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 چکیده

وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی مورد توجه کمیسیون حقوق بشرر و  
جانشین آن، شورای حقوق بشر قرار گرفت. تاکنون سه گزارشگر ویژۀ کشوری به اسرامی احمرد   

عنروان گزارشرگر ویرژه در     د، اسماء جهانگیر و جاوید رحمان از سوی شورای حقوق بشر بره شهی
اند کره درمجمروه تفرت دوره گرزارش در مرورد       مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده

انرد. فرارا از    وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشرر و مجمرع عمرومی اراکره کررده     
انتصاب گزارشگر ویژه و اذعان به موضرع اصرولی جمهروری اسرالمی     تای سیاسی پیرامون  بحث

ایران در خصوص غیرقابل قبول بودن چنین مأموریتی به دلیل سیاسی و گزینشی بودن چنرین  
دارانره و عردر رعایرت     تا بنابر اتخاذ استانداردتای دوگانه، رویکررد جانر    اقدامی و مفاد گزارش

به این پرسش مهرم تسرتیم کره چره       قاله در صدد پاسخرفتارنامۀ شورای حقوق بشر، در این م
تای گزارشگران ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با نظار حقروقی   نسبتی میان گزارش

تا با نظار حقوقی ایران بر این  ایران وجود دارد. فرضیۀ مقاله ضمن تطبیق برخی از مفاد گزارش
به این نحو که در برخی موارد شدت چرالش   اساس استوار است که نسبت موجود چالشی است؛

تا با نظرار حقروقی ایرران را داشرت. ایرن       توان انتظار انطباق میان گزارش حدی است که نمی به
تای متوجه مبانی نظار حقوقی ایران مورد تحلیل قرار خواترد گرفرت. در    موارد با عنوان چالش
مروارد عردر انطبراق ناشری از سروء       تری را شاتد تستیم که ایرن  تای ضعیف مواردِ دیگر چالش

   تای موجود در برخی قوانین عادی است. اجرای قانون اساسی یا نقیصه
 واژگان کلیدی

 انطباق یا عدر انطباق با نظار حقوقی ایران، شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه.

                                                           
 Email: m-fazaeli@Qom.ac.ir  122-92128833مسئول، فکس:  ۀویسندن *
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 مقدمه
ه موقت بررسی ر با اقدار کمیسیون حقوق بشر بر تأسیس کارگرو0376به لحاظ تاریخی در سال 

 Ad Hoc Working Group to inquire into the) وضرعیت حقروق بشرر در افریقرای جنروبی     

situation of human rights in southern Africa)
 تای ویژه  بود که رویه 

(Special Procedures) 
 & Limon).تای کمیسیون و بعدتا شورای حقوق بشر قرار گرفرت   طور رسمی جزء مأموریت به

Power, 2014, p. 3)   ر، این شورا بر مبنای قطعنامۀ 2117با تشکیل شورای حقوق بشر در سال
جامانده از دوران کمیسیون حقروق   سعی بر تعریف مأموریت خود بر مبنای ابزارتای به 220/71

(. به تعبیر کوفی عنان، دبیر کل فقید سازمان ملل متحرد،  039، ص 0939)مختاری،  بشر نمود
حسراب   الملرل بشرر بره    نظار حقروق برین  « جواترات پادشاتی یا گنجینۀ اصلی»ویژه  تای رویه
تای ویژۀ شورای حقوق بشر عبارت  . رویه(Freedman & Mchangama, 2016, p. 165) ندآی می

است از کارشناسان مستقل حقوق بشری که وظیفره دارنرد در خصروص حقروق بشرر از منظرر       
ای به شورای حقوق بشر یا در صورت درخواست به مجمع  هموضوعی یا کشوری، گزارشی یا توصی

ترایی خراص و    تای ویرژه، ویژگری   عمومی اراکه نمایند. بر اساس شواتد و عملکرد، سازوکار رویه
تررین آن فراگیرری    ترای کراری شرورا داشرته کره مهرم       انحصاری نسبت به سایر ابزارتا و گروه

ترای   و کشوری در حقوق بنیادین و آزادی تای حقوق بشری، اعزار گزارشگران موضوعی نظارت
تای ویژه عنصر اصلی مکانیزر  (. رویه72، ص 0939اساسی شهروندان است )ذاکریان و مختاری، 
تای حقوق بشری اعم از مردنی، فرتنگری، اقتصرادی،     حقوق بشر ملل متحد است که تمۀ حوزه
مأموریت موضوعی و  88، 2106دتد. تا اول آگوست  سیاسی و اجتماعی را تحت پوشش قرار می

مأموریت کشوری در شرورای حقروق بشرر ایجراد شرده اسرت. موضروعاتی نظیرر بازداشرت           02
تای فراقضایی، مدافعان حقوق بشرر،   خودسرانه، حقوق فرتنگی، حق توسعه، حق آموزش، اعدار

جانبره   تا، شکنجه، قاچاق اشخاص، تویت و گرایش جنسری، اقردامات قهرآمیرز یر      فقر، اقلیت
جمله عناوین مأموریت گزارشگران ویژه است که در قال  گزارشگر ویژه، کارشناس مسرتقل و  از

کنند. کشورتایی نظیرر برالروس، کررۀ     کارگروتی از کارشناسان پیرامون آن موضوه فعالیت می
 کشروری  گزارشرگران ویرژۀ   تای اشغالی فلسطین و میانمار دارای شمالی، اریتره، ایران، سرزمین

ان در قال  گزارشگر ویرژه و کارشرناس مسرتقل در شرورای حقروق بشرر فعالیرت        که آن تستند
. در زمران کمیسریون   (Special Procedures of the Human Rights Council, 2017) کنند می

ر برای نظارت بر وضرعیت حقروق بشرر در    2112تا  0318تای  حقوق بشر سه گزارشگر از سال
پس از پیروزی انقالب اسرالمی بررای اولرین برار در      ایران منصوب شدند. کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون ایران را به اتهار نقض حقروق بشرر محکرور نکررد. دلیرل ایرن امرر در         2112آوریل 
کارکردتای مثبت و رعایت مقررات منطبق با انتظارات کمیسریون از سروی مسرئوکن کشرور و     
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(. شرورای حقروق   92، ص 0912تمچنین عدر حضور نمایندۀ امریکا دانسته شده است )آقایی، 
اندازی مجدد مأموریت  تصوی  رسید، به راه به 2100مارس سال  28ای که در  بشر طی قطعنامه

از آن   (A/HRC/RES/16/9).گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایرران اقردار نمرود    
ید رحمان از سروی  تاریخ تاکنون سه گزارشگر ویژه به اسامی احمد شهید، اسماء جهانگیر و جاو

اند که  عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده شورای حقوق بشر به
درمجموه تاکنون تفت دوره گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر 

وضرعیت   تای شورای حقروق بشرر در مرورد    اند. تمواره در قطعنامه و مجمع عمومی اراکه نموده
ای  جانبه ، از جمهوری اسالمی ایران درخواست شده است که تمکاری تمه0حقوق بشر در ایران

با گزارشگر ویژه داشته باشد؛ ازجمله اینکه به وی اجازۀ بازدید از کشور و گردآوری اطالعات کزر 
ه اقدار (. جمهوری اسالمی ایران نیز تموار(A/HRC/RES/37/30برای انجار مأموریتش را بدتد 

شورای حقوق بشر مبنی بر انتصاب گزارشگر ویرژه در مرورد وضرعیت حقروق بشرر در ایرران و       
حاصل اقردار سیاسری و گزینشری شرورای     تمچنین سایر کشورتا را مغرضانه تلقی کرده، آن را 

اسرت   ترای سیاسری   انگیرزه  برر اسراس  یر  کشرور    سرازی جدا دانرد کره عامرل    میحقوق بشر 
A/HRC/WG.6/20/IRN/1) ) شایان ذکر است، جمهوری اسالمی ایران مکانیزر سازوکار بررسی .

