
 ۲۰۲۰ سال در  ایران بش   حقوق  گزارش

 

 اجرای   گزارش  چکیده

 

  فقیه والیت اساس بر  شیعه سیایس نظام با  اقتدارگرا  کراتیک  تئو  جمهوری یک ایران اسالیم جمهوری

ان  و  عایل(،  )رهب   رهب   آن رکن باالترین  و  شیعه، تروحانی . است فقها(  قیمومیت)    سیایس، رهب 
 

   همگ

 رهب   کنند.   یم برریس دقتبا  را  آنها  صالحیت دارند، آنها  در  مسلیط نقش روحانیت که  نهادهای   توسط

گان مجلس اعضای دارد.  قرار  قدرت هرم راس در  عایل  و  عمویم انتخابات طریق  از  صوری بطور  خب 

  . نماید  عزل یا  انتخاب را  عایل رهب   تواند  یم نهاد  این . شوند  یم انتخاب مردم مستقل رأی با  مستقیما 

گان مجلس برای انتخابای   نامزدهای   توضیحات )به نگهبان شورای سوی از   آنها  صالحیت البته که  ،خب 

د، یم قرار  برریس مورد  نمایید(  مراجعه زیر    . شوند  یم تخابان رهب   شخص  طرف از  مستقیم غبر  بطور  گبر

ی سند م در  ۱۳۶۸ سال  از  ای خامنه عیل هللا آیت   غبر  و  مستقیم بطور  وی . است  گرفته  قرار  رهب 

ل  خود  نفوذ  زیر  انتصای   شوراهای طریق  از  را  حکومت مجریه و  مقننه قوای مستقیم  طبق  . نماید  یم کنب 

ل  رهب   اسایس، قانون   عهده به را  کلیدی  مؤسسات ر سای و  دولت   جمیع ارتباط وسایل قضاییه، قوه کنب 

  رئیس که  جمهور، رئیس برای مردم مستقل رأی با   انتخابات برگزاری ضمن انتصای   نگهبان شورای . دارد 

  را  آنها  عموما  و   داده، قرار  نظارت و  برریس مورد  را  کاندیداها   صالحیت ،مجلس نمایندگان و  است دولت

ل  انتخابات روند  طریق  این از  و  نماید  یم صالحیت رفع مالحظات سایر  یا  سیایس  مالحظات اساس بر   کنب 

 شورای رئیس سوی از  دیگر  نیم و  نماید  یم انتصاب را  نگهبان شورای عضو   ۱۲ از  نییم  رهب   . شود  یم

ند   یم قرار  انتصاب مورد  است(  رهب   منتصب خود  )که قضای   عایل   سال جمهوری ریاست  خاباتانت . گبر

 اند.  نشده تلق   منصفانه و  آزادانه ۹۹ سال در  مجلس انتخابات و ۱۳۹۶

 

 مسئولیت سازمانها  این از  برخ   . است امنیت   های سازمان و  نهادها  تمام بر  نهای   قدرت دارای عایل رهب  

وی و  امنیت و  اطالعات وزارت جمله از  دارند  عهده بر  را   ظمن حفظ و  قانون اجرای  که  است انتظایم نبر

  که  اسالیم انقالب  پاسداران سپاه و  شوند، یم اداره جمهور  رئیس نظر  تحت و  کشور   وزارت نظر  زیر 

 است، کشور   رسارس  در  محیل های سازمان  با  داوطلبانه گروه  یک که  بسیج، . است رهب   نظر  زیر  مستقیما 



 2 ایران 

 ۲۰۲۰ سال در مختلف کشورهای در بشر حقوق عملکرد گزارش

 کارگران حقوق و بشر  حقوق دموکراسی،  اداره *  آمریکا متحده ایاالت خارجه امور وزارت

وی نظر  زیر  کمگ،  واحد  نقش در  اوقات گایه  بر  را  قانون جرایا وظیفه انقالب، پاسداران سپاه زمیت   نبر

ل  نظایم غبر  مسئولیر   . داشتند  بعهده را  مرزها  از  دفاع ارتش و  انقالب پاسداران سپاه . رد دا عهده  مؤثر  کنب 

وهای بر  وهای اعضای . داشتند  دست در  را  امنیت   نبر ان به متمادی سالیان طول در  امنیت   نبر  بیشماری مبر 

 اند.  نموده تعدی افراد  حقوق به

 

ی حقوق سواستفاده خود  مادی کمک  با  حکومت   مسئولیر    علیه بلکه ایرانیان، حقوق لیهع تنها  نه بشر

 اسد  بشار  از  نظایم پشتیبای   با  سوریه در  جمله از  اند  داشته نقش نبر   یمن و   عراق، سوریه، ردمم حقوق

وهای و  سوریه  یجمهور  رئیس  طرفدار  عراق   میلیشیای  های گروه  به کمک  طریق  از  عراق در  هللا؛ حزب نبر

 کنید   )نگاهدهند یم ادامه  خود  خرابکارانه اقدامات به  حوی   شورشیان از  پشتیبای   طریق  از  یمن در  و  ایران؛

 .  یمن(  و  عراق،  سوریه، در  بشر  حقوق باره در  کشوری  گزارش  به

 

قانوی   کشتار   موارد  از  بیشمار  های گزارش   است:  زیر  موارد  شامل بشر  حقوق نقض موارد  اهم  خود  یا  غبر

 قانون استانداردهای طبق  که  های   جنایت برای عادالنه دادریس بدون  اعدام آنها  ترین رایج ،رسانه

  شکنجه و  ربودن شود؛ یم نبر   سال ۱۸ زیر  افراد  شامل و  نیستند  ها" جنایت ترین "جدی از  الملیل بیر  

  انداخی    زندان به و  بازداشت از  رسانه خود  و  سیستماتیک استفاده کنار   در  دولت   مأمورین توسط افراد 

ایط افراد؛   آمبر   تهدید  و  سخت رسر
 

 در  اسایس مشکالت سیایس؛ زندای    و  بازداشت   صدها  زندان؛ در  زندگ

قانوی   مداخله  انقالب؛ های دادگاه بخصوص قضای   سیستم استقالل مورد   ز  در  غبر
 

  افراد؛ خصویص ندگ

انه  های محدودیت نت، و  مطبوعات آزادی بیان، آزادی به نسبت سختگبر   به تهدید  خشونت، شامل اینب 

ی و  خشونت   مورد  و  ها، وبسایت بسی    سانسور، نگاران، روزنامه محاکمه و  توجیه قابل غبر  دستگبر

ا  و  توهیر   دلیل به افراد  دادن قرار  محاکمه   اجتماعات آزادی به  نسبت اسایس مداخله مقامات؛ به افب 

انه های محدودیت انجمن؛  حق  آزادی و  آمبر   مسالمت   محدودیت مذهب؛ آزادی به نسبت سختگبر

کت   سطوح تمام در  گبر  همه فساد  دلخواه؛ بطور  کاندیداها   صالحیت رد  طریق  از  سیایس امور  در  رسر

؛ ادارات  استخدام زنان؛ علیه خشونت به نسبت پاسخگوی   عدم و  هدفمند  برریس  و  تحقیق  فقدان دولت 

قانوی     انسان؛ قاچاق سوریه؛ در  اسد  رژیم از  حمایت برای دولت   مسئولیر   توسط ی رسباز  کودک  غبر

، دوجنسگرا، مرد، یا  زن دگرباشان علیه جنایت قویم؛  های اقلیت علیه خشونت   جنیس میان و  تراجنسیت 
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 کارگران حقوق و بشر  حقوق دموکراسی،  اداره *  آمریکا متحده ایاالت خارجه امور وزارت

ش نمودن محکوم و  انگاری جرم شود؛ یم خشونت به تهدید  و  خشونت شامل که  دگرباشان جنیس آمبر 

 اشاعه و  کارگری؛  تشکیالت بر  اسایس های محدودیت اعمال جنیس؛ رابطه نوع برای طرفیر   توافق   غمبر 

  کاری.   کودک  های شکل بدترین

 

[ تعدی چنیر   ]مرتکبیر   مجازات و  محاکمه، برریس، و  تحقیق  جهت در  مؤثری گام  هیچ حکومت   های 

  سیاست عنوان تحت که   های   تعدی چنیر   برای را  حکومت   مسئول هیچ دیگر  سوی از  و  است، برنداشته

اض رسکوب شامل موارد  این . است نداده قرار  مؤاخذه مورد  شود  یم اعمال دولت   های  گبر  همه های اعب 

  در  قبل سالها  از  که  است بیشماری افراد  مشکوک  مرگ و  ۹۸ لسا ماه آبان در  نفر  ۳۰۴ حداقل کشتار   و 

  . اند  برده بش ها  زندان
 

وهای و  دولت   سطوح تمام در  مجازات از  بخشودگ   رایج فراگبر  بطور  امنیت    نبر

 است. 

 

ام . ۱ بخش  : از  رهای   جمله از  شخص انسای   تمامیت به نسبت احب 

 

  حق از  خودرسانه  محرومیت الف. 
 
قانوی   کشتارهای  سایر  و  زندگ ه با  غیر  سیاس  های  انگیر 

 

قانوی   و  خودرسانه بطور  مردم کشتار   مرتکب کارگزارانش  و   حکومت ،گزارشها   راساسب   اند، شده غبر

ی از  پس افراد  اعدام شکل  به  معموال   که  های   جرم برای یا  و    قضای   مراحل  یط بدون محاکمه و  دستگبر

ی حقوق های گروه  و  ها  رسانه . شود  نیم محسوب ها"  جنایت ترین "جدی شامل   های مرگ نبر   بشر

وهای توسط شده   شکنجه  افراد  مشکوک ی از  پس  امنیت   نبر   طول در  را  تظاهرات در  افراد  این دستگبر

 ساختند.  مستند  ۲۰۲۰ سال

 

 داده نشان الملیل بیر   بشر  حقوق های سازمان  ناظران توسط شده وریآ جمع  اسناد  در  که  همانگونه

 اجازه خواندگان به و  دادند  ادامه موارد  بیشب   در  اعدام احکام صدور  به انقالب های دادگاه است، شده

  در  و  نموده سلب خواندگان از  را  قانوی   وکیل تعییر   حق  ها  دادگاه . ندادند  قضای   مراحل یط خود  از  دفاع

ا به تنها  موارد  بیشب     قضات . است   شده گرفته  آنها  از  شکنجه حیر   در  که  کردند   اکتفا  های   فاعب 
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 کارگران حقوق و بشر  حقوق دموکراسی،  اداره *  آمریکا متحده ایاالت خارجه امور وزارت

 افراد  خودداری موجب خود  این که  نمایند  تحمیل پرونده به اعدام حکم توانند  یم نبر   استیناف های دادگاه

 غبر  های سازمان بشر  حقوق کنشگران  نظر  طبق  . شود  یم جنای   های پرونده در  استیناف درخواست از 

ان و  است نکرده علت   را  اند  شده اعدام که  افردای دقیق  تعداد  حکومت یران،ا در  دولت     از  درصد  ۶۰ مبر 

دولت   سازمان ،۱۳۹۹ سال مهرماه ۲۱ تاری    خ از  . است  داشته نگاه مخق   را  ها  اعدایم   اسناد  "مرکز  غبر

گزاری و  ( Center Documentation Rights Human Iran)  ایران" بشر  حقوق   فعاالن مجموعه خب 

 سال در  نفر  ۲۰۰ به  نزدیک که  اند  داده گزارش  برومند  عبدالرحمن مرکز  و  )هرانا(، ایران در  بشر  حقوق

  نموده اعالم نفر  ۳۶ تنها  را  سال این در  شدگان اعدام  تعداد  حکومت حالیکه در  اند  شده اعدام  ۲۰۲۰

ی اطالعات موارد  اغلب در  حکومت . است    افراد  نام قبیل از  ها  اعدام این جزییات خصوص در  بیشب 

 قرار  عموم اختیار  در   اند  شده اعدام آن بخاطر  افراد  این که  های   جرم یا  و  ها، اعدام تاری    خ شده، اعدام

 نداد. 

 

ده  اعالم با  ماه، تبر  در  اعدام حکم صدور  از  پس مخالف، کنشگر   و  نگار  روزنامه زم هللا روح   خب   گسب 

 االرض" ق   مفسد " جمله از  جرم فقره پنج ارتکاب دلیل به ۹۹ آذر  ۲۲ تاری    خ   در   ها، رسانه در  وی اعدام

  انقالب دادگاه اعدام حکم قضای   عایل شورای که  نمود  اعالم قضاییه قوه آذر، ۱۸ تاری    خ  در  . شد  اعدام

 از  که  بود  نیوز  آمد  بنام تلگرام  اجتمایع رسانه معروف کانال  و  وبسایت مدیر  زم است.  کرده  تأیید  را  تهران

  کشور   آن در  سیایس  پناهنده بصورت ۲۰۱۱ سال از   و  کرد   یم اداره را  آن فرانسه
 

 تلگرام کانال  . کرد   یم زندگ

 انتشار  ایرای   مسئولیر   درباره اطالعای   های پست کانال  این در  او  داشت.  عضو  میلیون یک از  بیش زم

 های ریزی نامهبر  و  تدارکات باب در  مطالت   ۹۷ و  ۹۶ های سال رسارسی تظاهرات با  ارتباط  در  و  داد  یم

 از  شده هدایت اطالعای   عملیات از  بخیسر  بعنوان ها، رسانه گزارشها   طبق  نمود.  یم منتشر  تظاهرات این

 این به ورود  از  پس که  شد  کشانده  عراق به ۹۸ سال در  کاری  مالقات یک جهت  فریب با  زم ایران، سوی

  قضای   مراحل گونه  هر  یط  از  قبل و  بازداشت محض به . شد  دستگبر  ایران امنیت   مأمورین توسط کشور 

اف" با  وی بازپریس، یا  ی  های رسانه حضور  در  را  خود  به منتسب  جرایم کذای    "اعب   نمود.  قبول دولت   خب 

 شد.  برگزار  مدافع وکیل حضور  بدون زم  مقدمای   دادگاه ماه بهمن  در 
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 کارگران حقوق و بشر  حقوق دموکراسی،  اداره *  آمریکا متحده ایاالت خارجه امور وزارت

ده  گزارشها   و  بشر  حقوق بان دیده سازمان اعالم  طبق  شهریور، ۲۲ در   قضای   مقامات ها، رسانه  گسب 

وی مأمور  که  فاضالب و  آب کارمند   قتل جرم به را  افکاری نوید  ای حرفه گبر  کشت    نبر   انتظایم نبر

اضات روزهای در  قتل این کردند.   اعدام است بوده از  در  ۹۷ سال حکومت   ضد  اعب   افتاده اتفاق شبر

، مقامات . است  کت جرم به تظاهرات از  پس هما یک را  وحید  برادرش و  افکاری قضای    تظاهرات در  رسر

، قانوی   عایل شورای  ماه شهریور  اواسط در  . کردند   دستگبر  خدا" با  "دشمت   و  دزدی ،رهب   به اهانت غبر

از  جنای   دادگاه سوی از  اعدام حکم قضای     جرم به نوید[ ]برادر  وحید  برای و  نمود  تأیید  را  نوید  علیه بر  شبر

 افکاری برادران ادعای ماجرا  این با  همزمان گرفت.   نظر  در  زندان سال ۲۵ آنها  به  منتسب قتل در  همکاری

اف این آنکه بر  مبت     علیه شهادت بعنوان و  شده گرفته  آنها  از  امنیت   مأمورین شکنجه زیر   و  زور  به ها  اعب 

د گ  یم قرار  استفاده مورد   اسالیم جمهوری سیمای و  صدا  دولت   تلویزیون در  آن انتشار  و  خودشان  از  بر

  اجرای بدون آنکه دلیل به را  اعدام این ملل سازمان ویژه گزارشگر   پنج . شد  رد  امنیت   مقامات سوی

یفات ی  نتیجه و  نمودند  محکوم است بوده مقررات و  تشر  برای موضوع این از  حکومت که  بود  این آنها  گبر

ایط در  خود  مردم به پیام  رساندن  گزارشها   اساس بر  . است  نموده استفاده اجتمایع های ناآرایم افزایش رسر

 در  آنها  زیرا   نمودند  بازداشت را  وی دیگر  برادر  و  افکاری پدر  ایرای   مقامات ،۹۹ آذر  ۲۷ تاری    خ  در  "هرانا"

ی سنگ  احداث و  فارس استان در  مکای   یافی    جستجوی  بودند.  افکاری نوید  مرگ یادبود  به قب 

 

 نشیر   عرب های استان های زندان  از  بسیاری در  دای  زن هزاران ،۹۹ اردیبهشت و  فروردین های ماه در 

 برپا  ۱۹- کووید   به شدن گرفتار   از  ترس بخاطر  تظاهرای   کشور،  رسارس  در  زندان هشت حداقل و  اهواز 

وهای و  زندان مقامات . نمودند    و  نمودند  رسکوب آور  اشک گاز   و  گلوله  شلیک با  را  آنها  پاسخ امنیت   نبر

 )گزارش نمودند  زخیم را  دیگر  زندای   صدها  و  کشته  را  زندای   ۳۵ تقریبا  الملل بیر   عفو  سازمان  گزارش  طبق 

 ببینید(.  قویم های کشوری/نژادی/اقلیت  ۶ بخش و  ،پ . 1 ،ب . 1 یها بخش در  مربوطه

 

