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مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی :تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری
اسالمی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل
علی امیدی ،*1حسن پوربافرانی ،2ایمان

پورعلی3

چکیده
سازمان ملل متحد دارای نهادهای گوناگون در زمینۀ حقوق بشر است که شوورای حقووق بشور
جزء مهمترین آنها بهشمار میرود .عملکرد این نهاد ،تأثیر فراوانی بر نحوو رفتوار و روابوی بوین
کشورها در صحنۀ بینالملل داشته است و برخی دولتها توسی این نهاد بهعنوان ناقضان حقوق
بشر معرفی شده اند .این نهاد حسب اختیاراتی که دارد ،وضعیت حقوق بشر در تمامی دولوتهوا
را با سازوکارهایی چون گزارشگر ویژه و بررسی ادواری حقوق بشر تعقیب میکند .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد که نوع رابطهای که بین دو طور ایوران و شوورای حقووق بشور در ایون
سالیان حکمفرما بوده ،برگرفته از دو عامل است :عامل اول ،اغراض سیاسی دولوتهوای عضوو و
تأثیرگذار این نهاد نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و عامل دوم برگرفته از تفاسیر متفاوت
از تعارض قوانین جمهوری اسالمی ایران با میثاقهای بینالمللی حقوق بشور در موواردی چوون
اقلیتها ،جرایم سیاسی ،آزادی بیان و عقیده ،شکنجه ،مجازات اسالمی و غیره است که موجوب
تفاوت و تعارض در دیدگاهها شده است .این تحقیق اغلب روی عامل دوم متمرکز است.

واژگان کلیدی
جمهوری اسالمی ایران ،حقوق بشر ،شورای حقوق بشر ،شکنجه ،مجازات شرعی.

 .1دانشیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه اصفهان (نویسند مسئول).
 .2دانشیار گروه حقوق ،دانشگاه اصفهان.
 .3دانشآموختۀ کارشناسیارشد روابی بینالملل ،دانشگاه اصفهان.
تاریخ دریافت ،1301/90/22 :تاریخ پذیرش1302/92/90 :

