهدات خود بر اساس ماده ی 3۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ی ۶ میثاق 	 

بین المللی حقوق مدنی و سیاس���ی و ممنوع کردن اعدام اشخاصی که سن آنان در زمان 
ارتکاب جرم کم تر از هجده سال باشد؛

پذیرش گزارش گر ویژه ی س���ازمان ملل برای رسیدگی به مسئله ی شکنجه در زندان های 	 
ایران و استقالل قضات و وکال؛ 

انج���ام اقدام فوری برای قطع اعمال ش���کنجه در بازداش���ت گاه ها و تحقیق و پی گیری 	 
اتهامات مربوط به شکنجه؛ 

شناخت قانونی شکنجه به عنوان یک جرم، مطابق با تعریف تعیین شده در کنوانسیون لغو 	 
شکنجه؛ 

حذف یا اصالح همه ی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران در قوانین کشوری و پیوستن 	 
به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان؛ 

اصالح قانون مجازات جمهوری اس���المی، پذیرش دیدار یک گروه برای بازداشت های 	 
خودسرانه و بررسی شرایط زندانی ها؛ 

پایان دادن به تبعیض و آزار علیه اقلیت های نژادی و مذهبی؛ 	 
آزادی همه ی زندانیان سیاسی؛ 	 
تضمین استقالل قوه قضائیه؛ 	 
قطع محاکمات دسته جمعی نمایشی؛ 	 
رعایت تشریفات قانونی الزم برای متهمان جرائم؛ 	 
تضمین محاکمه ی عادالنه؛	 
موافقت با حضور ناظران مستقل در جریان رسیدگی قضائی؛ 	 
اصالح مواد آئین دادرس���ی کیفری که به دولت اجازه می دهد حق اولیه ی برخورداری از 	 

وکیل را در جریان دوره ی تفهیم اتهام از متهم دریغ کند؛ 
تضمین شفافیت و پاسخ گویی و موافقت با دسترسی وکال به اطالعات مربوطه در باره ی 	 

هر پرونده؛ 
بازجویی و پی گرد قانونی همه ی مسئوالن و اعضای شبه نظامی بسیج که احتمال اعمال 	 
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شکنجه از جانب آنان وجود دارد، یا مظنون به بدرفتاری و مشارکت در قتل های فراقضایی 
هستند؛ 

حذف هرگونه محدودیت نس���بت به آزادی بیان، به ویژه در مورد رسانه های دیجیتالی که 	 
مخالف با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد؛ 

خاتمه دادن به توسل توهین آمیز به محاکمات تلویزیونی؛ 	 
انجام اقداماتی برای خاتمه دادن به فرهنگ معافیت از مجازات کنونی با تضمین این امر  	 

که در باره ی همه ی اتهامات بدرفتاری از سوی قوه ی قضائیه به موقع و به روشی مستقل 
و شفاف رسیدگی شود؛ 

پذیرش ایجاد مکانیزم بین المللی، معتبر و مستقل برای انجام تحقیقات به منظور روشن 	 
شدن موارد نقض حقوق بشر بعد از انتخابات ریاست جمهوری 200۹؛ 

تضمین تحقیق شفاف و مستقل درباره ی پرونده های متعدد از خشونت بیش از حد علیه 	 
شرکت کنندگان در تظاهرات؛ 

بدرفتاری و شکنجه در بازداش���ت پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن 	 
200۹؛ 

خاتمه دادن به محدودیت های ش���دید نس���بت به حق���وق آزادی بی���ان، اجتماعات و 	 
گردهمایی ها، و خاتمه دادن به آزار، ارعاب و تعقیب روزنامه نگاران و وبالگ نویس ها، 

هنرمندان و رسانه ها؛
تصویب و اجرای سیاست های موثر به منظور حذف خشونت متکی بر جنسیت؛ 	 
مبارزه با شکل های خشونت سنتی از طریق تالش های هدفمند برای آموزش حقوق بشر، و 	 

تضمین دسترسی به عدالت و امکانات بازپروری برای قربانیان؛ 
آزادی همه ی زندانیان سیاسی؛ 	 
تضمین آزادی فوری اشخاصی که غیر قانونی بازداشت شده اند.	 

دولت جمهوری اس���المی اعالم کرد که بیس���ت 1 پیش���نهاد دیگر از جمله تصویب کنوانسیون 
ضدش���کنجه و پروتکل های الحاق���ی آن؛ ایجاد هم خوانی در قوانینی ک���ه در ایران تصویب 
می شوند با قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله کنوانیسون حقوق کودکان و لغو اعدام کودکان 
زیر هجده سال؛ پذیرش دیدار   گزارشگران ویژه در مورد خشونت علیه زنان؛ وضعیت مدافعین 
حقوق بش���ر و آزادی عقیده و بیان؛ اقدام در جه���ت اصالح تبعیض در امور جزائی و قوانین 
مدنی از جمله احترام به حقوق برابر زنان در ازدواج؛ دسترس���ی به عدالت؛ توقف مجازات 
سنگسار؛ بازنگری قوانین امنیتی و جنایی؛ را  که موجب سوءاستفاده در تعقیب قانونی مدافعین 

1- پیشنی.
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حقوق بشر و منتقدین سیاسی شده اند، مورد بررسی قرار داده و پاسخ خود را قبل از چهاردهمین 
جلسه ی شورای حقوق بشرکه در ژوئن 2010 تشکیل می شود ارائه خواهد کرد.

دولت جمهوری اسالمی در ارتباط با بیست و دو 1 پیشنهاد به ویژه در رابطه با پیشنهادهایی که به 
مسائل بهاییان در ارتباط بود مدعی شد این پیشنهادها از پیش در دست اجرا است!

نباید تردیدی داش���ت که هدف اصلی دولت جمهوری اس���المی عدم پذیرش پیش���نهادات و 
نپذیرفتن تعهدات  بین المللی اش در ارتباط با حقوق بشر است. این دولت به منظور حفظ ظاهر، 
برخی پیشنهادات را در کل می پذیرد اما وقتی به جزئیات می رسد همان ها را نیز رد می کند تا به 

هنگام تصمیم گیری، کشورهای عضو شورا را سردرگم کند.
عاقبت در روز 2۵خرداد 13۸۹ )1۵ ژوئن 2010( نمایندگان پنجاه و شش کشور جهان در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل با امضای بیانیه ای از دولت ایران خواستند در مورد سرکوب اعتراضات 

خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تحقیق کند.
به هنگام مطرح شدن بیانیه ی فوق در جلسه ی این شورا در ژنو، نماینده ی ایران از طریق طرح 
ایرادهای آئین نامه ای برای چند ساعت از خوانده شدن متن بیانیه توسط سفیر نروژ جلوگیری 

کرد. چند  کشور دیگر از جمله پاکستان، چین و  کوبا هم به این بیانیه اعتراض کردند.
ضمیر اکرم، نماینده ی پاکستان در شورای حقوق بشر، به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان 
کنفرانس اسالمی در مخالفت با خوانده شدن این بیانیه گفت: »انگشت نما کردن یک کشور 
در جریان مباحثاتی که قرار بود به کنفرانس تاریخی سال 1۹۹۳ در وین اختصاص یابد، منصفانه 

نیست«. چین و کوبا هم جزو معترضین به این بیانیه بودند. 
کشورهای امضا کننده ی بیانیه به »سرکوب خشونت آمیز مخالفان، بازداشت ها و اعدام هایی که 
بدون طی مراحل قانونی انجام شده اند، تبعیض شدید علیه زنان و اقلیت ها از جمله بهائیان، و 

محدود کردن آزادی بیان و مذهب« در ایران اعتراض کردند. 
این بیانیه به ابتکار آمریکا و نروژ تهیه شده و شانزده کشور از چهل و هفت کشور عضو شورای 
حقوق بشر س���ازمان ملل در میان امضاکنندگان آن بودند و کلیه ی بیست و هفت کشور عضو 

اتحادیه ی اروپا هم این بیانیه را امضا کرده بودند. 2

سازمان های غیردولتی وابسته به دولت جمهوری اسالمی 
و پروژه ی »بررسی ادواری جهانی« نقض حقوق بشر در ایران 3

دولت جمهوری اس���المی با توجه به تجربه ای که داشت می دانست که در شورای حقوق بشر 
1-  پیشنی.

2-www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/06/15/AR2010061502300.html
3-http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRIRStakeholdersInfoS7.aspx
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با حجم  وس���یعی از اطالعات مربوط به نقض حقوق بش���ر در ایران مواجه می شود که توسط 
سازمان های معتبر بین المللی مانند، عفو بین الملل، کمیسیون بین المللی حقوق دانان، فدراسیون 
بین المللی حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر، خانه ی آزادی، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 
کارگری، انجمن بین المللی قلم، مرکز بین  المللی علیه سانسور، ماده  ی نوزده، جامعه ی بین المللی 

بهائیان و ... ارائه می گردد. 
به همین منظور دس���تگاه امنیتی تعداد زیادی از »س���ازمان های غیردولتی« وابسته به نظام را 
واداش���ت تا با ارائه ی گزارش های غیرمربوط به وضعیت نقض حقوق بش���ر در ایران، شورای 
حقوق بش���ر را سردر گم کرده و در  کار تحقیق و بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اخالل به 
وجود آورد. در زیر به شمه ای از  گزارش هایی که سازمان های »غیردولتی« مورد اعتماد دولت 
جمهوری اس���المی در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران در خالل سرکوب خونین جنبش 

مردمی پس از انتخابات 22 خرداد ۸۸ ارائه داده  اند اشاره می شود. 1

آذرخش  انجمن زنان کارآفرین گزارشی از وضعیت زنان کارگر فصلی در ایران داده است. 	 
این سازمان خود را متشکل از زنان موفق و دانشجویان و جوانان کارآفرین در آذربایجان 
غربی )ارومیه( معرفی کرده و ضمن برش���مردن مشکالت زنان کارگر فصلی که ربطی به 
دولت ندارد از موقعیت نس���بی خوب کارگران استخدامی در کارخانجات و... سخن به 

میان آورده است. 
مجمع جهانی اهل البیت در گزارش خود به تحلیل تطبیقی حقوق اقلیت های مذهبی در 	 

جمهوری اس���المی و برخی کشورهای اروپایی مانند )آلمان، فرانسه و بریتانیا( پرداخته و 
نتیجه گرفته است که حقوق اقلیت های مذهبی در جمهوری اسالمی بیش از کشورهای یاد 

شده رعایت می شود. 
شورای زنان تاجر در اتاق بازرگانی تهران که مدعی داشتن دوهزار و پانصد عضو است 	 

و در سال 200۷ تأسیس شده در گزارش خود به افزایش مشارکت زنان در بخش های دولتی 
و خصوصی اش���اره کرده و عدم برخورداری از اعتماد به نف���س و خودباوری در زنان و 
وجود ارزش های سنتی در جامعه را از عوامل مهم پایین بودن نرخ مشارکت زنان در امور 

اجتماعی و اقتصادی معرفی کرده است. 
مؤسسه ی خیریه ی حمایت  از آس��یب دیدگان اجتماعی دارای رتبه ی مشورتی ویژه ی 	 

ملل متحد در گزارش خود به توصیف اقدامات صورت گرفته از س���وی این انجمن برای 
بهب���ود وضعیت افراد نیازمند و ناتوان اش���اره پرداخته و ادعا می کند  که خدمات خود را 
1-این احتمال وجود دارد که بخشی از گزارش های ارائه شده به شورا به مقصود دیگری تهیه شده باشند و تهیه کنندگان آن فریب دستگاه  اطالعاتی 

را خورده و بدون اطالع از کم و کیف قضایا گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه داده باشند. 



134

به صورت رایگان در اختیار  کارتن خواب ها، بی خانمان ها، کسانی که از بیماری روانی مزمن 
رنج می برند، دختران فراری، معتادان، افراد مبتال به بیماری های عفونی و... می گذارد. 

 مرکز ترویج مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها  که در آذر 13۸۵ تأسیس شده به ارائه ی 	 
گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در محیط کسب و کار ایران می پردازد. این مرکز در 
گزارش خود ادعا می کند  که به یافته های یک مطالعه ی تجربی در دیدگاه مدیران ارشد و 
مدیران شرکت های نمونه   ی ایرانی در ارتباط با مفاهیم حمایت از حقوق بشر در چهارجوب 

مسئولیت های اجتماعی می پردازد.
انجمن راه زندگی داداندیش��ان ضمن معرفی خود به عنوان س���ازمانی که که در ارتقاء 	 

سطح اطالعات خانواده ها در مورد مفاهیم حقوقی به ویژه حقوق بشر می کوشد در  گزارش 
 خود به تجزیه و تحلیل وضعیت بیمه ی زنان خانه دار در جمهوری اسالمی پرداخته است. 
موسسه ی توانمندس���ازی فرهیخته در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل به 
تش���ریح اجرای پروژه ی »توانمندسازی چهل زن در چهل روس���تای اردبیل در راستای 

توسعه ی محلی« اشاره کرده است. 
انجمن برنامه ریزی خانواده جمهوری اسالمی ایران در گزارش خود به موضوع وضعیت 	 

و حقوق بهداش���ت باروری و قوانینی که در این زمینه به تصویب رسیده اشاره کرده و بر 
پیشرفت های قابل توجهی که در زمینه ی سقط جنین، ایدز، پناهندگان، جوانان و نوجوانان 

صورت گرفته تأکید و دست آوردهای سال های اخیر را قابل توجه ارزیابی کرده است.
 مؤسسه راه برد دانش فراگستر در گزارش خود به پژوهشی که از ششصد شهروند تهرانی 	 

در ارتباط با رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن داش���ته پرداخته است. پژوهش مزبور 
نش���ان می دهد که شصت درصد از مردم تهران کاماًل احساس امنیت می کنند و از زندگی 
خود راضی هس���تند. بر اساس پژوهش یادش���ده بخش زیادی از این احساس رضایت 

برمی گردد به امنیتی که پلیس، نیروی انتظامی و سازمان های رفاهی به وجود آورده اند. 
مؤسسه ی خیریه ی اویس قرنی  که در رشت مستقر است در گزارش خود به بررسی کلی 	 

وضعیت اجتماعی و حقوق زنان خودسرپرست در ایران پرداخته و ضمن دادن آماری از 
این گونه زنان، به حقوق برابر زنان در قوانین جمهوری اسالمی و پیشرفت هایی که در این 

زمینه صورت گرفته اشاره کرده است. 
خانه ی فرهنگ و توسعه پایدار ایران در گزارش خود تحت عنوان »استقالل اقتصادی 	 

زنان پیش شرط مشارکت کامل زنان« به اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان بهزیستی 
برای توانمندس���ازی زنان سرپرست خانواده اش���اره کرده است. این مؤسسه به عضویت 
ایران در سازمان بین المللی کار و پذیرش کنوانسیون  های صد دستمزد برابر و صد و یازده 
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عدم تبعیض در محیط کار اش���اره کرده )همگی این اقدامات در دوران پهلوی صورت 
گرفته( و به قوانین جمهوری اس���المی که حق انتخاب شغل برای افراد اعم از زن و مرد 
را محترم ش���مرده اشاره کرده است. این در حالی است که سازمان  بین المللی کار مکررًا 

جمهوری اسالمی را به خاطر نقض همین مقررات محکوم کرده است. 
خانه ی فرهنگ جاودان در گزارش خود تحت عنوان »نقش نظارتی گروه های قومی 	 

ایرانی در وحدت ملی«، به ظرفیت های باالی قوانین جمهوری اس���المی در شناس���ایی 
حقوق ملیت ها اشاره کرده و خواستار اجرای کامل آن شده است. این مؤسسه با اشاره به 
وجود کانال های تلویزیونی محلی، پخش برنامه  به زبان محلی، نشریات و روزنامه های به 
زبان محلی در تمام استان ها خواستار افزایش این امکانات شده و به اجرایی شدن حق 

تعلیم و تربیت به زبان مادری که در قانون اساسی آمده تأکید کرده است. 
مرکز خانواده ی سالم که هدف خود را توانمندسازی زنان، تشکیل خانواده های سالم 	 

و بهبود اساس خانواده در جمهوری اس���المی معرفی کرده، در گزارش خود به اقدامات 
مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری و دیگر نهادهای دولتی در زمینه ی حقوق زنان، 

مهارت های برقراری ارتباط مؤثر و جنسی، بهداشت باروری و ... اشاره کرده است. 
ش���بکه ی بهداش��ت و حقوق باروری در گزارش خود تح���ت عنوان »موقعیت حال و 	 

گذشته ی بهداشت ایران در میان کشورهای جهان« وظایف بخش بهداشت و مقایسه ی 
موقعیت ایران و دیگر  کش���ورهای اس���المی و منطقه را مورد بررسی قرار داده است و به 
موفقیت ه���ای دولت در زمینه ی کاهش میزان مرگ و میر مادران در موقع زایمان و مرگ 
و میر  کودکان بین یک تا پنج سال، کاهش روند بیماری های جدید و بهینه سازی مستمر 

انتظار زندگی پس از تولد، و افزایش طول عمر اشاره کرده است. 
 انجمن دوستی ایران و عر	 که در تهران مستقر است در گزارش خود به کاهش مرگ 	 

و میر مادران به هنگام زایمان در ایران و مقایسه ی آن با کشورهای عربی پرداخته است. 
این انجمن، دالیل کاهش این آمار را استقرار برنامه ی درمانی گسترده، افزایش پزشک و 
ماما در مناطق روستایی، تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها در سراسر  کشور و 

تشویق زنان به زایمان طبیعی توسط افراد با تجربه و... معرفی کرده است. 
انجمن بهبود کیفیت زندگی ایرانی در گزارش خود به ضرورت جلوگیری از خشونت 	 

خانگی علیه ک���ودکان پناهنده ی افغان در ایران پرداخته و با اش���اره به موادی از قانون 
مدنی جمهوری اسالمی که در آن به رعایت حقوق کودکان اشاره شده خواستار همکاری 
کمیس���اریای عالی پناهندگان و وزارت کشور جمهوری اس���المی  برای دفاع از حقوق 

کودکان افغان پناهنده در ایران شده است. 
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دفاع مدنی مدرن در جامعه ی ایران در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر اقلیت های 	 
مذهبی در ایران مدعی ش���ده که بررس���ی در مورد نقض حقوق بشر اقلیت  مذهبی را در 
دستور کار بخش حقوق بخش خود قرار داده و سؤاالتی را هم برای اقلیت های مذهبی 
ارس���ال کرده که هنوز پاسخی دریافت نکرده است. اما نمایندگان اقلیت های مذهبی در 
مجلس شورای اس���المی و کلیسای آشوری از وضعیت اقلیت  های مذهبی در ایران اظهار 
رضایت کرده و  گفته اند که هیچ مشکلی در ارتباط با برگزاری آداب مذهبی و شرب خمر 
در منازل شان ندارند. هم چنین گزارش به بودجه  ی دو میلیارد تومانی دولت برای کمک به 

مدارس اقلیت ها اشاره کرده است. 
ش���ورای عالی انجمن دوس��تی ایران و دیگر کش��ورها در گزارش خود خشونت علیه 	 

زنان )خش���ونت خانگی و جرائم شرافت( در ایران و دیگر  کشورها را مورد مقایسه قرار 
داده و مدعی ش���ده است که در سال گذشته به ادعای مقامات روسیه! چهارده هزار زن 
توسط همراهان شان به قتل رسیده اند. این شبکه در ضمن به کشته شدن زنان در آمریکایی 
شمالی و  کشورهای اروپایی توسط همسران و دوست پسرهای شان اشاره کرده است. این 
شبکه موضوع قتل های ناموسی در کشورهایی مثل ایران را ناشی از مشکالت فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، نژادی و قومی مطرح کرده و هیچ اشاره به قوانین اسالمی و به ویژه 
قوانین جمهوری اسالمی در این زمینه که مرد حق دارد همسر خیانتکارش را به قتل برساند 

نکرده است.  
انجمن خانواده ی پایدار ایرانی در گزارش خود به وضعیت کارآفرینی در ایران با توجه 	 

به پروژه های آموزشی که اجرا کرده اشاره نموده است. این انجمن در گزارش خود مشکل 
بی کاری در ایران را متوجه خانواده ها و کم اطالعی آن ها دانس���ته و مدعی شده است در 
حالی که در کشور سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی وجود دارند بسیاری از جوانان 
معتقدند که دولت باید برای آن ها ایجاد اشتغال کند و به این ترتیب بیش تر درآمد نفتی و 

مالیاتی را صرف پرداخت حقوق و هزینه این افراد  کند.  
مؤسس���ه ی پژوهش های علم��ی امام صادق در گ���زارش خود که توس���ط تعدادی از 	 

دانشجویان یزدی تهیه شده به باال بودن میزان دانشجویان این شهر در دانشگاه  ها و درجه ی 
باالی هوشی آن ها اشاره کرده و از شورای حقوق بشر خواسته است که به مشکالت ریوی 

مردم یزد که به خاطر توسعه ی صنایع در این استان به  وجود  آمده توجه کند. 
انجمن متفکران عدالت در مسیر زندگی در گزارش خود به تحلیل وضعیت بیمه ی زنان 	 

خانه دار در ایران و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده اش���اره کرده و به تش���ریح 
دیدگاه های اسالم در ارتباط با امنیت اجتماعی و ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسالمی 
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در زمینه ی تأمین اجتماعی پرداخته است. این انجمن خواهان تشکیل صندوق حمایت از 
زنان خانه دار توس���ط دولت و اختصاص بودجه  از سوی آژانس های سازمان ملل در این 

زمینه شده است.  
مؤسسه ی خواجه نصیرالدین طوسی در گزارش خود به شکل گیری گروه های دانشجویی 	 

و اعزام  آن ها به مناطق محروم و مشارکت  داوطلبانه ی آن ها در ساخت مدارس مختلف، 
مراکز پزشکی و درمانی، منابع آب و خانه های مسکونی اشاره کرده است.  

انجمن شهید آقایی کر	 در گزارش خود به  مشکالت موجود در قوانین ثبت اختراع در 	 
جمهوری اسالمی پرداخته و اقدامات دولت در تصویب قوانین به منظور حمایت از حقوق 

مخترعین را یادآور شده و راه کارهایی در این زمینه ارائه داده است. 
انجمن زنان مبارز مسلمان که در واقع انجمن زنان زندانی سیاسی قبل از انقالب است 	 

در گزارش خود که تحت عنوان به سوی جامعه ی بدون خشونت است، به پانصد و هفده 
زنی که در دوران شاه به عنوان زندانی سیاسی مورد چهل نوع شکنجه قرار گرفتند اشاره 
کرده است. اما صحبتی از زنانی که در نظام جمهوری اسالمی مورد شکنجه واقع شدند 
نکرده و روشن نساخته است که چند تن از زنان یاد شده در نظام جمهوری اسالمی به قتل 

رسیده و یا دوباره به زیر شکنجه برده شدند. 
موسسه ی خیریه ی آموزشی مریم در گزارش خود که تحت عنوان »جنبه  ی فراموش شده ی 	 

آموزش پرورش: کودکان فقیر در روستاها« تهیه شده به اهدای کفش و لباس و دفتر و مداد 
و خودکار به دانش آموزان فقیر در روستاها اشاره کرده است. 

مجم���ع عدالت زنان مس��لمان به تش���ریح مصوبات قانونی در زمین���ه ی حقوق زنان، 	 
اقلیت ها، کودکان و معلولین به عنوان آس���یب پذیرترین اقشار جامعه ی در قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و قرآن پرداخته و از شورای حقوق بشر می خواهد گزارش خود در مورد 
اقلیت های مذهبی را براساس اطالعات ارائه شده از سوی افراد بی طرف و دور از  کینه های 
سیاس���ی تهیه کند و از دولت جمهوری اسالمی می خواهد اقدامات خود در وضع قوانین 
و مقررات برای تسهیل زندگی معلوالن جنگی و برخورداری بیش تر از مراکز تفریحی و 

گردش گری را مضاعف کند. 
موسسه ی خیریه ی ریحانه النبی که در مشهد مستقر است در گزارش خود به بررسی علل 	 

روان شناس���ی اجتماعی خودکشی با دارو و س���م پرداخته است. این مؤسسه به افزایش 
خودکشی در جوامع مدرن و صنعتی اشاره کرده است و خودسوزی را به عنوان خشن ترین 
راه برای خودکشی در مناطق روستایی ایران معرفی کرده و دالیل آن را اختالف با خانواده، 
همسران، کودکان و تضاد با عقاید پدر و مادر و یا بحران های دوران بلوغ برشمرده است. 
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مؤسس���ه ی آموزشی و پژوهش���ی رهبرد پیمایش در گزارش خود که تحت عنوان »ابعاد 	 
جنسیتی آسیب پذیری در مقابله با فجایع طبیعی« ارائه شده از زنان، کودکان و سالمندان 
به عنوان آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی در بالیای طبیعی نام برده و به مشکالت و یا 
نحوه ی برخورد مردان و زنان در مقابله با سیل و زلزله و ... پرداخته است و در این رابطه 

به تحقیقات انجام گرفته از سوی این مؤسسه در گرگان و  کرمان اشاره کرده است. 
مؤسس���ه ی خیریه ی صدیقین در گزارش خود به توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و 	 

اقدامات خود در این زمینه از جمله تأس���یس ش���رکت و کارگاه هایی که در آن زنان را به 
خدمت گرفته پرداخته و به دریافت نوزده هزار دالر کمک از بانک توس���عه ی اس���المی 
اشاره کرده است. هم چنین به ایجاد  کارگاه  های آموزشی خیاطی، کامپیوتر، تعمیر موبایل، 

عکاسی، فیلم برداری و مونتاژ توسط این مؤسسه اشاره کرده است.  
مؤسسه ی  تحقیق فرهنگی صادق گنجی که تحت نام یکی از دیپلمات جمهوری اسالمی 	 

به قتل رسیده در پاکستان تأسیس شده، در گزارش به موفقیت جمهوری اسالمی در مبارزه 
علیه تروریسم در مقایسه ی با سایر کشورها اشاره و مشکالت این کشور در مرزهای شرقی 
و قاچاق مواد مخدر را خاطر نش���ان کرده است. در خاتمه این مؤسسه جمهوری اسالمی 
را به عنوان بزرگ ترین قربانی تروریس���م و از اصلی ترین کشورهایی که با تروریسم مبارزه 

می کند معرفی می کند. 
مؤسسه ی اسالمی زنان که دارای رتبه ی مشورتی است، در گزارش خود به بررسی طالق 	 

به عنوان یکی از آسیب های مهم اجتماعی به ویژه در حوزه ی زنان پرداخته و ضمن اشاره 
ب���ه قانون 1133 مدنی که حق طالق را به مرد می دهد، آن را به ش���روطی محدود  کرده و 
توضیح داده است که قرآن حق طالق را به مرد نداده است بلکه راجع به موضوع طالق و 
اثرات آن توضیح داده است. در این گزارش به شرایطی که زنان می توانند تقاضای طالق 

کنند اشاره و به تالش دادگاه ها برای احقاق حقوق زنان تأکید شده است. 
مرکز تحقیقات و مطالعات زنان که دارای رتبه ی مش���ورتی است در گزارش خود به 	 

پیشرفت های جمهوری اسالمی در بهبود شرایط زنان اشاره کرده و ادعا می  کند  که قانون 
اساسی ایران تأکید داردکه زنان به خاطر ظلم و ستم بیش تری که متحمل شده اند بایستی 
ازحقوق و حمایت بیش تری برخوردار باش���ند. این گزارش به تأکیدات قانون اساسی در 
برخورداری زنان از آموزش پرورش و تربیت بدنی رایگان در تمام سطوح؛ برداشته شدن 
تبعیض های ناعادالنه و فراهم کردن امکانات عادالنه برای همه ی مردم در تمام زمینه های 
م���ادی و غیرمادی؛ ایجاد رفاه و رفع فقر و محرومیت در زمینه ی مواد غذایی، مس���کن، 
اشتغال، بهداشت و تعمیم بیمه و برخورداری از امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون 
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اشاره کرده و اظهار می دارد که بر اساس قانون، دولت موظف به ایجاد زمینه های مناسب 
برای رشد زنان، حمایت از مادران، بخصوص در دوران بارداری و سرپرستی از  کودکان، 
ایجاد دادگاه های صالح  برای حفظ خانواده، ایجاد بیمه ی خاص برای زنان بیوه و زنان 
پیر، و تأمین اجتماعی در زمینه های بازنشستگی، بی کاری، از کارافتادگی، حوادث و سوانح 

است. 
مؤسسه ی علمی پژوهشگران جوان در گزارش خود به مشارکت اجتماعی شهروندان در 	 

کاهش آسیب های اجتماعی اشاره کرده و به ارائه ی آمار و ارقامی در این زمینه پرداخته 
است. 

بایستی یادآور شد ارائه ی چنین گزارش هایی به شورای حقوق بشر از این رو نیست که سازمان های 
یاد ش���ده با مکانیزم »بررسی ادواری جهانی« ناآشنا هستند، بلکه آن ها تالش می کنند  کانون 
توجهات را از مس���ئله ی اصلی نقض حقوق بش���ر در ایران منحرف کرده و به جنبه های فرعی 
محدود   کنند. برای مثال س���ازمان دفاع از قربانیان خش���ونت که مسئولیت آموزش چگونگی 
نوشتن گزارش به مؤسسات و سازمان های ایرانی را به عهده داشته در ارتباط با کشورهای ترکیه، 
روسیه ی سفید و کانادا به موارد مشخص قتل، شکنجه، بازداشت غیرقانونی، عدم وجود آزادی 
بیان و ...  اشاره می کند اما در ارتباط با ایران در حالی که این کشور سیاه ترین روزهای خود طی 

دو دهه گذشته را پشت سر می گذارد سکوت اختیار می کنند. 
س���ازمان های »غیردولتی« وابس���ته به نهادهای قدرت، حتا در جریان مالقات  با نمایندگان 
ویژه ی کمیسیون حقوق بشر و گزارش گران موضوعی که به ایران سفر می کنند نیز به ارائه ی اخبار 
نادرست و جعلی مبادرت می کنند. گالیندوپل نماینده ی ویژه ی کمیسیون حقوق بشر در جریان 
دیدار دوم خود از ایران با تعدادی از این سازمان های غیردولتی گفتگو می کند. موارد مطرح شده 
از سوی آن ها که در چندین بند گزارش 13 فوریه 1۹۹1نماینده ی ویژه آمده، به خوبی ماهیت آن ها 

را روشن می کند:  1
نماینده ی ویژه ی توسط وزیر خارجه مطلع ش���د که تعدادی از سازمان های غیردولتی ایران از 
این وزارتخانه درخواست کرده اند  که ترتیب مالقات هایی را با او، در طول اقامتش در تهران، 
بدهد. نماینده ی ویژه ی این درخواست را پذیرفت و در 12 اکتبر 1۹۹0 با نمایندگان سازمان های 
زیر مالقات کرد: سازمان زنان ایران، خانه ی کارگر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، انجمن 

خانواده های شهدا، انجمن معلمان، انجمن نویسندگان، انجمن دانش آموزان.
۴۳۵� سازمان زنان ایران تأکید کرد که زنان بطور مطلق و بدون هیچ گونه محدودیتی از 	 
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آزادی برخوردارند. آن ها گفتند زنان آزادانه قانون اسالم را برگزیده اند و تنها شکایت آن ها 
این اس���ت که تمام قوانین اسالمی تاکنون به طور کامل اجرا نشده اند. آن ها فکر می کنند 
که ادعای برابری زن و مرد بسیار بی رحمانه است، زیرا این دو جنس دارای ویژگی های 

متفاوت اند.
۴۳۶� نماین���ده ی خانه  ی کارگر توضیح داد که س���ازمان مزبور اتحادیه ی کارگری اصلی 	 

کش���ور است و در فعالیت سازمان بین المللی کارشرکت دارد. او تأکید  کرد که بسیاری از 
رهبران این سازمان توسط گروه های ضدانقالبی ترور شده اند و آن ها هنوز نگران امنیت 
خود می باشند. تازه ترین ترور حدود دوهفته قبل در سنندج رخ داد. او مناسبات اتحادیه را 
با دولت رضایت بخش توصیف کرد، اگر چه تمامی وعده ها محقق نشده و مشکالتی در 
رابطه با مسکن و نرخ دستمزدها وجود دارند. البته این سازمان محدودیت های دولت را 

در این رابطه، با توجه به پی آمدهای جبری ناشی از جنگ؛ درک می کند.
۴۳۷� سازمان دفاع از قربانیان خشونت چند شاهد را معرفی کرد که سه نفرشان گفتند از 	 

اعضای سابق مجاهدین هستند. آن ها ابتدا زندانی و سپس عفو شده اند. همه ی آن ها  گفتند  
که در زندان با آن ها »رفتار انسانی و اسالمی« می شده است. در حال حاضر مشکلی با 
مقامات ندارند ولی در وحشت دائم از انتقام جویی سازمان مجاهدین هستند. یکی از آن ها 
گفت که یک ش���غل اداری به او داده اند. نفر چهارم گفت که او قباًل کمونیست بود ولی 
متوجه شد  که فعالیت او به عنوان روزنامه نگار برای نشریات کمونیستی معادل جاسوسی 
است. دو نفر از معرفی شدگان این سازمان، اسماعیل اصغرنژاد و محمد شبان زاده، گفتند  
که نام ش���ان در لیست منتشرشده توسط مجاهدین، که حاوی اسامی افرادی بود که ادعا 
می ش���د توسط رژیم اعدام شده اند، آمده است. آن ها کارت هویت خود را نشان دادند و 
از این کارت ها فتوکپی گرفته شد. اسم نفر اول در لیست اعدام های ادعا شده، ضمیمه ی 
گزارش نماینده ی ویژه به چهل و پنجمین اجالس کمیسیون حقوق بشر آمده است. اسم نفر 

دیگر در هیچ یک از لیست هایی که در اختیار نماینده ی ویژه است، وجود ندارد.
۴۳٨� انجمن خانواده های ش��هدا از نماینده ی ویژه درخواست کرد که در گزارشش به 	 

مسأله ی اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین توجه خاصی بکند و در این رابطه تعدادی 
قتل را گزارش کرد. از نماینده ی ویژه هم چنین درخواست شد  که بر حقوق ویژه ی شهدای 
تروریسم تأکید  کند. این انجمن به جامعه ی بهائیان نیز اشاره و آن را متهم به حمایت مالی 
از دولت اس���رائیل کرد. آن عده از بهائیان که در گیر چنین کاری نشوند مورد تبعیض قرار 

نمی گیرند.
۴۳۹� انجمن معلمان به برخی مشکالت اشاره نمود که حرفه ی آن ها با آن روبروست. 	 
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با این همه آن ها مش���کالتی راکه بدان اشاره کردند می پذیرند: محدودیت های اقتصادی 
مدرسه ها، محدودیت زنان در دنبال کردن برخی رشته ها در دانشگاه و محدودیت ارمنی ها 
و کردها را در زمینه ی تدریس زبان و فرهنگ شان در مدارس. آن ها هم چنین شاکی بودند 

که انتقاد از حکومت به خاطر اوضاع قابل قبول نیست.
۴۴۰� انجمن نویسندگان، که توسط سه زن نمایندگی می شد، به سانسور شدیدی که در 	 

زمان حکومت شاه بر آن ها اعمال می شد؛ اشاره کرد. مشکل اصلی آن ها در زمان حاضر 
این اس���ت که مجاز نیستند در مورد موضوع های غیرمذهبی مطلب بنویسند. بسیاری از 
اعضا می خواهند مش���کالت جامعه ی امروز ایران را در قالب داستان توصیف کنند. اما 
این، ممنوع است. تمامی آثار ادبی مستلزم تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و 
بدون چنین تأییدی اختصاص کاغذ توسط دولت و انتشار آن ها غیرممکن است. انجمن 
مزب���ور خود را مخالف دولت می انگارد، ول���ی می خواهد به وضوح بر تمایز خود از هر  
گروه اپوزیسیون در خارج کشور تأکید نماید. آن ها  معتقد هستند  که دولت از اپوزیسیون 

غیرمسلح ممانعتی به عمل نمی آورد.
۴۴۱� انجم��ن دانش آموزان نماینده ی ویژه را مطلع نمود که یک س���ازمان پاسداری از 	 

جامعه ی اس���المی در هر مدرس���ه به وجود آمده بود که پاره  ای محدودیت ها در زمینه ی 
آزادی بیان و آموزش به همراه داشت. آن ها عموماً شکایت داشتند  که سطح تعلیم پایین 
است و کالس ها بیش از اندازه شاگرد دارند. اگر چه تحصیالت متوسطه مجانی است، 
خانواده ها باید متقبل هزینه های سنگین برای تهیه ی کتاب و سایر وسایل آموزشی شوند. 
به این دلیل آن ها تصمیم گرفتند از سازمان پاسداری خارج شده و انجمن خود را تأسیس 
کنند. البته این بدین معنی نیست که مخالف سیاسی دولت اند یا از سازمان مجاهدین، که 

اعضایش را تروریست می دانند، هواداری می کنند.
۴۴۲� انجم��ن دانش آموزان اهداف خ���ود را از جمله مبارزه برای آزادی بیان، ارتقای 	 

فعالیت های روشنفکری و سیاسی سالم و مبارزه علیه سرکوب و حرکت های ضد انسانی 
ذکر  کرد. این انجمن اتهامات گوناگون در مورد فعالیت های سازمان مجاهدین عنوان نمود.

۴۴۳� سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیز حمالت متعدد توسط سازمان مجاهدین 	 
را محکوم کرد.





تالش جمهوری اسالمی 
برای فریب ارگان های حقوق بشری سازمان ملل

در سال 1۹۹3، دفتر برنامه ی عمران سازمان ملل UNDP، ابزارهای الزم جهت نیل به توسعه ی 
انس���انی را دموکراس���ی، اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی، اطالع رس���انی و سازمان های 
غیردولتی اعالم کرد. 1 این دفتر و دیگر ارگان های وابسته به سازمان ملل خواستار آن شدند  که 
دولت های عضو با به کارگیری ابزارهای فوق به اهداف موردنظر و پیش بینی شده دست یابند. 
حمایت های گسترده ی مادی و معنوی سازمان ملل متحد و ارگان های وابسته به آن و هم چنین 
بنیادهای بین المللی از ایده ی تشکیل »سازمان های غیر دولتی«، تا آن جاست که قرن بیست و 
یکم را قرن »سازمان های غیردولتی« نیز خوانده اند. در این میان سازمان های غیردولتی دارای 
رتبه ی مشورتی ملل متحد 2 از اهمیت ویژه ای برخوردارند چرا که جزو نهادهای شرکت کننده در 

شورای حقوق بشر و مجاز به شرکت در بسیاری از نشست های سازمان ملل هستند. 
در راستای چنین سیاستی بس���یاری از دولت ها با صرف بودجه های هنگفت سازمان های به 
ظاهر غیردولتی مختلفی را راه اندازی می کنند و با توسل به حمایت های پنهان و آشکار، رتبه ی 

مشورتی سازمان ملل را برای آن ها دست و پا می کنند. 
این گونه سازمان ها در مراکز بین المللی تالش می کنند نقض حقوق بشر در کشورهای مربوطه 
را نه مشکالت ساختاری و سیستماتیک بلکه به عدم آموزش و نبود فرهنگ حقوق بشر و ... 
1-  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1993/chapters/

2- در پیوست این کتاب سازمان های غریدولتی دارای رتبه ی مشورتی سازمان ملل و چگونگی اخذ این رتبه ها تشریح شده است. 
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مربوط سازند و از قضا دولت های یاد شده را حامی فعالیت های حقوق بشری و پیش برد فرهنگ 
حقوق بش���ر و ... معرفی کنند. در کنار این وظیفه ی مهم، این س���ازمان های به ظاهر غیردولتی 
مستقل، مأموریت جوسازی و ایجاد فضای منفی در ارتباط با دولت ها 1 و سازمان  های مخالف 

دولت متبوع شان را نیز به عهده دارند. 

دولت جمهوری اس���المی که سیاست هایش در مجامع بین المللی نتیجه ای به دست نیاورد، از 
اواسط دهه ی هفتاد سیاست نوینی در پیش گرفت و برای کسب رتبه ی مشورتی سازمان ملل2 
برای »سازمان های غیردولتی« دست ساز خود به تالش پرداخت. در این راه برای نشان دادن 
فعالیت های صوری این سازمان ها کارگاه های آموزشی متعددی را نیز راه اندازی کرد و به این 
ترتیب کوشید هم خود را مدافع حقوق بشر نشان دهد و هم از  کمک های بین المللی سود ببرد و 

هم سررشته ی فعالیت های حقوق بشری در داخل کشور را در دست داشته باشد. 
سازمان »دفاع از قربانیان خشونت« یکی از اولین سازمان ها و در واقع مهم ترین سازمان های 
دست ساز دستگاه امنیتی دولت جمهوری اسالمی برای پیشبرد این سیاست بود. در حال حاضر 
بیست سازمان »غیردولتی« وابسته به دولت جمهوری اسالمی دارای رتبه ی مشورتی سازمان 

ملل متحد هستند. 3

سازمان دفاع از قربانیان خشونت
پیش از دیدار  گالیندوپل از ایران در زمس���تان 13۶۸، وزارت اطالعات که به تازگی از قتل عام 
وحشیانه ی هزاران زندانی سیاسی فارغ شده بود با عجله »سازمان دفاع از قربانیان خشونت« 
را راه ان���دازی کرد تا به دفاع از عمل کرد یکی از خش���ن ترین و خون بارترین رژیم های معاصر 
بپردازد. از آن جایی که در ابتدای کار تجربه ی الزم را در این رابطه کسب نکرده بودند، اعضا 
و اداره کنندگان این سازمان را از میان زندانیان تواب و همکار دستگاه اطالعاتی چون عباس 

1-از آن جایی که دولت کانادا در چند سال گذشته به خاطر قتل  زهرا کاظمی در ارگان های مختلف سازمان ملل پی گری نقض حقوق بشر در ایران 
است. سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیز هم گام با دولت جمهوری اسالمی در شورای حقوق بشر نقض حقوق بشر در  کانادا را دنبال می کند. این 
سازمان به عنوان آموزش به گروه های ایرانی جهت ارسال گزارش به دفرت  کمیساریای عایل حقوق بشر به ترجمه ی گزارش هایی علیه وضعیت نقض 
حقوق بشر در کانادا که توسط دو سازمان ناشناس و غریمعترب به نام »ائتالف کانادایی صلح و عدالت« و »گروه بنی المللی ناظر بر آزادی های 

فردی« تهیه شده مبادرت ورزیده است. 
2- این تالش ها برمی گردد به سیستم کار سازمان ملل و نهاد های وابسته به آن. نهادهای وابسته به سازمان ملل، عالوه بر آن که در فواصل زمانی 
مختلف، گزارش هایی از آخرین اصالحات و پیش���رفت ها در موارد گوناگون، از دولت های عضو دریافت می کنند، از س���ازمان های غریدولتی 
دارای رتبه ی مشورتی هم می خواهند که گزارشی مستقل از روند پیشرفت وضعیت در زمینه های مورد نظر ارائه کنند. با مقایسه ی این گزارش ها 
با یک دیگر، صحت و س���قم گزارش های دولتی مش���خص می شود. گزارش س���ازمان های غریدولتی هم چننی می تواند حاوی اطالعات و یا 
شاخص هایی باشد که زمینه ی اقدام سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن علیه آن دولت را فراهم کند. اعمال فشار گزارشگران ویژه ی سازمان 

ملل درباره ی حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اقلیت های مذهبی و قومی، بیش تر بر پایه ی گزارش سازمان های غریدولتی است تا منابع دولتی.
3-lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_E.pdf
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ملکان زاده1  و احمد طبائیان2 انتخاب کردند. دفتر این سازمان ابتدا در ضلع شمالی میدان هفت 
تیر قرار داش���ت و به انحای مختلف تالش می کردند زندانیان تواب، نادم و یا دارای مشکل 
حقوقی را به آن جا کشانده و با دادن وعده و وعید جهت حل مشکل شان، فرمی را که حاوی 
اتهامات و شکایاتی علیه س���ازمان مجاهدین بود پر   کنند تا توسط مسئوالن سازمان قربانیان 

خشونت به مراجع ذیصالح سازمان ملل فرستاده شود. 
در آن دوران دس���تگاه اطالعاتی برای فعالیت س���ازمان دفاع از قربانیان خشونت چشم انداز 
درازمدتی نمی دید و رسالت آن را تنها در ضدیت مقطعی با سازمان مجاهدین و حل و فصل 
مسئله ی دیدارهای گالیندوپل »نماینده ی ویژه ی دبیرکل ملل متحد برای بررسی نقض حقوق بشر 
در ایران« از  کشور و تحت الشعاع قرار دادن فاجعه ی قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان شصت 
و هفت در نظر گرفته بود. نمایندگان این سازمان به هنگام دیدار اول گالیندوپل از ایران، تالش 
کردند تا در کنار نیروهای حزب اللهی، پاسداران و مصدومان حمالت شیمیایی عراق، با بردن 
عده ای از توابین به نزد گالیندوپل، ضمن تکذیب شکنجه و کشتارهای بی رحمانه علیه نیروهای 
سیاسی و به ویژه مجاهدین دست به افشاگری زنند. آن ها برای اجرای مأموریت خود جدا از 
مالقات شش نفر از وابستگان شان با گالیندوپل در تهران، از سوی دولت جمهوری اسالمی به 
ژنو نیز اعزام شدند. به هنگام دیدارهای بعدی گالیندوپل در سال 1369 و 1370، مسئوالن این 
سازمان عالوه بر سیاست فوق به گونه ی دیگری سعی در منحرف کردن ذهن نماینده ی ویژه ی و 
هیأت همراه وی داشتند. آنان در گزارش خود به گالیندوپل،3 از »عفو«ی که در سال 69 توسط 
خامنه ای اعالم شده بود، حمایت کرده و آن را »مظهر بزرگواری و رحمت اسالمی که الهام بخش 
سیستم حقوقی کشور و احساسات اصیل رهبر است«، معرفی کردند. آنان هم چنین به گالیندوپل 
یادآوری کردند  که »بررسی تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و سیستم حقوقی اسالمی، اهمیتی 

اساسی دارد و این کار باید به طور مشترک با رهبران مذهبی اسالمی صورت بگیرد«. 
نمایندگان این س���ازمان با »تأکید بر مسلمان بودن اکثریت ش���هروندان کشور«، از گالنیدوپل 
می خواستند تا با »نقل تعلیمات مذهبی و حقوق اسالمی، نسبت به احساسات یک میلیارد 
مسلمان سراسر دنیا« حساسیت نشان دهد و به اتهام های »مزدوران« و »عوامل خارجی« که با 
مردم ایران احساس مشترکی ندارند، اهمیت ندهد! آن ها در لفافه از  گالیندوپل می خواستند به 
خاطر رعایت احساسات یک میلیارد مسلمان در دنیا، سخنی از مجازات های غیرانسانی و قرون 

1- عباس  ملکان زاده از سال 60 با شعبه های  بازجویی در شکنجه ی زندانیان همکاری می کرد و سپس از طرف مقامات زندان مسئولیت اداره ی 
س���الن 2 آموزش���گاه اوین را به عهده گرفت. در سال 70، سفارت جمهوری اسالمی هنگامی که در سوئیس بر علیه یک خربنگار سوئیسی که 
رفسنجانی را یکی از عوامل درگری در تروریسم دولتی معرفی کرده بود به دادگاه سوئیس شکایت کرد، عباس ملکان زاده نماینده ی سازمان دفاع 

از قربانیان خشونت، یکی از شاهدان سفارت ایران علیه خربنگار سوئیسی و مجاهدین بود. 
2- احمد طبائیان یکی از هواداران مجاهدین بود که به شدت شکنجه شده بود ویل بعدها به خدمت رژیم و شکنجه  گران درآمد.  

 (UN Doc. E/CN.4/1992/34) 3- برای مطالعه ی سند مربوطه، به گزارش گالنیدوپل به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد رجوع کنید
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وسطایی سنگسار، قطع عضو، شالق زدن، قصاص و... به میان نیاورد و برای دفاع از حقوق 
برابر زن و مرد و حقوق کودکان و... کوششی نکند! 

مقامات اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی با توجه به ضرورت ، در نیمه ی دوم دهه ی هفتاد 
سیاست پیچیده تری را پایه ریزی کردند و به فراخور حال نقش مهم تری را بر عهده ی این سازمان 

قرار دادند و به این ترتیب دوره ی جدیدی از حیات این سازمان شروع شد. 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال 1998 همراه با شبکه ی زنان و موسسه ی مطالعات و 
تحقیقات زنان موفق به کسب رتبه ی مشورتی از شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد شد و 

اعضای آن توانستند در جلسات کمیسیون و سوکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حضور یابند. 1
پیش از آن س���عید نوری نشاط نماینده ی این سازمان، از طریق سازمان های غیردولتی خارجی 
نزدیک به جمهوری اسالمی به عنوان نماینده ی آن ها در اجالس کمیسیون حقوق بشر شرکت 

می کرد و سیاست های دولت جمهوری اسالمی و دستگاه امنیتی را پیش می برد. 
متأسفانه سازمان دفاع از قربانیان خشونت وابسته به وزارت اطالعات و عاملین اصلی شکنجه 
و رفتارهای وحشیانه به علت غفلت نیروهای سیاسی ایرانی و انفعال سازمان های حقوق بشری 
ایرانی به عضویت  ش���ورای توان بخشی بین المللی برای قربانیان شکنجه (IRCT)، و »امان« 
شبکه ی خاورمیانه و آفریقای شمالی مراکز توان بخشی برای قربانیان شکنجه  (AMAN)درآمده 
و به منظور فریب افکار عمومی مدعی است که مرکزی برای توان بخشی قربانیان شکنجه دارد. 
و عالوه بر توان بخشی به قربانیان شکنجه اقداماتی را به منظور پیش گیری از اعمال شکنجه 
انجام می دهد. این سازمان رابطه ی نزدیکی با دستگاه قضایی دولت جمهوری اسالمی دارد و 
علیرغم حساسیت های دستگاه  امنیتی، ارتباطات گسترده ای با سفارت خانه های خارجی در تهران 
داشته و با کمک نهادهای دولتی و مسئوالن وزارت خارجه ،کالس هایی را در ارتباط با آموزش 

چگونگی اخذ کمک مالی از آژانس های بین المللی و کشورهای خارجی برگزار کرده است. 2
این س���ازمان برای پیش برد پروژه های خود از دولت س���وئد درخواس���ت کمک کرده 3 و از 

کمک های هنگفت اتحادیه ی اروپا برخوردار شده است.4 
س���ازمان دفاع از قربانیان خشونت با شناخت راه های نفوذ به مجامع و مؤسسات بین المللی 
به تدریج پای سایر سازمان های دولتی ایرانی نظیر مرکز آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه ی ایران 

1-  سعید نوری نشاط یکی از توابنی زندان اوین، نماینده ی این سازمان در کمیسیون و  کمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل، چندین سال با 
کمک سازمان های غریدولتی خارجی نزدیک به دولت جمهوری اسالمی و به عنوان نماینده ی این سازمان  ها در اجالس های بنی المللی شرکت 

می جست و در این راه به کسب تجربه می پرداخت. 
2-نشریه ی داوطلب شماره ی 2 مرداد ماه 1381. 

3-  http://www.komitedefa.org/sidor/sud.htm
4-اتحادیه ی اروپا در سال 1383علیرغم مخالفت  سازمان های بین المللی حقوق بشری و به ویژه »خبرنگاران بدون مرز«،  بالغ بر یک میلیون 
و دویست  هزاردالر کمک نقدی در اختیار این سازمان قرار داد. »عفو بین الملل« شاخه ی دانمارک، سازمان »اصالحات جزایی بین المللی« 

و آنجلیکا بیر رئیس هیأت روابط پارلمانی اتحادیه ی اروپا با جمهوری اسالمی از جمله حامیان پرداخت کمک به این سازمان بودند.
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و برخی نهادهای دیگر را نیز برای بهره گیری از کمک های میلیون دالری باز  کرد، به طوری که 
طی یک دوره ی چهارساله از زمان دولت محمود احمدی نژاد )200۵ تا 200۹( بیش از دو و نیم 
میلیارد دالر توس���ط مؤسسات وابسته به نهادهای اطالعاتی و امنیتی - قضایی ایران از دول 

خارجی با واسطه ی برنامه ی توسعه ی سازمان ملل - دفتر ایران دریافت گردیده است. 1
در میان صد و هفتاد خبری که تا تاریخ 20 اردیبهشت 13۸۹در بخش اخبار داخلی سایت این 
سازمان مدعی دفاع از قربانیان خشونت قرار داده شده حتا یک خبر مربوط به نقض گسترده ی 

حقوق بشر در ایران، پس از انتخابات 22 خرداد ۸۸ موجود نیست. 2 
در حالی که این س���ازمان تاکنون هیچ  اقدامی چه در سطح داخلی و چه خارجی برای آزادی 
یک زندانی سیاس���ی و یا عقیدتی ایرانی نکرده، علی رضا طاهری رئیس این س���ازمان در  20 
بهمن 13۸۷ در مالقات با سمیر قنطار زندانی فلسطینی که سال ها در اسرائیل زندانی بود گفت: 
»این سازمان به عنوان یک تشکل غیردولتی فعال در عرصه ی حقوق بشر، در خصوص آزادی 
سمیر قنطار به عنوان زندانی که سال های بسیار در بند رژیم اسرائیل بود، در شورای حقوق بشر 

اقدامات قابل توجهی انجام داد.« 3
در حالی که صدها جنایت بزرگ در طول یک س���ال پس از انتخابات خرداد 13۸۸ در ایران 
اتفاق افتاده آخرین بیانیه هایی که این سازمان در تاریخ 20 ماه می 2010 در بخش انگلیسی سایت 

خود گذاشته عبارت اند از: 4
محکومیت آخرین حمله تروریستی در عراق؛ تجاوز اسرائیل به نوار غزه؛ محکومیت خشونت های 
غزه؛ بمب گذاری در الجزایر؛ بمب گذاری در مسجدالعسگری و وخیم شدن وضعیت نوار غزه؛ 
اعطای مقام »ش���والیه« به سلمان رشدی؛ بیانیه ی مطبوعاتی شبکه ی امان در ارتباط با غزه؛ 

نامه ی دانش آموزان ایرانی به سازمان های بین المللی در ارتباط با نوار غزه. 
در سطح بین المللی مقامات جمهوری اسالمی پس از فروپاشی اتحاد شوروی، از طریق این سازمان 
و دیگر سازمان های مشابه تالش می کنند با راه اندازی کارگاه های مختلف حقوق بشر و اجالس های 
منطقه ای مختلف، )افغانس���تان، قفقاز و...( خود را پیش تاز فعالیت های حقوق بشری در منطقه 

قلمداد  کنند و این گونه نشان دهند  که فرهنگ حقوق بشر را نیز رشد و توسعه می دهند. 
در ارتباط با داخل کشور نیز  گردانندگان این سازمان با هدایت وزارت اطالعات برای انحراف 
افکار عمومی داخلی و بین المللی و فضاسازی های کاذب و برای ارائه ی گزارش های باب طبع 
بین المللی، پروژه های گوناگونی از جمله مخالفت با کار  کودکان؛ پروژه ی گلوبال مارچ )رژه ی 
1-www.gozaar.org/english/articles-en/Intelligence-Services-from-attracting-foreign-funds-
to-suppressi.html
2- http://www.odvv.org/120/Default.aspx
3- http://www.khabarfarsi.com/news-515305.htm
4- http://www.odvv.org/108/Default.aspx



148

جهانی علیه کار  کودکان(؛ دفاع از حقوق کودک؛ مخالفت با خشونت؛ مبارزه با خشونت علیه 
زنان در سطح جهانی؛ مطرح ساختن خشونت علیه زنان در کشورهای پیشرفته؛ خشونت علیه زنان 
و کودکان در خانواده؛ به راه انداختن کمپین های مختلف برای الحاق دولت  جمهوری اسالمی 
به کنوانسیون »پالرمو2000« در رابطه با مبارزه با باندهای قاچاق انسان؛ حقوق پناهندگان و... 
را دنبال کرده اند. تالش این س���ازمان مقابله با گزارش های بین المللی در ارتباط با مسئولیت 
دولت  جمهوری اسالمی و نهادهای دولتی در اعمال خشونت و سرکوب علیه زنان، کودکان، 
آپارتاید جنسی، قاچاق انسان و... بوده و از طرف دیگر وزارت اطالعات با اداره ی فعالیت های 
حقوق بش���ری به دست عوامل خود، انرژی و پتانسیل باالی نیروهای درگیر در این پروژه ها را 

به بی راهه برد. 
در آخرین تغییر و تحوالت، در سال 13۸۹سیاوش ره پیک مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل 

بنیاد شهید و یکی از نزدیکان احمدی نژاد به ریاست این سازمان برگزیده شد. 

سازمان دفاع از قربانیان خشونت 
و شورای حقوق بشر سازمان ملل 1

پس از آغاز به کار ش���ورای حقوق بشر، س���ازمان دفاع از قربانیان خشونت با هدایت دستگاه 
امنیتی فعالیت های گس���ترده ای را در داخل و خارج از  کش���ور برای فریب افکار عمومی آغاز  
کرد و  با همکاری مرکز توانمندسازی برای آشناسازی سازمان های غیردولتی ایرانی اقدام به 
برگزاری دوره ای در خصوص آشنایی با شورای حقوق بشر نمود. متعاقب آن گروهی از نمایندگان 
سازمان های غیردولتی تحت مدیریت سازمان دفاع از قربانیان خشونت به اجالس اول شورای 
حقوق بشر در 1۹ ژوئن 200۶ فرستاده شدند و از جمله در کارگاه زنان و فرصت های شغلی برابر 
شرکت کرده و دیدارهایی با نمایندگان سازمان دفاع از حقوق کودک؛ بنیاد توانمندسازی زنان 

و کودکان؛ مرکز حقوق کودکان؛ و... داشتند. 2
سازمان دفاع از قربانیان خشونت ضمن شرکت در چهارمین اجالس شورای حقوق بشر به منظور 
فریب گزارش���گران موضوعی، دیدارهایی با گزارشگر ویژه ی تبعیض نژادی، آقای دودودیان؛ 
گزارشگر ویژه ی خشونت علیه زنان، خانم یاکین آرتورک؛ داشت و در نشست  گروه های کار 
بازداشت های خودسرانه با سازمان های غیردولتی؛ نشست بررسی وضعیت اقلیت های جهان در 
سال 200۷؛ نشست آوارگی های اجباری داخلی؛ نگرانی های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در 
آسیا؛ نشست حق زندگی دختران؛ سقط جنین و دخترکشی؛ نشست نژادپرستی و تبعیض نژادی؛ 

1-در این بررسی گذری اجمایل به شرکت این سازمان در چند جلسه ی شورای حقوق بشر خواهد شد و نه همه ی اجالس ها. 
2- http://www.odvv.org/5001/Item/31/Details.aspx
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موانع به سوی توسعه؛ نشست مبارزه با توهین به مذاهب؛ نشست خبرنگاران و میزان تأمین امنیت 
آن ها؛ نشست نقض حقوق بشر در ایران؛ نشست گفتگوی بین مذاهب و حقوق بشر؛ نابردباری 
مذهبی در قرن بیست و یکم؛ نشست فرهنگ مذاکره؛ تقاطع بین فرهنگ و حقوق بشر زنان؛ 

نشست آشنایی سازمان های غیردولتی با چهارمین اجالس شورای حقوق بشر شرکت کردند. 
فهمیه دری نوگورانی همسر سعید امامی معاون سابق امنیت وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
و یکی از مس���ئوالن اصلی نقض حقوق بشر، شکنجه و قتل های سیاس���ی در ایران به عنوان 
مس���ئول روابط بین المللی این سازمان در این اجالس شرکت داشت و دو بیانیه ی شفاهی در 
مورد تروریسم 1و فلسطین2 و هشت بیانیه ی کتبی با موضوعات قاچاق انسان، فقر، آموزش، حق 
خودمختاری مردم فلسطین، حقوق کودک، اقلیت ها، وضعیت پناهندگان و مهاجران افغانی در 

ایران ارائه نمود. 3
سازمان دفاع از قربانیان خشونت در نهمین اجالس شورا  که از ۸ سپتامبر 200۸ آغاز شد، شرکت 
داش���ت و شش بیانیه ی کتبی و سه بیانیه ی شفاهی در موضوعاتی که ربطی به مقوله ی نقض 
حقوق بشر در ایران نداشت مانند مدافعان حقوق بشر، تروریسم، فلسطین، قاچاق انسان، کودکان 

در مناقشات مسلحانه، و توهین به مذاهب ارائه کرد. 4 
در موضوع تروریس���م نماینده ی این سازمان وابسته به وزارت اطالعات رأی دادگاه انگلیس 
برای بیرون آوردن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی را محکوم کرد. ۵ و همان موقع همراه 
با تعدادی از سازمان های وابسته به دولت در نامه ای به بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، 
نصرت الله تاجیک س���فیر سابق جمهوری اس���المی در اردن را که به جرم تالش برای خرید 
سال ح های ممنوعه در انگلستان دستگیر شده است به عنوان »شهروند ایرانی مدافع آزادی های 
مدنی و حقوق بشر« معرفی کردند و خواستار رهایی وی از حصر خانگی شدند. هم چنین دبیر 
این سازمان برای آن که تاجیک را فردی غیردولتی نشان دهد در نامه ای به احمدی نژاد به عنوان 
کسی که در همه  جای دنیا پی گیر حقوق ایرانیان است از او خواست تا حمایت های الزم را از 

تاجیک۶ به عمل آورد. 
این سازمان با استفاده از تجربیات خود در مجامع بین المللی به ویژه کمیسیون حقوق بشر سابق و 
شورای حقوق بشر، تعدادی از اعضای »نهادهای جامعه ی مدنی ایران« را به این اجالس برد. ۷

1-www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/BB9CACC2650150BEC12572AE002BAA97?
opendocument
2-www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=3112& Lan gID =E
3- http://www.odvv.org/5001/Item/68/Details.aspx
4-http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=14520
5- http://www.odvv.org/5001/Item/1718/Details.aspx
6- http://www.odvv.org/5001/Item/1143/Details.aspx
7-   http://www.odvv.org/5001/Item/1595/Details.aspx
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دهمین اجالس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نیمه ی دوم اسفند ماه 13۸۷ و نیمه ی 
اول فروردین ماه 13۸۸ در مقر اروپائی ملل متحد در ژنو برگزار شد. حسن رحیم پورازغدی یکی 
از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و بازجویان اوین نیز در اجالس مزبور شرکت داشت. 

با توجه به اهمیت موضوعات مطروحه در این اجالس و »بررسی ادواری جهانی« وضعیت 
حقوق بشر در ایران در دو سال ۸۸ و ۸۹، فعالیت های سازمان دفاع از قربانیان خشونت در این 
سال دو چندان شد؛ چنان چه برنامه ریزی وسیعی برای حضور نمایندگان جمعی از سازمان های 
غیردولتی عضو شبکه ی س���المت و ترویج حقوق باروری در ژنو برای تحت تأثیر قرار دادن 

شورای حقوق بشر و انحراف بحث ها از مسیر اصلی انجام داد. 
اولین دوره ی ظرفیت سازی و به اصطالح گفتگوهای حقوق بشری سازمان های جامعه ی مدنی 
ایران هم زمان با دهمین اجالس شورای حقوق بشر در دو بخش نظری و عملی توسط سازمان 

دفاع از قربانیان خشونت برگزار شد. 
مرحله ی اول این دوره در س���ه روز  کاری و طی چندین نشس���ت مش���ورتی و برگزاری کارگاه 
»هم بس���تگی و آشنایی نظری با مکانیزم های شورای حقوق بش���ر« در موسسه ی مطالعات و 
تحقیقات زنان و سازمان دفاع از قربانیان خشونت منعقد شد. سپس به منظور معرفی شبکه ی 
سالمت و ترویج حقوق باروری یکی از زیرمجموعه های مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات زنان 
در سطح بین المللی، افزایش آگاهی اعضای گروه و آشنایی آن ها با مکانیزم های حقوق بشر یک 
سفر مطالعاتی به سرپرستی علی رضا طاهری، مدیرعامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت به ژنو 
انجام گرفت. این گروه طی مدت یک هفته اقامت خود در ژنو، عالوه بر شرکت در جلسه های 
متعدد شورای حقوق بش���ر به منظور فریب دستگاه های نظارتی س���ازمان ملل، مالقات های 
متعددی را با گزارش���گر ویژه ی بازداش���ت های خودسرانه؛ رئیس برنامه ی خاورمیانه و شمال 
آفریقا در سازمان پیش گیری از شکنجه؛ مدیر میز حقوق بشر صندوق داوطلبانه ی ملل متحد برای 
قربانیان شکنجه؛ مسئول میز خاورمیانه و شمال آفریقا در دفتر کمیساریای عالی؛ رئیس بخش 
جامعه ی مدنی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر؛ و دستیار  گزارشگر ویژه ی خشونت علیه زنان و 

اساتید دانشگاه ژنو انجام دادند. 1

شکایت های علیه نقض حقوق بشر در  کشورهای مختلف
در اجالس یازدهم شورای حقوق بشر که در نهم ژوئن 200۹ برابر با 1۹ خرداد 13۸۸ در حالی که 
دیان عالیی وضعیت وخامت بار بهائیان در ایران را مورد انتقاد قرار داد، فهمیه دری نوگورانی 
به عنوان نماینده ی سازمان دفاع از قربانیان خشونت به منظور تحت الشعاع قرار دادن موضوع 

1- http://www.odvv.org/5001/Item/2535/Details.aspx
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نقض حقوق بشر در ایران، موارد زیر را مطرح می کند: 
»بر اس���اس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، برابری جنسیتی و سالمت زنان نمی تواند 
جدای از هم باشد. روی کرد جنسیتی فهم عمیق تر فاکتور هایی را  که در سالمتی زنان تأثیرگذارند 
ممکن می سازد. عدم توجه به سالمت زنان هم چنین ممکن است روی کودک خانواده نیز تاثیر 
بگذارد. حفاظت از سالمت زنان نه تنها دارای تأثیر مثبت برای زنان است، بلکه به طور مستقیم 
پیامدهای مثبتی بر بهداش���ت و پرورش کودکان هم دارد. یکی از مهم ترین مس���ائل مربوط به 
بهداش���ت زنان باردار بود. دوره ی قبل، حین و بعد از بارداری بسیار حیاتی بود. آمادگی زنان 
برای بارداری و تعداد فرزندانی که آرزو دارند عامل مهمی بود که نیازمند توجه ویّژه است. زنان 
بایستی از امکان ادامه ی فعالیت های حرفه ای و اجتماعی خود پس از وضع حمل بدون تبعیض 
برخوردار باشند. سازمان ملل متحد از کمبود یک گزارشگر ویژه در ارتباط با حقوق جنسیتی و 

بهداشت و سالمتی رنج می برد و  از شورا خواسته شد که موضوع را پی گیری کند.« 1
وی در جلسه ی 1۹ خرداد 13۸۸ شورای حقوق بشر، خشونت به کار گرفته شده از سوی پلیس 
کانادا در برخورد با ش���هروندان کانادای���ی را محکوم کرده و می گوید:  »رفتار بد پلیس کانادا 
باعث افزایش نگرانی در س���ال های گذشته بوده است.« او خبر می دهد در مواردی چند این 

خشونت ها منجر به زخمی شدن مردم و یا از دست رفتن جان شان بوده است! 2
موارد مطرح ش���ده از س���وی فهمیه دری نوگورانی، درحالی بیان می شود که او، خود یکی از 
قربانیان اصلی ش���کنجه در ایران اس���ت. مأموران وزرات اطالعات برای پیش برد سناریوی 
تهیه شده از سوی خامنه ای، شدید ترین شکنجه ها را در مورد وی اعمال داشتند تا وی اقرار  کند 
که جاسوس اسرائیل و آمریکا بوده و به دستور آن ها همراه با همسرش برای بدنام کردن نظام در 
قتل  روشنفکران و مخالفان سیاسی دست داشته؛ بارها به اسرائیل سفر  کرده؛ انحرافات اخالقی 
و جنسی داشته؛ در اشاعه ی فساد و فحشا و توهین به قرأن و مقدسات نقش مستقیم داشته و... 
فیلم صحنه  هایی از تالش بازجویان برای اجبار او برای بیان خواسته های شان بطور گسترده روی 
اینترنت انتش���ار یافت. این سازمان در گزارش سپتامبر 200۹ )شهریور و مهر ۸۸( خود که برای 
گروه کاری »بررسی ادواری جهانی« شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با ایران 
تهیه شده به جای گزارش شدیدترین موارد نقض حقوق بشر پس از کودتای 22 خرداد ۸۸، به 
منظور فریب سازمان  های بین المللی به تشریح  اقدامات مشترک خود با دولت احمدی نژاد و 

سازمان های غیردولتی پرداخته است. 
سازمان دفاع از قربانیان خشونت مدعی می شود گزارش ارائه شده توسط بخش تحقیقات و 

1- www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/EGUA-7SUR4X?OpenDocument
2-www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9098&LangID=E
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آموزش این سازمان با همکاری سازمان های دولتی و غیردولتی در دو بخش »بررسی قاچاق 
زنان و کودکان در ایران« و »آموزش مشاوران دادگاه خانواده« تهیه شده است. 1 سازمان مزبور 
در گزارش خود برخالف گزارش های بین المللی هیچ نقش���ی برای باندهای وابسته به قدرت 
قائل نشده و ضمن آن که رژیم جمهوری اسالمی را قربانی قاچاق زنان و  کودکان جلوه می دهد 
توجه ش���ورای حقوق بش���ر را به این نکته جلب می کند  که »ایران با مرزهای طوالنی با هفت 
کش���ور همسایه و اقتصاد درحال گذار از این پدیده مصون نیست هر چند که در نسبت با سایر 
کشورها، آمارها در این زمینه چندان چشم گیر نیست. اما همین آمار محدود حساسیت جامعه و 

سازمان های غیر دولتی را برانگیخته است.« 2
این در حالی است که در گزارش سال 2011 وزارت خارجه ی آمریکا در مورد وضعیت جهانی 
قاچاق انسان، ایران در زمره  ی کشورهایی است که مبدأ، گذرگاه و مقصد قاچاق کودکان و زنان 

برای کار یا تن فروشی اجباری است.
بر اساس این گزارش مقصد قربانیان ایرانی قاچاق انسان، کشورهایی مانند پاکستان، ترکیه، قطر، 
کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عراق، فرانسه، آلمان و بریتانیا است. این گزارش خاطرنشان 
می کند شماری از جوانان و نوجوانان پاکستانی، بنگالدشی و عراقی که در جستجوی کار به 
ایران مهاجرت می کنند نیز توسط قاچاقچیان از طریق ایران به کشورهای خلیج فارس، یونان و 
ترکیه فرستاده می شوند و برخی از آن ها ناگزیر به کار اجباری و آزار جنسی تن در می دهند. در 

میان این گروه زنان و دختران آذربایجان و تاجیک نیز دیده می شود.
بر اس���اس این گزارش باندهای جنایتکار مرتبط با برخی مقام های سیاس���ی، نقش مهمی در 
قاچاق انسان از ایران، از طریق مرز افغانستان و پاکستان، بر عهده دارند و در کنار این تجارت، 

در کار قاچاق مواد مخدر و اسلحه نیز فعال اند.
ای���ن گزارش تأکید می کند دولت ایران حداقل ها را به منظور کاس���تن از میزان قاچاق رعایت 
نمی کند و تا زمان انتشار این گزارش، ایران اطالعات خود در مورد قاچاق انسان را از جامعه ی 
جهانی پنهان نگاه داشته است. بر این اساس ایران در شش سال گذشته هم چنان مقام سوم را در 
این گزارش حفظ کرده است که به معنی تالش حداقلی برای پی گیری و مقابله با قاچاق انسان 
است. تهیه کنندگان گزارش ضمن انتقاد از مقام های مسئول ایرانی نسبت به عدم توجه کافی به 
قربانیان قاچاق انسان، می نویسند: این قربانیان در مواردی حتا به اتهام زنا، روابط جنسی خارج 

از ازدواج و تن فروشی محکوم شده اند. 3
1-lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/ODVV_UPR_IRN_S07_2010_
OrganizationforDefendingVictimsofViolence.pdf

2- پیشنی. 
3-www.radiofarda.com/content/f7_state_department_report_over_human_traffick-
ing/24255 161.html
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بعد از سرکوب گسترده  و خونین جنبش مردمی پس از انتخابات 22 خرداد ۸۸  و در زمانی که 
پرونده ی ایران در گروه کاری »بررسی ادواری جهانی« مورد رسیدگی قرار گرفته است، سازمان 
دفاع از قربانیان خشونت و فهمیه دری نوگورانی مسئول بخش روابط بین المللی آن گزارشی از 
نقض حقوق بشر در ترکیه را به هشتمین جلسه ی گروه کاری »بررسی ادواری جهانی« شورای 

حقوق بشر ارائه داد. 
در گزارش سازمان دفاع از قربانیان خشونت مربوط به ترکیه، 1 به مواردی از نقض آزادی بیان 
و اعمال ش���کنجه و رفتارهای غیرانسانی توسط پلیس اشاره شده اس���ت. در این گزارش، از 
مراکز بازداشت، سلول  های انفرادی پلیس و زندان های غیرقانونی به عنوان محل هایی که در آن 

شکنجه اعمال می شود نام برده شده است. 
هم چنین این س���ازمان در مورد نقض حقوق پناهندگان عراقی در س���وئد 2 گزارشی با امضای 

فهمیه دری نوگورانی به شورای حقوق بشر ارائه داد.  
این سازمان در گزارش خود نسبت به سیاست جدید دولت سوئد مبنی بر بازگرداندن پناهندگان 
عراقی به کشورشان اعتراض کرده و نگرانی خود در مورد سرنوشت این دسته از پناهندگان که 
آن ها را وابستگان به اقلیت  های مذهبی، قربانیان شکنجه و زنانی که مورد سوءاستفاده ی جنسی 

قرار  گرفته اند معرفی کرده، بیان داشته است. 
نکته ی قابل تأمل آن که این س���ازمان در ارتباط با ترکیه از شکنجه در زندان های غیررسمی و 
بازداشتگاه های پلیس می گوید و وضعیت پناهندگان عراقی در سوئد را مورد انتقاد قرار می دهد 
در حالی که در گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران 
از »آموزش مش���اوران دادگاه خان���واده« دم می  زند و از همکاری ارگان های دولتی در تهیه ی 
گزارش در مورد قاچاق زنان و کودکان خبر می دهد. این در حالی است که موضوع شکنجه و 

جنایات انجام گرفته در کهریزک در صدر اخبار داخلی و خارجی بوده است. 
فهمیه دری نوگورانی به نمایندگی از س���وی سازمان دفاع از قربانیان خشونت گزارشی نیز در 
مورد نقض حقوق بشر در روسیه ی سفید 3 به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده است. 

در گزارش این سازمان روی ناپدید شدن تعدادی از مقامات سابق دولتی از جمله وزیر کشور، 
یک روزنامه نگار، یک تاجر، یک عکاس ریاس���ت جمهوری و تع���داد دیگری از چهره های 
شناخته شده تأکید شده است. در این گزارش نسبت به سرکوب آزادی بیان و نحوه ی برخورد با 

1-lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/TR/ODVV_UPR_TUR_S08_2010_
OrganizationforDefendingVictimsofViolence.pdf 
2-lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/SE/ODVV_UPR_SWE_S08_2010_
OrganizationforDefendingVictimsofViolence.pdf
3-lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/BY/ODVV_UPR_BLR_S08_2010_
OrganizationforDefendingVictimsofViolence.pdf
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روزنامه نگاران و نویسندگان در روسیه ی سفید نیز اشاره شده است. 
این ادعاها در حالی صورت می گیرد که س���عید امامی همس���ر فهمیه دری نوگورانی مس���ئول 
ناپدیدشدن و قتل بسیاری از فعاالن سیاسی ایرانی است. به گزارش سازمان»خبرنگاران بدون 
مرز« وضعیت روزنامه نگاران و نویسندگان و مطبوعات در جمهوری اسالمی وخامت بار است 

و این کشور در صدر ناقضین آزادی بیان و مطبوعات قرار دارد. 
قبل از شروع به کار اجالس دوازدهم شورای حقوق بشر،1 سازمان دفاع از قربانیان خشونت با 
هدف حضور سازمان های غیردولتی در »بررسی  ادواری جهانی« وضعیت حقوق بشر در ایران 
و ارائه ی گزارش های خالف واقع از س���وی این سازمان ها اقدام به برگزاری سلسله دوره های 
آموزشی »آشنایی با شورای حقوق بشر و گزارش نویسی ویژه ی بررسی دوره ای جهانی ایران- 
2010« کرد؛ در سه دوره ی جداگانه در تیرماه و مردادماه 13۸۸ و در روزهایی که ایران در تب و 

تاب اعتراضات مردمی به نتایج انتخاباتی می سوخت. 
روز اول این کارگاه ها به مکانیزم های حمایتی حقوق بشر با تأکید خاص بر شورای حقوق بشر 
و بررس���ی دوره ای جهانی اختصاص داشت و بعد ازظهر، اصول کلی گزارش نویسی با تأکید 
بر مکانیزم بررسی دوره ای جهانی مورد بررسی قرار گرفت. روز دوم نیز به طور اختصاصی به 

گزارش سازمان های غیر دولتی، ویژه ی بررسی ادواری ایران اختصاص یافت.
س���ازمان دفاع از قربانیان خشونت برای آن دسته از شرکت کنندگان که موفق به گذراندن کامل 
دوره ی آموزش���ی و تهیه ی گزارش های مطلوب شدند، امکان حضور در شورای حقوق بشر و 

آشنایی عملی با مکانیزم »بررسی ادواری جهانی« را فراهم نمود. 
اجالس س���یزدهم شورای حقوق بش���ر2 که در اس���فند 13۸۸ در ژنو برگزار شد شاهد حضور 
موسس���ه ی اسالمی زنان، موسس���ه ی مطالعات و تحقیقات زنان، س���ازمان دفاع از قربانیان 
خش���ونت، موسسه ی حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و انجمن ملل متحد ایران با همراهی 

اساتید عضو کرسی صلح، دموکراسی و حقوق بشر دانشگاه »شهید بهشتی« تهران بود. 
در حالی که طی سال ۸۸ یکی از شدیدترین و خونین ترین سرکوب های جنبش های مردمی در 
ایران جریان داشت سازمان های مربوطه با قرائت بیانیه های متعدد تحت سر فصل های ده گانه 

موضوع حقوق بشر، هیچ  اشاره ای به نقض حقوق بشر در ایران نکردند. 
س���ازمان دفاع از قربانیان خشونت در جریان این اجالس نشست های زیر را در اسفندماه ۸۸ 

در ژنو برگزار  کرد:  
زن و حقوق بشر- ۹ مارس 2010، برابر با 1۸ اسفند ماه 13۸۸؛	 

1-www.odvv.org/(A(_Iw63UUfywEkAAAAN2YwNzQ5YjYtMmM4MC00ZWRiL-
WE3OTUtYWMzNDRkZGRkMDkw0))/5001/Item/2905/Details.aspx
2- http://www.odvv.org/5001/Item/3415/Details.aspx
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موضع مکانیزم های بین المللی و میزان بازدارندگی آن ها از لحاظ نقض حقوق بش���ر-10 	 
مارس برابر با 1۹ اسفندماه 13۸۸ با حمایت موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی؛

حقوق اقتصادی و اجتماعی و رابطه ی آن با اهداف توسعه ی هزاره - 11 مارس برابر با 20 	 
اسفند 13۸۸با حمایت مؤسسه ی حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و موسسه ی مطالعات 

و تحقیقات زنان؛
حقوق بشر و رسانه؛	 
اقلیت های قومی و مذهبی؛ 	 
ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در حین مقابله با تروریسم؛	 

مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات زنان1 
این مؤسسه به عنوان یک سازمان غیردولتی، فعالیت خود را در سال 13۶۵ آغاز نمود و مرکز 
پژوهشی مطالعات و تحقیقات زنان این مؤسسه، طرح های پژوهشی خاصی از جمله »بررسی 
مفاهیم زوجیت در قرآن کریم« و »بررسی سن تکلیف دختران در اسالم« را انجام داده است. 
در طرح بررسی سن تکلیف دختران در اسالم، سن بلوغ دختران در اسالم و انطباق این سن با 
سن بلوغ فیزیولوژیک دختران، با بررسی آیات قرآن و روایاتی که در این زمینه نقل گردیده مورد 

تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
ریاست مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات زنان با منیر آمدی قمی2 است. پایان نامه ی تحصیلی وی 
که در دانشگاه آزاد اسالمی »حیوان در قرآن« بوده است. این پایان نامه شامل شش فصل با 
این عنوان هاست:  فصل اول: کلیات؛ فصل دوم: مفهوم حیوان؛ فصل سوم: نگاه ارزشی قرآن 
به حیوانات، شناخت و ارزش حیوان در هستی، ویژگی های ارزشی حیوانات، جایگاه ارزشی 
حیوانات؛ فصل چهارم: حیوان در خدمت انس���ان، حیوان ناجی انسان، حیوان فدیه ی انسان، 
حیوان در اختیار انس���ان، حیوان عامل سقوط نماد یک حکومت، حیوان مورد تهمت انسان؛ 
فصل پنجم: حش���ر حیوانات، رزق و روزی حیوانات، حیوان و فوائد آن؛ فصل شش���م: نقش 

سمبلیک حیوانات در قرآن، یاد کرد حیوان در قرآن...3
این مؤسسه به منظور توجیه نقض حقوق اولیه ی زنان و تبعیض سیستماتیک علیه زنان در ایران 
بصورت فعاالنه در شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کرده و تصویر غیرواقعی از وضعیت 

زنان در ایران ارائه می دهد. 
در اجالس حقوق بشر، مؤسسه  ی مطالعات و تحقیقات زنان بیانه ای را قرائت کرد و بدون اشاره 
1-  http://www.iwsr.org/
2-http://www.women.gov.ir/pages/?cid=7884
3-http://www.tebyan.net/index.aspx?PageSize=10&PID=42009&PageIndex=7
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به وضعیت وخامت بار زنان در ایران از فرصت به دست آمده استفاده کرده و نسبت به »وضعیت 
بهداشت زنان به ویژه در شرایط جنگ و یا بالیای طبیعی ابراز نگرانی« کرد و خواستار آن شد 
که شورا، »گزارشگر ویژه ای بر روی موضوع حقوق جنسی و بهداشت باروری تأسیس نماید تا 
این قشر از زنان نیز از حقوق خود در شرایط بحران نظیر جنگ و بالیای طبیعی بهره مند شوند.« 1

شبکه ی  ارتباطی 
سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسالمی ایران

این ارگان تنها ش���بکه ی گسترده ی قانونی در ایران اس���ت که از سال 13۷4 آغاز به کار کرده و 
اکنون دارای بیش از نهصد سازمان عضو است که غالباً تنها نام یک سازمان را یدک می کشند 
و فعالیتی ندارند. مس���ئولیت این شبکه در ابتدا با معصومه ابتکار بود که در دولت خاتمی به 
معاونت ریاست جمهوری رسید. وی به عنوان سخن گوی این شبکه در نشست های کمیسیون 
حقوق بش���ر در ژنو شرکت می کرد و سیاست های دولت جمهوری اسالمی را در این کمیسیون 
پیش  می برد. این شبکه نخستین سازمان زنان جمهوری اسالمی دارای مقام مشورتی از سوی 
شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل )اکوساک( است و در حال حاضر کسب مقام ناظر 

دایم را از سوی سازمان کنفرانس اسالمی (OIC) پی گیری می کند. 
این شبکه مدعی اس���ت که »دفاع از  کرامت انسانی زن و جایگاه محوری وی در خانواده و 
جامعه بر مبنای تعالیم عالیه ی اس���الم و سایر ادیان الهی« را دنبال می کند و از جمله اهداف 
خود را افزایش نقش زنان در صحنه های مختلف اجتماعی و برنامه ریزی در جهت رفع تبعیض 
جنسیتی در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسالمی و »برنامه ریزی و ارائه ی 
راه کار در جهت تأمین حقوق اجتماعی و رفاه و شادابی زنان جامعه در چارچوب شرع مقدس 
و قوانین و مقررات جاری کشور« بیان می دارد. این در حالی است که تبعیض جنسیتی بر پایه ی 
»شرع مقدس« و »قانون اساسی« جمهوری اسالمی استوار است و »شرع مقدس« حقوق 

اجتماعی و رفاه و شادابی زنان را مورد تهدید قرار داده است. 2
محترم جمالی، یکی از اعضای این ش���بکه که هیأت جمهوری اس���المی در نشست شورای 
حقوق بشر مارس 2011 را همراهی می کرد، در حالی اظهارات سهراب مختاری، فرزند نویسنده ی 
مشهور ایرانی محمد مختاری را که توسط وزارت اطالعات به قتل رسید به چالش کشید  که حتا 
مقامات جمهوری اسالمی ایران نیز وقوع قتل های موسوم به زنجیر  ه ای توسط وزارت اطالعات 
کشور را رسماً تأیید  کردند. محترم جمالی وقتی توسط برخی از قربانیان نقض حقوق بشر در 

1- http://www.odvv.org/5001/Item/2535/Details.aspx
2- http://www.cnwn.net/about%20us.htm
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اجالس، مورد پرسش قرار  گرفت و از جمله وقتی با برخی از دانشجویان ستاره دار سابق و محروم 
از تحصیل روبرو ش���د و عماًل نتوانست چنین موضوعی را با توجه به حضور آن ها انکار کند، 
گفت که اصاًل این موضوعات را نشنیده است و اگر چنین چیزی وجود دارد برایش مدارک را 
بفرستند تا پی گیری کند. وی وقتی در مورد زندانیان سیاسی مورد پرسش قرار گرفت پاسخ داد: 

»قوه قضاییه هیچ کسی را بدون دلیل به زندان نمی فرستد. به هرحال مملکت قانون دارد«. 1
این سازمان برای آن که نشان دهد هیچ قرابتی با حقوق بشر ندارد پس از تظاهرات مردم تهران 
در عاشورای 13۸۸ضمن آن که »اسالم را رمز وحدت و پایداری ایران در طول تاریخ« معرفی 
کرد و »جمهوری اس���المی را مایه عزت و س���ربلندی ایرانیان و والیت فقیه را ستون خمیده 
نظام و امت اس���المی دانس���ت«، تظاهرات مردم تهران را محکوم کرده و »از مسئولین نظام 
جمهوری اسالمی و در رأس آن قوه قضائیه تقاضای برخورد جدی و قاطع با عوامل و ریشه های 

این حرکت ها را« کرد. 2
بخشی از مهم ترین سازمان های زنان عضو این شبکه که تعدادی از آن ها خصلت نظامی دارند 

عبارت اند از : 
بس���یج جامعه ی زنان کشور؛ بسیج ورزش���کاران و زنان پزشک؛ بسیج خواهران دانشگاه های 
تهران؛ بس���یج پایگاه های تهران؛ مؤسس���ه ی خیریه ی فاطمه الزهراء)س(، مؤسسه ی خیریه ی 
حضرت علی)ع(، جامعه ی المصطفی العالمیه؛ مؤسسه ی خیریه ی ام البنین؛ جامعه ی اسالمی 
زینب؛ مؤسس���ه ی حامیان ایتام، کانون فرهنگی بانوان مجتهده ی امین؛ مؤسس���ه ی فرهنگی 
اجتماعی ره پویان قائم آل محمد)عج(؛ انجمن زنان اهل بیت؛ جنبش سبز علوی؛ مؤسسه ی زنان  
کارآفرین؛ مؤسسه ی زنان نیکوکار؛ جمعیت زنان ایثارگر؛ مؤسسه ی خیریه ی حسنا؛ کانون مشکوه 
نور؛ جمعیت آیه های ایثار و تالش؛ جمعیت زنان انقالب اسالمی؛ مؤسسه ی فرهنگی ورزشی 
دین یاد؛ مجمع بانوان عضو شورای اس���المی کش���ور؛ انجمن حنیف؛ جمعیت زنان پیام آور، 
کانون تحقیقات کاربردی خیبر؛ کانون اندیشه ی والیت؛ مؤسسه ی فرهنگی هنری ندای بشری؛ 

مؤسسه ی خیریه قدر علوی؛ مؤسسه نور آتی. 

در اردیبهشت 13۸۹ انجمن های یادشده به همراه تعدادی دیگر از »سازمان های غیردولتی« 
زنان، هم چون شبکه ی سازمان غیردولتی زنان، زنان منتظر، کانون جوان یاوران، مؤسسه ی راه 
پویای زندگی، مؤسسه ی زنان خلیج همیشه فارس، انجمن ورزش دوستان تکین ویژه ی بانوان، 
یاران ش���هر آفتاب، انجمن ورزشی سالمت، خانه ی خبرنگاران زن ایرانی، موسسه ی جمعیت 

1- http://persian.iranhumanrights.org/1389/12/hrc_congos/
2- http://www.jahannews.com/vdcftydc.w6dvvagiiw.txt
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آفتاب در بیانیه ای خواهان رسیدگی به »پرونده ی سیاه« شیرین عبادی و لغو پروانه ی وکالت 
وی شدند. در بیانیه یاد شده آمده است:  

»در پی فاش شدن اسناد وابستگی شیرین عبادی به محافل صهیونیستی توسط مدیر مسئول 
روزنامه ی کیهان در دادگاه، تعدادی از سازمان های غیردولتی زنان ایران بیانیه ای به شرح ذیل 

صادر کردند.
سال هاست که عناصر خودفروخته و وابسته و جیره خوار استکبار جهانی با تاسی از اربابان خود 
در جهت تهمت و افترا به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران قدم برداشته و با دریافت مبالغ 
هنگفت از س���ازمان های جاسوسی قصد ضربه زدن به مردمی ترین نظام را که بر مبنای دین و 
خواس���ت مردم شکل گرفته است؛ دارند. از جمله آن ها »شیرین عبادی« را می توان نام برد که 
با توجه به اس���تنادات موجود بخشی از اقدامات او مانند همکاری با سازمان های جاسوسی، 

دریافت پول، صحنه سازی و ... توسط مدیر مسئول محترم کیهان افشا شد. 
ما زنان سازمان های غیردولتی)سمن( ایران ضمن قدردانی از این حرکت انقالبی و تکلیف مدارنه 
کیهان از مراجع قضایی می خواهیم هرچه س���ریع تر با رسیدگی به پرونده ی سیاه شیرین عبادی 

حکم الزم را صادر نمایند. ضمنًا مصرانه خواستار لغو پروانه ی وکالت نامبرده هستیم.« 1

انجمن ملل متحد ایران
انجمن ملل متحد ای���ران (United Nation Assosciation of Iran) یکی دیگر از س���ازمان های 
غیردولتی وابس���ته به دولت جمهوری اسالمی که سیاست های نظام را در سطح سازمان ملل و 
ش���ورای حقوق بشر و نهادهای مرتبط پیش می برد. این سازمان پروژه هایی را هم با همکاری 

سازمان ملل در کشور اجرا می کند. 
این سازمان در تاریخ 22 آذرماه 13۸۹ به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، کنفرانس مشترکی را با 

همکاری هفت سازمان غیردولتی ایرانی برگزار کرد. 
در تیرماه 13۸۹ با همکاری مرکز اطالعات همگانی ملل متحد، دوره ی آموزشی یک روزه ای را 
در خصوص »آشنایی با اهداف توسعه ی هزاره« ویژه ی خبرنگاران، روزنامه نگاران و اصحاب 
رسانه برگزار کرد. در تیرماه ۸۸ انجمن اقدام به برگزاری یک دوره ی آموزشی مدیریت محیط 
زیست، ایمنی و بهداشت برای ارایه ی مفاهیم و اصول سیستم مدیریت محیط زیست، ایمنی 
و بهداش���ت حرفه ای و نقش آن ها در تضمین و کنترل توسعه ی پایدار نمود. در مهرماه 13۸۷ 
انجمن با همکاری مرکز اطالعات همگانی ملل متحد و اداره ی کل آموزش و پرورش اس���تان 
ته���ران در یک اقدام گروهی روز جهانی فقر را با مش���ارکت تع���دادی از دانش آموزان مقطع 
1- http://www.zanannews.ir/article-print-21.html
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متوسطه گرامی داشت. این انجمن در مورد چگونگی اجرای این پروژه چنین گزارش می دهد: 
»روابط عمومی اداره ی کل آموزش و پرورش استان تهران طی بخش نامه ای به کلیه ی مدارس 
مقطع متوسطه، از مدیران مدارس خواست تا برای گرامی داشت این روز، در تاریخ 2۸ مهرماه 
کلیه ی دانش آموزان بایستند و پیام روز جهانی فقر را قرائت کنند. این فعالیت در رأس ساعت 
هش���ت صبح در کلیه ی مدارس استان تهران انجام شد و سیصدهزار و هشتصد و چهل و سه 

دانش آموز این روز را گرامی داشتند.«
در تیرم���اه ۸۸ انجمن اقدام به برگ���زاری یک دوره ی تخصصی تحت نام »نظام ملل متحد و 
فعالیت های آن درایران« نمود و در اردیبهش���ت ۸۸ برگ���زاری یک کارگاه »آموزش اصول و 

شیوه های رزومه نویسی« برای دانشجویان دانشگاه آزاد را میسر کرد. 
این انجمن در تاریخ 4 ژانویه ی 200۹ به همراه س���ازمان دفاع از قربانیان خش���ونت، انس���تیتو 
ابوریحان بیرونی، بنیاد توس���عه ی آیین مهر، انجمن جهانی اهل البیت، انجمن هم یاران محله، 
انجمن مهرورزان توانا، انجمن صبا مهرآفرین، شرکت مؤسسه مسئولیت  اجتماعی، بنیاد ققنوس 
برای کودکان و نوجوانان، کمیسیون حقوق بشر اسالمی، انجمن اسالمی زنان ایران، مؤسسه ی 
مادران نگرش مدرن )مام(، انجمن حمایت از حقوق کودکان، مؤسسه ی خیریه برای حمایت 
از آسیب دیدگان اجتماعی، مؤسسه ی رشد و توسعه ی کیفیت زندگی ایرانیان بیانیه  ی مشترکی را 
در محکومیت حمله ی نیروهای اسرائیلی به غزه صادر کردند و از دبیرکل ملل متحد خواستند که 

یک جلسه ی فوق العاده ی مجمع عمومی برای رسیدگی به موضوع غزه تشکیل دهد. 1

مؤسسه ی خیریه ی حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی 
مؤسس���ه ی خیریه ی حمایت از آس���یب دیدگان اجتماعی در 1۹ اسفند 13۷۷ تأسیس شد. این 
مؤسسه مدعی است در زمینه ی جمع آوری و کمک به افراد نیازمند و آسیب دیده و آسیب پذیر، 
ایجاد مراکز آموزش���ی و نگهداری ش���بانه روزی افراد بی خانمان، سالمندان و بیماران روانی 
مزم���ن و معلولین، ایجاد مراکز نگهداری ش���بانه روزی کودکان خیابانی، زنان آس���یب دیده و 
ویژه )اورژانس های اجتماعی(، کودکان بی سرپرس���ت و بدسرپرست )از شیرخوار تا جوان( و 
بچه های شیری )فرزند خواندگی(، تأسیس و ایجاد مراکز مطالعاتی، مشاوره و ... با کسب مجوز 
از مراجع قانونی در مورد تمامی گروه های آسیب دیده ی اجتماعی، پیش گیری از بیماری های 
عفونی مانند ایدز، هپاتیت، سل و ... و ایجاد مراکز نگهداری و درمان معتادان و بیماران عفونی 

فعالیت می کند! 
س���ه نفر از چهار عضو هیأت مدیره ی این س���ازمان اکبر نعمتی یزدی مدیرکل امور اجتماعی 
1-www.unairan.org/fa-IR/Default.aspx
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وزارت کش���ور، غالم رضا حیدری کردزنگنه معاون وزیر اقتصاد و رئیس هیات عامل سازمان 
خصوصی س���ازی، مجید یارمند معاون توسعه و منابع انسانی س���ازمان امور مالیاتی کشور، از 

اعضای عالی رتبه ی دولت هستند. 
این انجمن به همراه انجمن ملل متحد، موسسه ی اسالمی زنان، موسسه ی مطالعات و تحقیقات 
زنان، سازمان دفاع از قربانیان خشونت ایران با همراهی اساتید عضو کرسی صلح، دموکراسی و 
حقوق بشر دانشگاه »شهید بهشتی« تهران در اجالس سیزدهم شورای حقوق بشر شرکت کرده و 
عالوه بر قرائت بیانیه های متعدد تحت سر فصل )آیتم(های ده گانه موضوع حقوق بشر و اعالم 
موضع و ابراز نظر در قبال مسائل مورد توجه هر یک از آیتم ها در ایران و جهان اقدام به برگزاری 

پنل های تخصصی متعددی در سالن های جانبی شورای حقوق بشر نمودند.
کمپین بین المللی حقوق بش���ر در ایران در گزارش خود از حضور نمایندگان س���ازمان دفاع از 
قربانیان خش���ونت و دیگر سازمان های »غیردولتی« وابس���ته به دولت جمهوری اسالمی در 
شانزدهمین اجالس شورای حقوق بشر و نشست های جانبی آن در ژنو و دفاع آنان از شکنجه، 

اعدام کودکان، و بازداشت های غیرقانونی خبر داد: 
یکی از اعضای هیأت غیردولتی ایران برای مثال به صراحت از شکنجه در مواردی که موضوع 
امنیت ملی و یا امنیت دیگرشهروندان مطرح است دفاع می کرد و یا این که اعدام کسانی که زیر 

هجده سال دارند و مرتکب جرم می شوند، پس از رسیدن به سن قانونی را منطقی می دانست.  
یک���ی دیگر از افراد حاضر در میان هیأت غیردولتی از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حمایت 
می کرد و آن را از افتخارات جمهوری اسالمی در مبارزه با مواد مخدر دانست. تعداد زیادی از 
افراد همراه هیأت دولتی و غیردولتی عماًل برخورد دولت با مخالفان قانونی، بازداشت، احکام 
سنگین و حتا اعدام آن ها را مجاز می شمرند و می گویند که افراد یادشده »فتنه گران« محارب 

هستند و باید به سزای عمل خود برسند.1
کمپین در مورد عمل کرد سازمان های »غیردولتی« جمهوری اسالمی در شانزدهمین اجالس 

شورای حقوق بشر گزارش داد: 
س���ازمان هایی که دولتی ها آنان را نمایندگان جامعه ی مدن���ی ایرانی می دانند در هیچ یک از 
جلساتی که فرصت داشتند در مورد وضعیت حقوق بشر ایران سخن بگویند، کالمی از وضعیت 
نقض حقوق بشر در ایران نگفتند. آن ها به صورت کلی سه محور اصلی روایت غالب دولتی ها 
که همانا سیاس���ی بودن انتقادات مطرح شده از ایران، تحریم و نیز موضوع ممنوعیت فروش 

قطعات هواپیما را در دستور کار خود داشتند.2

1- http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/hrc_geneva_3/
2- http://persian.iranhumanrights.org/1390/01/hrc_notes_2/



نهاد های حقوق بشری دولتی

نهاد ملی حقوق بشر در ایران
وظیفه ی آموزش حقوق بش���ر و آش���نا کردن مردم به آن  حقوق، از وظایفی است که طبق اسناد 

بین المللی حقوق بشر، برعهده دولت ها گذاشته شده است.   
مجموعه ی تعهداتی که کنوانس���یون های حقوق بشری بر عهده  دولت ها گذاشته اند لزوم ایجاد 
نهادهایی برای گس���ترش و حمایت از حقوق بش���ر را به عنوان یکی از وظایف قانونی دولت 

مطرح می کند.   
»اعالمیه ی وین و برنامه ی عمل« آن که در س���ال 1۹۹3 در جریان کنفرانس حقوق بش���ر وین 
تصویب شد، تأکید می کند برنامه ای جامع در چارچوب ساختار ملل متحد به مرحله اجرا درآید 
تا دولت ها را در ایجاد و تقویت س���اختارهای ملی مناسب که مستقیماً بر رعایت همه جانبه ی 
حقوق بشر و حاکمیت قانون تاثیر دارند، یاری دهد. اعالمیه ی وین هم چنین ایجاد نهادهای ملی 
به همراه مشارکت در مکانیزم های بین المللی نظارتی حقوق بشر را از راه کارهای ایفای تعهدات 

دولت ها به شمار می آورد. 
از این تاریخ به بعد با توجه به حساس���یت های بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران 
تحرکات هدایت ش���ده ای از سوی قوای سه گانه ی جمهوری اس���المی برای مقابله هم آهنگ 
و س���ازمان یافته نس���بت به اعتراضات مجامع بین المللی، صورت گرفت و »ستاد هم آهنگی 
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حقوق بشر« برای اعمال سیاست های مورد نظر ایجاد شد و دولت جمهوری اسالمی به منظور 
فریب دستگاه های نظارتی حقوق بشر و مقابله با نهادهای بین المللی مبادرت به تأسیس  نهادهای 

مختلفی تحت نام »حقوق بشر« در درون نظام کرد. 
کمیته ی حقوق بشر مجلس شورای اسالمی؛کمیسیون حقوق بشر اسالمی؛ ستاد و شورای عالی 
حقوق بش���ر قوه ی قضاییه از جمله این نهاد ها بودند  که یکی پس از دیگری با هدفی مشترک 

تأسیس شدند. 

کمیته ی حقوق بشر مجلس  شورای اسالمی
پس از برگزاری کنفرانس وین در 2۷ اردیبهشت 13۷21 مجلس شورای اسالمی به منظور لوث  
ک���ردن راه کار ها و توصیه های بین المللی جهت بهبود وضعیت حقوق بش���ر، با الگوبرداری از 
کمیته ی حقوق بش���ر اتحادیه ی بین المجالس و  کمیته های حقوق بشر پارلمان های کشورهای 
اروپای���ی، آمریکا و ... مبادرت به تش���کیل کمیته ی حقوق بش���ر به عن���وان کمیته ای فرعی در 
کمیس���یون سیاست خارجی و امنیت مجلس شورای اسالمی کرد و سعید رجایی خراسانی2 که 
بین  سال های ۶0 تا ۶۶ نمایندگی دولت جمهوری اسالمی در سازمان ملل را به عهده داشت و 
در سخنرانی های خود بارها مخالفت این دولت با اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های 
بین المللی را اعالم داشته بود به ریاست آن رسید؛ اما این حرکت اقبالی نیافت و بعد از صدور 
چند اطالعیه چنان چه پیش بینی می شد به محاق رفت. در مجلس هفتم و هشتم، این کمیته به 
منظور حمایت از سیاست های ضد حقوق بشری داخلی و خارجی دولت احمدی نژاد دوباره 
فعال شد و ریاست آن به فاطمه آلیا یکی از نزدیکان احمدی نژاد و نایب رئیسی آن به سرتیپ 
محمد کریم عابدی3 یکی از تندروترین نمایندگان و حامیان سپاه  پاسداران انقالب اسالمی که 
دارای سه همسر می باشد رسید. در آخرین تحوالت در تیرماه ۸۹ زهره  الهیان به سمت ریاست 
این کمیته رسید. اعضای این کمیته که دشمنی  با حقوق بشر و حقوق  ابتدایی مردم از ویژگی های 
بارز آن ها است، از حامیان اصلی سرکوب های پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد ۸۸ بودند. 
عابدی در آخرین اظهار نظری که درخصوص تفاوت حقوق بشر اسالمی و غربی در مردادماه 
۸۹ داشت گفت: »حقوق بشر در گذشته به عنوان ابزاری در دست کشورهای غربی و استکباری 
علیه کشورهای مستقل استفاده شده و از سال گذشته تاکنون حقوق بشر اسالمی تبلور خود را به 

دنیا نشان داده است.« 4
1-91.98.29.74/majles/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=75

2-رجایی خراسانی به علت سرقت یک پالتو از فروشگاهی در نیویورک مجبور به ترک خاک آمریکا شد. وی در سال 13۷1 در دوره ی چهارم 
مجلس شورای اسالمی به نمایندگی از تهران به مجلس راه یافت.   

