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چکیده

دعاوینقضحقوقبشردرجمهوریاسالمیایران،یکیازمحوریترین
چالشهایایرانبانظامبینالمللیبودهوطیفگستردهایازموضوعها
ویژه، گزارشگران گزارشهای انتشار قالب در حقوقبشری دعاوی و
گزارشهایدبیرکلسازمانمللمتحد،ونیزقطعنامههایمجمععمومی
سازمانمللمتحددربارۀوضعیتحقوقبشردرایران،مطرحشدهاست.
اینپژوهشباهدفپاسخبهاینپرسشهاکه»اسنادحقوقبشریسازمان
ملل،چهرویکردیرادربرابرایرانبرگزیدهاند؟«و»چهراهکارهاییرا
میتوانبرایکاستنازسطحتعارضوچالشاندیشید؟«تالشکردهاست
تاباکاربستروشمطالعۀاسنادی،دعاویحقوقبشریارکانحقوقبشری
سازمانمللمتحدعلیهجمهوریاسالمیایرانونیزراهکارهایعملیاتی
برایبرونرفتازوضعیتچالشرادرسهسطحکوتاهمدت،میانمدت،
ایناست از پژوهشحاضرحاکی یافتههای بررسیکند. بلندمدت و
عناصر در ریشه چالش، بروز زمینههای و وجوه از برخی هرچند که
گفتمانیونیززباناستعارهایمتفاوتگفتمانحقوقبشریایرانونظام
بینالمللدارد،بااینحال،راهکارهایپرشماریبرایکمینهسازیتنشدر
زمینۀحقوقبشرمیانایرانونظامبینالمللیوجودداردومیتوانضمن
حفظارزشهایاسالمیوایرانیدرزمینۀحقوقبشر،مانعطرحدعاوی

حقوقبشریوخلقچالشهایبینالمللیبرایکشورشد.
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 The UN Human Rights Body 
Approach to Iran (2015-2020)

Mohammad Mahmoodi-kia2

Abstract
Human rights violations in the Islamic Republic of Iran are one of Iran's 
main challenges to the international system, and a wide range of human 
rights issues have been raised in the form of Special Rapporteurs' reports, UN 
Secretary-General's reports, and UN General Assembly resolutions. Therefore, 
considering the dominance of neoliberal institutionalism logic over the existing 
world order, and the central position of the United Nations in the established 
order, this study uses the method of documentary review, examines human 
rights claims against the Islamic Republic of Iran and proposes possible 
scenarios and operational strategies. To overcome the challenge situation, it 
deals with three levels: short-term, medium-term and long-term. The findings 
of this study indicate that although some aspects and contexts of the challenge 
are rooted in discourse elements as well as different metaphorical language of 
Iranian human rights discourse and the international system, however, there 
are several ways to minimize human rights tensions between Iran. And there is 
an international system and while preserving Islamic and Iranian values in the 
field of human rights, it is possible to prevent human rights claims and create 
international challenges for the country.
Key word: Challenge, Human Rights Council, Human Rights, Iran, Resolution, 
Special Rapporteur, United Nations
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مقدمه
همزمانباوقوعانقالباسالمیدرایرانوطرحرویکردعدمتعهدگرایانهدربرابرچیدمانقدرت
درنظمجهانیحاکمبرآندوره،محدودیتهایفراوانیبرایکاهشقدرتکنشگریایران
درسطحنظامبینالمللیازسویقدرتهایجهانیایجادشد.غربوبهطورعمده،ایاالت
متحدهآمریکاودردورۀپساجنگسرد،اتحادیۀاروپا،موتورمحرکهبسیاریازپدیدههای
پروندۀ دراینمیان، میآیند. بهشمار بینالمللی درسطح اسالمی برایجمهوری چالشزا
حقوقبشریایرانازپیشینهایبهبلندایعمرجمهوریاسالمیبرخورداراستوهموارهرکن
ثابتفشارهایبینالمللیبرجمهوریاسالمیایرانبهشمارمیآید.موضوعهاودعاویپروندۀ
حقوقبشریایران،طیفگستردهایازمقولههارادربرمیگیردکهبهطورعمده،برمباحثی
چوننقضآزادیهایبنیادینبشر،نقضحقوقزنان،حقوقمخالفانودگراندیشان،نقض

حقوقاقلیتهایقومی،مذهبی،وزبانیونیزحمایتازتروریسمتمرکزداشتهاست.
پروندۀحقوقبشریجمهوریاسالمیایران،یکیازدستورکارهاینهادهایحقوقبشری
سازمانملل،همچونمجمععمومی،کمیتۀسوممجمع،ونیزسازمانهایوابستهبهآنبوده
وحجمباالییازاسناددرقالبگزارشهایگزارشگرانویژه،قطعنامۀمجمععمومی،و

گزارشهایدبیرکلدراینحوزهوجوددارد.
1. پیشینۀ پژوهش

پژوهشهایانجامشدهدربارۀموضوعاینمقالهرامیتوانبهشرحزیربرشمرد.
محمدی3)2015(تعامالتجمهوریاسالمیایرانباشورایحقوقبشرسازمانمللمتحد
راازسال1384تا1394بررسیکردهوامضاوپیوستنایرانبهبسیاریازمعاهداتبینالمللی

حقوقبشریرانشاندهندۀهمکاریفعاالنهایرانباایننهادبینالمللیمیداند.
کوشا4)2015(نیزضمنبررسیچالشهایحقوقیگزارشهایدبیرکلسازمانمللدرزمینۀ
حقوقبشرووضعیتزناندرایران،تالشکردهاستتادرستیونادرستیبرخیدعاوی

حقوقبشریعلیهجمهوریاسالمیایراندربارۀحقوقزنانراواکاویکند.
فرایندجهانشمولی برابر در ایران پیشروی راهبردهای بررسی )2010(درصدد ذاکریان5

حقوقبشربودهاست.
علیه متحد ملل سازمان حقوقبشری قطعنامۀ محتوای نیز )2009( محمدی6 و سجادپور

جمهوریاسالمیایرانراتحلیلوبررسیکردهاند.

Mohammadi.3
Koosha.4

Zakerian.5
Sajjad-pour&Mohammadi.6
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امیدیوهمکاران7)2016(ضمنبررسیرویاروییدودیدگاهحقوقیمبنیبرتعاملوتقابل
جمهوریاسالمیایرانباشورایحقوقبشرسازمانمللمتحدوبرایننظربودهاندکهنوع
رابطهایکهبیندوطرفایرانوشورایحقوقبشردراینسالهاحکمفرمابودهاست،برگرفته
ازدوعاملاست:عاملنخست،غرضورزیهایسیاسیدولتهایعضووتأثیرگذاراین
نهاددرموردوضعیتحقوقبشردرایرانوعاملدوم،برآمدهازتفسیرهایمتفاوتازتعارض
قوانینجمهوریاسالمیایرانبامیثاقهایبینالمللیحقوقبشردرمواردیماننداقلیتها،
جرایمسیاسی،آزادیبیانوعقیده،شکنجه،مجازاتاسالمی،و...استکهموجبتفاوت

وتعارضدردیدگاههاشدهاست.اینپژوهش،بیشتربرعاملدوممتمرکزبودهاست.
عباسزادهوشجاعی8)2018(نیزضمنمقایسۀعملکردکمیسیونوشورایحقوقبشردربارۀ
جمهوریاسالمیایران،اینفرضیهرامطرحکردهاندکهباوجودتغییراتسازمانیدرشورای
حقوقبشربهلحاظعملکردوانتقادهایواردشدهبهجمهوریاسالمیایران،تفاوتمحسوسی
درروندکاریشورایحقوقبشرنسبتبهکمیسیونحقوقبشرایجادنشدهاست.همچنین،
فضایسیاسیحاکمبرکمیسیونحقوقبشردرروندکاریشورایحقوقبشرنیزمحسوس

است.
مؤمنیرادوموسویفر9)2012(بهموازینوضعتحریمهایشورایامنیتووضعیتحقوق

بشردرقطعنامههایهستهایعلیهجمهوریاسالمیایرانتوجهداشتهاند.
آقایی10)2003(نیزکارنامۀکمیسیونحقوقبشردربارۀایراندرسالهایپسازپیروزی

