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 های حقوق بشر  المللی جامعهی فدراسیون بینونهمین کنگرهسی

 (۱۳۹۵شهریور  ۲ـ۲۰۱۶/۶اوت  ۲۳ـ۲۷ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی )

در ایران حقوق بشرمندِ قطعنامه در باره نقض فاحش و نظام  

 «دفاع از حقوق بشر در ایران یجامعه»ابرازی: 

(LDDHI) 

 

 در سه سال گذشته به شدت رو به وخامت رفته است: شر در ایرانکه وضعیت حقوق بنظر به این

 یی در باره بدتر شدن شرایط هاوضعیت حقوق بشر در ایران هر سال گزارش یدبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه

 ؛ اندحقوق بشر در ایران منتشر کرده

 ق بشر به تصویب رسانیده است؛یی را در محکومیت نقض حقوهامجمع عمومی سازمان ملل هر سال قطعنامه 

 حقوق بشر ایران مطرح شد ی کارنامهطی رسیدگی ادواری جهانی به  ۲۰۱۴را که در سال  ی اصلیهاحکومت توصیه

یی که پذیرفته بود سر باز هانادیده گرفته و از اجرای توصیهی دیگر را هاعهدنامهی نهادهای ناظر بر اجرای هاو توصیه

 زده است.

 آید:می در سطحی گسترده و به شمار زیاد به اجرا در مجازات اعدام از آنجا که

 ی اعدام در مقام اول جهان در مقام دوم جهان قرار دارد و از نظر سرانه هاجمهوری اسالمی ایران از نظر شمارِ اعدام

 ؛ و هزاران تن محکوم به اعدام هستند؛ شودشناخته می

  شود، از جمله برای جرایم غیرمهم، مثل مواد مخدر و جرایم می م صادرنوع جر ۲۰مجازات اعدام برای بیش از

، سّبِ پیامبران، و دزدی ،ی الکلیهاجنسی توافقی بین مردان، زنای محصنه، تکرار نوشیدن نوشابهی رابطه ،اقتصادی

 د؛نشومی و فساد روی زمین که اغلب علیه زندانیان سیاسی مطرح ، بغیی مبهمی مثل محاربههااتهام

 سنگسار  باچندین نفر محکوم به اعدام  است ودر قانون مقرر شده  برای زنای محصنهغیرانسانی سنگسار  حکم

 هستند؛

  ،تن در  ۷۴۳، ۲۰۱۳تن در سال  ۷۰۴کم افزایش بوده است: دستها پیوسته روبهشمار اعدامدر سه سال گذشته

ها شمار واقعی اعدام. رودشمار میبعد بهبه ۱۹۸۹سال  زها ادر شمار اعدام یکه رکورد ۲۰۱۵تن در  ۹۷۷، و ۲۰۱۴

چهارم اعدام شدگان متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر و بسیاری از آنها از ممکن است بیشتر باشد. در حدود سه
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برابر چشمان . اعدام در هاو افغان هاها، عربویژه کُردها، بلوچ، بهانداقشار فقیر و حاشیه نشین و جوامع قومی بوده

 رایج است؛  پنهانی های مردم و اعدام

  به اتهام جرایمی که گویا پیش از  و نوجوانان کودکاندارد.  کودکان اعدامجمهوری اسالمی ایران مقام نخست جهان را در

از ، دانشده اعدامبعد به ۲۰۰۵نوجوان از سال  ۷۳کم شوند. دست، اعدام میاندشدهمرتکب  سالگی ۱۸به سن  رسیدن

. در ۲۰۱۱، و هفت تن در ۲۰۱۲، چهار تن در ۲۰۱۳، هشت تن در ۲۰۱۴تن در  ۱۳، ۲۰۱۵چهار تن در سال  جمله

در  ۱۸متهمان نوجوان تا رسیدن به سن معمول،  طورِبهبودند.  اعدامبه  محکومکودک  ۱۶۰کم ، دست۲۰۱۴دسامبر 