3- http://chandzane.wordpress.com/2008/08/31
4- http://www.humanrights-iran.ir/news-17103.aspx
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کاظم جاللی یکی از اعضای این کمیته و  کمیته ی حقوق بشر اتحادیه ی بین المجالس در مراسم 
رسمی استقبال از علی وکیلی راد یکی از قاتالن شاپور بختیار  که به همراه دو هم دست خود او 
را با ضربات متعدد چاقو و خفگی ناشی از فشار شدید بر گردن در فرانسه به قتل رسانده بود 
شرکت کرد. 1و قاتل مزبور را »اسوه ی مقاومت« و »قهرمان« خواند و اظهار امیدواری کرد که 

»از وکیلی راد به عنوان یک قهرمان ملی در کشور آن چنان که است قدردانی شود« 2
فاطمه آلیا رئیس س���ابق کمیته ی حقوق بشر و عضو فراکس���یون زنان مجلس شورای اسالمی 
به اتفاق زهره  الهیان رئیس جدید  کمیته ی حقوق بش���ر مجلس همراه با دیگر زنان عضو این 
فراکس���یون در پانزدهم دی ماه 13۸۹ در نامه ای خطاب به صادق آملی الریجانی رئیس قوه ی 
قضاییه »ضمن انعکاس مجدد تنفر و انزجار جامعه ی زنان کش���ور از سران فتنه و هم چنین از 
بیانیه ها و اظهارات سخیف خانم رهنورد«، خواستار »برخورد جدی و محاکمه ی او« به خاطر 
»ط���رح اتهاماتی کذایی از قبیل نقض حقوق زن���ان در ایران، غالب بودن فضای جاهالنه در 

روابط خانوادگی و سایر اتهامات بی اساس و دشمن پسند« شدند. 3
کمیته ی حقوق بش���ر مجلس، صدور قطع نامه ی نقض حقوق بشر توسط شورای حقوق بشر را 
محکوم و آن را اقدامی »ضد  ایرانی« معرفی کرد و جلسه ی فوق العاده ای را به منظور بررسی 

جوانب مختلف قطع نامه برگزار  کرد. 4
زهره الهیان رئیس کمیته ی حقوق بشر مجلس که در اجالس شورای حقوق بشر نیز شرکت کرده 
بود به همراه کریم عابدی معاون این کمیته اولین کسانی بودند   که با انتخاب گزارشگر ویژه برای 

نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران و سفر او به کشور مخالفت کردند. ۵
  

کمیسیون حقوق بشر اسالمی
در  سال 13۷3 وزارت امور خارجه ی دولت هاشمی رفسنجانی، در ارتباط با »اصول پاریس«۶ 
که براساس آن، دولت ها می توانند با تدوین اساس نامه مبادرت به تأسیس نهاد ملی حقوق بشر 
نمایند، با قوه ی قضاییه به رایزنی پرداخت و »کمیس���یون حقوق بشر اسالمی« نهایتاً در سال  
13۷4، توسط شیخ محمد یزدی رئیس قوه ی قضاییه که دیدگاه هایش هیچ تناسبی با حقوق بشر 

حتا از نوع اسالمی آن ندارد تشکیل شد.  
محدوده ی دیدگاه کمیس���یون حقوق بش���ر اس���المی همان گونه که از نام آن پیداست، موازین 
1-http://www.radiofarda.com/content/f2_Iran_received_Vakili_Rad_Bakhtiar_assassin_
    France_opposition_transparency/2046511.html
2-  http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1123385
3- http://www.aftabir.com/news/view/2011/jan/08/c1_1294466519.php
4- http://www.khabaronline.ir/news-138947.aspx
5- http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100892658158
6-http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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شناخته شده ی اسالمی است و کمیسیون در ابراز نظرات خود بدون توجه به موازین بین  المللی 
پذیرفته شده از سوی نظام از موازین اسالمی پیروی می کند؛ در حالی که ماده ی ۹ قانون مدنی 
ایران تأکید می کند »مقررات عهودی که بر طبق قانون اساس���ی بین دولت ایران و سایر دول 

منعقد شده باشد در حکم قانون است«. 1 
بطور کلی کمیس���یون حقوق بشر اسالمی دیدگاه های مطرح شده از سوی جمهوری اسالمی را 
نمایندگی می کند  که غالباً مغایر با اعالمیه ی جهانی حقوق بش���ر، میثاق های مربوطه و منشور 

ملل متحد است. 
اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی که به »اصول پاریس« معروف است درباره ی ترکیب 

اعضای نهاد ملی می گوید: 
ترکیب اعضای نهاد ملی باید به ترتیبی باشد که نمایندگی تکثرگرای همه ی نیروهای اجتماعی 
مرتبط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر )جامعه ی مدنی( را تضمین کند. برای تحقق چنین امری 

اصول پاریس روی شرکت نمایندگان بخش های زیر تأکید می کند:
س���ازمان های غیردولتی صالح در زمینه ی حقوق بش���ر و خصوص���اً مبارزه علیه تبعیض . 1

قومی و نژادی، سندیکاها و سازمان های اجتماعی – حرفه ای  به طور مثال انجمن های 
حقوق دانان، پزشکان، روزنامه نگاران و شخصیت های علمی؛

 اندیشمندان فلسفی و دینی؛2. 
دانشگاهیان و  کارشناسان برجسته؛ . 3

 پارلمان؛4. 
دس���تگاه های دولتی )مشارکت این نمایندگان در جلسات و مذاکرات باید صرفاً جنبه ی . ۵

مشورتی داشته باشد(. 2

برخالف اصول بین المللی، ساختار کمیسیون حقوق بشر اسالمی عبارت است از: 
هیأت مؤسس هفت نفری؛ شورای عالی )بیست و سه نفر( شامل اعضای هیأت مؤسس، رئیس 
قوه ی قضاییه یا نماینده ی وی، دو نفر قاضی صاحب نظر در حقوق اسالم و بین الملل، پنج نفر 
حقوق دان برگزیده از میان اس���اتید حقوق اسالم و حقوق بین الملل، دو نفر از شخصیت های 
قوه ی مجریه، چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اس���المی و دو نماینده از س���ازمان های 

غیردولتی؛ کمیته های چهارگانه و دبیرخانه و ادارت و نهادهای تابعه. 3
افرادی چون علی رازینی که ش���خصاً حکم اعدام، سنگس���ار و شکنجه  ی صدها تن را امضا 

 1- http://www.dadkhahi.netfirms.com/Ghavanin/Ghavaninn_Madani/gh_Madani.htm
2- http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
3- http://humanrightsiran.com/FA/IHRC.pdf
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کرده، و س���ال ها دادستان و حاکم شرع استان های خراس���ان و تهران بوده و هدایت سازمان 
قضایی نیروهای مسلح و دادگاه ویژه ی روحانیت را به عهده داشته؛ عباس علی عمیدزنجانی از 
مسئوالن کمیته ی انقالب اسالمی در دهه ی سیاه ۶0 که نقش بزرگی در دستگیری و شکنجه ی 
افراد سیاسی داشت و انتخابش به عنوان رئیس دانشگاه تهران با مخالفت های گسترده ای روبرو 
شد؛ و علی محمد بشارتی از بنیان گذاران دستگاه های اطالعاتی رژیم و از مسئوالن گروه قنات 
که به شکنجه و  کشتار فعاالن سیاسی در جهرم می پرداخت از اعضای اولیه ی این کمیسیون 

بودند. 
»اصول پاریس« مقرر می دارد که نهادهای ملی باید از صالحیت های الزم و پایدار در ترویج 
و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند و این صالحیت ها به طور هرچه گسترده تر در قوانین 

اساسی یا عادی صراحتاً مورد تأکید قرار  گیرد. 
این در حالی اس���ت که کمیسیون حقوق بشر اس���المی در ماده پنج اساس نامه ی خود از جمله  
»تبیین، آموزش و گس���ترش حقوق بشر از دیدگاه اس���الم« و »طرح و ارائه ی راه حل مناسب 
جهت اقدام و موضع گیری در قبال موارد نقض حقوق بشر اسالمی به ویژه نسبت به مسلمانان 
در همه ی کش���ورها«1 را جزو اهداف خود معرفی کرده است که اساساً ربطی به وظایف یک 

نهاد ملی ندارد. 
برخالف »اصول پاریس«، با آن که ماده ی یک اساس نامه بر استقالل کمیسیون تأکید دارد اما 
همین اساس نامه کمیسیون را جزئی از قوه ی قضاییه و زیر نظر رئیس این قوه معرفی کرده است. 
به خاطر ارتباط تنگاتنگ این کمیسیون با قوه ی قضاییه بود که موریس دنبی کاپیتورن نماینده ی 
دبیرکل ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش  سال های ۹۸ و ۹۹ خود 

از آن به عنوان یک نهاد غیرمستقل نام برده است. 2
با توجه به ناهم آهنگی کمیسیون حقوق بشر اسالمی با نظام بین المللی حقوق بشر نام این نهاد 
جزء نهادهای ملی حقوق بشر س���ازمان ملل ثبت نشده است و در قطع نامه ی 1۹۹۸ کمیسیون 
حقوق بش���ر س���ازمان ملل درباره ی وضعیت ایران، از دولت جمهوری اسالمی خواسته شد که 
کمیسیون را با »اصول پاریس« مطابقت دهد. 3دولت جمهوری اسالمی پس از سال ها تالش 
به منظور جا انداختن این کمیس���یون به عنوان نهاد ملی عاقبت در سال 200۹ در گزارش خود 

به شورای حقوق بشر از ادعا های قبلی خود دست برداشت و موضوع جدیدی را مطرح کرد: 
تأسیس نهاد ملی حقوق بش���ر جمهوری اسالمی ایران یکی از اولویت های ملی است. قوانین 
مربوطه به آن توس���ط ش���ورای عالی حقوق بشر در دست تهیه اس���ت که به زودی به مجلس 

1-  پیشنی.
2- http://www.iranrights.org/english/document-74.php
3-  http://hrlibrary.ngo.ru/UN/1998/Res080.html
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شورای اسالمی ارائه خواهد شد. 1
به این ترتیب دولت جمهوری اسالمی پذیرفت که پس از  گذشت شانزده سال از تصویب اعالمیه ی 

وین و توصیه های آن، هنوز این کشور قوانین مربوط به تأسیس نهاد ملی را تهیه نکرده است. 
برای نش���ان دادن بیگانگی این کمیسیون با حقوق بشر کافی ست اش���اره شود که در تاریخ 2۵ 
اردیبهش���ت 13۸۹ از نظر سایت این کمیسیون »اهم رویدادهای ایران از منظر حقوق بشر« در 

هفته ی پایانی اردیبهشت 13۸۹ عبارت اند از:  
»نامه آیت  الله س���بحانی به رئیس جمهور و حمایت از نظر رئیس جمهور در مقوله  ی توسعه ی 
جمعیت کشور«2 و »حضور رؤسای جمهور و قوه ی قضائیه در روز پایانی نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران، صدور رأی دادگاه در مورد تبرئه ی روزنامه ی کیهان« وابسته به بیت  رهبری 3
این در حالی است که در همین روزها پنج زندانی سیاسی بدون طی مراحل دادرسی بی رحمانه 
اعدام ش���دند  که با مخالفت بسیاری در سطح ملی و بین المللی  روبرو شد و دادستان انقالب 
و عمومی تهران خبر از تأیید حکم اعدام شش تظاهرکننده داد. مجموعه ی فعاالن حقوق بشر 
در ایران طی گزارشی اعالم کردند  که تنها در ماه اردیبهشت 13۸۹ قوه ی قضاییه یک صد تن 
از فعالین عرصه های مختلف اجتماعی را به بیش از سه و نیم قرن زندان محکوم کرده است.4 
هم چنین این کمیس���یون به جای دفاع از حقوق قربانیان، قسمت هایی از مصاحبه ی شبکه ی  
تلویزیونی روسیه الیوم با عمرالبشیر رئیس جمهور سودان که دیوان بین المللی کیفری با صدور 
کیفرخواستی حکم دستگیری او را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرده، ترجمه و 

در روی سایت خود گذاشت. ۵
از آن جایی که دولت جمهوری اسالمی تمایلی به طرح علنی مسائل مربوط به حقوق بشر حتا از 
نوع اسالمی آن و توسط ارگان  های تحت نظر خود ندارد، فعالیت این کمیسیون کم تر جنبه ی 
علنی پیدا می کند. در حال حاضر  کمیسیون حتا حاضر نیست بیالنی کلی از اقدامات انجام گرفته 
از سوی خود را ارائه دهد. مسئوالن این کمیسیون سیاست مخفی کاری خود را در پوشش زیر 

توجیه می کنند: 
» کمیس���یون حقوق بشر اس���المی اعتقاد به کار اصیل و خالصانه داشته و اعتقادی به تبلیغ و 
رسانه ای کردن فعالیت های خود ندارد، ... اعتقاد داریم تالش برای اجرای قوانین حقوق بشر 

باید توسط مردم در جامعه احساس شود و خداوند نیز ناظر آن است.« ۶

1-ib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_E.pdf
2- http://www.humanrightsiran.com/fa/NewsShow.aspx?ID=6318
3- http://www.humanrightsiran.com/fa/NewsShow.aspx?ID=6319
4-www.hra-news.org/component/content/article/55-1389-01-14-13-18-46/1508-1.html
5-  http://www.humanrightsiran.com/fa/InterView.aspx?ID=833
6- http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8805130917
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ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه 
در شهریور ماه 13۸0 آیین نامه ای به تصویب هاشمی شاهرودی رئیس قوه ی قضاییه رسید  که بر 
اساس آن »ستاد حقوق بشر« بدون قید »اسالمی« با هدف تبیین و معرفی حقوق بشر اسالمی، 
بررسی مشکالت حقوقی و قضایی مرتبط با حقوق بشر اسالمی، بررسی قطع نامه های کمیسیون 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، بررسی شکایات و ادعاهای اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد 
نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران و دیگر  کشورها و حضور در عرصه های بین المللی 
هم چون گفتگوهای حقوق بشر با اتحادیه ی اروپا و مجامع بین المللی و پاسخ گویی به اتهامات 
خارجی علیه جمهوری اس���المی ایران درباره ی نقض حقوق بش���ر تشکیل شد و فعالیت های 
رسمی خود را با تصویب اساس نامه ی ستاد حقوق بشر و درج آن در روزنامه ی رسمی در سال 

13۸1 آغاز  کرد.
به موازات تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 13۸4، شورای عالی امنیت ملی نظام 
در مصوبه ی 43۵ خود وظایف و ساختار کلی این ستاد را تشریح کرد و نهایتاً با تصویب ولی 
فقیه و رهبر جمهوری اسالمی این ستاد فعالیت خود در ساختار جدید را آغاز  کرد. 1 آئین نامه ی 

جدید این ستاد نیز برگرفته از مصوبه ی 43۵ شورای عالی امنیت ملی است. 
بر اس���اس مصوبه ی ش���ورای عالی امنیت ملی »از مهم ترین وظایف س���تاد حقوق بشر تمرکز 
فعالیت های نظام در زمینه ی مسائل حقوق بشری و استفاده ی بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر 
تصمیمات مربوطه است. در این ساختار نوین ضمن این که ستاد به عنوان مرجع ملی و رسمی 
کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود، ضرورت ارتباط و هم آهنگی تمام ارگان های 

ذیربط با این ستاد تعریف و تأکید شده است.« 2

اعضای اصلی س���تاد حقوق بشر که در واقع خود در زمره ی ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران 
هس���تند عبارت اند از معاونت های امور بین الملل، قضایی، اطالع رس���انی و اموراجتماعی و 
سخن گوی قوه ی قضائیه، دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی کشور، مرکز دفتر مطالعات توسعه  ی قضایی، نماینده ی رئیس دیوان عالی کشور، 
نماینده ی دادس���تان کل کش���ور و از  وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات، وزارت کشور و 
یا نمایندگان  تام االختیار آن ها و یک نفر از اعضاء کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی 

جهت شرکت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد. 3
مسؤل کمیته ی حقوقی دبیرخانه ی شورای عالی امنیت ملی، معاونت امنیت بین الملل دبیرخانه ی 
1-http://www.humanrights-iran.ir/page-about.aspx

2- پیشنی. 
3- http://www.bia-judiciary.ir/tabid/141/Default.aspx
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شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی از دیگر اعضای این ستاد هستند.  
محمدجواد الریجانی که از ابتدای تش���کیل این س���تاد، ریاس���ت آن را به عهده داشته پس از 
س���رکوب گس���ترده ی مردم در جریان اعتراض به کودتای انتخاباتی خرداد 13۸۸ ضمن آن که 
جمهوری اسالمی را »پرچم دار حقوق بشر در دنیا« معرفی کرد درباره ی ماهیت این ستاد  گفت: 
»ستاد حقوق بشر در داخل قوه ی قضاییه تشکیل شده ولی نهادی فراقوه ای و مورد تأیید مقام 
معظم رهبری است. ریاست این ستاد با رئیس قوه ی قضاییه است که وزرایی اعم از وزیر امور 
خارجه، وزیر  کشور، وزیر اطالعات، وزیر دادگستری و وزیر ارشاد در آن عضو هستند و رئیس 
پلیس، قضات عالی رتبه، رئیس س���ازمان زندان ها نیز در کنار آن ها مشغول به کار هستند و این 
ستاد تنها مرجع رسمی کشور در فعالیت های حقوق بشری است .به گفته ی الریجانی، یکی از 
وظایف ستاد حقوق بشر »پایش« فعالیت های کشورهای مختلف در زمینه ی حقوق بشر است« 1

علی رغم همه ی تبلیغاتی که حول تشکیل این ستاد صورت گرفت در 23 مهر 13۸4 خبرگزاری 
آفتاب اطالع داد: 

»ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه بر اساس آیین نامه ی مورخ 2٧ شهریور سال 1۳۸0 قوه ی قضائیه 
در این قوه تاس���یس و آغاز به کار نموده اس���ت ولی با وجود گذش���ت بیش از چهار سال از 
تاسیس آن، این ستاد تنها سه جلسه تشکیل داده است. بر اساس این گزارش اولین جلسه ی ستاد 
حقوق بشر قوه ی قضاییه سه سال پس از تأسیس در نهم تیرماه سال گذشته تشکیل گردید و پیرو 
انتقادات داخلی و خارجی از عمل کرد قوه ی قضائیه در زمینه ی حقوق بشر این ستاد در سال 
۸۳ سه جلسه تشکیل داد، اما پس از آن نیز تشکیل جلسات همانند سه سال قبل از آن متوقف 
گردید .توقف جلسات ستاد حقوق بشر قوه ی قضائیه در حالی است که بر اساس بند ۴ ماده ی 
۶ آئین نامه ی تشکیل ستاد حقوق بشر قوه ی قضائیه که به تصویب رئیس این قوه رسیده است، 

جلسات آن بایستی حداقل هر ماه یک بار تشکیل شود.« 2

محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه در مصاحبه با خبرگزاری ها درک خود 
از حقوق بشر را به شرح زیر به نمایش گذاشت: 

»حقوق بشر در داخل کشور پرچم مبارزه با نظام شده که این پرچم تقلبی است و آن هایی که این 
پرچم را به دست گرفتند متقلبانه آن را در دست دارند.« 3

به گزارش خبرگزاری دولتی ایس���نا، الریجانی با اشاره به حکم سنگسار، این حکم را مغایر با 
1-http://www.kaleme.com/1389/02/04/klm-17365
2- http://www.aftabnews.ir/vdcen78z.jh8o7i9bbj.html
3- http://www.advarnews.us/humanright/7134.aspx
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معاهدات امضا شده ایران در مجامع جهانی ندانسته و می گوید: 
»رجم مخالف هیچ کدام از اسنادی که ما امضا کردیم نیست؛ اشکاالتی که می گیرند این است 
که رجم مصداق ش���کنجه است؛ نه تنبیه. دومین اشکالی که می گیرند آن است که این تنبیه با 
نوع جرم تناس���ب ندارد، آن ها می گویند ازدواج یک قرارداد است و برای فسخ قرارداد  کسی 
را رجم نمی کنند  که این تلقی ما نیست و تفسیر آن هاست. ما تعهدات بین المللی را اگرچه با 
آن مشکل داریم، قبول داریم اما به این معنا نیست که تفسیر آن ها را اجرا می کنیم و این بحث 

داخلی است.« 1
دولت جمهوری اسالمی در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن معرفی 
این نهاد آن را »انس���تیتو هم آهنگ کننده ی ملی و سیاست گذار در زمینه ی حقوق بشر« معرفی 

کرده است:
»شورا موظف است شکایات و نارسایی های مربوط به نقض حقوق شهروندان را مورد بررسی 
قرار داده و راه حل های عملی مطابق قانون ارائه دهد. دبیر شورا موظف است هر شش ماه گزارش 
عمل کرد خود را به رئیس قوه ی قضاییه و سازمان ها و وزرای مربوطه ارائه دهد. در سال 200٧، شورا 
با تغییر اساس نامه سطح اعضا و مؤسسات حقوق بشری مرتبط با خود را افزایش داد. این شورا در 

حال حاضر انستیتو هم آهنگ کننده ی ملی و سیاست گذار در زمینه ی حقوق بشر است.« 2   
در یازده مورد وظیفه ی س���تاد حقوق بشر قوه ی قضاییه که در ماده ی پنج آیین نامه ی این ستاد 
آمده، ُنه مورد صرفاً جنبه ی سیاسی دارد و نه تنها ربطی به حمایت از حقوق مردم ندارد بلکه 
در جهت نفی حقوق مردم و توجیه نقض حقوق بش���ر است. تنها بندهای هفت و ُنه به شکل 

مشروط و غیرمؤثر، وظایفی را در جهت دفاع از حقوق مردم به عهده ی این ستاد نهاد است: 
 تبیین و معرفی حقوق بشر اسالمی؛ 1. 

بررس���ی مشکالت حقوقی، قضایی مرتبط با حقوق بشر اس���المی و ارائه ی راه حل های . 2
اجرایی و متناس���ب با قوانین جمهوری اسالمی ایران با تشکیل کمیته ای از صاحبنظران 

قوه ی قضائیه و دانشگاه؛ 
بررسی قطع نامه های صادره از  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ویژه . 3

و ارائه ی گزارش و پیشنهاد به ریاست محترم قوه ی قضائیه و بررسی ادعاها و شکایاتی که 
از س���وی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی 

ایران مطرح می شود؛ 
شناسایی و تشخیص موارد نقض حقوق بشر در سایر کشورها به ویژه رژیم های استکباری . 4

1- پیشنی.
2-lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_IRN_1_E.pdf
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و اعالم موضع مناسب در مقابل آن؛ 
اتخاذ سیاس���ت واحد و ایجاد هم آهنگی در پاس���خ گویی و دف���اع از اتهاماتی که علیه . ۵

جمهوری اسالمی ایران مطرح می شود؛ 
شناس���ایی و معرفی افراد مناس���ب به رئیس قوه ی قضائیه جهت حض���ور در مجامع و . ۶

اجالس های بین المللی مربوطه؛ 
بررس���ی ادعاها و شکایاتی که از نظر قوانین جمهوری اسالمی ایران وارد تشخیص داده . ۷

می شود و ارائه ی گزارش به رئیس قوه ی قضائیه جهت اتخاذ تصمیم الزم؛ 
تهیه ی پاسخ مناسب به ادعاها و ایراداتی که به انگیزه های گوناگون سیاسی و غیرسیاسی و . ۸

یا به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران مطرح می شود؛ 
ارائه ی گزارش به ریاس���ت محترم قوه ی قضائیه درخصوص کاس���تی ها، نیازمندی ها و . ۹

مشکالت مبتالبه در عرصه ی داخلی و بین المللی و ارائه ی پیشنهاد و راه کارهای اجرائی 
برای بهبود و توسعه در مکانیزم های مرتبط با حقوق بشر؛ 

تالش در جهت همکاری و هم آهنگی با س���ایر نهادهای حقوق بشری داخلی به منظور . 10
اتخاذ رویه ای واحد؛ 

 اقدام الزم نسبت به سایر موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئیس قوه ی قضائیه. 111. 

دولت جمهوری اسالمی در گزارش 2 خود به شورای حقوق بشر زیرساخت های ملی حقوق بشر 
را چنین معرفی کرده است:

  شورای عالی حقوق بشر   که همان ستاد حقوق بشر قوه  ی قضاییه است؛1. 
  انس���تیتوی ملی حقوق بش���ر  که وجود خارجی ندارد و وعده ی تهیه ی قانون، تشکیل و 2. 

ارجاع آن به مجلس شورای اسالمی جهت تصویب را داده است؛
 دفتر بازرسی والیت  فقیه؛3. 
  دفتر بازرسی رئیس جمهوری؛4. 
 کمیته ی حقوق اقلیت های وزارت کشور؛۵. 

ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی؛. ۶
کانون وکال؛. ۷

 سازمان های غیردولتی. ۸. 

1-http://www.bia-judiciary.ir/tabid/141/Default.aspx
2-http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/IR/A_HRC_WG6_7_
IRN_1_E.pdf



گزارش   هیئت های اعزامی سازمان ملل متحد 
به جمهوری اسالمی ایران

کمیسیون بررسی و تحقیق سازمان ملل 
در مورد جنایات شاه سابق 1

اولین هیئتی که از سوی سازمان ملل متحد مأموریت یافت به نوعی در مورد نقض حقوق بشر در 
ایران تحقیق کند،  کمیسیون پنج نفره ی بررسی و تحقیق در مورد جنایات رژیم شاه بود که در 
فوریه ی 1۹۸0 توسط کورت والدهایم دبیرکل ملل متحد تشکیل شد. این کمیسیون نقش کمیته ی 
»حقیقت یاب« را داش���ت و علی رغم این که تأسیس آن موفقیتی برای دولت ایران محسوب 
 می ش���د بدون هیچ  نتیجه ای ب���ه کار خود پایان داد. اعضای این کمیس���یون عبارت بودند از 
آندری���اس آگوئی���الر Andres Aguilar حقوق دان و دیپلمات برجس���ته ی ونزوئالیی، محمد 
بجویی Mohammad bedjaoui حقوق دان الجزایری، ادیب داودی  Adib Daoudyقاضی اهل 
س���وریه، لوئیس ادموندپتی Louis  Edmond Pettiti رئیس سابق کانون وکالی فرانسه و عضو 
دادگاه اروپای���ی عدالت، و هکتورویلفرد جی واردنه   Hector Wilfred Jaywardeneحقوق دان 
سریالنکایی. ریاست این کمیسیون به عهده ی آگوئیالر و بجویی بود. این کمیسیون هم زمان دو 
مأموریت به عهده داشت، رسیدگی به شکایات ایران در مورد نقض حقوق بشر در دوران شاه 
و پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن به بحران به وجود آمده بین ایاالت متحده آمریکا و ایران 

1-the United Nations commission investigating the alleged crimes of the ex-Shah.
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پس از گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در تهران. این هیئت پس از نزدیک به سه ماه رایزنی 
در ماه مارس 1۹۸0 به ایران سفر  کرد و دیدارهایی نیز با مقامات ایرانی از جمله صادق قطب زاده 
وزیر امورخارجه و دیگر مس���ئوالن ایرانی به عمل آورد. به هنگام حضور این هیئت در تهران، 
بیش از یک هزار و پانصد ایرانی که گفته می شد به خاطر شرکت در تظاهرات های خیابانی و یا 
شکنجه های ساواک معلول شده  اند به همراه خانواده های شهدا یک تجمع اعتراضی در مقابل 
هتل هیلتون محل استقرار هیئت برگزار  کردند. محمد بجویی که ریاست کمیسیون را نیز به عهده 
داشت با حضور در میان تظاهرکنندگان در حالی که تهییج شده بود قول داد  که  ابعاد غیر قابل 

تصور نقض حقوق بشر در ایران را به اطالع جهانیان برساند.
علی رغم وعده های داده شده در اثر مخالفت آیت الله خمینی و دانشجویان »پیروخط امام«، 
کمیسیون »حقیقت یاب« که به توصیه ی مقامات سیاسی ایرانی تشکیل شده بود نه تنها قادر 
به دیدار با گروگان های آمریکایی نشد بلکه به اسناد جنایات رژیم شاه نیز دسترسی پیدا نکرد 
و مأموریت آن با شکس���ت مواجه ش���د. با این حال سه نفر از دانش���جویان »پیرو خط امام« 
تالش کردند با حضور در هتل هیلتون با محمد بجویی عضو الجزایری هیئت دیدار  کنند  که با 
مخالفت شدید و توأم با عصبانیت او روبرو شدند. دانشجویان مزبور با تعقیب اعضای هیئت 
عاقبت در فرودگاه مهرآباد در حضور قطب زاده وزیر امورخارجه توانستند چند دقیقه با اعضای 
کمیسیون گفتگو  کنند. این گفتگو پشت  درهای بسته و در فضای متشنجی صورت گرفت.1 پس 
از بازگش���ت این هیئت به نیویورک، گزارشی از سوی آن انتشار نیافت و علی رغم خوش بینی  

دبیرکل به فعالیت  آن پایان داده شد. 
بع���د از شکس���ت مأموریت این کمیس���یون بود که دول���ت آمریکا اقدام ب���ه حمله ی نظامی 

شکست خورده ی »طبس« به منظور رهایی گروگان ها  کرد.  

www.icj-cij.org/docket/files/64/9549.pdf?PHPSESSI .1- اسناد ارائه شده به دیوان دادگسرتی بنی المللی



گزارش  نمایندگان ویژه  
و  گروه های کاری کمیسیون حقوق بشر 

از سفر به جمهوری اسالمی ایران 1 

نمایندگان ویژه و گروه های کاری کمیسیون حقوق بشر، جدا از گزارش های سالیانه شان در مورد 
وضعیت حقوق بشر در  کشورها، سفرهای متعددی را به کشورهای مختلف انجام می دهند. در 
این سفرها هیأت های مزبور به منظور اجرای هرچه بهتر مأموریت  و به دست آوردن فاکت های 
دست اول، دیدارهایی را با شاهدان، صاحب نظران، قربانیان نقض  حقوق بشر و مسئوالن ذیربط 
دولتی انجام می دهند. دولت جمهوری اس���المی در حیات  سی س���اله اش به سختی حاضر به 
پذیرش هیأت های مزبور ش���ده و با آن که یکی از ناقضان اصلی »حق حیات« در دنیا است 
و هر ساله در صدر لیست  کشورهایی با بیش ترین تعداد اعدام قرار دارد، از پذیرش گزارشگر 
ویژه ی اعدام های خودسرانه و شتابزده خودداری کرده است؛ هم چنین با توجه به این حقیقت 
که شکنجه و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و قرون وسطایی در باالترین حد به کار برده 
می ش���ود و بخشی از قوانین جمهوری اسالمی را تشکیل می دهند با این حال گزارشگر ویژه ی 

شکنجه تا کنون نتوانسته از ایران بازدید  کند. 

1- نمایندگان ویژه، ساالنه یک گزارش مقدماتی به مجمع عمومی و یک گزارش کامل به کمیسیون حقوق بشر ارائه می دادند. در این  تحقیق تنها 
گزارش هایی که پس از سفر به ایران تهیه و تنظیم کرده اند مورد بررسی قرار می گریند. 
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گروه کار ناپدیدش���دگان قهری علی رغم وعده   و وعید های مقامات جمهوری اسالمی تاکنون 
قادر به دیدار از ایران نشده است.1 با این حال گزارشگران ویژه و گروه های کاری هر ساله چندین 
پاراگراف از  گزارش س���الیانه ی خود را به ایران اختصاص داده و موارد نقض حقوق بش���ر در 
حوزه ی مأموریت خود را یادآور می ش���وند و مکاتباتی را با دولت جمهوری اس���المی انجام 
می دهند. سیاس���ت دولت جمهوری اسالمی در برخورد با این گزارشگران نیز بر پایه ی ارائه ی 

اخبار دروغ، تکذیب و انکار موارد گزارش شده است. 

گزارش آندریاس آگوئیالر 
اولین نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

براس���اس قطع نامه ی ۵4/ 1۹۸4در 1۹اکتبر 1۹۸4 آندری���اس آگوئیالر حقوق دان و دیپلمات 
ونزوئالیی2 از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به عنوان نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت 
حقوق بشر در ایران تعیین شد. انتخاب او اقدام هوشمندانه ای بود از سوی کمیسیون حقوق بشر؛ 
چرا که وی عالوه بر آن که در کنفرانس جهانی حقوق بشر تهران در سال 1۹۶۸ شرکت داشت، 
عضو کمیسیون پنج  نفره ی ملل متحد برای بررسی و تحقیق در مورد جنایات شاه بود و با ایران 

آشنایی داشت.
از آن جایی که آگوئیالر امکان سفر به ایران را نیافت،گزارش او به کمیسیون حقوق بشر آورده 

می شود:
نماینده ی ویژه آندرس آگوئیالر در گزارش خود (E/CN.4/1985/20) 3 به کمیسیون حقوق بشر 
با اظهار نگرانی، از تعداد زیاد و وزن سنگین موارد نقض حقوق بشر در ایران یاد  کرده و تأکید 
می کند به علت »نداشتن تماس مستقیم« در موقعیتی نیست که اطالعات دریافتی را ارزیابی 

کند. 
او در  گزارش خود به موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با حق حیات )ماده ی ۶ میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاس���ی(؛ حق برکنار بودن از ش���کنجه یا رفت���ار بی رحمانه و مجازات های 
غیرانس���انی یا تحقیرکننده )ماده ی ۷(؛ حق آزادی و امنیت ش���خصی و آزادی از بازداش���ت 
خودس���رانه و بازداشت )ماده ی ۹(؛ حق برخورداری از محاکمه ی عادالنه )ماده ی 14(؛ حق 

1- دلیل عمده ی هراس دولت جمهوری اسالمی از پذیرش این گروه  کاری این است که قتل عام شدگان سال ۶۷ جزو ناپدیدشدگان قهری محسوب 
می شوند و حضور این هیأت در ایران می تواند مشکالتی را در ارتباط با کشتار ۶۷ برای نظام جمهوری اسالمی به وجود  آورد. 

Andres Aguilar  Mawdsley  -2 متولد 1۹24 ونزوئال، و از متخصصنی حقوق و روابط بنی الملل بود. وی از سال 1۹۵۸ تا 1۹۶2 در 
سمت وزیر دادگسرتی ونزوئال، از سال 1۹۶۹ تا 1۹۷2 و 1۹۸۶ تا 1۹۹1 نماینده ی دائمی ونزوئال در نیویورک خدمت کرد. در سال 1۹۸2 رئیس 
اولنی، دومنی و چهارمنی کمیته ی بررس���ی کنوانس���یون حقوق دریاهای ملل متحد بود و از ژانویه ی 1۹۸1 تا دسامرب 1۹۸۸ دو دوره عضو کمیته ی 
حقوق بش���ر س���ازمان ملل و  رئیس شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد در س���ال  1۹۸۸ بود. آگوئیالر از سال 1۹۹1 عضو دیوان بنی المللی 

دادگسرتی ICJ بود. او در 24 اکترب 1۹۹۵ درگذشت. 
3-http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_v22/ai_3663301
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آزادی اندیش���ه، وجدان، مذهب و آزادی بیان )مواد 1۸ و 1۹( و حق اجرای شعائر دینی برای 
اقلیت های مذهبی )ماده ی 2۷( اشاره می کند. 

آگوئیالر در گزارش خود در پاس���خ به ادعاهای دولت جمهوری اس���المی و تأکید بر قوانین 
اس���المی، یاد آوری می کند  که ایران عالوه بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعداد دیگری از قراردادهای بین المللی در 
زمینه ی حقوق بشر را تصویب کرده و بر طبق این قراردادها »هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند  که 
مجاز به عدم رعایت حقوق بنیادین مانند حق زندگی، آزادی از شکنجه، آزادی فکر، وجدان و 
مذهب، و حق برخورداری از یک محاکمه ی منصفانه بر اساس حقوق به رسمیت  شناخته شده 
در اعالمیه ی جهانی حقوق بش���ر و میثاق های بین المللی حقوق بشر است«؛ هرچند  که مدعی 

باشد چنین رفتارهایی بر اساس قوانین ملی یا مذهبی مجاز شمرده شده است. 
نماینده ی ویژه در گزارش خود تأکید می کند  که »ایران از یک »دوره ی س���خت« عبور کرده 
است. ... در وضعیت انقالبی یا بعد از انقالب بحث های قابل فهمی در مورد فلسفه، اصول و 
دکترین  هایی که بر اساس آن ها بایستی بازسازی جامعه در پرتو روح عدالت و انصاف صورت 
بگیرد وجود دارد. این ها مسائلی است که نیاز به تأمل و بحث دارد، اما جامعه ی ملل نمی تواند 
بپذیرد که  کشوری خود را تا سرحد انکار اعتبار نظام قانونی که از طریق پذیرش همگانی توسعه 
یافته منزوی کند؛ نظام قانونی  ای که به عنوان یکی از عناصر مهم در روابط بین دولت ها شناخته 

شده و ستون فقرات جامعه  ی مللی را که امروز وجود دارد تشکیل می دهد.« 
نماینده ی ویژه معتقد است که قوانین بین المللی به طور کلی و قوانین حقوق بشر به خصوص 
»مفاهیم ایس���تا« نیستند، این قوانین در حال تحول هستند و کمیسیون از آغاز  کار خود مبتکر 
تحوالت زیادی بوده است. برخی از آن ها هنوز در مرحله ی جنینی هستند. با این حال، بایستی به 
خاطر داشت که جامعه ی ملل، از طریق ارگان هایش و از طریق عمل هم زمان، قوانین بین المللی 
را توسعه می  بخشد. یک دولت نمی تواند خود را از این روند جدا، و اعتبار نرم های به وجود 

آمده بوسیله ی درک مشترک را انکار  کند. 
نماینده ی ویژه ابراز تمایل می کند  که از جمهوری اسالمی دیدار به عمل آورد، در ضمن تأکید 

می کند  نامه هایش تاکنون پاسخی از سوی مقامات ایرانی دریافت نکرده است. 
نماینده ی ویژه یادآوری می کند دو سال قبل، دولت جمهوری اسالمی بطور مشروط از نمایندگان 
دبیرکل ملل متحد برای سفر به ایران دعوت کرده و خواستار آن شده بود که کمیسیون حقوق بشر 
هیچ قضاوت منفی راجع به ایران نکند. شرایط مذکور توسط کمیسیون حقوق بشر پذیرفته نشد 

و این کمیسیون قطع نامه های متعددی را در این خصوص به تصویب رساند. 
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گزارش دیدارهای گالیندوپل 
نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران

رینالدو گالیندوپل دیپلمات الس���الوادوری در س���ال 1۹۸۶ به ج���ای آگوئیالر به نمایندگی از 
سوی کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بش���ر در ایران انتخاب می شود. وی 
س���ابقه ی همکاری با آگوئیالر را داشت و پیش تر در سال 1۹۸2به جای وی ریاست سومین 
کمیته ی بررسی کنوانس���یون حقوق دریاهای ملل متحد را عهده دار بود. اولین گزارش وی به 
کمیسیون حقوق بش���ر(E/CN.4/1987/23( در 2۸ ژانویه 1۹۸۷ داده می شود. پیش از آن وی 
یک گزارش مقدماتی (A/41/787) ب���ه اجالس نوامبر 1۹۸۶مجمع عمومی ارائه کرده بود که 
در آن به ارتباطات خود با نماینده ی ویژه ی پیش���ین و کسب تجربیات او در برخورد با دولت 

جمهوری اسالمی اشاره کرده بود. 
  

گزارش ساالنه ی گالیندوپل 
به کمیسیون حقوق بشر قبل از سفر به ایران  1

گالیندوپل در گ���زارش 2۶ ژانویه ی 1۹۸۹خ���ود (E/CN.4/1989/26 )اش���اره می کند  که در 20 
نوامبر سال 1۹۸۸، نماینده ی ویژه بحث طوالنی ای با محمدجعفر محالتی نماینده ی دائمی 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد و شش نفر از اعضای هیأت دائمی نمایندگی که 
او را همراهی می کردند، داش���ت. دولت جمهوری اسالمی که به تازگی از  کشتار ۶۷ و حذف 
فیزیکی زندانیان سیاس���ی فارغ شده بود، تعهد خود به همکاری با نماینده ی ویژه را در تمام 
زمینه ها قبل از پایان سال 1۹۸۸ بیان می کند. در این نشست مشکالتی که دولت ایران در اجرای 
قطع نامه های کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی با آن ها مواجه شده مورد بحث قرار  گرفت. 
محالتی تأکید  کرد که علل ریش���ه ای مشکالت در ارتباط با حقوق بشر، عمدتاً به خاطر جنگ 

هشت ساله بوده است. 
در مالق���ات دومی که بین گالیندوپل و محالتی در 2۹ نوامبر س���ال 1۹۸۸به وقوع پیوس���ت، 
گالیندوپل به موج اعدام های صورت گرفته در ایران اش���اره می  کند و محالتی ضمن تکذیب 
کشتار صورت گرفته در تابستان ۶۷ مدعی می شود که در واقع قتل های بسیاری در میدان جنگ 
و در چهارچوب جنگ، پس از حمله ی ارتش آزادی بخش ملی به جمهوری اسالمی ایران رخ 

داده است. 2
1- نظر به اهمیت این گزارش که پس از کشتار ۶۷ به کمیسیون ارائه شده و عدم پی گریی موارد اعالم شده در آن در جریان سفر نماینده ی ویژه به 

ایران، این گزارش نیز در این تحقیق مورد بحث قرار می گرید.  
2-قاضی جفری رابرتسون در یک اظهار نظر حقوقی اعالم کرد: »جعفر محالتی، سفری جمهوری اسالمی در سازمان ملل بارها کشتار زندانیان 
را انکار  کرد و مدعی شد  که چننی اتهاماتی در جنگ تبلیغاتی دشمنان رژیم ساخته و پرداخته شده است. سریوس ناصری، نماینده ی ایران در 
مقر سازمان ملل متحد در ژنو نیز در گفتگو های خود با نماینده ی ویژه ی سازمان ملل به انکار کشتارها می پرداخت. گفته می شود که محالتی در 
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نماینده ی ویژه در گزارش خود در مورد فیلم ویدئویی تولیدشده توسط ارتش آزادی بخش ملی از 
حمله ی فروغ جاویدان توضیح می دهد. این فیلم توسط محالتی سفیر جدید جمهوری اسالمی 

در نیویورک تحویل نماینده شده و از او خواسته می شود مفاد آن در گزارش آورده شود. 
گالیندوپل اظهار می کند  که این فیلم صحنه هایی از رژه های نظامی، آموزش نظامی، صحنه های 

نبرد و اظهارات رهبران ارتش آزادی بخش را نشان می دهد.  
فیلم ویدئویی ارائه شده، عملیات مهم نظامی فروغ جاویدان را که از خاک عراق در ژوئیه ی 
1۹۸۸ ش���روع شد نش���ان می دهد  که از آن به عنوان »فاز جدید ارتش آزادی بخش« نام برده 
می ش���ود. در این عملی���ات ارتش آزادی بخش ظاهراً حداقل ص���د و پنجاه کیلومتر به داخل 
خاک جمهوری اسالمی ایران نفوذ کرده و مدعی تسخیر چندین پادگان نظامی می شود. ارتش 

آزادی بخش ادعا می کند  که چهل هزار نفر از نیروهای نظامی ایران را به قتل رسانده است.  
دولت جمهوری اسالمی با ارائه ی آمار اغراق آمیز مجاهدین از تلفات نیروهای نظامی دولتی در 
عملیات فروغ جاویدان و »مظلومیت« این نیروها، سعی می کند جای ظالم و مظلوم را تغییر 
داده و اخبار مربوط به قتل عام زندانیان سیاسی را تحت الشعاع قرار دهد و کشته شدگان را نیز 

تلفات مرسوم جنگی قلمداد  کند. 
نماینده ی ویژه از دیدار ژانویه ی 1۹۸۹ خود با هفت تن از هواداران مجاهدین و حجت االسالم 
جالل گنجه ای یاد می کند، شاهدان مزبور مدعی هستند که یک یا چند نفر از بستگان شان در 

کشتار ۶۷ اعدام شده اند. 
نماینده ی ویژه تأکید می کند  که اطالعات زیادی مبنی بر اعدام گس���ترده ی زندانیان سیاس���ی 
در ماه ه���ای ژوئیه تا س���پتامبر 1۹۸۸ دریافت کرده و ادامه می دهد  ک���ه هم چنان گزارش های 
مداومی در مورد موج اعدام اعضای گروه های مختلف مخالفان از س���وی منابع گوناگون از 
جمله سازمان های غیردولتی دارای رتبه ی مشورتی سازمان ملل دریافت می کند. عالوه بر این، 
نماینده ی ویژه صدها نامه و دادخواست از افراد خصوصی از جمله اعضای پارلمان استرالیا، 
فرانسه، آلمان، جمهوری فدرال ایرلند، و پادشاهی متحد بریتانیا و ایرلند شمالی، و نیز به عنوان 
اعضای پارلمان اروپا از چندین کشور، اتحادیه و مقامات کلیسا دریافت کرده است. افراد فوق 
ضمن ابراز نگرانی عمیق از موج ادعایی اعدام، خواس���تار مداخله ی سازمان ملل متحد برای 

توقف این اعدام ها شده  اند.  
تعداد دقیق قربانیان موج اخیر اعدام اعالم نشده است. نماینده ی ویژه نام بیش از  یک هزار نفر 

ایاالت متحده ی آمریکا اقامت گزیده است، در کشوری که ممکن است در آن، طبق قانون ناظر بر مسئولیت مدنی بیگانگان، به اتهام معاونت 
در شکنجه ی زندانیان مورد تعقیب قرار گرید. ناصری، بازرگانی که در اروپا به سر می برد، نیز ممکن است بر اساس قواننی برخی از  کشورهای 
اروپایی محاکمه شود.« تحقیقی درباره ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 13۶۷، فشرده ی گزارش، صفحه ی 14 ترجمه ی فارسی، جفری 

رابرتسون، بنیاد  برومند. 
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را دریافت کرده که در ضمیمه گزارش آمده است. وی تأکید می کند احتمال قوی وجود دارد که 
قربانیان چندین هزار نفر بوده باشند.  

بسیاری از قربانیان، اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اند، اما اعضای گروه های 
مخالف دیگر مانند حزب توده، سازمان چریک های فدایی خلق، سازمان راه کارگر و سازمان 
کومله در کردستان ایران نیز از جمله قربانیان بوده اند. گفته می شود حداقل یازده آخوند1 نیز در 
میان قربانیان بوده اند. بسیاری از اعدام شدگان سال ها در زندان بوده اند و یا دوباره دستگیر و 
سپس اعدام شده اند. بعید به نظر می رسد این افراد در فعالیت های خشونت آمیز علیه دولت از 
جمله مشارکت در حمله ی ارتش آزادی بخش به جمهوری اسالمی شرکت داشته باشند. در میان 

کشته شدگان چند زن و در برخی مواردی چند عضو یک خانواده دیده می شود.
بیانیه های چند مقام عالی رتبه از سوی رسانه های خبری ایران انتشار یافته که در آن گفته شده 
با اعضای گروه های سیاسی مخالف به شدت برخورد خواهد شد اما به طور رسمی مسئولیت 
اعدام ها را نپذیرفته اند. براساس گزارش های رسیده از شاهدان عینی تعداد زیادی از اجساد در 

گورهای کم عمق دفن شده است. 
نماینده ی ویژه در این گزارش تأکید می کند  که شمار زندانیان بهایی  بطور مداوم رو به کاهش 
اس���ت و به صد و یک نفر رسیده اس���ت وی هم چنین خبر از اعدام دو بهایی در ماه آبان ۶۷ 

می دهد. 
نماینده ی ویژه به مقاله ی 12 اکتبر روزنامه ی اطالعات اش���اره می کند  که حاوی دو لیس���ت از 
اسامی پنجاه نفر از بهائیان ایرانی است که اموال شان به وسیله ی مقامات توقیف شده است. 
افراد فوق مرده فرض شده اند و از اقوام مسلمان بهایی های فوق دعوت به عمل آمده تا چنان چه 

ادعایی در مورد اموال فوق دارند به مقامات رجوع کنند.2
نماین���ده ی ویژه راجع به قانون مج���ازات عمومی، حدود، قصاص، دیات و بازداش���ت های 
خودس���رانه، عدم آزادی افراد پس از پایان محکومیت، بازداشت اعضای خانواده  ی متهمان 
سیاس���ی، بخش نامه ی ش���ورای عالی قضایی برای تبعید یا حبس تا دوسال برای کسانی که 
سابقه ی کیفری دارند بدون آن که اعمال خالف جدیدی انجام داده باشند، توضیحاتی را ارائه 

می کند. هم چنین به مواردی از بدرفتاری و شکنجه و حبس در سلول انفرادی اشاره می کند.  
گالیندوپل انکار اعدام هایی راکه باعث نگرانی جامعه ی جهانی شده کافی نمی داند و استدالل  
جمهوری اس���المی مبنی بر بی اس���اس قلمداد کردن اتهامات را رد کرده و یادآوری می کند  که 

1-روزنامه ی جمهوری اسالمی در 4 بهمن 13۶۸ به نقل از محمدی ری شهری رئیس دادگاه ویژه ی روحانیت نوشت:  »آخرین آمار پریامون اعدام 
این روحانی نما ها بالغ بر چهارده نفر می باشد.«

2-طبق قواننی اسالمی و فتوای مراجع تقلید، مسلمان از کافر ارث می برد و نه برعکس. اگر در میان بستگان کافری که فوت کرده فرد مسلمانی 
باشد، هرچند نسبت فامیلی دوری داشته باشد باز هم ارث به وی  می رسد و نه به فرزندان و اقوام درجه اول او.   
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حمله ی نیروهای نظامی به غرب کش���ور نمی  تواند توجیهی برای موج اعدام ها باشد؛ به ویژه 
که تاریخ و محل بس���یاری از اعدام ها نشان می دهد  که ربطی به منطقه  ی جنگی نداشته اند. 
وی اظهار نظر می کند  که الزم اس���ت دولت جمهوری اسالمی تحقیق دقیق و مفصلی مطابق 

استانداردهای بین المللی داشته و نتایج آن را گزارش کند.  
تردیدی در تعلل های به خرج داده شده از سوی گالیندوپل برای پی گیری این کشتار از همان ابتدا 
وجود ندارد. وی در شش���م شهریور ماه 13۶۷، مطلع شد که دویست زندانی مجاهد در داخل 
زندان اوین حلق آویز شده اند. اما در هشتم مهر 13۶۷ بود که در نامه ای به نماینده ی دائمی ایران 

در سازمان ملل متحد خواستار توضیح رسمی در باره ی اعدام ها شد. 
نشانه ای از عقب نشینی در گزارش های گالیندوپل قبل از سفرش به ایران نیز دیده می شد. وی 
در گ���زارش مقدماتی (A/41/787) خود که به اجالس نوامبر 1۹۸۶مجمع عمومی ارائه ش���د و 
گزارش (E/CN.4/1987/23)  2۸ ژانویه ی 1۹۸۷ ) ۵ بهمن 13۶۵( خود به کمیسیون حقوق بشر، 
دو خواس���ته را مطرح کرد: تشکیل یک کمیس���یون حقوق بشر به منظور رسیدگی به آن چه وی 
»ادعاهایی« درباره ی بدرفتاری با زندانیان و دادرس���ی های شتاب زده می دانست؛ و دیگری 
دادن اجازه ی س���فر به او برای بازدید از جمهوری اسالمی. با این حال در گزارش 2۵ ژانویه ی 
1۹۸۸ خود بدون آن که خواس���تار دیدار از زندان های جمهوری اس���المی ش���ود، پیشنهاد  کرد 
»دولت ایران برای رسیدگی به شکایت های مطرح شده درباره ی زندان ها و حل مسائل به یک 

بررسی فوری اقدام کند.«

گزارش دیدار اول گالیندوپل از جمهوری اسالمی ایران
دیدار اول گالیندوپل از ایران از اول بهمن تا ۸ بهمن 13۶۸ صورت گرفت. پیش از سفر نماینده ی 
ویژه به ایران، نظام جمهوری اسالمی طی مذاکرات پشت پرده ای1 که با وی و قدرت های جهانی 
داشت به اهداف خود نائل شد. نماینده ی ویژه برخالف تعهدات و مأموریت اش نزدیک به دو 
سوم گزارش 12 فوریه ی 1۹۹0 (E/CN.4/1990/24) خود را به مواردی که به نوعی علیه اپوزیسیون 
نظام و مجاهدین اس���ت اختصاص داد. سی و شش پاراگراف گزارش و حتا نتیجه گیری های 
گزارش مزبور نیز به نوعی بر علیه مجاهدین است. نماینده ی ویژه به گونه ای عمل می کند  که گویا 

مأموریت او بررسی نقض حقوق بشر توسط مجاهدین بوده و نه دولت ایران. 
گالیندوپل در گزارش مقدماتی 2 نوامبر 1۹۸۹ خود به مجمع عمومی تصریح می کند »او قصد 
دارد« در »گزارش نهایی« خود »نقطه نظرات معاون وزیر امورخارجه دولت جمهوری اسالمی 

1-مسئوالن امنیتی و  گردانندگان زندان  اوین نیز در  گفتگو با زندانیان، پیش از دیدار  گالیندوپل از زندان، نسبت به توافقات انجام شده و گزارش 
مثبت او ابراز اطمینان می کردند.  
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که در قالب نامه های 2۶ ژوئن و 12 س���پتامبر 1۹۸۹ به او ارائه ش���ده« را مورد »بررسی« قرار 
دهد. متعاقباً در پاراگراف سه ی مقدمه  ی گزارش 12 فوریه ی 1۹۹0 به کمیسیون حقوق بشر، تأیید 
می کند  که به قول   خود عمل کرده است. دولت جمهوری اسالمی در نامه های یاد شده خواستار 
آن شده بود که رینالدو  گالیندوپل برخالف گزارش های قبلی اش هیچ  اعتباری به شکایت های 
ارائه شده، شاهدان و اسنادی که از سوی اپوزیسیون ایران و مجاهدین ارائه می شود ندهد1 و آن ها 

تحت عنوان »تروریسم« شدیداً محکوم شوند. 
نماین���ده ی ویژه به منظور تأمین درخواس���ت نمایندگان دولت جمهوری اس���المی در بخش 
نتیجه گیری ها می نویسد:  »در نتیجه ی دوران پرتالطم انقالب شکاف عمیقی در جامعه ی ایران 
به وجود آمده که یک عنصر تشکیل دهنده ی آن وجود مبارزه ی مسلحانه می باشد که تروریسم 
نیز در آن سهمی داشته و گاه اثرات ویران گری پدید آورده است.« و در قسمت دیگری دوباره 
به موضوع یادش���ده اشاره کرده و می نویس���د: »نماینده ی ویژه در این جا نیز، هم چنان که در 
گزارش های پیشین اش تروریسم را در تمامی اشکال آن صرفنظر از انگیزه، بهانه یا هدف آن، 
محکوم می کند. ]نماینده ی ویژه[ حین بازدید از جمهوری اس���المی ایران، انبوهی اطالعات 

رسمی و خصوصی درباره ی نتایج فاجعه بار این نوع فعالیت سیاسی دریافت نمود.« 
وی هم چنی���ن در بخش دیگری از نتیجه گیری ها و به منظور ایج���اد تردید و پایین آوردن بار 
شهادت قربانیان شکنجه و نقض حقوق بشر و به منطور دادن امتیاز به نظام جمهوری اسالمی 
می نویسد: »شهادت های جمع آوری شده، شکایاتی را  که در ژنو درباره ی اعدام های غیرقانونی، 
ش���کنجه، زندانیان گروگان گرفته شده، نگاه داش���تن زندانی پس از طی دوره ی محکومیت، 
تصمیم گیری های خودسرانه توسط مقام های دون پایه و فقدان وکیل مدافع دریافت شده بود، 
مورد تأکید قرار می داد. شاهدان دیگری عکس این مطالب را مطرح نمودند. چرا که در جریان 
فعالیت های مخفی علیه دولت دستگیر شده و با مالیمت مورد برخورد قرار گرفته و سپس عفو 

شده بودند.«
گالیندوپل به شکل ش���ریرانه ای در پاراگراف دویست و چهل و شش گزارش خود مسئولیت 
برگزاری محاکمات بدون حضور وکیل مدافع را به دوش وکال و متهمان انداخته و می نویسد: 
»نماینده ی ویژه معتقد است وی دو حفره را شناسایی کرده که چرا برخی از دادرسی ها بدون 
وکیل انجام می شوند:  هنگامی که متهم از پذیرش کمک وکیل خودداری می کند یا هنگامی که 
وکیل نمی خواهد دفاع از متهم را به عهده بگیرد. نتایج عملی این دو مورد این است که برخی 
از دادرسی ها، به ویژه محاکمات مربوط به قاچاق مواد مخدر و اتهامات سیاسی، ممکن است 
1-پیش از سفر گالیندوپل به ایران، نزدیک به دو هزار نامه از سوی قربانیان نقض حقوق بشر برای او فرستاده شد، اما با کمال تعجب در گزارش 
مزبور نه تنها یادی از  آن ها نشد، بلکه ادعاهای توابنی دست چنی شده  ی نظام، و عواملی که از سوی دستگاه امنیتی نزد گالیندوپل فرستاده می شدند، 

عیناً انعکاس یافت. 



181

بدون حضور وکیل مدافع طی شوند.«
نماینده ی ویژه در این س���فر ظاهرًا  نقش یک ضبط صوت را بازی می کند و بدون داشتن هیچ  
اراده ای تنها به انتش���ار دروغ های رژیم می پ���ردازد و اکثر وقت خود را به دیدار با نمایندگان 

رسمی دولت و افراد و نهادهای وابسته ی آن صرف می کند. 
گالیندوپل پیش از سفر به ایران اسناد زیادی را از نمایندگان شورای ملی مقاومت دریافت کرده 
بود، در میان این اسناد می توان به محل و مشخصات گورهای جمعی در نقاط مختلف کشور، 
اسامی و مشخصات  کامل چهارهزار و هفتصد و بیست و پنج زندانی سیاسی، اسامی هزار و 
هفتصد و هشتاد و شش شکنجه گر و اسامی دوهزار نفر از قتل عام شدگان سال ۶۷ و... اشاره 

کرد. 
وی پیش تر در  گزارش 2۸ ژانویه ی 1۹۸۷ خود (E/CN.4/1987/23) تأکید  کرده بود جزوه هایی 
را از مجاهدین حاوی اسامی و مشخصات  دوازده هزار و بیست و هشت اعدام شده و شصت 

و چهار نوع شکنجه که در زندان های جمهوری اسالمی اعمال می شوند دریافت کرده است. 
در گ���زارش 2۵ ژانویه ی 1۹۸۸ (E/CN.4/1988/24) یادآور می ش���ود در نوامبر 1۹۸۷ لیس���ت 
منتشرشده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران شامل اسامی و مشخصات چهارده هزار و بیست 
و هشت نفر را که گفته می شود توسط عوامل دولت ایران در طول سال های 1۹۸1-1۹۸۷ کشته 
ش���ده اند دریافت کرده و نام و مشخصات دوهزار نفر از افرادی که در لیست مزبور آمده، برای 

اولین بار مطرح می شود.
وی که در گزارش 2۶ ژانویه ی 1۹۸۹ خود به کمیس���یون حقوق بشر اعالم کرده بود نام بیش از 
هزار نفر از اعدام شدگان در موج کشتار ۶۷ را دریافت کرده و تصریح کرده بود که »احتمال قوی 
وجود دارد که قربانیان چندین هزار نفر بوده باشند« هنگام سفر خود به ایران هیچ تحقیقی در 

این مورد نکرد و در  گزارش تهیه شده توسط وی هم اشاره ای به این موضوع نشده است.
در عوض نماینده ی ویژه در گزارش خود از مالقات با چند نفری یاد می کند  که مدعی هستند 
اسم شان در لیست  اعدام شدگان ارائه شده از سوی مجاهدین در سال های قبل آمده است. با این 
حال نماینده ی ویژه اشاره ای به اسامی شانزده  هزار اعدام شده ای که در اختیار دارد نمی کند و 
حتا از نمایندگان دولت نمی پرسد آیا حاضر کردن این افراد به معنای تأیید بقیه ی لیست ارائه 

شده است یا نه؟  
با آن که در گزارش مقدماتی (A/43/705) وی به مجمع عمومی در 13 اکتبر 1۹۸۸ آمده بود که 
در 14 مرداد 13۶۷رئیس شورای عالی قضایی )موسوی اردبیلی( 1 اعالم کرده که افکار عمومی 
1- ما اگر   کار جنگ را هم تمام می کردیم گرفتار این گروه بودیم، ویل مسئله ی منافقنی به سادگی حل شد... اکنون قوه ی قضاییه تحت فشار افکار 
عمومی است و مردم از قوه ی قضاییه می پرسند چرا منافقنی را محاکمه می کنید و چرا آن ها اعدام نمی شوند. وی تأکید  کرد که اختیار عفو منافقنی 

به عهده ی قوه ی قضاییه نیست و به منافقنی نباید عفو داده شود. کیهان، 1۵ مرداد 13۶۷، ص 1۵. 
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به شدت خواهان آن است که همه ی اعضای سازمان مجاهدین خلق، بدون استثنا و بی دخالت 
دادگاه، اعدام شوند. اما از پی گیری اظهارنظر باالترین مقام قضایی کشور در تهران خودداری 

کرد. 
گالیندوپل در گزارش خود به صورت غیرواقعی و به منظور امتیاز دادن به نظام جمهوری اسالمی، 
گزارش داد:  »مس���لمًا خاصیت بازدارنده ی اعدام ها، از میان رفته، چرا که ظرف پنج ماه هیچ 
اعدام علنی صورت نگرفته اس���ت.« و ی���ا در جای دیگری از گزارش عن���وان کرد: »دولت 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به برخی از انتقادات مطرح شده در گزارش های پیشین نماینده ی 
ویژه برخورد مثبتی داشته است، به عنوان مثال درباره ی اعدام علنی و جمعی قاچاقچیان مواد 

مخدر و...«!1
این در حالی بود که به گزارش روزنامه های دولتی و در آستانه ی ورود گالیندوپل به ایران، ده ها 
زن و مرد در شهرهای مختلف ایران در مالءعام اعدام )دار، سنگسار و گردن زدن( شده بودند. 
بیش ترین آمار اعدام زندانیان عادی )به ویژه در مالءعام( پس از انقالب به س���ال  های ۶۷ و 
۶۸ تعلق داش���ت و دارد. تعداد زنانی که به جرم  قاچاق مواد مخدر و »فحش���ا« و... در این 
سال اعدام شدند نیز بیش از سال های دیگر بوده  است. اسناد جنایت های فوق تماماً از سوی 
روزنامه  های دولتی انتشار یافته بودند. به جرأت می توان گفت آن چه که در گزارش گالیندوپل 
جایی نداش���ت، حقیقت بود. تعداد  کسانی که در سال ۶۸ سنگس���ار شدند نیز در صدر آمار 

سنگسار در سال های پس از انقالب بود. 
تنها در شهرهای کرمانشاه2 و بوشهر3 به نقل از روزنامه های داخلی، شانزده زن سنگسار شدند؛ 
در کرج ُنه زن به جرم فحش���ا به دار آویخته شدند. چهار سال  پیش از به قدرت رسیدن طالبان 
و آش���نایی جهان با چنین پدیده ای، دولت مردان جمهوری اس���المی میدان های ورزشی را به 
کشتارگاه تبدیل کرده و در روزنامه های خود با افتخار از آن یاد می کردند. تنها چند هفته پیش از 
دیدار  گالیندوپل از ایران، یک زن و یک مرد را در حضور مردم در زمین ورزش آستانه ی اشرفیه 
سنگس���ار4 و پیش از آن نیز یک زن دردمند را پس از نماز جمعه در استادیوم تختی نیشابور۵ 
سنگسار  کرده بودند. مقارن دیدار گالیندوپل از ایران دو زن را در لنگرود سنگسار  کردند.۶ و سه 

1- به گزارش رادیو رژیم، 3 دی 13۶۸ برابر با 24 دسامرب 1۹۸۹هفده قاچاقچی مواد مخدر به حکم دادگاه های تهران، مشهد و کرمان به دار آویخته 
شدند. ... 20 دی 13۶۸ برابر با 10 ژانویه 1۹۹0، سی و یک نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و دست داشنت در تشکیل مراکز فساد و فحشا به دار 
آویخته شدند. از این عده بیست و سه نفر در تهران، سه نفر در شریاز، سه نفر در سبزوار و دو نفر در ساوه به دار آویخته شدند. رویرت   گزارش داد 

که سه نفر از اعدام شدگان زن بوده اند. »نشریه ی شورا شماره ی ۵1 دی و بهمن ۶۸. 
2-روزنامه  ی کیهان 10 مرداد ۶۸، شش زن در کرمانشاه )باخرتان( به اتهام زنا در مالءعام سنگسار شدند.

3-روزنامه ی جمهوری اسالمی، 4 اردیبهشت ۶۸، پانزده نفر به اتهام فساد و فحشا در بوشهر در مالءعام رجم )سنگسار( و حلق آویز شدند. در 
این میان دو زن را حلق  آویز و ده نفر دیگر را سنگسار نمودند. یکی از مردان نیز سنگسار شد. 

4-  روزنامه ی جمهوری اسالمی ۹ دی ۶۸ برابر با 30 دسامرب 1۹۸۹. 
۵- روزنامه ی کیهان 23 اردیبهشت ۶۸ برابر با 13 ماه می 1۹۸۹. 

۶- روزنامه ی جمهوری اسالمی 12 دی ۶۸ برابر با 2 ژانویه ی 1۹۹0.
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نفر را در نهاوند به جرم لواط در مالءعام پس از تحمل هشتاد ضربه شالق گردن زدند.1 در 30 
دی ماه 13۶۸ دس���ت دو سارق را پس از  اقامه ی نماز جمعه در کرمانشاه قطع کردند.2 دولت 
جمهوری اس���المی در 2۶ بهمن ۶۸، با گردن زدن سه نفر در همدان و قرار دادن سر دو نفر از 
آنان بر فراز مقبره ی دانشمند و فیلسوف بزرگ ایرانی ابوعلی سینا و  گرداندن اجساد این سه تن 

توسط جرثقیل در خیابان های این شهر، به استقبال گزارش گالیندوپل رفت.3
در حالی که دولت جمهوری اس���المی به تازگی از  کش���تار بزرگ زندانیان سیاسی بیرون آمده 
بود گالیندوپل و  کمیسیون حقوق بشر به خواسته ی این حکومت، برای پذیرش نماینده ی ویژه 
که از س���ال 13۶2 مطرح شده و آن موقع توسط دبیرکل وقت پذیرفته نشده بود، گردن نهادند. 
در قطع نامه ی 1۹۸4/۵4 کمیس���یون حقوق بشر به تاریخ 14 مارس 1۹۸4 که مطابق است با 24 
اسفند 13۶2 اعضای کمیسیون نسبت به امتناع دولت ایران از پذیرش هیأت تعیین شده از سوی 
 دبیرکل برای دیدار از  کشور اظهار نگرانی کرده بودند. بعدها آندریاس آگوئیالر در گزارش خود 
(E/CN.4/1985/20) به کمیسیون حقوق بشر، یادآور شد  که دولت جمهوری اسالمی دیدار این 

هیأت از ایران را مشروط به این کرده بود که کمیسیون حقوق بشر هیچ قضاوت منفی نسبت به 
یافته ها  نکند. 

گزارش گالیندوپل آن چنان مفتضحانه بود که مورد اس���تقبال الجوردی »قصاب تهران« قرار 
گرفت و وی در نامه ای به والیتی وزیر امورخارجه نوشت:  

»...یک بار دیگر خورشید انقالب اسالمی از پشت ابرهای تیره ی تبلیغاتی دنیای استکبار آشکار 
گردید، چرا  که سالیان متمادی فعالیت های نورانی و بشردوستانه ی فرزندان دلیر انقالب اسالمی 
در مسئولیت اداره ی زندان ها آماج گلوله های افترا و تهمت ناجوانمردانه ی ضدانقالبیون داخل 
و خارج و حامیان ساده لوح آنان قرار گرفته بود... این جانب با کمال خرسندی مراتب قدردانی 

و تشکر خود و برادران عزیز و همکارم را به آن جناب اعالم می دارم.«4

قاضی جفری رابرتسون در تحقیق مستقل خود از  کشتار ۶۷ می نویسد:  
»استاد  گالیندوپل، با همه ی اطالعات و داده هایی که در دسترس داشت، غرق در خشنودی و 
خوش���حالی از برقراری آتش بس بین ایران و عراق شده بود. او ضمن اعالم رضایت عمیق از 
این رویداد قاطعانه اطمینان می دهد که دولت ایران »بزودی توجهش را، با روی کردی مثبت، 

1- روزنامه ی جمهوری اسالمی 12 دی ۶۸ برابر با 2 ژانویه ی 1۹۹0. 
2- روزنامه ی   جمهوری اسالمی  30 دی ۶۸ برابر با 20 ژانویه ی 1۹۹0. 

3-روزنامه ی  رسالت، 2۶ و 2۸ بهمن ماه 13۶۸ برابر با 1۵ و 1۷ فوریه ی 1۹۹0.
4- روزنامه ی اطالعات 14 اسفند 13۶۸ برابر با ۵ مارس 1۹۹0. 
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معطوف به مسائل مربوط به حقوق بشر خواهد کرد« و به تحقیق و بررسی سوءاستفاده از قدرت 
دولتی خواهد پرداخت. وی، با ساده لوحی حیرت انگیزی، در این گزارش چنین فرض می کند 
که دولت ایران به تحقیق درباره ی موارد تخطی اش از قانون و نقض حقوق بشر دست خواهد 
زد، با آن که در گفت وگوهای مکررش با نمایندگان دولت ایران در س���ازمان ملل متحد، آن ها 
ریاکارانه او را مطمئن کرده بودند که مرگ هزاران تن از مجاهدین در جبهه ی جنگ رخ داده 

است و نه در زندان ها. 1

گزارش دیدار دوم گالیندوپل از جمهوری اسالمی ایران
گزارش س���االنه ی گالیندوپل به کمیسیون حقوق بش���ر E/CN.4/1991/35 در 13 فوریه ی 1۹۹1 
)24بهم���ن 13۶۹( ارائه ش���د. نماینده ی ویژه به تالش های س���یروس ناصری و جواد ظریف 
نماین���ده ی دائم جمهوری اس���المی در ژنو و معاون نماینده ی دائم ای���ران در نیویورک برای 
متقاعد کردن او جهت عدم درج گزارش های مربوط به نقض حقوق بش���ر که از سوی شاهدان، 
قربانیان و گروه های مخالف ارائه می شود و به ویژه گزارش های مربوط به دست داشتن دولت 

جمهوری اسالمی در ترور دکتر  کاظم رجوی و حمایت از قتل سلمان رشدی اشاره می کند. 
گزارش وی حاوی نکات زیر است: 

مکاتبات درباره ی اتهامات دریافتی توسط نماینده ی ویژه و انتقال آن ها به دولت؛ 	 
مکالمات با نمایندگان جمهوری اسالمی ایران؛ 	 
اطالعات دریافت ش���ده توس���ط نماینده ی ویژه در ارتباط با موضوعات مربوط به حق 	 

حیات، مفقودین قهری و ناخواسته ،حق مصونیت از شکنجه یا رفتار یا مجازات بی رحمانه، 
غیرانسانی و تحقیر آمیز، اجرای عدالت، آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، انجمن ها و حق 

تجمعات مسالمت آمیز، آزادی جابه جایی، حق ترک کشور و بازگشت به آن؛ 
اتهامات در مورد ارعاب یا انتقام جویی، وضعیت زنان، وضعیت حقوق کودکان؛ 	 
شهادت ها در مورد اعمال خشونت آمیز علیه غیرنظامیان، آزادی مذهب، وضعیت جامعه ی 	 

بهائی. 
1۹۹0انجام شد. وی در این  1۵اکتبر دیدار دوم گالیندوپل از جمهوری اس���المی ایران از ۹تا
سفر با نمایندگان قوای مجریه و قضائیه ی دولت دیدار  کرد . گزارش وی حاوی چند بخش است:

استماع زندانیان در زندان اوین، روند دادرسی در زندان اوین، اطالعات دریافت شده توسط 
نماینده ی ویژه از منابع غیردولتی، اطالعات دریافت شده از افراد خصوصی، مالقات با اعضای 
جامع���ه ی بهائیان، مالقات با جامعه ی ارامنه، اظهارنظرها و تذکرات دریافت ش���ده از دولت 
1- تحقیقی درباره ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 13۶۷، فشرده ی گزارش، صفحه ی ۶ ترجمه ی فارسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند. 
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درباره ی گزارش دیدار دوم، نتیجه گیری ها و توصیه ها.
ضمیمه های گزارش شامل موارد زیر هستند: 

اس���امی و مشخصات افرادی که ادعا می شود در جمهوری اسالمی ایران اعدام شده اند؛ 	 
مکمل لیست های مندرج در گزارش های قبلی نماینده  ی ویژه؛

اس���امی و مشخصات افرادی که ادعا می شود در جمهوری اسالمی ایران اعدام شده اند، 	 
پاسخ های دولت به لیست مندرج در گزارش مقدماتی به مجمع عمومی؛ 

� پاسخ های دولت به لیست زندانیان که در تاریخ ۹ اکتبر 1۹۹0 به معاون وزیر خارجه تحویل 	 
داده شد.

گالیندوپل در هیچ یک از دیدارهایش از اوین با وجود در اختیار داشتن نقشه ی کامل زندان، 
از بندهای زندانیان سیاسی دیدار نداشت و خواسته ای هم در این رابطه مطرح نکرد و تنها به 
محل هایی که مقامات زندان مشخص می کردند مانند  کارگاه زندان و یا بندی که افراد شاغل در 

کارگاه در آن به سر می بردند، اکتفا کرد. 
در این گزارش نیز نماینده ی ویژه هیچ تالشی برای روشن شدن موضوع کشتار زندانیان سیاسی، 
محل دفن و یا دالیل اعدام  آن ها نمی کند. وی در دیدار با مقامات جمهوری اسالمی از جمله 
وزیر اطالعات، رئیس قوه ی قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، معاون قوه ی قضاییه هیچ پرسشی 
در ارتباط با موضوع فوق نمی کند. گویی چنین جنایاتی در ایران اتفاق نیفتاده و او مأموریتی 
در این زمینه ندارد. نماینده ی ویژه علی رغم میل اش امکان دیدار با آیت الله منتظری و آیت الله 
سید ابوالفضل زنجانی را نیافت. در زندان اوین وی امکان مالقات با متهمان جاسوسی برای 
آمری���کا، حزب توده و وابس���تگان نهضت  آزادی را یافت و در مورد بقیه ی درخواس���ت ها با 

مخالفت مقامات زندان روبرو شد. وی امکان بازدید از زندان گوهردشت را نیز نیافت. 
به منظور امتیاز دادن به رژیم،گالیندوپل در گزارش خود هیچ  اشاره ای به گزارش مفصل سازمان 

عفو بین الملل که دو هفته قبل انتشار یافته بود هم نکرد.  
بخش عمده ای از گزارش نماینده ی ویژه به دستگیری اعضای جمعیت دفاع از آزادی نزدیک 
به نهضت آزادی و جبهه ی ملی که نامه ی موس���وم به »نامه ی نود نفره« را امضا کرده بودند 

اختصاص دارد.  
نماینده ی ویژه پاسخ دولت جمهوری اسالمی مبنی بر انکار اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی 
که در کش���تار ۶۷ در زندان های اوین و گوهردش���ت به قتل رسیده بودند، را در گزارش آورده و 
تحت عنوان »شهادت ها  در مورد اعمال خشونت آمیز علیه مردم غیرنظامی« اظهارات خالف 
واقع در حدود بیست نفر از توابین و عوامل رژیم را که تحت عنوان »سازمان دفاع از قربانیان 
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خشونت« و خانواده ی قربانیان به مالقات او رفته بودند، انتشار داد. 
دولت جمهوری اسالمی با اصرار از نماینده ی ویژه می خواهد بر خالف مأموریتش در گزارش 
خود به مس���ئله ی پناهندگان عراقی، افغان، و کردهایی که ب���ه ایران پناه آورده بودند و قربانیان 

تسلیحات شیمیایی بپردازد. 

گزارش سومین دیدار گالیندوپل از جمهوری اسالمی ایران 
عناوین گ���زارش تنظیمی 2 ژانوی���ه ی E/CN.4/1992/34 1۹۹2گالیندوپل همانند گزارش قبلی 

است؛ تنها در قسمت ضمیمه ها تفاوت هایی به قرار زیر دیده می شود: 
برنامه ی رسمی س���ومین بازدید نماینده ی ویژه از جمهوری اسالمی ایران )۸ تا 14 دسامبر 	 

1۹۹0(؛ 
لیست زندانیانی که نماینده ی ویژه درخواست مصاحبه با آنان را کرد؛ 	 
لیست موارد تجاوز پرسنل زندان ها در رابطه با زندانیان؛	 
لیس���ت افراد )و جرائم آن ها( که در س���ال 1۹۹1، پس از گذراندن مراحل قضایی، اعدام 	 

شده اند؛ 
اطالعات دولت درباره ی لیست زندانیانی که در تاریخ ۸ دسامبر 1۹۹1 در تهران به مقامات 	 

ایرانی داده شد؛ 
اطالعات دولت در باره ی لیست زندانیان زنی که توسط نماینده ی ویژه از طریق یادداشت 	 

مورخ 2 اکتبر 1۹۹1 ارائه شد؛
قانون مربوط به انجام اصالحات در کانون های وکالی دادگستری جمهوری اسالمی ایران؛ 	 
نامه ی مورخ 1۸ دس���امبر 1۹۹1 از رئیس حقوق بش���ر و امور اجتماعی بین المللی وزارت 	 

امورخارجه ی جمهوری اسالمی ایران خطاب به نماینده ی ویژه؛  نقش توسعه و عمران در 
ارتقای حقوق بشر؛ 

قضاوت دادگاه پلیس کانتون ژنو در باره ی میریام گازوت گودال.	 
برخالف خواسته ی دولت جمهوری اسالمی نماینده ی ویژه باز هم به مسئله ی ترور دکتر  کاظم 

رجوی می پردازد. 
او در نامه ای به س���یروس ناصری سفیر جمهوری اسالمی از وی به خاطر این که اطمینان داده 
دولت متبوعش قبل از تکمیل گزارش بعدی اش به کمیسیون حقوق بشر، از وی برای بازدید از 

کشور دعوت به عمل می آورد تشکر می کند. 
در اثر اصرار نماینده ی ویژه، کمیسیون حقوق بشر از وی می خواهد در گزارش خود به مسئله ی 
پناهندگان عراقی، افغان، و  کردهایی که به ایران پناه آورده بودند، جنگ زده های ایرانی و قربانیان 
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تسلیحات شیمیایی بپردازد تا به این وسیله  خواسته ی دولت جمهوری اسالمی برآورده شود. با 
این حال برخالف قول سیروس ناصری و امیدواری گالیندوپل، دولت جمهوری اسالمی دیگر 

اجازه ی بازدید از  کشور را به وی نمی دهد.
نماینده ی ویژه تأکید می  کند  که تعداد اعدام ها هفته به هفته، بدون هیچ نشانه ای از  کاهش، باال 
رفته است. وی اعالم می کند  که تعداد اعدام های ثبت شده در شش ماه اول سال 1۹۹1، از جمع 
اعدام های دو س���ال 1۹۸۹ و 1۹۹0 بیش تر بوده اس���ت. او به دستگیری مهرداد  کالنی1 به اتهام 

دیدار با وی نیز در  گزارش خود اشاره می کند. 
بخش قابل توجهی از گزارش دیدار س���وم نماینده ی ویژه، به محاکمه ی بیس���ت و سه نفر از 

اعضای جمعیت دفاع از آزادی اختصاص دارد. 
نماینده ی ویژه در نتیجه گیری گزارش خود روی موارد زیر تأکید می کند: 

تا جایی که به حقوق بش���ر مربوط اس���ت، همان وضع س���ابق حکم فرما بوده است. با وجود 
اظهاراتی مبنی بر قصد رعایت و تدارک اصالحات حقوقی همراه با وعده هایی در این زمینه، 
در حال حاضر این مقاصد و وعده ها در حدی که برای تضمین رعایت معمول حقوق بشر کافی 
باش���د، به اجرا در نیامده  اند. ...باید ب���ه جنبه های زیر، که معرف  بزرگ ترین نقاط ضعف در 
زمینه ی حقوق بشر در ایران اند، توجه شود: زیاده روی آشکار در توسل به مجازات مرگ؛ فقدان 
تضمین های الزم برای دادرسی عادالنه؛ تبعیض در قبال گروه های مشخصی از شهروندان بر 
اساس اعتقادات مذهبی ش���ان که به خصوص بهائیان را شامل می شود؛ فقدان جمعیت های 
مس���تقل و نیز فقدان جو امنیت قضایی و تضمین های الزم برای بیان افکار و خالقیت ادبی 
و هنری. ... هیچ انجمن مستقلی از رژیم اجازه ی فعالیت نگرفته و  کانون وکال هم چنان تحت 

کنترل رسمی است.  

قاض���ی جفری رابرتس���ون درب���اره ی نحوه ی برخورد  گالیندوپل و  کمیس���یون حقوق بش���ر و 
مجمع عمومی می نویسد: 

»آش���کارا، کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی س���ازمان ملل هر دو، در همان ابتدای کار، به 
شواهد و مدارکی درباره ی کشتارها دست یافته بودند، اما، نه در آن زمان و نه بعد به تحقیقات 

1-مهرداد  کالنی پس از دیدار با  گالیندوپل در س���ال ۶۸ دس���تگری و به سه سال زندان محکوم شد. وی پس از آزادی از زندان دوباره به اتهام 
گزارش از حوزه های انتخابات ریاست جمهوری در سال ۷2 و تماس با سرپل مجاهدین دستگری و در تریماه 13۷۵ در زندان اوین اعدام شد. وی 
درحایل که در سلول   انفرادی آسایشگاه اوین به سر می برد اواخر اسفند 13۷4در نامه ای خطاب به کاپیتورن نوشته بود: »من وقتی که بعد از دیدار 
با آقای گالیندوپل دستگری شدم طی مراحل بازجویی و بازپرسی بازجوها ضمن این که به آقای گالیندوپل و هیأت همراه شان فحش و  کلمات زشتی 
می دادند و خطاب به من می گفتند  که این همه طی این سال ها ما را محکوم کردند چه شد؟ چکار توانستند برعلیه ما بکنند ما هر کاری که بخواهیم 
انجام می دهیم و حاال تو را نیز شکنجه می کنیم. کجا هستند آن ها و گالیندوپل که تو را نجات دهند. در حال حاضر همان بازپرسی که امثال این 
حرف ها را به من می زد، دادیار ناظر بر زندان اوین معروف به س���یدمجید ]س���یدمجید ضیایی[ می باشد.« من شخصاً یک ماه پس از اعدام  
مهرداد  کالنی، در آگوست 1۹۹۶ نامه  ی وی را در اجالس کمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای حاضران در این اجالس خواندم. 
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واقعی و مجدانه دس���ت نزدند. تعجب آور این ک���ه گزارش های گالیندوپل از 1۳٧0 به بعد حتا 
نامی از این کشتارها نمی برند )گرچه به اعدام زندانیان سیاسی بدون دادرسی منصفانه اشاره 

می کنند.(« 1
بایستی با صراحت گفت هیچ یک از مکانیزم های سازمان ملل متحد در طول سی سال گذشته 
برخورد جدی با دولت جمهوری اسالمی به ویژه در ارتباط با نقض حقوق بشر نکرده اند. قاضی 

جفری رابرتسون در ارتباط با غفلت این مکانیزم ها در برخورد با کشتار ۶۷ می گوید: 
»در س���ازمان ملل متحد البته مکانیزم های غیرحقوقی نیز وجود دارند، از جمله »گزارشگران 
ویژه« در زمینه ی کشتار دسته جمعی یا شکنجه، که می توانستند، پس از آن که استاد  گالیندوپل 
از انجام وظیفه اش بازماند، کار تحقیق را پی گیری کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم که 
وظیفه  ی نظارت بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بر عهده دارد و جانشین 
کمیسیون حقوق بشر شده- همان کمیسیونی که در سال 1۳۶٧ مفتضحانه از بازخواست دولت 
ایران س���ر باز زد- می توانس���ت ایران را وادار به همکاری کند. البته باید گفت که ارگان های 

حقوق بشر سازمان ملل متحد ماهیتی به شدت سیاسی یافته اند،... «2

گزارش دیدار موریس کاپیتورن از جمهوری اسالمی ایران 
کاپیتورن در 2 آگوس���ت 1۹۹۵ از طرف رئیس کمیسیون حقوق بشر به عنوان جایگزین رینالدو 
گالیندوپل که در ماه مارس 1۹۹۵ استعفا داده بود انتخاب شد. وی گزارش دیدار شش روزه ی 
خود از ایران )10 تا 1۶ فوریه 1۹۹۶( را در قالب گزارش (E/CN.4/1996/59) در تاریخ 21 مارس 

1۹۹۶ به کمیسیون حقوق بشر ارائه داد. کاپیتورن در گزارش خود به موضوعات زیر می پردازد:
موقعیت حقوق بشر در جهان امروز، منابع نماینده ی ویژه، فعالیت های نماینده ی ویژه، مکاتبات، 
مسائلی که برای اجرای مأموریت بایستی مورد شناسایی قرار بگیرند، نظرات مقدماتی نماینده ی 
ویژه برای بازدید از جمهوری اس���المی، نظام حقوقی، حقوق متهم، سیس���تم دادگاه، انتخاب 
و آموزش قضات، دادگاه روحانیت، مجازات، کانون وکالی مس���تقل، فضای قانون، وضعیت 
زنان، فتوا برعلیه سلمان رشدی، وضعیت بهائیان، آزادی رسانه ها، اطالعات در مورد زندانیان 
سیاسی، وضعیت بازدید از زندان اوین در تهران، نگرانی های مهم، ناپدیدشدگان و مرگ و میر 
در وضعیت کاماًل مش���کوک، خشونت در خارج از ایران، دموکراسی، نهادهای حقوق بشر در 

جمهوری اسالمی، وضعیت پناهندگان، نتیجه گیری. 
نماینده ی ویژه نتیجه گیری راجع به وضعیت جامعه ی ایران را در ابتدای مأموریت خود سخت 

1- تحقیقی درباره ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 13۶۷، فشرده ی گزارش، صفحه ی ۷ ترجمه ی فارسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند. 
2- پیشنی. 



189

می یابد. با این حال تأیید می کند  که »فضای تغییر« در کشور موجود است و جامعه ی ایران را 
جامعه ای پویا و دارای پتانسیل زیادی برای تغییر ارزیابی می کند. وی در ارزیابی خود می گوید 
اصطالح »حقوق بشر« هنوز در جامعه ی ایران به طور گسترده به عنوان یک سیستم از ارزش ها 

و روش های پذیرفته شده برای حفظ شأن و منزلت فردی جا نیفتاده است. 
او با توجه به همکاری انجام گرفته از س���وی دولت جمهوری اس���المی در شش ماهه ی اول 

مأموریتش اظهار امیدواری می کند  که این همکاری هم چنان باقی بماند. 
نماینده ی ویژه به منظور زمینه س���ازی برای بازدیدهای بعدی از ایران تا آن جا که می تواند در 
گزارش خود به جمهوری اسالمی امتیاز می دهد. وی در جریان سفر خود به ایران بیش تر وقت 
خود را به مالقات با مس���ئوالن قوه ی  قضاییه و دولت از جمله، آیت الله محمد یزدی، رئیس 
قوه ی قضاییه؛ حجت االس���الم علی  رازینی، رئیس دادگستری تهران؛ حجت االسالم محمد 
رهبرپور، رئیس دادگاه انقالب دو بار؛ اس���ماعیل شوشتری، وزیر دادگستری؛ حجت االسالم 
حسن روحانی؛ معصومه ابتکار؛ محمدجواد ظریف دو بار؛ اسدالله بادامچیان؛ اشعری، معاون 
وزارت ارش���اد؛ اسدالله الجوردی، رئیس سازمان زندان ها؛ علی اکبر والیتی؛ حجت االسالم 
فردوس���ی پور، رئیس دیوان عدالت اداری؛ خانم حبیبی، مش���اور رفسنجانی؛ افتخار جهرمی، 
رئیس کانون وکال؛ علی فالحیان، وزیر اطالعات؛ فاطمه هاش���می و سعید رجایی خراسانی، 

اعضای گروه حقوق بشر وزارت خارجه  گذراند. 
و در حاش���یه، مالقات های���ی هم با داریوش فروهر، ابراهیم ی���زدی، عباس امیرانتظام، عباس 
معروفی، عبدالکریم سروش، عضو رهبری جامعه ی بهایی و چند دیدار محرمانه با افرادی که 

حاضر به درج نام شان در گزارش نشدند در بیرون از زندان می کند. 
در دی���دار از زندان اوین، کاپیتورن علی رغم وجدان حرفه ای و وظیفه  ای که بر دوش داش���ت 
حاضر به پرس و جو و تحقیق در مورد سرنوش���ت مهرداد  کالنی و علی رضا ش���ریعت پناه که 
هر دو از هواداران مجاهدین بودند، نمی شود. مهرداد  کالنی که یکی از اتهاماتش مالقات با 
گالیندوپل نماینده ی ویژه در جریان سفر اولش به تهران بود، در ژوئیه 1۹۹۶ اعدام شد و علی رضا 
شریعت پناه معلول مادرزادی که به سختی قادر به راه رفتن و انجام کارهای شخصی اش است، 

سال ها در زندان ماند و به یکی از پرسابقه ترین زندانیان سیاسی کشور تبدیل شد.1 
برخالف تصور نماینده ی ویژه این اولین و آخرین سفر او به ایران بود. او تا آخرین روز مأموریت اش 

1- من شخصاً در مالقات حضوری دو ساعته، بصورت تلفنی و با توضیحات نوشتاری خواهان مالقات نماینده ی ویژه با این دو زندانی شدم. 
نماینده ی ویژه حتی از درج نام من به عنوان کسی که با وی مالقات کرده علی رغم تأکید، شفاهی و کتبی ام در گزارش خود خودداری کرد! وی 
در حاش���یه ی برگزاری کمیسیون حقوق بش���ر در آوریل 1۹۹۶ و پس از اعدام مهرداد  کالنی در جریان برگزاری »کمیسیون فرعی« در آگوست 
1۹۹۶ شخصاً از من عذرخواهی کرد. توجیه نماینده ی ویژه در آن مالقات با من، این بود که نمی خواسته وضعیت آن ها را بدتر  کند! در پاسخ به 
پرسش من مبنی بر این که چرا سایه ای از فضای دهشتناک نظام جمهوری اسالمی در گزارش تان نیست، پاسخی نداشت جز اعرتاف به اشتباه و 

عذرخواهی و قول جربان اشتباه در آینده! آینده ای که هیچ گاه نیامد.
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در مارس 2002 علی رغم امیدواری  بی اساسی که داشت موفق به بازدید از ایران نشد.  
نماین���ده ی ویژه با توجیه این که تنها به مواردی از نقض حقوق بش���ر می پ���ردازد که در دوران 
مأموریت  یک ساله اش اتفاق افتاده در ادامه ی سیاستی که از دوران گالیندوپل اتخاذ شده بود 
از پی گیری جنایات صورت گرفته از سوی رژیم در دهه ی ۶0 و به ویژه کشتار ۶۷ خودداری کرد 
تا وجه سیاسی مأموریت ها بیش تر مشخص شود. حتا اگر توجیه  غیرمنطقی کاپیتورن برای عدم 
رسیدگی به جنایات انجام گرفته در دهه ی ۶0 را بپذیریم با هیچ بهانه ای نمی توان عدم تالش 
او برای مشخص کردن محل دفن قتل عام شدگان را که خواسته ی روز خانواده های قربانیان بود 

توجیه کرد.  

گزارش سفر عبدالفتاح آمور ،گزارشگر ویژه ی بردباری مذهبی
عبدالفتاح آمور در گزارش (E/CN.4/1996/95/Add.2) ۹فوریه ی 1۹۹۶ به تش���ریح سفر خود به 
ایران که از 1۵ تا 21 دسامبر 1۹۹۵ صورت گرفت و مأموریت محوله پرداخت. آمور در روزهای 
1۵ تا 1۸ و 20 دس���امبر در تهران، 1۹ دسامبر در تبریز و 21 دسامبر در اصفهان به سر برد. وی در 
جریان س���فر خود با وزرای امورخارجه و دادگستری، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت 
خارجه، معاون وزیر آموزش و پرورش، معاون امور فرهنگی وزرات فرهنگ و ارش���اد اسالمی، 
مدیر دفتر امور اقلیت های وزارت ارشاد، رئیس دادگاه انقالب، مشاور رئیس جمهور در امور اهل 
ُسَنت و نمایندگان سیاسی، اجتماعی و مذهبی اقلیت های مسیحی، یهودی، زرتشتی، سنی ها و 
نمایندگان بهائیت دیدار  کرد. وی هم چنین با رئیس مجلس و  کمیسیون حقوق بشر اسالمی دیدار 

داشت. 
او بطور خصوصی با سه نفر از عوامل وزارت اطالعات به نام های بتول وافری، مریم شهبازیان 

و فرحناز انامی که مدعی به قتل رساندن  کشیش های مسیحی بودند، دیدار  کرد. 
نماینده ی ویژه در ارتباط با قانون اساسی جمهوری اسالمی تصریح  می کند  که با توجه به ماده ی 
4 قانون اساس���ی، »تمام قوانین و مقررات مدنی، جنایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، 
نظامی، سیاس���ی می باید بر اساس موازین اسالمی« باشند. این موضوع بطور کلی در ارتباط 
با تمام اصول قانون اساس���ی و سایر قوانین و مقررات صدق می کند و فقهای شورای نگهبان 
در این باره تصمیم می   گیرند. نگرانی گزارش���گر ویژه آن جاس���ت که هیچ تعریف مشخصی از 

معیارهای اسالمی و یا معیارهای غیرمسلمانان وجود ندارد.
وی به تشریح وضعیت اقلیت ها در قوانین جمهوری اسالمی پرداخته و نگرانی خود را نسبت به 
شناسایی تنها سه اقلیِت مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان اقلیت های به رسمیت شناخته شده 
اظهار می دارد. عبدالفتاح آمور هم چنین به وضعیت اقلیت های به رسمیت شناخته شده، پرداخته 
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و در ارتب���اط با انجام امور مذهب���ی آن ها، آموزش مذهبی، تبلیغات مذهبی، اماکن عبادت، و 
زمینه های سیاسی، اجتماعی فرهنگی، تعلیم و تربیت، حرفه ای می پردازد. 

گزارشگر ویژه هم چنین وضعیت دیگر اقلیت های غیرمسلمان مانند بهائی ها و پروتستان ها را 
مورد توجه قرار داده و تأکید می کند  که مقامات جمهوری اس���المی بهائیت را به عنوان یک 
اقلیت دینی به رسمیت نمی شناسند و وضعیت  آن ها را در زمینه ی انجام امور مذهبی، آموزش 
مذهبی، تبلیغات مذهبی، اماکن عبادت، در زمینه های سیاس���ی، اجتماعی فرهنگی، تعلیم و 
تربیت، حرفه ای گزارش می کند. وی در ارتباط با وضعیت امنیتی بهائی ها از قول نمایندگانش 
می گوید: از سال 1۹۷۹، دویست و یک بهایی به قتل رسیده و پانزده نفر ناپدید شده اند  که مرده 
فرض می شوند. از ژانویه ی 1۹۹0 تا ژوئن سال 1۹۹3، چهل و سه بهائی دستگیر شده و به دلیل 
اعتقادات خود به زندان محکوم ش���ده اند. هفت بهایی در حال حاضر بازداشت، و دو نفر به 

نام های کیوان خلج آبادی و بهنام میثاقی به اعدام محکوم شده اند.  
نماینده ی ویژه در مورد وضعیت پروتستان ها می گوید با توجه به اطالعات دریافتی، وضعیت  
انجمن های مذهبی پروتس���تان ها از لحاظ به رسمیت  ش���ناخته شدن متفاوت است. برخی از 
انجمن ها که جنبه ی قومی دارند مانند آشوری ها و یا ارمنی ها به رسمیت شناخته شده اند. در 
حالی که کلیسای جهانی از ابتدای انقالب به رسمیت شناخته نشده و فعالیت هایش با مشکل 
مواجه بوده اس���ت. ریشه ی این موانع و مشکالت بر می گردد به این که این انجمن ها به دنبال 
کس���ب هویت قومی و ملی نیستند و فراتر از چارچوب های قومی به منظور جذب تمام اجزاء 
جامعه و از جمله تغییر دین مس���لمانان فعالیت می کنند. نمایندگان پروتس���تان اذعان دارند  که 
فعالیت ها و عبادات شان با محدودیت مواجه است، انجمن کتاب مقدس ایران از فوریه ی 1۹۹0 
و »باغ انجیلی« از ژوئیه ی 1۹۸۹ بس���ته شده اند. انجیل به اندازه ی کافی در دسترس نیست، 
برای انتش���ارات مذهبی کلیه  ی گروه های مذهبی محدودیت هایی برقرار ش���ده، فروش انجیل 
ممنوع اس���ت و بیست هزار نسخه  از عهد جدید به زبان فارس���ی در سپتامبر 1۹۹1 جمع آوری 
شده است. معابد مشهد )1۹۸۸(، ساری )1۹۸۸(، کرمانشاه و اهواز )1۹۸۸( ، کرمان )1۹۹2( 
و  گرگان )1۹۹2( بسته شده اند. کشیش های پروتستان از انجام دعا و موعظه به زبان فارس منع 
شده اند و مسلمانانی که به مسیحیت تغییر عقیده دهند زیر فشار قرار می گیرند تا عقاید خود را 

انکار  کنند. 
عبدالفتاح آمور هم چنین به قتل اسقف هایک هوسپیان، اسقف تاتائوس میکائیلیان و  کشیش 
مهدی دیباج پرداخته و به مالقات پنج ساعته ی خود در زندان اوین با سه زنی که مدعی بودند 
به دستور سازمان مجاهدین خلق این سه نفر را به قتل رسانده اند اشاره می  کند. نماینده ی ویژه 
س���پس تأکیدات والیتی وزیر امورخارجه در این زمین���ه را آورده و در نهایت از قول اعضای 
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سازمان های غیردولتی گزارش می دهد  که این قتل ها توسط دولت جمهوری اسالمی انجام گرفته 
است و به زندانی بودن طوالنی مدت مهدی دیباج اشاره می کند. نماینده ی ویژه اذعان می دارد 
که بر اساس اطالعات رسیده به او دولت جمهوری اسالمی با کشتن کشیش های مسیحی تالش 
کرده تا در خارج از  کشور مجاهدین را لکه دار ، و در داخل کشور کلیسیای پروتستان را از داشتن 
رهبرانش محروم کند و آن ها را به توقف فعالیت های شان برای تغییر دین مسلمانان  وادارد. او 
هم چنین به نقل از اعضای سازمان های دولتی گزارش می دهد   که دادگاه برگزار شده برای سه 
زن یاد شده، نمایشی بوده و حتا عده ای معتقدند  که افراد مزبور از وابستگان سرویس های امنیتی 

ایران بوده اند. 

گزارش سفر عابد حسین گزارشگر ویژه 
در مورد ارتقا و حفاظت از آزادی عقیده و بیان 

عابد حس���ین گزارش���گر ویژه از تاریخ ۶ تا 10 ژانوی���ه ی 1۹۹۶ از تهران بازدی���د  کرد. گزارش 
(E.CN.4.1996.39.Add.2). این س���فر در 11 مارس 1۹۹۶ انتشار یافت. گزارشگر ویژه به علت 

تعویق پروازها، به جای صبح پنجم ژانویه، ش���ب ششم ژانویه به تهران رسید. از سوی دیگر به 
علت تقارن با تعطیل عمومی عماًل یک روز دیگر از مدت اقامت وی در تهران تلف شد. 

گزارش���گر ویژه در مدت اقامتش به ابتکار خود و دولت جمهوری اس���المی با آیت الله یزدی، 
رئی���س قوه قضاییه؛ علی اکب���ر والیتی، وزی���ر امورخارجه؛ جواد ظری���ف، قائم مقام وزارت 
امورخارجه؛ عباس ملکی، معاون وزیرخارجه؛ عاش���ری، قائم مقام وزارت فرهنگ و ارش���اد 
اسالمی؛ حجت االسالم عباس علی عمیدزنجانی، رئیس دادگاه مطبوعات؛ اسدالله بادامچیان، 
عضو کمیسیون ماده ی 10 احزاب؛ سعید رجایی خراسانی، عضو کمیسیون حقوق بشر اسالمی؛ 
احمد پورنجاتی، معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی و سردبیر روزنامه ی همشهری 

دیدار و گفتگو  کرد. 
دولت جمهوری اسالمی اجازه ی مالقات نماینده ی ویژه  با عباس امیرانتظام را نداد. بهانه ی 

این  ممانعت از دیدار، اتهام امیرانتظام به جاسوسی بود. 
گزارشگر ویژه در نامه ی ۷ مارس 1۹۹4 خود، خواهان دریافت اطالعاتی در مورد خانم ملکه 
محمدی عضو ش���ورای تحریریه ی روزنامه های مردم و دنیا وابس���ته به حزب توده و منوچهر 
کریم زاده کاریکاتوریس���تی که به علت کش���یدن کاریکاتور آیت الله خمینی در بازداشت به سر 

می برد شده بود.  
او هم چنین در نامه ی 2۹ آوریل 1۹۹4 خواستار کسب اطالعاتی در مورد علی اکبر سعیدی سیرجانی 
و نیاز  کرمانی شد. وی در گزارش خود تأکید می کند اطالعات کافی به دست نیاورده تا نتیجه 
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بگیرد  که خانم محمدی، آقای کریم زاده، علی اکبر سعیدی سیرجانی و نیاز  کرمانی بنابر قوانین 
مدنی که بر اساس قوانین بین المللی در مورد حقوق اجتماعی و سیاسی افراد، به ویژه ماده ی 1۹ 

آن تدوین شده، محکوم شده باشند. 
نماینده ی ویژه در نامه ای به تاریخ 2۷ ژوئن 1۹۹4 خواهان کس���ب اطالعاتی درباره ی سلمان 
رشدی، ویلیام نیگارد ناشر نروژی کتاب او و قتل مترجم اثر ادبی سلمان رشدی به ژاپنی شده 

بود. وی تأکید می کند  که پاسخی از سوی دولت دریافت نکرد. 
او در گزارش خود به جنبه هایی از س���اختار قوانین جمهور ی اس���المی می پردازد و اطالعات 
رس���یده در مورد محکومیت روزنامه نگاران به زندان، شالق و محرومیت از فعالیت را گزارش 
می کند. در این گزارش حمله به کتاب فروشی ها ، انتشارات و  کارمندان نشریات مورد تأکید قرار 
گرفته اس���ت. عابد حسین گزارش می دهد  که طبق اطالعات رسیده، این حمالت با حمایت 
ادارات دولتی صورت گرفته است. وی گزارش می دهد آیت الله جنتی عضو شورای نگهبان و 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و رئیس هیأت رسیدگی به امر به معروف، از حمله به انتشارات 
»مرغ آمین« حمایت کرده و  گفته که حمله کنندگان دستور آیت  الله خمینی را دنبال کرده اند. وی 
در 2۵ آگوس���ت در مالءعام به مس���ئوالن نصحیت می کند تا افرادی را  که در کتاب فروشی و 

انتشارات مرغ آمین بمب منفجر  کرده اند، تحت تعقیب قرار ندهند. 
عابد حس���ین گزارش می دهد که طبق اطالعات رسیده به او  کارمندان مطبوعات و رسانه های 
گروهی و دانشگاهیان به مراکز  گوناگون دولتی احضار می شوند تا درباره ی فعالیت های شان 
در زمینه ی آزادی عقیده و بیان گزارش دهند. در چند مورد به افراد مذکور دستور داده شده تا 

نظرات خود را برای افکار عمومی بیان نکنند.   
گزارشگر از وجود سانسور و خودسانسوری در مطبوعات و تالش ناموفق نهضت آزادی برای 

دریافت مجوز فعالیت خبر می دهد. 
وی از دولت جمهوری اسالمی می خواهد:

قانون منع استفاده از آنتن های ماهواره ای را لغو  کند؛ 	 
به احضار افراد به ادارات و مراکز دولتی پایان دهد؛ 	 
قوانی���ن و آیین نامه های اداری که آزادی بیان و عقیده را محدود می کند مورد بازبینی قرار 	 

دهد؛
قوانین ملی را بر اساس میثاق بین المللی حقوق اجتماعی و سیاسی و به ویژه ماده ی 1۹ 	 

آن وفق دهد؛ 
اقدامات الزم را برای جلوگیری از تشویق یا حمایت صاحب منصبان نظام از افراد لباس 	 

ش���خصی که مبادرت به اعمال غیرقانونی از جمله اس���تفاده از خشونت، تهدید، آزار و 
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ارعاب می کنند به عمل  آورد؛  
پرونده ی همه  ی کسانی که به خاطر اتهامات ناشی از عقایدشان و یا به خاطر استفاده از 	 

حق آزادی بیان و عقیده با تضییقاتی روبرو شده اند، مورد تجدیدنظر قرار دهد؛  
پرونده ی همه ی زندانیان که در دادگاه های بدون صالحیت محاکمه شده اند کمورد تجدید 	 

نظر قرار دهد. 
 	