گان  قبال در  ایران  مسئولیر   العمل عکس خب    شنیدن از  که  گویند   یم ملل سازمان بشر  حقوق خب 

، کشتار   به منجر  که  نامناسب رفتار  و  "شکنجه از  استفاده و  زندان های شورش   شده اعدام یا  فراقانوی 

دولت   های سازمان  اردیبهشت، ماه در  . اند  شده آشفته بسیار  است"   قضای   مسئولیر   که  نمودند  ادعا  غبر

 با  و  بازگرداندند  ایران به  بود  گریخته  عراق به زندان شورش از  پس که  را  سیایس،  زندای   سلییم، مصطق  
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وهای . کردند   اعدام عجله  خدا" با  محاربه" اتهام به و  دستگبر  ۱۳۸۲ سال در  را  سلییم ابتدا  امنیت   نبر

ی ادعای و  کرد   مخالف حزب یک در  عضویت بخاطر    محکوم زندان تحمل به مسلحانه جنگ در  درگبر

 شیوع  اطر بخ شورش  این گریخت.   زندان از  شورش  میان در  سلییم ،۹۹  فروردین هشتم در  . نمودند 

  از  قبل اما  رفت عراق کردستان  قسمت به و  شد   رد  مرز  از  سپس وی . داد  رخ سقز  زندان در  ۱۹ کووید

  درخواست برای اقدام امکان آنکه
 

داد  ایران به  کند   پیدا  پناهندگ  شد.   اسب 

 

 ۱۳ از  پشان برای سال۱۸ زیر  متهمیر   اعدام ،اسالم جزای قوانیر   طبق 
 
ان و  سالگ   ۹ از  دخب 

 
  سن هک  سالگ

  ۱۸ از  قبل که  های   جرم برای افراد  اعدام به ایران حکومت . است  مجاز   است تکلیف
 
 مرتکب سالگ

  ۹۰ برای را  خود  نگرای   ملل سازمان بشر  حقوق متخصصیر   ماه، فروردین در  . دهد  یم ادامه اند  شده

  ۱۸ سن از  قبل که  جراییم بخاطر  اعدام به محکوم زندای  
 
 دارد.  یم ابراز  اند  شده آن ارتکاب به متهم سالگ

 

ده  اعالم اساس بر  ، غبر  های سازمان و  ملل سازمان یگزارشها  ها، رسانه گسب   و  فروردین ماه در  دولت 

  ۱۸ زیر  سنیر   در  که  های   جرم اتهام بخاطر  را  زندای   دو  قضای   مسئولیر   اردیبهشت
 
 شده مرتکب سالگ

  قتل اتهام به ۱۳۹۱ سال در  داشت سن سال ۱۸ زیر  که  نگایمه زاده اسماعیل مجید   . نمودند  اعدام بودند 

 اعدام، این از  پس روز  چند   . شد  اعدام  اردبیل استان در  زندای    در  [۹۹ فروردین ۳۰] و  شد  بازداشت

  ۱۷ در  ۱۳۹۴ سال در  که  قتیل جرم به را  صادقپور  شایان قضای   مسئولیر  
 
 در  بود  شده  مرتکب سالگ

 ماه فروردین در  ۱۹ کووید   به مربوط های شورش هنگام سقز  زندان از  دقپور صا . کردند   اعدام سقز  زندان

 شد.   دستگبر  دوباره بعد  روز  چند  اما  گریخت  سقز  زندان از 

 

 نمود  برجسته را  العابدیت   زین دانیال مرگ ملل سازمان  بشر  حقوق عایل کمیساریای  اردیبهشت، سوم در 

  ۱۷ در  قتیل ارتکاب بخاطر  اعدام حکم با  که  هنگایم وی زیرا 
 
  در  برد  یم بش  زندان در   ۱۳۹۶ سال از  سالگ

ب بخاطر  ماه فروردین   سایر  با  را  العابدیت   زین امنیت   مأمورین . داد  دست از  را  خود  جان شتم و  ض 

  مهاباد  زندان از  بودند  کرده  شورش ۱۹ کووید   با  رویاروی   در  زندان وضعیت از  نگرای   بخاطر  که  زندانیای  

 یم کتک  کشت  قصد  به  گویا   را  او  سپس  کنند،  یم منتقل  غری   آذربایجان استان در  میاندوآب زندان به

 زنند. 
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  که  کردند   اعدام ۱۳۹۸ سال در  را  زندای   چهار  قضای   هایمقام الملل، بیر   عفو  سازمان یگزارشها  طبق 

  ۱۸ سن زیر  آنها  به منتسب جرم ارتکاب هنگام
 
 عیل امبر  فر، سهرای   مهدی صداقت، امیر   -- بودند  سالگ

،  قاسیم.  )عزیززاده(  عزیز  تورج و  شادای 

 

ی حقوق های سازمان نظر  طبق    شکنجه روش ا ب اعدام احکام اجرای به حکومت ها، رسانه گزارش  و  بشر

 از  و  شده بلند  زمیر   روی از  خود  گردن  با  زندانیان  . است نموده اقدام نبر   جرثقیل به کردن  آویزان قبیل از 

  طریق 
 

  اگرچه است، سنگسار  همچنان زنا  حکم آن، بر  عالوه . دهند  یم دست از  را  خود  جان تدریج   خفگ

  استای   مقامات از  کرات   به بعد  به ۰۱۳۸ سال از  ایران" برای "عدالت دولت   غبر  سازمان  گزارش  طبق 

 نشود.  داده اطالع مردم  به سنگسار  احکام باره در  است شده خواسته

 

 قانون زیر، موارد  در  اما  است، بوده قتل ارتکاب برای گزارشها   طبق  ۲۰۲۰ سال در  ها اعدام  اکب   گرچه

 "،نظام ارشد  هایمقام به "توهیر   و  نظام" براندازی جهت اقدام است:  نموده فراهم را  اعدام حکم امکان

های که  محاربه ، روی بر  )فساد   االرض ق   مفسد   و  دارد  خدا"  با  محاربه" قبیل از  مختلق   تعببر   زمیر 

، شایعه یا  ارتداد  شامل ه با  کشور   خارج افراد  علیه انتقام ،کنید   مالحظه را  ه . 1 بخش پراکت    انگبر 

ابخواری، تکرار  زنا، تجاوز، سیایس(، ، توافق  غم بر  موافق  جنس با  جنیس  روابط ارتباط رسر  و  طرفیر 

اث به "اهانت   در  جمله از  مواردی  برای اعدام مجازات . اسالیم"  جمهوری رهب   علیه و  خمیت   امام مبر

، اختیار    سه تا  دو  تقریبا  تولید  یا   تریاک، قبیل از  مخدر  مواد  کیلو   ۵۰ از  بیش تقریبا  انتقال یا  فروش، داشی  

  برخ   شامل  همچنیر   حکم این شود.  یم اعمال نبر   کوکائیر    یا  یر  ئهرو  قبیل از  شده فرآوری مخدر  مواد  کیلو 

ان به مربوط های جرم ی  مبر    بکارگرفی    اسلحه، با  همراه جرم ارتکاب اگر  میشود  کوکاییر    و  هروییر    از  کمب 

ی یا  سال، ۱۸ زیر  افراد  ی نقش که  یافراد بکارگبر   جرایم مرتکب قبال  که  باشد  انسان قاچاق حلقه در  رهب 

 شود.  یم نبر   اند  گرفته  حکم سال ۱۵ از  بیش و  شده مخدر  مواد 

 

 و  کنند   یم استفاده نگاران روزنامه و  سیایس مخالفیر   اعدام برای "محاربه" اصطالح از  معموال  ها  دادستان

 . است  اصول این نگاهبان که  کند   یم حکومت   با  مبارزه و  ]معاند[ اسالم" اصول با  "عناد  به متهم را  آنها 
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ه  قضای   مقامات   و  عوامل با  "همکاری و  اسالم" فتضعی  جهت در  "اقدام و  داده بسط را  اتهام این گسب 

 است.  نموده آن شامل  نبر   را  بیگانه" نهادهای

 

 است.  اعدام احکام تأیید  و  برریس به ملزم قضاییه قوه

 

  نمود  تأیید  را  تابعیت   دو  دانشمند  جالیل رضا  احمد  اعدام حکم کشور   عایل دیوان ، ماه آذر  اواسط در 

 در  مقدمای   دادگاه . شد  خواهد  انجام زودی به وی اعدام که  بودند  باور  این بر  عمده  ناظران که  بطوری

  ملل، سازمان سانکارشنا  نظر   طبق  . نمود  اعدام به محکوم جاسویس اتهام هب را  جالیل ۱۳۹۶ سال

 بدون حبس جمله از  قانوی   روند  از  عاری  و  تخلفها  با  همراه متعدد، گزارشها   اساس بر " جالیل محاکمه

یس از  کردن  محروم ، خارج دنیای با  ارتباط اف و  وکیل به دسب   باشد.  یم اجباری" اعب 

 

  جوان مرد  سه اعدام حکم نمود  اعالم کشور   عایل دیوان که  داد  گزارش  آسوشیتدپرس ژوئیه،  ۱۹ در 

کت  قرار  مجدد  برریس مورد  آنها  پرونده و  است درآمده تعلیق  حالت به ۹۸ سال  تظاهرات در  کننده  رسر

حسیر   انقالب دادگاه . گرفت   خواهد  ، محمد  مرادی، امبر کت اتهام به را  تمجیدی سعید  و  رجت    در  "رسر

ی قانوی   "خروج مسلحانه"، درگبر کت کشور"،  از  غبر  محکوم اعدام به "خرابکاری" و  تظاهرات" در  "رسر

دولت   های سازمان . نمود   ایشان با  تماس اجازه آنها  وکالی به بازپریس مراحل در  دادگاه که  دادند  گزارش  غبر

اف" به مجبور  را  او  مقامات گفت  مرادی . کردند   شکنجه را  آنها  امنیت   مقامات اینکه و  نداد  را    کردند،  "اعب 

  استفاده او  شناخی    گناهکار   برای پرونده شواهد  بعنوان آن از  و  نمودند  پخش دولت   تلویزیون از  را  آن

 کردند. 

 

 در  بشر  حقوق وضعیت  به نسبت ( UNSR)  ملل  سازمان ویژه گزارشگر   خود، ژوئیه ماه گزارش  در 

 به و  شفاف مستقل، های بازپریس "فقدان با  ارتباط  در  را  خود  عمیق" "نگرای   ایران اسالیم جمهوری

گزاری  و  الملل بیر   عفو  سازمان برآورد  طبق  . نمود  ابراز  "۹۸ آبان  حوادث مورد  در  موقع ز، خب   رویب 

وهای اضات به پاسخ در  را  نفر  ۱۵۰۰  تا  ۳۰۰ بیر   امنیت   نبر ین قیمت باالرفی    بخاطر  کشور   رسارس  اعب   بب  

اندازان تک و  آور، اشک گاز   آبپاش، های ماشیر   گلوله،  شلیک از  مقامات ،گزارشها   طبق  . اند  کشته   تبر
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 این از  پس ماه هفت که  داشت اظهار  ملل سازمان . کردند   استفاده آمبر   صلح تظاهرکنندگان با  مقابله برای

 اند.  نکرده اعالم را  زخیم و   شده کشته  افراد  رسیم تعداد  هنوز  مقامات تظاهرات،

 

 اصوال  و  کند   یم یتحما سوریه در  اسد  رژیم از  مستقیما  حکومت که  است آن  از  حایک همچنان ها  گزارش

، جنگجویان استخدام و  اسالیم، انقالب پاسداران سپاه طریق  از   استفاده پاکستای   شیعه و  افغان، عراق 

  شده جنگ طول در  سوری عادی شهروند  هزاران مرگ و  داخیل جنگ شدن طوالی   موجب که  نماید  یم

  خرداد  ماه در  وایر  ایران گزارش  به . سوریه(  کشور   بشر  حقوق باره در  کشورها   گزارش به کنید   )نگاه است

وهای ایران طرفدار  میلیشیای   در  مخالف های گروه  علیه عملیای   امکان و  بخشید  تحکیم  را  سوری رژیم نبر

 از  سوریه در  عادی افراد  مرگ از  درصد  ۸۹ سوریه  بشر  حقوق شبکه  . نمود  فراهم را  سوریه  غری   جنوب

ی ابتدای وه از  نایسر  را  کنون  تا  درگبر  هکرهای . داند  یم ایران حمایت تحت میلیشیای و  حکومت   اینبر

ی حمالت به سوریه در  بشر  حقوق نقض گزارش  در  اخالل برای تالش در  ایران به وابسته   علیه خود  سایب 

 دهند.  یم ادامه سوری مخالف های گروه

 

 حزب کتائب  ریست  ترو  گروه  جمله از  عراق، داخل در  ایران طرفدار  میلیشیاهای برخ   از  مستقیما   حکومت

 سایر  و  ها، کردن  نیست  به رس  محاکمه، بدون های اعدام در  گزارشها   طبق  که  کند   یم پشتیبای   هللا

 باره در  کشورها   گزارش به کنید   )نگاه هستند  ایران همدست عراق   عادی شهروندان به نسبت ها  خشونت

 عراق(.  کشور   بشر  حقوق

 

  ناشناخته "عوامل از  هیچیک که  داد  گزارش  عراق در  للم سازمان  مأموریت معاون اردیبهشت، ماه در 

  رسارسی تظاهرات در  کنشگران  و  تظاهرکنندگان شدن ناپدید  و  ربای   آدم مورد  ۹۹ مسئول که  مسلح"

 از  که  عراق   میلیشیای های گروه  کنشگران  . نشدند  محاکمه و  بازداشت بودند، ۹۸ آبان و  مهر  در  عراق

ز، گزارش  به . دانند  یم ها  دزدی آدم و  مرگ مسئول موارد  بسیاری در  شوند  یم پشتیبای   ایران سوی  رویب 

اندازها  تک الیم"، ال "ابوزینب هللا حزب  کتائب  عضو   تظاهرکنندگان سوی  به که  کرده  یم هدایت را  تبر

اضات در  آمبر   صلح اندازی ۹۸ سال اعب   کنند.   تبر
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  نمودن فراهم و  یمن در  حوی   شورشیان از  پشتیبای   در  دالر  میلیون صدها  حکومت ۲۰۱۵ سال از 

 از  حوی   شورشیان . است شده  منطقه آن در  مناقشه شدن طوالی   موجب که  کرده  هزینه تسلیحات

  به  و  عادی شهروندان به خود  حمالت برای است گذاشته  آنها  اختیار  در  ایران که  تسلیحای   و  مایل امکانات

نظایم زیربناهای  گزارش به کنید   )نگاه  اند  نموده استفاده سعودی عربستان در  هم و  یمن در  هم غبر

 یمن(.  کشور   بشر  حقوق باره در  کشورها 

 

 شدن ناپدید  ب. 