Email: al.omidi@gmail.com
Email: hpoorbafrani@yahoo.com
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مقدمه
حقوق بشر اکنون در کنار مسائل اقتصادی و امنیتی ،یکوی از مسوائل مهوم و کلیودی در ن وام
بینالملل بهشمار میرود و نقض یا بهبود آن توسی کشورها تأثیر فراوانی بر افکار عمومی جهان
میگذارد که حتی ممکن است به تیرگی یا گسترش روابی بین کشورها منجر شود .بوه هموین
من ور سازمان ملل در همان ابتدای تشکیل ،تصمیم به ایجاد سازوکارهایی گرفوت کوه موانز از
نقض این حق اساسی تمامی انسانها شود .سازوکارهای سوازمان ملول متحود بورای حمایوت از
حقوق بشر به دو دسته تقسیم می شود :سازوکارهای مبتنی بر معاهدات موضوعی حقووق بشور
سازوکارهای مستقل از معاهدات خاص .نهادهایی چون کمیسیون حقوق بشر (کوه از  10ژوئون
 2990رسماً منحل و شورای حقوق بشر جایگزین آن شد) ،شورای امنیت سازمان ملل متحود و
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در زمر سازوکارهای دوم بهشمار میآینود (The UN
.)Website, 2016: Protect Human rights
یکی از کشورهایی که طی سالهای گذشته نحو تعامل آن چه با کمیسیون و چه با شوورا،
همیشه با چالش همراه بوده ،جمهوری اسالمی ایران است .تقریباً هر ساله بهجز چند سالِ پایان
کار کمیسیون و سالهای آغازین شروع به فعالیت شورا همواره مسئلۀ حقوق بشر در ایران یکی
از مسائل مهم و مورد بحث جلسات این نهادها بوده و تاکنون چهار گزارشگر ویژه بورای بررسوی
وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشور انتاواش شوده
است .این نحو تعامل سبب شده که هر ساله قطعنامهای از سوی کمیتۀ سووم مجموز عموومی
سازمان ملل عل یه جمهوری اسالمی ایران در خصوص مسئلۀ حقوق بشر صادر شود .سؤال اصلی
مقاله این است که دالیل حقوقی منفی بودن بیشتر تصمیمات شوورای حقووق بشور نسوبت بوه
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران چیست؟
فرضیۀ مقاله این است که دیدگاههوای متفواوت در موضووعات حقووقی و هم نوین برخوی
ابهامات حقوقی در قوانین ایران در مواردی چون اقلیتها ،جرایم سیاسی ،آزادی بیان و عقیوده،
شکنجه ،مجازات اسالمی و غیره به واگرایی سیاسی-حقووقی بوین جمهووری اسوالمی ایوران و
نهادهای حقوق بشری ،از جمله شورای حقوق بشر منجر شده اسوت ولوی مویتووان بوا تعامول
سازنده و اصالح قوانین تا حدی که ظرفیتهای ن ام حقوقی ایران که مبتنوی بور اسوالم اسوت
اجازه میدهد ،از درجۀ این واگرایی کاست.
مقالۀ حاضر بیشتر بر گزارشهای گزارشوگران ویوژ شوورای حقووق بشور و بررسوی ادواری
جهانی حقوق بشر ) (UPRمتمرکز و مبتنی است.
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شورای حقوق بشر و جمهوری اسالمی ایران
مجمز عمومی پس از نشستها و گفتوگوهای فوراوان در هفتوادودومین نشسوت خوود در 12
مارس  2990بوا رأی موافوق  179کشوور1و  1رأی ماوال (آمریکوا ،اسورائیل ،پواالئو و جزایور
سلیمان) و  3رأ ی ممتنز (جمهوری اسالمی ایران ،ونزوئال و بوالروس) تشوکیل شوورای حقووق
بشر 2را با صدور قطعنامۀ  A/60/251به تصویب رساند .براساس قطعنامۀ تشکیل شورای حقووق
بشر ،انتااش اعضای شوورای جدیود حقووق بشور در  0موه  2990صوورت پوذیرفت و نشسوت
افتتاحیۀ این شورا در  10ژوئن  2990برگوزار و انحوالل کمیسویون حقووق بشور در  10ژوئون
 2990رسوماً اعوالم شود (General Assembly Press Release 72nd Meeting: 15 March
.)2006
شورای حقوق بشر برای از بین بردن ضع های کمیسیون حقوق بشر تشکیل شده است به
همین من ور سعی شده در ساختار این شورا ضع ها بهنحو احسن رفز شوند تا موجوب بهبوود
وضعیت حقوق بشر در سطح جهان شود .از لحاظ ساختاری اعضوای شوورا ماننود کمیسویون از
دولتها تشکیل می شود ،اما در شورای حقوق بشر شرایطی برای عضویت در ن ر گرفته شوده و
برخی سازوکارهای ساختاری نیز پیشبینی شده اسوت کوه در کمیسویون وجوود نداشوت .ایون
تفاوتهای ساختاری از میزان تشریفاتی بودن آن کاسته است ).(A/60/251
تعامل جمهوری اسالمی ایران با شورای حقوق بشر از زموان تشوکیل ایون شوورا در مجموز
عمومی سازمان ملل در  12موارس  2990شوروع مویشوود .جمهووری اسوالمی ایوران یکوی از
کشورهایی بود که در جلسات و نحو تشکیل شورا حضور داشوت و در اجوالس سوران در سوال
 2992برای ایجاد شورای حقوق بشر به اجماع جهانی پیوست .بوا ایون حوال ایوران کوه در روز
رأی گیری برای تشکیل شورای حقوق بشر در مجمز عمومی سازمان ملل حضور داشت ،بوه آن
رأی ممتنز داد (شیای.)121 :1330 ،
تعامالت و تقابالت شورای حقوق بشر با ایران اغلب از طریق دو سازوکار صورت گرفته است:
 .1بررسی ادواری جهانی .2 ،3گزارشگر ویژ حقوق بشر.
در فوریۀ  2919گروه کاری بررسی ادواری جهانی ( )UPRکوه متشوکل از  17کشوور عضوو
شورای حقوق بشر است ،گزارش  A/HRC/WG.6/7/L.11خود را در خصوص ایوران بوه جلسوۀ
شورا ارسال کرد .وظیفۀ این گروه کاری که براساس قطعنامۀ شمار  5/1مورخ  13ژوئون 2993
به تصویب شورای حقوق بشر رسیده ،بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر در تموامی کشوورهای
 .1کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی ،کره شمالی ،کریباتی ،گرجستان ،گینوه اسوتوایی ،لیبریوا و نوائورو در ایون
اجالس حضور نداشتند.
2. Human Rights Council
3. Universal Periodic Review
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جهان است ) .(A/HRC/14/12یو .پی .آر .سوازوکاری مکمول بورای سوایر روشهوای بررسوی
حقوق بشر است که با تأکید بر نگاه فنی و از ن ر تئوریک به دور از جهوتگیوریهوای سیاسوی
است .در یو .پی .آر تمامی  103کشور عضو سازمان ملل ،در یوک دور چهارسواله (مرحلوۀ دوم
چهار سال و نیمه) ارزیابی می شوند تا میزان پایبنودی آنهوا بوه حقووق بشور بور مبنوای اسوناد
بینالمللی و نیز تعهداتی که پذیرفتوهانود ،مشوام مویشوود و در مووارد نقوض حقووق بشور،
توصیههایی از جانب سایر کشورها بهعمل مویآیود کوه در صوورت پوذیرش آنهوا ،در دور بعود
بررسی ادواری ،باید میزان پایبندی و عمل به آن توصیهها مشام شود .روند بررسی هر کشور
بر پایۀ اسنادی است که توسی .1 :خود کشور مورد بررسی (گزارش ملی) .2 ،اطالعات موجوود
در گزارش رویه های ویژ سازمان ملل ،نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشوری ،کمیسواریای
عالی حقوق بشر و سایر نهادهای سازمان و  .3عوامل ذینفز جامعۀ مدنی از جمله سازمانهوای
غیردولتی و فعاالن حقوق بشر ارائه میشود.(Charlesworth & Larking ,2015: 1-23) .
در اولین دور بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران که در فوریۀ  2919برگوزار شود21 ،
کشور  212توصیه به ایران ارائه کردند که از این میان تهران با پذیرفتن  120توصویه خوود را
متعهد به اجرای آنها کرد .در دور دوم بررسی ادواری وضعیت حقوق بشور ایوران کوه در نووامبر
 2911برگزار شد 193 ،کشور از اعضای سازمان ملول در ایون رونود اعوالم موضوز کردنود و در
نهایت  191کشور از مناطق ماتلو دنیوا 201 ،پیشونهاد بوه جمهووری اسوالمی ارائوه دادنود
) .(Report of the Working Group on the Universal Periodic Review2014ایران چند مواه
وقت خواست که به ابهامات و سؤاالت مطروحه در اجالس  2911پاسخ گوید .هم نین در ایون
نشست ،کشورهای ماتل اجرایی شدن توصیههوای پذیرفتوهشوده از سووی ایوران و تیییورات
اعمالشده در وضعیت حقوق بشر کشور را بررسی کردند .هوم در اجوالس  2919و هوم 2911
بررسی ادواری حقوق بشر ،مهمترین اختالفات دو طر در خصوص مصوداق و نحوو رفتوار بوا
اقلیت ها (بهاییان) ،تبعیض علیه زنان ،جرم سیاسی (زنودانیان سیاسوی) ،آزادی بیوان و عقیوده،
شکنجه ،مجازات اسالمی (بدنی) و آمار باالی اعدام در ایوران بوود (سوند شوورای حقووق بشور:
.)A/HRC/WG.6/7/L.11
مجمز عمومی سازمان ملل متحد در سالهای گذشته قطعنامههایی علیه جمهوری اسالمی
ایران تصویب کرده که در آنها نسبت به وضعیت حقوق بشر ابراز نگرانی شده بود و از دبیور کول
خواسته است به این مسئله رسیدگی کرده و گزارشی از آن را به اجالس مجمز عمومی سازمان
ملل در سال بعد ارسال کند 1.این امر سرآغاز رونودی بوود کوه بوا فشوارهای غورش بوه انتاواش
گزارشگر ویژه برای ایران از سوی شورای حقوق بشر منجر شود .دبیور کول پوس از تحقیقوات و
بررسی ،گزارشهایی از وضعیت حقوق بشر را شامل وضعیت اعودامهوا ،حقووق زنوان ،وضوعیت
1. A/60/171 , A/61/176 , A/62/168 , A/63/191 , A/64/176 , A/65/226.
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آزادی بیان و مواردی دیگر از این دست ،به مجموز عموومی فرسوتاد 1.در سوال  2919مجموز
عمومی از دبیر کل درخواست کرد گوزارش مووقتی از وضوعیت حقووق بشور در ایوران را بورای
اجالس آیند شورای حقوق بشر ارسال کند ).(A/65/226
در جلسۀ  21مارس  2911شورای حقوق بشر مسئلۀ نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی
ایران در دستور کار شورا قرار گرفت .در ایون جلسوه گوزارش موقوت دبیور کول سوازمان ملول
) (A/HRC/16/75در خصوص وضعیت حقوق بشر در یک سال اخیر ایران ارائه شد .پوس از آن
کشورها به بیان دیدگاههای خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند آمریکا و سوئد
خواستار صدور قطعنامهای عل یه جمهوری اسالمی ایران بودند و همراه چند کشور دیگور دالیول
خود را برای این اقدام بیان کردند .هم نین چند کشور از جمله پاکستان و چین به حمایوت از
ایران و در ماالفت با این قطعنامه سانرانی کردند .سپس نمایند جمهوری اسوالمی ایوران بوه
ارائۀ دفاعیات خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و انتقاد از بانیان قطعنامه پرداخوت .در پایوان
جلسه شورای حقوق بشر ،قطعنامۀ  10/0با  22رأی موافق 11 ،2رأی ممتنوز 3و  7رأی منفوی1
به تصویب رسید 2.در این قطعنامه ضومن ابوراز نگرانوی از وضوعیت حقووق بشور در جمهووری
اسالمی ایران مقرر شد که یک گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایوران تعیوین
شود .نیوز مقورر شود گزارشوگر وظیفوه دارد گوزارش مووقتی را در ایون خصووص بوه اجوالس
شصتوششم مجمز عمومی سازمان ملل و گزارش کاملی را به اجالس نووزدهم شوورای حقووق
بشر ارسال کند .نیز از جمهوری اسالمی ایران درخواست شد همکاری کاملی با گزارشوگر ویوژه
داشته باشد ).(A/HRC/16/9
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی اجالس هفدهم خوود در  17ژوئون  ،2911وزیور
امور خارجۀ سابق مالدیو آقای "احمد شهید" را بهعنوان گزارشگر ویژ وضعیت حقووق بشور در
جمهوووری اسووالمی ایووران منصوووش کوورد ( The Human Rights Council resolution
.)A/HRC/16/9
آقای شهید در شروع فعالیتش در آگوست  2911با ارسال پیامی به جمهوری اسالمی ایران
خواستار همکاری بیشتر این کشور در راستای بررسی دقیقتر خود از وضوعیت حقووق بشور در
ایران شد و حتی تمایل داشت که به ایران سفر کند اما مسئوالن ایرانی تمایلی بوه همکواری از
, A/64/357 , A/65/370.