 اند؛ اعدام شده ۱۸چندین متهم پیش از رسیدن به سن شوند. با وجود این، مانند و پس از آن اعدام میمی زندان

 «یا زندان بلندمدت منجر شود. اعدامبه صدور حکم  ممکن استمذهبی « جرایم 

o ی قران های اسالمی و سورههاتفسیرهای غیرسنتی از آموزه خاطربهکم یک زندانی عقیدتی که دست

کم دو مرد شد. دست اعدام( ۱۳۹۳ریور )شه ۲۰۱۴متهم شده بود در سپتامبر « بدعت»دستگیر و به 

بوک و دیگری اظهار نظر در فیس خاطربهشدند: یک تن  محکوم اعدامبه  «سّبِ نبی» اتهامدیگر به 

به ارتداد « طب مکمل فرادرمانی»ی اظهاراتی در فیلم ویدیویی خصوصی. یک نویسنده نظریه خاطربه

 ی وی نقض شد.توبهشد ولی این حکم پس از  محکوم اعداممتهم و به 

  برای نمونه، منابع رسمی در کرده استجنسی توافقی بین مردان مقرر ی را برای رابطه اعدامقانون مجازات اسالمی حکم .

 خبر دادند.نامشروع  یرابطه خاطربهدو مرد در شهر رشت در شمال ایران  اعدام( از ۱۳۹۲)اسفند  ۲۰۱۴مارس 

 کنند:گیرند و نفی میطور منظم نادیده میمردان بهدولت را موازین دادرسیکه نظر به این

 می ی طوالنی در حبس انفرادیهاشوند، مدتمی ی سیاسی، بدون حکم جلب دستگیرهامتهمان، به ویژه در پرونده

یگرد شدت ناعادالنه مورد پی بههاعادالنه محروم هستند، در محاکمهی مانند، از تماس با خانواده و وکیل و محاکمه

عنوان مدرک پذیرفته و گاه پیش از محاکمه از تلویزیون پخش گیرند که در آنها اعتراف زیر شکنجه بهقرار می

 شود؛می

 ایی ماز آزادی بیان، آزادی گردهبا مسالمت ، وکالی دادگستری و دگراندیشانی که نگارانروزنامه، حقوق بشر نفعاال

، «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»های امنیتی مثل گیرند، به اتهامیا آزادی تشکل بهره می

ی هازندان و محرومیت از فعالیتبلندمدت ی هاحکممتهم و به « های غیرقانونیتشکیل گروه»، «تبلیغ علیه نظام»

  شوند؛می محکومو اجتماعی ای حرفه

  شود و آنها دوباره در علیه آنها مطرح میای های تازهماتهااغلب برای جلوگیری از آزادی بعضی از زندانیان سیاسی

  شوند؛می محکومزندان ی ی تازههای ناعادالنه به حکمهامحاکمه

 ی غیرانسانی مثل قطع عضو، کورکردن چشم، آزمایش هاو مجازات شکنجههای منجر به صدور حکمبه  هادادگاه

 دهند؛بکارت و شالق ادامه می

 زندانی که بیشتر آنها زندانی  ۵۰تاکنون، در حدود  ۲۰۰۳ز مراقبت پزشکی محروم هستند؛ از سال زندانیان بسیاری ا

و در پی آن محرومیت از مراقبت و  شکنجهضرب و جرح،  از جملهسیاسی بودند، در شرایط مشکوک به دالیلی 

 .انددادهپزشکی جان خود را از دست ی معالجه

 بیان، گردهمایی و تشکل در عمل وجود ندارد: وجدان و اعتقاد، از آنجا که آزادی

  قرار  ۱۷۳ی کشور جهان در رتبه ۱۸۰گزارشگران بدون مرز، ایران در میان  ۲۰۱۵در شاخص آزادی مطبوعات

 گرفت؛
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  ی در زندان بهحقوق بشری هافعالیت خاطربهتن به دالیل صرف سیاسی یا  ۱۰۰۰برآوردها حاکی است که بیش از