 

ه با   ربای   آدم بر  مبت   های   گزارش  یم داده نسبت حکومت    مسئولیر   به که  سال طول در  سیایس های انگبر 

 شخیص لباس مأمورین سوی از  قبیل اطالع بدون  کنشگران  و  نگاران روزنامه وکال، . دارند  وجود  شود 

 و  روند  نیم اند  شده  دستگبر  افراد  این اینکه پذیرش بار  زیر  حکومت   مسئولیر   و  شوند  یم دستگبر 

ی، جهت در  تالیسر  هیچ حکومت موارد،  بیشب   در  . دهند  نیم آنها  باره در  اطالعای   هیچگونه   جلوگبر

 است.  نکرده اعمایل چنیر   تنبیه یا  برریس، و  تحقیق 

 

  سیلوی، حسیر   اعدام حکم زیر  زندای   چهار  شدن ناپدید  باره در  الملل بیر   عفو   سازمان اردیبهشت، ماه در 

، عیل   هدایت چهارم نفر  و  بودند  اهوازی عرب اقلیت اعضای از  که  داد  گزارش  خفاجیان ناض  و  خشخ 

 در  را  آنها  حکومت که  ترسیدند  یم آن از  هایشان  خانواده اعضای . بود  کرد   اقلیت  عضو  که  پور  عبدهللا

، سیلوی، ،۹۹ فروردین دهم روز  در  . باشند  کرده  اعدام پنهای     اهواز  شیبان زندان از  خفاجیان  و  خشخ 

 قسمت ،۶ و  ا.پ، .الف،۱ بخش به کنید   )نگاه شدند  برده نامعلوم نقطه یک به خوزستان استان در 

 مرکزی زندان  از  پور  عبدهللا هدایت اردیبهشت، ۲۰ در  . قویم(  های کشوری/نژادی/اقلیت  به مربوط

 شد.  منتقل  نامعلوم مکان یک به غری   آذربایجان استان ومیه،ر ا

 

ماه، اوایل در  ، حقوق مدافع وکیل فشان،ادر  پیام که  داد  گزارش  ( CHRI)  ایران در  بشر  حقوق مرکز  تبر   بشر

ی هنگام از    در  او  به جلب حکم ارائه بدون و  است زندای   نامعلویم نقطه در  و  انفرادی سلول در  دستگبر

 که  گفت  ایران در  بشر  حقوق  کمپیر    به فشانادر  وکیل . است  شده دستگبر  خرداد  ۱۹ اری    خت ر ب کارش  دفب  
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  ماه در  . دهد  نیم وکیل انتخاب اجازه او  به و  است کرده  باز  نامشخیص اتهام به  او  علیه ای پرونده دادگاه

ی که  تگف   وکیلش اما  گرفت  "رهب   هب "اهانت اتهام با  تعلیق   حکم فشانادر  اردیبهشت  ربیط دوم دستگبر

، ۲۸ تاری    خ در  . نداشت پرونده به  "نشر   نظام"، علیه  "تبلیغ اتهام به را  او  انقالب دادگاه ۲۶ شعبه تبر

  تقلیل سال دو  به بعدا   که  کرد   محکوم  حبس سال  نیم و  دو  به  مجاز" غبر  مطالب "افشای و  اکاذیب"،

 برد.  یم بش  ضعیق   بسیار  جسیم وضعیت در  همچنان گزارشها   بر  بنا  مرداد  ماه از   . یافت 

 

 موهن  و  انسای   غیر  ظالمانه، مجازات و  رفتارها  سایر  و  شکنجه . ج

 

 از  استفاده است، ممنوع  اطالع" کسب  یا  و  اقرار   گرفی     "برای شکنجه  هرگونه اسایس قانون طبق  اگرچه

افات برای جسیم و  روخ شکنجه   از  قبل دوران در  بخصوص  است، متداول همچنان اجباری اعب 

وهای که  است آن از  حایک اعتمادی قابل گزارشها   . محاکمه  سال طول تمام در  زندان کارکنان  و  امنیت   نبر

شدگان  اند.  داده قرار  آزار  و  شکنجه مورد  را  زندانیان و  دستگبر

 

  اجباری آزمایش جنیس، تجاوز  یا  اعدام به تهدید 
 

  های شوک خواب، از  محرومیت اط"، "لو  آثار  و  باکرگ

یگ ب و   پر، کالغ  انجام به اجبار  بدن، سوزاندن تناسیل، های اندام  شوک قبیل از  الکب   از  شدید  جرح و  ض 

 است.  بوده ۲۰۲۰ سال در  معمول بطور  زندان در  آزار  و  شکنجه رایج های روش

 

ی حقوق های سازمان  زندانیان بر  ظالمانه و  والی  ط های شکنجه اعمال بخاطر  ها  زندان برخ   از  بشر

  که  اوین دیگر  بند  دو  و  ۲۰۹ بند  بخصوص تهران، در  اوین زندان جمله از  اند  برده نام تکرار  به سیایس

 قرچک، زندان بزرگ، تهران بازداشتگاه کرج،  در   شهر   رجای   زندان کنند،  یم اداره را  آنها  پاسداران سپاه

 .  ارومیه زندان و  آباد، عادل زندان

 

  منجر  زندان هشت در  اقل حد  امنیت   مقامات سوی از  شورش رسکوب اردیبهشت، و  فروردین های اهم در 

 ،۶ و  .الف،۱ بخش  به کنید   )نگاه شد  زخیم صدها  از  بیش گذاشی     برجای و  زندای   ۳۵ تقریبا  مرگ به

 قویم(.  های کشوری/نژادی/اقلیت  به مربوط قسمت
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از  آباد  عادل زندان در  سپنتا  حسیر   اردیبهشت،  ماه در  الملل بیر   عفو  سازمان  گزارش  طبق    ۹۸ سال در  شبر

ب مورد  شدت به  مورد  مداوای اجازه مسئولیر   زیرا  بود  بیمار  شدت به  قبل از  سپنتا   . گرفت  قرار  جرح و  ض 

 کرده  سلب او   از  را  ( syringomyelia - نخاع های بافت  در  )حفره فقراتش ستون بیماری درمان برای نیاز 

ماه در  ایران بشر  حقوق پیر  کم   . بودند    مسئولیر   سپنتا، غذای اعتصاب به پاسخ در  که  داد  گزارش  ۱۳۹۸ تبر

از  آباد  عادل زندان تنبییه" "بند  به است گرویده  زرتشت   به اسالم از  که  را  وی زندان  اند.  نموده منتقل شبر

ب مورد   بشدت را  سپنتا   بازجویان از  یگ زندان، داخل منابع گفته  طبق    بعد  که  بطوری داده قرار  جرح و  ض 

  سپنتا  ۱۳۹۲ سال از  . نیست خویش تعادل حفظ به  قادر  رفی    راه هنگام و  شده  ها  اندام لرزش دچار  آن از 

ی حال در    امنیت علیه تبای   و   "تشکل و  نظام" علیه "تبلیغ جرم به خود  ساله چهارده حکم نمودن سبر

 است.  بوده میل"

 

 ،۹۸ آبان تظاهرات از  پس که  است داده گزارش  ۱۳۹۹ شهریور  ۱۲ تاری    خ در  الملل بیر   عفو  سازمان

، مأمورین پلیس،  و  زنان، مردان،  علیه ها  رفتاری بد  سایر  و  شکنجه اعمال "به زندان مسئولیر   و  امنیت 

ده  بطور   بازداشت دوران در  کودکان ب شامل شکنجه  های روش   اند." داده ادامه گسب   جرح و  ض 

 باشد.  یم جنیس های خشونت و  ا،پ و  دست  ناخن کشیدن  شدید،

 

  سپاه  که  داشت بیان الملل بیر   عفو  سازمان با  ای مصاحبه در  خود  نام ذکر  بدون تظاهرکنندگان از  یگ

  در  را  او  امنیت   مأمورین  . نمود  دستگبر  ۹۸ آبان در  را  دوستانش از  نفر  چندین و  او  اسالیم انقالب پاسداران

 به لگد  و  مشت با   آنجا  در  کردند.   منتقل تهران در  بازداشتگایه به و  دادند  قرار  ماشیت   عقب صندوق

یگ شوک هایش بیضه به و  کردند   آویزان سقف از  دادند،  قرار  آزار  مورد  را  او  دفعات   . نمودند  وارد  الکب 

  است؛ شده اعدام به  محکوم دادگاه سوی از  گفتند   او  به و  بردند  دروغیر   اعدام  جوخه به را  وی دوبار 

 معلق  هوا  در  آنکه بجای بیفتد  زمیر   روی تا  کشیدند   را  پایش زیر  صندیل آویختند، گردنش  به را  دار  طناب

 کردند.   زندای   را  او  میل  امنیت علیه اقدام جرم به بعدها  . بماند 
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  از  خارج که  کنند   یم اداره را  رسیم غبر  و  مخفیانه های زندان و  ها  بازداشتگاه مسئولیر   شود  یم گفته

  دهد.  یم رخ دفعات  به مراکز  آن در  افراد  اذیت و  آزار  ،گزارشها   طبق  و  هستند  ها  زندان سیستم

 

اک به جتمایعا های رسانه در  ویدیوهای   ها  رسانه در  موجود  گزارشها   اساس بر  مهرماه، اواسط در   اشب 

 و  انداخت یم وانت داخل به کتک  با  خیابان وسط را  بازداشت   افراد  پلیس داد  یم نشان که  شد  گذاشته

اف از  استفاده  قضائیه قوه مهرماه، ۲۴ در  . نمود  یم کردم"  "غلط گفی     به مجبور  را  آنها   اجباری،  اعب 

 گفته  به بنا  . نمود  پافشاری وکیل داشی    حق  و  برائت اصل بر  و  کرد   ممنوع را  انفرادی سلول و  شکنجه،

ی وبسایت ب قضائیه قوه رئیس بازار و  بورس خب  " قوقح چاوز "ت را  عمویم جرح و  ض   و  خواند  مدی 

  خواهد  گرفته  نظر  در  خایط  مسئولیر   سوی از  شده  نقض حقوق احیای جهت الزم اقدامات نمود  اعالم

  از  پس همچنان که  کذای    ممنوعه های فعالیت سایر  و  رخداد  این به مربوط تحقیقات نتیجه باره در  . شد 

 نیست.  دست در  اطالعای   هیچ دارند  ادامه فرمان این

 

 کف  بر  شالق  شامل مجازات  این . دارد  ادامه همچنان قضاییه قوه تأیید  مورد  بدی   های مجازات اعمال

 شکنجه نه و  "مجازات" نوانع تحت آنها  همه از  حکومت که  پا  و  دست قطع و  سنگسار، کردن،  کور   پا،

 تواند  یم بزه مورد  ۲۰ ارتکاب آنکه ضمن دارد  شالق حکم بزه، ۱۴۸ حداقل جرم ارتکاب . کند  یم دفاع

 مصادف دی ۱۰ از  برومند، عبدالرحمن بنیاد  گزارش  طبق  . شود  پا  و  دست قطع نوع از  مجازات به منجر 

 اجرا  پرونده ۱۲۹ برای پا  و  دست قطع ۷۲۳ تعداد  قضای   مسئولیر   ۱۳۹۹ مهر  سوم تا  ژانویه اول با 

 اند.  کرده

 

، غبر  های سازمان و  ها  رسانه گزارش  اساس بر   قطع برای بدوی دادگاه  حکم کشور   عایل دیوان دولت 

فیان، مهدی رستیم، هادی افراد  این نام نمود.  تأیید  را  دزد  مجرم چهار  راست دست انگشتان   مهدی رسر

، آذربایجان در  افراد  این آبان ۱۶ ری    خ تا از  . است کریم  کشی  و  شاهیوند، ق   . برند  یم بش  ارومیه زندان رسر

 نیست.  دست در  نه یا   است شده اجرا  حکم این آیا  اینکه بر  مبت   اطالیع هیچ
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 رضا  محمد  قضای   مسئولیر   ، ۹۹ آبان ۲۴ تاری    خ در  هیجدهم، ماده دولت   غبر  سازمان  گزارش  طبق 

به ۸۰  مسیج آییر   به گرویدن  جرم به را امیدی )یوهان(  اب نوشیدن بخاطر  . زدند  شالق ض   بعنوان رسر

 بود.  نموده محکوم شالق به را  وی  ۱۳۹۵ سال در  دادگایه مقدس، مراسم از  بخیسر 

 

 ماه در  کشور   مختلف  های زندان در  را  سیایس زندای   چهار  قضای   مسئولیر   وایر،  نیوز  ایران گزارش  طبق 

  الیار  و  عزیزی عیل های بنام آذری مدی   فعال دو  قضای   مسئولیر   خرداد، ۱۹ تاری    خ در  . زدند  شالق خرداد 

کت  و  عمویم" نظم در  "اخالل بخاطر  را  زاده حسیر     . زدند  شالق ارومیه شهر   در  ،۹۸ آبان تظاهرات در  رسر

  بزرگ تهران بازداشتگاه در  روز  همان در  را  سوری باقر  بنام دیگر  تظاهرکنندگان از  یگ زندان مسئولیر  

کت بخاطر  کارگری  فعالیر   از  و  اتوبوس راننده مقدم،  طالب رسول . زدند  شالق   آمبر   مسالمت تجمع در   رسر

به ۷۴ تحمل به محکوم  مجلس مقابل در  ۹۸ سال در  کارگر   روز   شد.  قضای   مسئولیر   سوی از  شالق ض 

 

 کنار   در  عمویم انظار  در  تحقبر  شامل مسئولیر   طرف  از  قضای   فرا  های مجازات مکرر، یگزارشها  طبق 

  معمول بطور  قضای   مسئولیر   . است شده اجرا  سال طول تمام در  متهمیر   علیه خواری و  خفت تحمیل

اف به وادار  را  متهمیر     . کردند   پخش حکومت به وابسته تلویزیون از  را  آنها  سپس و  نمودند  ویدیوی   اعب 

گزاری شهریور، اول تاری    خ  در  دموکرایس، از  دفاع بنیاد  گزارش  طبق    پاسداران سپاه به وابسته فارس خب 

ی متیر   و  مریم های بنام دوقلو  خواهران باره در  "مستندی" فیلم  در  آنها  داد  یم نشان که  کرد   درست امبر

کت اجباری حجاب علیه سفید" های "چهارشنبه تظاهرات اف" شامل مزبور  ویدیو  . اند  کرده  یم رسر  "اعب 

اض بخاطر  که  بود  زن دو  این   دارای و  منفعل" و  احمق، "ضعیف، را  خود   حجاب، قانون علیه اعب 

اد، مسیح ویدیو، این پخش از  پس روز  چندین . خواندند  یم ضعیف" "شخصیت ر  این بنیانگزار  علیب 

  ۱۵ به را  خواهر  دو  این دادگایه که  داد  گزارش  توئیب   طریق  از  است کشور   خارج کنشگران  از  که  جنبش

 است.  داشته نگه انفرادی سلول در  را  آنها  و  نموده محکوم زندان سال

 

ده  معضل همچنان مجازات از  مصونیت وهای تمام در  گسب    در  یر  بشر  حقوق های گروه   . است امنیت   نبر

وهای یر    جمله از  عدد مت موارد   در  بشر  حقوق نقض به را  بسیج قبیل از  نظایم شبه و  معمویل امنیت   نبر

  متهم عمویم تظاهرات ناظران و  تظاهرکنندگان علیه خشونت اعمال کردن،  نیست به  رس  شکنجه،
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  افرادی بعنوان را  بشر  حقوق کنشگران  و  منتقد، نگاران روزنامه تظاهرکنندگان، عموما  حکومت . اند  نموده

وهای مجازات جهت در  این بر  بنا  هستند؛ "۵۷ انقالب "تضعیف برای تالش صدد  در  که  بیند  یم  نبر

  سوء این اگر  حت    کند،  نیم اقدایم هیچ کنند   یم  استفاده سوء افراد  این علیه خود  قدرت از  که  امنیت  

  دادستان آبادی، دولت جعفری  عباس  تهران، دادستان گفته  به . بگذارند  پا  زیر  را  داخیل قوانیر   ها  استفاده

وهای مجازات و  بازپریس به موظف کل   تحقیقای   اگر  حت   اما   آنهاست، استفاده سوء بابت امنیت   نبر

  سوء  مجازات برای حکومت العمل عکس درباره کیم  بسیار  گزارشها   و  نبود  شفاف  آن روند  گرفت  صورت

 بود.  موجود  ها  خر  استفاده

 

ایط   موقت  های بازداشتگاه و  زندان رس 

 

ایط ، جمعیت ازدحام غذا،  کمبود   بخاطر  زندان رسر ب زندای  ایط شتم، و  ض   فقدان و  بهداشت   غبر  رسر

اض در  زندانیان غذای اعتصاب . است  بوده مرگبار  و  سخت بسیار  پزشگ های مراقبت   نحوه به اعب 

 است.  بوده رایج بسیار  آنها  با  برخورد 

 

ایط   خوابیدن در  زندانیان اجبار  به منجر  که  است بوده  ها  زندان در  دیرباز  معضالت از  ازدحام  : جسیم رسر

، روی  سازمان ویژه نماینده رحمان، ]جاوید[ ماه  تبر  گزارش  بر  بنا  است.  شده زندان حیاط یا  راهرو  ر کنا  زمیر 

  گرویه  های بازداشت از   پس بخصوص موضوع این  است گفته  ایران در  حکومت   مسئولیر   از  نقل به ملل،

 رسید.  خود  اوج به ۹۸ ماه آبان در  تظاهرکنندگان

 

ایط مجموع، در    سوی از  یسر ر گزا  طبق  . است  شده  خرابب   فاحیسر  بطور  ۱۹ ید و کو   پاندیم از  پس رسر

 و  کننده  ضدعفوی   محصوالت  کمبود   زندان،  مسئولیر   از  یگ نامه از  نقل به الملل، بیر   عفو  سازمان

ات  انتشار  عامل بعنوان باید  که  است جدی بسیار  زندان در  کووید   با  مقابله برای کننده  محافظت  تجهبر 

د  قرار  توجه مورد  ویروس   دارای افراد  ها  زندان از  بسیاری که  داشتند  یم اذعان دریر  یر  ها  نامه این . بگبر

 به ابتال  صورت در  آنها  حال وخامت ریسک افزایش  موجب خود  که  داشتند  یم نگه ای زمینه های بیماری

  نزدیک تقریبا  ۹۹ خرداد   اوایل تا  ۹۸ بهمن بیر   که  داشتند  اعالم قضای   مسئولیر   . شد  یم ۱۹ کووید  بیماری
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 . دادند  قرار  عفو  مورد  ید و کو   شیوع بخاطر  را  زندای    ۱۰۰۰۰ و  فرستادند  مرخیص به را  زندای    ۱۲۸۰۰۰ به

  حکومت که  نمود   اعالم قضاییه قوه سخنگوی ،۱۹ کووید   دوباره پیک از  پس ،۹۹ تبر  ۲۵ تاری    خ در 

  مدافعیر   قبیل از  سیایس زندانیان بیشب   . است نموده صادر  ها  مرخیص دور  دومیر   برای های   دستورالعمل

، حقوق  مذهت    اعتقادات بخاطر  که  افرادی زیست، محیط  طرفداران ها، دوتابعیت   و  ها  خارخ   بشر

 قانوی   توضیح بدون و  هخودرسان بطور  ۹۸ سال تظاهرات با  ارتباط در  که  افرادی و  بودند، شده  دستگبر 

  نشدند.  دستورالعمل این شامل بودند  شده  دستگبر 

 

  زندان مسئولیر   که  بود  دست در  یکدیگر  علیه زندانیان خشونت و  زندان  در  مرگ از  حایک  های  گزارش

ل  از  اوقات گایه  از  پس که  داد  گزارش  الملل بیر   عفو  سازمان فروردین،  ماه در  . بودند  عاجز  آن کنب 