دیدار گروه کاری بازداشت های خودسرانه 
از ایران

هیأت مزبور متشکل از لویی ژوانه Joinet Louis به عنوان رئیس و گزارشگر  گروه، لیال زروگویی  
Leïla Zerroügui معاون رئیس گروه کاری و منشی گروه از تاریخ 1۵ تا 2۷ فوریه ی 2003 از ایران 

بازدید به عمل آوردند. دیدار  گروه کاری بازداشت های خودسرانه از ایران نخستین دیدار یک 
»مکانیزم موضوعی« کمیسیون پس از سال 1۹۹۶ است،-زمانی که گزارشگر ویژه ی آزادی دین 

یا عقیده )گزارشگر ویژه ی نابردباری مذهبی( -از  کشور بازدید  کرده بود.  
هم چنین اولین ماموریت یک »مکانیزم« کمیسیون حقوق بشر، پس از آخرین دیدار موریس دنبی 
کاپیتورن گزارشگر ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
در فوریه ی س���ال 1۹۹۶ اس���ت. هیأت در جریان س���فر خود، دو بار از زندان اوین در تهران، 
زندان های اصفهان و ش���یراز، زندان نظامی شیراز، مرکز اصلی پلیس در مراکز پلیس شیراز و 
اصفهان دیدن کرد و با مقامات ارشد اجرایی، مقننه و قضایی و از جمله معاون امور بین الملل 
قوه ی قضاییه، معاون دیوان عالی کش���ور، مس���ئول اداری رئیس قوه ی قضائیه در تهران، معاون 
امنیت وزارت کش���ور، اس���تاندار اس���تان اصفهان، فارس، مدیر کل حقوقی و امور بین المللی 
وزارت امورخارجه، اعضای ش���ورای عالی برای اصالحات قضایی، رئیس شعبه ی دوم دادگاه 
وی���ژه ی روحانیت، معاون دادگاه انقالب، رئیس س���ازمان  زندان ها، و فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران به گفتگو پرداخت و جلساتی را با نیز با کمیسیون حقوق بشر اسالمی، 
کمیسیون اصل ۹0 مجلس و کانون های وکالی تهران، اصفهان و شیراز، سازمان های غیردولتی و 
خانواده های زندانیان برگزار  کرد. هیأت در گزارش خود (E/CN.4/1996/39/Add.2) از همکاری 

کامل دولت جمهوری اسالمی تشکر می کند. 
گزارش هیأت به تش���ریح چارچوب نهادی و حقوقی برای بازداشت و بازجویی، تالش های 
صورت گرفته و مش���کالت به وجود آمده در همکاری با گروه کاری، چشم انداز اصالحات و 

شرایط بازداشت خودسرانه و علل آن اشاره می کند. 
لویی ژوانه رئیس هیأت در گزارش خود ضمن تشریح قوانین آیین دادرسی کیفری، در زمینه ی 
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بازپرس���ی، توقیف و بازداش���ت و صدور حکم، به موضوعاتی چون مراحل مقتضی قانونی، 
دادگاه های علنی، قوانین شهادت، استیناف و ارجاع پرونده به دادگاه های عالی تر اشاره کرده 
و به توصیف قوانین مجازات اس���المی، قصاص، حدود، دی���ات و تعزیرات و مجازات های 

بازدارنده می پردازد. 
وی به تالش هیأت برای اس���تفاده از مترجم های خ���ود در دیدارها و انتخاب محل هایی که 
امکان استفاده از دوربین های زندان نباشد اشاره کرده و هم چنین به یک زن پاسدار در بخش 
20۹ اشاره می کند  که تالش داشته خود را به عنوان زندانی جا بزند  که با اعتراض رسمی هیأت 
مواجه می ش���ود. او به سهولت دیدار هیأت با خانواده ی اسرای جنگی در عراق اشاره کرده و 
در همان حال از مشکالت ایجاد شده برای دیدار و تماس با خانواده ی زندانیان سیاسی اشاره 
می کند. به عنوان نمونه اش���اره می کند به فردی که در هتل با هی���أت دیدار  کرده و پس از این 
مالقات توسط پلیس مورد پرسش قرار گرفته و کارت شناسایی اش توقیف شده است. در زمانی 
که هیأت در تهران به سر نمی برد تعدادی از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی در اطراف 
هتل محل اقامت هیأت، توسط پلیس پراکنده و در حدود بیست نفر از آن ها دستگیر شده بودند. 

توجیه مقامات دولتی این بود که افراد مذکور تظاهرات غیرقانونی برپا  کرده بودند. 
وی تأکید می کند بازدید از بخش 20۹ که به طور کلی ممنوع است در اثر اصرار هیأت امکان پذیر 
شد، اما دیدار و مصاحبه ی کوتاه با زندانیان، با فشار دو ناشناس که ظاهراً متعلق به سرویس های 
اطالعاتی بودند قطع ش���د. آن ها بدون معرفی خود بسیار محکم و قاطع خواستار ترک محل 
توس���ط هیأت بودند، و این در حالی بود که مجوز مالقات و مصاحبه با تعدادی از زندانیان 
توسط نمایندگان سطح باالی وزارت اطالعات که همراه هیأت بودند صادر شده بود. حادثه ی 
مذک���ور این تصور را در هیأت به وجود آورد که از یک طرف چیزی برای مخفی کردن وجود 
داشت، و از سوی دیگر، یکی از عوامل سرویس مخفی در مقابل دستور مقامات عالی رتبه مانع 
ایجاد کرده و این می تواند برای اصالحات آتی نیز ایجاد مانع کند. یکی از نتایج مثبت دیدار از 
20۹ این بود که هیأت توانست با چشم خود یک زندان را در  دل زندان مشاهده کند  که گروهی 

از زندانیان سیاسی خاص در آن به سر می بردند. 
ژوانه تأکید می کند  که گروه کاری توسط زندانیان سیاسی سابق در تبعید، از وجود زندان ۵۹ که 
در پادگان ولی عصر تهران واقع است باخبر شده بود اما به علت ضیق وقت نتوانست از آن دیدار 
کند. وی می گوید گزارش های رسیده به او حاکی از آن است که تعدادی از چهره های مخالف 

در سلول های انفرادی این زندان به سر می برند. 
در بخ���ش اصالحات قضایی هیأت به موض���وع حق مالقات خانواده ها با کس���انی که در 
بازداش���ت و در انتظار محاکمه به س���ر می برند اش���اره می کند  که به ندرت صورت می گیرد. 
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هیأت، اصالحات در کارکرد دادس���تانی، و اصالحات در قانون دادرسی کیفری را بسیار مهم 
ارزیابی کرده و اعالم می کند  که همکاری دوجانبه و چندجانبه ی بین المللی در گروه، موفقیت 

در انجام اصالحات در زمینه های فوق است. 
گزارش به کمیس���یون حقوق بشر اس���المی اشاره کرده و نظر کس���انی که معتقدند این نهاد از 
استقالل برخوردار نیست را انعکاس می دهد و به دیدارهای خود با کمیسیون اصل ۹0 مجلس 

و تالش های آن نیز اشاره می کند. 
گزارش تأکید می کند  که زندان های ایران توسط وزارت اطالعات، ارتش و حفاظت اطالعات 
ارتش، حفاظت اطالعات سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج، حفاظت اطالعات وزارت 

دفاع اداره می شوند. 
در بخش دیگر  گزارش هیأت، به شرایط بازداشت های خودسرانه و علل آن ها اشاره می شود. 
طبق نظر هیأت این بازداشت ها از یک طرف به نقض آزادی عقیده و بیان ربط دارد و از سوی 

دیگر به بسیاری از مشکالت ذکر شده در مدیریت قضایی کشور.
در این رابطه گروه کاری تأسف خود از این که در هنگام دیدار خود از ایران، دستگاه قضایی 
مبادرت به دس���تگیری چهار روزنامه نگار سینمایی به دنبال دستگیری دو تن از همکاران شان 
کرده ، اعالم می کند و آن را اقدامی عمدی برای تضعیف اعتبار دعوت نامه ی صادر ش���ده از 

سوی دولت برای بازدید  گروه  کاری قلمداد می کند.  
هیأت از جمله در ارتباط با علل شرایط بازداشت خودسرانه به مشکالت زیر اشاره می کند: 

علت اول: عدم اجرای حداقل تضمین های آیین دادرسی؛ 	 
علت دوم: سوءاستفاده از »سلول انفرادی«؛ 	 
علت سوم: نقش دادگاه های مذهبی؛ 	 
علت چهارم: عدم رعایت اصل تناسب؛ 	 
علت پنجم: عدم احترام به تش���ریفات آیین دادرس���ی به عن���وان تضمینی در برابر رفتار 	 

خودسرانه؛ 
ششمین علت: لغو دادستانی بین سال های 1۹۹۵ تا پایان سال 2002، و عواقب ناشی از آن. 	 

هیأت دعوت از گروه  کاری را به شرط آن که نقطه ی پایان و یا اوج یک روند تلقی نشود بلکه 
آغازی باشد از یک روند مثبت ارزیابی می کند. 

گزارش از انتخاب سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران اظهار تأسف کرده و آن را اقدامی 
تحریک آمیز تلقی می کند. 

هیأت در گزارش خود به این نتیجه می رس���د که بازداش���ت  افراد در سلول های انفرادی که در 
ابعاد گس���ترده و برای مدت های طوالنی در بن���د 20۹ زندان اوین صورت می گیرد، با توجه به 
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معیارهای���ی که این گروه در دیدارهایش در همه ی کش���ورها در نظر می گیرد، در مورد ایران به 
گونه ای اس���ت که به زندانی درون زندان ش���بیه است که در این صورت می توان این وضعیت 
را به عنوان مواردی از بازداشت خودسرانه یا بدون ضابطه نامید. به هر حال باید گفت که این 
اولین باری است که این گروه کاری شاهد چنین برخوردی در چنین ابعاد گسترده ای بوده است.

در گزارش هم چنین آمده است که در مصاحبه های هیأت با زندانیان سیاسی و زندانیان عادی 
مشاهده کرده ایم که در مواردی میزان محکومیت ها با طبیعت جرم ها ناهم خوان بوده است و این 

نشان دهنده ی عدم تناسب شدت محکومیت های صادر شده توسط قاضی های متعدد است.

گروه کاری ویژه ی بازداشت های خودسرانه ضمن دیدار با خبرنگاران به پرسش های آنان نیز 
پاسخ داد. روزنامه ی همشهری در این مورد می نویسد:   

»ژوانه ضمن تاکید بر وجود برخی نکات در روند رس���یدگی های قضایی در ایران، اصالح 
سیستم دادسراها و احیای این واحدهای قضایی و ادغام دادستانی دادگاه های عالی و انقالب 
را از جمله وجوه مثبت تغییرات در دستگاه قضایی ایران دانست و در تشریح ناهم  آهنگی ها در 
دستگاه اظهار داشت: هنوز در رویه ی فعالیت برخی شعب دادگاه ها اشکاالتی وجود دارد. از 
جمله این که بسیاری از قضات دارای تخصص و آگاهی متناسب با مسئولیت خویش نیستند، 
مراکز تصمیم گیری قضایی در ایران بس���یار فراوان است، در موارد گوناگون مجازات های در 
نظر گرفته شده متناسب با جرم نیست، تفاوت رای یک قاضی با قاضی دیگر در یک پرونده 
مشکل آفرین است. عمومًا وثیقه های در نظر گرفته شده برای آزادی زندانیان متناسب با درآمد 

خانواده ها نیست و بسیاری از زندانیان عادی از حق داشتن وکیل آگاه نیستند.

رئیس هیأت س���ازمان ملل هم چنین با ارزیابی انواع محاکم قضای���ی در نظام قضایی ایران 
خاطرنشان کرد: براساس تحقیقات گروه سازمان ملل تفسیر متون حقوقی به صورت نامطلوب 
در ایران از موارد نگران کننده برای هیأت سازمان ملل است و در رابطه با دادگاه های چندگانه 
در ایران در گفتگو با مقامات ایرانی، نظر خود را این گونه منعکس کرده ایم که معتقدیم تعابیر 
و تفاس���یر حقوقی در دادگاه انقالب بسیار سخت گیرانه است. وی افزود: به مسئوالن ایرانی 
گفته ام که فلس���فه ی وجودی دادگاه ویژه ی روحانیت توضیح داده ش���ود، زیرا مطابق اصل 20 
قانون اساس���ی ایران، همه در برابر قانون برابرند و جداسازی رسیدگی به اتهاماتی که نوعًا از 
جمله موارد خطاهای عمومی است و امکان رسیدگی به آن در دادگاه های عادی هم وجود دارد 

مطابق قانون اساسی در آن دادگاه هاباید رسیدگی شود.«1
1- http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1381/811208/news/siasi.htm#s5285
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گزارش آمبئی لیگابو 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد 

در مورد حق آزادی عقیده و بیان در ایران
این گ���زارش (E/CN.4/2004/62/Add.2 ) تحقیق و تهی���ه ی اطالعاتی در مورد وضعیت حق 
آزادی عقیده و بیان اس���ت که در خالل دیدار گزارشگر ویژه آمبئی لیگابو Ambeyi Ligabo از 

جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 4 تا 10 نوامبر 2003 آبان 13۸2 فراهم گردیده است.
گزارش���گر ویژه، نهادهای انتصابی و ارگان هایی را که پاس���خگوی مردم نیستند مانع بزرگ 
در راه اصالح���ات و انس���داد روند صحیح قضائی می داند. او بر این باور اس���ت که بیش تر 
محدودیت های���ی که در قانون مطبوع���ات و قانون کیفری وجود دارد، ب���ا مواردی که در بند 
3ماده ی 1۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس���ی بیان شده است، منافات دارد. گزارشگر 
ویژه پیش���نهاد می کند  که تعاریف روش���نی از مواد قانونی که این حقوق را محدود می سازند، 
 در مطابق���ت ب���ا بند 3 ماده ی 1۹ میث���اق بین المللی حقوق مدنی و سیاس���ی، صورت گیرد.

وی عقیده داردکه خواس���ته های مدنی مستلزم آن اس���ت که موارد سوءاستفاده و نقض حق 
آزادی عقی���ده و بی���ان، مطابق بند 1 و 2 ماده ی 1۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس���ی 
تعری���ف گردد. گزارش���گر ویژه تاکید می کند  که اولیاء ام���ور در جهت لغو قانون مطبوعات و 
قوانی���ن کیفری که درباره ی آزادی بیان و عقیده ی صلح آمیز افراد می باش���د، تجدید نظر کنند. 
وی عمل ک���رد دادگاه های انقالب در ارتباط با افرادی ک���ه ابراز عقیده ی مخالف می کنند و 
س���خت گیری آن ها در براب���ر مطبوعات را مورد انتقاد قرار داده و پیش���نهاد می کند تخلفات 
 مطبوعاتی به طور جداگانه و از طریقی دیگر به جز دادگاه های انقالب مورد رسیدگی قرار  گیرد. 
به نظر گزارشگر ویژه، قانون »اقدامات تأمینی«1 در مورد تخلفات مطبوعاتی نباید اجرا گردد 

زیرا این تخلفات را نمی توان بعنوان جرم های جدی که مد نظر این قانون است در نظر آورد.

گزارش���گر ویژه خواستار آن می ش���ود که مفاهیم احکام اسالمی به ویژه مفاهیمی که در مورد 
ابراز عقیده ی مخالف است، بررسی و تحقیق شود زیرا در میان روحانیون این مفاهیم دارای 
تعابیر بس���یار متفاوت از یک دیگر است. روش���ن شدن مفاهیم و احکام اسالمی در قانون در 

1-دولت جمهوری اسالمی موادی از » قانون اقدامات تأمینی« مصوب سال 133۹ که برای اراذل و اوباش و فواحش و قواد ها تصویب شده 
برای بسنت مطبوعات استفاده می کند. ماده ی 1- اقدامات تامینی عبارت اند از تدابریی که دادگاه برای جلوگریی از تکرار جرم )جنحه یا جنایت( 
درباره ی مجرمنی خطرناک اتخاذ می کند. مجرمنی خطرناک کسانی هستند   که سوابق و خصوصیات روحی و اخالقی آنان و   کیفیت ارتکاب و 
جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد از این که قانونا مسئول باشند یا غریمسئول. صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه 
وقتی جایز است که   کسی مرتکب جرم گردیده باشد. ماده ی 13 - اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه ی جرم حاصل شده 
باشد در صورتی که وجود آن ها موجب تشویش اذهان و یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه 
جنحه دستور ضبط آن ها صادر می شود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از 

دسرتس عموم خارج کرده و یا آن ها را نابود نمایند.
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حقیقت معیاری بدس���ت می دهد که می توان با آن در جهت جلوگیری از تعابیر خودس���رانه ی 
احکام اسالمی که فاقد تأمین قانونی و اجرائی است، اقدام کرد. 

گزارشگر ویژه اظهار می دارد یک احساس عمومی که از وخیم تر شدن وضعیت آزادی عقیده 
و بیان در چند سال گذشته حکایت می کند، در میان مردم وجود دارد. این احساس به این دلیل 
است که تعداد بسیاری از مطبوعات توقیف شده اند و دستگیری، محکومیت و پی گرد قضائی 

مردم بخاطر بیان صلح آمیز عقایدشان افزایش یافته است.
گزارش���گر ویژه تاکید می کند  که س���رکوب مداوم افرادی که به انتقاد از اولیاء امور، مسئولین 
سیاسی، نظریه های مذهبی و عمل کرد نهادها می پردازند، توام با سخت گیری و محکومیت های 
شدید، باعث شده که بیش تر روزنامه نگاران، روشنفکران، سیاستمداران، دانشجویان و به طور 

کلی مردم به خودسانسوری هدایت شوند و در نتیجه مانع آزادی بیان گردیده است.
وی نمونه های متع���ددی را که در ارتباط با پی گرد قضائی و محکومیت فعاالن مطبوعاتی و 
کسانی که ابراز عقیده ی مخالف کرده اند، مشخص کرده است. گزارشگر ویژه گزارش »گروه 
تحقیق در مورد بازداشت های خودسرانه« را که در مورد وضعیت زندانیان وجدان است تائید 
کرده و اظهار می دارد که نه تنها حق آزادی و عقیده ی این افراد نقض ش���ده است بلکه آن ها 
حق اس���تفاده از امکانات اولیه جهت برگزاری یک دادگاه عادالنه را هم ندارند و به چندین 

برابر مجازات محکوم شده اند.
گزارش���گر ویژه با توجه به بازداشت های طوالنی مدت در سلول  انفرادی و بدون داشتن حق 
ارتب���اط، برای افراد مطبوعاتی و  کس���انی که ابراز عقیده مخالف کرده ان���د، توجه دولت را به 
مصوبه ی شماره ی 2003/32 کمیسیون حقوق بشر جلب می کند  که اقدامات مزبور را از مصادیق 
شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز معرفی می کند. گزارشگر ویژه بر اساس موارد ذکرشده، 
به اولیاء امور توصیه می کند  که تمام زندانیان مطبوعاتی و  کس���انی را که به جرم ابراز عقیده ی 

مخالف محکوم شده اند آزاد   کند.
گزارش���گر ویژه با در نظر داشتن بررسی ها و یافته های خود، دیدار  گزارشگر ویژه  ی شکنجه و 
گزارش���گر ویژه ی »استقالل قضات و وکال« از جمهوری اسالمی را ضروری و مفید ارزیابی 

می کند. 
گزارشگر ویژه از دولت می خواهد تضمین نماید افراد یا گروه هایی که با او همکاری می کنند 
به ویژه افرادی که در خالل دیدارش با وی مالقات دارند، یا کس���انی که اطالعات خود را در 
اختیار او می گذارند، از سوی دولت، نهادهای دولتی یا افراد و گروه های شخصی مورد تهدید 

و انتقام قرار نگیرند.
گزارشگر ویژه از قول کسانی که با او دیدار  کردند  گزارش می دهد: »در این جا آزادی بیان هست 
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اما آزادی بعد از بیان وجود ندارد«. وی گام را فراتر می گذارد و تأکید می  کند  که فضای ترس 
توأم با محکومیت های ش���دید و نامناسب اعمال شده، موجب خودسانسوری در میان بیش تر 
روزنامه نگاران، روشنفکران، سیاس���تمداران، دانشجویان و به طور کلی مردم، و در نتیجه مانع 

اجرای آزادی بیان شده است.
گزارش���گر ویژه می گوید: آمارهای دفتر دادستانی کل تهران نشان می دهد که از هشتاد و یک 
نشریه ی توقیف شده، پنجاه و ُنه نشریه توسط دستگاه قضائی توقیف شده است و بیست و دو 
نش���ریه ی دیگر، آن هایی بودند  که به وسیله ی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده اند. یک 
آمار غیر رسمی نشان می دهد که نود و هشت نشریه در پنج سال گذشته توقیف شده است. آمار 
 غیررسمی دیگری نشان می دهد  که در حال حاضر بیست و سه روزنامه نگار در تهران زندانی  اند.

 گزارشگر ویژه در گزارش خود به وضعیت روزنامه نگاران و روشنفکران و دانشجویان دستگیرشده 
در جری���ان ح���وادث 1۸ تیر، پی گرد وکال و عدم برخ���ورداری از حق مصونیت برای دفاع از 
موکالن خود، پی گرد نمایندگان مجلس به خاطر س���خنانی که در مجلس ایراد می کنند و قتل 
خانم زهرا  کاظمی اشاره می کند. وی تأکید می کند  کلیه ی آثار هنری اعم از  کتاب، نمایش نامه، 
فیلم، نمایش و غیره، ابتدا می بایست جهت بررسی و سانسور اولیه از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مجوز دریافت کنند؛ و در موارد متعددی تعدادی از  کتاب ها، نمایش نامه ها، فیلم ها و 
نمایش ها، علی رغم داشتن مجوز، به وسیله ی قاضی ممنوع و یا توقیف شده است و هنرمندان، 

ناشران، مترجمان و مدیران تحت پی گرد قانونی قرار  گرفته اند. 
لیگاب���و از دریافت گزارش هایی مبنی ب���ر آزار و اذیت جامعه ی بهائیت و محکومیت آن ها در 
بعضی از مواقع به جرم »ارتداد« و »شرکت در مجامع بهایی« به زندان های طویل المدت که 

حتی موجب انکار اعضای این جامعه ی از بهایی بودن می شود، خبر می دهد. 
بعالوه از دریافت گزارش هایی اطالع می دهد  که بر منبای آن اعضای احزاب و س���ازمان های 
سیاسی مخالف، بطور مداوم، مورد اذیت و آزار قرار گرفته و با پی گرد قانونی مواجه می شوند. 

او تأکید می کند  که با ایجاد فضای ترس و تهدید مانع فعالیت سیاسی افراد می گردند.

گزارش گزارشگر ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر 
در ارتباط با »حقوق بشر مهاجران« 

گابریال رودریگز Gabriela Rodriguez Pizarroگزارشگر ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر در ارتباط 
با »حقوق بشر مهاجران« از 22 تا 2۹ فوریه 2004 از جمهوری اسالمی ایران بازدید  کرد. 

گزارشگر ویژه طی دیدار خود از ایران با نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت 
کار و امور اجتماعی، وزارت بهداش���ت، درمان، وزارت کار و قوه ی قضاییه در سطح مدیرکل 
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دی���دار به عمل آورد. هم چنین ب���ا نمایندگان مهاجرین افغان، س���ازمان های غیردولتی، و نیز 
نمایندگان آژانس های سازمان ملل متحد و برنامه ها و سازمان های بین المللی، از جمله برنامه ی 
توسعه ی سازمان ملل متحد (UNDP)، دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان 
(UNHCR)، س���ازمان ملل متحد ماموریت کمک به افغانستان (UNAMA)، برنامه ی جهانی 

غذا(WFP) و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، دیدار و گفتگو  کرد و از اردوگاه پناهندگان 
افغانی در استان خراسان بازدید به عمل آورد. 

در این گزارش (E/CN.4/2005/85/Add.2) نماینده ی ویژه به توصیف وضعیت پناهندگان افغان 
پیش از به قدرت رسیدن طالبان و بعد از آن پرداخته، و موقعیت متفاوت آن ها را تشریح می کند. 
افغان هایی که از س���ال 1۹۹4 به ایران مهاجرت می کنند به عنوان پناهنده رسمیت ندارند بلکه 
از آن ها به عنوان مهاجر غیرقانونی نام برده می شود. وی سپس به اردوگاه پناهندگان افغان در 
تربت جام و اردوگاه  سنگ سفید  که به افغانی های غیرقانونی که در خیابان ها دستگیر می شوند 
اش���اره می  کند. و اردوگاه تربت ج���ام را یکی از بهترین اردوگا ه های پناهندگان در دنیا معرفی 

می کند.  
نماینده ی ویژه به دالیل مهاجرت ایرانیان به خارج از  کشور اشاره کرده و آن را در چندین موج 

مهاجرت  به این شرح دسته بندی می کند:
اولین موج مهاجرت در س���ال ۷۸ و مقارن انقالب به وقوع پیوس���ت که شامل مقامات 	 

عالی رتبه، صاحبان ذی نفوذ صنایع، س���رمایه گذاران، سرمایه داران، و افراد مربوط به رژیم 
سابق بود؛

دوره ی دوم مهاجرت از فوریه ی 1۹۷۹ آغاز شد که طی آن فرماندهان نظامی، و اقلیت های 	 
مذهبی و قومی از  کشور گریختند. 

دوره ی س���وم مهاجرت مربوط به دوران جنگ  ایران و عراق بین سال های 1۹۸۸-1۹۸0 	 
اس���ت، هنگامی که بس���یاری از مردان جوان برای اجتناب از رفتن به سربازی و فرستاده 
ش���دن به جبهه های جنگ از  کشور گریختند. در این دوره ایرانی ها به دلیل ضرورت های 
اقتصادی و پس از پایان تحصیالت دانشگاهی خود کشور را ترک کردند. محققان بسیاری 
که برای تحصیل کش���ور را ترک کرده بودند، به دلیل دس���تمزد کم و فرصت های محدود 

شغلی تمایلی به بازگشت نداشتند. 
بخش���ی از مهاجران نیز به خاطر فعالیت های ضددولتی از جمله شرکت در تظاهرات ، پخش 
اعالمیه، یا سردادن شعار و نوشتن آن روی دیوار و وابستگی به گروه های سیاسی که در ایران به 

رسمیت شناخته نشده اند،کشور را ترک کردند. 
تعداد  کمی از پناه جویان ادعای هواداری از سازمان مجاهدین خلق را می کنند یا این که به خاطر 



202

هواداری از این س���ازمان مورد تعقیب قرار گرفته اند. مذهب و دیگر روابط اجتماعی از جمله 
دالیل پناهندگی در خارج از  کشور است. بعضی از زنان ادعا می کنند  که مرتکب زنا شده و یا 
به خاطر طالق و ترس از این که از طرف همسران ش���ان آزار ببینند  کشور را ترک کردند. وی به 
نقل از مقامات ایرانی می گوید در حدود سه میلیون نفر از شهروندان ایرانی در خارج زندگی 
می کنند. این رقم شامل کسانی که   کشور را در شرایط  غیرعادی ترک کردند و پناهندگان ایرانی 
است. نماینده ی ویژه سپس به اقدامات دولتی برای بازگرداندن پناهندگان و مهاجران به کشور 
اشاره می کند. و در بخش آخر برای رعایت حقوق بشر در مورد پناهندگان افغان توصیه هایی به 

دولت جمهوری اسالمی می کند. 

گزارشگر ویژه ی خشونت علیه زنان
ارتورک یاکین Yakin Ertürk گزارش���گر ویژه ی خشونت علیه زنان و دالیل و پی آمدهای آن  
(E/CN.4/2006/61/Add.3) از 2۹ ژانویه تا ۶ فوریه ی 200۵ در آخرین ماه های دولت خاتمی از 

ایران دیدار  کرد.
درگزارش او آمده است که با بررسی تاریخ معاصر جمهوری اسالمی ایران، ساختار حکومت، 
تعهدات دولت در ارتباط با حقوق بشر و وضعیت زنان آغاز می شود و سپس با بررسی حوادث 
مربوط به خش���ونت علیه زنان و تاثیر قوانین تبعیض آمیز و رویه های قضائی که مانع دسترسی 
آنان به عدالت است ادامه می یابد. گزارش با انعکاس چشم اندازی جامع، بر لزوم اصالحات 
قضایی و شناسائی اقدامات کلیدی و اقدامات مورد نیاز برای حصول اطمینان از حفاظت و 

ترویج حقوق زنان و محو خشونت علیه زنان تأکید می کند. 
گزارشگر ویژه می افزاید:  خشونت علیه زنان در جمهوری اسالمی ایران بر نابرابری جنسی ای 
استوار است که از سوی ارزش های پدرساالرانه و مردساالرانه، و ساختارهای دولتی شکل گرفته 
بر اساس جنسیت، و تفاسیر افراطی از اصول مذهبی توسط روحانیون، مورد تأیید و پشتیبانی قرار 
می گیرد. عامل اول پدیده ای تاریخی و ریشه دار است که در سراسر دنیا مشاهده می شود و عامل 
دوم به سیاس���ت های جنسیتی در دوران معاصر جمهوری اسالمی بر می گردد. قوانین و اعمال 
آن ها، دشواری هایی را برای زنان در فرار از خشونت های دولتی و خصوصی طی سال های اخیر 
به وجود آورده است. وجود مقررات تبعیض آمیز در هر دو بخش مدنی و  کیفری و اعمال آن در 
قوه ی قضاییه باعث تضعیف زنان و تشدید آسیب پذیری آن ها شده است. گزارشگر ویژه توصیه 

می کند  که دولت جمهوری اسالمی ایران در چهار حوزه ی زیر دست به اقدام بزند. 
تصویب و رعایت معیارهای بین المللی حقوق بشر؛أ. 
افزایش دسترسی زنان به عدالت از طریق اصالحات شفاف قانونی و قضایی؛ب. 
الف.
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 اولویت بندی حذف خش���ونت علیه زنان به عنوان یک موضوع سیاست عمومی برای ج. 
جلوگیری، تحقیق و مجازات تمام اعمال خشونت آمیز علیه زنان چه توسط افراد شخصی 

یا عوامل دولتی؛
 ترویج و پشتیبانی از توانمندسازی زنان در همه ی حوزه های زندگی. د. 

 گزارش هم چنین به تش���ریح دست آوردهای زنان در دوران پهلوی و قوانینی که در حمایت از 
آن ها به تصویب رسید پرداخته و به عقب گردهایی که در دوران پس از انقالب در زمینه ی حقوق 

زنان صورت گرفت اشاره می کند. 
گزارشگر ویژه تأکید می کند  که با توجه به ساختار جمهوری اسالمی و تفسیری که روحانیون از 
اصول مذهبی می کنند، مقامات دولتی به ندرت به موضوع خشونت علیه زنان به عنوان یک 

مشکل جدی اعتراف می کنند و قربانیان نیز به ندرت چنین خشونت هایی را گزارش می کنند. 
ارتورک یاکین سپس در گزارش خود به تشریح خشونت های نهادینه  شده )قانونی( علیه زنان در 
ارتباط با  قوانین تبعیض آمیز مدنی و کیفری در حوزه های ازدواج، حضانت فرزند، آزادی رفت  
وآمد، ارث و مقررات قانون مجازات مربوط به جرائم مشخص شده در شریعت مانند حدود و 
قصاص و دیه پرداخته و آن ها را باعث ایجاد، تداوم و یا مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه 

زنان معرفی می کند. 
ارت���ورک یاکین در گزارش خود به قوانین مربوط به ازدواج و طالق، از جمله س���ن ازدواج، 
چندهمسری، رضایت پدر برای ازدواج، اجازه ی طالق به مرد و... اشاره کرده واین قوانین را 
باعث آسیب پذیری زنان و عدم وجود تعادل قدرت در ازدواج معرفی می کند. وی به روشنی 
توضیح می دهد که زنان به خاطر وجود چنین قوانینی در معرض خش���ونت قرار گرفته و برای 

رهایی از خشونت با مشکل روبرو می شوند.  
وی گزارش می دهد از آن جایی که قوانین حضانت کودک به نفع مردان است، زنانی که مورد 
اعمال خش���ونت آمیز قرار می گیرند اغلب بخاطر آن که حق حضانت فرزندان شان را از دست 
ندهند چاره ای جز ماندن در رابطه با شریک زندگی خود ندارند. قوانین مدنی نیز آزادی زنان 
را در زمینه ه���ای مختلف از جمله رفت و آمد، س���فر، و... محدود می کند. آنان بدون اجازه ی 
همسر قادر به ترک خانه، مسافرت، گرفتن اتاق در هتل نیستند و وجود چنین قوانینی را زمینه ساز 

استفاده ی مردان از زور، در ارتباط با زنان می داند.
وی به قوانین تبعیض آمیز ارث و تبعیض های گس���ترده ای که زن���ان از آن ها در این زمینه رنج 

می برند اشاره می  کند.
 گزارشگر ویژه قانون مجازات را از جمله عوامل کاربرد خشونت علیه زنان معرفی می کند. وی 
به سن کیفری کودکان، ُنه سال برای دختران و پانزده سال برای پسران، و تبعیض در این مورد 
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اشاره کرده و آن را مخالف کنوانسیون حقوق کودک معرفی می کند.  
هم چنی���ن به قوانین کیف���ری ایران در حوزه های حدود، قصاص، دیات و ... اش���اره کرده و بر 
تفاوت هایی که در ارتباط با مجازات بین زنان و مردان هست تأکید و اظهار می دارد که زنان 
به ویژه در ارتباط با جرائم جنس���ی اغلب به خاطر قوانی���ن تبعیض آمیز اضافی که وجود دارد 

نمی توانند اتهامات مربوطه را رد کنند. 
گزارشگر ویژه تأکید می کند  که مقرارت و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان همراه با نقایض جدی 
که در اجرای عدالت وجود دارد زنان را از دسترسی موئر به عدالت و توانایی الزم برای فرار 

از خشونت محروم کرده است.
ارتورک یاکین در گزارش خود تأکید می کند  که روند  کیفری اعم از پی گرد قضایی، بررسی و 
تصمیم گیری در دست یک نفر متمرکز شده است و وکال برای دفاع از زندانیان سیاسی بطور 
فزاینده ای با ایذا و آزار جدی مواجه بوده اند. وی مواردی را گزارش می کند  که وکال به خاطر آن 
که دادگاه را نسبت به بدرفتاری با موکلین شان آگاه کرده اند مورد تعقیب قاضی قرار  گرفته اند. 

هم چنین به مقررات تبعیض آمیز در مورد ش���هادت زنان اش���اره کرده و توضیح می دهد زنانی 
که مورد تجاوز جنسی یا خش���ونت قرار گرفته اند به دشواری می توانند آن را ثابت کنند چرا که 
می بایستی از شهادت چهار مرد و یا سه مرد و دو زن برخوردار باشند. چنان چه متهم تبرئه شود 
قربانی به اتهام »قذف« به شالق محکوم می شود. گزارشگر ویژه در جریان دیدار خود از ایران 
مطلع می شود زنی که مورد تجاوز قرار گرفته به خاطر آن که نمی تواند چهار شاهد بیاورد با اتهام 
زنای محصنه روبرو می شود و یا زنی که در مقابل خشونت جنسی از خود دفاع کرده به حکم 

شدیدی محکوم شده است. 
گزارشگر ویژه به نهادهای چندگانه و موازی که مأمور اجرای قانون هستند اشاره می کند. وی از 
نیروهای انتظامی تحت امر وزارت کشور، وزارت اطالعات و امنیت، سپاه پاسداران، و نیروهای 
ش���به نظامی بسیج و لباس شخصی ها نام برده و نهادهای موازی را مسئول نقض حقوق بشر و 
سوءاس���تفاده از قدرت برای مقابله با تظاهرات مس���المت آمیز، ضرب و شتم و آزار، تهدید و 
دستگیری تعدادی از مدافعان حقوق بشر معرفی می کند. وی در گزارش خود اتهامات یادشده 
را جدی قلمداد  کرده و خواس���تار آن می شود که مورد رسیدگی دقیق قرار  گیرند تا در صورت 

صحت  با آن برخورد شود.  
گزارشگر ویژه در جریان سفر خود متوجه آن می شود که ستاد جلوگیری از مفاسد اجتماعی برای 
برخورد با حجاب و کنترل مردم تش���کیل شده است. وی نگرانی خود را از تشکیل این ستاد 
اعالم کرده و به صراحت عنوان می کند  که چنین ابتکاری ذاتاً توهین آمیز اس���ت و می تواند به 

نقض حقوق بشر و تحدید آزادی های بنیادین منجر شود. 
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وی در خاتم���ه  ی گ���زارش خود خواس���تار رعایت کلی���ه ی معاهدات بین الملل���ی که دولت 
جمهوری اسالمی پذیرفته شده و حذف کلیه ی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و پیوستن ایران به 
کنوانس���یون منع تبعیض علیه زنان می شود. وی هم چنین خواستار محافظت موثر از زنانی که 
تجربه ی خشونت دارند شده و از دولت می خواهد تحقیقات کاملی در ارتباط با خودکشی زنان 
و ارتباط آن با اشکال گوناگون خشونت علیه زنان به عمل آورد و به منظور توانمندسازی زنان 

در همه ی حوزه های زندگی توصیه هایی می کند. 

گزارش  سفر میلون کوتاری، گزارشگر ویژه ی مسکن مناسب
میلتون کوتاری  Miloon Kothari گزارش���گر مسکن مناس���ب از 1۹ تا 31 می 200۵ در آخرین 
ماه های دولت خاتمی به ایران مسافرت کرد و  با مسئوالن وزارت مسکن، وزارت رفاه و تامین 
اجتماعی، و مقامات ارشد وزارت کش���ور، وزارت امور خارجه و نهادها و سازمان های ملی، 
بانک مسکن و اعضای قوه ی قضاییه و مجلس، مقامات محلی و سازمان های جامعه ی مدنی 
و مس���ئوالن س���ازمان ملل متحد دیدار و گفتگو  کرد و از محالت مختلف تهران و استان های 
کرمانشاه، کرمان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، فارس، ایالم و سیستان و بلوچستان بازدید 
ب���ه عمل آورد. وی در گزارش )E/CN.4/2006/41/Add.2) خود به مجمع عمومی، موارد اصلی 

نگرانی خود را به شرح زیر معرفی می کند: 
نداشتن استطاعت و توانایی مالی بسیاری از اقشار مردم برای تهیه ی مسکن، چرا که در بسیاری 
از موارد اجاره و اقس���اط وام ممکن اس���ت پنجاه تا هفتاد درصد درآمد یک خانواده را از آن 
خود کند؛ عدم دسترس���ی به تس���هیالت اعتباری دولتی، تنها خانواده های متوسط رو به باال 
می توانند از وام و امکانات دیگر برخوردار ش���وند؛ شرایط زندگی نامناسب کردها، بهائی ها، 
اعراب، لک ها و عشایری که زمین های شان مصادره شده، تصرف شده، یا با تخلیه ی اجباری 
محل سکونت شان مواجه بوده اند؛ تبعیض در حقوق برابر زنان در ارتباط با مسکن، زمین، ارث 
و اموال. وی هم چنین برنامه های رفاهی فعلی در رابطه با مس���کن و خدمات ش���هری را فاقد 
استاندارد های الزم برای اقشار آسیب پذیر دانسته و کیفیت خدمات ارائه شده از قبیل برق، آب و 

فاضالب به برخی از محله ها را محدود و ناچیز  گزارش می کند.  
گزارشگر ویژه تمرکز بخش قابل توجهی از خاک ایران در منطقه ی  زلزله خیز، خشک سالی های 
ش���دید در بخش های وسیعی از  کشور، جنگ هشت ساله ی ایران و عراق که منجر به تخریب  
گس���ترده ی منازل و زیرساخت ها در مناطق مرزی شده و تقاضا برای مسکن در نتیجه ی رشد 
و افزایش جمعیت به ویژه در مناطق ش���هری را به عنوان مشکالت قابل توجه کشور در زمینه ی 

مسکن معرفی می کند.
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گزارشگر ویژه ضمن دیدار از منطقه ی زلزله زده ی بم، به مشکالت مردم ساکن در اردوگاه اشاره 
می کند.   

وی زندگی توام با فقر شدید در خوزستان و یاسوج را گزارش کرده و آن را ناشی از بی توجهی 
دولت نسبت به نیاز اقلیت های قومی به مسکن دانسته و تأکید می کند  که گروه های یاد شده از 

توزیع نابرابر منابع توسعه توسط مقامات دولتی، رنج می برند. 
وی هم چنین شرایط کلی زندگی در محله های فقیرنشین کرمانشاه و خوزستان را که ساکنین آن ها 
را اغلب کردها، اعراب مسلمان و دراویش تشکیل می دهند بسیار بد   گزارش می کند و با نام بردن 
از مناطقی در شهر اهواز تأکید داردکه فقدان کامل خدمات اساسی و زیربنایی، تأثیری منفی 
بر سالمت و بهداشت مردم گذاشته و مشکالت امنیتی را هم پدید آورده است. وی در گزارش 
خود از پایین بودن سرعت بازسازی در ایالم و اجبار اعراب خوزستان به فروش زمین های خود 
به دولت در ازای بهایی بسیار نازل، برای اجرای پروژه هایی هم چون تولید نیشکر اشاره می کند. 
گزارش���گر ویژه به مصادره ی زمین های بهایی ها در اس���تان تهران و آذربایجان اشاره کرده و  
گزارش می دهد مصادره ی دارایی و اموال بهایی ها در مناطق روستایی با تهدید و برخوردهای 

فیزیکی همراه بوده است. 
وی از دریافت اسناد و جزئیات مربوط به محل، اندازه و تاریخ مصادره ی اموال حدود ششصد 
و چهل بهایی از س���ال 1۹۸0خبر می دهد و تأکید می کند  که موارد غیرقابل ش���مارش بسیاری 
از مصادره ی این اموال ش���امل خانه ها، زمین های کش���اورزی و اماکن مقدس بهائی ها مانند  

گورستان و زیارتگاه در استان های دورافتاده به وقوع پیوسته است. 
گزارش���گر ویژه به مشکالتی که عش���ایر فارس به ویژه در منطقه ی شیراز و سپیدان با آن روبرو 
هستند اشاره کرده و یکی از موارد نگرانی را محدود  کردن مسیرهای سنتی ای که عشایر برای 
رفتن به ییالق و قشالق از  آن ها استفاده می کردند می داند. وی معتقد است که محدود شدن این 
مسیرها باعث ایجاد تأثیر منفی بر حق داشتن مسکن مناسب بر آنان می شود. عشایر مسیرهای 

تعیین شده از سوی دولت را خطرناک و محدود می دانند. 
گزارشگر ویژه هم چنین به مشکالت زنان در ارتباط با اجاره و خرید مسکن اشاره کرده و اظهار 
می  دارد که دیدگاه سنتی در جامعه معتقد است که زنان یا بایستی در خانه ی پدر باشند یا همسر 
و این عامل ایجاد مش���کالت متعددی برای زنان مجرد و بیوه ها می شود. در بسیاری اوقات 

بانک ها برای ارائه ی وام مسکن به زنان خواهان تأیید مرد ها هستند. 
گزارشگر ویژه دسترسی اندک زنان به بازار  کار، برخورداری از نیمی از حق ارث و ارث نبردن 

زمین از شوهر متوفی را از جمله مشکالت عمده ی زنان معرفی می کند. 
طبق قانون مدنی سهم زن بعد از مرگ شوهر تنها یک هشتم مبلغ ساختمان و وسایل آن است 
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و از زمین و باغ هیچ سهمی نمی  برد.
گزارشگر ویژه به قوانین مدنی در ارتباط با طالق و محرومیت زنان از حقوق شان اشاره کرده 
و این قوانین را باعث نگرانی شدید می داند. هم چنین نبود سرپناه های دولتی برای زنانی که 
قربانی خشونت هستند را یکی از عوامل تشدید خشونت علیه زنان می  شناسد. و به کمبود شدید 
خانه های امن برای دختران فراری و زنان خیابانی اشاره کرده و اظهار می دارد که این می تواند 

به بی خانمانی آن ها منجر شود. 

ابراز نگرانی جدی شش کارشناس مستقل حقوق بشر
نسبت به دستگیری های گسترده پس از انتخابات  

۷ جوالی 200۹، شش کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل: مانوئال کارمنا کاستریلو ، رئیس 
گروه  کاری بازداشت خودسرانه؛ فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه ی اعدام های فراقضایی، شتاب زده 
یا خودسرانه؛ فرانک الرو، گزارشگر ویژه ی ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان؛ مانفرد 
نواک، گزارشگر ویژه ی شکنجه، مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده؛ مارگارت 
سکاگیا، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ و سانتیاگو کورکوئرا، رئیس گروه 
کاری ناپدیدشدگان قهری و غیرارادی؛ نسبت به دستگیری های گسترده و بدرفتاری با هواداران 
اپوزیسیون، روحانیون، روزنامه نگاران و دانشجویان در هفته های پس از انتخابات بحث انگیز 

ریاست جمهوری در ایران ابراز نگرانی کردند. 
این گروه کارشناسان با صدور بیانیه ای مشترک خواستار آن شدند  که دولت جمهوری اسالمی 
تعهدات بین المللی خود را رعایت کرده و اطمینان حاصل کند  که حقوق بشر  کلیه ی شهروندان 
م���ورد محافظت قرار  گرفته و اجازه دهد تا یک تحقیق و نظارت مس���تقل از وضعیت فعلی 

صورت گیرد. 
کارشناسان مزبور نسبت به گزارش های مربوط به قتل، بازداشت های مداوم، استفاده ی وسیع از 
نیروهای پلیس و بدرفتاری با بازداشت شدگان، اظهار نگرانی شدید  کردند. آن ها هم چنین اعالم 
داشتند که آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز تضعیف شده و وضعیت مدافعان حقوق بشر به طور 
فزاینده رو به وخامت رفته است. در اطالعیه ی صادر شده از سوی کارشناسان مزبور آمده است 
که دس���ت کم بیست نفر کشته، و صدها نفر دیگر به طور جدی در درگیری با نیروهای امنیتی 

مجروح شده اند. 1

1-http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=31394&Cr=iran&Cr1





نحوه ی برخورد دولت  جمهوری اسالمی
 با »مکانیزم های موضوعی« و »رویه  های ویژه« ی 

کمیسیون و شورای حقوق بشر 

در تحقیق پیش رو تالش می شود برخورد دولت جمهوری اسالمی با »مکانیزم های موضوعی« 
و »رویه های ویژه« کمیسیون و شورای حقوق بشر در سی سال گذشته در چهار دوره ی صدارت 
میرحسین موسوی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد مورد 

بررسی قرار گیرد. 

دوران خامنه ای و موسوی1 
بین سال های 13۶۸- 13۶۰ خورشیدی

در ده���ه ی اول حاکمیت جمهوری اس���المی، دولت های مختلف و به ویژه دولت میرحس���ین 
موس���وی که در سیاه ترین دوران حاکمیت جمهوری اسالمی بین س���ال های ۶۸-13۶0 اداره ی 
کشور را به عهده داشت، سیاست عدم تعامل با مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل را پیش 
برده و از هرگونه پاسخ گویی یا همکاری با نهادها و مکانیزم های مزبور خودداری می کردند و به 
فراخوان  قطع نامه های بین المللی برای رعایت معاهدات و میثاق های بین المللی حقوق بشر    که 

قانوناً موظف به رعایت آن هاست توجهی نمی کردند. 
1- در این دوران خامنه ای رئیس جمهور و موسوی نخست وزیر و مسئول هیئت وزیران است. در سال ۶۸ پس از تغیریات صورت گرفته در قانون 

اساسی، پست نخست وزیر حذف و اختیارات آن به ریاست جمهوری داده شد. 
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در مهرماه 13۶0 در حالی که دولت جمهوری اسالمی یکی از  گسترده ترین سرکوب های تاریخ 
معاصر را سازمان بخش���یده و افکار عمومی بین المللی را به سختی تکان داده بود میرحسین 
موسوی به عنوان وزیر امورخارجه با شرکت در سی و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

در پاسخ به ادعای نقض حقوق بشر در ایران مى گوید: 
»مردم به مدعیان حقوق بشر که دست هاى خود را به خون انسان هاى مستضعف فرو کرده اند، به 
دیده تمسخر مى نگرند... هم اکنون در کشورهاى مستضعف چهره ی تازه ی بشریت در حال تولد 
است و این چهره بسیار متفاوت از آن سیمایى است که امریکا تصویر مى کند.... ما مصمم هستیم 
که در روش خود کوچک ترین لغزشى به شرق یا غرب نداشته باشیم. به عنوان نماینده ی دولت 
انقالبى جمهورى اسالمى به همه ی مستضعفان زمین نوید مى دهم که یک میلیارد مسلمان زیر 
سلطه ی جهان در حال قیام اند و اسالم برکات سازنده ی خود را دوباره به صحنه آورده است« 1

در مهرماه ۶0 موس���وی در پى درخواست »سازمان عفو بین الملل« براى بازدید از زندان هاى 
ایران، شرایطی را قائل شد  که در یکی از آن ها از سازمان مزبور خواسته شده بود: 

»اصول حقوق اسالمى در قوانین جارى ایران را به رسمیت بشناسد تا ثابت کند این سازمان 
بازیچه ی دست آمریکا و متحدانش نیست«. 2 

در این دوران وخامت اوضاع و عدم همکاری دولت جمهوری اس���المی باعث می ش���ود تا 
وضعیت حقوق بشر به طور مداوم توسط ارگان های مختلف سازمان ملل مورد بررسی قرار  گیرد 
و نماینده ی ویژه ای نیز برای این امر انتخاب شود؛ نهادهای مختلف سازمان ملل بارها از عدم 
پاسخ دولت جمهوری اسالمی به تقاضاهای جامعه ی جهانی اظهار نگرانی و تأسف می کنند. 
در سال 1۹۸4 کمیسیون حقوق بشر از این که دولت جمهوری اسالمی از پذیرش هیأت تعیین شده 

از سوی دبیرکل برای دیدار از  کشور امتناع کرده اظهار تأسف می کند. 
آندریاس آگوئیالر اولین نماینده ی ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر 
در ایران، در گزارش خود (E/CN.4/1985/20) به کمس���یون حقوق بشر می نویسد: در ارتباط با 
درخواست او برای دیدار از ایران و ایجاد ارتباط مستقیم با »مراجع ذیربط«، هیچ پاسخی از 
سوی مقامات ایرانی دریافت نکرده است. آگوئیالر فاش می  سازد که دولت جمهوری اسالمی 
پیشنهاد داده بود به شرطی نماینده ی دبیرکل ملل متحد را به ایران دعوت می کند  که کمیسیون 

حقوق بشر هیچ قضاوت منفی در مورد ایران نکند.  3
1-http://www.etemaad.ir/Released/88-03-05/296.htm

2-  پیشنی.
3- http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_v22/ai_3663301/
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دولت جمهوری اس���المی با رد اتهامات مندرج در قطع نام���ه ی 1۹۸۵/3۹می گوید:  »در ایران 
هیچ کس به خاطر اعتقادات ش���خصی اش محکوم نمی شود و اعدام های خودسرانه سازگار 
با دستگاه قضایی نیست، اگر چه با جاسوس ها و تروریست ها مطابق قانون برخورد می شود. 
زندان ها ی ایران دارای همه  گونه امکانات رفاهی ممکن هستند و تحت هیچ شرایطی شکنجه 

مورد استفاده قرار نمی  گیرد چرا که در تضاد با قانون اسالمی است.« 

در مارس 1۹۸۶ آندریاس آگوئیالر نماینده ی ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر به علت عدم همکاری 
جمهوری اس���المی و ناممکن بودن انجام مأموریتی که به  عهده اش گذاشته شده بود از سمت 
خود اس���تعفا داد و رینالدو گالیندوپل بر اساس قطع نامه ی 1۹۸۷/۵۵ کمیسیون حقوق بشر  در  

11مارس 1۹۸۷ که برابر است با 21 اسفند 13۶۵ به جای او انتخاب می شود. 
در این دوره، مجمع عمومی و  کمیسیون حقوق بشر بارها از دولت جمهوری اسالمی می خواهند 
که به اتهامات دقیق و با ذکر جزئیاتی که در گزارش نماینده ی ویژه آمده پاسخ رضایت مندانه 
بدهد و هم چنین از این که دولت جمهوری اسالمی به فراخوان های فوری گزارشگر اعدام های 

خودسرانه و شتاب زده و  گزارشگر شکنجه پاسخی نداده اظهار نگرانی کرده اند. 
در این دوره، دولت جمهوری اسالمی حاضر به پاسخ گویی رسمی و  کتبی به تماس های نماینده ی 
ویژه نیست و توضیحاتی را که غالبًا  انکار موارد مطرح شده است، به طور شفاهی ارائه می دهد. 
س���یدعلی خامنه ای1 رئیس جمهوری اسالمی در سخنرانی طوالنی خود در شهریور 13۶۶ در 
مجمع عمومی س���ازمان ملل تنها یک بار از واژه ی حقوق بش���ر نام برد و آن هم زمانی بود که 

می خواست به آن حمله کند: 
»نظام سلطه با مفاهيم به ميل خود بازى مى کند، و آن را بر طبق مصالح خود تغيير مى دهد؛ و 
همه ى امکانات خود را براى جا انداختن آن به کار مى برد. تروريسم و حقوق بشر نمونه هايى از 

مفاهيم دست کارى شده اند.« 2

وی در تأیید سیاست های زن ستیزانه ی جمهوری اسالمی و عدم پذیرش حقوق زنان و معیارهای 
بین المللی در این رابطه گفت: 

»ما بايد در  کشورهاى خود با فساد مبارزه اى جدى آغاز کنيم؛ بايد بنيان خانواده را محکم و 
نخس���تين و اصلی ترين پرورشگاه آدمى را کانون محبت، صفا، عاطفه و معنويت سازيم. بايد 
1-خامنه ای در تأیید  کش���تار ۶۷ در جمع دانش���جویان دانشگاه تهران در پانزده آذر ۶۷ گفت: »مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در 
جمهوری اسالمی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدام اند... این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقنی که 
حمله ی مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسالمی... ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات بربند؟ اگر ارتباطش با آن 

دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می کنیم. با این مسئله شوخی که نمی کنیم«
2- http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8089
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حراس���ت از حق���وق و ارزش هاى زن را مورد تأکيد ق���رار داده، در معيارهاى کنونى آن - که 
ساخته ى دست و پندار همين نظام سلطه است - تجديدنظر  کنيم... «1

نماینده ی جمهوری اسالمی در نشست ۶۷3 کمیته ی حقوق بشر در  10 آوریل 1۹۸۶ به صراحت 
عنوان می کند: »ابزارهای بین المللی حقوق بشر از جمله میثاق ها و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر 
حاوی مفادی هس���تند که در تضاد با قوانین  اس���المی است که در کش���ورهای اسالمی اجرا 
می شوند... برای مثال، حق آزادی دینی که در میثاق ها آمده در تضاد با قوانین اسالمی است، 
چرا که در جامعه ی اس���المی افراد نمی توانند مذه���ب دیگری را اختیار کنند. و یا تنبیه بدنی 
منع ش���ده اس���ت، در حالی که این بند در تناقض با عدالت بر اساس قوانین اسالمی است.« 

(CCPR/C/SR.673)، ص 13. 

توجیه دیگر آن ها این اس���ت که به هنگام تدوین »اعالمیه ی جهانی حقوق بشر«، متخصصان 
اسالمی در آن حضور نداشته اند. 

نماینده ی ویژه در گزارش 2۵ ژانویه ی 1۹۸۸ (E/CN.4/1988/24) خود دالیل دولت میرحسین 
موسوی برای عدم پاسخ  به موارد نقض حقوق بشر در ایران را  به شرح زیر معرفی می کند: 

متد انتقال اتهامات به دولت؛. 1
عدم صالحیت شاهدانی که با نماینده ی ویژه مالقات می کنند؛. 2
استفاده از واژگان به کار رفته در قطع نامه   ها و اسناد رسمی؛. 3
اعتراض به نقش مأموریت نماینده ی ویژه.. 4

دولت جمهوری اسالمی مدعی می ش���ود منابعی که اطالعات مربوط به نقض حقوق بشر را 
در اختیار نماینده ی ویژه می گذارند از طرف دولت جمهوری اس���المی رد صالحیت ش���ده و 
نمی توانند طرف گفتگو قرار  گیرند. چنان چه دولت به موارد مطرح ش���ده از سوی آن ها پاسخ 

دهد حاکی از نوعی شناسایی آن ها خواهد بود و این در تضاد با قوانین ایران است!
دولت موس���وی به نماینده ی ویژه پیش���نهاد می کند  گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر از 
گروه های سیاس���ی بصورت غیررسمی گرفته شود و همان طور به دولت ایران ارائه شود و این 

گزارش ها در اسناد رسمی سازمان ملل نیاید. 
یکی دیگر از دالیل عدم پاسخ گویی دولت موسوی به گزارش  های نقض حقوق بشر این است 

که چرا بهایی ها در اسناد بین المللی به عنوان »اقلیت« نام برده شده اند. 
در روی کرد جدید، دولت جمهوری اس���المی به نفی کلی و انکار نقض حقوق بشر می پردازد، 

1-  پیشنی.
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چیزی که با مخالفت نماینده ی ویژه و مجمع عمومی روبرو می شود. 
پس از کش���تار ۶۷ دولت میرحسین موسوی تماس های خود با نماینده ی ویژه را افزایش داده 
و آمادگی خود برای همکاری با وی و  کمیس���یون حقوق بشر اعالم می کند. نمایندگان دولت 
موسوی در این دوره تالش می کنند نماینده ی ویژه را متقاعد  کنند  که اعدام شدگان سال ۶۷ در 

میدان های نبرد کشته شده اند و نه در زندان ها. 
ظاهراً پس از پذیرش قطع نامه ی ۵۹۸ و برقراری آتش بس در جنگ هش���ت س���اله بین ایران 
و عراق، جمهوری اس���المی تضمین هایی مبنی بر پایان یافتن نظارت کمیس���یون حقوق بشر و 
نماینده ی ویژه دریافت می کند و الزمه ی آن دادن اجازه به نماینده ی ویژه برای س���فر به ایران 
و انتشار گزارشی متوازن اعالم می شود. در همین راستا رایزنی هایی در ژنو و نیویورک انجام 

می گیرد. 

قاضی جفری رابرتسون در گزارش مستقل خود از  کشتار ۶۷ خبر از مصاحبه ی میرحسین موسوی 
با تلویزیون اتریش در دسامبر 1۹۸۸ می دهد که در آن گزارشگر از موسوی در مورد اتهاماتی که 
رسانه های غربی در ارتباط با  کشتار مجاهدین در زندان  ها مطرح می  کنند، می پرسد. رابرتسون 

در مورد پاسخ موسوی می نویسد: 
»موس���وی به منظور دفاع از  کشتار مجاهدین سعی کرد با بی صداقتی پاسخ دهد. وی گفت: 
»آن ها ]زندانیان مجاهد[ برای انجام کشتار و قتل عام برنامه ریزی کرده بودند. ما بایستی توطئه 
را در هم می شکستیم. در این رابطه ما رحمی نداریم.« موسوی در ادامه از روشنفکران غربی 
به اصرار خواست که حق دولت های کشور  های جهان سوم برای استفاده از اعمال قاطع علیه 
دشمنان شان را به رسمیت بشناسند. و ضمن اظهار تأسف گفت: چنان چه آلنده در شیلی قاطعانه 
با مخالفانش برخورد کرده بود االن در قدرت بود. و رابرتس���ون با تمسخر می نویسد:  موسوی 
بایستی بداند  که چنان چه در کشتار ۶٧ هر یک از زندانیان از عقاید چپ گرایانه ی آلنده دفاع 

می کرد بالفاصله اعدام می شد.« 1

دوران علی اکبر هاشمی رفسنجانی
 13۷۶- 13۶۸ خورشیدی

گردانندگان سیاس���ت  خارجی دولت رفسنجانی همان هایی هستند که سکان هدایت سیاست 
خارجی در دوران موس���وی را به عهده داش���تند. نمایندگی های دولت در ژنو و نیویورک هم 

تغییری چندانی نکرده اند اما شرایط متفاوت از قبل شده است. 
1- تحقیقی درباره ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 13۶۷، صفحه ی 11 منت کامل انگلیسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند. 
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با توجه به تجربیاتی که دولت جمهوری اسالمی در عرصه ی فعالیت دپیلماتیک در سطح جهانی 
آموخته، با شناختی که از روابط بین المللی و دستگاه  ها و مکانیزم های بین المللی به دست آورده، 
روی کرد جدیدی در برخورد با س���ازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل و مکانیزم های 

نظارتی آن در پیش  می گیرد.  
سعید رجایی خراسانی که سال ها رئیس هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی در نیویورک بود در 

این باره می گوید: 
»وقتی گالیندوپل آمد مش���کالت جنگ و مشکالت سیاسی امنیتی ما دیگر اولویت خود را 
از دس���ت داده بودند و ما تحمل این را پیدا کرده بودیم که بنشینیم و در باره ی این موضوع ها 

گفت و گو  کنیم«1 
در این دوره تالش می ش���ود ضمن دادن اجازه ی بازدید هدایت ش���ده و از پیش برنامه ریزی 
ش���ده به نماینده ی ویژه از ایران، با ارائه ی پاسخ های کذب، اطالعات نادرست و غیرواقعی، 
تشکیل سازمان های غیردولتی وابسته به خود، بسیج نیروهای خودی هنگام دیدارهای نماینده ی 
ویژه از  کش���ور، برخورد فعالی با کمیسیون حقوق بشر کرده و دستگاه های نظارتی ملل متحد را 
راضی به پایان دادن نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران کنند. در این دوران مسئوالن نظام 
جمهوری اس���المی در دیدار با نمایندگان ویژه و  گزارش���گران موضوعی ضمن ارائه ی تصویر 
نادرس���تی از  کشور و قوانین جمهوری اسالمی، نسبت به گزارش های آن ها واکنش نشان داده 
و سیلی از اتهامات دروغین متوجه اپوزیسیون کرده و تالش می کنند حتی  االمکان در صورت 
ادامه ی نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران، اهداف مأموریت نماینده ی ویژه را تغییر داده و 
آن را معطوف به نظارت به اعمال اپوزیسیون و یا گروه های مخالف نظام و یا بررسی مواردی که 

در مأموریت نماینده ی ویژه نیامده، بکنند. 
منوچهر متکی معاون وزیر خارجه ی وقت که شخصاً در بازجویی و شکنجه  و اعدام در شمال و 
شمال شرقی کشور و مشارکت فعال در تروریسم در ترکیه2 دست داشته در سفر دوم گالیندوپل به 
تهران که در اکتبر 1۹۸۹ انجام گرفت به وی یادآور می شود که »دولت ایران اکنون در موضعی 
اس���ت که می تواند اتهامات دروغین دشمنان سیاسی اش را رد کند. یک بخش حقوق بشر در 

1- پیام امروز شماره ی 1۷ ویژه ی حقوق بشر مصاحبه با رجایی خراسانی
2-منوچهر متکی، بنی سال های ۶0 و ۶1 در دستگریی، بازجویی، شکنجه و اعدام بی رحمانه ی هواداران مجاهدین  در شهرهای بندرگز، گلوگاه، 

کردکوی و بهشهر نقش فعال داشت. نگاه کنید به نامه ی محمدحسنی متکی یکی از بستگان او در نشریه ی مجاهد۷۶3، 1۵شهریور۸4: 
در سال 13۶4 متکی به عنوان سفری دولت جمهوری اسالمی در ترکیه منصوب شد و تا سال ۶۸ در این کشور به سر برد. مسئولیت اصلی وی 
پشتیبانی از تیم های ترور و ایجاد تسهیالت با پوشش دیپلماتیک برای آن ها بود. برخی از ترورهایی که در دوران سفارت وی در ترکیه اتفاق 
افتاد به شرح زیر است: »11خرداد 13۶4 ترور سرهنگ بهروز شهوردیلو در استانبول؛ 2دی13۶4 ترور سرهنگ عزیز مرادی در استانبول؛ 2 آبان 
13۶۵ ترور سرهنگ احمد حامدمنفرد، در آنکارا؛ 10 آذر 13۶۶ ترور جواد حائری یک مخالف رژیم در منزلش در استانبول؛ 3مرداد 13۶۶ ترور 
محمدحسن منصوری و یکی از دوستانش در استانبول؛ شهریور ۶۵ حمله به کنیسه ی یهودیان در استانبول؛ روزنامه ی حریت چاپ ترکیه در ۶ 
خرداد 13۶۸ گزارش داد یک گروه چهارده نفره هنگام نفوذ به خاک ترکیه از ایران برای انجام کار تروریستی دستگری شدند. رئیس این گروه 
در قتل دیپلمات س���عودی در آنکارا دست داشت. آبان13۶۷ ربودن ابوالحسن مجتهدزاده و شکنجه  ی او در کنسولگری جمهوری اسالمی در 

استانبول؛ تروریست های وابسته به نظام، در حال انتقال او به ایران بودند که در نزدیکی مرز توسط پلیس ترکیه متوقف شدند.« 
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وزارت خارجه تأسیس شده است.«
دولت جمهوری اسالمی در این دوره سعی می کنند موارد نقض حقوق بشر در ایران را محدود به 

چند مورد جزئی کند. متکی در جریان دیدار با گالیندوپل در سفر مزبور می گوید: 
»جمهوری اس���المی ایران پای بند به تعالیم اسالم و مایل به همکاری با جامعه ی بین المللی 
است، ولی این بدین مفهوم نیست که حاضر است اصول اسالمی را نادیده بگیرد. ملل متحد 
باید بین کشورهایی که به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض می کنند و عمل کردشان ناشی 
از سیاست مقامات باالست و آن ها که گاه در موارد معدود حقوق بشر را نقض می کنند تمایز 

قائل شود.«
فالحیان در همین دیدار در ارتباط با نقش مأموران اطالعات در محاکمه ها که به ش���هادت 
آیت الله منتظری در جریان دادگاه های کشتار ۶۷ هم حرف اول را می زدند و نقش تعیین کننده 

داشتند می گوید:  
»این واقعیت ندارد که قضات در طول محاکمه با آنان مش���ورت می کنند. در بس���یاری موارد 
قضات شهادت مأموران اطالعاتی را قبول نمی کنند و به آن ها اجازه ی دستگیری افراد مظنون 
را نمی دهند. در واقع اگر چه که مأموران اطالعاتی در بازپرس���ی ش���رکت می جویند، این کار 
را تحت نظارت قضات انجام می دهند. این واقعیت ندارد که آن ها از هر وس���یله ای، از جمله 

خشونت و شکنجه، برای گرفتن اعتراف استقاده می کنند.«
وی هم چنین مدعی می ش���ود: »در س���اختمان ها و مکان های متعلق به وزارت اطالعات به 
هیچ وجه زندان وجود ندارد و تمامی بازداشت شدگان تحت نظر سازمان زندان ها می باشند.« او 
سپس از نماینده ی ویژه دعوت کرد که از مجموعه ی ساختمانی محل ادارات وزارت اطالعات 
بازدید  کند تا یقین حاصل کند  که هیچ زندانی ضمیمه ی آن ها نیست. این ادعاها در حالی است 
که جدا از ده ها خانه ی امن و شکنجه گاه غیررسمی، »کمیته ی مشترک« و بخش 20۹ اوین در 
تهران تحت نظارت وزارت اطالعات بود و هیچ کنترلی حتا از سوی سازمان زندان ها که خود 
یکی از نهادهای سرکوب گر نظام بود، روی آن اعمال نمی شد. در شهرستان ها نیز  کلیه ی متهمان 

سیاسی در دوران بازجویی در بازداشت گاه های وزارت اطالعات نگهداری می شدند. 
احمد زرگر، دادستان ویژه ی مواد مخدر در دیدار با گالیندوپل مدعی می شود: »از زمان اولین 
دیدار هیچ اعدام علنی صورت نگرفته است. بعضًا پانزده تا بیست نفر در حیاط زندان اعدام 

شده اند.« 1
این در حالی است که کم تر از یک ماه پس از دیدار اول گالیندوپل در تاریخ 14 فوریه ی 1۹۹0 
هیأت ویژه ی قضایی که به نمایندگی از سوی رئیس قوه ی قضاییه به همدان سفر کرده بودند، 

 E/CN.4/1991/35..1- گزارش این دیدارها در گزارش نماینده ی ویژه به کمیسیون حقوق بشر آمده است
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احکام زیر را برای سه متهم صادر کرد. 
غالم حس���ین گلزار، بیست و هفت ساله، کارمند بانک کشاورزی اهل همدان به هفتاد و 1. 

چهار ضربه شالق برای ارتکاب سرقت، نود و دو ضربه شالق برای ارتکاب فعل حرام، 
و سر بریدن با شمشیر عدل علی؛

 غالم حسن گلزار، بیست و هشت ساله، کارمند شهرداری همدان، به هفتاد و چهار ضربه 2. 
شالق برای ارتکاب سرقت، هفتاد و چهار ضربه شالق برای شرکت در فعل حرام، و سر 

بریدن با شمشیر عدل علی؛ 
رضا خانیان بیست و سه ساله، فروشنده ی میوه و سبزیجات، هفتاد و چهار ضربه شالق 3. 

به جرم سرقت، پنجاه ضربه شالق برای شرکت در فعل حرام، قطع دست برای ارتکاب 
ضرب و جرح و حلق آویز.

 سر بریده ی قربانیان برای ایجاد رعب و وحشت مدتی بر روی مقبره ی ابو علی سینا دانشمند 
ایرانی گذاشته شده بود. ده ها نفر چنان که در گزارش نماینده ی ویژه و رسانه های دولتی آمده در 

مالءعام اعدام شدند. 

محسن امین زاده، معاون محمد خاتمی در وزارت ارشاد به نماینده ی ویژه می گوید: 
»نسبت به فعالیت های سازمان های بین المللی بدبین است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا 

ایران مسائل بین المللی اش را حل کند.« 
معنای حرف او این اس���ت که نماینده  ی ویژه نبایستی امیدوار باشد که وضعیت حقوق بشر در 

ایران به سرعت بهبود  یابد و این به خاطر برخورد نادرست غرب با ایران است.
وی در ادامه ی سیاست  مزورانه ی دولت جمهوری اسالمی در ممنوعیت فعالیت های هنری را 

بازگو کرده و می گوید: 
»دولت هرگز مخالف فیلم ها و تلویزیون خارجی نبوده، ولی تبلیغاتی را که فس���اد اخالقی به 
بار می آورد متوقف نموده است. این در مورد موسیقی هم صدق می کند: دولت هرگز مخالف 
موس���یقی نبوده ولی برخی از انواع موس���یقی را که مشوق فحشا و فساد است، حذف نموده 

است. همین برخورد با سایر اشکال هنری، از جمله نقاشی هم شده است.« 
به این ترتیب امین زاده ایجاد هرگونه ممنوعیت را در راستای حذف فساد معرفی می کند. 

منوچهر متکی در دیدار با گالیندوپل می گوید: 
»نماینده ی ویژه از هر زندانی بخواهد، می تواند بازدید  کند.... دولت در زمینه ی رسیدن به یک 
توافق با کمیته ی بین المللی صلیب سرخ مطلقأ هیچ مشکلی نمی بیند و امیدوار است که بازدید 
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از زندان ها به زودی شروع شود.«
دول���ت به بهانه  ی واهی اجازه ی بازدید از زندان ها را به صلیب س���رخ نمی دهد1 و نماینده ی 
ویژه اجازه ی بازدید از زندان گوهردش���ت را پیدا نکرده و نماینده ی دولت جمهوری اسالمی 
منکر وجود زندانی به نام »کمیته ی مشترک« در مرکز تهران و جنب وزارت خارجه ی دولت  

جمهوری اسالمی می شود. 
دولت جمهوری اسالمی تنها به دیدارهای در داخل کشور با نماینده ی ویژه بسنده نمی کند بلکه 
نمایندگان سازمان دفاع از قربانیان خشونت را که وابسته به وزارت اطالعات است برای ادای 

شهادت غیرواقعی راهی ژنو می کند. نماینده ی ویژه در این مورد می گوید:
»روزهای 2۹ و ۳0 ژانویه ی 1۹۹1 چند شاهد درخواست کردند که شهادت شان در مقر ملل متحد 

در ژنو توسط نماینده ی ویژه استماع شود. ...« 
روز 30 ژانویه ی 1۹۹1 نماینده ی ویژه دو عضو سازمان دفاع از قربانیان خشونت را پذیرفت که 
درخواست کردند نام شان فاش نشود. اولین شاهد گفت که او در سال 1۹۸0به مجاهدین پیوست 
و تا سال 1۹۸3 عضو شاخه ی نظامی سازمان بود. او به کشورهای خارجی فرستاده شد تا در 
فعالیت های خرابکارانه و تروریستی آموزش ببیند. او  گفت که در مورد اهداف نظامی در ایران، 
اطالعات در اختیار مقامات خارجی قرار می داده و در جذب اعضای جدید برای مجاهدین 
همکاری می کرده اس���ت. در سال 1۹۸۹ او کم کم تشخیص داد که اعمال قابل نکوهشی علیه 
مردم بی گناه مرتکب شده است و اطالعات خود را در اختیار مقامات گذاشت ومحاکمه و به 
مرگ محکوم شد. در سال 1۹۹0 آزاد شد، چون توبه کرده بود. وی اضافه کرد که مجاهدین در 
حالی که مردم را عمدأ در عملیات تروریستی می کشند، ادعا می کنند  که حقوق مردم ایران توسط 

مقامات حکومتی نقض شده است.
شاهد دوم گفت که بهائی است و در سال 1۹۸2 زندانی شده بود. او تأیید  کرد که در ایران هیچ 
محدودیتی برای اقلیت ها وجود ندارد و مسیحیان کامأل آزاد هستند. وی اضافه کرد که ارامنه دو 
نماینده در مجلس دارند و اکثر بهائیان آزادانه فرایض مذهبی خود را به جا می آورند. ولی برخی 
بهائیان در گذشته دستگیر ش���دند چون با قدرت های خارجی ارتباط داشتند. او فعالیت های 
جامعه ی بین العدل را، که مرکزش در حیفاست، محکوم کرد. طبق اطالعاتی که او می داد این 

1- روز 22 ژانویه ی 1۹۹2 کمیته ی بنی المللی صلیب س���رخ دیدار از زندان های جمهوری اسالمی در شهرستان ها را آغاز  کرد. اما در راه اجرای 
موافقت نامه ی منطبق با ضوابط معمول صلیب سرخ، به ویژه دسرتسی به همه ی زندانیان، مصاحبه بدون حضور شاهد، تکرار دیدارها و محرمانه  
ماندن مشاهدات نمایندگان مشکالتی بروز کرد و در روز 21 مارس 1۹۹2 در حایل که صلیب سرخ با مقامات ایرانی مذاکره می کرد، از طرف 
وزارت امورخارجه اطالع داده شد که این کمیته می بایستی کلیه ی فعالیت هایش را متوقف کند و پانزده نماینده اش خاک ایران را ترک کنند. بنا به 
اطالعیه ی مطبوعاتی کمیته ی بنی المللی صلیب سرخ به تاریخ 2۷ مارس 1۹۹2، مقامات ایرانی، برای توجیه تصمیم خود، صلیب سرخ را در مورد 
چگونگی انجام وظایفش بر اساس کنوانسیون سوم ژنو 1۹4۹ در رابطه با اسریان جنگی عراقی و نحوه ی فعالیت هایش در زندان های کشور مورد 

اتهام قرار دادند. صلیب سرخ این اتهامات را قاطعانه رد کرد. 
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مرکز با بهائیت ارتباط دارد و با سرویس اطالعاتی اسرائیل همکاری می کند.1
آیا می توان باور کرد که در ایران »بهائیان آزادانه فرایض مذهبی خود را به جا می آورند«؟

نماین���ده ی وی���ژه در گ���زارش 13 فوری���ه ی 1۹۹1 (E/CN.4/1991/35) خ���ود، پاس���خ دولت 
جمهوری اسالمی در ارتباط با دستگیرشدگان »جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ایران« را 

به شرح زیر می آورد: 
»...چند عضو »نهضت آزادی ایران« و »جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ایران«، به خاطر 
جدی بودن اتهامات ش���ان در مقایس���ه با دیگران، به حکم دادگاه دستگیر شدند. آن ها تحت 
بازجویی هستند و دادگاه آن ها در آینده ی نزدیک تشکیل خواهد شد. تعدادی از این افراد پس 
ازبازجویی شان آزاد شدند. هرگونه اتهام بدرفتاری، شکنجه و غیره در مورد زندانیان، بخصوص 
نام بردگان در باال، قویأ تکذیب می گردد. بنا بر درخواست شخصی آقای فرهاد بهبهانی و بنا بر 
مقررات و آیین نامه ی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، مصاحبه ای با آقای بهبهانی ترتیب 
یافت تا مردم از شیطنت ها و خطاکاری های گروه های نام برده آگاه شوند. از آن جا که این دو 
گروه درخواست کردند که اعضای شان با شرکت در یک مصاحبه ی تلویزیونی به مسائل مطرح 
شده توسط آقای بهبهانی پاسخ بدهند، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود را 

برای همکاری، از طریق آگهی عمومی اعالم کرد.«
این در حالی است که آقایان حبیب الله داوران در کتاب »میهمانی حاج آقا« و فرهاد بهبهانی 
در کتاب »داس���تان یک اعتراف«  ضمن تشریح شکنجه های هولناکی که در دوران بازداشت 
متحمل ش���ده بودند به دیدار از پیش برنامه ریزی شده ی خود با نماینده ی ویژه اشاره کردند. 
فرهاد بهبهانی در کتاب خود که چاپ اول آن در اردیبهش���ت 13۸2 در تهران انتش���ار یافت و 
چاپ دوم آن در تیرماه همان س���ال توقیف شد به چگونگی اخذ مصاحبه ی تلویزیونی تحت 

شکنجه های طاقت فرسا اشاره می کند. 

دولت جمهوری اسالمی هیچ  تعهدی نسبت به ارائه ی پاسخ های واقعی در ارتباط با پرسش های 
نماینده  ی ویژه احس���اس نمی کند. نماینده ی ویژه در گزارش سفر دوم خود به ایران خطاب به 

دولت جمهوری اسالمی می نویسد: 
»علی رضا رجایی، متولد 1۹۵٧، بنا بر گزارش، پس از ش���ش سال حبس در زندان های اوین، 
گوهردشت و قزل حصار، در سال 1۹۸۹ اعدام شد. گزارش شده است که وی تنها به پنج سال 

حبس محکوم شده بود.«
1- E/CN.4/1991/35
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در تاریخ 22ژانویه 1۹۹1 دولت اظهار داشت که »علی رضا رجائی اکنون آزاد است«
علی رضا رجایی در مرداد ماه 13۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شد. دولت جمهوری اسالمی 
در حالی خبر از آزادی وی می دهد که در بهشت زهرا قطعه ی 10۶، ردیف ۷، شماره ی 43 دفن 
شده است. سنگ قبر اولیه ی وی توسط دولت جمهوری اسالمی نصب شده بود. در سال های 

اخیر خانواده ی او اقدام به تعویض سنگ کرده اند. من نیز با وی هم بند بودم. 

نماینده ی ویژه می نویسد:  »آقای امیر تعاونی گنجی، همسر و دخترش در سال 1۹۸٧، به دلیل 
ترس از امنیت و آزادی شان ایران را ترک گفتند. وی که برای یک دیدار در سال 1۹۸۸ بازگشته 
بود، بالفاصله دستگیر و به زندان اوین برده شد. در نوامبر 1۹۸۹ مقامات از خانواده اش خواستند 

که لباس ها و سایر وسایل او را تحویل بگیرند زیرا وی اعدام شده بود.«
دولت جمهوری اس���المی ایران در پاسخ 22ژانویه ی 1۹۹1 خود اظهار داشت که »هیچ گزارش 

قضائی یا سند دستگیری در مورد آقای امیر تعاونی گنجی در دست نیست«
این در حالی است که دولت جمهوری اسالمی پس از اعدام امیر تعاونی گنجی، خود اقدام به 
دفن وی در بهشت  زهرا قطعه ی ۸۷، ردیف ۵۹، شماره ی 30 کرده است. سنگ قبر وی توسط 

مقامات دولتی بدون اطالع خانواده گذاشته شده است. 

نماینده ی ویژه خطاب به دولت جمهوری اس���المی می نویسد:  »احمد راشدمرندی، سی و دو 
س���اله، در سال 1۹۸1 در تهران دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. ادعا می شود که در آن جا 
تحت ش���کنجه مستمر بوده است. در سال 1۹۸۳، وی به زندان قصر در تهران فرستاده شد. از 
1۹۸۹ به بعد، نگهبانان زندان اجازه ی هیچ مالقاتی را به او نداده اند. از آن پس هیچ خبری از 

او در دست نیست.«
در 22ژانویه ی 1۹۹1، دولت خطاب به نماینده ی ویژه اظهار داشت که »هیچ پرونده ی قضایی در 
مورد آقای احمد راشدمرندی وجود ندارد«. این در حالی است که وی پس از اعدام در سال 
۶۷ توس���ط مقامات امنیتی در بهشت زهرا، قطعه ی ۹۹ ردیف ۵ شماره ی 40 دفن شده است. 

سنگ قبر او توسط مقامات دولتی و بدون اطالع خانواده نصب شده است. 

نماینده ی ویژه گزارش می دهد: »محمود حسنی، بنا بر گزارش، به هفت سال زندان محکوم شد 
و مدت کوتاهی قبل از پایان دوره ی زندانش اعدام شد.« 

دولت جمهوری اس���المی پاسخ می دهد:  »هیچ پرونده ی قضایی در رابطه با محمود حسنی، 
مهین ومحمدقلی جهانگیری، امیرهوشنگ کامرانی، محمدتقی رحیم پور و محمدرضا صداقت 
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در دست نیست«
این در حالی است که سید اسدالله الجوردی رئیس سازمان زندان های  وقت و دادستان انقالب 
اسالمی مرکز سابق از بستگان نزدیک محمود حسنی است و به خوبی از سرنوشت وی باخبر 

است. 

نماینده ی ویژه گزارش می دهد: »مهدی وثوقیان، بنا بر گزارش در سال 1۹۸۵ دستگیر و به چهار 
سال زندان محکوم شد. بعد از سال اول، وی را مجددأ محاکمه و به دوازده سال زندان محکوم 

کردند. گزارش می شود که او در ژوئن 1۹۸۸ اعدام شد.«
دولت جمهوری اسالمی پاسخ می دهد »پرونده ای از وی در دست نیست«

این در حالی اس���ت که مهدی وثوقیان در روز 12مرداد 13۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شد. 
من خود شاهد این جنایت بوده ام. پدر وی مدتی به خاطر اعتراض به اعدام فرزندش بازداشت 

شده بود. 

دولت جمهوری اس���المی ایران در نامه ی 22ژانویه 1۹۹1 اظهار داشت که »خانم میترا عاملی، 
به خاطر فعالیت های تروریس���تی و هم دستی با شوهرش، آقای انوشیروان لطفی، در عملیات 
مس���لحانه به منظور ایجاد جو رعب و وحش���ت عمومی، زندانی شد. او در سال 1۹۹0، قبل از 
پایان دوره ی محکومیتش، آزاد  گردید. شوهر او به مرگ محکوم شد، چون تعدادی از عملیات 

مسلحانه را رهبری کرده بود و در چند قتل دست داشت. این حکم به مرحله  ی اجرا درآمد.«
انوشیروان لطفی از رهبران سازمان فدائیان خلق اکثریت بود. این سازمان بین سال های ۵۹ تا ۶2 
از متحدان دولت جمهوری اسالمی بود و به لحاظ ایدئولوژیک و سیاسی به مبارزه ی مسلحانه 
اعتقاد نداشت و تا به امروز هیچ عملیات مسلحانه ای از سوی این سازمان صورت نگرفته است. 
اخبار ارائه شده در مورد او از سوی جمهوری اسالمی کذب محض است و توجیهی برای اعدام 

بی رحمانه ی او.  

 س���یروس ناص���ری س���فیر جمهوری اس���المی در ژن���و در نام���ه ی م���ورخ 31 اکتب���ر 1۹۹4 
 (A/49/514/Add.1)خود در ارتباط با قتل  کش���یش های مسیحی ضمن متهم کردن مجاهدین 

خلق به این قتل ها، اطالعات سراس���ر کذبی را در اختیار  کمیسیون حقوق بشر و نماینده ی ویژه 
می  گذارد. وی با نام بردن از فرحناز انامی، مریم شهبازی، بتول وافری کالته و مجید اسفندیاری 
و معرفی آن ها به عنوان اعضای س���ازمان مجاهدین، آن ها را مسئول قتل  کشیش های مسیحی 
معرفی می کند. سیروس ناصری در این نامه مدعی فرار مجید اسفندیاری به عراق و دستگیری 
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و اعتراف سه زنی که در قتل ها مشارکت داشتند شد. سه زن یاد شده هم چنین متهم به تالش 
برای انفجار در قبر خمینی و حضرت معصومه در قم و برنامه ریزی برای کش���تن اسقف ایرج 

متحده و  کشیش دیمتری بلوس نیز می شوند. 
این س���ه زن پس از انج���ام مصاحبه های تلویزیونی و اجرای نقش هایی که از س���وی وزارت 
اطالعات به عهده  ی آن ها گذاشته شده بود، بدون سر و صدا از زندان آزاد شدند. پس از افشای 
قتل های زنجیره ای و پذیرش مسئولیت آن از سوی وزارت اطالعات در سال 13۷۷ مشخص 

شد  که کشیش های مزبور نیز توسط وزارت اطالعات به قتل رسیدند. 
در همین نامه، سیروس ناصری، مهدی نحوی یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق را عامل 
بمب گذاری در »حرم امام رضا« در مشهد در یکی از مقدس ترین روزهای تقویم اسالمی )روز 

عاشورا( که باعث کشته شدن بیست و شش نفر و زخمی شدن ده ها نفر شد معرفی می کند. 
در نامه ی سیروس ناصری به نماینده ی ویژه، طبق سناریوی تهیه شده از سوی وزارت اطالعات، 
بهرام عباس زاده یکی دیگر از اعضای مجاهدین، عامل بمب گذاری در مس���جد مکی وابسته 
به اهل سنت در زاهدان می شود. بهرام عباس زاده پس از اخذ اعتراف به سرعت به جوخه ی 

اعدام سپرده می شود تا نقش وزارت اطالعات در این جنایت مکتوم بماند. 
س���یروس ناصری هم چنین در نامه ی یادش���ده ادعا می کند  که مهدی نحوی چهل روز بعد از 
بمب گذاری در حرم امام رضا پس از درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی در تهران پارس، واقع 
در ش���رق تهران زخمی و در بیمارستان بستری ش���د و در آن جا اعتراف کرد که مسعود رجوی 
ش���خصاً دس���تور بمب گذاری در حرم امام رضا را به او داده بود. ناصری به اطالع کمیسیون 

می رساند  که نحوی علی رغم تالش های پزشکی در 2 آگوست 1۹۹4 درگذشت. 
این در حالی اس���ت که بعدها در جریان افشای قتل های زنجیره ای سال 1۹۹۸ و از پرده بیرون 
افتادن بخشی از جنایات انجام گرفته از سوی دستگاه  های امنیتی مشخص شد مهدی نحوی 
س���رباز بی گناه و بدشانسی بود ه است که از مدت ها قبل در پادگان ارتش در کرمانشاه زندانی 
بوده و سعید امامی1 یکی از صاحب منصبان امنیتی با دیدن پرونده اش، وی را برای سناریوی 
خود مناس���ب تشخیص داده و دس���تور اعزامش به تهران را داده بود. به این ترتیب برخالف 
ادعای کذب مقامات امنیتی و رس���انه های رژیم و گزارش رس���می کذب س���یروس ناصری به 
کمیس���یون حقوق بش���ر ملل متحد، نحوی از مدت ها قبل در بازداشتگاه وزارت اطالعات در 
ته���ران زندانی بود. عماد الدین  باق���ی در جلد دوم کتاب »تراژدی دموکراس���ی در ایران« به 
ش���رح واقعه می پردازد. مأموران امنیتی بعد از مدت ها شکنجه، نحوی را سوار ماشین وزارت 

1- معاون امنیتی وزیر اطالعات که به اتهام دست داشنت در قتل های سیاسی دستگری و برای در پرده ماندن آمران قتل ها و مشخص نشدن ابعاد 
آن در زندان به قتل رسید و ادعا شد که خودکشی کرده است. 
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اطالعات کرده و با دادن اس���لحه ای بدون فشنگ به او وانمود می کنند از ظلمی که به او رفته 
باخبرن���د و می خواهند فراری اش دهن���د. به این ترتیب او را از ماش���ین پیاده می کنند و پس 
از آن ک���ه چند متری از آن ها دور می ش���ود به او فرمان ایس���ت می دهن���د و در مقابل مردم به 
رگبارش می بندند تا س���ناریو واقعی جلوه کند. 1 چند روز پی���ش از آن که وی را به این ترتیب 
به قتل برس���انند، روی تخت بیمارستان از وی فیلمی تهیه شده بود تا داستان اعترافات او در 
 بیمارس���تان و تالش پزش���کان برای معالجه ی وی پس از زخمی شدن طبیعی به نظر برسد. 
ناصری هم چنین در نامه ی خود مدعی می شود: »بنا به اطالعات و شواهد بی چون و چرای 
ذکرش���ده در این نامه، سازمان مجاهدین خلق در زنجیره ی ترورهای هولناک اخیر خود که با 
تزویر همراه اس���ت س���عی می کند برخی از اعمال خود را به جمهوری اسالمی و برخی را به 
دیگران نسبت دهد تا بلکه نزاع های مذهبی و فرقه ای بین شیعه و سنی و بین اقلیت های مذهبی 

و مسلمانان به وجود  آورد.«
چنان که توضیح داده شد واقعیت این است که جمهوری اسالمی برای ایجاد رعب و وحشت 
از یک طرف و بدنام کردن اپوزیسیون خود و توجیه جنایاتی که در کشور انجام می دهد دست 

به چنین جنایاتی زده بود. 
سیروس ناصری هم چنین در نامه  ی 4 نوامبر 1۹۹4 خود (A/49/514/Add.2) در پاسخ به گزارش 
نقض حقوق بشر کمیس���یون حقوق بش���ر در اکتبر 1۹۹4 دوباره مدعی می شود که در نتیجه ی 
تحقیقات دقیق مقامات جمهوری اسالمی »بمب گذاری در حرم مطهر امام رضا در مشهد در 
20 ژوئن 1۹۹4 و ترور روحانیون مسیحی ایرانی« توسط مجاهدین خلق انجام گرفته است. وی 
در ارتباط با موارد مطرح ش���ده در گزارش کمیسیون مبنی بر دست داشتن سرویس های امنیتی 
جمهوری اسالمی در ترور های خارج از  کشور و به ویژه ترور بختیار، رستوران میکونوس، کاظم 
رجوی، نقدی و ... می گوید: »جمهوری اسالمی هیچ اطالعی در ارتباط با قتل افراد مربوطه 
ندارد.« او به همین هم بسنده نمی کند و مدعی کشورهای اروپایی شده و اضافه می کند:  »با 
این حال، حفاظت از جان، مال و ش���أن و منزلت ش���هروندان دیگر کشورها به عهده ی دولت 
کشور محل اقامت، می باشد.« یعنی دولت های اروپایی بایستی پاسخ گو باشند  که چرا افراد در 

کشورشان توسط جوخه های ترور دولت جمهوری اسالمی کشته شده  اند!
وی در ادامه می گوید: »دولت جمهوری اس���المی ایران، به نوبه ی خود از کش���ورهای مربوطه 
می خواهد که تحقیقات مناسبی در این زمینه انجام داده و عامالن این جنایات را تعقیب کنند«. 
ناصری در ادامه می افزاید »عالوه بر این، ارگان های جمهوری اسالمی ایران و مقامات مربوطه 
آماده ی گسترش همکاری کامل خود در شناسایی محرکین چنین اعمال تروریستی هستند.« او در 
1- http://www.iranianuk.com/article.php?id=33004
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ادامه ضمن انکار نقش جمهوری اسالمی در این ترورها مدعی  می شود »برخی از   کارشناسان 
معتقدند س���ازمان های تروریس���تی چنین عملیات هایی را در این کشورها، با دو هدف انجام 
داده اند، از بین بردن عناصر ناراضی و اخالل در روابط جمهوری اس���المی با دیگر  کشورها و 

ضربه زدن به اعتبار نظام جمهوری اسالمی و روابط خارجی این کشور«. 

 دول���ت جمهوری اس���المی روز 24 ژانویه 1۹۹1 در پاس���خ به تلگرام مورخ 12 دس���امبر 1۹۹0 
آموس واکو، گزارش���گر ویژه ی اعدام های خودس���رانه و شتاب زده می گوید: »هیچ اقدامی در 
رابطه با متهمان، بدون دستور دادگاه صالحیت دار و بررسی حکم توسط مقام قضایی مناسب، 
انجام نگرفته است.« در همین پاسخ، دولت تأکید می کند  که »هیچ  برگه ی قضایی حاکی از 
اعدام شدن« امیر تعاونی گنجی، مسعود کشاورز، داوود سلحشور، حسن ساالری حاجی آبادی، 

حسن صفاران، مهدی بلورفروش و رویا بختیاری وجود ندارد! 1
این در حالی است که امیر تعاونی و داوود سلحشور در اوین و مسعود کشاورز در   گوهردشت 
و در جریان کش���تار تابستان ۶۷ به دار آویخته شدند. در پاس���خ دولت، آگاهانه نام علی رضا 

ساالری حاجی آبادی به حسن تبدیل و اعدام او تکذیب شده است.  

دولت جمهوری اس���المی در پاس���خ به تلگرام س���وم ماه مه 1۹۹1 س. آموس واکو  گزارشگر 
ویژه ی اعدام های خودس���رانه و شتاب زده راجع به سرنوشت حسن ذوالفقاری و بشار شبیبی، 
 از اس���اس منکر وجود چنین افرادی می شود. گزارش���گر ویژه در پاراگراف 2۹1 گزارش خود

 E/CN.4/1992/30 می نویس���د: »طبق اطالع، آقایان ذوالفقاری و ش���بیبی در میان گروهی از 
رزمندگان سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و هنگام عملیات نظامی در نوار مرزی عراق در 
روز 2۵ مارس 1۹۹1 در همان حدود راه خود را گم کرده بودند. گفته می شود که ایشان زندانی 

شده اند و یکی از آن ها زخمی شده است.« 
دولت جمهوری اس���المی در روز 11 نوامبر 1۹۹1 در پاس���خ خود به گزارش���گر ویژه می گوید:  
»نتیجه ی تحقیقات هیچ نشانی از بازداشت یا محکومیت قضایی آنان را نشان نداد. به عالوه 
ش���هری که گفته می شود در آن اسیر شده  بودند، در شمال عراق واقع است و از زمان برقراری 
آتش بس بین ایران و عراق، هیچ گونه عملیات نظامی توسط نیروهای نظامی ایران انجام نشده 
و، برخالف ادعای منبع اطالعات، هیچ کس اسیر نشده است. هم چنین اظهار شده بود که گروه 
تروریس���تی که گفته شده این اشخاص به آن تعلق داشته اند، مرتکب بسیاری کشتارهای فردی 
و جمعی، نه فقط درون ایران بلکه در میان جمعیت ش���یعه و  کرد عراق نیز شده و دوشادوش 
 1- 30/1992/4. E/CN  2۹۷ پاراگراف  
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نیروهای عراقی در ارتکاب کشتارهای غیرقضایی شرکت داشته  است.« 1
این در حالی است که حسن ذوالفقاری و بشار شبیبی توسط نیروهای »یه کتی« وابسته به جالل 
طالبانی در شمال عراق دستگیر و به جمهوری اسالمی تحویل داده شدند. این دو پس از تحمل 

شکنجه های وحشیانه در سال ۷1 در زندان اوین اعدام شدند. 

نمونه های فوق نشان گر بخش کوچکی از صدها   گزارش خالف و غیرواقعی نماینده  ی دائمی 
جمهوری اس���المی در ژنو به نماینده ی ویژه  و  کمیسیون حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری 

هاشمی رفسنجانی است. 
نماینده ی ویژه در جریان سفر سوم خود به ایران که از ۸ تا 14 دسامبر 1۹۹1 صورت گرفت در 
گزارش 2 ژانویه ی 1۹۹2 (E/CN.4/1992/34) به دیدار خود با معاون »سازمان کشف و تحقیق 

جرائم« اشاره کرده و می نویسد: 
»نماینده ی ویژه چندین بار درخواس���ت کرد از بازداشتگاه های واقع در به اصطالح کمیته ی 
مرکزی تهران، که با عنوان کمیته ی مشترک یا زندان توحید نیز از آن یاد می شود، و در بسیاری از 
شهادت های دریافتی به آن اشاره شده، بازدید  کند. به او  گفته شد  که چنین زندانی وجود ندارد و 
واژه ی »کمیته ی مشترک«، برای بازداشتگاه ساواک، پلیس مخفی رژیم سابق، به کار می رفت. 
با این همه، وقتی او بر بازدید از این محل اصرار ورزید، توسط آقای تاب، معاون کشف و تحقیق 
جرائم، به حضور پذیرفته شد. آقای تاب به وی اطالع داد که طی انقالب، ساختمان قدیمی 
کمیته  ی مشترک خراب و ساختمان جدیدی به نام کالنتری شماره ی 2 به جای آن بنا شد. این 
ساختمان به طور عمده به امور اداری پلیس اختصاص دارد و هیچ کس را برای بازرسی به آن 
نمی آورند، مگر در موارد بسیار خاص، از قبیل جعل گذرنامه یا اسکناس یا دستبردهای جزیی... 
در پاس���خ به یک سؤال نماینده ی ویژه، وی گفت که واژه ی زندان توحید برایش ناآشناست و 

قاطعانه وجود هرگونه زندان در مرکز تهران را تکذیب کرد.«

با آن که زندان کمیته ی مشترک )زندان توحید( پس از انقالب یکی از بزرگ ترین و مخوف ترین 
شکنجه گاه های نظام جمهوری اسالمی بود و هزاران نفر زندانی در آن جا شکنجه شده و ده ها 
تن از آن ها با نماینده ی ویژه مالقات کرده بودند اما نماینده ی نظام جمهوری اس���المی منکر 
وجود چنین زندانی ش���ده و مدعی می شود که حتا ساختمان آن نیز در دوران انقالب خراب 
و به جایش کالنتری ش���ماره ی 2 بنا شده است. این در حالی است که زندان مزبور تا سال ۸1 
شکنجه گاه اصلی وزارت اطالعات در تهران بود و سیدمحمد خاتمی در ۸ بهمن ۸2 با تغییر 
1-E/CN.4/1992/30 2۹۸ پاراگراف  
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کاربری، زندانی را که مدعی بودند در دوران انقالب س���اختمان آن خراب شده و به جایش 
»کالنتری دو« بنا شده تبدیل به »موزه ی عبرت« کرد و جنایات رژیم شاهنشاهی در این زندان 

را به تماشای عموم گذارد!
در همین دیدار علی محمد بش���ارتی معاون وزیر امورخارجه به نماینده ی ویژه می  گوید: »پنج 
سال در دوران شاه زندانی شده، یک سال این مدت را در حبس انفرادی به سر برده و تحت 
شکنجه های وحش���یانه قرار گرفته بود.« او ابراز تأسف کرد که در طول آن سال ها نه کمیسیون 
حقوق بش���ر و نه هیچ  ارگان بین المللی دیگر هیچ اقدامی جه���ت تحقیق در باره ی جنایات و 

شکنجه یی که در این کشور صورت می گرفت ننمود. 
ذکر این نکته ضروری است که بشارتی به عنوان اولین رئیس بخش اطالعات سپاه پاسداران 
و یکی از   گردانندگان گروه »قنات« در جهرم که در دستگیری، ربایش، شکنجه و قتل فعاالن 
سیاسی فعال بوده، خود یکی از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر در ایران است. او حتا در مورد 
مدت زندانش در دوران شاه نیز به نماینده ی ویژه دروغ می گوید. بشارتی بنا به اسناد موجود 
و حتا خاطرات خود تنها دو س���ال و س���ه ماه از اردیبهشت ۵3 تا مرداد ۵۵ زندان بوده  است1 
و سپس با قول همکاری با ساواک و گرفتن کد ویژه برای نفوذ در گروه های سیاسی از زندان 
آزاد شده است. در ارتباط با ادعای کذب دیگر وی نیز بایستی اضافه کرد که هیأت صلیب  سرخ 
بین المللی در سال ۵۶ از زندان های ایران بازدید به عمل آورد و باعث ایجاد تسهیالت زیادی 
برای زندانیان شد. سازمان عفو  بین الملل اقدامات گسترده ای در محکومیت نقض حقوق بشر 
در ایران کرد. در سال 1۹۸0 کورت والدهایم دبیرکل وقت ملل متحد،کمیسیون تحقیق و بررسی 
جنایات رژیم شاه را تشکیل داد اما دولت جمهوری اسالمی هیچ همکاری با کمیسیون نکرد. 
عالوه بر این تا دهه ی هش���تاد میالدی مکانیزم نماینده ی ویژه و  گزارشگران و گروه های کاری 
موضوعی برای بررسی و گزارش نقض حقوق بشر در کشورها ایجاد نشده بود و ادعای این که 
مکانیزم های مزبور در دوران شاه تالشی برای بازدید از زندان ها به عمل نمی آوردند بی اساس 

است.   

اسماعیل شوشتری وزیر دادگستری در دیدار با نماینده ی ویژه می گوید: 
»در قانونی که جاری است، ضرورت دفاع وکیل مدافع از متهم تصریح شده است، وگرنه حکم 
دادگاه اعتبار ندارد. متهم می تواند درخواست کند فردی که دارای پروانه ی وکالت است از وی 
دفاع کند. اگر متهم وکیل مدافع انتخاب نکند، دادگاه این کار را انجام می دهد. تاکنون داشتن 
وکیل مدافع در دادگاه های نظامی و انقالب الزامی بود، ولی نه در دادگاه های مذهبی، در حالی 

1- عبور از شط شب، خاطرات علی محمد بشارتی، تدوین احمد رشیدی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، بهار ۸3، صفحه ی 14.
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که اکنون در دادگاه ویژه روحانیت نیز آوردن وکیل الزامی شده است.« 
ادعاهای کذب شوشتری در حالی صورت می گیرد که وی یکی از اعضای هیأت کشتار سال ۶۷ 
بود. اعضای هیأت مزبور با چند پرسش و پاسخ ساده، بدون آن که زندانی از ماهیت سؤاالت 

باخبر باشد طی چند دقیقه، حکم به اعدام وی  می دادند. 
مقامات در دیدار با گالیندوپل در جریان س���فر س���ومش به ایران ت���ا آن جا پیش می روند  که 
برای تکذیب موارد اعالم ش���ده و فریب نماینده ی ویژه به دروغ برعلیه اخبار انتشار یافته در 
روزنامه  های به شدت کنترل شده ی داخلی نیز موضع می گیرند. نماینده ی ویژه در پارگراف 40۸ 

گزارش E/CN.4/1992/34 خود می نویسد: 
»در ضم���ن، مقامات دولت درباره ی دقت اطالع���ات مندرج در مطبوعات ایران ابراز تردید 
می کردند. به گفته ی آنان روزنامه ها جزئیات اعدام های خیالی را با هدف بازداشتن متخلفان 
بالقوه چاپ می کنند. نماینده ی ویژه این توجیه را نمی پذیرد و ارقام نقل ش���ده در مطبوعات 
ایران را معتبر می شمرد. این ارقام به دقت در تمام طول سال گردآوری شده اند.1 گاه از آن رو در 
صحت این ارقام شک می کنند  که دربرگیرنده ی آمار تکراری است، زیرا رسانه ها یک بار حکم 
محکومیت را گزارش می کنند و سپس، پس از اجرای حکم، اسامی را تکرار می کنند. ارقام یاد 
شده در باال شامل موارد تکراری نیست، زیرا اسامی و اماکن به دقت ثبت و مقابله   شده اند.«

س���یروس ناصری در مالقات با گالیندوپل به گنجاندن قتل شاهپور بختیار و منشی او، سروش 
کتیبه، در اولین یادداشت به شدت اعتراض کرد. گالیندوپل به نقل از او می نویسد:  »او گفت 
دولت ایران این قتل ها را محکوم کرده است و کوچک ترین شاهد غیرمستقیمی مبنی بر شرکت 

E/CN.4/1992/34 ».مقامات ایرانی در آن ها وجود ندارد

از سال 1۹۹1 تا سال 1۹۹۶ دولت جمهوری اسالمی به علت شکست تالش هایش برای حذف 
نظارت بر وضعیت حقوق بش���ر در در ایران، حاضر به دعوت از نماینده ی ویژه و  گزارشگران 
موضوعی به ایران نمی شود و سطح همکاری خود با گالیندوپل را نیز پایین می آورد. تا این که در 
1 آگوست 1۹۹۵ موریس دنبی کاپیتورن به جای رینالدو گالیندوپل که در 2۸ مارس 1۹۹۵ استعفا 
داده بود انتخاب می شود. در این سال دولت جمهوری اسالمی به نماینده ی ویژه اجازه می دهد 

تا از کشور دیدار به عمل آورد. 
دولت جمهوری اسالمی که به خاطر دادگاه متهمان قتل بختیار در پاریس و دادگاه میکونوس که 

1-اخبار مندرج در مطبوعات ایران و ارائه ی لیست  اعدام شدگان و ... توسط سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در اختیار نمایندگان 
ویژه قرار می گرفت.  
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در جریان بود و نیز  کشته شدن کشیش های مسیحی به دست عوامل وزارت اطالعات به شدت 
تحت فشار قرار گرفته بود با دعوت از نماینده ی ویژه جدید و گزارشگران موضوعی تالش کرد 
تا از سطح انتقادات کاسته و این گونه وانمود کند چنان چه در چند سال گذشته به نماینده ی ویژه 
اجازه ی دیدار از کشور را نداده به خاطر گزارش های ناعادالنه و جانب دارانه ی او بوده است! 

هم چنین در سودای آن بود که اهداف خود را با انتخاب نماینده ی ویژه پیش ببرد. 