 برند؛سر می

 خودسرانهشماری از زندانیان را در ایران حبس تاکنون  خودسرانهی هاحبسدر مورد  سازمان ملله تحقیق گرو 

 برند؛تن از این عده در حال حاضر هنوز در زندان به سر می ۱۴است.  تشخیص داده

 نگار، روزنامه ۳۰، در حدود (۱۳۹۵)اردیبهشت  ۲۰۱۶و در ماه مه  اندنگار ناگزیر از ترک کشور شدهها روزنامهده

 متخاصم یهادولت با همکار نفوذیی شبکه»؛ بعضی از آنها به عضویت در بودندنگار در زندان نویسنده و وبالگ

 ؛اندشدهمتهم « کشور مطبوعات و مجازی فضای در غربی

 گیرد، در بر میکنند و در صورت گذار از خط قرمز که مسایل بسیاری را در زیر سانسور شدید فعالیت می هاروزنامه

 برند؛خطر تعطیلی به سر می

 ی موسیقی هایا محلی قضایی کنسرت یی کشورهاآمیز و حتا ادبی در عمل ممنوع هستند؛ مقامی صلحهاگردهمایی

 کنند؛ طورِ منظم لغو میرا حتا در مواردی که دولت مجوز آنها را صادر کرده به

 توانند فعالیت و نگاران و کانون نویسندگان نمیجمن صنفی روزنامهی مدنی، از جمله انی مختلف جامعههاسازمان

ی مستقل کارگری را به رسمیت های خود را برگزار و نمایندگان خود را انتخاب کنند. قانون اتحادیههانشست

حقوق بشری های و فعاالن آنها پیوسته با آزارهای مختلف از جمله آزار قضایی روبرو هستند. فعالیت گروهشناسد نمی

های حقوق المللی جامعههای ایرانی عضو فدراسیون بینکنند، از جمله سازمانآمیز فعالیت میصلح یشیوهکه به 

در ایران و نظارت آنها بر وضعیت حقوق  ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر ـ بشر ـ جامعه

 بشر در کشور خود ممنوع است. 

 ی بلندمدت زندان محکوم هاجوی سیاسی از فعالیت ممنوع شده و فعاالن آنها اغلب به حکمو مسالمت احزاب مخالف

 شوند؛ می

 های بلندمدت زندان را فعال سندیکایی حکم ها. دهاندویژه مورد حمله قرار گرفتهفعاالن مستقل کارگری و معلمان به

محاکمه یا تجدید ی ر با وثیقه آزاد هستند و در انتظار نتیجهگذرانند. شماری دیگیا در حال حاضر می اندگذرانده

 برند؛ نظر به سر می

 برای اجرای تأیید شده و آنها هر لحظه در خطر دستگیری  ایخاطر فعالیت حرفههای زندان چندین فیلمساز بهحکم

 برند؛به سر میحکم زندان 

 برای پرهیز یا  اندزندان محکوم شده و حکم خود را گذرانده ، بههاهنرمندان دیگر، از جمله شاعران و کاریکاتوریست

 اند؛ناگزیر از فرار از کشور شدهاز زندان 

 صنعت نشر کتاب گرفتار کنترل شدید و سخت و دچار سانسور شدیدی است که بسیاری از ناشران را به ورشکستگی 

  کشاند.می

می کهی، فعاالن حقوق زن، فعاالن حقوق کارگری ، از جمله وکالی حقوق بشراز آنجا که مدافعان حقوق بشر

با آزار و تعقیب  هانگاران و نویسندگان، و مدافعان حقوق اقلیتی کارگری تشکیل بدهند، فعاالن دانشجویی، روزنامههاکوشند اتحادیه

 :از جمله؛ اندی طوالنی زندان محکوم شدهها، قربانی سرکوب خشن و به حکماندشدید روبرو بوده

 ی زندان هااکنون حکم ی حقوق بشر ـهاعضو فدراسیون بین المللی جامعهگروه  ـ و عضو کانون مدافعان حقوق بشرد