اندازی ایط از  ترس بخاطر  زندانیان شورش رسکوب برای آور  اشک  گاز   شلیک و  تبر   در  لحداق ۱۹ ید و کو   رسر

  برابر  سال آخر  ماه از  . شدند  زخیم دیگری تعداد  و  کشته  زندای   ۳۵ کشور   رسارس   در  مختلف زندان هشت

  قضیه این به هنوز  حکومت ۹۹  آذر  ۱۸ با 
 

 بود.  نکرده رسیدگ

 

، حقوق مدافعیر   و  وایر  ایران دولت   غبر  های سازمان  گزارش  طبق   زندانیان چه زندان های نگهبان بشر

 و  نموده عریان زندانیان سایر  دیدگان مقابل در  زندان بند  در  شورش از  پس را  ها  سیایس غبر  چه و  سیایس

 هرانا، گزارشها   طبق  موارد، برخ   در  . اند  نموده تهدید  را  زندانیان های خانواده و  اند، کرده  بدی   تفتیش

 اند.  کرده  اعمال سیایس  زندانیان مورد  در  تری شدید رفتار  زندان های نگهبان

 

 های زخم و  مزمن های بیماری دارای زندانیان برای پزشگ درمان نمودن فراهم از  اغلب زندان مسئولیر  

ایط از  حاصل های بیماری و  آنها  با   ها  زندانبان برخورد  از  نایسر   عاجز  زندان در  بهداشت   ضعیف رسر

ی حقوق های سازمان . اند  بوده  نمودن فراهم ز ا خودداری با  زندان مسئولیر   که   اند  داده گزارش  بشر

  استفاده زندانیای   علیه ارعاب  و  تهدید  ابزار  بعنوان و  کنند   یم تنبیه را  زندای   نویع به پزشگ های مراقبت

 است.  کمیاب  شدیدی بطرز  زندای   بانوان برای پزشگ خدمات . کنند   یم شکایت مسئولیر   از  که  نمایند  یم
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 باب در  را  خود  جدی نگرای   ،۹۹ مهر  ۱۵ تاری    خ  به ای بیانیه در  ملل سازمان بشر  حقوق عایل کمیساریای

  تعداد   داشت.  اعالم سیایس زندانیان جمله از  شدگان بازداشت درمان از  حکومت دائیم خودداری

  افزایش ها  زندان تمام  در  ۲۰۲۰ سال در  ۱۹ ید و کو   شیوع  بر  بنا  داشتند  درمان به نیاز  که  زندانیای  

ی ط و  قید   ی   آزادی خواهان بیانیه این . است داشته چشمگبر ، حقوق مدافع زندانیان تمام رسر  وکال، بشر

  عبارت به یا  بیان آزادی  از  محروم که  است شده افرادی تمام و  آمبر   صلح تظاهرکنندگان سیایس،  زندانیان

[  نظر  اظهار  حق  دیگر   است.  شده سلب آنها  از  ]علت 

 

ای سایر  باره در  همواره دولت   غبر  های سازمان و  ملل سازمان   از  ها  زندان در  بهداشت   غبر  و  امن نا  طرسر

ات و  موذی جانوران هجوم آب، و  غذا  دائیم کمبود   آلوده، آب و  غذا  جمله   کمبود   زندان، داخل به حشر

 اند.  داده گزارش  ضعیف تهویه و  فرسا، طافت گرمای  تختخواب،

 

  ری شهر  زندان در  امنیت    یها جرم اتهام به ۹۷ سال از   ناعادالنه بطور  که  گنابادی  دراویش زنان باره در

وری بسیار  پزشگ های  مراقبت امکان . نیست دست در  اطالیع هیچ برند  یم بش   دائم بطور  آنها  از  ض 

ایط در  و  شود   یم سلب بهداشت    رسر  شوند.  یم نگهداشته انسای   غبر  و  غبر

 

 محل یک در  شده محاکمه زندانیان با  را  دادگاه در   محاکمه از  قبل زندانیان چندی از  هر  قضای   مسئولیر  

 پیش سال دو  از  توجیه قابل افزایش ،۹۸ خرداد  در  وایر  ایران از  گزاریسر   اساس  بر  . کنند   یم نگهداری

" هدف با  ار جنایتک و  خشن زندانیان به مربوط بندهای در  سیایس زندانیان  نگهداری به نسبت  "شکسی  

 در  که  است شده ذکر  ملل  سازمان ویژه نماینده رحمان گزارش  در  . خورد  یم چشم به سیایس  زندانیان اراده

ی افزایش یر  ل   تحت بندهای زندانیان ،۹۸ آبان تظاهرات از  پس های دستگبر  وزارت یا  پاسداران سپاه کنب 

 جمله از  ها، زندان بعیص   در  هرانا، گزارش  بق ط  دیگر، سوی از  . شدند   منتقل عمویم بندهای به  اطالعات

 یم نگهداری یکجا   بزرگسال زندانیان با  سال ۱۸ زیر  شدگان  بازداشت کردستان،  در  سقز  مرکزی زندان

، غبر  های سازمان  گزارش  بر  بنا  . شوند    در  مرد  سال ۱۸  زیر  زندانیان شهری، مناطق  از  بسیاری در  دولت 

ان اما  شدند، یم هدارینگ جداگانه بطور  بخیسر  توان مراکز    مناطق  در  سال ۱۸  زیر  بازداشت   پشان و  دخب 

 شدند.  یم نگهداری مرد[ و  ]زن جداگانه های بازداشتگاه در  بزرگساالن کنار   در  دورافتاده
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 مادر  کنار   در  که  را  بزرگسال کودکان  کشور   رسارس  در  بسیاری های زندان که  است  داده گزارش  وایر  ایران

یس بدون برند  یم بش  خود  زندای     نگهداری تفریج و  تحصییل امکانات یا  پزشگ های مراقبت  به دسب 

اض از  پس ملل، سازمان  ویژه نماینده رحمان گزارش  بر  بنا  . کنند  یم  بازداشت   کودکان  ،۹۸ سال های  اعب 

  که  شدند  یم نگهداری های   سلول همان در   همواره ها  زندان باالی جمعیت بخاطر  اهواز  زندان در 

 بردند.  یم بش  آن در  زرگساالنب

 

ایط بخاطر   سال طول در  زندان در  خودکیسر  از  بیشماری های گزارش   . است موجود  زندان بد  رفتار  و   رسر

 از  دائم شکنجه از  فرار  برای ماه اردیبهشت در  قادری محمد  ،۹۹ مهر  ۶ تاری    خ در  وایر  ایران گزارش  طبق 

  در  ها، گزارش  بر  بنا  . نمود  خودکیسر  به اقدام اطالعای   مأمورین و  اسالیم انقالب نپاسدارا   سپاه طرف

  ۳۰ در  . نمودند  خودکیسر  به اقدام سم خوردن با  ارومیه زندان در  رستیم هادی و  نوری فرزین ماه، خرداد 

ایط بخاطر  ارومیه مرکزی زندان غری   آذربایجان استان در  هفته دو  عرض در  زندای   ۲۰ تعداد  شهریور    رسر

 از  که  فیلمساز   و  نگار  روزنامه زاد، نوری محمد  . زدند  خودکیسر  به دست زندان این در  وحشتناک

 بش  زندان در  رهب   به استعفا  پیشنهاد  با  دیگر  نفر  ۱۳ و  او  امضای با  ای نامه بخاطر  ۹۹ اردیبهشت

 از  قضای   مسئولیر   . است نموده خودکیسر  به اقدام مشهد  آباد  وکیل زندان در  همشش گفته  به برد، یم

  محل  نزدیک زندای   به وی انتقال زاد، نوری موقت مرخیص
 

  تلفن منظم دریافت اجازه و  خانواده، زندگ

ی  نمودند.  جلوگبر

 

، حقوق طرفدار  دولت   غبر  های سازمان گزارشها   طبق   : اداری مدیریت   از  مرتب بطور  زندان مسئولیر   بشر

یس ی ارتبایط مزایای سایر  و  تلفن، دریافت مالقات، داشی    وکیل، انتخاب به زندانیان دسب   بعمل جلوگبر

  مورد  ها گزارش  به بنا  پردازند  یم شیعه اسالم مذهب از  غبر  دیت   فرایض انجام به که  زندانیای   . آورند  یم

 شوند.  یم واقع تبعیض

 

   و  تحقیق  امکان زندان مسئولیر  
 

ایط باب در  ادعاهای   به رسیدگ انسای   رسر   در  مشکوک های مرگ یا  غبر

  رفتارهای  یا  سانسور  با  اغلب اما  دارند  را  قضای   مسئولیر   به شکایت ارسال امکان زندانیان . اند  نداده زندان
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ا، و  تهمت  صورت به جویانه تالق    های مراقبت و  دارو  دریافت از  ممانعت و  شکنجه، شتم، و  بض   افب 

 شوند.  یم روبرو  خود  جرایم بر  شدن اضافه و  مرخیص های درخواست یا  پزشگ،

 

 را  رفییع پریسا  دانشجوی   فعال و  بیای   نیلوفر  بان محیط پرونده بشر  حقوق بان دیده ،۹۹ آبان دوم در 

 و  اکاذیب" "نشر  به مسئولیر   طرف از  زندان، در  آزار  و  تاذی گزارش  بخاطر  فرد  دو  این نمود.  برجسته

 شدند.  متهم نظام" علیه "تبلیغ

 

 اگر  یا  و  محرومند، آنها  اعدام  برای شده  ریزی برنامه زمان دریافت از  معموال  اعدایم زندانیان های خانواده

  مراسم برگزاری امکان ههموار  مسئولیر    . است اعدام[ ]از  کوتاه بسیار زمای   فاصله با  اغلب شوند، خب   با 

 کنند.   یم سلب ها  خانواده از  را  مغرضانه غبر  شکاق   کالبد   یا  سوگواری

 

ایط ر ب مستقل نظارت اجازه حکومت  : مستقل نطارت  هایشان خانواده و  زندانیان . دهد  نیم را  زندان رسر

 را  مسئولیر   رفتار  نحوه و  اند  نوشته ملل سازمان  بدنه برای موارد  برخ   در  و  مسئولیر   برای های   نامه اغلب

 سیایس(   شدگان  بازداشت و  زندانیان ث، . 1 بخش به کنید   )نگاه اند  داشته شکایت آن به و  برجسته

 

ی . د   خودرسانه  بازداشت و  دستگیر

 

ی اساس قانون اگرچه   چنیر   سال طول تمام در  اما  است کرده  ممنوع را  خودرسانه بازداشت و  دستگبر

  های  آزادی ۹۵ سال در  روحای   جمهور  رئیس شهروندی حقوق منشور  در  . است  شده انجام اقدامای  

، کرامت  اموال، فردی، "آزادی جمله از  بردند، نام را  متعددی  حقوق   روند  کردن  یط  شغل، داشی    انسای 

، و    شدگان بازداشت . نکرد  فراهم را  امکانات این حکومت  قبیل." این  از  یدموار  و  اجتمایع، امنیت قضای 

 مستحق  بیگنایه[ صورت ]در  خود  بازداشت دوران برای اما  شوند  دادگاه در  استیناف  خواستار  توانند  یم

 نیستند.  خساری   هیچگونه

 

ی روند   شدگان  بازداشت با  رفتار  و  دستگیر
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، مصوبه و  اسایس قانون طبق  ی قانوی   فرد  است؛ قایص   سوی از  جلب حکم و  ابالغیه مستلزم  دستگبر

  شدگان بازداشت برخ   قضای   مسئولیر   اما  . گردد   مطلع  ساعت ۲۴ ظرف وارده اتهام از  باید  شده  دستگبر 

 اغلب و  دارند  یم نگه محاکمه یا  اتهام بدون انفرادی، سلول در  طوالی   های مدت برای موارد  بعیص   در  را 

یس یا  خانواده افراد  با  ارتباط از   شود.  یم دری    غ آنها  از  قانوی   وکیل به بموقع دسب 

 

 وکیل مایل، پرداخت از  توان نا  خوانده برای ها، جنایت انواع برخ   در  است موظف حکومت قانون، طبق 

  بسیاری در  کوچک  های جرم برای حت   شدند،  منع  سنگیر   های وثیقه قرار  از  ها  دادگاه . نماید  فراهم

 و  شدگان بازداشت اغلب مسئولیر   وثیقه، قرار  تأمیر   برای . نکردند  صادر  وثیقه قرار  ها  دادگاه موارد 

 از  ترس بخاطر  که  کنند،  یم وثیقه بعنوان اموال سایر  یا  خانه سند   گذاشی     به مجبور  را  هایشان خانواده

 است.  مؤثر  بسیار  ا آنه داشی    نگه ساکت در  خود  خانواده مایملک دادن دست

 

  بازداشت به همچنان حکومت ،تحرک و  ارتباطات ساخی    محدود  برای
 

  روند  کردن  یط بدون خانگ

حسیر   و  کروی    مهدی جمهوری،  ریاست قبیل کاندیداهای  سال، پایان در  . دهد  یم ادامه قضای     موسوی  مبر

  حبس در  همچنان ۸۹ سال از  رسیم  اتهام هیچ بدون رهنورد، زهرا  همشش همراه به
 

   . برند  یم بش  خانگ

وهای یس از  همچنان امنیت   نبر ی شان  خانه در  افراد  پذیرفی    و  اطالعات به آنها  دسب   در  . کنند   یم جلوگبر

 اقدامات افزایش . است  مثبت همشش و  موسوی ید و کو   تست که  بود  آن از  حایک ها  گزارش  آبان اواخر 

،  برای مسئولیر   سوی از  درمای    شد.  وی جسیم وضع وخامت بر  مبت   ها  نگرای   تشدید  به ر جمن کروی 

 

ی ی به اقدام رایج بطور  مسئولیر   نظام، ضد  های فعالیت بهانه با   : خودرسانه های دستگبر  های دستگبر

ی جمله از  نمایند، یم خودرسانه  طبق  . حکومت   ضد   تظاهرات های مکان در  افراد  گرویه  های دستگبر

ی این الملل، بیر   عفو   سازمان گزارش   تظاهرات های مکان در  رهگذر  افراد  و  کودکان  شامل ها  دستگبر

ب و  آمبر   خشونت رفتار  با  اغلب که  است شده یم شدگان شتم و   ض    مأموران . است بوده همراه  دستگبر

 آنها  خانه به کنند؛  یم بازداشت را  آنها  روند؛ یم افراد  کار   محل یا  خانه به قبیل  اطالع بدون شخیص لباس
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ونیگ،  وسایل کامپیوتر،  پاسپورت، قبیل از  آنها  اسناد  و  اموال و  کنند   یم حمله  شخیص اقالم سایر  و  الکب 

 برند.  یم خود  با  را  اموال آن ، بازگردندان به اطمینان با  یا  و  قانوی   حکم بدون را  شان

 

، های مدت برای  معموال  افراد   دارینگه  ها  بازداشتگاه در  قضای   روند  کردن  یط یا  و  اتهام بدون طوالی 

ی آنها  وضعیت به نسبت دیگران به رسای   اطالع از  اوقات گایه  مسئولیر   و  شوند  یم   . نمایند  یم جلوگبر

یس از  اغلب مسئولیر   ی  مدت این در  وکیل به آنها   دسب   . کنند   یم جلوگبر

 

اض  با  ارتباط در  نفر  ۷۰۰۰ حداقل ماه، مهر  در  الملل بیر   عفو  سازمان  گزارش  طبق    ۹۸ آبان های اعب 

  وایه  های اتهام به جنای   های  بازپریس مورد  آنها  از  نفر  ۵۰۰ حداقل ماه شهریور  پایان تا  که  شدند   دستگبر 

" "بسیار  افراد  این تعداد  الملل بیر   عفو  سازمان گمان  به البته گرفتند؛  قرار  پشتوانه بدون و    ارقام از  بیشب 

 است.  مذکور 

 

ی، حقوق های سازمان و  الملیل بیر   های رسانه استناد  به   دو  طوالی   و  خودرسانه های بازداشت بشر

 سیایس های برداشت اهداف با  هستند، دیگر  کشور   یک و  ایران شهروند   که  افرادی یعت   ها، تابعیت  

 دوگانه تابعیت دارای یا  ایران در  خارخ   افراد  های پرونده ملل سازمان  نماینده رحمان، . دارد  ادامه همچنان

  ورزند  یم دری    غ آنها  به مناسب درمان تأمیر   از  و  کنند   یم بازداشت انه خودرس  بطور  مسئولیر   که  را 

 مزایای از  ها  خارخ   و  ها  تابعیت   دو  بیشب   افزود  خود   یادداشت بر  ملل سازمان نماینده . نمود  برجسته

  قبال  ملل سازمان  نماینده . ماندند  نصیب ی   شدند  مند  بهره ها  زندای   دیگر  از   بسیاری که  موقت مرخیص

ی  نتیجه چنیر     یم دروغیر   های دادگاه "به را  ها  خارخ   و  تابعیت   دو  افراد  حکومت که  بود  نموده گبر

  شواهد  اساس بر  های   جرم به را  آنها  هستند.  عادالنه قضاوت استانداردهای فاقد  که  فرستد 
 

 در  و  ساختگ

  نماید." استفاده آنها  از  سیایس اهرم بعنوان بعدا  که  کند   یم متهم مدرگ و  شاهد  هیچ بدون موارد  بعیص  

