
0 
 

 



1 
 

  

Title: MAHSA AMINI – THE SEISMIC TRAGEDY THAT IS TRIGGERING A TSUNAMI 

THAT SHOULD NOT BE IGNORED By Brian Currin 

Producer: Human Rights Activists – Spreading Justice 

Publisher: Human Rights Activists 

ISBN: 978-1-7370668-7-3 

Contact information: info@spreadingjustice.org 

© All rights reserved 

February 2023 

 

http://www.hra-iran.org/en


2 
 

 جدول محتوا

 

 4 ..................................................................................................مقدمه – نخست  بخش

 6 ....................................................................................... تحوالت  و  نه ی شیپ  – دوم  بخش

 9 ................................................................. ها کشور حاکم بر  ی الملل نیب حقوق  – سوم  بخش

 9 .................................................................................................................... ی عرف الملل نیب حقوق

Usus 9 .......................................................................................................... کشورها  حل و فصل هیرو 

 Opinio Juris ................................................................................................................. 11 نظر قانون

 12 ................................................................................................ منشور و معاهدات سازمان ملل متحد 

 14 ............................................................................................. یاسیس و یحقوق مدن  یالملل نیب ثاقیم

 15 .................................................................................................................. :داردیاشعار م (2بند) 2ماده 

 19 ................................................................................................................................ نرم نیقوان

 19 ............................................................................. رانیا ی کشور نیقوان – چهارم  بخش

 21 .............................................................. ران یا  توسط  الملل  نیب نقض حقوق  – پنجم  بخش

 21 .........................................................................................................ی عرف یللالم نیب حقوق میجرا

 21 ............................................................................................................. ی الملل نیب معاهدات میجرا

 22 ......................................................................................................................................... اتیح حق

 22 ............................................................................................................................................ شکنجه

 23 ......................................................................................................................................... ی حق آزاد



3 
 

 23 .......................................................................................................................... بازداشت شدگان   تیثیح

 23 ......................................................................................... با آن  اجتماع و حق اعتراض مرتبط ده،یعق ان، یب یآزاد

 24 ........................................................................................................ ی و بررس لیتحل

 24 ............................................................................................................ گر ید یهاشهروندان کشور 

 25 .................................................................................................................................... هادولت

 25 ............................................................................................................................... سازمان ملل 

 26 ............................................................................................................................ یمجمع عموم

 26 ............................................................................................................................ ت یامن یشورا

 27 ..................................................................................... سازمان ملل متحد  یو اجتماع یاقتصاد یشورا

 27 ............................................................................................................. اب ی قت یحق یشورا جادیا

 28 ............................................................................................................ ی انیبخش پا

 29 .......................................................................................................سنده ینو یدرباره

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 مقدمه  – نخستبخش 

 

های کند و نه در نظامعمل می ی  بین المللفقط در سطح  الملل    بین که حقوق  توان گفت  می)پوزیتیویسم( حقوقی  گرایی   از اثبات  دقیق پیروی    با

.  اهمیت دارد  هارضایت دولت   مبنای  گذاری شده بر پایه به عنوان حقوقِ    بین المللحقوق    که   ش بر این استتأکیددر نتیجه  و    –حقوقی داخلی  

آمیز   اغراقبسیار های منفرد که در یک جهان متکثر، با مردمی واحد، و یک انسانیت واحد وجود دارند، دولت  قداست و حرمتاین دیدگاه در مورد 

المللند، و قوانین  کدولت تأکید می   تفوقگرایی بر  شک، اثبات. بیاست تنها زمانی  ی  بین  پذیرفته  دستکم در سطح نظری،  به عنوان قابل اجرا 

 د.  نکشور سازگار باشداخلی با قوانین د که نشومی

و حقوق   بین المللهای حقوق  کند قواعد نظام که تأکید میخواند    1دوگانگی نظریه  متکی بر  را    بین المللحقوق  توان  می  گیریسهل اندکی  با  

کند و کنار  را  رد مییا دیگری  د،گذارمی د ادعا کند که بر دیگری تأثیر تواننمییکی از آنها و   ،به طور جداگانه وجود دارند)حقوق داخلی(  کشوری

کنند.  های حقوقی مجزایی هستند که مستقل از یکدیگر عمل مینظام و حقوق داخلی    بین المللکه حقوق    دارد   اساساً باور. این نظریه  گذاردمی

قابل اجرا    شده باشد، وضع   کشوریپذیرفته شده و یا حتی به عنوان بخشی از قوانین  امدانه  در صورتی که ع  صرفاً  بین الملل ین ترتیب، حقوق  بد

تفاوتی االجرا  الزم و  خشک اثبات گرایانهکنم که اساساً با دیدگاه می  بحثدکترینی  درباره من –دگرگونی است  (رهنامه= ) دکترین  ،. ایننیست

است، در حالی که در    و روشن  دولت صریح  سلطه  به واسطه  داخلیقانون    حاکمیت،  نظام یگانگی حقوقیاین است که در    در  تنها تفاوت  ؛ندارد

روشن  که    گونه  ست، اما تنها در صورت رضایت دولت. هماناجرا هقابل     بین الملل ضمنی است چرا که حقوق    ،این حاکمیت،  گینظریه دوگان

این  مهم است که  با این همه، کشورها را ندارد؛  داخلی و حقوق  بین الملل حقوق میان  رفع تعارضات فقهی و فلسفی  ادعای خواهد شد، این نوشتار 

 .ندارند خاصی این مقاله اهمیتموضوع د، اما برای نهای بیشتری وجود دارشود. نظریه  روشن  نوشتار،نکته اساسی در سرآغاز 

وابسته  )به درجات مختلف( شور   هر ک  ی ـــقوانین داخلو خوب یا بد، به   ،در حقوق کشوری به وضوح پیچیدهالملل  نــ بی هر چند جایگاه حقوق  

در معاهدات   هم  بریتانیا پس از جنگ داخلی آمریکا( و  و ایاالت متحده    دعوایو   2ادعاهای آالباما)مثالً     بین الملل حقوق در    ی که هماصل،  است

 
  نیحقوق ب بر آن است که یالملل نیو حقوق ب  یحقوق داخل نیبر تفاوت ب دیالملل، با تاک نیدر حقوق ب  یحقوق یگانگیدر برابر  یحقوق ی مترجم؛ مفهوم دوگانگ حیتوض 1

 جادیا ردیگ ی معاهده را در بر م نیا حاًیرا که صر یقانون مل ایندهد  قیباق با معاهده تطب ردیرا بپذ یامعاهده ی. اگر دولتستیاصالً قانون ن ایباشد،  زین ی قانون مل دیالملل با
 . کندیرا نقض م یالملل نیب نیصورت قوان نینکند، در ا

 .1۸۷2 کا،یآمر یجنگ داخل انیدر پا ایتانیبر هیمتحده عل االتیا یدعو –آالباما  یادعاها 2
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بین  به عنوان توجیهی برای نقض قوانین    داخلیبه هیچ قانون    تواننمی این است که    ،شناخته شدهبه رسمیت    (3ن کنوانسیون وی  2۷)مثالً ماده  

که    این خواهد بود بالفاصله  بعدی    پرسش های ارائه شده در این مقاله خواهد بود. البته،  استدالل   «طالیی  »ریسمان استناد کرد! این اصل،  ی  الملل

 .جامع به آن پاسخ دهدمقاله سعی خواهد کرد به طور این که  پرسشی، «چیست؟  بین الملل حقوق »

،  به هم پیوستهود فراگیر نیست. در یک جهان  ش میکه تصور  هم    هاها آنقدرم که حاکمیت دولت کنمی  ، من قویاً استداللباالموارد    در نظر گرفتنبا  

جدای از همکاری داوطلبانه،    چوناست،    دلیلش روشن .  تواند یک جزیره تنها باشد، نمی باشد  یت داشته حاکمحق  هیچ دولتی، هر چقدر هم که  

بین  با مسائل مشترک لزوماً به نفوذ فزاینده حقوق  رویارویی  یکسان پاسخ دهند.    هایپرسشرند به بسیاری از  ناگزیای  ها به طور فزاینده دولت 

  ، زیست طبیعت محیط چون ی« زائد است، بین الملل»در این مورد زیست ) حقوق محیط  از جمله ،هازمینه  برخیدر  هاکشورداخلی حقوق  در الملل

چند  تنها    اینشود.  میمنجر    –ر  حقوق بش  یعنی  –  در این مقالهموضوع محوری  و    ، گذاریسرمایه   بین المللحقوق  ،  است(منحصر به فرد و جهانی  

. به بیان واضح، »وابستگی متقابل و ویژگی  شودمی ی   بین المللمشمول مقررات در سطح داخلی و     واحد،که یک موضوعِ  استنمونه از مواردی  

به  عمیقی بر سیستم    پیامدهایتواند  هر اقدام یک دولت می   تقریباْکه    آن است تضمن  ممعاصر  ی  بین المللجامعه تجاری و سیاسی    در هم تنیده

 4.«ها داشته باشدلت دو  دیگرهای تحت بررسی و تصمیم عنوان یک کل،  

تواند ، جمهوری اسالمی ایران، می مورددولت، در این یک آیا . گذاشتهمگان فراروی  حقوق بشر را قوانین و مقررات ،دلخراش مهسا امینی مرگ

زندگی   نفْسِ؟ باالتر از حقوق بشر؟ باالتر از  استچیز هدیگر  از    باالتر  ش حاکمیت  که  کند   ادعا  –چنین کرده است    های متمادیسال   که  همچنان  –

 انسان؟

های در رسانه نحوی که    به همانمنجر به مرگ مهسا امینی شد،  با بیان شرایطی که    را  این مقاله  بخش دومبا در نظر گرفتن موارد فوق،  

حاکم    بین الملل حقوق    ،بخش سومدر  سپس    .از آنپس  ا یک جدول زمانی کوتاه از تحوالت  همراه ب  –  کنممختلف گزارش شده، شروع می 

، به طور  بخش چهارمم. در  زپردامی به آن    ،از آن استخراج شده است  این حقوق   از منابع مختلفی کهبا استفاده  و  کنم،  می ها را بیان  کشوربر  

که بر شهروندان ایرانی  ذیربطبرخی از نهادهای به کنم می ایاشاره  ،حالعین در و دازم، پرمی ایران  داخلیکلی از قوانین   ی خالصه به ارائه طرح

 به  نظر  با  –  دارم  ایران  در  قابل اجرا و برخی از قوانین و نهادهای مرتبط  بین المللحقوق    ی که از  با دانش،  بخش پنجمدر  ند.  کنمی  حکومت

  بخش ششم. ی که اتفاق افتاده باشددر صورت – بین المللبه نقض احتمالی حقوق  خواهم داشتنگاهی  – قانون نقض یا/و  منبع بندی طبقه

 .پردازم٬می ،سازمان ملل متحدنهادهای برخاسته از نهاد  به ویژهو و ببین المللی،  نقش آفرینان منفرد به 

 
 . 1۹۶۹در مورد حقوق معاهدات،  نیو  ونیکنوانس 3
 .2۰1۹کشورها«،  یداخل نیالملل و قوان نی»حقوق ب الف. مکرّم 4
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است، این مقاله    دست دوم )گردآوری شده از منابع دیگر(مقاله مسلماً مبتنی بر تحقیقات  این  حقایق مربوط به رویدادهای مورد بحث در    هر چند