نمایندگان دولت جمهوری اسالمی در جریان بازدید عبدالفتاح آمور نماینده ی ویژه ی »بردباری 
مذهبی« در دس���امبر 1۹۹۵ ترتیب مالقات پنج س���اعته ی بتول وافری کالته، مریم شهبازیان، 
فرحناز انامی با او را دادند تا آن ها مدعی شوند به دستور مجاهدین خلق کشیش های مسیحی 
را به قتل رسانده اند. این  ادعاها بار دیگر از سوی والیتی وزیر امورخارجه تکرار شد؛ اما این 
ترفند با شکست مواجه شد و نماینده ی ویژه به نقل از اعضای سازمان های غیردولتی گزارش 
داد که قتل این سه کشیش توسط دولت انجام گرفته و دادگاه برگزار شده برای سه زن ادعایی 

فرمایشی بوده است. 
پس از انتخاب کاپیتورن هم چنان دولت جمهوری اسالمی به ارسال اخبار نادرست و پاسخ های 
غیرواقعی به موارد نقض حقوق بشر در ایران ادامه داد. سیروس ناصری در تاریخ 20 اکتبر 1۹۹۵ 
با ارسال نامه ای به کاپیتورن  (A/50/661)ضمن تکذیب اعدام سعیدی سیرجانی مدعی شد که با 
توجه به کالبدشکافی انجام گرفته و براساس گزارش پزشکی مرگ وی ناشی از بیماری داخلی 

)قلب / تنفس و گسترش بیماری عروق خونی و عوارض آن( بوده است. 
سه سال بعد در جریان قتل های زنجیره ای مشخص شد  که سعیدی سیرجانی در یکی از خانه  های 
امن وزارت اطالعات از طریق اس���تعمال شیاف حاوی پتاسیم که باعث ایجاد سکته ی قلبی 

می شود به قتل رسیده بود. 
سیروس ناصری در نامه ی 2۹ ژوئیه 1۹۹۶ خود به کاپیتورن در مورد ترور زهرا رجبی و عبدالعلی 

مرادی مدعی شد: 
»مداخله ی دولت جمهوری اس���المی ایران در مرگ این دو نفر بی اساس است. الزم به تذکر 
است که سازمان به اصطالح مجاهدین خلق که سازمانی تروریستی است، همیشه سعی دارد که 

سیاست واضح پاک سازی درونی خود را به گردن دیگران بیاندازد.« 
در حالی که کاپیتورن در گزارش 1۵ اکتبر 1۹۹۷ خود (A/52/472) به مجمع عمومی اظهار می کند  
که کپی حکم صادر شده از سوی شعبه ی هفت دادگاه جنایی استانبول را که توسط قاضی ایهان 
اونال Iyhan Onal در تاریخ 24 ژانویه ی 1۹۹۷ صادر شده، دریافت کرده است. در حکم مزبور 
آمده است رضا برزگرمعصومی، شهروند ایرانی متولد ارومیه به اتهام شرکت در قتل عمد زهرا 
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رجبی و علی پناه مرادی به س���ی و دو سال و شش ماه حبس با اعمال شاقه محکوم می شود. 
بر اساس حکم صادره، رضا معصومی در اعتراف خود اظهار داشته است که او تحت آموزش 
سرویس های اطالعاتی ایران و بطور خاص سعید چوب تراش )اصغر(، رحیم افشار )رسول(، 
حاج قاسم )زرگرپناه( و جالل )محسن کارگرآزاد( که برنامه ریزی و اجرای قتل های انجام گرفته 
در 20 فوریه ی 1۹۹۶ در محله ی فاتح حومه ی شهر استانبول را به عهده داشتند، قرار داشته است.  
در گزارش مقدماتی کاپیتورن به مجمع عمومی سازمان ملل که در تاریخ 23 سپتامبر 1۹۹۸ توسط 
دبیرکل ملل متحد ارائه شده، آمده است که دادگاه تجدید نظر ترکیه حکم صادره را مورد تأیید 

قرار داده است. 
دولت جمهوری اس���المی قبل از س���فر کاپیتورن به ایران در 1۹۹۶، سیزده تن از اعضای سابق 
مجاهدین را که در اروپا به خدمت اش در آمده بودند در یک مالقات دس���ته جمعی به دیدار 
نماینده ی ویژه می برد تا ذهن نماینده را پیش از س���فر به ایران از بررسی نقض حقوق توسط 
دولت جمهوری اس���المی به بررس���ی نقض حقوق بشر توسط اپوزیس���یون جمهوری اسالمی 
برگرداند. پس از مدتی دو نفر از  کس���انی که به دیدار کاپیتورن رفته بودند در دیدار با او و در 
نامه های مکتوب پرده از توطئه ی دولت جمهوری اسالمی و چگونگی  بسیج شان برای مالقات 

با نماینده ی ویژه برداشتند. 
در دوران رفسنجانی هم چنین سیلی از اطالعات دروغ توسط دولت جمهوری اسالمی به گروه  

کار ناپدیدشدگان قهری و ناخواسته راجع به افراد سرازیر می شود. 
برای مثال گروه کار مزبور در پاراگراف 20۶ گزارش خود به چهل و هشتمین اجالس کمیسیون 
حقوق بشر  E/CN.4/1992/18می نویسد:  »در نامه ای به تاریخ 1۴ دسامبر 1۹۹0 که توسط گروه، 
بعد از آخرین نشس���ت در س���ال 1۹۹0، دریافت شد، دولت جمهوری اسالمی ایران پاسخ خود 
درباره ی دویست و شصت و پنج مورد را ارسال داشت. در دویست و چهل و هفت مورد، پاسخ 
این بود که فرد، شناسایی نشده یا این که اطالعات داده شده برای شناسایی فردی که ادعا شده 
ناپدید گردیده، ناکافی بوده است. در پانزده مورد، دولت،گروه کار را مطلع ساخت که فرد مرده 
است. پاسخ دولت در رابطه با دو مورد این بود که فرد در ایران زندگی و  کار می کند. بدون این 
که بگوید محل زندگی او کجاس���ت. برای یک مورد باقی مانده، دولت گفت که فرد در عراق 

اسیر جنگی است.«
ف���ردی که دولت مدعی بود در ایران زندگی و  کار می کند علی رضا رجایی بود که در کش���تار 
۶۷ اعدام ش���د و یا یکی از  کس���انی که مدعی بود مورد شناسایی واقع نشده محمود حسنی 
بود که الجوردی از بس���تگان نزدیکش بود و در  کش���تار ۶۷ اعدام ش���د. در مواردی دولت 
جمهوری اسالمی با فریب کاری مدعی شده بود که فرد به اتهام حمل مواد مخدر در زندان به سر 
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می برد، یا اطالعاتی در مورد فردی که فامیلی او  کمی شباهت به فرد یادشده داشت داده بود. 

دوران سید محمد خاتمی
 13۸۴- 13۷۶ خورشیدی

در دوران خاتمی تالش می ش���ود با دادن و عده و وعید، هم دل نماینده ی ویژه و گزارشگران 
موضوعی را به دست آورند و هم از دادن اجازه به آن ها برای دیدار از  کشور خودداری کنند. 

هدف اصلی دولت خاتمی پایان دادن به نظارت دستگاه های حقوق بشری بر وضعیت نابسامان 
حقوق بشر در ایران و قطع مأموریت نماینده ی ویژه است. در این راه از به  کار بردن هیچ ابزاری 

کوتاهی نمی کنند. 
ریاست هیأت نمایندگی دولت خاتمی در ژنو را علی خرم به عهده داشت که در »میزگرد علمی 
رعایت اعالمیه ی اسالمی حقوق بشر 1۹۹0 توسط کشورهای اسالمی« در مردادماه 13۸۹ اعالم 
داشت که »شاید جمهوری اسالمی ایران جزء وفادارترین کشورهای اسالمی به این اعالمیه بوده 

است.« 1

کاپیت���ورن در گزارش مقدماتی 1۵ اکتبر 1۹۹۷ خود (A/52/472) به  مجمع عمومی ضمن بیان 
تمایلش برای دیدار دوباره از ایران به تماس اش با دولت خاتمی که به تازگی به قدرت رسیده 
بود اش���اره کرده و می نویسد مقامات دولتی به اطالع او رسانده اند که به خاطر تشکیل دولت 
عماًل فرصتی نداش���ته اند که مسئله ی دعوت از او را مورد بررسی قرار دهند. بررسی دعوت از 
او تا آوریل 2002 که مأموریت نماینده ی ویژه تمام شد ادامه داشت و هم چنان دولت خاتمی به 

بهانه های گوناگون از پذیرش او سرباز زد. 
دولت خاتمی در سال 1۹۹۸ در یک سیاست فریب کارانه با هیاهو و جنجال از مری رابینسون 
کمیس���ر عالی حقوق بشر برای افتتاح »ششمین کارگاه آموزشی حقوق بشر در منطقه ی آسیا و 
اقیانوسیه« که در تهران برگزار می شد دعوت به عمل آورد تا ضمن داشتن ژست همکاری با 
کمیساریای عالی حقوق بشر از بار منفی عدم دعوت از نماینده ی ویژه و  گزارشگران موضوعی 
برای بازدید از کشور بکاهد. حضور مری رابینسون در کشور رسمی بود و وی مأموریتی برای 

مشخص کردن وضعیت حقوق بشر در ایران و تهیه ی گزارش در مورد آن نداشت.  
دولت خاتمی به جای دعوت از نماینده ی ویژه برای دیدار از  کشور و زندان ها، مرتضی بختیاری 
رئیس س���ازمان  زندان ها و دادس���تان انقالب سابق خراس���ان را که به تازگی به جای اسدالله 
الجوردی به این س���مت انتخاب شده بود به ژنو گسیل می دارد. نماینده ی ویژه در گزارش 23 
1- http://www.humanrights-iran.ir/news-17108.aspx
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سپتامبر 1۹۹۸ خود به مجمع عمومی از دیدار خود با وی گزارش می دهد.
بختیاری که در دولت احمدی نژاد اس���تاندار خراس���ان جنوبی و سپس وزیر دادگستری شد به 
عنوان یک چهره ی تازه به نماینده ی ویژه معرفی ش���د و در راستای سیاست »وعده و وعید« 
ضمن ارائه ی یک برنامه ی غیرواقعی مبنی بر »ایجاد یک برنامه ی پنج ساله ی توسعه« برای 
سازمان زندان ها، آمادگی این نهاد را برای تدوین یک قانون جدید برای اداره ی زندان ها که در 

برگیرنده ی قوانین استاندارد ملل متحد و بازپروری زندانیان باشد اعالم کرد. 
وی در پاسخ به پرسش نماینده ی ویژه در مورد مراکزی که تحت نظر سازمان زندان ها نیستند 
و در آن جا زندانیان مورد بدرفتاری قرار می گیرند می گوید: »گروه ضربت عالی رتبه  ای که خود 
یکی از اعضای آن است در قوه ی قضاییه به منظور »ریشه کن کردن مراکز بازداشت غیرقانونی« 
تشکیل شده است«. وی هم چنین بدرفتاری با زندانیان را » ضداسالمی« اعالم کرده و اظهار 
می دارد: »با هر شخصی که تحت هر عنوانی بازداشت و یا زندانی می شود می بایستی مطابق 

قانون رفتار  کرد.«
وقایع بعدی اتفاق  افتاده در زندان های جمهوری اسالمی، به ویژه شکنجه ی فهمیه دری نوگورانی، 
همسر سعید امامی و متهمان قتل های زنجیره ای در »زندان ها« و »بازداشتگاه ها« یی که تحت 

نظر سازمان زندان ها نبودند بطالن هر دو ادعای بختیاری را به اثبات رساند. 
کاپیتورن هم بالفاصله متوجه دروغ پردازی بختیاری شده و در گزارش 1۸ ژانویه ی 2000 خود به 
کمیسیون حقوق بشر می نویسد: »در گذشته، به نماینده ی ویژه اطالع داده شده بود که همه ی 
زندان ها در ایران زیر نظر س���ازمان زندان ها اداره می ش���وند...« وی سپس گزارش می دهد  که 
»رس���انه های بین المللی مصاحبه ای با یکی از سردبیران نش���ریه ای که در سال 1۹۹۹ دستگیر 
شده داشته  اند. وی گفته  است که در قسمتی از اوین که توسط وزرات اطالعات اداره می شود 
نگهداری می شده و متعاقب تظاهرات دانشجویی وی دوباره به مدت سه ماه دستگیر شده و در 

زندان توحید وزارت اطالعات به سر برده.«
در س���ال 1۹۹۹ دولت خاتمی به منظور پیش برد سیاس���ت وعده و وعید خود به اطالع گروه 
کاری مفقودین قهری و ناخواسته، رساند  که از سفر هیأت این گروه به ایران استقبال می کند. اما 
علی رغم  پی گیری های این نهاد و تأکیدات مجمع عمومی و  کمیسیون حقوق بشر دولت خاتمی 
حاضر به اجرایی کردن این دعوت نشد. فشارها باعث شد تا دولت قول دهد که در سال 2004 

این هیأت را به ایران دعوت خواهد کرد اما باز هم از انجام آن سرباز زد. 
در دوران خاتمی نیز هم چنان نمایندگان دولت به سیاست فریب و دروغ اتکا ورزیده و ضمن 
عدم پذیرش مسئولیت دولت در نقض حقوق بشر به انکار موارد مطرح شده از سوی نماینده ی 

ویژه می پردازند. 
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نماین���ده ی ویژه در اس���فند ۷۵ از دولت جمهوری اس���المی در ارتباط با سرنوش���ت عباس 
نوایی روشن دل، محل بازداشت و دالیل دستگیری او سؤال می  کند. دولت جمهوری اسالمی 
در 30 خرداد 13۷۶ در حالی که بیست و هشت روز از پیروزی خاتمی در انتخابات دوم خرداد 
می گذرد در پاسخ می گوید که نزد پلیس ایران هیچ پرونده ای از او و محل بازداشتش به دست 

نیامده است. 
این در حالی اس���ت که وی توس���ط وزارت اطالعات دس���تگیر و در جریان پروژه ی »حذف 

فیزیکی مخالفان« به قتل رسیده بود. 
نماینده ی ویژه، گزارشگر ویژه ی  اعدام های فراقضایی، خودسرانه و شتاب زده، گزارشگر ویژه 
ب���رای ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان و گزارش���گر اس���تقالل قضات و وکال با 
انتخاب خاتمی به عنوان رئیس جمهور در دوم خرداد 13۷۶ در تاریخ 12خرداد 13۷۶ با ارسال 
درخواست فوری مشترک کم س���ابقه ای (A/52/472) ضمن اظهار نگرانی راجع به دستگیری 
و بدرفتاری نس���بت به فرج س���رکوهی خواستار مشخص ش���دن وضعیت او می شوند. دولت 
جمهوری اسالمی با تکرار دروغ هایی که قبالً  سرهم بندی کرده بود، در تاریخ 2۶ تیرماه 13۷۶ 

در حالی که هنوز خاتمی رسماً مسئولیت دولت را به عهده نگرفته بود مدعی می شود: 
»همان طوری که سرکوهی در مصاحبه ی مطبوعاتی خود اظهار داشت وی در ماه نوامبر 1۹۹۶ 
)آبان ٧۵( تهران را به مقصد آلمان ترک کرد. بنابراین هر اتهامی در مورد بازداشت وی در این 
دوره  بی اساس است. وی دوم فوریه ی 1۹۹٧ به اتهام جاسوسی و تالش برای خروج غیرقانونی 

از کشور دستگیر شده است...«
این  ادعاها در حالی صورت می گیرد که فرج سرکوهی در آبان ۷۵ در فرودگاه مهرآباد دستگیر 
و به جای او خس���رو براتی یکی از عامالن قتل های سیاس���ی و از مأموران وابسته به وزارت 
اطالعات که بعدها در جریان قتل های زنجیره ای دس���تگیر شد به آلمان فرستاده می شود. در 
دوره ی یادشده فرج سرکوهی در بازداشت گاه وزارت اطالعات تحت شکنجه بود و مأموران 
پس از شکست در پیش برد سناریوی تنظیمی خود، او را مجبور می کنند که در فرودگاه حاضر 
شده و مدعی شود که طی این مدت در خارج از  کشور به سر برده و تالش می کرده به کانادا سفر 
کند. فرج سرکوهی پس از خارج از کشور و عضویت در انجمن قلم بین المللی با انتشار  کتاب 
داس و یاس و در سخن رانی های متعدد خود بارها به دروغ پردازی ها و سناریوسازی های دولت  

جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد. 

نماینده ی ویژه در گزارش 21 س���پتامبر 1۹۹۹  (A/54/365)خود در مورد پاسخ دولت خاتمی به 
درخواست اقدام فوری مشترک نماینده ی ویژه و گروه کاری مفقودین قهری و ناخواسته، مورخ 
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4 نوامبر 1۹۸۸ در مورد سرنوش���ت پیروز دوانی می گوید: »من باید به اطالع شما برسانم که 
سازمان ها و مقامات مربوطه هیچ ردی از پیروز دوانی به دست نیاورده اند. موضوع او در دست 

بررسی است و چنان چه به نتیجه ای رسید بالفاصله به اطالع شما خواهد رسید.« 
چنان چه مالحظه می ش���ود زبان به کار رفته در پاسخ ها کمی تفاوت کرده وگرنه ماهیت پاسخ 
که مبتنی بر دروغ و  کتمان واقعیت و نپذیرفتن مسئولیت دولت است فرقی نکرده است. پاسخ 
دولت خاتمی در حالی است که در تاریخ فوق حتا در روزنامه های داخلی هم از قتل وی توسط 
وزارت اطالعات و به دستور غالم حسین محسنی اژه ای یاد  کردند. اژه ای در دولت احمدی نژاد 

به سمت وزیر اطالعات منصوب شد و در حال حاضر دادستان کل کشور است. 

دولت جمهوری اس���المی در پاسخ به اظهار نگرانی نماینده ی ویژه درمورد سرنوشت محمود 
صالحی اتهامات نادرستی را به وی منتسب می کند. نماینده ی ویژه در گزارش 10 آگوست 2001 

خود پاسخ دولت را به شرح زیر می آورد: 
»آقای محمود صالحی در ارتباط با    گروه تروریستی کومله تحت تعقیب قرار گرفته وبه ده ماه 
حبس محکوم شده و از سالمتی خوبی برخوردار است. وی تحت آزمایشات پزشکی گوناگون 

قرار گرفته و هرگونه بیماری وی را تکذیب می کند.« 
این در حالی است که محمود صالحی یک فعال کارگری عضو سندیکای خبازان سقز تنها به 
خاطر فعالیت سندیکایی دستگیر شده و به علت بیماری کلیوی از ضعف و ناتوانی شدیدی 

رنج می برد. 

کاپیتورن در گزارش 10 آگوس���ت خود به مجمع عمومی (A/56/150) پاس���خ نماینده ی دائمی 
دولت جمهوری اسالمی در ژنو به نامه ی مورخ ۵ آوریل 2001 خود در ارتباط با متهمان کنفرانس 

برلین را به شرح زیر می آورد: 
»بس���یاری از ایرانیان در کنفرانس برلین شرکت داش���تند، اما تنها هفده نفر از آن ها به دادگاه 
احضار شدند؛ از این هفده نفر تنها یازده نفر محکوم شناخته شدند و شش نفر تبرئه شدند؛ از 
یازده نفری که در دادگاه اولیه محکوم شناخته شده بودند، هفت نفر به قید وثیقه آزاد شده و در 
انتظار دادگاه تجدید نظر هستند؛ چهار نفر به اتهامات دیگری متفاوت از شرکت در کنفرانس 
برلین زندانی شدند. در نتیجه، من می خواهم تأکید کنم که هیچ کس در زندان برای شرکت در 

کنفرانس برلین نیست!«
چنان چه مشاهده می شود دولت خاتمی با چنین استدالل های سخیفی اصل موضوع را منکر 
می شود. در دوره ی خاتمی علی رغم درگیری هایی که بین جناح های مختلف رژیم وجود دارد 
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در عرصه ی بین المللی این دولت توجیه  گر سیاست های سرکوب گرانه ی قوه  ی قضاییه، سازمان 
اطالعات موازی و باندهای سیاه رژیم است. 

نمایندگان هم سو با خاتمی در مجلس ششم سعی کردند با تجربه ای که از مجلس سوم کسب 
کرده بودند به منظور هم سو نشان دادن خود با قوانین بین المللی و فریب نهاد های بین المللی، 
کنوانسیون های »ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز« و کنوانسیون 
»منع هرگونه تبعیض علیه زنان« را به تصویب مجلس برس���انند. آن ها در مجلس سوم هنگام 
تصویب کنوانس���یون حقوق کودک، با بکار بردن ترفندی اعالم داشته بودند »به شرطی آن را 
تصوی���ب می کنند  که راجع به مواد یا مقرراتی که مغایر با مقررات اس���المی و قوانین داخلی 
باش���د«، ملتزم نباش���ند و به این ترتیب هم به کنوانسیون پیوسته بودند و هم از اجرای مفاد  آن 
سرباز می زدند و هم چنان قوانین ضد  کودک را به مورد اجرا می گذاشتند. آن ها تالش داشتند 
با اضافه کردن قید مربوطه تمامی قوانین ضدبشری خود را اجرا کنند اما دعوای درونی جناح ها 
و به ویژه حساس���یت »مجازات های اس���المی و ش���رعی« و موضوع زنان باعث شد که این 
تالش به ثمر نرسد. مدافعان طرح »ضدشکنجه« افرادی چون محسن آرمین، هادی خامنه ای، 
احمد پورنجاتی، مجید انصاری، محس���ن میردامادی، محمد نعیمی پور و... خود پیش تر جزو 

شکنجه گران و یا گردانندگان دستگاه های امنیتی و زندان های نظام بودند. 

دولت خاتمی در حالی که هیچ یک از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان تغییری نکرده بود، با ذکر 
واژه هایی چون »عدالت جنسیتی« یا »رفع  تبعیض های جنسیتی« در برنامه ی چهارم کشور، 
تالش می کرد توجهات بین المللی را به خود جلب کند. این در حالی بود که ماده ی ۶03 قانون 
»مجازات اسالمی« به مرد مسلمان این اجازه را می دهد  که در صورت مشاهده ی همسر خود 

در حال زنا با مردی دیگر، هر دو را به قتل برساند. 
دول���ت خاتمی پس از  آن که با همکاری دولت های ناقض حقوق بش���ر در ماه آوریل 2002 به 
نظارت کمیسیون حقوق بشر و نماینده ی ویژه بر وضعیت حقوق بشر در ایران پایان دهد، بالفاصله 
از   گزارش���گر ان ویژه و   گروه های کاری کمیس���یون حقوق بشر دعوت عام کرد تا از   کشور دیدار  
کنند. اما در عمل به این دعوت هم پای بند نماند و تنها اجازه داد  گروه  کار »بازداش���ت های 
خودسرانه« از تاریخ 1۵ تا 2۷ فوریه ی 2003، گزارشگر ویژه در ارتباط با ترویج و حمایت از حق 
آزادی عقیده و بیان از تاریخ 4 تا 10 نوامبر سال 2003 از کشور دیدار به عمل آورند. در همین حال 
سفر برنامه ریزی شده ی گروه کار »مفقودین قهری و ناخواسته« که قولش را دولت خاتمی از 
سال 1۹۹۹ داده بود در فوریه 2004 صورت نگرفت و به جایش سفر   گزارشگر ویژه ی »حقوق بشر 
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مهاجران« به کشور در آن تاریخ عملی شد. 
دولت خاتمی برای کاهش بار منفی عدم پذیرش کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در آخرین 
ماه های حکومت خود اجازه داد  گزارشگر ویژه ی »خشونت علیه زنان« از 2۹ ژانویه تا ۶ فوریه 

200۵ از کشور دیدار  کند. 

دوران محمود احمدی نژاد 
13۸۹- 13۸۴ خورشیدی

دولت احمدی نژاد، همان سیاست دولت خاتمی را در برخورد با نهادهای بین المللی به شکل 
پیچیده تری ادامه داد. این دولت موفق شد با رایزنی های پشت پرده و از طریق متحدان  اش در 
بین کشورهای عضو کنفرانس اسالمی، آمریکای التین، و غیرمتعهد ها که پرونده ی سیاهی هم 
در نقض حقوق بش���ر داشتند، از مطرح شدن پرونده ی ایران در شورای حقوق بشر تا سال 2010 

ممانعت   کند. 
برخورد دوگانه ی نمایندگان دولت جمهوری اسالمی در اجالس بررسی ادواری جهانی پرونده ی 
نقض حقوق بش���ر در ایران در سال 2010 نمونه ی مشخص سیاس���ت دوگانه و فریب کارانه ی 

جمهوری اسالمی است.  
در این اجالس دولت جمهوری اس���المی از صد و هشتاد و نه پیش���نهاد ارائه شده در ارتباط 
با حقوق بش���ر به ایران، یک صد و یک پیش���نهاد را که غالباً تأییدآمیز و مثبت بود و با هدف 
»پیشنهادسازی« از سوی کش���ورهایی چون بولیوی، مالزی، ونزوئال، سودان، پاکستان، کوبا، 
زیمبابوه، لیبی و... ارائه شده بود پذیرفت. در مورد بیست و دو پیشنهاد، از جمله پیشنهادهایی 
که به مسائل مربوط به بهائیان ایران بر می گشت به دروغ مدعی شد در حال اجرا شدن است 
و پاسخ به بیست و دو پیشنهاد دیگر را هم به ماه ژوئن 2010 موکول کرد. چهل و چهار پیشنهاد 
را هم که اصلی ترین موارد در ارتباط با رعایت حقوق بش���ر در ایران هس���تند و به مش���کالت 
اصلی اشاره می کنند، به علت ضدیت شان با قوانین بین المللی نپذیرفت. به این ترتیب دولت 
جمهوری اسالمی نشان داد  که هیچ نوع پیشنهادی نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران 
را نخواه���د پذیرفت. در این اجالس تع���دادی از نمایندگان دولت ها از جمله بریتانیای کبیر، 
فرانس���ه، اتریش، استرالیا، برزیل و... حیرت خودشان را از رد پیشنهادات توسط ایران به دلیل 

»عدم سازگاری با حقوق بشر بین المللی« ابراز  کردند.
دولت جمهوری اسالمی ظاهراً صد و یک پیشنهاد را پذیرفته ، ولی در جای دیگری که پیشنهاد 
دقیق تر می شود، همان را نیز رد می کنند و در نهایت روشن نیست از این صد ویک پیشنهاد، کدام 
را پذیرفته  و کدام را رد کرده است. مثاًل یکی از پیشنهادهایی که مورد پذیرش جمهوری اسالمی 
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قرار گرفت موافقت با س���فر تمام گزارشگران ویژه به ایران است؛ در عین حال سفر   گزارشگر 
ویژه ی شکنجه به ایران را نپذیرفته  است. 

در همین اجالس، دولت جمهوری اسالمی در راستای اجرای سیاستی که از دوران خاتمی پی  
گرفته شده بود، سفر   گزارشگران ویژه برای بررسی اتفاقات بعد از انتخابات را به ایران رد کرد 
و به جای آن از سفر  خانم ناوی پیالی کمیسیر عالی حقوق بشر به ایران  استقبال کرد. سفری که 
جنبه ی تشریفاتی دارد و نه تحقیقی؛ و در سال 2011، دو سال پس از سرکوب خونین تظاهرات  
مردمی و دستگیری های گسترده و اعمال شکنجه های منجر به مرگ در بازداشتگاه ها و زمانی 

که به زعم مسئوالن نظام آب ها از آسیاب افتاده است.  
در دوران خاتمی نیز همین سیاست دنبال می شد. دولت وی به جای دعوت از نماینده ی ویژه 
کمیس���یون حقوق بشر   که مکرراً خواستار سفر به ایران بود، خانم مری رابینسون کمیسیر عالی 
حقوق بشر را دعوت کرد تا اجالس منطقه ای این نهاد در ایران را افتتاح کند و بعد از برداشته 
شدن نظارت کمیسیون حقوق بشر، از   گزارشگران موضوعی برای سفر به ایران دعوت  به عمل 

آورد. 
محمدجواد الریجانی رئیس هیأت اعزامی از سوی دولت جمهوری اسالمی در توجیه سیاست 
این دولت می گوید: »ایران همواره از آمدن گزارشگران حقوق بشر به ایران استقبال کرده است.« 
و در ادامه می افزاید: »گزارشگری امروز حقوق بشر از لحاظ متدلوژی دچار مشکل است. ما 
از زمان آیت الله یزدی اعالم کرده ایم که گزارشگران می توانند در ایران بیایند. ما حرف مان این 
است که گزارشگری باید حرفه ای باشد نه تبلیغاتی. ما می گوییم روش بررسی این گزارشگران 

منطقی نیست.«1
الریجانی هم چنین در ارتباط با عدم رعایت حقوق بهاییان در دورانی که حمالت سازمان دهی  
شده و سیستماتیک حتا خانه و   گورستان بهایی ها را هدف قرار داده مدعی شد:  »رفتار ایران 
با بهایی ها مبتنی بر حقوق شهروندی است. جمهوری اسالمی ایران بهائی ها را به عنوان یک 
اقلیت دینی نمی شناسد اما در چارچوب قوانین شهروندی با آن ها رفتار می کند و آن ها از همه ی 

حقوق شهروندی برخوردارند.« 2
الریجانی با رد ادعاهای مطرح شده از سوی جامعه ی جهانی و بهایی ها در شواری حقوق بشر 
گفت: »در آن جا ما به طور مس���تدل به این ادعاها پاس���خ دادیم. جمهوری اسالمی از فعالیت 
فرقه ای بهائی ها جلوگیری می کند؛ این رویه در باره ی همه ی فرقه ها صادق است. حتا اگر یک 

گروه شیعه هم باشد   که رفتار فرقه ای داشته باشد ما با آن هم برخورد می کنیم.« 3
1-http://www.khabaronline.ir/news-70223.aspx

2-پیشنی.
3- پیشنی.
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از جمله پیش���نهاداتی که دولت جمهوری اس���المی به خاطر »عدم س���ازگاری با حقوق بشر 
بین المللی« نپذیرفت، می توان به اعدام کودکان زیر هجده سال اشاره کرد. 

دولت جمهوری اس���المی مدعی شد اساسًا  در ایران کودکان زیر هجده سال اعدام نمی شوند 
بلکه قصاص می شوند و قصاص هم حق خانواده است و دولت نمی تواند از آن جلوگیری کند. 
این دولت سنگسار، شالق زدن و قطع عضو را هم شکنجه و یا مجازات تحقیرآمیز و غیرانسانی 

نمی داند بلکه آن را مجازات اسالمی و شرعی معرفی می کند. 
دولت جمهوری اس���المی نپذیرفت ک���ه »قانون مجازات« از حقوق تضمین ش���ده در میثاق  
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محافظت کند؛ به ویژه در مواردی که تعیین یا حذف جرایمی 
از جمله »جرایم علیه امنیت ملی« منجر به مداخله ی سیاسی می شود. این عنوان در حال حاضر 

برای محدود   کردن آزادی های بیان، تجمع و تشکل مورد استفاده قرار می گیرد.
این دولت »حذف یا اصالح همه ی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران در قوانین کشوری« 
و هم چنین »امضای پیمان رفع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان« را با »حقوق بشر بین المللی« 

ناسازگار دانست! 
جمهوری اسالمی از »توقف فوری اعدام زندانیان سیاسی« که موجب نگرانی هایی در مورد 
اعدام های قریب الوقوع شده بود، »اقدام فوری برای توقف شکنجه در بازداشتگاه ها و تحقیق 
در مورد ش���کنجه های ادعا ش���ده و تعقیب قضایی موضوع«، »تضمین آزادی فوری همه ی 
بازداشت شدگان غیرقانونی«، »تضمین استقالل نظام قضایی، صرف نظر کردن از دادگاه های 
جمعی و اجرای موثر حق دفاع«، »پایان دادن به محدودیت های ش���دید در مورد حق آزادی 
بیان، تجمع و تش���کل، و پایان دادن ب���ه آزار و اذیت و محاکمه ی روزنامه نگاران و وب الگ 
نویس���ان«، »محاکمه ی مقامات امنیتی که در شکنجه، تجاوز جنسی و قتل نقش داشتند« و 

...  به خاطر مغایرت با »حقوق بشر بین المللی« امتناع کرد. 

محمدجواد الریجانی نماینده ی دولت جمهوری اسالمی در تاریخ 1۸ نوامبر 2010 در کمیته ی 
سوم مجمع عمومی در ارتباط با کشته شدن ندا آقاسلطان، در جریان اعتراضات پس از انتخابات 
12 ژوئن 200۹ که تصاویر آن با موبایل های حاضر در محل ضبط و به سرعت در رسانه های جهان 
منتشر شد و هفته نامه ی تایم، لحظه ی جان سپردن وی را پربیننده ترین مرگ یک انسان در تاریخ 

بشریت معرفی کرد، مدعی می شود: 
»یک نکته ی غم انگیز این که یک مامور ام ای ۶ انگلیس که من می توانم اسم او را افشا کنم، در 
یک روز دوشنبه به ایران می آید و در همان روز در یک خیابان خلوت ندا آقاسلطان این دختر 
مظلوم را می کشد و در همان روز به انگلیس باز می گردد و موجی از فتنه و ابهام را در کشور ما 
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می پراکند.« 1
ادعای الریجانی در حالی است که پیش از او مقام های جمهوری اسالمی و رسانه های نزدیک 
به آن ها خبرنگار بی سی س���ی، سازمان های جاسوسی غربی، آرش حجازی)پزشک حاضر در 

محل(، آمریکا، سیا، سازمان مجاهدین خلق و ... را  متهم به قتل ندا کرده  بودند. 
عزت الله ضرغامی، یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و رئیس فعلی سازمان صدا و سیما، 
در تیرماه سال 13۸۸، تصاویر مربوط به کشته شدن ندا آقاسلطان را ساختگی دانست و گفت: 
»آن ها با اس���تفاده از نرم افزارها و تمام فن آوری های نوین خواس���تند چهار تا کوچه ی ایران را 
تحت پوشش قرار دهند   که بگویند این تمام خیابان های ایران است و بعد تمام شبکه های شان 
بسیج شدند و میز مخصوص ایران در رسانه های خود ایجاد  کردند و بی بی سی و سی ان ان، یک 
به یک برخی تصاویر ساختگی مثل مرگ همان خانم را به نمایش گذاشتند و بعد آقایی به نام 

آرش حجازی در این زمینه جوسازی کرد.« 2
اما چندی بعد صدا و سیمای تحت نظارت او چند فیلم  متضاد درباره ی کشته شدن ندا پخش 
کرد. در یک مورد قتل وی اقدامی ساختگی و خون های صورت وی مصنوعی عنوان شد و در 

دیگری سازمان مجاهدین خلق به عنوان مظنون این قتل معرفی شد. 3
مهدی کلهر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در اسفند ماه سال 13۸۸ گفت: »ندا آقاسلطان 
دختر ساده  ای بود و نمی د انست بعد از فیلمی که بازی می کند و در آن خودش را به مردن می ز ند 

در آمبوالنس واقعًا کشته می شود. آن هم به دست همین آقای پزشک  فراری به انگلیس.« 4
محمدرضا نقدی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، در این باره گفت: »شخصی از آمریکا خانمی 
را در جریان اغتشاشات اخیر تهران به قتل می رساند و رسانه های غربی فریاد می زنند که قاتل 

او حکومت ایران است.« ۵
حسن قدیری ابیانه سفیر جمهوری اسالمی در مکزیک در مصاحبه با سی ان ان اسپانیولی، ادعا 

کرد که »احتمااًل عامل قتل، سازمان سیا می باشد«. ۶
احمد خاتمی، امام جمعه ی موقت تهران در تیرماه س���ال 13۸۸ گفت: »در اغتشاشات اخیر، 
یک خانم کشته ش���د، اوباما برایش اشک تمساح ریخت و غرب معرکه گرفت. هر عاقلی که 

فیلمش را ببیند متوجه می شود کار خود اغتشاشگران است.« ۷

1- http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/KHII-8BC5B3/$File/full_report.pdf
2-http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=53948
3- http://www.youtube.com/watch?v=2rKJf7dVnMo
4- http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/02/100227_u02-kalhor-election.shtml
5- http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4932408,00.html
6-  http://blogs.abcnews.com/politicalpunch/2009/06/iranian-leaders-blaming-cia-protes-
tors-for-killing-neda.html
7-  http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=61981
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خبرگزاری رس���می ایرنا وابسته به دولت جمهوری اسالمی مدعی شد: »شواهد به دست آمده 
توسط کارشناسان انتظامی و امنیتی کشور، این فرضیه را تقویت می کند  که ندا آقاسلطان اشتباهًا 
به عنوان خواهر یکی از اعضای مجاهدین خلق اعدام شده ی مازندرانی، از سوی تک تیراندازان 

این گروه هدف قرار داده شد.« 1
روزنامه ی وطن امروز به مدیر مس���ئولی مه���رداد بذرپاش یکی از معاونان احمدی نژاد عوامل 
س���ازمان مجاهدین خلق را مس���ئول این جنایت معرفی کرد و نوشت: » آنان، با استقرار تک 
تیراندازهایی در برخی نقاط، مردم و به ویژه زنان را هدف قرار می دهند و با تصویربرداری از 

قربانیان خود، به جنجال تبلیغاتی علیه نظام می پردازند.« 
خبرگزاری فارس وابس���ته به سپاه پاسداران اعالم داشت: »با تحقیقات به عمل آمده از طریق 
دوربین های حاضر در صحنه، اظهارات شهود، بررسی محل حادثه، شناسایی و بازجویی از افراد 
حاضر در صحنه و گزارش پزشکی قانونی، مشخص شده است فردی به وسیله ی یک اسلحه ی 
قاچاق به طرف تنی چند از حاضران در خیابان کارگر شمالی تیراندازی می کند  که یکی از این 

گلوله ها از پشت به ندا صالحی! اصابت می کند.«
روزنامه ی جوان که به دستگاه اطالعاتی و امنیتی ایران نزدیک است سناریوی دیگری را مطرح 
کرد و مدعی شد: »خبرنگار بی بی سی، مستقر در تهران که اخیرًا از ایران اخراج شده است در 
اقدامی غیرانسانی با اجیر  کردن یکی از اراذل و اوباش و دادن مبلغی به وی، خواستار  کشتن 
یک نفر برای تهیه فیلم مستند خود شد. به گفته ی منابع آگاه، فیلمی که اخیرًا از اصابت گلوله و 
کشته شدن دختر جوانی به نام ندا آقاسلطان در شبکه های مختلف خبری دنیا و اینترنت منتشر 
شده است، ثمره ی این اقدام غیرانسانی خبرنگار شبکه ی بی بی سی در ایران است. گفتنی است 
پس از به قتل رسیدن این دختر و با توجه به این که هیچ اجازه ای برای استفاده ی نیروهای امنیتی 
و انتظامی از سالح گرم علیه اغتشاش گران صادر نشده بود، نیروهای حاضر در صحنه این فرد 

را دستگیر   کردند و پس از بازجویی پرده از این راز غیرانسانی برداشته شد.« 2

1- http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=580354
2- http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=76032



قطع نامه های کمیسیون  حقوق بشر، 
کمیسیون فرعی و مجمع عمومی سازمان ملل 

در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران

 

در این تحقیق در هر دوره، به ترتیب به قطع نامه های کمیسیون، کمیسیون فرعی و مجمع عمومی 
اشاره می شود. از سال 1۹۹۶»کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها« 
و از س���ال 2002 به بعد  کمیسیون حقوق بشر قطع نامه  ای در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران 

تصویب  نمی کنند. 

1۹۸۰ میالدی -13۵۹-13۵۸خورشیدی
اولین واکنش کمیسیون حقوق بشر نسبت به حوادث ایران پس از انقالب، مربوط به حادثه ی 
گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا در آبان ماه 13۵۸ بود. در اجالس سی و ششم کمیسیون 
حقوق بش���ر که در بهمن ماه 13۵۸ برگزار ش���د، نمایندگان دولت های مختلف و سازمان های 
غیردولتی به بیان کلیاتی، چه در مورد  گروگان ها و چه در مورد اعدام های فراقضایی صورت  
گرفته پس از برقراری جمهوری اس���المی به کنایه اکتفا کرده و تنها تلگراف اعتراض آمیزی از 
سوی کمیسیون حقوق بشر به دولت جمهوری اسالمی مخابره شد. اما به خاطر عضویت دولت 
مزبور در کمیسیون حقوق بشر و هم زمانی برگزاری اجالس با عزیمت هیأت پنج نفره ی تحقیق 
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سازمان ملل متحد به ایران برای آزادی گروگان ها، از تعقیب موضوع صرفنظر  کردند. 

قطع نامه ی شماره ی 10 (XXXIII)کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها 
در تاریخ 10 سپتامبر 1۹۸0 که برابر است با 1۹ شهریور 13۵۹ مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت 
به وضعیت بهائیان چه به صورت فردی و چه جمعی اعالم داشته و از دولت ایران دعوت به 

عمل می آورد که از حقوق بنیادین بشری و آزادی  آن ها حمایت به عمل آورد. 1

1۹۸1 میالدی، 13۶۰-13۵۹ خورشیدی
در اجالس سی و هفتم کمیسیون حقوق بشر )زمستان ۵۹( این کمیسیون با اشاره به قطع نامه ی 
شورای امنیت و رأی دیوان بین المللی دادگستری الهه، قطع نامه ای در محکومیت گروگان گیری 

بدون ذکر نام جمهوری اسالمی ایران و به »اجماع« تصویب کرد.

قطع نامه ی شماره ی ۸  (XXXIV) کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها 
در تاریخ ۹ س���پتامبر 1۹۸1 که برابر اس���ت با 1۸ شهریور 13۶0 توجه کمیسیون حقوق بشر را به 
وضعیت مخاطره آمیزی که بهائیان با آن مواجه هس���تند جلب ک���رده و از دبیرکل می خواهد که 
وضعیت آن ها را به جلسه ی بعدی کمیسیون حقوق بشر گزارش کند.2 در این قطع نامه متأسفانه 
اش���اره ای به سرکوب  خونین تظاهرات س���ی خرداد و اعدام های پس از آن که گاه بدون احراز 

هویت صورت می گرفت و بصورت علنی در روزنامه ها اعالم می شد، نمی شود. 

1۹۸2 میالدی، 13۶1-13۶۰ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۸2/2۷ 3 کمیس���یون حقوق بشر س���ازمان ملل به تاریخ 4 مارس 1۹۸2 که مطابق 
اس���ت با 13 اس���فند ۶0  تحت هدایت اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعالمیه ی جهانی 
حقوق بش���ر و قطع نامه های مجمع عمومی در ارتباط با اعالمیه ی حذف هرگونه نابردباری و 

1- از تریماه ۵۹ سیاست ایجاد وحشت و ترور علیه بهائیان تشدید شد. دخرتان بهائی ربوده شده و مورد تجاوز قرار می گرفتند، اجساد بهائیان 
مورد احرتام در خیابان ها روی زمنی کشیده می شد، قربستان  آن ها با بولدوزر صاف شده، سنگ قربها از بنی برده شده و مقامات قضایی و امنیتی 
زنان بیوه را مجبور می  کردند  که پول گلوله ی استفاده شده برای کشنت همسران شان را برپدازند. در همنی دوران شکنجه و  آزار و اذیت  برای وادار 

کردن بهائی ها به انکار دین خود آغاز شد. 
اولنی اعدام  در ارتباط با جامعه ی بهایی در تابستان ۵۹ به وقوع پیوست. یوسف سبحانی، یکی از اعضای برجسته ی جامعه ی بهایی تهران در 2۷ 
ژوئن 1۹۸0 اعدام شد. تا به امروز در مجموع صد و شصت و دو نفر از بهائیان اعدام، بیست و هفت نفر در حایل که در بازداشت دولت بودند 
فوت کردند و بیست و شش نفر به دست مردم تحریک شده توسط نریوهای مذهبی رژیم کشته شده اند. اکثر  کشته شدگان از اعضای محافل ملی 

و محلی جوامع روحانی بهایی بوده اند و کاماًل واضح است که به منظور نابودی رهربان منتخب جامعه ی بهایی هدف قرار  گرفته اند.
  http://info.bahai.org/article-1-8-3-7.html#14
2- نمایندگان دولت جمهوری اس���المی گزارش های ارائه ش���ده در مورد نقض حقوق بشر در ایران به کمیسیون و کمیسیون فرعی حقوق بشر را 

دست پخت »امرپیالیسم آمریکا« و متحدان »جنایتکار اروپایی« آن معرفی می کردند. 
  3- E/CN.4 /1982/L.45
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تبعیض مبتنی بر دین و عقیده؛ و قطع نامه ی مربوط به اعدام های خودسرانه و شتاب زده و در 
نظر  گرفتن قطع نامه ی شماره ی ۸  (XXXIV)کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت 
از اقلیت ه���ا نگرانی عمیق خود را نس���بت به تداوم گزارش های مربوط به نقض گس���ترده ی 
 حقوق بش���ر و آزادی های بنیادین در ایران از قبیل اعدام های خودسرانه و شتاب زده و گزارشی

)E.CN.4/151)که دبیرکل ملل متحد به خواس���ت قطع نامه ی فوق الذکر، معتاقباً ارائه داد، ابراز 

می دارد. 
قطع نامه ی کمیسیون از دولت ایران می خواهد به عنوان دولتی که به عضویت میثاق  بین المللی 
حقوق سیاسی و مدنی درآمده، حقوق تصریح شده در این میثاق را بدون هرگونه تبعیض قومی، 
نژادی، یا مبتنی بر رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده ی سیاس���ی، ملیت و ... تأمین نموده و 

حقوق همه ی کسانی را که در قلمرو این دولت هستند محترم شمارد. 
قطع نامه از دبیرکل ملل متحد می خواهد که تماس  های مس���تقیمی را با دولت ایران در ارتباط 
با وضعیت حقوق بش���ر به وجود آورد و به تالش هایش برای تأمین و تضمین حقوق بهاییان و 

برخورداری آن ها از حقوق بشر و آزادی های بنیادین ادامه دهد. 
این قطع نامه توسط کشورهای اس���ترالیا، کانادا، کستاریکا، دانمارک، آلمان،  جمهوری ایرلند، 

هلند، نروژ، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیشنهاد شد. 

قطع نام���ه ی  2۵/ 1۹۸2 کمیس���یون فرعی پیش گی���ری از تبعیض و محافظ���ت از اقلیت ها در 
 تاریخ ۸ س���پتامبر 1۹۸2 که برابر است با 1۷ ش���هریور 13۶1 با تأکید بر قطع نامه ی شماره ی ۸ 
(XXXIV)  در ارتباط با وضعیت  بهائیان در ایران و قطع نامه ی 2۷/ 1۹۸2 کمیسیون حقوق بشر 

در ارتباط با وضعیت حقوق بش���ر در ایران، نسبت به دریافت گزارش هایی در ارتباط با تداوم 
نقض حقوق بش���ر، از جمله اعدام های خودسرانه و شتاب زده و عدم بردباری مذهبی در ایران 
اظهار نگرانی می کند. و از درخواس���ت کمیسیون حقوق بشر از دبیرکل ملل متحد برای ایجاد 
یک تماس مستقیم با دولت ایران حمایت به عمل می آورد. کمیسیون فرعی هم چنین وضعیت 
حقوق بش���ر در ایران را آن قدر وخیم تشخیص می دهد که آن را شایسته ی بررسی مداوم توسط 

ارگان های مختلف سازمان ملل و از جمله کمیسیون حقوق بشر معرفی می کند.  
اعدام هزاران زندانی سیاسی غالباً در دسته های چند ده نفری که اسامی آن ها حتا در روزنامه های 
دولتی انتشار می یافت، اعدام بدون احراز هویت قربانی، اعدام و شکنجه ی کودکان، اعدام در 
مالءعام، استفاده گسترده ی از شکنجه به توصیه ی مقامات قضایی، سیاسی و مذهبی و انعکاس 
آن در رسانه های عمومی، دستگیری های گسترده ی فعاالن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، 
دانشجویی، دانش آموزی، کارگری و...، اجبار فعاالن سیاسی به شرکت در اعترافات تلویزیونی، 
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س���رکوب خونین تظاهرات مس���المت آمیز مردم، برکناری ریاست جمهوری قانونی، ممنوعیت 
احزاب سیاسی و انتشار روزنامه ها و مجالت غیروابسته به حکومت، ممنوعیت هرگونه تجمع 
و فعالیت سیاسی غیروابسته به حکومت، تحمیل حجاب اجباری و اعمال یکی از بزرگ ترین 
سرکوب های سیاسی در تاریخ  معاصر انعکاس چندانی در قطع نامه های کمیسیون و سو کمیسیون 

نمی یابد و مجمع عمومی سازمان ملل از صدور قطع نامه ی کلی نیز خودداری می کند. 

1۹۸3 میالدی، 13۶2- 13۶1 خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۸3/34 1 کمیس���یون حقوق بشر س���ازمان ملل به تاریخ ۷ مارس 1۹۸3 که مطابق 
است با 1۷ اسفند 13۶1 با اشاره به قطع نامه ی 3۶/22 مصوب 1۹۸1 مجمع عمومی و قطع نامه ی 
3۷/1۸2 مصوب 1۷ دسامبر 1۹۸2 در ارتباط با اعدام های خودسرانه و شتاب زده و قطع نامه ی 
3۶/۵۵ مجمع عمومی و قطع نامه ی 1۹۸2/2۷ کمیسیون حقوق بشر و با در نظر  گرفتن قطع نامه ی 
1۹۸2/2۵ کمیس���یون فرعی نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه ی نقض گسترده ی حقوق بشر 
و آزادی های بنیادین در جمهوری اس���المی که در گزارش دبیرکل انعکاس یافته و به ویژه اسناد 
و شواهد مربوط به اعدام های خودسرانه و شتاب زده، شکنجه، بازداشت بدون محاکمه، عدم 
بردباری مذهبی، تعقیب و آزار و اذیت به ویژه بهائیان و فقدان قوه ی قضاییه ی مستقل و دیگر 

اصول شناخته شده برای محاکمات عادالنه اعالم می دارد. 
قطع نامه یک بار دیگر از دولت جمهوری اسالمی می خواهد به عنوان یک دولت عضو میثاق 
بین المللی سیاسی و مدنی حقوق کلیه ی افرادی را که در قلمرو این دولت هستند محترم شمرده 

و حقوق مصرح در میثاق  را تأمین کند. 
قطع نامه از دبیرکل می خواهد به تماس های خود با دولت جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با 

نقض گسترده ی حقوق بشر در  کشور و از جمله نقض حقوق بهائیان ادامه دهد. 

قطع نامه ی 14/ 1۹۸3 کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ ۵ 
  (XXXIII) 10 س���پتامبر 1۹۸3 که برابر است با 14 شهریور 13۶2 با تأکید بر قطع نامه ی شماره ی
مصوب 10 سپتامبر 1۹۸0، قطع نامه ی شماره ی ۸ (XXXIV)  مصوب ۹ سپتامبر 1۹۸1 و قطع نامه ی  
2۵/ 1۹۸2مصوب ۸ سپتامبر 1۹۸2 و قطع نامه ی ۸ مارس 1۹۸3 کمیسیون حقوق بشر و گزارش 
دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران به کمیسیون حقوق بشر، نسبت به گزارش های 
مربوط به نقض جدی حقوق بشر و  آزادی های اساسی در جمهوری اسالمی که در گزارش دبیرکل 
سازمان ملل هم انعکاس یافته هشدار می دهد. کمیسیون فرعی در قطع نامه ی خود مشخصاً روی 
1-E/CN.4 /1983/L.70/Rev.1
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شواهدی از اعدام های خودسرانه و شتاب زده، شکنجه، بازداشت، عدم محاکمه، عدم بردباری 
مذهبی، اذیت و آزار، عدم اس���تقالل قوه ی قضاییه و نبود پادمان های به رسمیت شناخته شده 

برای یک محاکمه ی عادالنه دست می گذارد.
کمیس���یون فرعی از  کمیسیون حقوق بش���ر می خواهد  که برای تعیین یک نماینده ی ویژه برای 

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه کند. 
کمیسیون فرعی هم چنین از نقض حقوق بشر در ایران اظهار نگرانی کرده و تأسف خود را از 
بابت این که دولت جمهوری اسالمی به تقاضاهای جامعه ی جهانی پاسخ نداده اظهار می کند. 

کمیسیون فرعی در قطع نامه ی 11 / 1۹۸3 در تاریخ ۵ سپتامبر 1۹۸3 با اشاره به ماده ی 24 میثاق 
بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، ماده ی 3 اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، قطع نامه  های بین المللی 
و   کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و با در نظر  گرفتن اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و 
اعالمیه ی حمایت از زنان و  کودکان درگیر در موقعیت های اضطراری و درگیری های نظامی از 
دولت جمهوری اسالمی می خواهد   که خودش را با موازین بین المللی تطبیق داده و بالفاصله 
اس���تفاده از  کودکان در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در دوران جنگ را متوقف کند. این 
کمیسیون از سازمان های بین المللی می خواهد که تمامی مس���اعی خود را برای رفاه کودکان 
ایرانی که در عراق اسیر هستند به ویژه در ارتباط با تحصیل و بهداشت جسمی  و روانی شان به 
کار برند. و کودکانی را که مایل هستند تا زمان بازگشت شان به ایران در یکی دیگر از کشورهای 

اسالمی به سر برند یاری رساند. 
کمیس���یون فرعی در قطع نامه ی خود متأس���فانه از دستگیری، ش���کنجه و اعدام کودکان در 
زندان های جمهوری اسالمی غفلت می  ورزد و اشاره ای به این دسته از قربانیان رژیم نمی کند. 
بایس���تی توجه داشت که بر اساس قوانین جمهوری اسالمی سن کیفری برای کودکان دختر ُنه 

سال قمری و کودکان پسر پانزده سال قمری تعیین شده است. 
یادآوری می شود که در سال های سیاه ۶0 و ۶1 هزاران کودک در زندان های جمهوری اسالمی، 

مورد شکنجه، آزار و اذیت قرار  گرفته و صدها تن آنان مقابل جوخه  های اعدام قرار  گرفتند. 

1۹۸۴ میالدی، 13۶3- 13۶2 خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۸4/۵4 کمیسیون حقوق بشر به تاریخ 14 مارس 1۹۸4 که مطابق است با 24 اسفند 
13۶2 با اش���اره به قطع نامه ی 1۹۸2/2۷مصوب 11 مارس 1۹۸2 و 1۹۸3/2۷ مصوب ۸ مارس 
1۹۸3 و با در نظر گرفتن گزارش دبیرکل ملل متحد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران و 
با اظهار تأسف نسبت به امتناع دولت ایران از پذیرش هیأت تعیین شده از سوی دبیرکل برای 
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دیدار از  کش���ور و با در نظر  گرفتن قطع نامه ی 1۹۸3/14مصوب ۵ مارس 1۹۸3 نگرانی عمیق 
خود را نسبت به ادامه ی نقض گسترده ی حقوق بشر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی 
که در گزارش دبیرکل انعکاس یافته و به ویژه اس���ناد و شواهد مربوط به اعدام های خودسرانه 
و ش���تاب زده، شکنجه، بازداشت بدون محاکمه، عدم بردباری مذهبی، تعقیب و آزار و اذیت 
به ویژه نسبت به بهائیان و نبوِد قوه ی قضاییه مستقل و دیگر اصول شناخته شده برای محاکمات 

عادالنه اعالم می دارد. 
قطع نامه  یک بار دیگر از دولت جمهوری اسالمی می خواهد به عنوان یک دولت عضو میثاق 
بین المللی سیاسی و مدنی حقوق کلیه ی افرادی را که در قلمرو این دولت هستند محترم شمرده 

و حقوق مصرح در میثاق  را تأمین کند. 
قطع نامه  از رئیس کمیسیون حقوق بشر می خواهد پس از مشاوره با اعضای هیأت رئیسه، یک 
نماینده ی ویژه برای برقراری تماس با دولت جمهوری اسالمی و بررسی وضعیت حقوق بشر در 

ایران انتخاب کند. 
این قطع نامه  با بیست و یک رأی مثبت، شش رأی منفی و پانزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی 14/ 1۹۸4 کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 2۹ 
آگوست 1۹۸4 که برابر است با ۷ شهریور 13۶3 با تأکید بر قطع نامه های قبلی کمیسیون فرعی 
از قطع نامه ی 14/ 1۹۸4 مصوب مارس 1۹۸4 کمیس���یون حقوق بش���ر  که در آن نسبت به تداوم 
نقض جدی حقوق بش���ر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی اظهار نگرانی عمیق شده 
بود استقبال کرد. هم چنین رضایت خود را نسبت به تعیین نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت 

حقوق بشر در ایران از سوی کمیسیون حقوق بشر اعالم کرد. 
و از دبیرکل خواس���ت تا توجه کمیسیون حقوق بشر و نماینده ی ویژه را نسبت به اطالعاتی که 
کمیس���یون فرعی در ارتباط با نقض گسترده ی حقوق بشر دریافت کرده جلب کند و اقدامات 

انجام گرفته از سوی دولت جمهوری اسالمی را به اطالع کمیسیون فرعی برساند. 

1۹۸۵ میالدی، 13۶۴-13۶3 خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۸۵/3۹ کمیس���یون حقوق بش���ر به تاریخ 13مارس 1۹۸۵ که مطابق اس���ت با 23 
اس���فند 13۶3 با اش���اره به قطع نامه ی 1۹۸2/2۷مصوب 11 مارس 1۹۸2 و 1۹۸3/34 مصوب 
۸ م���ارس 1۹۸3 و به ویژه قطع نامه ی 1۹۸4/۵4مصوب 14مارس1۹۸4و هم چنین قطع نامه های 
1۹۸3/14مصوب ۵ سپتامبر 1۹۸3 و 1۹۸4/14مصوب 2۹ آگوست 1۹۸4 کمیسیون فرعی و در 
نظر گرفتن قس���مت های مربوط به ایران، گزارشگر ویژه ی اعدام های خودسرانه و شتاب زده، از 
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انتخاب آندریاس آگوئیالر به عنوان نماینده ی ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت 
حقوق بشر در ایران استقبال می کند. 

قطع نامه از این که دولت جمهوری اس���المی همکاری خود را با کمیسیون حقوق بشر  گسترش 
نداده اظهار تأس���ف می کند. و نیز نگرانی عمیق خود را نس���بت به تعداد و وزن موارد نقض 
حقوق بشر  که در گزارش مقدماتی نماینده ی ویژه آمده، به ویژه موارد مربوط به حق حیات، حق 
برخورداری از مصونیت در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی 
يا تحقيرکننده، حق اش���خاص برای برخورداری از آزادی و امنیت، مصونیت از دس���تگیری و 
بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه ی عادالنه، حق آزادی فکر و اندیشه، وجدان 
و مذهب و حق آزادی بیان و حق اقلیت های مذهبی برای انجام تکالیف مذهبی ش���ان اعالم 

می دارد. 
قطع نامه یک بار دیگر از دولت جمهوری اسالمی می خواهد به عنوان یک دولت عضو میثاق 
بین المللی سیاسی و مدنی، حقوق کلیه ی افرادی را که در قلمرو این دولت هستند محترم شمرده 
و حقوق مصرح در میثاق  را تأمین کند. این قطع نامه با بیست و یک رأی موافق، پنج رأی منفی 

و پانزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی 1۷/ 1۹۸۵ کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 2۹ 
آگوست 1۹۸۵ که برابر است با ۷ شهریور 13۶4 با تأکید بر قطع نامه های قبلی کمیسیون فرعی 
از انتخاب آندریاس آگوئیالر به عنوان نماینده ی ویژه  ی کمیس���یون حقوق بشر برای بررسی 

وضعیت حقوق بشر در ایران استقبال کرد. 
این قطع نامه با در نظر  گرفتن تعداد و ش���دت موارد نقض حقوق بشر  که در گزارش مقدماتی 
نماینده ی ویژه آمده بود از قطع نامه 1۹۸۵/3۹ کمیسیون حقوق بشر استقبال کرده و نسبت به تداوم 
گزارش های مربوط به نقض گس���ترده ی حقوق بشر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی 
به ویژه نقض حق حیات و حق معافیت از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غيرانس���انی يا تحقيرکننده، حق برخورداری از آزادی، و معافیت از دس���تگیری خودسرانه و 
بازداشت، برخورداری از محاکمه ی عادالنه، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، برخورداری 

از حق آزادی بیان و حق اقلیت های مذهبی برای انجام تکالیف مذهبی شان هشدار می دهد. 

قطع نامه ی 40/141 1مجمع عمومی سازمان ملل مصوب 13 دسامبر 1۹۸۵ با یادآوری قطع نامه های 
کمیسیون حقوق بشر 1۹۸2/2۷ مصوب 11مارس 1۹۸2 و 1۹۸3/34 مصوب ۸ مارس 1۹۸3 و با 
1- A/40/1007
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در نظر  گرفتن قطع نامه ی 1۹۸4/۵4 مصوب 14 مارس 1۹۸4 که در آن ها کمیسیون نگرانی عمیق 
خود را از ادامه ی نقض جدی حقوق بشر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی اعالم کرده 
و خواستار انتخاب یک نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شده بود، و 
با یادآوری قطع نامه ی 1۹۸۵/3۹ مصوب 13 مارس 1۹۸۵ کمیس���یون حقوق بشر و قطع نامه ی 
1۹۸۵/1۷ کمیس���یون فرعی حقوق بشر مصوب 2۹ آگوست 1۹۸۵ از این که جمهوری اسالمی 
هم چنان از همکاری کامل با کمیسیون حقوق بشر و نماینده ی ویژه سرباز زده و به نماینده ی ویژه 

اجازه ی سفر به کشور را نداده اظهار تأسف می کند. 
مجمع عمومی نس���بت به اتهامات مشخص و همراه با جزئیات نقض حقوق بشر که در گزارش 
مقدماتی نماینده ی ویژه به آن ها اشاره شده به ویژه اتهامات مربوط به نقض حق حیات، مانند 
اعدام های خودسرانه، حق مصونیت افراد از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غيرانس���انی يا تحقيرکننده، حق آزادی و امنیت، حق مصونیت افراد از دستگیری یا بازداشت 
خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه ی عادالنه، حق آزادی اندیشه، مذهب و وجدان و حق 
آزادی بیان و حق اقلیت های مذهبی برای داشتن عقیده و به جا آوردن شعائر مذهبی شان اظهار 

نگرانی عمیق می کند. 
مجمع عمومی ضمن تأیید نظر نماینده ی ویژه که موارد نقض گسترده و جدی حقوق بشر در ایران 
را مشخص و همراه با جزئیات تلقی کرده، از دولت جمهوری اسالمی می خواهد که فوراً به این 

گونه اتهامات پاسخ رضایت مندانه بدهد.  
این قطع نامه ی با پنجاه و سه رأی مثبت، سی رأی منفی و چهل و پنج رأی ممتنع به تصویب 
رسید. اتحاد جماهیر شوروی که در ماه مارس 1۹۸۵ با انتخاب گورباچف به صدر هیأت رئیسه ی 
حزب کمونیست دوران پروستکاریکا و گالسنوست را آغاز کرده بود به همراه چکسلواکی و ... 
در میان کشورهایی بود که از قطع نامه ی مزبور حمایت به عمل آورد. در  سال های بعد به ندرت 
اتفاق افتاد   که اتحاد جماهیر ش���وروی و کشورهای اقمارش از قطع نامه ی نقض حقوق بشر در 

ایران حمایت کنند. 
قطع نام���ه ی 40/141 مجمع عمومی اولین قطع نامه ی این نهاد بین المللی در محکومیت نقض 
حقوق بش���ر در ایران است و تصویب آن برای دولت جمهوری اسالمی گران می آید. به همین 
منظور جدا از مواضع رس���می که دولت در رد آن می گیرد، بصورت هم آهنگ ائمه ی جمعه را 
وامی دارند تا نس���بت به آن موضع  گیری کرده و جامعه ی  بین المللی را تهدید به تشدید نقض 

حقوق بشر در ایران کنند. 1
1-محی الدین حائری شریازی امام جمعه ی شریاز در این رابطه می گوید: ... »ما چقدر این ها را توی پستو و پناه اعدام بکنیم. فایده اش چیست؟  
یکی اش را شما در مالءعام اعدام بکنی نتیجه اش بیش تر از این است که هزار بار یک جای دیگر اعدام بکنی. حقش بود وسط نماز جمعه 
آن ها را اعدام می کردند. چرا توی زندان؟ شما این را می بری گوشه ی زندان اعدام می کنی چه کار می کنی؟  چه اثری می  گذارد؟ شما احتیاط 
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1۹۸۶ میالدی،  13۶۵-13۶۴ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۸۶/41 کمیسیون حقوق بشر به تاریخ 12 مارس 1۹۸۶ که مطابق است با 22 اسفند 
13۶4 با اشاره به قطع نامه ی 1۹۸2/2۷ مصوب 11 مارس 1۹۸2، قطع نامه ی 1۹۸3/34مصوب ۸ 
مارس 1۹۸3و با در نظر گرفتن قطع نامه ی 1۹۸4/۵4 مصوب 14 مارس 1۹۸4 که در آن از تداوم 
نقض جدی حقوق بشر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی اظهار نگرانی عمیق شده و 
خواهان انتخاب نماینده ای ویژه از سوی کمیسیون حقوق بشر شده بود، و با اشاره ی ویژه ی به 
قطع نامه ی 1۹۸۵/3۹مصوب 13م���ارس 1۹۸۵و در نظرگرفتن قطع نامه ی 1۹۸۵/1۷مصوب 2۹ 
آگوست 1۹۸۵ کمیسیون فرعی و قطع نامه ی 40/141 مصوب 13 دسامبر 1۹۸۵ مجمع عمومی از 
این که دولت جمهوری اسالمی هم چنان از گسترش همکاری اش با کمیسیون حقوق بشر سرباز 

زده و به نماینده ی ویژه ی کمیسیون اجازه ی بازدید از کشور را نداده، اظهار تأسف کرد. 
قطع نامه، ضمن آن که اتهامات مربوط به نقض فاحش و گس���ترده ی حقوق بشر در ایران را که 
همراه با جزئیات در گزارش نماینده ی ویژه به آن ها اش���اره شده و پاسخی هم از سوی دولت 
جمهوری اسالمی دریافت نکرده یادآور می شود، خبر از  کناره گیری آندریاس آگوئیالر نماینده ی 
ویژه ی کمیسیون برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران می دهد. نماینده ی ویژه به علت عدم 
همکاری جمهوری اسالمی خود را در موقعیتی دیده بود که ادامه  ی کار را برایش ناممکن کرده 

بود. 
قطع نامه نگرانی عمیق خود را نس���بت موارد نقض حقوق بشر که همراه با جزئیات در گزارش 
نماین���ده ی ویژه آمده بخص���وص موارد مربوط به حق حیات، ح���ق برخورداری از مصونیت 
در مقابل ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، حق 
اش���خاص برای برخورداری از آزادی و امنیت، مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، 
حق برخورداری از محاکمه ی عادالنه، حق آزادی فکر و اندیشه، وجدان و مذهب و حق آزادی 

بیان و حق اقلیت های مذهبی برای انجام تکالیف  مذهبی شان اعالم می دارد. 
قطع نامه از درخواست نماینده ی ویژه از دولت جمهوری اسالمی برای پاسخ فوری به اتهامات 
مربوط به نقض گس���ترده و جدی حقوق بش���ر در ایران که همراه با جزئیات است، حمایت به 
عمل آورده و از آن دولت می خواهد به عنوان دولت عضو میثاق بین المللی سیاسی و مدنی به 
تعهدات خود عمل کند. قطع نامه از رئیس کمیسیون می خواهد تا فرد جدیدی را برای جایگزینی 

آندرس آگوئیالر انتخاب کند. 
این قطع نامه با نوزده رأی موافق، چهار رأی مخالف و شانزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

کجا را می کنی؟  این ها که االن احتیاط بکنی به شما می گویند حقوق بشر را رعایت نکردید. این ها بشرند که به ما می گویند حقوق بشر را رعایت 
نکردید؟  حاال که به ما گفتند،  ما را هم توی سازمان ملل محکوم کردند، تمام شد. آن ها چه کار  کردند، بند دار آوردند برای مان؟ » )روزنامه ی 

جنوب 23 آذر 13۶3(.
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کمیسیون فرعی در این سال از صدور قطع نامه خودداری می کند. 
قطع نامه ی 1۵۹/ 411 مجمع عمومی مصوب 4 دسامبر 1۹۸۶ با یادآوری قطع نامه های 1۹۸2/2۷ 
مصوب 11 مارس 1۹۸2 و 1۹۸3/34 مصوب ۸ مارس 1۹۸3 کمیسیون حقوق بشر و با در نظر 
گرفتن قطع نامه ی 1۹۸4/۵4 مصوب 14 مارس 1۹۸4 که در آن ها کمیسیون نگرانی عمیق خود 
را از ادامه ی نقض جدی حقوق بش���ر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی اعالم کرده و 
خواستار انتخاب یک نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شده بود، و با 
یادآوری قطع نامه های 1۹۸۵/3۹ مصوب 13 مارس 1۹۸۵و 1۹۸۶/41 کمیس���یون حقوق بشر و 
قطع نامه ی 1۹۸۵/1۷ کمیسیون فرعی حقوق بشر مصوب 2۹ آگوست 1۹۸۵ که در آن نسبت به 
تدوام نقض گسترده ی حقوق بشر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی هشدار داده شده، 
از این که جمهوری اسالمی هم چنان از همکاری کامل با کمیسیون حقوق بشر و نماینده ی ویژه 

سرباز زده و به نماینده ی ویژه اجازه ی سفر به کشور را نداده اظهار تأسف می کند. 
مجمع عمومی با در نظر گرفتن لیست ارائه ی شده از سوی نماینده ی ویژه به جمهوری اسالمی 
که حاوی موارد نقض حق حیات و دیگر حقوق از جمله مواردی که در ارتباط با حرفه ی پزشکی 
)اعتصاب پزشکان(2 در فاصله ی زمانی اکتبر ۸۵ تا سپتامبر ۸۶ اتفاق افتاده نسبت به اتهامات 
مشخص و همراه با جزئیات نقض حقوق بشر که در گزارش نماینده ی ویژه به آن ها اشاره شده، 
به ویژه اتهامات مربوط به نقض حق حیات، مانند اعدام های خودس���رانه، حق مصونیت افراد 
از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، حق آزادی و 
امنیت، حق مصونیت افراد از دستگیری یا بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه ی 
عادالنه، حق آزادی اندیشه، مذهب و وجدان و حق آزادی بیان و حق اقلیت های مذهبی برای 

داشتن عقیده و به جا آوردن شعائر مذهبی شان اظهار نگرانی عمیق می کند. 
مجمع عمومی از کمیس���یون حقوق بش���ر می خواهد  که گزارش نهایی نماین���ده ی ویژه و دیگر 
اطالعات مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را به طور کامل مورد بررسی قرار داده و برای 
تأمین احترام مؤثر به حقوق بش���ر و آزادی های  بنیادین برای همه در آن کشور گام های بعدی را 

1- A/C.3/41/L.86
2-کادر پزشکی کشور در اعرتاض به الیحه  ی جدید نظام پزشکی در روز 23 تری ماه 13۶۵ دست به اعتصاب زدند. در اطالعیه ی »نظام پزشکی 
کشور« آمده بود: »الیحه ی جدید نظام پزشکی، جامعه ی پزشکی را به اسارت مقامات در می آورد.« در یورش نریوهای انتظامی و امنیتی به 
دستور مریحسنی موسوی نخست وزیر و علی اکرب محتشمی وزیر  کشور چهارصد نفر از پزشکان دستگری شدند.  در 2۶ شهریور ۶۵ دکرت محمدعلی 
حفیظی رئیس خوش نام سازمان نظام پزشکی ایران به هجده ماه تبعید در  کرمان و چهار تن دیگر از پزشکان عضو آن سازمان به مدت دوازده تا 
هجده ماه تبعید در شهرهای دیگر محکوم شدند. مریحسنی موسوی نخست وزیر، طی حکمی »هیأت مدیره ی نظام پزشکی مرکزی و شهرستان ها 
را به علت عدم صالحیت منحل« و هادی منافی را به ریاست سازمان نظام پزشکی منصوب و خطاب به او نوشت:  «توجه دارید   که برخورد 
جناب عایل به عنوان نماینده ی دولت و در این سمت با معدود افراد سودجو و ضد انقالب که شرف اجتماعی و حرفه ای و نام و لباس مقدس 
پزشکی را در شرایط اوج ایثار و ایستادگی ملت بزرگ در مقابل استکبار به ارزش ها و امتیازات آمریکایی فروخته اند، قاطع و انقالبی خواهد 
بود«. برخورد با پزشکان اعتصابی با مخالفت  آیت الله منتظری مواجه شد و خمینی به او پیغام داد در این رابطه دخالت نکند. دکرت حفیظی در 
انتخابات نظام پزشکی سال 13۶3 آرای تقریباً تمامی شرکت کنندگان در انتخابات مزبور را که بالغ بر شش هزار نفر و در برگرینده بیش از نود 

درصد پزشکان تهران بود به دست آورد. 
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بردارد. 
این قطع نامه توسط کشورهای استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، کستاریکا، دانمارک، جمهوری 
فدرال آلمان، ایرلند، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، س���اموآ و بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی 

پیشنهاد شده بود. 

1۹۸۷میالدی، 13۶۶- 13۶۵ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۸۷/۵۵کمیسیون حقوق بشر به تاریخ 11 مارس 1۹۸۷ که مطابق است با 21 اسفند 
13۶۵ با اشاره به قطع نامه ی 1۹۸2/2۷مصوب 11 مارس 1۹۸2، قطع نامه ی 1۹۸3/34مصوب ۸ 
مارس1۹۸3و با در نظر گرفتن قطع نامه ی 1۹۸4/۵4مصوب 14 مارس 1۹۸4 که در آن از تداوم 
نقض جدی حقوق بش���ر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی اظهار نگرانی عمیق شده 
و خواهان انتخاب نماینده ای ویژه از س���وی کمیسیون حقوق بش���ر شده بود و با اشاره ی ویژه 
به قطع نام���ه ی 1۹۸۶/41 مصوب 12 مارس 1۹۸۶ و در نظرگرفتن قطع نامه ی 1۹۸۵/1۷مصوب 
2۹ آگوس���ت 1۹۸۵ کمیسیون فرعی و با اشاره به قطع نامه ی 41/1۵۹ مصوب 4 دسامبر 1۹۸۶ 
مجمع عمومی بار دیگر از این که دولت جمهوری اس���المی پاسخی به اطالعات ارائه شده از 

سوی نماینده ی ویژه نداده و از دعوت او به کشور امتناع کرده اظهار تأسف می کند. 
قطع نامه نسبت به عدم پاس���خ گویی دولت جمهوری اسالمی به فراخوان های فوری گزارشگر 
اعدام های خودس���رانه و ش���تاب زده و گزارشگر شکنجه اظهار نگرانی کرده و آشفتگی عمیق 
خود را نس���بت به اتهامات متعدد مربوط به نقض جدی و گسترده ی حقوق بشر، به ویژه لیست 
اعدامی هایی که همراه با جزئیات در گزارش ( E/CN.4 /1987/23) نماینده ی ویژه  ی کمیسیون 

آمده و دولت جمهوری اسالمی پاسخی به آن ها نداده اعالم می کند. 

قطع نامه بار دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت موارد نقض حقوق بشر که همراه با جزئیات در 
گزارش نماینده ی ویژه آمده بخصوص موارد مربوط به حق حیات، حق برخورداری از مصونیت 
در مقابل ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، حق 
اش���خاص برای برخورداری از آزادی و امنیت، مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، 
حق برخورداری از محاکمه ی عادالنه، حق آزادی فکر و اندیشه، وجدان و مذهب و حق آزادی 

بیان و حق اقلیت های مذهبی برای انجام تکالیف مذهبی شان اعالم می دارد. 
قطع نامه، نتیجه گیری نماینده ی ویژه ی کمیسیون را مورد تأیید قرار می دهد. در نتیجه گیری مزبور 
آمده است که اتفاقاتی که در جمهوری اسالمی به وقوع می پیوندند برخالف مقررات معاهدات 

و میثاق های بین المللی است که دولت جمهوری اسالمی قانوناً موظف به رعایت آن هاست.  
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این قطع نامه با هجده رأی موافق، پنج رأی مخالف و شانزده رأی ممتنع به تصویب کمیسیون رسید. 
قطع نامه ی 12/ 1۹۸۷ کمیس���یون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 
1 س���پتامبر 1۹۸۷ که برابر است با 10 ش���هریور 13۶۶ با تأکید بر قطع نامه های قبلی کمیسیون 
فرعی و قطع نامه ی 41/1۵۹ مصوب 4 دس���امبر 1۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل و قطع نامه ی 
1۹۸۷/۵۵ مصوب 11 مارس 1۹۸۷کمیسیون حقوق بشر و قطع نامه  های مصوب پارلمان اروپا و 
شورای اروپا و گزارش منتشر شده توسط سازمان عفو  بین الملل که همگی اظهار نگرانی شدیدی 
نسبت به نقض حقوق بشر و بنیادی ترین حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در جمهوری اسالمی 
کرده اند، از انتخاب رینالدو گالیندوپل برای بررس���ی وضعیت حقوق بشر در ایران حمایت به 
عمل آورد. این قطع نامه  ضمن یادآوری نقض گس���ترده ی حقوق بشر در جمهوری اسالمی به 
گزارش نماینده ی ویژه مبنی بر لیست اسامی دوازده هزار نفر  که توسط جمهوری اسالمی اعدام 

شده اند واعمال بیش از هفتاد و سه نوع شکنجه بر روی زندانیان اشاره کرد. 
این قطع نامه به گزارش گالیندوپل اش���اره کرد که تعداد اعدام شدگان را هفتاد هزار نفر و تعداد 

زندانیانی را که در شرایط تأسف بار به سر می برند صد و پنجاه هزار نفر ارزیابی کرده بود.   
قطع نامه هم چنین اظهار نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض گسترده ی حقوق بشر و آزادی های 
بنیادی در جمهوری اس���المی به ویژه نقض حق حیات و حق مصونیت از ش���کنجه و دیگر 
رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانس���انی يا تحقيرکننده، ح���ق برخورداری از آزادی، و 
معافیت از دستگیری خودسرانه و بازداش���ت، برخورداری از محاکمه ی عادالنه، حق آزادی 
اندیشه، وجدان و مذهب، برخورداری از حق آزادی بیان و حق اقلیت های مذهبی برای انجام 
تکالیف مذهبی شان اعالم داشته و خواستار اعتراض مشخص کمیسیون حقوق بشر نسبت به 

تداوم بی احترامی دولت جمهوری  اسالمی به حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل شد.

قطع نامه ی 42/13۶ 1 مجمع عمومی مصوب ۷ دسامبر 1۹۸۷با یادآوری قطع نامه های قبلی خود 
و هم چنین قطع نامه های کمیس���یون حقوق بشر و کمیسیون فرعی به ویژه قطع نامه ی 1۹۸۷/۵۵ 
مصوب 11 مارس 1۹۸۷ نظر نماینده ی ویژه  مبنی بر این که وظایف و تعهدات قانونی در ارتباط 
با حقوق بشر مجموعه ای منسجم، به هم پیوسته و کامل از استانداردهاست و نمی توان بخشی از 

آن را مورد پذیرش قرار داد، را مورد توجه قرار می دهد. 
مجمع عمومی به نظر نماینده ی ویژه در مورد ش���اهدانی که با وی مالقات کرده بودند اش���اره 
می کند. نماینده ی ویژه در گزارش خود اظهار می دارد آن چه شاهدان در مورد نقض حقوق بشر 

شرح دادند بطور یقین برای شان اتفاق افتاده و اظهارات شان قانع کننده بوده است. 
1-  A/42/803/Add.1
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مجمع، نظر نماینده ی ویژه مبنی بر این که دولت جمهوری اس���المی در سال 1۹۸۶ در بعضی 
موارد همکاری داشته و اظهار امیدواری کرده که این همکاری در آینده افزایش یابد، را در نظر 
گرفته و از این که این همکاری به سطح مورد اشاره  ی کمیسیون و مجمع عمومی خواستار آن 

بودند نرسیده اظهار نگرانی می کند. 
مجمع از عفو زندانیان استقبال کرده و همراه با نماینده ی ویژه اظهار امیدواری می کند  که این 

تحول، مرحله ی اول پروسه ای باشد که به عفو عمومی زندانیان سیاسی منجر شود. 
مجمع عمومی نس���بت به اتهامات بی شمار و همراه با جزئیات نقض حقوق بشر که در گزارش 
نماینده ی ویژه به آن ها اشاره شده به ویژه اتهامات مربوط به نقض حق حیات، مانند اعدام های 
خودسرانه، حق مصونیت افراد از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی 
يا تحقيرکننده، حق آزادی و امنیت، حق مصونیت افراد از دس���تگیری یا بازداشت خودسرانه، 
حق برخورداری از محاکمه عادالنه، حق آزادی اندیش���ه، مذهب و وجدان و حق آزادی بیان 
و حق اقلیت های مذهبی برای داشتن عقیده و به جا آوردن شعائر مذهبی شان اظهار نگرانی 

عمیق می کند.
نماینده ی ویژه  اظهارنظر می کند موارد نقض حق حیات در دو س���ال گذشته کاهش یافته اما 
با توجه به اطالعاتی که به او رسیده در حدود یک صد نفر از اکتبر 1۹۸۶ تا سپتامبر 1۹۸۷ به 
خاطرات اعتقادات سیاسی و مذهبی خود اعدام شده  اند. مجمع عمومی از این واقعیت اظهار 

نگرانی شدید می کند.  
مجمع نسبت به اتهام اعمال بدرفتاری و شکنجه ی جسمی و روحی در زندان های ایران در دوران 
بازجویی، قبل و بعد از صدور حکم نهایی، و وجود یک روند بس���یار شتاب زده و غیررسمی، 
عدم اطالع بخشی از زندانیان از اتهامات خاص، عدم حق داشتن وکیل و بی نظمی های دیگر 

و نقض معیارهای بین المللی محاکمه ی عادالنه ابراز نگرانی عمیق می کند. 
مجمع عمومی با نماینده ی ویژه هم عقیده اس���ت که نفی کلی و انکار نقض حقوق بشر توسط 
دولت جمهوری اسالمی در همه ی موارد بدون ارائه ی جزئیات برای ارزیابی منطقی از وضعیت 
حقوق بشر در آن کشور کافی نیست. مجمع عمومی نتیجه گیری نماینده ی ویژه مبنی را که آن چه 
در جمهوری اسالمی رخ می دهد در تضاد با مفاد اسناد بین المللی که توسط دولت این کشور 

به امضا رسیده است مورد تأیید قرار می دهد. 
این قطع نامه با شصت و چهار رأی موافق، بیست و دو رأی منفی و چهل و پنج رأی ممتنع به 

تصویب رسید. 
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1۹۸۸میالدی، 13۶۷-13۶۶ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۸۸/۶۹ کمیسیون حقوق بشر به تاریخ 10 مارس 1۹۸۸ که مطابق است با 20 اسفند 
13۶۶ با تأیید مجدد قطع نامه های مربوط به ایران کمیسیون، کمیسیون فرعی و مجمع عمومی و با 
اشاره به قطع نامه ی 1۹۸۷/۵۵، مصوب 11 مارس 1۹۸۷ که در آن تصمیم گرفته شده بود مأموریت 
نماینده ی ویژه یک سال دیگر تمدید شود، از قدردانی نماینده ی ویژه نسبت به همکاری دولت 
جمهوری اس���المی حمایت به عمل آورد و اظهار امی���دواری کرد که این همکاری در آینده ی 
نزدیک، به همکاری کامل مطابق با قطع نامه های پی در پی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر 

منجر شود. 
قطع نامه هم چنین اعتقاد راس���خ نماینده ی ویژه را نسبت به صحت شهادت افرادی که به طور 
قانع کننده ای در مورد خشونت هایی که متحمل شده اند به وی توضیح  داده اند یادآوری می کند.  
قطع نامه یک بار دیگر از این که همکاری دولت جمهوری اس���المی با نماینده ی ویژه به سطح 

مورد نظر  قطع نامه های مجمع عمومی و کمیسیون نرسیده اظهار نگرانی می کند. 
قطع نامه خبر می دهد که بر اساس گزارش نماینده ی ویژه، مشکل پیش آمده در ارتباط با حرفه  ی 

پزشکی، به نظر می رسد  که حل شده است. 
قطع نامه از عفو زندانیان سیاسی استقبال به عمل آوردو همراه با نماینده ی ویژه اظهار امیدواری 

کردکه این نخستین قدم باشد برای اعالم عفو عمومی زندانیان سیاسی. 
قطع نامه بار دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت موارد نقض حقوق بشر که همراه با جزئیات در 
گ���زارش نماینده ی ویژه آمده به ویژه موارد مربوط به حق حیات، حق برخورداری از مصونیت 
در مقابل ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده حق 
اش���خاص برای برخورداری از آزادی و امنیت، مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، 
حق برخورداری از محاکمه ی عادالنه، حق آزادی فکر و اندیشه، وجدان و مذهب و حق آزادی 

بیان و حق اقلیت های مذهبی برای انجام تکالیف  مذهبی شان اعالم می دارد. 
قطع نامه با آن که به گزارش نماینده ی ویژه مبنی بر  کاهش آمار اعدام ها در دو سال گذشته اشاره 
می کند، با این حال نگرانی عمیق خود را نسبت به اطالعات دریافت شده از سوی نماینده ی 
ویژه که حاکی از اعدام یک صد نفر به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبی شان در دوره ی زمانی 

بین اکتبر 1۹۸۶ تا سپتامبر 1۹۸۷ اعالم می  کند. 
قطع نامه هم چنین نگرانی عمیق خود را نس���بت به اتهامات مربوط به بدرفتاری و شکنجه ی 
جس���می و روانی در زندان های ایران در ط���ول دوران بازجویی، قبل و بعد از دریافت حکم 
نهایی، و وجود اقدامات ش���تاب زده و غیررسمی، عدم اطالع متهم از اتهامات خود، فقدان 
وکیل مدافع و مشاور حقوقی و بی نظمی های دیگر در ارتباط با محاکمه ی عادالنه اعالم کرده 
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و اظهار می دارد با نماینده ی ویژه که تکذیب و انکار موارد نقض حقوق بشر به صورت کلی از 
سوی جمهوری اسالمی بدون ارائه دالیل و شواهد  الزم را کافی نمی داند، هم عقیده است. 

قطع نامه از دولت جمهوری اسالمی  می خواهد که سطح همکاری اش را نماینده ی ویژه ارتقاء 
داده و به او اجازه بازدید از کشور را بدهد. 

این قطع نامه با بیست رأی مثبت، پنج رأی منفی و چهارده رأی ممتنع به تصویب رسید. 
در جریان قتل عام زندانیان سیاس���ی در ایران، با پذیرش قطع نامه ی ۵۹۸ ش���ورای امنیت، در 
محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، قطع نامه  ای از طرف کمیسیون فرعی به تصویب نرسید. 

با صدور قطع نامه ی 43/13۷ 1مصوب ۸ دسامبر 1۹۸۸، با یادآوری قطع نامه های پیشین و هم چنین 
قطع نامه های کمیسیون حقوق بشر و کمیس���یون فرعی، به ویژه قطع نامه ی 1۹۸۸/۶۹ مصوب 10 
مارس 1۹۸۸، مجمع عمومی از برقراری آتش بس بین ایران و عراق به عنوان یک تحول مثبت 
که می بایس���تی منجر به برخورداری کامل مردم ایران از حقوق بشر و آزادی های بنیادین شود 
استقبال می کند. مجمع عمومی نظر نماینده ی ویژه مبنی بر تمایل دولت جمهوری اسالمی به 
افزایش تدریجی همکاری با ارگان های سازمان ملل متحد را در نظر می گیرد و در عین حال از 
عدم همکاری کامل این دولت اظهار تأسف می کند و امیدوار است تماس های فیمابین منجر به 

بازدید نماینده ی ویژه از ایران شود. 
در ماه های اخیر تا حدودی از  کاهش آزار و تبعیض در مورد بهائیان نشانه هایی مشاهده شده و 
تعدادی از آنان از زندان آزاد شده اند.2 و با توجه به اشکال گوناگون اذیت و تبعیض علیه آن ها، 

این دگرگونی موجب امیدواری است. 
مجمع عمومی یک بار دیگر ابراز نگرانی عمیق خود را نس���بت به اتهامات متعدد و مفصلی 
از موارد نقض فاحش حقوق بش���ر در جمهوری اس���المی ایران که نماینده ی ویژه در گزارش 
خود، به آن ها اش���اره کرده از جمله در رابطه با حق حیات، حق مصونیت از ش���کنجه و دیگر 
رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق 

برخورداری از محاکمه ی عادالنه و حق آزادی فکر ، وجدان و مذهب اعالم می کند. 
مجمع عمومی هم چنین نگرانی ش���دید خود را نسبت به موج تازه ی اعدام ها در دوره ی ژوئیه 
تا س���پتامبر 1۹۸۸ که در مورد افراد زیادی به خاطر اعتقادات سیاسی ش���ان اعمال شد، اعالم 

1- A/C.3/43/L.41/Rev.1
2-گزارشگر ویژه در گزارش 2۵ ژانویه ی E/CN.4/1988/24 1۹۸۸ خود در مورد بهایی ها می گوید:  »بر اساس اطالعات رسیده در ژانویه 1۹۸۸، 
دولت ایران در ماه های اخری، فشار اقتصادی خود را بر پریوان دیانت بهایی در زمینه ی لغو پروانه ی کسب و کار، مصادره ی مغازه ها، مزارع و سایر 

دارایی های متعلق به بهایی ها افزایش داده و کشاورزان بهایی را از عضویت در تعاونی ها محروم کرده است.«
دولت جمهوری اسالمی هم چننی به خاطر  کاسنت از بار محکومیت  جهانی قتل عام ۶۷ و نقض شدید حقوق بشر و با علم به حساسیت  بنی المللی 

نسبت به نقض حقوق بهایی ها، اقدام به آزادی گسرتده ی زندانیان بهایی کرد. 
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می دارد. 1
مجمع نس���بت به اتهام اعمال بدرفتاری و ش���کنجه ی جس���می و روحی در زندان های ایران 
در دوران بازجویی، قبل و بعد از صدور حکم نهایی، و وجود یک روند بس���یار ش���تاب زده و 
غیررسمی، عدم اطالع بخشی از زندانیان از اتهامات خاص، عدم برخورداری از حق داشتن 
وکیل و بی نظمی های دیگر و نقض معیارهای بین المللی محاکمه ی عادالنه ابراز نگرانی عمیق 
می کند. مجمع عمومی با نظر گزارشگر ویژه در خصوص اهمیت بررسی سریع کلیه ی اتهامات 
مبنی بر بی نظمی در رفتار با زندانیان سیاسی و اشخاص دیگر در دوران بازداشت / زندان، و 
نیز لزوم تأمین خس���ارت برای کسانی که موارد تصریح شده ی حقوق بشر در مورد آنان نقض 

شده، موافق است. 
مجمع عمومی این نظر نماینده ی ویژه را تأیید می کند  که روش های دولت جمهوری اسالمی در 

تضاد با مفاد اسناد بین المللی ست که توسط این دولت به امضا رسیده است. 
این قطع نامه توسط کش���ورهای استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، کستاریکا، دانمارک، ایسلند، 

ایرلند، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، ساموآ، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیشنهاد شده بود. 
مجمع عمومی علی رغم اطالعات جامعی که از قتل عام زندانیان سیاسی داشت، بر این جنایت 

بزرگ چشم  پوشید. 
قاضی جفری رابرتسون از قضات برجسته ی سازمان ملل و قاضی دادگاه سیرالئون در این باره 

می گوید: 
»واقعیت آن است که علی رغم قصور پروفس���ور پل در اتخاذ اقدامات پیش گیرانه در دورانی 
که کشتارها صورت می گرفت، مدارک و اسناد مربوط به این کشتارها در 2۳ مهرماه 1۳۶٧ در 
اختیار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار  گرفت. نه این مجمع و نه شورای امنیت سازمان ملل 

هیچ یک گامی در واکنش به این جنایت ها برنداشتند.«2

1۹۸۹میالدی،  13۶۸- 13۶۷ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۸۹/۶۶ کمیسیون حقوق بشر به تاریخ ۸ مارس 1۹۸۹ که مطابق است با 1۸ اسفند 
13۶۷ با تأیید مجدد قطع نامه های مربوط به ایران کمیسیون، کمیسیون فرعی و مجمع عمومی 
و با اش���اره ب���ه قطع نام���ه ی 1۹۸۹/۶۹ مصوب 10 م���ارس 1۹۸۸، از برق���راری آتش بس بین 
جمهوری اس���المی ایران و عراق اس���تقبال به عمل آورد و نماینده ی ویژه از همکاری دولت 
1-اشاره ی قطع نامه به کشتار هزاران زندانی سیاسی حکم دار  است که تعدادی از آن ها مدت ها از پایان محکومیت شان گذشته بود. متأسفانه 
یکی از بزرگ ترین قتل عام های سیاسی معاصر در زندان ، بعلت پذیرش قطع نامه ی ۵۹۸ شورای امنیت و چشم امیدی که دولت  های اروپایی به 
نظام جمهوری اسالمی دارند، انعکاس چندانی در اسناد سازمان ملل متحد پیدا نمی کند و از تمایل دولت جمهوری اسالمی »به افزایش تدریجی 

همکاری با ارگان های سازمان ملل متحد« خرب داده می شود. 
2- تحقیقی درباره ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 13۶۷، فشرده ی گزارش، صفحه ی ۵ ترجمه ی فارسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند. 



255

جمهوری اسالمی و تماس های اخیر بین آن ها، قدردانی و ابراز امیدواری کرد که باگسترش این 
همکاری ها در آینده ی نزدیک اجازه ی دیدار از  کشور را پیدا کند. در عین حال نسبت به تداوم 
دریافت گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین در جمهوری اسالمی ایران 

اظهار نگرانی می کند. 
قطع نامه اعالم می کند  که وضعیت بهائیان هم چنان نامشخص است و بار دیگر نگرانی عمیق 
خود را نس���بت به موارد نقض حقوق  بشر  که همراه با جزئیات در گزارش نماینده ی ویژه آمده 
به خصوص موارد مربوط به حق حیات، حق برخورداری از مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها 
یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، عدم حق اشخاص برای برخورداری از 
آزادی و امنیت، مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه ی 
عادالنه، حق آزادی فکر و اندیشه، وجدان و مذهب و حق آزادی بیان و حق اقلیت های مذهبی 

برای انجام تکالیف  مذهبی شان اعالم می دارد. 
قطع نامه نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش های مربوط به موج اعدام های خودسرانه بین 
 ژوئیه تا دسامبر 1۹۸۸ اعالم می کند. گزارشگر ویژه ی اعدام های خودسرانه و شتاب زده در گزارش

(E/CN.4 /1989/25) خود به آن ها اش���اره کرده است. این نگرانی در مورد  گزارش های متعدد 

مربوط به بدرفتاری و شکنجه طی دوران بازجویی، محاکمه و زندان نیز ابراز می شود. 
قطع نامه گزارش های مربوط به عفو زندانیان سیاس���ی در تاری���خ 11 فوریه ی 1۹۸۹را 1 در نظر 
گرفته و با این حال نگرانی عمیق خود را نس���بت به زندانیان سیاسی باقی مانده در زندان های 

جمهوری اسالمی اعالم می کند. 
قطع نامه تأیید می کند  که اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر  که نماینده ی ویژه دریافت می کند 
از منابع گوناگون مورد تأیید قرار می گیرند و با نماینده ی ویژه هم عقیده اس���ت که نمی توان با 

طرح این که اتهاماتی سیاسی است آن ها را مردود شناخت.  
قطع نامه از دولت جمهوری اسالمی می خواهد در اسرع وقت کلیه ی اتهامات مربوط به نقض 
حقوق بش���ر را مورد رس���یدگی قرار داده و نتایج این تحقیق را به گزارش���گر ویژه اعالم کند. 
هم چنین از دولت می خواهد اقدامات قانونی و اجرایی به منظور برخورداری افراد از محاکمه ی 
عادالنه صورت دهد تا شرایط زندان ها با استانداردهای بین المللی مطابقت کرده و زندانیان با 

سخت گیری های غیرضروری و غیرقابل توجیه مواجه نباشند. 
این قطع نامه با بیست رأی مثبت، شش رأی منفی و دوازده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

1- دولت جمهوری اسالمی پس از فارغ شدن از کشتار سراسری زندانیان سیاسی در زندان های کشور، در بهمن  ماه 13۶۷ به منظور فریب مراجع 
بنی المللی و پنهان کردن دست های خوننی خود به فرمان خمینی مبادرت به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی کرد.  
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قطع نامه ی 10/ 1۹۸۹ کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 31 
آگوست 1۹۸۹ که برابر است با ۹ شهریور 13۶۸ با تأکید بر قطع نامه های قبلی کمیسیون فرعی 
و قطع نامه های مجمع عمومی س���ازمان ملل به ویژه آخرین آن، قطع نامه ی 43/13۷ مصوب ۸ 
دس���امبر 1۹۸۸ که نس���بت به موج اعدام های جدید اظهار نگرانی شدید می کند و با اشاره به 
قطع نامه های متعدد کمیسیون حقوق بشر به ویژه قطع نامه ی 1۹۸۹/۶۶، ۸ مارس 1۹۸۹ که در آن 
کمیسیون نسبت به موج جدید اعدام های خودسرانه در )ژوئیه( تیر، مردادماه ۶۷ اظهار نگرانی 
شدید می کند، نسبت به معایب آشکار سیستم حقوقی، موارد بسیار زیاد دستگیری و گزارش های 

بی شمار رفتارهای ناشایست و شکنجه در زندان  ها اظهار نگرانی عمیق می کند. 
این قطع نامه هم چنین ضمن با در  نظرداشتن گزارش های گزارشگران موضوعی سازمان ملل و 
سازمان های غیردولتی، به ویژه روی گزارش 2۶ ژانویه ی 1۹۸۹ رینالدو گالیندوپل که در آن نام و 
مشخصات هزار نفر از  کسانی که از تاریخ ژوئیه 1۹۸۸ به بعد اعدام شده اند، آمده تأکید می کند. 
این قطع نامه نس���بت به گزارش های مربوط به اعدام هزاران زندانی سیاسی که بخشی از آن ها 
تحت نام قاچاقچی مواد مخدر اعدام شده اند و هم چنین نسبت به انتشار نام بیش از هزار نفری 
که پس از ژانویه ی 1۹۸۹ اعدام ش���ده و مس���ئولیت آن به طور رسمی توسط جمهوری اسالمی 

پذیرفته شده اظهار نگرانی می کند. 
قطع نامه نس���بت به گزارش های مربوط به عدم پذیرش حقوق اقلیت ه���ا برای برخورداری از 
فرهنگ ش���ان و ابراز عقیده و بجا آوردن تکالیف مذهبی شان ابراز نگرانی کرده و به طور ویژه 

روی تعقیب و آزار و اذیت و بازداشت بهائیان تأکید می کند. 
این قطع نامه هم چنین نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض گسترده ی حقوق بشر و آزادی های 
بنیادی در جمهوری اسالمی به ویژه نقض حق حیات و حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها 
یا مجازات های بی رحمانه، غيرانس���انی يا تحقيرکننده، حق برخورداری از آزادی، و معافیت 
از دستگیری خودسرانه و بازداش���ت، برخورداری از محاکمه ی عادالنه، حق آزادی اندیشه، 
وجدان و مذهب، برخورداری از حق آزادی بیان و حق اقلیت های مذهبی برای انجام تکالیف 
مذهبی شان اعالم داش���ته و نگرانی شدید خود را نسبت به گزارش های مربوط به اعدام های 

خودسرانه از ژوییه ی 1۹۸۸ به بعد ابراز می کند. 
قطع نام���ه خواهان توقف اعدام ها و به ویژه توقف اعدام  زندانیان سیاس���ی ش���ده و از دولت 
جمهوری اسالمی می خواهد که به طور کامل با نماینده ی ویژه  ی سازمان ملل همکاری کرده و 
تسهیالت الزم را در اختیار وی قرار دهد تا ضمن دنبال کردن تحقیقات خود در داخل کشور، 

بتواند از زندان ها و دیگر بازداشتگاه ها دیدار  کند. 
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قطع نامه ی تش���ریفاتی  44/1۶3 مجمع عمومی مصوب 1۵ دس���امبر 1۹۸۹ از  گزارش مقدماتی 
نماین���ده ی ویژه تش���کر می کند و ضمن اس���تقبال از دع���وت نماینده ی ویژه برای س���فر به 
جمهوری اسالمی، از دبیرکل ملل متحد می خواهد تمامی کمک های الزم را در اختیار وی قرار 
دهد. این مجمع تصمیم می گیرد که بررس���ی وضعیت حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی را در 

جلسه ی بعدی خود ادامه دهد و از تأکید بر نقض حقوق بشر در ایران خودداری می کند. 1
مجمع عمومی و   کمیسیون حقوق بشر هم چنان از ایفای وظیفه ی خود در ارتباط با پی گیری جدی 
کشتار ۶۷ خودداری می کنند. عدم تصویب قطع نامه از سوی مجمع عمومی در حالی صورت 
می گیرد که دکتر عبدالرحمان قاس���ملو دبیرکل حزب دموکرات کردس���تان ایران در 13 ژوئیه ی  
1۹۸۹ به همراه دو نفر از همراهانش بر س���ر میز مذاکره با نمایندگان جمهوری اسالمی توسط 
تروریست های اعزامی این دولت با هدایت محمد جعفری صحرارودی که از فرماندهان سپاه 
پاسداران و یکی از مذاکره کننده ها بود، کشته شدند و با مساعدت دولت اتریش این کشور را 

ترک کردند.2 

1۹۹۰ میالدی،  13۶۹- 13۶۸ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۹0/۷۹ 3 کمیس���یون حقوق بش���ر به تاریخ ۷ مارس 1۹۹0، که مطابق اس���ت با 1۷ 
اس���فند 13۶۸ با اشاره به وظایف دولت ها در ارتباط با اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و احترام 
نس���بت به آزادی های بنیادین و با توجه به اظهار رضای���ت نماینده ی ویژه از همکاری دولت 
جمهوری اسالمی، گزارش او را نشان  دهنده ی پیشرفتی اساسی در اجرای مأموریت نماینده ی 

ویژه می داند. 
قطع نامه نسبت به اتهامات مربوط به نقض جدی حقوق بشر و آزادی های اساسی ابراز نگرانی 

کرده و وضعیت بهائیان را نامشخص معرفی می کند. 
هم چنین ضمن تقدیر از گزارش نماینده ی ویژه ی کمیسیون و توصیه ها و نتیجه گیری هایی که در 
گ���زارش وی آمده، از تصمیم دولت ایران برای دعوت از نماینده ی ویژه و تمایل هر دو طرف 

برای ادامه  ی همکاری که در طول سفر نیز به نمایش گذاشته شده استقبال به عمل می آورد.  

1-مجمع عمومی سازمان ملل در راستای سیاست نزدیکی و همکاری با جمهوری اسالمی به بهانه ی اجازه ی سفر به نماینده ی ویژه از صدور 
قطع نامه در مورد نقض حقوق بشر در ایران خودداری می کند. 