را بهترین مکانیزر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در تمار کشرورتا برر    UPRادواری جهانی یا 
دانرد و برا ایجراد مأموریرت گزارشرگر ویرژۀ        ربط می مبنای تساوی و با مشارکت کامل کشور ذی

دارانره در راسرتای    استانداردتای دوگانه و رویکرد جانر  تا و  کشوری که ناشی از اتخاذ سیاست
. افرزون برر ایرن، واکرنش رسرمی      2باشد، مخالفرت کررده اسرت    حمایت و ارتقای حقوق بشر می

جمهوری اسالمی ایران به گزارش سور احمد شهید این بود که گرزارش وی را مغرایر رفتارنامرۀ    
طرفری و   آن را فاقد اصول مربوط به بری  شورای حقوق بشر در مورد نحوۀ تهیۀ گزارش دانسته و

 (.216، ص 0932)امیدی و پوربافرانی،  مستند بودن عنوان کرده است

                                                           
تای شورای حقوق بشر شایان ذکر است، ترچند تصمیمات و مصوبات شورای حقوق بشر  در خصوص قطعنامه .0

ای برخوردار  تای مجمع عمومی به لحاظ ماتوی از جنبۀ توصیه تمانند کمیسیون حقوق بشر و نیز قطعنامه
گونه تصمیمات در  آور حقوقی ندارد، اما باید به این مهم توجه نمود که این تا جنبۀ الزار ت و برای دولتاس

الملل را ایجاد خواتند نمود. بنابراین تیچ حکومتی  بستر زمان، رویه، عرف و به تبع آن، اصول حقوق بین
الملل  رود که اقدامات آن را در عرصۀ بینای در سازمان ملل متحد ب تواند با خشنودی به استقبال قطعنامه نمی

 (. 80، ص 0938)محمدی،  کند محکور می

ای چهار  سازوکار بررسی ادواری جهانی که حقوق بشر را در تمامی کشورتای عضو سازمان ملل متحد در دوره .2
زد تا اقداماتی سا تا فرصتی را فراتم می کند، فرایند منحصر به فردی است که برای تمۀ دولت ساله بررسی می

اند، اعالر کنند و تعهدات خود را در زمینۀ  را که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورتای خود انجار داده
 (.618، ص 0936زاده و شجاعی،  حقوق بشر عملی سازند )عباس
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تای ادعایی گزارشگران ویژۀ شورای حقوق بشر از گسترۀ نسبتاً باکیی برخروردار   دامنۀ نقض
و انرد، ماننرد حربس     تای ادعایی به صورت موردی مطرح شرده  که برخی از نقض است. درحالی

اند؛  تا بارتا آمده اعدار برخی از افراد یا تصوی  برخی از قوانین، بعضی از موضوعات نیز در گزارش
براز، دوجنسریتی و تغییرر جنسریت داده،      تای تمجنس از جملۀ این موضوعات، برخورد با گروه

، تفاوت ویژه بهاکیان، موضوه اقدار علیه امنیت ملی، اعدار نوجوانان تای مذتبی به موضوه اقلیت
آمیز، درصد باکی آمار اعدار در ایران و نپیوستن ایرران بره    دیۀ زن و مرد، حق بر تجمعات صلح

برخی از اسناد حقوق بشری نظیر کنوانسیون رفع تمار اشکال تبعیض علیه زنران و کنوانسریون   
ر مقالرۀ  رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز اسرت. د  تای بی منع شکنجه و دیگر رفتارتا یا مجازات

تای ناشری از   تای گزارشگران در سه بخش تحت عناوین چالش حاضر مباحث مطرح در گزارش
ترای ناشری از    تای ناشی از سوء اجرای قانون اساسی و چرالش  مبانی نظار حقوقی ایران، چالش
اند. بایرد   تای گزارشگران ویژه واجد اتمیت بودند، بررسی شده نقص قوانین عادی که در گزارش

ترایی   تا خواتیم پرداخت، تنهرا بخشری از چرالش    ه داشت که موضوعاتی که در ادامه به آناشار
 ایم. تا با نظار حقوقی ایران نموده است که در ترکدار از سه مورد یادشده سعی در انطباق آن

 

 نظدام  یمبدان  انطبداق  عددم  ران؛یا یحقوق نظام یمبان از یناش یها چالش
 بشر حقوق لالمل نیب نظام با رانیا یحقوق

 بحث طرح. 1

تای محتوایی و  الملل بشر با قراکت خاصی که از آن برخوردار است در برخی از بخش حقوق بین
مبنایی خود با نقد مکات  فلسفی و ادیان مختلف مواجه شرده اسرت. ایرن عامرل خرود موجر        

برا مروازین    تای برخوردار از مبانی دینی و فلسفی نتواننرد اقردامات خرود را    گردیده است دولت
، منطبق سازند. بر اساس مبانی است تای لیبرالیستی دیدگاهالملل بشر که برگرفته از  حقوق بین
شرمولی   تا ترگز نخواتند توانست ویژگی جهران  تای بشری موضوعه از سوی دولت اسالمی، حق

ضوعه تای مو واقعی و داکمی بودن برای تمۀ ابنای بشر در تمه اعصار را حاصل کند. چراکه حق
تا بر اساس دانش نسبی و عالکق گذرای آنان استوار اسرت.   از سوی اندیشمندان و رتبران دولت

بنابراین برای اینکه حقوق بشر متصف به دو صفت یادشده گردد کزر است واضعی داشته باشرد  
 ,Alfaruqi, 1983) تا باشد و او کسی نیست جز خداوند تا و آگاه به حقیقت حق که جامع دانش

p. 12) .الملل بشر معاصر با مبانی لیبرالیستی و اومانیسرتی آن ایجراد    تایی که حقوق بین چالش
ترا در دیگرر منراطق     تای اسالمی نیست و در میران سرایر نحلره    کرده است، صرفاً متوجۀ دولت

ی نیرز ایرن   سرت یکمون -ساز شده است. برای نمونه در میان کشورتای آسریایی  جهان نیز چالش
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ی وجود دارد که حقوق بشر فردگرای غربی قادر نیست در این کشورتا کره حقروق   چالشِ مبنای
. در (Bauer & Bell, 1999, p. 6)اجتماه بر حقوق فرد اولویت دارد، پاسخگوی این جوامع باشد 

انرد و   مدار و تهدید تنجارتای سرنتی تراسرنا    کاران از برتری لیبرالیسم حق غرب نیز محافظه
)قاری  مدار دینی تستند الشعاه قرار گرفتن تنجارتای تکلیف ی نگران تحتکاران مذتب محافظه

ترر شردن    تای مبنایی خود عراملی بررای غنری    (. وجود این تفاوت082، ص 0931سیدفاطمی، 
نسرل اول حقروق بشرر کره تأکیرد      الملل بشر معاصر نیز شده است. به این نحرو کره    حقوق بین
و نسرل  عمدتاً محصول تالش کشورتای غربری بروده   است،  مدنی -تای سیاسی اش بر حق عمده

 قررن بیسرتم مریالدی    71دور حقوق بشر دایر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرتنگی، در دتۀ 
 ایجاد شده است.اثر فشار کشورتای سوسیالیستی در 

تای گزارشگر ویرژۀ شرورای حقروق     ایران در گزارش حقوقی نظار مبانی از ناشی تای چالش
ای را بره خرود اختصراص داده و     وضعیت حقوق بشر در ایران نیز سهم نسبتاً عمده بشر در مورد

ترین اتهامات وارده بر نقض حقوق بشر در ایران نیز مربوط بره ایرن حروزه     در این خصوص مهم
است. با توجه به توصیفات یادشده، بره بررسری برخری از ادعاترای گزارشرگران ویرژه خرواتیم        

 ی با نظار حقوقی ایران در تعارض تستند.پرداخت که به لحاظ مبنای
ترای   الملل بشر با ویژگی قراردادی خود تفسیر متفاوتی از مذت  نسبت به نظرار  حقوق بین

تای گزارشگران  مبتنی بر مبانی ایدکولوژی  و دینی اراکه نموده است. این موضوه نیز در گزارش
نیرز بارترا تکررار شرده اسرت. بره        ویژۀ شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

تای  شود و سپس اقلیت تای مذتبی پرداخته می فراخور این بحث ابتدا به بررسی موضوه اقلیت
 د شد.تا بررسی خواتن جنسی مورد ادعا در گزارش

 

 مذهبیهای  . اقلیت2
 در بشرر  حقروق  شرورای  ویرژۀ  تای گزارشگران یکی از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در گزارش

در ایرن   .است این کشور در مذتبی تای وضعیت اقلیت ایران، موضوه در بشر حقوق وضعیت مورد
میان آنچه توجه گزارشگران ویژه را بیشتر به خرود جلر  کررده، وضرعیت بهاکیران اسرت کره برا         

 ترای  اند و شررایط آنران در ایرران را برر مبنرای گرزارش       حساسیت خاصی به این موضوه پرداخته
دارند کره پیرروان ایرن     مند، آزار و اذیت توصیف کرده و بیان می تحت تبعیض نظار»دریافتی خود 
تایشان پلمپ و به منازلشان آتش گشوده شده و مورد بازداشرت خودسررانه، شرکنجه و     فرقه مغازه

بررررردرفتاری در دوران بازداشرررررت و تبعررررریض در دوران تحصررررریل در دانشرررررگاه قررررررار  
ت کم و بیش نسبت به پیرروان یارسران )اترل حرق( و     تمین وضعی.  (A/HRC/37/68)«گیرند می