انقالباسالمیرابررسیکردهاست.
درمجموع،هرچندهریکازپژوهشهایموجودبهسهمخودتالشکردهاستتاابعادچالش
درروابطایرانباشورایحقوقبشرسازمانمللراواکاویکند،ولیعواملبهوجودآورندۀاین
چالشرابهگونهاینظاممندومنظومهایطرحنکردهاند.جنبۀنوآورانهاینپژوهش،افزونبر
بهروزبودناسنادمرتبطباجنبههایچالشزا،سناریوهاوراهکارهایبرونرفتازوضعیت

چالشراارائهکردهوازوجهتجویزینیزبرخورداراست.
2. روش پژوهش

و تام روشی بهمنزلۀ هم روش این است. اسنادی روش پژوهش، این در بهکاررفته روش
همشیوهایبرایتقویتروشهایکیفیدیگردرپژوهشهایعلوماجتماعیموردتوجه
بودهاست.دراینروش،پژوهشگر،دادههایپژوهشیخوددربارۀکنشگران،رویدادها،و

,.Omidi&etal.7
Abbaszadeh&Shojaei.8

Momeni-rad&Mousavifar.9
Aghaei.10
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پدیدههایاجتماعیراازبینمنابعواسناد،گردآوریمیکند.چنینروشیمیتواندفنونالزم
Stewart&Komis,1984,11;Ahmed,2005,(رابرایبررسیپیشینۀپژوهشفراهمکند
18(.دراینروش،پژوهشگرتالشمیکندتابااستفادۀنظاممندومنظمازدادههایاسنادی،
بهکشف،استخراج،طبقهبندی،وارزیابیمطالبمرتبطباموضوعپژوهشخوداقدامکند.
همچنین،پژوهشگرمیتواندهمۀمراحلاجرایپژوهشرابرپایۀروشاسنادیطراحیکندیا
تنهادربخشیازمقاله،بهویژهدر»مرورپژوهشهایپیشین«و»چارچوبنظری«بهکاربرد

.)Daymon&Holloway,2005,218(
درمجموع،پژوهشحاضربابهرهگیریازروشمطالعۀاسنادی،ضمناستخراجپیشینۀاسناد
ارائۀسناریوهای تاضمن ایران،تالشکردهاست پروندۀحقوقبشریجمهوریاسالمی
محتملدربارۀآیندۀوضعیتپروندۀحقوقبشریایران،راهکارهایعملیاتیایرادرسهسطح

کوتاهمدت،میانمدت،وبلندمدتارائهکند.
3. پیشینۀ دعاوی حقوق بشری سازمان ملل علیه جمهوری اسالمی ایران
اسنادادعاییدرزمینۀوضعیتحقوقبشردرایراندرسهقالبکلیگزارشهایگزارشگران
ویژه،گزارشدبیرکلسازمانمللمتحد،وقطعنامههایمجمععمومیسازمانمللمتحد
قابلبررسیومطالعهاستکهدرادامهتالشکردهایمایناسنادراکهدربازۀسالهای2015

تا2020منتشرشدهاند،بررسیکنیم.
1-3. گزارش های گزارشگران ویژه دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران

اتهامنقضحقوقبشردرجمهوریاسالمیایرانبراینخستینباردرسازمانمللدرسال
1980درکمیسیونفرعیجلوگیریازتبعیضوارتقایحقوقاقلیتهامطرحشدودر
قطعنامهایازوضعیتحقوقپیروانفرقۀبهائیتابرازنگرانیشد.اینرونددرسالهایبعد
نیزادامهیافتودرسالهای1982و1983درقطعنامهایازدبیرکلسازمانمللخواسته
Gholshanpajooh,(شدتابادولتایرانتماسگرفتهوموضوعاعزامنمایندهراروشنکند
2011,61(.درپیاینقعطنامهها،براینخستینبارموضوعحقوقبشرایراندرسال1985و
گیالر11،نمایندۀویژۀتعیینشدهازسویکمیسیون،بهاجالسچهلم بهدنبالگزارشآندرهآ
مجمععمومیسازمانملل،دردستورکارمجمععمومیقرارگرفتودرکمیتۀسومبررسی
141/A/RES/40اینگزارش،زمینهسازصدورقطعنامۀشماره.)Yari,2003,142(شد
مجمععمومیدرتاریخ13دسامبر1985شد.ازآنتاریختاکنون،روندصدورقطعنامههای
حقوقبشریباتعیینگزارشگرانویژهدربارۀایرانونیزگزارشهایگزارشگرانویژۀکمیته

سوم،ادامهداشتهاست.
شورایحقوقبشرسازمانمللمتحدتاکنونسهگزارشگرویژهرابرایبررسیوضعیتحقوق

AndresAguilar.11
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بشردرایرانتعیینکردهاستکهعبارتنداز:احمدشهید12)مالدیو(،اسماجهانگیر13)پاکستان(،
وجاویدرحمان14)پاکستان(.گزارشهایاینگزارشگرانویژهبههمراهگزارشهایدبیرکل
سازمانمللمتحدونیزقطعنامههایصادرشدهبرمبنایگزارشهاییباعنوان»ارتقاوصیانت
ازحقوقبشر:وضعیتحقوقبشروگزارشهاینمایندگانوگزارشگرانویژه«کمیتۀسوم
مجمععمومیسازمانمللمتحد،زمینهسازبروزچالشهایفراوانیبرایجمهوریاسالمی
ایراندرزمینۀحقوقبشرشدهاست.درادامه،روندتاریخیبرخیازمهمتریندعواهای

حقوقبشریعلیهجمهوریاسالمیایراندرسازمانمللمتحدبررسیشدهاست.
پیشینۀگزارشهایگزارشگرانویژۀکمیتۀسوممجمععمومیسازمانمللدربارۀوضعیت

حقوقبشردرایران،بهشرحزیراست:
وضعیت دربارۀ فارست15 میشل بهگزارش Add.1/63/A/HRC/28 شمارۀ گزارش ·
مدافعانحقوقبشراختصاصداردکهدربیستوهشتمینجلسۀشورایحقوقبشردرتاریخ
4مارس2015ارائهشد.اینگزارش،کهبهشیوۀپاسخگوییکشورهایعضوسازمانملل
متحدبهمواردادعایینقضحقوقمدافعانحقوقبشراختصاصیافتهاست،8موردرادربارۀ
جمهوریاسالمیایرانمطرحکردهاستکهبهاذعانگزارشگر،تنهادریکموردپاسخ
دریافتکردهودر7موردادعاییدیگر،پاسخیازسویایراندریافتنشدهاست.گزارشگر
یادشدهدرمورددستگیریخودسرانه،بازداشتومحاکمۀفعاالندانشجویی،روزنامهنگاران،و
وکالبهاتهاماقدامعلیهامنیتملی،ابزارنگرانیکردهودربارۀوضعیتسالمت،شیوۀدسترسی
بهامکاناتمراقبتیپزشکی،شرایطبهداشتی،ونیزنحوۀرفتارباآنهاابزارنگرانیکردهاست؛
·گزارششمارۀA/HRC/28/70ارائهشدهدربیستوهشتمینجلسۀشورایحقوقبشر
سازمانمللمتحدکهبهگزارشاحمدشهیددربارۀوضعیتحقوقبشردرایراناشارهدارد،
حاصلمصاحبۀگزارشگربا39نفرازفعاالناقلیتهایایرانیوافرادیاستکهمدعینقض
حقوقخوددرایرانهستندوبیشترآنهادرکشورهایاروپاییهمچونآلمان،دانمارک،و
نروژزندگیمیکردند.ویدراینمصاحبههاتالشکردهاستتاتصویریازوضعیتحقوق
مدنیوسیاسی،حقوقفرهنگیواجتماعی،ونیزحقوقزنانوبرابریجنسیتیدرایرانارائه
دهدودرپایاننیزتوصیههاییرادراینبارهارائهکردهاست.دربخشپیوستهایاینگزارش
نیزفهرستیازفعاالندانشجوییوبهاییهایبازداشتشدهارائهشدهاست.اینگزارشکه
دربردارندۀ155بنداست،افزونبرمصاحبههایگزارشگر،بهاخبارمنتشرشدهتوسطرسانههای

12.دورهمأموریتویازژوئن2011آغازوتاسپتامبر2016ادامهداشت.
13.دورۀمأموریتویازنوامبر2016آغازوتافوریه2018ادامهداشت.
14.دورۀمأموریتویاز6ژوئیۀ2018آغازشدوتاکنونادامهدارد.

