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جمهوری  و تقابل بر تعاملمواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی 

 اسالمی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل
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 چکیده

سازمان ملل متحد دارای نهادهای گوناگون در زمینۀ حقوق بشر است که شوورای حقووق بشور    
رود. عملکرد این نهاد، تأثیر فراوانی بر نحوو  رفتوار و روابوی بوین     شمار میبه نهاآ ترینمهمجزء 

عنوان ناقضان حقوق توسی این نهاد به هادولتالملل داشته است و برخی ینبکشورها در صحنۀ 
 هوا دولوت اند. این نهاد حسب اختیاراتی که دارد، وضعیت حقوق بشر در تمامی بشر معرفی شده

های این کند. یافتهیمرشگر ویژه و بررسی ادواری حقوق بشر تعقیب را با سازوکارهایی چون گزا
ی که بین دو طور  ایوران و شوورای حقووق بشور در ایون       ارابطهدهد که نوع یمپژوهش نشان 

ی عضوو و  هوا دولوت بوده، برگرفته از دو عامل است: عامل اول، اغراض سیاسی  حکمفرماسالیان 
قوق بشر در ایران و عامل دوم برگرفته از تفاسیر متفاوت یرگذار این نهاد نسبت به وضعیت حتأث

المللی حقوق بشور در موواردی چوون    ینبهای یثاقماز تعارض قوانین جمهوری اسالمی ایران با 
اسالمی و غیره است که موجوب   ها، جرایم سیاسی، آزادی بیان و عقیده، شکنجه، مجازاتاقلیت

 روی عامل دوم متمرکز است. این تحقیق اغلبها شده است. یدگاهدر دتفاوت و تعارض 
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 مقدمه
حقوق بشر اکنون در کنار مسائل اقتصادی و امنیتی، یکوی از مسوائل مهوم و کلیودی در ن وام      

کشورها تأثیر فراوانی بر افکار عمومی جهان  رود و نقض یا بهبود آن توسیشمار میالملل بهینب
شود. بوه هموین   منجر تیرگی یا گسترش روابی بین کشورها  بهمکن است مگذارد که حتی یم

من ور سازمان ملل در همان ابتدای تشکیل، تصمیم به ایجاد سازوکارهایی گرفوت کوه موانز از    
ملول متحود بورای حمایوت از      شود. سازوکارهای سوازمان  هاانساننقض این حق اساسی تمامی 

شود: سازوکارهای مبتنی بر معاهدات موضوعی حقووق بشور    یمحقوق بشر به دو دسته تقسیم 
 ژوئون  10سازوکارهای مستقل از معاهدات خاص. نهادهایی چون کمیسیون حقوق بشر )کوه از  

د و منحل و شورای حقوق بشر جایگزین آن شد(، شورای امنیت سازمان ملل متحو  رسماً 2990
 The UN) ینود آیمشمار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در زمر  سازوکارهای دوم به

Website, 2016: Protect Human rights.) 
با کمیسیون و چه با شوورا،   چه آنی گذشته نحو  تعامل هاسالیکی از کشورهایی که طی 

چند سالِ پایان  جزبهیباً هر ساله همیشه با چالش همراه بوده، جمهوری اسالمی ایران است. تقر
ۀ حقوق بشر در ایران یکی مسئلی آغازین شروع به فعالیت شورا همواره هاسالکار کمیسیون و 

از مسائل مهم و مورد بحث جلسات این نهادها بوده و تاکنون چهار گزارشگر ویژه بورای بررسوی   
ی حقوق بشور انتاواش شوده    وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیسیون حقوق بشر و شورا

ی از سوی کمیتۀ سووم مجموز عموومی    اقطعنامهاست. این نحو  تعامل سبب شده که هر ساله 
یه جمهوری اسالمی ایران در خصوص مسئلۀ حقوق بشر صادر شود. سؤال اصلی علسازمان ملل 

نسوبت بوه    بشور  حقووق  مقاله این است که دالیل حقوقی منفی بودن بیشتر تصمیمات شوورای 
  ضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران چیست؟ و

هوای متفواوت در موضووعات حقووقی و هم نوین برخوی       فرضیۀ مقاله این است که دیدگاه
ها، جرایم سیاسی، آزادی بیان و عقیوده،  ابهامات حقوقی در قوانین ایران در مواردی چون اقلیت

بوین جمهووری اسوالمی ایوران و     حقووقی  -اسالمی و غیره به واگرایی سیاسی شکنجه، مجازات
تووان بوا تعامول    یمو نهادهای حقوق بشری، از جمله شورای حقوق بشر منجر شده اسوت  ولوی   

های ن ام حقوقی ایران که مبتنوی بور اسوالم اسوت     سازنده و اصالح قوانین تا حدی که ظرفیت
 دهد، از درجۀ این واگرایی کاست.اجازه می

ارشوگران ویوژ  شوورای حقووق بشور و بررسوی ادواری       های گزمقالۀ حاضر بیشتر بر گزارش
 متمرکز و مبتنی است. (UPR)جهانی حقوق بشر 
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 شورای حقوق بشر و جمهوری اسالمی ایران  
 12ی فوراوان در هفتوادودومین نشسوت خوود در     وگوهاگفتو  هانشستمجمز عمومی پس از 

رائیل، پواالئو و جزایور   ی ماوال  )آمریکوا، اسو   رأ 1و 1کشوور  179ی موافوق  رأبوا   2990 مارس
ی ممتنز )جمهوری اسالمی ایران، ونزوئال و بوالروس( تشوکیل شوورای حقووق     رأ 3سلیمان( و 

اساس قطعنامۀ تشکیل شورای حقووق  بربه تصویب رساند.  A/60/251را با صدور قطعنامۀ  2بشر
نشسوت   و صوورت پوذیرفت   2990موه   0، انتااش اعضای شوورای جدیود حقووق بشور در     بشر
ژوئون   10انحوالل کمیسویون حقووق بشور در      وبرگوزار   2990ژوئن  10این شورا در  ۀاحیافتت

 General Assembly Press Release 72nd Meeting: 15 March)شود   رسوماً اعوالم   2990

2006). 

ی کمیسیون حقوق بشر تشکیل شده است  به هاضع شورای حقوق بشر برای از بین بردن 
نحو احسن رفز شوند تا موجوب بهبوود   به هاضع تار این شورا همین من ور سعی شده در ساخ

وضعیت حقوق بشر در سطح جهان شود. از لحاظ ساختاری اعضوای شوورا ماننود کمیسویون از     
و  شوده  گرفتهشود، اما در شورای حقوق بشر شرایطی برای عضویت در ن ر یمتشکیل  هادولت

اسوت کوه در کمیسویون وجوود نداشوت. ایون       شده  بینییشپی ساختاری نیز هابرخی سازوکار
 .(A/60/251)ی ساختاری از میزان تشریفاتی بودن آن کاسته است هاتفاوت

تعامل جمهوری اسالمی ایران با شورای حقوق بشر از زموان تشوکیل ایون شوورا در مجموز      
شوود. جمهووری اسوالمی ایوران یکوی از      یمو شوروع   2990 موارس  12عمومی سازمان ملل در 

بود که در جلسات و نحو  تشکیل شورا حضور داشوت و در اجوالس سوران در سوال      کشورهایی
برای ایجاد شورای حقوق بشر به اجماع جهانی پیوست. بوا ایون حوال ایوران کوه در روز       2992

گیری برای تشکیل شورای حقوق بشر در مجمز عمومی سازمان ملل حضور داشت، بوه آن  یرأ
 . (121: 1330شیای، داد )رأی ممتنز 

تعامالت و تقابالت شورای حقوق بشر با ایران اغلب از طریق دو سازوکار صورت گرفته است: 
 . گزارشگر ویژ  حقوق بشر.   2، 3. بررسی ادواری جهانی1

کشوور عضوو    17 کوه متشوکل از  ( UPR) گروه کاری بررسی ادواری جهانی 2919در فوریۀ 
د را در خصوص ایوران بوه جلسوۀ    خو A/HRC/WG.6/7/L.11شورای حقوق بشر است، گزارش 