2-در ظرف چند ساعت، پلیس سالح های قتل را  کشف کرد و یکی از مظنوننی )امریمنصور بزرگیان( را در گمرک، دیگری )جعفری صحرارودی( 
را که در جریان عملیات زخمی شده بود در بیمارستان و هویت سومی )مصطفوی( را نیز می دانست. آن ها نوار ضبط شده ی مکالمات را قبل از 
قتل و صدای تریاندازی را در اختیار داشتند. بزرگیان روز بعد از جنایت آزاد شد و مستقیم به سفارت ایران رفت و صحرارودی 21 جوالی بعد 
از بهبود زخم گلوله ی خود به سفارت برده شد و روز بعد به تهران پرواز کرد و مانند یک قهرمان از وی استقبال شد. چهار ماه بعد از جنایت، 
دادستان کل اتریش در اقدامی نمایشی حکم توقیف صحرارودی، بزرگیان و مصطفوی را صادر کرد. کنت تیمرمن، نشریه ی تایم 21 مارس 1۹۹4. 
در تاریخ 3 مه 200۷ محمد جعفری صحرارودی به عنوان یکی از اعضای اصلی هیأت ایرانی در شرم الشیخ با هیأت ایاالت متحده ی آمریکا که 

عبارت بودند از  کندالیزا رایس وزیر امور خارجه و همراهان وی در رابطه با مشکالت امنیتی عراق به گفتگو پرداختند.
3- E/CN.4 /1990/L.98
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قطع نامه از تمایل دولت جمهوری اسالمی به بازگشت نماینده ی ویژه به کشور اظهار خشنودی 
می کند و نظر نماینده ی ویژه را که معتقد است کمیسیون حقوق بشر هم چنان بایستی وضعیت 
حقوق بش���ر در ایران را مورد رس���یدگی قرار دهد تا او قادر شود کار عمیق تری را در ارتباط با 
حقوق بش���ر در ایران پی گیری کرده و گزارش ها و ش���هادت های تعدادی زیادی از مردم را  که 

به خاطر ضیق وقت نتوانسته بشنود دریافت کند، در نظر می گیرد. 
قطع نامه به گزارش نماینده ی ویژه اش���اره می کند  ک���ه در آن چون گزارش های قبلی اش همه ی 
اش���کال تروریس���م را صرف نظر از دالیل، توجیهات و اهدافش محکوم و تأکید کرده که در 
مالقات های عمومی و خصوصی اش روی تأثیرات فاجعه بار چنین فعالیت هایی دست گذاشته 

است.  
قطع نامه نگرانی خود را از این که شواهد رسیده به نماینده ی ویژه، استمرار روش گذشته را در 
موارد نقص حقوق بش���ر نشان می دهند، ابراز داش���ت و موارد مزبور را اعدام های غیرقانونی، 
ش���کنجه، حبس های غیرقانونی، فقدان مشاوره  حقوقی برای دفاع از افراد و محدودیت های 

موجود برای حق تشکل و تجمع اعالم کرد. 
قطع نامه تأکید می کند  که براساس شواهد و مدارک متقن، اعدام زندانیان سیاسی تحت عنوان 

قاچاقچی مواد مخدر از نظر نماینده ی ویژه قابل پذیرش نیست.  
قطع نامه در عین حال از اقدامات جمهوری اسالمی در ارتباط با عفو زندانیان استقبال به عمل 
می آورد و از پذیرش پیش���نهاد نماینده ی ویژه برای دیدارهای دوره ای صلیب سرخ جهانی از 
زندان ها و بررس���ی وضعیت زندانیان سیاسی، توسط این دولت اظهار خشنودی کرده و اعالم 
می کند  که هدف از این دیدارها ش���ناخت و تعیین تضادهایی اس���ت که بین قوانین اسالمی و 

قوانین بین المللی وجود دارد. 
این قطع نامه توسط کشورهای، آلمان، استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، فرانسه، یونان، 

ایرلند، ایتالیا، لوگزامبورگ، نروژ، پرتقال، هلند، بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی پیشنهاد شد. 
قطع نامه ی مربوط به ایران در آخرین لحظه، وقتی پس از دو بار تمدید، مهلت تسلیم آن به پایان 
رسیده بود، صادر شد و جمهوری اسالمی که در ابتدا مخالف هر قطع نامه ای بود به آن رضایت 
داد. دولت سوئد به علت عدم قدرت قطع نامه، نام خود را از میان پیشنهاددهندگان آن خارج 
کرد. نماینده ی دولت جمهوری اسالمی در سخنرانی خود به هنگام طرح قطع نامه در کمیسیون 
گفت: »این قطع نامه نتیجه ی یک توافق است و با آن که ما با بعضی نکات آن مخالفیم، قرار 

شده که با آن مخالفت نکنیم.«

 کمیس���یون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 30 آگوست 1۹۹0 که 
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برابر است با ۸ شهریور 13۶۹ قطع نامه ی 1۹۹0/۸ 1 را در ارتباط با ترور پروفسور کاظم رجوی به 
تصویب رساند. در این قطع نامه اعضای کمیسیون فرعی آشفتگی عمیق خود را نسبت به قتل 
پروفسور کاظم رجوی یک دیپلمات قدیمی ایران که در سوئیس به حالت تبعید زندگی می کرد 

اعالم کردند. پروفسور رجوی در تاریخ 24 آوریل 1۹۹0 در شهرک کوپه نزدیک ژنو ترور شد. 2
قطع نامه، پروفسور رجوی را یک فعال و مدافع پرشور حقوق بشر معرفی کرد و ضمن ستایش یاد 
و خاطره ی او و مبارزه بی وقفه اش را برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین 

گرامی داشت. 3
قطع نامه به شدت ترور پروفسور کاظم رجوی و هرگونه ترور و تهدید به تروِر ناراضیان سیاسی 
و دیگر اش���خاصی را   که در هرکجا و از جمله در کشورش���ان زندگی می کنند محکوم کرده و 
صمیمانه آرزو می کند حقایق و شرایط مربوط به این جنایت جدی به طور کامل مورد رسیدگی 

قرار  گرفته و آشکار شود. 

قطع نامه ی 1۹۹0/۹ 4 کمیس���یون فرعی پیش گی���ری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 
30 آگوس���ت 1۹۹0 که برابر اس���ت با ۸ شهریور 13۶۹ با تأکید بر قطع نامه های قبلی کمیسیون 
فرعی و قطع نامه های متعدد مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر نگرانی عمیق خود را نسبت به 
وخیم  شدن وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان دیدار رینالدو گالیندوپل نماینده ی ویژه سازمان 
ملل و گزارش های دستگیری، شکنجه و اعدام های گسترده ی زندانیان سیاسی و عادی اعالم 
می کند و نسبت به نقض گسترده ی حق برابری زنان اظهار نگرانی می کند و وضعیت بهائیان در 

جمهوری اسالمی را هم چنان ناسامان معرفی می کند. 
قطع نامه نسبت به نقض گسترده ی حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی از جمله موارد مربوط به 
حق حیات، حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا 
تحقيرکننده، حق برخورداری از آزادی و امنیت شخصی، حق برخورداری از محاکمه عادالنه 
و حق برخورداری از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و بیان اظهار نگرانی عمیق می کند و این 
1- E/CN.4/Sub.2/1990/L.11/Add.6

2-بر اساس تحقیقات به عمل آمده در 21 فروردین  13۶۹، شش تروریست با نام های پاسپورتی محمد سعید رضوانی، یدالله صمدی، سعید همتی، 
محسن پورشفیعی، علی رضا بیانی همدانی، ناصر پورمریزایی و سعید دانش با پاسپورت خدمت وارد ژنو شدند. محمدعلی هادی نجف آبادی 
سفری ایران در امارات عربی، محمدمهدی آخوند زاده بسطی کاردار سابق ایران در لندن 2۸ فروردین به ژنو رفتند و با نظارت بر عملیات از طریق 
تلفن با سریوس ناصری سفری رژیم در ژنو برای هم آهنگی تماس برقرار  کردند. تروریست های دیگری به  نام های پاسپورتی دارابی، علی کمایل، 
محمود سجادیان، علی هادوی، علی مصلحی عراقی، محمدرضا جزایری با پروازهای دیگر وارد ژنو شدند. روز 4 اردیبهشت 13۶۹ ساعت 11و 
۵0دقیقه پروفسور کاظم رجوی در حایل که جهت کارهای بانکی از منزل خارج شده بود مورد تهاجم تروریست ها واقع شد و به قتل رسید. عصر 

همان روز آخوندزاده و هادی نجف آبادی و شماری دیگر از تروریست ها، با پرواز ایران ایر به تهران بازگشتند. 
3-گزارش دیدار  گالیندوپل از ایران که محتوای آن در تضاد کامل با گزارش های قبلی وی بود از سوی دولت جمهوری اسالمی به عنوان چراغ 
سبزی برای ترور دکرت  کاظم رجوی که نقش مهمی در تصویب قطع نامه  های محکومیت نقض حقوق بشر در ایران داشت تلقی شد. این ترور بر 
گالیندوپل تأثری زیادی گذاشت. وی که از نزدیک دکرت  کاظم رجوی را می شناخت، هشدارهای او را نسبت به نتایج گزارش شرم آور دیدار وی 

از ایران شنیده بود. 
4- E/CN.4/Sub.2/1990/L.11/Add.6
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نگرانی نسبت به تداوم موج دستگیری ها و اعدام ها هم چنان استمرار می یابد. 
قطع نامه از تصمیم دولت جمهوری اسالمی مبنی بر دعوت از نماینده ی ویژه و همکاری های 
به عمل آمده در جریان مالقات او از ایران و تعهد دولت مبنی بر تداوم همکاری استقبال کرده 
و نس���بت به موانع ایجاد شده  در راه تالش گروه ها و افراد تهیه کننده ی اخبار نقض حقوق بشر 

اظهار تأسف می کند. 

قطع نامه ی 4۵/1۷3 1 مجمع عمومی مصوب 1۸ دس���امبر 1۹۹0 با یادآوری قطع نامه ی 44/1۶3 
مصوب 1۵ دس���امبر 1۹۸۹ و توجه به قطع نامه ی 1۹۹0/۷۹ مصوب ۷ مارس 1۹۹0 کمیس���یون 
حقوق بش���ر تحت عنوان »همکاری با نمایندگان س���ازمان ملل متحد نهادهای حقوق بشر« و 
قطع نامه ی 1۹۹0/4۸ مصوب 2۵ می 1۹۹0ش���ورای اقتص���ادی و اجتماعی، از دو دیدار انجام 
گرفته ی نماینده ی ویژه از ایران طی س���ال 1۹۹0 و گزارش های این دو س���فر استقبال به عمل 

می آورد.
مجمع با اشاره به یافته های نماینده ی ویژه در مورد وضعیت بهائیان در جمهوری اسالمی ایران، 
با تقدیر از گزارش های وی در سال 1۹۹0 از جمله مشاهدات موجود در آن ها، نسبت به اتهامات 

نقض حقوق بشر مندرج در گزارش های مزبور اظهار نگرانی می کند.
مجمع عمومی، جمهوری اس���المی ایران را به تشدید تالش های خود برای تحقیق و اصالح 
مسائل مربوط به حقوق بشر که از سوی نماینده ی ویژه در ارتباط با قوه ی قضاییه مطرح شده 
به خصوص طی مراحل قانونی مقتضی به منظور مطابقت با اس���ناد بین المللی حقوق بشر از 
جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس���ی فرا می خواند. مجمع عمومی از تصمیم دولت 
جمهوری اس���المی در خصوص دعوت از  کمیته  ی بین المللی صلیب س���رخ برای بازدید از  
زندان های جمهوری اسالمی استقبال کرده و مصرانه از مقامات صالح می خواهد هرچه زودتر 

با عقد قراردادی براساس روش های استاندارد کمیته، این تصمیم را به مورد اجرا بگذارند.  
مجمع عمومی به بهبود س���طح همکاری جمهوری اس���المی با نماینده ی ویژه اشاره کرده و از 
دبیرکل ملل متحد می خواهد که به درخواس���ت های دولت ایران در ارتب���اط با برخورداری از 

همکاری های فنی پاسخ مطلوب بدهد. 
این قطع نامه توس���ط کشورهای اتریش، استرالیا، بلژیک، کاستاریکا، دانمارک، فرانسه، آلمان، 
یونان، ایس���لند، ایتالیا، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، سوئد، بریتانیای کبیر و ایرلند 

شمالی پیشنهاد شده بود. 
قطع نامه های س���ال 1۹۹0 اش���اره ای به درگیری های حوالی استادیوم شیرودی در تهران که بین 
1- A/C.3/45/L.93/Rev.1
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تظاهرکنندگان و پاس���داران در  آخر بهمن ۶۸ پی���ش آمد، نمی کنند. در جریان این اعتراضات، 
پاسداران عالوه بر دستگیری بسیاری از تظاهرکنندگان، بدون هدف به میان جمعیت تیراندازی 

کردند  که منجر به زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان شد.  

1۹۹1 میالدی، 13۷۰-13۶۹ خورشیدی
قطع نامه 1۹۹1/۸2 1 کمیس���یون حقوق بشر به تاریخ ۷ مارس 1۹۹1 که مطابق است با 1۷ اسفند 
13۶۹با اش���اره به قطع نامه 1۹۹0/۷۹ مصوب ۷ مارس 1۹۹0 و قطع نامه ی 4۵/1۷3 مصوب 1۸ 
دسامبر 1۹۹0 مجمع عمومی با اشاره به این که دولت جمهوری اسالمی به اتهامات مطرح شده در 
ارتباط با نقض حقوق بشر پاسخ می دهد و نماینده ی ویژه آن را مفید ارزیابی می کند از همکاری 
کامل دولت جمهوری اسالمی با نماینده ویژه که به باالترین سطح خود رسیده و تمایل دولت 

ایران برای تداوم آن استقبال به عمل می آورد. 
قطع نامه از دولت جمهوری اسالمی می  خواهد خود را با معاهدات بین المللی حقوق بشر به ویژه 
میثاق سیاس���ی مدنی که آن دولت از امضاءکنندگان آن ست مطابقت داده و در اسرع وقت از 

صلیب سرخ جهانی برای دیدار از زندان های کشور دعوت به عمل آورد. 
کمیسیون حقوق بشر نظر نماینده ی ویژه را  که معتقد بود آوارگان، پناهندگان و قربانیان سالح های 
شیمیایی در جمهوری اسالمی نیز می توانند مشمول مأموریت او قرار  گیرند و در گزارش به آن ها 
اش���اره ش���ود مورد تأیید قرار می دهد و در قطع نامه از دبیرکل می خواهد   که درخواست دولت 

جمهوری اسالمی برای دراختیار  گذاشتن »همکاری های فنی« را مورد توجه قرار دهد. 
ای���ن قطع نامه بدون رأی گیری و با »تفاهم عمومی« به تصویب رس���ید. این نوع قطع نامه ها 
در س���ازمان ملل به قطع نامه ی »اجماع« معروف هس���تند. معنای آن این است که حتا دولت 

جمهوری اسالمی نیز موافق آن است. 2

قطع نامه ی 1۹۹1/۹ 3 کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 20 
آگوست 1۹۹1 که برابر است با 2۹ مرداد 13۷0 با تأکید بر قطع نامه ی 4۵/1۷3 مصوب 1۸ دسامبر 
1۹۹0 مجمع عمومی، قطع نامه ی 1۹۹1/۸2 مصوب ۷ مارس 1۹۹1، قطع نامه ی 1۹۹0/۹مصوب 30 
آگوست 1۹۹0 کمیسیون فرعی و قطع نامه های متعدد مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر و در 
1- E/CN.4 /1991/L.11/Add.6

2- گالیندوپل، گزارشگر ویژه ی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، در گزارش 13 فوریه ی ۹1 خود به کمیسیون، تنها پانزده پاراگراف را به محدودیت ها 
و فشارهایی اختصاص داده بود که بر مسیحیان ایران اعمال می شود. در این گزارش از جمله به زندانی بودن کشیش مهدی دیباج و شکنجه  ی او 
به منظور برائت از مسیحیت، اعدام حسنی سودمند، کشیش کلیسای » جماعت ربانی « در مشهد، در سال ۹0، دستگریی کشیش کلیسای انجیلی 
تربیز در سال ۹0، بسنت کلیسای ساری در سال ۸۸، دستگریی یک کشیش »جماعت ربانی« اهواز در سال ۸۷، و سپس جانشنی او، و سرانجام 

توقیف و ضبط کلیسا، و بسنت مرکز تعلیمات مسیحی در شمال شهر تهران در سال ۸۹ اشاره شده بود؛ اما انعکاسی در قطع نامه نیافت.  
3- E/CN.4/Sub.2/1991/L.18
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نظر گرفتن گزارش های رینالدو گالیندوپل نماینده ی ویژه ی کمیسیون حقوق بشر که در آن به آمار 
باالی اعدام های رسمی، سرکوبی که در کشور غالب شده و نقض فاحش حقوق زنان و  کودکان 
اشاره شده و در نظرداشتن این واقعیت که گالیندوپل اجازه نیافت تا به انتخاب خودش زندان ها 
را بازدید و با زندانیانی که خودش می خواست مالقات کند، از این که دولت جمهوری اسالمی 
برخالف تعهداتش و توصیه ی قوی نماینده ی ویژه اجازه نداد که هیأت صلیب سرخ بین المللی 

از  کشور و به ویژه زندان ها بازدید به عمل آورد عمیقاً اظهار نگرانی کرد. 
اعضای کمیسیون فرعی در قطع نامه ی مزبور از این که تعداد اعدام های رسمی اعالم شده در 
هفت ماه اولیه ی سال 1۹۹1 سه برابر بیش از مدت مشابه در سال 1۹۹0 است اظهار وحشت کردند. 
هم چنین نگرانی و اضطراب خود را نسبت به بیانیه های مقامات قضایی جمهوری اسالمی و 
قوانینی که از ش���کنجه ی زندانیان و شهروندان عادی و به ویژه شالق زدن گسترده ی زنان در 
مالءع���ام حمایت به عمل می آورد اعالم کردند. اعضای کمیس���یون فرعی از این که از چهل  
و هفتمین نشس���ت کمیسیون حقوق بش���ر وضعیت این مهم، به ویژه با توجه به دستگیری  های 

خودسرانه ی هزاران نفر بدتر شده، اظهار نگرانی عمیق کردند. 
قطع نامه پاسخ دولت جمهوری اسالمی به گزارش گالیندوپل در مورد ترور پروفسور کاظم رجوی 
که در آن به دخالت جمهوری اس���المی در این قتل اش���اره ش���ده بود را یادآور شده و توضیح 
می دهد  که این دولت در پاسخ اش عنوان کرده اتهامات مشابهی از سوی یک خبرنگار سوئیسی 
عنوان شده بود که با شکایت جمهوری اسالمی اتهامات جنایی علیه او در دادگاه مطرح شده 

است. 1
قطع نامه در پارگراف بعدی توضیح می دهد حکم دادگاه ژنو که در 31 ژوئیه ی 1۹۹1 صادر شد 

به نفع خبرنگار مزبور بوده است.  
قطع نامه نسبت به افزایش شدید نقض حقوق بشر در ایران به ویژه موارد مربوط به حق حیات، 
حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، 
حق برخورداری از آزادی و امنیت ش���خصی، حق برخ���ورداری از محاکمه ی عادالنه و حق 

برخورداری از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و بیان اظهار نگرانی عمیق می کند. 
قطع نامه نس���بت به گزارش های مربوط به تدوام موج دستگیری و اعدام در جمهوری اسالمی 

ایران و قتل های سیاسی در خارج از  کشور اظهار نگرانی شدید می کند. 

1-خانم مرییام گازوت گودال، در مقاله ای که روز 2۶ آوریل 1۹۹0 در روزنامه ی »السوئیس« درج شد، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری و دولت 
جمهوری اسالمی را از مسئوالن ترور مخالفان در خارج از کشور معرفی کرده بود که با شکایت سفارت جمهوری اسالمی در ژنو روبرو شد. در 
مردادماه ۷0 دادگاه سوئیس مرییام گازوت گودال را از اتهام اهانت به کشور خارجی تربئه و دولت جمهوری اسالمی را به پرداخت مبلغ  پنج هزار 
فرانک سوئیس، بابت بخشی از حق الوکاله ی وکیل خانم مرییام گازوت گودال و دوهزار و چهارصد و نود و هشت فرانک سوئیس بابت هزینه ی 

دادرسی-که پانصد فرانک آن مربوط به هزینه صدور حکم است- کرد. 
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مجمع عمومی سازمان ملل در این سال از تصویب قطع نامه ی نقض حقوق بشر در ایران خودداری 
کرد. در واقع سال 1۹۹1 که مصادف بود با سومین سفر  گالیندوپل به ایران یکی از بدترین سال ها 
برای فعاالن حقوق بش���ر در ایران بود چرا که در راستای تالش های دولت جمهوری اسالمی 
برای حذف نظارت دستگاه های حقوق بشری سازمان ملل متحد، مجمع عمومی این سازمان از 
تصویب قطع نامه علیه نقض حقوق بشر در ایران خودداری کردند و کمیسیون حقوق بشر هم به 

قطع نامه ی اجماع بسنده کرد. 1 
گالیندوپل نماینده ی ویژه  ی کمیس���یون در رابطه با تصویب قطع نامه ی »اجماع« و معنی آن 
در پاراگ���راف 21۸ گزارش (E/CN./4/1992/34) خود اظهار داش���ت:  »به متن قطع نامه مبتنی 
بر تفاهم عمومی که به تصویب کمیس���یون حقوق بشر رسید، پای بند است. این سند به نحوی 
غیرمستقیم و نامشخص به امکان خاتمه ی نظارت بین المللی اشاره می کند. قطع نامه ی مزبور 
بطور مکتوب به احتمالی که هم آن زمان و هم پیش از آن همیشه موجود بوده، بدون آن که ذکری 

از آن برود، اشاره کرده است.«
متأسفانه سیاست مماشات با دولت جمهوری اسالمی سبب شد  که قتل  فجیع دکتر شاپور بختیار 
و منشی اش س���روش کتیبه در مرداد ماه ۷0 و قتل دکتر عبدالرحمان برومند در فروردین ۷0 در 
پاریس که در گزارش ژانویه ی ۹2 نماینده ی ویژه هم به آن ها اشاره شده بود، انعکاسی در اسناد 

سازمان ملل در این سال پیدا نمی کند. 
در گزارش ژانویه ی ۹2 نماینده ی ویژه به صراحت آمده اس���ت: تعداد اعدام های ثبت شده در 
شش ماه اول سال 1۹۹1، از جمع اعدام های دو سال 1۹۸۹ و 1۹۹0 بیش تر بوده است. در ژوئیه ی 
1۹۹1 مردی به عنوان مجازات، بر اساس حکم دادگاه از باالی یک صخره به پایین پرتاب شد. 2

1۹۹2میالدی،  13۷1- 13۷۰ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۹2/۶۷ 3 کمیس���یون حقوق بشر به تاریخ 4 مارس ۹2 مطابق با 14 اسفند 13۷0با 
ی���ادآوری قطع نامه های قبلی، از جمله قطع نامه ی ، 1۹۹1/۸2 مصوب ۷مارس 1۹۹1 کمیس���یون 

1-علی محمد بشارتی یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در ایران که نقش مهمی در راه اندازی دستگاه سرکوب و کشتار رژیم داشت طی مالقات 
با گالیندوپل اظهار داشت: »دولت ایران معتقد است که نظارت بنی المللی باید متوقف شود، زیرا هیچ  توجیهی جهت ادامه ی آن وجود ندارد. 
قطع نامه  ای که در س���ال 1۹۹1 با تفاهم عمومی به تصویب رس���ید در همنی جهت است. کمیسیون حقوق بشر در چهل وهشتمنی اجالس خود 
می بایست به این نظارت خاتمه دهد، زیرا به نظر وی »وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بهبود می یابد« و »بهرت از دو سوم کشورهای 

  E/CN./4/1992/34 جهان است«. گزارش گالیندوپل
2- مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عایل کشور در 10 دی ماه 13۶۸ در یک برنامه ی رادیویی در مورد مجازات »عمل شنیع لواط« در اسالم گفت: 
»طرفنی این عمل هر دو محکوم به مرگ می شوند، لیکن در کیفیت اجرای این مرگ، در کیفیت این که چه جور او را بکشند، اختیار به دست 
حاکم شرع داده شده که یکی از این پنج راه را انتخاب کند: 1- کشنت با شمشری، گردن او را بزند، 2- او را سنگسار نمایند، 3- از باالی بلندی 
او را به زمنی پرتاب کنند یا از ساختمان های چند طبقه، از طبقه ی باال، او را به زیر بیندازند، 4- دیواری را روی سر او خراب کنند که زیر آوار 
بمرید و ۵- او را با آتش بسوزانند. حتی جایز است در کیفر این عمل زشت جمع کنند بنی یکی از چهار کیفر و سوزندان با آتش. یعنی اول او را 
بکشند با شمشری یا از بلندی پرتاب کنند یا رجم کنند یا زیر آوار بمرید، سپس جسد او را با آتش بسوزانند. شورا، شماره ی ۵1- دی و بهمن ۶۸. 
3-  E/CN.4 /1992/L. 24
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حقوق بشر، قطع نامه ی 4۵/1۷3 مصوب 1۸ دس���امبر 1۹۹0 مجمع عمومی، قطع نامه ی 1۹۹1/۹ 
مصوب 23 آگوست 1۹۹1 کمیسیون فرعی از همکاری دولت جمهوری اسالمی با نماینده ی ویژه 
در جریان سفرش به ایران و پذیرش دعوت از صلیب سرخ جهانی برای بازدید از زندان های 
ایران مطابق با روش کاری صلیب س���رخ اس���تقبال کرده و  اعالم می کند  که براساس گزارش 
نماینده ی ویژه، (E/CN.4/1992/34 - پاراگراف 4۷4( در طول سال 1۹۹1 در جمهوری اسالمی 
ایران، در ارتباط با بهبود وضعیت حقوق بشر هیچ پیشرفت رضایت بخشی صورت نگرفته است. 
قطع نامه ابراز نگرانی عمیق خود را نسبت به گزارش های مربوط به ادامه ی نقض حقوق بشر 
در جمهوری اسالمی اعالم کرده و به ویژه روی عدم تضمین طی مراحل قانونی مقتضی، رفتار 
تبعیض آمیز با گروه های خاصی از شهروندان )به ویژه بهائیان،1( بخاطر داشتن باورهای دینی 
خود، عدم وجود اتحادیه های مس���تقل، امنیت حقوقی و تضمین های الزم برای آزادی بیان و 

خالقیت ادبی و هنری تأکید می کند. 
قطع نامه نگرانی جدی خود را از افزایش مجازات اعدام، علی رغم توصیه ی نماینده ی ویژه اعالم 
می کند و با وجود آن که از پذیرفتن نماینده ی ویژه در ایران و پاس���خ های جمهوری اسالمی به 
موارد مطرح شده ی نقض حقوق بشر از سوی او استقبال می کند، اما از این که جمهوری اسالمی 

بسیاری از توصیه های نماینده ی ویژه را پیگیری نکرده اظهار متأسف است. 
 کمیس���یون از دولت جمهوری اسالمی  می خواهد تالش های خود برای اصالح مسائل مربوط 
به حقوق بشر و به ویژه توصیه های نماینده ی ویژه در مورد اصالح قوه ی قضاییه و طی مراحل 
قانونی مقتضی را تش���دید کند و قوانین خود را با معاهده های بین المللی حقوق بشر و به ویژه 
میثاق حقوق سیاس���ی و مدنی تطبیق دهد. این قطع نامه که توسط کشورهای آلمان، استرالیا، 
بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا،  لوگزامبورگ، 
نروژ، هلند، پرتقال، بریتانیا کبیر و ایرلندش���مالی، پیشنهاد شده بود با بیست و دو رأی موافق، 

دوازده رأی منفی و پانزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی 1۹۹2/1۵ 2 کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در تاریخ 2۷ 
آگوس���ت 1۹۹2 که برابر است با ۵ ش���هریور 13۷1 با تأکید بر قطع نامه ی ۶۷/ 1۹۹2مصوب 4 
مارس 1۹۹2کمیس���یون حقوق بشر و قطع نامه ی 1۹۹1/۹ کمیسیون فرعی و قطع نامه های متعدد 
مجمع عمومی و کمیس���یون حقوق بش���ر و با در نظر گرفتن گزارش گالیندوپل نماینده ی ویژه ی 

1- گالیندوپل در گزارش 2 ژانویه ی ۹2، خود به کمیس���یون حقوق بش���ر، اجبار مغازه داران آسوری را به اعالن اعتقاد مذهبی خود در در ویرتین 
مغازه شان، و نیز اجبار همه ی اقلیت های مذهبی به رعایت مقررات حجاب اسالمی در مدارس دخرتانه  را مورد تأکید قرار داده است. اما در 

قطع نامه ی صادره تأکیدی روی مشکالت مسیحیان ایرانی نشده است. 
2- E/CN.4/Sub.2/1992/L.23
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کمیسیون حقوق بشر که در آن به افزایش تعداد اعدام ها اشاره شده و هم چنین با توجه به صد و 
پنجاه زندانی سیاسی که در ماه مه 1۹۹2 اعدام شده  اند، نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم 
نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسالمی، اعدام های خودسرانه و شتاب زده، شکنجه 
و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانس���انی يا تحقيرکننده، دستگیری  و بازداشت 
خودسرانه، ناپدید شدگی قهری، محرومیت از حق طی مراحل قانونی مقتضی برای برخورداری 

از یک محاکمه ی عادالنه و عدم رعایت آزادی مذهب و بیان اعالم کرد. 
قطع نامه  از اخراج هیأت صلیب سرخ جهانی در مارس 1۹۹2 از ایران اظهار تأسف کرده و از 
این که دولت جمهوری اس���المی برخالف تعهدات و توافقات خود اجازه ی انجام بازرسی از 

زندان ها را به کمیته بین المللی صلیب سرخ نداده ابراز نگرانی می کند. 
هم چنین نسبت به افزایش شمار اعدام های خودسرانه پس از وقوع تظاهرات های ضد دولتی 
در شهرهای شیراز،1 اراک2 و مشهد3 و دستگیری  هزاران نفر از مردمی که در این وقایع شرکت 

داشته اند تحت عنوان وابستگان مجاهدین اظهار نگرانی عمیق می کند.  
قطع نامه از دستگیری صد و سیزده هزار زن به اتهام »گسترش فساد اخالقی و بدحجابی« طبق 
آمار رسمی در سالی که در 2ا اوت 1۹۹2 به پایان رسید و نیز وضعیت بهائیان اظهار نگرانی کرد. 
و با تأکید بر قطع نامه ی۸/ 1۹۹0اگوست 1۹۹0 و 1۹۹1/۹ اگوست 1۹۹1 در ارتباط با ترور پروفسور 
کاظم رجوی در سوئیس مراتب تاسف خود را نسبت به دخالت مستقیم و آشکار یک یا چند 
سرویس رسمی ایرانی در قتل پروفسور رجوی اعالم، و از دیگر تالش های صورت گرفته برای 
قتل  ناراضیان ایرانی که در خارج از کشور زندگی می کنند از جمله تالش ناموفق دسامبر 1۹۹1 

برای به قتل رساندن مسعود رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ابراز نگرانی می کند. 
قطع نامه نقض فاحش حقوق بش���ر، اس���تفاده ی بیش از حد از زور، اعدام های خودس���رانه و 
1-  در 2۶ فروردین 13۷1 عده ای از معلوالن جنگی مستقر در »بنیاد جان بازان« واقع در بلوار فرودگاه، در اعرتاض به عدم رسیدگی به وضعیت 
اسف بار خود، با صندیل های چرخ دار و عصا به همراه خانواده های شان اجتماع کردند. پس از آن که جمعی از مردم به آن ها ملحق شده و علیه 
گرانی اعرتاض کردند، تظاهرات بزرگی شکل گرفت که با حمله به ادارات و ساختمان  های دولتی همراه شد. در اثر حمله ی نریوهای سرکوب گر 
به گفته ی شاهدان عینی شش نفر کشته شدند و در خیابان ها دست و پای مصنوعی و صندیل های چرخ دار واژگون شده به جا ماند. در پی این 
تظاهرات به گفته ی دادستان انقالب شریاز دویست و چهل نفر دستگری  و چهار نفر  اعدام شدند، حکم اعدام پنج تن برای تأیید به شورای عایل 
قضایی ارسال شد و چهل و پنج تظاهرکننده به حبس هایی از چهار تا ده سال محکوم شدند. آمار واقعی اعدام شدگان بیش از تعداد اعالم شده بود. 
2- تظاهرات اراک در 30 اردیبهشت 13۷1 پس از تصادف یک نوجوان دوازده ساله با کامیون حامل آجر که تحت تعقیب مأموران دولتی بود به 
وقوع پیوست. در این تظاهرات مردم خشمگنی، ادارات، ساختمان های دولتی و سنگ بنای یادبود و تصویر بزرگ خمینی مورد حمله قرار دادند.  

خربگزاری فرانسه گزارش داد که  بیست و ُنه نفر از تظاهرکنندگان به حبس های بنی یک تا ده سال محکوم شده  اند. 
3- تظاهرات مشهد در ۹خردادماه 13۷1 به دنبال تخریب خانه های مردم محروم کوی طالب، صورت گرفت. عوامل شهرداری خانه  های مردم 
منطقه  ی مزبور را قبل از آن که ساکنانش فرصت بریون آمدن از آن ها را داشته باشند، با بولدوزر و لودر بر سرشان خراب کردند. این تظاهرات 
بزرگ ترین تظاهرات ضد حکومتی پس از سرکوب تظاهرات سی خرداد ۶0 بود که توسط عوامل حکومتی به شدت سرکوب شد. سرپرستی 
هیأت تام االختیاری که رسیدگی به سرکوب و اعدام دستگریشدگان را به عهده داشت با ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیأت کشتار سال ۶۷ 
بود. عبدالله نوری وزیر  کشور دولت رفسنجانی به منظور اشاعه ی جو سرکوب و ارعاب گفت: »مسئولنی امنیتی و قضایی آن چنان با قدرت و 
قاطعیت با عوامل حوادث مشهد برخورد خواهند  کرد که دیگر چننی رویدادهایی تکرار نشود« او در ادامه افزود: »در لحظه ی اول که احساس 
شود حرکتی از ناحیه ی عناصر مفسد در شرف انجام است، در همان نقطه مجرمنی را به مجازات خواهیم رساند«. شیخ محمد یزدی رئیس قوه ی 
قضاییه وعده داد: »اخالل گران سریعاً و شدیداً مجازات خواهند شد«. منابع حکومتی نام چهار تن از اعدام شدگان را اعالم کردند. در حایل 

که آمار واقعی بیش از تعداد اعالم شده بود. 
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دستگیری های شتاب زده  به منظور سرکوب تظاهرات  ضد حکومتی توسط دولت جمهوری اسالمی 
را محکوم می کند. و از اعدام  زندانیان سیاسی،اعمال شکنجه های سیستماتیک، سنگسار، و 

سایر رفتارهای توهین آمیز تحمیل شده به ویژه نسبت به زنان در مالءعام را محکوم می کند. 
تعقیب و آ زار و اذیت اقلیت های مذهبی، اعدام خودسرانه ی بهائیان و سرکوب آزادی بیان و 

انجمن را محکوم می کند. 

قطع نامه ی 4۷/14۶ 1 مجمع عمومی مصوب 1۸ دس���امبر 1۹۹2 با توجه به قطع نامه ی 1۹۹2/۶۷ 
مصوب 4مارس 1۹۹2 کمیسیون حقوق بشر از این که دولت جمهوری اسالمی بعد از سه دیدار 
نماین���ده ی ویژه از ایران، همکاری خود با وی را قطع کرده اظهار تأس���ف می کند. با توجه به 
اظهارنظر نماینده ی ویژه مبنی بر لزوم ادامه ی بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و محکومیت 
تداوم فاحش نقض حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی در قطع نامه ی 1۹۹2/1۵ کمیسیون فرعی 
اظهار نگرانی عمیق خود را نس���بت به ادامه  ی گزارش های نقض حقوق بش���ر در ایران اعالم 

می کند. 
مجمع عمومی مراتب نگرانی خود را به طور خاص در ارتباط با انتقادات اصلی نماینده ی ویژه 
از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی یعنی، باال بودن تعداد اعدام ها، شکنجه، استاندارد 
قوه ی قضاییه، فقدان حداقل تضمین های تشریفات دادرسی قانونی، برخورد با جامعه ی بهائی، 

محدودیت آزادی بیان، فکر، عقیده و مطبوعات اعالم می  کند.  
مجمع عمومی از  گسترش مجازات اعدام در ایران -علی رغم توصیه ی قبلی نماینده ی ویژه -و 
نیز عدم صدور مجوز دیدار به وی و عدم پاس���خ به اتهامات او در رابطه با نقض حقوق بش���ر 

اظهار تأسف می کند. 
مجمع عمومی از نتیجه گیری نماینده ی ویژه مبنی بر  کافی نبودن پیگیری جمهوری اسالمی ایران 

نسبت به اجرای بسیاری از توصیه های مندرج در گزارش های قبلی اظهار تأسف می کند. 
مجمع عمومی جمهوری اس���المی را به تشدید تالش های خود برای تحقیق و اصالح مسائل 
مربوط به حقوق بش���ر مطرح شده توسط نماینده ی ویژه، بخصوص در ارتباط با قوه ی قضاییه 
و نیز طی مراحل قانونی مقتضی به منظور مطابقت با اسناد بین المللی در مورد حقوق بشر، از 

جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی فرا می خواند. 
متأسفانه مجمع عمومی در قطع نامه ی سال 1۹۹2 خود و کمیسیون حقوق بشر در قطع نامه ی آوریل 
1۹۹3علی رغم تأکید نماینده  ی ویژه ی کمیس���یون حقوق بشر اشاره ای به سرکوب بی رحمانه و 
گس���ترده ی تظاهرات و اعتراضات مردمی در ش���هرهای، ش���یراز، اراک، مشهد، شوشتر، و... 
1-  A/C.3/47/L.76
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نمی کنند. نماینده ی ویژه در گزارش ژانویه ی ۹3 خود  (E/CN.4/1993/14( اظهار داش���ته بود: 
»افراد سپاه پاسداران و سایر نیروهای امنیتی گویا با شدت عملی بیش از اندازه و با تیراندازی 

بی هدف به روی تظاهرکنندگان، به مقابله برخاستند.«
این قطع نامه توس���ط کشورهای استرالیا، بلژیک، کاستاریکا، دانمارک، فنالند،  فرانسه، آلمان، 
یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لیختن اش���تاین، لوگزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، 

سوئد، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و آمریکا پیشنهاد شده بود. 

مقامات وزارت خارجه ی جمهوری اسالمی به منظور کنار  گذاشتن بررسی جنایاتی که در دهه ی 
۶0 مرتکب شده بودند و به ویژه عدم رسیدگی به موضوع کشتار ۶۷، در دیدار ۸ دسامبر 1۹۹1 
خود با گالیندوپل نماینده ی ویژه، در ژنو که به منظور برنامه ریزی سفر سوم وی به ایران ترتیب 
داده ش���ده بود، اظهار داش���تند   که بازدید  گالیندوپل تنها بررسی دو مسئله ی جدید، مندرج در 
پارگراف ۵ قطع نامه ی 1۹۹1/۸2، را در بر می گیرد. گالیندوپل موضع رس���می دولت ایران را به 
شکل زیر می آورد: »هدف مأموریت به دو مسئله محدود شده است. تماس و همکاری با دولت 
و بررسی پیشرفت حاصله در سال قبل در زمینه ی حقوق بشر.« گالیندوپل اظهار می دارد که »این 
تعبیر بررس���ی حاضر را محدود به وقایع همان سال می  کرد و هرآن چه را که در سال های پیش 
رخ داده بود، کنار می گذاشت.« گالیندوپل صراحتاً می گوید: »مطابق تعبیر نماینده ی ویژه، هیچ 

محدودیتی مجاز نیست.« 1
نتیجه ی مماشات سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری با نظام جمهوری اسالمی رشد 
تروریسم و حمالت سازمان یافته علیه چهره های اپوزیسیون و افراد مرتبط با کار سلمان رشدی 

در خارج از کشور شد. 

1۹۹3میالدی، 13۷2- 13۷1 خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۹3/۶2 2 کمیسیون حقوق بشر به تاریخ 10 مارس 1۹۹3 مطابق با 20 اسفند 13۷1با 
یادآوری قطع نامه های 1۹۹2/۶۷، مصوب 4 مارس 1۹۹2 کمیسیون، قطع نامه ی 4۷/14۷ مصوب 
1۸ دسامبر 1۹۹2، و قطع نامه ی 1۹۹2/1۵ مصوب 2۷ اگوست 1۹۹2 کمیسیون فرعی، ضمن آن که 
به عدم صدور مجوز بازدید از کشور برای نماینده ی ویژه در یک سال گذشته اشاره می کند یک 
بار دیگر اعالم می کند  که دولت ها پاسخ گوی قتل ها و حمالتی هستند که توسط مأموران شان در 
یک کشور دیگر علیه افراد صورت می  گیرند، و نیز پاسخ گوی تحریک چنین اقدام هایی یا تأیید 

E/CN.4 /1992/ 34  .1- پاراگراف 221 گزارش 2 ژانویه ی 1۹۹2 گالیندوپل
2- E/CN.4 /1993/L. 35
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آن ها یا اغماض آگاهانه در قبال آن ها هستند. 1
قطع نام���ه به ارزیابی نماینده ی وی���ژه )E/CN.4/1993/41( از عمل کرد جمهوری اس���المی در 
خصوص توصیه های مختلف خود و نظر او مبنی بر عدم پیشرفت قابل توجه این حکومت نسبت 
به بهبود حقوق بشر در س���ال 1۹۹2 اشاره می کند و مراتب نگرانی خود نسبت به موارد نقض 
حقوق بشر به ویژه باال بودن تعداد اعدام ها، مواردی از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های 
بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، استانداردهای قوه قضاییه ، فقدان حداقل تضمین های 
دادرس���ی و طی مراحل قانونی مقتضی، رفتار تبعیض آمیز با گروه های خاصی از ش���هروندان 
به ویژه بهائیان به دلیل اعتقادات مذهبی، و محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات 

و وضعیت زنان اعالم می دارد. 2
قطع نامه هم چنین نگرانی شدید خود را از این که بر خالف توصیه ی نماینده ی ویژه، استفاده از 

مجازات اعدام هم چنان افزایش یافته اعالم می کند.  
قطع نامه نس���بت به تهدید علیه جان شهروند یک کشور دیگر ]س���لمان رشدی[ که نامش در 
گزارش نماینده ی ویژه آمده و این تهدیدات از حمایت جمهوری اسالمی برخوردار است اظهار 

نگرانی عمیق می کند.   
قطع نامه  از بی توجهی جمهوری اسالمی به درخواست نماینده ی ویژه برای سفر به ایران و عدم 

پی گیری توصیه های او اظهار تأسف می کند. 
کمیس���یون از دولت جمهوری اسالمی  می خواهد تالش های خود برای اصالح مسائل مربوط 
به حقوق بشر و به ویژه توصیه های نماینده ی ویژه در مورد اصالح قوه ی قضاییه و طی مراحل 
قانونی مقتضی را تش���دید کند و قوانین خود را با معاهده های بین المللی حقوق بشر و به ویژه 

میثاق حقوق سیاسی و مدنی تطبیق دهد.
این قطع نامه  که توسط کش���ورهای آلمان، استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، آمریکا، 
1-  از تاریخ 23 تا 2۶ شهریور ماه سال 13۷1 کنگره ی جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در برلنی در حال برگزاری بود. در روز 
1۷ سپتامرب 1۹۹2 از پانزده ایل بیست نفر از ایرانیان جهت حضور در رستورانی به نام میکونوس دعوت به عمل می آید. در روز جلسه شش نفر 
از دعوت شدگان در رستوران حاضر می شوند. عالوه بر آن ها دو نفر به صورت اتفاقی و صاحب رستوران )جمعاً ُنه نفر( در رستوران حاضر 
بوده اند. ساعت حدود ده و پنجاه دقیقه ی شب ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران می شوند. یکی نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلویی 
رستوران می ایستند و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران که شش ایرانی آن جا دور یک میز نشسته بودند شده وهمه ی آن ها را 
به رگبار می بندد. از جمع افراد حاضر در رستوران صادق شرفکندی، همایون اردالن، فالح عبدیل و نوری ده کردی به قتل می  رسند. عزیز غفاری 
صاحب مغازه که ظاهراً  خربچنی سفارت هم بوده زخمی  می شود. به پرویز دستمالچی و فرهاد فرجاد آسیبی نمی  رسد. نخست وزیر اسبق سوئد، 
رهرب وقت حزب سوسیال دمکرات سوئد و دبری سیاسی آن زمان حزب نیز از دعوت شدگان به این میهمانی شام بودند و دعوت شرکت در آن را 
نیز قبول کرده بودند اما حضور آن ها در آخرین ساعات لغو شد. پیش از آن در 1۶مرداد 13۷1 فریدون فرخزاد در بن آلمان توسط سرویس های 

امنیتی جمهوری اسالمی به قتل  ر سیده بود. 
2-گالیندوپل در گزارش 2۸ ژانویه ی 1۹۹3 خود به کمیسیون حقوق بشر، از حبس و شکنجه ی کشیش کلیسای انجیلی تربیز، انحالل انجمن انجیلی 
ایران و بسته ماندن کتاب فروشی های مسیحی، از زندان مجرد مهدی دیباج، از زندانی و شکنجه شدن ده تن از پانزده کشیش »جماعت ربانی«، 
از سانسور تمام فعالیت های مسیحیان توسط وزارت ارشاد و از این که مسیحیان ارمنی و آسوری حق ندارند دعاها و کتاب های مذهبی شان را 
با صدای بلند بخوانند، کتاب های مذهبی شان را چاپ کنند و در محل های عمومی به فروش بگذارند، در اعیاد مذهبی شان در خیابان جمع 
شوند یا جریان آن را از رادیو و یا تلویزیون پخش کنند یا تصویرش را در روزنامه چاپ کنند خرب می دهد، اما فشار روی مسیحیان در قطع نامه  ی 

کمیسیون انعکاسی نمی یابد.  
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فنالند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایس���لند، ایتالیا، ژاپن، لیختن اشتاین، لوگزامبورگ، نروژ، هلند، 
پرتقال، بریتانیای کبیر، ایرلند ش���مالی، س���وئد و سوئیس پیشنهاد شده بود با بیست و سه رأی 

موافق، یازده رأی مخالف و چهارده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی 1۹۹3/14 1  کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 20 
آگوست 1۹۹3 که برابر است با 2۹ مرداد 13۷2 با تأکید بر قطع نامه ی 1۹۹2/1۵ مصوب آگوست 
1۹۹2 و دیگر قطع نامه های مجمع عمومی از س���ال 1۹۸۶ و قطع نامه های کمیسیون حقوق بشر 
از س���ال 1۹۸2 و   کمیس���یون فرعی حقوق بشر از س���ال 1۹۸1 که خواهان پایان دادن به نقض 
حقوق بشر در ایران شده بودند، نسبت به ادامه ی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی از 
جمله اعدام های خودس���رانه و شتاب زده، شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غيرانسانی يا تحقيرکننده، دستگیری و زندانی کردن خودسرانه، ناپدیدشدگی قهری، محرومیت 
از حق طی مراحل قانونی مقتضی برای برخورداری از یک محاکمه ی عادالنه، عدم رعایت 
آزادی مذهب و بیان و سرکوب سیستماتیک بهائیان و  کردهای ایرانی اظهار نگرانی عمیق کرد. 
قطع نامه از این که علیرغم توافقات انجام گرفته بین دولت جمهوری اسالمی و کمیته ی بین المللی 
صلیب سرخ برای دیدار از زندان های ایران، هیأت صلیب سرخ در مارس 1۹۹3 یک ماه پس 
از شروع مأموریت اش از ایران اخراج شد و دولت هم چنان از دادن اجازه به صلیب سرخ برای 

از سرگیری مأموریت اش امنتاع می کند اظهار تأسف می کند. 
قطع نامه از افزایش ش���مار دستگیرش���دگان پس از وقوع تظاهرات های ضد دولتی و سرکوب 

خشونت آمیز اعتراض های مردمی در چندین شهر از جمله تهران اظهار نگرانی می کند. 
قطع نامه یک بار دیگر بر مسئولیت دولت جمهوری اسالمی در ترور مخالفان و حمله ی عواملش 
به مخالفان ایرانی در دیگر  کشورها تأکید  کرده و با یادآوری قطع نامه های قبلی کمیسیون فرعی 
بار دیگر قتل مخالفان ایرانی در خارج از  کشور را محکوم  می کند و از این دولت می خواهد  که 

در ارتباط با قتل پروفسور کاظم رجوی با دستگاه قضایی سوئیس همکاری کند. 2
اعضای کمیسیون فرعی وحشت خود را از سرکوب مداوم زنان، شالق زدن آنان در مالء عام، 
دس���تگیری و زندانی کردن آنان و به ویژه گزارش های مربوط به دستگیری گسترده ی افراد زیر 

هجده سال اعالم می  کنند.  

1- E/CN.4/Sub.2/1993/L.24
2-نه تنها همکاری از سوی دولت جمهوری اسالمی صورت نمی گرید، بلکه اینرتپل تهران در جوابی تمسخرآمیز به درخواست دستگاه قضایی 
سوئیس مدعی می شود که سیزده نفری که قاضی شاتلن اسامی آن ها را داده احتمااًل از جداشدگان مجاهدین خلق هستند که از عراق به سوئیس 
آمده اند. این ادعای شریرانه در حایل مطرح می شد که بر اساس تحقیقات پلیس مشخص شده بود که متهمان دارای پاسپورت خدمت از سوی 
دولت جمهوری اسالمی بوده  و با پرواز ایران ایر به ژنو وارد شده  و پس از انجام ترور نیز به تهران پرواز کرده اند و در ایران نیز آدرسی مشابه در 

خیابان کریم خان زند داشته اند.   
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قطع نامه نقض فاحش حقوق بش���ر، اس���تفاده بی���ش از حد از زور، اعدام های خودس���رانه و 
دستگیری های شتاب زده ی تظاهرکنندگان ضد حکومتی توسط دولت جمهوری اسالمی را قویًا 

محکوم می کند. 
قطع نامه تداوم اعدام  زندانیان سیاسی، و قتل  مخالفان در خارج از کشور، سنگسار، شکنجه و 
سایر رفتارهای توهین آمیز تحمیل شده به شهروندان و به ویژه علیه زنان را قویاً محکوم می کند. 

و تعقیب و آ زار و اذیت بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی، را به شدت محکوم می کند.1 
قطع نامه آزار و اذیت بس���تگان پناهندگان سیاسی ایرانی در داخل کشور به منظور تحت فشار 
گذاشتن آنان برای بازگشت به کشور و همکاری در موضوعات امنیتی را قویًا  محکوم می کند. 
و هرگونه توجیه فرهنگی و مذهبی برای نقض موازین جهان ش���مول حقوق بش���ر را رد کرده و 
مؤکداً از دولت جمهوری اسالمی ایران می خواهد حمالت خود علیه مخالفان ایرانی در خارج 
از کش���ور را متوقف کند. این قطعنامه با بیبست رأی موافق، سه رأی منفی و دو رأی ممتنع به 

تصویب رسید. 

قطع نامه ی 4۸/14۵ 2 مجمع عمومی مصوب 20 دس���امبر 1۹۹3 و با در نظر گرفتن قطع نامه های 
قبلی، از جمله قطع نامه 4۷/14۶ مجمع عمومی مصوب 1۸ دس���امبر 1۹۹2، و نیز قطع نامه های  
کمیسیون حقوق بش���ر، از جمله تازه ترین آن ها قطع نامه ی 1۹۹3/۶2 مصوب 10 مارس 1۹۹3 و 
قطع نامه ی 1۹۹3/14 کمیس���یون فرعی مصوب 20 اگوست 1۹۹3 یک بار دیگر اعالم می کند 
که دولت ها پاس���خ گوی قتل ها و حمالتی هستند که توس���ط مأموران شان در یک کشور دیگر 
علیه افراد صورت می  گیرد، و نیز پاسخ گوی تحریک چنین اقدام هایی یا تأیید آن ها یا اغماض 

آگاهانه در قبال آن ها هستند. 
مجمع عموم���ی نگرانی عمیق خود را نس���بت به ادامه ی گزارش موارد نقض حقوق بش���ر در 
جمهوری اس���المی ایران ابراز می کند. این نگرانی به طور خاص در ارتباط با انتقادات اصلی 
نماینده ی ویژه از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی است؛ یعنی باال بودن تعداد اعدام ها، 
ش���کنجه، استاندارد قوه قضاییه، فقدان حداقل تضمین های تشریفات دادرسی قانونی، رفتار 
تبعیض آمیز با گروه های خاصی از ش���هروندان به خاطر باورهای دینی شان، به ویژه بهائیان، که 
وجودش���ان به عنوان یک جامعه ی مذهبی تهدید می ش���ود، محدودیت در آزادی بیان، فکر، 

عقیده و مطبوعات، تداوم تبعیض علیه زنان. 3
1- سریوس ناصری سفری جمهوری اسالمی در ژنو در دیدار با اعضای کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت عنوان می کند 
که »موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران این است که بهائیت مذهب نیست.« وی هم چننی مدعی می شود »این حق دولت است که تصمیم  

 E/C.12/1993/SR.8 »بگرید کدام گروه از جمعیت کشور اقلیت است و می تواند از وضعیت اقلیت استفاده کند
2- A/C.3/48/L.58

3-سریوس ناصری سفری جمهوری اسالمی در ژنو در جلسه ی »کمیته ی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی«  مدعی شد که »در تمامی جوامع 
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مجمع عمومی نگرانی شدید خود را نسبت به استمرار مجازات اعدام که نماینده ی ویژه آن را 
بیش از حد توصیف کرده اعالم می کند.  

مجمع عمومی نگرانی شدید خود را نسبت به ادامه ی تهدیدات علیه جان شهروند  کشور دیگر 
)سلمان رشدی( و افراد مرتبط با کار او 1 که از سوی جمهوری اسالمی حمایت می شود اعالم 
کرده و مصرانه از این دولت می خواهد  که از فعالیت علیه اعضای اپوزیسیون ایران که در گزارش 

نماینده ی ویژه ذکر شده احتراز ورزد. 
مجمع عمومی هم چنین مصرانه از دولت جمهوری اس���المی ایران می خواهد در پیاده س���ازی 
موافقت نامه های موجود با سازمان های بشردوستانه ی بین المللی اقدام کرده و تالش های خود 
برای تحقیق و اصالح مسائل حقوق بشر  که نماینده ی ویژه روی آن ها تأکید کرده، تشدید کند.  

این قطع نامه توسط کش���ورهای آلمان، استرالیا، بلژیک، کانادا، کاستاریکا، دانمارک، اسپانیا، 
آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، ژاپن، لیختن اشتاین، لوگزامبورگ، نروژ، 

هلند، پرتقال، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و سوئد پیشنهاد شده بود.  

1۹۹۴ میالدی، 13۷3-13۷2 خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۹4/۷4 2 کمیسیون حقوق بشر به تاریخ ۹ مارس 1۹۹4 مطابق با 1۹ اسفند 13۷2 
با ی���ادآوری قطع نامه ی 1۹۹3/۶2مصوب ۸ مارس 1۹۹3 کمیس���یون حقوق بش���ر، قطع نامه ی 
4۸/14۵ مصوب 20 دس���امبر 1۹۹3 مجمع عمومی و قطع نامه ی 1۹۹3/14 مصوب 20 آگوست 
1۹۹3 کمیسیون فرعی ضمن اشاره به این که نماینده ی ویژه هم چنان اجازه ی بازدید از کشور و 
دست یابی به اطالعات دست اول را ندارد، مسئولیت دولت ها در قبال حمالت عوامل خود به 
مخالفان و ترور آن ها در قلمرو دیگر  کشورها را یادآور شده و نگرانی عمیق خود را نسبت به 

نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی اعالم می کند. 
قطع نامه مراتب نگرانی کمیس���یون حقوق بش���ر را به ویژه در ارتباط با باال بودن تعداد اعدام 
ها، مواردی از ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، 
استاندارد های قوه قضاییه، فقدان حداقل تضمین های دادرسی عادالنه و طی مراحل قانونی 
مقتضی، رفتار تبعیض آمیز با گروه های خاصی از شهروندان به دلیل اعتقادات مذهبی شان، به 
ویژه بهائیان که وجودشان به عنوان یک جامعه ی دینی در جمهوری اسالمی مورد تهدید واقع 

  E/C.12/1993/SR.8 »متمدن قانون پوشش وجود دارد و تخطی از آن با مجازات همراه است
1- پروفسور هیتوشی ایگاراشی مرتجم کتاب »آیه های شیطانی« سلمان رشدی در روز 12 ژوئیه 1۹۹1 در محل دانشگاه تسوکوبا، به قتل رسید. ُنه 
روز قبل از آن در 3 ژوئیه 1۹۹1 به توره کاپریولو، مرتجم ایتالیایی کتاب در میالن با چاقو حمله شده بود. 2 ژوئیه ی 1۹۹3 سال عزیز نسنی مرتجم 
کتاب به ترکی در هتلی در شهر سیواس مورد حمله قرار  گرفت. هرچند نسنی توانست از هتل فرار  کند ویل در پی به آتش کشیده شدن هتل سی 
و هفت نفر  کشته شدند. این واقعه به »کشتار سیواس« معروف شد. در 11 اکترب 1۹۹3 ویلیام نیگارد ناشر نروژی کتاب در اسلو مورد اصابت 

گلوله قرار  گرفت و مجروح شد.  
2-E/CN.4 /1994/L.81
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شده،1 بدرفتاری با برخی از مسیحیان و محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات و 
ادامه ی تبعیض علیه زنان اعالم می دارد.  

کمیسیون حقوق بشر هم چنین نگرانی خود را نسبت به اعمال مجازات مرگ که نماینده ی ویژه 
آن را بیش از حد توصیف کرده اعالم می کند. 

قطع نامه نگرانی ش���دید خود را نسبت به تهدیدات موجود علیه جان سلمان رشدی که مورد 
حمایت دولت جمهوری اسالمی است2 اعالم کرده و مصرانه از این دولت می خواهد   که دست 
از فعالیت های خود علیه اعضای اپوزیسیون ایران در خارج از  کشور برداشته و با مقامات دیگر 

کشورها در امر تحقیق پیرامون جرائم صورت گرفته به طور کامل همکاری کند.
کمیس���یون ضمن آن که از عدم صدور مجوز برای نماینده  ی ویژه جهت دیدار از کشور اظهار 
تأسف می کند از دولت جمهوری اسالمی می خواهد که با وی همکاری کامل به عمل آورده و 

اجازه ی سفر دیگری به ایران را بدهد. 
این قطع نامه که توسط کشورهای آلمان، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، هلند، لوگزامبورگ، 
اسپانیا، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لیختن اشتاین، نروژ، پرتقال، بریتانیای 
کبیر، ایرلندشمالی، سوئد و سوئیس پیشنهاد شده بود با بیست و دو رأی مثبت، یازده رأی منفی 

و نوزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی 1۹۹4/1۶ 3 کمیس���یون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 
2۵ آگوست 1۹۹4 که برابر است با 3 شهریور 13۷3 با تأکید بر قطع نامه ی 1۹۹3/14 آگوست 
1۹۹3 که خواهان پایان دادن به نقض حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی ایران است و هم چنین 
قطع نامه های کمیس���یون حقوق بش���ر و از جمله آخرین آن 1۹۹4/۷3مصوب ۹ مارس 1۹۹4 و 
قطع نامه های مجمع عمومی و از جمله آخرین قطع نامه 4۸/14۵ مصوب 20 دسامبر 1۹۹3 نگرانی 
عمیق خود را نس���بت به تداوم گسترده ی نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسالمی از 
جمله اعدام  های خودس���رانه و شتاب زده، شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غيرانسانی يا تحقيرکننده، دستگیری و زندانی کردن خودسرانه، ناپدیدشدگی های توضیح داده 

1-س���ریوس ناصری در جلس���ه ی » کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی«  به ش���کل حریت انگیزی مدعی ش���د که بهائیان، قربانی 
هیچ یک از اقدامات تبعیض آمیز در بخش دولتی نیستند، حتی اگر  گاه و بی گاه موارد ناگواری این جا و آن جا در مورد آن ها مطرح شده باشد. 

E/C.12/1993/SR.8
2- گالیندوپل در پاراگراف ۹0گزارش 2۸ ژانویه ی 1۹۹3 خود اظهار داشت: »در روز 2 نوامرب 1۹۹2 ، آیت الله یزدی، رئیس قوه قضاییه، گفت که 
»فتوا و حکم تاریخی رهرب مسلمانان، امام امت را، که از مسند رهرب مذهبی تمام مسلمنی اعالم شده و برای هر مسلمانی در حکم تکلیف شرعی 
است، نباید در یک  چارچوب صرفاً سیاسی و دیپلماتیک مورد تحلیل و بررسی قرار داد«. در روز 10 نوامرب 1۹۹2، آیت الله مرتضی مقتدایی، 
رئیس دیوان عایل کشور، گفت که »اجرای حکم صادره علیه رشدی کافر، برای تمام مسلمانان اعم از شیعه یا سنی، یک تکلیف است. این فتوا 
حکم اسالمی غریقابل تغیری است که چهل کشور اسالمی آن را تأیید کرده اند. هیچ  مقامی، چه در ایران و چه در خارج از ایران نمی تواند این 

حکم اسالمی را نقض کند.«
3-  E/CN.4/Sub.2/1994/L.28
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نشده، محرومیت از تضمین های الزم برای برخورداری از محاکمه ی عادالنه و عدم برخورداری 
از آزادی بیان و مذهب اعالم کرد. 

اعضای کمیسیون فرعی در قطع نامه ی مزبور اعالم داشتند که از سرکوب سیستماتیک بهائیان، 
افزایش نابردباری در ارتباط با مسیحیان از جمله قتل  رهبران مسیحی1، وضعیت کردها ی ایرانی 

و اقلیت عرب2 در ایران شگفت زده شده  است. 
اعضای کمس���یون فرعی از ادامه ی س���رکوب زنان در جمهوری اسالمی و تبعیض جنسیتی و 

استفاده ی غیرقابل پذیرش از تنبیهات غیرعادالنه علیه آنان اظهار وحشت کردند. 
اعضای کمیسیون فرعی ضمن این که نگرانی روزافزون مسئوالن تعدادی از کشورها نسبت به 
دخالت و پش���تیبانی دولت جمهوری اسالمی از تروریسم بین المللی را گوشزد کردند بار دیگر 
اعالم کردند که، دولت ها پاس���خ گوی قتل ها و حمالتی هستند که توسط مأموران شان در یک 
کشور دیگر علیه افراد صورت می  گیرند، و نیز پاسخ گوی تحریک چنین اقدام هایی یا تأیید آن ها 

یا اغماض آگاهانه در قبال آن ها هستند. 
قطع نامه از این که دولت جمهوری اسالمی به نماینده ی ویژه اجازه ی بازدید از کشور را نداده و 
از اجرای توافقاتش با سازمان های بین المللی حقوق بشری سرباز زده، اظهار تأسف عمیق کرد. 
قطع نامه ی نقض فاحش حقوق بش���ر در ایران چنان که در گزارش نماینده ی ویژه  ی کمیس���یون 
حقوق بشر آمده مواردی از قبیل استفاده ی بیش از حد از مجازات اعدام، موارد متعدد شکنجه 
و رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده، عدم مطابقت آیین دادرسی با 
اس���تانداردهای بین المللی، تبعیض مذهبی، به ویژه علیه بهائیان و افراد و گروه های مسیحی، 
تبعیض علیه زنان، محدودیت در آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی مطبوعات، اس���تفاده ی 
بیش از حد از زور در س���رکوب تظاهرات  مردمی مانند  آن چه در قزوین3 به وقوع پیوست و یا 
اعدام تظاهرکنندگان بدون برخورداری از حداقل تضمین های آیین دادرسی عادالنه ی به ویژه 

1- در 23 دی ماه ۷2 خرب صدور حکم اعدام مهدی دیباج که از ده سال قبل در زندان به سر می برد منتشر شد. کشیش هوسپیان، مسئول کلیسای 
»جماعت ربانی« تهران برای افشای شرایط طاقت  فرسای مسیحیان ایران به بسیاری از مجامع و مراجع مسیحی جهان نامه نوشت و تقاضای 
کمک کرد. 2۶ دی ماه مهدی دیباج با وثیقه آزاد شد. اما سه روز بعد خود هایک هوسپیان توسط رژیم ربوده شد و چند روز بعد به قتل رسید. در 
تریماه 13۷3 مهدی دیباج و تاتائوس میکائیلیان توسط نریوهای امنیتی ربوده شده و به قتل رسیدند. دولت جمهوری اسالمی با تهیه ی سناریویی 
کوشید این قتل ها را به مجاهدین خلق منتسب کند. عالوه بر نمایندگان جمهوری اسالمی در ژنو و نیویورک، والیتی وزیر امورخارجه، عطاءالله 
مهاجرانی معاون رئیس  جمهور و روزنامه های دولتی تالش زیادی برای انحراف افکار عمومی داخلی و بنی المللی و مقصر جلوه دادن مجاهدین 

به خرج دادند، اما بعدها در اثر نزاع بنی جناح های نظام، مشخص شد که این قتل ها توسط نریوهای امنیتی صورت گرفته است.  
2-سریوس ناصری سفری جمهوری اسالمی در ژنو در دیدار با اعضای کمیته ی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می گوید: هیچ تمایزی میان 
کردها، اعراب، و غریه، وجود ندارد و ... گروه هایی که از تبعیض شکایت می کنند،گروه هایی که مبارزه ی مسلحانه علیه جمهوری اسالمی می کنند، 

کسانی که از عراق دستور العمل می گریند و وابستگان به گروه های مارکسیست لنینستی مخالف، از تبعیض شکایت می کنند.
 E/C.12/1993/SR.8
3-در 13 مرداد 13۷3 ده ها هزار نفر از مردم قزوین در اعرتاض به اس���تان ش���دن زنجان و الحاق قزوین به این اس���تان به خیابان ها ریخته و با 
آتش زدن مراکز اداری و دولتی به مقابله با نریوهای انتظامی پرداختند. متعاقباً نریوهای »سپاه سیدالشهدا« و واحدهای ضد شورش سپاه پاسداران 
با  کمک نریوهای بسیج با کشته و زخمی کردن تعداد زیادی از مردم موفق به سرکوب تظاهرات شدند. تظاهرات قزوین یکی از بزرگ ترین 

شورش های شهری پس از خرداد 13۶0 بود. 
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در زاهدان را محکوم کرد. 
قطع نامه از دولت جمهوری اس���المی خواست که بی درنگ هر گونه مداخله در قتل و تروریسم 
دولتی علیه ایرانیان خارج از کشور و اتباع کشورهای دیگر را متوقف کرده و از تهدیدات مکرر 
نسبت به جان افرادی که عقاید، نوشته ها و نظرات شان مورد تأیید آن دولت نیست خودداری کند. 
قطع نامه هم چنین دولت جمهوری اسالمی را فراخواند تا با مسئوالن قضایی در دیگر  کشورهای 
جهان که در حال تحقیق در ارتباط با تروریسم دولتی هستند همکاری کرده و مشخصاً دو فردی 
را که متهم به ترور پروفس���ور کاظم رجوی هستند و دولت سوئیس خواهان استردادشان است 

برای محاکمه به سوئیس بازگرداند. 1
این قطع نامه با پانزده رأی موافق، شش رای مخالف و سه رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی 4۹/202 2 مجمع عمومی مصوب 23 دسامبر 1۹۹4 و با یادآوری قطع نامه های قبلی، 
از جمله ت���ازه ترین قطع نامه ی مجمع عمومی 4۸/14۵ مصوب 20 دس���امبر 1۹۹3 و هم چنین 
قطع نامه ی 1۹۹4/۷3 مصوب ۹ مارس 1۹۹4 کمیسیون حقوق بشر و قطع نامه ی 1۹۹4/1۶ مصوب 
2۵ اگوس���ت 1۹۹4 کمیسیون فرعی، یک بار دیگر اعالم می کند  که دولت ها پاسخ گوی قتل ها 
و حمالتی هستند که توسط مأموران شان در یک کشور دیگر علیه افراد صورت می  گیرند، و نیز 

پاسخ گوی تحریک چنین اقدام هایی یا تأیید آن ها یا اغماض آگاهانه در قبال آن ها هستند. 
مجمع عمومی با توجه به قطع نامه ی 1۹۹4/1۶ کمیسیون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت 
از اقلیت ها در محکومیت نقض فاحش و مداوم حقوق بشر در جمهوری اسالمی و با تشکر از 
گزارش مقدماتی نماینده ی ویژه، مراتب نگرانی خود را نس���بت به گزارش های نقض مستمر 

حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران اعالم می کند. 
مجمع عموم���ی نگرانی عمیق خود را نس���بت به ادامه ی گزارش موارد نقض حقوق بش���ر در 
جمهوری اس���المی ایران ابراز می کند. این نگرانی به طور خاص در ارتباط با انتقادات اصلی 
نماینده ی ویژه از وضعیت حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی یعنی، باال بودن تعداد اعدام ها، 
شکنجه، استاندارد قوه ی قضاییه، فقدان حداقل تضمین های تشریفات دادرسی قانونی، رفتار 
تبعیض آمیز با گروه های خاصی از شهروندان به خاطر باورهای دینی شان، به ویژه بهائیان ، که 
وجودشان به عنوان یک جامعه ی مذهبی تهدید می شود، عدم حمایت کافی از اقلیت   مسیحی 
که برخی از آن ها به تازگی هدف ترور قرار گرفته اند، محدودیت در آزادی بیان، فکر، عقیده و 
1- محم���ود امانی با اس���م اصلی خودش »احمد طاهری« و مرتضی اصفهانی با اس���م اصلی »مرتضی قبه« با نام پاس���پورتی »محس���ن 
شریف اصفهانی« در ماه نوامرب 1۹۹2 در نزدیکی برج ایفل دستگری و یک ماه بعد با توجیه در نظر گرفنت »منافع ملی« توسط دولت ادوارد باالدور 
و به دستور شارل پاسکوا وزیر  کشور فرانسه آزاد و به جمهوری اسالمی مسرتد شدند. »قبه« مسئول ایستگاه وزارت اطالعات در مجارستان مدتی 

نیز در یونان مشغول کار اطالعاتی بود. احمد طاهری با نام پاسپورتی »محمود سجادیان« در ترور دکرت  کاظم رجوی دست داشت. 
2- A/C.3/49/L.52
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مطبوعات، تداوم تبعیض گسترده علیه زنان اعالم می  شود. 
مجمع عمومی هم چنین نگرانی ش���دید خود را در خصوص تهدید علیه جان سلمان رشدی و 
افراد مرتبط با کار او   که به نظر می رسد از حمایت جمهوری اسالمی برخوردارند اعالم کرده و 
مصرانه از دولت جمهوری اسالمی ایران درخواست می کند از فعالیت علیه اعضای اپوزیسیون 
ایران که خارج از کش���ور به س���ر می برند احتراز  کند و به همکاری صمیمانه با مقامات دیگر 

کشورها در تحقیق و مجازات جرائم گزارش شده از سوی آن ها بپردازد. 
مجمع از این که نماینده  ی ویژه همچنان مجاز به دیدار از  کشور نیست اظهار تأسف کرده و مصرانه 
از دولت جمهوری اسالمی می خواهد موافقت نامه های موجود با سازمان های بشردوستانه ی 
بین المللی را اجرا کرده و تالش های خود برای تحقیق و اصالح مسائل حقوق بشر  که نماینده ی 

ویژه روی آن ها تأکید کرده تشدید کند.  
مجمع عمومی مصرانه خواس���تار انجام تحقیقات کامل، دقیق و بی طرفانه در مورد ترور س���ه 

کشیش مسیحی ذکر شده در گزارش نماینده ی ویژه می شود.  
این قطع نامه توسط کش���ورهای آندورا، آلمان، اس���ترالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، کاستاریکا، 
دانمارک، اس���پانیا، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، مجارس���تان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، ژاپن، 
لیختن اشتاین، لوگزامبورگ، نروژ، هلند، پرتقال، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و سوئد پیشنهاد 

شده بود. 

 1۹۹۵ میالدی، 13۷۴-13۷3 خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۹۵/۶۸ 1 کمیسیون حقوق بشر به تاریخ ۸ مارس 1۹۹۵ که مطابق است با 1۸ اسفند 
13۷3 با یادآوری اعالمیه ی وین و برنامه ی عمل )A/CONF.157/23( آن و یادآوری قطع نامه ی 
1۹۸4/۵4 کمیسیون حقوق بشر که در آن از رئیس کمیسیون خواسته شد به منظور مطالعه و بررسی 
جامع وضعیت حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی نماینده ی ویژه ای را تعیین کند و هم چنین با 
یادآوری قطع نامه های 1۹۹4/۷3مصوب ۹ مارس 1۹۹4، قطع نامه ی 4۹/202 مصوب 23 دسامبر 
1۹۹4 و قطع نامه ی 1۹۹4/1۶ مصوب 2۵ آگوست 1۹۹4 کمیسیون فرعی و با توجه به ممانعت 
دولت از دیدار نماینده ی ویژه  از  کش���ور برای کسب اطالعات بدون واسطه و با تأیید مجدد 
مسئولیت دولت ها در قبال حمالت عوامل خود و ترور افراد در دیگر  کشورها و با تشکر از گزارش 
نماینده ی ویژه ی کمیسیون و مشاهدات موجود در آن )E/CN.4/1995/55(، نگرانی عمیق خود 
را نسبت به نقض مداوم حقوق بشر در ایران، اعالم می دارد؛ به ویژه مواردی که نماینده ی ویژه 
در گزارش خود روی آن ها دست گذاشته یعنی تعداد زیاد اعدام ها، مواردی از شکنجه و دیگر 
1- E/CN.4 /1995/L.90
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رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، عدم تطابق فعالیت های دستگاه 
قضایی با استانداردهای بین المللی، عدم وجود حداقل تضمین های دادرسی طی مراحل قانونی 
مقتضی، رفتار تبعیض آمیز با اقلیت های مذهبی به خاطر باورهای دینی خود، به ویژه بهائیان، 
که وجودشان به عنوان یک جامعه ی مذهبی در جمهوری اسالمی تهدید می شود، عدم حمایت 
کافی از اقلیت مسیحی، که بعضی از آن ها هدف ترور واقع شده اند، محدودیت در آزادی بیان، 
و در اس���تفاده از زور بیش از حد در س���رکوب تظاهرات، فکر، عقیده و مطبوعات، و ادامه ی 

تبعیض گسترده علیه زنان. 
قطع نامه هم چنین نسبت به ادامه ی مجازات اعدام در جمهوری اسالمی، به ویژه تناقض آشکار 
با مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ابراز نگرانی شدید می کند نسبت به تهدیدات 
علیه جان سلمان رشدی و افراد مرتبط با کار او که از حمایت دولت برخوردارند اعتراض کرده و 
مصرانه از دولت جمهوری اسالمی ایران می خواهد که دست از فعالیت های خود علیه اعضای 
اپوزیس���یون ایران در خارج از کشور برداشته و با مقامات دیگر  کشورها در امر تحقیق پیرامون 

جرائم صورت گرفته به طور کامل و صمیمانه همکاری کند. 1
قطع نامه مصرانه از جمهوری اس���المی می  خواهد در ارتباط با ترور سه کشیش مسیحی که در 

گزارش نماینده ی ویژه طرح شده، تحقیقات کامل، دقیق و بی طرفانه ای انجام دهد.  
کمیسیون حقوق بشر به طور جدی از دولت جمهوری اسالمی می خواهد به عنوان یک کشور 
عضو میثا ق های بین المللی حقوق بشر، به انجام تعهدات آزادانه ی خود تحت میثاق ها و اسناد 
بین المللی در مورد حقوق بش���ر اهتمام ورزیده و به تالش های خ���ود برای تحقیق و اصالح 
موضوعات مربوط به حقوق بشر  که در گزارش نماینده ی ویژه به آن ها اشاره شده شدت بخشد. 
این قطع نامه که توسط کشورهای آلمان، اس���ترالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، اسپانیا، 
آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لیختن اشتاین، لوگزامبورگ، نروژ، 
هلند، پرتقال، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و سوئد پیشنهاد شده بود با بیست و هشت رای مثبت 

هشت رأی منفی و هفده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی 1۹۹۵/1۸ 2 کمیس���یون فرعی پیش گیری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 

1- اشاره ای است به دادگاه متهمان ترور بختیار در پاریس. سه نفر از متهمان از تاریخ 11آبان تا 1۵آذر 13۷3 توسط  دادگاه ویژه ی جنایی پاریس 
محاکمه شدند. دادگاه، علی وکیلی راد را مجرم تشخیص داده و به حبس ابد محکوم کرد. مسعود هندی، خویشاوند خمینی و کارمند تلویزیون 
دولتی ایران، به جرم هم دستی در توطئه ی تروریستی به ده سال زندان محکوم شد. غالمحسنی شوریده شریازی نژاد و حسنی شیخ عطار، مشاور 
وزارت مخابرات ایران، ناصر قاس���می نژاد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی، افس���ر سپاه پاسداران، همگی غیاباً محاکمه شده و گناهکار 
تشخیص داده شدند و روز 2۶ خرداد 13۷4 به حبس ابد محکوم گردیدند.  متأسفانه دادگاه فرانسه زین العابدین سرحدی، دیپلمات شاغل در برن 
را که برای متهمان در سوئیس هتل رزو   کرده و فرارشان را تسهیل کرده بود مجرم نشناخت، تا به این وسیله پای دولت ایران رسماً به میان نیاید. 
نکته ای که بعدها یزدی رئیس قوه ی قضاییه روی آن تأکید  کرد و از دولت آلمان خواست رفتار مشابهی در مورد پرونده ی میکونوس داشته باشد.  
2- E/CN.4/Sub.2/1995/L.5/Rev.1
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24 آگوس���ت 1۹۹۵ که برابر است با 2 شهریور 13۷4 با تأکید بر قطع نامه ی 1۹۹4/1۶آگوست 
1۹۹4 که خواهان پایان دادن به نقض حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی ایران است و تأکید بر 
قطع نامه های کمیسیون حقوق بشر از جمله آخرین قطع نامه، 1۹۹۵/۶۸ مصوب ۸ مارس 1۹۹۵ و 
قطع نامه های مجمع عمومی از جمله آخرین قطع نامه ی 4۹/202 مصوب 23 دسامبر 1۹۹4، نگرانی 
شدید خود را نسبت به افزایش حلق آویز کردن در مالءعام و سنگسار  که در گزارش نماینده ی 
ویژه ی کمیسیون حقوق بشر آمده اعالم می کند. قطع نامه هم چنین نگرانی عمیق خود را نسبت 
به تداوم گسترده ی نقض حقوق بشر در اش���کال مختلف: اعدام  های خودسرانه و شتاب زده، 
ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانس���انی يا تحقيرکننده، دستگیری و 
زندانی کردن خودسرانه، ناپدیدشدگی های توضیح داده نشده، محرومیت از تضمین های الزم 
برای برخورداری از محاکمه ی عادالنه و عدم برخورداری از آزادی بیان و مذهب اعالم کرد. 
اعضای کمیس���یون فرعی از سرکوب تظاهرات مس���المت آمیز مردم به ویژه در 4 آوریل 1۹۹۵ 1 
توسط نیروهای امنیتی که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از غیرنظامیان شد و هم چنین 
نس���بت به سرنوشت صدها دستگیرشده در جریان تظاهرات 4 آوریل 1۹۹۵ در جنوب تهران و 

دیگر اقدامات اعتراضی که با خطر اعدام مواجه هستند اظهار نگرانی کرد. 
اعضای کمس���یون فرعی از ادامه ی س���رکوب زنان در جمهوری اسالمی، تبعیض جنسیتی و 

استفاده ی غیرقابل پذیرش از تنبیهات غیرعادالنه علیه آنان اظهار وحشت کردند. 
اعضای کمیسیون فرعی بار دیگر تأکید کردند دولت ها پاسخ گوی قتل ها و حمالتی هستند  که 
توسط مأموران شان در یک کشور دیگر علیه افراد صورت می  گیرند، و نیز پاسخ گوی تحریک 

چنین اقدام هایی یا تأیید آن ها یا اغماض آگاهانه در قبال آن ها هستند. 
قطع نامه ضمن آن که روی اتهامات مربوط به جاسوسی سفارت جمهوری اسالمی در بن علیه 
پناهندگان ایرانی در این کش���ور دست گذاش���ت، خواهان تحقیق در مورد ترور 1۷ ماه مه و 10 
ژوئیه، پنج عضو مقاومت ایران 2 که گفته می ش���ود توس���ط عوامل دولت جمهوری اسالمی به 

قتل رسیده اند،  شد. 
قطع نامه روی تأکید سازمان ها و ارگان های بین المللی مبنی بر نقش جمهوری اسالمی در تهدید 
و اذیت و آزار اقلیت های مذهبی در طول سال گذشته به ویژه قتل سه رهبر مسیحی دست گذاشته 
و بار دیگر تأیید می کند  که حقوق بشر، جهان شمول و تقسیم ناپذیر است و نقض استانداردهای 
1- 1۵ فروردین 13۷4 هزاران نفر از مردم خش���مگنی منطقه ی رباط کریم تهران، در اعرتاض به قطع طوالنی آب و   گران  ش���دن کرایه ی وسایل 
نقلیه ی عمومی خیابان ها را بسته و دست به تظاهرات زدند. پس از باال گرفنت اعرتاضات مردمی در شهرک های اسالم شهر، سلطان آباد، اکربآباد، 
صالح آباد، نریوهای انتظامی با کمک لشکر 10 »سیدالشهدا« و یگان های ویژه ی ضد شورش و گردان های »عاشورا« وابسته به بسیج عالوه بر 
به کارگریی مسلسل های سنگنی، با استفاده از هلی کوپرتهای توپ دار، از هوا به روی مردم آتش گشودند. در این درگریی ها ده ها تن کشته و زخمی 

و تعداد زیادی دستگری شدند. 
2- در 2۷ تریماه 13۷4 عفت حداد و فرشته اسفندیاری و در 1۹ تریماه ۷4 یارعلی گرتبار، ابراهیم سلیمی و سیدحسنی سدیدی پنج نفر از اعضای 

سازمان مجاهدین در بغداد توسط نریوهای وابسته به دولت جمهوری اسالمی به قتل  رسیدند. 



278

شناخته شده ی بین المللی حقوق بشر نمی تواند با مالحظات فرهنگی و یا مذهبی توجیه شود. 
قطع نامه ی نقض فاحش حقوق بش���ر در ایران چنان که در گزارش نماینده ی ویژه ی کمیس���یون 
حقوق بش���ر آمده، اعمال بیش از حد مجازات اعدام، شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های 
بی رحمانه، غيرانس���انی يا تحقيرکننده، استفاده بیش از حد از زور و اسلحه گرم برای سرکوب 
تظاهرات مردمی و سازمان دهی گشت های مخفی، آزار و اذیت و ارعاب مردم توسط گشت های 
خیابانی، عدم مطابقت آیین دادرسی با استانداردهای بین المللی، تبعیض مذهبی، به ویژه علیه 
بهائیان و افراد و گروه های مسیحی، تبعیض علیه زنان، محدودیت در آزادی بیان و آزادی عقیده 

و آزادی مطبوعات را محکوم می کند. 
قطع نامه از جمهوری اسالمی  می خواهد  که بی درنگ هر گونه مداخله در قتل و تروریسم دولتی 
علیه ایرانیان خارج از کشور و اتباع کشورهای دیگر را متوقف کرده و از تهدیدات مکرر نسبت 

به جان افرادی که عقاید، نوشته ها و نظرات شان مورد تأیید آن دولت نیست خودداری کند. 
قطع نامه دولت جمهوری اسالمی را به همکاری با مسئوالن قضایی در دیگر  کشورهای جهان 
که در حال تحقیق در ارتباط با تروریس���م دولتی هستند فرا خواند و خواست که مشخصاً دو 
متهم ترور پروفسور کاظم رجوی را  که دولت سوئیس خواهان استرداد آن هاست برای محاکمه 

به سوئیس بازگرداند. 1
قطع نامه از انتخاب نماینده ی ویژه  ی کمیس���یون حقوق بش���ر »موریس دنبی کاپیتورن« برای 
مأموریت در ایران استقبال به عمل  آورد. این قطع نامه با سیزده رأی موافق، هفت رأی منفی و 

دو رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ۵0/1۸۸ 2 مجمع عمومی مصوب 22 دسامبر 1۹۹۵ با یادآوری اعالمیه ی وین و برنامه ی 
عمل آن و قطع نامه ی 1۹۸4/۵4 کمیسیون حقوق بشر که خواستار انتصاب نماینده ی ویژه برای 
بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی شده بود با اشاره به انتصاب آقای موریس دنبی 
کاپیتورن به این سمت، و با ادای احترام نسبت به رینالدو گالیندوپل نماینده ی ویژه ی قبلی و با 
یادآوری قطع نامه های قبلی خود در ارتباط با نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی از جمله 
تازه ترین قطع نامه 4۹/202 مصوب 23 دس���امبر 1۹۹4 مجمع عمومی، و قطع نامه ی 1۹۹۵/۶۸، 
مصوب ۸ مارس 1۹۹۵، کمیسیون حقوق بشر و قطع نامه ی 1۹۹۵/1۸ مصوب 24 اگوست 1۹۹۵ 

1-در حایل قطع نامه خواهان همکاری جمهوری اسالمی با مقامات اروپایی در ارتباط با پرونده ی  ترور مخالفنی در اروپا می شود که دولت اتریش 
محمد جعفری صحرارودی را که در ترور دکرت قاس���ملو دس���ت داشت و زخمی شده بود با عجله به ایران بازگرداند تا تحقیقات پلیس اتریش 
نیمه کاره بماند. یا دولت فرانس���ه دو تروریس���تی را که در ترور دکرت  کاظم رجوی دست داشتند به ایران تحویل داد تا تحقیقات بیش تر راجع به 
پرونده را متوقف کند. اتریش و فرانسه جزو کشورهایی بودند که از دولت جمهوری اسالمی می خواستند در ارتباط با پرونده های ترور در خارج 

از کشور همکاری کند!
2-  A/C.3/50/L.35
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کمیسیون فرعی، یک بار دیگر بر این نکته تأکید می کند  که دولت ها پاسخ گوی قتل ها و حمالتی 
هستند که توسط مأموران شان در یک کشور دیگر علیه افراد صورت می  گیرند، و نیز پاسخ گوی 

تحریک چنین اقدام هایی یا تأیید آن ها یا اغماض آگاهانه در قبال آن ها هستند. 

مجمع عمومی دعوت از نماینده ی ویژه برای بازدید از جمهوری اسالمی و اعالم آمادگی برای 
دع���وت از نماینده ی ویژه ی »عدم بردباری مذهبی« و گزارش���گر ویژه ی »آزادی بیان« برای 
دیدار از جمهوری اسالمی ایران را مورد استقبال قرار می دهد و با اشاره به نتیجه گیری مشاهدات 
کمیته های رفع تبعیض نژادی، حقوق بشر و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با وضعیت 
حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی ایران و محکومیت نقض فاحش حقوق بشر توسط کمیته ی 

فرعی بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی در دستور کار مجمع قرار می گیرد. 
مجمع عمومی مراتب نگرانی خود را در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، 
به ویژه باال بودن تعداد اعدام ها، موارد ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غيرانسانی يا تحقيرکننده، فقدان اس���تانداردهای بین المللی در قوه ی قضاییه، فقدان حداقل 
تضمین های تشریفات دادرسی قانونی، رفتار تبعیض آمیز با اقلیت ها به ویژه بهائیان که به خاطر 
باورهای دینی شان به عنوان یک جامعه ی مذهبی مورد تهدید واقع شده اند، عدم حمایت کافی 
از مسیحیان که برخی از آن ها هدف ترور و ارعاب قرار  گرفته اند، به کارگیری نیرو و زور بیش 
از حد برای سرکوب تظاهرات، محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات و تبعیض 

گسترده علیه زنان اعالم می کند.  
مجمع عمومی هم چنین نگرانی ش���دید خود را در خصوص تهدید علیه جان سلمان رشدی و 
افراد مرتبط با کار او که به نظر می رسد از حمایت جمهوری اسالمی برخوردارند اعالم کرده و 
مصرانه از دولت ایران درخواست می کند از فعالیت علیه اعضای اپوزیسیون ایران که خارج از 
کشور به سر می برند احتراز   کند و به همکاری صمیمانه با مقامات دیگر  کشورها در تحقیق و 

مجازات جرائم گزارش شده از سوی آن ها بپردازد. 

این قطع نامه توسط کشورهای آندورا، آلمان، استرالیا، اتریش، چک، بلژیک، کانادا، کاستاریکا، 
دانمارک، اسپانیا، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، هندوراس، مجارستان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، 
ژاپن، لیختن اشتاین، لوگزامبورگ، موناکو، نروژ، هلند، پرتقال، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و 

سوئد پیشنهاد شده بود. 
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1۹۹۶ میالدی، 13۷۵- 13۷۴ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۹۶1/۸4 کمیس���یون حقوق بش���ر به تاریخ 24 آوریل 1۹۹۶ که مطابق اس���ت با 4 
اردیبهش���ت 13۷۵ با یادآوری اعالمیه ی وین و برنامه ی عمل )A/CONF.157/23( و یادآوری 
قطع نامه ی 1۹۸4/۵4 کمیسیون حقوق بشر مبنی بر درخواست تعیین نماینده ی ویژه، و با اشاره 
به انتصاب موریس دنبی کاپیتورن توس���ط رئیس کمیسیون حقوق بش���ر و ادای احترام به آقای 
رینالدو گالیندوپل و با استقبال از همکاری جمهوری اسالمی برای صدور مجوز دیدار  از   کشور 
به نماینده ی ویژه،و با یادآوری قطع نامه های قبلی خود در ارتباط با نقض حقوق بش���ر توسط 
دول���ت ایران، از جمله تازه ترین آن، قطع نامه ی 1۹۹۵/۶۸ مصوب ۸ مارس 1۹۹۵ و قطع نامه ی 
۵0/1۸۸ مصوب 22 دس���امبر 1۹۹۵ مجمع عمومی و قطع نامه ی 1۹۹۵/1۸مصوب 24 اگوست 
1۹۹۵ و با اش���اره به مشاهدات و نتیجه گیری های کمیته های رفع تبعیض نژادی، حقوق بشر و 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی و با 
تأیید مجدد مسئولیت دولت ها در قبال حمالت عوامل خود و ترور افراد در دیگر  کشورها به 
نظر نماینده ی ویژه که قصد بررسی و تحقیق موضوعات خاص هم چون دادرسی کیفری و نظام 
جزایی در ایران را دارد، اشاره کرده و اظهار امیدواری می کند  که با بهبود وضعیت حقوق بشر 

»فضای تغییر« که هدف نماینده ی ویژه است، میسر گردد.  
قطع نامه  هم چنین از همکاری دولت جمهوری اسالمی با گزارشگران ویژه ی بردباری مذهبی و 
آزادی عقیده و بیان و  دیدار این دو از جمهوری اسالمی استقبال به عمل آورده و با درنظرگرفتن 
گزارش آن دو )E/CN.4/1996/95/Add.2 و E/CN.4/1996/39/Add.2( و نیز  گزارش نماینده ی 
ویژه ی کمیس���یون و مش���اهدات موجود در آن )E/CN.4/1996/59( مراتب نگرانی خود را در 
استمرار نقض حقوق بشر در جمهوری اس���المی ایران، به ویژه عدم مطابقت دستگاه قضایی 
با اس���تانداردهای بین المللی: بازداشت پیش از محاکمه، نداشتن وکیل مدافع برای متهمین، 
اعدام هایی که حداقل تضمین های دادرس���ی در آن ها رعایت نش���ده و مواردی از شکنجه و 
دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانس���انی يا تحقيرکننده، رفتارهای تبعیض آمیز با 
اقلیت های مذهبی به خاطر باورهای دینی شان، به ویژه بهائیان که موجودیت شان به عنوان یک 
جامعه ی مذهبی در جمهوری اسالمی همواره مورد تهدید واقع شده، عدم حمایت کافی برای 
برخی از اقلیت های مسیحی، ترور برخی از مسیحیان،2 نقض حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز 
و محدودیت آزادی بیان، اندیش���ه، عقیده و مطبوعات، ارعاب و آزار و اذیت روزنامه نگاران 

اعالم می کند. 
1- E/CN.4 /1996/L.42/Rev.1

2- علی رغم ارائه ی اسناد جعلی از سوی دولت جمهوری اسالمی مبنی بر کشنت سه کشیش مسیحی توسط مجاهدین، هیچ یک از ارگان های 
بنی المللی ادعاهای دولت را نپذیرفته و هم چنان بر مسئولیت این دولت پافشاری می کنند. 
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کمیس���یون خواهان پی گیری و اجرای کامل نتیجه گیری ها و توصیه های گزارشگر ویژه ی عدم 
بردباری مذهبی مربوط به بهائیان و اقلیت های دینی و مذهبی از جمله مسیحیان از سوی دولت 
جمهوری اس���المی شده و مراتب نگرانی خود را نسبت به عدم برخورداری کامل و برابر زنان 
از حقوق بشر اعالم کرده و از دولت جمهوری اسالمی می خواهد در جهت رفع هرگونه تبعیض 

علیه زنان اقدام کند. 
قطع نامه هم چنین نسبت به ادامه ی مجازات اعدام در جمهوری اسالمی ایران در تناقض با مفاد 

مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ابراز نگرانی شدید می کند. 
کمیسیون نگرانی شدید خود را از ادامه ی تهدیدات علیه جان سلمان رشدی و مرتبطین با کار 

او که از حمایت دولت، برخوردار هستند اعالم می دارد. 
قطع نامه مراتب تأس���ف خود نسبت به ادامه ی خشونت علیه ایرانیان در خارج از کشور اعالم 
داش���ته و مصرانه از دولت جمهوری اسالمی می خواهد  که دس���ت از فعالیت های خود علیه 
اعضای اپوزیسیون ایران در خارج از   کشور برداشته و با مقامات دیگر   کشورها در امر تحقیق 

پیرامون جرائم صورت گرفته کامل و صمیمانه همکاری کند. 
قطع نامه مصرانه از دولت جمهوری اس���المی ایران می خواهد که به عنوان کش���ور عضو میثاق 
بین المللی حقوق بشر، نسبت به تعهدات خود در قبال میثاق و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر 

اهتمام ورزد. 
این قطع نامه که توسط کش���ورهای آلمان، اتریش، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، فنالند، فرانسه، 
یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لوگزامبورگ، نروژ، هلند، پرتقال، رومانی، بریتانیای کبیر، ایرلند 
شمالی و سوئد پیشنهاد شده بود با بیست و چهار رأی موافق، هفت رأی منفی و بیست رأی 

ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی 1۹۹۶/۷ 1 کمیس���یون فرعی پیش گی���ری از تبعیض و محافظت از اقلیت ها در تاریخ 
20 آگوس���ت 1۹۹۶ که برابر است با 2۹ مرداد 13۷۵ و قطع نامه ی 1۹۹۶/۸4 مصوب 24 آوریل 
1۹۹۶ و قطع نامه ی ۵0/1۸۸ مصوب 22 دسامبر 1۹۹۵ مجمع عمومی از همکاری دولت ایران با 
نماینده ی ویژه ی کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در  ایران و هم چنین از 
این که گزارشگر ویژه عدم بردباری مذهبی و   گزارشگر ویژه  ی آزادی عقیده و بیان قادر به بازدید 

از جمهوری اسالمی ایران در پایان سال 1۹۹۵ و آغاز 1۹۹۶ شدند استقبال به عمل می آورد. 
قطع نام���ه از   گ���زارش نماین���ده ی وی���ژه  ی کمیس���یون در م���ورد وضعی���ت حقوق بش���ر در 
 جمهوری اس���المی ایران )E/CN.4/1996/59(، گزارش گزارشگر ویژه ی عدم بردباری مذهبی
1-E/CN.4/Sub.2/1996/L.9/Rev.1 
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)E/CN.4 / 1996/95/Add.2( و گزارش گزارش���گر وی���ژه ی آزادی عقیده و بیان و توصیه های 
موجود در آن )E/CN.4/1996/39/Add.2( استقبال به عمل می آورد. 

قطع نامه در ارتباط با  گزارش های مربوط به ادامه ی نقض گس���ترده ی حقوق بشر توسط دولت 
جمهوری اسالمی ایران از جمله اعدام های خودسرانه و شتاب زده، شکنجه و دیگر رفتارها یا 
مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، دستگیری های خودسرانه و حبس، ناپدید 
ش���دن های توضیح داده نش���ده، فقدان حداقل تضمین های ضروری برای برخورداری از حق 
محاکمه  ی عادالنه و بی اعتنایی به آزادی بیان و آزادی مذهب، افزایش موج اعدام های سیاسی 
در سال جاری به شکل حلق آویز در مالءعام و سنگسار، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز توسط 
نیروهای امنیتی که منجر به قتل و یا زخمی ش���دن بسیاری از غیرنظامیان شده است، ادامه ی 
س���رکوب زنان، از جمله اعمال تبعیض مبتنی بر جنسیت و استفاده از مجازات های غیر قابل 
قبول و ناموجه، افزایش صدور احکام اعدام و مجازات های غیر انس���انی یا اهانت آمیز ناشی 
از تصویب قانون جدید مجازات، افزایش قتل های اعضای اپوزیس���یون در خارج از کشور در 
ماه های اخیر، ادامه ی آزار و اذیت خانواده  ی تبعیدی ایرانی، به منظور اجبار آن ها برای همکاری 

در فعالیت های ضد اپوزیسیون در تبعید. 
قطع نامه ضمن اش���اره به تحقیقات انجام گرفته در کشورهای مختلف از جمله آلمان، ایتالیا و 
ترکیه1 که بر نقش و مس���ئولیت مقامات و سرویس های ایرانی در برنامه ریزی قتل های سیاسی 
دست گذاشته اند، بار دیگر تأیید می کند  که حقوق بشر جهان شمول و تقسیم ناپذیر است و نقض 
استانداردهای شناخته شده ی بین المللی حقوق بشر نمی تواند با مالحظات فرهنگی و یا مذهبی 

توجیه شود.
قطع نامه از دولت جمهوری اسالمی درخواست می کند بررسی کاملی را به منظور پایان دادن به 

موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی انجام دهد، این موارد عبارت اند از :
گس���ترش بیش از حد مجازات اعدام، موارد متعدد ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های 
بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، عدم مطابقت قوه ی قضاییه با استانداردهای بین المللی با 
توجه به حداقل تضمین های آیین دادرسی و اجرای عدالت، تبعیض مذهبی، به ویژه علیه بهائیان 
و مسیحیان، تبعیض علیه زنان، استفاده بیش از حد از زور و سالح گرم در سرکوب تظاهرات 
مردمی، سازمان دهی گشت های مخفی، آزار و اذیت و ارعاب مردم توسط گشت های خیابانی، 
محدودیت آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی مطبوعات، قتل های فراقضایی مخالفان سیاسی، 
قطع نامه نسبت به ادامه ی اتهامات مربوط به تهاجم علیه پناهندگان کرد ایرانی و پرتاب موشک 

1- تحقیقات انجام گرفته در آلمان در ارتباط با ترور میکونوس، تحقیقات مربوط به ترور محمدحسنی نقدی نماینده  ی شورای ملی مقاومت در 
ایتالیا و دادگاه مربوط به ترور زهرا رجبی و علی  مرادی در ترکیه نشان دهنده ی نقش سرویس های امنیتی جمهوری اسالمی در این قتل ها بود. 
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علیه پایگاه های مخالفان ایرانی در کشورهای همسایه ابراز نگرانی عمیق می کند. 
قطع نامه از دولت جمهوری اسالمی می خواهد  که هرگونه دخالت یا بردباری در قتل و تروریسم 
دولتی را بالدرنگ متوقف کرده و دس���ت از آزار و اذیت پناهندگان ایرانی در خارج از کشور 
و خانواده های ش���ان در داخل کشور توسط سرویس امنیتی بردارد. این قطع نامه با دوازده رای 

مثبت، شش رأی منفی و شش رأی ممتنع به تصویب رسید. 
کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها در جریان اصالحاتی که در نحوه ی 
کار این نهاد صورت گرفت در 2۹ اگوست 1۹۹۶ در مصوبه ی 1۹۹۶/11۵ خود تصمیم گرفت به 
منظور اجتناب از دوباره کاری به بررسی پرونده ی نقض حقوق بشر  کشورهایی که مورد رسیدگی 
کمیسیون حقوق بش���ر قرار می گیرند، نپردازد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در قطع نامه ی 
1۹۹۷/22 خود ضمن اس���تقبال از این تصمیم، اسامی کشورهایی را که وضعیت حقوق بشر در  

آن ها مورد رسیدگی کمیسیون قرار گرفته بود به اطالع کمیسیون فرعی رساند.1  
در واقع قطع نامه ی  سال 1۹۹۶، آخرین قطع نامه ی کمیسیون فرعی در ارتباط با وضعیت نقض 

حقوق بشر در ایران بود. 

قطع نامه ی  ۵1/10۷ 2 مجمع عمومی، مصوب 12 دس���امبر 1۹۹۶با ی���ادآوری اعالمیه ی وین و 
»برنامه ی عمل«، آن )A/CONF.157/24( )بخش اول(، مصوب کنفرانس جهانی حقوق بشردر 
وین که در آن  تاکید ش���ده حقوق بش���ر و آزادی های اساسی حقوقی هستند  که از بدو تولد به 
همه ی اشخاص تعلق می گیرند و حمایت و ارتقاء آن ها جزو اولین مسئولیت  دولت ها می باشد 
و ب���ا ی���ادآوری قطع نامه های قبلی خود در ابراز نگرانی از نقض حقوق بش���ر توس���ط دولت 
جمهوری اس���المی ایران، از جمله قطع نامه ی  ۵0/1۸۸ مصوب 22 دس���امبر 1۹۹۵، قطع نامه ی 
کمیس���یون حقوق بش���ر، قطع نامه ی  1۹۹۶/۸4 مصوب 24 آوریل 1۹۹۶، و قطع نامه ی  1۹۹۶/۷ 
مصوب 20 آگوست 1۹۹۶ کمیسیون فرعی از همکاری دولت جمهوری اسالمی با گزارشگران 
ویژه  ی کمیس���یون حقوق بش���ر در مورد »بردباری مذهبی« و »آزادی عقیده و بیان« و امکان 
سفر آن ها به کشور و درخواست دولت جمهوری اسالمی ایران برای دریافت کمک های فنی و 
خدمات مشاوره ای از   کمیساریای عالی حقوق بشر / مرکز حقوق بشر و بخش پیش گیری از جرم 

و عدالت کیفری استقبال به عمل می آورد.
مجمع عمومی با عالقمندی تحوالت اخیر در جمهوری اس���المی را که به نظر نماینده ی ویژه 

شاخص بهبود بالقوه ی وضعیت زنان در کشور است، دنبال می  کند. 
1-http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.1997.33.
En?Opendocument
2- A/C.3/51/L.41/Rev.1
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مجمع عمومی مراتب نگرانی خود را در خصوص نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
ایران، به ویژه باال بودن تعداد اعدام ها در غیاب پادمان های بین المللی به رسمیت شناخته شده، 
موارد ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، فقدان 
اس���تانداردهای بین المللی در اجرای عدال���ت و عدم طی مراحل قانونی مقتضی، نقض حق 
تشکیل مجامع مسالمت آمیز و محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات، نقض فاحش 
حقوق بش���ر بهائیان و رفتار تبعیض آمیز با اقلیت  ها به خاطر باورهای دینی شان، عدم حمایت 
کافی برای اقلیت های مس���یحی، که برخی از اعضای آن هدف ارعاب و ترور قرار گرفته اند، 

تبعیضات گسترده علیه زنان وعدم برخورداری کامل و برابر زنان از حقوق بشر اعالم می کند. 

مجمع عمومی مصرانه از دولت جمهوری اس���المی ایران می  خواهد به عنوان یک کشور عضو 
میثاق بین المللی حقوق بشر، تعهدات خود تحت میثاق و سایر اسناد بین المللی را رعایت کرده 
و نتیجه گیری و توصیه های نماینده ی  ویژه ی کمیسیون حقوق بشر در از میان برداشتن شکل های 
نارواداری مذهبی و تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده مربوط به بهائیان و سایر اقلیت های دینی 

و مذهبی از جمله مسیحیان را به طور کامل اجرا کند. 
مجمع عمومی ابراز نگرانی ش���دید خود را نس���بت به دشوارتر ش���دن قوانین کیفری و اعمال 

مجازات اعدام برای ارتداد و جرائم غیرخشونت آمیز اعالم می   کند. 

مجمع هم چنین مراتب نگرانی خود را نسبت به آزار و اذیت افراد، از جمله نویسندگان و اعضای 
مطبوعات اعالم می  دارد و با ابراز نگرانی شدید نسبت به تداوم تهدید علیه جان سلمان رشدی، 
و افراد مرتبط با کار او ، که به نظر می رسد از حمایت دولت جمهوری اسالمی ایران برخوردارند 
اعالم، و ضمن ابراز مراتب تاسف خود از خشونت علیه ایرانیان در خارج از جمهوری اسالمی، 
مصرانه از دولت جمهوری اسالمی ایران درخواست می   کند از فعالیت علیه اعضای اپوزیسیون 
ایران در خارج از کشور و اذیت و آزار بستگان آن ها در داخل کشور احتراز کرده و صمیمانه با 

مقامات سایر  کشورها در تحقیق و مجازات جرائم گزارش شده از سوی آن ها همکاری کند. 1
این قطع نامه توس���ط کش���ورهای آلمان، اتریش، چک، بلژیک، کانادا، کاستاریکا، دانمارک، 
اسپانیا، فنالند، فرانسه، یونان، هندوراس، مجارستان، ایرلند، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، سان مارینو، 
قرقیزستان، اسلواکی، لوگزامبورگ، موناکو، نروژ، هلند، پرتقال، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و 

سوئد پیشنهاد شده بود. 