یس عدم شامل که  هستند  روبرو  قضای   روند  نقض با  شهروندان سایر  همانند  تابعیت   دو  افراد    دسب 

 یم خود  از  دفاع اجازه بدون مختص  و  عجوالنه های دادگاه پای  بر  و  خود   انتخاب با  وکیل به مناسب

 باشد. 
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 غبر  بدوی های دادگاه در  محاکمه یر  در  الملیل، بیر   های رسانه و  دولت   غبر  های سازمان  گزارش  طبق 

  توسط نمازی سیامک و  اغریز  عماد  نامهای به ها   تابعیت   دو  بازداشت "جاسویس"، اتهام به استاندارد 

 همان ماه آذر  در  و  بازداشت ۹۷ اردیبهشت در  ابتدا  غریزا   . دارد  ادامه همچنان اوین زندان در  مسئولیر  

  است، بری ها  اتهام کلیه  از  وی که  دادند  اطالع اغریز  به مسئولیر   ، ۹۸ آذر  در  . شد  آزاد  وثیقه قرار  با  سال

 ۹۴ سال در  ابتدا  امر  مسئولیر   . کردند   تعییر   حکم برایش غیای   دادگاه یک در  محاکمه از  پس ۹۹ آذر  در  اما 

  اجازه ا ام شد  فرستاده مرخیص به ۹۷ سال در  ]باقر[ وی که  نمودند  بازداشت باقر  پدرش همراه را  نمازی

 نشد.  داده او  به کشور   از  خروج

 

 "تحت را  بهائیان از  گرویه  یمن در  حوی   دادگاه یک که  داشت اظهار  بهائیت جامعه ،۹۸ اسفند  ۴ در 

" مسئولیر   اوامر   در  شهروندی وضعیت برریس بدون ماه تبر  در  بهای   زندانیان . کند   یم محاکمه ایرای 

ی با  همچنان شان مذهت   آییر   بخاطر  بهائیان سال، یط . شدند  اخراج یمن از  پرونده  های دستگبر

  بشر  حقوق اجرای باره در  کشورها   گزارش به کنید   )نگاه اند.  بوده مواجه یمن در  آزار  و  اذیت و  خودرسانه

 یمن(.  با  ارتباط در 

 

 در  بخصوص است، طوالی   دلییل هیچ بدون اغلب محاکمه از  قبل بازداشت  : محاکمه از  قبل بازداشت

 را  افراد  گایه  مسئولیر    . باشد  نامند  یم میل" "امنیت در  اخالل که  آنچه با  ارتباط در  پرونده که  مواردی

 موارد  . دارند  یم  نگه انفرادی سلول در  خانواده با  ارتبایط هرگونه از  قبل و  طوالی   زمان مدت برای

[ بازداشت عادالنه و  خودرسانه ]طوالی   در  و  است مستند  کامال   که   است رایج   موارد  از  محاکمه از  قبل غبر

غم که  است بوده  سیایس زندانیان و  تظاهرکنندگان شامل  سال تمام ش  علبر  ید و کو   گسیخته  لجام گسب 

، حقوق بان دیده گزارش   طبق  . نشد  داده مرخیص آنها  به زندان  در  ۱۹  بازداشت است ممکن قایص   بشر

  . انجامد  یم طول به ماهها  اغلب محاکمه از  قبل بازداشت و  کند،  ی  طوال خود  دلخواه به را  زندای   هر 

 کنند.   یم نگهداری مکان یک در  زندانیان سایر  با  اغلب را  محاکمه از  قبل های بازداشت   قضای   مسئولیر  

 

 عموم   انظار  در  عادالنه محاکمه از  امتناع . ه
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سالم روابط و  ارتباط هرگونه "از  که  داند  یم مستقل" قدرت "یک بعنوان را  قضاییه قوه اسایس قانون  غبر

  به توجه "با  ها  قایص   و  گرفت  قرار  سیایس وضعیت  تأثبر  تحت البته، دادگاه، سیستم  . است" بری

" معیارهای  شدند.  منصوب  مذهت 

 

  کل،  دادستان و  کشور   عایل دیوان اعضای قضائیه، قوه رئیس . کند   یم تعییر   را  قضائیه قوه رئیس ،رهب  

 
 

  این که  قضای   و   قضائیه قوه استقالل عدم از  همواره الملیل بیر    ناظران  . هستند  روحانیون از  همگ

 کنند.   یم انتقاد  دادند  انجام را  هستند  جهای   معیارهای فاقد  که   استاندارد  غبر  و  ناعادالنه محاکمات

 

 محاکمه  روند 

 

، مصوبه و  اسایس قانون طبق   برائت، اصل عادالنه، محاکمه از  برخورداری حق  دارای خوانده قانوی 

یس  . است اسایس های  جرم موارد  در  صادره رأی برابر  در  استیناف و  خود، انتخاب مورد  وکیل به دسب 

 اند.  شده  پایمال مزبور  حقوق

 

  در  اند  داده گزارش  بشر  حقوق کنشگران  . کنند   یم صادر  رأی جنای   و  مدی    محاکم برای قضات هیئت

 امکان و  فرصت خوانده به اند، کرده  تنظیم را  ها  دادگاه کیفرخواست  قبل از  مسئولیر   که  های   دادگاه

 اخالل آنها  جرم که  خواندگای   و  نگاران روزنامه برای . شود  نیم داده وکیل با  مالقات یا  و  خواهان با  مقابله

 کند.   یم محدود  حکومت سوی از  شده تعییر   لیست به را  وکیل انتخاب قانون  است، میل امنیت در 

 

 آن ها  قایص   به حکومت توصیه باشد، نداشته انقالب  از  پس قانوی   مصوبه برریس مورد  موضوع اگر 

یعت از  خود  تعببر  با  و  نموده مراجعه خویش علم  به که  است  صادر  رأی موضوع آن  به نسبت اسالیم رسر

 بداند.  گناهکار   خود  الیه" "دانش اساس بر  را  فردی تواند  یم قایص   روش، این در  . نمایند 

 

 فرمان به ها  دادگاه . کند   نیم انقالب دادگاه یا  و  قضای   سیستم این باب در   صحبت   هیچ اسایس قانون

 قایص   یک آنها  در  که  شدند  تشکیل ۵۷ سال  اسالیم انقالب از  پس خمیت   هللا آیت انقالب پیشیر   رهب  
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ع  اضطراری موقت معیارهای با  که  ود ب آن ها  دادگاه این هدف . شد  یم منصوب دادگاه رئیس بعنوان رسر

 ها، دادگاه . نمایند  خنت   را  ]جدید[ رژیم علیه تهدیدها  و  کنند   محاکمه را  شاهنشایه  رژیم باالی رده افراد 

  حقوق های گروه  . دهند  یم ادامه خود  کار   به جنای    قضای   سیستم موازات به و  یافتند  تشکیالی   ثبات اما،

  زندانیان های پرونده به دادریس مسئول معموال   که  را  انقالب های دگاهدا این الملیل بیر   ناظرین و  بشر 

 پیش از  کیفرخواست  با  قضای   روند  کردن  یط بدون و  ناعادالنه شدیدا  صورت به اغلب است، سیایس

 آن از  حایک ها  گزارش  . کند   یم صادر  گرویه  های اعدام سیایس های پرونده برای که  دانند  یم شده تعییر  

  مراحل تمام در  ناعادالنه های وشر  این که  است
 

  نبر   انقالب های دادگاه در  جنای   های پرونده به رسیدگ

 دادگاه در  مجدد  برریس و  اول، دادگاه دادگاه، از  قبل های بازپریس و  بدوی محاکمه  شامل و  دهد  یم رخ

 شود.  یم باالتر 

 

 را  انقالب دادگاه های پرونده عاتاطال  وزارت و  اسالیم انقالب پاسداران سپاه رسیده، های گزارش  بر  بنا 

  های دادگاه های شعبه از  کیم  د تعدا به سیایس های پرونده بیشب   . کنند   یم تعییر   ها  جنبه بسیاری از 

ان اغلب آنها  قایص   که  شوند  یم داده  رجوع دادریس برای انقالب  و  دارند  حقوق   دانش کیم  بسیار  مبر 

 ندارند.  قضاوت استقالل

 

ی حقوق های گروه   سال طول در   در  قضای   روند  اجرای  تضمیر   فقدان به الملیل بیر   های رسانه و  بشر

اف که  امر  این به ها  دادگاه و  نمودند  اشاره کیفری  محاکم   در  شواهد  ارائه برای شکنجه و  فشار  زیر  ها  اعب 

اف آید  یم بدست دادگاه  بر  مبت   ادعای   با  طارتبا در  را  خود  نگرای   ملل سازمان  نماینده رحمان، . کردند   اعب 

اف گرفی     شامل موارد  این داشت.  بیان عادالنه دادریس یا  قضای   روند  فقدان و  شکنجه اعمال با  اعب 

اضات در  که  است کسای     ماه تبر  گزارش  در  ملل سازمان نماینده رحمان، . شدند   دستگبر   ۹۸ آبان اعب 

 تا  تظاهرکنندگان به مربوط دادگاه ۷۵ تکیفرخواس   نمودن  مستند  به رسیم غبر  گزارشها   از  نقل ضمن خود 

 است کرده  نقل را  زاریع عارف مورد  ملل سازمان نماینده رحمان، مثال بطور  . نمود  اشاره اردیبهشت ماه

 کند.   نیم ماجرا  به کمگ  چون نیست وکیل گرفی     به احتیاخ   بود   گفته  واصله گزارشها   طبق  قایص   که
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  جرم به و  کند   یم کار   رهب   نظر  زیر  که  است شیعه حقوق   صیر  متخص از  یگ روحانیت ویژه دادگاه رئیس

  روحانیوی  
 

  اسالم حقوق   منابع مستقل تعببر  اساس بر  او   اند.  شده خالف به متهم که  کند   یم رسیدگ

  ویژه دادگاه باب در  مطلت   اسایس قانون انقالب، های دادگاه همچون . کند   یم صادر  را  خود  حکم

 برای روحانیت دادگاه  . کند   یم عمل قضائیه قوه صالحیت  و  حدود  از  خارج هدادگا این و  ندارد  روحانیت

 ذهت  م غبر  های فعالیت در  و  دهند  یم ارائه متفاوی    نظرات که  است شیعه روحانیت قراردادن پیگرد  تحت

کت طلبانه  اصالح سیایس های فعالیت یا  نگاری روزنامه قبیل از   کنند.   یم رسر

 

 سیاس  زندانیان و  ها  بازداشت  

 

س  در  سیایس باورهای  بخاطر  زندای   شهروندان تعداد  با  ارتباط در  رسیم آمار    گزارش  طبق   . نیست دسب 

 کشور   در  عقیدی   زندای   ۵۰۰ حدود  ۹۹ ماه مهر  ۲۷  تاری    خ از  (،متحد ی  ایرا )برای ایران" فور  "یونایتد 

 . برند  یم  بش  بازداشت ر د مذهت    اعتقادات بخاطر  آنها  از  تعدادی که  شوند  یم نگهداری

 

"،  ضد  "رفتار  قبیل از  مبهم های اتهام به را  سیایس  مخالفیر   اغلب حکومت   االرض"، ق   مفسد " انقالی 

"، استکبار  از  ی"طرفدار   برای ها  دادستان . کند   یم محاکمه اسالم" با  "جنگ و  خدا"، با  "ستبر   جهای 

ین  بخاطر  حکومت به منتقدین  کنند.   یم تحمیل سنگیت   جرائم  قانون، نقض کوچکب 

 

  سیایس جرایم . شود  یم محسوب  "کاذیبا  نشر " و  سیایس جرم  حکومت به توهیر   هرگونه قانون طبق 

  آنکه حال ،باشند" شده انجام ایران خارخ   یا  داخیل های سیاست اصالح قصد  "به که  هستند  اعمایل

 و  تعییر   مسئولیت . شود  یم محسوب میل امنیت جرم دارند  رژیم" های بنیاد " به آسیب قصد  کسانیکه

 است.  عمویم  دادستان دفب   و  دادگاه با   جرم طبیعت

 

ی طول در  متهم برای خایص حقوق  سیایس  جرایم قانون   مجرمیر    . است شده قایل زندان دوران و  دستگبر

  پوشیدن از  ید با سیایس مجرمیر   . شوند   داشته نگه  عادی مجرمیر   از  جدا  های    بازداشتگاه در  باید  سیایس

داد  و  جرم تکرار  به  مربوط قوانیر   باشند، معاف زندان مخصوص لباس   باره در  تابع کشور   به مجرم اسب 
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وری را  آن  قضای   مقامات آنکه مگر  د ن شو  معاف انفرادی سلول از  شود،  اعمال نباید  آنها   تشخیص ض 

  داشته منظم و  مرتب بطور  ود خ خانواده اعضای با  نگاری نامه و  مالقات حق   نبر   سیایس مجرمیر   . دهند 

یس تلویزیون و  رادیو   روزنامه، کتاب،  به و  باشند   باشند.  داشته دسب 

 

ی به حکومت  است، نشده اجرا  قانوی   احکام این از  بسیاری  نگاران، روزنامه دانشجویان، محاکمه و  دستگبر

مندان، زنان، حقوق فعال سیایس، کنشگران  حقوقدانان،   "امنیت جرم به مذهت   های اقلیت اعضای و  هب 

د   نیم قرار  سیایس جرایم عنوان تحت که  میل"  دوران در  نبر   سیایس زندانیان . دهد  یم ادامه همچنان گبر

ی  یک در  عادی زندانیان با  را  آنها  اغلب . گرفتند   قرار  آزار  و  اذیت و  شکنجه خطر  معرض در  بیشب   دستگبر

  به انتقال به را  سیایس زندانیان  اغلب قضای   مسئولیر   که  اند  داده گزارش  قبیل  زندانیان ؛دهند  یم قرار  بند 

 وجود  زندانیان سایر  سوی از  حمالت احتمال جنای   مجرمیر   بند  در  زیرا  کنند   یم تهدید  جنای   مجرمیر   بند 

 با  سیایس زندانیان که  اند  داده مواردی از  گزارش  الملیل بیر   های رسانه و  بشر  حقوق مدافع  کنشگران  . دارد 

ند،  یم قرار  انفرادی سلول  یک در  بار  خشونت های جنایت  محکومیر   و  تهمیر  م  بودن شلوغ صورت در  گبر

عادالنه بطور  ۱۹ ید و کو   دوران در  شوند، یم منتقل  عادی[ ]زندانیان عمویم  بند  به ]سیایس[ بند   ای غبر

ایط .پ،۱ )بخش شوند  یم موقت  مرخیص مشمول  را  ایسسی  زندانیان  حکومت . ببینید(  را  جسیم رسر

 برای و  کند،  یم دری    غ آنها  از  را  نوشی    نامه حق  کند،  یم نگهداری شان خانواده از  دور  شهرهای در  اغلب

 دارند.  یم نگه انفرادی سلول در  را  آنها  طوالی   های زمان

 

 های گروه  از  طرفداری اساس ی   اتهام با  طوالی   سالهای برای را  زندانیان برخ   حکومت ،ها گزارش  بر  بنا 

 دارد.  یم نگه  زندان در  تروریست اصطالح به یا  واقیع تروریست

 

  سالها  که  کارهای    به آنها  اشتغال از  است، کرده  الخروج ممنوع را  سابق  سیایس  زندانیان بعیص   حکومت

ی اند  بوده آن انجام مشغول  زندان از  خود  آزادی از  پس  تحمیل آنها  بر  را  داخیل تبعید  و  کند   یم جلوگبر

 و  است داده سیایس زندانیان بعیص   به تعلیق   حبس  های حکم قضای   مقامات  سال، طول در  . است  دهکر 

ط این با  است نموده آزاد  وثیقه قرار  با  را  آنها    زندان به آنها  بازگشت به منجر  سیایس مجدد  فعالیت که  رسر
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دوستانه الملیل بیر   های سازمان  به حکومت . شد  خواهد  یس اجازه ملل سازمان نمایندگان یا  بشر  به دسب 

 دهد.  نیم را  سیایس  زندانیان

 

  خندان رضا  ایران نویسندگان انجمن اعضای ،۹۹ آبان دوم تاری    خ  در  ایران، بشر  حقوق کمپیر    گفته  بر  بنا 

، بکتاش مهابادی، ن کیوان  و  آبتیر  ر   نمودند  آغاز  را  میل" امنیت علیه تبای   و  "تجمع برای خود  های حکم ببر

 کشته  اعضای برای یادبود  مراسم برگزاری و  سانسور  با  مخالفت جهت در  اسنادی شر ن با  ارتباط در  که

 بودند.  شده  بازداشت ،۷۰ دهه های سال در  دولت   عوامل توسط شده

 

 آتنا  ساله پنج زندان حکم توضیج هیچ بدون  مسئولیر   ایران، بشر  حقوق  کمپیر    گفته  طبق  همچنیر  

ی از  پس  را  زندای   کنشگر   داییم،   تبر  در  اش آزادی از  قبل کوتایه  مدت و  محکومیت  دوران کامل  نکرد  سبر

 حکم سال دو  ،گزارشها   اساس بر   . نمودند  اضافه سال دو  رهب   به توهیر   و  میل" "امنیت اتهام به ماه،

 بود.  خوانده زندان در  شده  اعدام زندانیان یاد  به رسودی او  که  بود  آن  خاطر  به داییم برای اضاق  