لکردشان در بانک اطالعاتی ناقضین حقوق بشر  ممقامات ایران و ع هایپرونده   هایتمام بررسی  ادامه این کار  چون  نباید به تنهایی خوانده شود،  

کند به اطمینان حاصل  است که سعی می یعمیق کنکاشدر واقع، این مقاله ی مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران  است. دادگستر زیر مجموعه

 .ستبوده اشود که مرگ مهسا بیهوده ن

 

 تحوالت  وپیشینه   –  مدوبخش 

  –  رویدادهایی که در زیر توضیح داده خواهد شدبه واسطه که عمدتاً  – این نکته ضروری است که وضعیت کنونی ، توجه به شروعبه عنوان نقطه 

ادامه دار استایجاد شده،   است.    تحوالتی  بازنگری  و  روز رسانی  به  در حال  مداوم  به طور  و  اطالعات  این  و اطالعات  بهترین  به  زیر،  را در 

 .خوانیمت، میگزارش شده اس 14۰1ماه نیمه آذر در  ترین شکلی که گسترده

ینا( امینی در ایستگاه متروی طالقانی تهران توسط ژ، مهسا )14۰1شهریور    22در تاریخ    -به گزارش موثق خبرگزاری فعاالن حقوق بشر )هرانا(  

بد  »بازداشت شد. جرم مهسا  ران« است(  )که مأموریت اصلیش »اجرای قوانین رفتار اسالمی ای  یاخالقگشت ارشاد  گروه انتظامی ایرانی معروف به  

بر شهریور  25روز به کما رفت و  ،به بیمارستان منتقل شد، ناگزیر ضربه مغزی از جمله، او با چندین جراحت بازداشتپس از  اندکیبود.  ی«حجاب

جای تعجب نیست  اند که دیدند گشت ارشاد مهسا را وحشیانه مضروب کرد.  شاهدان عینی گفته.  درگذشتدر بیمارستان  وارده    آسیب هایشدت  اثر  

  یا مغزی  که او در حالی که تحت بازداشت آنها بود بر اثر حمله قلبی   هگفت  یی باورنکردنیادعا  درو  ه را رد کرد  واقعه این نسخه از   گشت ارشادکه  

 . این ادعا تناقض داردمهسا با  پیکردرگذشته است. شواهد موجود روی  

  135۷ترین اعتراضات از زمان انقالب  تاریخی  عموما آن راکه به  منجر شد  اولین موج اعتراضاتی    واقعه به  ها گزارش دادند، اینطور که رسانه همان

به اما هرگز  ؛داشتوجود  کردن حق اعتراض سرکوب قبلی نقض حقوق بشر جنبه ای از  مواردبسیاری از در  ند. این مهم است زیرا  آوربه شمار می 

 :و آگاهی از اعتراضات پس از مرگ مهسا نبود. هرانا گزارش می دهد که گستردگی

پس از    و  ه شد،در مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران زد  ،اعتراضات گسترده در زمان اعالم مرگ مهسا امینی»جرقه  

یافت. اعتراضات پس از دفن مهسا در  ارعاب نیروهای امنیتی ایران به سرعت به خیابان   به رغم آن   سقز شدت   آرامگاه ها گسترش 
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دانشگاه   143شهر و  1۶۰استان،  31، به تمامی 14۰1 آذر  1۶تا  شهریور  2۶اعتراضات سراسری از  ،روز ۸2به حدی که پس از ؛ گرفت

 « .بزرگ ایران سرایت کرده است

های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ایران را هدف گرفت. این اعتراضات  اعتراضات به مرگ مهسا محدود نشد، بلکه به سرعت پایه »

وب سرک خشونت سرکوب شد. گاز اشک آور، گلوله، و مهمات جنگی در باتوسط پلیس ضد شورش و نیروی شبه نظامی ایران )بسیج( 

 .«دن صدها معترض شده استشمی ها نفر و زخسرکوب گسترده منجر به کشته شدن ده  به کار گرفته شد. معترضان

 به شرح زیر است:  این دوره  های متمایزترین ویژگی هرانا منحصر به فرد توصیف شده است. برخی از مرتبطروز نخست اعتراضات از سوی  ۸2

ود، جرقه آنها معموالً ماهیتی اقتصادی یا زیست محیطی دارد.  شمیایران به نقض حقوق بشر ختم    در  که بسیاری از اعتراضات  هر چند •

 آغاز شد.   قتل مهسا توسط مقامات دولتی و  نقض حقوق بشردر پی با این حال، این اعتراض مستقیماً 

مذاهب و  او کرد و سنی بود. با این حال، این امر مانع از پیوستن ایرانیان از  . در ایران بودتبعیض  تحت گروه اقلیت دو  ترکیبی از  مهسا  •

 .به تظاهرات نشد های مختلف پیشینه 

 .به اعتراضات پیوستنداجتماعی ایرانیان از همه طبقات  •

 .اندسال، نقشی اساسی در اعتراضات ایفا کرده 15جوانان، با میانگین سنی  •

 .هستند  اعتراضات ترینجزو طوالنیاعتراضات  این  ،زماناز نظر  •

ای مترقی و غیرمحافظه  جامعه بر خالف موضع دولت،   ،امر این  –های معترضان در مورد حقوق زنان تزلزل ناپذیر بوده است خواستدر •

 .ها را داردآرزوی برابری انساندهد که را نشان می کار 

نیروهای امنیتی از ریختن بی رویه خون و دستگیری و  رو به رو شده است، چون  خونریزی و شکنجه  همواره با  ایران  در    اعتراضات •

باعث شده که بسیاری از    ، و ایمه موارد پیشین شاهد آن بودروندی که بارها در    –   ندارندهیچ ابایی  ضرب و شتم معترضان غیرمسلح  

  ،در موارد بسیاریتظاهرکنندگان  های اخیر،  ماهتظاهرات  ریان  جکنند. با این حال، در  ، از شرکت در اعتراضات پرهیز  جان  بیمایرانیان از  

 اند.همبستگی خود را نشان داده ایستادن در مقابل پلیس مجهز به تجهیزات کامل ضدشورش و یا جلوگیری از بازداشت مردم  با 

میلیون    3۸4بیش از    ی این گزارشتا زمان بررس  هشتگ مهسا امینی  ،بار در تاریخ توییتربرای نخستین  از نظر همبستگی اینترنتی،    •

 .توییت ثبت کرده است

نقطه  مصمم شدند که از  ایرانیان  ومت،  کپس از کشتن مهسا توسط حکند.  نظیر از زمان جنگ اشاره میبی   خیزشی، موارد فوق به  روی هم رفته

 .کندشکنجه ، در نتیجه آن، و محدود مردم را دیگر اجازه نخواهند داد که دولت و دستگاه آن آنها  – عبور کنندبازگشت بی
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( اندی که شناسایی نشده از ایرانیان  شمار نامعلومی  عالوهغیرنظامی ایرانی شناسایی شده )به    4۸1روزه که به کشته شدن    ۸2  اولیه  اعتراضات  آغازاز  

تحوالت در این   برخی از  اند.ه شدنایران تا به امروز تسلیم  مردم  برای سرکوب اعتراضات،    کشورهای قابل توجه مقامات  تالش   به رغمو  ،  شدمنجر  

 :عبارتند از برهه

در ایران به دلیل اختالالت، سانسور و قطع اینترنت توسط دولت در جریان اعتراضات،   یتقریبا نیمی از ارائه دهندگان خدمات اینترنت •

 .اند اهش فروش داشته ک 5۰٪

زنان را در تظاهرات ضدرژیم با شلیک گلوله به صورت،   ،در سراسر کشور، نیروهای امنیتیپرسنل بخش پزشکی   بر اساس مصاحبه با •

مردان   ،معتقد است که مقامات  گفت  به روزنامه گاردین  استان مرکزی اصفهان  در  یک پزشکدهند.  سینه و اندام تناسلی هدف قرار می

 :دهندقرار میگلوله هدف های متفاوتی به شیوه و زنان را 

گلوله دیگر در قسمت داخلی    1۰.  ه بودگلوله قرار گرفتدو  اصابت  هدف  درمان کردم که از ناحیه تناسلی  را  سالگی    2۰  یل اوا  »دختری در 

بین مجرای ادرار و دهانه   چون،  کار دشواری بودآن دو گلوله  برداشتن  گلوله به راحتی برداشته شدند، اما    1۰ران او فرو رفته بود. این  

  بود که   تظاهرات در  مراجعه کند. آن دختر گفت که  اعتماد    مورد متخصص زنان و زایمان  یک   از او خواستم به  رفته بودند.   واژن او فرو 

 5.« حلقه زدند و به ناحیه تناسلی و ران او شلیک کردنددور او امنیتی  انمامورنفری از  1۰گروه  یک

ات  اعتراض  دهانسازمان  ، این حال  با   – د، اعتراضات اندکی سرکوب شده است  کنمی   آزادی و برابری مقابله   هایدولت با فریاد  هر چند  •

ابعاد مختلف در بسیاری از شهرها و  شبکه کاربران  توسط  ، از جمله  به اشکال مختلف های اجتماعی، به طور مداوم از اعتراضات در 

تظاهرات ضد رژیم    مورد  2۰»دستکم  گزارش داد که   (CTP) پروژه تهدیدات بحرانیآذر،    14روز  های ایران گزارش می دهند.  استان

 .روزانه در نوسان است رآمااین   «استان برگزار شد. 1۶ و شهر  1۸در 

که آیا رژیم پلیس اخالق را لغو خواهد کرد یا خیر، وجود داشته است. رژیم احتماالً قانون حجاب اجباری    های متناقضی در مورد اینپیام •

 .که پلیس اخالق را لغو کند یا نه را حفظ کرده و به اجرای آن ادامه خواهد داد، صرف نظر از این 

روج اعتصابات سراسری مو  کننده  دستور داد تا معترضان سازماندهی    ذیربطای، رئیس قوه قضائیه به مقامات  غالمحسین محسنی اژه  •

 صاحبان مشاغل و مغازه   ارعابای معترضان را به  و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اژهکنند  دستگیر    و  « شناساییانهرا »سریع و قاطع

 .برای اعتصاب متهم کردافکار آنها  منحرف کردنو  داران

 
 زاد بیپرنت و غنچه حب  پا یبه قلم د 2022دسامبر  8 ن،یروزنامه گارد  5

https://www.theguardian.com/global-development/2022/dec/08/iranian-forces-shooting-at-faces-and-genitals-of-female-protesters-medics-say
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ساله به نام محسن شکاری به دلیل    23از زمان شروع اعتراضات، یک معترض    دولت ایراندر اولین اعدام قضایی  آذر،    هفدهمروز   •

های گروهیک روند قانونی که    –  به دار آویخته شدو سپس    محکوم،  شهریور  2۶در    بسیجیتهران و زخمی کردن یک    ی دربستن خیابان

  « محاربه» او ، جرم رسمی محسن شکاریمحکوم کردند. در کیفرخواست رسمی  « یمحاکمه نمایش»آن را به عنوان یک  ی حقوق بشر

هنگام بحث  شده است )و  به آن پرداخته    اسنادکه در بسیاری از    «با خداو کلی »محاربه    »من درآوردی«جرم    –عنوان شده است  

 .شتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت(قانون جزایی ایران بیدرباره 

 

 6هاکشور حاکم بر  یبین الملل  حقوق – سوم بخش 

مرتبط  ی  بین المللقوانین  و به دنبال آن    بین المللابتدا نگاهی رسمی داریم به حقوق  اعتراضات،  ایران رو در روی  وضعیت کنونی امور  برای بررسی  

 .کنیممی را بررسی  و منابع آنها

 

 عرفی  بین المللحقوق 

 opinio)ی  تعهد قانونپایبندی به  پذیرش  ، و   (usus) اهکشور. رویه حل و فصل  منوط به دو شرط اصلی استعرفی    بین الملل وجود حقوق  

juris) عناصر  عنوان    تحت  تواننمیو بنابراین اصول پیرامون آنها را    ، هستند، تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند  ییاین دو مفاهیم مجزا  . هر چند

 کرد. مجزا از هم  مجموعاً جامعو  مانعه الجمع 

  

Usus  کشورها( حل و فصل)رویه   

معاهدات،   –جمله، اما نه محدود به    از  –  های مختلفی یافتدر حوزه توان  را میشواهدی از رویه دولتی  این رویه باید عمومی و گسترده باشد.  