MichelForst.15
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داخلی،واطالعاتمنتشرشدهتوسطدستگاههایحاکمیتیدربارۀحقوقبشراستنادکردهو
موضوعهایگوناگونیمانندمسئلۀاسیدپاشیبهزناندراصفهان،حقوقفعاالنحقوقزنان،
وضعیتدگرباشانجنسی،حقوقاقلیتهایقومیومذهبی،وضعیتآزادیهایاساسی،

و...راواکاویکردهاست؛
·گزارششمارۀAdd.3/489/A/70مصوبهفتادمیننشستمجمععمومیسازمانملل
متحددر4دسامبر2015بهگزارشگزارشگرویژۀکمیتۀسوم،خانمعادلهلیوی16باعنوان
»ارتقاوصیانتازحقوقبشر:وضعیتحقوقبشروگزارشهاینمایندگانوگزارشگران
ویژه«بهوضعیتحقوقبشردرکشورهایکرهشمالی،میانمار،جمهوریعربیسوریه،و

جمهوریاسالمیایرانپرداختهاست؛
·گزارششمارۀAdd.3/484/A/71مصوبهفتادویکمیننشستمجمععمومیسازمان
مللمتحددرتاریخ7دسامبر2016،باعنوان»ارتقاوصیانتازحقوقبشر:وضعیتحقوق
بشروگزارشهایگزارشگرانونمایندگانویژه«کهتوسطخانمسیسیلامباالاینگا17تهیهشده
است،دربخشیبهوضعیتحقوقبشردرایراناشارهکردهاست.دراینگزارش،نگرانیهای
جدیازوضعیتحقوقبشردرایرانابرازشدهاستکهمبنایصدورقطعنامههایبعدی

مجمععمومیدراینبارهبودهاست؛
در بشر حقوق شورای نشست سیویکمین مصوب 69/A/HRC/31شمارۀ گزارش ·
تاریخ26مه2016،بهگزارشاحمدشهید،گزارشگرویژۀشورادربارۀوضعیتحقوقبشر
درجمهوریاسالمیایراناختصاصداشت.گزارشویدریکمقدمه،قوانینجزاییو
کارگزاریعدالت،حقوقاجتماعیوسیاسی،ونتیجهگیریوتوصیهها،تنظیمشدهاست.
دراینگزارشبرلزوماصالحقانونمجازاتاسالمی،تضمیندادرسیعادالنه،ممنوعیت
استفادهازمجازاتاعدام،تعیینتکلیفالیحۀجرایمسیاسی،لغواعداممجرمانزیر18سال،

جلوگیریازبازداشتهایخودسرانه،وآزادیاقلیتهایدینیتأکیدشدهاست؛
·گزارششمارۀA/71/418کهدرهفتادویکمینجلسۀمجمععمومیدرتاریخ30سپتامبر
2016ارائهشد،ضمناشارهبهبرخیپیشرفتهایحقوقبشریدرایران،همچنانازبرخی
مواردنقضحقوقبشر،همچوناستفادهازشکنجهوشکلهایدیگربرخوردهایظالمانه،
غیرانسانییاتحقیرآمیز،قانونمبارزهباسوداگرانموادمخدرونیزبازداشتهایخودسرانهتأکید
دارد.گزارشگرویژهدراینبارهمدعیاستکهاطالعاتبهدستآمدهراازمنابعدولتیای
همچونبیانیههایااطالعاتمنتشرشدهتوسطرسانههایدولتیونیزمصاحبهبا43نفراز
بازیگرانجامعۀمدنیگردآوریکردهاست.حقوقکودکان،زنان،اقلیتهایقومی،زبانیو

AdeleLiWei.16
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نژادیدرکناربررسیآماریاعدامدرایرانوطرحمسائلادعاییهمچوناعدامنوجوانان،عدم
اجرایحمایتهایقضاییپیشبینیشدهتوسطقانونبرایمجرمان،فراهمنبودنضمانتهای

دادرسیعادالنه،وبدرفتاریبازندانیانازبخشهایدیگراینگزارشاست.
·گزارششمارۀA/HRC/34/65مصوبسیوچهارمیننشستشورایحقوقبشردر
تاریخ27فوریهتا24مارس2017بهگزارشخانمجهانگیر،گزارشگرویژۀشورا،دربارۀ
وضعیتحقوقبشردرایراناختصاصدارد.درحالیکهدراینگزارش،تصویبمنشورحقوق
شهروندییکگاممثبتارزیابیشدهاست،بااینحال،برمجازاتاعدامبرایجرایممواد
مخدرونیزلزومجایگزینیایندستهازمجازاتهابااستانداردهایبینالمللیتأکیدشدهاست.
نگرانیازاستقاللقضاییوبیطرفیقوۀقضائیهنیزازمسائلدیگریاستکهدرگزارش
گزارشگرویژۀشورایحقوقبشرمطرحشدهاست.ازدواجکودکان،آزادیاجتماعیزنان
ودختران،رفعهمۀگونههایتبعیضعلیهزنان،وضعیتاقلیتهایمذهبیبهویژهبهاییها،

ازجملهمفادمورداشارهدراینگزارشبودهاند؛
·گزارششمارۀA/72/322مصوبهفتادودومینجلسۀمجمععمومیسازمانمللمتحد
درتاریخ14اوت2017،وضعیتحقوقبشردرایرانرابرپایۀگزارشگزارشگرویژۀسازمان
مللدراینبارهبررسیکردهاست.اینگزارشدر5بخشمقدمه،فصلهاییدربارۀحقوق
شهروندی،حقوقاجتماعیوسیاسی)حقمشارکتدراموراجتماعی،حقآزادیبیان،عقیده،
اطالعاتومطبوعات،آزادیبرگزاریاجتماعها،دستگیریافرادباتابعیتدوگانه،حقحیات،
حقآزادیازخشونتورفتارهاوتنبیههایغیرانسانیدیگر(،موضوعهایحقوقیریشهای
)حقوقزنانوحقوقاقلیتهایقومیومذهبی(وسرانجام،جمعبندیوتوصیههاتنظیم
/322/A/72شدهاست.اصالحیهایدربارۀدوموردازمفاداینگزارش،درقالباصالحیۀ

Corr.1درتاریخ6سپتامبر2017صادرشد؛
·گزارششمارۀA/HRC/37/68مصوبسیوهفتمینجلسۀشورایحقوقبشرسازمان
مللمتحددرتاریخ12مارس2018باعنوان»گزارشگزارشگرویژهدربارۀشرایطحقوق
بشردرجمهوریاسالمیایران«اینموضوعرادرمحورهاییچونحقوقمدنیوسیاسی)حق
حیات،حقآزادیازتنبیههاواقداماتخشونتآمیزوغیرانسانی،آزادیبیانعقیدهودسترسی
بهاطالعات،آزادیاجتماعها،وضعیتاتباعخارجیودوتابعیتی،حقدادرسیعادالنه(،
حقوقزنان،حقوقاقلیتهایقومیومذهبی،حقوقهمجنسگرایان،ودوجنسگرایان،و
تراجنسیتیهابررسیکردهوتوصیههاییرانیزبهایرانبرایرعایتحقوقیادشدهارائهمیکند.
فهرستیاززندانیانادعاییبهدلیلبهاییبودننیزدرپیوستاینگزارشارائهشدهاست.این

