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خربهای نقض حقوق برش

حکم ٥٠ ضربه شالق
 برای دانا لنج آبادی اجرا شد

ــادی فعــال دانشــجویی  ــا لنج آب حکــم ٥٠ ضربــه شــاق دان
دادگاه  توســط  ســنندج  پیام نــور  دانشــگاه  در  کــرد 
انقــاب شهرســتان مریــوان اجــرا شــد. بــه گــزارش 
ــر هــم  ــه اتهــام »ب ــال دانشــجویی کــرد، ب ــن فع ــا، ای کردپ
زدن نظــم عمومــی« بــه دلیــل شــرکت در تظاهــرات 
ــهر  ــرد در ش ــی ک ــان سیاس ــدام زندانی ــه اع ــی علی اعتراض
مریــوان، محاکمــه و از ســوی دســتگاه قضایــی بــه ٥٠ 
ــن فعــال دانشــجویی  ــود. ای ــه شــاق محکــوم شــده ب ضرب
کــرد بــه دادگاه مریــوان منتقــل شــد و حکــم شــاق وی در 

ــت.  ــده اس ــرا درآم ــه اج ــه ی دادگاه ب محوط
ــه اداره  ــادی پنجــم بهمــن  مــاه ٩٢ از ســوی نیروهــای اطاعاتــی بازداشــت و ب ــا لنج آب دان
اطاعــات ســنندج منتقــل شــد. وی پــس از یــک مــاه نگهــداری در اداره اطاعــات ســنندج، 
هفتــم اســفندماه بــه زنــدان شــهر مریــوان منتقــل شــد. لنج آبــادی بــه یــک ســال زنــدان 

محکــوم شــده اســت.

سرانجام قهرمان ملی؛
 1٠ سال زندان و پنج سال تبعید

ــری،  ــهرام امی ــران؛ ش ــی ته ــم دادگاه نظام ــعبه هفت ــم ش ــا حک ب
ــی  ــگاه صنعت ــکی دانش ــای پزش ــو ایزوتوپ ه ــوزه رادی ــق ح محق
ــه  مالــک اشــتر کــه پیشــتر مســووالن جمهــوری اســامی از او ب
ــدان و  ــه ده ســال زن ــد، ب ــرده بودن ــاد ک ــی ی ــان مل ــوان قهرم عن
پنــج ســال تبعیــد بــه شهرســتان خــاش محکــوم شــد. به گــزارش 
صبــح امــروز، وی بــه ارتبــاط مجرمانــه بــا کشــورهای متخاصــم و 
اقــدام علیــه امینــت ملــی و ارایــه اطاعــات طبقه بنــدی شــده بــه 
دشــمن متهــم بــوده اســت. ایــن محقــق کــه پیشــتر طــی یــک 
اســتقبال رســمی توســط دفتــر حفــظ منافــع ایــران در واشــنگتن 

بــه کشــور بازگردانــده شــده بــود، نزدیــک بــه بیســت مــاه در بازداشــت بــه ســر بــرده اســت.
امیــری در ســفر بــه عربســتان ســعودی در خــرداد مــاه ۱۳۸۸ ناپدیــد شــد. ایــن موضــوع توســط 
ــاد شــد. ۱۳ مــاه بعــد، در ٢٢ تیــر  ــه عنــوان دزدی یــک دانشــمند هســته ای ی ــران ب ــت ای دول

۱۳۸٩ وی بــه دفتــر حفاظــت منافــع ایــران در آمریــکا مراجعــت کــرده و بــه ایــران بازگشــت.
شــهرام امیــری پــس از بازگشــت بــه ایــران مــورد اســتقبال مقامــات عالی رتبــه وزارت خانه هــای 

خارجــه و دفــاع کشــور قــرار گرفتــه و از وی بــه عنــوان قهرمــان ملــی یــاد شــد.

فعاالن مدنی خواستار آزادی
 مهدی خدایی شدند

فعــاالن مدنــی بــا امضــای نامــه ای سرگشــاده 
ــتار آزادی  ــه خواس ــوه قضایی ــس ق ــه ریی ــاب ب خط
مهــدی خدایــی فعــال حقــوق بشــر زندانــی شــدند.

ــت  ــده اس ــی آم ــاالن مدن ــه فع ــمتی از نام در قس
کــه »مهــدی خدایــی، فعــال حقــوق بشــر پنجمیــن 
ســال زنــدان خــود را ســپری می کنــد. آقــای 
بازداشــت های  بازمانــدگان  معــدود  از  خدایــی 
گســترده مدافعــان حقــوق بشــر پــس از اعتراضــات 
ــت  ــران اس ــوری در ای ــت جمه ــن دوره ریاس دهمی
ــدات  ــق معاه ــه طب ــی ک ــم حفاظت های ــه علی رغ ک

ــا  ــرد. ب ــر می ب ــه س ــدان ب ــان در زن ــود، همچن ــامل او می ش ــری ش ــوق بش حق
ــدی  ــان آزادی مه ــع آرا، زم ــزوم تجمی ــامی و ل ــازات اس ــون مج ــب قان تصوی
خدایــی فــرا رســیده اســت؛ امــا دســتگاه های مربوطــه بــا ســر بــاز زدن از اجرایــی 

ــد«. ــق انداخته ان ــه تعوی ــا آزادی او را ب ــور، عم ــاری کش ــن ج ــردن قوانی ک
ــه  ــوه ی قضایی ــس ق ــتند از ریی ــر هس ــه ٢۶۸ نف ــه ک ــن نام ــدگان ای امضاکنن
خواســته اند کــه بــه مفــاد ســند »حقــوق و مســوولیت افــراد، گروه هــا و 
ــورد  ــن م ــر و آزادی بنیادی ــوق بش ــت از حق ــا و حفاظ ــی، ارتق ــای اجتماع نهاده
وثــوق جامعــه ی جهانــی« کــه بــه امنیــت مدافعــان حقــوق بشــر اشــاره دارد و بــا 
اجــرای قانــون مجــازات اســامی جدیــد و بحــث تعــدد اتهامــات، موجبــات آزادی 
ــی و ســایر مدافعــان حقــوق بشــر بازداشــت شــده در ۱۱ اســفندماه  ــای خدای آق

۱۳۸۸ را فراهــم آورد.
مهــدی خدایــی فعــال حقــوق بشــر از ۱٢ اســفند مــاه ۱۳۸۸ بازداشــت شــده و 
تاکنــون در نــزدان اویــن بــه ســر می بــرد. وی در دو پرونــده جداگانــه بــه 7 ســال 

زنــدان محکــوم شــده اســت.

مادر حسین رونقی ملکی:

 خدابخشی گفت عفو رهبر را قبول ندارم!
در  کــه  وباگ نویســی  ملکــی،  رونقــی  سیدحســین 
ــدان  ــی در زن ــات سیاس ــه اتهام ــا ب ــته بن ــال های گذش س
بــود، بــار دیگــر در روز شــنبه ٩ اســفندماه ۱۳٩۳ بــا 
ــدان  ــه زن ــاب ب ــرا و دادگاه انق ــب« دادس ــه و فری »حیل
ــش  ــه پی ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــده ش ــن بازگردان اوی
تــر بــه او گفتــه شــده بــود بــه علــت آن کــه بیمــاری حــاد 
کلیــوی او »صعــب العــاج« تشــخیص داده شــده، مشــمول 

ــت. ــده اس ــر« ش ــد فط ــری در عی ــو رهب »عف
در فهرســت طوالنــی مشــمولین عفــو عیــد فطــر، بیمــاران صعــب العــاج نیــز از ادامــه حبــس 

معــاف شــده بودنــد.
ــه خدابخشــی  ــه اســت ک ــوز گفت ــه ســحام نی ــی ب ــی ملک ــادر حســین رونق ــا موســوی م زلیخ
معــاون دادســتان بــه او گفتــه اســت کــه »مــن عفــو رهبــری را قبــول نــدارم و حســین را هــر 

ــم«. ــاز می گردان ــدان ب ــه زن ــده ب ــه ش ــور ک ط
مــادر ایــن زندانــی سیاســی گفتــه اســت کــه فرزنــدش از دارو و درمــان در زنــدان محــروم اســت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــری از ســخنان خــود ب ــی رود«. وی دربخــش دیگ ــن م ــدان از دســت م و »در زن
ــد  ــم مانن ــن ه ــرود، م ــر حســین از دســت ب ــت: »اگ ــواده اش گف ــر وی و خان ــه ب ــای رفت ظلم ه
مــادر ســتار بهشــتی هــر کاری از دســتم بــر بیایــد بــرای رســوا کــردن ظالمــان انجــام خواهــد 

داد و ایــن بــرای حکومــت هزینــه بســیاری خواهــد داشــت«.
ــذا زده  ــه اعتصــاب غ ــن دســت ب ــدون اطــاع م ــت: »حســین ب ــن گف ــم موســوی همچنی خان
ــرای وی ضررهــای جســمی  ــم اعتصــاب غــذا او را خواهــد کشــت و ب اســت، چــون مــن می دان
ــودم کــه اگــر داخــل  ــرای جلوگیــری از اعتصــاب غــذای او گفتــه ب بســیاری خواهــد داشــت. ب
زنــدان اعتصــاب غــذا کنــی، مــن بیــرون از زنــدان پــا بــه پــای تــو اعتصــاب غــذا خواهــم کــرد«.

مــادر حســین رونقــی ملکــی ضمــن تشــکر از ســازمان ها و فعــاالن حقــوق بشــر بــرای کمــک بــه 
فرزنــد خویــش اعــام کــرده کــه از تمــام ســازمان های حقــوق بشــری می خواهــد بــرای نجــات 

جــان فرزنــدش بــه او کمــک کننــد.

محمدرضا پورشجری به یک سال زندان و دو سال تبعید محکوم شد
ــه اتهــام اقــدام علیــه امنیــت ملــی و  محمدرضــا پورشــجری وباگ نویــس زندانــی، در پرونــده ای جدیــد در دادگاه انقــاب کــرج ب
لیــغ علیــه نظــام بــه یــک ســال زنــدان، دو ســال تبعیــد و چهــار میلیــون تومــان جریمــه نقــدی محکــوم شــد. بــه گــزارش رادیــو 
فــردا، فرزنــد ایــن وباگ نویــس منتقــد حکومــت ایــران در صفحــه فیس بــوک خــود نوشــته کــه آقــای پورشــجری بــا »غیرقانونــی« 

خوانــدن اتهامــات خــود، حکــم دادگاه را امضــا نکــرده اســت.
محمدرضــا پورشــجری کــه اول شــهریورماه گذشــته بــا پایــان دوران محکومیــت چهــار ســاله خــود از زنــدان آزاد شــده بــود، ۳۸ روز 

بعــد مجــدداً بازداشــت شــد و از آن زمــان تاکنــون در زنــدان مرکــزی کــرج نگهــداری می شــود.

حقوق ما

صفحه 2/ شامره هفتم



گزارش

هجــده مــاه پــس از تاســیس ســازمان ملــل متحــد در شــکل کنونــی آن و مشــخصا در 
دهــم دســامبر ۱٩4۶ کمیســیون حقــوق بشــر بــه عنــوان زیرمجموعــه ای از شــورای 
اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل تاســیس شــد. در قــدم نخســت، ایــن کمیســیون 
وظیفــه داشــت تــا قوانیــن حقــوق بشــر را تدویــن کــرده و در قالــب کنوانســیون های 
ــه طــول  ــا ســال ۱٩۶۶ ب ــه کــه ت ــن مرحل ــه کنــد. پــس از ای ــی و سیاســی ارای مدن
ــوق  ــض حق ــا نق ــد ت ــی تشــکیل ش ــای مختلف ــا و زیرمجموعه ه ــد، کارگروه ه انجامی
ــه عنــوان مشــاور کمــک کنــد  بشــر در کشــورهای مختلــف را زیــر نظــر گرفتــه و ب
تــا وضعیــت حقــوق بشــر بــه خصــوص در کشــورهایی کــه ناقــض آن هســتند، ارتقــا 
ــد. مهم تریــن اقداماتــی کــه در تاریــخ شــصت ســاله فعالیــت کمیســیون حقــوق  یاب
ــی حقــوق بشــر در ســال  ــل صــورت گرفــت، تهیــه اعامیــه جهان بشــر ســازمان مل
۱٩4۸، تهیــه و تصویــب میثــاق حقــوق مدنــی ـ سیاســی و میثــاق حقــوق اقتصــادی 
ـ فرهنگــی در ســال ۱٩۶۶ و همچنیــن طــرح اعامیــه حــق توســعه در ســال ۱٩۸۶ 

بــود.
بــا ایــن حــال اشــکاالت متعــددی در نحــوه فعالیــت ایــن کمیســیون وجــود داشــت. 
ــه کمیســیون حقــوق بشــر وارد می شــد اینکــه  از جملــه مهم تریــن انتقاداتــی کــه ب
ــه شــکل انتخابــی و  ــا کشــورها و موضــوع حقــوق بشــر در آنهــا ب بســیاری اوقــات ب
ــا بســیاری از  ــود ت ــث شــده ب ــر باع ــن ام ــه ای ــرد ک بعضــا ســلیقه ای برخــورد می ک
کشــورها از بررســی دقیــق وضعیــت حقــوق بشــر فــرار کننــد. بــه عبــارت دیگــر، در 
ــض  ــه نق ــی ک ــدند در حال ــت نما می ش ــی انگش ــورهای خاص ــع کش ــیاری از مواق بس
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــد. س ــه می ش ــده گرفت ــورها نادی ــایر کش ــر در س ــوق بش حق
ــه وضعیــت حقــوق بشــر در  گزارشــی، یکــی از دالیــل ایــن تبعیــض در رســیدگی ب
کشــورها را وجــود بلوک هــای دفاعــی منطقــه ای و نفــوذ کشــورهای قدرتمنــد ذکــر 

کــرده بــود.