1. A/63/459

 .2کشورهای آرژانتین ،اسپانیا ،اسلواکی ،اوکراین ،آمریکا ،انگلستان ،برزیل  ،بلژیک ،مولداوی ،زامبیا ،ژاپن ،سنگال،
سوئیس ،شیلی ،فرانسه ،کره جنوبی ،گواتماال ،لهستان ،مالدیو ،مجارستان ،مکزیک و نروژ.
 .3کشورهای اردن ،اوگاندا ،اروگوئه ،ب حرین ،بورکینافاسو ،تایلند ،جیبوتی ،عربستان سعودی ،غنا ،کامرون ،گابن،
مالزی ،موریس و نیجریه.
 .1کشورهای اکوادور ،بنگالدش ،پاکستان ،جمهوری خلق چین ،روسیه ،کوبا و موریتانی.
 .2در این جلسه لیبی بهدلیل تعلیق عضویت حضور نداشت.
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خود با ایشان نشان نمیدادند و هیچگونه اجازهای هم به احمد شهید برای سوفر بوه ایوران داده
نشد ).(A/66/374
احمد شهید ،گزارشگر ویژ وضعیت حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران ،براسواس قطعناموۀ
 10/0شورای حقوق بشر ،اولین گزارش خود را که یک گزارش مقدماتی در مورد وضعیت حقوق
بشر در ایران بود ،در  12اکتبر  2911به نشست شصوتوششوم مجموز عموومی سوازمان ملول
متحد ارائه کرد .آقای شهید برای تهیۀ این گزارش پیامهایی را برای دولوت ایوران فرسوتاد ،اموا
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران هیچ همکاری در این زمینه با وی انجوام ندادنود و او در تهیوۀ
گزارش بیشتر از منابز غیررسمی مانند نهادها و سازمانهای ماال ایران استفاده کرد .محتوای
گزارش نکات منفی فراوانی در موورد وضوعیت روزناموهنگواران ،فعواالن سیاسوی ،آزادی بیوان و
مذهب و شکنجه بود .در پایان این گزارش از ایران خواسته شده بود با گزارشگر ویژه برای تهیۀ
گزارش دقیقتر همکاری کند ).(A/66/374
در اجالس شصتوششم مجمز عمومی گزارشی از سوی دبیر کل سازمان ملل که براسواس
قطعنامۀ  02/220مجمز عمومی از او درخواست شده بود گزارشوی از وضوعیت حقووق بشور در
ایران را برای این اجالس ارسال کند ،ارائه شد .محتوای گوزارش انتقادهوای فراوانوی را متوجوه
ایران کرد و بهنوع ی تأیید گزارش احمد شهید از وضعیت حقووق بشور در ایوران بوود .البتوه در
گزارش نکات مثبتی هم وجود داشت ،از جمله تحسین امضای پروتکل اختیاری حقووق کوود
در زمینۀ درگیری کودکان در منازعات مسلحانه در سپتامبر  2919از سوی جمهووری اسوالمی
ایران و برگزاری اجالس قضایی مشتر با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
در دسوامبر  .(A/66/361)2919بعود از ارائهوۀ گوزارشهووا و در پایوان جلسوۀ مجموز عمووومی،
قطعنامهای از سوی مجمز عل یه جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید که خواستار همکواری
بیشتر ایوران در زمینوۀ حقووق بشور و از بوین بوردن انتقادهوای واردشوده بوود و از دبیور کول
میخواست یک سال دیگر به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد ).(A/66/175
احمد شهید گزارش کامل خود در خصوص وضعیت حقوق بشور در ایوران را در  1آگوسوت
 13( 2911اسفند  )1309برای شورای حقوق بشر ارسال کرد .این گزارش اتهامات متعددی در
خصوص نقض حقوق بشور بوه ایوران وارد کورد ) .(A/HRC/19در جلسوۀ شوورای حقووق بشور
گزارشی هم از سوی دبیر کل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شد که
عالوه بر بیان نکات منفی دیگری در مورد ایران ،از تهران خواست تا با گزارشگران حقوق بشور و
هم نین نهادهای حقوق بشری همکاریهای بیشتری داشته باشد ).(A/HRC/19/82
سومین گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایوران در 11
اکتبر  29( 2912مهر  )1301به اجالس شصتوهفتم مجمز عمومی فرستاده شد .این گوزارش
در شش باش تن یم شده بود که باش اول و دوم بهترتیب بوه مقدموه و روششناسوی و سوه
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باش سوم تا پنجم به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و باش آخر نیز بوه نتیجوهگیوری و
طرح پیشنهاد اختصاص داشت .در باش مربوط به وضعیت حقووق بشور در ایوران بوه موواردی
مانند  .1حقوق مدنی و سیاسی (آزادی بیان ،آزادی گردهمایی و تشکلها ،آزادی دیون ،اجورای
عدالت) .2 ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی (فعاالن کارگری ،اقلیتهای نژادی) .3 ،حقووق
کود پرداخته شد این گزارش هم مثل دو گزارش قبلی بیشتر به موارد و نکات منفوی تأکیود
داشت ) .(A/67/369در این اجالس ،گزارش سالیانهای از وضوعیت حقووق بشور در ایوران وفوق
قطعنامۀ  A/66/175مجمز عمومی به این نهاد ارائه شد و در آن گزارشهوای احمود شوهید در
خصوص نقض حقوق بشر در ایران تأیید شد ).(A/67/327
پس از انتشار سومین گزارش احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایوران ،وزارت
امور خارجۀ ایران برای اولین بار با صدور بیانیهای به این گوزارش پاسوخ داد .در ایون بیانیوه بوا
اشاره به پاسخ مشروح و رسمی جمهوری اسالمی ایران که در تاریخ مقورر بوه نوامبرده تحویول
شده ،آمده است" :براساس آییننامۀ شورای حقوق بشر که مربوط به نحو تهیه گزارش توسوی
گزارشگران سازمان ملل متحد میباشد ،گزارش باید حاوی مشاصاتی مبتنی بر رعایوت اصوول
بیطرفی ،مستند بودن ادعاها ،پرهیز از سیاسی کردن آن و تاصصی و فنی بودن گزارش باشد،
که متأسفانه نهتنها اصول اولیه بر حسب مقررات و رویههای بینالمللوی رعایوت نگردیوده بلکوه
محتوای گزارش نیز حاوی مطالب تکراری و میرضانه بوده است و کامالً سیاسی مویباشود"( بوه
نقل از سایتهای فارسی و انگلیسی احمد شهید.)2912 ،
طی سالهای  2913و  2911نیز روند گزارشهای احمد شوهید بوهصوورت مسوتمر بورای
اجالس شورای حقوق بشر و هم نین مجمز عمومی سازمان ملل متحد ادامه داشته اسوت کوه
در این گزارشها از لحاظ محتوایی نسبت به گزارشهای سابق تیییور جودی صوورت نگرفوت و
روند اتهامها ی سابق نسبت به دولت جمهوری اسالمی ایران در خصوص وضعیت نقوض حقووق
بشر در این کشور هم نان ادامه یافوت ) .(A/HRC/25/61,A/68/503,A/HRC/22/56توا سوال
 ،2911بعد از هر گزارشی که آقای شهید تهیه و ایشان به شورای حقوق بشر ارسال میکورد یوا
از طریق دبیر کل سازمان ملل به مجمز عمومی ارسال میشد ،این نهادها قطعناموههوایی علیوه
وضوعیت نقووض حقووق بشوور در ایوران صووادر کردنوود و از تهوران خواسووتند بوا گزارشووگر ویووژه
همکاریهای الزم در راستای بهبود وضوعیت حقووق بشور را بوهعمول آورد ( A/RES/67/182,
.)A/HRC/22/23, A/ RES /68/184, A/HRC/25/24
اما آخرین این نوع گزارشها (تا زمان تدوین مقالۀ حاضر) ،گزارش اکتبر  2912احمد شهید
است که محتوای آن نشان میدهد که رویکورد تقوابلی طورفین (ایوران و شوورای حقووق بشور
سازمان ملل) کمی تعدیل شده و ایران از سال  2911و بهخصوص  2912روند تعاملی (هرچنود
خیلی کند) را با گزارشگر ویژه و شورای حقوق بشر در پیش گرفته است .با ایون وصو  ،احمود
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شهید معتقد است در دولت آقای روحانی نیز وضعیت حقوق بشر در ایران بهبوود نیافتوه اسوت.
گزارش اکتبور  2912از شوش باوش شوامل مقدموه ،حقووق مودنی و سیاسوی ،حقووق زنوان،
اقلیتهای قومی ،اقلیتهای مذهبی و نتیجهگیری تشکیل شده است .در این گزارش هرچند در
مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در دور پساتحریم ابراز امیدواری شده اسوت ،کماکوان گوزارش
مزبور اتهامات سابق خود را مبنی بر باال بودن مجازات اعدام (بوهخصووص در موورد قاچاق یوان
مواد مادر) ،محدودیتها ی آزادی بیان ،حبس زندانیان سیاسی با عنوان اتهام امنیتی ،تبعویض
علیه حقوق زنان ،نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی تأکیود کورده اسوت .در ایون گوزارش،
اقدامات مثبت ایران مانند مشارکت در یو پی آر و پذیرش باش اع م توصویههوا ( 139از 201
توصیه) و هم کاری با گزارشگر ویژه از جمله اجالس مشتر احمد شهید بوا نماینودگان دولوت
ایران در سپتامبر  2912تحسین شده است .ولی کماکان پروند ایوران را از ن ور نقوض حقووق
بشر سنگین میداند (به نقل از سایتهای فارسی و انگلیسی احمد شهید.)2912 ،
در پاسخ به گزارش  2912احمد شهید ،ایران برای دومین بار (اولوین آن در موارس )2913
پاسخ مفصل ،دقیق و مستند به شورای حقوق بشر ارسال کورده و تقریبواً هموۀ اتهاموات احمود
شهید غیر از اینکه شورای نگهبان در بررسی صالحیت کاندیداها در موارد معدود ممکن اسوت
استناد قانونی ارائه نکند ،رد کرده است .پاسخ ایران هم نین مواضز قو قضاییه را در خصووص
آمار اعدام ،متهمان سیاسی-امنیتی ،وضعیت آزادی بیان ،حقوق زنان و حقوق اقلیتهای قومی-
مذهبی بیان کرده و منابز اطالعات آقای شهید را نادرست و ناشی از سوءتفاهم بهدلیول تفواوت
ن ام حقوقی ایران با غرش قلمداد کرده است (به نقل از سوایتهوای فارسوی و انگلیسوی احمود
شهید.)2912 ،
به طور کلی ،دولت ایران در رد بسیاری از اتهامات گزارشگر ویوژه کوه در پاسوخ رسومی بوه
گزارش اکتبر  2912گزارشگر ویژه و سوانرانی بیسوتودوموین اجوالس شوورای حقووق بشور
( )2913توسی محمدجواد الریجانی دبیر حقوق بشر قو قضاییه در ژنو ارائه شد ،به شورح زیور
است:
 .1کل فرایند بررسی وضعیت حقوق بشر و اتهاموات واردشوده بوه ایوران بوا اغوراض منفوی
سیاسی با تحریک کشورهایی مانند آمریکا صورت میگیرد
 .2گزارشگر ویژه اطالعات خود را از منابز غیرقابلاعتماد بهدست میآورد
 .3با توجه به رویکرد نسبیت فرهنگی ،از آنجا که ایران کشوری اسالمی بووده و قووانین آن
بر پایۀ اسالم است ،ازاینرو نمیتواند برخی موارد اتهامی را بهعنوان نقض حقوق بشر قبول کند
 .1برخی اتهامات مانند نقض حقوق همجنسگرایان در مورد ایران موضووعیت نودارد ،زیورا
ایران متعهد به هیچ سند بینالمللی در این زمینه نبوده است تا آن را نقض کرده باشد
 .2مهمترین نقض حقوق بشر از سوی تحریمکنندگان ایران صورت گرفته که هیچوقت آنهوا
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در گزارشها مورد عتاش قرار نگرفتهاند (سانرانی محمدجواد الریجانی در اجوالس  22شوورای
حقوق بشر ،در :سایت فارسی احمد شهید مورخ اسفند 1301و هم نین شادان.)1303 :

