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د اوع  ن ٔ دارد: ق  در اان، ری ای ّل
ری ا

اا ّ ی   د  ان درا    ق ینز ن وّ ن ری در  آوار  در

.ا  ل ده در  ق ن ای و ّ ی   د دارد از آنآن و  ری د .ا 

ری وا وم   .1د ای وزا    ق نّ" :ر دام، ا  اا  ،یان ا
2".د ّ  د      ری، در ر در زٓا  .م در را ا ا  دا ّا ،د

آی ای  اره  ا  ادا داد   در ز  ق  درون ااب و وه  اژیی  ری

ود دا، اّ در  ل  در ن وه و ااد  وت  ری اا  ا  . از اب

ری در د    دیارش دادن، ا ه در ز ب د  ری  ان، ودر ا  ق ۀو ار

.د آورده او  اندر ا  ق  اما 

 ، ،دیا  ،  وت یهاز د ،د  ا   ینز ن وّ ،آن 

 " ،ر داای3 ا در  ق یاز و  . ر     ،  دا ا  ور

  ا ری . ا  ا   .ل،  زنی     دار   ر ." در

 از ا د آورد. درو  د راان ا ز   ا  ا  ا  در دت ز ارد ری از

اان،   را ان  رت  ، در ّد  اوء  و دو ه د. در  ،ت ای ون

و ری، و ای ر دن ّ ان  ر  د.

در ای  ل  ّ ،2011ا ق ، د ن،   ای از ّن ا  از زنی

   را  دررۀ ال از   دو  ری  آن  ّٔد ،ارش داد:

"ع اد   اان . در ری از ا  ۀ ّ ّن ق  ً زز اّ   ،ن
  ینز   ع در رۀ ادر  و .ار دار ه  در  ،  
 ،ّ ان    ها ش ،ه  در ا ار  ار داد  رد را وا ا ٓدم، ا
ان  ،ای ا ٓدر   ر . از ا ٓز از ز   اادی داا  آن د   و

4".دها  را ٓا و ه  ز 

در ش ای ذ در ٔتی ا و اد ّل در  ، ّری  ً  ورت دارد. آ را  در ری

.م دا ا  یوه در    ادا  ری ا از آن ده و  ا  م دادان ا اند 

اّد   ، ّ  نز  ،5 ب ی ،ارو دّۀ ا  از آن ا ،ٓن ار ت و

نز   اد ووۀ ا  فا و . د داا  ح را ٓا  نز ن ود د و ح 

  فارد. ا   را اّد ٔ ای زم  ت وّ ا فد. ا نٓر ا ا  ا ٓا 

  ّری  ای  . ذ ن و ان و ودی دار  .ا  ا  ٓان وه، ال ه

ن م اا . در  زن   ،ّ  دا ا   ااد ۀ ر : ذ در ا  ٓی

.د ما د وا  ای از ّ ی   ر    وه ر را ا .ر ا ّ ان ذ در

اب ار وۀ ق  زن  ّ ای اان  آن ری ا  در زن ری زن و اادی  از زوای

 ان ٔ وای  ،ان ام داد. 6 از ات وش ل 2009 ر ری در اان، ا دررۀ
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 از  انک زو ا ده و یید . رت د  اما .ر ا ّ   ق 

ّ را  د  د. اده ده از ری ا  ا  د  ا در اان  ّدهی را در دا و

   ینز ن وا ، ق یوه .د م وا و .ده ا  د  ر رج از

. اما  ه را وادارّ  نز  ق رای  داد  د  ر، د  

  ، اس، ار ه  ،ز ن و ت   از اای ای  ٔ ار دادن را

 رأی  دادن  اب ار وه، د ن، د  در آن زن  ح اف دا را  ه

:ر داد. او ا یاً درّ بای ا  ن و در دا

"ا اران،  ر ا ّاران ر، ر اال را  .ان زدی دات ، اراده، و  ای
،ار اد ً با  ّ ا  ًد .ارش د رۀ ودر ّ ر   د ف ادا از ا  با

".ار داد ز  ر ۀان وار 

 بای ا  دادن رأی  را ،ز  ّدد، از یر ا فا  د ّا  ر ،ّ ل ای

. ،ر ر ،رو د  ب   نق ز ان اّ از  180 از و،ز ّص رد در .