کوفــی عنــان دبیــرکل ســازمان ملــل در آخریــن ســال حضــور خــود در ســازمان ملــل 
ــای  ــه طرح ه ــرد. از جمل ــرح ک ــازمان مط ــن س ــترده را در ای ــی گس ــرح اصاحات ط
ــه آن  ــه ب ــود ک ــار بیشــتر ب ــا اعتب ــد ب ــوق بشــر جدی ــاد حق ــک نه ــاد ی ــان، ایج عن
اولویــت نیــز داده بــود. عنــان معتقــد بــود »کمیســیون حقــوق بشــر ســازمان ملــل راه 
خــود را گــم کــرده و بســیار سیاســی شــده اســت، بــه طــوری کــه ایــن کمیســیون 
بــه مجمعــی تبدیــل شــده کــه در آن ناقضــان حقــوق بشــر بــا توطئــه بــر کار یکدیگــر 
ــود کــه  ســرپوش می گذاشــتند«. دبیــرکل وقــت ســازمان ملــل همچنیــن معتقــد ب
»کمیســیون حقــوق بشــر بــرای احتــرام بــه حقــوق بشــر و ارتقــای آن در جهــان بــه 

عنــوان هــدف اصلــی کــه برایــش تعریــف شــده، کوچــک اســت و کارایــی نــدارد«. 
طــرح عنــان در اجــاس ســران ســال ٢٠٠٥ مــورد موافقــت قــرار گرفــت تــا ســرانجام 
ــت آرا  ــا اکثری ــل در ۱٥ مــارس ٢٠٠۶ قطعنامــه ای را ب مجمــع عمومــی ســازمان مل
بــه تصویــب رســاند کــه بــر اســاس آن »شــورای حقــوق بشــر« تاســیس شــد و جــای 

»کمیســیون حقــوق بشــر«  را گرفــت.
ــرای تمامــی  شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل 47 عضــو دارد و عضویــت در آن ب
کشــورهای زیــر مجموعــه ســازمان ملــل آزاد اســت. اعضــای ایــن شــورا از طریــق رای 
مســتقیم کشــورها انتخــاب شــده و بایــد اکثریــت ٩۶ کشــور از ۱٩۳ عضــو ســازمان 

ملــل را بــرای عضویــت بــا خــود همــراه داشــته باشــند. 
ــی  ــه ای و جغرافیای ــهمیه بندی منطق ــا س ــر ب ــوق بش ــورای حق ــای ش ــاب اعض انتخ
ــای  ــیا، ۶ کرســی اروپ ــا، ۱۳ کرســی آس ــرای آفریق ــرد: ۱۳ کرســی ب صــورت می گی
شــرقی، ۸ کرســی آمریــکای جنوبــی و مرکــزی و 7 کرســی نیــز بــرای اروپــای غربــی 
و ســایر کشــورها در نظــر گرفتــه شــده اســت. عضویــت کشــورها در شــورا نیــز تنهــا 

ــت.  ــر اس ــی امکان پذی ــرای دو دوره متوال ب
ــیس،  ــس از تاس ــود پ ــتین گام خ ــل در نخس ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ش

بررسی دوره ای و جهانی حقوق برش؛ 

چرا و چگونه؟
علی مهتدی

حقوق ما

صفحه 3/ شامره هفتم



گزارش

»بررســی دوره ای و جهانــی حقــوق بشــر« )Universal Periodic Review یــا بــه شــکل 
ــوق بشــر، »واکاوی  ــدف از بررســی دوره ای حق ــرد. ه ــزی ک خاصــه UPR( را پایه ری
وضعیــت حقــوق بشــر در کشــورهای جهــان و میــزان پایبنــدی دولت هــا بــه حقــوق 
بشــر بــر اســاس اطاعــات موثــق و در دوره هــای مشــخص« تعریــف شــده بــه طــوری 
کــه »ایــن بررســی  بــه شــکل فراگیــر و بــر اســاس اصــل برابــری و مســاوات میــان 
تمامــی کشــورها« صــورت پذیــرد. ســاز و کار بررســی دوره ای حقــوق بشــر در تاریــخ 

۱۸ جــوالی ٢٠٠7 بــه تصویــب شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل رســید.

• بررسی دوره ای حقوق بشر چیست؟
یوپــی آر در واقــع بررســی وضعیــت حقــوق بشــر در تمامــی ۱٩۳ عضــو ســازمان ملــل 
اســت. در ایــن بررســی، وضعیــت حقــوق بشــر در کشــورها هــر چهــار ســال یــک بــار 
ــرای  ــی ب ــان، توصیه های ــه و در پای ــرار گرفت ــورد واکاوی ق ــا م ــر اعض ــرف دیگ از ط
افزایــش ســطح حقــوق بشــر در آن کشــور ارایــه می شــود. کشــورها موظــف هســتند 
کــه هــر چهــار ســال یــک بــار گزارشــی را ارایــه دهنــد تــا نشــان دهــد چــه میــزان 
از توصیه هایــی کــه در دوره قبــل بــه آنهــا شــده را عملــی کرده انــد. فرآینــد بررســی 
دوره ای و جهانــی حقــوق بشــر بــه گونــه ای اســت کــه کشــورهای تحــت بررســی در 
یــک گفت وگــوی تعاملــی و متقابــل در برابــر جامعــه جهانــی بــه طــور کامــل درگیــر 

مباحــث حقــوق بشــری خــود می شــوند. 
ــرده  ــف ک ــه تعری ــن گون ــی آر را ای ــداف یوپ ــل اه ــازمان مل ــوق بشــر س ــورای حق ش

اســت:
ـ بهبود وضعیت حقوق بشر 

ـ پای بندی کشورها به مسوولیت های خود در قبال حقوق بشر
ـ تعیین تحوالت مثبت و چالش های پیش روی دولت ها

ـ افزایــش قــدرت دولت هــا در زمینــه رعایــت حقــوق بشــر از طریــق ارایــه 
فنــی  کمک هــای 

ـ بهبود ارتباط بین دولت ها با سازمان ها و نهادهای حقوق بشری
ـ حمایت از همکاری های صورت گرفته در زمینه حقوق بشر

ـ تشــویق کشــورها بــه همــکاری کامــل بــا شــورای حقــوق بشــر و کمیســاریای عالــی 
حقــوق بشــر ســازمان ملــل

ــه  ــروه کاری ک ــس گ ــل و ریی ــازمان مل ــش در س ــده مراک ــکی نماین ــد لولیش محم
ــا  ــه ای ب ــت در مصاحب ــده داش ــر عه ــی آر را ب ــرح یوپ ــن ط ــه و تدوی ــوولیت تهی مس
ــاز و کار  ــر، س ــوق بش ــی دوره ای حق ــت: »بررس ــوییس اینفو گف ــی س ــگاه اینترنت پای
ــه  ــود در عرص ــای موج ــر راه کاره ــزوده ای ب ــل، ارزش اف ــه در عم ــت ک ــدی اس جدی
ــاز  ــه س ــت ک ــن اس ــی آر ای ــه یوپ ــن نکت ــود. مهم تری ــوب می ش ــر محس ــوق بش حق
ــدار  ــر و پول ــزرگ و فقی ــک و ب ــده و کوچ ــق ش ــورها منطب ــی کش ــر تمام و کارش ب
ــه  ــورت گرفت ــاش ص ــر ت ــه حداکث ــدارد و در نتیج ــی ن ــورها در آن نقش ــودن کش ب
کــه کشــورها در موقعیتــی برابــر از منظــر حقــوق بشــر مــورد بررســی قــرار گیرنــد«.

در نخســتین دوره یوپــی آر کــه در یــک دوره چهــار ســاله از ســال ٢٠٠۸ تــا ٢٠۱٢ 
بــه طــول انجامیــد، پرونــده حقــوق بشــری تمامــی ۱٩۳ کشــور عضــو ســازمان ملــل 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.

• ساز و کار بررسی دوره ای حقوق بشر چگونه است؟
بــرای بررســی وضعیــت حقــوق بشــر در ۱٩۳ کشــور عضــو ســازمان ملــل یــک دوره ی 
چهــار ســاله در نظــر گرفتــه شــده کــه در هــر ســال پرونــده 4۸ کشــور مــورد بررســی 
ــار تشــکیل  ــه ب ــال س ــر س ــل ه ــازمان مل ــوق بشــر س ــورای حق ــرد. ش ــرار می گی ق
ــه دو  ــر جلس ــد. در ه ــول می انجام ــه ط ــه ب ــه دو هفت ــر جلس ــد و ه ــه می ده جلس

ــده ۱۶ کشــور بررســی می شــود. ــه ای، پرون هفت
رونــد کار بدیــن ترتیــب اســت کــه نوبــت کشــورها بــرای بررســی پرونــده حقوق بشــر 
آنهــا در دوره ی چهــار ســاله اول بــه صــورت قرعه کشــی مشــخص شــد و پــس از آن در 

دوره هــای بعــدی بــر اســاس نوبــت آنهــا در دوره ی نخســت ترتیب بنــدی می شــود. 
ــر  ــروه گزارش گ ــک گ ــدا ی ــور در ابت ــر کش ــر ه ــوق بش ــده حق ــی پرون ــرای بررس ب
ــه »تروییــکا« )گــروه  شــامل ســه کشــور از اعضــای شــورای حقــوق بشــر موســوم ب
ــر اســاس گروه هــای  ــکا ب ــی آر( انتخــاب می شــوند. انتخــاب اعضــای ترویی کاری یوپ
ــده اش  ــه پرون ــوری ک ــرد. کش ــورت می گی ــه ص ــد قرع ــا قی ــی و ب ــف جغرافیای مختل
ــود  ــه خ ــکا را از منطق ــای ترویی ــی از اعض ــد یک ــود، می توان ــی ش ــت بررس ــرار اس ق
ــران  ــی از گزارش گ ــا یک ــار ب ــک ب ــط ی ــه فق ــق را دارد ک ــن ح ــد و ای ــاب کن انتخ
ــی عضــو تروییــکا مخالفــت کنــد. در عیــن حــال اعضــای تروییــکا نیــز پــس  انتخاب

ــروه کاری  ــن گ ــکاری در ای ــی از هم ــچ محدودیت ــدون هی ــد ب ــاب می توانن از انتخ
ــد.  انصــراف دهن

ــوی  ــرای انجــام گفت وگ ــورد بررســی را ب ــه کشــور م ــن اســت ک ــکا ای ــش ترویی نق
تعاملــی بــا دیگــر اعضــا آمــاده کنــد، بدیــن ترتیــب کــه اعضــای تروییــکا ســواالت و 
موضوعاتــی کــه قــرار اســت بــا کشــور مــورد بررســی طــرح شــود را گــردآوری کــرده 
ــال ســواالت و  ــکا در انتق ــد. اعضــای ترویی ــدام می کنن ــا اق ــال آنه ــه انتق و نســبت ب
ــا وظیفــه انتقــال را انجــام  ــه نظــری نداشــته و صرف ــه هیچ گون موضوعــات حــق ارای

می دهنــد.
هــر کشــوری کــه مایــل بــه طــرح ســوال از کشــور مــورد بررســی باشــد بایــد ســواالت 
خــود را بــه تروییــکا ارایــه کنــد تــا از ایــن طریــق بــه دبیرخانــه شــورای حقــوق بشــر 
ــروه  ــت گ ــروع نشس ــل از ش ــر ده روز قب ــد حداکث ــواالت بای ــن س ــردد. ای ــال گ ارس
کاری، بــه کشــور مــورد بررســی منتقــل شــود. پــس از آن گــروه تروییــکا ســواالت و 
موضوعــات را بــر اســاس محتــوا دســته بندی کــرده و میــان 47 عضــو شــورای حقــوق 

بشــر و کشــورهای ناظــر توزیــع می کنــد. 
ــه ســواالت مطــرح شــده را  ــد پاســخ های خــود ب کشــور مــورد بررســی نیــز می توان
ــا در جلســه بررســی وضعیــت حقــوق بشــر خــود  ــه کــرده ی ــکا ارای ــق ترویی از طری

آنهــا را مطــرح کنــد. 
از آن جایــی کــه مــدت زمــان بررســی پرونــده هــر کشــور در یوپی آر تنها ســه ســاعت 
ــی  ــی دارد. گــزارش کل ــرای هــر کشــور محدودیت های ــه شــده ب اســت، گــزارش  ارای
مربــوط بــه هــر کشــور بدیــن ترتیــب تهیــه می شــود کــه کشــور مــورد بررســی یــک 
گــزارش بیســت صفحــه ای آمــاده می کنــد کــه در آن تاش هــا و دســتاوردهایش در 
رعایــت حقــوق بشــر، مشــکات پیــش رو، اهدافــش بــرای آینــده و انتظــارش از دیگــر 
کشــورها بــرای کمــک را ذکــر کــرده اســت. کمیســاریای حقــوق بشــر نیــز گزارشــی 
حداکثــر ده صفحــه ای در مــورد ســاز و کار حقــوق بشــر در کشــور مــورد بررســی و 
ــد. گــزارش ســوم توســط  ــه می کن ــن کشــور ارای ــه ای ــه ب توصیه هــای صــورت گرفت
نهادهــا و ســازمان های غیــر دولتــی و فعــال در زمینــه حقــوق بشــر تهیــه می شــود.