برخی از موارد اساسی تقابل حقوقی شورای حقوق بشر با ایران
در گزارشها و انتقادهایی که توسی گزارشگر ویژ حقوق بشر ،دبیر کل سازمان ملل و کوارگروه
یو .پی .آر .در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شده ،موارد مشابهی وجود دارد کوه در
ذیل پنج مورد اصلی و استنباط متفاوت طر ایرانی نسبت به آنها بررسی میشود.

 .1اقلیتهای مذهبی
هم در گزارشهای متعدد احمد شهید و هم در دیدگاههای انتقادی یو .پی .آر .به نحو برخوورد
ایووران بووا اقلیووتهووا ،بووهخصوووص بهوواییهووا انتقوواد شووده اسووت (سووند شووورای حقوووق
بشر .)A/HRC/WG.6/7/L.11:بهخصوص اینکه گزارشگر ویژه (احمود شوهید) در گوزارشهوای
ماتل خود در مورد ایران ،به این مسئله به صورت پیوسته و ویژه توجه کرده است و بهصوورت
مشام در آخرین گزارش ارسالیاش به اجالس شصتونهم مجمز عمومی سازمان ملل متحود
در سال  ،2911بندهای  10 ،12 ،11 ،13گزارش خود را به نحو رفتار جمهوری اسالمی ایوران
با بهاییوان اختصواص داده اسوت (ر : .سوایت احمود شوهید .)shaheedoniran.org :هم نوین
در اجالس  2919یو .پی .آر .در خصوص ایوران ،چهوار توصویه از توصویههوای موذکور بوهطوور
اخم در مورد برخورد ایران با جامعۀ بهایی بود .بهن ر میرسود هوم در تعریو و هوم مصوداق
اقلیت بین ایران و شورای حقوق بشر اختال ن ر باشد (Baha'i International Community,
.)2014
ماد  27میثاق بین المللی حقوق مودنی و سیاسوی کوه دولوت ایوران بوه آن ملحوق شوده،
بهصورت مشام از اقلیتهای مذهبی ،نژادی و قومی نام برده است .در این مواده آموده اسوت:
"در کشورهایی که اقلیت های نژادی ،مذهبی یا زبانی وجود دارد ،اشااصی را که متعلق به ایون
اقلیتها هستند نمی توان از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و بهرهمندی از فرهنو
و اظهار و انجام و تکلم زبان خودشان محروم کرد" .ایون مواده مبنوای اصولی بررسوی وضوعیت
حقوقی اقلیتهای مذهبی در کشورهای ماتل است.
در ماد  1اعالمیه دربار محو همۀ اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر دین یوا اعتقواد کوه
در  22نوامبر  1031توسی مجمز عمومی سازمان ملل تصویب شد ،ذکر شده است" :هور کوس
حق دارد از آزادی اندیشه و مذهب برخوردار باشد که این حق آزادی و ابوراز عقیوده و موذهب
به صورت فردی یا جمعی ،چه به نحو آشکار یا پنهانی از طریق انجوام آیوین موذهبی و آمووزش
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مذهب است" .در ماد  2این اعالمیه ذکر شده است "که هیچکس را نباید بهصورتی تحت فشار
قرار داد که آزادی عقیده و مذهبی که به اختیار برگزیده ،خدشهدار شود".
در ماد  1اعالمیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملوی یوا موذهبی و زبوانی کوه در سوال
 1002به تصویب مجمز عمومی سازمان ملل رسید ،بهصورت مشام آمده است" :دولتهوا در
قلمرو خویش از هویت قومی ،فرهنگی ،مذهبی و زبانی اقلیتها حمایت کرده و شورایی را بورای
رشد این اقلیتها فراهم کنند .هم نین دولتها باید تدابیر الزم را برای رسیدن بوه ایون هود
فراهم سازند" .البته باید متذکر شد که این دو هنوز در سطح اعالمیه باقی مانوده و بوه معاهوده
تبدیل نشدهاند تا برای کشورها تعهدات الزامآور ایجاد کنند.
موارد مذکور نحوو نگورش و تعواری حقووقی نهادهوای بوینالمللوی را نسوبت بوه حقووق
اقلیتهای مذهبی بیان میکند اما در اینجا باید نوع نگاهی را که قوانین ایوران نسوبت بوه ایون
مورد دارند ،بیان کنیم تا اختالفات حقوقی میان دو طر روشنتر شود.
در اصل  13قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهصوورت مشوام اقلیوتهوای موذهبی
احصا شده است":ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که
در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شاصیه و تعلیمات دینی بر طبوق
آیین خود عمل میکنند".
در اصل  11قانون اساسی "براساس آیۀ شریفه (ال ینهاکم اهلل عن الودین لوم یقواتلوکم فوی
الدین و لم یارجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسوطوا الویهم ان اهلل یحوب المقسوطین) دولوت
جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظ اند نسبت به غیرمسلمانان با اخالق حسنه و قسوی و
عدل اسالمی عمل کرده و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند .این اصل در حوق کسوانی اعتبوار
دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی توطئه و اقدام نکنند" .در اصل  23قانون اساسی آمده
است ":تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صر داشتن عقیدهای مورد تعرض
و مؤاخذه قرار داد".
همانطورکه مشام است قوانین جمهوری اسالمی ایران از لحاظ توجه به مسوائل حقووق
اقلیتهای مذهبی وجوه مشترکی با اعالمیههوا و میثواقهوای بوینالمللوی دارد ،اموا بوهصوورت
مصداقی ،در دو مورد با هم اختال بیشتری دارند یکی در مورد مسئلۀ تر دیون در اسوالم و
دیگری در مورد مسئلۀ بهائیت ( .(Mayers, 1999: 177-198در ماد  13اعالمیۀ جهانی حقووق
بشر ذکر شده است" :هر کس حق دارد از آزادی فکر ،وجودان و موذهب بهورهمنود شوود .ایون
عقیده متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشود و نیوز شوامل تعلیموات موذهبی و اجورای
مراسم دینی است .هر کس میتواند از این حقوق بهصورت فردی یا جمعی چه خصوصی یا چوه
عمومی برخوردار باشد" .اما از ن ر اسالم تور دیون موجوب ارتوداد مویشوود ،هرچنود قوانون
مجازات اسالمی مصوش  72و  02و سایر قوانین بهصورت مشام اشارهای به این اقدام نکرده و
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در مقابل آن سکوت کردهاند و بر این اساس بسیاری از حقوقدانان با توجه به اصل قانونی بوودن
مجازات که مورد تصریح اصل  30قانون اساسی قرار دارد ،چنین عملی را در حقوق ایوران فاقود
وص کیفری مویداننود (حبیوبزاده و محقوق دامواد 29-19 :1371 ،اردبیلوی-111 :1379 ،
 ،)119اما اصل  107قانون اساسی راه را تا حدودی برای توسل به ن ور ماوال بواز مویکنود.
براساس این اصل" :قاضی موظ است کوشش کند حکم هر دعوا را در قووانین مدونوه بیابود و
اگر نیابد با استناد به منابز معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمیتوان
به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسویدگی بوه دعووا و صودور حکوم
امتناع ورزد" .همانطورکه پیداست نبود قانون مشاصی در این زمینه حداقل در تئووری بورای
قاضی اختیار عمل گذاشته است .ولی عمالً جمهوری اسوالمی ایوران فوردی را بوه جورم ارتوداد
محکوم به اعدام نکرده است.
بهطور معمول پاسخ نمایندگان ایران به مجامز حقوق بشوری در خصووص مسوئلۀ بهائیوت،
استناد به اصول  12و  13قانون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران اسوت کوه در آن بوه بهائیوت
بهعنوان یک دین یا اقلیت مذهبی اشارهای نشده است .پاسخ ایران در یو .پی .آر .و گزارشهوای
گزارشگر ویژه این است که عمالً هیچ حقوق و مزایایی را که قانون اساسی ایران برای اقلیتهای
دینی مدن ر قرار داده است ،نمیتوان برای بهاییها در ن ر گرفت زیرا این گروه مصداق اقلیوت
طبووق تعری و حقوووقی ایووران نیسووت (سووندهای شووورای حقوووق بشوورA/HRC/WG.6/7/ :
.)L.11&A/HRC/WG.6/7/L.11
بهن ر میرسد با توجه به پایبندی عملی دادگاههای جمهوری اسالمی ایران به اصل قوانونی
بودن مجازاتها ،این مورد با تبیین نمایندگان دولت ایران در خصوص پایبنودی قوو قضواییه و
دولت ایران به اصل قانونی بودن جرم و مجازات حلشدنی است .در عین حال بوه تعبیور برخوی
حقوقدانان مصلحت اقتضا دارد مقنن تأکید بیشتری به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مبذول
داشته و از تصویب قانونی که احتمال خدشه به این اصل را دارد ،خودداری ورزد (حبیوبزاده و
محقق داماد.)29 :1371 ،