 2993ژوئون   13مورخ  5/1شورا ارسال کرد. وظیفۀ این گروه کاری که براساس قطعنامۀ شمار  
ی وضعیت حقوق بشر در تموامی کشوورهای   ادورهبه تصویب شورای حقوق بشر رسیده، بررسی 

                                                           
کشورهای جمهوری آفریقای مرکزی، کره شمالی، کریباتی، گرجستان، گینوه اسوتوایی، لیبریوا و نوائورو در ایون       .1

 داشتند.اجالس حضور ن

2. Human Rights Council 
3. Universal Periodic Review 
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بررسوی  هوای  یو.  پی. آر. سوازوکاری مکمول بورای سوایر روش      (A/HRC/14/12).جهان است 
ی سیاسوی  هوا یریو گجهوت از  به دورحقوق بشر است که با تأکید بر نگاه فنی و از ن ر تئوریک 

مرحلوۀ دوم  )کشور عضو سازمان ملل، در یوک دور  چهارسواله    103 است. در یو. پی. آر تمامی
شوند تا میزان پایبنودی آنهوا بوه حقووق بشور بور مبنوای اسوناد         ارزیابی می( چهار سال و نیمه

شوود و در مووارد نقوض حقووق بشور،      انود، مشوام موی   لمللی و نیز تعهداتی که پذیرفتوه ابین
 در صوورت پوذیرش آنهوا، در دور  بعود    آیود کوه   عمل موی هایی از جانب سایر کشورها بهتوصیه

روند بررسی هر کشور  .ها مشام شودبررسی ادواری، باید میزان پایبندی و عمل به آن توصیه
. اطالعات موجوود  2 ،(گزارش ملی)خود کشور مورد بررسی  .1: که توسی بر  پایۀ اسنادی است

های ویژ  سازمان ملل، نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشوری، کمیسواریای   در گزارش رویه
هوای  نفز جامعۀ مدنی از جمله سازمانعوامل ذی .3 عالی حقوق بشر و سایر نهادهای سازمان و

 .(Charlesworth & Larking ,2015: 1-23). شودرائه میغیردولتی و فعاالن حقوق بشر ا
 21 برگوزار شود،   2919در اولین دور بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر ایران که در فوریۀ 

توصویه خوود را    120 توصیه به ایران ارائه کردند که از این میان تهران با پذیرفتن 212  کشور
 ادواری وضعیت حقوق بشور ایوران کوه در نووامبر     در دور دوم بررسی. متعهد به اجرای آنها کرد

کشور از اعضای سازمان ملول در ایون رونود اعوالم موضوز کردنود و در        193برگزار شد،  2911
 پیشونهاد بوه جمهووری اسوالمی ارائوه دادنود       201 کشور از مناطق ماتلو  دنیوا،   191 تینها

(Report of the Working Group on the Universal Periodic Review2014).   ایران چند مواه
پاسخ گوید. هم نین در ایون   2911وقت خواست که به ابهامات و سؤاالت مطروحه در اجالس 

از سووی ایوران و تیییورات     شوده رفتوه یپذهوای  نشست، کشورهای ماتل  اجرایی شدن توصیه
 2911و هوم   2919هوم در اجوالس    .در وضعیت حقوق بشر کشور را بررسی کردند شدهاعمال

اختالفات دو  طر  در خصوص مصوداق و نحوو  رفتوار بوا      نیترمهمررسی ادواری حقوق بشر، ب
ها )بهاییان(، تبعیض علیه زنان، جرم سیاسی )زنودانیان سیاسوی(، آزادی بیوان و عقیوده،     اقلیت

: سوند شوورای حقووق بشور    )اسالمی )بدنی( و آمار باالی اعدام در ایوران بوود    شکنجه، مجازات
A/HRC/WG.6/7/L.11.) 

یه جمهوری اسالمی علیی هاقطعنامهی گذشته هاسالمجمز عمومی سازمان ملل متحد در 
 کول  یور دبنسبت به وضعیت حقوق بشر ابراز نگرانی شده بود و از  آنهاایران تصویب کرده که در 

خواسته است به این مسئله رسیدگی کرده و گزارشی از آن را به اجالس مجمز عمومی سازمان 
این امر سرآغاز رونودی بوود کوه بوا فشوارهای غورش بوه انتاواش          1ر سال بعد ارسال کند.ملل د

پوس از تحقیقوات و    کول  ریو دبگزارشگر ویژه برای ایران از سوی شورای حقوق بشر منجر شود.  
، حقووق زنوان، وضوعیت    هوا اعودام شامل وضعیت  را بشرهایی از وضعیت حقوق گزارش، یبررس

                                                           
1. A/60/171   , A/61/176   , A/62/168   , A/63/191   , A/64/176   , A/65/226. 
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مجموز   2919در سوال   1از این دست، به مجموز عموومی فرسوتاد.    آزادی بیان و مواردی دیگر
درخواست کرد گوزارش مووقتی از وضوعیت حقووق بشور در ایوران را بورای         کل یردبعمومی از 

 .(A/65/226)اجالس آیند  شورای حقوق بشر ارسال کند 
شورای حقوق بشر مسئلۀ نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی  2911مارس  21در جلسۀ 

سوازمان ملول    کول  ریو دبدر دستور کار شورا قرار گرفت. در ایون جلسوه گوزارش موقوت     ایران 
(A/HRC/16/75) اخیر ایران ارائه شد. پوس از آن   سال در خصوص وضعیت حقوق بشر در یک
های خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند  آمریکا و سوئد یدگاهدکشورها به بیان 
یه جمهوری اسالمی ایران بودند و همراه چند کشور دیگور دالیول   علی اقطعنامهخواستار صدور 

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    

قوق بشر در ایران و انتقاد از بانیان قطعنامه پرداخوت. در پایوان   ارائۀ دفاعیات خود از وضعیت ح
 1ی منفوی رأ 7و  3ی ممتنوز رأ 11، 2ی موافقرأ 22با  0/10جلسه شورای حقوق بشر، قطعنامۀ 

در این قطعنامه ضومن ابوراز نگرانوی از وضوعیت حقووق بشور در جمهووری         2به تصویب رسید.
تعیوین   رانیو بشر در ابرای بررسی وضعیت حقوق  اسالمی ایران مقرر شد که یک گزارشگر ویژه

شود. نیوز مقورر شود گزارشوگر وظیفوه دارد گوزارش مووقتی را در ایون خصووص بوه اجوالس            
مجمز عمومی سازمان ملل و گزارش کاملی را به اجالس نووزدهم شوورای حقووق     وششمشصت

ا گزارشوگر ویوژه   بشر ارسال کند. نیز از جمهوری اسالمی ایران درخواست شد همکاری کاملی ب
 .(A/HRC/16/9)داشته باشد 

وزیور  ، 2911ژوئون   17در  اجالس هفدهم خوود  طی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
وضعیت حقووق بشور در     گزارشگر ویژ عنوانرا به "احمد شهید"آقای سابق مالدیو  ۀامور خارج

 The Human Rights Council resolution) جمهوووری اسووالمی ایووران منصوووش کوورد   

A/HRC/16/9.) 
با ارسال پیامی به جمهوری اسالمی ایران  2911آقای شهید در شروع فعالیتش در آگوست 

تر خود از وضوعیت حقووق بشور در    خواستار همکاری بیشتر این کشور در راستای بررسی دقیق
ری از اما مسئوالن ایرانی تمایلی بوه همکوا    سفر کند رانیا ایران شد و حتی تمایل داشت که به

                                                           
1. A/63/459      , A/64/357   , A/65/370. 

لژیک، مولداوی، زامبیا، ژاپن، سنگال، برزیل ، بانگلستان، کشورهای آرژانتین، اسپانیا، اسلواکی، اوکراین، آمریکا،  .2
 .سوئیس، شیلی، فرانسه، کره جنوبی، گواتماال، لهستان، مالدیو، مجارستان، مکزیک و نروژ