 گذرانند: می آمیز حقوق بشریخاطر فعالیت مسالمترا به

o  گذراند و سال زندان را می ۱۰آقای عبدالفتاح سلطانی، عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، حکم

 ی مختلف است؛ هارمان برای بیمارینیازمند د
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o  گذراند. سال زندان را می ۶حکم  (کانون مدافعان حقوق بشرخانم نرگس محمدی )سخنگو و نایب رئیس

، سه ماه پس از آغاز حکم زندان، و در پی فلج عضالنی و (۱۳۹۱)تیر  ۲۰۱۲او را در ژوئیه  مرداندولت

ی دوباره دستگیر شد تا گویا بقیه( ۱۳۹۴)اردیبهشت  ۲۰۱۵بیماری ریوی، آزاد کردند. وی در ماه مه 

)اردیبهشت  ۲۰۱۶در ماه مه او هاست. که هنوز دچار همان بیماریهمان حکم را بگذراند، با وجود این

سال از آن  ۱۰کم شدکه در صورت رد شدن اعتراض، باید دست محکومل زندان سا ۱۶دوباره به ( ۱۳۹۴

  را در زندان بگذارند.

  سال و شش ۱۰محکومیت  ۱۳۸۶آقای محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از سال 

را علیه او مطرح کردند ای های تازه، اتهام(۱۳۹۴)اردیبهشت  ۲۰۱۶مردان در ماه مه دولت گذراند.می سال زندان را

 زندان منجر خواهد شد. ی که در صورت تأیید به صدور حکم تازه

 شود:می به طور منظم نقض حقوق زنانکه نظر به این

  ایران ۲۰۱۴ی توانمندسازی سیاسی زنان در سال کشورِ مورد ارزیابی مجمع اقتصادی جهان در زمینه ۱۴۲در میان ،

ی ازدواج، طالق، حضانت . قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی در زمینهقرار گرفت ۱۳۵ی در رتبه

تا دهد قانون مجازات اسالمی به مردان اختیار می اند.شدت علیه زنان تبعیض قائل شدهکودکان، ارث و تابعیت، به

گذاری دیگری در جریان های قانونطرحنند. به قتل برسامعافیت از مجازات با همسرانشان را در صورت ارتکاب زنا 

چندهمسری را آسانتر ( ۲۰۱۳)حمایت از خانواده قانون است که مشارکت زنان در بازار کار را کاهش خواهد داد.  

 ؛داده استمحدود زنان را کاهش بسیار و حقوق  کرده

  سال قمری است؛ ۹سن مسئولیت کیفری برای زنان 

 ازدواج  ۹۰۰۰۰، بیش از ۲۰۱۲و  ۲۰۱۱ی هااست. در سال افزایشبهاری بسیار رایج و رودهنگام و اجبی زوهاازدواج

 سال داشتند؛ ۱۰تن از این دختران کمتر از  ۲۲۰۰سال ثبت شد و بیش از  ۱۵دختران زیر 

 ن گیرانه بر زناپلیس و دیگر نیروهای امنیتی از زور و خشونت و مقررات قانونی و جریمه برای تحمیل حجاب سخت

 ؛اندهای اسیدپاشی بودهقربانی حمله« بدحجاب»شماری از زنان کنند؛ می استفاده

 از شماری ی دولتی و محرومیت زنان از هاو اداره هابرای جداسازی زنان از مردان در دانشگاهای گسترده هایاقدام

 ت؛اس در آمدهی دانشگاهی به اجرا هارشته

 محروم هستند.  زنان از تماشای مسابقات ورزشی مردان 

موارد نقضِ فاحشِ حقوق بشر به دست حکومت نزدیک به  ی قربانیانهااز آنجا که هزاران قربانی و خانواده

 :اندچهار دهه از عدالت محروم بوده

 ویژه در کشتار زندانیان در سال ( و به۱۳۶۰ی )دهه ۱۹۸۰ی ی هزاران زندانی سیاسی در سراسر دهههاخانواده