 .2شکنجه
هم در گزارشهای احمد شهید و هوم انتقادهوای دولوتهوا در دو دور بررسوی ادواری حقووق
بشر(یو .پی  .آر) دربار ایران ،تصویب کنوانسیون منز شکنجه،کنوانسویون رفوز تبعویض علیوه
زنان ،و معاهد رم (دادگاه کیفری بینالمللوی) و نیوز حوذ حوق شورطی کوه ایوران در موورد
کنوانسیون حقوق کود اعمال کرد ،مورد تأکید قرار گرفته است .برخی مجازاتهوای اسوالمی
مانند شالق ،قطز انگشتان و دست سارقان و غیره بهعنوان مصداق شکنجه تعریو شوده کوه از
ن ر نمایندگی ایران سوء برداشت بهدلیل تفاوت دو سیستم قضایی است.
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شایان ذکر است که در ماد  7میثاق بینالمللی حقوق مدنی-سیاسی آمده است" :هیچکس
را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار داد .ماصوصاً
قرار دادن یک شام تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون کسب رضایتش ممنووع اسوت".
در بند  2ماد  2کنوانسیون منز شکنجه با صراحت اعالم شده" :هیچ وضعیت اسوتثنایی از هور
مورد که باشد اعم از حالت جنگی یا تهدید به آن ،عدم ثبات سیاسوی داخلوی یوا هور وضوعیت
دیگری ،نمیتواند دلیلی برای انجام شکنجه باشد".
د ر قوانین جمهوری اسالمی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شده و در اصول  33قوانون
اساسی آمده است" :هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطوالع ممنووع اسوت .اجبوار
شام به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت ،اقرار و سووگندی فاقود ارزش و
اعتبار است و متال از این اصل ،طبق قانون مجازات میشود".
به من ور احترام به این اصل قانون اساسوی و تضومین اجورای آن قوانون مجوازات اسوالمی
( )1372در ماد  273مقرر میکند" :هر یک از مستادمین و مأمورین قضایی یوا غیور قضوایی
دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید عالوهبور قصواص یوا
پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنان ه کسوی در
این خصوص دستور داده باشد ،فقی دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و
اگر متهم بهواسطۀ اذیت و آزار فوت کند ،مباشر مجازات قاتول و آمور مجوازات قتول را خواهود
داشت".
شایان ذکر است با اینکه قانون اساسی تمامی موارد شکنجه چه به صورت بدنی و چه روحی
را منز کرده ،ماد  273قانون مجازات اسوالمی  1372تنهوا بوه آزارهوای بودنی اشواره کورده و
آزارهای روحی و روانی را ذکر نکرده است ،احتماالً قانونگذار یا تفسیر متفاوتی از قانون اساسوی
داشته یا توجهی به آن نداشته است (پوربوافرانی .)239 :1302 ،ازایونرو بوا توجوه بوه مقوررات
موجود بهن ر میرسد ضروری است قوانینی مطابق با قانون اساسی در این خصوص وضوز شوود
تا با قرار دادن تضمینهای مناسب از حقوق افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانۀ مأموران
دولتی صیانت کند .البته در مبحث شکنجه مشوکل بوه هموین جوا خوتم نمویشوود .برخوی از
مجازاتهایی که در حقوق کیفری ایران اعمال میشوند ،مثل مجازات رجوم یوا سنگسوار بارهوا
به عنوان مصداقی از موارد نقض حقوق بشر توسی جمهووری اسوالمی ایوران معرفوی شودهانود.
کنوانسیون منز شکنجۀ  1031هم که البته جمهوری اسالمی ایران به آن ملحق نشده ،اینگونه
مجازاتها را مصداقی از شکنجۀ مدن ر کنوانسیون میداند  .بوا وجوود ایون بوا توجوه بوه حوذ
مشروط این مجازات در قانون مجازات اسالمی  ،1302احمد شهید گزارشگر ویژ شورای حقوق
بشر در بند  20گزارش  13اسفند  1309خود به آن شورا از این امر استقبال کورده بوود .البتوه
این مجازات با توجه به ن ر شورای نگهبان در نهایت در قانون مجازات اسالمی  1302وارد شود.
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در خصو ص نحو تعامل دولت ایران در این خصوص با شوورای حقووق بشور در قسومت پونجم
(مجازاتهای مستوجب حد و تعزیر) مفصلتر صحبت میشود.