حرین، بورکینافاسو، تایلند، جیبوتی، عربستان سعودی، غنا، کامرون، گابن، باردن، اوگاندا، اروگوئه،  کشورهای .3
  .مالزی، موریس و نیجریه

 .ی اکوادور، بنگالدش، پاکستان، جمهوری خلق چین، روسیه، کوبا و موریتانیکشورها .1

 .دلیل تعلیق عضویت حضور نداشتدر این جلسه لیبی به. 2
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ی هم به احمد شهید برای سوفر بوه ایوران داده    ااجازه گونهچیهو  دادندینمخود با ایشان نشان 
 .(A/66/374) شدن

براسواس قطعناموۀ   ایران، جمهوری اسالمی وضعیت حقوق بشر   احمد شهید، گزارشگر ویژ
یت حقوق در مورد وضع که یک گزارش مقدماتی را اولین گزارش خودی حقوق بشر، شورا 0/10

مجموز عموومی سوازمان ملول     وششوم  ت شصوت به نشس 2911اکتبر  12، در بشر در ایران بود
یی را برای دولوت ایوران فرسوتاد، اموا     هاامیپ. آقای شهید برای تهیۀ این گزارش ه کردئمتحد ارا

مسئوالن جمهوری اسالمی ایران هیچ همکاری در این زمینه با وی انجوام ندادنود و او در تهیوۀ    
ماال  ایران استفاده کرد. محتوای  هایسازمانی مانند نهادها و ررسمیغرش بیشتر از منابز گزا

، فعواالن سیاسوی، آزادی بیوان و    نگواران روزناموه گزارش نکات منفی فراوانی در موورد وضوعیت   
مذهب و شکنجه بود. در پایان این گزارش از ایران خواسته شده بود با گزارشگر ویژه برای تهیۀ 

 .(A/66/374)تر همکاری کند ش دقیقگزار
سازمان ملل که براسواس   کل ریدبوششم مجمز عمومی گزارشی از سوی در اجالس شصت

مجمز عمومی از او درخواست شده بود گزارشوی از وضوعیت حقووق بشور در      220/02قطعنامۀ 
را متوجوه   ایران را برای این اجالس ارسال کند، ارائه شد. محتوای گوزارش انتقادهوای فراوانوی   

ی تأیید گزارش احمد شهید از وضعیت حقووق بشور در ایوران بوود. البتوه در      نوعبهایران کرد و 
ی پروتکل اختیاری حقووق کوود    امضا گزارش نکات مثبتی هم وجود داشت، از جمله تحسین

از سوی جمهووری اسوالمی    2919سپتامبر در زمینۀ درگیری کودکان در منازعات مسلحانه در 
قضایی مشتر  با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد  اجالسبرگزاری ایران و 

و در پایوان جلسوۀ مجموز عمووومی،     هوواگوزارش بعود از ارائهوۀ    (A/66/361).2919دسوامبر  در 
یه جمهوری اسالمی ایران به تصویب رسید که خواستار همکواری  علی از سوی مجمز اقطعنامه

 کول  ریو دببشور و از بوین بوردن انتقادهوای واردشوده بوود و از        بیشتر ایوران در زمینوۀ حقووق   
 .(A/66/175)دیگر به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد  سال خواست یکمی

آگوسوت   1احمد شهید گزارش کامل خود در خصوص وضعیت حقوق بشور در ایوران را در   
زارش اتهامات متعددی در ( برای شورای حقوق بشر ارسال کرد. این گ1309اسفند  13) 2911

ۀ شوورای حقووق بشور    جلسو در . (A/HRC/19)خصوص نقض حقوق بشور بوه ایوران وارد کورد     
سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه شد که  کل ریدبگزارشی هم از سوی 

شور و  بر بیان نکات منفی دیگری در مورد ایران، از تهران خواست تا با گزارشگران حقوق بعالوه
 .(A/HRC/19/82)های بیشتری داشته باشد یهمکارهم نین نهادهای حقوق بشری 

 11سومین گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایوران در  
وهفتم مجمز عمومی فرستاده شد. این گوزارش  ( به اجالس شصت1301مهر  29) 2912اکتبر 

ی و سوه  شناسو روشترتیب بوه مقدموه و   اول و دوم به شده بود که باش یمتن در شش باش 
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گیوری و  یجوه نتباش سوم تا پنجم به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و باش آخر نیز بوه  
اختصاص داشت. در باش مربوط به وضعیت حقووق بشور در ایوران بوه موواردی       یشنهادپطرح 
، آزادی دیون، اجورای   هاتشکلو آزادی بیان، آزادی گردهمایی ) یاسیس. حقوق مدنی و 1مانند 

. حقووق  3های نژادی(، یتاقلفعاالن کارگری، ) یفرهنگ. حقوق اقتصادی، اجتماعی و 2عدالت(، 
ی بیشتر به موارد و نکات منفوی تأکیود   قبلاین گزارش هم مثل دو گزارش   کود  پرداخته شد

شور در ایوران وفوق    ای از وضوعیت حقووق ب  یانهسالدر این اجالس، گزارش  .(A/67/369)داشت 
ی احمود شوهید در   هوا گزارشمجمز عمومی به این نهاد ارائه شد و در آن  A/66/175قطعنامۀ 

 .(A/67/327)خصوص نقض حقوق بشر در ایران تأیید شد 
پس از انتشار سومین گزارش احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایوران، وزارت  

در ایون بیانیوه بوا    ای به این گوزارش پاسوخ داد.   یانیهبر امور خارجۀ ایران برای اولین بار با صدو
یول  اشاره به پاسخ مشروح و رسمی جمهوری اسالمی ایران که در تاریخ مقورر بوه نوامبرده تحو   

شورای حقوق بشر که مربوط به نحو  تهیه گزارش توسوی   ۀنامینیبراساس آ"، آمده است: شده
باید حاوی مشاصاتی مبتنی بر رعایوت اصوول   ، گزارش باشدیگزارشگران سازمان ملل متحد م

و تاصصی و فنی بودن گزارش باشد،  ، مستند بودن ادعاها، پرهیز از سیاسی کردن آنطرفییب
ه بلکوه  گردیود رعایوت ن  المللوی ینبهای یهتنها اصول اولیه بر حسب مقررات و روکه متأسفانه نه

 ) بوه "باشود یاست و کامالً سیاسی مو محتوای گزارش نیز حاوی مطالب تکراری و میرضانه بوده 
 .(2912شهید،  احمد انگلیسی و فارسی هایسایت از نقل

صوورت مسوتمر بورای    ی احمد شوهید بوه  هاگزارشنیز روند   2911و  2913ی هاسالطی 
اجالس شورای حقوق بشر و هم نین مجمز عمومی سازمان ملل متحد ادامه داشته اسوت کوه   

ی سابق تیییور جودی صوورت نگرفوت و     هاگزارشتوایی نسبت به از لحاظ مح هاگزارشدر این 
ی سابق نسبت به دولت جمهوری اسالمی ایران در خصوص وضعیت نقوض حقووق   هااتهامروند 

. توا سوال   (A/HRC/25/61,A/68/503,A/HRC/22/56)بشر در این کشور هم نان ادامه یافوت  
کورد یوا   شورای حقوق بشر ارسال می تهیه و ایشان به شهید آقای که گزارشی هر از ، بعد2911

 علیوه  هوایی قطعناموه  نهادها این ،شدیم ارسال عمومی مجمز به ملل سازمانکل  ریدب از طریق
 ویووژه گزارشووگر بوا  خواسووتند تهوران  از و کردنوود صووادر ایوران  در بشوور حقووق  نقووض وضوعیت 
 ,A/RES/67/182)آورد  عمول بوه  را بشور  حقووق  وضوعیت  بهبود راستای در الزم هایهمکاری