پــس از پایــان ایــن جلســه ســه ســاعته، اعضــای تروییــکا صــورت جلســه، نتایــج و 
توصیه هایــی کــه بــه کشــور مــورد بررســی شــده را بــه شــورای حقــوق بشــر ارایــه 
می دهنــد و ایــن شــورا جلســه ای یــک ســاعته را بــا کشــور مزبــور برگــزار کــرده تــا 

گــزارش نهایــی را مــورد بررســی قــرار دهــد.
در اینجــا ایــن ســوال مطــرح می شــود کــه آیــا یوپــی آر راه کاری هــم بــرای پیگیــری 
ــه اجــرای آنهــا در  ــزم کــردن کشــور مــورد نظــر ب توصیه هــای صــورت گرفتــه و مل

اختیــار دارد؟
محمــد لولیشــکی در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت: »برخــی معتقــد بودنــد در رونــد 
تصمیم گیــری و بررســی گــزارش نهایــی، کشــور مــورد بررســی نبایــد نقشــی داشــته 
باشــد. برخــی دیگــر مخالــف بــوده و خواســتار حضــور کشــور مزبــور بــه عنــوان یــک 
طــرف بودنــد و اینجــا بحــث راه کارهــای اجرایــی مطــرح شــد. راه حــل میانــه ای کــه 
ــه کشــور  ــواردی ک ــم م ــه دارد ه ــکا وظیف ــه ترویی ــن اســت ک ــم ای ــدا کردی ــا پی م
ــه  ــواردی ک ــم م ــد و ه ــر کن ــود ذک ــزارش خ ــرده را در گ ــول ک ــی قب ــورد بررس م
مــورد قبــول آن نبــوده و در نهایــت آنهــا را بــه اطــاع شــورای حقــوق بشــر برســاند. 
ــه  ــرای پیگیــری موضــوع دارد و ب ــی ب ــه خــود ابزارهای ــه نوب شــورای حقــوق بشــر ب
عنــوان مثــال اگــر کشــوری ملــزم شــود کــه سیســتم قضایــی خــود را اصــاح کنــد، 
بایــد گزارشــی را ظــرف یــک ســال از میــزان اصاحــات اعمــال شــده ارایــه دهــد«.

• موضع ایران در قبال یوپی آر
دولــت ایــران کــه در زمــان فعالیــت کمیســیون حقــوق بشــر انتقــادات زیــادی بــه آن 
داشــته و فعالیــت آن را بی طرفانــه نمی دانســت، شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل 

را جــدی تلقــی کــرده و حضــوری فعــال در جلســات آن دارد. 
ــران در  ــوه قضاییــه و نماینــده ای ــی دبیــر ســتاد حقــوق بشــر ق محمدجــواد الریجان
اجاس هــای جهانــی در مصاحبــه ای کــه آذرمــاه ٩۳ منتشــر شــد گفــت: » جمهــوری 
ــزم  ــا مکانی ــی آر تنه ــی آر ســرمایه گذاری جــدی دارد چــون یوپ ــاره یوپ اســامی درب
ســازمان ملــل اســت کــه حقــوق بشــر همــه کشــورها را بــه طــور مســاوی در منظــر 

ــد«. ــرار می ده ــوم ق عم
ــه ی خــود  ــورد عاق ــی آر را م ــژه یوپ ــوری اســامی در شــرایطی ســاز و کار وی جمه
می دانــد کــه بــا هیــچ مکانیــزم دیگــری بــرای نظــارت بــر وضعیــت حقــوق بشــر در 
ایــران موافقــت نکــرده و از ســال ٢٠٠٥ اجــازه ورود گزارش گــران مختلــف ســازمان 

ملــل و دیگــر نهادهــای جهانــی بــه ایــران را نــداده اســت. 

حقوق ما

صفحه 4/ شامره هفتم



دیدگاه

ــی آر،  ــامل یوپ ــا ش ــن مکانیزم ه ــت. ای ــودار اس ــزم برخ ــه مکانی ــل از س ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ش
معاهــدات و گزارشــگر ویــژه اســت. جلســات یوپــی آر، هــر 4 ســال و نیــم یک بــار برگــزار می شــود. یوپــی آر 
ــورت  ــا در ص ــرد ی ــا نمی پذی ــات را ی ــن جلس ــده در ای ــرح ش ــنهادهای مط ــته ها و پیش ــز، خواس ــران نی ای
ــنهاد،  ــوع ۱۸٠ پیش ــران از مجم ــی آر، ای ــته جلســه یوپ ــد. در دور گذش ــی نمی کن ــا را اجرای ــرش، آن ه پذی
ــه مرحلــه عمــل و اجــرا  ۱٢۶ پیشــنهاد را پذیرفــت. امــا در عمــل شــاید تنهــا بتــوان گفــت ٢ پیشــنهاد ب
رســیده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن امــکان وجــود دارد کــه در صــورت عــدم تعهــد بــه پیشــنهادهای پذیرفتــه 
شــده، آن  را مطــرح و مــورد پیگیــری قــرار داد. هــر چنــد یوپــی آر نســبت بــه دو مکانیــزم دیگــر، از امکانــات 
کمتــری برخــوردار اســت. از یــک ســو جهان شــمول اســت؛ نقریبــا تمــام کشــورها، در دور اول یــا دور دوم 
جلســات یوپــی آر شــرکت کرده انــد و همــه بــا پیوســتن بــه آن موافــق بوده انــد. امــا کارآیــی آن نســبت بــه 

دو ســاز و کار دیگــر کمتــر اســت.
معاهده هــا از ســاز و کارهــای دیگــر شــورای حقــوق بشــر اســت. در معاهــده، طرفیــن کشــورها- بــا یکدیگــر 
ــران،  ــه آن هــا را تشــکیل می دهنــد. ای ــی می رســند و کمیته هــای مربوطــه جهــت دســت یابی ب ــه توافقات ب
ــی و سیاســی و  ــوق مدن ــاق حق ــود؛ میث ــته ب ــی پیوس ــاق بین الملل ــه دو میث ــال ٥7، ب ــاب س ــش از انق پی
ــه  ــوط ب ــای مرب ــران در کمیته ه ــده ای ــرا پرون ــه اخی ــی. ک ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــاق حق میث
میثــاق حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. پــس از انقــاب ســال 
۱۳٥7، جمهــوری اســامی ایــران، بــه معاهــده حقــوق کــودک و همچنیــن معاهــده حقــوق افــراد معلــول، 

پیوســت. پیــش از نیــز بــه عضویــت کنوانســیون رفــع تمــام اشــکال تبعیــض درآمــده بــود. 
ــا  ــی آر ام ــده بســتان های سیاســی میــان دولت هــا عمــل می کنــد.  در یوپ ــر اســاس ب مکانیــزم معاده هــا، ب
کارشناســان حقــوق بشــر بــه بررســی مســایل می پردازنــد و پیشــنهادهای خودشــان را بــه کشــورها ارایــه 
می دهنــد. جمهــوری اســامی مکانیــزم یوپــی آر و در مرتبــه بعــد، مکانیــزم معاهده هــا را ترجیــح می دهــد. 
ــد و  ــران می رون ــارج از ای ــه خ ــوری اســامی ب ــدگان جمه ــزم، نماین ــن دو مکانی ــن ای ــا پذیرفت ــه ب چــرا ک

ادعاهایــی غیــر واقعــی را مطــرح می کننــد. 
امــا در مکانیــزم گزارش گــری، الزم اســت تــا نماینــده ای از شــورای حقــوق بشــر بــا عنــوان گزارش گــر بــه 
ــا  ــژه از ســال ٢٠٠٥ ت ــرود. امــری کــه جمهــوری اســامی آن را نپذیرفتــه اســت. گزارش گــران وی ــران ب ای
کنــون اجــازه ورود بــه ایــران را پیــدا نکرده انــد. مکانیــزم گزارش گــری نیــز دو نــوع اســت. گزارشــگر ویــژه 
کشــوری و گزارش گــر ویــژه موضوعــی. گزارش گرهــای ویــژه موضوعــی نیــز دو دســته را شــامل می شــود؛ 
ــی.  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــوق اجتماع ــژه حق ــر وی ــی و گزارش گ ــی و سیاس ــوق مدن ــژه حق ــر وی گزارش گ
ــود،  ــی نمی ش ــان بررس ــض آزادی بی ــدام و نق ــکنجه، اع ــر ش ــواردی نظی ــه م ــا ک ــته دوم از آن ج در دس
ــر  ــایلی نظی ــته، مس ــن دس ــود دارد.  در ای ــامی وج ــوری اس ــوی جمه ــتری از س ــرش بیش ــال پذی احتم
بهداشــت، مســکن و آمــوزش مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ایــران نیــز اخیــرا عنــوان کــرده کــه بــه زودی 
ــن  ــکن، آخری ــژه مس ــر وی ــوند. گزارش گ ــران ش ــی وارد ای ــژه موضوع ــر وی ــا دو گزارش گ ــد ت ــازه می ده اج

ــران پیــدا کــرد.  ــه ای ــود کــه اجــازه ورود ب ــژه ای ب گزارش گــر وی
ــدا  ــران را پی ــه ای ــازه ورود ب ــون اج ــا کن ــران، ت ــوص ای ــوری در خص ــژه کش ــر وی ــهید، گزارش گ ــد ش احم
نکــرده اســت. چــرا کــه ســفر او بــه ایــران قطعــا هزینــه زیــادی بــرای جمهــوری اســامی خواهــد داشــت. 
ــادی  ــای زی ــدارک الزم، حقیقت ه ــناد و م ــدان اس ــران و در فق ــارج از ای ــای او در خ ــی ها و تحقیق ه بررس
را در زمینــه مســایل حقــوق بشــر ایــران در ســطح جهانــی مطــرح کــرده اســت، تحقیقاتــی کــه در صــورت 

ــود.  ــد ب ــز خواه ــات بیشــتر، گســترده تر نی ــه امکان ــران و دست رســی ب ــه ای ســفر او ب
ــر و  ــام نب ــا  ن ــن ی ــرمنده ک ــر و ش ــام بب ــا ن ــد: »ی ــه می گوی ــت ک ــهوری اس ــعار مش ــل ش ــازمان مل در س
ــه  ــژه منصــوب می شــود، ب ــرای یــک کشــور، گزارش گــر وی ــی کــه ب ــن وصــف زمان ــا ای شــرمنده نکــن.« ب

ــت.  ــردن اوس ــار ک ــردن و شرم س ــام ب ــای ن معن

گزارش گر ویژه؛
 شرم ساری ایران
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شــورای حقــوق بشــر، نهــادی سیاســی اســت و کشــورهای 
ــود،  ــی خ ــای سیاس ــه جهت گیری ه ــا ب ــز بن ــو آن نی عض
ــوق  ــض حق ــرار دادن کشــورهای ناق ــرای تحــت فشــار ق ب
ــن وجــود  ــا ای ــد. ب ــی از خــود نشــان نمی دهن بشــر، تمایل
ــته های  ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ــر، ب ــوق بش ــاالن حق فع
خــود، بــا کشــورهایی کــه در زمینــه حقــوق بشــر مواضــع 
از  تــا  می کننــد  همــکاری  انــد  داشــته  اصولی تــری 
ــکات و  ــه مش ــر متوج ــوق بش ــورای حق ــق ش ــن طری ای

نارســایی های موجــود در ایــران شــود.
مطــرح شــدن مــوارد نقــض حقــوق بشــر در ایــران، و ارایــه 
ــیاری  ــت بس ــودی از اهمی ــه خ ــران، ب ــه ای ــنهادها ب پیش
برخــودار استمســاله ای کــه نشــان می دهــد  جامعــه جهانــی 
بــه مســایل حقــوق بشــر در ایــران بــی توجــه نیســت و از 
ســوی دیگــر دولــت ایــران هــم نمــی توانــد ادعــا کنــد کــه 
همــه چیــز امــن و امــان اســت و ایــران از نظــر حقــوق بشــر 
ــتاد  ــا س ــران و خصوص ــت ای ــاوه دول ــدارد. بع ــکلی ن مش
حقــوق بشــر قــوه قضاییــه- دائمــا مدعــی اســتقبال ایــران از 
بررســی دوره ای و جهانــی حقــوق بشــر )یــو پــی آر( بــوده  
ــو  ــده در ی ــرح ش ــت ها ی مط ــول درخواس ــدم قب ــت. ع اس
پــی آر از ســوی ایــران، اثبــات دروغگویــی مدعیــان اســت. 
ــول  ــران، در ط ــور ای ــر در ام ــوق بش ــژه حق ــگر وی گزارش
چنــد ســال گذشــته و بــا وجــود تمــام مشــکات پیــش رو، 
توانســت اســتدالل محکــم و متقنــی در مــورد نقــض دائــم 
ــر  ــای دکت ــاوه آق ــد. بع ــه ده ــران ارائ ــر در ای ــوق بش حق
ــان  ــی خــود، موجــب رواج گفتم ــرد اصول ــا عملک شــهید ب
حقــوق بشــری در ســطح جامعــه مدنــی در ایــران شــد.  از 
ایــن نظــر، گزارشــگر حقــوق بشــر جــدای از دســتاوردهایی 
حقوقــی اش، توانســت جامعــه ایــران را از ایــن نظــر تقویــت 
ــت  ــت دول ــم توانس ــی ه ــر سیاس ــن از نظ ــد. همچنی کن
ــا در مــورد وضعیــت حقــوق بشــر در  ــد ت ــران را وادارکن ای
ــوارد  ــه در بیشــتر م ــه البت ــد، ک ــری کن ــران موضــع گی ای
ــران  ــت ای ــال دول ــود. ح ــی ب ــا انفعال ــع گیری ه ــن موض ای
متوجــه شــده کــه نقــض حقــوق بشــر، هزینــه سیاســی دارد 
و منجــر بــه آبروریــزی بیــن المللــی مــی شــود. ایــن اســت 
کــه بــا وجــود سیاســتهای ضــد حقــوق بشــر حاکمیــت، فکر 
میکنــم برخی هــا در داخــل حکومــت متوجــه شــده انــد کــه 
کــه بهتــر اســت وضعیــت حقــوق بشــر را بهبــود بخشــند. 
ــهید در  ــر ش ــای دکت ــا و مصاحبه ه ــد گزارش ه ــی تردی ب
ــه کــردن حقــوق بشــر در گفتمــان سیاســی و  ــر نهادین ام