 .3جرم سیاسی
در میثاقهای بین المللی تعریفی از جورم سیاسوی وجوود نودارد .هرچنود حکوموتهوا و برخوی
اندیشمندان سیاسی تمایل زیادی به تعری دقیق جرم سیاسی و بهخصووص توسوعۀ قلمورو آن
ندارند و آن را میایر دموکراسی میدانند ،این امر به معنای فقدان جرم سیاسوی هوم نیسوت .در
واقز ،رویۀ بسیاری از دولتها بر وجود جرم سیاسی صحه میگذارد ) .( Ross, 2000حقوقودانان
جرم سیاسی را جرمی میدانند که علیه حاکمیت ارتکاش مییابد .برخی انگیوز ضود حواکمیتی
مجرم را برجسته کرده (ن ریۀ ذهنی) و برخی دیگر هم اثر ضد حاکمیتی جرم (ن ریۀ عینی) را
تقویت کردهاند (استفانی 239-232 :1377 ،هاشمی .)190-119 :1371 ،از گذشته تا به حال
مزایایی هم برای مجرمان سیاسی در ن ر گرفته شده است .از جمله رژیم و آثار متفاوت اجورای
مجازات (استفانی و دیگران 232 :1377 ،نجیب حسنی )101-100 :1031 ،و اصول قودیمی و
پذیرفته شد عدم استرداد در جرایم سیاسی (پوربافرانی .)217 :1303 ،به هر حال مفهوم جورم
سیاسی صر ن ر از دامنۀ موسز یوا مضویق آن ،در حقووق بسویاری از کشوورها مثول فرانسوه
(استفانی و دیگران )270-230 :1377 ،و لبنان (نجیوب حسونی )101 :1031 ،پذیرفتوه شوده
است .در ایران پس از گذشت  30سال از انقالش اسالمی و با اینکه در قوانون اساسوی بوه جورم
سیاسی اشاره شده و در اصل  103قانون اساسی ذکر شده است":رسیدگی به جورایم سیاسوی و
مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صوورت مویگیورد .نحوو
انتااش ،شرایی و اختیارات هیأت منصوفه و تعریو جورم سیاسوی را قوانون براسواس مووازین
اسالمی معین میکند" ،برای اولین بار مجلس شورای اسالمی الیحۀ جرم سیاسی را به تصوویب
رسانده که تا زمان تدوین مقالۀ حاضر هنوز به قانون تبودیل نشوده اسوت .براسواس اصول 103
قانون اساسی حداقل سه امتیاز اساسوی بورای مجرموان سیاسوی وجوود دارد .1 :رسویدگی بوه
اتهامات آنها در دادگاههای عمومی دادگستری .2 ،رسیدگی به اتهاموات آنهوا بوا حضوور هیوأت
منصفه و  .3رسیدگی علنی .این موارد بوا قیوودی در الیحوۀ جورم سیاسوی تأییود شوده اسوت.
جرایمی وجود دارند که براساس هور دو ضوابطۀ عینوی و ذهنوی (صوانعی )199 :1371 ،جورم
سیاسیاند و تردیدی در سیاسی بودن آنها نیست مثل جرایم موضوع مواد  103توا  299قوانون
مجازات اسالمی ،ولی مجرمان آن بهدلیل عدم تصوویب قوانون عوادی از مزایوای جورم سیاسوی
برخوردار نیستند .در واقز میتوان گفت حکم این اصل مهم قانون اساسی عمالً در باش جرایم
سیاسی (نه مطبوعاتی) بر زمین مانده و اجرا نشده است که امید اسوت بوا تأییود نهوایی الیحوۀ
مصوش جرم سیاسی توسی شورای نگهبان این خأل تا حدودی پر شوود .جالوب آنکوه مقونن در
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تبصر  1ماد  29اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالش مصوش  1331که یک قانون
شکلی است ،مرجز صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی را تعیین کرده است .به موجوب ایون
تبصره "...رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتوداً در دادگواه تجدیودن ر اسوتان بوهعمول
خواهد آمد .دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسوی بوا حضوور هیوأت
منصفه تشکیل خواهد شد".
در واقز تا اسفند  1301که مجلس الیحۀ جرم سیاسی را تصویب کورد ،نوهتنهوا در حقووق
کیفری ایران تعریفی از جرم سیاسی وجود ندارد و مجرمان سیاسوی هوم از مزایوای اصول 103
برخوردار نیستند ،بلکه با توجه به اینکه مقنن جرایمی مثول جورائم موضووع موواد  103و 299
قانون مجازات اسالمی ( )1372را در فصل جرایم علیوه امنیوت داخلوی و خوارجی ذکور کورده،
مرجز رسیدگی به چنین جرایمی هم براسواس مواد  2قوانون تشوکیل دادگواههوای عموومی و
انقالش ،دادگاههای انقالش که بوهنووعی دادگواه اختصاصوی (نوه عموومی) محسووش مویشووند،
میباشد .این در حالی است که همانطورکه گفته شد ،اگر به قانون اساسی عمول شوود در ایون
خصوص میتوان شاهد حذ این نمونهها از گزارش گزارشگران ویژه بود.
به هر حال باید توجه کرد که جرم سیاسی موضوع مهمی در قوانین هر دولتی است و فقوی
با بیان اینکه ما مجرم سیاسی نداریم ،نمیتوان آن را انکار کرد .چون نادیده گرفتن این موضووع
عواقبی است دارد ،از یک طر هزینههای فعالیت سیاسی در کشور را افزایش میدهود و بورای
دولت مشکل ایجاد میکند و از طر دیگر موجب از بین رفتن حقوق و مزایایی مانند محاکموۀ
علنی و حضور هیأت منصفه و سایر امتیازهایی که متهمان ارتکاش این جرایم نسوبت بوه سوایر
متهمان دارند ،خواهد شد .فقدان قانون مشام در خصوص جرم سیاسی سبب شده اسوت کوه
نتوان جرایم امنیتی را از جرایم سیاسی تفکیک کرد و این موضوع موجب ایجاد سوءتفاهمهوا و
سوءبرداشتهایی از سوی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحود نسوبت بوه نحوو عملکورد
دولت ایران در برخورد با جرایم سیاسی و امنیتی شده است.

 .4آزادی بیان
در دو نشست یو .پی .آر 2919 .و  2911دربار ایران و هم نین گزارشهای احمد شهید ،بسته
شدن مطبوعات و سایتهای خبری و هم نین فیلترین گسترده از سوی دولت ایران بهعنوان
شواهد نقض حقوق ملت در خصوص آزادی بیان تعری شده است .هرچند نماینودگی ایوران از
مبانی آزادی بیان در ایران دفاع کورده و فیلترینو اینترنوت را بورای سوالمت اخالقوی جامعوه
ضروری میداند ،در اینجا هم شاهد تفاوت دو دیدگاه حقوقی و هم نین نقصانهای حقووقی در
طر ایرانی هستیم.
حق آزادی بیان در اعالمیهها و میثاقهای حقوق بشری سازمان ملل متحد در چندین مواده
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مورد اشاره قرار گرفته است .از جمله در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بوینالمللوی حقووق
مدنی سیاسی این حق برای اشااص به صورت مشام ذکر شده است .ماد  10اعالمیۀ جهانی
حقوق بشر مقرر میدارد":هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد و حق مزبور شامل آن اسوت
که از داشتن عقاید خود ترس و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و انتشوار آن
به تمام وسایل ممکن و بدون مالح ات دسترسی داشته باشد".
هم نین در بند  2ماد  10میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ذکور شوده اسوت":هور
کس از حق آزادی عقیده و بیان بدون هیچگونه مداخلهای برخوردار میباشد .این حق مشوتمل
بر آزادی جستوجو ،دریافت و رساندن اطالعات و اندیشهها از هر نووع ،خوواه شوفاهی ،کتبوی،
چاپ یا به هر صورت هنری یا به هر وسیله دیگر فارغ از مالح ات مرزی میباشد".
در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهصراحت از آزادی بیان و اندیشه ذکری بوه میوان
نیامده و فقی در اصل  21قانون اساسی گفته شده است ":نشریات و مطبوعات در بیان مطالوب
آزادند مگر آنکه مال به مبانی اسوالم یوا حقووق عموومی باشوند .تفصویل آن را قوانون معوین
میکند" .این در حالی است که قانون باید بهروشنی حق آزادی بیان را برای افراد در ن ر گیرد،
چون این حق شامل آزادی پس از بیان است که باید امنیت اشااص را تأمین کرده و از تعورض
به حقوق آنها جلوگیری کند.
احمد شهید بهصورت مشام در گزارش مورخ  13اسفند  1309خود به نشسوت نووزدهم
شورای حقوق بشر به محدودیتها ی آزادی بیان در ایران پرداخته و مووادی از قوانون مجوازات
اسالمی ( )1372مثل ماد  299را محدودکنند آزادی بیان دانسته است .بهن ر میرسد حوذ
این ماده از قانون مجازات اسالمی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسالمی ایوران در سوال
 1372وارد قانون مجوازات اسوالمی شوده و حقوقودانان هوم ماوال جورمانگواری آن هسوتند
(میرمحمدصادقی 02 :1330 ،حبیبزاده و موسوی مجواش ،)122-120 :1332 ،ضورری عایود
ن م عمومی کشور نمیکند و راه تعامل ایران را با شورای حقوق بشر فراهم میکند.