 

  اعالم را  نگار  روزنامه و  بشر  حقوق مدافع محمدی، نرگس آزادی حکم قضای   مقامات ،۹۹ مهر  ۱۶ در 

 و  "تجمع نظام،" علیه "تبلیغ عنوان با  را  وی انقالب دادگاه و  شد  دستگبر  ۹۶ سال در  محمدی . کردند 

قانوی   طرح و  میل،" امنیت علیه تبای    سال ۱۶ به اعدام مجازات  منع سازماندیه برای گام  به گام  غبر

 مخصوص داروی دریافت از  دفعات به قضای   مقامات وی، زندان دوران طول در  . نمود  محکوم حبس

  با  تلفت   تماس و  نمودند  خودداری داشت الزم ۹۸ اردیبهشت در  وی که  مهم جراخ عمل یک از  پس

  کردند.   ممنوع او  برای را  خانواده

 

 به اشتغال بخاطر  و  شوند، یم دستگبر  شانخود اغلب کنند   یم دفاع سیایس زندانیان از  که  وکالی  

ند  یم قرار  شدید  بسیار  مجازات  و  ها  حکم معرض در  خود  حرفه  معمویل های فعالیت   حکومت . گبر

 همکاری بشر  حقوق مدافعیر   مرکز  طرفدار  های گروه   با  که  افرادی دیگر  و  وکال  کردن  زندای   به همچنان

 دهد.  یم ادامه کنند  یم
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 سهیال  های  بنام بشر  حقوق  مدافع وکیل پنج حداقل که  داد  گزارش  ایران بشر  حقوق کمپیر    خرداد  ماه در 

ساالر  نفری، محمد  فشان،ادر  پیام حجاب،   حقوق های فعالیت  بخاطر  ستوده نشین و  داوودی، امبر

ی  زندان در  سال طول در  .ب( ۱ بخش به کنید   )نگاه فشانادر  و  حجاب . اند  بوده زندان در  خود  بشر

  امنیت   مأمورین ماه،  اردیبهشت پایان در  دوباره نمودند، آزاد  را  او  فروردین ماه در  آنکه از  پس . بودند 

  کردستان  بشر  حقوق شبکه ماه، آبان در  . کردند   زندای   مخالفیر   از  پشتیبای   قبیل اتهامات بخاطر  را  حجاب

 را  او  بود  نوشته ۹۸ آبان اضاتاعب   سالگرد  یادبود  به زندان از  حجاب که  ای نامه با  ارتباط در  داد  گزارش

ی های جرم به  ساختند.   متهم بیشب 

 

 منتشر  آبانماه ۱۷ در  ستوده نشین جسیم سالمت  مشکالت بر  مبت   ی  گزارشها  هک  هنگایم و  میان این در 

  سالمت دار  ادامه های چالش غمبر   . است ساخته آزاد  موقت بطور  را  وی که  داد  گزارش  قضاییه قوه ،شد 

 به حقوق   خدمات ارائه برای . شد   بازگردانده قرچک زندان به آذر  ۱۲  تاری    خ به  ستوده نشین اش، جسیم

  ۱۴۸ و  حبس سال ۳۸  به  جمع  را  ستوده ۹۸ فروردین در  انقالب دادگاه حجاب، نپوشیدن جرم به زنان

به   رار ق عفو  مورد  ۹۲ سال  در  سپس و  بود  شده  دستگبر  ۸۹ سال در  قبال  ستوده   . کرد   محکوم شالق ض 

 بود.  گرفته

 

، حقوق بان دیده گزارش  بر  بنا    که  نمود  اعالم قضاییه قوه سخنگویان از  یگ ۹۸  بهمن ۲۹ تاری    خ در  بشر

  تا  شش احکام میل" "امنیت جرایم مختلف های اتهام به زیست محیط فعال  هشت برای انقالب دادگاه

 کشور   سه تابعیت دارای که  طاهباز  د مرا جمله  از  زیست محیط فعالیر   این . است نموده تأیید  را  سال ۱۰

 بدون و  ناعادالنه دادگاه یک در  سپس شدند.  دستگبر  ۹۷ سال در  بریتانیاست و  متحده ایاالت ایران،

 آنها  آزار  و  اذیت بر  مبت   گروه   این ادعاهای  و  نمود  صادر  مخفیانه بطور  را  حکم  قایص   مدافع وکیل داشی   

ی دوران در   شد.   گرفته  نادیده دستگبر

 

ه با  جوی   تقامان   کشورند   از  خارج که  کسای    علیه سیاس انگیر 
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ی های گزارش ه  با  حکومت که  است دست در  معتب   اجرای ابزار  از  استفاده سوء و  سیایس های انگبر 

 کند.   یم جوی   انتقام کشورند   از  خارج که  افرادی از  الملیل بیر   قوانیر  

 

ز، گزارش  بر  بنا  مرداد  ماه در    گروه  یک اعضای از  یگ  شارمهد، جمشید  اطالعات، وزارت مأمورین رویب 

 کشور   از  خارج در  که  ایران" پادشایه انجمن گره"  اینکه  یا  و  نمودند  بازداشت را  "تندر" طلب  سلطنت

از  در  مذهت   مرکز  یک در  مرگبار  گذاری بمب به متهم اطالعات وزارت سوی از  و  است   و  ۸۷ سال در  شبر

  در  بند  چشم با  کرد   یم معرق   شارمهد  را  خود  که  شخیص . است شده حمالت سایر   طراح و  توطئه

از  در  حمله برای منفجره مواد  نمودن فراهم به و  شد  ظاهر  ایران تلویزیون  وزارتخانه این . نمود  اذعان شبر

  رادیو  به شارمهد  پش  . نداد  ارائه است شده  بازداشت کجا   و  چطور  شارمهد  آنکه باره در  مدارگ یا  و  مدرک

 بردند.  ایران به سپس و  دستگبر  دی   در  احتماال  شارمهد  گفت  آزاد  اروپای

 

  جدای   گروه  قبیل رهب   است،  معروف  نبر   چاب حبیب به که  اسیود  حبیب داد  گزارش  العربیه آبانماه در 

 وی بود.  ( ASMLA) اهواز  آزادی برای عری   مبارزه جنبش بنام خوزستان در  عرب قوم اقلیت طلب

  نه . درآورد  رس  ایران از  جزئیات توضیح بدون سپس و  شد  دستگبر  ترکیه در  ابتدا  بود.  نبر   سوئد  شهروند 

 مسئولیت ایران حکومت . نکردند  رسیم نظر  اظهار  هیچ اسیود  پرونده باره در  رسما  سوئد   نه و  ترکیه

 آن یط که  داند  یم  اهواز  آزادی برای عری   مبارزه نبشج عهده بر  را  ۹۷ سال نظایم رژه به تروریست   حمله

 شدند.  کشته  عادی  شهروندان جمله از  نفر  ۲۵

 

 بعدا  ایران اطالعای   سیستم  . شد  ربوده عراق در  زم هللا روح فرانسه مقیم ایرای   کنشگر   ،۹۸ ماه مهر  در 

 الف(.  . ۱ بخش به کنید   )نگاه شد  اعدام آذر  ماه در  زم . گذاشت   خود  حساب به را  عملیات این

 

 ها حل  راه و  مدی   قضای   روند 

 

 نقض برای ها  دادگاه طریق  از  توانند  نیم و  دارند  حکومت  از  شکایت برای محدودی امکانات شهروندان

 کنند.   شکایت حاکمیت علیه بشر  حقوق یا  و  مدی   حقوق
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داد      اموال اسی 

 

 را  اسالیم غبر  های روش یا  و  قاچاق راه از  آمده  بدست اموال دهد  یم اجازه حاکمیت به اسایس قانون

 مورد   حاکمیت سوی از  تمهیدای   چنیر   وصول برای مذهت   و  قویم های اقلیت رسد  یم بنظر  . کند   ضبط

 اند.  گرفته  قرار  هدف

 

قانوی   مداخله . و  ، خصویص،  مسایل در  رسانهخود و  غیر
 
 مکاتبات  و  خانه،  به مربوط خانوادگ

 

  که  مواردی "در  مگر  است مصون تعرض از  مسکن" ]و[ مال، جان، "حیثیت، گوید   یم اسایس قانون

وهای . کند   یم پایمال را  حق  این همواره حاکمیت  کند."  مجاز  آنرا  قانون  اجتمایع های فعالیت امنیت   نبر

  شوند، یم مذهت   اکنام و  کار،  دفاتر  ها، خانه  وارد  دادگاه از  اجازه بدون دارند،  نظر  زیر  را  شهروندان

نت و  تلفت   مکالمات ل  را  اینب    کنشگران  دائم بطور  حاکمیت . کنند   یم باز  را  پست    مراسالت و  کنند،  یم کنب 

  مرعوب انتقامجوی   و  گروگان  بعنوان شان خانواده اعضای بازداشت طریق  از  را  حکومت منتقدین و 

 نماید.  یم

 

  توسط ۹۸ آبان تظاهرات در  کرج  شهر  در  که  پویا  شپش  برای فعالیت با  ارتباط در  بختیاری منوچهر 

وهای   حاکمیت . شد  بازداشت مقامات سوی از  ۹۹ تبر  ۲۳ تاری    خ  در  بار  دومیر   برای  شد  کشته  امنیت   نبر

 و  پدربزرگ و  ساله یازده خواهرزاده جمله از  وی،  خانواده عضو  ۱۰ بختیاری، پویا  چهلم مراسم از  پیش

ی یبرا را  اش سالخورده مادربزرگ  گزارشها   اساس بر  . کرد   دستگبر  او  چهلم مراسم برگزاری از  جلوگبر

 شد.  آزاد  وثیقه قرار  با  بختیاری منوچهر  ماه بهمن در  ها، رسانه

 

ی، حقوق های سازمان  گزارش  طبق   ایران در  که  را  یس ی   ی   کارکنان   خانواده اعضای اطالعات وزارت بشر

 خانواده اعضای های دارای   حاکمیت . است  نموده  مرعوب را  شان فامیل سالخورده افراد  جمله از  هستند 

ل کنند   یم کار   دولت   های سازمان در  که  اقوایم است، نموده مسدود  و  مصادره نبر   را   و  داده مقام تب  
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  رسانه سایر  در  که  نگارای   روزنامه خانواده اعضای حاکمیت . است نموده مصادره را  آنها  های پاسپورت

 در  خود  نزدیکان و  یابند  حضور  دولت   تلویزیون در  تا  است کرده  مجبور  کنند   یم کار   کشور   از  خارج های

 کنند.   بدنام را  خانواده

 

ضا  انقالب دادگاه تبر  ۲۶ در   جرم به را  نژاد  عیل مسیح ایران از  خارج مقیم کنشگر   برادر  نژاد  عیل علبر

 نمود.  محکوم دانزن سال هشت  به نظام علیه "تبلیغ و  رهب   به توهیر   و  میل" "امنیت

 

 دالیل به را  ستوده  نشین دخب   مهرآوه، امنیت   مأمورین مرداد، ۲۷ در  ایران، بشر  حقوق کمپیر    بر  بنا 

 نمودند.  آزاد  وثیقه قرار  با  را  او  سپس . نمودند  بازداشت نامعلوم

 

وخ قانون هیچ حاض   حال در   ضمانت هیچ این بر  بنا  ندارد، وجود  کشور   در  داده حفاظت برای مشر

ی و  کاربران  داده از  حفاظت برای قانوی   غم  . نیست موجود  داده از  استفاده سوء  از  جلوگبر  غبر  ماده علبر

ایم م باید  آنالین خصویص  حریم دارد  یم اذعان که  شهروندی حقوق منشور  ۳۷ الب    شود   شمرده  محب 

ل  دولت طرف از  بشدت آنالین فضای  شود.  یم کنب 

 

ل  به منجر  خود  که  دارد  قرار  کشور   داخل در  بویم سانر  پیام های اپلیکیشن اداره  بیشب   نظارت و  کنب 

 هیچ که  است آن معنای به خصویص حریم و  داده از  محافظت قانون فقدان . شود  یم مردم بر  حاکمیت

  از  افزارها  نرم های داده از  ناصحیح  استفاده مقابل در  داده از  محافظت نمودن فراهم برای قانوی   ابزار 

 ندارد.  وجود  قدرت جعمرا  سوی

 

  سوی از  فیشینگ حمالت رسی یک داد  گزارش  ( Lab Certfa)  لب" "رستفا  آزمایشگاه دیماه، در 

"  "چارمینگ بنام ایرای   هکر  های گروه   های رسویس به که  است افتاده اتفاق ( Kitten Charming)  کیی  

 کنشگران  و  سیایس افراد  و  نگاران روزنامه فیشینگ  حمالت گزارش،  این طبق  . است  مربوط ایران اطالعای  

 بود.  داده قرار  هدف مورد  را  بشر  حقوق مدافع
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  استور  پیل گوگل  از   را  ( AC19)   "۱۹ یس  "ای بنام ۱۹ ید و کو   به  مربوط افزار  نرم یک گوگل  فروردین، ماه در 

  این امنیت با  ارتباط ر د ایرای   کاربران  البته نشد؛ داده افزار  نرم این حذف برای رسیم دلیل هیچ . کرد   حذف

 این در  حاکمیت شفافیت  فقدان و  کاربران  جغرافیای   محل به مربوط دیتای اوری جمع بخاطر  افزار  نرم

 کردند.   نگرای   ابراز  شد  خواهد  استفاده آنها  از  چگونه و  شود  یم وریآ جمع ها  داده این چرا  که  باره

 

  کاربری  حساب میلیون ۴۲ های داده که  داد  گزارش  ( Comparitech)  تک" "کامپاری فروردین، ماه در 

  افزار  نرم دو  از  ها  داده این آنکه بر  مبت   نمود  صادر  ای اطالعیه تلگرام . است  کرده  درز  آنالین به تلگرام

" "تلگرام و  "هاتگرام" رسیم غبر  ون طالی    کشور   در  تلگرام مپالتفور  ممنوعیت از  بعد  که  آمد  ببر

 با  ( apps client)  محور   کاربر   افزار  نرم دو  آنکه بر  مبت    است دست در  یا گزارشه  . کرد   پیدا  محبوبیت

"  "چارمینگ هکرایرای   گروه  و  حاکمیت  هستند.  ارتباط در  کیی  

 

ام : ۲ بخش  زیر:  موارد  شامل مدی   های آزادی به احی 

 

 مطبوعات  آزادی شامل بیان آزادی الف. 

 

 "مخالفکلمات   که  مواردی از  بغبر  داند  یم مجاز  را  مطبوعات آزادی شامل بیان آزادی اسایس قانون

 اسالیم جمهوری علیه  تبلیغ هرگونه صورت "در  قانون،  طبق   . باشد  مردم" عامه  حقوق و  اسالیم موازین

  خواهد  محکوم حبس سال یک تا  ماه سه به فرد  مخالف، های سازمان و  ها  گروه  از  پشتیبای   یا  ایران

 شد." 