ــوده اســت. ــر ب اجتماعــی ایرانیــان بســیار موث

یوپی آر ایران؛
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دیدگاه

ــا توجــه بــه نقــض حقوق بشــر در ایــران کــه بــه شــکل روزانــه و در همــه  ب
ــژه  ــر وی ــه گزارش گ ــی ک ــه گزارش های ــه ب ــا توج ــد و ب ــاد رخ می ده ابع
ایــران، احمــد شــهید، تهیــه کــرده، ایــن انتظــار وجــود دارد کشــورها بــا دقت 
بیشــتری مســایل مربــوط بــه ایــران را دنبــال کننــد و تقاضاهــای مشــخصی 
ــی  ــان البی های ــند. هم زم ــته باش ــران داش ــت از ای ــن وضعی ــود ای ــرای بهب ب
هــم از طــرف برخــی کشــورها، ارگان هــا و فعــاالن مدنــی و حقوق بشــری در 
حــال انجــام اســت تــا ایــن کشــورها قــادر بــه تاثیرگــذاری بــر ایــن عرصــه 

ــد.  ــدا کن ــود پی ــران بهب باشــند و وضعیــت حقوق بشــر در ای
بــر اســاس آخریــن جمع بندی هــا  در مــاه اکتبــر، حــدود ۱٠۸ کشــور 
پرســیده اند.  را  سوال های شــان  و  کــرده  ارائــه  را  خــود  پیشــنهادهای 
امیدواریــم کــه جمهوری اســامی بعــد از بررســی ایــن ســوال ها و پیشــنهادها، 
ــه  ــد ب ــاش کن ــن حــال ت ــده ای  داشــته باشــد و در عی پاســخ های قانع کنن

ــد.  ــت کن ــور حرک ــر در کش ــت حقوق بش ــای وضعی ــمت ارتق س
ــای احمــد شــهید  ــاره آق ــژه اســت. درب ــر وی مســاله دیگــر مســاله گزارش گ
نظــرات مختلفــی وجــود دارد عــده ای موافــق حضــور وی بــه عنــوان 
ــه  ــن نشســت مجموع ــف. در همی ــده ای مخال ــژه هســتند و ع ــر وی گزارش گ
ــه عنــوان گزارش گــر  ــه حضــور احمــد شــهید ب ــاره نیــاز ب مــا گزارشــی درب
ویــژه تهیــه و ارائــه کــرده اســت. در یــک دیــدگاه کلــی حضــور احمــد شــهید 
ــاره  ــی درب ــدارک مختلف ــناد و م ــع آوری اس ــه جم ــق ب ــوده. او موف ــر ب موث
ــراد و  ــا اف ــه ب ــا مصاحب ــه ب ــی ک ــده. مدارک ــران ش ــر در ای ــض حقوق بش نق
فعــاالن مختلــف بــا ســفر بــه نقــاط مختلــف دنیــا و جمــع اوری شــده و بــه 
ــمی  ــع رس ــک مرج ــط ی ــر توس ــض حقوق بش ــای نق ــب پرونده ه ــن ترتی ای

جمــع آوری می شــوند. 
ــه  ــکان مســافرت او ب ــدم ام ــاید ع ــد شــهید ش ــزرگ کار احم ــص ب ــک نق ی
ــن  ــق ای ــرای تحق ــن اش توســط جمهوری اســامی باشــد. ب ــران و نپذیرفت ای
مســاله عــاوه بــر فشــار نهادهــا مدنــی در ایــران نیــاز داریــم کــه نهادهــای 
مدنــی خــارج از کشــور و همچنیــن دیگــر کشــورها تــاش کننــد کــه ایــران 
احمــد شــهید را بــه عنــوان گزارش گــر ویــژه پذیرفتــه و امــکان ســفر او بــه 

داخــل کشــور را فراهــم کنــد. 
ــه  فرامــوش نکنیــم کــه شــاید نتــوان تاثیــر فعالیت هــای احمــد شــهید را ب
شــکل آنــی دیــد امــا نمی تــوان از برخــی اثرگذاری هــا هــم غافــل شــد. مثــا 
ــرای  ــه ب ــا مکاتب ــان نوشــته ی ــاره وضعیــت برخــی زندانی ــی کــه درب نامه های
ــه  ــوده. گرچ ــر ب ــا موث ــه این ه ــه هم ــراد ک ــی اف ــدام برخ ــری از اع جلوگی

ــر داشــته.  ــه تاثی ــن زمین ــم در ای ــی ه فشــارهای بین الملل
ــکاتی در  ــروز مش ــث ب ــه باع ــی گرچ ــت اجرای ــود ضمان ــر نب ــوی دیگ از س
ــوان  ــا نمی ت ــده، ام ــران ش ــر در ای ــض حقوق بش ــت نق ــه وضعی ــیدگی ب رس
از تاثیرگــذاری ایــن گزارش هــا و ایــن نهادهــا چشــم پوشــید. یــک مقایســه 
ســاده نشــان می دهــد کــه در مــواردی گزارش هــای احمــد شــهید و فشــار 
نهادهــای حقوق بشــری باعــث تغییــر برخــورد جمهوری اســامی شــده 

اســت. 
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ــل،  ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ــری از ش ــوق بش ــاالن حق ــار فع انتظ
برخــورد بــا جمهــوری اســامی در خصــوص مســایل و اتفاقاتــی اســت کــه 
ــه مســاله  ــران اتفــاق می افتــد. اشــاره های کلــی ب ــه صــورت عینــی در ای ب
ــی  ــامی، کاف ــوری اس ــردن جمه ــوم ک ــران و محک ــر ای ــوق بش ــض حق نق
ــول،  ــراد معل ــوق اف ــال در مســاله نقــض حق ــرای مث ــه نظــر نمی رســد. ب ب
خواســته هایی مشــخص مطــرح شــده اســت؛ اصــاح قانــون داخلــی 
حمایــت از حقــوق معلولیــن و عمــل بــه کنوانســیون حقــوق افــراد معلــول  
از جملــه ایــن خواسته هاســت. اســناد زیــادی از مــوارد نقــض حقــوق بشــر 
و عــدم پای بنــدی ایــران بــه توصیه هــای پذیرفتــه شــده در ایــن خصــوص 
ــوان  ــه عن ــن مســاله را ب ــران، همی ــی آر ای ــن وجــود یوپ ــا ای وجــود دارد. ب
ــا شــورای حقــوق بشــر در  ــوارد همــکاری جمهــوری اســامی ب یکــی از م
در گــزارش امســال خــود ذکــر کــرده اســت. مســاله ای کــه خنــده دار اســت 
ــرش کنوانســیون مربوطــه در  ــا وجــود پذی چــرا کــه جمهــوری اســامی ب
ســال ٢٠٠۸ و برخــورداری از یــک قانــون داخلــی در ایــن خصــوص، هیــچ 
ــت  ــرف عضوی ــت. ص ــته اس ــا برنداش ــن توصیه ه ــق ای ــرای تحق ــی ب گام
داشــتن، دلیــل بــر همــکاری محســوب نمی شــود. روح کنوانســیون بایــد از 
ســوی ایــران پدیرفتــه شــود و تعهــد جمهــوری اســامی بــه مرحلــه عمــل 
ــیون ها در  ــرش کنوانس ــر و پذی ــوق بش ــورای حق ــت در ش ــد. عضوی برس
واقــع بــه ابــزاری بــرای پروپاگانــدا تبدیــل شــده. رســیدن بــه ایــن مرحلــه 

ــر تعهــدات صــورت گرفتــه اســت.   نیازمنــد پیگیــری و تاکیــد ب
از آن جــا کــه در حقــوق بین الملــل، ضمانــت اجرایــی وجــود نــدارد، 
ــه نطــر می رســد. هرچنــد وجــود پروتکل هــای  تحقــق ایــن امــر مشــکل ب
ــوق  ــی اهــرم فشــار دانســت. کنوانســیون حق ــوان نوع ــی را شــاید بت الحاق
افــراد معلــول، پروتکلــی الحاقــی دارد کــه جمهــوری اســامی از امضــای آن 
خــودداری کــرده. طبــق ایــن پروتــکل الحاقــی، هــر شــخص معلولــی کــه 
ــد  ــود، می توان ــض ش ــی نق ــکل الحاق ــن پروت ــوق او در کشــور عضــو ای حق
ــرده و  ــه ک ــن کنوانســیون مراجع ــای ای ــه کمیته ه ــه صــورت مســتقیم ب ب
تقاضــای رســیدگی کنــد. بــا عــدم الحــاق ایــران بــه ایــن پروتــکل، چنیــن 

ــود.  ــز در کار نخواهــد ب ســازوکاری نی
ــن کنوانســیون ها، حســن شــهرت جمهــوری  ــه ای ــران ب ــدم تعهــد ای ــا ع ب
اســامی از بیــن مــی رود و ایــن بــه منزلــه نوعــی فشــار سیاســی اســت. هــر 
ــری   ــوق بش ــاالن حق ــران و فع ــش کنش گ ــزی نق ــر چی ــش از ه ــد بی چن
ــوراد  ــوص م ــق در خص ــی و تحقی ــت دارد. بررس ــوص اهمی ــن خص در ای
نقــض حقــوق بشــر و اطاع رســانی و مطــرح کــردن ان هــا می توانــد جــای 
ــژه  ــر وی ــد. حضــور گزارش گ ــر کن ــا حــدی پ ــی را ت ــت اجرای ــی ضمان خال
در خصــوص حقــوق بشــر ایــران نیــز تاثیــرات مثبــت زیــادی در انتقــال و 
ــوراد نقــض حقــوق بشــر در جمهــوری اســامی داشــته.  مطــرح کــردن م

ایــن صداهــا نبایــد خامــوش شــوند.

صداهایی که نباید خاموش شوند
مهری جعفری /  وکیل و مدافع حقوق برش

حقوق ما
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جلســات حقــوق بشــر ســازمان ملــل، موقعیــت خوبــی 
بــرای صحبــت کــردن پیرامــون نقــض حقــوق بشــر در 
ــت.  در  ــان اس ــوق بهایی ــض حق ــه نق ــران و از جمل ای
ایــن شــورا امــا ضمانــت اجرایــی وجــود نــدارد و شــورا 
یــا دولت هــا بــه صــورت جداگانــه ایــن امــکان را دارنــد 
تــا نگرانی هــای خــود را بیــان کــرده و در صــورت عــدم 
دســت یابی بــه نتیجــه، بــه مرحلــه تصویــب قطع نامــه 
بــه عنــوان یــک اهــرم فشــار، برســند. هرچنــد 
حساســیت جمهــوری اســامی نســبت بــه انتقادهــا از 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــران را می ت ــوق بشــر در ای نقــض حق

یــک اهــرم فشــار دانســت. 
در حــال حاضــر، ایــران بــا وجــود رد گزارش گــر 
ویــژه و عــدم پای بنــدی بــه معاهــدات، مکانیــزم 
ــره  ــرای مذاک ــن راه ب ــول و بهتری ــل قب ــی آر را قاب یوپ
ــا  ــود م ــن وج ــا ای ــد. ب ــر می دان ــوق بش ــوزه حق در ح
در جلســات ایــن شــورا کــه در ژنــو در حــال برگــزاری 
پیشــنهادهای  از  هیچ یــک  کــه  می بینیــم  اســت، 
پدیرفتــه شــده از ســوی ایــران در طــول چهــار ســال 
و نیــم گذشــته، محقــق نشــده اســت. در عیــن حــال 
ایــن امیــدواری نیــز وجــود دارد کــه توصیه هــا و 
ــن شــورا  ــر ای ــاه اکتب پیشــنهادهایی کــه در جلســه م
ــی  ــه، گام ــرار گرفت ــران ق ــرش ای ــورد پذی مطــرح و م
رو بــه جلــو در جهــت کاهــش نقــض حقــوق بشــر در 
ــران  ــوی ای ــا از س ــن توصیه ه ــول ای ــد. قب ــران باش ای
نشــان می دهــد کــه آن هــا مســاله نقــض حقــوق بشــر 

ــد.  ــد می کنن ــامی را تایی ــوری اس در جمه
واقعیــت ایــن اســت کــه توجــه جامعــه جهانــی 
ــن  ــق ای ــران، از طری ــر در ای ــوق بش ــض حق ــه نق ب
ــت. در  ــوده اس ــزار ب ــده و تاثیرگ ــب ش ــا جل مکانیزم ه
ــش از ٢٠٠  ــال ٥7، بی ــاب س ــای انق ــتین روزه نخس
بهایــی در ایــران تنهــا بــه علــت بهایــی بــودن کشــته 
ــان  ــه بهایی ــود آن ک ــا وج ــر ب ــال حاض ــدند. در ح ش
ــا  ــد ی ــتغال و ... محروم ان ــل، اش ــق تحصی ــران از ح ای
ــا  ــد، ام ــرار می گیرن ــورد شــکنجه ق ــی شــده و م زندان
ــا مســولیت حکومــت  بــه صــورت رســمی و علنــی و ب
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــرا ک ــند. چ ــل نمی رس ــه قت ب
می دانــد در ایــن صــورت بایــد در برابــر وجــدان 