1- دولت جمهوری اسالمی نه تنها اهمیتی به این بند از قطع نامه نمی داد بلکه محمد جعفری صحرارودی یکی از عوامل قتل دکرت قاسملو در وین، 
با ارتقای مقام مواجه و به معاونت الریجانی برگزیده شد. 
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1۹۹۷ میالدی،  13۷۶- 13۷۵ خورشیدی
قطع نامه ی  1۹۹۷/۵4 1کمیس���یون حقوق بش���ر به تاریخ 1۵ آوریل 1۹۹۷ که مطابق است با 2۶ 
فروردین 13۷۶ با یادآوری مجدد وظیفه ی کلیه ی کش���ورهای عضو س���ازمان ملل متحد برای 
ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی تصریح شده در منشور سازمان ملل متحد، 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد قابل اجرای حقوق بشر 
و با توجه به این موضوع که ایران از امضاءکنندگان اس���ناد فوق الذکر است نگرانی خود را از 
بی اعتنایی جمهوری اس���المی به این تعهدات ابراز م���ی دارد و با یادآوری قطع نامه های قبلی 
مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر و تازه ترین آن ها قطع نامه ی ۵1/10۷ مجمع عمومی مصوب 
12دس���امبر 1۹۹۶ و قطع نامه ی 1۹۹۶/۸4 کمیسیون حقوق بشر مصوب 24 آوریل 1۹۹۶ نگرانی 
خود را نس���بت به نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اس���المی، به ویژه شمار زیاد اعدام ها، 
ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده از جمله قطع 
عضو و اعدام  در مالءعام، عدم به کارگیری استانداردهای بین المللی در سیستم  قضایی و عدم 
طی مراحل قانونی مقتضی، نقض وخیم حقوق بشر بهائیان و اعمال تبعیض علیه اعضای این 
جامعه ی مذهبی، و نیز رفتار تبعیض آمیز با سایر اقلیت های مذهبی به خاطر باورهای دینی خود، 
از جمله اقلیت های مس���یحی که برخی از اعضای آن هدف ارعاب و ترور قرار گرفته اند، عدم 
تداوم همکاری دولت با مکانیزم کمیسیون حقوق بشر، و ادامه ی تهدید علیه جان سلمان رشدی 
و تعیین و افزایش جایزه برای ترور او و افراد مرتبط با کار او توسط بنیاد 1۵ خرداد 2که به نظر 

می رسد از حمایت دولت جمهوری اسالمی ایران برخوردارند، عمیقاً ابراز تاسف می کند. 
کمیسیون هم چنین نسبت به نقض حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و محدودیت آزادی بیان، 
اندیش���ه، عقیده و مطبوعات، آزار و اذیت و ارعاب نویسندگان و روزنامه نگاران با شیوه های 
غیرقابل قبول که دس���تگیری نویسنده  فرج سرکوهی 3 تنها یکی از نمونه های آن است و عدم 
برخورداری کامل و برابر زنان از حقوق بشر ابراز نگرانی می کند و از دولت جمهوری اسالمی 
می  خواهد همکاری خود را با مکانیزم کمیس���یون حقوق بش���ر از سر گرفته و به نماینده ی ویژه 
1- E/CN.4/1997/L.46 

2-  بنیاد پانزده خرداد در اسفند سال 13۶۷، یک میلیون دالر را به عنوان جایزه ی قتل رشدی معنی کرد. در ماه مارس 1۹۹1 شیخ حسن صانعی 
مسئول این  بنیاد جایزه ی مذکور را به دو میلیون دالر و مجددأ در فوریه 1۹۹3 به مبلغی نامعلوم افزایش داد. آخرین خربی که در مطبوعات و 
رسانه ها درباره ی جایزه ی بنیاد پانزده خرداد برای قتل سلمان رشدی وجود دارد به بیست مهرماه 13۷۷)اکبرت 1۹۹۸ میالدی( )روزنامه ی قدس( 
باز می گردد، که در آن اعالم شده بود از سوی بنیاد پانزده خرداد سیصد هزار دالر دیگر بر مقدار جایزه ی اولیه ی اجرای حکم اعدام سلمان 

رشدی اضافه شده است. 
3- فرج س���رکوهی بر اساس سناریوی تهیه شده از س���وی وزارت اطالعات به هنگام خروج از کشور در فرودگاه مهرآباد دستگری شد و خسرو 
براتی یکی از عوامل قتل های زنجریه ای با پاسپورت او به آلمان سفر  کرد. دولت  آلمان بالفاصله ورود سرکوهی به آلمان را تکذیب کرد. دولت 
جمهوری اسالمی قصد داشت با به قتل رساندن فرج سرکوهی ضمن ایجاد جو ترور و وحشت در میان روشنفکران، مسئولیت آن را به عهده ی 
دولت آلمان بگذارد و بر سر دادگاه میکونوس با این دولت به معامله برپدازد. در اثر انتشار نامه ی افشاگرانه فرج سرکوهی که به طور وسیعی در 
دنیا پخش شد، دستگاه امنیتی مجبور به بازپس گریی سناریوی خود و آزادی فرج سرکوهی شد. سپس وی دوباره دستگری و به  یک سال زندان 

محکوم شد. 
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اجازه دهد برای انجام تحقیقات دس���ت اول و ادامه ی گفت و ش���نود با دولت، به ایران سفر 
کند، تعهدات دولت برپایه ی میثاق بین المللی حقوق بش���ر و سایر اسناد بین المللی در زمینه ی 
حقوق بشر را رعایت کرده و متعهد شود همه ی افرادی که در قلمرو این دولت زندگی می کنند 
از جمله اعضای گروه های مذهبی و افراد متعلق به اقلیت ها، از حقوق پاس داشته شده در این 
اسناد بهره مند شوند، توصیه های نماینده ی ویژه و توصیه های مربوط به گزارشگران »عدم تحمل 
مذهبی« و »آزادی عقیده و بیان«، به خصوص توصیه های مربوط به بهائیان، مسیحیان، سنی  ها 
و گروه های اقلیت دینی و مذهبی را اجرا   کند، و با اقدامات موثر، تبعیض علیه زنان چه به لحاظ 
قانونی و چه اجرایی را از بین ببرد، از به کارگیری خشونت علیه اعضای اپوزیسیون ایران که در 
خارج از کشور زندگی می کنند خودداری کرده و به همکاری صمیمانه با مقامات دیگر  کشورها 
در تحقیق و تعقیب جرائمی که توسط آن ها گزارش شده، بپردازد، 1 به طور کتبی متعهد شودکه 
از تحریک علیه جان سلمان حمایت به عمل نمی آورد و متعهد می شود که از مجازات اعدام 

برای ارتداد یا جرائم غیر خشونت آمیز استفاده نمی کند. 
این قطع نامه که توس���ط کشورهای آلمان، استرالیا، اتریش، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، آمریکا، 
فنالند، فرانس���ه، یونان، مجارستان، ایرلند، ایس���لند، ایتالیا، لوگزامبورگ، نروژ، هلند، پرتقال، 
بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، سان مارینو، سوئد و سوئیس پیشنهاد شده بود با بیست و شش 

رأی مثبت، هفت رأی منفی و نوزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

 دبیرکل ملل متحد در 1۶ ماه مه 1۹۹۷2 طی یادداشتی موارد زیر را به اطالع کمیسیون فرعی رساند:
کمیسیون فرعی در چهل وهشتمین اجالس خود قطع نامه ی 1۹۹۶/۷ را تحت عنوان »وضعیت 
حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی ایران« به تصویب رسانده و در آن از دبیرکل درخواست کرد 
که هم چنان کمیس���یون فرعی را در جریان گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران از 
جمله نقض حقوق بهائی ها و مسیحیان و اقدامات انجام گرفته شده از سوی سازمان ملل برای 

ممانعت از این امر قرار دهد.  
در انطباق با این درخواس���ت، توجه کمیسیون فرعی به گزارش مقدماتی نماینده ی ویژه، آقای 
موریس دنبی کاپیتورن در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، به مجمع عمومی 

1-این بند قطع نامه، براساس صدور رأی دادگاه میکونوس بود که حدود پنج سال و دویست و چهل و هفت جلسه طول کشید و حدود ُنه میلیون 
فرانک هزینه در برداشت. در جلسات این دادگاه بیش از صد و هفتاد نفر در دادگاه حاضرشده و در مورد حادثه ی ترور شهادت دادند. شهادت 
برخی از این افراد بر ضد جمهوری اس���المی و برخی نیز به نفع جمهوری اس���المی ایران بود. دادس���تان دادگاه آقای برونو یوست و قاضی آن 
فریچوف کوبش  بودند. حکم دادگاه میکونوس در بیست و یکم فروردین ماه سال 13۷۶ صادر شد و طی آن کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس 
رحیل تبعه ی لبنان به حبس ابد و یوسف امنی و محمد اتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به یازده و پنج سال زندان محکوم شدند. هم چننی 
مسئوالن وقت جمهوری اسالمی ایران یعنی رفسنجانی رئیس جمهور ایران، فالحیان، والیتی وزیر امور خارجه و خامنه ای رهرب جمهوری اسالمی 

ایران متهم به زمینه سازی در ماجرای میکونوس شدند. 
2- E/CN.4/Sub.2/1997/5
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جلب شد. 
در 12 دسامبر سال 1۹۹۶، مجمع عمومی سازمان ملل تصویب قطع نامه ی ۵1/10۷ تحت عنوان 
»وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران« را به تصویب رساند و گزارش نهایی نماینده ی 

ویژه )E/CN.4/1997/63( به پنجاه و سومین اجالس کمیسیون حقوق بشر ارائه شد. 
گزارش ه���ای گروه کاری در مورد بازداش���ت خودس���رانه )E/CN.4/1997/4 and Add(، گروه 
کاری در ارتباط با ناپدیدش���دگان قهری و ناخواسته ) E/CN.4/1997/34(، گزارشگران ویژه ی 
اعدام های فراقضایی، ش���تاب زده و خودس���رانه )E/CN.4/1997/60 and Add.1(  در موضوع 
ش���کنجه )E/CN.4 / 1997 / 7 and Add.1(  و عدم بردباری مذهبی )E/CN.4/1997/91( ، به 
پنجاه و س���ومین اجالس کمیسیون حقوق بشر ارائه گردید  که حاکی از وضعیت حقوق بشر در 

جمهوری اسالمی است. 
هم چنین توجه کمیسیون فرعی به نتیجه گیری از مشاهدات »کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی 
CERD/C/43/( »کمیته ی از میان برداش���تن تبعیض نژادی« ، )E/C.12/1993/7( »و فرهنگی

CRP.1/Add.9(، و اظهار نظر »کمیته ی حقوق بش���ر )CCPR/C/79/Add.25(« به گزارش های 

ارائه شده از س���وی جمهوری اس���المی ایران تحت ماده ی ۹ کنوانسیون بین المللی »از میان 
برداشتن همه ی اشکال تبعیض نژادی«، طبق ماده ی 1۶ و 1۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، و طبق ماده ی 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جلب می شود.  

قطع نام���ه ی ۵2/142 1 مجمع عمومی مصوب 12 دس���امبر 1۹۹۷ با یادآوری قطع نامه های قبلی 
مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر و توجه به آخرین قطع نامه ها از جمله قطع نامه ی 1۹۹۷/۵4 
کمیسیون حقوق بشر مصوب 1۵ آوریل 1۹۹۷ و با استقبال از گزارش نماینده ی ویژه  ی کمیسیون 
حقوق بش���ر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، )A/52/472( و با در نظر 
داش���تن انتخابات ریاس���ت جمهوری س���ال 1۹۹۷، دولت را فرا می خواند به انتظارات برای 
پیشرفت محسوس در مورد حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای افراد، جامه ی عمل بپوشاند.  
مجمع عمومی نگرانی خود را نسبت به نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، به 
ویژه تعداد زیاد و فزاینده ی اعدام که در فقدان آشکار احترام به پادمان های بین المللی به رسمیت 
شناخته شده ابراز می دارد، و هم چنین موارد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غيرانسانی يا تحقيرکننده، از جمله سنگسار، قطع عضو و اعدام های در مالءعام، عدم رعایت 
اس���تانداردهای بین المللی در قوه ی قضاییه، و عدم طی مراحل قانونی مقتضی، نقض وخیم 
حقوق بشر بهائیان، تبعیض علیه اعضای اقلیت های دینی و مذهبی از جمله مسیحیان، و صدور 
1- A/C.3/52/L.72
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احکام اعدام علیه ذبیح الله محرمی، رمضان علی ذوالفقاری، و موسی طالبی به اتهام ارتداد، و 
علیه کیوان خلج آبادی و بهنام میثاقی به دلیل اعتقادات شان اعالم می کند. 

مجم���ع هم چنین نگرانی خود را بخاطر عدم تداوم در همکاری دولت با مکانیزم کمیس���یون 
حقوق بشر، ادامه ی تهدید علیه جان سلمان رشدی، و افراد مرتبط با کار او، که به نظر می رسد 
از حمایت دولت جمهوری اسالمی ایران برخوردارند، و اعالم افزایش پاداش عرضه شده برای 

ترور آقای سلمان رشدی توسط بنیاد پانزده خرداد عمیقاً ابراز تاسف می کند. 
مجمع عمومی بخاطر موارد نقض حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و محدودیت آزادی بیان، 
اندیش���ه، عقیده و مطبوعات، و هم چنین آزار و اذیت و ارعاب نویسندگان و روزنامه نگاران به 
دنبال اعمال آزادی بیان ، صدور حکم نویسنده فرج سرکوهی و اعمال شیوه های غیرقابل قبول، 

عدم برخورداری کامل و برابر زنان از حقوق بشر، ابراز نگرانی می کند. 

با وجود آن که نماینده ی ویژه در گزارش 1۵ اکتبر A/52/472( 1۹۹۷( خود به مجمع عمومی به 
صراحت نسبت به حکم دادگاه میکونوس اشاره کرده و می نویسد: »به نظر نماینده ی ویژه حکم 
دادگاه برلین برای اولین بار مسئولیت ترور شخصیت های اپوزیسیون ایران در خارج از کشور را 
مشخص کرده است. نماینده ی ویژه نمی تواند نسبت به این مسئله که افراد در استخدام دولت 
جمهوری اس���المی ایران، از جمله یکی از اعضای خیلی ارشد دولت )علی فالحیان( به طور 
مس���تقیم و غیرمستقیم در این اعمال شرکت داش���ته اند چشم پوشی کند. با وجود انکار دولت 
جمهوری اسالمی ایران نماینده ی ویژه برای تصمیم دادگاه اعتبار قابل توجهی قائل است. او 
چنین اعمالی را محکوم کرده و از دولت می خواهد ضمن محکوم کردن خشونت از دخالت 
مستقیم و غیرمستقیم در چنین اعمالی پرهیز کند.«1 اما مجمع عمومی به خاطر امتیاز دادن به 
دولت خاتمی که به تازگی به قدرت رسیده بود از ذکر حکم دادگاه مستقل اروپایی در ارتباط با 

دست داشتن دولت جمهوری اسالمی در تروریسم بین المللی خودداری می کند. 
این قطع نامه که توسط کشورهای آندورا، استرالیا، آلمان، اتریش، آمریکا، چک، بلژیک، کانادا، 
کاستاریکا، دانمارک، اسپانیا، فنالند، فرانسه، لوگزامبورگ، مجارستان، ایرلند، لیختن اشتاین، 
ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، سان مارینو، اسلواکی، یونان، موناکو، نروژ، هلند، پرتقال، بریتانیای کبیر، 
ایرلند شمالی و سوئد پیشنهاد شده بود با هفتاد و چهار  رأی مثبت، سی و دو رأی منفی و پنجاه 

و شش رأی ممتنع به تصویب رسید. 

1- مجید تربیزی آقایی با نام مستعار »میثم« مدیرکل اکراد؛ و یکی از مسئوالن اصلی عملیات تروریستی علیه اکراد اپوزیسیون در داخل و خارج 
از کشور در تاریخ 1۹ دی ماه 13۸1 در کاخ سعدآباد از سوی خاتمی نشان کار و تولید درجه سه دریافت کرد. نگاه کنید به کتاب آقای »خاتمی« 

هشیار باش، چشم های اطالعاتی ات جانیان بنی المللی اند! رضا گلپور چمرکوهی پنجم خرداد 13۸4. 
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1۹۹۸ میالدی، 13۷۷ - 13۷۶ خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۹۸/۸۸ 1 کمیس���یون حقوق بشر در 22 آوریل 1۹۹۸ با یادآوری قطع نامه  های قبلی 
مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بش���ر و تازه ترین آن ها قطع نامه ی ۵2/142 مجمع به تاریخ 12 
دسامبر 1۹۹۷ و قطع نامه ی 1۹۹۷/۵4 کمیسیون حقوق بشر، از گزارش نماینده ی ویژه ی کمیسیون 
(E/CN.4/1998/59و Corr.1(، اعالم تعهد دولت جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با احترام به 

حکومت قانون و تأکید بر توسعه ی جامعه ای که در آن حقوق بشر به طور کامل مورد احترام قرار 
گرفته و جامعه ی مدنی شکوفا شود، بهبود در زمینه ی آزادی بیان، به خصوص در رسانه ها و 
زمینه های فرهنگی، و آمادگی مقامات برای ارائه ی اجازه به تظاهرات  عمومی استقبال به عمل 

می آورد.  
اعضای کمیسیون با عالقمندی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1۹۹۷ را در نظر 
گرفته و از دولت می خواهند قدم های اساس���ی برای پیش���رفت محسوس در زمینه ی رعایت 
حقوق بشر و آزادی های بنیادین افراد بردارد. هم چنین کمیسیون با عالقمندی تشکیل »هیأت 
پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساس���ی« برای رسیدگی به هر گونه ضعف در پیاده سازی 
و یا نقض آن قانون، اظهارات مثبت دولت جمهوری اس���المی ایران در مورد نیاز به بررس���ی 
قوانین و نگرش های تبعیض آمیز علیه زنان،2 و انتصاب اولین زن معاون رئیس جمهور و چهار 
زن قاضی، مش���اهده ی نماینده ی ویژه در مورد افزایش تمایل مقامات ایرانی به محدود  کردن 
گروه های فراقضایی، ابتکار  کمیسیون حقوق بشر اسالمی در بررسی حوادثی که موجب نگرانی 
هس���تند، که از نظر نماینده ی ویژه این حرکت نش���ان دهنده  ی گامی مهم در تقویت حقوق بشر 
در جمهوری اس���المی ایران اس���ت، ثبت نام از برخی س���ازمان های غیردولتی، مانند انجمن 

روزنامه نگاران را دنبال می کند. 
کمیسیون علی رغم پیشرفت های انجام گرفته از این که حقوق بشر هم چنان در جمهوری اسالمی 
ایران نقض می ش���ود، به ویژه باال بودن اعدام ها، ش���کنجه و دیگ���ر رفتارها یا مجازات های 
بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده از جمله قطع عضو ، سنگسار3 و اعدام های در مالءعام، 
عدم ش���فافیت در نظام قضایی، ادامه ی نقض گس���ترده ی حقوق بشر، بهائیان و تبعیض علیه 
اعضای سایر اقلیت های دینی و مذهبی از جمله مسیحیان علی رغم تضمین های قانون اساسی، 
افزایش فشار در جوامع مذهبی و افراد مظنون به تبلیغ، صدور احکام اعدام علیه آقای ذبیح الله 
1-  E/CN.4/1998/L.100

2- دولت محمد خاتمی در هشت سال زمام داری خود بر خالف خوش بینی های نماینده ی ویژه قادر به انجام هیچ گونه تحویل در تغیری قواننی 
تبعیض آمیز علیه زنان، اصالح قانون مطبوعات، اصالح قانون انتخابات و »حداقل اختیارات برای اجرای مس���ئولیت های واگذار ش���ده به 

رئیس جمهور از سوی قانون اساسی« نشد و لوایح ارائه شده به مجلس نیز بازپس گرفته شد. 
3- صدور حکم سنگسار برای مرتضی فریوزی سردبری روزنامه ی انگلیسی زبان »ایران نیوز« از وابستگان جناح راست رژیم سروصدای زیادی را 
برانگیخت، اما قوه ی  قضاییه بدون سر و صدا آن را لغو   کرد و مرتضی فریوزی که عالوه بر زنای محصنه به جاسوسی برای چند  کشور خارجی 

متهم شده بود، آزاد شد .
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محرمی، موسی طالبی به خاطر ارتداد و علیه بهنام میثاقی و کیوان خلج آبادی به خاطر باورهای 
مذهبی شان، عدم تداوم همکاری دولت با مکانیزم کمیسیون حقوق بشر، به ویژه ندادن اجازه ی 
س���فر به نماینده ی ویژه ی جمهوری اس���المی ایران در دوره ی تحت بررس���ی، و سطح پایین 
پاسخ های دولت به س���ؤاالت و تماس های نماینده ی ویژه، ابراز نگرانی می کند و از ادامه ی 
تهدید علیه جان سلمان رشدی و افزایش جایزه برای ترور او و افراد مرتبط با کار او توسط بنیاد 
پانزده خرداد  که به نظر می رس���د از حمایت دولت جمهوری اسالمی ایران برخوردارند، عمیقًا 

ابراز تاسف می کند.1
کمیس���یون هم چنین از عدم تمایل آش���کار مقام های ایران برای تعقیب و مجازات کسانی که 
مرتکب خش���ونت علیه منتقدان دولت می ش���وند، و ادامه ی آزار و اذیت و ارعاب برخی از 
روزنامه نگاران و نویسندگان، و مخالفان سیاسی و مذهبی و تداوم عدم برخورداری کامل و برابر 

زنان از حقوق انسانی ابراز نگرانی می   کند. 
کمیسیون ضمن تأیید تالش های مثبت دولت جمهوری اسالمی خواستار آن می شود که دولت 
ضمن تحکیم احترام به حکومت قانون و اجازه ی گسترده تر آزادی بیان تمامی اقدامات الزم 
برای پایان دادن به استفاده از شکنجه و قطع عضو، سنگسار و انواع دیگر مجازات های خشن، 
غيرانس���انی يا تحقيرکننده، برای از سرگیری همکاری خود با مکانیزم کمیسیون حقوق بشر، و 
اجازه ی س���فر به نماینده ی ویژه را به مورد اجرا گذارده و توصیه های گزارش���گر ویژه ی »عدم 

تحمل مذهبی« مربوط به بهائیان، مسیحیان و دیگر  اقلیت های مذهبی، را عملی سازد. 
کمیس���یون هم چنین از دولت می خواهد فعالیت خود را برای هم سو کردن عناصر مختلف در 
قوه ی قضاییه و دستگاه امنیتی و گروه های فراقضایی با سیاست اعالم شده از سوی دولت در 

مورد آزادی بیان افزایش دهد. 
به منطور از بین بردن تبعیض و موارد نقض حقوق بشر علیه زنان ، برای مثال با اصالح ماده ی 
111۷ قانون مدنی که حق تصدی شغل از سوی زنان را منوط به کسب رضایت از سوی همسر 
دانسته و مورد انتقاد سازمان بین المللی کار قرارگرفته ملغی سازد، از به کارگیری خشونت علیه 
اعضای اپوزیس���یون ایران که در خارج از کشور زندگی می کنند خودداری کرده و به همکاری 
صمیمانه با مقامات دیگر کش���ورها در تحقیق و تعقیب جرائمی که توس���ط آن ها گزارش شده، 
بپردازد،2 و به طور کتبی تعهد  کند  که از تحریک علیه جان س���لمان رش���دی حمایت به عمل 

1-شیخ  حسن صانعی مسئول بنیاد پانزده خرداد از بنیان گذاران مجمع روحانیون مبارز و نزدیکان »دولت اصالحات« و خاتمی بود. 
2- دولت جمهوری اسالمی نه تنها به چننی درخواست هایی وقعی نگذاشت بلکه عامالن اصلی این جنایت علی هاشمی با نام تشکیالتی »هاشم 
علوی« با حکم خاتمی جانش���نی رئیس جمهور در س���تاد مبارزه با مواد مخدر شد، وی پس از قتل سعید امامی مدتی به معاون امنیت وزارت 
اطالعات رسید؛ صابر تهرانی با نام اصلی »جودمردی« قائم مقام معاونت امنیت در دوران محمد خاتمی بود. وی در 1۹ دی ماه 13۸1 در کاخ 
سعدآباد از خاتمی مدال شجاعت گرفت. وی در دوران مریحسنی موسوی نیز در امور تعزیرات حکومتی مسئولیت داشت. نگاه کنید به کتاب آقای 

»خاتمی« هشیار باش، چشم های اطالعاتی ات جانیان بنی المللی اند! رضا گلپور چمرکوهی پنجم خرداد 13۸4. 
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نمی آورد، متعهد شود که از مجازات اعدام برای برای ارتداد یا جرائم غیرخشونت آمیز استفاده 
نمی کند، به نماینده ی ویژه اطالعات دقیق حاکی از رعایت حقوق بشر در سیاست ممنوعیت 
مواد مخدر در جمهوری اسالمی ارائه کند، کمیسیون حقوق بشر اسالمی را با اصول مربوط به 

وضعیت  نهاد های ملی برای ارتقا و حفاظت از حقوق بشر منطبق سازد. 
این قطع نامه که توسط کشورهای آلمان، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، 
دانمارک، اس���پانیا، استونی، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، چک، مجارستان، ایرلند، ایسنلد، 
ایتالیا، لتونی، نروژ، هلند،  لیختن اش���تاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، لهس���تان، پرتقال، رومانی، 
بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی، اسلواکی، اسلوونی، سان مارینو، سوئد و سوئیس پیشنهاد شده بود 

با بیست و سه رأی مثبت، چهارده رأی منفی و شانزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی ۵3/1۵۸ 1 مجمع عمومی مصوب ۹ دسامبر 1۹۹۸با یادآوری قطع نامه های قبلی خود 
در مورد نقض حقوق بشر در ایران از جمله تازه ترین آن ها قطع نامه ی ۵2/142 مصوب 12 دسامبر 
1۹۹۷ و با توجه به قطع نامه ی 1۹۹۸/۸0کمیسیون حقوق بشر مصوب 22 آوریل 1۹۹۸ از گزارش 
مقدماتی نماینده ی ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
ای���ران، )A/53/423 و ضمیمه یCorr.1 (، اس���تقبال کرده و نتیجه گیری او مبنی بر این که یک 
اراده ی سیاسی برای حرکت جامعه ی ایران به یک جامعه ی بردبارتر و شرایط صلح آمیزتر وجود 
دارد و در حالی که برخی از بخش های جامعه از این پیشرفت ها بهره مند می شوند حقوق بشر 

هم چنان بصورت قابل توجهی نقض می شود را در نظر می گیرد.   
مجمع عمومی از تعهد دولت جمهوری اس���المی ایران برای ترویج احترام به حکومت قانون، 
از جمله حذف دس���تگیری و بازداشت خودسرانه، اصالح نظام حقوقی بازداشتگاه یا زندان 
مجرمین، از جمله بسته شدن مراکز بازداشت در خارج از سیستم زندان کشور و منطبق   کردن آن 

با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در این زمینه استقبال به عمل می آورد.  
مجمع در حالی که از بحث های بیش تر باز  در مورد مسائل حکومت و حقوق بشر، و تالش های 
دولت برای پیش���رفت در زمینه ی آزادی بیان، استقبال می کند نسبت به  بسته شدن خودسرانه 
نشریات، موارد آزار و اذیت افراد، از جمله نویسندگان و اعضای مطبوعات ابراز نگرانی می کند. 
مجمع از روی کرد مثبت دولت جمهوری اس���المی ای���ران با توجه به آزادی تجمع، و هم چنین 
پشتیبانی از توسعه ی سازمان های غیردولتی، استقبال کرده و اظهار امیدواری می کند  که آزادی 

برای فعالیت های سیاسی نیز مؤثرتر شود. 
مجمع عمومی از تضمین داده ش���ده از سوی دولت جمهوری اسالمی مبنی بر عدم حمایت از 
1- A/C.3/53/L.38
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تهدید علیه جان سلمان رشدی و افراد مرتبط با کار او  و عدم پشتیبانی از افزایش جایزه ی مقرر 
برای کشتن وی استقبال کرده و در عین حال نگرانی خود را نسبت به تهدید مداوم علیه سلمان 
رشدی، نقض مداوم حقوق بشر، موارد اعدام در فقدان آشکار احترام به پادمان های بین المللی 
به رسمیت شناخته ش���ده، اس���تفاده از قوانین امنیت ملی به عنوان پایه ای برای محروم کردن 
افراد از حقوق فردی، موارد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا 
تحقيرکننده از جمله احکام سنگسار و قطع عضو، و نیز عدم آشنایی با استانداردهای بین المللی 
در قوه ی  قضاییه و طی نشدن مراحل قانونی مقتضی، تبعیض علیه اقلیت های مذهبی بخصوص 
آزار و اذیت علیه بهائیان و صدور حکم اعدام در مورد آن ها، بازداشت اعضای جامعه ی بهائی، 
اعالم می دارد و از دولت جمهوری اس���المی می خواهد توصیه های گزارشگر ویژه  ی کمیسیون 
حقوق بش���ر در رابطه با »عدم بردباری مذهبی« مربوط به بهائیان و دیگر اقلیت های دینی را 

اجرا   کند. 
مجمع عمومی اظهارات دولت جمهوری اسالمی ایران در مورد نیاز به بررسی قوانین و نگرش 
تبعیض آمیز علیه زنان را مورد توجه قرار داده و خواستار اقدامات اساسی و مؤثر دولت برای از 

بین بردن تبعیض در قانون و در عمل علیه زنان می شود. 1
مجمع عمومی از دولت جمهوری اسالمی می  خواهد به تالش های خود برای پیروی از تعهدات 
خود تحت میثاق بین المللی حقوق بش���ر و دیگر اس���ناد بین المللی در این زمینه  ادامه داده و 

اطمینان حاصل شود که مجازات اعدام به جز برای جدی ترین جرائم اعمال نمی شود. 
این قطع نامه توس���ط کشورهای آندورا، استرالیا، آلمان، اتریش، آمریکا، چک، بلژیک، کانادا، 
بلغارس���تان، دانمارک، اسپانیا، فنالند، فرانسه، یونان، جزایر مارشال، لیتوانی، لتونی، استونی، 
لهستان، مجارس���تان، ایرلند، لیختن آش���تاین، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، س���ان مارینو، اسلواکی، 
لوگزامبورگ، موناکو، نروژ، هلند، پرتقال، بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و سوئد پیشنهاد شده بود.

1۹۹۹ میالدی، 13۷۸- 13۷۷- خورشیدی
قطع نامه ی 1۹۹۹/13 2 کمیس���یون حقوق بش���ر با یادآوری قطع نامه های قبلی مجمع عمومی و 
کمیسیون حقوق بشر، تازه ترین آن ها قطع نامه ی ۵3/1۵۸ مجمع عمومی به تاریخ ۹ دسامبر 1۹۹۸ 
و قطع نامه ی ۸۸/۹۸ کمیس���یون مصوب 22 آوریل 1۹۸۸، از گزارش نماینده ی ویژه ی کمیسیون 
)E/CN.4/1999/32( ک���ه به طرح ه���ای دولت برای یک جامعه ی بردبار متنوع و مطیع قانون 
اشاره کرده استقبال می کند. اجرای کامل این طرح ها می تواند تأثیر عمده ای بر حقوق بشر در 
1-  این خوش بینی ها در حایل ست که ماده ی ۶03 قانون »مجازات اسالمی« به مرد مسلمان این اجازه را می دهد  که در صورت مشاهده ی همسر 

خود در حال زنا با مردی دیگر، هر دو را به قتل برساند.
2-E/CN.4/1999/L.27



293

جمهوری اسالمی ایران داشته باشد. 
کمیسیون هم چنین از تعهد اعالم شده دولت جمهوری اسالمی برای ترویج احترام به حکومت 
قانون، از جمله حذف دس���تگیری و بازداشت خودس���رانه و اصالح نظام حقوقی و زندان و 
منطبق  کردن آن با اس���تاندارهای حقوق  بین المللی بشر در این زمینه؛ بحث های بازتر در مورد 
مس���ائل حکومت و حقوق بشر، و نیز تالش های دولت برای پیش���رفت آزادی بیان، در حالی 
که هنوز نگرانی در مواردی از بس���ته ش���دن خودسرانه ی نش���ریات و آزار و اذیت و ارعاب 
روزنامه نگاران وجود دارد، تالش های دولت جمهوری اسالمی ایران در مورد تحقیق پیرامون 
موج اخیر آدم ربایی، مرگ مشکوک و قتل روشنفکران و فعاالن سیاسى، استقبال کرده و مصرانه 

از دولت برای می خواهد عامالن ادعایی را به دست عدالت بسپرد.1
کمیسیون، برگزاری انتخابات اولین دوره ی شوراها به تاریخ 2۶ فوریه 1۹۹۹ را منعکس کننده ی 

تالش های دولت برای ایجاد حکومت های محلی شفاف تر و مسئول، می داند. 
کمیسیون، از تضمین داده شده توسط دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر این که از تالش های 
به عمل آمده علیه جان سلمان رشدی و کسانی که مرتبط با کار او هستند حمایت به عمل نمی آورد 
و از پاداش ارائه شده در این زمینه پشتیبانی نمی کند، و دعوت از   گروه کاری مفقودین قهری و 

ناخواسته استقبال کرده و اظهار امیدواری می کند  که این سفر در آینده ی نزدیک انجام گیرد. 2
کمیسیون اظهارات مثبت دولت جمهوری اسالمی ایران در مورد نیاز به بررسی قوانین و نگرش 
تبعیض آمی���ز علیه زنان، و افزایش تدریجی حضور زن���ان در زندگی عمومی در ایران؛ حذف 
تبعیض علیه جوانان بهائی در ثبت نام پیش دانشگاهی، در حالی که هنوز نگرانی در مورد ورود 
آنان به دانش���گاه وجود دارد، تمرکز روزافزون کمیسیون حقوق بشر اسالمی در مورد وضعیت 
حقوق بشر در جمهوری اس���المی ایران، آغاز بحث های عمومی در ایران در ارتباط با تناسب 

مجازات اعدام3 برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را با عالقمندی در نظر می گیرد. 
کمیسیون از این که دعوتی از نماینده ی ویژه برای دیدار از کشور به عمل نیامده اظهار نگرانی 
کرده و از دولت جمهوری اس���المی می خواهد  که به همکاری کامل با وی در راستای اجرای 

مأموریت اش بپردازد. 

1-  دستگاه قضایی و امنیتی ابتدا با متهم کردن، سیا، موساد، بهایی ها و مجاهدین خلق انگشت اتهام را  متوجه مخالفان کردند. پس از آن که به 
خاطرتضادهای درونی دستگاه امنیتی مجبور به پذیرش قتل ها شد، تالش کرد با معرفی قاتالن به عنوان عناصر خودسر، از پذیرش مسئولیت  خود 
در قتل های سیاسی خودداری کند. به همنی منظور دولت، قتل  ها را به چهار مورد محدود  کرد و با کشنت سعید امامی یکی از صاحب منصبان 
وزارت اطالعات و عوامل اجرایی قتل های سیاسی مانع ادامه ی تحقیقات شد. پس از قتل سعید امامی، مسئوالن پرونده با دستگریی همسر او 
و تعدادی از نریوهای امنیتی در راستای برآورده کردن منویات خامنه ای ویل فقیه نظام با اعمال وحشیانه ترین شکنجه ها و پیش برد سناریوهای از 

پیش طراحی شده، تالش کردند دستگری شدگان را مرتبط با اسرائیل و موساد معرفی کنند. 
2- دولت جمهوری اسالمی تنها به قصد فریب سازمان ملل چننی پیشنهادی را مطرح کرده بود ویل علی رغم تالش های مکرر گروه  کاری مربوطه 

آن را تا امروز عملی نکرده و از سفر این هیأت به ایران جلوگریی کرده است.  
3- برخالف ارزیابی قطع نامه، عماد الدین باقی به خاطر نوشنت مقاله راجع به قانون قصاص و اجرای حکم اعدام، دستگری، محاکمه و به زندان 

و محرومیت از فعالیت  اجتماعی محکوم شد و روزنامه ی نشاط به همنی اتهام از انتشار باز ماند. 
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کمیسیون هم چنین نسبت به موارد نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران به ویژه باال 
بودن تعداد اعدام ها، مواردی از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی 
ي���ا تحقيرکننده از جمله احکام سنگس���ار و اعدام  در مالءعام، عدم رعایت اس���تانداردهای 
بین المللی در قوه ی  قضاییه و عدم طی مراحل قانونی مقتضی، و نیز عدم رعایت استانداردهای 
بین المللی به رسمیت شناخته شده ی حقوقی و استفاده از قوانین امنیت ملی که حقوق فردی را 
زیرپا می گذارد، ادامه ی تبعیض علیه اقلیت های مذهبی، به ویژه که در مواردی کاسته نشده و در 
برخی موارد، مانند آزار و اذیت علیه بهائیان، از جمله مجازات مرگ، اعدام ها، دستگیری ها و 
بسته شدن موسسه ی بهائی برای تحصیالت عالی بدتر هم شده است، عدم برخورداری کامل 
و برابر زنان از حقوق خود، ادامه ی تهدیدات توسط بنیاد پانزده خرداد نسبت به جان سلمان 
رش���دی، از جمله افزایش پاداش توسط بنیاد پانزده خرداد پس از ارائه ی تضمین کتبی دولت 

ایران در نیویورک در سپتامبر 1۹۹۸، اظهار نگرانی می  کند. 
کمیسیون از دولت جمهوری اسالمی ایران می خواهد  که به تالش های مثبت خود در زمینه ی 
تثبیت احترام به حاکمیت قانون و رعایت مفاد میثاق بین المللی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی 
حقوق بشر ادامه داده و اطمینان حاصل شود که مجازات اعدام به جز برای جدی ترین جرائم در 
موارد دیگر و از جمله ارتداد اجرا نمی شود، اجرا کردن کامل نتیجه گیری و توصیه های گزارشگر 
ویژه ی »عدم تحمل مذهبی« مربوط به بهائیان و اقلیت های دینی؛ اتخاذ تمام اقدامات الزم 
برای پایان دادن به استفاده از شکنجه و عمل قطع عضو، سنگسار و انواع دیگر مجازات های 
بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، اتخاذ اقدامات بیش تر برای از بین بردن ادامه ی تبعیض در 
قانون و در عمل علیه زنان، استفاده  ی کامل از برنامه های همکاری فنی در زمینه ی حقوق بشر. 
این قطع نامه که توسط کشورهای آلمان، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، دانمارک، 
اس���پانیا، اس���تونی، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، مجارس���تان، ایرلند، ایسنلد، ایتالیا، لتونی، 
لیختن اشتاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، نروژ، هلند، لهستان، پرتقال، چک، رومانی، بریتانیای کبیر، 
ایرلند شمالی، سان مارینو، اسلواکی، اسلوونی، سوئد و سوئیس پیشنهاد شده بود با بیست و سه 

رأی موافق، شانزده رأی مخالف و چهارده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی ۵۵/1۷۷ مجمع عمومی مصوب  1۷ دس���امبر 1۹۹۹ با یادآوری قطع نامه های قبلی 
در مورد نقض حقوق بش���ر در ایران، از جمله تازه ترین آن ه���ا، قطع نامه ی ۵3/1۵۸ مصوب ۹ 
دسامبر 1۹۹۸، و توجه به قطع نامه ی 1۹۹۹/13 مصوب 23 آوریل 1۹۹۹ کمیسیون حقوق بشر، از 
گزارش مقدماتی نماینده ی ویژه  ی کمیسیون حقوق بشر در این زمینه در جمهوری اسالمی ایران 
(A/54/365) و اعالم تعهد دولت جمهوری اسالمی ایران برای پیشبرد حکومت قانون، از جمله 



295

حذف دستگیری و بازداشت خودسرانه، و اصالح نظام حقوقی و منطبق  کردن ندامت گاه ها با 
معیارهای بین المللی حقوق بشر در این زمینه استقبال می کند. 

مجمع عمومی هم چنین از ادامه ی مباحث عمومی در مورد مسائل مربوط به حکومت و حقوق بشر 
و پشتیبانی دولت از توسعه ی سازمان های غیردولتی استقبال کرده و از دولت می خواهد تالش  

بیش تری برای تضمین آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و فعالیت های فرهنگی به عمل آورد. 
مجمع عمومی هم چنین از پیشرفت دموکراسی در برگزاری انتخابات شوراهای محلی در فوریه ی 
1۹۹۹ اس���تقبال به عمل آورده اظهار امیدواری می کند  که انتخابات آینده ی مجلس با تضمین  
کامل روند دموکراتیک برگزار شود و دولت جمهوری اسالمی را به ادامه ی تالش هایش برای 

تقویت دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه فرا می خواند. 

مجمع عمومی از دعوت گروه کاری مفقودین قهری و ناخواسته، توسط دولت جمهوری اسالمی 
استقبال به عمل آورده و اظهار امیدواری می کند این دعوت هرچه زودتر عملی شود و عالوه 
بر استقبال از تالش های انجام شده توسط این دولت ایران برای بررسی موارد آدم ربایی و قتل 
روش���نفکران و فعاالن سیاسى، خواستار ادامه ی تالش های دولت برای تحقیق کامل در مورد 

این قتل ها و اجرای اعدالت در مورد مرتکبین آن ها می شود. 
مجمع عمومی ضمن در نظر گرفتن افزایش تدریجی حضور زنان در اجتماع و تالش های دولت 
در این زمینه، نگرانی خود را در ادامه ی تبعیض در قانون و در عمل علیه زنان اعالم می دارد.1

و نیز مراتب نگرانی خود را نسبت به تهدید مداوم بنیاد پانزده خرداد علیه جان سلمان رشدی، 
از جمله افزایش پاداش توسط بنیاد، پس از تضمین ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسالمی 
ایران در نیویورک در سپتامبر 1۹۹۸ مبنی بر عدم حمایت از تهدید علیه جان سلمان رشدی و 

افراد مرتبط با کار او اعالم می کند.  

مجمع عمومی نگرانی جدی خود را نس���بت به نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
ایران، به ویژه اعدام، اس���تفاده از قوانین امنیت ملی به عن���وان پایه ای برای محرومیت افراد از 
حقوق فردی، مواردی از ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانس���انی يا 
تحقيرکننده، عدم آشنایی با استانداردهای بین المللی در قوه ی قضاییه، محدودیت آزادی بیان، 
عقیده، اندیش���ه و مطبوعات و تداخل با کار نویسندگان و روزنامه نگاران و تعطیلی نشریات، 
دستگیری افراد بر اساس مشارکت در تظاهرات دانشجویی، احتمال اعمال مجازات اعدام در 

1-اشاره ای است به گزارش یونیسف تحت عنوان وضعیت زنان در جمهوری اسالمی ایران  .(ISBN 964-6513-10-7)که نماینده ی ویژه 
نیز در گزارش خود به مجمع عمومی در 21 سپتامرب A/54/365) 1۹۹۹(خود به  آن اشاره کرده است. 
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مورد برخی از آن ها، و یا دیگر احکام خشن،1 تبعیض علیه اقلیت های مذهبی، به ویژه بهاییان، 
از جمله احکام اعدام، دستگیری ها و بسته شدن موسسه ی آموزش عالی بهائی اعالم می کند. 

 مجمع عمومی خواس���تار برگزاری یک محاکمه ی عادالنه و شفاف در مورد بازداشت سیزده 
عضو جامعه ی یهودیان ایران در سال 1۹۹۹شد. 2

مجمع عمومی از دولت جمهوری اسالمی می  خواهد به تالش های خود برای پیروی از تعهدات 
خود تحت میثاق بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق بشر ادامه داده 

و اطمینان حاصل شود که مجازات اعدام به جز برای جدی ترین جرائم تحمیل نمی شود. 

2۰۰۰ میالدی، 13۷۹ - 13۷۸ خورشیدی
قطع نامه ی 2000/2۸ 3 کمیس���یون حقوق بش���ر با یادآوری قطع نامه های قبلی مجمع عمومی و 
کمیس���یون حقوق بش���ر از جمله تازه ترین آن ها قطع نامه ی ۵4/1۷۷ مجمع مصوب 1۷دسامبر 
1۹۹۹و قطع نام���ه ی 1۹۹۹/13کمیس���یون مصوب 23 آوریل 1۹۹۹از گ���زارش نماینده ی ویژه ی 
کمیسیون در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران )E/CN.4/2000/35(، مبنی  
بر وجود چشم انداز قابل توجه و گسترده  برای تغییر در ایران و در برخی از موارد تأثیر مثبت بر 
وضعیت حقوق بشر اس���تقبال به عمل آورده و مشارکت گسترده ی مردم در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی را که در 1۸ فوریه ی سال 2000، برگزار شد نشان دهنده ی تعهد مردم ایران به روند 
دموکراتیک در جمهوری اسالمی می داند، کمیسیون هم چنین از تعهد ارائه شده ی توسط دولت 
جمهوری اسالمی برای ترویج احترام به حکومت قانون، از جمله حذف دستگیری و بازداشت 
خودس���رانه، و اصالح نظام حقوقی و بازداشت گاه  ها و انطباق آن با استانداردهای بین المللی 
حقوق بشر در این زمینه، پیشرفت انجام گرفته در زمینه ی آزادی بیان، به ویژه نسبت به بحث باز 
در مورد مسائل حکومت و حقوق بشر، در حالی که آزادی مطبوعات با محدودیت مواجه و آزار 
و اذیت و ارعاب روزنامه نگاران نگران کننده است، استقبال کرده و اظهار امیدواری می کند  که 
دعوت جمهوری اسالمی از گروه کار مفقودین قهری و ناخواسته، و تمدید آن به دفعات جنبه ی 

1-در پی تظاهرات دانشجویان در اعرتاض به توقیف روزنامه ی سالم، نیمه های شب 1۸ تریماه انصار حزب الله  در سایه ی حمایت واحد  های 
ضدشورش نریوی انتظامی به داخل کوی دانشگاه تهران و خوابگاه های دانشجویی حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد 
ضرب و شتم قرار دادند. طی این حمالت عزت الله ابراهیم نژاد، کشته و صدها تن زخمی شدند. نریوهای انتظامی و امنیتی دست  کم سیصد 
دانشجو را دستگری و تحت بازجویی و شکنجه قرار دادند. در دانشگاه تربیز نیز روز شنبه 1۹ تری درگریی های گسرتده ای روی داد  که به شدت 
سرکوب شد. از این حادثه به عنوان بزرگ ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقالب 13۵۷ نیز یاد می شود. این حمله به اعرتاضات 
گسرتده و چند روزه ی دانشجویان و مردم در تهران و شهرستانها انجامید که تا 23 تریماه که توسط نریوهای بسیجی و سپاه پاسداران بی رحمانه 
سرکوب شد ادامه داشت. مجمع عمومی به خاطر تعاملی که با دولت خاتمی داشت از محکوم کردن حمله به خوابگاه دانشجویان و حوادث 

بعدی آن خودداری کرده و در قطع نامه اشاره ای از آن ها نکرد.
2- در آس���تانه ی عید پس���ح در سال 1۹۹۹ ، سیزده نفر از یهودیان شریاز و اصفهان به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا دستگری شدند. در 
سپتامرب سال 2000 ، دادگاه تجدید نظر رأی به محکومیت ده نفر به زندان های دو تا ُنه سال و بی گناهی سه نفر داد. این واقعه باعث مهاجرت 

موج جدیدی از یهودیان شد. 
3- E/CN.4/2000/L.16
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عملی یابد. 
کمیسیون هم چنین از پیشرفت های به عمل آمده در وضعیت زنان به ویژه در ارتباط با آموزش و 
پرورش، بهداشت و ادغام ابعاد جنسیتی در برنامه های دولت استقبال می کند و تغییرات قانونی 
که اخیراً در سیستم قضایی  ایران به مورد اجرا گذاشته شده و بر منبای آن اعضای اقلیت های 
مذهبی دیگر به هنگام درخواست مجوز ازدواج موظف به اقرار در مورد عقاید خود نیستند، و 

اصالحات انجام گرفته در کار  کمیسیون حقوق بشر اسالمی را در نظر می گیرد. 
کمیسیون نسبت دعوت نشدن نماینده ی ویژه از سال 1۹۹۶ برای دیدار از  کشور، موارد نقض 
مداوم حقوق بشر به ویژه در ارتباط با اعدام های خاص، مواردی از شکنجه و دیگر رفتارها یا 
مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده از جمله احکام سنگسار و اعدام در مالءعام، 
عدم رعایت استانداردهای بین المللی در قوه ی  قضاییه و عدم طی مراحل قانونی مقتضی، و نیز 
عدم رعایت استانداردهای بین المللی به رسمیت شناخته شده حقوقی و استفاده از قوانین امنیت 
ملی که حقوق فردی را زیرپا می گذارد، ادامه ی تبعیض علیه اقلیت های مذهبی، به ویژه برخی 
موارد مانند آزار و اذیت علیه بهائیان، مجازات مرگ، اعدام ها، دستگیری ها، عدم برخورداری 

کامل و برابر زنان از حقوق بشر ابراز نگرانی می کند. 
کمیس���یون از دولت جمهوری اس���المی می خواهد از نماینده ی ویژه برای دیدار از کشور و از 
س���رگیری همکاری کامل با او به نحوی که او بتواند تحول وضعیت حقوق بشر در  کشور را از 
طریق ارتباط مستقیم با تمام بخش های جامعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهد دعوت به عمل 

آورد.  
کمیسیون هم چنین از دولت جمهوری اس���المی ایران می خواهد   که به تالش های مثبت خود 
در زمینه ی تثبیت احترام به حاکمیت قانون و رعایت مفاد میثاق بین المللی حقوق بشر و سایر 
اس���ناد بین المللی حقوق بشر ادامه داده و اطمینان حاصل شود که مجازات اعدام به جز برای 
جدی ترین جرائم در موارد دیگر و از جمله ارتداد اجرا نمی شود، اجرا کردن کامل نتیجه گیری 
و توصیه های گزارشگر ویژه »عدم تحمل مذهبی« مربوط به بهائیان و اقلیت های دینی، اتخاذ 
تمام اقدامات الزم برای پایان دادن به استفاده از شکنجه و عمل قطع عضو، سنگسار و انواع 
دیگر مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز، اتخاذ اقدامات بیش تر برای از بین بردن 

ادامه ی تبعیض در قانون و در عمل علیه زنان.  
این قطع نامه که توسط کشورهای آلمان، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، 
دانمارک، اس���پانیا، استونی، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، مجارستان، ایرلند، ایسنلد، ایتالیا، 
لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، مالت، نروژ، هلند، لهستان، پرتقال، رومانی، بریتانیای 
کبیر، ایرلند شمالی، سن مارینو، اسلواکی، و سوئد پیشنهاد شده بود با بیست و دو رأی مثبت، 
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بیست رأی منفی و یازده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی ۵۵/114 1مجمع عمومی مصوب 4 دس���امبر 2000با یادآوری قطع نامه های قبلی خود 
در موض���وع اخی���ر  که بخش اعظم آن قطع نامه ۵4/1۷۷ مصوب 1۷ دس���امبر 1۹۹۹و توجه به 
قطع نام���ه ی 2000/2۸ مص���وب 1۸ آوریل 200۸ کمیس���یون حقوق بش���ر، از   گ���زارش مقدماتی 
نماینده ی ویژه ی کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، 
(A/55/363)و مشارکت گسترده ی مردم در انتخابات مجلس فوریه و مارس سال 2000، که تعهد 

واقعی مردم ایران به روند دموکراتیک در جمهوری اسالمی ایران را بیان می کرد و تعهد دولت 
جمهوری اس���المی به ترویج احترام به حکومت قانون، از جمله حذف دستگیری و بازداشت 
خودس���رانه، و اصالح سیستم قضایی و منطبق کردن ندامت گاه ها با استانداردهای بین المللی 

حقوق بشر در این زمینه استقبال به عمل می آورد. 
مجمع عمومی موارد زیر را در نظر می  گیرد: 

مقررات جدید آیین دادرسی کیفری، که حضور وکیل برای همه نوع دعاوی در دادگاه را فراهم 
می کند و پروژه اصالحات قوه ی قضائیه که هدف آن ایجاد تمایز بین دفاتر دادستان و قاضی 
اس���ت، تغییرات قانونی که اخیرا در سیستم قضایی ایران به مورد اجرا گذاشته شده و اعضای 
اقلیت های دینی دیگر موظف به مش���خص کردن دین خود هنگام درخواس���ت مجوز ازدواج 
نیستند، توسعه ی مشاهده شده در رابطه با وضعیت زنان در زمینه هایی از قبیل آموزش و پرورش، 
آموزش و بهداشت، الیحه ی در دست بررسی باال بردن سن ازدواج، فعالیت کمیسیون حقوق بشر 

اسالمی و به ویژه  تالش های این نهاد برای بررسی بازداشت های غیرقانونی و آدم ربایی. 
مجمع عمومی نگرانی خود را نس���بت به عدم دعوت از نماینده ی ویژه برای بازدید از کشور، 
وخام���ت وضعیت آزادی عقی���ده و بیان، به وی���ژه در محدودی���ت آزادی مطبوعات، تعلیق 
روزنامه های متعدد در قوه ی قضائیه، ممنوعیت انتش���ار نشریات و بازداشت روزنامه نگاران،2 
فعاالن سیاسى و روشنفکران بر اساس قوانین مربوط به امنیت ملی، که به عنوان بهانه ای برای 
انکار و یا محدود کردن آزادی بیان، عقیده و فکر مورد استفاده قرار می  گیرد، موارد مربوط به 
نقض مداوم حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی ایران، اعدام های خاص، مواردی از شکنجه و 
دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، عدم مطابقت کامل قوه ی 
قضاییه با استانداردهای بین المللی و فقدان حداقل تضمین های دادرسی قانونی و احترام به 
1-A/C.3/55/L.49

2- اش���اره ای اس���ت به بسته شدن فله ای مطبوعات در بهار 13۷۹. در پی پریوزی جناح »اصالح طلب« در اردیبهشت ۷۹، به دستور خامنه ای 
هم زمان ده ها نشریه ی اصالح طلب با استناد به قانون اقدامات تامینی مصوب 133۹)که اختیار دستگریی اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد 
به جرم و توقیف اشیاء خطرناک  از قبیل چاقو، قمه، پنجه بکس و ... را به قضات می دهد( توقیف، و چندین روزنامه نگار دستگری و صدها 

خربنگار بیکار شدند. 
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پادمان های بین المللی به رسمیت شناخته شده، تبعیض علیه افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، 
آزار و اذیت بهائیان، از جمله بازداش���ت و تداوم صدور حکم اعدام در برخی موارد، ادامه ی 

تبعیض در قانون و در عمل، علیه زنان اعالم می دارد. 
این قطع نامه توس���ط کش���ورهای آلمان، آندورا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کستاریکا، 
دانمارک، اس���پانیا، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، مجارستان، ایرلند، ایسلند، اسرائیل، ایتالیا، 
لیختن اش���تاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، موناکو، هلند، لهس���تان، پرتقال، چک، بریتانیای کبیر، 

ایرلندشمالی، سان مارینو و سوئد پیشنهاد شده بود. 

2۰۰1 میالدی، 13۸۰- 13۷۹ خورشیدی
قطع نامه ی 2001/1۷  1 کمیسیون حقوق بشر با یادآوری قطع نامه های قبلی مجمع عمومی و قطع نامه 
خود در موضوع اخیر و قطع نامه ی ۵۵/114 مجمع عمومی مصوب 4 دسامبر 2000 و قطع نامه ی 
2000/2۸ کمیسیون مصوب 1۸ آوریل 2000 ضمن استقبال از گزارش نماینده ی ویژه ی کمیسیون در 
مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران  (E/CN.4/2001/39) با ارزیابی نماینده ی 
ویژه که برخی از پیشرفت های بنیادین در زمینه هایی از قبیل آموزش و پرورش زنان، دموکراسی، 
بهداشت، که در حال حاضر روندی غیرقابل برگشت داشته و نماینده ی ویژه امیدوار است که 
این روند در آینده تثبیت ش���ده و موارد دیگری را نیز در طول س���ال آینده شامل شود، در نظر 

می گیرد.  
کمیس���یون از این که نماینده ی ویژه از سال 1۹۹۶ نتوانسته از   کشور دیدار به عمل آورد عمیقًا 
ابراز تاسف می کند. کمیسیون ضمن استقبال از پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی آموزش و 
پرورش زنان، بهداشت و مشارکت دموکراتیک در جمهوری اسالمی ایران و تالش های صورت 
گرفته توس���ط مجلس ششم در جهت بهبود وضعیت زنان و دختران، به ویژه الیحه ی افزایش 
سن ازدواج و الیحه ی حذف ممنوعیت های موجود در ارتباط با تحصیل زنان مجرد در خارج 
از کشور از این که تالش های فوق هنوز به صورت قانونی درنیامده عمیقًا  اظهار نگرانی می کند 
چرا که این قوانین می تواند   گامی به س���وی پایان دادن به تبعیض سیس���تماتیک علیه زنان و 

دختران در قانون و در عمل و برخورداری کامل و برابر زنان و دختران از حقوق بشر باشد. 
کمیسیون به گرمی از تحوالت مثبت در خصوص وضعیت کودکان ایران در زمینه های آموزش، 
بهداشت و دادرسی ویژه ی نوجوانان، که توسط صندوق کودکان سازمان ملل و نماینده ی ویژه 
گزارش شده است استقبال کرده و دولت جمهوری اسالمی را در اجرای توصیه های انجام گرفته 

1- E/CN.4/2001/L.22



300

از سوی کمیته حقوق کودک 1 به عنوان یک اولویت، و هم چنین در نظر گرفتن کنوانسیون منع 
و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار  کودکان )شماره ی 1۸2( سازمان بین المللی کار به 

شدت تشویق می کند. 
هم چنین از  گزارش های رسیده مبنی بر این که مذهب افراد به هنگام ثبت تولد، ازدواج، طالق 
و یا مرگ و میر مورد پرسش قرار نمی  گیرد استقبال به عمل آورده و با عالقه اطالعیه ی قوه ی 
قضاییه مبنی بر تشکیل دوباره ی دادستانی عمومی و انقالب و راه اندازی کمیسیون ماده ی ۹0 

مجلس شورای اسالمی را دنبال می کند. 
کمیسیون، محکومیت ماموران دولتی را که به دخالت در مرگ مشکوک و قتل روشنفکران و 
فعاالن سیاسى متهم شده اند در نظر گرفته و از این که همه ی جزییات در این رابطه هنوز به طور 
کامل روشن نشده اس���ت اظهار تأسف کرده و مصرانه از دولت جمهوری اسالمی می خواهد 
تحقیقات خود را در این زمینه ادامه دهد تا عامالن این قتل ها مطابق با مراحل قانونی مقتضی 

به دست عدالت سپرده شوند. 2
 کمیس���یون گام های مثبتی که در مورد وضعیت بهائیان برداش���ته شده از جمله اجازه ی ایجاد 
دوباره ی گورستان آن ها در تهران را در نظر می گیرد و نسبت به تبعیض های موجود علیه افراد 

متعلق به اقلیت ها به ویژه بهائی ها ابراز نگرانی می کند. 
 کمیس���یون از جمهوری اس���المی ایران می خواهد به تالش های خود برای تقویت احترام به 
حقوق بشر و حاکمیت قانون و رعایت تعهدات خود تحت میثاق بین المللی حقوق بشر و دیگر 
اسناد بین المللی حقوق بش���ر ادامه دهد، و نسبت به تداوم نقض حقوق بشر به  ویژه بدتر شدن 
وضعیت آزادی عقیده و بیان شامل حمالت علیه آزادی مطبوعات،3 صدور احکام خشن علیه 

    1-  CRC/C/97-۷۶/22 پاراگراف 
2- دولت نه تنها تالشی برای شفاف سازی و اجرای توصیه های نماینده  ی ویژه و کمیسیون حقوق بشر نکرد بلکه با برگزاری یک دادگاه غریعلنی 
و بدون حضور خانواده ی قربانیان و وکالی ش���ان پرونده را بس���ت. طبق حکم دادگاه مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت 
اطالعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطالعات به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شدند. 
علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده به دو فقره  قصاص نفس و 
محمود جعفرزاده عضو اداره ی عملیات وزارت اطالعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند.علی 
محسنی عضو اداره ی عملیات وزارت اطالعات به جرم مباشرت در قتل  پروانه اسکندری )فروهر( به یک فقره  قصاص نفس پس از پرداخت 
نصف دیه  کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسویل و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطالعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در 
راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم اسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به ده 
سال زندان و اصغر سیاح به شش سال زندان محکوم شدند و سایر متهمان شامل ابوالفضل مسلمی، مصطفی هاشمی، محمدحسنی اثنی عشری، 
علی صفایی پور و علی ناظری به دو و نیم تا چهار سال زندان محکوم گردیدند. پس از مدتی محکومنی به جز مصطفی کاظمی و عالیخانی که 
از سرنوشت شان اطالعی در دست نیست آزاد شدند. حمید رسویل )نام اصلی رسول کاتوزیان( داماد آیت الله مجتهدی از نزدیکان خامنه ای و 
استاد فرزندان او، حتا یک روز هم زندان نماند. وی در گفت وگو با خربگزاری فارس 23 دی 13۸۶، با تأیید خرب فوت آیت الله مجتهدی تهرانی 

اظهار داشت وی در حوزه علمیه  ی خودش به خاک سرپده خواهد شد.  
3- خامنه ای در اظهارنظری سخیف و به دور از واقعیت گفت:  »بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه های دشمن اند؛ همان کاری 
را می کنند  که رادیو و تلویزیون های بی.بی.سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می خواهند بکنند!... وقتی مطبوعاتی پیدا می شوند  که همه ی 
همت شان تشویش افکارعمومی، ایجاد بدبینی مردم به نظام است...« همنی سخنان دست مایه ی محکومیت روزنامه نگاران به زندان و محرومیت 

از روزنامه نگاری شد. 
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کسانی که در کنفرانس برلین1 شرکت کرده بودند، زندانی کردن روزنامه نگاران و واکنش های 
تند به تظاهرات دانشجویی، از جمله زندان و بدرفتاری با  آن ها ابراز نگرانی می کند و از مقامات 

دولتی می خواهد   که احترام کامل به آزادی بیان را تضمین کنند. 
کمیسیون هم چنان مراتب تاس���ف خود را نسبت به اعدام ها به ویژه اعدام های در مالءعام و 
اعدام های وحشیانه که در تعارض با استانداردهای به رسمیت  شناخته شده  ی بین المللی صورت 
می گیرد اعالم داشته و مصرانه از دولت جمهوری اسالمی ایران می خواهد که اطمینان حاصل 

شود مجازات اعدام جز برای جدی ترین جرائم اجرا نمی شود. 
کمیس���یون از دولت جمهوری اسالمی ایران می خواهد تمام اقدامات الزم برای پایان دادن به 
شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده، به ویژه قطع عضو 

و انجام اصالحات در بازداشتگاه ها و زندان ها را به عمل آورد. 
کمیس���یون نگرانی خود را نسبت به عدم تطابق رضایت بخش قوه ی قضاییه با استانداردهای 
بین المللی و عدم طی مراحل قانونی مقتضی و استفاده از قوانین امنیت ملی برای انکار حقوق 
فردی اعالم داشته و قویًا  از دولت جمهوری اسالمی می خواهد به منظور رعایت شأن و منزلت 
افراد و تضمین طی مراحل قانونی شفاف و عادالنه توسط دستگاه قضایی مستقل و بی طرف 

دست به اصالحات قضایی بزند.  
کمیسیون هم چنین نسبت به احکامی که برای اعضای اقلیت های مذهبی در شیراز صادر شده 
ابراز نگرانی می کند و کمیسیون حقوق بشر اسالمی را به افزایش کار در زمینه ی ارتقای وضعیت 

حقوق بشر در ایران تشویق می کند.  
ش���ورا از دولت جمهوری اس���المی می خواهد در آینده ی نزدیک به دعوت خود از گروه کار 

مفقودین قهری و ناخواسته جامه ی عمل بپوشاند. 
این قطع نامه که توسط کشورهای آلمان، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، دانمارک، 
اس���پانیا، اس���تونی، آمریکا، فنالند، فرانسه، یونان، مجارس���تان، ایرلند، ایسنلد، ایتالیا، لتونی، 
لیختن اشتاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، مالت، نروژ، هلند، لهستان، پرتقال، چک، رومانی، بریتانیای 

1-کنفرانس برلنی »ایران پس از انتخابات« از 1۹ تا 21 فروردین 13۷۹ به مدت س���ه روز از س���وی حزب س���بزهای آلمان و به دعوت بنیاد 
هایرنیش بل در خانه ی فرهنگ های جهان در برلنی با شرکت علی افشاری، چنگیز پهلوان، حمیدرضا جالیی پور، محمود دولت آبادی، فریربز 
رئیس دانا، منریو روانی پور، اکرب گنجی، محمدعلی سپانلو، عزت الله سحابی، شهال شرکت، علریضا علوی تبار، مهرانگیز   کار، جمیله کدیور، کاظم 
کردوانی، شهال الهیجی، حسن یوسفی اشکوری و خدیجه مقدم برگزار شد. خامنه ای این کنفرانس را توطئه ی آلمان ها و هاشمی رفسنجانی در 
نماز جمعه ی تهران آن را در راستای همه ی توطئه های آمریکا از حمله ی نظامی طبس به این سو خواندند. کفن پوش ها در قم و شهرهای دیگر 
به راه افتادند و روحانیان طرفدار حکومت حکم ارتداد ش���رکت کنندگان را صادر کردند. حکم احضار از طرف دستگاه قضایی برای همه ی 
شرکت کنندگان فرستاده شد و همگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازجویی و تفهیم اتهام شدند. حدود نیمی از شرکت کنندگان 
هرگز بازداشت نشدند و در دادگاه هم حکم های سبک و جریمه ی نقدی برای آن ها صادر شد. پرونده ی بقیه هم، جز دو نفر، با بازداشت های 
کوتاه مدت و بعدتر با حکم های نسبتا سبک بسته شد .اما دو نفر مورد غضب و محاکمه ی دستگاه قضایی قرار گرفتند. حسن یوسفی اشکوری 
ابتدا به اعدام و سپس به هفت سال زندان و اکرب گنجی ابتدا به ده سال و سپس به شش سال زندان محکوم گردیدند، اشکوری بعد از چهارسال 

و نیم آزاد شد و اکرب گنجی تمامی شش سال را در زندان ماند.
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کبیر، ایرلند ش���مالی، اسلواکی، سوئد و سوئیس پیشنهاد شده بود با بیست و یک رأی مثبت، 
هفده رأی منفی و پانزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 

قطع نامه ی ۵۶/1۷1 1مصوب 1۹ دسامبر 2001 با یادآوری قطع نامه های قبلی خود را در موضوع 
اخی���ر از جمله قطع نام���ه ی ۵۵/114 مصوب 4 دس���امبر 2000 و توجه به قطع نام���ه ی 2001/1۷ 
مصوب 20 آوریل 2001 کمیس���یون حقوق بش���ر  از گزارش مقدماتی نماینده ی ویژه ی کمیسیون 
حقوق بشر، مشارکت گسترده ی رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن 2001 
که نش���ان دهنده ی تعهد واقعی مردم ایران نسبت به فرآیند دموکراتیک در جمهوری اسالمی 
است، گزارش های رسیده مبنی بر عدم ثبت مذهب به هنگام درخواست ازدواج، طالق، تولد 
و یا مرگ و میر، تحوالت مثبت در خصوص وضعیت کودکان در ایران در زمینه های آموزش، 
بهداش���ت و دادرسی ویژه ی نوجوانان، که توسط صندوق کودکان ملل متحد و نماینده ی ویژه  
منتشر شده، روند اصالح قانونی، استقرار دوباره ی کمیسیون حقوق بشر در مجلس، استقبال به 
عمل آورده و اظهار امیدواری می کند  که کارهای انجام شده توسط کمیسیون حقوق بشر اسالمی 

به منظور ارتقا ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی تکمیل شود. 
مجمع عموم���ی هم چنین از بحث های عمومی جدی در ارتباط با زدن ش���الق در مالءعام و 
مجازات های خش���ن که در رس���انه ها و اجتماع ص���ورت می گیرد و نی���ز پذیرایی و مراقبت 

جمهوری اسالمی از مهاجرین افغان استقبال می کند. 

مجمع عمومی موارد زیر را در نظر می گیرد: 
تعهد دولت جمهوری اسالمی ایران برای تقویت احترام به حقوق بشر در  کشور و ترویج حکومت 
قانون، ارزیابی نماینده ی ویژه از بهبود برخی موارد مانند آموزش و پرورش زنان، ایجاد  کمیته ی 
ملی برای توس���عه، حقوق اقلیت های دینی، و تشویق دولت جمهوری اسالمی ایران به منظور 

تسریع در اجرای آن را در نظر می گیرد. 
مجمع عمومی نگرانی خود را نس���بت به نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، 
عدم دعوت از نماینده ی ویژه از س���ال 1۹۹۶، ادامه ی وخام���ت اوضاع آزادی عقیده و بیان 
ب���ه خصوص حمالت علیه آزادی مطبوعات، زندانی کردن روزنامه نگاران و اعضای مجلس 
شورای اسالمی، احکام خشن اعمال شده بر علیه کسانی که در کنفرانس برلین و یا آماده سازی 
آن شرکت داشتند، نشان دادن واکنش خشن نسبت به تظاهرات دانشجویان، تعداد رو به رشد 
اعدام ه���ا، به خصوص مجازات های بی رحمانه مانند سنگس���ار، عدم انطباق رضایت بخش 
1-  A/C.3/55/L.49
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قوه ی قضاییه با استانداردهای بین المللی، عدم طی مراحل قانونی مقتضی و استفاده از قوانین 
امنیتی برای انکار حقوق افراد، استفاده از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غيرانس���انی يا تحقيرکننده، مجازات اعدام، عمل قطع عضو و تعداد فزاینده ای از موارد زدن 
شالق  در مالءعام، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، و رد قانون 
باال بردن سن ازدواج برای زنان، ادامه ی تبعیض علیه افراد متعلق به اقلیت ها، به ویژه بهائیان، 
مسیحیان، یهودیان و سنی ها، مرگ مشکوک و   کشتار روشنفکران و فعالین سیاسی، در اواخر 

1۹۹۸ و اوایل 1۹۹۹، اعالم می دارد. 1
مجمع عمومی خواستار رعایت تعهدات جمهوری اسالمی تحت پیمان های حقوق بشری و دیگر 
اس���ناد بین المللی و ادامه ی تالش برای تقویت احترام به حقوق بشر و حکومت قانون شده و 
برای ترویج برخورداری کامل و برابر زنان و دختران از حقوق انس���انی خود انجام برنامه های 

بزرگ آموزشی را الزم ارزیابی می کند. 
مجمع عمومی خواستار اجرای توصیه های کمیته ی حقوق کودک به عنوان اولویت، و در نظر 
گرفتن تصویب   کنوانسیون منع و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار  کودک )کنوانسیون 
1۸2( ممنوعیت اعدام کودکان زیر هجده س���ال، و از بین بردن تمام اشکال تبعیض بر اساس 
دالی���ل مذهبی و یا علیه افراد متعلق به اقلیت ها به ویژه بهایی ها و حصول اطمینان از احترام 

کامل به آزادی بیان شد. 
این قطع نامه با هفتاد و دو رأی مثبت، چهل و ُنه رأی منفی و چهل و شش رأی ممتنع به تصویب 
رس���ید. کش���ورهایی که به این قطع نامه رأی منفی دادند غالباً جزو بدترین ناقضان حقوق بشر 
به ش���مار می روند و به طور عام به قطع نامه ی نقض حقوق بش���ر در ایران رأی منفی می دهند. 
افغانس���تان، چین، کره شمالی، کوبا، س���ودان، میانمار، الجزایر، ارمنستان، بحرین، آذربایجان، 
بنگالدش، بالروس، بنین، بوتان، برونئی، چ���اد، کومور، کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
جیبوتی، مصر، گامبیا، گویان، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، لبنان، لیبی، مالزی، مالدیو، 
مالی، موریتانی، مراکش، عمان، پاکس���تان، قطر، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، سنگال، 
سریالنکا، جمهوری عربی سوریه، تونس، ترکمنستان، جمهوری متحده تانزانیا، ونزوئال و ویتنام.

2۰۰2 میالدی، 13۸1 - 13۸۰ خورشیدی
در سال 2002 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از تصویب قطع نامه ی نقض حقوق بشر در مورد 

1- اشاره ای تلویحی است به گزارش 21 ژانویه ی 2000 کاپیتورن که اظهار داشته بود در جامعه ی ایران نسبت به پیشرفت آهسته تحقیقات در مورد 
قتل های سیاسی نارضایتی وجود دارد و تقاضاهای زیادی برای انجام تحقیقات وسیع تر به منظور روشن شدن مرگ های مشکوک در سال 1۹۹4 
می شود. این موارد شامل قتل سه کشیش مسیحی که دولت ایران به طور رسمی مجاهدین را مسئول قتل  آن ها معرفی کرد و قتل رهربان اهل سنت 

ایران و کشتار دیگراندیشان در اروپا می شود.  



304

کشورهای ایران، زیمبابوه و چچن خودداری به عمل آورد. این در حالی بود که »گزارشگران 
ب���دون مرز« در 1۸ ژانویه ی 2002 در یک بیانیه ی رس���می )E/CN.4/2002/NGO/133( که به 
عنوان سند سازمان ملل منتشر شد ایران را بزرگ ترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه معرفی 

کرده بود.  
از سال 2002 به بعد  کمیسیون حقوق بشر که ناکارآمدی آن قبالً  به ثبوت رسیده بود از تصویب 
قطع نامه ی نقض حقوق بش���ر در ایران خودداری کرد. به این ترتیب دولت خاتمی قادر ش���د 
با به کار بس���تن سیاست ضدحقوق بشری خود، به تالش های بیست ساله دولت های مختلف 
جمهوری اس���المی برای پایان دادن به نظارت کمیسیون حقوق بش���ر و نماینده ی ویژه ی این 
کمیس���یون بر نقض ابتدایی ترین آزادی هایی فردی و حقوق بشر در ایران جنبه ی عملی دهد. 
نکته ی قابل تأمل آن که نظارت کمیس���یون حقوق بشر و نماینده ی ویژه بر نقض حقوق بشر در 
ایران در حالی پایان یافت که نماینده ی ویژه از سال 1۹۹۶ علی رغم حسن نیت هایی که به خرج 
داد و خوش بینی هایی که نسبت به دولت خاتمی داشت هیچ گاه نتوانست به ایران سفر  کند و از 

نزدیک شاهد تحوالت درون جامعه ی ایران باشد!
در سال 2002 با آن که دولت آمریکا عدم تصویب قطع نامه ی نقض حقوق بشر در ایران توسط 
کمیسیون حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد1 اما هیچ  کوششی برای ارائه ی قطع نامه  ی محکومیت 
نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل نکرد و  مجمع عمومی هم به تأسی از 

کمیسیون از تصویب قطع نامه خودداری کرد. 
توجیه دولت های غربی این بود که به خاطر ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر  که اکثریت آن با 
کشورهای ناقض حقوق بشر بود، قطع نامه ی  محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رأی نیاورد. 
کش���ورهای غربی توضیحی نداشتند که چرا در سال 2002 از ارائه ی قطع نامه به مجمع عمومی 
سازمان ملل که طبیعتًا  با مشکل ترکیب اعضای کمیسیون مواجه نبود خودداری کردند؟  و چرا در 
سال های بعد قطع نامه ای در محکومیت نقض حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر ارائه ندادند؟ 
نکته ی قابل اش���اره آن که بار حقوقی قطع نامه ای که به تصویب کمیسیون حقوق بشر می رسید، 
بیش از قطع نامه های کمیسیون فرعی و مجمع عمومی سازمان ملل بود. هم چنین این کمیسیون 
حقوق بشر بود که نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در  کشورها تعیین می کرد و 

مدت و نحوه ی مأموریت آن ها را مشخص می کرد. 

قطع نامه ی نقض حقوق بشر در ایران در سال 2002 از سوی اسپانیا به نمایندگی از طرف اتحادیه ی 
اروپا پیش���نهاد ش���د و از آرای موافق کش���ورهای آرژانتین، اتریش، بلژیک، کانادا، کستاریکا، 
1-http://www1.voanews.com/english/news/a-13-a-2002-04-23-28-US-66483437.html?textmode=0
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کرواسی، جمهوری چک، اکوادور، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، پرو، لهستان، پرتقال، 
اسپانیا، سوئد، بریتانیای کبیر و ایرلند برخوردار شد. 

کشورهای ناقض حقوق بشر از جمله بحرین، عربستان سعودی، جمهوری عربی لیبی، سودان، 
پاکس���تان، جمهوری عربی سوریه، اندونزی، مالزی، س���نگال، الجزایر، کوبا، چین، جمهوری 
دمکراتیک کنگو، نیجریه، فدراس���یون روس���یه، توگو، ونزوئال، ارمنستان و ویتنام به حمایت و 

پشتیبانی از دولت جمهوری اسالمی به مخالفت با آن برخاستند.  
و  کش���ورهای برزیل، بروندی، کامرون، شیلی، گواتماال، کنیا، جمهوری کره، سرالئون، آفریقای 
جنوبی، سوازیلند، تایلند، اوگاندا، اروگوئه و زامبیا در هم آهنگی با دولت جمهوری اسالمی به 

آن رأی ممتنع دادند. 1
 

در ماه مه 2003 »گروه کاری اقلیت های« کمیس���یون فرعی توس���عه و محافظت از حقوق بشر 
گزارشی را تحت عنوان »خط مشی پیشنهادی برای ادغام اقلیت ها از طریق مشارکت در زندگی 

عمومی« 2به قلم نازیال قانعی ارائه داد. 
به خاطر مسائل تکنیکی و حقوقی در گزارش تأکید شده بود نظرات بیان شده در این گزارش 
متعلق به نویس���نده است و لزوماً منعکس کننده ی نظرات گروه کاری اقلیت ها نیست. گزارش 

مزبور جدا از بخش معرفی، در سه بخش تنظیم شده بود.
  اقلیت های قومی و مذهبی در جمهوری اسالمی ایران و مقررات جاری برای آن ها. 1. 
 نگرانی اصلی و انتخاب استراتژی.2. 
 چشم انداز اقلیت های قومی و مذهبی در ایران. 3. 

گ���زارش ضمن معرفی اقلیت های قومی و مذهبی ایرانی و تعداد جمعیت آن ها، مش���کالت 
عمده ای را که با آن مواجه هستند، شرح داده است. 

2۰۰3 میالدی، 13۸2- 13۸1 خورشیدی
از س���ال 2003 به بعد تنها مجمع عمومی س���ازمان ملل به موضوع نقض حقوق بشر در ایران 
پرداخت تا س���ال 2010 که بررس���ی وضعیت حقوق بش���ر در ایران به نهاد تازه تأسیس شورای 

حقوق بشر سازمان ملل نیز سپرده شد. 

قطع نامه ی ۵۸/1۹۵ 3 مجمع عمومی مصوب 22 دس���امبر 2003 با یادآوری قطع نامه های قبلی 

1- http://www.un.org/terrorism/pdfs/2/G0215272.pdf
2- E/CN.4/Sub.2/AC.5/2003/WP.8
3- A/C.3/58/L.69
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خود در موضوع نقض  حقوق بشر، به ویژه قطع نامه ی ۵۶/1۷1 مصوب 1۹ دسامبر 2001 و نیز با 
یادآوری قطع نامه ی 2001/1۷ مصوب 20 آوریل 2001 کمیسیون حقوق بشر با اشاره به تعهد دولت 
جمهوری اسالمی برای تقویت احترام به حقوق بشر در  کشور و ترویج حاکمیت قانون، از ارسال 
دعوت نامه ی جمهوری اسالمی ایران برای کلیه ی مکانیزم های نظارت بر حقوق بشر کمیسیون 
در آوریل 1،2002 دیدار گروه  کار بازداشت های خودسرانه از جمهوری اسالمی از تاریخ 1۵ تا 2۷ 
فوریه ی 2003، و گزارش های بعدی آن، س���فر گزارشگر ویژه ی کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با 
ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان به جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 4 تا 10 نوامبر 
س���ال 2003 و سفر برنامه ریزی ش���ده ی گروه کار مفقودین قهری و ناخواسته در فوریه ی 2004، 
توصیه ی رئیس قوه ی قضاییه جمهوری اسالمی ایران به قضات در مورد انتخاب مجازات های 
جایگزین به جای سنگسار، 2 تالش های دولت منتخب در حمایت از رشد جامعه ی مدنی، شروع 
گفتگوی حقوق بش���ر3 با تعدادی از کشورها، تالش مجلس شورای اسالمی، به ویژه کمیسیون 
ماده ی ۹0 و کمیسیون حقوق بشر اسالمی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی 

استقبال به عمل می آورد. 

مجمع عمومی نگرانی جدی خود را نس���بت به نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
ای���ران، وخامت اوضاع در ارتباط با آزادی عقیده و بی���ان، به خصوص افزایش آزار و اذیت 
برای بیان دیدگاه های سیاسی صلح آمیز،  از جمله دستگیری و بازداشت بدون اتهام یا محاکمه، 
سرکوب روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس، دانشجویان، روحانیان و دانشگاهیان توسط قوه  ی 
قضائیه و نیروهای امنیتی، واکنش های تند نس���بت به تظاهرات دانشجویی4 از جمله حبس، 
بدرفتاری و آزار و اذیت، استفاده از کمیته های انضباطی دانشگاه علیه کسانی که در تظاهرات 
شرکت می کنند و تداوم اعدام برخالف پادمان های بین المللی به رسمیت  شناخته شده، اعالم 

می دارد. 
مجمع عمومی مراتب تأسف خود را نسبت به اعدام های در مالءعام، استفاده از شکنجه و دیگر 

1- دولت خاتمی پس از آن که موفق شد مانع صدور قطع نامه ی نقض حقوق بشر توسط کمیسیون حقوق بشر ارگان تخصصی سازمان ملل شود 
و به این ترتیب مانع انتخاب نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شد، سیاست فریب کارانه ای را در پیش گرفت و بالفاصله 

دعوت نامه ی فوق را برای مکانیزم های نظارت بر حقوق بشر ملل متحد ارسال کرد. 
2- به دنبال فشارهای فعاالن حقوق بشر و در سطح ملی و بنی المللی، هاشمی شاهرودی، رئیس قوۀ ی قضاییه با اشاره به این که اجرای این حکم در 
اختیار حاکم شرع است، از تالش جمهوری اسالمی برای تعینی مجازات جایگزین برای این نوع از جرایم خرب داد. اما هیچ کس به این دستور 
توجه نکرد و چند مورد سنگسار تکرار شد. غالم رضا رضوانی، یکی از فقهای شورای نگهبان با ابراز مخالفت با استفاده از احکام دیگر به جای 
سنگسار و یا شالق می گوید به جای سنگسار نمی توان مجازات دیگری را بعنوان حکم تعینی کرد چرا که احکام اسالمی بر حسب پسند و ناپسند 

جامعه تغیری نمی یابند و بهمنی دلیل است که تاکنون بکار می روند.
3-  دولت های اروپایی به منظور توجیه نزدیکی با دولت جمهوری اسالمی و عقد قراردادهای هنگفت اقتصادی در دهه ی ۹0 سیاست »گفتگوی 
انتقادی« و در آغاز هزاره ی سوم سیاست »گفتگوی حقوق بشر« را سامان دادند. در حایل که سیاست های مزبور به پیشرفت حقوق بشر در ایران 

کمکی نکرد. 
4-  اشاره ای است به سرکوب گسرتده ی تظاهرات دانشجویی در سالگرد 1۸ تری 13۸2 که منجر به دستگریی تعداد زیادی از دانشجویان شد. 
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رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده به ویژه قطع عضو و شالق زدن، 
محدودیت در ادامه ی تجمع آزاد و انحالل اجباری احزاب سیاسی، عدم مطابقت کامل قوه ی 
قضاییه با استانداردهای بین المللی، عدم وجود تضمین های قانونی آیین دادرسی، استفاده از 
قوانین امنیتی ملی برای انکار حقوق افراد، عدم احترام به تدابیر حقوقی به رسمیت شناخته شده 
در س���طح  بین المللی،1 تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران در قانون و در عمل و امتناع 
شورای نگهبان از پذیرش کنوانسیون رفع همه ی اشکال تبعیض علیه زنان در ماه اگوست 2003، 
ادامه ی تبعیض علیه افراد وابسته به اقلیت ها از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان و سنی ها، از 
جمله دستگیری و بازداشت، محرومیت از موعظه و انجام امور اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق 
مالکیت، آزار و اذیت مداوم، زندانی کردن های خودس���رانه ی مدافعان حقوق بش���ر، مخالفان 

سیاسی، دگراندیشان و اصالح طلبان اعالم می دارد. 
مجمع عمومی هم چنین خواس���تار رعایت تعهدات جمهوری اس���المی در قب���ال پیمان های 
بین المللی و دیگر موازین بین المللی حقوق بشر، اجرای کامل پیشنهادات گروه کار  بازداشت های 
خودس���رانه، ادامه ی همکاری با مکانیزم های سازمان ملل متحد به خصوص با گزارشگر ویژه، 
ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان و  گروه کار مفقودین قهری و ناخواسته، تسریع در 
اصالحات قضایی برای تضمین ش���أن و منزلت فردی و برای اطمینان از طی مراحل قانونی 
مقتضی و رویه ی عادالنه و شفاف توسط دستگاه قضایی مستقل و بی طرف، انتصاب دادستان 
بی طرف،2 از بین بردن تمام اش���کال تبعیض بر اساس دالیل مذهبی و یا علیه افراد متعلق به 
اقلیت ها، از جمله بهائیان، مسیحیان، یهودیان و سنی ها، در نظر  گرفتن تمامی اقدامات الزم برای 
پایان دادن به قطع عضو و ش���الق زدن در مالءعام و دنبال کردن اصالحات در ندامت گاه  ها 

شده است. 
این قطع نامه توسط کشورهای آندورا، کانادا، میکرونزی، آمریکا، ایرلند، ایسلند، هلند، پرتقال، 

چک، سوئد پیشنهاد شده است. 

2۰۰۴ میالدی، 13۸3- 13۸2 خورشیدی
قطع نامه ی ۵۹/20۵ 3 مجمع عمومی مصوب 20 دسامبر 2004 با یادآوری قطع نامه های قبلی خود 
1- متأسفانه قطع نامه اشاره ای به مرگ زهرا کاظمی خربنگار ایرانی- کانادایی در بازداشت نمی کند. زهرا کاظمی در 2 تری 13۸2 هنگام ناآرامی ها 
و اعرتاضات دانشجویی، به جرم عکس برداری حنی تجمع برخی از خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در 20 تریماه در زندان 
اوین کشته شد. مرگ زهرا کاظمی با تأیید مقامات دادستانی در 2۵ تری اعالم شد و پیکر وی بدون انجام کالبدشکافی توسط نریوهای امنیتی 
به خاک سرپده شد. بازداشت وی تحت نظارت سعید مرتضوی دادستان تهران انجام گرفت. پرونده ی وی پس از گذشت سال ها در دستگاه 

قضایی جمهوری اسالمی به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز که یکی از کارمندان رده پاینی وزارت اطالعات بود، تربئه شد.
2- دستگاه قضایی با انتخاب سعید مرتضوی که رابطه ی نزدیکی با دفرت خامنه ای داشت و به »جالد مطبوعات« معروف بود به سمت دادستانی 
انقالب اسالمی و عمومی مرکز نشان داد  که به دنبال رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای  بنی المللی نیست. مرتضوی در یک دوره ی 
هشت ساله که ریاست شعبه ی 1410 یا دادگاه مطبوعات را به عهده داشت صد و بیست نشریه را توقیف و بسیاری را به زندان و شالق، جریمه  ی 

نقدی و محرومیت از کار مطبوعاتی محکوم کرد. وی پیش از آن به خاطر داشنت پرونده  ی»اخالقی« از یزد به تهران منتقل شده بود. 
3- A/RES/59/205
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از جمله قطع نامه ی ۵۸/1۹۵ مصوب 22 دسامبر 2003، قطع نامه ی 2001/1۷ مصوب 20 آوریل 2001 
کمیسیون حقوق بشر و با اشاره به تعهد دولت جمهوری اسالمی ایران برای احترام به حقوق بشر 
در کش���ور و ترویج حاکمیت قانون از دعوت نامه ی ارائه شده از سوی جمهوری اسالمی برای 
کلیه ی مکانیزم های نظارت بر حقوق بشر موضوعی کمیسیون حقوق بشر در آوریل 2002، دیدار 
گروه کار بازداش���ت های خودسرانه از جمهوری اسالمی ایران در فوریه ی 2003، سفر   گزارشگر 
ویژه ی کمیسیون حقوق بشر در ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان در ماه نوامبر سال 
2003، سفر گزارشگر ویژه ی حقوق بش���ر مهاجران به جمهوری اسالمی ایران در فوریه ی 2004، 
توصی���ه ی رئیس قوه ی قضائیه ی جمهوری اس���المی ایران به قضات در دس���امبر 2002 برای 
اعمال مجازات های جایگزین به جای حکم سنگس���ار، ممنوعیت شکنجه و تصویب قوانین 
مرتبط بعدی توسط مجلس شورای اسالمی که در ماه مه 2004 به تأیید شورای نگهبان رسید، 
تالش دولت منتخب برای پرورش و   گسترش جامعه ی مدنی، گفتگو در مورد حقوق بشر بین 
جمهوری اسالمی ایران و تعدادی از کشورها و همکاری با آژانس های سازمان ملل استقبال به 

عمل می آورد. 
مجمع عمومی نگرانی جدی خود را نس���بت به نقض مداوم حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
ایران اعالم می دارد. موارد مشخص پایمال شدن این حقوق. در این عنوان ها خالصه می شود:

وخیم تر شدن اوضاع آزادی عقیده و بیان و آزادی رسانه ها، به خصوص آزار و اذیت اعمال شده 
برای بیان دیدگاه های سیاس���ی صلح آمیز، از جمله دستگیری های خودسرانه و بازداشت بدون 
اتهام یا محاکمه، س���رکوب روزنامه ن���گاران، نمایندگان مجلس، روحانیون،دانش���جویان، و 
دانشگاهیان توسط قوه ی قضائیه و نیروهای امنیتی، تعطیلی غیرموجه روزنامه ها و مسدود  کردن 
س���ایت های اینترنتی، رد صالحیت تعداد زی���ادی از نامزدهای بالقوه در انتخابات مجلس و 
هم چنین تهدید و آزار و اذیت فعاالن مخالف دولت،1 تداوم اعدام های مغایر با استانداردهای 
بین المللی شناخته شده به خصوص مراتب تاسف آور اعدام افراد زیر هجده سال، که بر خالف 
تعهدات جمهوری اسالمی ایران تحت ماده ی 3۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ی ۶ میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد، و نیز اعدام های در مالءعام، استفاده از شکنجه و 
دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا تحقيرکننده به ویژه عمل قطع عضو و 
شالق زدن، تن در ندادن به کنوانسیون ضدشکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غيرانس���انی يا تحقيرکننده، ادامه ی محدودیت برای تشکل های آزاد، انحالل اجباری احزاب 
سیاس���ی، عدم مطابقت کامل ق���وه ی قضاییه با اس���تانداردهای بین المللی، عدم طی مراحل 
1-محمد خاتمی در حایل که قبال گفته بود به هیچ وجه زیر بار یک انتخابات غریمنصفانه و غریآزاد نمی روم، ویل با این حال با استناد به حکم 
حکومتی خامنه ای یک انتخابات غریقانونی و غریمنصفانه را به مردم ایران تحمیل کرد. انتخاباتی که که حتی نزدیکان او صالحیت شان برای 

شرکت در آن رد شده بود. 
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قانون���ی مقتضی، امتناع از ارائه ی جلس���ات علنی و منصفانه ی دادگاه و حق داش���تن وکیل 
مدافع، اس���تفاده از قوانین امنیت ملی برای انکار حق���وق فردی و عدم احترام به پادمان های 
بین المللی به رسمیت شناخته شده، تبعیض سیس���تماتیک علیه زنان و دختران در قانون و در 
عمل علی رغم برخی پیشرفت های جزئی مقننه، ادامه ی تبعیض علیه افراد متعلق به اقلیت ها، 
از جمله مسیحیان، یهودیان و سنی ها، و افزایش تبعیض علیه بهائیان، از جمله موارد بازداشت 
خودسرانه و بازداشت، محرومیت از موعظه و پرستش آزاد و انجام امور جمعی، بی توجهی به 
حقوق مالکیت، تخریب مکا ن های مذهبی، تعلیق فعالیت های آموزشی و اجتماعی مربوط به 
جامعه ی بهائی و محرومیت از دسترسی به آموزش عالی، اشتغال، حقوق بازنشستگی و مزایای 
دیگر، آزار و اذیت مداوم، از جمله از طریق استفاده منظم و خودسرانه از سلول های انفرادی، و 
صدور حکم زندان خودسرانه برای مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، دگراندیشان مذهبی و 

اصالح طلبان، تأخیر دیدار  گروه کار ناپدیدشدگان قهری و ناخواسته. 1
این قطع نامه که توسط دولت کانادا پیشنهاد شده از حمایت چهل کشور برخوردار شد و با هفتاد 

و یک رأی مثبت، پنجاه و چهار رأی منفی، پنجاه و پنج رأی ممتنع به تصویب رسید. 

2۰۰۵ میالدی، 13۸۴ -13۸3 خورشیدی
قطع نامه ی ۶0/1۷1 2مصوب 1۶ دسامبر 200۵ مجمع عمومی با یادآوری قطع نامه های قبلی خود از 
جمله قطع نامه ی ۵۹/20۵ مصوب 20 دسامبر 2004، وقطع نامه ی 2001/1۷ مصوب 20 آوریل 2001 
کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی با اشاره به تعهد دولت جمهوری اسالمی ایران برای تقویت 
احترام به حقوق بش���ر در  کش���ور و ترویج حاکمیت قانون، از دعوت نامه ی ارائه شده از سوی 
جمهوری اسالمی برای کلیه ی مکانیزم های نظارت بر حقوق بشر موضوعی کمیسیون حقوق بشر 
در آوریل 2002، همکاری با بازدید کنندگان در طول سفر  گزارشگر ویژه ی خشونت علیه زنان، از 
2۹ ژانویه تا ۶ فوریه 200۵؛ سفر  گزارشگر ویژه ی مسکن مناسب از 1۹ تا 30 ژوئیه 200۵؛ توصیه ی 
رئیس قوه ی قضاییه مبنی بر استفاده از مجازات جایگزین به جای سنگسار3 از سوی قضات، 
ممنوعیت ش���کنجه و تصویب قوانین مرتبط بعدی توسط مجلس، پیروی جمهوری اسالمی 
از تعهدات خود به عنوان عضو کنوانس���یون حقوق کودک، انجام گفتگوی حقوق بش���ر بین 
1-رضا معینی، مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در نشریه ی اینرتنتی بیداران ۹ خرداد 13۸3می نویسد: »برخالف وعده هایی 
که نمایندگان کشورهای اروپایی به سازمان های مدافع حقوق بشر داده بودند، با آن که ایران به ویژه در در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر سایل 
پر ماجرا را پشت سر گذاشته بود. دو گزارشگر   گروه های کاری سازمان ملل در باره ی دستگریی های خودسرانه و آزادی بیان و مطبوعات، آقایان 
لویی ژوانه و آمبئی لیگابو از ایران دیدن کرده بودند و در گزارش های خود، صریحاً برموارد مهمی از نقض حقوق بشر و ناکارایی دستگاه قضایی 

ایران تاکید داشتند« اما قطع نامه ای از سوی کشورهای اروپایی در کمیسیون حقوق بشر پیشنهاد نشد. 
2- A/RES/60/171

3-ژیال ایزدی کودک سیزده ساله در مهرماه 13۸3 به خاطر داشنت رابطه جنسی با برادرپانزده ساله اش بختیار به سنگسار محکوم شد  که در 
اثر افشاگری های به موقع و فشارهای بنی المللی، مقامات قضایی حکم وی را شکسته و سپس یک منبع قوه ی قضاییه اعالم کرد که او به جرم 

»رابطه ی نامشروع به حبس تعزیرى« محکوم شده است. 
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جمهوری اسالمی ایران و تعدادی از کشورها، استقبال به عمل می آورد.
مجمع عمومی نگرانی جدی خود را نسبت موارد زیر اعالم داشته است:

ادامه ی آزار و اذیت، ارعاب مدافعان حقوق بش���ر، سازمان های غیردولتی، مخالفان سیاسی، 
مذهبی، دگراندیش���ان، اصالح طلبان سیاسی، روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس، دانشجویان، 
روحانیون، دانش���گاهیان و وبالگ نویسان، ایجاد محدودیت های ناروا در آزادی اجتماعات، 
عقیده و بیان، استفاده از بازداشت خودسرانه افراد و اعضای خانواده شان، بسته شدن روزنامه ها، 
مس���دود  کردن غیرموجه سایت های اینترنتی، عدم وجود ش���رایط الزم برای انتخابات آزاد و 
منصفانه، از جمله رد صالحیت خودسرانه ی تعداد زیادی از نامزدهای احتمالی، از جمله همه ی 
زنان در انتخابات ریاست جمهوری ژوئن 200۵، نارسایی مزمن و  کامل در انطباق قوه ی قضاییه 
با استانداردهای بین المللی به طور خاص، عدم طی مراحل قانونی مقتضی، امتناع از برگزاری 
جلسات علنی و منصفانه ی دادگاه، محرومیت از حق داشتن وکیل مدافع و دسترسی به وکیل 
از سوی کسانی که بازداشت شده   اند، استفاده از قوانین امنیت ملی برای انکار حقوق بشر، آزار 
و اذیت و ارعاب وکالی مدافع، عدم احترام به پادمان های بین المللی به رسمیت شناخته شده، 
استفاده از مجازات زندان خودسرانه و نقض حقوق بازداشت شدگان، از جمله بازداشت های 
طوالنی در سلول های انفرادی، عدم ارائه ی مراقبت های پزشکی مناسب به زندانیان، محرومیت 
خودسرانه از تماس بین بازداشت شدگان و خانواده های شان، استمرار شکنجه و دیگر رفتارها یا 
مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا تحقيرکننده مانند شالق زدن و قطع اعضای بدن، تداوم 

اعدام های در مالءعام، از جمله چندین اعدام در مالءعام در مقیاس بزرگ. 

مجمع هم چنین مراتب تأسف خود را نسبت به اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر هجده 
سال سن داشتند، ادامه ی خشونت و تبعیض بر علیه زنان و دختران در قانون و در عمل با وجود 
برخی پیشرفت های جزئی مقننه، و تن در ندادن به کنوانسیون رفع همه ی اشکال تبعیض علیه 
زنان، تبعیض و س���ایر موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با افراد متعلق به اقلیت های قومی و 
مذهبی به رسمیت شناخته شده و غیررسمی از جمله اعراب، کردها، بلوچ ها، مسیحیان، یهودیان 
و مسلمانان سنی، تشدید و افزایش تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه بهائیان از جمله 
دس���تگیری و بازداشت خودسرانه، محرومیت از پرستش دینی و انجام امور اجتماعی، نادیده 
گرفتن حقوق مالکیت آنان، تخریب س���ایت ها مذهبی، تعلیق فعالیت های آموزشی اجتماعی 
مربوط به جامعه ی بهائی و انکار دسترسی به آموزش عالی، اشتغال، حقوق بازنشستگی، مسکن 

و بیمه های اجتماعی و سرکوب خشونت آمیز اخیر  کردها اعالم می دارد. 
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فراخوان ها و توصیه های قطع نامه های ۶0/1۷1 و ۵۹/20۵ مشابه قطع نامه های قبلی است. 
در پی تصویب این قطع نامه با هفتاد و پنج رأی موافق در مقابل پنجاه رأی مخالف و چهل و سه 
رأی ممتنع، منوچهر متکی وزیر خارجه ی دولت جمهوری اسالمی ایران طی نامه ای به دبیرکل 
سازمان ملل نسبت به نقض حقوق بشر در آمریکا ابراز نگرانی کرد و از وی خواست با   گماردن 

نماینده ی ویژه ای به نقض  حقوق بشر توسط دولت آمریکا رسیدگی کند.   

2۰۰۶ میالدی، 13۸۵- 13۸۴ خورشیدی
قطع نامه ی ۶1/1۷۶ 1 مجمع عمومی مصوب 1۹ دس���امبر 200۶ با یادآوری قطع نامه های قبلی و 
از جمله  قطع نامه ی ۶0/1۷1 مصوب 1۶ دس���امبر 200۵، مجمع عموم���ی و قطع نامه ی 2001/1۷ 
مصوب 20 آوریل 2001 کمیسیون حقوق بشر نگرانی جدی خود را نسبت به ادامه ی آزار و اذیت، 
ارعاب مدافعان حقوق بشر، س���ازمان های غیردولتی، مخالفان سیاسی، مذهبی، دگراندیشان، 
اصالح طلبان سیاسی، روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس، دانشجویان، روحانیون، دانشگاهیان، 
وبالگ نویس���ان، اعضای اتحادیه و س���ازمان های کارگری،2 محدودیت های ن���اروا در آزادی 
اجتماعات، وجدان، عقیده و بیان، تهدید و استفاده از دستگیری خودسرانه و بازداشت طوالنی 
مدت افراد و اعضای خانواده ش���ان، بسته ش���دن مداوم و غیرموجه روزنامه ها، مس���دودکردن 
سایت های اینترنتی و محدودیت در فعالیت های اتحادیه ها و دیگر سازمان های غیردولتی، عدم 
وجود شرایط الزم برای انتخابات آزاد و عادالنه، نارسایی مزمن و کامل در انطباق قوه ی قضاییه 
با استانداردهای بین المللی، به طور خاص عدم طی مراحل قانونی مقتضی، امتناع از برگزاری 
جلس���ات علنی و منصفانه ی دادگاه، محرومیت از حق داشتن وکیل مدافع از سوی کسانی که 
بازداشت شده اند، استفاده از قوانین امنیت ملی برای انکار حقوق بشر، وجود فضای مصونیت 
از مجازات برای مقاماتی که برعلیه حقوق بشر اقداماتی انجام می دهند، ارعاب و آزار و اذیت 
وکالی مدافع، جعل و دس���ت کاری فایل های قضایی، عدم احترام به پادمان های به رس���میت  
شناخته شده ی بین المللی، استفاده از احکام زندان خودسرانه و نقض حقوق بازداشت شدگان، 
از جمله استفاده ی منظم و خودسرانه از سلول های انفرادی، عدم ارائه ی مراقبت های پزشکی 
مناس���ب برای زندانیان، محرومیت خودس���رانه از تماس بین بازداشت ش���دگان و از اعضای 
خانواده ش���ان، مرگ بازداشت شدگان در شرایط نامشخص و یا ناشی از بدرفتاری عمومی در 

1- A/C.3/61/L.41
2- اش���اره ای اس���ت به سرکوب و دستگریی کارگران ش���رکت واحد در ژانویه ی 200۶) بهمن ۸4(. در اعرتاض به دستگریی منصور اسالو دبری 
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، این سندیکا خواهان اعتصاب کارگران شرکت واحد شد. صدها تن از اعتصابیون در پایانه های شرکت 
واحد پس از آن که  مورد ضرب وشتم قرار گرفتند دستگری شدند و بقیه به زور اسلحه به کار واداشته شدند. پس از این واقعه دستگریی و آزار و 

اذیت فعاالن سندیکایی شدت گرفت. 
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دوران بازداشت / زندان،1 ادامه ی استفاده از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 
غير انسانی يا تحقيرکننده مانند شالق زدن و قطع اعضای بدن، تداوم اعدام های در مالءعام، 
از جمل���ه چندین اع���دام در مالءعام در مقیاس بزرگ، صدور احکام سنگس���ار، 2 و به ویژه 
موارد تأسف آور اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر هجده سال سن داشته اند، ادامه ی 
خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، امتناع شورای نگهبان از رفع تبعیض 
سیستماتیک علیه زنان، دستگیری های اخیر و سرکوب خشونت آمیز گردهمایی زنان؛3 افزایش 
تشدید تبعیض و سایر مصادق نقض حقوق بشر علیه بهائی ها، از جمله گزارش برنامه های دولت 
برای شناس���ایی و تحت نظر بودن بهائیان، افزایش موارد بازداش���ت خودسرانه، محرومیت از 
آزادی دین یا انجام امور عمومی، نادیده گرفتن حقوق مالکیت، از جمله از طریق سلب مالکیت، 
چنان که در گزارش گزارشگر ویژه ی مسکن نیز به عنوان جزیی از حق استاندارد مناسب زندگی 
به آن اشاره شده، تخریب مراکز مهم مذهبی، تعلیق فعالیت های اجتماعی، آموزشی، محرومیت 
از دسترس���ی به آموزش  عالی، اشتغال، مقرری و حقوق بازنشستگی، مسکن و مزایای دیگر، 
و سرکوب خش���ونت آمیز اخیر اعراب، آذری ها، کردها، بهائیان، و دراویش؛ افزایش تبعیض و 
سایر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی و مذهبی به رسمیت شناخته 
شده و غیر رسمیت  از جمله اعراب4، آذری ها،۵ بلوچ ها۶ و کردها۷ و هم چنین مسیحیان، یهودیان، 
1- اشاره ای است به مرگ اکرب محمدی و ویل الله فیض مهدوی در بازداشت. اکرب محمدی یکی از فعاالن دانشجویی در ۸ مرداد 13۸۵ پس 
از چند روز اعتصاب غذای خشک در زندان اوین به صورت مشکوکی درگذشت. خلیل بهرامیان وکیل مدافع محمدی، از قول زندانیان دیگر 
هم بند موکل اش از جمله علی افشاری گفت که محمدی در طول چند روز پیش از مرگ، بارها وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و آثار 

شکنجه بر بدن او به خوبی نمایان بوده است.
ویل  الله فیض مهدوی در روز یازدهم اعتصاب غذای خود بنا به ادعای مقامات امنیتی در زندان رجایی شهر کرج دست به خودکشی زد و در 
تاریخ 1۵ شهریور 13۸۵ در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. منابع مستقل و از جمله دیده بان حقوق بشر دولت جمهوری اسالمی را مسئول 

مرگ وی معرفی کردند.
2-محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده در 1۷ اردیبهشت ۸۵ در مشهد مخفیانه سنگسار شدند. آسیه امینی یک ژورنالیست ایرانی که در زمینه ی 
اعدام زنان تحقیق می کند می گوید: در جواز دفن صادره از سوی شهرداری مشهد از عبارت »قتل قانونی / اعدام غریجنگی« استفاده شده است. 
ویل در گواهی پزشکی قانونی علت فوت »ضربه ی مغزی و عوارض در اثر جسم سخت« قید شده است. وی نتیجه ی تحقیقات خود در مورد 

چگونگی اجرای این حکم فجیع را در فیلمی که بر روی شبکه اینرتنت انتشار یافته توضیح می دهد.
 http://www.youtube.com/watch?v=GhL_zcb5Du0&feature=player_embedded

جعفر  کیانی در تریماه ۸۶ در یکی از روستاهای تاکستان سنگسار شد. 
3-  در 22 خرداد  13۸۵ تجمع زنان در میدان هفت تری به شدت از سوی نریوهای گارد ویژه و نریوهای امنیتی سرکوب شد و بیش از سضت 
نفر از تجمع کنندگان را نیز بازداشت کردند و به اوین بردند. پس از مدتی تعدادی از دستگری شدگان به حبس های طوالنی مدت محکوم شدند. 
4- در فروردین ۸4 اعرتاضات اهایل عرب اهواز به نظامی شدن این شهر و شهرهای اطراف آن توسط حکومت منجر گردید و تلفات جانی و 
خسارات مایل زیادی در برداشت. براساس اخبار منتشره هفت نفر در این حادثه خوننی کشته، ده ها نفر زخمی و بیش از یک صد نفر به زندان 
افتاده اند. انگیزه ی بروز این حوادث، انتشار یک نامه به رئیس جمهور از سوی مشاور او اعالم شد  که در آن بر لزوم تغیری ترکیب جمعیتی خوزستان 
به ضرر اعراب ساکن این استان تأکید به عمل آمده بود. مقامات محلی و مرکزی جمهوری اسالمی، وجود چننی نامه ای را تکذیب کردند. صد 
و شصت و هشت نفر از روشنفکران عرب خوزستان با نوشنت نامه ای سرگشاده به سران حکومت نسبت به باال رفنت تعداد تلفات جانی در این 

درگریی ها و گسرتش موج وسیع دستگری ی ها و ریخنت شبانه به خانه ی مردم هشدار دادند. 
۵- در پی تظاهرات  آذری ها در خردادماه س���ال 13۸۵، تظاهرات مردم نقده روز چهارم خرداد به علت ش���لیک مس���تقیم مامورین به س���وی 
تظاهرکنندگان به خوننی ترین این سلسله اعرتاض ها بدل شد. در این تظاهرات ها بنا به اظهار برخی از منابع ده ها تن در شهرهای مختلف آذربایجان 
کشته شدند. تلویزیون ایران کشته شدن چهار نفر به نام های: توحید آذریون، همت اسم زاده، حسنی فتحی پور و عسگر قاسمی را در نقده تأیید  کرد. 
۶- گروه جندالله در 12 دى 13۸4 درحمله به یک پاسگاه نریوى انتظامى در نزدیکى شهر سراوان ُنه نفر از پرسنل این نریو را به گروگان گرفت. 