ترای   ترای موجرود در گرزارش    تررین چرالش   رحال، یکی از مهرم ت تا نیز ادعا شده است. به درویش
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قرانون اساسری    30و  8ترای مرذتبی اسرت؛ زیررا برابرر اصرول        گزارشگران، تمین موضوه اقلیرت 
نین کشور بایرد مبتنری برر شرریعت     جمهوری اسالمی ایران اعطای حقوق به شهروندان و کلیۀ قوا

(. عدر انطباق مبنایی میان نظرار حقروقی   2، ص 0937)طباطبایی حصاری و آذری،  اسالمی باشد
الملل مانع از آن است که ایران بتوانرد   با نظار حقوق بین 0ایران که مبتنی بر شریعت اسالمی است

الملرل   ی کره در نظرار حقروق برین    تر در زمینۀ شناسایی ادیان و مذات  مختلف با آزادی گسترده
ترای اسرالمی صرورت     وجود دارد، عمل نماید. لذا شناسایی ادیان و مذات  باید در چارچوب آموزه

قرانون اساسری    09گیرد که در قانون اساسی ج.ا.ایران به صورت احصایی بیان شرده اسرت. اصرل    
ترای دینری شرناخته     قلیرت ایرانیان زرتشرتی، کلیمری و مسریحی تنهرا ا    »دارد:  گونه اشعار می این
شوند که در حدود قانون در انجار مراسم دینی خرود آزادنرد و در احروال شخصریه و تعلیمرات       می

کنندۀ موضع جمهوری اسرالمی ایرران    این اصل مشخص«. کنند دینی بر طبق آیین خود عمل می
دانسته شرده و   در مورد انجار آزادانه و علنی مراسمات دینی است که بر اساس شریعت اسالر جایز

عنوان اقلیرت   تای یادشده از آن برخوردارند. لذا چون بهاکیان مورد شناسایی قانون اساسی به اقلیت
توانند به اجرای علنی رسومات خرود نیرز بپردازنرد و از ایرن      دینی نیستند، طبیعتاً بر این مبنا نمی

اراکه نشرده اسرت. از   امی از مذت  گونه تعریف قابل قبول ع الملل تیچ در حقوق بین ند.ا دایره خارج
عنوان نقطۀ اوج سکوکر و  توان به ر را می0382دید تاریخی نیز تصوی  منشور ملل متحد در سال 

عنروان   ی  از مقررات آن به مذت  به الملل نوین دانست، چراکه تیچ پوزیتیویست شدن حقوق بین
خواترد ممنوعیرت    ر آنجرا کره مری   دترد؛ مگر   الملل ارجاه نمی منبع حقوقی یا تنجاری حقوق بین

  (Baderin, 2009, p. 641).تبعیض بر اساس دین یا مذت  را منسوخ بدارد 
تای مذتبی و انتخاب مذت   المللی به مذت  از دریچۀ آزادی برای انجار آیین در اسناد بین

ر دین اعالمیۀ محو تمۀ اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی ب 0توجه شده است. برای نمونه مادۀ 
گونه  تصوی  رسیده، این از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به 0310نوامبر  22یا اعتقاد که در 
ترکس حق دارد از آزادی اندیشه و مذت  برخوردار باشد؛ که این حق آزادی و ابراز »آمده است: 

 عقیده و مذت  به صورت فردی یا جمعی، چه به نحو آشکار یرا پنهرانی از طریرق انجرار آیرین     
المللی حقوق مدنی و سیاسی بعد از اینکره در مرادۀ    میثاق بین«. مذتبی و آموزش مذت  است

                                                           
بد غیر قابل اک عشری است و این اصل الی دین رسمی ایران، اسالر و مذت  جعفری اثنیقانون اساسی:  02. اصل 0

تغییر است و مذات  دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترار کامل تستند و 
پیروان این مذات  در انجار مراسم مذتبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال 

ای که  تا رسمیت دارند و در تر منطقه ر دادگاهشخصیه )ازدواج، طالق، ارث و وصیت( و دعاوی مربوط به آن د
پیروان تر ی  از این مذات  اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراتا بر طبق آن 

 .مذت  خواتد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذات 
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در کشورتایی که »دارد:  گونه اشعار می این 26شناسد، در مادۀ  رسمیت می آزادی مذت  را به 01
تروان از حرق تشرکیل     ترا را نمری    تای... مذتبی وجود دارد، اشخاص متعلق به این اقلیرت  اقلیت
«. مندی از فرتنگ و اظهار و انجار و ... خود محررور نمرود   اعات با اعضای گروه خود و بهرهاجتم
شود که  یادآور می ر0310خود در سال  22 ۀتفسیری شمار ۀحقوق بشر در بند دور نظری ۀکمیت

حقوق مورد حمایت در بند ی  حقوق مدنی و سیاسی قبول وجدان و پرذیرش مرذت  را بیران    
عنوان باورتای خداباورانه یا غیرخداباورانه یا ضدخداباورانه  قوق بشر مذت  را بهح ۀکمیت .کند می

ای کره باعرث نهادینره شردن آن      کند و این مربوط به مذات  سنتی و باورترای ویرژه   مطرح می
الملرل آزادی دیرن یرا مرذت  شرامل       بنابراین در حقوق بین .(0932)بیگدلی، شوند، نیست  می

. آزادی دین شامل حق داشتن یا 2کس از حق آزادی دین برخوردار است؛ . تر0اجزای زیر است: 
. آزادی دین محدود به ادیان سرنتی نیسرت و شرامل ترر     9پذیرش دین و حق ابراز دین است؛ 

توانرد بره    . ابراز دیرن مری  2تواند به شکل فردی یا گروتی باشد؛  . ابراز دین می8اعتقادی است؛ 
تای ابراز دین متنوه است و محدود به شکل خاصی نیسرت؛   وه. جل7شکل مخفی یا علنی باشد؛ 

گونه اکراتی در مقابل حق  تا وظیفه دارند حق آزادی دین را تضمین کنند و اعمال تیچ . دولت6
 (.11، ص 0930)سودمندی و شریفی طرازکوتی،  آزادی دین، مجاز نیست

مرذت  نگررش متفراوتی     در اعالمیۀ قاتره در مورد حقوق بشر اسالمی بره موضروه آزادی   
این اعالمیه منظور از آزادی مذت ، ممنوعیت تر نوه اعمرال فشرار یرا     01وجود دارد. در مادۀ 

منظور واداشتن کسی به تغییر دین خود یا ملحد شردن اسرت. برر     سوءاستفاده از فقر یا جهل به
اسرت؛   این اساس به صورت تلویحی بر ممنوعیت تغییرر دیرن از سروی مسرلمانان اشراره شرده      

 . (Mayer, 1994, p. 333) ترچند تغییر دین از سوی غیرمسلمانان به اسالر ممنوه نیست
تای گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در  موضوه آزادی مذت  در ایران به گزارش

ویرژه در   ایران محدود نیست و در سؤاکت از ایران در یو پی آر شورای حقوق بشر نیز بارتا و بره 
پیروان فرقۀ بهاکیت تکرار شده است. در سؤاکت منتج بره اولرین گرزارش ملری جمهروری      مورد 

تای لیختنشتاین و سروکد بره طررح سرؤال در ایرن مرورد        ر، دولت2113اسالمی ایران در سال 
ر دولت بلژی  طراح سؤال در 2108پرداخته بودند و در سؤاکت مربوط به دومین گزارش سال 

 0ایرن خصروص برود   
(Universal Periodic Review - Iran (Islamic Republic Of), 2014). 

                                                           
ای در زمینۀ حقوق مدنی،  دهتای فزاین تای اخیر نقض سؤال دولت بلژی  به این نحو مطرح شده بود: در سال. 0

رخ داده است.  اند، دتندۀ بزرگترین اقلیت مذتبی ایران سیاسی، اقتصادی و فرتنگی پیروان بهاکیت که تشکیل
پیروان بهاکیت رسماً مورد تدف اعمالی چون آزار و اذیت، تبعیض بر مبنای مذت ، ممانعت از تحصیل و ... 