باشــد. پاســخ گو  بین المللــی 

یوپی آر:
 تایید نقض حقوق بشر در ایران

دیان عایی- نماینده جامعه جهانی بهاییان

بــرای کشــوری ماننــد ایــران کــه رعایــت حقــوق بشــر در آن از دســتورات کار دولــت حاکــم نیســت؛ یو پــی آر 
ــت  ــردن دول ــور ک ــی در مجب ــش مثبت ــور نســبی نق ــه ط ــد ب ــی می توان ــان بررســی ادواری جهان ــا هم و ی
ــدگان  ــه نماین ــت ک ــن اس ــی آر ای ــتاورد یو پ ــن دس ــد. کم تری ــته باش ــر داش ــوق بش ــت حق ــه رعای ــران ب ای
ایــران هــر چهــار ســال و نیــم یــک بــار در حضــور نماینــدگان بقیــه کشــورهای جهــان قــرار می گیرنــد و 

ــد. ــخ می مانن ــه بی پاس ــران همیش ــه در ای ــوند ک ــواالتی می ش ــه س ــخ گویی ب ــه پاس ــور ب مجب
پرونــده ایــران بــار اول در ســال ۱۳۸۸ چنــد مــاه پــس از انتخابــات و شــکل گیری جنبــش ســبز در نوبــت 
ــی  ــه دلیــل حساســیت موضــوع جنبــش ســبز و رویدادهــای داخل ــرار گرفــت. در اولیــن دوره ب بررســی ق
ــزاری  ــع و برگ ــا تجم ــی ب ــوق بشــری ایران ــاالن سیاســی و حق ــادی از فع ــداد زی ــی؛ تع و حساســیت جهان
نشســت های مختلــف و بــا کمــک نهادهــای مســتقل و مدنــی جوامــع اروپایــی توانســتند مســتندات خــود را 
ارایــه کــرده و گــزارش رســمی ایــران را نقــد و بررســی کننــد و بــه بیــان واقعیــات حاکــم بــر جامعــه ی ایــران 

ــد. در عرصــه ی حقــوق بشــر و برابری هــای اجتماعــی بپردازن
در اولیــن دوره بررســی، ایــران ٢۱٢ پیشــنهاد از ٥۱ کشــور دریافــت کــرد کــه ۱٢۶ پیشــنهاد را پذیرفــت. 
امــا آن چــه کــه مــورد اهمیــت اســت؛ چگونگــی عملکــرد دولــت ایــران پــس از پذیرفتــن پیشنهادهاســت. 
کشــورهای آلمــان، الجزایــر، اســلوونی، آمریــکا، ایتالیــا، اســترالیا، اســتونی، اتریــش، اســلواکی، ارمنســتان، 
ــل، بلژیــک، تاجیکســتان، جمهــوری چــک، چیــن، دانمــارک،  ــزی، ایرلنــد، بنــگادش، بولیــوی، برزی اندون
ــتان،  ــر، قرقیزس ــتان، قط ــیه، قزاقس ــیلی، روس ــودان، ش ــری النکا، س ــوریه، س ــن، س ــوه، ژاپ ــی، زیمباب رومان
ــه،  ــد، نیکاراگوئ ــزی، نیوزیلن ــک، مال ــورگ، مکزی ــتان، لوکزامب ــی، لهس ــان، لیب ــا، لبن ــادا، کوب ــت، کان کوی

ــد. ــران مطــرح کردن ــه ای ــد کــه پیشــنهاداتی را ب ــه کشــورهایی بودن ــد از جمل ــا و هلن ــام، ونزوئ ویتن
در ایــن دوره بحث هــای زیــادی پیرامــون برابــری حقــوق زنــان و مــردان، اعدام هــا، آزادی بیــان و احتــرام 
ــه کــرات عنــوان شــد  ــه حقــوق اقلیت هــای جنســی، مذهبــی و اتنیکــی از ســوی کشــورهای مختلــف ب ب
کــه ایــران بــا برخــی از آن هــا موافقــت کــرد؛ امــا در عمــل در طــول چهــار ســال گذشــته تفــاوت زیــادی 

نتیجه ی اولین نشست یوپی آر در مورد ایران:

اجرای تنها ٥ مورد از 126 پیشنهاد یوپی آر

شیدا جهان بین
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بیــن عملکــرد ایــران قبــل و پــس از قبــول پیشــنهادات بــه چشــم نمی خــورد.
بــرای نمونــه در دور اول یو پــی آر کشــورهای اســتونی، اندونــزی، ایرلنــد، برزیــل، 
ــا در جهــت  ــد ت ــه کردن ــران توصی ــه ای ــام ب ــک و ویتن بنــگادش، شــیلی، مکزی
اصــاح مقــررات تبعیض آمیــز قوانیــن جزایــی و مدنــی و تضمیــن برابــری زنــان 
بــر طبــق قانــون گام بــر دارد. همچنیــن پیشــنهاد شــد جهــت افزایــش مشــارکت 
ــا قوانیــن ملــی  ــان در تمــام ســطوح زندگــی تــاش شــود. ایــران پذیرفــت ت زن
ــت  ــرده و امنی ــگ ک ــان هماهن ــوق زن ــورد حق ــی در م ــدات بین الملل ــا تعه را ب
مدافعــان برابــری جنســیتی را تضمیــن کنــد و دسترســی بــه شناســنامه و ملیــت 
ایرانــی بــرای تمــام کودکانــی کــه از مــادران ایرانــی متولــد شــده اند، بــدون در 

نظــر گرفتــن ملیــت پــدر را فراهــم کنــد.
ــا  ــی ب ــان ایران ــد از ازدواج زن ــودکان متول ــت ک ــاله تابعی ــل مس ــوص ح در خص
ــرف  ــا و ص ــم بحث ه ــه علی رغ ــت ک ــورت گرف ــی ص ــی اقدامات ــردان خارج م
ــده  ــاز هــم مســاله تابعیــت ایــن کــودکان حــل نشــده باقــی مان وقــت بســیار ب
اســت. مدافعــان حقــوق زنــان در ایــران از آزادی برخــوردار نیســتند و مجلــس بــا 
ــان در جامعــه کمــک نمی کنــد،  ــه آزادی زن ــه تنهــا ب تصویــب قوانیــن جدیــد ن

ــد. ــر می کن ــم محدودت ــل ه ــا را از قب ــه آن ه بلک
ــی در  ــی و فارس ــای انگلیس ــه زبان ه ــه ب ــی آر)۱( ک ــمی یوپ ــایت رس در وب س
مــورد پیشــنهادات ارایــه شــده بــه ایــران از ســوی کشــورهای مختلــف توضیحات 

ــه شــده، مشــخص شــده  کاملــی ارای
اســت از ۱٢۶ پیشــنهادی کــه ایــران 
ــل  ــورد عم ــه ۸۱ م ــت، ب آن را پذیرف
نشــده اســت. ۳٠ مــورد تــا حــدودی 
عمــل شــده، ۱٠ مــورد اطاعــات 
کافــی در راســتای بررســی اقدامــات 
اجرایــی دولــت وجــود نــدارد و تنهــا 

ــه ٥ مــورد عمــل شــده اســت. ب
ــار پیداســت،  ــه از آم ــور ک ــان ط هم
نتیجــه ی مطلوبی از پیشــنهادات ارایه 
شــده بــه دســت نیامــده اســت. ادامــه 
اجــرای طــرح ســوادآموزی در ســطح 

ــوادی  ــل بی س ــردن کام ــه کن ک ــرای ریش ــی ب مل
کــه از ســوی کشــور بولیــوی پیشــنهاد شــده بــود، 
ــواد  ــاق م ــا قاچ ــارزه ب ــرای مب ــا ب ــه ی تاش ه ادام
مخــدر کــه از ســوی کشــور تاجیکســتان پیشــنهاد 
ــرای  ــت اج ــه جه ــات ب ــه اقدام ــود، ادام ــده ب ش
ــت  ــب موفقی ــعه و کس ــزاره ای توس ــای ه آرمان ه
ــهیل  ــق تس ــژه از طری ــه وی ــت ب ــرای مل ــاه ب و رف
ــتی  ــات بهداش ــرویس های خدم ــه س ــی ب دسترس
ــتیبانی از کار  ــه پش ــر، ادام ــور قط ــنهادی کش پیش
ــاد  ــکیل نه ــرای تش ــر ب ــوق بش ــی حق ــوای عال ش
ــه موقــع  ملــی حقــوق بشــر و هم چنیــن اجــرای ب

ــود  ــده ب ــان مطــرح ش ــه از ســوی لبن ــوق بشــر ک ــرای حق ــی ب ــرح مل ــک ط ی
ــه  ــاد« ب ــری« و »الح ــداد«، »جادوگ ــدن »ارت ــورد گنجان ــر در م ــد نظ و تجدی
عنــوان جرایــم مســتوجب اعــدام در قوانیــن جدیــد جزایــی کــه از ســوی کشــور 
ــب  ــا تصوی ــران ب ــواردی هســتند کــه ای ــود؛ تنهــا م ــد پیشــنهاد شــده ب نیوزیلن
قوانیــن جدیــد؛ تــاش مثبــت خــود را در زمینــه ی اجــرای پیشــنهادات پذیرفتــه 

شــده نشــان داده اســت.

امــا جایــی کــه ســخن از برابــری حقــوق و لغــو اعــدام و پیوســتن بــه کنوانســیون 
منــع شــکنجه و ایجــاد موقعیــت بــرای بازدید کــردن از ایران توســط گزارشــگران 
ــول  ــا قب ــوری اســامی ی ــت جمه ــد؛ دول ــان می آی ــه می ــل ب ــازمان مل ــژه س وی
نمی کنــد و یــا قبــول کــرده و بــه دســت فراموشــی می ســپارد و در جلســه های 
بعــدی بــا انــکار و عــدم پاســخگویی، بیــان بخشــی از حقیقــت و بــازی بــا کلمــات 

ــرود.  ــا از پاســخ گویی صحیــح طفــره ب ســعی می کنــد ت
دومیــن دوره بررســی ادواری حقــوق بشــر ایــران روز ۳۱ اکتبــر ٢٠۱4 در 
شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد در شــهر ژنــو بــا حضــور نمایندگانــی 
از ۱۱٠ کشــور برگــزار شــد. تعــداد قابــل توجهــی از کشــورها انتقادهــای فراوانــی 
را متوجــه قوانیــن و رویه هــای جمهــوری اســامی کــرده و توصیه هایــی را 
ــال ۳٩  ــرای مث ــد. ب ــه دادن ــران ارای ــر در ای ــوق بش ــت حق ــود وضعی ــت بهب جه
ــای  ــورد اعدام ه ــران در م ــه ای ــف ب ــورهای مختل ــوی کش ــنهاد از س ــورد پیش م
بی شــمار، اعــدام در مــأ عــام، اعــدام کــودکان زیــر ۱۸ ســال و اعــدام افــراد بــا 

ــه مــواد مخــدر ارایــه شــد. جرایــم مربــوط ب
ــوان  ــد، می ت ــرح ش ــف مط ــورهای مختل ــط کش ــه توس ــی ک ــان موضوعات از می
بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: میــزان بــاالی اعدام هــا در ایــران، اعــدام نوجوانــان 
ــاری  ــکنجه و بدرفت ــار، ش ــی و سنگس ــای بدن ــام، مجازات ه ــأ ع ــدام در م و اع
ــی  ــن دادرس ــل و موازی ــه وکی ــی ب ــق دسترس ــت، ح ــت بازداش ــراد تح ــا اف ب
تجمــع،  و  بیــان  آزادی  منصفانــه، 
ــه  ــض علی ــری جنســیتی و تبعی نابراب
اقلیت هــای  علیــه  تبعیــض  زنــان، 
مذهبــی،  و  قومــی  جنســیتی، 
و  وکا  روزنامه نــگاران،  وضعیــت 
مدافعــان حقــوق بشــر و همــکاری بــا 
ســاز و کارهــای اختصاصــی ســازمان 
ملــل از جملــه گزارشــگر ویــژه حقــوق 

ــران. ــر در ای بش
ــران در مجمــوع  هیــأت نمایندگــی ای
ــه  ــا ب ــک ســاعت فرصــت داشــت ت ی
انتقــادات پاســخ دهــد. الریجانــی 
ــه  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــرد ک ــد ک تاکی
ــار  ــت و ب ــد اس ــری اش پایبن ــوق بش ــدات حق تعه
دیگــر اصــل جهان شــمول بــودن حقــوق بشــر 
ــه  ــورهایی ک ــن کش ــرد. او همچنی ــوال ب ــر س را زی
ــد  ــاد کردن ــران انتق ــر در ای ــوق بش ــت حق از وضعی
را متهــم ســاخت کــه دچــار »پیش فرض هــای 
اشــتباه« و »مغالطــه« هســتند. ســپس بــه انتقــاد از 
کشــورهای غربــی پرداخــت کــه بــه اعتقــاد او شــیوه 
ــل  ــر تحمی ــورهای دیگ ــه کش ــی را ب ــی غرب زندگ
ــیله ای  ــوان وس ــه عن ــر را ب ــوق بش ــد و حق می کنن
بــرای حملــه بــه ایــن کشــورها مــورد ســو اســتفاده 

قــرار می دهنــد.
امــا روز سه شــنبه 4 نوامبــر، گــروه ترویــکا شــامل آرژانتیــن، فیلیپیــن و رومانــی 
ــا انتشــار پیش نویســی در ســایت شــورای حقــوق  ــران، ب ــی آر ای در نشســت یو پ
بشــر اعــام کــرد کــه جمهــوری اســامی ایــران تصمیم گیــری پیرامــون پذیــرش 
یــا عــدم پذیــرش توصیه هــا را بــه مــارس ٢٠۱٥ همزمــان بــا نشســت بیســت و 

هشــتم شــورای حقــوق بشــر موکــول کــرده اســت. 

در وب سایت رسمی یوپی آر که به 
زبان های انگلیسی و فارسی در مورد 

پیشنهادات ارایه شده به ایران از سوی 
کشورهای مختلف توضیحات کاملی ارایه 

شده، مشخص شده است از 126 پیشنهادی 
که ایران آن را پذیرفت، به 81 مورد عمل 

نشده است. 30 مورد تا حدودی عمل شده، 
10 مورد اطالعات کافی در راستای بررسی 

اقدامات اجرایی دولت وجود ندارد و تنها به 5 
مورد عمل شده است.