های  ، گزارشکشور  یی مقامات دولتی، نظرات مشاوران حقوقگزارهای سیاستهای ملی، قوانین ملی، مکاتبات دیپلماتیک، بیانیهتصمیمات دادگاه

 
 دیدوگار مراجعه کن یالملل نیبه قانون ب ریمراجع ز یبرا ۶
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های سیاسی نهادی بین المللی؛ به ویژه  هاانهای سازمنظرات دولت ها در مورد این گزارش ها و قطعنامه ( و   (ILCبین المللکمیسیون حقوق  

 .زیادی تهیه کرد منابع از  توانمیسازمان ملل متحد. رویه یک ایالت را 

آید. در واقع، برخی از  پیش نمی   رویه  دهند، مشکلی برای اثباتها به طور فعال حمایت خود را از یک قانون خاص نشان میدر جایی که دولت 

کنند. با این حال، در بسیاری از موارد، هیچ مدرک  رسمی در این زمینه، دسترسی آسان به عملکرد خود را فراهم می های کشورها با انتشار گزارش

. کمیسیون استنباط کرد  عملی آنهابیاز  را  از یک رویه  ها  دولت یا رضایت  موافقت  ممکن است    یین شرایطچن. در  نداردروشنی از این نوع وجود  

باال به روشنی  رویه دولتی محسوب شود. مطلب  یک  عنوان  »پرهیز عمدی از اقدام« ممکن است به  رفِصِگوید که  می  ILC  بین المللحقوق  

دهد ود. این نشان می شمینیز استنباط  آنها    عملیبی ، بلکه از  عملنه تنها از  کشورها    رویه  که  –مستقیماْ درک نشود  حتی اگر    –دهد  نشان می

خود  است،    ستیزهنجار  اًرفتار عمدیک  که    ، نکردن  داری  برده   /انسانتجارت  موردی مثل عدم  ،  وجود داردی  بین المللکه در جایی که هنجارهای  

رویه  که  است    قابل فهمکامال  ،  دیرگمی ی آن فاصله  هانهاد کشوری مانند کره شمالی که از سازمان ملل و    در موردشود.  می   محسوبعمل    یک

 .  نباشدی بین المللجامعه  جزءاین است که کشور آن 

کرده تأکید تر )اما شاید بیشتر به دالیل ماهوی(، تر و اعتقادیای قانونیبه شیوه  ،از طریق رویه قضایی خود (ICJ) دادگستریی بین المللدیوان 

همانطور که در   – مثال – قانون است به کار گیری یکنیاز مناسبی برای که استفاده مداوم و یکنواخت یا پذیرش گسترده یک قاعده، پیش  است

صرفاً به این  شود. بنابراین، یک کشور    قلمداد  همگانیرش گسترده نباید به عنوان پذیرش  گفته شد. توجه داشته باشید که پذی  ۷پرونده پناهندگی

  عرفِدر    ند. بزسر باز   (usus) د از مقید شدن به یک قاعده حقوق عرفیتواننمیتواند چند مورد استثناء از قانون عرفی را ارائه کند، دلیل که می 

استدالل   با موفقیت  چنین هم  توانمی. احتماالً  اقامه دعوی کند«  ۸مستمر  معترضبه اصطالح »  دفاعِ  علیه تواند  نمی   کشوری، یک  بین الملل  جاافتاده

باشد. با این حال،  جزو اجراکنندگان آن رویه د تواننمی خاص اشاره کند، آنگاه  رویه اگر دولتی بتواند به اعتراض مستمر خود نسبت به یک  کرد که 

  افتاد، جا ی  بین الملل. هنگامی که یک رویه به صورت عرف باشدو تکمیل  دست تدوین هنوز در   قانون که  ثر خواهد بود مواین دفاع تنها در زمانی 

موضوع   بین الملل و حقوق  (  jus cogens  هنجار بنیادینیا  عرف قطعی )در چارچوب    لهساوجود ندارد. این ماز آن  «  امتناع»  ی برایهیچ بند

عنوان نقض قوانین عرفی    تحت آپارتاید    برخورد باآفریقای جنوبی به    مستمراعتراض  از پذیرش  برخی کشورها    جایی که آن ؛ مثال در  بحث بوده است

 از  هنجاری  –  استعرف قطعی  که ممنوعیت آپارتاید یک    توان چنین توضیح دادشکل می بهترین    در  این نکته را.  خودداری کردندی  بین الملل

 . ودشمی در مورد آن اعمال ن مستمرقوانین عادی مربوط به اعتراض که  – قطعی عرف

 
 .یجنگ اتیبه جنا یدگیدادگاه رس 2۶۶گزارش  1۹5۰پرو /ایکلمب ۷
به طور مداوم و   ،یالملل عرف نیهنجار در حقوق ب کیکه از زمان ظهور  رودیبه کار م یالملل، مفهوم معترض مستمر در مورد کشور مستقل نیمترجم؛ در حقوق ب حیتوض ۸

 باشد  دیداده است مق تیها رضاکه به آن ییجارهابه هن تواندیکشور تنها م کی گر،ید انی. به ب ندیبیآن نم  تیبه رعا دیآشکارا به آن هنجار اعتراض کرده و خود را مق
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 Opinio Jurisنظر قانون 

، باید یک احساس تعهد قانونی وجود  آنبه تنهایی برای ایجاد یک قاعده عرفی کافی نیست. عالوه بر   (usus) جاافتادهحل و فصل  یک رویه  

های  که رویه عمومی به عنوان قانون پذیرفته شده است. در پرونده   ؛رویه مورد نظر ملزم هستندکه به  کنند    احساس  هایعنی دولت   داشته باشد،

 :اظهار داشتی بین المللبین آلمان غربی از یک سو، و هلند و دانمارک از سوی دیگر، دیوان دادگستری  فالت قاره دریای شمال

  گواه این باور باشد شود که  ای انجام  ، یا به گونه به همان رویه، بلکه باید باشد  جاافتاده یک رویه   در حداقدامات مربوطه نه تنها باید  »

آنچه که یک  با ند که کن  باید احساس  ربطذی کشورهای بنابراین، د، الزامی است. کنمی  آن را ایجابقانونی که  ه واسطه باقدام که این 

 «۹ارند دهمسویی قانونی است  الزام

ممکن است مشکل باشد، شواهد ممکن است در  این کار  است. اگرچه    دشوار  –دیگر    ذهنی  مقوالتمثل همه    – opinio juris اثبات ادله

  استدالل  در این بین المللود. گروهی از حقوقدانان و محققین حقوق  شمیاستفاده   از آن  یک کشور که برای بررسی رویه  یافت شود همان موادی 

نه لزوماً  و ساالنه به طور منسجم و گسترده )جایی است که یک قطعنامه  opinio juris نظرقانون که یک نمونه عینی از جستجوی نظرندهم

 .باشد ( ususیعنی)  جاافتادهبه منزله یک رویه  کامال آنقاعده مندرج در  یک در رابطه باممکن است  قطعنامهکه ود، شمی به اتفاق آرا( تصویب 

های رفتاربرخی  که با استناد به محتوای قطعنامه یا  آن  عرفی را ایجاد کند، مگر    بین المللد یک قاعده حقوق  تواننمی نفسه  فیبا این حال، قطعنامه  

له کشورهای  امساست.  عرفی    بین الملل حقوق  قواعد  قاعده مورد بحث یکی از    بر این باورند که نشان داد که کشورهای پذیرنده قطعنامه    بتوان  دیگر

مطرح  در مورد رویه جاافتاده نیز    –کنند  نسبت به وضعیت حقوقی یک قاعده اظهار نظر نمیهایی که  کشورآن دسته از  یعنی    –  نظر()بی  ساکت

د انجام توانمید در شرایط خاصی به معنای پذیرش یک قاعده باشد. با این حال، این استنباط تنها زمانی  توانمی، سکوت  یموارد  چنین . در  است

 باشند.  واکنش مستلزمِ  ایطْها بتوانند واکنش نشان دهند، و شرکشورشود که آن 

آن به شکل انتخاب یا عدم   با  همگانی  آشنایی کاربرد همگانی آن است، نه  قابلیت  های کلیدی قانون، یکی از ویژگی  : این که  تکنیکیکمتر   نکته

؛ آنها  مخالفت کنندالملل  بین »قانون« بودن حقوق با شود برخی از مفسران به شدت عات. همین گزینه انصراف است که باعث میوپذیرش موض

ممکن    استداللاین  هر چند  .  کوتاه بیایدتواند در برابر قصد موضوعی که باید به آن ملزم شود  آور است و هرگز نمیقانون الزامکه    دنکناستدالل می

 
 (. n 36شمال ) یایفالت قاره در یهامربوط به صخره یهاپرونده ۹
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باشیم. همه ما در یک جهان با یک نژاد توانیم جمع  می . ما  اعتبار داردالمللی     بیناز عرف    بحث   درمن  به باور  مورد معاهدات معتبر نباشد،    دراست  

 .یمکنمی انسانی زندگی

مورد   که  در  حقوق  این  آور  الزام  نظرن الملل    بین ماهیت  به  حقوق    opinio jurisقانون    یازی  منابع  از  یکی  المللندارد،  یعنی    بین  عرفی 

شورای امنیت یک نهاد قانونگذاری نیست )شورای امنیت در هنگام بررسی مداخالت با آن که  .  حامیِ نظر من است  ،شورای امنیتهای  هقطعنام

مبارزه با تروریسم    ،نقطه شروعهر چند که  آن الزام آور است.  های  هاحتمالی در ایران با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت(، قطعنام

  »شورای امنیت همچنین از زمان در رابطه با حقوق بشر تأثیر داشته است.  ی   بین المللشورای امنیت در ایجاد عرف  های  ه بود، بسیاری از قطعنام

ها باید اطمینان حاصل کنند که هر اقدامی که برای مقابله دولت (، به طور مداوم و مکرر تأیید کرده است که 2۰۰3سال ) 145۶تصویب قطعنامه 