شده که مغایر با تعهدات  واتد به این شکل از تبعیض مذتبی نهادینهخ اند، دولت ایران به چه نحوی می بوده
 المللی حقوق مدنی و سیاسی است، خاتمه دتد؟  موج  میثاق بین آن به
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نشرده در قرانون اساسری در گرزارش      تای مرذتبی شناسرایی   رویکرد ایران در قبال حقوق اقلیت
ترای منتشرشرده در    ی متروالی بره گرزارش   ترا  پاسرخ و تمچنین  (UPR)بررسی ادواری جهانی 

ویژه و دبیرکل در دو محور اراکه شرده  خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی گزارشگران 
قرانون اساسری ج.ا.ا ایرران     29است. نخست اینکه ایران با بیان اینکه تفتیش عقاید طبق اصرل  

پردازد که ترکسی مجاز به داشتن تر نروه براور مخرتص بره      ممنوه است، به بیان این نکته می
داند و بر  حقوق شهروندی می تای مذتبی را مشمول خود است و دیگر اینکه این دسته از اقلیت

نرد و  ا این اساس مدعی است که محکومان فارا از باور مذتبی به دلیل ارتکاب جرایم در حربس 
ترای   لذا مانند سایر مجرمان تمۀ موازین اجرای عدالت در مورد محکومران منتسر  بره اقلیرت    

 .((A/HRC/WG.6/20/IRN/1شود  نشده در قانون اساسی نیز رعایت می مذتبی شناسایی
 

 های جنسی . اقلیت3
تای  از دیگر مواردی که چالش بنیادین با نظار حقوقی جمهوری اسالمی ایران دارد و در گزارش

ترای موسرور    گزارشگران ویژه نیز مورد توجه قرار گرفته، موضوه چگونگی برخورد ایران با گروه
ترا شرامل    ود. ایرن گرروه  شر  تای جنسی نیز یاد مری  است که از آنان با عنوان اقلیت LGBTIبه 

و  Transgender)ترا )  ، تراجنسیتیBisexual)گراتا ) (، دوجنسLesbian & Gayبازان ) تمجنس
ترای جنسری در    . گزارشگران ویژه بر این باورنرد کره اقلیرت   شوند ( میintersexualتا ) دوجنسه

ای اساسری آنران   تر  گیرنرد و حرق   تای ظالمانه قرار می ایران مورد تعرض، آزار و اذیت و مجازات
افزون بر این، گزارشگران ویژه قانون مجازات اسرالمی  (. A/HRC/22/56)شود  نادیده انگاشته می

انگاری روابط جنسی مبتنری برر تراضری طررفین اعرم از تمجرنس و        را از این جهت که به جرر
اری روابرط  انگر  غیرتمجنس پرداخته، مورد انتقاد قرار داده و نیز ابراز نگرانی کرده است که جرر

جمله حرق حیرات، حرق آزادی،     تای اساسی بشری از جنسی تمجنسان ممکن است ناقض حق
تای غیرمعقرول   حق بر عدر تبعیض و تمچنین حق بر مورد حمایت قرار گرفتن در برابر دخالت

ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی تضرمین   بر حریم خصوصی باشد که در اسناد حقوق بشری به
تای بشری تمرۀ   الملل، حق گزارشگر ویژه مدعی است که حقوق بین (.A/HRC/22/56) اند شده
رو از ایران  این طور شفاف مورد حمایت قرار داده است و از تای جنسی را به تا ازجمله اقلیت گروه
یا تویت   (Sexual orientation) خواتد که با لغو قوانینی که افراد را به دلیل گرایش جنسی می

عمررل آورد  کنررد، از آنرران حمایررت برره    ( آنرران مجررازات مرری  (Gender identityجنسرری 
(A/HRC/37/68). شود ایرن اسرت کره مبنرای اسرتنادی       پرسشی که در این قسمت مطرح می

داران این رویکرد با  گزارشگر ویژه در مورد آزادی افراد در انتخاب رویکرد جنسی چیست؟ طرف
وی و مفهور خانواده موجود در منشرور حقروق   تفسیر موسعی که از اصل عدر تبعیض، اصل تسا
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دتنرد، در صردد توجیره رویکررد      الملل بشر )اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین( اراکه می بین
شود که مقدمۀ اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین، کرامت  گونه عنوان می آیند. این خود بر می

عنوان مبنای آزادی، عدالت و صرلح در   ی بهذاتی و حقوق برابر و مسلم تمۀ اعضای خانواده بشر
کند و تر نوه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، جرنس، زبران، مرذت ، عقایرد      جهان را شناسایی می
شده بررای   کند. البته تفسیر اراکه را منع می (or other status) گرید تیوضع ترسیاسی و ... و یا 

محدود به اسناد یادشده نیسرت و آن را   داران، تای جنسی از دیدگاه طرف تضمین حقوق اقلیت
ای حقروق بشرر یعنری     المللری و منطقره   عنوان ی  اصل کلی مستظهر بره سرایر اسرناد برین     به

کنوانسیون ملل متحد در مورد حذف کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنران، منشرور افریقرایی حقروق     
. در (Mittelstaedt, 2008, p. 336) داننرد   بشر و مردمان، کنوانسیون امریکایی حقوق بشرر مری  

المللی حقوق بشر در نظر بروده،   این دیدگاه، تعریف خانواده نیز از آنچه که نخست در اسناد بین
-Hetero)تر مطرح شده است و محردود بره خرانواده، مرکر  از زن، شروتر و فرزنردان         گسترده

sexual) تواند به نهاد ترکی  نیست و می  ( یافته از تمجنسرانHomo-sexual)     نیرز اطرالق یابرد
(Banda & Eekelaar, 2017, p. 836) . 

شده حاکی از اتخاذ چنین رویکردی است. آخررین   المللی نیز در آرای صادر رویۀ قضایی بین
 Inter-American Court of)مورد مربروط بره نظریرۀ مشرورتی دیروان امریکرایی حقروق بشرر         

Human Rights)  یض زوجرین برا جنسریت یکسران     در مورد تویت جنسی، تساوی و عدر تبعر
ترای جنسری بره تعمریم      است. برابر این نظریۀ مشورتی، دیوان امریکایی ضمن شناسایی اقلیت

 پرردازد  تای مندرج در کنوانسریون امریکرایی حقروق بشرر بره ایرن گرروه از افرراد مری          حمایت

(Contesse, 2018)  بروده و در  ترای اروپرایی و امریکرایی     . تاکنون این رویکرد منحصر به دولرت
تای دینری و   تا منطبق با سنت تای افریقایی و آسیایی که نهاد خانواده در جوامع آن میان دولت

ترا در ادبیرات    حقوق طبیعی است، اغل  با مخالفت جدی روبرو شده اسرت و بره تعبیرر غربری    
تبلرور دارد کره    (Homophobic)گرایری   حاکمیتی این جوامع نوعی فرتنگ تراس از تمجرنس 

(Maguire, 2004, p. 3)ترا دارد   در آداب و سرنن جوامرع آن  ریشه 
. بره ترر ترتیر ، نقردتای     0

تای جنسی در ایران چالشی مبنایی در نظرار حقروقی    گزارشگران ویژه در زمینۀ وضعیت اقلیت
تروان انتظرار داشرت کره ایرن نظرار حقروقی بتوانرد خرود را برا            شود و نمی این کشور تلقی می

منطبق نماید. چراکره از دیرد گزارشرگران، حقروقی کره ایرن گرروه از        تای گزارشگران  خواسته

                                                           
تای  و متمایز از دیگر قال « ازدواج»عنوان  ر رابطۀ میان دو تمجنس را با 2110نخستین کشوری که در سال  .0

رسمیت شناخت، تلند بود و آخرین کشورآلمان است که در آغاز  بخش به روابط تمجنسان به مشروعیت
رأی ممتنع، قانونی  8رأی منفی و  227رأی مثبت در برابر  939ر نمایندگان مجلس آن با 2106تابستان 

 . (03-21، ص 0938)دادمرزی،  گرایان را تصوی  کردند شدن ازدواج تمجنس
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ترا   ن تای بشری است که مربوط به تمار انسرا  تا باید از آن برخوردار شوند برگرفته از حق اقلیت
محورانره   گرایانره و انسران   در تمار اعصار است که به لحاظ تحلیل فلسفی ناظر بر قروانین انسران  

اسالمی ایران استناد به کلمۀ نهرایی اسرالر و رجروه بره قرانون       است؛ درحالی که در جمهوری
 (. 96، ص 0932اسالر بازنمایی متفاوتی از موضوه را در پی دارد )ارغوانی پیر سالمی و دتقان، 

شرمولی   تای جنسی به تبعیت آنان از تئوری جهران  دیدگاه غربی در تسری حمایت از اقلیت
تای حقوق بشری منطبق برا تفسریر آنران گرچره      ه ارزشدوژره حقوق بشر است. به این معنا ک

عنوان معیار حقیقت نیست، ولی ازآنجا که حکایت از واقعیتِ برتری دیدگاه لیبرالی دارد بایرد   به
عنوان معیار از آن تبعیت کنند. نقطۀ مقابل این تئوری نیز دیردگاتی اسرت کره     تا به تمۀ دولت

آن را نه در سطح جهانی، بلکه فقرط در سرطح و    دار نسبیت حقوق بشری است و شدت طرف به
(. ایرران برا   006، ص 0913)ذاکریران،   دانرد  تای یکسان فرتنگی قابل اعمال و اجرا می محدوده