تشدید سرکوب های قومی پس از پا گرفنت جندالله به یکی از دغدغه های ارگان های بنی المللی در ارتباط با نقض حقوق بلوچ ها تبدیل شد. 
۷-کمال اس���فرم معروف به ش���وانه قادری، در 1۸تری ماه 13۸4 در مهاباد توسط نریوهای امنیتی ایران کشته شد. شیوه ی کشنت شوانه قادری و 
عکس های فجیعی که از بدن ش���کنجه  ش���ده  ی  او در بنی مردم منتشر شد، موجب درگریی مردم و نریوی انتظامی در مهاباد و دیگر شهرهای 
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دراویش1 و مسلمانان سنی اعالم می دارد.  
مجمع عمومی، دولت جمهوری اسالمی ایران را به اعمال زیر فرا می خواند: 

برای اطمینان از احترام کامل به حقوق آزادی اجتماعات، عقیده و بیان و حق شرکت در اداره ی 
امور عمومی مطابق با تعهدات خود تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و حقوق سیاس���ی، 
به ویژه، به منظور پایان دادن به ارعاب و آزار و اذیت مخالفان سیاس���ی و مدافعان حقوق بشر  
کسانی را خودس���رانه دستگیر کرده، آزاد  کند، افزایش اقدامات برای ترویج و تسهیل آموزش 
حقوق بشر در همه ی س���طوح و این که همه ی کسانی که مسئول آموزش وکال، مأموران اجرای 
قانون، پرسنل نیروهای مسلح و مقامات دولتی هستند موارد مناسبی از حقوق بشر در برنامه های 

آموزشی خود بگنجانند.
احترام کامل به تضمین های قانون آیین دادرسی، از جمله حق داشتن وکیل و دوران بازداشت، 
دادرسی منصفانه و عمومی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف قانونی، پایان دادن به آزار 
و اذیت و ارعاب وکال و مدافعین دفاع حقوقی، تضمین تساوی در مقابل قانون و حمایت برابر 
قانون بدون هرگونه تبعیض در همه ی موارد، از جمله در ارتباط با اعضای گروه های اقلیت مذهبی، 
قومی، زبانی، یا سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده و غیررسمی، مصونیت از شکنجه و دیگر 
رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا تحقيرکننده مانند قطع عضو و شالق در قانون 
و در عمل، پذیرش کنوانسیون ضدشکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غير انسانی 
يا تحقيرکننده، پایان دادن به مصونیت از مجازات برای ناقضان حقوق بشر، سپردن مجرمانی که 
مرتکب جنایات شده  اند به دست عدالت مطابق با استانداردهای بین المللی، مبارزه با معافیت 
از مجازات، منس���وخ کردن در قانون و در عمل اعدام های در مالءعام و دیگر اعدام هایی که 
مخالف استانداردهای بین المللی به رسمیت شناخته شده  هستند مانند اعدام افرادی که هنگام 
ارتکاب جرم زیر هجده سال سن دارند، پایان دادن به اعدام نوجوانان و سنگسار، از بین بردن 
همه  ی اش���کال تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران در قانون و در عمل؛ از بین بردن تمام 
اشکال تبعیض مذهبی، قومی یا زبانی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با افراد متعلق به 
اقلیت ها ، آذری ها، عرب ها، بلوچ ها، کردها، بهائیان، مسیحیان، یهودیان، دراویش، و مسلمانان 
اهل تس���نن، در قانون و در عمل؛ خودداری از نظارت افراد بر اساس اعتقادات مذهبی شان، 
اطمینان از دسترس���ی اقلیت ها به آموزش و پرورش هم تراز با همه ی ایرانیان و رسیدگی به این 
کردنشنی ایران شد  که تعدادی کشته و خساراتی گسرتده برجای گذاشت. بنا به روایت شاهدان عینی مأموران نریوی انتظامی جسد نیمه جان شوانه 
را در خیابان های مهاباد   گردانده بودند. به گفته ی رئیس دادگسرتی آذربایجان غربی، در ارتباط با نا آرامی اخری شهرهای کردنشنی این استان، 
پنجاه پرونده تشکیل شده و علیه چهل و هشت نفر  کیفرخواست صادر شد. وی شمار دستگریشدگان این نا آرامی را یک صد و نود نفر اعالم کرد. 
1- 24 بهمن ۸4، گروهی از اعضای بس���یج در ش���هر قم به تحریک مراجع تقلید و با هدایت مأموران امنیتی و اطالعاتی پس از چندین روز 
محاصره ی حسینه ی شریعت متعلق به دراویش گنابادی طی درگریی های شدید  که منجر به بازداشت هزارد و دویست تن از دراویش گنابادی و 
مجروح شدن ده ها تن شد، این حسینیه را به اشغال خود در آوردند و در حضور یگان های ویژه ی ضد شورش و نریوهای امنیتی جمهوری اسالمی 

آن را با خاک یک سان کرده و زمنی آن را به پارکینگ تبدیل کردند. 
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مسائل به صورت باز و با  مشارکت کامل اقلیت  ها، احترام به حق آزادی فکر، وجدان، مذهب 
یا معتقدات همه ی افراد، اجرای توصیه های گزارش���گر ویژه ی بردباری مذهبی در سال 1۹۹۶، 
تش���ویق و ترغیب روند موضوعی شورای حقوق بشر، از طریق همکاری و دعوت از  گزارشگر 
ویژه ی اعدام های فراقضایی، ش���تاب زده و خودسرانه؛ گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و دیگر 
رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غير انسانی يا تحقيرکننده؛گزارشگر ویژه ی استقالل قضات 
و وکال؛گزارش���گر ویژه در مورد آزادی مذهب یا عقیده؛گزارشگر ویژه ی ترویج و حمایت از 
حق آزادی عقیده و بیان؛ نماینده ی ویژه ی دبیرکل در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر؛ گروه 

کار بازداشت های خودسرانه و گروه کار ناپدیدشدگان  قهری و ناخواسته برای دیدار از کشور. 

در ای���ن قطع نامه مانن���د قطع نامه های س���ال های 2004 و 200۵ در پاره ای م���وارد از اقدامات 
دولت جمهوری استقبال به عمل آورده بود که به خاطر تشابه از ذکر آن خودداری شد.  

متأسفانه این قطع نامه اشاره ای به »طرح ارتقای امنیت اجتماعی« نمی کند  که  با اتکای به آن، 
عوامل حکومت بی سابقه ترین برخورد ها را با شهروندان و بویژه زنان و سپس »اراذل و اوباش« 
کرد. این طرح در اردیبهشت ۸۵ با استقرار اکیپ های نیروی انتظامی به همراه اتومبیل های ون 
در اماکن عمومی و دستگیری زنان و مردانی که مأموران نیروی انتظامی ظاهر و یا نوع آرایش 
و لباس ش���ان نمی پسندید آغاز ش���د. در این طرح، به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه، 
نیروهای سیاه پوش و نقاب دار با هجوم به محالت جنوب تهران در نیمه های شب، به دستگیری 
عده ی زیادی تحت عنوان »اراذل و اوباش« دست زدند. این نیروها پس از شکنجه ی علنی 
دستگیر ش���دگان در مقابل انظارعمومی که از طریق بلندگوهای قوی فراخوانده شده بودند، به 
تهیه ی عکس و فیلم از آنان پرداختند. اخبار این تهاجمات همراه با عکس های آن در رسانه های 
خبری و شبکه های تلویزیونی داخلی و خارجی انعکاس گسترده یافت. دستگیرشدگان که تعداد 
زیادی از آنان را افراد بی گناه و عادی تش���کیل می دادند، به س���وله ی کهریزک منتقل شدند و 
تحت نظر سردار رادان معاون نیروی انتظامی تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند. بر اساس 
گزارش های سازمان های حقوق بشری دست کم  هشت نفراز آنان در اثر شکنجه جان باختند. 
در ادامه، دستگاه قضایی ناچار شد بی سر و صدا عده ی زیادی از دستگیرشدگان را پس از چند 

ماه شکنجه در سوله ی کهریزک،به دلیل بی گناهی آزاد  کند. 
این قطع نامه توسط کانادا و با حمایت کشورهای آلبانی، آندورا، استرالیا، اتریش، آمریکا، بلژیک، 
کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان ،ایسلند، ایرلند، 
اسرائیل، ایتالیا، لتونی، سوئد، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، موناکو، هلند، نروژ، لهستان، 

پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی پیشنهاد شده بود. 
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دولت جمهوری اسالمی ایران عالوه بر اعتراض به این قطع نامه، پیش نویس قطع نامه ای را علیه 
کانادا به کمیته ی سوم پیشنهاد داد  که در آن دولت کانادا به نقض حقوق ساکنان اولیه ی این 
سرزمین، یعنی سرخ پوستان و اسکیموها و هم چنین مهاجران متهم شده بود. نمایندگان صد و 
هفت کشور به این قطع نامه رأی منفی، و تنها نمایندگان جمهوری اسالمی ایران، روسیه ی سفید 
)بالروس(، کره ی شمالی، کوبا، سوریه و برمه به آن رأی مثبت دادند. در پی شکست قطع نامه ی 
پیشنهادی دولت جمهوری اسالمی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ی این کشور گفت که این 
دولت آن چه را نقض حقوق بش���ر در  کانادا می داند به عنوان سیاستی جدی و تا افشای کامل 

فعالیت دولت کانادا در بحث حقوق بشر دنبال می کند. 
 

2۰۰۷ میالدی، 13۸۶- 13۸۵ خورشیدی
قطع نامه ی ۶2/1۶۸ 1مجمع عمومی مصوب 1۸ دس���امبر 200۷ ب���ا یادآوری قطع نامه های قبلی 
خود در مورد وضعیت حقوق بش���ر در جمهوری اس���المی ایران از جمل���ه قطع نامه ی ۶1/1۷۶ 
مصوب 1۹ دسامبر 200۶، از این که برخالف دعوت ماه آوریل 2002 دولت جمهوری اسالمی از 
همه ی مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار از  کشور، از ژوئیه ی  200۵ هیچ یک از 
گزارشگران و   گروه  های کارهای موضوعی قادر به بازدید از   کشور نشده اند اظهار تأسف می کند. 
مجمع عمومی ابراز نگرانی عمیق خود را نس���بت به نقض سیستماتیک مستمر حقوق بشر و 
آزادی های بنیادین مردم ایران، چنان که در قطع نامه ی۶1/1۷۶ به آن ها اش���اره شده بود و قصور 

جمهوری اسالمی در اجرای توصیه های ارائه شده در قطع نامه ی مزبور اعالم می دارد. 
قطع نامه ی ۶2/1۶۸ عینًا  موارد اشاره شده در قطع نامه ی قبلی را تکرار می کند. 

2۰۰۸ میالدی، 13۸۷- 13۸۶ خورشیدی
قطع نامه ی ۶3/1۹1 2 مصوب 1۸ دسامبر 200۸ با توجه به گزارش دبیر  کل سازمان ملل در مورد 
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اس���المی )A/63/459( ایران، و موارد زیادی از نقض جدی 
حقوق بشر  که طیف وسیعی را در قطع نامه ی ۶2/1۶۸ مجمع عمومی در بر می گیرد به ذکر موارد 

جدی نقض حقوق بشر پرداخته و نگرانی عمیق خود را اعالم می کند. 
موارد ذکر شده در مورد نقض حقوق بشر و توصیه های انجام گرفته از سوی مجمع عمومی در 

این قطع نامه مشابه قطع نامه ی ۶2/1۶۸ و  ۶1/1۷۶ است. 
هنگام بررسی قطع نامه، جمهوری اسالمی ایران خواستار عدم بررسی متن پیشنهادی شد که با 

1- A/RES/62/168
2-A/RES/63/191
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هشتاد و چهار رای مخالف در برابر شصت و ُنه رأی موافق و بیست و پنج رأی ممتنع رد شد. 
هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی سپس با ارائه ی دو متمم شفاهی خواهان حذف پاراگراف 

۶ و ۷ قطع نامه شد  که مورد تصویب قرار نگرفت. 
دو پاراگراف مزبور عبارت بودند از: 

۶- درخواس���ت از دبیرکل 1 جهت تهیه ی گزارش به روز ش���ده در مورد وضعیت حقوق بشر در 
جمهوری اسالمی ایران، از جمله همکاری این دولت با مکانیزم های بین المللی حقوق بشر، و 

ارائه ی آن به جلسه ی شصت و چهارم مجمع عمومی؛
۷-  به ادامه ی بررس���ی وضعیت حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی ایران در جلسه ی شصت و 

چهارم مجمع عمومی تحت عنوان »ترویج و حفاظت از حقوق بشر« تصمیم می گیرد. 
سیاست به کار  گرفته شده از سوی دولت جمهوری اسالمی مشابه سیاستی است که دولت چین 
برای جلوگیری از تصویب قطع نامه نقض حقوق  بشر در چین از آن استفاده می کند و غالباً موفق 
هم می شود. این قطع نامه با شصت و ُنه رأی مثبت، پنجاه و چهار رأی منفی و پنجاه و هفت 

رأی ممتنع به تصویب رسید.  

2۰۰۹ میالدی، 13۸۸- 13۸۷ خورشیدی
قطع نامه ی ۶4/1۷۶ مجمع عمومی 2 مصوب 1۸ دسامبر 200۹ با توجه به گزارش دبیرکل سازمان 
ملل و قطع نامه ی ۶3/1۹1 با نگرانی تحوالت منفی در حوزه های حقوق مدنی و سیاس���ی از 

ژوئن 200۸ را دنبال می کند. 
مجمع عمومی نگرانی عمیق خود را نسبت به موارد نقض جدی حقوق بشر از جمله شکنجه 
و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانس���انی يا تحقيرکننده از جمله ش���الق زدن و 
قطع اعضای بدن، سنگس���ار،3 تداوم اعمال مجازات اعدام و افزایش میزان اعدام های مغایر 
اس���تانداردهای  بین المللی به رسمیت شناخته ش���ده، از جمله انجام اعدام در مالءعام، اعدام 
نوجوانان،4 بازداشت، سرکوب خشونت آمیز و مجازات کردن زنانی که در تجمعات مسالمت آمیز 
ش���رکت داشتند، ارعاب علیه زنان مدافع حقوق بشر، و ادامه ی تبعیض علیه زنان و دختران در 

1- گزارش دبریکل را در آدرس زیر می توان مالحظه کرد:  
/news.bahai.org/sites/news.bahai.org/files/documentlibrary/732_secretary_generals_report.
2- A/C.3/64/L.37

3-  ۶ دی ماه 13۸۷ سه نفر در بهشت رضا گورستان اصلی مشهد سنگسار شدند. یکی از متهمان به نام »محمود م. غ« در حایل که به شدت 
مجروح شده بود موفق به خروج از گودال شد و طبق احکام شرعی، سنگسار وی متوقف گردید اما هوشنگ خداداده و »منوچهر خ« به دلیل 
آس���یب های ناش���ی از اصابت سنگ جان خود را از دست دادند. مراس���م پرتاب سنگ حدود چهل دقیقه به طول انجامید. در 1۵ اسفند ۸۷ 

دادگسرتی استان گیالن حکم سنگسار فردی به نام ویل آزاد را به صورت پنهانی به اجرا گذاشت.
4-  ایران تنها کشوری است که نوجوانان را در سال 13۸۷ و 13۸۸ اعدام کرده است. 2۹ خرداد 13۸۷ کمپنی بنی المللی حقوق بشر به نقل از 
عماد الدین باقی یکی از پژوهش گران مخالف حکم اعدام خرب از صدور دست کم صد و هفتاد و هفت حکم اعدام برای نوجوانان زیر هجده 
س���ال داد. از این تعداد س���ی و چهار حکم اجرا شده و صد و چهارده نوجوان منتظر اجرای حکم اعدام هستند؛ بقیه در مرحله ی تجدیدنظر 

قضایی قرار دارند.
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قانون و در عمل، افزایش تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر علیه افراد متعلق به اقلیت های 
مذهبی و قومی، زبانی و یا س���ایر اقلیت های به رسمیت ش���ناخته شده و یا غیررسمی، از جمله 
اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مس���یحیان، یهودیان، دراویش1 و مسلمانان سنی و مدافعان 
آن ها، به طور خاص، حمله به بهائیان و دین ش���ان در رسانه های تحت حمایت دولت، افزایش 
شواهد مبنی بر تالش دولت برای شناسایی، تحت نظر  گرفتن و بازداشت خودسرانه ی بهائیان، 
جلوگیری از حضور بهایی ها در دانش���گاه، و تأمین خود به لحاظ اقتصادی، ادامه ی بازداشت 
هفت نفر از رهبران بهائی که در ماه مارس و می 200۸ 2 دستگیر شدند و با اتهامات جدی بدون 
دسترس���ی کافی و به موقع به وکیل مدافع روبرو هستند، ایجاد محدودیت های سیستماتیک و 
جدی برای آزادی تجمع ها و تشکل های صلح آمیز، آزادی عقیده و بیان، از جمله محدودیت های 
اعمال ش���ده بر رس���انه ها، کاربران اینترنت و اتحادیه های کارگری، و افزایش آزار و اذیت، بر 
مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر همه ی بخش های جامعه ایرانی، از جمله دستگیری و 
سرکوب خشونت آمیز رهبران کارگری، کارگران، دانشجویان، به ویژه با توجه به بسته شدن اجباری 
»کانون مدافعان حقوق بش���ر« متعاقب آن دس���تگیری و آزار و اذیت تعدادی از کارکنان آن، 
محدودیت های شدید در ارتباط با آزادی مذهب و عقیده، از جمله دستگیری های خودسرانه، 
بازداشت نامحدود و صدور احکام زندان طوالنی مدت علیه کسانی که از حق آزادی مذهب یا 
عقیده ی خود استفاده می کنند، نقض حقوق بازداشت شدگان ، از جمله نگهداری متهمان بدون 
اتهام یا بدون مالقات در انفرادی، استفاده ی منظم و خودسرانه از سلول های انفرادی، و عدم 

دسترسی به موقع به وکیل، اعالم می دارد. 

مجمع عمومی هم چنین مراتب نگرانی ویژه خود را نسبت به موارد زیر اعالم می  کند: 
واکنش های دولت جمهوری اس���المی ایران در پی انتخابات ریاس���ت جمه���وری 12 ژوئن 
200۹ و افزای���ش هم زمان نقض حقوق بش���ر از جمله ارعاب و آزار و اذیت، دس���تگیری های 
خودسرانه، بازداشت، یا ناپدیدشدن اعضای اپوزیسیون، روزنامه نگاران و نمایندگان رسانه ها، 
1-   سرکوب دراویش در تابستان ۸4 به دنبال دستگریی های گسرتده ی دراویش گنابادی شدت گرفت. در شهریور ماه 13۸۶ نزدیک به یک صد 
تن از نریوهای بسیج کرج طی چند شب متوایل حسینه ی دراویش گنابادی در کرج را به محاصره در آورده و تهدید  کردند  که آن را اشغال خواهند 
کرد. طی روزهای 1۹ و 20 آبان ۸۶، نریوهای لباس شخصی بسیج با حمایت یگان های ویژه ی ضد شورش پس از دو روز محاصره ی حسینیه ی 
دراویش گنابادی بروجرد، سرانجام با ضرب و شتم که منجر به مجروح شدن بیش از پنجاه تن از دراویش و دستگریی بیش از هفتصد تن از آنان 

شد، حسینه را تصرف کردن و پس از به آتش کشیدن حسینیه، با استفاده از لودر آن را ویران و تبدیل به پارکینگ کردند. 
اداره ی اطالعات اصفهان در سحرگاه روز چهارشنبه 30 بهمن ماه 13۸۷ در یک اقدام شبانه در ساعاتی پس از نیمه شب به سالن اجتماعات 
دراویش نعمت اللهی سلطان علیشاهی گنابادی شبیخون زده و پس از بازداشت سرایدار و تنی چند از دراویش گنابادی حاضر در آن ، چند دستگاه 

بولدوزر به محل وارد و سالن اجتماعات دراویش را که وسعتی در حدود دوهزار مرت مربع بنا داشت، ویران نمود. 
در پی انتش���ار اطالعیه ای در نمازجمعه ی اصفهان بر علیه دراویش گنابادی، صبح روز چهارشنبه 30 بهمن 13۸۷ مقربه ی درویش ناصرعلی 

)اسدالله ایزدگشسب( در آرامگاه تخت فوالد اصفهان، مورد حمله قرار  گرفته و با بولدوزر بطور کامل تخریب و اموال آن غارت شد. 
2-مهوش ثابت در 1۵ اسفند 13۸۶ و فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم که 
رسیدگی به امور بهاییان در ایران را بر عهده داشتند در 2۵ اردیبهشت 13۸۷ بازداشت و در مرداد 13۸۹ توسط قاضی محمد مقیسه )ناصریان( 

یکی از مسئوالن کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ هریک به بیست سال حبس محکوم شدند. 
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وبالگ نویسان، روحانیون، وکال، دانشگاهیان، دانش آموزان، مدافعان حقوق بشر و دیگرانی که 
تالش می کردند از حقوق خود برای تشکیل مجامع مسالمت آمیز، تظاهرات و آزادی عقیده و 
بیان استفاده کنند و در مواردی منجر به مرگ و میر و صدمات متعدد شده،1 خشونت و ارعاب 
اعمال شده توسط نیروهای ش���به نظامی دولتی و استفاده از زور برای متفرق کردن شهروندان 
ایرانی درگیر در تظاهرات های مسالمت آمیز که منجر به مرگ ومیر و صدمات متعدد شده است،2 
ممانعت از برخورداری از محاکمه ی منصفانه، برگزاری دادگاه  های دس���ته جمعی، برخوردار 
نبودن متهمان از دسترس���ی به نمایندگی قانونی کافی که منجر به صدور حکم اعدام و زندان 
طوالنی مدت برای بعضی از افراد ش���ده است، استفاده از اعترافات اجباری و سوءاستفاده از 
زندانیان از جمله تجاوز به عنف و شکنجه، افزایش میزان اعدام در ماه های پس از انتخابات، 
اعمال محدودیت های بیش تر در مورد آزادی بیان، از جمله محدودیت ش���دید رس���انه ها در 
پوشش خبری تظاهرات عمومی و اخالل در مخابرات وفن آوری اینترنت و بسته شدن اجباری 
دفاتر و سازمان مربوط به بررسی وضعیت افراد زندانی پس از انتخابات، دستگیری و بازداشت 

خودسرانه ی کارکنان سفارتخانه های خارجی در تهران،  اعالم می دارد. 
مجمع عمومی هم چنین نگرانی عمیق خود را نس���بت به ممانعت از دیدار مکانیزم های ویژه 
)گزارش���گران و گروه های کاری( ملل متحد از ایران در چهار سال گذشته و عدم پاسخ گویی به 
سؤاالت متعدد آن ها اعالم کرده و قویاً از دولت جمهوری اسالمی می خواهد با این مکانیزم های 
ویژه همکاری کرده و تسهیالت الزم برای دیدار آن ها از کشور را فراهم کند به طوری که آن ها 
بتوانند تحقیقات معتبر و مستقل خود نسبت به ادعاهای نقض حقوق بشر به ویژه موارد در رابطه 

با  12 ژوئن 200۹ و پی آمدهای آن انجام دهند.  
مجمع عمومی از  گزارشگران موضوعی و  گروه های کاری دعوت می کند نگاه ویژه ای به وضعیت 
حقوق بشر در جمهوری اسالمی و موارد گوناگون نقض حقوق بشر پس از 12 ژوئن 200۹  داشته 
باش���ند. این مجمع به ویژه از  گزارش���گر ویژه ی اعدام های فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه، 
گزارش���گر ویژه در مورد ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانس���انی يا 
تحقيرکننده؛گزارش���گر ویژه ی ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه ی 
وضعیت مدافعان حقوق بش���ر، گروه کار بازداشت های خودسرانه و گروه کار مفقودین قهری و 

ناخواسته، می خواهد در زمینه های فوق به تحقیق بپردازند. 

1- اشاره ای است به کشته شدن حداقل چهار نفر محسن روح االمینی، امری جوادی فر، محمد  کامرانی و رامنی قهرمانی در اثر شکنجه در بازداشتگاه  
کهریزک در تریماه ۸۸. پیش از آن نیز عبدالرضا رجبی در تاریخ ۸۷/۸/۷ از زندان اوین به رجایی شهر منتقل و همان شب خرب فوت وی اعالم 
شد.  امریحسنی حشمت ساران بدلیل شدت ضریات وارده به سر و تزریق داروهای مشکوک پس از چهل و هشت ساعت  اغما، در 1۶ اسفند 
13۸۷ در بیمارستان رجایی در کرج درگذشت. امیدرضا صیافی در 2۸ اسفند 13۸۷ در زندان اوین درگذشت. فعاالن حقوق بشر مرگ وی را 

ناشی از »فشار روانی و عدم دریافت کمک های پزشکی« اعالم کردند. 
2- اشاره ای است به کشته شدن  حداقل هفتاد نفر در جریان تریاندازی نریوهای انتظامی، امنیتی، واحد های ویژه ی ضد شورش و نریوهای بسیج. 
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توصیه های قطع نامه ی ۶4/1۷۶ مجمع عمومی مشابه قطع نامه های قبلی است. 
در هفت سال گذشته مجمع عمومی به تصویب قطع نامه های مشابه در مورد نقض حقوق بشر 
در ایران پرداخته بود اما در سال 200۹ عالوه بر بیان اظهار نگرانی راجع به موارد رایج نقض 
حقوق بش���ر، به موارد نقض نگران کننده ی حقوق بشر که پس از انتخابات ریاست جمهوری به 

وقوع پیوسته نیز اشاره کرده است. 
این قطع نامه با هفتاد وچهار رأی موافق، چهل و هشت رأی منفی و پنجاه و ُنه رأی مثبت به 

تصویب رسید. 
محمد خزایی نماینده ی دائم ایران در سازمان ملل پس از تصویب این قطع نامه که به پیشنهاد 
کانادا مورد رسیدگی قرار  گرفته بود، »اعمال سیاست های تبعیض آمیز و برخوردهای خشن با 
بومیان، مهاجرین خارجی و اقلیت های قومی و دینی، اعمال خش���ونت توسط پلیس، ناپدید  
کردن اجباری و قتل بومیان« را از جمله مصداق های نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشری 
در کانادا دانست و تصریح کرد: »متاسفانه زنان و دختران هم چنان بیش ترین آسیب ها را از این 

سیاست ها و برخوردهای تبعیض آمیز و خشن متحمل می شوند«.
عالوه بر قطع نامه ی مجمع عمومی، شش کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز طی 
اطالعیه ای مشترک نسبت به دستگیری های گسترده و سرکوب شدید پس از انتخابات خرداد 

۸۸ اعتراض کردند. 

2۰1۰ میالدی، 13۸۹- 13۸۸ خورشیدی
قطع نامه ی  ۶۵/22۶ 1 مجمع عمومی مصوب 21 دسامبر 2010 با یادآوری قطع نامه های قبلی مجمع 
و به ویژه قطع نامه ی ۶4/1۷۶ که در تاریخ 1۸ دسامبر 200۹ به تصویب رسید و با توجه به گزارش 

 A/65/370دبیرکل ملل متحد، نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی ایران را محکوم کرد. 

این قطع نامه به همراه قطع نامه های نقض  حقوق بشر و آزادی های اساسی در کشورهای جمهوری 
دموکراتیک خلق کره و میانمار )برمه(، طبق روال معمول در تاریخ 1۸ نوامبر 2010 در کمیته ی 

سوم  مجمع عمومی به تصویب رسیده بود.2 
قطع نامه ی نقض حقوق بشر در ایران توسط دولت کانادا و با حمایت چهل و دو  کشور پیشنهاد 
شده بود. دولت مصر به نمایندگی از سوی کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها به مخالفت با 
هر س���ه قطع نامه پرداخت و خواستار آن شد که موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر تنها در 

1-  http://www.un.org/News/Press/docs//2010/ga11041.doc.htm 
2-  قطع نامه ی جمهوری دموکراتیک خلق کره با صد رای موافق، هجده رأی مخالف و ظصت رای ممتنع ، قطع نامه ی میانمار با نود و شش رای 
موافق، بیست و هشت رأی مخالف و شصت رأی ممتنع ، قطع نامه ی جمهوری اسالمی ایران با هشتاد رأی موافق، چهل و چهار رأی مخالف و 

پنجاه و هفت رأی ممتنع  به تصویب رسید.  
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»شورای حقوق بشر« مورد رسیدگی قرار  گیرد و از این که وضعیت حقوق بشر در کشورهای در 
حال توسعه مورد رسیدگی قرار می گیرد ابراز نگرانی عمیق کرد.  

دولت جمهوری اسالمی با اشاره به ماده ی 11۶ آیین نامه ی مجمع تالش کرد از بحث در مورد 
قطع نامه ی ایران ممانعت به عمل آورد که رأی الزم را نیاورد. دولت های ونزوئال و سوریه در 

حمایت از درخواست جمهوری اسالمی سخنرانی کردند. 1
کمیته ی س���وم مجمع عمومی در قطع نامه ی خ���ود )A/C.3/65/L.49( 2 که به تصویب مجمع 
نیز رس���ید نسبت به تداوم ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا 
تحقيرکننده، از جمله ش���الق و قطع اعضای بدن، افزایش چشم گیر مجازات اعدام در غیاب 
پادمان های بین المللی به رسمیت شناخته شده، اعدام در مالء عام، اعمال مداوم مجازات اعدام 
برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن هجده سال بودند، تحمیل مجازات مرگ برای 
جنایات تحت عنوان »محاربه« که تعریف صریح و روشنی در مورد آن نیست، 3 اجرای مجازات 
سنگسار، 4 تداوم نابرابری جنسیتی فراگیر و خشونت علیه زنان، سرکوب زنان مدافع حقوق بشر، 
دس���تگیری، سرکوب خش���ونت بار و صدور حکم علیه زنانی که  از حق خود برای تجمعات 
مسالمت آمیز استفاده می کنند، ادامه ی تبعیض علیه زنان و دختران در قانون و در عمل، ادامه ی 
تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر و آزار و اذیت علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی، زبانی 
و مذهبی به رسمیت  شناخته شده از جمله  اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مسیحیان،۵ یهودیان، 
دراویش و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آن ها، افزایش آزار و اذیت علیه اقلیت های مذهبی 
غیررسمی به ویژه اعضای جامعه ی بهائی، حمله به بهائیان در رسانه های تحت حمایت دولت، 
افزایش ش���واهد مبنی بر تالش های دولت جهت شناسایی، نظارت و بازداشت خودسرانه  ی 
1- در چند سال گذشته جمهوری اسالمی کوشش بسیار کرده است که با الگوبرداری از سیاست «No Action«  دولت چنی مبنی بر این که نباید 

وضعیت حقوق بشر در این کشور مورد رسیدگی قرار  گرید، مانع از مطرح شدن قطع نامه ی ایران شود که هر ساله با شکست مواجه شده است.  
2- daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N10/611/24/PDF/N1061124.pdf?O pen Element

3- اشاره ای است به اجرای حکم اعدام آرش رحمانی پور و محمدرضا علی  زمانی  در تاریخ ۸ بهمن 13۸۸ )2۹ ژانویه 2010( و  شریین علم هویل، 
فرزاد  کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسالمیان در 1۹ اردیبهشت ۸۹ ) ۹ ماه مه 2010( که به محاربه متهم شده بودند. هم چننی 
صدور حکم اعدام علیه علی  صارمی، جعفر  کاظمی، محمدعلی حاج آقایی، حسنی خضری، زهرا بهرامی، لقمان و زانیار مرادی، محسن و احمد 
دانش پورمقدم، عبدالرضا قنربی، فرح واضحان، زینب جاللیان، حبیب  لطیفی، شریکو معارفی و ... که به محاربه متهم شده اند. )پس از صدور 

قطع نامه حکم اعدام پنج نفر اول اجرا گردید.( 
4-  هم اکنون یازده زن به نام های 1- سکینه محمدی آشتیانی )زندان تربیز( 2- ایران اسکندری )زندان سپیدار اهواز( 3- خرییه واالنیا )زندان 
سپیدار اهواز(  4- م. خ )زندان وکیل آباد مشهد( ۵- هاشمی نسب )زندان وکیل آباد مشهد( ۶-  کربی بابایی )زندان تربیز( ۷- آذر باقری )زندان 
تربیز( ۸-مریم قربان زاده )زندان تربیز( ۹- ساریه عبادی )زندان ارومیه( 10-  اشرف کلهری) زندان اوین( 11- فاطمه .... )زندان اوین( و سه مرد 
به نام های 1- سیدنقی احمدی )زندان ساری( 2- ویل جان فشانی )زندان ارومیه( 3- محمدعلی نویدخمامی )زندان ساری( منتظر اجرای حکم 
سنگسار هستند. طی سال های اخری حاجیه اسماعیل وند، )زندان جلفا( پریسا اکربی، نجف اکربی )زندان شریاز(، آذر کبریی، زهره کبریی، زهرا 
رضایی، کربی نجار )زندان رجایی شهر کرج(، صغری موالیی )زندان ورامنی(، مکرمه ابراهیمی )قزوین(، شمامه )ملک( قربانی )ارومیه(، لیال 
قمی )زندان اوین(، گیالن محمدی، غالم علی اس���کندری )زندان اصفهان( و اعظم خنجری پس از تحمل  سال ها رنج و عذاب از مجازات 

سنگسار رهایی یافتند. 
۵-  در تاریخ 31 شهریور 13۸۹، شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان گیالن حکم اعدام و محکومیت کشیش یوسف ندرخانی سی و دو 
ساله که جماعتی چهارصد نفره در رشت را هدایت می کند به جرم ارتداد تنفیذ کرد. بهروز صادق خانجانی، سی و پنج ساله، یک کشیش مسیحی 
در ش���ریاز با کیفرخواس���ت ارتداد روبروست. وی در خردادماه 13۸۹ به همراه هشت مسیحی شامل همسرش دستگری شد. وی ماه ها در سلول  

انفرادی و تحت فشار بوده است. 
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بهائیان، جلوگیری از حضور بهاییان در دانش���گاه و ایجاد محدودیت های اقتصادی، مصادره 
و تخریب اموال، از بین بردن گورس���تان، صدور حکم ده سال زندان علیه هفت تن از رهبران 
بهائی بدون برخورداری از حداقل تضمین های آیین دادرسی از جمله حق دسترسی به موقع و  
کافی به وکیل، برخورداری از یک محاکمه ی عادالنه و علنی، تحمیل محدودیت های جدی 
و سیستماتیک در ارتباط با آزادی تجمع های صلح آمیز، تشکل و آزادی عقیده و بیان، ادامه ی 
اذیت و آزار و ارعاب از طریق دستگیری های خودسرانه، بازداشت و یا ناپدید شدن، و هم چنین 
سرکوب خش���ونت بار مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بش���ر، وکال،1 روزنامه نگاران و دیگر 
نمایندگان رسانه ها، ارائه دهندگان و      کاربران اینترنت، وبالگ نویسان، روحانیون، دانشگاهیان، 

دانشجویان، رهبران کارگری و اتحادیه های کارگران ابراز نگرانی عمیق می کند. 
قطع نامه هم چنین نسبت به تداوم استفاده از نیروهای امنیتی دولتی و شبه نظامیان تحت هدایت 
دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندانی که در اجتماعات مسالمت آمیز شرکت 
می کنند، محدودیت ها و موانع ش���دید برای حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا اعتقاد، از 
جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود، صدور احکام طوالنی مدت زندان برای کسانی 
که این حق���وق را تمرین می کنند و تخریب اماکن نیایش آن ها، ناتوانی پی در پی در رعایت 
قانون آئین دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمینی که بدون اتهام در 
زندان یا در انفرادی ها بدون تماس با دنیای خارج نگه داشته می شوند، استفاده ی سیستماتیک 

1-  نسرین ستوده در شهریور 13۸۹ دستگری و به یازده سال حبس و بیسا سال سال محرومیت از وکالت محکوم شد. محمدعلی دادخواه، در  
2۵ مهر ماه ۸۹ به اتهام دورغنی »نگهداری اسلحه« و »تبلیغ علیه نظام« محاکمه و به ُنه سال زندان، ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه 
و هم چننی شالق و جزای نقدی محکوم شد. در آبان 13۸۹ پنج وکیل مدافع ایرانی از جمله رزا قراچورلو، مریم کرباسی، مریم کیان ارثی، سارا 
صباغیان، محمدحسنی نریی، پس از بازگشت از ترکیه دستگری و پس از یک ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند. محمد مصطفایی به شش 
سال حبس و شادی صدر به شش سال حبس تعزیری و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم شدند اما پیش از جاری شدن حکم از   کشور 
گریختند. محمد سیف زاده به دو سال زندان محکوم شد. خلیل بهرامیان در تاریخ 13 بهمن 13۸۹ به هجده ماه زندان و ده سال محرومیت از 
حرفه ی وکالت محکوم شد. در بهمن 13۸۹ فرشید یداللهی فارسی و امری اسالمی بخاطر دفاع از دراویش به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس 
تعزیری محکوم شدند. مصطفی دانشجو دیگر وکیل دراویش در نکا به اتهام »نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی« به حکم قطعی دادگاه 
تجدید نظر مازندران به هفت ماه زندان محکوم و پرونده ی وکالت وی نیز باطل شد. مائده قادری در تاریخ 12 اسفند 13۸۹ در مشهد دستگری شد 
و هم چنان در بازداشت به سر می برد. قاسم شعله سعدی، وکیل دادگسرتی و استاد دانشگاه، در تاریخ 14 فروردین 13۹0 در فرودگاه مهرآباد تهران 
دستگری و به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام »توهنی به مقامات، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی« در خرداد 
13۸۵ به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود. جاوید هوتن کیا وکیل پایه ی یک دادگسرتی که وکالت سکینه محمدی را به عهده 
داشت در اردیبهشت 13۹0 به یازده سال زندان محکوم شد. فاطمه تمیمی، 2۷ اردیبهشت 13۹0 توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت و به 
محل نامعلومی انتقال داده شد. مصطفی دانشجو، وکیل دراویش نعمت اللهی گنابادی، 2۸ اردیبهشت  13۹0 در تهران دستگری و به زندان ساری 
انتقال یافت. حسن یونسی به اتهام نگارش چند مقاله در نقد دادگاه های نمایشی پس از انتخابات 22 خرداد به یک سال حبس تعزیری و شش 
میلیون جریمه ی نقدی بدل از دو سال حبس و پنج سال محرومیت از حرفه ی وکالت محکوم شد.  مهناز پراکند  که به اتهام دفاع از فعالنی جامعه ی 
مدنی، زندانيان سياسی و عقيدتی تحت تعقیب قرار  گرفته بود، با آگاهی از بازداشت قريب الوقوع خود کشور را ترک کرد. پروانه ی وکالت 
علی رضا صفرزاده به علت دفاع از پرونده های دانشجویی باطل و از وکالت منع شد. محمد اولیایی فرد در شرایطی که از بیماری سرطان خون 
رنج می برد، دوران محکومیت یک ساله ی خود را در زندان اوین گذراند و طی این مدت از دسرتسی به خدمات بهداشتی مناسب محروم بود. 
نقی محمودی، پس از ابطال پروانه ی وکالتش به خاطر دفاع از پرونده ی فعالنی سیاسی و مدنی در آذربایجان شرقی و غربی و تالش دستگاه 
امنیتی برای دستگریی او در شهریور 13۹0از کشور خارج شد. امید بهروزی، امری اسالمی و افشنی کرم پور سه تن از وکالی دراویش گنابادی در 

همنی ماه دستگری شدند.   
عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره  ی کانون وکالی دادگسرتی در شهریور 13۹0هنگام مراجعه به دادگاه 
انقالب برای پی گریی پرونده ی موکلنی اش دستگری شد. هم چننی برای حقوق دان برجسته هادی اسماعیل زاده و دکرت محمد پوراستاد به اتهام 

همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر پرونده ی کیفری تشکیل شده است.
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و خودسرانه از بازداشت های طوالنی مدت انفرادی، و عدم دسترسی به موقع به وکیل منتخب 
خود، عدم صدور احکام وثیقه برای آزادی بازداشت شدگان، و هم چنین گزارش های مربوط به 
شکنجه ی بازداشت شدگان، به کارگیری تکنیک های خشن بازجویی، و استفاده از فشار روی 
خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آن ها، به منظور اخذ اعترافاتی که در محاکمه ی آن افراد 

از آن استفاده می شود ابراز نگرانی شدید می کند. 
هم چنین نگرانی ویژه ی خود را نسبت به ناتوانی دولت جمهوری اسالمی ایران نسبت به انجام 
هرگونه تحقیقات و تفحص جامع و یا ایجاد یک فرآیند پاسخ گویی نسبت به موارد ادعا شده ی 
تخلفات در دوره ی پس از انتخابات ریاس���ت جمهوری 22 خ���رداد 13۸۸ اعالم می دارد و 
درخواست خود از دولت را برای برپایی یک فرآیند تحقیقات معتبر، مستقل، و بی طرف نسبت 
به گزارش های نقض حقوق بشر و خاتمه دادن به معافیت از مجازات در خصوص این تخلفات 

تکرار می کند. 
قطع نامه از دولت جمهوری اسالمی می خواهد نسبت به حذف قطع عضو، شالق و سایر اشکال 
ش���کنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا تحقيرکننده؛ در قانون و در 
عمل، حذف اعدام در مالء عام و سایر اعدام هایی که خارج از اصول حفاظت شده ی بین المللی 
اجرا می شوند، حذف اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن هجده سال هستند طبق 
الزامات ایران در ماده ی 3۷ میثاق حقوق کودک و ماده ی ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی، حذف اعمال سنگسار و خفه کردن از طریق معلق کردن افراد به عنوان روش های اعدام، 
حذف همه ی اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران هم در قانون و هم در عمل، 
حذف همه ی اشکال تبعیض و سایر موارد نقض  حقوق بشر اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی یا 
سایر اقلیت های به رسمیت شناخته شده یا غیررسمی، خودداری از  کنترل و تحت نظر قرار دادن 
افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آن ها، و تضمین دسترسی همه ی اقلیت ها همانند همه ی مردم 

ایران به آموزش و اشتغال، اقدام کند. 
و نیز از جمهوری اس���المی خواس���ت تا به آزار و اذیت و تهدید مخالفان سیاس���ی، مدافعان 
حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سایر نمایندگان رسانه ها، 
وبالگ نویسان، روحانیون، هنرمندان،1 و وکال و از جمله با آزاد  کردن افرادی که بطور خودسرانه 
در بازداش���ت بسر می برند یا افرادی که به خاطر دیدگاه های سیاسی خود بازداشت و محکوم 
شده اند، به محدودیت های اعمال شده علیه کاربران اینترنت و ارائه کنندگان خدمات اینترنتی2  
1-هم زمان با رأی گریی در مورد قطع نامه  ی ایران در مجمع عمومی، دستگاه قضایی جمهوری اسالمی برای نشان دادن بی اعتنایی خود به مجامع   
بنی المللی و حقوق بشری، جعفر پناهی، فیلم ساز برجسته ی ایرانی را به شش سال زندان و بیست سال محرومیت از فیلم سازی و خروج از  کشور 
و محمد  رسول اف دیگر فیلم ساز ایرانی را به شش سال زندان محکوم کرد. هم چننی برای حقوق دان برجسته هادی اسماعیل زاده و دکرت مجید 

پوراستاد به اتهام همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر پرونده  ی کیفری تشکیل داد. 
2- ش���رکت های فنالندی نوکیا، آلمانی زیمنس و س���وئدی – ژاپنی اریکسون- سونی با ارائه ی فن آوری کنرتل مکالمات تلفنی و اینرتنتی به 
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که ناق���ض حقوق آزادی بیان، اجتماعات، و حریم خصوصی می باش���د، به محدودیت های 
اعمال شده علیه نمایندگان مطبوعات و رسانه ها، اختالل در برنامه های ماهواره ای،1 و به استفاده 
از نیروهای امنیتی دولتی و نیروهای شبه نظامی تحت هدایت دولت برای متفرق کردن همراه با 
خشونت شهروندان ایرانی در گردهمایی های صلح آمیزشان در راستای استفاده از حقوق آزادی 

بیان و   گردهمایی ها و اجتماعات صلح آمیز، پایان دهد. 
از دولت ایران خواس���ته می شود نسبت به تقویت نهادهای ملی حقوق بشر اهتمام ورزیده و با 
مکانیزم های بین المللی حقوق بشر همکاری کامل به عمل آورد، سیستم قضایی خود را مطابق 

با استانداردهای بین المللی اصالح کند و به معاهدات بین المللی که تاکنون نپیوسته، بپیوندد. 
قطع نامه نس���بت به امتناع دولت جمهوری اسالمی از پذیرش مکانیزم  های ویژه حقوق بشر در 
پنج س���ال گذشته برای بازدید از کشور ابراز نگرانی عمیق کرده و از دولت می خواهد که برای 
بررس���ی وضعیت حقوق بشر در ایران به گزارش���گر ویژه ی اعدام های خودسرانه، شتاب زده و 
فراقضایی، گزارشگر ویژه ی شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی يا 
تحقيرکننده؛گزارشگر ویژه در ارتباط با ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان؛ گزارشگر 
ویژه در مورد حق تش���کیل مجامع مس���المت آمیز؛ گزارش���گر ویژه در مورد وضعیت مدافعان 
حقوق بشر؛ گزارش���گر ویژه در مورد آزادی مذهب یا عقیده؛گزارشگر ویژه در مورد استقالل 
قضات و وکال؛ گزارش���گر ویژه ی خشونت علیه زنان، علل و عواقب آن؛ کارشناس مستقل در 
مورد مسائل اقلیت ها؛  گروه کاری در مورد بازداشت خودسرانه؛ گروه   کاری ناپدیدشدگان قهری 
و ناخواس���ته و   گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل اجازه دهد از   کشور دیدار به 

عمل آورند.
محمدجواد الریجانی نماینده ی جمهوری اس���المی در پاس���خ به خواس���ت بین المللی برای 
تحقیقات مستقل و بی طرفانه در مورد وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 ژوئن 200۹ 
به سیاس���ت »فرار به جلو« رو آورده و   کش���ورهای اروپایی را مسئول وقایع پیش آمده و نقض 

حقوق بشر در   کشور معرفی می کند: 
»کشورهای غربی به شدت روی این اعتراضات سرمایه گذاری کرده بودند و حتا آموزش داده 
بودند و اردوگاه هایی را در کشورهای همسایه ما ایجاد کرده بودند تا به معترضان یاد بدهند  که 
چگونه ساختمان ها را منفجر کنند، مکان های عمومی را آتش بزنند و چگونه مردم را تحریک 

کنند  که علیه دولت ایران اعتراض و آشوب کنند.

جمهوری اسالمی در اعمال سرکوب و سانسور اعرتاض های پس از انتخابات ژوئن 200۹ یاری رساندند.
1-اپراتور اروپایی ماهواره  یوتل ست در اثر فشارهای دولت جمهوری اسالمی برنامه های تلویزیون ماهواره ای پرطرفدار را از این ماهواره که به 
سوی ایران پخش می شود حذف کرد و به این وسیله با دولت ایران در زمینه ی سانسور همکاری نمود. دیده بان حقوق بشر با صدور اطالعیه ای 

این اقدام را محکوم کرد.
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ما دریافته ایم که آمریکا در این امر تنها نبوده بلکه دولت انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در آن سهیم 
بوده اند. به عنوان مثال دولت انگلیس نه تنها از طریق رس���انه ها علیه ایران تبلیغ می کرد بلکه 
به صورت عملی نیز در اعتراضات و اغتشاشات وارد شده بود. یک نکته ی غم انگیز این که یک 
مامور ام آی ۶ انگلیس که من می توانم اسم او را افشا کنم، در یک روز دوشنبه به ایران می آید 
و در همان روز در یک خیابان خلوت ندا آقاسلطان این دختر مظلوم را می کشد و در همان روز 

به انگلیس باز می گردد و موجی از فتنه و ابهام را در کشور ما می پراکند. 
فرانسه نیز در این اغتشاشات دست داشته است. آن ها کسانی را به دانشگاه های ما فرستادند تا 
به آنان یاد دهند  که چگونه علیه دولت بشورند. ما اسناد و مدارک از جمله فیلم و عکس هایی 
در اختیار داریم که نش���ان می دهد نماینده ی پارلمان آلمان نیز در دامن زدن به اغتشاش���ات و 
فروکش نکردن آن ها دخالت داشته است و ما همه این مدارک را می توانیم برای دولت آلمان 

ارسال کنیم.« 1

نمایندگان سوریه، تاجیکس���تان، )به نمایندگی از سازمان کنفرانس اس���المی(، سودان، کوبا، 
بولیوی، لیبی در مخالفت با قطع نامه ی پیشنهادی و به نفع دولت جمهوری اسالمی به سخنرانی 
پرداختند. پس از پایان رأی گیری نماینده ی ژاپن دالیل رأی مثبت کش���ور خود به قطع نامه را 
برشمرد و نمایندگان اکوادور و برزیل که روابط حسنه ای با جمهوری اسالمی دارند و از مدافعان 
برنامه ی اتمی آن به شمار می روند پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی کشور 
در سایه ی جمهوری اسالمی و تالش برای پذیرش استانداردهای بین المللی از سوی این کشور 

را دلیل رأی ممتنع خود به قطع نامه معرفی کردند!

2۰11 میالدی، 13۹۰- 13۸۹ خورشیدی 
قطع نامه ی محکومیت نقض حقوق بشر در ایران  A/HRC/16/L.25توسط دولت های آمریکا و 
سوئد به شورای حقوق بشر پیشنهاد شد و مورد حمایت چهل و ُنه کشور قرار  گرفت. این اولین 

قطع نامه ی شورای حقوق بشر در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران بود. 
این قطع نامه با یادآوری قطع نامه ی ۶۵/22۶ مجمع عمومی مصوبه ی 21 دسامبر 2010 ضمن اظهار 
تأسف نسبت به عدم همکاری دولت جمهوری اسالمی با درخواست های قطع نامه، از گزارش 
موقت دبیرکل س���ازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بش���ر در جمهوری اسالمی که به شورای 
حقوق بشر ارسال شده استقبال کرده و نسبت به تحوالت ذکر شده در گزارش فوق ابراز نگرانی 

جدی می کند. 
1- http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/KHII-8BC5B3/$File/full_report.pdf
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قطع نامه تصمیم به تعیین گزارشگر ویژه به منظور  گزارش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل می گیرد. قطع نامه خواهان همکاری کامل دولت 
جمهوری اسالمی با گزارشگر ویژه شده و از این دولت می خواهد  که به گزارشگر اجازه ی بازدید از 

کشور را بدهد و هم چنین اطالعات الزم برای اجرای مأموریت  در اختیارش قرار داده شود. 1
در شانزدهمین اجالس شورای حقوق بشر در تاریخ 24 مارس 2011، 22 کشور آرژانتین، بلژیک، 
برزیل، ش���یلی، فرانسه، گواتماال، مجارستان، ژاپن، مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، مولداوی، 
کره، س���نگال، اسلواکی، اسپانیا، سوییس، اوکراین، انگلستان، آمریکا و زامبیا به این قطع نامه  
رأی مثبت دادند و در مقابل هفت کشور بنگالدش، چین، کوبا، اکوادور، موریتانی، پاکستان، 
روسیه رأی منفی دادند و چهارده کشور بحرین، بورکینافاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، غنا، اردن، 

مالزی، موریتس، نیجریه، اوگاندا، تایلند و اروگوئه به آن رأی ممتنع دادند. 2
رأی مثبت دو کشور سنگال و برزیل که در چند سال   گذشته رابطه ی نزدیکی با جمهوری اسالمی 

داشته و در سطح بین المللی به رایزنی برای این رژیم مبادرت می کردند حائز اهمیت است.

یان کنوتسون نماینده ی دولت سوئد هنگام معرفی قطع نامه گفت شورای حقوق بشر موظف است 
که از   کلیه ی مکانیزم های خود برای برخورد با موضوع نقض حقوق بشر در ایران استفاده کند. 

ایلین چمبرلین دوناهو، نماینده ی آمریکا در شورای حقوق بشر، در سخنان خود هنگام معرفی 
قطع نامه اعالم کرد که کشورش عمیقاً از شرایط ایران که احترام به حقوق بشر در آن در یک سال 

گذشته به طرز چشم گیری رو به وخامت گذاشته، نگران است.

ضمیر اکرم دپپلمات پاکستانی به نمایندگی از سوی کشورهای عضو کنفرانس اسالمی اعالم 
کرد که این کنفرانس از تعیین گزارش���گر برای بررسی وضعیت  حقوق بشر در کشورها حمایت 
نمی کند زیرا نتیجه ی معکوس دارد. پاکستان معتقد است که کار شورای حقوق بشر بایستی با 

همکاری و   گفتگوی بین المللی سازنده هدایت شود. 
س���یدمحمدرضا سجادی نماینده ی دولت ایران به جای پاسخ به نگرانی  جامعه ی بین المللی 
نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران، دولت آمریکا، وضعیت حقوق بشر در این کشور و سیاست 
آمریکا در پشتیبانی از اسرائیل و کشتار مردم در عراق و افغانستان را مورد حمله قرار داد. وی 
هم چنین تصمیم ش���ورای حقوق بشر مبنی بر تعیین گزارشگر ویژه را »غیرمنصفانه و ناموجه« 

1- http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/d_res_dec/A_HRC_16_L.25.pdf
    2- http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews. aspx?NewsID=10888&LangID=E
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خواند و گفت این حرکت »محکوم به شکست« است.
قبل از رأی گیری، دولت های پاکستان، چین، کوبا و موریتانی دالیل مخالفت خود با قطع نامه 
را توضیح دادند و دولت برزیل در مقابل دالیل خود برای موافقت با قطع نامه و دولت اروگوئه 

دالیل خود برای دادن رأی ممتنع به آن را تشریح کردند . 1
رأی مثبت س���ه کشور س���نگال، زامبیا و برزیل که پیش از این جزو مخالفان قطع نامه ی نقض 

حقوق بشر ایران به شمار می رفتند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  
در 1۷ ژوئن 2011 ش���ورای حقوق بش���ر از میان سه نامزد معرفی ش���ده، احمد شهید وزیر امور 
خارجه ی س���ابق مالدیو را به سمت گزارش���گر ویژه ی نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران 

معرفی کرد. 
علی خرم سفیر اسبق دولت جمهوری اسالمی در ژنو در  گفتگو با سایت »دیپلماسی ایرانی« 

اعالم کرد که دولت جمهوری اسالمی برای پذیرش گزارشگر ویژه سه شرط تعیین کرده بود: 
»ایران سه شرط برای پذیرش گزارشگر ویژه ی حقوق بشر گذاشته بود. مرد بودن، مسلمان بودن 
و غیرعرب بودن. بنابراین شورای حقوق بشر هم در گزینه های خود این سه شرط را مورد توجه 

قرار داد.«2

ش���ورای حقوق بش���ر از ابتدا به جای تأکید روی صالحیت ها و   کیفیت های فردی گزارشگر 
ویژه برای پی گیری نقض حقوق بش���ر در ایران و جدیت او در دفاع از حقوق قربانیان نقض 
حقوق بشر، به دنبال برآورده کردن شروط دولت جمهوری اسالمی و باج خواهی های مطرح شده 
از سوی این دولت بود که خواه ناخواه جایگاه گزارشگر ویژه را تضعیف می کند. تن دادن به 
خواست های دولت جمهوری اسالمی به بهانه ی بی اثر   کردن »بهانه  جویی« های این دولت و 
پرهیز از »درگیر شدن« با آن، امتیازی است بی حاصل که پیش از شروع مأموریت نماینده ی 
ویژه به این دولت داده می شود و قطعاً آخرین امتیاز نخواهد بود. چنین سیاستی پیشاپیش باعث 

تضعیف موقعیت نماینده ی ویژه و مأموریت وی می شود. 

گزارش میان دوره ای دبیرکل ملل متحد 
این قطع نامه بر اساس گزارش میان دوره ای A/HRC/16/75 3 دبیرکل ملل متحد مورخ 14 مارس 
2011  که بر اس���اس قطع نامه ی ۶۵/22۶ مجمع عمومی درخواست شده بود به تصویب رسید. 
دبیر کل در نتیجه گیری گزارش خود بر دست آوردهای با ارزشی که مکانیزم های ویژه می توانند 

1-  پیشنی.
2- http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/58/bodyView/13193
3- http://www.iranrights.org/english/attachments/doc_3255.pdf
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به نظارت و گزارشگری در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و تسهیل کمک های فنی در 
زمینه های مربوطه بیفزایند تأکید  کرده بود. بر اس���اس رهنمود دبیرکل بود که قطع نامه خواهان 

تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران شد. 
دبیرکل در گزارش خود بر عدم همکاری مقامات ایرانی با مکانیزم های ویژه ی سازمان ملل متحد 
تأکید  کرده و اعالم می دارد که به رغم ادعای دولت ایران بر»دعوت« از   گزارشگران موضوعی 
حقوق بشر، از سال 200۵ تا کنون، هیچ گزارشگر ویژه ای مجوز بازدید از   کشور را دریافت نکرده 
است. این گزارش هم چنین به »تعداد بسیار پایین پاسخ های« دولت ایران به مکاتبات فوری 
ارسال شده از سوی گزارشگران ویژه درخصوص موارد فراوان نقض حقوق بشر در ایران اشاره 

می کند.
دبیرکل تأکید می کند  که از آخرین گزارشش که در سپتامبر 2010 انتشار یافت وضعیت حقوق بشر در 
ایران رو به وخامت گذاشته و سرکوب مدافعان حقوق بشر، فعاالن حقوق زنان، روزنامه نگاران و 
مخالفان دولت شدت یافته و  نگرانی در مورد شکنجه، بازداشت های خودسرانه و محاکمه های 
ناعادالنه کماکان توسط مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل متحد مطرح می شود. دبیرکل 
تأکید می کند  که افزایش قابل توجه مجازات اعدام در مورد زندانیان سیاسی، از آغاز سال 2011 
مشاهده می شود. وی بر ادامه ی تبعیض علیه اقلیت ها که در برخی موارد همراه با آزار و اذیت 

بوده تصریح می کند. 
این گزارش هم چنین »افزایش خیره  کننده « ی اعدام هایی که بسیاری از آن ها پس از محکومیت به 
محاربه و یا بر اساس جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته اند را مستند می  کند. براساس این 
گزارش، »به رغم این که تع���داد روزافزونی از مقامات ایرانی تأیید می کنند  که مجازات اعدام 
ممکن است بازدارنده ی موثری برای جرایم مربوط به مواد مخدر نباشد، قوه ی قضاییه ی ایران 

هم چنان در عرصه ی عمومی به نیاز به مجازات های سخت اصرار می ورزد.«
این گزارش می افزاید: »به رغم تعلیق مجازات سنگسار   که از سوی رئیس قوه ی قضاییه در سال 

2002 اعالم شد، این قوه هم چنان مردان و زنان را به سنگسار محکوم می کند.«
این گزارش شکنجه ی گسترده، قطع عضو و شالق، کمبود حداقل آیین دادرسی در دادگاه های 
ایران، آزار مدافعان حقوق بشر و چهره های سیاسی مخالف، قوانینی که اعدام کودکان را مجاز 
می سازند، و تبعیض قانونی بر علیه زنان را مستند می کند و نتیجه گیری می کند  که اصالحات 
حقوقی اساس���ی برای این که ایران را با تعهدات پیمان نامه های حقوق بش���ری اش منطبق کند 

موردنیاز است.
در این گزارش آمده است: »دبیرکل از   گزارش هایی که از افزایش اعدام، قطع عضو، دستگیری ها 
و بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غیرمنصفانه و شکنجه ی احتمالی و بدرفتاری با فعاالن 
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حقوق بشر، وکال، روزنامه نگاران و فعاالن اپوزیسیون حکایت دارد، عمیقا نگران است.«



مقایسه ی قطع نامه های نقض حقوق بشر
 در ایران و عراق

علی رغم تبلیغات دولت جمهوری اسالمی مبنی بر آن که مجامع بین المللی روی کردی منصفانه 
به تحوالت این دولت ندارند و نقض حقوق بشر توسط این جمهوری اسالمی را مغرضانه و با 
اهداف سیاسی و به منظور تحت فشار قرار دادن این کشور مطرح می کنند، تردیدی نیست که 
جامعه ی جهانی برعکس به دالیل مختلف در انجام وظایف خود در ارتباط با پی گیری نقض 

حقوق بشر در ایران کوتاهی کرده  است. 
نگاهی اجمالی به قطع نامه های تصویب ش���ده از س���وی ارگان های حقوق بش���ری ملل متحد 
و مقایس���ه ی آن ها نش���ان می دهد   که کلیه ی قطع نامه های نقض حقوق بشر در ایران که توسط 
ارگان های ذیربط به تصویب رس���یده اند در مقایس���ه با قطع نامه های دیگر   کشورهای ناقض 
حقوق بشر و به ویژه عراق در دوران صدام حسین از نرمش خاصی در شکل و محتوا برخوردار 

بودند. 
عبارات به کار   گرفته شده در ارتباط با چگونگی بیان نقض حقوق بشر در   کشور مورد بررسی 
و یا نحوه ی برخورد با آن، ماهیت یک قطع نامه و میزان قوت یا ضعف آن را مشخص می  کند. 
بار  کلمات به کار  گرفته شده در قطع نامه ها آن قدر مهم است که گاه در جریان مباحث صورت گرفته 
در نهاد های حقوق بشری ملل متحد برای به کار بردن کلمه ی »اتهام« یا »گزارش« در رابطه با 

شرح موارد نقض حقوق بشر، بحث های گسترده ای صورت می گیرد.  
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این مقایسه در حالی صورت می گیرد که وضعیت وخامت بار نقض حقوق بشر در ایران قبل از 
عراق تحت نظارت س���ازمان ملل متحد قرار گرفته و کمیسیون حقوق بشر نماینده ی ویژه جهت 
بررس���ی وضعیت حقوق بش���ر برای ایران پیش از عراق انتخاب کرده بود. هم چنین در دوران 
صدارت صدام حس���ین حداقل نقض سیستماتیک حقوق بش���ر در قانون تجویز نشده بود در 
حالی که در جمهوری اس���المی نقض حقوق بشر و حقوق  ابتدایی مردم به طور سیستماتیک بر 

اساس قوانین قرون وسطایی انجام می گیرد. 
در قطع نامه های مربوط به عراق که توسط کمیسیون حقوق بشر به تصویب می رسید هیچ پروایی 
از به کار بردن قوی ترین کلمات و عبارات دیده نمی شد، این در حالی بود که در ارتباط با ایران 
کلمات به دقت انتخاب می شد و تالش به عمل می آمد تا حد امکان از بار منفی آن ها کاسته شود.  
اکث���ر قطع نامه های ارگان ه���ای ملل متحد در ارتباط با جنایات صورت گرفته از س���وی نظام 
جمهوری اس���المی با عبارت هایی چون »اظهار نگرانی، اظهار نگرانی جدی، اظهار نگرانی 
عمیق، اظهار تأسف« شروع می  شود در حالی که در ارتباط با عراق از عبارت »قویاً محکوم 

می کند« استفاده می شود که به لحاظ سیاسی بار سنگین تری دارد. 

ب���رای مثال قطع نامه ی عراق در س���ال 1۹۹۸ اعدام چهار اردنی در دس���امبر 1۹۹4 را »اعدام 
وحشیانه«، »به اتهام موارد جزیی« قلمداد کرده است. در حالی که در قطع نامه های مربوط به 
ایران و حتا در ارتباط با کشتار بی رحمانه ی ۶۷ که قربانیان مرتکب هیچ  جرمی نشده بودند و 
دوران محکومیت خود را سپری می کردند و یا تعدادی از آن ها سال ها از پایان محکومیت شان 

گذشته بود از چنین عبارتی استفاده نشده است. 
بایستی توجه داشت کشتار ۶۷ در تاریخ معاصر، بعد از  کشتار اسرا در پایان جنگ جهانی دوم 

در ژاپن، هم تا ندارد.   
در ارتباط با کاربرد ش���کنجه در عراق از عبارت »شکنجه ی گسترده و سیستماتیک« استفاده 
می شود و آن را »قویاً محکوم می کند«، در حالی که در قطع نامه های مربوط به ایران در مورد به 
کارگیری »شکنجه«، »اظهار نگرانی« می شود. بایستی در نظر داشت که در عراق مجازات های 
بی رحمانه و تحقیرکننده مانند، سنگسار، قطع عضو، شالق زدن اساسًا  اجرا نمی شد، در حالی که 
در ایران این  مجازات ها   که بخشی از  کنوانسیون »ضدشکنجه« را تشکیل می دهند در قانون 

وجود دارند و به شکل سیستماتیک و گسترده اجرا می شوند.  
در ارتباط با عراق از جمله  ی»اعمال بی رحمانه ترین اش���کال ش���کنجه به ش���کل گسترده و 
سیس���تماتیک و تصویب و اجرای مجازات بی رحمانه و غیرانس���انی به عنوان مجازات برای 
جرائم« به کرات اس���تفاده ش���ده اس���ت در حالی که در ارتباط با ایران در بس���یاری موارد از 
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»اتهامات« یا »گزارش «ها و یا »ادعا«های مربوط به اعمال »شکنجه« یاد می شود و اعمال 
شکنجه را »سیستماتیک« معرفی نمی کند. در عراق نه تنها آن را به شکل گسترده و سیستماتیک 

مطرح می کند بلکه از صفت »بی رحمانه ترین« هم برای تشدید آن استفاده می شود. 
در قطع نامه ی عراق »اعدام های خودس���رانه و شتاب زده، از جمله قتل های سیاسی و ادامه  ی 
سیاست به اصطالح پاک سازی زندان« به کرات »قویًا محکوم می شود« این در حالی است 
که »سیاست پاک سازی زندان« اتفاقًا  در   کشتار ۶۷ بطور سراسری در ایران اتقاق افتاد و نه 
در عراق. با این حال به هیچ وجه از چنین عبارت و یا حتا عبارتی نزدیک به آن نیز در ارتباط با 

جنایات صورت گرفته از سوی دولت جمهوری اسالمی در زندان ها استفاده نشده است. 

در قطع نامه های مربوط به ایران کم تر از  کلمه ی »سیس���تماتیک« استفاده شده و یا به تنهایی 
استفاده شده است. این در حالی است که در قطع نامه های مربوط به عراق به سادگی از  کلمه ی 
سیستماتیک به صورت ترکیبی با کلماتی نظیر »گسترده« و »بسیار وخیم« استفاده شده است. 
»نقض سیستماتیک، گسترده و بسیار وخیم حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه توسط 
دولت عراق، منجر به سرکوب، ظلم و ستم فراگیر و پایدار، تبعیض فراگیر و ترور گسترده شده 

است.«
برای تش���دید بخش اول پاراگراف از   کلماتی مانند »س���رکوب، ظلم و ستم فراگیر و پایدار، 
تبعیض فراگیر و ترور  گس���ترده« استفاده شده اس���ت. به کارگیری کلمات »فراگیر و پایدار« 

اهمیت موضوع را نیز دوچندان می کند. 

در قطع نامه  ی عراق تأکید ش���ده است که »هرگونه مخالفت در خارج از کشور نیز با سرکوب 
مواجه می شود« و قطع نامه  »آزار و اذیت و ارعاب و تهدید مخالفان عراق و اعضای خانواده ی 

آنان که در خارج از کشور زندگی می کنند« را  شدیدًا  محکوم می کند. 
از متن قطع نامه مشخص است که هیچ یک از افراد یاد شده به قتل  نرسیده     و تنها مورد  آزار و 
اذیت قرار   گرفته اند با این حال اقدام دولت عراق ش���دیداً محکوم شده است. اما در ارتباط با 
ایران حتا ارتکاب ده ها قتل در خارج از   کش���ور که در دادگاه میکونوس و پاریس به دخالت 
باالترین مقامات جمهوری اسالمی در آن ها اشاره شده نیز با چنین عبارتی محکوم نمی شود. 
بلکه روی مس���ئولیت دولت ها در قبال کشته شدن اتباع شان در خارج از   کشور و یا حمایت و 
یا تشویق افراد به قتل تأکید شده و از دولت خواسته می شود که با دولت های اروپایی در این 

زمینه همکاری کند. 
در قطع نامه ی عراق »اعمال مداوم دس���تگیری و بازداشت خودسرانه و عدم احترام مداوم به 
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حداقل تضمین های آیین دادرسی« قویًا  محکوم می شود. در حالی که در قطع نامه های مربوط 
به جمهوری اسالمی از  کلمه »مداوم« که بار منفی عمل را افزایش می دهد استفاده نمی شود. 
در قطع نامه های صادره در مورد عراق »سرکوب آزادی بیان و مطبوعات و...«، »قویًا محکوم 
می ش���ود«. در حالی که در قطع نامه های ایران در ارتباط با »نقض آزادی بیان و مطبوعات«، 

»اظهار نگرانی« می شود. 
در حالی   که می دانیم در ایران حجاب اجباری اس���ت و زنان به ویژه در ادارات و بخش های 

دولتی حتا اجازه ی انتخاب رنگ پوشش خود را نیز ندارند. 
لحن مورد اش���اره و پرهیز از به کار بردن کلماتی مانند »قویًا محکوم می کند«، »ش���کنجه ی 
سیستماتیک« و ... حتا در دوران احمدی نژاد و در ارتباط با وقایع پس از انتخابات 22 خرداد 
۸۸ و قتل های ثابت ش���ده ی زیر شکنجه و سرکوب خونین تظاهرات  مسالمت آمیز مردمی که 
اسناد غیرقابل تردید و فیلم های آن نیز به طور گسترده منتشر شده رعایت می شود. این چشم پوشی 
تا آن جاس���ت که بعد از   گذش���ت چهار  ماه از انتشار خبر اعدام های گسترده و لجام گسیخته در 
زندان وکیل آباد مش���هد بر اساس بخش نامه ی محسنی اژه ای، هیچ ابتکاری از سوی گزارشگر 
ویژه ی اعدام های خودسرانه و شتاب زده در این مورد دیده نشده است. 1 اعدام در زندان مشهد 

در ماه های بعد نیز با شدت ادامه یافت.
در قطع نامه های مربوط به ایران بخشی از اقدامات دولت جمهوری اسالمی در قالب »اقدامات 
مثبت« مورد تعریف و تمجید و استقبال قرار می گیرد، در حالی که چنین موردی در ارتباط با 

قطع نامه های مربوط به عراق دیده نمی شود. 
رهنمودها و توصیه های س���ازمان ملل به دولت جمهوری اسالمی ایران در قالب کلمات نرمی 
مانند، درخواس���ت، فراخوان و... داده می شود اما همین توصیه ها در ارتباط با عراق در قالب 

کلمات دستوری و امری و گزنده است. 
نکته ی حائز اهمیت آن که قطع نامه های مربوط به دو کشور ایران و عراق هر ساله توسط مسئول 
قطع نامه های یکی از کش���ور های اروپایی و بعدها   کشوری که ریاست دوره ای اتحادیه ی اروپا 
را به عهده داشت نوشته می شد. یعنی هر سال نویسنده قطع نامه هر دو   کشور یک سان بودند. 

1- سایت جرس نزدیک به جناح اصالح طلب جمهوری اسالمی طی گزارشی در ۸ شهریور 13۸۹ خرب داد که طی پنج ماه اول سال 13۸۹ پانصد 
زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر بدون داشنت وکیل و بدون رعایت آینی دادرسی و بدون اطالع قبلی در زندان وکیل آباد مشهد به جوخه  های 

اعدام سرپده شده اند. مسئوالن زندان برای تحویل اجساد اعدام شدگان هفت هزار تومان هزینه ی طناب دار   گرفته اند.
http://www.rahesabz.net/story/22434/
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مقایسه  ی گزارش نمایندگان ویژه
برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و عراق

لحن، شکل و متحوای گزارش نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در عراق نیز به 
کلی متفاوت از لحن نماینده ی ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بود. این تفاوت 
تا آن جا بود که ماهیت گزارش نقض حقوق بش���ر در دو   کشور با یک دیگر متفاوت بود. اولی 
از لحنی سخت، تیز، گزنده، یک جانبه و چالشی استفاده می کرد در حالی که دومی تا آن جا که 

می توانست از لحن نرم، متوازن، تعاملی و انعطاف پذیر استفاده می کرد. 1 
حتا گالیندوپل نماینده ی وی���ژه ی ایران در گزارش 2۵ ژانویه ی E/CN.4/1988/24(1۹۹۸( خود 
روی این نکته تأکید می کن���د. نمایندگان ویژه تا آن جا پیش می روند  که برای جلب همکاری 
دولت جمهوری اسالمی از مطرح کردن و پی گیری بزرگ ترین جنایات نظام هم اجتناب می کنند. 
رینالدو گالیندوپل در گزارش دیدار خود از ایران در س���ال 1۹۹0 که یک س���ال پس از قتل عام 
بی رحمانه ی زندانیان سیاس���ی در س���ال ۶۷ صورت گرفت تا آن جا پیش رفت که بسیاری از 

گزارش های راجع به نقض حقوق بشر در ایران را »اغراق آمیز« خواند!
تعامل با دولت ایران در گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر تا آن جاست که نماینده ی ویژه 
در گزارش 2۵ ژانویه ی E/CN.4/1988/24( 1۹۸۸( خود »از بیانیه ی دولت ایران که در آن برخی 
از مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را که مغایر با قوانین اسالمی نبوده« پذیرفته، 
استقبال می کند. در حالی که دولت جمهوری اسالمی بر اساس تعهداتش موظف به اجرای کامل 

و بدون چون و چرای معاهدات فوق است. 
تالش برای جلب توجه دولت جمهوری اس���المی و تفاهم با آن در گزارش  های موریس دنبی 
کاپیتورن هم دیده می شد. زبان به کار   گرفته شده از سوی وی نیز به کلی متفاوت از   گزارش های 

در ارتباط با عراق بود. 
گالیندوپل به درخواس���ت جمهوری اس���المی و تأیید  کمیسیون حقوق بش���ر موضوع کاربرد 
سالح های شیمیایی و قربانیان بمب های ش���یمیایی، مشکالت جنگ زدگان ایرانی، پذیرش 
مهاجران افغان و عراقی از سوی دولت ایران، هم چنین پذیرش اکراد عراقی را نیز به مأموریت 
خود اضافه کرد و در مورد آن گزارش داد. اما چنین امتیازهایی به دولت عراق داده نشد و در 
گزارش های نمایندگان ویژه  ی کمیس���یون حقوق بشر در ارتباط با عراق، هیچ گاه به تأثیرات به 

1- قطع نامه ی سال های 1۹۹۸ ،1۹۹۹، 2000، 2001و 2002 عراق را می توانید در آدرس های زیر مالحظه کنید: 
  http://www1.umn.edu/humanrts/UN/1998/Res065.html
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.1999.14.En?Opendocument
http://www.kuwaitmission.ch/mi_att/E.CN.4.2000.L.25.doc
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2001.14.En? Opendocument
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2002.15.En?Opendocument
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شدت مخرب استفاده از سال ح  های اتمی )مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده( و تحریم های 
اقتصادی فلج کننده بر روی کودکان و نوزادان عراقی و بمباران مداوم مراکز صنعتی، نیروگاه ها، 

پل ها و ... عراق اشاره نشد. 
کم تر ادعای نمایندگان دولت عراق در گزارش های نمایندگان ویژه آورده می شد و در صورت 
مط���رح کردن آن، نماینده ی ویژه دالیل خود را برای رد آن می آورد. اما تقریباً ادعایی نبود که 
نمایندگان دولت جمهوری اسالمی بکنند و در گزارش های نمایندگان ویژه برای بررسی وضعیت 

حقوق بشر ایران نیاید. 
نمایندگان ویژه ی عراق بارها در گزارش ه���ای خود اقدامات دولت عراق بر علیه مردم عراق 
را در زمره ی »جنایت علیه بش���ریت« و »نسل کش���ی« معرفی کردند.1 در همین حال هیچ یک 
از نمایندگان ویژه، اقدامات دولت جمهوری اسالمی علیه مردم ایران و زندانیان سیاسی را در 

زمره ی »جنایت علیه بشریت« معرفی نکردند. 
باره���ا اعضای کمیته ی حق���وق اقتصادی، اجتماع���ی و فرهنگی ملل متحد ب���ا نمایندگان 
جمهوری اسالمی دیدار   کرده و سؤاالت شان را مطرح و پاسخ های دولت جمهوری اسالمی را 

شنیدند. اما این اتفاق در ارتباط با عراق به ندرت صورت گرفت. 2

آرای متفاوت کشورهای عضو کمیسیون حقوق بشر 
به قطع نامه های ایران و عراق

آرای داده شده از سوی کشورهای عضو کمیسیون به قطع نامه ها نیز متفاوت است. قطع نامه های 
مربوط به عراق با آن که لحن بسیار محکم و گزنده ای داشتند به سادگی در کمیسیون حقوق بشر 
به تصویب اعضا می رسیدند بدون آن که فشار و یا تالش سیاسی خاصی برای تصویب آن ها 
صورت گیرد اما قطع نامه های مربوط به ایران علی رغم تالش ش���بانه روزی اپوزیسیون ایران و 

لحن نرم و مداراگرانه ای که داشتند به سختی به تصویب اعضا می رسیدند. 
نکته  ی حائز اهمیت آن که قطع نامه های ایران و عراق در یک روز، در یک اجالس و پشت  سر 

هم به رأی گذاشته می شدند. 
کشورهایی مانند   کوبا، چین، فیلی پین، پاکستان و کشورهای اسالمی که با توجیه های گوناگون 
به قطع نامه ی ایران رأی منفی می دادند و به نفع این کشور به رای زنی می پرداختند از دادن رأی 

منفی به قطع نامه ی عراق خودداری می کردند. برای مثال: 
قطع نامه ی (E/CN.4/1998/65) در 21 آوریل 1۹۹۸ با سی و دو رأی مثبت، بدون رأی منفی 	 

 77. E/CN.4/1994/581-برای مثال پارگراف های 1۸۹، 1۸۵، 112گزارش
2- منت گفتگوی سه ساعته ی یکی از این جلسات که در 20 دسامرب 1۹۹3 برگزار شده در این سند آمده است.

E/C.12/1993/SR.8  
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و بیست و یک رأی ممتنع به تصویب رسید. 
قطع نامه ی E/CN.4.RES.1999.14  در 23 آوریل 1۹۹۹ با سی و پنج رأی مثبت، بدون رأی 	 

منفی و هجده رأی ممتنع به تصویب رسید. 
قطع نامه ی E/CN.4/2000/L.25  در 11 آوریل 2000 با بیس���ت و دو رأی مثبت، بدون رأی 	 

منفی و بیست و یک رأی ممتنع به تصویب رسید. 
قطع نامه ی E/CN.4.RES.2001.14 در 1۸ آوریل 2001 با سی رأی مثبت، سه رأی منفی و 	 

نوزده رأی ممتنع به تصویب رسید. 
قطع نامه ی E/CN.4.RES.2002.15 در 1۹ آوریل 2002 با بیست و هشت رأی مثبت، چهار  	 

رأی منفی و بیست و یک رأی ممتنع به تصویب رسید. 
این در حالی است که قطع نامه ی نقض حقوق بشر در ایران در سال 1۹۹۸ با چهارده رأی منفی، 
در س���ال 1۹۹۹ با شانزده رأی منفی، در س���ال 2000 با بیست رأی منفی، در سال 2001 با هفده 
رأی منفی اعضای کمیسیون مواجه شد و در سال 2002 قطع نامه ی نقض حقوق بشر به تصویب 
کمیسیون نرسید؛ و از آن جایی که دولت آمریکا و غرب در حال تدارک حمله به عراق بودند، 
از ارائه ی قطع نامه ی نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل صرف نظر   کردند 
تا با نشان دادن حسن نیت خود به دولت جمهوری اسالمی، همراهی هرچه بیش تر این کشور در 
حمله به عراق را داشته باشند. در واقع چشم پوشی بر وضعیت وخامت بار حقوق بشر در ایران، 

وجه المصالحه ی حمله ی نظامی به عراق قرار   گرفت.
قاضی جفری رابرتسون نتیجه ی سیاست استمالت از جمهوری اسالمی و عدم پی گیری جدی 

نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه کشتار ۶۷ را چنین ارزیابی می کند: 
»تردید چندانی وجود ندارد که جسارت جمهوری اسالمی در بی اعتنایی اهانت بار به حقوق 
بین الملل حاصل گریختن این رژیم از پاسخ گویی به ارگان های سازمان ملل متحد در مورد  کشتار 
بی رحمانه ی هزاران زندانی بود. چرا به این رژیم اجازه داده شد که از عواقب نقض فاحش و 
مستمر حقوق زندانیان-که از زمان کشتار زندانیان ملل متفق در ژاپن در پایان جنگ جهانی 
دوم مانندی نداشته است- بگریزد؟ کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسالمی در 
سال 1۳۶٧، پنج سال پیش از تشکیل دادگاه های بین المللی برای مجازات مرتکبان جنایات علیه 
بشریت در یوگسالوی سابق و رواندا رخ داد. در بهار همان سال، صدام حسین کردهای ساکن 
حلبچه را با گازهای سمی کشت و از انتقام سازمان ملل هم مصون ماند. در فضای سیاسی که با 
پایان جنگ ایران و عراق در تابستان 1۳۶٧ ایجاد شد دیپلمات ها و کارمندان سازمان ملل متحد 
عمالً  جنایتی را که هر دو دولت مرتکب ش���ده بودند نادیده گرفتند. اما آن چه به ایران دادند 
معافیت از مجازات بود و پیامی که همراه دارد:  اگر بتوان هزاران زندانی را پنهانی و بی محاکمه 
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کشت و از کیفر گریخت، به یقین می توان دیگر اصول حقوق بین الملل را هم زیرپا گذاشت و 
از مجازات مصون ماند، مخالفان را در کش���ورهای دیگر   کش���ت و حتا به ساختن سالح های 
هسته  ای هم پرداخت. در سال 1۳۶٧، هنگامی که سازمان ملل متحد، دولت ها و کمیسیون های 
عضوش، نتوانستند یا نخواستند مجدانه به تحقیق درباره ی کشتار دسته جمعی در زندان های 
ایران بپردازند، جمهوری اسالمی ایران به آسانی به این واقعیت پی برد که حقوق بین الملل نه 

تنها دندان تیزی ندارد، از به هم سائیدن دندان هایش هم عاجز است.«1

حتا نهادهای اقتصادی بین المللی نیز در ارتباط با گزارش های تخصصی خود در مورد وضعیت 
جمهوری اسالمی از موضع بی طرفی و فنی خارج شده و   گزارش های اقتصادی را به اغراض 
سیاسی برای کنار آمدن با این دولت آلوده می کنند. برای مثال صندوق بین المللی پول در گزارش 
آوریل 2011 خود درباره ی خاورمیانه و آس���یای مرکزی، رشد اقتصادی ایران را یک در صد در 
سال 200۸، یک دهم در صد در 200۹ و یک درصد در 2010 ارزیابی کرده و برای سال 2011 ایران 
هم صندوق نرخ رش���د صفر درصدی را برای این کشور پیش بینی می کند. اما دو ماه بعد پس 
از دیدار هیأت این صندوق از ایران، صندوق در بیانیه ی سیزده ژوئن خود بر آمار قبلی خود و 
بانک جهانی خط بطالن کشیده و از آماری که دولت جمهوری اسالمی در اختیارش گذاشته 
اس���تفاده می کند. آماری که حتا از سوی ش���ماری از کانون های کارشناسی جمهوری اسالمی 

مخدوش تلقی می شود.2

در گزارش ژوئن 2011 این هیأت آمده اس���ت: »هیأت تحوالت اقتصادی اخیر را مورد بررسی 
قرار داد و با توجه به اطالعات جدید و گفتگو با مقامات)ایرانی(، تخمین ها و پیش بینی های 
کالن اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرار داد. با وجود افت قیمت نفت در س���ال 1۳۸۸، 
رشد ۳/۵ درصد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان تخمینی رسید   که این نشان گر رشد قوی 
تولیدات غیرنفتی و محصوالت کش���اورزی استثنایی است. ضرب آهنگ رشد مثبت در سال 
1۳۸۹نیز ادامه داشت. سیاست های پولی مقامات ایران با موفقیت تورم متوسط سالیانه را از 
2۵/۴ درصد در سال 1۳۸٧ تا 12/۴ درصد در سال 1۳۸۹ پائین آورد. ذخائر ناخالص خارجی 
هم چنان مناسب بوده و چشم انداز بخش خارجی نیز با توجه به قیمت های باالی نفت بهبود 
یافته است. هیأت، مقامات ایران را به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای برنامه ی بلندپروازانه ی 
اصالح یارانه ها مورد تحسین قرارداد. تخمین زده می شود که افزایش قیمت محصوالت انرژی، 

1- تحقیقی درباره ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 13۶۷، فشرده  ی گزارش، صفحه ی ۸ ترجمه ی فارسی، جفری رابرتسون، بنیاد برومند. 
2-http://www.radiofarda.com/content/f4_imf_report_on_iran_reverse/24235737.html
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حمل و نقل عمومی، گندم و نان که از ابتدای دی ماه 1۳۸۹ آغاز شد نزدیک به شصت میلیارد 
دالر آمریکا )حدود پانزده درصد تولید ناخالص داخلی از یارانه های غیرمس���تقیم س���االنه ی 
محصوالت را حذف کرده باش���د. از طرف دیگر، توزیع مج���دد نقدی درآمدهای حاصل از 
افزایش قیمت ها در میان خانوارها در کاهش نابرابری، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی 
از تقاضای داخلی در اقتصاد کش���ور موثر بوده است. افزایش قیمت انرژی به کاهش مصرف 

بی رویه ی انرژی و اتالف آن می انجامد....
مقامات ایران موفق شده اند   که تاثیرات اولیه ی افزایش قیمت انرژی را بر روی تورم مهار   کنند. 
با وجود افزایش زیاد قیمت تا میزان بیست برابر، نرخ تورم قیمت مصرف کننده از 10/1 درصد 

در آذرماه فقط تا 2/ 1۴ درصد در انتهای اردیبهشت افزایش یافت....«1

1- http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11228.htm





پیوست ها

سازمان های غیردولتی 
دارای رتبه ی مشورتی 1

در کنار س���ازمان های بین المللی دولتی، سازمان های غیردولتی و منطقه ای نیز از 1۹4۵ به بعد، 
افزای���ش یافته و امروزه به بیش از پنج هزار س���ازمان بالغ ش���ده  اند و به همین دلیل بر قدرت 

تاثیرگذاری آن ها در سطح بین المللی افزوده شده است. 
برای اولین بار سازمان های غیردولتی از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ECOSOC دارای 
نقشی در مذاکرات رسمی سازمان ملل شدند. در سال 1۹4۶، چهل و یک سازمان غیردولتی 
دارای رتبه ی مشورتی سازمان ملل شدند. در سال  1۹۹2 به بیش از هفتصد سازمان غیردولتی 
رتبه ی مش���ورتی اعطا شده بود و با افزایش مدام این سازمان ها امروزه این رقم به بیش از سه 

هزار و چهارصد سازمان رسیده است.
ماده ی ۷1 منشور س���ازمان ملل متحد ترتیبات مناسب برای مشاوره با سازمان های غیردولتی 
را فراهم کرده است. در حال حاضر ارتباط مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی از طریق 
قطع نام���ه ی 1۹۹۶/31 ش���ورای اقتصادی و اجتماعی انجام می گیرد. این قطع نامه به تش���ریح 
ش���رایط الزم برای دریافت رتبه ی مش���ورتی، حقوق و تعهدات سازمان های غیر دولتی دارای 
رتبه ی مشورتی، روش هایی برای ترک و یا تعلیق از وضعیت مشورتی، نقش و عمل کرد کمیته ی 
1-http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
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سازمان های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی، و مسئولیت های دبیرخانه ی سازمان ملل 
متحد در حمایت از رابطه ی مشورتی می پردازد.  

رتبه ی مشورتی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی و بر اساس پیشنهاد    کمیته ی سازمان های 
غیردولتی این شورا، که از نوزده عضو تشکیل شده، اعطا می شود. اعضای این کمیته بر پایه ی 
س���همیه ی جغرافیایی به مدت چهار سال انتخاب می شوند. پنج عضو از کشورهای افریقایی، 
چهار عضو از کشورهای آسیایی، دو عضو از کشورهای اروپای شرقی، چهار عضو از کشورهای 
آمریکای التین و منطقه ی کارائیب و چهار عضو از کش���ورهای اروپای غربی. تصمیمات این 
کمیته بر اساس اجماع اعضا اتخاذ می شود مگر این که یکی از اعضا، خواهان رأی گیری شود.

 
مفهوم رتبه ی مشورتی

رتبه ی مشورتی، نوعی امتیاز مشاوره ای است که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، به 
یک س���ازمان غیردولتی واجد شرایط می دهد. با این امکان، از یک سو شورا یا  ارگان های آن 
می توانند اطالعات کارشناسی یا مشاوره ای مورد نیاز را از سازمان هایی که دارای صالحیت ویژه 
در این راستا هستند، دریافت کنند و از سوی دیگر، فرصتی در اختیار سازمان های غیردولتی قرار 
می گیرد تا عقاید و نظرات اعضای خود را در ارتباط با موضوعات مورد عالقه انعکاس دهند.  

چه سازمان هایی واجد شرایط هستند
روابط مش���ورتی ممکن است با س���ازمان های بین المللی، منطقه ای، زیر منطقه ای، غیردولتی 
ملی، غیرانتفاعی دولتی و یا س���ازمان هایی که کار داوطلبانه می کنند، ایجاد شود. سازمان های 
غیردولتی زیرمجموعه ی یک سازمان بین المللی دارای رتبه ی مشورتی، به شرط این که نشان 
دهند برنامه های کاری شان رابطه ی مستقیم با اهداف و مقاصد سازمان ملل دارد، ممکن است 

مورد تأیید قرار  گیرند.  
برای این که یک سازمان غیردولتی دارای رتبه ی مشورتی شود الزم است به طور رسمی، حداقل 
به مدت دو س���ال به عنوان یک س���ازمان غیردولتی و غیرانتفاعی نزد مقامات ذیربط دولت 
مربوطه به ثبت رسیده و دارای یک دفتر مرکزی و اساس نامه ی رسمی که بصورت دمکراتیک 
به تصویب رسیده، باشد. ساختار این س���ازمان بایدبه صورت انتخابی و دارای مکانیزم های 
مناسب جهت پاسخ گویی و فرآیند تصمیم گیری شفاف و دموکراتیک باشد. منابع مالی اصلی 
این سازمان بایستی عمدتاً از طریق شرکت  های ملی یا دیگر مؤلفه ها، یا از سوی اشخاص تأمین 

شده باشد. 
سازمان های تأسیس شده توسط دولت ها و یا موافقت نامه های بین دولتی به عنوان سازمان های 
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غیردولتی به رسمیت شناخته نمی شوند. 
طبق مواد اولیه ی قطع نامه ی 1۹۹۶/31، پیش فرض سازمان های غیردولتی برای درخواست مقام 

مشورتی، سه اصل اساسی است. 
سازمان مربوطه باید با موضوعاتی که در حیطه ی صالحیت شورای اقتصادی و اجتماعی . 1

و ارگان های فرعی آن است، مرتبط باشد.  
هدف های سازمان باید تابع روح، مقاصد و اصول منشور سازمان ملل باشد.. 2
سازمان باید برتعهد پش���تبیانی از فعالیت های سازمان ملل تأکید داشته باشد به و بنا به . 3

اهداف، مقاصد، ذات و حیطه ی صالحیت و فعالیت های خویش، آگاهی نسبت به اصول 
و فعالیت سازمان ملل را افزایش دهد.

رتبه ی مشورتی عام، ویژه 
و سازمان های مندرج در لیست یا موردی )راستر( 

رتبه ی مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی دارای سه وضعیت عام ،General ویژه Special و 
سازمان های مندرج در لیست یا موردی »راستر« ،Roster است. 

بر اساس ماده ی 22 قطع نامه ی 1۹۹۶/31، رتبه ی مشورتی عام به سازمان های غیردولتی بین المللی 
بزرگی تعلق می گیرد که حوزه ی کار آن ها، غالب مس���ائل در دس���تور کار شورای اقتصادی و 

اجتماعی و نهاد های تابعه ی آن را مورد پوشش قرار دهد. 
بر اس���اس ماده ی 23 قطع نامه ی 1۹۹۶/31، رتبه ی مش���ورتی ویژه به سازمان های غیردولتی که 
صالحیت ویژه ای دارند و یا فعالیت ش���ان تعداد محدودی از زمینه  های در دستور کار شورای 
اقتصادی و اجتماعی را مورد پوشش قرار می دهد، اعطا می  شود. این سازمان ها کوچک تر و 

تازه تأسیس تر هستند. 
س���ایر س���ازمان هایی که مطابق ماده ی 24 قطع نامه ی 1۹۹۶/31، از وضعیت مشاوره ای عام یا 
خاص برخوردار نیس���تند، اما طبق نظر شورای اقتصادی و اجتماعی و یا دبیر کل سازمان ملل 
با مشورت شورا یا کمیته ی آن در خصوص سازمان های غیردولتی قادراند در بعضی از مواقع 
کمک های مفیدی به شورای اقتصادی و اجتماعی یا ارگان های فرعی آن یا سایر ارگان های 

سازمان ملل ارایه دهند در لیست مشهور به راستر  Rosterگنجانده می شوند. 
تمرکز این سازمان ها بیش تر روی مس���ائل فنی و حوزه های کوچک تر است. سازمان هایی که 
دارای رتبه ی رس���می با دیگر ارگان های سازمان ملل و یا آژانس های تخصصی مانند سازمان 
خواربار جهانی، سازمان بین المللی کار، سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، یونکتاد، یونیدو و 

... هستند، دارای رتبه ی راستر می شوند. 
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س���ازمان های دارای رتبه ی مش���ورتی عمومی و ویژه موظف هستند که هر چهار سال یک بار  
گزارش مختصری از فعالیت های خود به ویژه در ارتباط با مشارکت شان در کار سازمان ملل را 

به کمیته ی سازمان های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه کنند. 

چگونگی کسب رتبه ی مشورتی
برای کس���ب رتبه ی مشورتی ابتدا باید نامه ی درخواست، در سربرگ رسمی سازمان درج شده 
و با امضای رئیس یا مدیرکل س���ازمان به بخش سازمان های غیردولتی واحد امور اقتصادی و 
اجتماعی DESA ارسال شود. بخش سازمان های غیردولتی DESA به محض دریافت نامه، فرم 
مربوط به درخواست جایگاه مشورتی را برای سازمان ارسال می کند. جهت تسریع در امر رسیدگی 
به درخواست دریافت رتبه ی مشورتی، سازمان مربوطه بایستی فرم تکمیل شده ی تقاضانامه را به 
همراه س���ایر موارد درخواستی، تا پیش از اول ژوئن هر سال ارسال کند تا روند رسیدگی به این 

تقاضا در سال بعد و در جلسات کمیته ی سازمان های غیردولتی اکوسوک آغاز شود. 
در فاصله زمانی اول ژوئن تا تاریخی که کمیته جهت معرفی س���ازمان مورد نظر به ش���ورای 
اقتصادی و اجتماعی در نظر می گیرد، تقاضانامه ی س���ازمان غیردولتی بررس���ی می شود. در 
این مدت درستی درخواست های تکمیل شده مورد تحقیق قرار می گیرد و در مورد پیشنهادات 
ارایه شده، میان اعضای کمیته بحث و گفت و گو می شود.کمیته ی سازمان های غیردولتی، جهت 
تصمیم گیری برای این که کدام یک از سازمان های درخواست کننده جایگاه مشورتی صالحیت 

معرفی به اکوسوک را دارند سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد.
دولت های سرکوب گر از طریق فشار روی این کمیته، مانع اعطای رتبه ی مشورتی به سازمان های 
غیردولتی دردسرساز می شوند 1و از طرف دیگر با ایجاد تسهیالت الزم، راه را برای سازمان های 
غیردولتی تحت الحمایه ی خود باز می کنند تا این دس���ته سازمان ها بتوانند بدون مانع، رتبه ی 

مشورتی دریافت کنند. 

شرکت در همایش های بین المللی 
سازمان های غیردولتی دارای رتبه ی مشورتی عمومی، ویژه و راستر می توانند در کنفرانس های 
بین المللی که از سوی س���ازمان ملل برگزار می شود شرکت کنند. دیگر سازمان های غیردولتی 

بایستی تقاضای خود را از طریق دبیرخانه ی کنفرانس دنبال کنند. 

1-دولت جمهوری اسالمی در سال 1۹۹۹ با البی سنگین خود در سازمان ملل توانست جلوی اعطای رتبه ی مشورتی به بنیاد دکتر  کاظم رجوی 
را بگیرد. متأسفانه سازمان های غیردولتی ایرانی در خارج از  کشور، تالشی برای دریافت رتبه ی مشورتی سازمان ملل به عمل نیاورده اند. در 

حالی که دولت جمهوری اسالمی در این رابطه به شدت فعال است.  



آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد
سازمان خواربار و کشاورزی [F.A.O] در سال 1۹4۵ در کبک کانادا آغاز به کار   کرد و در . 1

س���ال 1۹۵1 به رم انتقال یافت. هدف این سازمان، پیش برد و خدمت به گسترش اقتصاد 
جهانی از طریق بهبود و   کفایت تولیدات و توزیع محصوالت کشاورزی و باالبردن سطح 
تغذیه و بهبود کارآیی در تولید و توزیع کلیه ی فرآورده های کشاورزی، جنگلی و ماهی گیری 

است.

سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری [I.C.A.O] بر اساس کنوانسیون بین المللی هواپیمایی . 2
کشوری )شیکاگو( به منظور ایجاد هم آهنگی و تنظیم مسافرت هوایی بین المللی و توسعه ی 
اصول و فنون هوانوردی در سال 1۹4۷ تشکیل شد. کنوانسیون شیکاگو به وضع مقررات 
حریم هوایی، ثبت هواپیما و ایمنی، و جزئیات حقوق امضا کنندگان در ارتباط با مسافرت 
هوایی می پردازد. مقر ایکائو با بیش از یک صد و هش���تاد و پنج عضو در ش���هر مونترال 
)کانادا( است و دارای هفت دفتر منطقه ای در بانکوک، قاهره، داکار، لیما، مکزیکوسیتی، 
نایروبی و پاریس است. دولت ایران اول خرداد 132۷ به کنوانسیون شیکاگو ملحق شد و 

به عضویت سازمان ایکائو درآمد.

صندوق بین المللی برای توس���عه  ی کشاورزی [I.F.A.D] بر اساس تصمیم گیری کنفرانس . 3
جهانی غذا در سال 1۹۷4 که در پاسخ به بحران مواد غذایی سال های اولیه ی دهه ی 1۹۷0 
کشورهای آفریقایی و بنگالدش تشکیل شده بود، این صندوق به عنوان یک موسسه ی 
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مالی بین المللی در سال 1۹۷۷ ایجاد شد. مهم ترین وظیفه ی این نهاد، اعطای وام به منظور 
رشد و توسعه ی امور کشاورزی در همه ی کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه اس���ت. این صندوق با بیش از یک صد و پنجاه عضو در شهر رم )ایتالیا( مستقر 
اس���ت. ایران به عنوان یکی از اعضای موسس و پیشنهاد دهنده ی تشکیل این صندوق 

محسوب می شود.

سازمان بین المللی کار [I.L.o] از قدیمی ترین سازمان های بین المللی است که بر اساس یکی . 4
از بندهای عهدنامه ی ورس���ای پس از پایان جنگ جهانی اول تأسیس شد. هدف اعالم 
شده ی این سازمان، پیش برد عدالت اجتماعی از طریق بهبود شرایط کار است. تاکنون صد 
و هشتاد و سه کشور به عضویت این سازمان که مقر آن در ژنو )سوئیس( است درآمده اند. در 
این سازمان عالوه بر نمایندگان   کشورها، نمایندگان   کارگران و  کارفرمایان نیز شرکت و حق 

رأی دارند. ایران از بدو تأسیس این سازمان در سال 1۹1۹ به عضویت آن در آمد.
 
سازمان بین المللی دریانوردی [I.M.O] در س���ال 1۹۵۸ بر اساس کنوانسیون دریانوردی . ۵

مش���ورتی بین دولتی مصوب 1۹4۸ایجاد ش���د. از هدف های اصلی این سازمان تسهیل 
همکاری و مبادله ی اطالعات میان کش���ورهای عضو در زمینه ی موضوعات فنی مربوط 
به کش���تی رانی و ایجاد عالی ترین معیارهای ایمنی دریایی است. در ژانویه ی سال 1۹۵۹ 
آیمو مس���ئولیت مقابله با آلودگی های ناش���ی از نفت را به عهده گرفت. آیمو با بیش از 
سی سازمان بین دولتی ارتباط رسمی دارد و در حدود پنجاه سازمان بین المللی غیردولتی 
بعنوان نمایندگان طیف وسیعی از شرکت های دریایی، حقوقی و محیط زیستی به همکاری 
با آن می پردازند. این سازمان با یک صد و شصت و هفت عضو در شهر لندن )انگلیس( 
مس���تقر است. دولت ایران طبق مصوبه ی 13 تیر 133۶ مجلس شورای ملی به عضویت 

این سازمان درآمد. 