این بدان معناست    « د.رحقوق بشر مطابقت دای   بین المللویژه قوانین  ی، به بین المللشود، با تمام تعهدات آنها بر اساس قوانین  با تروریسم اتخاذ می 

و با رعایت حقوق بشر عمل    بین الملل قابله کنند که به تعهدات خود در قوانین  توانند به طور مؤثر با تروریسم مها تنها در صورتی میکه دولت 

شهروندان  (انسانی)= حقوق  بشربه طور کامل خواند، تفکر اساسی این است که اگر دولتی نتواند به حقوق  توانمی کنند. در حالی که قطعنامه را 

( خود اعالم کرد که عدم  2۰14مصوب)  21۷۸تر در قطعنامه  طور رسمی  بهشورا اخیراً و  خود احترام بگذارد، شهروندان خارجی چه شانسی دارند؟  

  حس ل متحد،  های اساسی و غیره( از جمله بر اساس منشور سازمان مل)احترام به حقوق بشر، آزادی ی  بین المللتعهدات  دیگر  رعایت این تعهدات و  

ی«  بین المللکه »تعهدات  من این است  استدالل    ،است. بنابراین  رشد افراطگراییو یکی از عوامل مؤثر در  کند  را تقویت می مصونیت از مجازات  

کند به  کشور صرفاً به دلیل آن که احساس نمیشود که یک این باعث می  چونی« جایگزین کرد، بین المللن عرفی یانوتوان مستقیماً با »قرا می

   .نداشته باشدی  بین المللهیچ تعهد آن ملزم و مقید است، در قبال حقوق بشر 

 

   منشور و معاهدات سازمان ملل متحد

 . وندشمیبه حقوق بشر مربوط  این معاهدات در حدی است که روی معاهدات به طور کلی نیست، بلکه  تمرکز  ،در این بخش از مقاله

، ایاالت متحده، اتحاد جماهیر  1۹45در سال  کنیم.    بررسی  پس از جنگ جهانی دوم  چارچوب تحوالتدر  را    حقوق بشر  کهست  بجا  برای آغاز بحث،

  :کردند  برپای   بین المللیک دادگاه نظامی  برای محاکمه رهبران نازی به دلیل جنایاتشان علیه صلح، و جنایات جنگی،  شوروی، بریتانیا و فرانسه 

 .  اتهامات مشابه بود به  محاکمهبرپا شد، توکیو  که پس از آن دره دادگاهی . جلسدادگاه نورنبرگ



13 
 

که مسئول جنایات جنگی و نقض    شدبخش مسئولیت کیفری برای کسانی  الهام  ن دادگاه،آ داشت.    بین المللنورنبرگ تأثیر زیادی بر حقوق  دادگاه  

رویه قضایی  آغازگر  همچنین    نورنبرگکرد.    یبین المللحقوق بشردوستانه    رشدو کمک قابل توجهی به    ؛سیستماتیک و گسترده حقوق بشر هستند

این است که رهبران ملی و    در  سابقه نورنبرگ  چشمگیرِنسل کشی بود. از منظر حقوق بشر، اهمیت  به جنایات علیه بشریت و  برای رسیدگی  

در برابر از نقض فاحش حقوق بشر    شان حمایت  برایدستورات مافوق،  اجرای  یا    کشوریتوانند با استناد به حمایت قوانین  مقامات دولتی دیگر نمی 

و    اهمیت ویژه ای که واجد  نامه های مرتبط، نکته های مورد نظر در معاهده با کنکاش بیشتر در حوزه ادعای مصونیت کنند.  های بین المللی  دادگاه

در آن زمان وجود   این معاهدات) بودند را امضا نکرده ی بین المللهای این است که نه آلمان نازی و نه ژاپن هیچ یک از معاهدهاست توجه درخور 

 . محاکمه شدندها کشور آنمقامات  با این حال، ؛(نداشتند

ایمان به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش  »  ملل متحد به روشنی بیان شده است:در مقدمه منشور    به حقوق بشر  تعهد سازمان ملل متحد

عضو اصلی موسس به    5۰به عنوان یکی از    1۹45ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است که در سال  .  «افراد، به حقوق برابر زن و مرد

به طور فعال با ایران همکاری   1۹5۰آن پیوست. امروز جمهوری اسالمی ایران یکی از اعضای فعال سازمان ملل است. سازمان ملل متحد از سال  

. جای افتتاح شد  1۹5۰سازمان ملل متحد در سراسر جهان بود که در سال    یاولین مراکز اطالعات  یکی ازدر تهران    دفتر سازمان  و  ،کرده است

به وضوح به اهمیت حقوق    (3بند  )  1منشور، هنگام تعیین هدف سازمان ملل متحد، در ماده  شد.  چرا و چگونه قطع  ارتباط    این  کهاست    شگفتی

 د که:کنمی  تصریح و، دکنمی بشر اشاره

و  دارند،  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا انسان دوستانه که ویژگی ی بین المللدر حل مشکالت ی  بین المللرای دستیابی به همکاری »ب

احترام به  ترویج  نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ صرفنظرهای اساسی برای همه آزادی  و  بشر حقوق  به احترام تشویق و راستای پیشبرد در 

 « .صرفنظر از ... جنسیت... حقوق بشر

هرگز وجود   «منشور»این  ای است که گویی  سال، وقایع شرح داده شده در ابتدای این مقاله به گونه  ۸۰به  پس از گذشت نزدیک  با این حال،  

  2اری از کشورها ماده برای بسیراه گریز ن نشنیده است. راجع به آ یکی از اعضای مؤسس، هرگز  به عنوان  ، ایران وجود داشتهنداشته است. یا اگر 

 :ویدگمی ( است که ۷بند )

از اعضا    ، یا استهکشورکه اساساً در صالحیت داخلی  مداخله کند  هیچ چیز در این منشور به سازمان ملل اجازه نمی دهد که در اموری  »

فصل هفت  در  ؛ اما این اصل به اعمال اقدامات اجرایی  ارائه دهند  تحت این منشوربرای حل و فصل  را  مواردی  بخواهد که چنین  

 .«  لطمه نمی زند
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اما در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که آپارتاید وحشیگری و استعمار زدایی خود    .توضیح داده خواهد شدبه تفصیل    فصل هفتمدر  بعداً این ماده  

، یکی را انتخاب  از سوی دیگراز یکسو، و حقوق بشر  بین برتری صالحیت قضایی داخلی  واداشت تا  دولت ها را    ( ۷)بند    2را دوچندان می کرد، ماده  

  رفع برقراری موازنه میان این دو را  ، هرگونه تردید در مورد  گرددبازمی  1۹۷1سال  که به    «1۰ا نامیبی  »دیدگاهدادگستری، در  ی   بین المللدیوان    کنند.

منشور که  ی  یبرای نادیده گرفتن، دور زدن یا نقض آشکار تعهدات قانون  (۷)بند  2توانند از ماده  معتقد بود که کشورهای عضو نمی  ICJ  –کرد  

 ستفاده کنند.  گذارد، امیکشورهای عضو عهده حقوق بشر بر 

در  ی بین المللهای به عنوان سنگ بنای میثاق  اخصبه طور از آن میان دو سند دازد. پرمی وجود دارد که به حقوق بشر متعددی ی  بین الملل اسناد

اقتصادی، اجتماعی و  حقوق  ی  بین المللمیثاق    دیگری   و  (ICCPR) حقوق مدنی و سیاسیی  بین المللمیثاق   : یکیوندشمی نظر گرفته  

، کنوانسیون رفع  (ICERD)ی رفع همه اشکال تبعیض نژادی بین المللعبارتند از: کنوانسیون ی بین المللاسناد دیگر .  (ICESCR) فرهنگی

 (CAT) تحقیرآمیزهای ظالمانه، غیرانسانی یا  رفتارها یا مجازاتدیگر  ، کنوانسیون علیه شکنجه و  (CEDAW)  همه اشکال تبعیض علیه زنان 

، کنوانسیون (CMW)  در مورد حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنهای  بین الملل، کنوانسیون  (CRC)  وانسیون حقوق کودککن

تأسفانه، . م (CRPD) کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  و (CED) برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباریی  بین الملل

به آن پیوسته و آن را تصویب کرده    1۹۷5  ژوئن  24در  معاهده ای که    –حقوق مدنی و سیاسی است  ی  بین المللمیثاق  امضا کننده  ایران فقط  

 این بدان معناست که ایران به طور کامل، و داوطلبانه ملزم به این سند است.   .است

 

 سیاسیحقوق مدنی و ی  بین المللمیثاق 

این  برای همه مردم  ماده،  دازد. این  پرمی  سرنوشت  است و به تعیین   1ماده    ،بخش نخستهای مختلفی تقسیم کرد.  به بخش   توانمی را  این میثاق  

  بخش دنبال کنند.  آزادانه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را    پیشرفت تعیین کنند و  آزادانه  که وضعیت سیاسی خود را  گیرد  حق را در نظر می 

قوانینی وضع کنند تا حقوق شناخته شده در میثاق را به اجرا درآورند و برای هر گونه   ، در صورت لزوم که د کنمی را موظف  اعضا ( 5 تا 2 )مواد دوم

 را ممنوعاشکال تبعیض و در عین حال همه  در نظر دارد ها را برابری همه گروه مهمتر از همه، . نقض این حقوق راه حل قانونی مؤثری ارائه دهند

 دارد:  ( واجد اهمیت است که مقرر می2)بند 1ماده  ،آن سرکوب اعتراضات به دنبال مهسا و در مورد برخورد با د. کنمی

 
 .ICJ 1۶گزارش  ت،یامن یشورا 1۹۷1، (1۹۷۰)  2۷۶قطعنامه  رغمی( علیجنوب غرب یقای)آفر ایبیدر نام یجنوب یقایحضور مستمر آفر طیشرا یبرا یتبعات حقوق 1۰
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احترام بگذارد و تضمین  و  حوزه قضایی خود  در قلمرو حاکمیت شود که به همه افراد ر یک از کشورهای عضو این میثاق متعهد می »ه

و دیگر  سیاسی  عقاید  نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب،    از جملهکند که حقوق شناخته شده در این میثاق، بدون هیچ گونه تمایزی،  

  «گیرد.، به همه تعلق می هاموقعیت یا دیگر  نَسَب، ثروتیا اجتماعی،   های ملیعقاید، ریشه 

 .کندتبعیض معرفی می های منع شده برای یکی از زمینهجنسیت را  آشکارااین فهرست عمداً جامع نیست و  

 

  دارد: اشعار می (۲)بند ۲ماده 

اقدامات موجود پیش بینی نشده باشد، هر کشور عضو این میثاق متعهد  دیگر  قانونگذار فعلی یا    تا به حال از سویدر مواردی که  »

اقداماتی که ممکن است برای دیگر  یا    ،قوانینبرای تدوین  این میثاق،  مقررات  ندهای قانون اساسی خود و  روشود که مطابق با  می

   «اقدامات الزم را انجام دهد.اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق الزم باشد، 

  در   بدون   –داخلی خود، قانونی ایجاد کند که    قوانین نه تنها حقوق را نقض نکند، بلکه در چارچوب    که  بدان معناست که ایران موظف است  این