گزارشتوسطاسماجهانگیرتهیهشدهبود؛
·گزارششمارۀA/73/398مصوبهفتادوسومینجلسۀمجمععمومیسازمانمللمتحد
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درتاریخ27سپتامبر2018کهتوسطدبیرکلارائهشدنیزبهوضعیتحقوقبشردرایران
اختصاصدارد.دربخشپایانیاینگزارشبهجمهوریاسالمیایرانتوصیهشدهاستکه
فورًاهمۀاعدامهایافرادزیر18ساللغوشود؛همۀقوانینیراکهنمایانگرمجازاتهایظالمانه
وتحقیرآمیزاست،متوقفکند؛همۀاشکالتبعیضعلیهزنانرا،چهدرمرحلۀقانونوچهدر
عمل،متوقفکند؛حقوقبرابریرابرایهمۀاقلیتهایدینیوقومی،فارغازقومیت،مذهب

یاعقیدهفراهمکند؛
·گزارششمارۀAdd.3/589/A/73مصوبهفتادوسومینجلسۀمجمععمومیدرتاریخ6
دسامبر2018باموضوعگزارشگزارشگرکمیتۀسوم،خانمکاتریناکونزتاستوفی18باعنوان
»ارتقاوصیانتازحقوقبشر:وضعیتحقوقبشروگزارشهایگزارشگرانونمایندگان

ویژه«نیزدربخشیازگزارشخود،وضعیتحقوقبشردرایرانرابررسیکردهاست؛
مجمع بشر شورایحقوق نشست شمارۀA/HRC/40/67مصوبچهلمین گزارش ·
عمومیدرتاریخ25فوریهتا22مارس2019باعنوان»بررسیحقوقبشردرجمهوری

اسالمیایران«بهانعکاسگزارشگزارشگرویژۀحقوقبشردرایراناختصاصدارد؛
·گزارششمارۀA/74/188مصوبهفتادوچهارمینجلسۀمجمععمومیسازمانملل،به
گزارشجاویدرحماندربارۀوضعیتحقوقبشردرجمهوریاسالمیایراناختصاصدارد.
گزارشگرویژهدراینگزارشبهادامۀبهکارگیریمجازاتاعدامدرایراناشارهکردهوتعداد
اعدامهاراهمچنانیکیازباالترینآمارهادرجهانعنوانمیکند.ایندرحالیاستکهبنا
بهگزارشرحمان،باتوجهبهاجرایاصالحیۀسال2017برقانونمبارزهباموادمخدر،شاهد
کاهشچشمگیراعدامهادراینحوزههستیم.دربخشدیگریازاینگزارش،بهآندسته
ازجرمهاییاشارهشدهاستکهبرپایۀقانونمجازاتاسالمی،سزاوارمجازاتاعدامهستند؛
جرایمیچونزنا،همجنسگرایی،نگهداریوحملموادمخدر،افسادفیاالرض،وتوهینبه

مقدساتوسبالنبی)ص(.
اتباع یا دوگانه تابعیت دارای افراد خودسرانۀ دستگیری کودکان، اعدام مانند بحثهایی
خارجی،حقآزادیاجتماعها،حقآزادیبیانعقیده،تأثیرتحریمها،اقلیتهایمذهبیو
قومی،وضعیتحقوقاقلیتهایمذهبیهمچونبهاییها،نوکیشانمسیحی،سنیها،دراویش
گنابادی،اهلحق،عرفانحلقه،ونیزوضعیتاقلیتهایقومیایهمچونعربهایاهوازی،
ترکهایآذربایجانی،بلوچها،کردها،مرگهایمربوطبهمینهایزمینیوهمچنین،ارائۀ
توصیههاییبهکارگزارانایران،ازجملهمهمترینمطالبگنجاندهشدهدراینگزارشهستند؛

مجمع سوم کمیتۀ جلسۀ هفتادوچهارمین مصوب L.27/74/A/C.3 شمارۀ گزارش ·
عمومیدرتاریخ30اکتبر2019نیزوضعیتحقوقبشردرجمهوریاسالمیایرانرابررسی

KatharinaKonzett-Stoffl.18
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کردهاست.
2-3. گزارش های دبیرکل دربارۀ حقوق بشر در ایران

گزارشهایدبیرکلسازمانمللمتحددرجلسههایمجمععمومینیزبهگونهایمشابهبر
موضوعهاییچونمجازاتاعدام،حقبرخورداریازدادرسیعادالنه،اعداممجرمانکودک
ونوجوان،بازداشتفعاالنجامعۀمدنیهمچونفعاالنمحیطزیستی،دستگیریوبازداشت
خودسرانۀاتباعخارجیدارایتابعیتدوگانه،حقوقآزادیاجتماعهایمسالمتآمیز،حق
آزادیبیانوحقحریمخصوصی،حقوقفعاالنکارگری،آزادیانتشاراطالعاتودیدگاهها،
بازداشتروزنامهنگاران،نویسندگانوکارگران،وضعیتحقوقبشریوکالومدافعانحقوق
بشر،وضعیتزنانودختران،وضعیتاقلیتهایزبانی،قومی،مذهبیوبهویژهبهاییها،
وضعیتافراددچارمعلولیت،وتأثیرتحریمهابروضعیتحقوقبشر،تأکیدداشتهوتوصیههایی
رانیزهمچوندرخواستلغومجازاتاعداممجرمانوبهویژهکودکان،تضمیندسترسیبه
دادرسیعادالنه،لغورویکردجرمانگارانهازجرایممرتبطبامحتوایآنالین،رفعتبعیضعلیه
زنانودخترانونیزرفعتبعیضعلیهافرادهمجنسگرا،دوجنسگراوتراجنسیتیهاونیز
حذفهمۀگونههایتبعیضعلیهزنانوهمکاریباسازوکارهایبینالمللیحقوقبشریو
دفترکمیساریایعالی،و...رااعالممیکند.بیشتراینگزارشها،برپایۀاسناددیگرمنتشرشده
توسطنهادهایحقوقبشریوابستهیامستقلتهیهوتنظیمشدهاست.درادامه،فهرست
گزارشهایدبیرکلدرسالهایمختلفدربازۀزمانیموردبررسیپژوهشحاضر،ارائهشده

است)جدولشمارۀ1(.
جدولشمارۀ)1(.گزارشهایدبیرکلسازمانملل

تاریخمحلارائهشمارهگزارش
120/A/HRC/432020/1/17چهلوسومیننشستشورایحقوقبشر
2273/A/742اوت2019هفتادوچهارمینجلسۀمجمععمومی
324/A/HRC/4025فوریهتا22مارس2019چهملیننشستشورایحقوقبشر
4299/A/736اوت2018هفتادوسومیننشستمجمععمومی
524/A/HRC/3726فوریهتا23مارس2018سیوهفتمیننشستشورایحقوقبشر
6562/A/7231اکتبر2017هفتادودومیننشستمجمععمومی
740/A/HRC/3427فوریهتا24مارس2017سیوچهارمیننشستشورایحقوقبشر
8374/A/716سپتامبر2016هفتادویکمیننشستمجمععمومی

3-3. قطعنامه های حقوق بشری صادرشده دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران
·قطعنامۀشمارۀA/HRC/RES/28/21مصوببیستوهشتمینجلسۀشورایحقوق
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بشر،ضمنیادآوریقطعنامههایپیشین،نگرانیمللمتحدراازعدمدسترسیگزارشگرویژه
برایسفربهجمهوریاسالمیایرانیادآوریومأموریتگزارشگرویژهراتمدیدکردهواز
دولتجمهوریاسالمیمیخواهدتااجازۀدسترسیبهاینکشورونیزاطالعاتالزمبرای

انجاموظیفۀگزارشگرویژهرافراهمکند؛
·قطعنامۀشمارۀA/RES/70/173مصوبهفتادمیننشستمجمععمومیسازمانملل
متحددرتاریخ17دسامبر2015برپایۀگزارشAdd.3/489/A/70وضعیتحقوقبشر

درجمهوریاسالمیایرانرابررسیکردهاست؛
·قطعنامۀشمارۀA/HRC/RES/31/19مصوبسیویکمینجلسۀشورایحقوقبشرکه
درتاریخ23مارس2016بهتصویباینشورارسید.اینقطعنامهنیزبایادآوریقطعنامههای
پیشین،ازدولتجمهوریاسالمیمیخواهدتاتعاملوهمکاریالزمراباگزارشگرویژه