A/HRC/22/23, A/ RES /68/184, A/HRC/25/24). 
احمد شهید  2912اکتبر  گزارشها )تا زمان تدوین مقالۀ حاضر(، اما آخرین این نوع گزارش

که رویکورد تقوابلی طورفین )ایوران و شوورای حقووق بشور         دهدیماست که محتوای آن نشان 
 هرچنود روند تعاملی ) 2912 خصوصو به 2911سازمان ملل( کمی تعدیل شده و ایران از سال 

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.    
حقووق زنوان،   از شوش باوش شوامل مقدموه، حقووق مودنی و سیاسوی،         2912گزارش اکتبور  

ی تشکیل شده است. در این گزارش هرچند در ریگجهینتهای مذهبی و های قومی، اقلیتاقلیت
مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در دور  پساتحریم ابراز امیدواری شده اسوت، کماکوان گوزارش    

 در موورد قاچاق یوان   خصووص مزبور اتهامات سابق خود را مبنی بر باال بودن مجازات اعدام )بوه 
ی آزادی بیان، حبس زندانیان سیاسی با عنوان اتهام امنیتی، تبعویض  هاتیمحدودمواد مادر(، 

های قومی و مذهبی تأکیود کورده اسوت. در ایون گوزارش،      علیه حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت
 201از  139هوا ) اقدامات مثبت ایران مانند مشارکت در یو پی آر و پذیرش باش اع م توصویه 

کاری با گزارشگر ویژه از جمله اجالس مشتر  احمد شهید بوا نماینودگان دولوت    توصیه( و هم
تحسین شده است. ولی کماکان پروند  ایوران را از ن ور نقوض حقووق      2912ایران در سپتامبر 

 (.2912شهید،  احمد فارسی و انگلیسی هایسایت از نقل به) داندیمبشر سنگین 
( 2913ران برای دومین بار )اولوین آن در موارس   احمد شهید، ای 2912در پاسخ به گزارش 

هموۀ اتهاموات احمود     بواً یتقرپاسخ مفصل، دقیق و مستند به شورای حقوق بشر ارسال کورده و  
در موارد معدود ممکن اسوت    داهایکاندشهید غیر از اینکه شورای نگهبان در بررسی صالحیت 

م نین مواضز قو  قضاییه را در خصووص  استناد قانونی ارائه نکند، رد کرده است. پاسخ ایران ه
-های قومیزنان و حقوق اقلیت حقوقامنیتی، وضعیت آزادی بیان، -آمار اعدام، متهمان سیاسی

دلیول تفواوت   به سوءتفاهممذهبی بیان کرده و منابز اطالعات آقای شهید را نادرست و ناشی از 
 احمود  انگلیسوی  و فارسوی  هوای تسوای  از نقل به) ن ام حقوقی ایران با غرش قلمداد کرده است

 (.2912شهید، 
بسیاری از اتهامات گزارشگر ویوژه کوه در پاسوخ رسومی بوه      رد طور کلی، دولت ایران در به

ودوموین اجوالس شوورای حقووق بشور      گزارشگر ویژه و  سوانرانی بیسوت   2912گزارش اکتبر 
رائه شد، به شورح زیور   الریجانی دبیر حقوق بشر قو  قضاییه در ژنو ا محمدجواد( توسی 2913)

 است:
بوه ایوران بوا اغوراض منفوی       واردشوده . کل فرایند بررسی وضعیت حقوق بشر و اتهاموات  1

 گیرد سیاسی با تحریک کشورهایی مانند آمریکا صورت می
 آورد   یمدست اعتماد بهیرقابلغ. گزارشگر ویژه اطالعات خود را از منابز 2
ین آن و قووان ، از آنجا که ایران کشوری اسالمی بووده  . با توجه به رویکرد نسبیت فرهنگی3

 عنوان نقض حقوق بشر قبول کند تواند برخی موارد اتهامی را بهینمرو بر پایۀ اسالم است، ازاین
موضووعیت نودارد، زیورا     گرایان در مورد ایران. برخی اتهامات مانند نقض حقوق همجنس1

 ین زمینه نبوده است تا آن را نقض کرده باشد المللی در اایران متعهد به هیچ سند بین
وقت آنهوا  کنندگان ایران صورت گرفته که هیچترین نقض حقوق بشر از سوی تحریم. مهم2
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شوورای   22سانرانی محمدجواد الریجانی در اجوالس  )اند ها مورد عتاش قرار نگرفتهدر گزارش
 (.1303هم نین شادان:  و1301حقوق بشر، در: سایت فارسی احمد شهید مورخ اسفند 

 

 برخی از موارد اساسی تقابل حقوقی شورای حقوق بشر با ایران
سازمان ملل و کوارگروه   کل ریدبو انتقادهایی که توسی گزارشگر ویژ  حقوق بشر،  هاگزارشدر 

، موارد مشابهی وجود دارد کوه در  شده ارائهیو. پی. آر. در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران 
 شود.یممورد اصلی و استنباط متفاوت طر  ایرانی نسبت به آنها بررسی  ذیل پنج

 

 های مذهبی. اقلیت1
های انتقادی یو. پی. آر. به نحو  برخوورد  های متعدد احمد شهید و هم در دیدگاههم در گزارش

انتقوواد شووده اسووت )سووند شووورای حقوووق     هوواییبهوواخصوووص هووا، بووه ایووران بووا اقلیووت 
هوای  در گوزارش ( احمود شوهید  ) گزارشگر ویژه نکهیا خصوص. به(A/HRC/WG.6/7/L.11بشر:

صوورت  صورت پیوسته و ویژه توجه کرده است و بهماتل  خود در مورد ایران، به این مسئله به
ونهم مجمز عمومی سازمان ملل متحود  به اجالس شصت اشیارسالمشام در آخرین گزارش 

رش خود را به نحو  رفتار جمهوری اسالمی ایوران  گزا 10 ،12 ،11 ،13 ، بندهای2911 در سال
 هم نوین  (.shaheedoniran.org: ر. : سوایت احمود شوهید   ) با بهاییوان اختصواص داده اسوت   

 طوور بوه هوای موذکور   یو. پی. آر. در خصوص ایوران، چهوار توصویه از توصویه     2919در اجالس 
هوم در تعریو  و هوم مصوداق      رسود یمن ر به .یی بودبهااخم در مورد برخورد ایران با جامعۀ 

 ,Baha'i  International Community) اقلیت بین ایران و شورای حقوق بشر اختال  ن ر باشد

2014 .) 
المللی حقوق مودنی و سیاسوی کوه دولوت ایوران بوه آن ملحوق شوده،         ینبمیثاق  27ماد  

ده آموده اسوت:   های مذهبی، نژادی و قومی نام برده است. در این موا یتاقلمشام از  صورتبه
های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، اشااصی را که متعلق به ایون  یتاقلدر کشورهایی که "
ی از فرهنو   مندبهرهتوان از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و ینمها هستند یتاقل

ضوعیت  . ایون مواده مبنوای اصولی بررسوی و     "و اظهار و انجام و تکلم زبان خودشان محروم کرد
 های مذهبی در کشورهای ماتل  است.یتاقلحقوقی 

اعالمیه دربار  محو همۀ اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر دین یوا اعتقواد کوه     1در ماد  
هور کوس   "توسی مجمز عمومی سازمان ملل تصویب شد، ذکر شده است:  1031نوامبر  22در 

این حق آزادی و ابوراز عقیوده و موذهب       کهحق دارد از آزادی اندیشه و مذهب برخوردار باشد
صورت فردی یا جمعی، چه به نحو آشکار یا پنهانی از طریق انجوام آیوین موذهبی و آمووزش     به
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ی تحت فشار صورتبهرا نباید  کسچیهکه "است  شده ذکراین اعالمیه  2. در ماد  "مذهب است
 ."شود دارشهخدکه به اختیار برگزیده،  که آزادی عقیده و مذهبی  داد قرار