 ؛اندبودهی محل دفن عزیزانشان گویی و اطالع در بارهخواهان پاسخ (۱۳۶۷) ۱۹۸۸

 ( در پی انتخابات ریاست جمهوری، هزاران تن که علیه تقلب در انتخابات اعتراض ۱۳۸۸) ۲۰۰۹ی سال هادر اعتراض

شکوک جان خود زیر شکنجه یا در شرایط بسیار م هاتن در بازداشتگاه هاکردند، دستگیر، شکنجه و زندانی شدند؛ ده

 هستند. مصونهنوز از مجازات  هارا از دست دادند و مرتکبان این قتل

 :اندپیوسته مورد سرکوب قرار داشته جوامع قومیکه نظر به این

 ؛انداز حق آموزش، تدریس و نشر کتاب و روزنامه به زبان خود محروم شده 
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 ؛اندبا تبعیض گسترده سیاسی و اقتصادی روبرو بوده 

 جوامع  در میانبه ویژه  ها. شمار اعداماندو آذری با سرکوب خشن روبرو بوده عربجوامع ن سیاسی و فرهنگی فعاال

 ۱۶کم مردان اعالم کردند که دست، دولت۲۰۱۳به میزان بی تناسبی زیاد بوده است. در اکتبر  عرب، کُرد و بلوچ

نگهبان مرزی در همان استان به دست یک  ۱۴ته شدن زندانی بلوچ را در استان سیستان و بلوچستان به تالفی کش

 اند.گروه مسلح بلوچ اعدام کرده

 : اندگرفتار سرکوب شدیدی بوده ی دینیهااز آنجا که اقلیت

 از جمله ی منتقد های، به ویژه مسلمانان اهل سنت، شیعهاساس قانون در رسمی انیادی دینی پیرو هااقلیت 

و تعداد زیادی از پیروان آنها دستگیر و فقط  اندی دیگر با سرکوب شدید روبرو بودههادراویش، مسیحیان و اقلیت

 ؛اندی سنگین زندان محکوم شدههاخاطر اعتقاداتشان به حکمبه

 ؛ اندشدت صدمه دیده یا کامل تخریب شدهی دراویش و مسلمانان اهل سنت مورد حمله قرار گرفته، بههاگاهعبادت

 اند؛ سته شدهکلیساهای مسیحیان ب

  کم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان دست مسیحی، ۹۰در حدود ، (۱۳۹۴)شهریور  ۲۰۱۵در سپتامبر

 ؛اهل سنت در زندان بودند

 های خودسرانه، بستن محل ای روبرو هستند، از جمله دستگیریهای ویژهپیروان آئین غیررسمی بهایی با تبعیض

ی دفن مردگان و محرومیت از آموزش ها، ندادن اجازه، تخریب گورستاناموالها، توقیف کسب و کار، حمله به خانه

های تن از پیروان آئین بهایی در زندان بودند و بعضی از آنها حکم ۸۰(، ۱۳۹۴)اسفند  ۲۰۱۶عالی؛ در مارس 

 گذراندند.می بلندمدت زندان را

 شود: وسته جلوگیری میپی یپارلمان آزاد انتخاباتاز انجام که نظر به این

 آمیز حق شرکت دارند؛شدت تبعیضبه چین شده بر اساس قانونِدر انتخابات فقط نامزدهای دست 

 ( را یافتند و صالحیت شمار زیادی از ۱۳۹۲) ۲۰۱۳حضور در انتخابات ریاست جمهوری ی فقط هشت نامزد اجازه

 نامزدهای دیگر رد شد؛

  ( ثبت نام ۱۳۹۴)بهمن  ۲۰۱۶نامزدی که در انتخابات پارلمانی فوریه  ۱۲۰۰۰صالحیت بیش از نیمی از در حدود

 کردند، رد شد و آنها اجازه شرکت نیافتند؛

 نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند؛ی زنان اجازه 

 مجلس مهدی پیشین ، نخست وزیر پیشین میرحسین موسوی و رئیس ۱۳۸۸ د انتخابات ریاست جمهوریدو نامز