 

  این . شناسد  یم رسمیت به را  سخن آزادی و  بیان آزادی برای شهروند  هر  حق  شهروندی حقوق منشور 

 ابزار  از  استفاده با  اطالعات  و  نظرات با  ارتباط و  انتشار، دریافت، جستجو، حق  شهروندان به منشور 

 است.  نشده اجرا  کنون  تا  البته که  نماید  یم اعطا  ارتبایط
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" "ی   یا  و  میل امنیت یا  کشور   علیه جراییم به متهم که  افرادی محاکمه برای قانون   اسالم به حرمت 

 کند   یم محدود  بشدت را  مطبوعات آزادی و  سخن  آزادی حاکمیت . است گرفته  نظر  در  تمهیدای   اند  شده

 به مربوط مشکالت یا  حاکمیت مستقیما   که  کند   یم استفاده افرادی محاکمه و  ارعاب برای قانون از  و 

وی به را  معمویل  شهروندان که  کند   یم استفاده آن برای یا  و  دهند، یم قرار  انتقاد  مورد  را  بشر  حقوق  از  پبر

د  حاکمیت اخالق   اصول ضیر   و  بشر  حقوق  مدافعیر   محاکمه و  بازپریس  در  حاکمیت شکست . برانگبر 
  معب 

 است.  شده ها  ازمانس و  اجتماعات آزادی حوزه در  عمیل های محدودیت به منجر   طلب صلح

 

  رسیم مذهب یا  ،رهب   حاکمیت،  نظام به عام مالء در  انتقاد  اجازه افراد  به مسئول مقامات  : سخن آزادی

وهای . اند  نداده   کسای    همچنیر   و  کنند   یم نقض را  ها   محدودیت این که  افرادی قضاییه قوه و  امنیت   نبر

  گزارش  . کند   یم تنبیه دهند  یم قرار  انتقاد  رد مو  را  مجلس نمایندگان و  دولت اعضای جمهور، رئیس که

ماه  کشور   در  بیان آزادی " ننشاند  فرو " برای حکومت های تالش که  ساخت خاطرنشان ملل سازمان تبر

 دارد.  ادامه همچنان

 

 قبیل از  جراییم با  را  افراد  اغلب  و  دارد  نظر  زیر  را  شهروندان ارتباطات  و  ها   جنبش جلسات، حاکمیت

 سایر  و  ها  ایمیل ها، نامه  ذکر  دادگاه، به شده ارائه  شواهد  و  کند   یم محاکمه نظام به توهیر   و  میل  امنیت

 بعیص   مشاهده یا  نظرات بیان بخاطر  را  افراد  مسئول مقامات . است افراد  این علت   و  خصویص اتباطات

 کنند.   یم مجازات یا  بازداشت جامعه  اخالق   قوانیر   نقض عنوان تحت تصاویر 

 

از  شهر  شورای سابق  عضو  حاجت   مهدی ،۹۸ اسفند  در   مورد  در  حاکمیت پاسخ از  انتقاد  بخاطر  شبر

ش در  که  ۱۹ کووید   شیوع  شد.   دستگبر  نمود  منتشر  توئیب 

 

نگاران گزارش  بر  بنا    عری   سهیل مادر   مظلوم، فرنگیس قضای   مسئولیر  ۹۹ ماه تبر  در  مرز، بدون خب 

  امنیت علیه توطئه و  جلسات "برگزاری بخاطر  را  او  آبانماه در  و  نمودند  دستگبر  را  زندای   فتوژورنالیست

، ضد  تبلیغ و  میل"  محکوم حبس ماه ۸۱ به بود  پشش برای او  های فعالیت نتیجه ظاهرا  که  حکومت 
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 بوده محبوس زندان در  بیان آزادی موارد  سایر  و   مقدسات به توهیر   اتهام به ۹۲ سال از  ی  ا عر ا . نمودند 

 نمودند.  منتقل انفرادی سلول به را  پشش اوین مسئولیر   آبانماه، در  مظلوم  خانم گفته  به . است 

 

  در  شدند  رهب   استعفای خواهان ای مهنا یط که  زاد  نوری محمد  و  جمایل زهرا  جمله  از  متعددی کنشگران

 ماندند.  باق   زندان در  میل"  امنیت علیه "تبای   و   نظام" علیه "تبلیغ جرم به  ۹۸ مرداد  و  خرداد  های ماه

 

 مسئول ،کومتح مطبوعات بر  نظارت هیئت  : آنالین های رسانه جمله از  رسانه، و  مطبوعات آزادی

  رژیم یا  کومتح از  انتقادی مقاله یک انتشار  علت  به اوقات گایه  که  است مطبوعات برای مجوز  صدور 

 یم باطل است سیایس دالیل به شدن زندای   یا  کیفری  اتهامات با  یافراد مجوز   تمدید  عدم بخاطر  یا  و 

  یا  تعطیل مسدود، ع،ممنو  هستند  مقامات  منتقد   بنظرشان که  انتشارای   حاکمیت سال طول در  . شود 

 کردند.   سانسور 

 

ل  یا  و  محدود  بسیار  یا  را  کشور   در  خارخ   های رسانه کار   امکان اسالیم ارشاد  و  فرهنگ وزارت   . کند   یم کنب 

گزاری از  وزارتخانه این   پیشنهادی مطالب عنوان و  خود  سفر  برنامه جزئیات  که  خواهد  یم خارخ   های خب 

 به مجبور  را  آنها  و  است محدود  بسیار  کشور   داخل در  سفر  امکان و  دهند  ارائه ویزا  دریافت از  قبل را  شان

" یک با  کار   کند.   یم داخیل "مبارسر

 

قانوی   خصویص های فرستنده از  تلویزیون و  رادیو  های برنامه پخش اسایس قانون طبق   . است  غبر

  ایران اسالیم جمهوری سیمای و  صدا  طریق  از  را  تلویزیوی   و  رادیوی   های فرستنده تمام انحصار  حاکمیت

 برای اخبار  اصیل منبع که  تلویزیون، رادیو  های برنامه . دارد  دست در  است حکومت   سازمان یک که

یس با  دورافتاده مناطق  در  بخصوص است، شهروندان از  بسیاری نت، به  محدود  دسب   ایدئولوژی اینب 

  حاکمیت کشور،  داخل به گنالسی ورود  هنگام . دهد  یم انعکاس را  حاکمیت  مذهت   اجتمایع و  سیایس

  داشته ادامه همچنان ۸۲ سال از  حداقل روش این  سازد.  یم مواجه پارازیت با  را  ای ماهواره های فرستنده

قانوی   گرچه  ای ماهواره های دیش . است    یم توزی    ع را  آنها  که  کسای    . دارند  حضور  جا  همه در  اما  اند  غبر

 پلیس، . شوند   یم مواجه جریمه با  کنند   یم تعمبر  را  ای ماهواره های دیش یا  کنند،  یم استفاده آنها  از  کنند،
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  مصادره به اقدام مختلف های  دوره در  ،شود  یم صادر  قضاییه قوه سوی از  که  تفتیش حکم از  استفاده با 

 کند.   یم کشور   رسارس  در  خصویص ای ماهواره های دیش

 

  شورای   که  نماید  یم منصوب را  سیما  و  صدا  گذاری  سیاست  سازمان رئیس رهب   اسایس، قانون اساس بر 

 کلیه  اسالیم[ ارشاد  ]و  فرهنگ وزارت . است مجلس و  قضاییه، قوه جمهور،  رئیس نمایندگان از  متشکل

 تشخیص صورت در  و  کند   یم برریس  داخیل توزی    ع از  قبل را  خارخ   چایر  مطالب جمله از  بالقوه تولیدات

 را  کلمای    یا  مطلب بخواهد  آن نویسندگان از  یا  دهد  خیصتش چاپ قابل غبر  را  های   کتاب  است ممکن

 دهند.  تغیبر  دهد  یم تشخیص نامناسب که  عباری   برای

 

 محدود  را  آنها  عملیات شدت به حاکمیت اما  دهند  یم ادامه خود  فعالیت به  چایر  مستقل های رسانه

 سازد.  یم

 

نگاران  انتشار  جرم به نویسنده، و  نگار  روزنامه شهروند   فرهنگیان، پیمان که  دادند   گزارش  مرز  بدون خب 

( )پیام روی  نفر  دو  از  بیش گروه  "تشکیل و  حاکمیت ضد  مطالب   انداخی    خطر  به برای سیگنال  گبر

 وکیلش . شد   محکوم نزندا سال ۳۸ به کارگری  جنبش از  پشتیبای   به های   پست با  ارتباط در  میل"  امنیت

 . کرد   خواهد   استیناف تقاضای گوید   یم

 

گزاری تلگرایم کانال  مدیر  و  اجرای   مدیر   جو، حق  حمید  و  حیدری  مسعود  ماه، اردیبهشت در    نیمه خب 

ی "آژانس رسیم  شیوه به را  ۱۹ ید و کو   درمان که  کارتون  یک پست از  پس ( ILNA)  ایلنا  ایران" کار   خب 

ان  و  کردند   انکار  را  کارتون  انتشار  ایلنا  مسئولیر   . شدند  دستگبر  کرد   یم مسخره و   د دا یم نشان مذهت   رهب 

 بازپریس ادامه تا  جو  حق  وضعیت اما  شد  آزاد  وثیقه قرار  با  حیدری . اند  زده دروغیر   اتهام آنها  به گفتند 

ی او  وضعیت هنوز   میالدی سال  پایان تا  ماند؛ معلق  پرونده  است.  نکرده تغیبر

 

  کرد   یم همکاری فردا ایران ماهانه سیایس مجله با  که  نگاری روزنامه کیا،  محب مصطق   ماه، مرداد  در 

  . شد  محکوم  زندان ماه شش به میل" امنیت علیه توطئه  و  جلسات "برگزاری و  نظام" علیه "تبلیغ بخاطر 
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، یمصمی کیوان  ساله سه حکم تهران انقالب دادگاه که  آمد  آن از  بعد  هفته سه وی حکم  ویراستار  بهبهای 

 شد.  زندای   صمییم گزارشها   طبق  آذر  ۲۵ در  . کرد   تأیید  را  فردا ایران

 

، فتوره نادر  مرداد، ۲۸ در    خودش داد، یم گزارش  حاکمیت در  باال  مقامات فساد  از  که  نگاری روزنامه خر

" هادهاین و  مقامات نظام، علیه عمویم افکار  به زدن "دامن جرم  به که  داد  گزارش  توئیب   در    به  حکومت 

 است.  شده محکوم تعلیق   حبس سال سه و  زندان در  حبس سال یک

 

ان حکومت   ماموران : آزار  و  اذیت و  خشونت  سواستفاده، مورد  را  نگاران روزنامه و  ویراستاران، ،نارسر

نت   های رسانه در  که  کسای    حت   دهند  یم  قرار  قانوی   پیگرد  و  توقیف   بخاطر  نبر    کنند   یم  فعالیت اینب 

ند  یم قرار   آزار   و  اذیت مورد  شان گزارشها   گبر

 

نگاری نت   نهاد  یک نیست"، جرم "خب   به کند.   یم مستند  را  ایران در  مطبوعات آزادی عدم که  است اینب 

 نسبت که  اند  شده زندای    ۹۹ آبانماه از  نگار  روزنامه شهروند  یا  نگار  روزنامه ۷۸ حداقل نهاد، این گزارش

ی افزایش ۹۸ سال به  است.  داشته چشمگبر

 

اضات پوشش  سانسور  برای تالش جهت در  مسئول، مقامات  انتقال به نسبت شهروندان ارعاب و  اعب 

ی پوشش موضوعات، این باره در  اخبار   ممنوع الملیل  بیر   و  میل های رسانه خروخ   از  را  تظاهرات  خب 

ی، مرضیه رسیده، گزارشها   طبق   . نمودند  ق نگار   روزنامه امبر   آذر  در  وی است.  شده  آزاد  بازداشت از   رسر

ی پوشش بخاطر  ۹۸ اضات خب   )حکم زندان سال پنج به میل امنیت به مربوط مسائل اتهام به کارگری  اعب 

به ۱۴۸ و  زندان سال ۱۰ اصیل  شد.  محکوم  بود(  شالق ض 

 

 که  اطالعای   اشاعه اما  است کرده  ممنوع را  کومت  ح سانسور  قانون،  : محتوی محدودیت یا  سانسور 

 که  مطالت   انتشار  حاکمیت سال، طول در  . است  کرده  ممنوع نبر   داند  یم "مخرب" آنرا  حاکمیت

 مخالفت رخدادها  رسیم های نگرش و  نظرات نقطه  با  یا  داد  یم قرار  انتقاد  مورد  را  رسیم های فعالیت
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 به انتقاد  ها، اقلیت وضعیت زنان، حقوق بحث شامل "مخرب" اطالعات . داد  قرار  سانسور  مورد  کرد  یم

 شد.  یم زندانیان با  بدرفتاری به ای اشاره هرگونه و  حکومت، در  فساد 

 

ی از  ترساندن و  ارعاب با  را  نگاران روزنامه معمول بطور   رسیم مقامات  به وادار  شدن زندای   و  دستگبر

  نظارت هیئت به را  ها  روزنامه علیه خود  کیفری  شکایات باغل  حکومت   مقامات . نمودند  سانسوری- خود

ه مطالب و  ها  رسانه محتوای تنظیم مسئول که   دادند  ارائه مطبوعات بر    به را  شکایای   چنیر   و  است منتشر

 . دهد  یم ارجاع جریمه و  انتشار، تعلیق  احتمایل، بسی    قبیل از  بعدی برخوردهای برای مطبوعات دادگاه

ها  ایران، بشر  حقوق د اسنا مرکز  گفته  به   آژانس توسط ابتدا  شود   یم داده پوشش که  اخباری نوع و  رسخب 

ی  گزارش  باید  مختلف های رسانه خروخ   که  عناویت   سپس و  شود  یم تعییر   )ایرنا(  اسالیم جمهوری خب 

 شود.  یم داده آنها  به کنند   تنظیم آن مبنای بر  را  خود 

 

نت، شدن بسته آن یر  در  و  ۹۸ آبانماه اضاتب  اع ر د ( House Freedom)  آزادی خانه گزارش  طبق   اینب 

  بر  مبت   ارشاد  وزارت و  اطالعات وزارت از  رسیم دستورالعمل ها  رسانه و  نگاران روزنامه
 

  پوشش چگونگ

ی اض به مربوط خب   از  انحراف صورت در  را  نگاران روزنامه ها  وزارتخانه این . نمودند  دریافت ها  اعب 

  که  بود  آن خواهان مزبور  یاه دستورالعمل نمودند.  کیفری  محاکمه به تهدید   رسیم دستورالعمل

اض اضات که  شود  داده نشان باید  و  باشد  اخبار" خط"رس  نباید  ها  اعب    خشونت شدت و  است مدی    اعب 

 شود.  داده نشان حداقل به باید 

 

ی پلیس رئیس مجید، وحید  فرمانده ،۱۹  ید و کو   شیوع افزایش هنگام  در  شود، یم نامیده ا""فت که  سایب 

ش  با  ارتباط   ماه در  . نمود  اعالم را  آنالین" شایعات با  "مقابله بنام کارگرویه  استقرار  ویروس، گسب 

" "شایعه بخاطر  را  نفر  ۳۶۰۰ مسئولیر   گفت  ارتش سخنگوی فروردین   ۱۹ ید و کو   باره در  آنالین پراکت 

 نداد.  ارائه "شایعه" از  مسئولیر   ر منظو  نمودن  مشخص برای دستورالعمیل هیچ وی کردند.   دستگبر 

 

ا  و  تهمت قوانیر   ا  و  تهمت قوانیر   از  معمول بطور  حاکمیت  : افب   امنیت به اشاره با  یا  و  کرد   استفاده افب 

ا، شخیص، توهیر   حاوی ای شده منتشر   مطلب اگر  قانون، طبق  . کرد   رسکوب را  انتقادها  میل   اظهارات افب 
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یه همان در  ماه یک ظرف که  دارد  را  حق  این قرارگرفته اهانت مورد  فرد  باشد، انتقاد  یا  دروغ   پاسخ نشر

" قانون طبق  . دهد  ا" یا  "توهیر   هنگام خارخ   رسیم مقامات  یا  حاکمیت، نمایندگان حاکمیت، علیه "افب 

 محسوب سیایس جرایم حکومت، براندازی نه و   تغیبر  قصد  به دروغ" "انتشار  و  کشور،  در  شان اقامت

ند   یم قرار   بازداشت روند  و  خاص محاکمات مشمول و  شوند  یم  حاکمیت . .ث( ۱ بخش  به کنید   )نگاه گبر

 های رسانه خروخ   در  که  نمود  اشاره عبارای   به اغلب اما  گذاشت،  اجرا  به سال طول تمام در  را  قانون این

نت   سکوهای یا  مختلف   جرایم با  افراد  محکومیت و  دادگاه روند  بازداشت،  بخاطر  حاکمیت از  آنها  در  اینب 

 شکایت از  سپ ،۹۸ بهمن در  نگاران روزنامه از  محافظت کمیته  گفته  به  . بود  شده انتقاد  میل  امنیت

کت  نمود.  محاکمه  کردن"  "بدنام اتهام به را  یخب   وبسایت سه رسدببر   تهران در   دادگایه ، گاز   دولت    رسر

 

  میل امنیت حفظ قوانیر   به اشاره با  متوایل بطور   مقامات شد، ذکر  فوق در  که  همانطور   : میل  امنیت

 شدند.  مانع را  مقامات  و  حکومت   های سیاست از  انتقاد  یا  و  کردند   تنبیه  یا  را  حاکمیت منتقدین

 

  نگار  روزنامه تهران در  انقالب دادگاه یک ،۹۹ شهریور  ۱۲ در  نگاران امهروزن از  پشتیبای   کمیته  گزارش  بر  بنا 

 از  استفاده منع سال دو  و  نگاری روزنامه فعالیت منع سال دو  و  حبس سال چهار  به را  مساعد  محمد 

 بخاطر  میل"  امنیت  علیه "تبای   دادستان سوی از  مساعد  جرم  . نمود  محکوم ارتبایط وسایل هرگونه

نت   پست شامل که  بود  ۹۸ سال در  وی های فعالیت نت حاکمیت که  بود  دورای   در  اینب    طور  به را  اینب 

 بود.  بسته کامل

 

نت  آزادی  اینب 

 

نت سیستم که  هستند  اصیل نهاد  دو  فناوری و  مخابرات وزارت و  اطالعات و  فرهنگ وزارت   مطالب و  اینب 

نت خروج و  ورود  ترافیک و  دارند  دست در  منحثصا  را  شده منتشر  ل  کشور   خارج و  داخل به اینب   یم کنب 

ل  و  نظارت مسئول است رهب   دفب   از  بخیسر  که  مجازی فضای عایل شورای   . کنند    سیستم  و  محتوی کنب 

 اعتقادات و  نظرات بیان با  ارتباط در  تشخیص قابل خصویص اطالعات حاکمیت . است  مجازی فضای

 کند.   یم آوری جمع را  افراد  ایدئولوژیک یا  مذهت   یایس،س طلبانه صلح
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  محمد  ارتباطات، فناوری و  اطالعات وزیر  است؛ ممنوع ان یر  وی و  شکن فیلب   از  استفاده قانون طبق 

شکن از  استفاده که  است گفته  مطبوعای   مصاحبه در  جهریم آذری جواد  قانوی   فیلب   است.  غبر

 

نت   خدمات  دهندگان ارائه تمام باید  اسالیم ارشاد  و  فرهنگ وزارت   صاحبان کلیه  حاکمیت . کند   تأیید  را  اینب 

 آن )به تخلف موارد  محتوای تعییر   سیونیکم  نهاد  در  ثبت به ملزم را  کشور   در  ها  بالگ و  ها  وبسایت