سوال  های ملوی یوا موذهبی و زبوانی کوه در      یتاقلاعالمیۀ حقوق افراد متعلق به  1در ماد  
در  هوا دولت"صورت مشام آمده است: به تصویب مجمز عمومی سازمان ملل رسید، به 1002

ها حمایت کرده و شورایی را بورای   یتاقلقلمرو خویش از هویت قومی، فرهنگی، مذهبی و زبانی 
ی رسیدن بوه ایون هود     برا باید تدابیر الزم را هادولتها فراهم کنند. هم نین یتاقلاین رشد 

مانوده و بوه معاهوده    ی باق. البته باید متذکر شد که این دو هنوز در سطح اعالمیه "فراهم سازند
 ایجاد کنند. آورالزامتا برای کشورها تعهدات  اندنشدهتبدیل 

المللوی را نسوبت بوه حقووق     ینبو ری  حقووقی نهادهوای   موارد مذکور نحوو  نگورش و تعوا   
اما در اینجا باید نوع نگاهی را که قوانین ایوران نسوبت بوه ایون       کندیمهای مذهبی بیان یتاقل

 شود.  ترمورد دارند، بیان کنیم تا اختالفات حقوقی میان دو طر  روشن
 یموذهب  یهوا تیو لاقصوورت مشوام   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به 13در اصل 

شوند که یمهای دینی شناخته یتاقلایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها ":است شدهاحصا 
در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شاصیه و تعلیمات دینی بر طبوق  

 ."کنندیمآیین خود عمل 
 فوی  یقواتلوکم  لوم  الودین  عن هللا ینهاکم )البراساس آیۀ شریفه "قانون اساسی  11در اصل 

( دولوت  المقسوطین  یحوب  اهلل ان الویهم  تقسوطوا  و تبروهم ان دیارکم من یارجوکم لم و الدین
حسنه و قسوی و   اخالق بایرمسلمانان غنسبت به  اندموظ جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان 

حوق کسوانی اعتبوار     عدل اسالمی عمل  کرده و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در
قانون اساسی آمده  23. در اصل "دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی توطئه و اقدام نکنند

ای مورد تعرض یدهعقتوان به صر  داشتن ینمرا  کسچیهتفتیش عقاید ممنوع است و  "است:
 ."داد قرار اخذهؤمو 

ظ توجه به مسوائل حقووق   که مشام است قوانین جمهوری اسالمی ایران از لحاطورهمان
صوورت  المللوی دارد، اموا بوه   ینبو هوای  یثواق مهوا و  یهاعالمهای مذهبی وجوه مشترکی با یتاقل

اختال  بیشتری دارند  یکی در مورد مسئلۀ تر  دیون در اسوالم و    هم بامصداقی، در دو مورد 
ۀ جهانی حقووق  اعالمی 13. در ماد  Mayers, 1999: 177-198)ئیت )بهادیگری در مورد مسئلۀ 

شوود. ایون    منود بهوره هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجودان و موذهب   "بشر ذکر شده است: 
و نیوز شوامل تعلیموات موذهبی و اجورای       باشود یمعقیده متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان 

فردی یا جمعی چه خصوصی یا چوه   صورتبهتواند از این حقوق یممراسم دینی است. هر کس 
قوانون   هرچنود شوود،  یمو . اما از ن ر اسالم تور  دیون موجوب ارتوداد     "باشد خورداربرعمومی 

ی به این اقدام نکرده و ااشارهصورت مشام و سایر قوانین به 02و  72مجازات اسالمی مصوش 
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و بر این اساس بسیاری از حقوقدانان با توجه به اصل قانونی بوودن   اندکردهدر مقابل آن سکوت 
قانون اساسی قرار دارد، چنین عملی را در حقوق ایوران فاقود    30تصریح اصل  مجازات که مورد

-111: 1379  اردبیلوی،  29-19: 1371زاده و محقوق دامواد،   )حبیوب  داننود یمو وص  کیفری 
. کنود یمو قانون اساسی راه را تا حدودی برای توسل به ن ور ماوال  بواز     107(، اما اصل  119

ت کوشش کند حکم هر دعوا را در قووانین مدونوه بیابود و    قاضی موظ  اس"براساس این اصل: 
توان ینمی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و فتاوااگر نیابد با استناد به منابز معتبر اسالمی یا 

به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسویدگی بوه دعووا و صودور حکوم      
نبود قانون مشاصی در این زمینه حداقل در تئووری بورای   که پیداست طورهمان. "امتناع ورزد

جمهوری اسوالمی ایوران فوردی را بوه جورم ارتوداد        عمالًقاضی اختیار عمل گذاشته است. ولی 
 محکوم به اعدام نکرده است.

پاسخ نمایندگان ایران به مجامز حقوق بشوری در خصووص مسوئلۀ بهائیوت،      معمولطور به
نون اساسی جمهوری اسوالمی ایوران اسوت کوه در آن بوه بهائیوت       قا 13و  12استناد به اصول 

ی هوا گزارشی نشده است. پاسخ ایران در یو. پی. آر. و ااشارهعنوان یک دین یا اقلیت مذهبی به
های یتاقلگزارشگر ویژه این است که عمالً هیچ حقوق و مزایایی را که قانون اساسی ایران برای 

زیرا این گروه مصداق اقلیوت    در ن ر گرفت هاییبهاتوان برای یمندینی مدن ر قرار داده است، 
 /A/HRC/WG.6/7: سووندهای شووورای حقوووق بشوور )طبووق تعریوو  حقوووقی ایووران نیسووت  

L.11&A/HRC/WG.6/7/L.11.) 
های جمهوری اسالمی ایران به اصل قوانونی  با توجه به پایبندی عملی دادگاه رسدیمن ر به

د با تبیین نمایندگان دولت ایران در خصوص پایبنودی قوو  قضواییه و    ها، این موربودن مجازات
شدنی است. در عین حال بوه تعبیور برخوی    دولت ایران به اصل قانونی بودن جرم و مجازات حل

بیشتری به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مبذول  دیتأکحقوقدانان مصلحت اقتضا دارد مقنن 
زاده و ال خدشه به این اصل را دارد، خودداری ورزد )حبیوب داشته و از تصویب قانونی که احتم

 (.29: 1371محقق داماد، 
 

 . شکنجه2
هوا در دو دور  بررسوی ادواری حقووق    ی احمد شهید و هوم انتقادهوای دولوت   هاگزارشهم در 

بشر)یو. پی . آر( دربار   ایران، تصویب کنوانسیون منز شکنجه،کنوانسویون رفوز تبعویض علیوه     
و نیوز حوذ  حوق شورطی کوه ایوران در موورد        ( المللوی دادگاه کیفری بین) معاهد  رمزنان، و 

هوای اسوالمی   برخی مجازات .کنوانسیون حقوق کود  اعمال کرد، مورد تأکید قرار گرفته است
عنوان مصداق شکنجه تعریو  شوده کوه از    مانند شالق، قطز انگشتان و دست سارقان و غیره به

 دلیل تفاوت دو سیستم قضایی است.برداشت بهن ر نمایندگی ایران سوء 
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 کسچیه"سیاسی آمده است: -المللی حقوق مدنیینبمیثاق  7  در مادشایان ذکر است که 
. ماصوصاً داد قرار یرانسانیغو  ظالمانه ها و رفتارهاییا مجازات مورد آزار و شکنجه توانرا نمی

. "اسوت  کسب رضایتش ممنووع  بدون یا علمی زشکیپ هاییشآزما تحت شام یک قرار دادن
هیچ وضعیت اسوتثنایی از هور   ": شده اعالمکنوانسیون منز شکنجه با صراحت  2ماد   2در بند 

مورد که باشد اعم از حالت جنگی یا تهدید به آن، عدم ثبات سیاسوی داخلوی یوا هور وضوعیت      
 ."دلیلی برای انجام شکنجه باشد تواندینمدیگری، 

قوانون   33و در اصول   ر قوانین جمهوری اسالمی ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شدهد
گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطوالع ممنووع اسوت. اجبوار      هر": است اساسی آمده