 .5مجازات مستوجب حد و تعزیر
مجازاتهوای مسوتوجب حود کوه باوش مهموی از گوزارشهوای حقووق بشوری بوهخصووص
پیشنهادهای دولتها در یو .پی .آر .و گزارشهای احمد شهید را به خود اختصواص دادهانود ،در
قانون جدید مجازات اسالمی ( )1302کماکان به قوت خوود بواقی مانوده اسوت .فقوی رجوم یوا
سنگسار در قانون جدید مجازات اسالمی ( )1302حذ مشروط شد .ماد  222قانون مجوازات
اسالمی ( )1302مقرر میدارد" :حد زنا بورای زانوی محصون و زانیوه محصونه رجوم اسوت .در
صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکنند حکم قطعی و موافقت رئویس قوو
قضائیه چنان ه جرم با بینه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصونه اسوت و
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در غیر این صورت موجب صد ضربه شالق برای هر یک مویباشود" .بنوابراین مجوازات رجوم از
قانون مجازات اسالمی سال  1302حذ نشده است .بلکه قانونگذار دست قاضی را بواز گذاشوته
است که در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکنند حکم قطعی و موافقت
رئیس قو قضاییه چنان ه جرم با بینه ثابت شده باشد ،موجب "اعودام" زانوی محصون و زانیوه
محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شالق برای هر یک اسوت .بوا اصوالح ایون
قانون ،راه تعامل مثبت با محافل حقوق بشر بینالمللی فراهم شده است.
اما در خصوص سایر حدود ،برخی فقها مانند حاج سوید احمود خوانسواری و میورزای قموی
صاحب جامزالشتات اجرای حدود در زمان غیبت را جایز نمیدانند و حتی بر آن ادعای اجمواع
کردهاند زیرا در روایات اجرای حدود از وظای امام (ع) شمرده شده و مقصود از امام نیوز اموام
معصوم (ع) است .ایشان معتقدند حاکم شرع به مقتضای حال میتواند کسی را که مستحق حد
است ،تعزیر کند و استدالل میکنند که اقامۀ حدود از مصادیق امر بوه معورو و نهوی از منکور
نیست تا عمومات و اطالقات ادلۀ امر به معرو و نهی از منکر شامل آن شود ،بلکه اقامۀ حودود
در زمان غیبت از مصادیق ایذا و ایالم بدون مجوز است (نقل از پوربافرانی .)73 :1301 ،اگر این
ن ریه مال عمل باشد ،بحث از حدود هم در زمان غیبت همانند بحوث از تعزیورات و مشومول
احکام آن بوده و دست حکومت اسالمی در وضز مقررات جزایی متناسب با زمان بوازتر خواهود
بود چون اختیار وضز مجازات در مورد جرایم تعزیری بنا به تشایم حاکم اسوت ،خوود او در
مواردی که علم به عدم اثر مجازات تعزیری داشته باشد یا بهسبب مصلحتهای دیگر ،میتوانود
از مجازات مجرم صر ن ر کنود (پوربوافرانی .)70 :1303 ،در ایون خصووص آیوتاهلل موسووی
اردبیلی در فتوای شمار  213مورخ 1377/2/0نیز مقرر کرده است":اگر تعزیر مجرم ،مصولحت
نباشد و موجب فساد باشد حاکم میتوانود از آن صور ن ور نمایود .در ایون زمینوه بیوان شوده
است":امام میتواند دربار برخی از حقوق الهی که در مورد آنهوا حود خاصوی معوین نشوده ،در
صورت مصلحت و نیز درحالی که منجر به تجری متال نگردد ،از اجرای تعزیر چشمپوشی کند
و می توان این نکته را از اطالق آیات و روایات فراوانی که در خصوص عفوو و اغمواض از خطاهوا
واردشده استنباط کرد"(منت ری .)131 :1379،تعزیر برای ساتگیری در مجازات نیست ،بلکه
بیشتر برای تنبیه و آگاهی دادن به مجرم انجام میگیرد.
به هر حال توجه به این ن ریۀ فقهی یعنی عدم اجرای حد در زمان غیبت میتواند خیلی از
مشکالتی را که هم اکنون دستگاه قضایی در خصوص نحو اجورای حودود بوا آن درگیور اسوت،
برطر کند .این ن ریه عالوهبر اینکه دارای پشتوانۀ فقهی است ،مورد تأیید و استقبال برخی از
اندیشمندان مسلمان هم قرار گرفته است .از جمله یکی از صاحبن ران کوه معتقود بوه توجیوه
اجتماعی این ن ریه است ،گفته است" :بهن ر می رسد بزرگانی هم ون مرحووم مودرس کوه بوا
دستای شری قانون مجازات در زمان خودشان را میایر با شوریعت دانسوتهانود و عموالً اجوازه
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دادهاند که در موارد جورایم مسوتوجب حود ،عقوبوات شورعی اجورا نگوردد ،هموین گونوه فکور
میکردهاند"(محقق داماد.)230 :1370 ،

نتیجهگیری
جمهوری اسالمی ایران عضو پنج کنوانسیون از  0کنوانسویون بوینالمللوی حقووق بشور اسوت.
ازاین رو متعهد به رعایت آنهاست .از دیدگاه شورای حقوق بشر (کمیسیون حقوق بشور سوابق)،
ایران به برخی از تعهدات حقوق بشری خود ناشی از ایون معاهودات پایبنود نیسوت .ایون عودم
پایبندی از ن ر کمیسیون قبلی و شورای فعلی حقوق بشر بهحودی اسوت کوه آنهوا را وادار بوه
انتااش گزارشگر ویژ حقوق بشر برای اعالم وضعیت حقوق بشر در ایران کرده است .از مطالعوۀ
تمامی گزارشهای گزارشگران حقوق بشر و صورتجلسات یو .پی .آر .در مورد ایران این مطلوب
قابل استنباط است که محور عمد این نقض تعهدات حقوق بشوری موواردی هم وون برخوورد
حکومت با اقلیتهای مذهبی بهخصووص جامعوۀ بهاییوان ،وجوود موواردی هم وون شوکنجه و
مجازات مستوجب حدود مانند سنگسار (کوه در قوانون مجوازات اسوالمی  1302تلطیو شوده
است) ،فقدان تعری و مصادیق جرایم سیاسی (با توجه به اینکه الیحوۀ مصووش جورم سیاسوی
 1301هنوز به قانون تبدیل نشده است) و نیز جرمانگاری جرایمی در تضاد با اصل آزادی بیوان
است .فرضیۀ این مقاله که در متن مقاله هم بررسی شد ،این است که جمهوری اسوالمی ایوران
میتواند از پتانسیلهای موجود در آموزههوای دینوی و قوانون اساسوی اسوتفاده کورده و عموده
محورهای موارد نقض حقوق بشر به شرح مذکور را از گزارش گزارشگران حوذ کنود .شوکنجه
هم مورد تقبیح آموزههای دینی قرار گرفته و هم بهشدت مورد منز اصل  33قانون اساسی قورار
گرفته است ،بهنحوی که عالوهبر تکلی قانون اساسی نسبت به مقنن عادی بورای جورمانگواری
آن ،تمامی اقرارهای بهدستآمده از طریق شکنجه هم بنا به نم صریح اصل  33قانون اساسوی
باطل و غیرقابل استناد است بنابراین از این ن ر میتوان با عمل دقیق بوه آمووزههوای دینوی و
اصل  33قانون اساسوی شواهد حوذ ایون موورد از گوزارش گزارشوگران ویوژه بوود .در موورد
جرمانگاری اعمالی مانند فعالیت تبلییی علیه ن ام موضوع مواد  299قوانون مجوازات اسوالمی
 1372و نیز عدم تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی و بهطوور کلوی عودم شناسوایی جورم
سیاسی هم می توان از طریق توسل به همین مبانی از جمله سیر حضرت علی (ع) در برخوورد
با ماالفان ،اصل مهم امر به معرو و نهی از منکر که جلو عمد آن امر بوه معورو و نهوی از
منکر مردم نسبت به حکومت است [که مورد تأیید و تأکید اصل  3قانون اساسی هم قرار گرفته
است] و نیز اصول اساسی و مهم دیگر قانون اساسی از جمله اصل  0تا حدودی بوهطوور موقوت
خألهای قانونی را پوشاند .اما در مورد وجوود مجوازاتهوایی ماننود سنگسوار یوا رجوم برخوورد
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بنیادیتر ی از جمله توسل به ن ریۀ فقهایی که اجرای حد در زمان غیبت را جوایز نمویداننود،
الزم است .به هر حال میتوان با بهرهگیری از پتانسیلهای موجود ،راه تقابول را بسوت و راهوی
مناسبتر (تعامل) را گشود .از همه مهمتر نماینودگان ایوران بایود ضومن پرهیوز از مجادلوه ،در
استداللهای خود به تفاوتهای فرهنگی اشاره کرده و به صورت دقیق آنهوا را بورای کشوورهای
عض و شورای حقوق بشر تبیین کنند .بدین ترتیب پیشنهاد مشام مقاله آن است کوه اوالً قوو
مقننه در اصالح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید که میایر موازین حقوق بشری اسوت ،بوا
توجه به زمینههای موجود تأمل و تدقیق بیشتری به خورج دهود .ثانیواً دولوت ایوران از موضوز
استداللی و اق ناعی ،تعامل بیشتری با شورای حقوق بشر به خرج دهد و حداقل فراینود اجرایوی
 139توصیۀ پذیرفتهشد یو پی آر را تسریز کند .ثالثواً ،مسوتندات احکوام صوادره توسوی قوو
قضاییه در مواردی که مال امنیت ملی نباشد با شفافیت در اختیار مقامات ذیربی قورار گیورد
تا راه برداشتهای نادرست مسدود شود.
منابع
الف) فارسی
 .1اردبیلی ،محمدعلی ( ،)1370حقوق جزای عمومی ،ج ،1تهران ،میزان ،چ اول.
 .2استفانی ،گاستون لواسور ،ژرژ بولو  ،برنار ( ،)1377حقوق جزای عموومی ،ترجموۀ حسون
دادبان ،ج  ،1تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،چ اول.
 .3افشاری ،رضا (« ،)1370،1339نقض حقوق بشر بهائیان در جمهوور اسوالمی ایوران» ،ایوران
نامه ،ش 73.-71
 .1امیدی ،علی ( ،)1333حقوق بینالملل از ن ریه تا عمل ،تهران ،میزان.
 .2پوربافرانی ،حسن ( ،)1301حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشااص (صدمات جسمانی)،
تهران ،جنگل ،ویراست دوم ،چ دوم.
 ،)1303( ------------ .0حقوق جزای بینالملل ،تهران ،جنگل ،چ هفتم.
 .7شریفیان ،جمشید ( ،)1339راهبرد جمهوری اسالمی ایران در زمینۀ حقوق بشر در سوازمان
ملل متحد ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،تهران ،وزارت امور خارجه.
 .3صانعی ،پرویز ( )1371حقوق جزای عمومی ،ج  ،1تهران ،گنج دانش ،چ چهارم.
 .0طباطبایی مؤتمنی ،منووچهر(،)1332آزادیهوای عموومی و حقووق بشور ،تهوران ،انتشوارات
دانشگاه تهران.
 .19محقق داماد ،سید مصطفی ( ،)1370قواعد فقه ،ج  ،1تهران ،مرکز نشور علووم اسوالمی ،چ
اول.
 .11مهرپور ،حسین ( ،)1377ن ام بینالمللی حقوق بشر ،تهران ،اطالعات.
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 ،)1371( ---------- .12حقوووق بشوور در اسووناد بووینالمللووی و موضووز جمهوووری اسووالمی
ایران،تهران ،اطالعات.
 .13میرمحمدصادقی ،حسین ( ،)1330جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ،تهوران ،میوزان ،چ
دهم.
 .11میرترابی سعید ( ،)1370رژیم شاه و سازمانهای حقوق بشر ،تهوران ،مرکوز اسوناد انقوالش
اسالمی.
 .12منت ری ،حسینعلی ( ،)1379مبانی فقهی حکومت اسالمی ،ج ،3ترجموه و تقریور محموود
صلواتی ،قم ،نشر تفکر ،چ اول.
 .10نجیب حسنی ،محمود ( ،)1031قانون العقوبات اللبنانی ،القسم العوام ،بیوروت ،دار النهضوه
العربیه.
 .17واالس ،ربکا ( ،)1337حقوق بینالملل ،ترجمۀ سید قاسم زموانی و مهنواز بهراملوو ،تهوران،
شهر دانش ،چ دوم.