همه حقوق مقرر در میثاق را به رسمیت بشناسد و از   کنند،رسمی فعالیت می اتکه در مقام انجام گرفته افرادی توسط تخلف، که این گرفتن نظر

   . محافظت کند هاآن

در  د. نکته مهم این است که این حقوق بدون هیچ گونه تبعیضی  کنمی  ( حقوق واقعی ارائه شده را به تفصیل بیان 2۷تا    ۶)مواد    بخش سوم

دهد. به طور ود و دولت موظف است هم از این حقوق محافظت کند و هم در صورت نقض آنها راه حلی ارائه  ش میزن و مرد( اعمال  از  همه )  مورد

 :مربوط به حق حیات است. شکنجه یا هرگونه رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز ممنوع است ۸تا  ۶مواد ، تر برای تحلیل ماخاص و مهم 

 

 6ماده 

 .باید خودسرانه از زندگی محروم شودن ود. هیچکسشمی زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت  فطرتا )ذاتاٌ( حقهر انسانی . 1
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ترین جرایم براساس قانونِ الزم االجرا در زمان فقط برای جدیممکن است  این مجازات  اند،  در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده.  2

مجازات تنها  این  مغایرت داشته باشد.  با مفاد این میثاق و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی.    ، و نبایدصادر شودارتکاب جرم  

 .د بر اساس حکم قطعی صادر شده توسط دادگاه صالح انجام شودنتوامی

کشور عضو این میثاق  هیچ یک از ود که هیچ چیز در این ماده به شمی  فهمیده  شود، چنینتلقی می وقتی محرومیت از زندگی جرم نسل کشی  . 3

، فسخ  که بر اساس مفاد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی بر عهده گرفته است  را   هر تعهدی   ، خواهد داد که به هر نحون اجازه  

 کند.

یا تخفیف حکم اعدام در همه  بخشودگی،  عفو،  حکم صادره را دارد.  ود، حق درخواست عفو یا تخفیف در  شمیهرکسی که به اعدام محکوم  .  4

 .موارد ممکن است اعطا شود

 .شودنمی جراانیز زنان باردار در مورد ؛ این حکم ودشمیوند، حکم اعدام صادر نشمی زیر هجده سال مرتکب برای جرائمی که افراد . 5

مورد استناد   توسط هر یک از کشورهای عضو این میثاقاعدام مجازات الغای برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از نباید هیچ چیز در این ماده . ۶

 قرار گیرد. 

 

مقرر می دارد که هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به ویژه، هیچ کس بدون    7ماده  

 پزشکی یا علمی قرار گیرد؛ تجربی هاینباید تحت آزمایش  خودشرضایت آزادانه 

 

مواد  .  قضایی  رویهدر  دادرسی منصفانه و تضمین انصاف  مربوط است به      16تا    14مواد  دازد.  پرمیامنیت و آزادی افراد  به    11تا    9مواد  

و مذهب، بیان، تشکل و اجتماع، حقوق خانواده، حق تابعیت و حق  اعتقاد  به آزادی فردی در قالب آزادی حرکت، اندیشه،    24تا    17و    1۳و  12

 .دهممی شرحرا به طور کامل تبط دازد. موارد مرپرمیحریم خصوصی 

 

 نقل کنم.  کلمه را کلمه به  22و  21، 1۹، 1۸مواد شایسته است که ، های فعلیهدفبرای 
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   18ماده 

یا    داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده دلخواه، و آزادی ابراز مذهب  شامل آزادیِ   و مذهب دارد. این حق بایداعتقاد  کس حق آزادی اندیشه،  . هر  1

دادن آموزش  و  رعایت اصول مذهب، عمل  به صورت عبادت،  یا  اعتقاد  به صورت عمومی  دیگران، چه  با  اجتماع  یا در  فردی  به صورت  ، چه 

 خصوصی، باشد. 

 دار کند.  دلخواهش خدشه اشتن یا اتخاذ دین یا عقیده قرار گیرد که آزادی او را برای د و ارعاب کس نباید تحت اجبار  هیچ. 2

شده و برای حفظ امنیت، نظم، سالمت یا اخالق  توصیه  قانون  شود که در  هایی  مکن است فقط مشمول محدودیت اعتقادات مدین یا    ابرازآزادی  .  3

 ضروری هستند.  های اساسی دیگرانعمومی یا حقوق و آزادی 

برای اطمینان از تربیت دینی و اخالقی کودکان  را    –   سرپرستان قانونی  یا     و   – وند که آزادی والدین  شمی تعهد  این میثاق م  عضوکشورهای  .  4

 محترم بشمارند.   اعتقادات خودبراساس 

 

 19ماده 

 .داشته باشد اتی نظر ]دیگران[ هر کس حق دارد بدون دخالت. 1

مرزها، چه   صرفنظر ازع اطالعات و ایده ها انوا همهدریافت و منتشرکردن  دنبال کردن، این حق شامل آزادیِ ؛کس حق آزادی بیان دارد . همه2

 شود. می  فرد انتخاببه یا چاپی، در قالب هنری یا از طریق هر رسانه دیگری  نوشتاریبه صورت شفاهی، 

های خاصی باشد، های خاصی را به همراه دارد. بنابراین ممکن است مشمول محدودیتاین ماده وظایف و مسئولیت   2اعمال حقوق مقرر در بند  .  3

 :ضروری استبرای موارد زیر  ، وقانون پیش بینی شده درباشد که  به همان صورتیفقط  ها بایداما این محدودیت 

 دیگران؛ اعتبار احترام به حقوق یا برای )الف( 

 .ت عمومیاخالقیاو اظت از امنیت ملی یا نظم یا سالمت حفبرای ب( )
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 21ماده 

مواردی که طبق قانون وضع    نباید قائل شد مگر در  ود. هیچ محدودیتی برای اعمال این حقشمی حق تجمع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته  

یا حمایت از حقوق و آزادی    یات و یا اخالقعمومی،  عمومی، حمایت از سالمت  نظم  امنیت ملی یا عمومی،  برای  در یک جامعه دموکراتیک    که   ،شده

 ضروری است.   دیگران

 

 22ماده 

 دارد. کارگری برای حفاظت از منافع خود را های ه هر کس حق آزادی اجتماع با دیگران، از جمله حق تشکیل و عضویت در اتحادی. 1

شده و در یک جامعه دموکراتیک به نفع  پیش بینی  قانون    درود مگر محدودیت هایی که  شمیاین حق اعمال ن  در اجرایهیچ محدودیتی   .  2

. این ماده مانع از  است  های دیگران یا حمایت از حقوق و آزادی،  عمومی  یاتیا ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سالمت یا اخالق  امنیت

 شود. نمی  این حق جرایروهای مسلح و پلیس در اهای قانونی بر اعضای نیاعمال محدودیت 

 

 ،حق سازماندهی  و حمایت از  هاآزادی انجمن در ارتباط با  کاری  بین الملل  سازمان  1۹4۸کنوانسیون    کشورهای عضو، به  هیچ چیز در این ماده.  3

های پیش بینی شده در آن  که به تضمینای اعمال کنند  یا قانون را به گونه  ،تدابیر قانونی اتخاذ کنند که موجب تبعیض شوددهد که  اجازه نمی

 .کنوانسیون لطمه بزند

و    4۶)مواد    پنجم  بخشند.  کنمی   عملیاتی هستند و در مورد ایجاد کمیته حقوق بشر صحبتاجرایی  بیشتر  (  45تا    2۸)مواد  چهارم    بخش

خود  های ه ( به موارد فنی و روی53تا  4۸)مواد  ششم  بخشدهد و در نهایت، می نشان سازمان ملل های ه در میان دستگارا میثاق   موقعیت (4۷

 .دازدپرمیمیثاق، مانند تصویب یا اصالح و غیره 

 .اند، در تحلیل رفتار مقامات ایرانی در این دوره از اهمیت باالیی برخوردارندکه در باال به طور کامل ارائه شده موادی 



19 
 

 نرم قوانین

اعالمیه قوانین    این توسط  که  هستند  غیردقیق«  »استانداردهای  اصطالح  شده  به  تصویب  قطعنامه کنفرانس   در های  یا  دیپلماتیک  های های 

هستند. یکی از این  ها در رفتارشان است، اما فاقد وضعیت »قانونی«  ها دستورالعملی برای دولت شوند و هدف آن ایجاد میی بین المللهای سازمان

الزام آور نیست، اما چارچوب مهمی را فراهم (UDHR) ها اعالمیه جهانی حقوق بشرنمونه د که مجمع عمومی، کنمی  است. اگرچه مسلماً 

لل متحد  سازمان مو کمیسیون حقوق بشر    ،شورای امنیت برای همه کشورها الزام آور است(های  ه شورای امنیت )به یاد داشته باشید که قطعنام

 .ندکنمی  منشور به آن اشاره ی دراغلب هنگام تفسیر و اعمال بندهای حقوق بشر

ند که اکنون  کنمی   ای مجمع عمومی سازمان ملل است. برخی استداللیک معاهده نیست، بلکه یک قطعنامه توصیه  اعالمیه جهانی حقوق بشر  

  ، در در ایران1۹۶۸سال    حقوق بشری  بین المللدر کنفرانس  است که  جتلخ قضیه این طنز  دهد.  را تشکیل می ی   بین المللبخشی از حقوق عرفی  

 چنین آمده است:( دیگر طنز تلخ  یکاعالمیه تهران )

و    ،کندرا بیان می  حقوق مسلم و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری  ازدرک مشترک مردم جهان   اعالمیه جهانی حقوق بشر»

 «کند.ایجاد می ی بین المللبرای اعضای جامعه  یتعهد

پذیرفته   ، این امر عموماندکنمی مخالفت ، با آن «این برای همه کشورهای جهان بسیار دور از دسترس است»استدالل که  اینبا دیگران  هر چند

 ،تحقیرآمیز  ،رفتار غیرانسانیو  عدم تبعیض، حق محاکمه عادالنه، ممنوعیت شکنجه،  اعالمیه جهانی حقوق بشر از جمله   شده است که اصول اساسی

 .رعایت نشوند  وارهعرفی تعلق دارند، اگرچه ممکن است هم بین المللبه مجموعه حقوق تردید ی رحمانه و غیره، بیب

 

 ایران قوانین کشوری  –  مچهاربخش 

به مجازات و اقدامات امنیتی و  نخست    جمهوری اسالمی ایران است. بخش  (IPC) مورد اعتراض، قانون بدنام مجازات اسالمیِ  ایرانیِقانون  

 -5تعزیرات    - 4دیه    -3قصاص    -2حدود    -1:  گیردپنج مورد زیر را در بر می دازد. مجازات های پیش بینی شده در این قانون  پرمیاصالحی  

 :نگران کننده عبارتند ازمواد های بازدارنده. مجازات
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، و معموال تا  ، شالق و غیره  تازیانهسنگسار،  از طریق  حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت آن را شرع مقرر کرده است. حد    -  1۳ماده  

 .ودشمی مرگ اجرا

 .ود و با جرم او برابر استشمی قصاص مجازاتی است که مجرم به آن محکوم  - 14ماده

تعزیر عبارت است از مجازات یا مجازاتی که نوع و میزان آن شرعاً تعیین نشده بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است از قبیل    -  16ماده  