: ر ند. ز ه از ّ ادا   ّ  د او

  رت     ،د ی ن، وّ ،دم ب دن  ای  دا   
 وا ،دها رزه ز دم  ای آزادی و  ، . م ده  ا ت وّا  ّ دم را ا
ن رت، ًّ آرنان را  ری  ن  ا    زات ا . ّ ری از ّن

7.ها ا  ر ما  اّد ا  ا  ًاا  ی ور نّ ،رانام، روزق ا

ز 8. ح را ر در     2011 رس در  از آن  انا  ق ۀو ار بای ا د

. ّ  یف ری از دات ون از ا  .داد  رأس  د ّدد ر  از 

.   ری ای را  ش نز ز و  هو ار    نت زّ ل از 

در  ری، ر  رت از   از   از  ری ا اان  اق  زوری

:ر داا  (2014) در  ق یاز و  .ا ّ  نز  از ا

 نز یر رو د   .ار ا ری م  د دارد وو ّ  نز ل  م 
  ٓۀ ا ا ، ر  ق ا ن بر در دار  ٓا  ً ّا وت ا یّ
ا ٓور ًر ده . از اات  ا وه و ر در ا و ره  اد زدی از ّن اا ق
 ان  د، و ّ  نز   اردی ص ،ک تاا  ای ه ه ری م  

.وز ر ر و  ز از  در ردا و

د ا ، ار وه ای ق  در اان، در ددا ش  ،ر اّول آور در اق ات در  در

رو، رأ  ر و  در  دررۀ  ق  در اان  د. اق  از  د  از  ق

 در .د ع   ادا  و  ق نّ ،رانروز ا  ،د د ر دو   

 د  دررۀ ّۀ دات ک  زنی ق    اان  ه  ار  د. ت

 د. او ود رهو ر اداریدش و د  او    دآور وه  د. او ای او ارز  و  در

.س ا  ری از   ط ر او ، 

ّ  ّ 9 ا.د ده یرأی ل د  تّ  هو ار م او در رٔ  ای از آن   دو

زنی ری  ای  از  آن اام ده د  ه د.
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در ن، ارات  از ّن ق  را  در ای ن د  دد: "و  در وه ا ، اد

دا اّ   ا ٓد، وه  ّ ا د.  ا با را ها  و اوع د  ،ن از
10". ه  ق  در   ا  ا . ه آن

 د دارد ازای آن و ری د .ده ا  ق اا  ای    ر ید : ۀ

   ر  دها  ادو ا وه ،اندر ا  ق ای هو ار ٓاّ بن ااز ز . د

ر ()ر  ا. ا  ه   از ا ری و  ّ ر ک ای ل  در اب

ار وه در ل  2011دازد.

 
  از  .ا (Civil Society Cookbook) "  یٓب ا" م  ،م  ح ای     ای ا 1

 ا  ٓه  د   ا ٓش د.
   2ان ای، ّ ،2014ل در  از ق  در  اان،  ّ ری ا، آدام.

ّ ه  .(Collaborative work with civil society groups)   یوه  و ر .2014 ، ق و   3

.ا  س .وا و رو ری ا
 س از .ری ا ه  .(Working with the United Nations) ّ  نز  ری .2011 ،ن د   4

.ا
 5ب  (Global South) از آ، آی ، و آی در ل ، از  ور   ،ه ا – م

http://www.arsehsevom.net/2011/03/human-rights-council-appoints-special-   ق رای ّ انۀ او ار بم، ا  6

./rapporteur-for-iran
   7ر را ان در و رزار ا ق  در اان   (International Campaign for Human Rights in Iran)ان

http:// . ”Activists Ask of Brazil’s President: Show The World You Object to Human Rights Violations in Iran 180“
/www.iranhumanrights.org/2011/03/180-activists-brazil

  8م، http://www.arsehsevom.net/2011/03/human-rights-council-appoints-special-rapporteur-for-iran/ "اب ار وه ای

". ق رای ّ انا
ا رأی  9 و   16 ،ا  21 . رت 2014 رس 28 ان دردر ا  ق هو ار رٔ  ای ی9 رأی

http://graphics8.nytimes.com/packages/html/world/ :ه ا  ز  در  د  از آراء را ا ی  رک .داد
:  ز  ره در و در ا voteiran.pdf

.http://www.nytimes.com/2014/03/29/world/middleeast/United-Nations-Iran.html
.ا  س از .وا و رو ری ا ه  .  یوه  ک ر .2014 ، ق لّ   10