تای مختلرف حقروق بشرری بره تأییرد       امضای اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و پیوستن به عهدنامه
ال حرق شررط بره برخری از     حرال برا اعمر    عرین  تای بشری پرداخته اسرت. در  شمولی حق جهان

ترا در   طور اجمال به این مطل  اشاره دارند که مفراد کنوانسریون   تا به تا که تمۀ آن کنوانسیون
شود )طباطبرایی حصراری و آذری، تمران، ص     صورت مغایرت با شره یا قانون داخلی اجرا نمی

عبرارت دیگرر     هتای بشری بر آمده است. ب شمولی برخی از حق (، در پی عدول از اطالق جهان3
تای حقوق بشرری در پری برشرمردن     شمولی حمایت جمهوری اسالمی ایران ضمن تأیید جهان

گرایی است. چنین رویکردی منحصر  تای مورد حمایت بر مبنای نسبی موضوعات و محتوای حق
ترا مترأثر از    تایی که نظار حقروقی آن  تای اسالمی یا دولت به ایران نبوده و از سوی دیگر دولت

تای جنسی که در نظار حقوقی  شود. تنها گروتی از اقلیت شان است نیز دیده می بغۀ فرتنگیص
تا تسرتند.   تای منتس  به گروه ترنس سکشوال طور ضمنی شناسایی شده است، اقلیت ایران به

مبنای شناسایی این گروه نیز در فتاوی امار خمینی )ره( و برخی از فقهرای دیگرر آمرده اسرت.     
ایی که قاکل به حرمت تغییر جنسیت تستند، امار خمینی با استناد به اصل حلیرت  برخالف فقه
رسد  نظر می حال به این . با0تای تسلیط و اضطرار بر جواز مطلق این عمل قاکل شده است و قاعده

توان این جواز را در کنار آن تصور نمود، وجود منفعت عقالیی اسرت، چراکره    تنها عاملی که می
ترای حقروقی و نیرز     دتد. بر این اساس در بیشرتر نظرار   تای پزشکی انطباق می قعیتآن را با وا

طبق نظر مشهور فقها، تغییر جنسیت درصورتی که از لحراظ پزشرکی ضرروری تشرخیص داده     
ترای گسرتردۀ    (. با وجرود بررسری  02، ص 0931شود، مجاز است )اصغری آقمشهدی و عبدی، 

گذار تنوز در خصوص تغییر جنسیت ساکت  سیت، قانونگرفته در فقه در زمینۀ تغییر جن صورت

                                                           
. نظریرۀ  9. جرواز مطلرق   2. ممنوعیرت مطلرق   0شده اسرت:   . در خصوص امکان تغییر جنسیت سه نظریه مطرح0

 مشروعیت مشروط. نظریۀ مورد پذیرش طبق نظر مشهور فقها به این موردتعلق دارد. 
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بره تعیرین    0930قرانون حمایرت از خرانواده مصروب اول اسرفند       8مرادۀ   01است و صرفاً بند 
تای خانواده در دعاوی تغییر جنسیت اشراره دارد کره ظراتراً برر جرواز تغییرر        صالحیت دادگاه

، 0939دارد )رضایی فومنی و آیتی، کند؛ ترچند مقررۀ قانونی خاصی وجود ن جنسیت دکلت می
(. گرچه جمهوری اسالمی ایران در فاصلۀ زمانی پس از فتروای تراریخی امرار خمینری     008ص 

تای مثبت و مؤثری را در جهت احراز جایگراه واقعری و حقروقی گرروه تررنس       )ره( تاکنون قدر
به تفاسریر متضراد و   تواند  حال سکوت قانون در این خصوص می این تا برداشته است، با سکشوال

، ص 0932)عباسی سرمدی و تاشرمی،   ای با این مقوله منجر شود مختلف و برخوردتای سلیقه
ترای   تای جنسی، جمهوری اسالمی ایران پدیدۀ وضعیت تای اقلیت (. در خصوص سایر گروه82

، جنسی غیرمعمول را با عنایت به لزور رعایت اصول اسالمی، عدر تفتیش روابط خصوصی افرراد 
 حفظ کیان خانواده، تقدس پیوند ازدواج و لزور حفظ اخالق عمومی در نظر دارد.

 

   انطباق امکان ؛یاساس قانون یاجرا سوء از یناش یهاچالش
 . طرح بحث1

رو اسرت کره در حقروق     ایرن  تای قومی مبتالبه اغل  کشورتای جهان اسرت و از  وضعیت اقلیت
المللری و   شرود و اسرناد متعردد برین     تای قومی مری  یتای به حقوق اقل الملل نیز توجه ویژه بین
 1ای به این موضوه پرداخته است. کشور چراد در شرمال افریقرای مرکرزی برا جمعیرت        منطقه

گروه قومی را در خود جای داده است یا در کشور توگو مردر به بریش   011میلیون نفر بیش از 
جزایر کومرور در رأس کشرورتایی قررار    گویند. آرژانتین، تاکیتی و  زبان مختلف سخن می 96از 

. ایران نیز در جرگرۀ کشرورتایی   (Morin, 2013) دارند که از تنوه قومیتی کمتری برخوردارند 
 برند.   سر می تای مختلف در آن به توجهی از قومیت قرار دارد که تعداد قابل

عاد مختلف به آن تای خود، به این موضوه توجه نموده و از اب گزارشگران ویژه نیز در گزارش
تروان در دو عنروان کلری بررسری کررد: حقروق سیاسری و مردنی          اند که اتم آن را مری  پرداخته
 اقتصادی، اجتماعی و فرتنگی آنان.تای قومی؛ حقوق  اقلیت
 

 های قومی . حقوق سیاسی و مدنی اقلیت2
وجود یا فقدان  تا در نظار حقوقی ی  کشور پرداختن به تای مهم در بررسی حقوق اقلیت از مؤلفه
تای اعمال تبعیض نسبت به اقلیت موردنظر در آن نظار است کره در گرار نخسرت مسرتلزر      زمینه

)پرروین و سرپهریفر،    باشد که منشأ اختالف نظرترای زیرادی اسرت    ناکل آمدن به مفهور اقلیت می
کرۀ تعریفری   تا به ارا المللی حقوق بشر نیز ضمن اشاره به حقوق اقلیت ( و اسناد بین68، ص 0939
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تواند مورد استفاده قرار گیرد و از درجۀ  عنوان معیار تعیین اقلیت می اند. آنچه که به از آن نپرداخته
ترای عینری متفراوت     ای است که ی  گروه اقلیرت برا ویژگری    پذیرش باکیی برخوردار باشد، اندازه

ت حاکمره در اعمرال   قومی، مذتبی یا زبانی که برای حفاظت از آن احساس تمبستگی دارند، قدر
بسا گروتی کره از   (. با اعمال این معیار است که چه098، ص 0912از آن برخوردار است )عزیزی، 

کثرت عددی برخوردار است به دلیل عدر شرکت در اعمال حاکمیتی در موضع اقلیت قررار بگیررد   
روه اقلیت به دو معیرار  اجرا گذارده شود. به عبارت دیگر در تعیین گ و تبعیض ناروا در مورد آنان به

ترای متفراوت قرومی، مرذتبی و زبرانی و       باید توجه نمود؛ نخست، وجود گروتی از مردر با ویژگی
 دور، تأثیرگذاری اند  یا عدر تأثیرگذاری آنان در اعمال حاکمیتی.

تای قومی ایران مدعی اعمال تبعریض در ابعراد مختلرف     گزارشگران ویژه در خصوص اقلیت
خواتند ترا ضرمن تسرامح، از     تای آنان تستند و بر این مبنا از دولت می آزادیحیات عمومی و 
 . (A/67/369)عمل آورد  تای ذکرشده جلوگیری به وقوه تبعیض

ترای   تای موجود، در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به حقروق قومیرت   بر اساس داده
اند.  ن ملت ایران گرد تم آمدهمختلف به چشم یکسان نگریسته شده است و تمۀ آنان تحت عنوا

و   از ترر قرور    ایران  مردر»دارد:  قانون اساسی مبین چنین دیدگاتی است که مقرر می 03اصل 
امتیاز نخواتد   و مانند اینها سب   ، نژاد، زبان برخوردارند و رنگ  مساوی  باشند از حقوق  که  قبیله
ن موضوه اسرت کره در نظرار حقروقی ایرران      وجود چنین اصلی در قانون اساسی بیانگر ای«. بود

شده از سوی  که در آمارتای اراکه طوری مال  و معیار ملی بر مال  و معیار قومی اولویت دارد، به
عنوان مبنایی بررای شناسرایی و تفکیر  اتبراه      توان نشانی از قومیت به مرکز آمار ایران نیز نمی