 .اشدحبس، جزای نقدی و شالق. تعداد ضربه شالق باید کمتر از تعداد حد ب

محاربه و افساد فی االرض یکی از  برای  حد  مجازات  ،  1۹۰دازد. مصادیق منتخب ماده  پرمیفی االرض    )افساد(  به محاربه و فساد  دومبخش  

 :چهار مجازات زیر است

 ( حداجرای  مرگ از طریق )الف( مجازات اعدام )با روش 

 ر ن به چوبه دایخت)ب( آو

 ( قطع دست راست و سپس پای چپ پ)

 تبعید( ت)

ت اجرا می حد سرقمورد اجرای  در      که  شودمی  اجرا  نحوی  همان  به  االرض  فی  مفسد  و   محارب  چپ  پای  و   راست  دست  قطع  –  196ماده  

 .شود

 این مواد مستقیماً برگرفته از قانون مجازات اسالمی است.  
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   ایرانتوسط  بین المللنقض حقوق   –م پنج بخش 

 عرفی ی بین المللجرایم حقوق 

، نسل کشی (CAH)   دزدی دریایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت  :وجود دارد که عبارتند ازعرفی    یبین المللحقوق  در  پنج جنایت متبلور  

 .و شکنجه

 :دکنمی  تعریف چنین را   شکنجه( CATکنوانسون ملل متحد علیه شکنجه )

از او یا  یا اعتراف  برای اهدافی مانند گرفتن اطالعات  عامدانه  درد یا رنج شدید، اعم از جسمی یا روحی،    هر عملی که به موجب آن»

ارعاب یا اجبار او یا  برای ، یا آن است  به ارتکاب مظنون ، مجازات کردن او برای عملی که خود یا شخص ثالثی مرتکب یا ثشخص ثال

یا به تحریک یا با    ،زمانی که چنین درد یا رنجی توسطِبه فردی وارد شود،  هر نوع،  ، یا به هر دلیلی بر اساس تبعیض از  ثشخص ثال

 « .شده باشد کند، انجامیک مقام دولتی یا شخص دیگری که در مقام رسمی فعالیت می یا رضایت  موافقت

 .نجدگمی احتمالی مهسا توسط پلیس اخالق کامالً در تعریف شکنجه  مضروب کردن

جنایت علیه بشریت    در شده  رده  ای از جرایم برشمنمونه   –   یک زن و یک اقلیت مذهبی  مورد در این    –   سیستماتیک گروهی از مردمآزار و شکنجه  

 .شناخته شود کیفرو مستوجب   ،مسئولدر برابر آن د توانمی است که یک مقام دولتی 

 

 بین المللی  اتجرایم معاهد

  –  اطالعاتی ناقضان حقوق بشر در ایرانبانک    –  دادگسترارائه شده توسط هرانا،    روز اول اعتراضات سراسری  ۸2  اجمالیگزارش  عالوه بر  

ی هاشده در صحنه کشف فشنگ  های  هپوک.  داده استگزارش  ود،  ش میبه کار گرفته  که برای سرکوب اعتراضات سراسری در ایران  را  هایی  سالح

معترضان    علیهآمیز  های خشونتقربانی کشف شده، شواهدی از استفاده از سالحتظاهرکنندگان    بدنوحشیانه که بر    آثار جسمانی، همراه با  تیراندازی

شکاری اتوماتیک و  ای تا تفنگ نظامی و ساچمه   و تفنگِ   سالح کمری ،  (paintball gunsای )مسابقه ها از تفنگ  این سالح دهد.  را نشان می 

 گیرد.را دربرمی 3-و ژ (AK47) نیمه اتوماتیک مانند کالشنیکف

https://www.hra-news.org/periodical/a-129/
https://spreadingjustice.org/fa/2022/10/25/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d9%be%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa/
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  کالشنیکف ثر شلیکمتری دارد. برد مومیلی 3۹×  ۶2/۷ هایفشنگای برای کند و محفظهه با گاز کار میجنگی است کیک تفنگ کالشنیکف 

- های ژدهد. گلولهرا در خود جا می گلوله  ۷5یا  3۰استاندارد این سالح  خشاب محفظهمتر است.  2۰۰۰و حداکثر برد آن  ،متر 4۰۰تا   3۰۰بین 

  1۰۰تا    3۰گنجایش  خشاب استاندارد آن   محفظهاست و    متر  4۰۰تا    2۰۰بین  برد موثر شلیک آن  .  متری استمیلی     51و  ۶2/۷های  در اندازه   3

ی کشتار موثری هان شوند. اینها ماشی  به کار گرفتهی نیستند که حتی برای پراکنده کردن شلوغ ترین جمعیت هایها ابزار سالح   اینگلوله را دارد.  

ها ایران نیز نقش داشته است. گزارش شده که این سالح  (135۷) حتی در انقالب کالشنیکف  و ،اندها مورد استفاده قرار گرفته هستند که در جنگ 

که شواهدی دال بر قصد کشتن و/یا ناقص کردن بدن است. در مورد خاص زنان، تعداد    ،اندهدف گرفته   را  تنه معترضان  صورت و قسمت باال

 .، حیثیت و انسانیت آنهابه زنانگی، جنسیت تکان دهنده  ایحمله   –ناحیه تناسلی تیراندازی شده است  به  زیادی گلوله 

، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس  حسین اشتریاختیار    . در زمان اعتراضاتنسبت داده شده استبیشتر    ها به نیروهای فراجا  استفاده از این سالح 

لی حقوق  لمیثاق بین الم  از آنجایی که ایران فقطبه این جایگاه منصوب شده است.    14۰1دی    1۷از تاریخ      احمدرضا رادان. هرچند  بود  پلیس 

. با این حال، همانطور که توضیح  شدخواهد مقایسه  این سند    با و اشتری    ، را امضا کرده است، رفتار فراجا به طور کلی  ICCPR  مدنی و سیاسی

 کند. کفایت می داده شد، این سند، به عنوان یکی از دو سند اساسی حقوق بشر، 

 

 حیات حق  

میثاق    ۶ماده    نقض  ، مصادیقمورد  52۸هر  اند.  غیرنظامی جان خود را از دست داده   52۸  احتماال  که  داداه استگزارش  هرانا  ،  ژانویهتا پایان ماه  

 انجام نگرفته (  است  حق حیات  ی براستثنایکه  ها از طریق مجازات اعدام )هیچ یک از این قتل   هستند؛ چون  حقوق مدنی و سیاسیی  المللبین  

 .ایران در باالترین سطح حکومت باید پاسخگو باشندمقامات ها غیرقانونی بوده است و است. این قتل 

 

 شکنجه

هایی از شکنجه است  نمونه همه  همه و  –، تیراندازی به اندام تناسلیجنگیهای از زور از طریق تفنگضرب و شتم معترضان، استفاده بیش از حد 

 .نیز نقض شده است ۷که در باال توضیح داده شد. رفتار ارائه شده در گزارش هرانا با تعریف شکنجه مطابقت دارد و بنابراین ماده 

 

https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj07375/
https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj09492/
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 حق آزادی 

شرح   هر چند که  فوق العاده باالست.  رقماند. این یک  از جمله افراد زیر سن قانونی دستگیر شده  ،نفر  1۹۷۶3، گزارش شده است که  ژانویهتا پایان  

 تظاهرات زمان  با  این واقعیت که    در کنار   این موارد  زیادِ  تعداد  با این حال،  ،دندار  دلیلیبرای من  ها شده است  مواردی که منجر به این دستگیری 

»هیچ کس را نباید   حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر این که ی  بین المللمیثاق  ۹دهد که ماده برای حقوق اساسی زنان مرتبط هستند، قویاً نشان می 

  ت. به شدت نقض شده اس« خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود

 

 حیثیت بازداشت شدگان 

احتماال   ، اما با در نظر گرفتن این واقعیت که مهسا به عنوان یک بازداشتی پلیس اخالق  دسترسی ندارممن به اطالعات مشخص و تفکیک شده 

د. کنمی   تقویت  واقعیت رااین  ،  ایران با بازداشت شدگان و زندانیاندولت  د شدید  در کنار برخور   قرار گرفته است،)خودسرانه(  مورد ضرب و شتم  

   .استنقض شده به احتمال زیاد  حقوق مدنی و سیاسی نیزی بین المللمیثاق  1۰ماده 

 

 با آن  آزادی بیان، عقیده، اجتماع و حق اعتراض مرتبط 

بنا  . هستندبه هم وابسته  قاز حقو )= مجموعه درهمی( ی«سطل» باالموارد های قبلی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، همان طور که در بررسی

   22و   21، 1۹، 1۸نقض مستمر مواد زن، زندگی آزادی، #مهسا /#سرکوب گسترده تظاهرات  (UNHRA) انجمن جهانی حقوق بشر تعریف  به

 .استاین میثاق 

ها رعایت نکردن این آزادی   ازهمه موارد نقض فاحش حقوق بشر    دارم کهباور    قویاًنادیده گرفت.    تواننمیرا    «آزادی»اهمیت این سطل از حقوق  

و ابراز نظر شخصی، ، حق آزادی بیان  دااز سوی افر  مداخله در حق داشتن عقیده ،  و مذهب  معتقداتعدم تحمل حق آزادی فکر،  گیرد.  سرچشمه می 

 .دانجاممی  حق حیاتحقوق از جمله دیگر به نقض در نهایت   همه و همه – حق مردم برای تجمع مسالمت آمیز و آزادی اجتماع با دیگرانانکار 

ها،  گزارش  دهد. در این روز اول، تعدادی از تخلفات علیه شهروندان مختلف ایرانی را شرح می  ۸2بخش »نکات مهم اعتراضات اخیر« گزارش  

این موارد دلیلی    همه  –   استاین مقاله  ی مخالف با بحث  رویکرددقیقا  آنها  پرداختن به هر یک از شمار است.  بیی  بین المللموارد نقض قوانین  

  ادامه ، توسط دستگاه دولتی در همه سطوح، در  یحل های ممکن برای چنین تخلفات گسترده و سیستماتیکسیستماتیک هستند و راه تخلفات  بر  

 .دریگمی مورد بحث قرار 
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   تحلیل و بررسی 

 ی بین الملل وظیفه دارد پاسخگوی این صدا باشد. شان بلند است. جامعه کنند و صدایهای ایران خود دارند صحبت میخیابان 

عمل  "حال،  نیبا اهای حقوقیم برای دادگستر از آن استفاده کردم. بررسیاست که من بارها در  یعبارت نیعمل کند!« ا دیبا یالملل نی »جامعه ب 

 ست؟ ی ک یالملل نیجامعه بو  الملل مجاز است؟  نیدر حقوق ب ی عمل نوعرسد؟ چه   یچگونه به نظر م "کردن

  گران یحال، باز ن یهستند. با ا یمشروع گران یخود، تک تک شهروندان جهان باز یو مهمتر از آن، فشار بر دولت ها ی از همبستگ یبه عنوان شکل

خود، و به    تیبه طور مشخص، دولت ها، در ظرف  -شده    زیتجو  یالملل  نیب  نیتوسط قوان  افتهی  صیتخص  اراتیداشتن اخت لیبه دل  -  یینقش نها

 . هستند سازمان ملل متحد یاسیس یعضو سازمان ملل متحد، همراه با ارگان ها یشورهاعنوان ک

 

  های دیگرشهروندان کشور

  گریو د ترییتو  قیاز طر  نیآنال  یهان ی به کمپ  وستنیپ  ،یاجتماع  یهاباشد. با گسترش رسانه  دیتواند مف یو فشار مردم جهان م  یاگرچه همبستگ

گواه   ینیهشتگ مهسا ام یحاو ت ییتو ون یلیم 3۰۰از  شی همانطور که رکورد ب کند،ی کمک م رانیا ت یتر شدن و توجه به وضعها به روشن پلتفرم

 آن است. 