بهعملآورد؛
·قطعنامۀشمارۀA/RES/71/204مصوبهفتادویکمینجلسۀمجمععمومیسازمانملل
متحددر19دسامبر2016کهبرپایۀگزارشAdd.3/484/A/71صادرشدهاست،به

وضعیتحقوقبشردرجمهوریاسالمیایراناشارهدارد؛
·قطعنامۀشمارۀA/HRC/RES/34/23مصوبسیوچهارمینجلسۀشورایحقوقبشر،
مانندقطعنامههایدیگراینشورا،ازدولتجمهوریاسالمیایرانمیخواهدتاباگزارشگر

ویژۀشورا،همکاریمؤثریداشتهباشد؛
·قطعنامۀشمارۀA/RES/72/189مصوبهفتادودومینجلسۀمجمععمومیسازمانملل
متحدکهدرتاریخ19دسامبر2017باموضوع»وضعیتحقوقبشردرجمهوریاسالمی
ایران«وبرپایۀگزارشکمیتۀسومبهشمارۀAdd.3/439/A/72تنظیمشدهاست،درمورد
اجرایمجازاتاعداموبهویژهاعدامافرادزیرسنقانونیواشخاصیکهدرزمانبروزتخلف
زیر18سالسنداشتهاندونیزاعدامهاییکهبدوناطالعرسانیبهاعضایخانوادۀزندانییا
مشاورحقوقیانجاممیشود،ابرازنگرانیشدیدکردهاست.مسائلدیگریکهدراینقطعنامه
دربارۀآنهااظهارنگرانیشدهاستعبارتنداز:ایجادمحدودیتدرمکانهایعبادیمتعلقبه
اقلیتهایمذهبی،حقوقزنان،بهاییها،بازداشتهایخودسرانه،مخالفانسیاسی،مدافعان
فیلمسازان، دانشجویی، حقوق فعاالن کارگری، رهبران زنان، حقوق فعاالن بشر، حقوق

روزنامهنگاران،کاربرانرسانهها،مدیرانصفحاترسانههایاجتماعی،و....
·قطعنامۀشمارۀA/RES/74/181کهدرهفتادوچهارمینجلسۀمجمععمومیسازمان
مللدرتاریخ15ژانویه2019باعنوانوضعیتحقوقبشردرجمهوریاسالمیایرانبرپایۀ
گزارشکمیتۀسوممجمعبهشمارۀAdd.3/589/A/73صادرشد.دراینقطعنامه،از
اصالحاتانجامشدهدرقانونمجازاتمبارزهباموادمخدردراکتبر2017،استقبالشدهو
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کاهشاجرایمجازاتاعدامرابرایجرمهایمربوطبهموادمخدر،اقدامیمثبتارزیابی
کردهاست.تصویبالیحۀحمایتازحقوقکودکانونوجواناندرژوئیۀ2018درمجلس
شورایاسالمینیزبهعنوانگاممهمیدرراستایحمایتازافراددربرابرخشونت،مطرحشده
است.همچنین،دراینقطعنامهازتالشهایجمهوریاسالمیایرانبرایمیزبانیتعدادزیادی
ازپناهجویانافغانودسترسیآنهابهخدماتاساسی،بهویژهمراقبتهایبهداشتیوآموزش
کودکان،استقبالشدهاست.بااینحال،اینقطعنامهازبازداشتهایخودسرانۀاتباعدارای
تابعیتدوگانهاظهارنگرانیکردهوازایرانمیخواهدکهضمانتهایالزمرابرایپرهیزاز
مجازاتهایظالمانه،غیرانسانی،وتحقیرآمیزبهگونهایقانونیوعملیارائهکند.موارددیگری
کهدراینقطعنامهدربارۀآنهااظهارنگرانیشدهاستعبارتنداز:وضعیترهبرانسیاسی
مخالف،فعاالنمحیطزیستی،روزنامهنگاران،وبالگنویسان،اقلیتهایمذهبی،وضعیت

حقوقزنانوکودکان.
·قطعنامۀشمارۀA/RES/73/181مصوبهفتادوسومینجلسۀمجمععمومیدرتاریخ17

دسامبر2018نیزوضعیتحقوقبشردرایرانرابررسیکردهاست؛
·قطعنامۀشمارۀA/HRC/RES/40/18درتاریخ22مارس2019توسطشورایحقوق
بشرمجمععمومیسازمانمللمتحدباموضوع»وضعیتحقوقبشردرجمهوریاسالمی
ایران«بهتصویبرسید؛سندیکهازایرانمیخواهددربررسیوضعیتحقوقبشردراین

کشورباگزارشگرویژۀسازمانمللمتحدهمکاریکاملیداشتهباشد؛
کانادا، بهپیشنهاد اکتبر2019 تاریخ30 در اقدامات، این به مربوط رویداد آخرین در ·
پیشنویسقطعنامهایدرکمیتۀسوممجمععمومیسازمانمللبهتصویبرسیدهبود.این
پیشنویسششصفحهایبهشمارۀL.27/74/A/C.3کهدرهفتادوچهارمینجلسۀکمیتۀ
سوممجمععمومیسازمانمللمتحدباعنوان»ارتقاوحمایتازحقوقبشر:وضعیتحقوق
بشروگزارشگزارشگرانونمایندگانویژه19«بهتصویبرسید،ازجمهوریاسالمیایران
میخواهدکهبهاعدامنوجوانانزیرسنقانونیپایاندهد،مجازاتاعدامدرمألعامرالغو
کند،وبهگرفتناعترافهایاجباریکهناقضقوانینبینالمللاست،خاتمهدهد.دراین
قطعنامهازایرانخواستهشدهاستکهبازداشتهایخودسرانه،بهویژهبازداشتافراددوتابعیتی
وشهروندانخارجیرامتوقفکند.دراینسنددرموردمحدودیتهایموجوددرحوزۀ
آزادیاندیشه،دین،یااعتقاد،ابرازنگرانیوبهمحدودیتهایاقلیتهااشارهشدهاست.این
قطعنامهکهبااشارهبهگزارشجاویدرحمان،گزارشگرویژۀحقوقبشردرایران،ازایران
خواستهاستکهکنشگرانحقوقزنانوحقوقبشرراآزادکندوبهتبعیضهایقومیتیپایان

PromotionandProtectionofHumanRights:HumanRightsSituationsandReportsof.19
SpecialRapporteursandRepresentatives
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دهد.افزونبراین،دربخشیازاینقطعنامهبهپیشرفتهایایراننیزاشارهوهمکاریایران
برایاسکانپناهندگان،بهویژهپناهندگانافغان،بهعنوانیکگاممثبتارزیابیشدهاست.
»کاهشقابلتوجه«اعدامهادرایرانباتوجهبهتغییرقوانین،ازجملهمواردمثبتمورداشارهدر

اینقطعنامهبودهاست.
4. سناریوهای پیش رو

باتوجهبهالیههایگوناگونچالشدرزمینۀحقوقبشرمیانجمهوریاسالمیایرانوسازمان
مللمتحد،میتوانآیندههایمحتملرابهشرحزیرمطرحکرد:

1.کوتاهآمدنوتسلیمشدندربرابرفشارهایحقوقبشریسازمانملل؛
2.تداوموضعیتچالشکنونیودرنتیجه،گستردهشدنموضوعهاوتعمیقچالشهای