شام به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سووگندی فاقود ارزش و   
 ."شوداین اصل، طبق قانون مجازات می اعتبار است و متال  از

قوانون مجوازات اسوالمی    احترام به این اصل قانون اساسوی و تضومین اجورای آن     من وربه
هر یک از مستادمین و مأمورین قضایی یوا غیور قضوایی    "د: کنمقرر می 273  ماد( در 1372)

ا یو بور قصواص   دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید عالوه
گردد و چنان ه کسوی در  پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می

ه مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و این خصوص دستور داده باشد، فقی دستوردهنده ب
مباشر مجازات قاتول و آمور مجوازات قتول را خواهود       ،اذیت و آزار فوت کند ۀواسطاگر متهم به

 ."داشت
صورت بدنی و چه روحی با اینکه قانون اساسی تمامی موارد شکنجه چه بهذکر است  شایان

ده و کور بوه آزارهوای بودنی اشواره      تنهوا  1372قانون مجازات اسوالمی   273  مادرا منز کرده، 
یا تفسیر متفاوتی از قانون اساسوی   قانونگذار احتماالًاست، ده کرآزارهای روحی و روانی را ذکر ن

بوا توجوه بوه مقوررات      رو(. ازایون 239: 1302ی، پوربوافران داشته یا توجهی به آن نداشته است )
وضوز شوود   در این خصوص اساسی  قوانینی مطابق با قانون است یرسد ضرورن ر میموجود به

مأموران  ۀافراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانحقوق مناسب از  یهابا قرار دادن تضمینتا 
. برخوی از  شوود ینمو صیانت کند. البته در مبحث شکنجه مشوکل بوه هموین جوا خوتم      دولتی 
سنگسوار بارهوا    ، مثل مجازات رجوم یوا  شوندیمهایی که در حقوق کیفری ایران اعمال مجازات

. انود شوده ی معرفو عنوان مصداقی از موارد نقض حقوق بشر توسی جمهووری اسوالمی ایوران    به
گونه هم که البته جمهوری اسالمی ایران به آن ملحق نشده، این 1031شکنجۀ  منزکنوانسیون 

 . بوا وجوود ایون بوا توجوه بوه حوذ        داندیمکنوانسیون  مدن رها را مصداقی از شکنجۀ مجازات
، احمد شهید گزارشگر ویژ  شورای حقوق 1302مشروط این مجازات در قانون مجازات اسالمی 

خود به آن شورا از این امر استقبال کورده بوود. البتوه     1309اسفند  13گزارش  20بشر در بند 
وارد شود.   1302این مجازات با توجه به ن ر شورای نگهبان در نهایت در قانون مجازات اسالمی 



 133   ...جمهوری و تقابل بر تعاملمواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی 

ص نحو  تعامل دولت ایران در این خصوص با شوورای حقووق بشور در قسومت پونجم      در خصو
 شود.تر صحبت میهای مستوجب حد و تعزیر( مفصل)مجازات

 

 . جرم سیاسی3
و برخوی   هوا حکوموت المللی تعریفی از جورم سیاسوی وجوود نودارد. هرچنود      ینبهای یثاقمدر 

توسوعۀ قلمورو آن    خصووص بهم سیاسی و اندیشمندان سیاسی تمایل زیادی به تعری  دقیق جر
، این امر به معنای فقدان جرم سیاسوی هوم نیسوت. در    دانندیمندارند و آن را میایر دموکراسی 

 حقوقودانان  .(Ross, 2000 ) گذاردها بر وجود جرم سیاسی صحه میواقز، رویۀ بسیاری از دولت
ابد. برخی انگیوز  ضود حواکمیتی    ییمدانند که علیه حاکمیت ارتکاش یمجرم سیاسی را جرمی 

مجرم را برجسته کرده )ن ریۀ ذهنی( و برخی دیگر هم اثر ضد حاکمیتی جرم )ن ریۀ عینی( را 
(. از گذشته تا به حال 190-119: 1371  هاشمی، 239-232: 1377)استفانی،  اندکردهتقویت 

و آثار متفاوت اجورای   مزایایی هم برای مجرمان سیاسی در ن ر گرفته شده است. از جمله رژیم
( و اصول قودیمی و   101-100: 1031  نجیب حسنی، 232: 1377مجازات )استفانی و دیگران، 

(. به هر حال مفهوم جورم  217: 1303سیاسی )پوربافرانی،  میجراشد  عدم استرداد در یرفتهپذ
ه از دامنۀ موسز یوا مضویق آن، در حقووق بسویاری از کشوورها مثول فرانسو        ن رصر سیاسی 

( پذیرفتوه شوده   101: 1031( و لبنان )نجیوب حسونی،   270-230: 1377)استفانی و دیگران، 
سال از انقالش اسالمی و با اینکه در قوانون اساسوی بوه جورم      30است. در ایران پس از گذشت 

م سیاسوی و  یرسیدگی به جورا "قانون اساسی ذکر شده است: 103و در اصل  شده اشارهسیاسی 
. نحوو   گیورد یدر محاکم دادگستری صوورت مو   منصفهیأت ت و با حضور همطبوعاتی علنی اس

و تعریو  جورم سیاسوی را قوانون براسواس مووازین        منصوفه  یأتانتااش، شرایی و اختیارات ه
، برای اولین بار مجلس شورای اسالمی الیحۀ جرم سیاسی را به تصوویب  "کندیاسالمی معین م

 103هنوز به قانون تبودیل نشوده اسوت. براسواس اصول      رسانده که تا زمان تدوین مقالۀ حاضر 
. رسویدگی بوه   1قانون اساسی حداقل سه امتیاز اساسوی بورای مجرموان سیاسوی وجوود دارد:      

یوأت  هبوا حضوور    آنهوا . رسیدگی به اتهاموات  2ی عمومی دادگستری، هادادگاهدر  آنهااتهامات 
جورم سیاسوی تأییود شوده اسوت.      . رسیدگی علنی. این موارد بوا قیوودی در الیحوۀ    3منصفه و 

( جورم  199: 1371ۀ عینوی و ذهنوی )صوانعی،    ضوابط  براساس هور دو  کهی وجود دارند میجرا
قوانون   299توا   103موضوع مواد  میجرا مثل نیست  آنهاو تردیدی در سیاسی بودن  اندیاسیس

اسوی  دلیل عدم تصوویب قوانون عوادی از مزایوای جورم سی     مجازات اسالمی، ولی مجرمان آن به
 میجراگفت حکم این اصل مهم قانون اساسی عمالً در باش  توانیمنیستند. در واقز  برخوردار

شده است که امید اسوت بوا تأییود نهوایی الیحوۀ      نسیاسی )نه مطبوعاتی( بر زمین مانده و اجرا 
مقونن در   آنکوه تا حدودی پر شوود. جالوب    خألمصوش جرم سیاسی توسی شورای نگهبان این 
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که یک قانون  1331ی عمومی و انقالش مصوش هادادگاهاصالح قانون تشکیل  29اد  م 1تبصر  
سیاسی را تعیین کرده است. به موجوب ایون    میجراشکلی است، مرجز صالح برای رسیدگی به 

عمول  اسوتان بوه   دن ریو تجددر دادگواه   ابتوداً مطبوعاتی و سیاسی  میجرا...رسیدگی به "تبصره 
 تیوأ همطبوعاتی و سیاسوی بوا حضوور     میجرااستان در رسیدگی به  خواهد آمد. دادگاه کیفری

 "تشکیل خواهد شد. منصفه
تنهوا در حقووق   که مجلس الیحۀ جرم سیاسی را تصویب کورد، نوه   1301در واقز تا اسفند 

 103کیفری ایران تعریفی از جرم سیاسی وجود ندارد و مجرمان سیاسوی هوم از مزایوای اصول     
 299و  103موضووع موواد    جورائم ی مثول  میجرابه اینکه مقنن  با توجه برخوردار نیستند، بلکه