یج حاصل از اتخاذ چنین رویکردی در قرانون  (. نتا291، ص 0937ایران یافت )کرمی و فضاکلی، 
منردی   اساسی ج.ا. ایران این است که اوکً جامعه ایران ی  جامعۀ ملی است و ثانیراً بررای بهرره   

تای موجود در ایران از حقوق سیاسی و مدنی اصوکً مانع قانونی وجود ندارد؛  یکسان تمۀ قومیت
موصوف گردد و آن وصف مذتبی است. زیرا در  مگر اینکه اقلیت قومی به ی  اقلیت مضاعفی نیز

نظار سیاسی حقوقی ایران، دین اسالر و مذت  تشیع دوازده امامی مبنا قرار گرفته و بر تمرین  
 (.290تای دینی و مذتبی در ایران تستیم )تمان، ص  اساس است که شاتد اقلیت

ده و در این قسمت امکان بررسی تای گزارشگران به آن اشاره ش از دیگر حقوقی که در گزارش
تای قومی در استفاده از زبان مادری در تحصیل است. گزارشگر ویژه مدعی اسرت   دارد، حق اقلیت
و در  (A/69/356)طور کافی رعایت نشده است  ( در تحصیل بهLinguistic rightsکه حقوق زبانی )

 (.A/HRC/22/56)کند  اط میتای رسیده اعمال محدودیت را استنب برخی موارد حتی از گزارش
الملل به این نکته تأکید  در خصوص مبانی توجیهی لزور توجه به حقوق زبانی در حقوق بین

رو اسرت کره    ایرن  شود و از شود که زبان از عناصر اصلی در ایجاد تویت شخصی محسوب می می
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سرعۀ تویرت   توانرد در تو  کننرده، مری   تای فرتنگی و زبانی امرن و حمایرت   فراتم ساختن زمینه
طور طبیعی برای اکثریت زبانی فراتم شده  شخصی افراد تأثیر بسزایی داشته باشد. این زمینه به

. در گزارشری کره   (Dunbar, 2001, p. 93) تای زبرانی مسرتلزر حمایرت اسرت     و در مورد اقلیت
بررای اراکره بره نشسرت      2102دسرامبر   91تا در  کارشناس مستقل سازمان ملل در امور اقلیت

ترا   ست و دور شورای حقوق بشر ملل متحد فراتم آورده بود، بررآورده کرردن حقروق اقلیرت    بی
تا یکی از ابزارتای اساسی برای جلوگیری از بروز تنش داخلی و یکری از   ازجمله حقوق زبانی آن

(. چرارچوب حقروقی   7، ص 0932)آفتراب،   عناصر کلیدی حکمرانی مطلوب دانسته شده اسرت 
 تای زبانی به این ترتی  است: از حقوق اقلیت المللی در حمایت بین

تای  دارد: در کشورتایی که اقلیت المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می میثاق بین 26مادۀ 
تا تسرتند نبایرد از حرق     نژادی، مذتبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی را که متعلق به این اقلیت

رتنگ و اظهرار و انجرار )فررایض( مرذتبی و یرا      مندی از ف اجتماعات با اعضای گروه خود و بهره
 کاربرد زبان خودشان محرور کرد.  

ترا حرق دارنرد از     دارد: کودکان متعلق به اقلیرت  کنوانسیون حقوق کود  مقرر می 91مادۀ 
 زبان خودشان استفاده کنند.

ترای ملری یرا قرومی، دینری و زبرانی:        اعالمیۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیت 0مادۀ  0بند 
ترای خرود    تا در سرزمین تا باید از بقا و تویت ملی یا قومی، فرتنگی، دینی و زبانی اقلیت لتدو

 حمایت و ایجاد شرایط برای ترویج این تویت را تشویق کنند. 
 8مرادۀ   9از مقررات قابل توجه دیگر مرتبط با بحث در این اعالمیه، مقررۀ منردرج در بنرد   

تا باید در حد امکانات، تدابیر خاصی اتخاذ کنند ترا افرراد    ولتدارد: د گونه اشعار می است که این
تا امکان یادگیری زبان مادری یا کس  آموزش به زبان مرادری خرود را داشرته     متعلق به اقلیت

المللی یادشده قابرل اسرتنباط    تا دو نکته در قال  اسناد بین باشند. در زمینۀ حقوق زبانی اقلیت
تای منفی درنظرر گرفتره    تا، حق آور، حقوق زبانی اقلیت سناد الزاراست: نخست اینکه در قال  ا

تا نباید با وضرع قروانین    تا است؛ به این معنا که دولت تا عدر مداخلۀ دولت اند که کزمۀ آن شده
تا از زبان خودشران ممانعرت ایجراد کننرد.      تای عملی برای استفادۀ اقلیت یا با اعمال محدودیت
گر شرده کره مسرتلزر     تای مثبت جلوه تای زبانی به شکل حق عالمیه، حقدیگر اینکه در قال  ا
 تا است.  مداخلۀ ایجابی دولت

قانون اساسی ج.ا.ایران در کنار اعالر اینکه زبان و خط رسمی و مشتر  مردر  02اصل 
ترای   تای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ایران فارسی است، به آزادی استفاده از زبان

تا در مدارس تأکید کررده اسرت. وجرود ایرن اصرل در قرانون        تدریس ادبیات آنگروتی و 
المللی حقوق مدنی و سیاسی است و حتی  میثاق بین 26خوبی در انطباق با مادۀ  اساسی به
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میثاق  26تر رفته و توانسته است روح حاکم بر مادۀ  در تدوین از منطوق این ماده نیز پیش
 را تأمین کند. 

میثاق با اشاره به طرز بیان منفی  26مربوط به مادۀ  29شر در تفسیر عمومی کمیتۀ حقوق ب
با عبارات منفی تدوین یافته است، ولری ایرن    260گرچه مادۀ »دتد که  گونه توضیح می ماده این

را شناسایی کرده و مستلزر این است که نادیده انگاشته نشود. درنتیجره  « حق»ماده وجود ی  
ترا   ضمین حمایت از وجود و اجررای ایرن حرق در برابرر انکرار و نقرض آن      دول عضو متعهد به ت

تر اشاره شد، اگرچره ظراتر    طور که پیش بنابراین تمان. (CCPR/C/21/Rev.1/Add.5)« تستند
، ولی با توجه به اینکه حمایت از این حقوق کزمرۀ  است یبودن حقوق زبان یمنف انگریب 26مادۀ 

ترا بایرد اقردامات مثبتری      باشرد و دولرت   تا می ات مثبت دولتتا است، مستلزر تعهد تضمین آن
((Positive measures  را در این راستا انجار دتند. کمیته در ادامۀ تفسیر خود بر این ماده ادامه
منردی و توسرعۀ    تا و حقوق اعضرای آن در بهرره   در راستای حمایت از تویت اقلیت»... دتد:  می

(. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5)« یت دولت ضرروری باشرد  فرتنگ و زبان خود ممکن است حما
قانون اساسی داشته، اقردامات مثبتری نظیرر تأسریس      02گرچه ج.ا.ایران با توجهی که به اصل 

حرال   ایرن  تای تلویزیونی، نشر روزنامه و مجالت به زبان اقوار مختلف را انجار داده است، با شبکه
 ه زبان مادری میسر نشده است.تنوز امر آموزش رسمی زبان مادری و تحصیل ب

 

 های قومی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت. 3
ترای بشرری تسرتند کره در کنرار       عنوان بخشی از حق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرتنگی به

شود که تمرۀ   رو است که گفته می تمین حقوق سیاسی و مدنی کزر و ملزور یکدیگرند. شاید از
المللری حقروق اقتصرادی، اجتمراعی و      ند. امروزه افزون بر میثراق برین  ا هتای بشری یکپارچ حق

ترای بشرری    تا ازجمله ج.ا.ایران به تعیین محتوای این حق فرتنگی، قوانین اساسی بیشتر دولت
ترای قرومی    اند.گزارشگران ویژه در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرتنگی اقلیت پرداخته

سروادی در برخری از    اند که درصد باکی فقر و بری  دتا اشاره کردهایران نیز به وجود برخی کمبو
اند. قرانون اساسری    مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان و کولبری در کردستان از آن دسته

ج.ا.ایران با الگو گرفتن از اقتصاد مختلط و دولت رفاه که در دورۀ بعرد از جنرگ دور جهرانی در    
ترا و بخرش خصوصری     فت، تنظیم شده است. ترچند از تعاونیکشورتای پیشرفتۀ صنعتی پا گر

شود، اما نقش دولت در مقابله با فقر و نرابرابری   عنوان بازیگران اقتصادی در کنار دولت یاد می به

                                                           
 از مندی بهره و خود گروه اعضای با اجتماعات( تشکیل)حق  از نباید تستند تا اقلیت این به متعلق که افرادی را. 0