حقوقبشریوزمینهسازیبرایافزایشفشارهایبینالمللی؛
3.مدیریتهوشمندانهچالش؛

هریکازاینسهحالت،بستهبهنحوۀچینشنیروهایسیاسیدرداخلونیزتحوالتدر
عرصۀجهانی،دستخوشتغییرخواهدشد.ازیکسو،وضعیتتوزیعقدرتدربینجناحهای
سیاسیواینکهکدامیکازدوطیفاصولگرایااصالحطلب،سیاستوقدرتدرکشوررا
بهدستگرفتهباشند،میتوانددرانتخابهریکازوضعیتهایسهگانۀیادشدهمؤثرباشد.
ازایندیدگاه،جناحاصولگراباتأکیدبرضرورتحفظارزشهایاسالمیوایستادگیدر
برابرخواستقدرتهایهژمونیکنظامبینالملل،انعطافپذیریکمتریدرمقابلهنجارهای
حقوقبشریبینالمللیدارند،ایندرحالیاستکهجریاناصالحطلببرایننظراستکه
میتوانباکاربستقرائتهاینواندیشانۀدینی،راهیمیانهبینسنتومدرنیتهیافتومانعارتقای
سطحتعارضبهیکبحرانتمامعیاردرعرصۀروابطخارجیکشورشد.بااینحال،الزماست
بهایننکتهنیزاشارهشودکهبخشگستردهایازتصمیمگیریدربارۀمسائلحقوقبشری،در
حوزۀاختیاراتقوۀقضائیهاستکهقوهایمستقلازقوایدیگربهشمارمیآیدوازایندیدگاه،

شیوۀتوزیعقدرتدراحزابوجریانهایسیاسی،تأثیرچندانیبرعملکرداینقوهندارد.
ازسویدیگر،غربنیزبهعنوانیکیازنیروهایتأثیرگذاربرروندتصمیمگیریهایسازمان
ملل،رویکردثابتیدربرابرمسئلۀحقوقبشردرایراننداردواولویتهایسیاسیاحزابی
کهسکاندارقدرتدراینکشورهاهستند،بررویکردسیاستخارجیآنهابسیارتأثیرگذار
است؛برایمثال،بیشترینچالشهایحقوقبشریایراندرطولیکدهۀاخیر،درزمان
ریاستجمهوریباراکاوباما،رئیسجمهوردموکراتآمریکا،رخدادهاست؛درحالیکه
دونالدترامپ،رئیسجمهورجمهوریخواهاینکشور،بیشترتوجهخودرابرمسائلیمانند
محدودسازیقدرتاقتصادیکشورازطریقتحریمهایگستردۀتجاریوبانکیوممنوعیت
خریدنفتازایران،اعمالمحدودیتبرقدرتنظامیازطریقتمدیدتحریمهایتسلیحاتی
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ایران،ونیزتالشبرایکاهشنفوذسیاسیایراندرمنطقۀخاورمیانهازطریقمتهمکردناین
کشوربهحمایتازتروریسم،معطوفکردهاست.

درمجموع،بهنظرمیرسدکهسناریوینخست،بهدلیلنظامباورهاوارزشهایجامعۀایرانی،
ماهیتنظامسیاسیایران،ونیزخاستگاهنیروهاوبازیگرانعمدۀسیاستدرکشور،امکان
اجرانداشتهوبیتردید،امکانپذیرشتمامدعاویحقوقبشریغربپایۀسازمانمللدرایران
وجودندارد.تجربۀجمهوریآذربایجانوترکیهدرزمینۀپذیرشنظامحقوقبشرغربیدر
ادامۀتالشهایاینکشورهابرایعضویتدراتحادیۀاروپایی،آشکارانشاندادکهپیادهسازی
اصولحقوقبشرغربی،بهدلیلناسازگاریباارزشهایتاریخیوهویتدینیمردماناین

کشورها،درجوامعغیرغربیوبهطورخاص،اسالمی،امکانپذیرنیست.
سناریویدومنیزبهدلیلبروزچالشهایگوناگونبرایایران،بهافزایشهزینههایکشوردر
بعدسیاستخارجیانجامیدهاست.تحریمهایگستردهونیزاقداماتسیاسیایهمچون
صدوربیانیهوانتخابگزارشگرانویژهبرایایراندرزمینۀحقوقبشر،سببتصویرسازی
وضعیتتهدیدازایراندرسطحجامعۀجهانیشدهاست؛بنابراین،تداوماینمسیرنیزنمیتواند

بهمنافعملیکشورکمککندوموجبهدررفتمنابعخواهدشد.
سناریویسوم،آیندهایمعقولومرجحاستکهافزونبرحفظنظامحقوقیاسالمی،تالش
میکندتابهکمینهسازیچالشهایحقوقبشریایرانباغربکمککند.درواقع،برپایۀاین
سناریو،جمهوریاسالمیایرانبااجرایبرخیتمهیدات،ابتکارعملرادرزمینۀحقوقبشر

بهدستگرفتهومانعاثربخشیراهبردتهاجمیغربعلیهخودمیشود.
5. یافته های پژوهش

باتوجهبهاینکهبیشترمنابعتدویندعاویحقوقبشریعلیهجمهوریاسالمیبااستنادبه
مصاحبۀگزارشگرانویژهباافرادغیرساکندرایرانکهمدعینقضحقوقانسانیخودشدهاند
نیزاسنادمنتشرشدهتوسطنهادهایحقوقبشریدیگر،گردآوریشدهومبنایصدور و
قطعنامههایمجمععمومیسازمانمللقرارگرفتهاند،بهنظرمیرسدکهسطحعللبهطور
عمدهدرعللمشاهدهپذیرریشهداردوایناسنادبهندرتدرراستایبازنماییواقعیتهاونیز

سطوحزیرینشکلدهندهبهایننمودهاتالشکردهاند.
ارکان توسط منتشرشده حقوقبشری اسناد در گنجاندهشده دادههای برپایۀ درمجموع،
گوناگونسازمانملل،اعمازدبیرکل،مجمععمومی،وشورایحقوقبشرمیتواناینگونه
نتیجهگرفتکهبیشترمباحثوچالشهایحقوقبشریایرانباهنجارهاینظامبینالمللیدر

دوحوزۀکالنداخلیوبینالمللیقابلدستهبندیاست.
1-5. چالش های معطوف به داخل ایران

1.چالشهایحقوقبشریناشیازاجرایشریعتاسالم،همچوناجرایاحکاماعدامیا
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مجازاتاعمالمنافیعفت،و...؛
2.چالشهایناشیازرویاروییقانونیایرانباعواملتهدیدکنندۀثباتوامنیتکشورهمچون

مجازاتتجزیهطلبان،گروههایمسلحمعاند،و...؛
3.چالشهایناشیازتعارضهایگفتمانیوهنجارهایبومیهمچونضدهنجاربودن
موضوعهاییچونهمجنسگرایی،دوجنسگراییودیگرآزادیهایجنسیخارجازشریعت

وقانون،و...؛
2-5. چالش های معطوف به حوزۀ بین الملل

1.چالشهایناشیازتفاوتهایبنیادیننظاماسطورگیبینجامعۀایرانیونظامبینالمللیمعاصر؛
2.چالشهایناشیازاستفادۀابزاریوگزینشیغربدررویاروییباایرانبرایاعمالفشار

بهاینکشوربهمنظورتغییررفتاردرعرصۀبینالمللی؛
3.چالشهایناشیازجهانیشدنوتالشغرببراینوعیادغامگراییوهمگونسازی

منطبقبرارزشهایلیبرالی؛
6. پیشنهادهای عملیاتی

باتوجهبهزمینههایبنیادینبروزوضعیتچالشایرانباهنجارهایحقوقبشرینظامبینالملل،
راهکاراصلیبرایرویاروییباآن،تالشبرای»کمینهسازیسطحچالش«ونیز»تقویتبعد
مطالبهگری)تهاجمی(درزمینۀحقوقبشر«است؛ازاینرو،برایرسیدنبهاینراهبردمیتوان
پیشنهادهایزیررابرایبررسیدقیقتربهمجامعتصمیمسازی،سیاستگذاران،وکارگزاران