صندوق بین المللی پول ]I.M.F[ یک س���ازمان اقتصادی جهانی است که پس از  پایان . ۶
جنگ جهانی دوم آغاز به کار  کرد. این نهاد برای ترویج همکاری پولی جهانی، ثبات و 
امنیت مالی، تسهیل تجارت بین المللی، ارتقاء شغلی باال و رشد اقتصادی پایدار در سراسر 
جهان تالش می کند. صد و هش���تاد و شش کشور عضو صندوق بین المللی پول هستند. 
دولت ایران به موجب قانون مصوب ۶ دی 1324 با س���هامی معادل بیست و پنج میلیون 

دالر رسماً به عضویت این صندوق درآمد. 
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اتحادیه ی بین المللی مخابرات راه دور [I.T.U] مؤسس���ه ای اس���ت که مسائل مربوط به . ۷
اطالعات و فن آوری ارتباطات را هدایت می کند و کانونی جهانی برای دولت ها و بخش 
خصوصی در توسعه ی شبکه و خدمات است. بهبود توسعه ی خدمات مخابرات راه دور 
از قبیل تلفن و تلگراف، رادیو، تلویزیون،ماهواره، اینترنت و آخرین نس���ل فن آوری های 
بی س���یمی را مد نظر دارد. در س���ال 1۸۶۵ پس از اختراع تلگراف بیست کشور اروپایی 
نهادی را به عنوان اتحادیه ی بین المللی تلگراف تأسیس کردند     که اولین مقررات بین المللی 
ارتباطات راه دور در آن به تصویب رسید. این اتحادیه پس از   کنفرانسی جهانی در مادرید 
اسپانیا به اتحادیه ی بین المللی مخابرات راه دور تغییر نام داد. در سال 1۹4۵، آی تی یو به 
نهادی وابسته به سازمان ملل تبدیل شد. این سازمان دارای صد و نود و یک عضو و مقر 
آن در ژنو واقع اس���ت. دولت ایران در 11 فوریه ی 1۹۶۹ به عضویت اتحادیه ی بین المللی 

مخابرات  [I.T.U]درآمد و از 1۹۷3 تا 1۹۸2 نیز عضو شورای اداری این اتحادیه بود. 

سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونس���کو( [U.N.E.S.C.O] در سال 1۹4۵ . ۸
تأسیس شد. هدف یونسکو ترویج و کمک به برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی از 
طریق رش���د و تعالی فرهنگ و آموزش و پرورش در میان ملت هاس���ت. مقر این سازمان 
با صد و نود و س���ه عضو در پاریس اس���ت. ایران در 1۵ تی���ر 132۷)1۹۵۸( با تصویب 

اساس نامه ی یونسکو به عضویت این سازمان درآمد.

س���ازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد [U.N.I.D.O] در سال 1۹۶۶ تأسیس شد. هدف این . ۹
سازمان عبارت ست از تشویق، پیشبرد و تسریع فرآیند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، 
از طریق همکاری ها و مساعدت های فنی ، مشاوره ای، پشتیانی و تشویق به سرمایه گذاری 
در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی. مرکز این سازمان در وین اتریش است و صد و هفتاد 
و سه کشور عضو آن هستند. جمهوری اسالمی ایران در 13۵۹ اساس نامه ی جدید یونیدو را 
امضا کرد و پس از تصویب آن در 13۶۶، به عنوان یک موسسه ی تخصصی جدید، رسمًا 

به عضویت سازمان مزبور درآمد.

اتحادیه ی جهانی پست [U.P.U] این سازمان در سال 1۸۷4 در برن سوئیس تشکیل یافت . 10
و دارای 1۹1 عضو اس���ت. هدف این اتحادیه توسعه ی ارتباطات اجتماعی ، فرهنگی و 

تجاری میان مردم از طریق خدمات پستی است.
دولت ایران در 2 آوریل 1۹۷3)13 فروردین 134۸( به اس���اس نامه این اتحادیه پیوست و 
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اساس نامه اصالحی اتحادیه را نیز در 31 اوت 1۹۷۷ مورد پذیرش قرار داد. در فاصله ی 
س���ال های 1۹۶۹ تا 1۹۷3 دولت ایران هم در ش���ورای اجرایی و هم در شورای مشورتی 

مطالعات پستی عضویت داشت. 

بانک جهانی [The Word Bank]1پس از جنگ دوم جهانی آغاز به کار  کرد و متش���کل . 11
اس���ت از پنج موسسه ی مس���تقل و در عین حال هم آهنگ با سیاست های کلی بانک که 

عبارت اند از: 
بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) دارای صد و هشتاد و شش عضو. 	 
موسسه  ی مالی بین المللی (IFC)با صد و هشتاد و دو عضو. 2	 
موسسه  ی  بین المللی توسعه (IDA)با صد و شصت و نه عضو. 3	 
موسسه  ی  تضمین سرمایه گذاری چند جانبه  (MIGA)با صد و هفتاد و پنج عضو.	 
و 	  مرکز بین المللی حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری ICSID) باصدوچهل

چهار عضو. 
این بانک در شهر واشنگتن )آمریکا( مستقر است.

سازمان بهداش���ت جهانی [W.H.O] در سال 1۹4۸ بنیان گذاری شد؛ مقر آن در شهر ژنو . 12
در سوئیس است و اختیارات و منابع »سازمان بهداشت« را به میراث برده که سازمانی 
وابس���ته به »جامعه ی ملل« بود. هدف این سازمان، دست یابی عالی ترین سطح ممکن 
بهداش���ت برای همه ی مردم است. منظور از بهداش���ت، رفاه   کامل جسمانی، روانی و 
اجتماعی اس���ت. سازمان بهداشت عالوه بر هم آهنگ   کردن تالش های بین المللی برای 
مبارزه با بیماری های عفونی مانند ماالریا و ایدز، از برنامه هایی برای پیش گیری و درمان 
این قبیل بیماری های و نیز از تولید و توزیع واکسن های موثر و بی خطر، حمایت می کند. 
این س���ازمان دارای صد و نود و سه عضو اس���ت. ایران که در 23 نوامبر 1۹۵۶)دوم آذر 

132۵( به آن پیوست، عضو  کمیته ی مدیترانه ی شرقی این سازمان است. 

سازمان جهانی مالکیت فکری [W.I.P.O] .کنوانسیون پاریس در سال 1۸۸3 برای حمایت . 13
از  مالکیت فکری برپا ش���د و کش���ورهای عضو برای انجام وظایف،  نهادی بین المللی 
ایجاد کردند. در س���ال 1۸۸۶ کنفرانس برن با هدف حمای���ت از آثار ادبی و هنری پا به 

1-ایران به موجب قانون ۶ دی 1324 با سرمایه ای معادل بیست و چهار میلیون دالر رسماً به عضویت بانک جهانی درآمد.
2-دولت ایران از اعضای اولیه ی این مؤسسه محسوب می شود و رسماً در 133۵ به عضویت این مؤسسه درآمد.

3-دولت ایران از اعضای مؤسس این نهاد مایل است و به موجب قانون مصوب خرداد 133۹ رسماً به عضویت این مؤسسه درآمد. 
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عرصه ی ظهور گذاش���ت و مرکزی نیز برای انجام امور اداری آن ایجاد   گردید. در س���ال 
1۹۶۷ کنوانس���یونی به نام تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در استکهلم با هدف 
ایجاد هم آهنگی بین این دو نهاد و توسعه یابزار الزم برای انطباق و روزآمد نمودن آن ها 
تش���کیل شد و در س���ال 1۹۷0 با نام WIPO آغاز به  کار  کرد. هدف این سازمان حمایت 
از مالکیت معنوی در سراسر جهان، از طریق همکاری با کشورها در جهت تقویت انعقاد 
موافقت نامه های بین الملل���ی، پیرامون موضوعاتی مانند: عالئ���م و طرح های صنعتی، 
طبقه بن���دی کاالها و خدمات و حمایت نام گزاران اولی���ه، حمایت از آثار ادبی و هنری، 
حمایت از اجرا کنندگان و تولیدکنندگان محصوالت دیداری و ش���نیداری می باشد. این 
س���ازمان با صد و هشتاد و چهار عضو در شهر ژنو )سوئیس( مستقر است. دولت ایران 

عضو این سازمان نیست. 

سازمان هواشناس���ی جهانی [W.M.O] از سازمان بین المللی هواشناسی )IMO( نشأت . 14
گرفت که در سال 1۸۷3 در ژنو تاسیس شد. سازمان هواشناسی جهانی WMO در سال 
1۹۵0 به عنوان یک مؤسس���ه ی تخصصی ملل متحد ایجاد شد. این سازمان در ارتباط با 
کیفیت و وضعیت جو زمین، تعامل آن با اقیانوس ها،  آب و هوایی که ایجاد  می کند و توزیع 
منابع آب بر اثر این تعامل فعالیت دارد و هدف آن بهبود سیستم هواشناسی و ایجاد موازین 
و ضوابط مشترک مربوط به گزارش های هواشناسی است. این سازمان دارای صد و نود و 

هشت عضو است. دولت ایران در سال 1۹۵۹ به عضویت این سازمان درآمد. 

س���ازمان جهانی گردش گری [UNWTO]  آژانس���ی ویژه در سازمان ملل متحد است که . 1۵
وظیفه ی هدایت صنعت گردش گری در سطح بین المللی را به عهده دارد. صد و شصت 
و یک کشور عضو این سازمان هستند و بیش از سیصد و نود عضو وابسته به نمایندگی 
از بخش خصوصی، مؤسسات آموزشی، انجمن های گردش گری و مقامات محلی در آن 

فعالیت دارند. مقر این سازمان در مادرید، واقع است.  

آژانس بین المللی انرژی اتمی [IAEA] . بحران های سیاسی - منطقه ای و بین المللی پس . 1۶
از جنگ جهانی دوم و تداوم تالش برای خلع س���الح هسته ای و متوقف کردن مسابقه ی 
تس���لیحاتی، موجب برگزاری کنفرانسی مرکب از هشتاد و دو کشور در سال 1۹۵۶ شد   که 
تشکیل آژانس بین المللی انرژی اتمی را به تصویب رساند. وظایف این سازمان عبارت اند 
از: اتخاذ هرگونه تدبیر جهت ارتقاء تحقیقات، توسعه و کاربرد عملی انرژی هسته ای برای 
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مقاصد صلح جویانه، تهیه ی مواد، خدمات، تجهیزات، تأسیسات برای تحقیقات و توسعه 
و کارب���رد عملی انرژی اتمی با توجه به نیازهای مناطق در حال توس���عه ی جهان، ارتقاء 
مبادله ی اطالعات علمی و فنی، تأس���یس و اعمال پادمان برای تضمین این موضوع که 
کمک های هسته ای یا حمایت های آژانس در مقاصد نظامی بکارگرفته نشود، تأسیس یا 
تصویب استانداردهای ایمنی هسته ای. مقر این سازمان در وین اتریش قرار دارد و دولت 

ایران از اعضای اولیه ی آن بوده است. 

سازمان تجارت جهانی [WTO] که مقر آن در ژنو است در سال 1۹۹۵ تأسیس شد. پیشینه ی . 1۷
آن به موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت )گات( بر می گردد  که در س���ال 1۹4۷ در 
عرصه تجارت و بازرگانی به وجود آمد؛ اما به دلیل فقدان یک مبنای حقوقی برای گات، 
به عنوان یک سازمان بین المللی، و از سوی دیگر به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل 
مربوط به تجارت و بازرگانی بین المللی، ضرورت تأسیس یک نهاد مسئول در این زمینه 
در دهه ی آخر قرن بیس���تم بخوبی آشکار شد. در حال حاضر بیش از صد و پنجاه کشور 
جهان به عضویت این س���ازمان درآمده و سی کشور نیز در حال طی کردن فرآیند الحاق 
هستند. ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده است. تفاوت عمده ی گات 
با سازمان جهانی تجارت در این است که مقررات گات تنها شامل تجارت کاالها بود در 
حالی که س���ازمان جهانی تجارت عالوه بر تجارت کاالها، تجارت خدمات و جنبه های 

تجاری مرتبط با مالکیت معنوی را نیز در بر می گیرد.

کمیس���اریای عالی پناهندگان س���ازمان ملل [UNHCR] 1 یکی از آژانس های تخصصی . 1۸
سازمان ملل است که مقر آن در ژنو سوئیس واقع شده  است. این نهاد در 14 دسامبر سال 
1۹۵0 جهت محافظت و حمایت از پناهندگان و یاری رساندن به امر بازگشت یا اسکان 
مجدد آن ها با مأموریتی سه ساله و بعنوان جایگزین سازمان بین المللی پناهندگان، و پیش تر 
از آن اداره ی کل نجات و توان بخشی سازمان ملل به وجود آمد. وظیفه ی کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل رهبری و هم آهنگ کردن فعالیت های بین المللی جهت محافظت 
و رفع مشکالت پناهندگان در سراسر جهان است. آژانس پناهندگان ملل متحد که متعاقب 
جنگ جهانی دوم به منظور اسکان آوارگان اروپایی جنگ جهانی دوم پدید آمده بود در 
س���ال 1۹۵۶ بعد از تهاجم نیروهای اتحاد شوروی به مجارستان و سرکوب خونین جنبش 
مردمی، با اولین وضعیت اضطراری مواجه ش���د. مستعمره زدایی از آفریقا در دهه ی 1۹۶0 
1- http://www.unhcr.org/pages/49c3646cbc.html
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و بحران های به وجود آمده در این قاره، موج عظیم جابجایی در آس���یا و آمریکای التین، 
مش���کالت پناهندگان تازه در آفریقا و امواج جدید پناهندگان ناشی از جنگ بالکان در 
 اروپا باعث ش���د  که دیگر هیچ کس به موضوع غیرضروری بودن این سازمان فکر نکند. 
آغاز قرن بیست ویکم، بحران بزرگ پناهندگان در جمهوری دموکراتیک کنگو و سومالی و 
آوارگان افغانی و عراقی ضرورت وجود این نهاد و اهمیت فعالیت های آن را دو چندان کرد.  
بر طبق اساس نامه  این نهاد، کمیسر عالی، سیاست ها و دستور العمل های مجمع عمومی و 

شورای اقتصادی و اجتماعی را دنبال کرده و نتایج حاصله را به آن ها گزارش می دهد. 
این نهاد می کوش���د تا از احترام به حقوق پناهندگان و سالمت آن ها در کشورهای دیگر، 
بازگشت داوطلبانه ی آن ها به کشور خود، اسکان مجدد آن ها در کشور ثالث و غیره مطابق 
قوانین بین المللی اطمینان حاصل کند. این سازمان با داشتن شش هزار و ششصد و پنجاه 
کارمند در بیش از صد و هجده کشور به سی و چهار میلیون و چهارصد هزار نفر کمک  
می کند. این نهاد در واقع با چهارده میلیون و چهارصد هزار نفر آوارگان داخلی، ده میلیون 
و پانصد هزار نفر مهاجرین، دو میلیون بازگشتگان به موطن، شش میلیون و ششصد هزار 

نفر بی وطن و بیش از هشتصد هزار نفر پناه جو سرو کار دارد. 
تاکنون دو بار جایزه صلح نوبل در سال های 1۹۵4 و 1۹۸1 به این سازمان اعطا شده است. 





کمیسیون های  اجرایی 
وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی 1

کمیسیون مقام زنان 2 
این کمیس���یون )UNCSW( در س���ال 1۹4۶ به عنوان مکانیزمی برای بهبود گزارش و نظارت 
بر مس���ائل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان تشکیل شد. 
کمیسیون مقام زنان اولین جلسه ی خود را در فوریه ی 1۹4۷ در لیک ساکسس نیویورک برگزار 
کرد. هر پانزده عضو ش���رکت کننده در این اجالس را زنان تشکیل می دادند. در شش دهه  ی 

گذشته زنان هم چنان اکثریت خود را در این کمیسیون حفظ کرده اند. 
در جریان اولین نشس���ت، کمیس���یون یکی از اصول هدایتی خ���ود را»ارتقای وضعیت زنان، 
صرف نظر از ملیت، نژاد، زبان یا مذهب، برابری با مردان در تمام زمینه های مهم انسانی، رفع 
کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان در مقررات قانونی، در اصول حقوقی یا قوانین، یا در تفسیر 

عرفی قانون« اعالم کرد. 
نمایندگان کش���ورهای عضو در این کمیسیون به ارزیابی مس���ائل در رابطه با زنان می پردازند، 
به ویژه ارتقای زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی، شناسایی چالش ها ، تدوین و فرموله کردن 

1-  در متن کتاب راجع به کمیسیون حقوق بشر که یکی از کمیسیون های تابعه  ی این شورا بود توضیح داده شده است .
2-http://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/CSWbriefhistory.pdf 
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مجموعه ای از اس���تانداردهای جهانی و سیاست های مشخص برای ترویج برابری جنسیتی و 
پیشرفت زنان در سراسر جهان. 

از جمل���ه فعالیت های کمیس���یون موقعیت زنان، تهیه ی پیش نویس کنوانس���یون های متعدد و 
اعالمیه ه���ای در مورد حقوق زنان از جمله اعالمیه درباره ی از میان برداش���تن تبعیض علیه 
زنان در سال 1۹۶۷، حقوق باروری و پیش گیری از بارداری، ... و برگزاری کنفرانس های زنان 
محسوب می شود. مشارکت در تهیه ی پیش نویس اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و تالش برای 
عدم استفاده از زبان مردساالرانه در نگارش متن اعالمیه، از اولین اقدامات این کمیسیون بوده 

است. 
شرکت در این کمیسیون تنها به دولت ها محدود نشد و به سازمان های غیردولتی نیز اجازه داده 

شده تا در جلسات آن شرکت کنند. 
اعضای کمیسیون بر اساس توزیع عادالنه ی جغرافیایی انتخاب می شوند:  

س���یزده عضو از آفریقا ؛ یازده عضو از آسیا؛ ُنه عضو از امریکا التین و   کارائیب؛ هشت عضو 
از غرب اروپا و   کشورهای دیگر و چهار عضو از شرق اروپا. این اعضا برای مدت چهار سال 

انتخاب می شوند. 
دفتر کمیسیون نقش مهمی در آماده سازی مناسب جلسات ساالنه  ی کمیسیون دارد و اعضای آن 

به مدت دو سال انتخاب می شوند.  
در ماه مه  2010 دولت جمهوری اس���المی بعد از آن که مجبور ش���د از تالش برای عضویت در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل انصراف دهد با توافق کشور های آسیایی توانست از سهمیه ی این 
گروه استفاده کرده و به عضویت کمیسیون مقام زنان در آید. در ماه اکتبر 2010، جمهوری اسالمی 
با کسب نوزده رأی در برابر سی و شش رأی تیمور شرقی از راه یابی به هیأت اجرایی این نهاد 

باز ماند.  
در  اس���فند ماه 13۸۹ جمعی از زنان جوان ايرانی از جمله مریم بهرمن همراه با دو نماینده ی 
زن مجلس شورای اسالمی در نشست مقام زنان در نيويورک شرکت کردند. مريم بهرمن در این 
نشست در خصوص نقش فن آوری اطالعات و ارتباطات و تاثير آن در زندگی زنان اعم از زنان 
شهری و روستايی و همين طور نقش اين تاثير در زندگی روزمره ی زنان، صحبت کرد. وی در 
11 ارديبهشت ۹0 به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت و در شهریور ماه ۹0 با وثیقه آزاد شد. 

کمیسیون جمعیت و توسعه1
کمیسیون جمعیت در اکتبر 1۹4۶ تأسیس شد و در دسامبر 1۹۹4 به کمیسیون جمعیت و توسعه 

1-  http://www.un.org/esa/population/cpd/aboutcom.htm
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تغییر نام داد. کمیسیون تشکیل شده از نمایندگان چهل و هفت کشور عضو   که توسط شورای 
اقتصادی و اجتماعی برای مدت چهار سال و بر اساس توزیع جغرافیایی انتخاب می شوند. 

وظایف کمیسیون عبارت است از: 
تنظیم مطالعات و ارائه ی مشاوره به شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در ارتباط با: . 1

الف  مسائل مربوط به جمعیت؛ 
ب  ادغام جمعیت و استراتژی های توسعه؛ 

جمعیت و سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه، ج 
 د  ارائه ی کمک های جمعیت، به کشورهای در حال توسعه پس از درخواست      

و به کشورهای دارای اقتصاد در حال گذاربه صورت موقت؛
 ه  ارائه ی مش���اوره به ارگان ه���ای اصلی و تابعه ملل متحد یا مؤسس���ات

تخصصی در ارتباط با مسائل مربوط به جمعیت و توسعه؛
نظارت، بررسی و ارزیابی اجرای برنامه ی اقدام کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در . 2

سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، شناسایی دالیل موفقیت و شکست، و ارائه ی مشاوره به 
شورای اقتصادی اجتماعی؛

ارائه ی توصیه های مناسب به شورای اقتصادی اجتماعی بر اساس گزارش ها و مسائل مربوط . 3
به اجرای برنامه ی اقدام. دولت جمهوری اسالمی از سال 1۹۹۶ عضو این کمیسیون است. 

کمیسیون علم و فن آوری برای توسعه 1
این کمیس���یون در سال 1۹۹2 و در نتیجه ی بازسازی و احیاء مجدد سازمان ملل در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و س���ایر حوزه های مرتبط بوجود آمد. در این بازسازی مجدد، بر اساس 
تصمیم مجمع عمومی، کمیته ی بین دولتی علم و فن آوری برای توس���عه IGCSTD منحل و با 
 CSTD جایگزین شد. اولین جلسه ی کمیسیون در آوریل 1۹۹3 در نیویورک آمریکا تشکیل شد. 

کمیسیون به صورت یک فوروم برای تحقق امور ذیل فعالیت می کند:
رسیدگی به مسائل مربوط به علم و فن آوری و   کاربردهای آن ها در توسعه؛	 
ارتق���ا میزان درک سیاس���ت های مربوط ب���ه علم و فن آوری به خص���وص در رابطه با  	 

کش���ورهای در حال توسعه، فرموله کردن توصیه ها و خطوط اصلی مربوط به موضوعات 
علم و فن آوری در سیستم سازمان ملل.

جلسات این کمیسیون ساالنه و به مدت یک هفته برگزار می شود. تاکنون این کمیسیون 	 
ده جلسه برگزار   کرده است که بجز اولین جلسه که در نیویورک تشکیل شد، بقیه در ژنو 

1-  http://www.unctad.info/en/Science-and-Technology-for-Development---StDev/
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سوئیس برگزار شده اند.

کمیسیون توسعه ی اجتماعی 1
کمیسیون توس���عه ی اجتماعی )CSocD( از اولین روزهای آغاز به کار سازمان ملل متحد وجود 
داش���ت. ارائه ی مشاوره به ش���ورای اقتصادی و اجتماعی و دولت ها در مورد طیف گسترده ای 
از مسائل مربوط به سیاس���ت های اجتماعی و چشم انداز اجتماعی توسعه، از وظایف آن است. 
از آن جایی که این   کمیس���یون مسئول پی گیری اعالمیه ی اجالس جهانی توسعه ی اجتماعی در  
کپنهاگ )1۹۹۵( و برنامه ی عمل آن را به عهده دارد در سال 1۹۹۶ اعضای آن از سی و دو نفر به 

چهل و شش نفر افزایش یافت. 

کمیسیون مواد مخدر 2
کمیسیون، بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت کنترل مواد مخدر در عرصه ی جهانی را با توجه به 
مسائل مرتبط از جمله پیشگیری از مصرف مواد مخدر، بازسازی مصرف کنندگان مواد مخدر 
و عرضه و قاچاق مواد مخدر را برعهده دارد. این کمیسیون در فوریه ی 1۹4۶ تأسیس شد و به 
شورای اقتصادی اجتماعی در نظارت بر اجرای معاهدات کنترل بین المللی مواد مخدر کمک 
می کند. هم چنین به ش���ورا در رابطه با تمام امور مربوط ب���ه کنترل مواد مخدر و روان گردان ها 

مشاوره می دهد.

کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری 3
این کمیسیون در سال 1۹۹2 به درخواست مجمع عمومی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی 

ایجاد شد.
توافق سیاسی برای ایجاد  کمیسیون، در نشست وزیران که در ورسای فرانسه در سال 1۹۹1 برگزار 
شد حاصل گردید. این کمیسیون جای گزین کمیته ی فنی کنترل و پیشگیری از جرم  شد. کمیته ی 

مزبور در سال 1۹۷1 تشکیل شده بود. 
مأموریت و اولویت این کمیس���یون شامل اقدام بین المللی برای مقابله با جرم و جنایت ملی و 
فراملی، از جمله جرم و جنایت سازمان یافته، جرایم اقتصادی و پول شویی، ترویج حقوق جزایی 
در حفاظت از محیط زیس���ت، پیش���گیری از جرم و جنایت در مناطق شهری، از جمله جرم و 

خشونت نوجوانان ، و بهبود بهره وری و انصاف در سیستم عدالت کیفری می شود. 

1-http://social.un.org/index/CommissionforSocialDevelopment.aspx/01-its- 
2-http://www.unodc.org/unodc/commissions/CNDmandate-and-functions.html
3-http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/ccpcj-mandate-functions.html
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کمیسیون، فعالیت سازمان ملل متحد در زمینه ی پیشگیری از جرم و عدالت کیفری را هدایت 
می کند. هم چنین چگونگی اجرای استانداردها و هنجارهای سازمان ملل در این زمینه از سوی 

کشورهای عضو را مورد بررسی قرار می دهد.

کمیسیون آمار سازمان ملل متحد 1
این کمیس���یون UNSD در سال 1۹4۷ تاسیس شد و در راس نظام آمار جهانی است. این نهاد 
آمارشناسان ارشد   کشورهای مختلف جهان را   گردهم  می آورد و باالترین ارگان تصمیم گیری 
برای فعالیت های بین المللی آماری به خصوص تنظیم استانداردهای آماری، توسعه ی مفاهیم و 

روش ها و اجرای آن ها در سطح ملی و بین المللی است. 
اهم وظایف آن عبارت اند از: ترویج توس���عه ی آمار ملی؛ هم آهنگ  کردن فعالیت های   آماری 
آژانس های تخصصی؛ توس���عه  ی خدمات مرکزی آماری دبیرخانه؛ مشاوره دادن به ارگان های 
سازمان ملل متحد در مورد مسائل کلی مربوط به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطالعات 

آماری؛ ترویج به سازی آمار و روش های آماری به طور کلی.

1-http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm





 نامه ی مهرداد     کالنی 
به موریس  دنبی کاپیتورن

 
این جانب مهرداد کالنی فرزند علی اکرب هستم که در تاریخ دوشنبه 2 بهمن ماه سال 13۶۸ وقتی 
که آقای گالیندوپل و هیأت همراه شان برای اولنی بار به تهران سفر   کرده بودند دیدار و گفتگوی 
مختصری با ایش���ان و هیأت همراه ش���ان در دفرت سازمان ملل متحد داشتم که بعد از دیدار با 
ایش���ان جلو دفرت توسط عوامل رژیم دستگری شدم و به علت هواداری از سازمان مجاهدین و 
دیدار و گفتگویی که با آقای گالیندوپل داش���تم مدت بیس���ت و چهار ماه در زندان بودم و در 
فروردین 13۷1 آزاد ش���دم. مجدداً در تاریخ 30 خرداد سال 13۷2 به خاطر ارتباط با سازمان 
مجاهدین دس���تگری شدم که بعد از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در دی ماه همان سال در 
شعبه ی 2 دادگاه انقالب به ریاس���ت آخوند راوندی )رامندی( محاکمه شدم. کیفرخواست 

تنظیمی علیه من عبارت بود از: 
ارتباط تلفنی با سرپل سازمان مجاهدین در خارج از   کشور؛. 1
گوش کردن به برنامه  ی رادیویی آن ها و داش���نت کُد رادیوی���ی و هواداری از مجاهدین . 2

و دادن خرب چگونگی ش���رکت مردم در انتخابات ریاس���ت جمهوری خردادماه 13۷2 و 
ارتباط با زندانیان آزاد شده به قصد وصل ارتباط آن ها با سازمان و قصد خروج از   کشور 
برای پیوسنت به مجاهدین که فقط در حد صحبت بنی من و سرپل سازمان بوده و داشنت 



358

سابقه ی قبل و دیدار و گفتگو با آقای گالیندوپل و هیأت همراه ایشان.
این موارد اتهامی بوده که بر اساس آن ها به من حکم  اعدام دادند. مدت کل محاکمه و دادگاه 
بیست دقیقه بوده و آقایی نیز به عنوان وکیل که فقط در همان ساعت دادگاه ایشان را دیدم، 
در دادگاه به عنوان دفاع از من پنج دقیقه صحبت کرد. بودن وکیل در دادگاه انقالب حالتی 
نمایشی داشته، زیرا با وضعیتی که بر دادگاه های انقالب حاکم است وکیل نمی تواند از متهم 
به خصوص هواداران مجاهدین دفاع کند. ما را به عنوان منافق از قبل محکوم کرده اند. خود 
مته���م نیز نمی تواند از خودش دفاع کند. خود م���ن در دادگاه هرچه می گفتم، آقای راوندی 
می گفت دروغ می گویی. حتی نمونه یی بوده از دوس���تان ما   که آقای راوندی کفش���ش را در 

آورده و به سوی دوست ما پرت کرده، چننی وضعیتی در دادگاه های انقالب حکم فرماست.

چن���د روز بعد در دفرت دادگاه حکم اعدام را به م���ن ابالغ کردند و       گفتند   که اعرتاضیه ام را 
بنویسم که با پرونده به دیوان عایل کشور فرستاده شود. به علت زیاد بودن پرونده ها در دیوان 
حدود یک سال طول کشید تا جواب اعرتاض من از دیوان برگشت که دیوان نیز حکم اعدام 
دادگاه را تأیید   کرده بود. تقریباً همه ی پرونده هایی که به دیوان عایل کش���ور فرستاده می شوند 
احکامش تأیید می شود. آن ها نیز آخوند هستند و احکامی که توسط امثال خودشان صادر شده 
را رد نمی کنند. حکم تأیید شده ی من به اجرای احکام شعبه ی ۶ دادسرای انقالب فرستاده 
ش���ده بود. در این شرایط بود که به خاطر داشنت حکم اعدام در تریماه )سال 13۷4( اقدام به 
فرار از زندان کردم. اما متأسفانه بعد از مدتی که فراری و مخفی بودم لو رفتم و در مردادماه 
مجددًا  )در اهواز( دس���تگری شدم. از زمان دستگریی که تقریبًا  هشت ماه می شود در انفرادی 
هستم. در انفرادی از همه چیز از جمله تلویزیون، روزنامه، مجله، کتاب و هرچیز دیگری محروم 
هستیم. هفته یی یک بار به حمام می برند   که آن هم خیلی مواقع آب سرد یا فشار ندارد. بعد از 
صد روز   که در انفرادی باشی هفته یی یک بار آن هم به مدت ده تا پانزده دقیقه به هواخوری 
می برند. هستند   کسانی که مدت نزدیک دو سال یا حتی بیش تر در انفرادی ها هستند. هر چقدر 
بخواهند زندانی را در انفرادی نگه می دارند و کسی هم نیست به فریاد زندانی برسد. هستند  
 کسانی که به علت فشارهای جسمی و روحی زیاد و مدت زیادی که در انفرادی بوده اند، تعادل 
روانی خود را از دس���ت داده اند و دیوانه شده  اند. بازهم با این وضعیتی که دارند آن ها را در 
زندان و در همنی انفرادی ها نگه می دارند. وضعیت غذا نیز از نظر   کیفی و   کمی در س���طح 

پایینی قرار دارد و زندانی معموالً حتی سری هم نمی شود.
در تاریخ ۷ آذرماه )13۷4( از اجرای احکام ش���عبه یا دادسرا به سراغ من آمدند و گفتند   که 
ب���رای مالقات آخر و قبل از اجرای حکم اعدام به خانواده  ام تلفن بزنم. تا آن زمان مالقات 
نداشتم و ممنوع المالقات بودم که تقریباً چهار ماه می شد. یک نفر دیگر نیز مثل وضعیت من 
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بود که اجرای حکم اعدام را به او نیز ابالغ   کردند. اجرای حکم اعدام ما به علت این که آن 
روزها مصادف بود با بررسی وضعیت حقوق بشر در سازمان ملل متحد و انتخاب هیأت شما 
به جای  آقای گالیندوپل و آمدن شما به تهران به عقب افتاد و طبق گفته ی مسئوالن رژیم به بعد 
از عید موکول شده است. در صورتی که رژیم مدعی است که در حال حاضر اقدام به اجرای 
حکم اعدام نمی کند و  کسی در آستانه ی اعدام شدن توسط رژیم نیست. کسانی هم هستند   که 
حکم اعدام دارند و وضعیت ش���ان هنوز دقیقاً مشخص نیست که می توانم از جمله از صادق 

علی سیستانی، حسنی حیدری، احمد باخرتی که در بند عمومی هستند نام بربم.

از س���ال ۷2 ت���ا االن که من در زندان هس���تم تعدادی از دوس���تان ما را اع���دام   کرده اند   که 
عبارتند از 1- علی حاج قاسمی؛ 2- رحمان شیخی؛ 3- محمد سالمی؛ 4- تقی سلیمانی؛ ۵- 
علی رضا شاه آبادی؛ ۶- محمد رکنی؛ ۷- حمیدرضا کمیجانی؛ ۸- طاهر   گرمی زاده؛ ۹- محمد 
دخت گلشن؛ 10- محمد غروی؛ 11- محمد قارداش؛ که در مهرماه امسال )13۷4( اعدام شده 
و   کسان دیگری که متأسفانه اسامی آن ها یادم نیست. این ها   کسانی هستند   که از پیش خود ما 
برای اعدام برده اند. مسلماً افراد زیادی نیز بوده اند   که مخفیانه و در شهرهای مختلف اعدام 
شده  اند. رژیم مدعی است که فقط آن هایی که تروریست باشند و آدم  کشتند یا بمب گذاشته  
باش���ند را اعدام می کند، در صورتی که تمامی این افراد   که نام بردم و خود من نه کس���ی را 

کشته ایم و نه بمب گذاری داشتیم و نه عملیات مسلحانه یی داشته ایم. 

من توس���ط این نامه، از س���لول انفرادی فریاد یاری و  کمک خواهی از طرف خود و همه ی 
کس���انی که حکم اعدام دارند و در آستانه ی اعدام ش���دن هستند را به گوش شما و سازمان 
ملل متحد و همه ی مجامع حقوق بش���ری دنیا   که گزارش ش���ما در آن ها خوانده، منتشر و به 
اطالع شان می رسانم و دست خود را برای کمک و یاری به سوی شما و همه ی آن ها و مردم 

آزاده ی دنیا بلند می کنم.
همان طور که آمدن شما باعث شده که اجرای احکام اعدام به عقب بیفتد، از شما می خواهیم 
هر کار   که می توانید برای لغو احکام اعدام بنمایید. توضیح خواسنت از رژیم در مورد اعدام ها و 
هم چننی مطرح شدن اسامی و وضعیت  ما در گزارشی که منتشر می کنید و در سازمان ملل متحد 
و مجامع حقوقی دنیا می تواند   کمکی در جهت لغو احکام اعدام زندانیان در ایران باش���د. 
الزم به تذکر است که تنها محکوم شدن رژیم در سازمان ملل متحد و غریه مفید واقع نخواهد 
شد. من وقتی بعد از دیدار با آقای گالیندوپل دستگری شدم طی مراحل بازجویی و بازپرسی، 
بازجو ها ضمن این که به آقای گالیندوپل و هیأت همراه شان فحش و   کلمات زشتی می دادند و 
خطاب به من می گفتند که این همه طی این سال  ها ما را محکوم کردند چه شد؟ چکار توانستند 
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علیه ما بکنند، ما هر   کاری که بخواهیم انجام می دهیم و حاال تو را نیز شکنجه می کنیم. کجا 
هس���تند آن ها و   گالیندوپل که تو را نجات دهند. در حال حاضر همان بازپرس���ی که امثال این 

حرف ها را به من می زد، دادیار ناظر بر زندان اوین معروف به سید مجید می باشد.
باید ضمن پی گریی های مستمر   که از جمله آمدن هیأت شما برای دفعات مختلف و مکرر در 
زمان های نزدیک به هم به تهران اس���ت، تضمنی بگریید هر جا   که می خواهید برای بازدید 
بتوانید بروید و با هر   کس که می  خواهید بتوانید دیدار   کنید و کسانی که با شما دیدار و گفتگو 

می کنند مورد تعرض رژیم واقع نشوند. 
کشورهای مختلف دنیا از طرف سازمان ملل متحد باید موظف شوند به این که روابط سیاسی، 
تجاری و اقتصای شان را با این رژیم موکول به رعایت حقوق بشر و قواننی بنی المللی توسط 
رژیم کنند. باید فش���ار زیادی از طرف سازمان ملل متحد و مجامع حقوقی دنیا و   کشورهای 
مرتقی بر روی رژیم وارد شود تا رژیم را مجبور به رعایت حقوق همه  جانبه ی بنی المللی کند. 

از جمله این فشارها می تواند تهدید و اجرای تحریم های بنی المللی باشد. 
این خواس���ت ها تنها از طرف من نیست، بلکه از طرف همه ی آن هایی که اعدام می شدند و 
همه ی زندانیان و   کس���انی که در داخل ایران و خارج با این رژیم ضدبشری مبارزه می کنند و 

خواسته ی مردم ایران است.
تعدادی از زندانیان سیاسی نیز به عنوان تبعید در زندان گوهردشت کرج می باشند  که می توانم 
از جمله به مهرداد   ابریشم کار، پرویز باهو، وحید چیتگر، داوود سلیمانی، علی رضا شریعت پناهی، 
علی زارعی اشاره کنم که دیدار با آن ها به خصوص علی ر ضا شریعت پناهی می  تواند حقایق 

زیادی را برای شما روشن کند. 
از زندانیان زندان اوین نیز از جمله محمود دلنواز   که از س���ال ۶0 در زندان می باش���د و فرید 
فرهادیان، علی زارعی، علی قناتیان، علی صارمی، رحیم یوسف وند، سیامک علی محمد زاده، 
اصغر خبزی، اصغر مزحی، محمود موسوی، حمید مریسعیدی، مجیدرضا صاحب جمع، حسنی 
س���لیمی، ایرج یاوری می  توانم اشاره کنم. باید مواظب باشید  که رژیم برای فریب دادن شما 
کسان دیگری را جای زندانیانی که شما خواستار دیدار با آن ها هستید، جا نزند. بعد از رفنت 
ش���ما رژیم به اجرای احکام اعدام مبادرت خواهد نمود که ما اولنی   کس���انی خواهیم بود که 

حکم اعدام مان اجرا خواهد شد.
با تشکر از شما، آرزوی موفقیت شما را دارم.
مهرداد   کالنی، اواخر اسفند 13۷4
سلول انفرادی زندان اوین موسوم به آسایشگاه

 
مهدی )مهرداد( کالنی متولد 133۹ در 2 تریماه 13۷۵ جاودانه شد.



قطع نامه های شورای امنیت 
در ارتباط با ایران 

قطع نامه های پیش از انقالب 13۵۷
اولین قطع نامه ی صادره از سوی شورای امنیت در ارتباط با ایران مربوط است به شکایت 2۸ 
ژانویه ی 1۹4۶ دولت قوام الس���طنه از زیر پا  گذاشته شدن قرارداد سه جانبه ی متفقین مبنی بر 

خروج ارتش سرخ از خاک ایران و از بین رفتن حاکمیت کشور.  
قطع نامه ی ش���ماره ی 2 ش���ورای امنیت به تاریخ 30 ژانویه ی 1۹4۶ از دو کش���ور ایران و اتحاد 
شوروی با توجه به  آمادگی ش���ان برای حل موضوع از طریق مذاکره خواست که هرچه زودتر 

مذاکرات را از سر   گرفته و شورا را از نتایج به دست آمده آگاه   کنند.1  
پس از   گفتگوها و مذاکرات دشوار میان قوام السلطنه و مقامات شوروی و فشارهای بین المللی 
روزافزون، س���رانجام در 1۵ فروردین 132۵ موافقت نامه ی س���ه ماده ای ایران و شوروی شامل 

خروج ارتش سرخ، مسئله ی نفت و مسئله ی آذربایجان در تهران به امضاء رسید. 2
شورای امنیت در قطع نامه ی شماره ی 3 در 4 آوریل 1۹4۶ اعتراف کرد که در تاریخ تعیین شده ی 
قبلی سربازان روسی نمی توانند از ایران خارج شوند و از دولت شوروی خواست در اسرع وقت 
خاک ایران را ترک کند. قطع نامه ی شماره ی ۵ به تاریخ ۸ می 1۹4۶ خواستار   گزارش دولت 

1-http://www.parstimes.com/history/un_2.pdf
2-http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_3
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ایران مبنی بر خروج کامل ارتش سرخ از ایران شد. 1
در 21 اردیبهش���ت 134۹ برابر 11 می1۹۷0 ش���ورای امنیت براس���اس گزارش هیأت اعزامی به 
بحرین مبنی بر تمایل اكثریت قاطع اهالی بحرین به استقالل، و بیانیه های دولت های ایران و 
انگلیس قطع نامه ی 2۷۸2 را صادر كرد كه مفاد آن قطع نامه مبنی بر لزوم استقالل بحرین، در 24 

اردیبهشت آن سال به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. 
در ۷ خرداد ماه 13۵3 برابر با 2۸ ماه مه 1۹۷4 ش���ورای امنیت قطع نامه ی 34۸ 3را در ارتباط 
با منازعات بین ایران و عراق به تصویب رساند و خواستار رعایت اکید قرار داد آتش بس 1۷ 
اسفند 13۵2 و عقب نشینی سریع و هم زمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی و اجتناب از به 
کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یک دیگر شد. این قطع نامه هم چنین از دو  کشور خواست 
از طریق مذاکرات دوجانبه به حل و فصل مش���کالت فی مابین بپردازند. مذاکرات الجزایر بر 

پایه ی این قطع نامه انجام گرفت که نهایتاً به امضای قرارداد الجزایر 4منتهی شد. 

قطع نامه های پس از انقالب 13۵۷
قطع نامه های مربوط به گروگان گیری۵

نخس���تین قطع نامه ی ش���ورای امنیت در مورد ایران، قطع نامه ی 4۵۷ به تاریخ 4 دسامبر . 1
س���ال 1۹۷۹ )13 آذر 13۵۸( بود. این قطع نامه ك���ه در مورد پرونده ی گروگان گیری بود، 
ضمن اشاره به مفاد كنوانسیون »وین« درباره ی ارتباطات دیپلماتیک سال 1۹۶1 و هم چنین 
كنوانس���یون ارتباطات كنسولی س���ال 1۹۶3 تأكید كرده كه طرفین بر پایه ی آن ها باید به 

دیپلمات ها احترام بگذارند. 
در تاریخ 31 دسامبر 1۹۷۹ )30 آذر 13۵۸( قطع نامه ی شماره ی 4۶1 صادر می شود كه در . 2

آن، ضمن تكرار مفاد قطع نامه ی 4۵۷، از دبیركل خواسته می شود شخصاً به ایران سفر كند. 

قطع نامه های مربوط به جنگ ایران و عراق ۶
نخستین قطع نامه ی شورای امنیت س���ازمان ملل متحد در مورد جنگ ایران و عراق در . 1

1-http://www.parstimes.com/history/un_3.pdf 
2-http://www.unhcr.org/refworld/country,,,RESOLUTION,BHR,,3b00f20f68,0.html
3-http://www.parstimes.com/history/un_348.

4-   این قرارداد به دلیل انتشار اعالمیه ی مشرتک دو کشور در 1۵ اسفند 13۵3 )۶ مارس 1۹۷۵( در الجزایر  که پیش زمینه ی امضای قرارداد شد 
و میانجی گری مقامات دولت الجزایر در تمام مراحل، به قرارداد الجزایر معروف شده است، هرچند محل امضای تمام قراردادها و پیوست ها و 

موافقت نامه های مرتبط در بغداد بوده است. منت قرارداد الجزایر در آدرس زیر موجود است.
www.irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=40&TypeId=11&ArticleId=1267&Action
=ArticleBodyView
5-www.parstimes.com/history/un_resolutions.html

۶- پیشنی.
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2۸ سپتامبر 1۹۸0 )۶ مهر ۵۹ و هفت روز پس از حمله عراق به ایران( صادر و ضمن آن 
از طرفین درخواست شد از زبان تهدید علیه یك دیگر استفاده نكنند و اختالفات خود را 
از راه مسالمت آمیز حل و فصل و هم چنین به تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل 

متحد عمل كنند.
 قطع نامه ی بعدی ش���ورای امنیت، دو س���ال بعد در تاریخ 12 ژوئیه 1۹۸2 )21 تیر ۶1( به . 2

ش���ماره ی ۵14 صادر شد. در این قطع نامه ، با اشاره به بیانیه ی دبیركل در تاریخ ۵ نوامبر 
1۹۸0، ضمن دعوت از نماینده ی عراق برای شركت در جلسه ی شورای امنیت، از طرفین 
خواس���ته شد سریعاً به عملیات نظامی پایان بدهند، آتش بس را برقرار   كرده، به مرزهای 
بین المللی برگردند و یك تیم از بازرسان بین المللی سازمان ملل بر این موارد نظارت كند.

 سومین قطع نامه 4 اكتبر 1۹۸2 )12 مهر ۶1( به شماره ی ۵22 صادر شد. در این قطع نامه . 3
ضمن درخواست برای عمل به قطع نامه های پیشین در بند سوم آن، از عراق كه یك طرف 
قضیه بود و قطع نامه پیشین را به رسمیت شناخته بود و نیز ایران، خواسته شد  كه قطع نامه ها 

را به رسمیت بشناسند و به آن عمل كند.
قطع نام���ه ی ۵40 در تاریخ 1۵ اكتبر 1۹۸3 )23 مهر ۶2( صادر ش���د. در این قطع نامه نیز . 4

خواسته شده بود كه طرفین با توجه به كنوانسیون ژنو )1۹4۹( حمالت نظامی به اهداف 
غیرنظامی و ش���هرها را متوقف كنند و آزادی كش���تی رانی و تجارت آزاد در دریاها را به 

رسمیت بشناسند و از حمله به ترمینال های تجاری و اهداف غیرنظامی خودداری كنند.1 
در قطع نامه ی ۵۸2 كه فوریه 1۹۸۶ )۵ اسفند ۶4( صادر شد، از طرفین جنگ خواسته شد . ۵

ضمن خودداری از به كارگیری گازهای ش���یمیایی و سمی و سالح های كشتارجمعی، با 
مبادله ی اسرا، با كاركنان سازمان ملل همكاری كنند. 

در قطع نامه ی ۵۸۸ مورخ ۸ اكتبر 1۹۸۶ )1۶ مهر ۶۵( از دو كشور درخواست می شود كه . ۶
به قطع نامه ی پیش���ین، یعنی ۵۸2 مورخ 24 فوریه 1۹۸۶ در مورد انجام مذاكرات صلح با 

هم به توافق برسند.
قطع نام���ه ی ۵۹۸ كه در تاریخ 20 ژوئیه 1۹۸۷ )2۹ تیر ۶۶( صادر ش���د، خواهان برقراری . ۷

آتش بس و برگش���تن به مرزهای بین المللی شد و از دو طرف خواست که به مفاد  كلیه ی 
قطع نامه های پیش���ین عمل کنند. هم چنین از طرف های درگیر خواس���ته شده با توجه به 
اصولی كه در منشور سازمان ملل آمده است، به توافق دست یابند و خسارات وارده به هر 

دو طرف، توسط یك تیم بازرسی و كارشناسان مشخص شود.
1- خامنه ای در مخالفت با قطع نامه ی شورای امنیت گفت:  »هیچ قطع نامه ای را که از سوی این شورا صادر شده باشد، به هیچ وجه قبول نخواهیم 
کرد.« )اطالعات ۷ آبان 13۶2( و نماینده ی جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی گفت: »جمهوری اسالمی ایران هیچ چیز را از شورای 
امنیت نخواهد پذیرفت، نه یک بند، نه یک سطر و نه حتا یک کلمه، چرا که ما مخالف تمامی شورای امنیت هستیم«. )اطالعات 12 آبان 13۶2(.
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 قطع نامه ی ۶12 در ۹ می 1۹۸۸ )1۹ اردیبهشت ۶۷(، صادر شد. در این قطع نامه با اشاره . ۸
به منع استفاده از سالح های شیمیایی مطابق تعهدات كشورها در زمینه ی پروتكل ژنو، از 
دیگر کش���ورها خواسته شده است كه در زمینه ی مواد شیمیایی و ارسال آن ها به دو كشور 

کنترل بیش تری داشته باشند.
قطع نامه ی ۶1۶ در تاریخ 20 ژوئیه 1۹۸۸ )2۹ تیر ۶۷( در ارتباط با پرواز هواپیمای ایران ایر . ۹

و سقوط آن توسط ناو آمریكایی »وینسنت« در آب های خلیج فارس و هم چنین همكاری 
ایران و آمریكا با سازمان جهانی هواپیمایی با توجه به كنوانسیون 1۹44 شیكاگو صادر شد.

قطع نامه ی ۶20 در تاریخ 2۶ آگوس���ت 1۹۸۸ )4 ش���هریور ۶۷( در ارتباط با به كارگیری . 10
سالح های شیمیایی در جنگ ایران و عراق و تخطی دو کشور از تعهدات و وظایف شان 
صادر، و از  كشورهای جهان خواسته شد كه نسبت به ارسال مواد و تجهیزات شیمیایی به 

دو كشور، كنترل بیش تری داشته باشند. 
 قطع نامه ی ۶31 مورخ ۸ فوریه 1۹۸۹ )1۹بهمن ۶۷(، از دو طرف درخواست می كند   كه . 11

مفاد قطع نامه ی ۵۹۸ را به اجرا بگذارند و مأموران س���ازمان ملل هم پس از هفت ماه و 
بیست و دو روز تعویض شوند.

قطع نامه ی ۶42 در تاریخ 2۹ سپتامبر 1۹۸۹ )۷ مهر ۶۸( در مورد اجرای فوری قطع نامه ی . 12
۵۹۸ و تمدید مدت اقامت مأموران سازمان ملل متحد در عراق صادر شد.

قطع نامه ی ۶۵1 مورخ 2۹ مارس 1۹۹0 )۹ فروردین ۶۹( در ارتباط با تمدید مهلت اقامت . 13
مأموران س���ازمان ملل متحد تا تاریخ 30 س���پتامبر 1۹۹0 و همچنین اجرای موفقیت آمیز 

قطع نامه ی ۵۹۸ صادر شد.
قطع نامه ی ۶۷1 به تاریخ 2۷ س���پتامبر 1۹۹0 راجع به تمدید مدت مأموران سازمان ملل تا . 14

تاریخ 30 نوامبر 1۹۹0 به درخواس���ت دبیركل س���ازمان ملل صادر و از دبیركل درخواست 
ارس���ال گزارش���ی در ارتباط با وضعیت نیروهای نظامی دو كشور و مشاهدات مأموران 

سازمان ملل متحد شده است.
در قطع نامه ی ۶۸۵ به تاریخ 31 ژانویه 1۹۹1، تصمیم گرفته شد كه مأموریت بازرسان سازمان . 1۵

ملل تا 21 فوریه 1۹۹1 تمدید، و درخواست شد تا گزارشی در مورد آینده ی گروه بازرسان و 
توصیه های موردنظر دبیركل  تهیه شود. 

قطع نامه های شورای امنیت در ارتباط با موضوع هسته ای 
ش���ورای امنیت، به دلیل گزارش شورای حکام س���ازمان بین المللی انرژی اتمی و از سرگیری 
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غنی سازی اورانیم و نقض پیمان های بین المللی تحت ماده ی 41 فصل هفتم منشور ملل متحد 
ب���ا صدور قطع نامه  های 1۷3۷ )23 دس���امبر 200۶ برابر ب���ا 2 دی 13۸۵(، 1۷4۷ )24 مارس 
200۷ برابر با 4 فروردین 13۸۶(، 1۸03 )3 مارس 200۸ برابر با 13 اس���فند 13۸۶(1، 1۸3۵)2۷ 
سپتامبر 200۸ برابر با ۶ مهر 13۸۷( 2 و  1۹2۹ )۹ ژوئن 2010 برابر با 1۹ خرداد 13۸۹( 3 به وضع 
تحریم هایی علیه س���پاه پاس���داران و فعالیت های مرتبط و یا در خدمت برنامه های هسته ای و 

نظامی جمهوری اسالمی ایران مبادرت کرد. 

1- http://www.parstimes.com/library/articles.html 
2-http://www.iaea.org/NewsCenter/Focus/IaeaIran/unsc_res1835-2008.pdf
3- http://www.america.gov/st/texttrans-english/2010/June/201





فهرست مسائل حقوق بشر1

اعدام
گزارشگر ویژه ی اعدام های غیرقضایی ، خودسرانه و شتاب زده	 

شکنجه
 	)CAT( کمیته ی ضد شکنجه
گزارشگر ویژه در  ارتباط با شکنجه	 
کمیته ی فرعی پیشگیری از شکنجه 	 
صندوق داوطلبانه ی سازمان ملل متحد برای قربانیان شکنجه	 

بازداشت
گروه کاری در مورد بازداشت خودسرانه	 

ناپدید شدن
 	)CED( کمیته ی ناپدید شدن قهری
گروه کاری در مورد ناپدید شدن های قهری یا ناخواسته	 

1- http://www2.ohchr.org/english/issues/index.htm
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کودکان
 	(CRC) کمیته  ی حقوق کودک
مطالعه بر روی کودکان کار 	 
کودکانی که در خیابان زندگی می کنند	 
گزارشگر ویژه در مورد فروش کودکان 	 
فحشا کودکان و پورنوگرافی کودکان	 
سازمان ملل متحد بررسی خشونت علیه کودکان	 

زنان
 	)CEDAW( کمیته ی حذف تبعیض علیه زنان
گزارشگر ویژه ی خشونت علیه زنان، علل و پی آمدهای آن	 
حقوق زنان و جنسیت 	 
گروه کاری در مورد مسئله ی تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل	 

جنسیت
حقوق زنان و جنسیت	 

آزادی عقیده و بیان
آزادی بیان 	 
گزارشگر ویژه ی ترویج و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان	 

آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل
گزارشگر ویژه ی حقوق مربوط به آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل	 

آزادی دین و باور
گزارشگر ویژه در باره ی آزادی مذهب یا باور	 

مدافعان حقوق بشر
گزارشگر ویژه در ارتباط با مدافعان حقوق بشر	 

حفاظت و ترویج حقوق بشر
کارشناس مستقل برای به روز رسانی مجموعه ای از اصول برای حفاظت و ترویج حقوق 	 

بشر از طریق مبارزه با معافیت از مجازات
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استقالل قوه ی قضاییه
گزارشگر ویژه در مورد استقالل قضات و وکال	 

نژاد پرستی
کمیته ی رفع تبعیض نژادی 	 
کمیته ی  موقت در ارتباط با جزئیات استانداردهای مکمل	 
کنفرانس بررسی دوربان )200۹(	 
گروهی از  کارشناسان برجسته ی مستقل	 
 گزارشگر ویژه در اشکال معاصر نژادپرستی	 
گروه کار  کارشناسان در ارتباط با مردم آفریقایی تبار	 
گروه کاری در ارتباط با اجرای اعالمیه ی دوربان و برنامه ی عمل موثر	 
 کنفرانس جهانی علیه نژادپرس���تی، تبعیض نژادی، بیگانه هراس���ی و تساهل مربوط به  	 

دوربان )2001(

تبعیض
تمرکز ویژه بر روی تبعیض	 

مردمان بومی
مکانیسم کارشناس حقوق مردمان بومی	 
برنامه ی همیاران	 
گزارشگر ویژه در ارتباط با حقوق مردمان بومی	 
صندوق داوطلبانه ی سازمان ملل متحد برای جمعیت بومی	 
گروه کاری در ارتباط با جمعیت های بومی	 

مزدوران
گزارشگر ویژه در ارتباط با استفاده از مزدوران به عنوان وسیله ای جهت ممانعت از اعمال 	 

حق تعیین سرنوشت مردم
گروه کاری در ارتباط با اس���تفاده از مزدوران به عنوان وسیله ای جهت ممانعت از اعمال 	 

حق تعیین سرنوشت مردم

اقلیت ها
برنامه ی هم یاران	 
کارشناس مستقل در حوزه ی اقلیت ها	 
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معلولیت و حقوق بشر
حقوق بشری افراد دارای معلولیت	 
گروه کاری در ارتباط با معلوالن	 

افراد مسن تر
افراد مسن تر  	 

حقوق مدنی و سیاسی
 	(HRC) کمیته ی حقوق بشر

حقوق اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی
کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی	 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - اطالعات عمومی و منابع	 
گروه کاری در ارتباط با پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 	 

فرهنگی

دموکراسی
حاکمیت قانون - دموکراسی و حقوق بشر	 

حاکمیت  قانون
حاکمیت قانون	 

حقوق  فرهنگی
کارشناس مستقل در زمینه ی حقوق فرهنگی	 

برنامه ی عمل برای ترویج و حفاظت از حقوق بشر
طرح برنامه ی ملی عمل برای ترویج و حفاظت از حقوق بشر	 

همبستگی بین  المللی
کارشناس مستقل در زمینه ی حقوق بشر و همبستگی بین المللی	 

حقوق بشر و همبستگی بین المللی
کارشناس مستقل در زمینه ی حقوق بشر و همبستگی بین المللی فعالین حقوق بشر	 
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آموزش و پرورش
آموزش و تعلیم حقوق بشر 	 
گزارشگر ویژه ی حق آموزش و پرورش	 

آموزش و تعلیم حقوق بشر 
آموزش و تعلیم حقوق بشر	 
اعالمیه ی سازمان ملل متحد در ارتباط با آموزش و تعلیم حقوق بشر	 
برنامه ی جهانی برای آموزش حقوق بشر )200۵ - در حال انجام(	 

توسعه )حکومت خوب و بدهی(
توسعه - حکمرانی خوب	 
کارش���ناس مستقل در ارتباط با اثر بدهی های خارجی و دیگر تعهدات مالی بین المللی 	 

دولت ها ب���ر برخورداری کامل از همه ی حقوق بش���ر، به خص���وص حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی

گروه کاری در ارتباط با حق توسعه	 
حق توسعه	 

فقر
مشاوره در ارتباط با پیش نویس اصول راهنما:»فقر شدید و حقوق بشر: حقوق فقرا«	 
حقوق بشر و ابعاد فقر	 
گزارشگر ویژه درباره ی فقر و حقوق بشر	 

غذا
گزارشگر ویژه در ارتباط با حق غذا	 

تروریسم
کارشناس مستقل در ارتباط با حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در هنگام مقابله 	 

با تروریسم
گزارش���گر ویژه ی حقوق بشر و تروریسم کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر 	 

)گزارش(
گزارشگر ویژه ی ترویج و حفاظت از حقوق بشر درهنگام مقابله با تروریسم	 
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بردگی
گزارشگر ویژه در باره ی اشکال برده داری معاصر	 
صندوق داوطلبانه در  ارتباط با اشکال برده داری معاصر	 
 گروه کاری در ارتباط با اشکال معاصر برده داری	 

قاچاق  انسان
گزارشگر ویژه در ارتباط با قاچاق انسان، به خصوص زنان و  کودکان	 

مها جرت
 	)CMW( کمیته ی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان
مهاجرت و حقوق بشر	 
گزارشگر ویژه ی حقوق بشر در خصوص مهاجران	 

جابه  جایی  داخلی
نماینده ی دبیرکل در ارتباط با آوارگان	 

جهانی شدن )کسب و  کار ، تجارت و سرمایه گذاری(
کسب و  کار و حقوق بشر	 
جهانی شدن - تجارت و سرمایه گذاری	 

تجارت و حقوق بشر
تجارت و حقوق بشر	 

شرکت های چند ملیتی
نماینده ی ویژه در ارتباط با پادمان حقوق بش���ر و ش���رکت های چندملیتی و مؤسسات 	 

تجاری

محیط زیست
گزارشگر ویژه در مورد عوارض جانبی حمل و نقل و آزادسازی محصوالت و ضایعات 	 

سمی و خطرناک بر برخورداری از حقوق بشر

سالمت
مشاوره در ارتباط با رفع تبعیض علیه افراد مبتال به جذام و اعضای خانواده ی آن ها	 
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گزارشگر ویژه ی حق افراد برای بهره مندی از باالترین استاندارد قابل دسترسی سالمت 	 
جسمی و روانی

HIV / AIDS
اچ آی وی / ایدز و حقوق بشر	 

مسکن  مناسب
گزارشگر ویژه در مورد مسکن مناسب به عنوان جزیی از حق استاندارد مناسب زندگی و 	 

برخورداری از حق عدم تبعیض در این زمینه

آب و فاضالب
مشاوره در مورد حقوق بشر و دسترسی به آب	 
گزارشگر ویژه ی حقوق بشر در ارتباط با آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضالب	 
نظرات افراد و گروه های ذینفع در ارتباط با مطالعه در مورد تعهدات حقوق بشری مربوط 	 

به دسترسی عادالنه به آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فاضالب

تغییرات آب و هوا
حقوق بشر و تغییرات آب و هوا	 

شاخص های  حقوق بشر 
شاخص های حقوق بشر	 

اهداف توسعه ی هزاره و حقوق بشر
اهداف توسعه ی هزاره و حقوق بشر	 

وضعیت  ها
گروه کاری در ارتباط با وضعیت ها	 

ارتباطات
گروه کاری در مورد ارتباطات	 





کمیساریای عایل 
حقوق بشر

شورای حقوق بشر

دیگر نهادهای 
ملل متحد

مکانیزم   های نظارتی 
سازمان ملل متحد

مکانیزم های مبتنی بر 
منشور ملل متحد 

مکانیزم های مبتنی بر 
معاهده

کمیسیون مقام زن

کمیته ی مشورتی 
حقوق بشر

بررسی های 
ادواری جهانی

گزارشگران،  گروه های کاری
 و نمایندگان ویژه

شورای امنیت

دیوان 
کیفری بنی المللی

کمیسیون 
حقوق بنی الملل

کمیساریای عایل ملل متحد
 برای پناهندگان

کمیته ی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی

کمیته ی حقوق بشر

کمیته ی 
رفع تبعیض نژادی

کمیته ی رفع تبعیض 
 همه  جانبه علیه زنان

کمیته ی ضد شکنجه

کمیته ی حقوق کودک

کمیته ی کارگران مهاجر

کمیته ی 
ناپدیدشدگان اجباری

کمیته ی اشخاص 
دارای معلولیت

شورای اقتصادی و اجتماعی 
)اکوساک(

مجمع عمومی 
و کمیته ی سوم





قطع نامه ی ۸/۳
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 16/2۳
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 16/۴
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 1۴/11
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی ۸/6
شورای حقوق بشر
قطع نامه ی ۸/12

شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 16/12
شورای حقوق بشر

برای سه سال
قطع نامه ی 15/1۸
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 16/16
شورای حقوق بشر

۱۹۸۲

۱۹۸۵

۱۹۹۳

۱۹۸6

۱۹۹۴

۲۰۰۴

۲۰۱۰

۱۹۹۰

۱۹۹۱

۱۹۸۰

۲۰۰۸

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۱۰

۲۰۰۸

۲۰۰۸

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۱۰

قطع نامه ی  ۱۹۸۲/۳۵
کمیسیون حقوق بشر

قطع نامه ی ۱۹۸۵/۳۳
کمیسیون حقوق بشر

قطع نامه ی ۱۹۹۳/۴۵
کمیسیون حقوق بشر

قطع نامه ی ۱۹۸6/۲۰
کمیسیون حقوق  بشر
قطع نامه ی ۱۹۹۴/۴۱

قطع نامه ی ۲۰۰۴/۱۱۰
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۵/۲۳
شورای حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۹۹۰/6۸
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۹۹۱/۴۲
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی
۲۰)XXXVI( 

کمیسیون حقوق  بشر

گزارشگر ویژه ی
اعدام های غیرقانونی

شتاب زده یا خودسرانه
گزارشگر ویژه ی شکنجه  و دیگر   
 رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، 

غیرانسانی یا    تحقیرکننده
گزارشگر ویژه ی

 در زمینه ی ترویج و حمایت از 
حق آزادی عقیده و بیان 

گزارشگر ویژه ی
آزادی دین یا باور
گزارشگر ویژه ی

استقالل قضات و وکالی مدافع
گزارشگر ویژه ی

جنبه های حقوق بشر
قاچاق اشخاص

به ویژه زنان و کودکان
گروه کار در زمینه ی
تبعیض علیه زنان
در قانون و در عمل

گزارشگر ویژه ی
در زمینه ی فروش، فحشا
 و پورنوگرافی کودکان

گروه کاری
مربوط به 

بازداشت خودسرانه

گروه کاری
مربوط به ناپدیدشدگان 

قهری و ناخواسته

جدول مأموریت های موضوعی- می۲۰۱۱
دارنده ی

 مأموریت   
تمدیدکننده ی 

مأموریت   
ایجادکننده ی
 مأموریت   

عنوان
 مأموریت   

Christof Heyns

Juan Mendez

Frank La Rue

Heiner Bielefeldt

Gabriela Knaul

Joy Ngozi Ezeilo

 Emna Aouij
Mercedes Barguet

Kamala Chandrakirana
 Frances Raday

Eleonora Zielinska
Najat Maalla M'jid

El Hadji Malick Sow
Chair-Rapporteur 

Shaheen Sardar Ali
 Roberto Garreton 

Vladimir Tochilovsky
Mads Andenas
Jeremy Sarkin 
Ariel Dulitzky 

Jazminka Dzumhur 
Olivier De Frouville 

Osman El-Hajje



Margaret Sekaggya

Rashida Manjoo

Maina Kiai

Olivier De Schutter

Kishore Singh

Anand Grover

Cephas Lumina

Catarina De Albuquerque

Calin Georgescu

John Ruggie

Ben Emmerson

Raquel Rolnik 

قطع نامه ی 16/5
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 16/7
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 6/2
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی ۸/۴
شورای حقوق بشر
قطع نامه ی 15/22
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 16/1۴
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 16/2
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 9/1
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی ۸/7
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 15/15
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 6/27
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی ۲۰۰۰/6۱
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۹۹۴/۴۵
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی 15/21
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی  ۲۰۰۰/۱۰
کمیسیون حقوق بشر
قطع نامه ی  ۱۹۹۸/۳۳
کمیسیون حقوق بشر
قطع نامه ی ۲۰۰۰/6۱
کمیسیون حقوق  بشر

قطع  نامه ی ۲۰۰۰/۸۲
کمیسیون حقوق  بشر

قطع  نامه ی 7/۲۲
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۹۹۵/۸۱
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۲۰۰۵/6۹
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۲۰۰۵/۸۰
کمیسیون حقوق بشر

قطع نامه ی ۲۰۰۰/۹
کمیسیون حقوق بشر

۲۰۱۱

۲۰۱۱

۲۰۰۸

۲۰۰۸

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۰۸

۲۰۰۰

۲۰۱۰

۲۰۱۰

۲۰۰۰

۱۹۹۴

۲۰۱۰

۲۰۰۰

۱۹۹۸

۲۰۰۰

۲۰۰۰

۲۰۰۸

۲۰۰۵

۲۰۰۵

۲۰۰۵

۲۰۰۰

گزارشگر ویژه ی
در ارتباط با وضعیت
 مدافعان حقوق بشر

گزارشگر ویژه 
در اراتباط با خشونت علیه 

زنان و پی آمدهای آن
گزارشگر ویژه در زمینه ی 

حق آزادی 
انجمن ها و اجتماعات 

گزارشگر ویژه ی
 حق برخورداری از غذا

گزارشگر ویژه ی
حق آموزش

گزارشگر ویژه ی حق همگانی  
برای برخورداری از باالترین  

استاندارد قابل دسترسی
بهداشت جسمی و روانی

کارشناس مستقل
 در ارتباط

 با آثار بدهی های خارجی۱ 
کارشناس مستقل در ارتباط 
با حقوق بشر و دسترسی 
به آب آشامیدنی و دفع 

بهداشتی  فاضالب 
عوارض جانبی نقل و انتقال

 وتخیله ی غیرقانونی
پس ماند های سمی
نماینده ی ویژه ی 

پادمان های حقوق بشر
وشرکت های فراملیتی و 

سایر مؤسسات تجاری
گزارشگر ویژه ی

ترویج و حمایت ازحقوق بشر 
هنگام مبارزه با تروریسم

گزارشگر ویژه ی 
مسکن مناسب به عنوان 
بخشی از حق برخورداری
 از معیار زندگی مناسب

1-کارشناس مستقل در ارتباط با آثار بدهی های خارجی و دیگر تعهدات  مالی بین المللی دولت ها روی برخورداری کامل از حقوق بشر به خصوص   
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.



قطع نامه ی ۱۹۹۸/۲۵
کمیسیون حقوق بشر
قطع نامه ی ۱۹۹۳/۲۰
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۵/۲
شورای حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۹۹۳/۲۰
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۲۰۰۵/۲
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه  ی ۱۹۹۹/۴۴ 
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۲۰۰۵/7۹
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۰/۲۳
کمیسیون حقوق  بشر
قطع نامه ی ۲۰۰۱/۵7
کمیسیون حقوق  بشر
قطع نامه ی ۲۰۰۴/۵۵
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۲۰۰۲/6۸
کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۸/11
شورای حقوق بشر
قطع نامه ی 7/۴۳

شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 6/1۴
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 16/۳۳
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 15/12
شورای حقوق بشر

   
قطع نامه ها ی

 ۸/۱۰ و ۱۲/ ۱7 
شورای حقوق بشر
قطع نامه ی 16/6

شورای حقوق بشر

قطع نامه ی ۱۵/۱۴
شورای حقوق بشر
قطع نامه ی 1۴/6

شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 9/1۴
شورای حقوق بشر

۲۰۱۰

۲۰۱۰

۲۰۰7

۲۰۱۱

۲۰۰۸
 

۲۰۰۸

۲۰۱۱

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۰

۱۹۹۸

۱۹۹۳

۲۰۰7

۱۹۹۳

۲۰۰۵

۱۹۹۹

۲۰۰۵

۲۰۰۹

۲۰۰۴

۲۰۰۴

۲۰۰۲

کارشناس  مستقل مسأله ی 
حقوق بشر و فقر شدید
کارشناس  مستقل در 
زمینه ی حقوق بشر و 
همبستگی بین المللی
گزارشگرویژه در مورد

اشکال معاصر برده داری
و علل و پی آمدهای آن

گزارشگر ویژه در ارتباط با 
اشکال معاصر نژادپرستی، 

تبعیض نژادی،
 بیگانه ستیزی و 

نارواداری های مرتبط 
گروه کاری در 

ارتباط با استفاده از
مزدوران جهت ایجاد مانع

علیه اعمال حق 
تعیین سرنوشت مردم

گزارشگر ویژه ی
حقوق مهاجران

کارشناس مستقل در 
زمینه ی مسایل اقلیت ها
کارشناس مستقل در 

زمینه ی حقوق فرهنگی 

گزارشگر ویژه در 
زمینه ی حقوق مردمان بومی

گزارشگر ویژه 
در زمینه ی حقوق 

آوارگان داخلی
گروه کاری ارتباطی
با مردم افریقایی تبار

Maria Magdalena 
Sepúlveda Carmona

Virginia Dandan

Gulnara Shahinian

 Githu Muigai

 
Faiza Patel, Patricia 

Arias,José Luis Gómez, 
Del Prado Elżbieta Karska 

Anton Katz

François Crepeau

Rita Izsák 

Farida Shaheed

James Anaya

Chaloka Beyani

Monorama BiswasMireille 
Fanon-Mendes

Maya Sahli
Verene Shepherd 

Mirjana Najcevska Chair 



قطع نامه ی 9/19
شورای حقوق بشر

تا تأسیس یک کمیسیون
مستقل حقوق بشر ملی
قطع نامه ی 12/25
شورای حقوق بشر
به مدت یک سال
قطع نامه ی 13/14
شورای حقوق بشر

قطع نامه ی 9/1
شورای حقوق بشر
قطع نامه ی 13/25
شورای حقوق بشر
به مدت یک سال

تا پایان اشغال
از سوی اسرائیل

قطع نامه ی 12/2۶
شورای حقوق بشر

برای یک سال
قطع نامه ی 14/11۷
شورای حقوق بشر

2004

۱۹۹3

2004

۱۹۹۵

۱۹۹2

۱۹۹3

۱۹۹3

200۹

20۱۱

200۸

200۹

20۱0

200۸

20۱0

200۹

20۱0

قطع نامه ی  2004/۸2
کمیسیون حقوق بشر

قطع نامه ی ۱۹۹3/6
کمیسیون حقوق بشر

قطع نامه ی 2004/۱3
کمیسیون حقوق بشر

قطع نامه ی ۱۹۹۵/۷0
کمیسیون حقوق بشر
قطع نامه ی ۱۹۹2/۵۸
کمیسیون حقوق  بشر
قطع نامه ی ۱۹۹2/۵۸
قطع نامه ی۱۹۹3/2

کمیسیون حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۹۹3/۸6
شورای حقوق  بشر

قطع نامه ی ۱۱/۱0
کمیسیون حقوق  بشر

برای یک سال
قطع نامه ی 1۶/25
شورای حقوق بشر

به مدت سال

کارشناس مستقل در ارتباط
وضعیت حقوق  بشر

 در بروندی
 

گزارشگر ویژه ی وضعیت 
حقوق بشر در کامبوج

گزارشگر ویژه ی
وضعیت حقوق بشر در 
جمهوری دمکراتیک کره

کارشناس مستقل درارتباط با
 وضعیت حقوق بشردرهائیتی
گزارشگر ویژه ی وضعیت 
حقوق بش��ر در میانمار

گزارشگر ویژه ی وضعیت 
حقوق بشر در سرزمین های 

اشغالی فلسطین از ۱۹6۷
کارشناس مستقل درارتباط با

وضعیت حقوق بشر
 در سومالی

کارشناس مستقل در ارتباط 
با وضعیت حقوق بشر در 

سودان
گزارشگر ویژه ی

 وضعیت حقوق بشر 
در ایران

جدول مأموریت های کشوری
دارنده ی

 مأموریت   
تمدیدکننده ی 

مأموریت   
ایجادکننده ی
 مأموریت   

عنوان
 مأموریت   

Fatsah Ouguergouz

Surya Prasad Subedi

Marzuki Darusman 

Michel Forst

 Tomás Ojea Quintana

Richard Falk

Shamsul Bari

Mohamed Chande
Othman

Ahmad Shahid



ابراهیم نژاد، عزت اهلل  296
ابراهیمی، مکرمه  ۳2۰
ابریشم کار، مهرداد ۳۵۷

ابوعدس  94
ابوعلی سینا  216 ،18۳

اتریس، محمد  286
اثنی عشری، محمدحسین ۳۰۰

احمدی، احمد  22
احمدی نژاد، محمود  ،1۵1 ،14۷-149 ،92 ،8۳  
 162، 2۰9، 2۳۰، 2۳2، 2۳4، 2۳۷، 2۳8، ۳۳2

احمدی، نقی ۳2۰
ادموندپتی، لوئیس  1۷1

اردالن، همایون 268
اسالو، منصور  ۳11

استالین، ژوزف  4۰ ،1۰ ،9
اسفندیاری، فرشته 2۷۷
اسفندیاری، مجید  22۰

اسکندری، ایران ۳2۰
اسکندری )فروهر(، پروانه  ۳۰۰

اسکندری، غالم علی ۳2۰
اسکوکرافت، برنت  1۰4

اسالمی، امیر  ۳21
اسالمیان، مهدی ۳2۰

اسماعیل زاده، هادی  ۳22 ،۳21
اسماعیل وند، حاجیه ۳2۰

اشعری، علی اکبر 189

آ
آخوندزاده بسطی، محمدمهدی  2۵9

V آدورنو، تئودور
آربور، لوئیز  ۷4

آرتورک، یاکین  148
آرمین، محسن  2۳۳

آزاد، ولی ۳16
آزادی، محمد  2۷6

آذریون، توحید  ۳12
آقاخان، صدرالدین  ۷۷

آقاسلطان، ندا  ۳24 ،2۳8 ،2۳۷ ،2۳6
اگاتا، ساداکو  1۰4

آگوئیللالر، آندریاس  ،1۷6 ،1۷۵ ،1۷4 ،1۷1 ،۷۷ 
18۳، 21۰، 211، 24۵، 24۷

آگلسیاس،  انریکو  1۰4
آلستون، فیلیپ  2۰۷

آلفارو، ریکاردو  ۳۵
آلنده، سالوادور  21۳

آلیا، فاطمه  16۳ ،162
آمدی قمی، منیر  1۵۵

آملی الریجانی، صادق  16۳
آمو، عبدالفتاح 22۷ ،191 ،19۰

آنته گوتوونیا، کروات 9۰

ا
ابتکار، معصومه  189 ،1۵6

نمایه



بابیچ، میالن  89
باختری، احمد ۳۵۷
V باختنی، میخائیل

بادامچیان، اسداهلل  192 ،189
بادینتر، ربرت  1۰4

باقری، آذر۳2۰
باقی، عمادالدین  ۳16 ،29۳ ،221

باالدور، ادوارد 2۷4
V بالزاک، انوره دو

باهو، پرویز ۳6۰
بجویی، محمد  1۷2 ،1۷1

بختیار، شاهپور )شاپور( 26۳ ،226، 222 ،16۳، 12۰
بختیاری، مرتضی 2۳۰  ،229

بختیاری، رویا  22۳
بدرالدین، مصطفی  94
بذرپاش، مهرداد  2۳8

براتی، خسرو ۳۰۰ ،28۵ ،2۳1
برادلند، هارلم  1۰4

برجانین، رادوسالو  88
برزگرمعصومی، رضا  22۷
بزرگیان، امیرمنصور  2۵۷

بشارتی، علی محمد  26۳ ،22۵ ،16۵
V  جانینی بلوتی، گی

بلورفروش، مهدی  22۳
بلوس، دیمتری  221

بناپارت، ناپلئون  2
بنتهام، جرمی  1

پاپ بندیکت شانزدهم - رجوع شود به راتزینگر، یوزف آلویس 
بویراحمدی، فریدون 2۷6

بهبهانی، فرهاد  218
بهرامی، زهرا  ۳2۰

بهرامیان، خلیل  ۳21 ،۳12
بهرمن، مریم  ۳۵2
بهروزی، امید  ۳21

اصغرنژاد، اسماعیل  14۰
اصفهانی، مرتضی - رجوع شود به قبه، مرتضی

افتخارجهرمی، گودرز 189
افشار، رحیم )رسول(  228
افشاری، علی  ۳12 ،۳۰1

اکبری، پریسا  ۳2۰
 اکبری، نجف  ۳2۰

اکرم، ضمیر  ۳2۵ ،1۳2
آگلسیاس، انریکو  1۰4
السنوسی، عبداهلل  92

الهیان، زهره  16۳ ،162
الیاسون، یان  1۰۵

امامی، سعید  29۳ ،29۰ ،2۳۰ ،221 ،1۵4 ،149
امانی، محمود - رجوع شود به طاهری، احمد

امیرانتظام، عباس  192 ،189
امین، یوسف 286 

امین زاده، محسن  216
امینی، آسیه  ۳12

انامی، فرحناز  22۷ ،22۰ ،19۰
انتظام، نصراهلل  ۷8 ،14

انصاری، مجید  2۳۳
انصاری، مسعود  1۰

اوباما، باراک حسین  2۳۷
او تانت،  ۷۷

اوجانیچ، دراگولیوب  9۰
اوکمپودواسکوئز، مارتا  61
اولیایی فرد، محمد   ۳21

اونال، ایهان  22۷
ایزدی، بختیار  ۳۰9

ایزدی، ژیال  ۳۰9
ایگاراشی، هیتوشی  2۷1

ایوانس، گرتس  1۰4

ب
بابایی، کبری۳2۰



ت
تاب، ...  224

تاجیک، نصرت اهلل  149
تبریزی آقایی، مجید  288

تروتسکی، لئون  4۰
تعاونی گنجی، امیر  22۳ ،219

تمیمی، فاطمه  ۳21
توکلی، بهروز ۳1۷

تهرانی، صابر- رجوع شود به جودمردی  
تیریت، اینگ  9۳

تیزفهم،  وحید  ۳1۷
تیلور، جیمز  9۳

تیمرمن، کنت  2۵۷

ث
ثابت، مهوش  ۳1۷

ج
جان فشا نی،  ولی ۳2۰

جزایری، محمدرضا  2۵9
جعفرزاده، محمود  ۳۰۰

جعفری صحرارودی، محمد 284 ،2۷8 ،2۵۷
جاللی، کاظم  16۳
جاللیان، زینب ۳2۰

جالیی پور، حمیدرضا  ۳۰1
جمالی، محترم  1۵6

جنتی، احمد )آیت اهلل( 19۳
جوادی آملی، عبداهلل )آیت اهلل( ۵۰ ،48 ،44 ،4۳

جوادی فر، امیر ۳18
جودمردی  29۰

جورجوویچ، والستیمیر  9۰
جهانگیری، محمدقلی  219

جهانگیری، مهین   219
جیواردنه، هکتورویلفرد  1۷1

بیانی همدانی، علی رضا  2۵9
بیر، آنجلیکا 146

بیزی مونگو، آگوستین  91

پ
پاپ نبوای پانزدهم  4
پاسکوا،  شارل  2۷4

یاکین، ارتورک  2۰4 ،2۰۳ ،2۰2
پالمه، اوالف  1۰۵

پانانللی، جورجیو  ۷۷
پانیاراچون، آناند  1۰4
پاوکوویچ، نبویسا  9۰

پت، پل 9۳
پراکند، مهناز  ۳21

پرایماکف، یوگنی  1۰4
پروفسور پل-  رجوع به گالیندوپل، رینالدو

پریسیچ، مومچیلو  89
پزشک احمدی-رجوع شود به احمدی، احمد

پناهی، جعفر  ۳22
پوراستاد، مجید  ۳22

پوراستاد، محمد   ۳21
پورشفیعی، محسن 2۵9

پورمیرزایی، ناصر 2۵9
پورنجاتی، احمد  2۳۳ ،192

یوست، برونو 286
III, V ,۳۰۰  پوینده، محمدجعفر

پهلوان، چنگیز  ۳۰1
پهلوی )سلسله(  2۰۳ ،1۳۵ ،6۵

پهلوی، اشرف  ۷8 ،۳1
پهلوی، رضاشاه 22

پهلوی، فرح  ۷۷
پهلوی، محمدرضاشللاه  ،12۳ ،۷8 ،۷۷ ،۳۱  ،۲۲ 
1۳۷، 141، 1۷1، 1۷2، 1۷4، 22۵

پیالی، ناوانتم )ناوی( 2۳۵ ،۷4



چ
چانگ، پیسی  ۳6

چرچیل، وینستون  9 ،8
چمبرلین دوناهو، ایلین  ۳2۵

چوب تراش، سعید )اصغر(  228
چونگ چنگ، پنگ  ۳6

چیا، نوان  9۳
چینری هسه، ماری  1۰4

وحید چیتگر

ح
حائری، جواد  214

حائری شیرازی، محی الدین  246
 حاج آقایی، محمدعلی ۳2۰

حاج قاسمی، علی ۳۵9
حاجی زاده، عباس  ۳12
حامدمنفرد، احمد  214
حبیب مالک، چارلز  ۳6

حبیبی، شهال 189
حجازی، آرش  2۳۷

حداد، عفت 2۷۷ 
حریری، رفیق  94

حسنی، محمود  228 ،22۰ ،219
حسین، عابد  19۳ ،192

حشمت ساران، امیرحسین  ۳18
حفیظی، محمدعلی  248

حیدری، حسین ۳۵9
حیدریان، علی ۳2۰

حیدری کردزنگنه، غالم رضا  16۰

خ
خ. منوچهر ۳16

خاتمی، احمد 2۳۷
خاتمللی، محمللد  ،2۰۵ ،2۰2 ،1۵6 ،11۵ ،6۳ 
 2۰9، 216، 224، 229، 2۳۰، 2۳1، 2۳2، 2۳۳،

2۳4- 2۳۷، 288-29۰، 296، ۳۰4، ۳۰6، ۳۰8
خامنه ای، علی  ،211 ،2۰9 ،1۵1 ،14۵ ،92 ،42 
2۳۳، 286، 29۳، 298، ۳۰۰، ۳۰۷، ۳۰8، ۳۵9

خامنه ای، هادی  2۳۳
خانجانی، جمال الدین  ۳1۷

خانیان، رضا  216
خبزی، اصغر ۳6۰

خداداده، هوشنگ  ۳16
خرم، علی  ۳26 ،229

خزایی، محمد  ۳19
خضری، حسین ۳2۰

خلج آبادی، کیوان 29۰ ،288 ،191
خنجری، اعظم ۳2۰

د
دادخواه، محمدعلی  ۳21

دارابی،... 2۵9
دارابی، کاظم  286
داندان، بونوآن  ۷1
دانش، سعید  2۵9

دانش پورمقدم،  احمد ۳2۰
دانش پورمقدم،  محسن ۳2۰

دانشجو، مصطفی  ۳21
داوران، حبیب اهلل  218

V د اونت، ژاک
دخت گلشن،  محمد ۳۵9
درویش، ناصرعلی  ۳1۷

 دری نوگورانللی، فهمیلله  ،1۵۳ ،1۵1 ،1۵۰ ،149 
1۵4، 2۳۰

دستمالچی، پرویز 268
دلنواز،  محمود ۳6۰
دوانی، پیروز  2۳2
دودودیان، ...  148

دوبچک، الکساندر ۳8
دوگل، شارل  ۷



دولت آبادی، محمود ۳۰1
 دهکردی، نوری  268

دیباج، مهدی  2۷۳ ،268 ،261 ،192 ،191
دیندیلی یمانا، آگوستین  91

ذ
ذوالفقاری، حسن  224 ،22۳

ذوالفقاری، رمضان علی 288

ر
رئیس دانا، فریبرز ۳۰1
رئیسی، ابراهیم  26۵

رابرتسللون، جفری )قاضی( ،1۷۷ ،1۷6 ،96 ،9۵ 
18۳، 184، 18۷، 188، 21۳، 2۵4، ۳۳۵، ۳۳6

رابینسون، مری  2۳۵ ،229 ،۷4
راتزینگر، یوزف آلویس  9۵

رازینی، علی   189 ،164
راشدمرندی، احمد  219

راوندی )رامندی(، ... )آخوند(   ۳۵8، ۳۵۷
رایس، کلوتید  12۰

رایس، کندالیزا  2۵۷
رجایی، علی رضا  228 ،219 ،218

رجایی خراسللانی، سعید  ،192 ،189 ،162 ،11۵ 
214

رجبی، زهرا  282 ،22۷
رجبی، عبدالرضا  ۳18

رجوی، مسعود  26۵ ،221
رجللوی، کاظللم ،262 ،2۵9 ،222 ،186 ،184 
26۵، 269، 2۷4، 2۷8، ۳42

رحمانی پور، آرش ۳2۰
رحیل، عباس 286

رحیم پور، محمدتقی 219
رحیم پورازغدی، حسن 1۵۰

رسول اف، محمد  ۳22
رسولی، حمید- رجوع شود به کاتوزیان، رسول

رشللدی، سلللمان  ،26۷ ،19۳ ،188 ،184 ،14۷ 
 268، 2۷1، 2۷2، 2۷۵، 2۷6، 2۷9، 281، 284،
28۵، 288، 29۰، 292، 29۳، 294، 29۵

رشیدی، احمد  22۵
رضایی، زهرا ۳2۰

رضایی، سعید  ۳1۷
رضوانی، غالم رضا  ۳۰6

رضوانی، محمدسعید  2۵9
رکنی،  محمد ۳۵9

روانی پور، منیرو ۳۰1
روح االمینی، محسن ۳18

روحانی، حسن  189
رودریگز، گابریال  2۰۰
روزولت، النور  ۳6 ،۳1

روزولت، فرانکلین  ۳6 ،8
روسو، ژان ژاک  ۳۷
روشنی، علی  ۳۰۰

رولن، هانری  21
رومانف، نیُکالی الکساندروویچ )نیکالی دوم( 4، ۳

رهبرپور، محمد  189
رهنورد، زهرا  16۳
 V  ریویر، فرانسوا

ز
V زاپاتا، رنه

زارعی، علی ۳6۰
زرگر، احمد  21۵

زرگرپناه،  قاسم   228
زروگویی، لیال  194

زنجانی، ابوالفضل )آیت اهلل( 18۵

ژ  
ژوانه، لویی ۳۰9 ،19۷ ،19۵ ،194



س
ساری، اینگ  9۳

ساالری حاجی آبادی، حسن  22۳
ساالری حاجی آبادی، علی رضا  22۳

سامفان، خیو  9۳
سانکو، هودای  9۳

ساینوویچ، نیکال  9۰
سبحانی،جعفر )آیت اهلل(  166

سبحانی، یوسف  24۰
سپانلو، محمدعلی ۳۰1

سیپال، هلوی ۷9
ستوده، نسرین  ۳21

سجادی، محمدرضا  ۳2۵
سجادیان، محمود - رجوع شود به طاهری، احمد

سحابی، عزت اهلل ۳۰1
سدیدی، حسین  2۷۷

سللرپاس مختاری-رجللوع کنیللد بلله مختاری، 
رکن الدین

سرحدی، زین العابدین  2۷6
سرکوهی، فرج  288 ،28۵ ،2۳1

سرمند، زهره  ۷8
سروش، عبدالکریم  189

سعیدی سیرجانی، علی اکبر 22۷ ،19۳ ،192 ،
سکاگیا، مارگارت  2۰۷

سالمی،  محمد ۳۵9
سلحشور، داوود  22۳

سلطانی، عبدالفتاح  ۳21
سلیم، سلیم احمد  1۰4

سلیمانی، تقی ۳۵9
سلیمانی ، داوود  ۳6۰
سلیمی، ابراهیم 2۷۷

سلیمی،  حسین  ۳6۰
سوآرس، بنا  1۰4

سودمند، حسین  261

سهیلی، علی  9
سیاح، اصغر  ۳۰۰

...، سید مجید ۳6۰
 سیستانی، صادق علی  ۳۵9

سیف زاده، محمد  ۳21
سیما، ....  ۷1

سییز، امانوئل ژوزف  ۳۷
 V  سمیونوویچ  ماکارنکو،  آنتون

ش
شاتلن، روالن  269

شالوم نتاهوبالی، آرسن  91
 شاه آبادی، علی رضا ۳۵9

شاهانی، لتیشا  ۷9
شبان زاده، محمد  14۰

شبیبی، بشار  224 ،22۳
شرفکندی، صادق 268

شرکت، شهال ۳۰1
شریبر، مارک  ۷۷

شریعت پناه، علی رضا  ۳6۰، 189
شریف اصفهانللی، محسللن- رجوع شللود به قبه، 

مرتضی
شعله سعدی، قاسم  ۳21

شوریده شیرازی نژاد، غالم حسین2۷6
شوشتری، اسماعیل 226 ،22۵ ،189

شهبازیان، مریم  22۷ ،۲۲۰ ،19۰
شهوردیلو، بهروز  214

شهید، احمد  ۳26
شیخ عطار، حسین 2۷6

 شیخی، رحمان ۳۵9
شیرازی، محی الدین 64

ص
صاحب جمع، مجیدرضا  ۳6۰
صادق خانجانی، بهروز  ۳2۰



صارمی، علی ۳6۰  ،۳2۰
صالحی، محمود  2۳2

صالحی، ندا- رجوع شود به آقاسلطان، ندا
صانعی، حسن  29۰ ،28۵

صباغیان، سارا ۳21 
صبرا، اسد  94

صداقت، محمدرضا  219
صدام حسین  ۳۳۵ ،۳۳۰ ،۳29

صدر، شادی  ۳21
صدیق، نفیس  1۰4
صفاران، حسن  22۳
صفایی پور، علی ۳۰۰

صفرزاده، علی رضا  ۳21
صمدی، یداهلل 2۵9

صیافی، امیدرضا  ۳18

ض
ضرغامی، عزت اهلل  2۳۷

ضیایی، مجید  18۷

ط
طالبانی، جالل  224

طالبی، موسی 289، 288
طاهری، احمد 2۷4 ،2۵9

طاهری، علی رضا  1۵۰ ،14۷
طبائیان، احمد  14۵
طلوعی، محمود  22

ظ
ظریف، محمدجواد  192 ،۱۸۹ ،184، 1۰۷

ع
عابدی، محمدکریم  16۳ ،162

عاشری، اصغر  192
عالیخانی، مهرداد  ۳۰۰

عاملی، میترا  22۰
عبادی، ساریه ۳2۰

عبادی، شیرین  1۵8
عباس زاده، بهرام  221

عبدلی، فالح  268
عبده، جالل 22

عبده بروجردی، محمد  22
عزیزی، محمد  ۳۰۰

عالیی، دیان  1۵۰
علم هولی،  شیرین ۳2۰

علوی، هاشم-رجوع شود به هاشمی، علی
علوی تبار، علی رضا ۳۰1

علی زمانی، محمدرضا ۳2۰
عمرالبشیر  166، 92

عمرموسی  1۰4
عمیدزنجانی، عباس علی 192 ،16۵

عنان، کوفی  1۰۷ ،1۰4
عنیسی، حسن  94

عیاش، سلیم جمیل 94

غ
غروی،  محمد  ۳۵9
غفاری، عزیز  268

ف
فاطمه، ...)؟(  ۳2۰

فتحی پور، حسین ۳12
فرجاد، فرهاد  268

فرخزاد، فریدون  268
فرخی یزدی، محمد  22

فردوسی پور، اسماعیل  189
فروهر، داریوش ۳۰۰ ،189

فرهادیان،  فرید  ۳6۰
فریچوف کوبش، آن  286

فالح،  عبدلی 268



فالحیان، علی 288 ،286 ،21۵ ،189
V  فورستر, ویویان

فیروزمیرزا، نصرت اهلل  22
فیروزی، مرتضی  289

فیض مهدوی، ولی اهلل  ۳12

ق
قادری، شوانه ۳1۳ ،۳12

قادری، مائده  ۳21
قارداش،  محمد  ۳۵9

قاسملو، عبدالرحمان284 ،2۵۷
قاسمی، عسگر  ۳12

قاسمی نژاد، ناصر 2۷6
قانعی، نازیال  ۳۰۵
قبه، مرتضی 2۷4

قدیری ابیانه، حسن  2۳۷
قذافی، سیف االسالم  92
قذافی، معمر  12۵، 92

قراچورلو، رزا ۳21
قربان اوغلی، جاوید  8۳

قربان زاده، مریم ۳2۰
قربانی،  شمامه )ملک( ۳۲۰

قطب زاده، صادق  1۷2
قمی، لیال ۳2۰

قناتیان، علی  ۳6۰
قنبری، عبدالرضا ۳2۰

قنطار، سمیر  14۷
قهرمانی، رامین  ۳18
قهرمانی، محمد ۳18 

ک
کار، مهرانگیز  ۳۰1
کاپریولو، توره  2۷1

 کاپیتورن، موریس دنبی  ،188 ،۱8۷ ،۱۸۱ ،۱۶۵ 
 189، 19۰، 194،  ۲۲۶،  22۷، 228، 229،

2۳۰، 2۳2،  2۷8، 28۰، 286، ۳۰۳، ۳۳۳، ۳۵۷
کاتوزیان، رسول ۳۰۰

کارگرآزاد، جالل )محسن(  228
کارادزیچ، رادوان  89

کاستریلو، مانوئالکارمنا  2۰۷
کاسن، رنه  ۳6

کاظمی، جعفر  ۳2۰
کاظمی، زهرا  ۳۰۷ ،2۰۰ ،144

کاظمی، مصطفی  ۳۰۰
کالن، والتر  1۰۳
کالوه، ژان لویی 

کامرانی، امیرهوشنگ  219
کامرانی، محمد ۳18

 کبیری، آذر ۳2۰
کبیری، زهره ۳2۰

کتیبه، سروش  26۳ ،226
کدیور، جمیله  ۳۰1
کرباسی، مریم ۳21

کردوانی، کاظم ۳۰1
کرمانی، نیاز  19۳ ،192

کرم پور، افشین  ۳21
کریم زاده، منوچهر 19۳ ،192

کشاورز، مسعود  22۳
کفاال، طارق  16

کالنی، علی اکبر  ۳۵۷
کالنی، مهرداد ۳6۰ ،۳۵۷ ،189 ،18۷

کلهر، مهدی  2۳۷
کلهری، اشرف ۳2۰

کمال آبادی، فریبا  ۳1۷
کمالی، علی  2۵9

کمانگر، فرزاد  ۳2۰
کمره ای، احمدرضا  42

کمیجانی، حمیدرضا  ۳۵9
کنوتسون، یان  ۳2۵

کوتاری، میلتون  2۰۵



کورکوئرا، سانتیاگو  2۰۷
کیان ارثی، مریم ۳21

کیانی، جعفر  ۳12
کیچن، کوآن  1۰4

کیسینجر، هنری  8۰
کی مون، بان 149 ،8۳ ،۷4

گ
 V گارئونز، آلوارو

گارسیا، ...  ۷1
گالیندوپللل، رینالللدو   ،1۷6 ،14۵ ،144 ،1۳9 
 1۷۷، 1۷8، 1۷9، 18۰، 181، 182، 18۳،
 184، 18۵، 186، 18۷، 188، 189، 19۰، 211،
 214، 21۵، 216، 226، 2۵۰, ۲۵۴، 2۵6، 2۵9،
 261، 262، 26۳، 264، 26۷، 268، 2۷2، 2۷8،
۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰

گرتبار، یارعلی 2۷۷
 گرمی زاده،  طاهر  ۳۵9

V گری, بنوات
گلپورچمرکوهی، رضا  29۰ ،288

V کلدمن، لوسیل
گلزار، غالم حسن  216

گلزار، غالم حسین  216
گنجه ای، جالل  1۷۷

گنجی، اکبر  ۳۰1
گنجی، منوچهر  ۷8

گورباچف، میخائیل  246
گودا، میریام گازوت 262 ،186

گورینگ، هرمان  8۷

ل
الجوردی، اسداهلل  229 ،228 ،22۰ ،189 ،18۳

الرو، فرانک  2۰۷
الریجانللی، محمدجللواد  ،2۳۵ ،168 ،121 ،6۳ 
2۳6، ۲۸۴، ۳2۳

الزاروویچ، والدیمیر  9۰
الهیجی، شهال  ۳۰1

الهیجی، عبدالکریم  ۷8 ،۵2
لطیفی، حبیب  ۳۲۰
لنین، والدیمیر  4۰

V لوکاچ، گئورک
لوکیچ، سرتن  9۰

V لوین، لیا
لیبر، فرانسیس  8۵

لیگابو، آمبئی  ۳۰9 ،2۰۰ ،198
لینکلن، آبراهام  8۵

م
م. خ ۳2۰

م. غ، محمود  ۳16
ماندال، نلسون  ۷4

مارکاچ، مالدین  9۰
مالک، چارلز ۳6

متحده، ایرج  221
مایور. فدریکو 

متکی، محمدحسین  214
متکی، منوچهر  ۳1۵ ،۳11 ،216 ،۲۱۵  ،214

متین دفتری، احمد  14
مجتهدزاده، ابوالحسن  214

مجتهدی تهرانی، احمد )آیت اهلل( ۳۰۰
محتشمی، علی اکبر  248

محرمی، ذبیح اهلل  289، 288
محسنی، علی  ۳۰۰

محسنی اژه ای، غالم حسین  2۳2
محالتی، محمدجعفر  1۷6

محمد زاده، سیامک علی ۳6۰
محمدی، اکبر  ۳12

محمدی، گیالن ۳2۰
محمدی، محبوبه  ۳12

محمدی، ملکه 19۳ ،192



محمدی آشتیانی، سکینه  ۳21  ،۳2۰
محمدی ری شهری، محمد  1۷8

محمودی، نقی  ۳21
مختاری، رکن الدین  22
مختاری، سهراب  1۵6

مختاری، محمد  ۳۰۰ ،1۵6
مدرس، حسن  22
مرادی، زانیار ۳2۰

مرادی، عبدالعلی  22۷
مرادی، عزیز  214
 مرادی، علی 282

مرادی، علی پناه  228
مرادی، لقمان ۳2۰

مرتضوی، سعید  ۳۰۷ ،196
 مزحی، اصغر  ۳6۰

مسلمی، ابوالفضل ۳۰۰
مصدق، محمد  21

مصطفایی، محمد  ۳21
مصطفوی، ...  2۵۷

مصلحی عراقی، علی  2۵9
معارفی، شیرکو ۳۲۰
معروفی، عباس  189
معصومی، رضا  228

معینی، محمدرضا  ۳۰9 ،۷8
مغنیه، عماد  94

مقتدایی، مرتضی )آیت اهلل( 2۷2 ،26۳
مقدم، خدیجه  ۳۰1

مقیسه، محمد )ناصریان(  ۳1۷
مالدیچ، راتکو  89

مک آرتور، داگالس  8۷
مک نایر، سر آرنولد  21

ملکان زاده، عباس  14۵ ،144
ملکی، عباس  192
ممتاز، جمشید  14

ممتازالدوله،  اسماعیل

منافی، هادی  248
منتظری، حسین علی )آیت  اهلل(  248 ،21۵ ،18۵

منصوری، محمدحسن  214
مونیر، گوستاو  8۵

موسوی، محمود  ۳6۰
موسوی، میرحسین 29۰ ،248 ،2۰9-21۳ 

موسوی اردبیلی، عبدالکریم  181
موسوی خمینی، روح اهلل  ,221 ،19۳ ،192 ،1۷2
 248، 2۵۵, 26۵، 2۷6

موالیی، صغری ۳2۰
مولوتف،  ویاچسالو میخائیلویچ 16

مهاجرانی، عطاءاهلل  2۷۳
میثاقی، بهنام  29۰ ،۲۸۹ ،288 ،191

میثم- رجوع شود به تبریزی آقایی، مجید
میر، لوسیل  ۷9

میردامادی، محسن 2۳۳
میرسعیدی، حمید  ۳6۰

V میشل، آندره
میکائیلیان، تاتائوس  2۷۳ ،191

میلوتینوویچ، میالن  9۰
میلوسویچ، اسلوبودان  9۵ ،89 ،۷4

ن
ناصللری، سللیروس  ،186 ،184 ،۱۷۷ ،1۷6 ،۷1 
18۷، 22۰- 222، 226، 22۷، 2۵9، 2۷۰-2۷۳،

ناظری، علی  ۳۰۰
ناگی، ایمره  ۳8

نامبیار، ساتیش  1۰4
نجار، کبری  ۳2۰

نحوی، مهدی  221
ندرخانی، یوسف ۳2۰

نسین، عزیز  2۷1
نعمتی یزدی، اکبر  1۵9

V نعیر, سامی
نعیمی، عفیف ۳1۷



نعیمی پور، محمد   2۳۳
نقدی، محمدحسین  282 ،222

نقدی، محمدرضا  2۳۷
نقیب زاده، احمد  1۰

نواک، مانفرد  2۰۷
نوایی روشندل، عباس  2۳1

نوری، عبداهلل  26۵
نوری نشاط، سعید 146

نویدخمامی،  محمدعلی ۳2۰
نهاوندی، هوشنگ 14

نیراماساهوکو، پولین  91
نیللُکالی  رومانللف،  بلله  نیللکالی دوم -رجللوع 

الکساندروویچ
نیگارد، ویلیام  2۷1 ،19۳

نیری، عباس  ۷8
نیری، محمدحسین  ۳21

و
واد، عبداهلل  12۵ ،12۰

واضحان، فرح  ۳2۰
وافری کالته،  بتول  22۷ ،22۰ ،19۰

واکو، آموس  22۳
واالنیا،  خیریه ۳2۰

والدهایم، کورت  22۵ ،1۷1
وثوقیان، مهدی  22۰

وکیلی، فرهاد ۳2۰
وکیلی راد، علی  2۷6 ،16۳ ،12۰

والیتی، علی اکبر 286 ،22۷ ،192 ،۱۹۱  ،189
ویشینسکی، آندره  4۰

ویلسون، وودرو  4
ویلهلم دوم  86

ویلهلمینا، بئاتریس  86

ه
هاخن باک، پیترفون  8۵

هادزیچ، یوران  89
هادوی، علی 2۵9 

هادی نجف آبادی، محمدعلی  2۵9
هاشمی، فاطمه  189

هاشمی، علی 29۰
هاشمی، محمد 116

هاشمی، مصطفی ۳۰۰
هاشمی رفسللنجانی، علی اکبر  ،21۳ ،2۰9 ،16۳ 

224 262، ۳۰1
هاشمی رفسللنجانی، علی اکبر  ،189 ،16۳ ،14۵ 
۲۰۹،۲۱۳، 224، 228، 26۵، 286

هاشمی شاهرودی، محمود  ۳۰6 ،16۷
هاشمی نسب، ... ۳2۰

هال، کوردل  9
هامفری، جان پیتر  ۳6

هانای، دیوید  1۰4
هانوم، هورست  96
همتی، سعید 2۵9

هندی، مسعود  2۷6
هوتن کیا، جاوید  ۳21

هوسپیان  2۷۳
هوسپیان، هایک 2۷۳ ،191 

V هورکهایمر، ماکس
هیتلر، آدولف  9 ،۵

ی
یارمند، مجید  16۰

یاوری، ایرج  ۳6۰
یداللهی فارسی، فرشید  ۳21 

یزدی، ابراهیم  189
یللزدی، محمد )آیت  اهلل(  ،2۳۵ ،۱92 ،۱۸۹ ،16۳ 
۲۶۵،  2۷2

یوسف وند،  رحیم  ۳6۰
یوسفی اشکوری، حسن ۳۰1

یونسی، حسن  ۳21