( هنوز در ۱۳۹۳)بهمن  ۲۰۱۱از زمان دستگیری در فوریه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، خانم بی و نیز کرو

 برند.حبس خانگی به سر می

  

 های حقوق بشرالمللی جامعهی فدراسیون بینونهمین کنگرهسی

و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران  پشتیبانی گسترده خود را از تمام مدافعان حقوق بشر، دیگر مدافعان، زندانیان عقیدتی

 کند؛ می اعالم

 خواهد:می از دولت جمهوری اسالمی ایران به تاکید
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 و به ویژه: خود نسبت به حقوق بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد به تمام تعهدات 

 مردم را متوقف کند؛ چشمانو اعدام در برابر  فوری اعدام نوجوانان 

 ی سیاسی پایان دهد؛هابرای اتهام مفوری به صدور حکم اعدا 

 را با هدف الغای کامل آن متوقف کند؛ اجرای مجازات اعدام 

  را در عمل و قانون تضمین کند و به آن احترام بگذارد؛برابری زنان 

 را تضمین کند و به آنها احترام  هاآزادی بیان، اندیشه، وجدان و اعتقاد، گردهمایی و تشکل و حقوق اقلیت

 بگذارد؛

 را تضمین کند؛ اجرای انتخابات آزاد و منصفانه 

  تماس با خانواده و وکیل و حق پزشکی مناسب مراقبتاز موازین دادرسی، برخورداری تمام زندانیان ،

 را تضمین کند؛ المللیبینعادالنه در سازگاری با موازین ی محاکمه

 قیدوشرط آزاد کند؛فوری و بدونرا  تمام زندانیان عقیدتی 

 اشکالنسیون رفع همه کنوا ( تبعیض علیه زنانCEDAW) ،کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل ،

ی المللی محافظت از حقوق همهالمللی کار و نیز کنوانسیون بینی اساسی سازمان بینهاکنوانسیون

 ی آنها را تصویب کند و به اجرا بگذارد.هاکارگران مهاجر و اعضای خانواده

 خواند تا:می را فرا های اروپا و دولتاتحادیه  با تاکید سازمان ملل،

  سازمان ملل همکاری و هر چه زودتر برای آنها امکان ورود به  یبا کارشناسان ویژهاز دولت ایران بخواهند

 کشور را فراهم کند؛

  مردان ایران مطرح کنند؛با دولت هابادلتی را در کلیهموارد مستند نقضِ فاحشِ حقوق بشر 

 یت اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر بر رعا(UNGPs و اصول راهنمای سازمان )

و قراردادها با  هامعاملهی های چندملیتی در همهبرای شرکت( OECD)اروپا ی همکاری و توسعه

 ی ایرانی اصرار بورزند؛هاطرف

 فرهنگی، مدنی و سیاسی مندرج در  حقوق اقتصادی، اجتماعی،ی کلیه مردان ایران بخواهنداز دولت

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینمیثاق بین

 ی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، رعایت کنند؛هاعهدنامه

 نگاران و روزنامه ی زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر وکلیهمردان ایران بخواهند از دولت

 دگراندیشان را بدون استثنا آزاد کنند؛

 های مؤثری را برای مقابله با معافیت از مجازات در مورد موارد گاممردان ایران با تأکید بخواهند از دولت

گونه موارد نقض حقوق بشر در تقریباً چهار نقضِ فاحشِ حقوق بشر بردارند و عدالت را برای قربانیان این

 ی اخیر تأمین کنند. دهه

 تنظیم شد. ،یش از کنگرهسه ماه پ ،۲۰۱۶در مه  قطعنامهاین ، فدراسیونی اسنامهاسمقررات ی پایه رب توجه:

--------------------------------------------- 

 رانیا در بشر حقوق از دفاع جامعه

lddhi(at)fidh.org 
http://www.facebook.com/lddhi.fidh  

http://www.facebook.com/lddhi.fidh
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