اشتراک  یرانیفعاالن ا  یاجتماع  یهارسانه  یهادنبال کردن حساب    ا یاست. اهداء و    گانیاعتراضات آسان و را  یهااطالعات و پست   یگذارو 

بشر  یهااز سازمان   ت یحما برا  ن یا  ی حقوق  را  ا  ییهاسازمان  یامکان  بشر  فعاالن حقوق  م  رانیمانند  به جمع   کندی فراهم    ی آورکه در محل 

مجلس است   ایبه دولت   ی نامه نگار ،یاز همبستگ ی گریباشند. شکل د یاو عموماً رسانه  یاطالعات، ارائه نظرات حقوق یگذاراشتراکاطالعات، 

در    یخود، حت  انیاست که کشور شما را در مقابل همتا  یفشار عموم  نیکنند. ا  ت یحما  یبه طور علن  یرانیاز حقوق زنان ا  دیکه از آنها بخواه

از تظاهرات و    یشکل قدرتمند  ز ین  یبه اعتراضات محل  وستنیپ  ای  و   یکند. سازمانده  ی مانند سازمان ملل متحد، پاسخگو م  یالملل  ن یب  ینهادها

 جهان رخ داده است. یشهرها گریواشنگتن، لندن و د س،یپار  ن، یدر برل یتوده ا زیاعمال فشار است. تظاهرات مسالمت آم
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 هادولت

 االتیا  ا،یتانیمانند بر  ییکشورها  از طرف  یمقامات مهم دولت  میسفر و تحر  تیباعث ممنوع  یرانیا  انیرنظامیغ  هیعل  میرژ  زیسرکوب خشونت آم

 اروپا مواجه شده است. ه یهدفمند اتحاد یهام یاز تحر یابا مجموعه  رانیا ب،یترت ن یمتحده، کانادا و آلمان شد. به هم

  یهمبستگ  ی ا  هیانیحقوق بشر و مدافعان حقوق زنان با انتشار ب  ی و منطقه ا  یالملل  نی سازمان ب  1۶1ی  با همراه  رانیفعاالن حقوق بشر در امجموعه  

خواستار مداخله جامعه    یگرید  ه یانیبا صدور ب  گریسازمان حقوق بشر د  12و    مجموعه فعاالناز آن،    ش یپ  اعالم کردند.  رانیخود را با معترضان در ا

در نامه   یسازمان حقوق بشر 1۹حقوق بشر با   مجموعه فعاالن ن ی. همچنبر زنان و معترضان شدند رانیمقابله با ظلم و ستم دولت ا یابر یجهان

 . عمل کند رانیمقابله با استبداد و سرکوب در ا یاخواسته است تا به وعده خود بر یاز و کایجمهور آمر سی رئ دن یخطاب به جو با یا

حوزه    4فرد و نهاد در    1۸5از    ش یمجرمان حقوق بشر از زمان شروع اعتراضات شده است، ب  ه ی عل  ی خیتار  ی ها  میتالش ها منجر به تحر  نیا

 شده اند.  میتحر ییقضا

 

 سازمان ملل

  یبحث م میرژ رییتغ یشود که من برا دهید د یکنم. نبا یشده استدالل م نییتع یبه درست  یالملل ن یب ینهادها قیرا از طر  یالملل نیمن مداخله ب

کنم.   یبحث م یالملل نی ب نیبه تعهداتش تحت قوان رانیا ییپاسخگو قیاز طر انیرانیا یها یو آزاد یحفاظت از زندگ یکنم، در عوض، من برا

نخواهد بود. همانطور   زیبار ن  ن ینشان داده است، آخر  خ یبار است و نه، همانطور که تار  ن یاست که نه اول  نیا  زتریاست. غم انگ  زیمرگ مهسا غم انگ

شتابزده   یهاه اعدام در پروند  یهامجازات  نیتاکنون چهار مجازات اعدام را با هدف ارعاب معترضان اجرا کرده است. ا  رانیا  سم،ینو  یکه من م

انجام    یروند قانون  پیروی از  دهدینشان م  های نمایشی خودشدند. این زمان کوتاه در دادگاه اجرا    د،نکشی چند ساعت طول م  تنهاکه    ییهادادگاه در  

 . یرقانونیغ یبه شدت ناعادالنه و اعدام ها یکمه ها. محانشده است

 

https://www.en-hrana.org/162-feminist-and-human-rights-organizations-we-stand-in-solidarity-with-iranian-women-and-protesters/
https://www.en-hrana.org/162-feminist-and-human-rights-organizations-we-stand-in-solidarity-with-iranian-women-and-protesters/
https://www.hra-iran.org/en/group/the-international-community-must-take-robust-action-as-iran-represses-women-and-protesters
https://www.hra-iran.org/en/group/the-international-community-must-take-robust-action-as-iran-represses-women-and-protesters
https://www.hra-iran.org/en/uncategorized/joint-letter-to-president-biden-on-iran-fulfill-your-promise-to-confront-authoritarianism
https://www.hra-iran.org/en/uncategorized/joint-letter-to-president-biden-on-iran-fulfill-your-promise-to-confront-authoritarianism
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 مجمع عمومی

است. همانطور    یالملل  نی ب  تی آن حفظ صلح و امن  یها  ت یاز مسئول  یکیسازمان ملل متحد است که    یعموم  ئتی( ه"UNGA")  یمجمع عموم

تواند وجود داشته باشد. صلح    ینکند، صلح نم شرفتی و پ ت یکرد، اگر حقوق بشر حما ت یاز آن حما ز ین تی امن یکه قبالً بحث شد و قطعنامه شورا

که در    یهر موضوع ای یالملل  نیب  ت یمجاز است در مورد هر موضوع مربوط به حفظ صلح و امن  UNGAدارند.    یناگسستن  وند یپو حقوق بشر،  

 ییهاهیتوص  تیسازمان ملل در ماه  یعال  یشورا  یهاخاذ کند. اگرچه قطعنامه ات  ییبحث کند و قطعنامه ها  رد،یگ  ی محدوده منشور ملل متحد قرار م

سازمان ملل اتخاذ    ی توسط مجمع عموم  دیبا  رانیمربوط به ا  یهاداشته باشند. مطمئناً، قطعنامه  یقابل توجه  یاسیوزن س  توانندیهستند، اما م

 دوسوم دارد.  تیبه اکثر از ین ب یتصو یکشور عضو، برا ک ی ه یمهم« مانند اقدام عل ماتی»تصم رایز  رد،یقرار گ تیشود و به طور گسترده مورد حما 

 

 شورای امنیت 

  ی کشور عضو دائم  5  یرا بر عهده دارد. دارا  ی الملل  ن یب  ت یحفظ صلح و امن یاصل  ت یسازمان ملل متحد است و مسئول   یی نهاد اجرا  تیامن  یشورا

  مات یرا دارد که تصم  اریاخت  نیا  تیامن  یاست که شورا  نی عضو متناوب که حق وتو ندارند. نکته مهم ا  1۰حق وتو هستند، به همراه    یاست که دارا

  تیامن یالزام آور شورا یریگ میبه تصم از یاست که ن یدر سطح رانیا ت ی. به نظر من وضعردیعضو سازمان ملل را بگ یهمه کشورها یبرا الزم

 .  دارد

را    ی الملل  نی صلح ب  آنکند که از نظر    یدگیرس  یدهد که به اختالفات  ی را م  اریاخت  ن یا  ت یامن  یفصل ششم )منشور سازمان ملل متحد( به شورا

 اندازد. یرا به خطر م تی کند، اما در صورت ادامه، احتماال حفظ صلح و امن ینم دیتهد

  ی دیرا تهد   یتیرا اتخاذ کند که وضع  یاممکن است قطعنامه   ت یامن  یشورا  ایبحث وجود دارد که آ   ن یکه ا  کنندی ادعا م  الملل ن یمحققان حقوق ب

  کند  یاستدالل م نی از طرف ی کیقلمرو خاص باشد.  ک یحقوق بشر در  ی قطعنامه فقط شامل نقض جد ن یکه ا یکند، در صورت یصلح معرف یبرا

دولت    نیمسلحانه ب یریدرگ  کیتحر لیپتانس ایگذارد  یم ریتأث هیکشور همسا کیاست که بر  یعنصر خارج کیبه وجود  ازین رایز واندتیکه نم

 است. صلح  هیعل  دی دولت واحد، تهد  کیحقوق بشر در  یمعتقدند که نقض جد گرید  یکه برخ یها را دارد. در حال
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  یقرار م  تی به طور مداوم مورد آزار و اذکشور    کیکه هزاران نفر از مردم    یصلح زمان  یکنند. ادعا  یها اشتباه م  ی کنم که اول  یمن استدالل م

چوب و    گر یهمد  یرو  مسلح   ی رویدر خطر است  که دو ن زمانی  صلح   ی اینکه تنها ادعا   ، در مقابل شودی و حقوق بشر آنها به شدت نقض م  رندیگ

 است. ت یو دور از واقع کیآکادمفقط  کامالً سر یک مرز. این ادعا  کنند یسنگ پرتاب م

 

   سازمان ملل متحد یو اجتماع یاقتصاد یشورا

ظلم به زنان   دلیل این اخراج  حذف شد.   (CSWزنان )  ت یسازمان ملل متحد در مورد وضع  ونیسیکماز    جمهوری اسالمی ، 2۰22دسامبر    14در  

متحد    للسازمان م  یو اجتماع  یاقتصاد  یقطعنامه توسط شورا  نی. ا، بوده است2۰22از سپتامبر    یاسالم  یجمهور  بارخشونت   و دختران و اقدامات

(ECOSOCبه را )ممتنع دادند.  ی کشور را 1۶مخالف و  یرا ۸موافق،  ی را 2۹گذاشته شد که در آن  ی 

 

  ایجاد شورای حقیقت یاب

مستقل    ابی  قتیحق  ئتیه  کی،  2۰22نوامبر    24مصوب    ران،یا  یاسالم  یرو به وخامت حقوق بشر در جمهور  تیدرباره وضع  S35/1قطعنامه  

 است:  ریحقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح ز یتوسط شورا هیئت  نیا ت یشده است. مأمور سیتأس

در مورد   ژهی، به و 2۰22سپتامبر  1۶در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در  رانیا یاسالم یکامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در جمهور یبررس

 زنان و کودکان؛

 . شده تخلفات ادعا رامونیپ طیو شرا قی حقا نییتع یبرا

 . یدر هر گونه روند قانون یتخلفات و حفظ شواهد، از جمله با توجه به همکار نیشواهد مربوط به چن  ل یو تحل  هیو تجز  عیتجم ،یجمع آور یبرا