علیوه امنیوت داخلوی و خوارجی ذکور کورده،        میجرا( را در فصل 1372قانون مجازات اسالمی )
ی عموومی و  هوا دادگواه قوانون تشوکیل    2ی هم براسواس مواد    میجرامرجز رسیدگی به چنین 

، شووند یمو ه اختصاصوی )نوه عموومی( محسووش     ی دادگوا نووع بوه ی انقالش که هادادگاهانقالش، 
که گفته شد، اگر به قانون اساسی عمول شوود در ایون    طورهماندر حالی است که  نی. اباشدیم

 از گزارش گزارشگران ویژه بود.  هانمونهشاهد حذ  این  توانیمخصوص 
فقوی  به هر حال باید توجه کرد که جرم سیاسی موضوع مهمی در قوانین هر دولتی است و 

آن را انکار کرد. چون نادیده گرفتن این موضووع   توانینمبا بیان اینکه ما مجرم سیاسی نداریم، 
دهود و بورای   ی فعالیت سیاسی در کشور را افزایش میهانهیهزعواقبی است دارد، از یک طر  

 و از طر  دیگر موجب از بین رفتن حقوق و مزایایی مانند محاکموۀ  کندیمدولت مشکل ایجاد 
و سایر امتیازهایی که متهمان ارتکاش این جرایم نسوبت بوه سوایر     منصفه تیأهعلنی و حضور 

متهمان دارند، خواهد شد. فقدان قانون مشام در خصوص جرم سیاسی سبب شده اسوت کوه   
و  هوا سوءتفاهم جادیانتوان جرایم امنیتی را از جرایم سیاسی تفکیک کرد و این موضوع موجب 

از سوی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحود نسوبت بوه نحوو  عملکورد      یی هاسوءبرداشت
 دولت ایران در برخورد با جرایم سیاسی و امنیتی شده است.

 

 . آزادی بیان4
ی احمد شهید، بسته هاگزارش  ایران و هم نین دربار 2911و  2919در دو نشست یو. پی. آر. 
عنوان گسترده از سوی دولت ایران به ن یلتریفهای خبری و هم نین شدن مطبوعات و سایت

نماینودگی ایوران از    هرچندشواهد نقض حقوق ملت در خصوص آزادی بیان تعری  شده است.  
مبانی آزادی بیان در ایران دفاع کورده و فیلترینو  اینترنوت را بورای سوالمت اخالقوی جامعوه        

ی حقووقی در  هانقصاننین ، در اینجا هم شاهد تفاوت دو دیدگاه حقوقی و هم داندیمضروری 
 طر  ایرانی هستیم.

های حقوق بشری سازمان ملل متحد در چندین مواده  یثاقمها و یهاعالمحق آزادی بیان در 
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المللوی حقووق   ینبو جمله در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق  . ازمورد اشاره قرار گرفته است
اعالمیۀ جهانی  10است. ماد  صورت مشام ذکر شده مدنی سیاسی این حق برای اشااص به

هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد و حق مزبور شامل آن اسوت  "دارد:یمحقوق بشر مقرر 
انتشوار آن   افکار وکه از داشتن عقاید خود ترس و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطالعات و 

 ."باشد داشته یدسترس به تمام وسایل ممکن و بدون مالح ات
هور  "المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکور شوده اسوت:   ینبمیثاق  10ماد   2ر بند هم نین د

باشد. این حق مشوتمل  یمی برخوردار امداخلهگونه یچهکس از حق آزادی عقیده و بیان بدون 
ها از هر نووع، خوواه شوفاهی، کتبوی،     یشهاند، دریافت و رساندن اطالعات و وجوجستبر آزادی 

 ."باشدیمیا به هر وسیله دیگر فارغ از مالح ات مرزی چاپ یا به هر صورت هنری 
از آزادی بیان و اندیشه ذکری بوه میوان    صراحتبهدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

نشریات و مطبوعات در بیان مطالوب   "قانون اساسی گفته شده است: 21نیامده و فقی در اصل 
موومی باشوند. تفصویل آن را قوانون معوین      آزادند مگر آنکه مال به مبانی اسوالم یوا حقووق ع   

ی حق آزادی بیان را برای افراد در ن ر گیرد، روشنبه. این در حالی است که قانون باید "کندیم
ین کرده و از تعورض  تأمچون این حق شامل آزادی پس از بیان است که باید امنیت اشااص را 

 جلوگیری کند.  آنهابه حقوق 
خود به نشسوت نووزدهم    1309اسفند  13ر گزارش مورخ صورت مشام داحمد شهید به

ی آزادی بیان در ایران پرداخته و مووادی از قوانون مجوازات    هاتیمحدودشورای حقوق بشر به 
رسد حوذ   یمن ر   آزادی بیان دانسته است. بهمحدودکنندرا  299( مثل ماد  1372اسالمی )

بار در تاریخ جمهوری اسالمی ایوران در سوال   این ماده از قانون مجازات اسالمی که برای اولین 
 هسوتند  آنانگواری  هوم ماوال  جورم    حقوقودانان شوده و  ی اسوالم وارد قانون مجوازات   1372

(، ضورری عایود   122-120: 1332زاده و موسوی مجواش،    حبیب02: 1330میرمحمدصادقی، )
 کند.یم همکند و راه تعامل ایران را با شورای حقوق بشر فراینمن م عمومی کشور 

 

 تعزیر حد ومستوجب  مجازات. 5
خصووص  بوه   بشوری  حقووق  هوای گوزارش  از مهموی  ی مسوتوجب حود کوه باوش    هوا مجازات

انود، در  داده اختصواص  خود به را شهید احمد یهاگزارش و. آر. پی. یو درها دولت یهاشنهادیپ
ت. فقوی رجوم یوا    ( کماکان به قوت خوود بواقی مانوده اسو    1302قانون جدید مجازات اسالمی )

قانون مجوازات   222 ( حذ  مشروط شد. ماد 1302سنگسار در قانون جدید مجازات اسالمی )
در . اسوت  رجوم  محصونه  زانیوه  و محصون  زانوی  بورای  زنا حد" : داردیم( مقرر 1302اسالمی )

 قوو   رئویس  موافقت و قطعی حکم صادرکنند  دادگاه پیشنهاد با رجم اجرای امکان عدم صورت
 و اسوت  محصونه  زانیه و محصن زانی اعدام موجب باشد، شده ثابت بینه با جرم چنان ه قضائیه
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 از رجوم  بنوابراین مجوازات   ."باشود یمو  یک هر برای شالق ضربه صد موجبصورت  نیا غیر در
دست قاضی را بواز گذاشوته    بلکه قانونگذار. است نشده حذ  1302 سال اسالمی مجازات قانون
 موافقت و قطعی حکم صادرکنند  دادگاه پیشنهاد با رجم اجرای کانام عدم صورت در که است

 زانیوه  و محصون  زانوی  "اعودام " موجب باشد، شده ثابت بینه با جرم چنان ه قضاییه قو  سیرئ
بوا اصوالح ایون     . اسوت  یک هر برای شالق ضربه صد موجب صورت این غیر در و است محصنه

 المللی فراهم شده است.بین قانون، راه تعامل مثبت با محافل حقوق بشر
اما در خصوص سایر حدود، برخی فقها مانند حاج سوید احمود خوانسواری و میورزای قموی      

ادعای اجمواع   بر آندانند و حتی ینمالشتات اجرای حدود در زمان غیبت را جایز صاحب جامز
از امام نیوز اموام    و مقصود شده شمردهع( امام )زیرا در روایات اجرای حدود از وظای  اند  کرده

تواند کسی را که مستحق حد یمع( است. ایشان معتقدند حاکم شرع به مقتضای حال معصوم )
کنند که اقامۀ حدود از مصادیق امر بوه معورو  و نهوی از منکور     یمیر کند و استدالل ، تعزاست

اقامۀ حودود   نیست تا عمومات و اطالقات ادلۀ امر به معرو  و نهی از منکر شامل آن شود، بلکه
اگر این  .(73: 1301ی، پوربافراندر زمان غیبت از مصادیق ایذا و ایالم بدون مجوز است )نقل از 