حقوق ما

صفحه 8/ شامره هفتم



گزارش

در روزهــا ی پایانــی ســال ٩۳ و هم زمــان بــا بیســت و هشــتمین نشســت شــورای 
حقــوق بشــر ســازمان ملــل، هیــات جمهــوری اســامی بــه توصیه هایــی کــه ســه 
ــی آر(  ــران )یو پ ــوق بشــر ای ــت حق ــش در جلســه ی ادواری بررســی وضعی ــاه پی م
ــد  ــت احم ــن نشس ــال در ای ــخ داد. در عین ح ــد، پاس ــه ش ــور ارای ــن کش ــه ای ب
شــهید، گزارش گــر ویــژه ی حقــوق بشــر ســازمان ملــل آخریــن گــزارش خــود را از 

وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران ارایــه داد.
ــه  ــرای ۱۳٩ توصی ــه اج ــه ب ــرد ک ــام ک ــت اع ــن نشس ــامی در ای ــوری  اس جمه
از ٢٩۱ توصیــه کشــورهای مختلــف متعهــد خواهــد شــد کــه بیشــتر ایــن 
ــن  ــران همچنی ــوزش و بهداشــت اســت. ای ــای ســطح آم ــون ارتق ــا پیرام توصیه ه
بــا انتشــار ســندی در وب ســایت ایــن شــورا اعــام کــرده کــه ٥٩ توصیــه را نیــز بــا 
ــای  ــه اقلیت ه ــورد ب ــا، ســه م ــن توصیه ه ــان ای ــرد. در می ــی می پذی محدودیت های
ــه  ــنهادی ک ــی 4۱ پیش ــا تمام ــامی ام ــوری اس ــت. جمه ــوط اس ــی مرب جنس

ــرد.  ــد را رد ک ــه  داده بودن ــدام ارای ــوص اع ــر در خص ــورهای دیگ کش
در ایــن ســند آمــده اســت کــه عقیم ســازی عمل هــای تغییــر جنســیت و 
مداخله هــای پزشــکی اجبــاری یــا تحمیلــی کــه بــدون اراده آزاد و آگاهانــه 
ــا تحمیــل می شــود  »غیرقانونــی« خواهــد  ــه آن هــا اجبــار ی اقلیت هــای جنســی ب
ــش  ــل گرای ــه دلی ــراد ب ــه اف ــن داده ک ــن تضمی ــوری اســامی همچنی شــد. جمه
ــود را  ــند خ ــن س ــران در ای ــد. ای ــرار نمی گیرن ــکنجه ق ــت ش ــان تح جنسی ش
ــه احقــاق حقــوق و آزادی هــای اقلیت هــای مذهبــی، اتنیکــی و جنســی  متعهــد ب
ــن اســت  ــه ممک ــرده ک ــد ک ــن کشــور دانســته و تاکی ــی ای ــون اساس ــق قان مطاب
ــد.  ــن باش ــر قوانی ــوده و مســتلزم تغیی ــر ب ــدات زمان ب ــن تعه ــرای برخــی از ای اج
پیــش از پاســخ گویی ایــران امــا احمــد شــهید، آخریــن گــزارش خــود را از وضعیــت 

حقــوق بشــر در ایــران ارایــه داد. وی پیــش از ارایــه ی گــزارش خــود ابــراز نگرانــی 
ــی  ــای دور دوم بررســی جهان ــه توصیه ه ــرار اســت ب ــی ق ــران در حال ــه ای ــرد ک ک
ــه را  ــه در ســال ٢٠۱٠ پذیرفت ــی ک ــادی از توصیه های ــه بخــش زی ــد ک پاســخ ده

هنــوز عملــی و اجرایــی نکــرده اســت. 
ــر  ــان، حص ــت زن ــا، وضعی ــاالی اعدام ه ــرخ ب ــه ن ــهید ب ــد ش ــزارش احم در گ
ــی و محــروم  ــی، وکای زندان ــورد و مهــدی کروب ــرا رهن میرحســین موســوی، زه
ــی و  ــی و مذهب ــای قوم ــکات اقلیت ه ــی، مش ــی و عقیدت ــان سیاس از کار، زندانی
ــده  ــاره ش ــی اش ــی و اجتماع ــاالن سیاس ــه فع ــده علی ــال ش ــای اعم محدودیت ه
ــر و  ــوق بش ــع حق ــی، مداف ــی سیاس ــدود ٢٠ زندان ــن از ح ــهید همچنی ــت. ش اس

ــرده اســت.  ــام ب ــود ن ــزارش خ ــی در گ بهای
ــه طرح هــا و لوایحــی  ــژه ی حقــوق بشــر ســازمان ملــل همچنیــن ب گزارش گــر وی
ــه شــده اســت. نحــوه  ــس شــورای اســامی ارای ــه مجل ــرا ب ــه اخی ــرد ک اشــاره ک
ــازمان های  ــون س ــه قان ــس الیح ــی، پیش نوی ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــت اح فعالی
ــه ی  ــاف و الیح ــاب و عف ــم حج ــت از حری ــرح صیان ــس ط ــی، پیش نوی غیردولت

ــن مــوارد اســت.  ــه ای ــواده از جمل ــت از خان حمای
احمــد شــهید پیــش از ارایــه ی گــزارش خــود، در نشســتی مطبوعاتــی بــا اشــاره بــه 
7٥۳ اعــدام در ســال ٢٠۱4 خبــر داد کــه در دو مــاه نخســت ســال جــاری بیــش از 
ــه پرونده هــای  ــران اعــدام شــده اند کــه بیــش از نیمــی از آن هــا ب ٢٠٠ نفــر در ای
مــواد مخــدر مربــوط اســت. بــه گفتــه ی وی وضعیــت حقــوق بشــر در ایــن کشــور 
»در زمــان ریاســت جمهــوری حســن روحانــی بدتــر از گذشــته شــده اســت«. وی 
ــده ی  ــه پرون ــران نگــران اســت ک ــی ای ــه ی مدن ــادآور شــد کــه جامع ــن ی همچنی

هســته ای روی مســایل حقــوق بشــر ایــن کشــور ســایه بیانــدازد. 

جلسه رسیدگی به پرونده ایران در یوپی آر

جمهوری اسالمی هیچ پیشنهادی را در مورد »اعدام« نپذیرفت
آیدا قجر

حقوق ما

صفحه 9/ شامره هفتم



گزارش

ــی  ــازمان های غیردولت ــورها و س ــدگان کش ــزارش، نماین ــن گ ــه ی ای ــس از ارای پ
ــراز  ــا ضمــن اب ــه اروپ ــد. دانمــارک، فرانســه و اتحادی مواضــع خــود را اعــام کردن
ــکات  ــه مش ــران ب ــر در ای ــوق بش ــی« حق ــت »بحران ــه وضعی ــبت ب ــی نس نگران
ــوری  ــد و از جمه ــاره کردن ــا اش ــداد اعدام ه ــش تع ــی و افزای ــای مذهب اقلیت ه
ــه  ــوز ورود ب ــل مج ــازمان مل ــژه ی س ــر وی ــه گزارش گ ــه ب ــتند ک ــامی خواس اس

ــد.  ــران را بده ــاک ای خ
ــه  ــده، ب ــان و عقی ــه آزادی بی ــرام ب ــزوم احت ــه ل ــاره ب ــا اش ــز ب ــا نی ــده ایتالی نماین
ــانه ای از  ــه نش ــت ک ــکا گف ــده ی آمری ــرد. نماین ــاره ک ــگاران اش ــوق روزنامه ن حق
بهبــود وضعیــت حقــوق بشــر در ایــن کشــور وجــود نــدارد و حکومــت ایــران بــر 
جامعــه ی مدنــی و خبرنــگاران فشــار وارد می کنــد. بازداشــت برخــی فعــاالن حقــوق 
بشــر بــه دلیــل ارتبــاط بــا احمــد شــهید موضــوع نگران کننــده ی دیگــری بــود کــه 
مــورد توجــه ایــن نماینــده قــرار گرفــت. نماینــده ی آلمــان بــه برقــراری دادگاه هــای 
غیرعادالنــه در ایــران پرداخــت کــه مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی نیســت. 
نماینــده ی نــروژ از اعــدام ســامان نســیم نــام بــرد و از مقامــات جمهــوری اســامی 
ــران  ــرای حضــور در ای ــد شــهید ب ــدد احم ــه درخواســت های متع ــه ب خواســت ک
ــان  ــران همچن ــان در ای ــده ی اســترالیا، زن ــه ی نماین ــه گفت ــد. ب ــت ده پاســخ مثب

تحــت تبعیــض و خشــونت و شــکنجه قــرار دارنــد. 
ــه  ــد. ب ــت کردن ــوری اســامی حمای ــز از جمه ــای برخــی از کشــورها نی نماینده ه
ــه تمدیــد ماموریــت احمــد  ــه نماینــده ی ســوریه گفــت کــه نیــازی ب عنــوان نمون
ــته  ــر داش ــوق بش ــه حق ــی در زمین ــرفت های مثبت ــران پیش ــت و »ای ــهید نیس ش
اســت«. نماینــده چیــن از ایــران بــرای حمایــت از گروه هــای آســیب پذیر قدردانــی 
کــرد و خواســتار بررســی منصفانــه وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران شــد. نماینــده 
میانمــار گــزارش احمــد شــهید را غیرقابــل قبــول دانســت و نماینــده ی ونزوئــا نیــز 
ــه« ارایــه شــده  ــا اســتانداردهای »دوگان تاکیــد کــرد کــه گــزارش اخیــر شــهید ب
اســت. نماینــدگان تاجیکســتان، لبنــان، میانمــار، عــراق، قزاقســتان، کــره ی شــمالی 
و اریتــره از جملــه حامیــان جمهــوری اســامی بودنــد کــه ضمــن سیاســی خوانــدن 

گــزارش احمــد شــهید از ارتقــای ســطح حقــوق 
بشــر در ایــران تشــکر کردنــد. 

کاظــم غریب آبــادی، معــاون امــور بین الملــل 
ــن نشســت  ــا در ای ــران ام ــوق بشــر ای ســتاد حق
ــای  ــامی گام ه ــوری اس ــه جمه ــد ک ــی ش مدع
»موثــر« و »ســازنده «ای را در مســیر ارتقــای 
حقــوق بشــر برداشــته اســت. وی همچنیــن 
»سیاســت زده«  را  شــهید  احمــد  گــزارش 
ــوان« را  ــی لی ــه ی خال ــا »نیم ــه تنه ــت ک دانس

ــامی  ــوری اس ــده ی جمه ــت. نماین ــده اس دی
ــت  ــه ماموری ــت ک ــورا خواس ــن از ش همچنی
ــاز و  ــد و س ــه رون ــد و ب ــد نکن ــهید را تمدی ش

ــد.  ــاد کن ــی آر« اعتم کار»یوپ
ــی  ــه یک ــا ک ــادی در خصــوص اعدام ه غریب آب
از مهم تریــن محورهــای مــورد توجــه شــهید و 
ــه در  ــح داد ک ــود، توضی ــد ب ــای منتق دولت ه
حــال حاضــر ایــران در حــال مبــارزه ی پیگیــر 
ــت:  ــت. وی گف ــدر اس ــواد مخ ــاق م ــا قاچ ب
ــته  ــارزه کش ــن مب ــر در ای ــون 4٠٠٠ نف »تاکن
شــدند. دولــت روحانــی امــا آمــاده گفت وگــو و 

همــکاری در مــورد حقــوق بشــر اســت؛ امــا هنــوز در مــورد اعــدام توافــق جهانــی 
ــوص  ــران در خص ــا ای ــه ب ــه مواج ــرد ک ــد ک ــن تاکی ــدارد«. وی همچنی ــود ن وج

ــه« اســت.  ــر اســاس »اســتانداردهای دوگان ــوق بشــر ب حق
ــا حضــور  ــا ب ــه ام ــوه ی قضایی ــر ســتاد حقــوق بشــر ق ــی، دبی محمدجــواد الریجان
ــروعیت«  ــد مش ــهید را »فاق ــد ش ــزارش احم ــن گ ــی، آخری ــه ای تلویزیون در برنام
دانســت و گفــت: »بــا توجــه بــه همــکاری مثبــت ایــران بــا ســازمان ملــل متحــد 
ــران میــان کشــورهای منطقــه، هیــچ مــوردی  ــژه ی حقــوق مــردم ای ــگاه وی و جای
ــدا  ــدام از ابت ــن اق ــدارد و ای ــران وجــود ن ــرای ای ــژه ب ــر وی ــن گزارش گ ــرای تعیی ب

غیرقانونــی اســت«. وی همچنیــن گزارش گــر ویــژه را بــه »دفــاع« از تروریســت ها 
ــان متهــم کــرد.  و قاچاقچی

ــاس  ــر اس ــهید »ب ــد ش ــزارش احم ــه گ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی الریجان
ــت  ــرد و گف ــاد ک ــده انتق ــم ش ــران« تنظی ــان ای ــن از مخالف ــا 7٢ ت ــه ب مصاحب
ــه آلمــان و انگلیــس  ــه کشــورهایی از جمل ــه ممکــن اســت ســفرهای شــهید ب ک