 کرد. محرور خودشان زبان کاربرد یا و مذتبی( فرایض) انجار و اظهار و فرتنگ
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طور مستقیم  رو، قانون اساسی در برخی از اصول به این (. از0936)بینار،  تر است اقتصادی پررنگ
ستقیم به رفع فقر و تأمین رفاه ملرت پرداختره اسرت. اصرول سرور،      طور غیرم و در برخی نیز به

بیست و تشتم، بیست و نهم، سی و یکم، و چهل و سور ازجمله اصولی تستند کره موضروعات   
آید که  اند. از این اصول چنین بر می اقتصادی و تکالیف دولت در زمینۀ رفع فقر را ترسیم نموده

موج  قانون اساسری وجرود دارد، در    امکان تبعیض بهبرخالف برخی حقوق سیاسی و مدنی که 
بخشی به رونق اقتصادی منراطق مختلرف کشرور نبایرد      نگاه دولت در بسترسازی، رشد و توسعه

عامل قومیت مدخلیتی داشته باشد و وظیفۀ دولت است که در این زمینه به صورت عادکنه رفتار 
اقتصادی، اجتمراعی و فرتنگری مراتیتی    کند. اگرچه توجه به این نکته ضروری است که حقوق 

بر برودن، و وابسرتگی    تایی چون ایجابی و تزینه متفاوت با حقوق سیاسی و مدنی دارند و ویژگی
ای و نیز مبهم بودن حقوق اقتصادی اجتماعی و فرتنگی از عوامرل   به امکانات، تدریجی و برنامه

توان با استناد به ایرن   حال نمی این باتای سیاسی و مدنی برشمرده شده است،  تا از حق تمایز آن
تا را توجیه کرد و ضروری است  نیافتگی برخی از استان آمده در توسعه وجود تای به موارد شکاف

که دولت با توجه به وظایف مقرر در قانون اساسی بر تالش خود در این خصوص بیفزاید. چراکه 
شده در مورد وضرعیت سراکنان آن اسرتان و     آمده تمچنان آمارتای اراکه عمل باوجود اقدامات به
تای مرزیِ دیگر قابل تأمل است و طبعاً این موضوعات دستاویز دیگران قرار خواتد  برخی استان

دیهی است با افزایش اشتغال و برقراری امکان تجارت در مناطق مرزی، ساکنان آن که . ب0گرفت
جای روی آوردن به  قاچاق کاک،  انست بهاند، خواتند تو سالیان سال در حراست از مرزتا کوشیده

 زایی داشته باشند.سوخت و مواد مخدر، در رشد و پویایی اقتصاد کشور تأثیر بس
 

 های ناشی از نقص قوانین عادی؛ امکان انطباق چالش
 . طرح بحث1

کنرد اشراراتی اسرت کره بره       تای گزارشگران جل  توجه مری  ای که در گزارش از موارد برجسته
تایی تحت قوانین عادی شده است. تحلیل این قسمت از این جهت اتمیت دارد کره   محکومیت

کنرد ترا    د و در صرورت امکران کمر  مری    شرو  باعث روشن شدن ابعاد مختلف این قروانین مری  
خوبی نمایانده شود. به فراخور بحرث، دو عنروان جررایم     تای موجود در برخی قوانین به نارسایی

 اند. مرتبط با مواد مخدر برگزیده شدهمرتبط با امنیت ملی و جرایم 

                                                           
گونه اظهار  نمایندۀ مردر زاتدان در مجلس شورای اسالمی در خصوص وضعیت معیشتی مردر این استان این .0

 Iranian Labour News)بینار, درصد مردر این استان زیر خط فقر قرار دارند 11نظر کرده است که حدود 

Agency, 1396) . 
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 جرایم مرتبط با امنیت ملی .2

تای گزارش، چه مواردی که در تعارض با قانون اساسی  ردّ پای این عنوانِ مجرمانه در تمۀ بخش
خوبی مشهود است و گزارشگران از این عنوان و  تستند و چه در موارد تعارض با قوانین عادی، به

انرد. امنیرت از    ترای خرود بسریار اسرتفاده کررده      در جهت تهیۀ گرزارش احکار صادرۀ تحت آن 
تا ناگزیر از توجه به آن تستند. معموکً از دو بُعد خارجی و  موضوعات اساسی است که تمۀ دولت
شود. در بُعد خارجی عمدتاً این قانون اساسی اسرت کره بره     داخلی به مقولۀ امنیت نگریسته می

یس نهادتای مرتبط با موضوه پرداخته است. در بُعرد داخلری و در   تدوین مقررات مربوطه و تأس
چارچوب نظار حقوق کیفری این قانون مجازات اسالمی است که باید به تعریف و تعیین جررایم  

تای مربوطه بپردازد. از این جهت موضوه جررایم علیره امنیرت ملری      علیه امنیت ملی و مجازات
خروبی در آن   بشری است که اساساً رابطۀ فرد و دولت بره المللی حقوق  مورد توجه نهادتای بین

شود. برای  متجلی است. ردّ پای امنیت و ضمانت اجرای کیفری آن در بسیاری از قوانین دیده می
کتراب پرنجم قرانون مجرازات      202ترا   831تای محاربه و بغی و جررایم مرواد    مثال در مجازات

ش راجع به اخاللگران در امنیت 0997و  0983، 0929تای  اسالمی گرفته تا قوانین متفرقۀ سال
دتند.  تای امنیت را در حقوق کیفری کشورمان نشان می صنایع، تمۀ این قوانین به نوعی جلوه

دانان نیز ضمن بررسی موضروه از   اند. حقوق کدار تعریفی از امنیت را یادآور نشده حال تیچ این با
، ص 0938)علیزاده سرشرت و کوشرکی،    اند ما دانستهمثابۀ ی  مع ابعاد مختلف، مفهور آن را به

(. اما مفهور امنیت از دیدگاه این مقاله با توجه به مدخلیت موضوه حقوق بشر در آن 017-012
تروان بره ایرن نحرو      دارای دو عنصر اساسی است؛ نخست، فرد و دور، حاکمیت. لذا امنیت را می

ظیفرۀ حاکمیرت در صریانت از شرالوده و     ترای خرود و و   تعریف کرد: ایمنی فرد در اجرای حرق 
پرردازیم.   موجودیت خود. با درنظر گرفتن این دو عنصر به مقولۀ جرایم علیره امنیرت ملری مری    

طور که گفته شد، در زمینۀ مفهور امنیت تشتت بسیاری میان مؤلفان وجود دارد. تمرین   تمان
رد کره در بررسری قرانون    کنیم. نخستین مو وضعیت را در قوانین کیفری کشور نیز مالحظه می

کند، این است که با وجود انتخاب عنوان جرایم علیه امنیت برای  مجازات اسالمی خودنمایی می
فصل اول کتاب تعزیرات، جرایم مندرج در فصول دور و سور تحت عناوین اتانت به مقدسرات و  

عۀ دامنۀ این عنروان  سوءِقصد به مقامات نیز به این عنوان مجرمانۀ کلی ارتباط دارد و باعث توس
اکرض در  مجرمانه در قانون شده است. فصل نهم کتاب حدود نیز برا عنروان بغری و افسراد فری     

 (. 70، ص 0932)یزدیان جعفری،  قسمتی مربوط به مصادیقی از جرایم علیه امنیت است
گرویی و   شردت محسروس اسرت، کلری     دومین مورد که در خصوص جرایم علیره امنیرت بره   

صادیق راجع به این جرایم است. وجود چنین ابهاماتی به زیر سؤال رفتن اصل مشخص نبودن م
د، چراکره ابهرار   شو  ای نظار حقوق کیفری یعنی اصل قانونی بودن جرر و مجازات منجر می پایه
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تای این امر را در مواد مختلرف مربروط بره     در قانونْ عامل اصلی توسعۀ دامنۀ جرر است. نمونه
ق.ر.ا. صحبت از جرمی با عنروان   211ان مالحظه نمود. برای مثال در مادۀ تو جرایم امنیتی می

گرذار برا    تمکاری با دشمن است، اما تمکاری یعنی چه و مصادیق آن کدار است؟ ظاتراً قرانون 
آوردن این قید به دنبال توسعۀ دامنۀ جرر بوده است. مورد دیگر به ابهار در عنصر مرادیِ جرررِ   

انگراری سوءِقصرد بره جران      به جررر  207و  202شود. مواد  ت مربوط میسوءِقصد به جان مقاما
مقامات پرداخته، اما سوءِقصد ناظر به چه رفتاری است؟ حداقل و حداکثر عملری کره یر  فررد     