ن ریه مال  عمل باشد، بحث از حدود هم در زمان غیبت همانند بحوث از تعزیورات و مشومول    
اهود  یی متناسب با زمان بوازتر خو جزااحکام آن بوده و دست حکومت اسالمی در وضز مقررات 

تعزیری بنا به تشایم حاکم اسوت، خوود او در    میجرااختیار وضز مجازات در مورد  چون بود 
توانود  یمی دیگر، هامصلحتسبب مواردی که علم به عدم اثر مجازات تعزیری داشته باشد یا به

اهلل موسووی  یوت آ(. در ایون خصووص   70: 1303ی، پوربوافران کنود )  ن رصر از مجازات مجرم 
اگر تعزیر مجرم، مصولحت  "نیز مقرر کرده است:0/2/1377مورخ  213در فتوای شمار  اردبیلی 

نمایود. در ایون زمینوه بیوان شوده       ن ور صور  توانود از آن  یمنباشد و موجب فساد باشد حاکم 
حود خاصوی معوین نشوده، در      آنهوا تواند دربار  برخی از حقوق الهی که در مورد یمامام "است:

ی کند پوشچشمکه منجر به تجری متال  نگردد، از اجرای تعزیر یلدرحاصورت مصلحت و نیز 
توان این نکته را از اطالق آیات و روایات فراوانی که در خصوص عفوو و اغمواض از خطاهوا    یمو 

یری در مجازات نیست، بلکه گسات(. تعزیر برای 131: 1379)منت ری،"استنباط کرد واردشده
 گیرد.یمبه مجرم انجام بیشتر برای تنبیه و آگاهی دادن 

تواند خیلی از یمبه هر حال توجه به این ن ریۀ فقهی یعنی عدم اجرای حد در زمان غیبت 
اکنون دستگاه قضایی در خصوص نحو  اجورای حودود بوا آن درگیور اسوت،      مشکالتی را که هم

تقبال برخی از و اس تأییدبر اینکه دارای پشتوانۀ فقهی است، مورد برطر  کند. این ن ریه عالوه
کوه معتقود بوه توجیوه      ن رانصاحباندیشمندان مسلمان هم قرار گرفته است. از جمله یکی از 

رسد بزرگانی هم ون مرحووم مودرس کوه بوا     یمن ر به"اجتماعی این ن ریه است، گفته است: 
و عموالً اجوازه    انود دانسوته ایر با شوریعت  یدستای شری  قانون مجازات در زمان خودشان را م
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ی اجورا نگوردد، هموین گونوه فکور      شورع مسوتوجب حود، عقوبوات     میجورا که در موارد  اندداده
 (.230: 1370محقق داماد، )"اندکردهیم

 

 گیرییجهنت
المللوی حقووق بشور اسوت.     ینبو کنوانسویون   0جمهوری اسالمی ایران عضو پنج کنوانسیون از 

(، بشور سوابق  بشر )کمیسیون حقوق . از دیدگاه شورای حقوق آنهاسترو متعهد به رعایت ازاین
ایران به برخی از تعهدات حقوق بشری خود ناشی از ایون معاهودات پایبنود نیسوت. ایون عودم       

را وادار بوه   آنهوا حودی اسوت کوه    پایبندی از ن ر کمیسیون قبلی و شورای فعلی حقوق بشر به
ه است. از مطالعوۀ  انتااش گزارشگر ویژ  حقوق بشر برای اعالم وضعیت حقوق بشر در ایران کرد

جلسات یو. پی. آر. در مورد ایران این مطلوب  ی گزارشگران حقوق بشر و صورتهاگزارشتمامی 
قابل استنباط است که محور عمد  این نقض تعهدات حقوق بشوری موواردی هم وون برخوورد     

ییوان، وجوود موواردی هم وون شوکنجه و      بهاجامعوۀ   خصووص بههای مذهبی یتاقلحکومت با 
تلطیو  شوده    1302مستوجب حدود مانند سنگسار )کوه در قوانون مجوازات اسوالمی     مجازات 

سیاسی )با توجه به اینکه الیحوۀ مصووش جورم سیاسوی      میجرااست(، فقدان تعری  و مصادیق 
ی در تضاد با اصل آزادی بیوان  میجراانگاری هنوز به قانون تبدیل نشده است( و نیز جرم 1301

متن مقاله هم بررسی شد، این است که جمهوری اسوالمی ایوران    است. فرضیۀ این مقاله که در
ی دینوی و قوانون اساسوی اسوتفاده کورده و عموده       هوا آموزههای موجود در یلپتانستواند از یم

محورهای موارد نقض حقوق بشر به شرح مذکور را از گزارش گزارشگران حوذ  کنود. شوکنجه    
قانون اساسی قورار   33شدت مورد منز اصل هم بهو  گرفته قراری دینی هاآموزههم مورد تقبیح 
انگواری  بر تکلی  قانون اساسی نسبت به مقنن عادی بورای جورم  نحوی که عالوهگرفته است، به

قانون اساسوی   33از طریق شکنجه هم بنا به نم صریح اصل  آمدهدستبهآن، تمامی اقرارهای 
ی دینوی و  هوا آمووزه توان با عمل دقیق بوه  یمین از این ن ر   بنابرایرقابل استناد استغباطل و 

قانون اساسوی شواهد حوذ  ایون موورد از گوزارش گزارشوگران ویوژه بوود. در موورد            33اصل 
قوانون مجوازات اسوالمی     299انگاری اعمالی مانند فعالیت تبلییی علیه ن ام موضوع مواد   جرم

ی عودم شناسوایی جورم    طوور کلو  امنیتی و به میجراسیاسی از  میجراو نیز عدم تفکیک  1372
توان از طریق توسل به همین مبانی از جمله سیر  حضرت علی )ع( در برخوورد  یمسیاسی هم 
از  یامر بوه معورو  و نهو    آن  عمد  جلواز منکر که  یاصل مهم امر به معرو  و نه ،با ماالفان

رار گرفته هم ق یقانون اساس 3اصل  دیتأکو  دییکه مورد تأ]منکر مردم نسبت به حکومت است 
طوور موقوت   تا حدودی بوه  0از جمله اصل  یقانون اساس گریو مهم د یاصول اساس زیو ن [است

یی ماننود سنگسوار یوا رجوم برخوورد      هوا مجوازات خألهای قانونی را پوشاند. اما در مورد وجوود  



 5331 پاییز، 3، شمارۀ 64فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    138

داننود،  ینمو ی از جمله توسل به ن ریۀ فقهایی که اجرای حد در زمان غیبت را جوایز  تریادیبن
های موجود، راه تقابول را بسوت و راهوی    یلپتانسیری از گبهرهتوان با یم هر حالزم است. به ال

نماینودگان ایوران بایود ضومن پرهیوز از مجادلوه، در        ترمهم)تعامل( را گشود. از همه  ترمناسب
صورت دقیق آنهوا را بورای کشوورهای    های فرهنگی اشاره کرده و بههای خود به تفاوتاستدالل

و شورای حقوق بشر تبیین کنند. بدین ترتیب پیشنهاد مشام مقاله آن است کوه اوالً قوو    عض
مقننه در اصالح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید که میایر موازین حقوق بشری اسوت، بوا   

و تدقیق بیشتری به خورج دهود. ثانیواً دولوت ایوران از موضوز        تأملی موجود هانهیزمتوجه به 
ناعی، تعامل بیشتری با شورای حقوق بشر به خرج دهد و حداقل فراینود اجرایوی   استداللی و اق

، مسوتندات احکوام صوادره توسوی قوو       ثالثواً شد  یو پی آر را تسریز کند. توصیۀ پذیرفته 139
قورار گیورد    ربییذقضاییه در مواردی که مال امنیت ملی نباشد با شفافیت در اختیار مقامات 

 نادرست مسدود شود. یهابرداشتتا راه 
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