نظامارائهکرد:
راهبردهایموجوددرکوتاهمدتبراینمسئلهمتمرکزاستکهچهاقداماتیبایدانجامشود
تاشاهدکاهشفشارهایغرببهایراندراینزمینهباشیم؟برخیاقدامات،همچونتالش
برایاصالحقانونمجازاتاسالمیوتمهیدمجازاتجایگزینزندان،تدوینواجراییکردن
قانونصیانتازحقوقشهروندی،ایجادفضایبازرسانهایبرایفعالیتروزنامهنگاران،و...
میتواندبهعنوانراهکارهایکوتاهمدتیبرایبرونرفتازمشکالتموجودمطرحشود.اما
پرسشاصلیایناستکهآیاباانجاماینگونهاقدامات،شاهدپایانچالشهایحقوقبشری
ایرانبانظامبینالمللخواهیمبود؟بهنظرمیرسد،اینچالشها20ریشهدرسطوحدیگریاز

عواملداردکهتابرطرفنشدنآنها،همچنانشاهدتداومایناختالفهاخواهیمبود؛
راهبردهایمحتملبرایسطحمیانمدت،برچندحوزۀاقدامتمرکزدارد؛نخستیناقدامبهتغییر
دررابطۀسیاسیباغربمربوطمیشود؛چنانکهبرخیبرایننظرندکهتازمانیکهرابطۀسیاسی

20.اینچالشهایعبارتنداز:معرفیجمهوریاسالمیایرانبهعنوانیکیازبزرگترینناقضانحقوقبشردر
جهانازطریقطرحدعاوینقضگستردهحقوقبشراعمازحقوقسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،ومدنیودر

قالبصدورقطعنامههایمختلفعلیهوضعیتحقوقبشردرایران.



پژوهشنامۀ ایرانی
 سیاست بین الملل

 دورۀ 11، شمارۀ 2، شمارۀ 
پیاپی22، بهار و تابستان 1402

470

میانایرانوغربازحالتتقابلجویانهبهحالتتعاملگرایانهتغییرنکند،امکانحلوفصل
منازعاتدرسطوحپایینتر،ازجملهچالشهایحقوقبشری،وجودنخواهدداشت21.درواقع،
نوعرابطۀسیاسیبینایرانوغرب،بهویژه،ایاالتمتحدهآمریکا،سایۀسنگینیبرمباحث
واختالفهایدیگربینآنهاداشتهوتازمانتداوموضعیتفعلی،چشماندازروشنیبرای

برونرفتازچالشهایسطوحپایینوجودندارد؛
راهبرددیگردراینمورد،ایجادتغییردرفضایگفتمانیموجودبیناسالموغربازطریق
سیاستهاییهمچونگفتوگویادیانوتمدنهااست.بهنظرمیرسد،هرچهتعاملنزدیکتری
بینمراکزعلمیدرحوزۀموضوعهایمورداختالف،ازجملهموضوعحقوقبشرانجامشود،
نزدیکیوهمگراییفکریبیشتریدراینزمینهبینجامعۀنخبگانیطرفینایجادمیشودو
بهجایتصویرسازیهایغالبًانادرسترسانهایازالگویدینیحقوقبشر،رویکردیعقالیی

دراینحوزهحکمفرمامیشود؛
راهبردقابلطرحدیگردراینمورد،حضورهرچهفعاالنهتردرمجامعبینالمللیاست.اتخاذ
سیاستمنفعالنهدرموردمسئلۀنقضحقوقبشروحضوردرجایگاهمتهم،هموارهموجب
شدهاستکهکفۀترازودرعرصۀبینالمللیبهنفعغربسنگینیکند.حالآنکهاینفرصت
برایجمهوریاسالمیایرانوجودداردتااواًلبهتبیینمبانیفکریوعلمیخوددرزمینۀ
حقوقبشردرعرصۀبینالمللیمبادرتورزد؛ثانیًادرجایگاهمدعیالعمومدرموردنقض
حقوقبشردرجوامعغربیاقامۀدعویکندتاازاینطریقبهنوعیتعادلوموازنهدرعرصۀ

بینالمللیدستیابیم؛
همچنینتقویتگفتمانحقوقبشربدیلباطرحگستردهوپیوستهدرمجامععلمیودانشگاهی
جهانینیزبهعنوانراهبردمهمیبرایگفتمانسازیدراینبارهتوسطخبرگانمطرحشدهاست.
سطحسومازدالیلسرپیچیایرانازپذیرشهنجارهایبینالمللیوبهطورخاص،هنجارهای
حقوقبشری،بهسطحگفتمانیمربوطمیشود.درواقع،راهبردهایعملیاتیدراینسطح،
نیازمندصرفزمانبیشتربودهوالزماستکهدربلندمدتپیگیریشوند.اینسطحکه
نسبتبهسطوحدیگردرونیترشدهاست،ریشههایگفتمانیاینموضوعرابررسیمیکند.
دراینسطح،شاهدتباینعناصرودقایقگفتمانیبینگفتمانرایجوحاکمبرفضایسیاسی
ایران،کهازآنباعنواناسالمسیاسییادمیشود،باعناصرودقایقگفتمانسکوالرغرب
هستیم.درواقع،اینپرسشمطرحاستکهچگونهمیتوانوضعیتبدیلیرابرایرهاییاز
فشارهایغربدرزمینۀحفظمعیارهایحقوقبشریکهبرپایۀفرهنگوتمدنغربیتدوین
شدهاست،طراحیکردوپیشبردکهراهبردهایموجوددراینسطحازتحلیل،بهشکلهای

21.برایمطالعهبیشتردربارۀدیدگاههایگوناگوندراینبارهبهمنابعیچونشریفیان)1380(،امیدیوهمکاران
)1395(،حاجییوسفی)1389(،محمودیکیاودهشیری)1399(ووطنخواه)1382(مراجعهشود.
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زیرقابلطرحوپیگیریباشد:
راهبردنخستبهتقویتائتالفوگفتوگوباجهاناسالمبرایطرحارزشهایمشترک
حقوقبشریمربوطمیشود.حضور57کشوردرسازمانهمکاریاسالمی،زمینۀمناسبی
برایطرحوپیگیریموضوعهاودستورکارهایبینالمللیاست.بلوککشورهایاسالمیاین
ظرفیترادارندتاماننداعالمیۀحقوقبشراسالمیدرقاهره،باهمگراییوتعاملدرراستای
بازتولیدهنجارهایجدیدمبتنیبرارزشهایاسالمیمشترکاقدامکنندتابتواننددرمیانمدت،

تسلطگفتمانییکسویهحقوقبشرغربیراتعدیلکنند.
همچنین،راهبردهایدیگردراینموردبهائتالفوگفتوگوباشرقبهمنظورطرحواقامۀ
حقوقبشرشرقیدرمقابلالگویحقوقبشرغربیمربوطمیشود.شرقتمدنیازظرفیت
باالییبرایارائۀهنجارهایجدیددرعرصۀجهانیبرخورداربودهوقدبرافراشتنقدرتهای
آسیاییدرعرصۀاقتصادیمیتوانداینفرصترافراهمکندکهشاهدبازتولیدارزشهای
جدیدیدرعرصۀبینالمللی،ازجملههنجارهایحقوقبشریباشیم؛زیرا،غربنیزازهمین

ابزاربرایاعمالفشاربرکشورهایشرقی،همچونچینوروسیه،بهرهمیبرد.
راهبرددیگردراینراستا،افزایشتالشهابرایکاهشسیطرۀغرببرمجامعحقوقبشری
است.حضورفعاالنۀاینائتالفاسالمیوشرقیمیتواندسببکاهشنفوذغرببرمجامع

حقوقبشریشودوزمینۀطرحواقامۀهنجارهایبدیلرافراهمکند.
راهبردمحتملدیگرکهنیازمندسیاستگذاریهایبلندمدتاست،بهاسطورههاوزبان
استعاریاشارهمیکندکهریشهدرتاریخاندیشۀیکملتدارد.دراینسطح،اینگونهمطرح
میشودکهتهدیدپنداریهنجارهاینظامبینالملل،ریشهدرزباناستعاریداردوهرگونهتغییر
دراینحوزه،نیازمندشکلگیرینوعیزباناستعاریجدیدوارائۀاسطورههاینویناست.