(. ابهامات در ابعراد دیگرر   77تواند انجار دتد تا در این عنوان قرار گیرد چیست؟ )تمان، ص  می
 طلبد.   اتده است که بررسی ترکدار مجال خاصی میجرایم علیه امنیت نیز قابل مش

ترای گزارشرگران عردر     سومین عامل مؤثر در برجسته شدن جرایم علیه امنیت در گرزارش 
ترای ارتکرابی تحرت عنروان      شد بسریاری از جررر   تعریف جرر سیاسی بود. این عامل موج  می

ش امیرد  0932سری در سرال   مجرمانۀ جرایم علیه امنیت قرار بگیرند. با تصوی  قانون جرر سیا
 د.است با اجرای آن، محکومان به جرایم علیه امنیت ملی کاتش یابن

 

 . جرایم مرتبط با مواد مخدر3
گزارشگران ویژه مجازات اعدار برای مرتکبان این جرایم را مورد انتقاد قرار داده، معتقدند چنین 

ای اعدار صادره از سروی محراکم   ت مجازات سنگینی با جرر تناس  ندارد و تقریباً نصف مجازات
المللری   میثراق برین   .A/HRC/28/70, A/HRC/31/69))ایران در ارتباط با ایرن جررایم تسرتند    

در کشرورتایی کره مجرازات اعردار لغرو      »دارد:  مقرر می 7مادۀ  2حقوق مدنی و سیاسی در بند 
اکجرراء در زمران    کزر تم بنابر قانون ترین جرایم، آن نشده است، حکم اعدار فقط باید برای مهم

ارتکاب جرر صادر شود و )نیز این حکم( نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون منع و مجازات 
در  90کمیتۀ حقوق بشرر در تفسریر عمرومی شرمارۀ     «. جمعی منافات داشته باشد کشتار دسته
بره صرورت محردود    باید »دارد که این عبارت  بیان می« ترین جرایم مهم»و عبارت  7مورد مادۀ 

محردود گرردد.    (Intentional killing)تفسیر شود و صرفاً به جرایم با شدت باک مانند قتل عمد 
مواد مخدر، شروه  ]مرتبط با[شوند مانند جرایم  جرایمی که مستقیماً و تعمداً به قتل منجر نمی

رقت مسرلحانه،  (، فساد و دیگر جرایم اقتصادی و سیاسی، سر Attempted murderبه جرر قتل )
 «قابرل توجیره نیسرتند    7ربایی و جرایم جنسری ترگرز در چرارچوب مرادۀ      دزدی دریایی، آدر

(General Comment No: 31, Para 39) . 
انگاری شوند مرورد توجره     معاتداتی که عناوین اقدامات مرتبط با مواد مخدر را که باید جرر

گرردان یعنری    للری مربروط بره مرواد مخردر و روان     الم اند از: کنوانسیون برین  اند، عبارت قرار داده
ر(، کنوانسرریون مررواد 0362ر در مررورد مررواد مخرردر )و پروتکررل اصررالحی  0370کنوانسرریون 
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ر و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق داروترای مخردر و مرواد    0360گردان سال  روان
را امضرا و تصروی  کررده     ر0311و  0370تای  ر، که دولت ایران کنوانسیون0311گردان  روان

گذار ایران بعرد از انقرالب اسرالمی در راه مبرارزه برا مرواد        (. قانون69، ص0939است )علیزاده، 
مخدر دو دورۀ عمده را تجربه کرده است: نخست، دورۀ عدر تناس  برین جررایم مرواد مخردر و     

فری دولت ایران تای اخیر سیاست کی سازی که در سال تای مقرر، و دور، دورۀ متناس  مجازات
گذاری شده است. در سایۀ اقدامات اخیر در جهت کاستن از مجازات اعدار مربوط بره   بر آن پایه

ترر شرده اسرت     جرایم ناشی از مرواد مخردر، ادبیرات گزارشرگر ویرژه نیرز در ایرن مرورد مالیرم         
(A/HRC/3768).  ش ادامه داشت، سیاست جنایی تقنینی عمردتاً  0937دورۀ نخست که تا سال

گرذار   تا نظیر اعدار، حبس ابد و دادرسی افتراقی غیرعادکنه بود. قرانون  مبتنی بر شدت مجازات
 Zero)تای سنگین و شدید، سیاست جنایی تسرامح صرفر    خواسته یا ناخواسته با وضع مجازات

Tolerance)   (. در دورۀ دور کره  01، ص 0939)اکبرری،   یا بدون تسامح را درپیش گرفتره برود
ترا برر    آمده در مجازات عمل سازی برای آن درنظر گرفته شده است، با تغییرات به س عنوان متنا

تروجهی از زنردانیانِ    رود تعداد قابل قانون مبارزه با مواد مخدر، انتظار می 0937اساس اصالحیۀ 
مقابله برا  در صف اعدار از این مجازات رتایی یابند. برابر اصالحیۀ اخیر، تدف و تمرکز قانون بر 

مجرازات  ، رو ایرن  رکردگان باندتای قاچاق و عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در کشرور اسرت. از  س
سال برای  01کنندگان از افراد زیر  استفاده تمچنان برای سردستگان باندتای قاچاق، سوء اعدار

. برا ایرن اوصراف و برا درنظرر گررفتن       توزیع مواد مخدر و قاچاقچیان مسلح وجود خواتد داشت
المللی حقروق مردنی و سیاسری، گرچره از      میثاق بین 7در مورد مادۀ  90مومی شمارۀ تفسیر ع

تای ناشی از جرایم مرتبط با مواد مخدر کاسته خواتد شد، ولری   نقدتای گزارشگر ویژه بر اعدار
 تا منجر نخواتد شد.   مسلماً به حذف این مورد در گزارش

 

 نتیجه
تای گزارشگران ویژۀ شورای حقروق بشرر    در گزارشتای متوجۀ نظار حقوقی ایران را که  چالش

ترا متوجرۀ محتروای     تررین چرالش   در سه دستۀ کلی بررسی کرد. شاید مهم توان وجود دارد می
الملل حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است، ولی بره دلیرل    تایی باشد که در نظار بین حق

ترا را در   می نظار حقوقی ایران نتوان آنتعارض و عدر امکان انطباق با مبانی ایدکولوژی  و اسال
این چارچوب شناسایی کرد. درواقع، این تعارض بنیادین حکایت از چالش نسربیت فرتنگری در   

شمولی حقوق بشر دارد. ایران با تصوی  اسناد مختلف حقوق بشر ضمن تأییرد اصرل    برابر جهان
المللی تمرواره برر نسربیت     ینتای ب شمولی حقوق بشر، با اعمال حق شرط در کنوانسیون جهان
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آسانی قابل حل نخواتد برود.   رو در بیشتر موارد این تعارضاتِ مبنایی به این تأکید نموده است. از
ترا برا ایرن     حال تصوی  قوانین عادی در راستای اسناد حقوق بشری و سعی در انطبراق آن  این با

آورده است. بیشترین تأثیر در ایرن  المللی را فراتم  زدایی نهادتای بین اسناد، موجبات حساسیت
توان در اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مالحظه کرد. ترچنرد مجرازات اعردار در     زمینه را می

جرایم مواد مخدر کامالً حذف نشده است، اما با کاتش مروارد آن، از دامنرۀ نقردتای مطررح در     
یران در شورای حقوق بشر کاسته ای ا تای گزارشگران ویژه و نیز در بررسی گزارش دوره گزارش

تای حقوق بشری در مرورد ایرران    تا نیز که یکی از محورتای گزارش خواتد شد. موضوه اقلیت
موج  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در زمینرۀ حقروق مردنی و سیاسری میران       است، به
یعی کره  تای ایران سیاست عدر تبعیض جاری است، مگر در مورد اقلیرت قرومی غیرشر    قومیت

فرتنگی بیش از حوزۀ حقوق مردنی   و اجتماعی اقتصادی، سیاست عدر تبعیض در زمینۀ حقوق
ترا وجرود دارد. برر ایرن اسراس، سرعی دولرت بیشرتر بایرد در رفرع فقرر و             بارۀ آن و سیاسی در
تای مندرج در اصول قانون اساسی بیشتر از  زدایی در این زمینه باشد و به تحقق حق محرومیت
شردۀ ملرت در قرانون اساسری از دیگرر       کند. جامۀ عمل پوشاندن بر حقروق تصرریح   پیش توجه

تا بپردازد. بنابراین گرچره در بیشرتر    مواردی است که دولت باید با درنظر گرفتن امکانات به آن
کاری  تای گزارشگران ویژه غیرمنصفانه و سیاسی است، ولی در برخی موارد نیز کم موارد گزارش

تا موجبات دستاویز قرار گرفتن  گذاری و نیز عدر تضمین و اجرای حق مر قانونتوجهی در ا و کم
 تا از سوی این گزارشگران شده است. آن
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