ــد.  ــوده باش ــی« ب »تفریح
الریجانــی در ایــن برنامــه  گفــت: »بــرای جــوک بــد نیســت، بــرای اینکــه حضــار 
محتــرم، آنهایــی کــه می شــنوند، در آســتانه ســال جدیــد خاطرشــان هــم خــوب 
ــر حــق ســامت  ــام حــق ســامت. زی ــه ن ــوان زده ب ــک عن ــا ایشــان ی شــود. مث
دو مطلــب دارد. مطلــب اول ایــن اســت کــه شــما چــرا پارازیــت پخــش می کنــد 
ــان  ــاال ایش ــذارد. ح ــر بگ ــردم تاثی ــز م ــت روی مغ ــن اس ــا ممک ــن پارازیت ه و ای
نورولوژیســت شــده اند. مطلــب دوم هــم ایــن اســت کــه شــما چــرا هم جنس گراهــا 
و همجنس بازهــا را نمی گذاریــد راحــت در کشــور راه برونــد، اینهــا تحــت فشــارند. 
ــد،  ــی کن ــا ارزیاب ــور م ــد آن را در کش ــه می خواه ــی ک ــرای کس ــامت ب ــق س ح

همیــن دو بنــد اســت؟«. 
ــر  ــوم پیشــنهادهای دیگ ــه دو س ــک ب ــته نزدی ــال گذش ــوری اســامی در س جمه
کشــورها را پذیرفتــه بــود کــه در مقایســه بــا ســال جــاری، مــوارد بیشــتری بــوده 
ــر  ــود کــه »ســازمان ملــی حقــوق بشــر ب اســت. ایــران در عیــن  حــال پذیرفتــه ب
ــه مســایل  ــادی ب ــگاه انتق ــا ن ــازمانی ب ــه س ــد ک ــس« را تشــکیل ده ــای پاری مبن
ــود  ــن می ش ــت تامی ــه اش از ســوی دول ــوق بشــر در آن کشــور اســت و بودج حق
ــر اســاس گزارش هــای متعــدد  ــا نقــش ســازمانی غیردولتــی را ایفــا می کنــد. ب ام
ــا  ــل ام ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ــن ش ــی و همچنی ــازمان های غیردولت س
ــه  ــه در دور اول پذیرفت ــی را ک ــک از توصیه های ــا هیچ ی ــامی تقریب ــوری اس جمه

ــه ی اجــرا درنیــاورده اســت.  ــه مرحل ــود، ب ب
در روزهــا ی پایانــی ســال ٩۳ و هم زمــان بــا بیســت و هشــتمین نشســت شــورای 
حقــوق بشــر ســازمان ملــل، هیــات جمهــوری اســامی بــه توصیه هایــی کــه ســه 
مــاه پیــش در جلســه ی ادواری بررســی وضعیــت 
ــور  ــن کش ــه ای ــی آر( ب ــران )یو پ ــر ای ــوق بش حق
ارایــه شــد، پاســخ داد. در عین حــال در ایــن 
ویــژه ی  گزارش گــر  شــهید،  احمــد  نشســت 
حقــوق بشــر ســازمان ملــل آخریــن گــزارش خــود 
ــه داد. ــران ارای ــر در ای ــوق بش ــت حق را از وضعی

ــن نشســت اعــام کــرد  جمهــوری  اســامی در ای
کــه بــه اجــرای ۱۳٩ توصیــه از ٢٩۱ توصیــه 
ــه  ــد ک ــد ش ــد خواه ــف متعه ــورهای مختل کش
ارتقــای  پیرامــون  توصیه هــا  ایــن  بیشــتر 
ایــران  اســت.  بهداشــت  و  آمــوزش  ســطح 
همچنیــن بــا انتشــار ســندی در وب ســایت 
ایــن شــورا اعــام کــرده کــه ٥٩ توصیــه را نیــز 
ــن  ــان ای ــرد. در می ــی می پذی ــا محدودیت های ب
ــه اقلیت هــای جنســی  ــورد ب توصیه هــا، ســه م
مربــوط اســت. جمهــوری اســامی امــا تمامــی 
در  دیگــر  کشــورهای  کــه  پیشــنهادی   4۱
ــرد.  ــد را رد ک ــه  داده بودن ــدام ارای خصــوص اع
ــازی  ــه عقیم س ــت ک ــده اس ــند آم ــن س در ای
مداخله هــای  و  تغییــر جنســیت  عمل هــای 
پزشــکی اجبــاری یــا تحمیلــی کــه بــدون اراده آزاد و آگاهانــه اقلیت هــای جنســی 
ــوری  ــد. جمه ــد ش ــی« خواه ــود  »غیرقانون ــل می ش ــا تحمی ــار ی ــا اجب ــه آن ه ب
اســامی همچنیــن تضمیــن داده کــه افــراد بــه دلیــل گرایــش جنسی شــان تحــت 
شــکنجه قــرار نمی گیرنــد. ایــران در ایــن ســند خــود را متعهــد بــه احقــاق حقــوق 
و آزادی هــای اقلیت هــای مذهبــی، اتنیکــی و جنســی مطابــق قانــون اساســی ایــن 
کشــور دانســته و تاکیــد کــرده کــه ممکــن اســت اجــرای برخــی از ایــن تعهــدات 

ــد.  ــن باش ــر قوانی ــتلزم تغیی ــوده و مس ــر ب زمان ب
پیــش از پاســخ گویی ایــران امــا احمــد شــهید، آخریــن گــزارش خــود را از وضعیــت 

در گزارش احمد شهید به نرخ باالی اعدام ها، وضعیت 
زنان، حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، 
وکالی زندانی و محروم از کار، زندانیان سیاسی و عقیدتی، 
مشکالت اقلیت های قومی و مذهبی و محدودیت های اعمال 

شده علیه فعاالن سیاسی و اجتماعی اشاره شده است. شهید 
همچنین از حدود ۲۰ زندانی سیاسی، مدافع حقوق بشر و 

بهایی در گزارش خود نام برده است. 

حقوق ما

صفحه 10/ شامره هفتم



گزارش

حقــوق بشــر در ایــران ارایــه داد. وی پیــش از ارایــه ی گــزارش خــود ابــراز نگرانــی 
ــی  ــای دور دوم بررســی جهان ــه توصیه ه ــرار اســت ب ــی ق ــران در حال ــه ای ــرد ک ک
ــه را  ــه در ســال ٢٠۱٠ پذیرفت ــی ک ــادی از توصیه های ــه بخــش زی ــد ک پاســخ ده

هنــوز عملــی و اجرایــی نکــرده اســت. 
در گــزارش احمــد شــهید بــه نــرخ بــاالی اعدام هــا، وضعیــت زنــان، حصــر 
ــی و محــروم  ــی، وکای زندان ــدی کروب ــورد و مه ــرا رهن میرحســین موســوی، زه
ــی و  ــی و مذهب ــای قوم ــکات اقلیت ه ــی، مش ــی و عقیدت ــان سیاس از کار، زندانی
ــده  ــاره ش ــی اش ــی و اجتماع ــاالن سیاس ــه فع ــده علی ــال ش ــای اعم محدودیت ه
ــر و  ــوق بش ــع حق ــی، مداف ــی سیاس ــدود ٢٠ زندان ــن از ح ــهید همچنی ــت. ش اس

ــرده اســت.  ــام ب ــود ن ــزارش خ ــی در گ بهای
ــه طرح هــا و لوایحــی  ــژه ی حقــوق بشــر ســازمان ملــل همچنیــن ب گزارش گــر وی
ــه شــده اســت. نحــوه  ــس شــورای اســامی ارای ــه مجل ــرا ب ــه اخی ــرد ک اشــاره ک
ــازمان های  ــون س ــه قان ــس الیح ــی، پیش نوی ــای سیاس ــزاب و گروه ه ــت اح فعالی
ــه ی  ــاف و الیح ــاب و عف ــم حج ــت از حری ــرح صیان ــس ط ــی، پیش نوی غیردولت

ــوارد اســت.  ــن م ــه ای ــواده از جمل ــت از خان حمای
احمــد شــهید پیــش از ارایــه ی گــزارش خــود، در نشســتی مطبوعاتــی بــا اشــاره بــه 
7٥۳ اعــدام در ســال ٢٠۱4 خبــر داد کــه در دو مــاه نخســت ســال جــاری بیــش از 
ــه پرونده هــای  ــران اعــدام شــده اند کــه بیــش از نیمــی از آن هــا ب ٢٠٠ نفــر در ای
مــواد مخــدر مربــوط اســت. بــه گفتــه ی وی وضعیــت حقــوق بشــر در ایــن کشــور 
»در زمــان ریاســت جمهــوری حســن روحانــی بدتــر از گذشــته شــده اســت«. وی 
ــده ی  ــه پرون ــران نگــران اســت ک ــی ای ــه ی مدن ــه جامع ــادآور شــد ک ــن ی همچنی

هســته ای روی مســایل حقــوق بشــر ایــن کشــور ســایه بیانــدازد. 
ــی  ــازمان های غیردولت ــورها و س ــدگان کش ــزارش، نماین ــن گ ــه ی ای ــس از ارای پ
ــراز  ــا ضمــن اب ــه اروپ ــد. دانمــارک، فرانســه و اتحادی مواضــع خــود را اعــام کردن

نگرانــی نســبت بــه وضعیــت »بحرانــی« حقــوق بشــر 
در ایــران بــه مشــکات اقلیت هــای مذهبــی و افزایــش 
تعــداد اعدام هــا اشــاره کردنــد و از جمهــوری اســامی 
ــژه ی ســازمان ملــل  ــه گزارش گــر وی خواســتند کــه ب

مجــوز ورود بــه خــاک ایــران را بدهــد. 
ــه  ــزوم احتــرام ب ــه ل ــا اشــاره ب نماینــده ایتالیــا نیــز ب
آزادی بیــان و عقیــده، بــه حقــوق روزنامه نــگاران 
ــکا گفــت کــه نشــانه ای  اشــاره کــرد. نماینــده ی آمری
از بهبــود وضعیــت حقــوق بشــر در ایــن کشــور 
ــی  ــر جامعــه ی مدن ــران ب ــدارد و حکومــت ای وجــود ن

بازداشــت  می کنــد.  وارد  فشــار  خبرنــگاران  و 
ــاط  ــل ارتب ــه دلی ــر ب ــوق بش ــاالن حق ــی فع برخ
نگران کننــده ی  موضــوع  شــهید  احمــد  بــا 
ــده  ــن نماین ــه ای ــورد توج ــه م ــود ک ــری ب دیگ
قــرار گرفــت. نماینــده ی آلمــان بــه برقــراری 
ــه  ــت ک ــران پرداخ ــه در ای ــای غیرعادالن دادگاه ه
مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی نیســت. 
نماینــده ی نــروژ از اعــدام ســامان نســیم نــام بــرد 
و از مقامــات جمهــوری اســامی خواســت کــه بــه 
درخواســت های متعــدد احمــد شــهید بــرای 
حضــور در ایــران پاســخ مثبــت دهــد. بــه گفتــه ی 
ــان  ــران همچن ــان در ای ــترالیا، زن ــده ی اس نماین
تحــت تبعیــض و خشــونت و شــکنجه قــرار دارنــد. 
نماینده هــای برخــی از کشــورها نیــز از جمهــوری 

اســامی حمایــت کردنــد. بــه عنــوان نمونــه نماینــده ی ســوریه گفــت کــه نیــازی 
ــی در  ــرفت های مثبت ــران پیش ــت و »ای ــهید نیس ــد ش ــت احم ــد ماموری ــه تمدی ب
ــت از  ــرای حمای ــران ب ــن از ای ــده چی ــت«. نماین ــته اس ــر داش ــوق بش ــه حق زمین
ــت  ــه وضعی ــی منصفان ــتار بررس ــرد و خواس ــی ک ــیب پذیر قدردان ــای آس گروه ه
حقــوق بشــر در ایــران شــد. نماینــده میانمــار گــزارش احمــد شــهید را غیرقابــل 
ــا نیــز تاکیــد کــرد کــه گــزارش اخیــر شــهید  قبــول دانســت و نماینــده ی ونزوئ

ــه« ارایــه شــده اســت. نماینــدگان تاجیکســتان، لبنــان،  ــا اســتانداردهای »دوگان ب
میانمــار، عــراق، قزاقســتان، کــره ی شــمالی و اریتــره از جملــه حامیــان جمهــوری 
ــای  ــد شــهید از ارتق ــزارش احم ــدن گ ــه ضمــن سیاســی خوان ــد ک اســامی بودن

ــد.  ــران تشــکر کردن ســطح حقــوق بشــر در ای
ــا در  ــران ام ــر ای ــوق بش ــتاد حق ــل س ــور بین المل ــاون ام ــادی، مع ــم غریب آب کاظ
ایــن نشســت مدعــی شــد کــه جمهــوری اســامی گام هــای »موثــر« و »ســازنده «ای 
را در مســیر ارتقــای حقــوق بشــر برداشــته اســت. وی همچنیــن گــزارش احمــد 
شــهید را »سیاســت زده« دانســت کــه تنهــا »نیمــه ی خالــی لیــوان« را دیــده اســت. 
نماینــده ی جمهــوری اســامی همچنیــن از شــورا خواســت کــه ماموریــت شــهید را 

تمدیــد نکنــد و بــه رونــد و ســاز و کار»یوپــی آر« اعتمــاد کنــد. 
غریب آبــادی در خصــوص اعدام هــا کــه یکــی از مهم تریــن محورهــای مــورد توجــه 
شــهید و دولت هــای منتقــد بــود، توضیــح داد کــه در حــال حاضــر ایــران در حــال 
ــا قاچــاق مــواد مخــدر اســت. وی گفــت: »تاکنــون 4٠٠٠ نفــر  مبــارزه ی پیگیــر ب
ــاده گفت وگــو و همــکاری  ــا آم ــی ام ــت روحان ــارزه کشــته شــدند. دول ــن مب در ای
ــی وجــود  ــق جهان ــدام تواف ــورد اع ــوز در م ــا هن ــوق بشــر اســت؛ ام ــورد حق در م
نــدارد«. وی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه مواجــه بــا ایــران در خصــوص حقــوق بشــر 