مقاالت
 .13آقایی داود (« ،)1332کارنامۀ کمیسیون حقوق بشر دربار ایران (پوس از پیوروزی انقوالش
اسالمی)» ،مجلۀ دانشکد حقوق و علوم سیاسی ،ش .0
 .10تقیزاده انصاری ،مصطفی (« ،)1337شورای حقوق بشور سوازمان ملول متحود» ،فصولنامۀ
اندیشههای حقوق خصوصی ،سال پنجم ،ش سیزدهم،پاییز و زمستان.
 .29حبیبزاده ،محمدجعفر و محقق داماد ،سید مصطفی (« ،)1371اصل قانونی بوودن جورم و
مجازات در حقوق ایران» ،نشریۀ دانشگاه شاهد ،سال سوم ،ش  0و .19
 .21حبیبزاده ،محمدجعفر و موسوی مجاش ،سید درید (« )1332تحلیل جرم فعالیت تبلییوی
علیه ن ام جمهوری اسالمی ایران ،مجلۀ فقه و حقوق ،ش  ،0تابستان.
 .22خبرآنالین( ،سوم تیر  « ،)1309حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایوران بوا فتنوه هموراه
است» ،درhttp://www.khabaronline.ir/detail/159078 :
 .23خرازی ،فوردین( « ،)1330شوورای حقووق بشور و راهبردهوایی در خصووص نحوو تعامول
جمهوری اسالمی ایران» ،تهران :،مجموز تشوایم مصولحت ن وام ،پژوهشوکد تحقیقوات
استراتژیک.
 .21ذاکریان مهدی (« ،)1330ایران و جهانشمولی قواعد بنیوادین حقووق بشور» ،پژوهشونامۀ
علوم سیاسی،سال پنجم ،ش .3
 .22ستاد حقوق بشر ( 21مهر « ،)1301بیانیۀ وزارت امور خارجه در واکنش بوه گوزارش سووم
احمد شهید» ،درhttp://www.humanrights-iran.ir/news-28098.aspx :
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 .20ستاد حقوق بشر (17مهر« ،)1309گزارش احمد شوهید دربوار حقووق بشور ایوران کوامالً
براساس اغراض سیاسی است» ،در http://www.humanrights-iran.ir/news-22661.aspx
 .27سووتاد حقوووق بشوور (/22اسووفند« ،)1309/گزارشووگر ویووژ حقوووق بشوور کیسووت» ،در:
http://www.humanrights-iran.ir/news-24555.aspx

 .23سجادپور ،محمدکاظم و محمدی فاطمه (« ،)1333ابعاد بین المللی حقوق بشر و حاکمیوت
دولتها مطالعۀ موردی :تحلیل قطعناموههوای سوازمان ملول در موورد حقووق بشور ایوران
( ،»)1323-1333پژوهشنامۀ علوم سیاسی ،سال چهارم ،ش .2
 .20شادان ،رها (« ،)1303ایران و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل»:
http://www.ihrr.org/wp-content/uploads/ihrr/articles/2014/10//2457_un-fa_iran-andhuman-rights-organs-of-the-united-nations.pdf

 .39شریفیان ،جمشید (« ،)1331کمیسویون حقووق بشور2992و جمهووری اسوالمی ایوران»،
فصلنامۀ سیاست خارجی ،سال شانزدهم ،ش  ،2تابستان.
 .31شیای ،محمدباقر (« ،)1330ن ری بر جایگاه حقوقی شوورای حقووق بشور ملول متحود»،
فصلنامۀ حقوق ،مجلۀ دانشکد حقوق و علوم سیاسی ،دور  ،19ش  ،1بهار.
 .32عباسی اشلقی ،مجید (« ،)1333تحول ن ری مفهووم حقووق بشور و جایگواه آن در روابوی
بینالملل» ،دوماهنامۀ اطالعات سیاسی -اقتصادی ،ش  ،291-292خرداد و تیر.
 .33کریمی خوزانیعلی و صنعتگران محوب علوی عطیوه (« ،)1331درنگوی در کارناموۀ -2991
1032کمیسیون حقوق بشر و جمهوری اسالمی ایران» ،مجلۀ راهبرد ،ش  ،37پاییز.
 .31مهرپور ،حسین ( « ،)1331اجوالس کمیسویون حقووق بشور و رد قطعناموه علیوه ایوران»،
فصلنامۀ راهبرد ،ش.23
 .32مهدویان ،حسن ( « ،)1332برپایی شوورای حقووق بشور :گوام ناسوت در اصوالح سواختار
سازمان ملل متحد» ،دوفصلنامۀ اطالعوات سیاسوی ،اقتصوادی ،ش  ،223-221فوروردین و
اردیبهشت.
 .30هاشومی ،سوید محموود (« ،)1371تحلیوول حقووقی حوورایم سیاسووی و مطبوعوواتی» ،مجلووۀ
تحقیقات حقوقی ،ش  ،19بهار و تابستان.
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