زباناستعاریحاکمبرحقوقبشرغربیازمفاهیمیچوناومانیسمولیبرالیسمبهرهمیگیرد
ودرسالهایاخیر،نظریهپردازانواندیشمندانغربیکوشیدهاندباطرحایدههاییچونپایان
تاریخ،دستبهنوعیاسطورهسازیازاینمفاهیمبزنندکهبابرجستهسازیانتقادهایواردشده
برایناسطورههامیتوانتأکیدبرقرائتواحدواروپامحورازایناسطورههارازیرسؤالبردو
باقرائتهایدیگریازاینمفاهیمکهبتواندتساهلبیشتریدربرابرارزشهایدینیوبومی
داشتهباشد)مانندتساهلگراییاسالمی،رویکردهایدینمداربهآزادیولیبرالیسم،و...(،

زمینۀتضعیفنگاهغربمدارانهبهایناسطورههارافراهمکرد.
نتیجه گیری

درمجموع،برپایۀاینسطوحمختلفتحلیلیوراهبردیمیتوانیکبستۀسیاستیکامل
ومتنوعرابهسیاستگذارانپیشنهاددادکهدربردارندۀسیاستهاواقداماتکوتاهمدت،

میانمدت،وبلندمدتاست.
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جدولشمارۀ)2(.عللوراهبردهایقابلطرحدرحوزۀچالشهایحقوقبشریایرانباسازمانمللمتحد

بازۀزمانی
عللومسائلشکلدهندۀسطح

تعارض
راهبردهایپیشنهادی

کوتاهمدت

تأکیدبرادعایعدمرعایت
حقوقزنان،اقلیتها،

روزنامهنگارانوفعاالنسیاسیو
محکومکردنمجازاتاعدامو
اجرایبرخیحدودشرعیو....

اصالحقانونمجازاتوتمهیدمجازاتبدلاززندان؛
تصویبواجرایقانونصیانتازحقوقشهروندی؛

گشایشدرفضایمطبوعاتیوسیاسی؛
حمایتازحقوققانونیاقلیتها.

میانمدت

عللسیاسی:مانندوضعیترابطه
باکشورهایغربی

منازعۀ فرهنگی: و تمدنی علل
تفاوتهای و غرب و اسالم

فرهنگی
در اسالمستیزی رسانهای: علل

رسانهها
محدودیتهای حقوقی: علل

حقوقی

و تعامل به منازعه وضعیت از تغییر و غرب با روابط بهبود ـ
همکاری؛

ـفعالیتدرعرصۀسازمانهایبینالمللی؛
ـتقویتایدۀگفتوگویبینادیانیوتمدنی؛

اتهامهاازطریقشبکههایماهوارهای، به ـتقویتپاسخگویی
مجازیورسانهایمختلف؛

ـاستفادهازظرفیتحقوقیحقشرطدرپذیرشکنوانسیونهایمرتبط؛
-تقنینوتسهیلدرعملیاتیشدنحقوقگنجاندهشدهدرفصل
سومقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانبهمنظورتحدیدحدود
ونیزتضمینآزادیهایاساسیگنجاندهشدهدرقانونهمچون
آزادیبیان،آزادیمطبوعات،آزادیاجتماعاتونیزآزادینقد؛
-اصالحبرخیازمفادقانونمجازاتکیفریدربارۀقوانینمرتبط
بامجازاتاعداموتمهیدمجازاتهایجایگزین)همچونمادۀ
45قانونمبارزهباموادمخدرکهمنجربهکاهشچشمگیرموارد

مشمولمجازاتاعدامشد(؛
سیاسی، اجتماعی، حقوق به زنان دستیابی برای زمینهسازی ـ
در زنان بیشتر هرچه نقشآفرینی همچون خویش فرهنگی و

عرصههایفرهنگی،اجتماعی،ومدیریتی؛
ـافزایشسطحبرخورداریمناطقبااقلیتهایقومیوزبانیاز
عدالتاجتماعی،عدالتآموزشی،ونیزعدالتدرسهممنابعو

اعتباراتدولتی؛
ـمعرفیدستاوردهاوپیشرفتهایحقوقبشریایراندرقالبهای

رسانهایودیپلماتیک؛
موارد دربارۀ بینالمللی مجامع در دعاویحقوقبشری طرح ـ
تحریمهای همچون ایرانی شهروندان علیه بشر حقوق نقض
داروییکشورهایغربیعلیهایرانیاترورشهروندان،دانشمندان،
یافرماندهانبرجستۀنظامیایرانیتوسطسازمانهایاطالعاتییا

گروههاینظامیمعارضموردحمایتکشورهایغربی
ـهمکاریباسازمانهایغیردولتیمستقلفعالدرزمینۀحقوق

بشربرایپیگیریاقداماتضدبشریرژیمصهیونیستی.



473
شیوۀ مواجهۀ  ارکان 

حقوق بشری  سازمان
 ملل متحد با ایران 

)2015-2020(

انجمنایرانیروابطبینالمللانجمنایرانیروابطبینالملل

بلندمدت
ـگفتمانجهانیغربمحور؛
ـگفتمانبومیغربباور.

برای باجهاناسالموکشورهایشرقی ائتالفوگفتوگو ـ
تدوینحقوقبشربدیل؛

با بینالمللیومخالفت پررنگوعالمانهدرمجامع ـحضور
سیطرۀغرببرمجامعحقوقبشریبینالمللی؛

ـتقویتگفتمانحقوقبشربدیلباطرحگستردهومستمردر
مجامععلمیودانشگاهیجهانی22؛

ـبهرهگیریحداکثریازظرفیتدیپلماسیعمومیدرشکلهای
مختلفآن)دیپلماسیرسانهای،فرهنگی،ومبادلهای(برایتبیین

نظامحقوقیاسالمونیزماهیتبشردوستانۀاحکامآن؛
ـتعاملهرچهنزدیکترباسازمانهایمردمنهادومستقلفعال
وضعیت بیواسطۀ شناخت برای بشر حقوق زمینۀ در اروپایی

حقوقبشردرایران؛
ـمشارکتفعاالنهدررویدادهایعلمیوفرهنگیونیزتعاملبا
نخبگانعلمیوفرهنگیغربیبهمنظوررفعشبهههایموجوددر

زمینۀاتهامهایحقوقبشریعلیهایران؛
بشر زمینۀحقوق در پژوهشی و تحصیلی بورسهای اعطای ـ

اسالمیبهاندیشمندانومحققان؛
ـبرگزارینشستهایگفتوگویمیانادیاندربارۀحقوقبشر؛

ـهمکاریباکشورهایاسالمیدرزمینۀحقوقبشربهمنظورایجاد
یکنظامحقوقبشریمشترکاسالمی

بلندمدت
ـاومانیسم؛
ـلیبرالیسم،
ـپلورالیسم.

ـطرحزباناستعاریجدیددرمقابلزباناستعاریغربی23؛
ـتضعیفقرائتواحدوغربمحورازایناسطورههاباتقویت

نقدهایواردشدهبهآنها؛
ـارائهبدیلهاینظریبرایاسطورههایغربیمبتنیبرقرائتهای

مختلفازآنها.

کیدبراسنادحقوقبشریاسالمیهمچوننامۀامیرالمؤمنینعلی)ع(بهمالکاشتریااعالمیۀحقوقبشر 22.تأ
اسالمیقاهرهکهجمهوریاسالمیایراننیزنقشبنیادینیدرتهیهوتدوینآنداشتهاست،میتوانددراینزمینه
مؤثرباشد.ترسیموتبیینشایستۀاجزاومبانیمعرفتدینیاسالمیهمچونمبانیمعرفتشناسانه،هستیشناسانه،
باگفتمانحقوقبشری اسالمی بشر میانگفتمانحقوق تمایزبخشی در زیادی میتواندسهم انسانشناسانه و

سکوالرواومانیستیغربیداشتهباشد.
23.طرحمباحثیهمچوندکترین»مردمساالریدینی«آیتاللهخامنهای)1379(،»امکاناومانیسماسالمی«
محمدلگنهاوزن)1397(،و...درواقع،باهدفنقدمبانیاسطورهشناختیتمدنغربیونیزترسیموشالودهافکنی

یکنظاماسطورگیمبتنیبرارزشهایاسالمیانجامشدهاست.
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