بــر اســاس »اســتانداردهای دوگانــه« اســت. 
ــا حضــور  ــا ب ــه ام ــوه ی قضایی ــر ســتاد حقــوق بشــر ق ــی، دبی محمدجــواد الریجان
ــروعیت«  ــد مش ــهید را »فاق ــد ش ــزارش احم ــن گ ــی، آخری ــه ای تلویزیون در برنام
دانســت و گفــت: »بــا توجــه بــه همــکاری مثبــت ایــران بــا ســازمان ملــل متحــد 
ــران میــان کشــورهای منطقــه، هیــچ مــوردی  ــژه ی حقــوق مــردم ای ــگاه وی و جای
ــدا  ــدام از ابت ــن اق ــدارد و ای ــران وجــود ن ــرای ای ــژه ب ــر وی ــن گزارش گ ــرای تعیی ب
ــاع« از تروریســت ها و  ــه »دف ــی اســت«. وی همچنیــن ســازمان ملــل را ب غیرقانون

ــان متهــم کــرد.  قاچاقچی
ــزارش  ــه گ ــه این ک ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی الریجان
ــن از  ــا 7٢ ت ــه ب ــاس مصاحب ــر اس ــهید »ب ــد ش احم
مخالفــان ایــران« تنظیــم شــده انتقــاد کــرد و گفــت 
ــه کشــورهایی  ــه ممکــن اســت ســفرهای شــهید ب ک
ــوده باشــد.  ــه آلمــان و انگلیــس »تفریحــی« ب از جمل
ــد  ــرای جــوک ب ــت: »ب ــه  گف ــن برنام ــی در ای الریجان
ــه  ــی ک ــرم، آنهای ــار محت ــه حض ــرای اینک ــت، ب نیس
ــد خاطرشــان هــم  می شــنوند، در آســتانه ســال جدی
ــام  ــه ن ــوان زده ب خــوب شــود. مثــا ایشــان یــک عن
ــب دارد.  ــامت دو مطل ــق س ــر ح ــامت. زی ــق س ح
ــت  ــه شــما چــرا پارازی ــن اســت ک ــب اول ای مطل
ممکــن  پارازیت هــا  ایــن  و  می کنــد  پخــش 
اســت روی مغــز مــردم تاثیــر بگــذارد. حــاال 
ــم  ــب دوم ه ــده اند. مطل ــت ش ــان نورولوژیس ایش
ایــن اســت کــه شــما چــرا هم جنس گراهــا و 
ــور  ــت در کش ــد راح ــا را نمی گذاری همجنس بازه
ــامت  ــق س ــارند. ح ــت فش ــا تح ــد، اینه راه برون
ــا  ــرای کســی کــه می خواهــد آن را در کشــور م ب

ــت؟«.  ــد اس ــن دو بن ــد، همی ــی کن ارزیاب
جمهــوری اســامی در ســال گذشــته نزدیــک 
بــه دو ســوم پیشــنهادهای دیگــر کشــورها را 
ــا ســال جــاری،  ــه در مقایســه ب ــود ک ــه ب پذیرفت
مــوارد بیشــتری بــوده اســت. ایــران در عیــن  حــال 
ــوق بشــر  ــی حق ــه »ســازمان مل ــود ک ــه ب پذیرفت
بــر مبنــای پاریــس« را تشــکیل دهــد کــه ســازمانی بــا نــگاه انتقــادی بــه مســایل 
ــود  ــن می ش ــت تامی ــه اش از ســوی دول ــوق بشــر در آن کشــور اســت و بودج حق
ــر اســاس گزارش هــای متعــدد  ــا نقــش ســازمانی غیردولتــی را ایفــا می کنــد. ب ام
ــا  ــل ام ــازمان مل ــر س ــوق بش ــورای حق ــن ش ــی و همچنی ــازمان های غیردولت س
ــه  ــه در دور اول پذیرفت ــی را ک ــک از توصیه های ــا هیچ ی ــامی تقریب ــوری اس جمه

ــاورده اســت.  ــرا درنی ــه ی اج ــه مرحل ــود، ب ب

محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی 
قضاییه اما با حضور در برنامه ای تلویزیونی، آخرین 
گزارش احمد شهید را »فاقد مشروعیت« دانست و 
گفت: »با توجه به همکاری مثبت ایران با سازمان 
ملل متحد و جایگاه ویژه ی حقوق مردم ایران میان 

کشورهای منطقه، هیچ موردی برای تعیین گزارش گر 
ویژه برای ایران وجود ندارد و این اقدام از ابتدا 
غیرقانونی است«. وی همچنین سازمان ملل را به 
»دفاع« از تروریست ها و قاچاقچیان متهم کرد. 

حقوق ما
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خربها

و  بیســت  بــا  همزمــان 
نشســت  هشــتمین 
شــورای حقــوق بشــر 
ــد،  ــل متح ــازمان مل س
غیردولتــی  ســازمان   ۳۶
از کشــورهای عضــو شــورا 
خواســتند تــا بــه تمدیــد 
ماموریــت گزارش گــر ویــژه 
ــل  ــازمان مل ــر س ــوق بش حق
ــران رای  ــورد ای ــد در م متح

ــه  ــه مشــترکی کــه ب ــوز، در نام ــه گــزارش ســحام نی ــد. ب مثبــت بدهن
ــو  ــه عف ــر از جمل ــوق بش ــع حق ــازمان های مداف ــدگان س ــای نماین امض
ــده  ــادی، برن ــیرین عب ــز ش ــر و نی ــوق بش ــان حق ــل، دیده ب ــن المل بی
جایــزه صلــح نوبــل رســیده اســت؛ امضاکننــدگان خواســتار توجــه شــورا 
بــه ســابقه ایــران در موضــوع حقــوق بشــر و هم چنیــن اهمیــت فعالیــت 
گزارش گــر ویــژه شــدند. امضاکننــدگان نظــر اعضــای شــورا را بــه ایــن 
نکتــه جلــب کردنــد کــه چگونــه فعالیــت گزاش گــر ویــژه حقــوق بشــر 
ــت،  ــب فعالی ــذارد و موج ــی بگ ــر مثبت ــته تاثی ــران توانس ــورد ای در م

امنیــت و در بعضــی مــوارد آزادی مدافعــان حقــوق بشــر شــود.
ســی و شــش ســازمان امضــا کننــده ایــن نامــه تاکیــد کردنــد هــر چنــد 
دولــت ایــران اجــازه دسترســی و ســفر آقــای احمــد شــهید را بــه ایــران 
نــداده اســت؛ بــا این حــال گزارش گــر ویــژه حقــوق بشــر در مــورد ایــران 
گزارش هایــی معتبــر، ســازنده و بــا دقــت بــاال منتشــر کــرده اســت. بــه 
بــاور امضاکننــدگان؛ تمدیــد ماموریــت گزارش گــر ویــژه نشــان می دهــد 
کــه وضعیــت حقــوق بشــر در ایــران هم چنــان یــک اولویــت در ســطح 

جهــان و شــورا باقــی خواهــد مانــد.

محمدعلــی کلــی، قهرمــان پیشــین مشــت زنی 
ــون  ــت جیس ــته اس ــران خواس ــات ای ــان، از مقام جه
و  ایرانــی  تابعیــت  دارای  روزنامه نــگار  رضاییــان، 
گــزارش  بــه  کننــد.  آزاد  زنــدان  از  را  آمریکایــی 
بی بی ســی فارســی، محمدعلــی کلــی در بیانیــه ای 
کــه در اختیــار رســانه های خبــری آمریــکا قــرار 
بــرای آزادی جیســون  از تاش هایــی کــه  گرفتــه 
ــل آورده  ــه عم ــت ب ــرد حمای ــان صــورت می گی رضایی
ــه برخــورداری آقــای رضاییــان  ــراز امیــدواری ب ــا اب و ب
ــراوان  ــات قضایــی الزم، گفتــه اســت: »امیــد ف از امکان
دارم کــه دولــت و قــوه قضاییــه ایــران انشــاء اهلل 
بــه بازداشــت طوالنــی مــدت جیســون رضاییــان، 
ــه  ــد ب ــکان دهن ــه او ام ــه داده و ب ــگار، خاتم روزنامه ن
تمامــی گزینه هــای حقوقــی دسترســی داشــته باشــد«.

محمدعلــی افــزوده اســت کــه جیســون رضاییــان »در 
زمــان تصــدی ریاســت دفتــر روزنامــه واشنگتن پســت در تهــران اســتعداد نویســندگی و آگاهــی 
ــه مــردم و  ــوط ب ــار مرب ــان اخب ــان را در جری ــا جهانی ــت ت ــه کار گرف ــران را ب کامــل خــود از ای

فرهنــگ ایــران قــرار دهنــد«.
ــرن  ــی ق ــطوره های ورزش ــی از اس ــوان یک ــه عن ــه از او ب ــان ک ــت زنی جه ــابق مش ــان س قهرم
ــم، جیســون  ــا آنجــا کــه می دان ــزوده اســت: »ت ــرده می شــود، در بیانیــه خــود اف ــام ب بیســتم ن
مــرد صلــح و دارای اعتقــاد سرشــار بــود، فــردی کــه تعهــد و احتــرام او بــرای مــردم ایــران در 

تمامــی کارهایــش مشــهود اســت«.
محمدعلــی ضمــن ابــراز همبســتگی بــا اعضــای خانــواده و دوســتان آقــای رضاییــان در تــاش 
ــرده و  ــراز تاســف ک ــد اب ــان حضــور یاب ــان آن ــه نتوانســته در می ــرای کســب آزادی او، از اینک ب
گفتــه اســت »دعــا می کنــم کــه کلمــات مــن بــه تــاش بــرای کســب آزادی جیســون رضاییــان 

کمــک کنــد«.
جیســون رضاییــان، خبرنــگار روزنامــه آمریکایــی واشنگتن پســت در تهــران، روز ٢٢ ژوییــه ســال 
ــه صالحــی، و دو نفــر دیگــر در  ــا همســرش، یگان گذشــته میــادی )آخــر تیرمــاه ٩۳( همــراه ب
تهــران بازداشــت و زندانــی شــد. دو فــرد بازداشــت شــده بعــدا آزاد شــدند و خانــم صالحــی کــه 

خبرنــگار یــک نشــریه دیگــر اســت نیــز بــا ســپردن وثیقــه آزاد اســت.

ــعبه ٢۸  ــوی ش ــنجانی از س ــمی رفس ــد هاش ــمی فرزن ــدی هاش مه
دادگاه انقــاب بــه ۱٥ ســال حبــس، رد مــال، جــزای نقــدی و انفصــال از 
خدمــات دولتــی محکــوم شــد. محســنی اژه ای ســخنگوی قــوه قضاییــه 
ــا اعــام ایــن خبــر گفــت حکــم »م.ه« کــه توســط شــعبه ٢۸  ایــران ب
ــت و  ــده اس ــی نش ــوز قطع ــده »هن ــادر ش ــامی ص ــاب اس دادگاه انق

ــی دارم«. ــت قانون ــات آن معذوری ــان جزیی ــرای بی ب
ســخنگوی قــوه قضاییــه گفتــه اســت کــه بــه اســتناد مــاده ۳ »قانــون 
ــم  ــرداری« حک ــاس و کاهب ــا و اخت ــان ارتش ــازات مرتکب ــدید مج تش
ــی از  ــرای یک ــی ب ــات دولت ــال از خدم ــدی و انفص ــزای نق ــس، ج حب
اتهامــات مهــدی هاشــمی صــادر شــده اســت. وی همچنیــن گفــت کــه 
»ایــن فــرد دربــاره مســایل امنیتــی بــه حبــس محکــوم شــده اســت«. 
حکــم صــادر شــده بــرای مهــدی هاشــمی در ایــن مرحلــه بــدوی اســت 

ــه ایــن حکــم اعتــراض کننــد. ــد ب و وکای او ٢٠ روز فرصــت دارن

علــی مطهــری نماینــده مجلــس کــه 
روز دوشــنبه ۱۸ اســفند بــرای ایــراد 
ــه  ــود، ب ــه ب ــیراز رفت ــه ش ــخنرانی ب س
ــهر  ــن ش ــرودگاه ای ــروج از ف ــض خ مح
ــوب  ــا چ ــی، ب ــه تاکس ــدن ب ــوار ش و س
و ســنگ مــورد حملــه افــراد لبــاس 
مهاجمــان  گرفــت.  قــرار  شــخصی 
و  شکســتند  را  تاکســی  شیشــه های 
ــه  ــل حمل ــپری فلف ــا اس ــری ب ــه مطه ب
کردنــد. ایــن افــراد شــعارهایی نیــز 

علیــه مطهــری ســر دادنــد. بــه گــزارش دویچه ولــه، تاکســی حامــل مطهــری بــه ســمت یکــی 
ــا اوضــاع آرام شــود و او  ــد ت از کانتری هــای شــیراز رفــت و مطهــری چنــد ســاعت آنجــا مان
ــا ســاعت ها اطــراف  ــد ســخنرانی اش در دانشــگاه شــیراز را انجــام دهــد؛ امــا مهاجمــان ت بتوان
کانتــری بودنــد و در حقیقــت مطهــری امــکان خــروج از کانتــری را نداشــت. در نهایــت بــه 
خواســت اســتانداری فــارس، ســخنرانی علــی مطهــری در دانشــگاه شــیراز لغــو شــد و وی بــه 

ــت. ــران بازگش ته
ــا  ــت ت ــیراز خواس ــتاندار ش ــران از اس ــور ای ــی رییس جمه ــن روحان ــه حس ــن حادث ــی ای در پ

ــوند. ــی ش ــات قضای ــل مقام ــایی و تحوی ــوده شناس ــه ب ــن حادث ــبب ای ــه مس ــی« را ک »اراذل
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