  تی وضع  ژهیحقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر و  یعال  یایساریدفتر کم  ران،یا  یاسالم  یمربوطه، از جمله دولت جمهور  نفعان یتعامل با همه ذ  یبرا

 .  یحقوق بشر و جامعه مدن  یسازمان ملل، سازمان ها ربطیذ ینهادها ران،یا یاسالم یحقوق بشر در جمهور
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به روز   کی(  2۰23 ه یدر جلسه پنجاه و سوم خود )ژوئن/ژوئ  ی تعامل  یگفتگو  ک ی  ی درخواست کرد که ط  ابی قتیحق أتیحقوق بشر از ه  یشورا

  یتعامل  یجلسه به شورا ارائه کند. گفتگو  کی  خود در طول  یها  افتهیرا در مورد    یگزارش جامع  حقوق بشر ارائه کند و   یرا به شورا  یشفاه  یرسان

 (.2۰24جلسه آن )مارس  ن یو پنجم  اهدر پنج

 

 بخش پایانی 

همگی گواه بر آزار و  (،  HRA-SJ)های حقوقی دادگستر    بررسیروز اول، به عالوه    ۸2از گزارش    ر«یدر مجموع، »نکات برجسته اعتراضات اخ

  هی عل  تیمرتکب جناجمهوری اسالمی  دار است. واضح است که    شهیو ر  کیستماتیس  جمهوری اسالمی  اتی. جنااذیت نظامند مردم ایران است

 ! شده است تیبشر

از همه طبقات، از    انیرانیشروع شود. ا  ترین نقطه این تغییر  درست از باال  دیو با  کمک کند   رانیا   خشم  یتواند به صدا  ی م  یکل  رییتغ   کیفقط  

 آمده اند.  رون یب کپارچه ی ییبا صدا  رانیبار پس از انقالب ا نی اول یها برا نییاز همه آ ان،یهمه اد

 ی خود ابزاراز این رو قانون مجازات اسالمی کند.  یم یکند، قانون یم فیو حقوق بشر را تضع یالملل نیب نیرا که قوان ی، انجام اعمالرانیقانون ا

 نقض فاحش حقوق بشر است. یبرا

 ،کورین برایان

 2۰22دسامبر  
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 سندهینو ی ارهدرب

 ن یکور ان یبرا

 ی مشهور حقوق بشر لیوک ،دادگسترور حقوقی ، مشانیکور انیبرا

 اش ی الملل  نیب  یهات ی فعال  ل یاست که به دل   یجنوب  یقایاهل آفر

از چهار   شی ب  یطلبانه، براصلح  یهات یحقوق بشر و فعال  یدر ارتقا

 .دهه شناخته شده است

 الکس ی  قایو دق  1۹۷۷پروانه وکالت خود را در سال    نیکور  انیبرا

  افتیدر یجنوب یقایسوتو در آفر ییپس از آغاز اعتراضات دانشجو

ا جد  ان یطغ  نیکرد.  دور  سرآغاز  خود  که  ها  شورش  از    ی دیو 

روبرو شد و به نقض    یحنوب یقایوقت آفر متحکو  ی تیو اقدامات امن  هااست یبود، به سرعت با س  یجنوب یقایدر آفر یاسیاعتراضات و مبارزات س

  انه، یو مسالمت جو  زی صلح آم  یسال بعد و در روند   1۸اعتراضات سوتو بود که توانست    نیحال هم  نی. با ادیکشور انجام  نیگسترده حقوق بشر در ا

 .دهد ان یپا یجنوب  یقایدر آفر دیبه حکومت آپارتا 

آپارتا  یاسی، وکالت هزاران فعال س1۹۸۷تا    1۹۷۷  یهاسال  ان یمدافع حقوق بشر در م  لی به عنوان وک  انیبرا   یرقانونیرا که به طور غ  دیضد 

از   یاریبس  ندهی، نما1۹۹۸و  1۹۹۷ یدر سالها  ژهیو به و  د یدر دوران پس از آپارتا یشکنجه و متهم شده بودند، برعهده داشت. و  ،یبازداشت، زندان

 بودند  ده یترور شده و به قتل رس د ینظام آپارتا یتیامن یروهایتوسط ن زانشانیکه عز ییهابود. خانواده  «یو آشت قت ی»حق ونیس یخانواده ها در کم

  

 حقوق بشر   یبرا  یامدافعه 

»مرکز   تیو هدا  جادیا  ت یمسئول  نیکور  انیبرا  ،یجنوب  یقایبرجسته و ارشد حقوق بشر در آفر  یاز وکال  یو پس از درخواست شمار  1۹۷۸سال    در

برعهده داشت. در آن    ی جنوب  یقایدر آفر  یدموکراس  یهشت سال و تا هنگام برقرار  یرا برا  ت یمسئول  نی و ا رفتیحقوق بشر« را پذ   ی وکال  یمل

شود را آغاز    یشناخته م  یو  راثیاز م  ی را که امروز به عنوان بخش  یمهم  یاز پروژه ها  یحقوق بشر، تعداد  یبرا  یابه عنوان مدافعه   یدوران و

 :کرده و به سرانجام رساند

که    یزمان  یعنی،  1۹۹۸توقف تا سال    نی شد. ا  1۹۹2منجر به توقف کامل آنها در سال    یقانون  ی که در روند  یالتیا  یاعدام ها  ی جیکاهش تدر  •

 داد، ادامه داشت؛  صیشخت یمجازات اعدام را به طور کامل بر خالف قانون اساس یجنوب یقایآفر یقانون اساس سیدادگاه تازه تاس

https://spreadingjustice.org/
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 ی قایآفر  یتیامن  یروهاین  انیسوم در م  یرویمرگ ن  یهاجوخه   یها  ت یوجود و فعال  نهیدر زم  ریو انتشار شواهد و مدارک انکارناپذ  یگردآور  •

 .سیاسی یآنها در ترورها  تیو مسئول یجنوب

با   یجنوب  یقایآفر یبرا ی منشور حقوق شهروند ن ی، در تدو1۹۸۸در سال   دیدر تبع   قایممنوعه آفر ی کنگره مل یبا بخش حقوق یتعامل و همکار •

 . دیبه مدت دو سال به طول انجام یامنتظره  ریکه در عمل به شکل غ یمذاکرات قانون اساس یبرا یسازهدف آماده 

  یو آزاد  های دیامکان بازگشت تبع  یآورجبران خسارت، با هدف فراهم  یبرا  یدادخواه یدر دادگاه انتقال  یاسیس  ان یو زندان انید یتبع  یندگینما  •

 .مذاکرات صلح چند جانبه شبردیمشارکت آنها در پ یاز زندان و در راستا انیزندان

  ی هاه یتوصمانده و ارائه    یباق  یاسیس  ان یپرونده زندان  یمنتخب با هدف بررس  کیتوسط دولت دموکرات  ن« ی»کور  سیتازه تاس  ونیسیبر کم  استیر  •

 . آنها یآزاد یالزم برا

 .یجنوب  یقایو منشور حقوق آفر د یموقت جد یقانون اساس ن یبا هدف تدو 1۹۹2مشارکت در روند مذاکرات چند جانبه در سال  •

 .یجنوب یقایآفر «یو آشت قت ی»حق ونیسیکم جاد یمشارکت در روند مذاکرات منجر به ا •

 یالملل   نیگر صلح ب لیتسه

در سطح   یجنوب یقایدر آفر یبه دموکراس یکتاتوریقدرت از د زیو فعال حقوق بشر در انتقال مسالمت آم ل یوک کی به عنوان  نیکور انیبرا نقش

 :هم استفاده شده است گرید یاز کشورها یاریصلح، در بس ندیاز تجربه و تخصص او در فرآ جتا یشناخته شده و نت زین یالملل نیب

 . 1۹۹۹تا  1۹۹1 یهاسال ان یدر غزه در م ن« یو روند صلح در مرکز »حقوق بشر فلسط یانتقال یدر دادرس یمشاوره حقوق •

 ی ریگ میبا هدف تصم ک«،یجمعه ن مانینهاد توسط دولت انگلستان و بر اساس »پ نی. ارلندیدر ا 1۹۹۸در سال  «ینهاد »عدالت انتقال استیر •

  2۰12نهاد در سال    ن ی در ا انیبرا  استیآن منصوب شد. ر استیبه سمت ر  نیکور انیشده و برا  جادیا  یاسیس  ان یزودهنگام زندان  یدر مورد آزاد

 افت؛ ی انیپا

  ی داوطلب جمهور  یروهایوفادار و ن انیشبه نظام  ،یتیامن  یروهاین   انیرابطه م  یو برقرار یروند اعتماد ساز  ل یدر تسه نیهمچن  ن یکور  انیبرا  •

 . بودند، مشارکت داشت ی داخل زیجنگ خشونت آم  ریسال درگ 3۰از آن به مدت  شی که پ یشمال رلندیخواه در ا

گروه از طرف جامعه    نی. اایدر منطقه خودمختار باسک در اسپان  2۰14تا    2۰۰۸  یها در فاصله سال   یالملل  نیگروه تماس ب  تیو هدا  لیتشک  •

به منازعات مسلحانه، خلع    دن یبخش  انیطلبان مسلح اِتا فعال کند. پا  یی جدا  انیمامور شده بود تا روند آتش بس را در م  یاسیو احزاب س  یمدن

 بوده است؛ ن یکور انیبرا یبه رهبر یالملل نی گروه تماس ب یسالح و سرانجام انحالل گروه مسلح اِتا از جمله دستاوردها

ل  یاس یرهبران احزاب س  انیتعامل م  لیمشارکت در روند تسه  • بشردوستانه ژنو« پس از    ی»گفتگو  ندهینما  به عنوان  2۰11در سال    ایبریدر 

 .ایبریدر ل زیبرانگانتخابات بحث 
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. قا«ی»جامعه توسعه جنوب آفر  یگریانجیدر روند م  2۰14تا    2۰11  یهابرکنار شده ماداگاسکار در فاصله سال  یجمهور  سیراوالومانانا رئ  ندهینما  •

 ار قدرت خلع شده بود؛  زیخشونت آم  یکودتا کی  یدر پ شتریراوالومانانا پ

  ا« یکلمب ی مسلح انقالب یروهایبه درخواست »ن 2۰14و  2۰13 یهادر فاصله سال  ایدر روند صلح کلمب  یشورش یهاطرف مشورت رهبران گروه  •

 .حاتی خلع سالح و انهدام تسل  نهی)فارک( در زم

در   2۰1۹و   2۰1۸ یهامسلح انگلوفون در سال یهاگروه  ان یعامل مت ل یدر روند تسه انیبه عنوان مشاور موسسه »صلح اروپا« در بروکسل، برا •

 .( مشارکت داشتایکامرون )جنگ امبازون یجمهور ه یمنازعات خشونت بار مسلحانه عل انیجر

  دهدی م  یرو  ییموارد نقض حقوق بشر در کشورها  نیشتری: »بدیگوی در مورد نقش خود به عنوان فعال حقوق بشر و کنشگر صلح م  ن یکور   انیبرا

 «  .دهدیکاهش م یاصلح، نقض حقوق بشر را تا حد گسترده  یهستند.« به گفته او »برقرار یداخل یهاجنگ و شورش  ریکه درگ
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