مجاز  های وبسایت تعییر   مسئول کمیته   گفته  نبر   مبر  آ توهیر   محتوای تعییر   مسئول  کمیته  یا  و  غبر

 وزارت شامل نهادها  این . است سانسور  معیار  تعییر   برای حکومت   نهاد   واقع در  که  نماید  یم شود(  یم

 تهران عمویم دادستای   دفب   و  اطالعات، وزارت ارتباطات،  فناوری و  اطالعات وزارت ارشاد، و  فرهنگ

 شود.  یم

 

نت از  استفاده ارتباطات فناوری و  اطالعات وزارت مقررات  ها  نت کافه  و  ها  خانواده  برای را  پررسعت اینب 

 کند.   یم ممنوع

 

یس حاکمیت نت به دسب  اضات دوران در  کند.   یم مختل و  محدود  را  جهای   اینب    یک تقریبا  ۹۸ آبانماه اعب 

یس کامل  بطور  هفته نت به دسب   و  حول دیماه، ۱۸ روز  در  دوباره حکومت ،گزارشها   طبق   . شد   قطع اینب 

اضات، آغاز  روز  چهلمیر   حوش نت رسعت اعب    های  سازمان و  ها  رسانه گزارش  در  که  داد  کاهش  را  اینب 

دولت    فناوری و  اطالعات وزارت  . است بوده قربانیان یادبود  مراسم با  همزمان امر  این شد  یادآوری غبر

 کند.   یم انکار  را  دیماه در  نتاینب   بسی    بر  مبت   یگزارشها  ارتباطات

 

یس امر  مسئولیر   ی مستقل های سایت به دسب   ارتبایط سکوهای و  اجتمایع های رسانه از  تعدادی و  خب 

ل  را  افراد  خصویص  آنالین ارتباطات بست، بودند  نظام منتقد  که  سانسور  را  آنالین مطالب و  کرد   یم کنب 

 کردند.   یم ودسانسوریخ آنالین مطالب در  ها  گروه  و  افراد  . نمود  یم
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ینگ  سیستم یک امر  مسئولیر   آزادی"، "خانه گزارشها   طبق    یک تواند  یم که  بردند  بکار  مرکزی فیلب 

نت   خدمات دهندگان ارائه  . ببندد  شبکه کل  در  ساعت  چند  ظرف را  وبسایت   از  استفاده به مجبور  را  اینب 

ان ارسال تا  میکند  فرکانسهای   ل  را  اطالعات حجم  و  مبر   از  بازدید  ترافیک باید  اینصورت غبر  در  ،کند   کنب 

ینگ های جعبه مسبر  از  را  ها  وبسایت کت تولیدی فیلب   . کنند   مخابره کشور   داخل افزار  نرم های رسر

 

 "خانه  . دهد  یم ادامه است، معروف "شما" به که  اطالعات، میل شبکه اجرای  به همچنان حاکمیت

نت با  ارتباط  رسعت که  سازد  یم قادر  را  حاکمیت  شبکه  این گوید   یم  "شما" توصیف در  آزادی"   اینب 

نت از  را  شبکه دهد، کاهش  سیایس حساس های زمان در  را  خارخ   شکن کار   و  کند   قطع  جهای   اینب    ها  فیلب 

بان که  های   وبسایت از  تعدادی آزادی" "خانه توصیف طبق  . سازد  مختل را   جمله از  دارند  داخیل مبر 

 زیرساخت از  استفاده با  ها  بیمارستان شبکه و  کشور،  داخل گبر  پیام های اپلیکیشن آنالین، بانگ خدمات

  در  جهای   ارتباط ترافیک همزمان اما  کنند؛  حفظ را  خود  آنالین ارتباط توانستند  یم اطالعات میل شبکه

اضات دوران  بود.  قطع ۹۸ آبانماه اعب 

 

یس امر  مسئولیر     و   الملیل بیر   اخبار  که  آنهای   بخصوص د،نمو  محدود  را  وبسایت هزار  دهها  به دسب 

 و  اقلیت، مذهت   و  قویم های گروه  سیایس، مخالفیر    های وبسایت دهند، یم ارائه اطالعای   خدمات

 بستند؛ را  توئیب   و  یوتیوب، بوک، فیس جمله از  رسان، پیام ابزارهای آنها  . بشر  حقوق مدافع های سازمان

 دوران در  که مادایم و  کنند   استفاده توئیب   از  توانستند  یم کمیتحا  به منتسب نهادهای و  افراد  اگرچه

اضات یس آبانماه اعب  نت به دسب   بنام های   حساب توئیب   بود، بسته کشور   افراد  بیشب   برای جهای   اینب 

، جمهور  رئیس ای، خامنه رهب    به وابسته نهادهای و  افراد  سایر  و  ظریف، خارجه امور  وزیر  روحای 

ین با  مخالفت صورت در  آزادی" "خانه گفته   به . بود  فعال حاکمیت   یا  و  اسالم، باره در  نظام دکب 

ی مطالب  . شوند  یم بسته ها  وبسایت حاکمیت، الملیل  بیر   و  میل های سیاست با  مخالفت  که  خب 

 شوند.  یم سانسور  اغلب دهند  یم پوشش را  حکومت   نهادهای سیایس اختالفات

 

  مطالب مسئول که  عمویم دادستان پیشیر   معاون جاویدنیا، جواد  امضای به ای نامه ،۹۸ مهرماه در 

نت   خدمات  دهندگان ارائه به بود  کیفری  محتوای مصادیق  تعییر    کمیته  دببر  و  مجازی فضای   فرستاده اینب 
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 در  . ببندند  زودتر  هچ  هر  را  استور" پیل "گوگل و  اندروید  رسیم استور" "اپ  بود  خواسته آنها  از  که  شد 

  ۷۴۹ ماده مبنای "بر  را  خود  تصمیمات مجرمانه محتوای مصادیق   تعییر   کمیته  بود  شده اظهار  نامه این

 دهندگان ارائه تمام ۷۴۹ ماده . است  کرده  اتخاذ  ای" رایانه جرایم با  ارتباط در  اسالیم کیفری  قانون

نت   خدمات  خوانده مجرمانه محتوای آنرا  مذکور  کمیته  که  اند د  یم محتوای   هر  نمودن فیلب   به ملزم را  اینب 

کت فعالیت به بخشیدن پایان به  منجر  ماده این اجرای برابر  در  مقاومت . است    خدمات دهنده ارائه رسر

نت    شود.  یم نقدی جریمه موارد  برخ   در  و  اینب 

 

، نهادهای ی شورای جمله از  حکومت  ی، پلیس بسیج، سایب  ی  ارتش و  سایب   توسط معلوم قرار  از  که  سایب 

ل  اسالیم انقالب پاسداران سپاه  دارند، نظارت میل امنیت به نسبت ادعای   تهدیدهای بر  شوند، یم کنب 

  و  ها  وبسایت در  فعال شهروندان  بخصوص نهادها  این . نمایند  یم مقابله آنها  با  و  کنند   یم شناسای   را  آنها 

، بوک، فیس تلگرام، قبیل از  ممنوعه اجتمایع های شبکه   قرار  هدف مورد  را  فلیکر  و  یوتیوب، توئیب 

 اجتمایع حساس مسایل باره در  یا  دهند  یم قرار  انتقاد  مورد  را  حاکمیت که  افرادی گزارشها   طبق  و  دهند  یم

 دهند.  یم قرار  آزار  و  اذیت مورد   کنند   یم نظر  اظهار 

 

 شکن فیلب   از  استفاده با  البته ماند، مسدود  سال  طول در  همچنان تلگرام رسان پیام محبوب اپلیکیشن

یس قابل  بود.  دسب 

 

اضات دوران  در  آزادی"، "خانه گفته  به  خطوط هواپیمای به نظایم شلیک حادثه از   پس مردم اعب 

، الملیل بیر   نت قطع در  فاحش اختاالت تهران[، آسمان ]در  ۷۵۲ اس یر  پرواز  اوکرائیت    . شد  مشاهده اینب 

یس  شد.  اختالل دچار  روزها  این در  نبر   واتزاپ رسان پیام اپلیکیشن به دسب 

 

 که  بطوری داد  قرار  تأثبر   تحت را  کشور   دیتای[ انتقال ]سیستم شبکه، در  فراوای   های  اخالل ،۹۸ بهمن در 

ی مرکز  یک به حمله بخاطر   کرد   ادعا  اطالعات وزارت  و  است بوده ( DDoS) رسویس توزی    ع از  جلوگبر

 نشد.  داده قرار  کیس  اختیار  در  ادعا  این تأیید  برای اطالعای   البته شد؛ اعالم کشور   از  خارج آن رسچشمه
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ی بحبوحه در  اسفند، اواخر  در  یس که  نمودند  تأیید  ها  گزارش  ،۱۹ کووید   شیوع با  درگبر   به دسب 

  انسداد  برای که  بود  شده  استفاده رویسر  همان از  کار   این برای و  است شده  مسدود  فاریس ویکیپدیای

 نکردند.  نظری اظهار  هیچ رخداد  این باره در  کشوری  مسئولیر   البته بود؛ شده استفاده  بوک فیس و  تلگرام

 

ماه در    خوزستان، استان در  اقتصادی بحران ادامه و  حاکمیت خارخ   سیاست  علیه تظاهرات یر  در  ،۹۹ تبر

ی اخالل نت کاربران  که  هنگایم ماه، همان . شد  گزارش  شبکه در  بیشب    های  هشتگ از  ادهاستف با  اینب 

کت سه اعدام حکم ضد  بر  اجتمایع های رسانه در  مختلف اضات در  کننده  رسر  خود  نظرات ۹۸ سال اعب 

 شد.  گزارش  شبکه در  اختالل ساعت سه  مدت نمودند  یم اعالم را 

 

 بر  مبت   داد  گزاریسر   آبان ماه در  شود  یم اداره ایران از  و  است فناوری اخبار  حاوی که  پیوست وبسایت

 برای مخصوص دادگایه های شعبه ایجاد  بر  مبت   حکیم تهران قضاییه  قوه رئیس ماه مهر  در  آنکه

  برای ها  دادگاه به دستورالعمل حاوی حکم این . است نموده صادر  مجازی فضای مشاغل های پرونده

قانوی   محتوای محور"-کاربر  افزارهای "نرم از  که  بود  کاربرای    مهمحاک  اینکه تا  نمایند، یم  منتشر  غبر

 باشد.  نظر  مورد  شوند  یم منتشر  آنها  در  مطالب این که  فناوری سکوهای صاحبان

 

  مدیرکل تهران، انقالب دادگاه ۲۸ شعبه قایص   مقیسه، محمد  قایص   آبان اوایل در  حکم، این خالف بر 

  علیه  "تبلیغ و  مبتذل" محتوای "انتشار  فساد"، به "تشویق  جرم به را  مقدم شکوری جواد  محمد  ،اتآپار 

 که  بود  شده گذاشته  سکو  آن در  ویدیوی   ۹۸ سال در  زیرا  کرد   محکوم زندان سال ۱۲ به ا مجموع نظام"

 تقاضای مقدم شکوری  . اند  آمده دنیا  به چطور  دانند  یم آنها  آیا  کرد   یم سؤال  تهرای   کودکان  از  گزارشگر 

 شد.  آزاد  وثیقه  قرار  با  و  کرد   استیناف

 

 در  . شوند  یم بازداشت همچنان آنالین نگاران روزنامه و  اجتمایع های رسانه کاربران  ها، نویس وبالگ

ازی، معیر   احمد  ،۹۹ اردیبهشت   غیاب در  که  دادند  گزارش  شاهرخ   شبنم همشش و  بوکس، قهرمان شبر

 هایشان پست با  ارتباط در  مستهجن" و  مبتذل محتوای "انتشار  و  نظام"، علیه غ"تبلی  های جرم به آنها 

 شدند.  محکوم زندان سال ۱۶ به اجتمایع های رسانه در 
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ی پلیس ماه، اردیبهشت در  ضا  دستگبر  پارکور  ورزش  عملیات ضمن را  گمنام  زی   و  جالپلق   علبر

 رسانه  در   را  گمنام  زن و   خود  کشیدن  آغوش در  های عکس جالپلق   زیرا  کرد   تایید  منکرات" "اشاعهبدلیل

  طبق  و  آزاد  بعدا  جاپلق    بود.  کرده  متتشر  گرفت،  قرار  مردم  شدید  استقبال مورد  که  اجتمایع، های

  دست در  اطالیع هیچ است نشده مشخص نامش که  زی   وضعیت از  . شد   خارج کشور   از  گزارشها 

 نیست. 

 

  به را  طرفدارانش فراوان، های نوآفریت   پشتیبای   با  و  دیجیتایل  تبلیغای   ابزارهای از  استفاده با  حاکمیت

،  قاسم مرگ یر  در  . کند   یم تشویق  نوییس بالگ  حساب تعدادی دی ماه در  قدس، سپاه فرمانده سلیمای 

ی  و  سخت" "انتقام قبیل از  های شتگه از  استفاده  با  دارند  قرار  ایران در  کردند   یم ادعا  که  توئیب 

ی فعالیت سلیمای   از  تصاویری  نمودند.  آغاز  را  خود  توئیب 

 

  رخدادهای
 
 آکادمیک  آزادی و  فرهنگ

 

  . کند   یم محدود  را  عایل آموزش مؤسسات استقالل و  آکادمیک آزادی ای مالحظه قابل بطور  حاکمیت

  دانشجویان کردن  زندای   و  دانشجوی   های سازمان مستقل های فعالیت  منع طریق  از  امر  مسئولیر  

ی دانشگاه، کارکنان  اخراج کنشگر،   فعالیت بخاطر  آنها  تحصیل ادامه و  دانشجویان نام ثبت از  جلوگبر

، یا  سیایس  محیط سیستماتیک بطور  انسای   علوم و  شنایس جامعه دروس نمودن محدود  و  مذهت 

 دهند.  یم قرار  هدف مورد  سیایس و  ایعاجتم های فعالیت رسکوب برای را  ها  دانشگاه

 

  و  ها  دانشگاه طریق  از  که   آنهای   و  کنند   یم منع دانشگایه تحصیل ادامه از  را   بهای   دانشجویان مسئولیر  

  و  دهند  یم قرار  آزار  و   اذیت مورد  رسانند  یم انجام به را  خود  عالیه تحصیالت بهای   آنالین مؤسسات

 دهند.  نیم قرار  تأیید  مورد  را  آنها  مدارک
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ی های نمایشگاه و  تئاتر  موزیک، سینماها،  حاکمیت ل  را  هب   تلق   به که  نهادهای   تولید  و  کند   یم کنب 

  آنها  گمان  به که  های   فیلم حاکمیت . کنند   یم سانسور  باشد  کرده  نقض را  اسالیم های ارزش امر  مسئولیر  

، غبر  رفتار  ،زنان حقوق با  ارتباط در  اسالیم غبر  های ایده سکوالریسم، محتوای  از  استفاده سوء اخالق 

 کند.   یم سانسور  باشد، الکل به اعتیاد  یا  خشونت مخدر، مواد 

 

 که  اسالیم، ارشاد  و  فرهنگ وزارت در  فیلم برریس شورای عضو  ۹ ایران، بشر  حقوق اسناد  مرکز  طبق 

، کارگردانان   روحانیون، شامل  تمام محتوای باید  است  آکادمیک افراد  و  مجلس، قبیل نمایندگان پیشیر 

   نمایش از  قبل را  الزم مجوزهای تمام اگر  حت   . کنند   تأیید  نمایش از  قبل دوباره و  تولید  از  قبل را  ها  فیلم

 بماند.  محروم نمایش از  خودرسانه بطور  مزبور  فیلم است ممکن هنوز  کنند،  دریافت

 

دولت   های سازمان ،۹۸ سال ماه  اسفند  در    برای را  اف رسول محمد  امر  مسئولیر   که  دادند  گزارش  غبر

  زندان به را  خود  کرونا   بخاطر  داد  مشورت وی به وکیلش البته خواندند، فرا  زندان سال یک گذراندن

 هایش فیلم محتوای برای  اف رسول که  داد  گزارش  ،۹۸ خرداد  در  ایران بشر  حقوق  کمپیر    . ندهد  تحویل

  بر  بیشب   دادگاه در  او  علیه وارده اماتاته اف، رسول گفته  به  . است شده  محکوم  زندان سال یک به

  سال از  . داد  یم قرار  برریس مورد  را  یتئبها  مذهب بر  حاکمیت فشار  وی که  بود  متمرکز  فیلیم محتوای

 مشابه . دهند  نیم او  به فیلم ساخی    اجازه و  اند  کرده  الخروج ممنوع را  اف رسول امر  مسئولیر   ،۹۶

  اسالیم" جمهوری  علیه "تبلیغ اتهام به ۸۹ سال از  که  سینماست کارگردان  پنایه جعفر  او، وضعیت

 است.  شده الخروج ممنوع

 

 "هوی و  خارخ   موسیق   امر  مسئولیر   . کنند   یم  تقبیح را  مدارس در  موسیق   آموزش همچنان مقامات

  را  موسیق   کنندگان  توزی    ع و  موسیقیدانان همچنان پلیس و  داند  یم آمبر   توهیر   مذهت   نظر  از  را  متال"

  ها، آهنگ شعر  رسما  باید  فرهنگ وزارت . کند   یم رسکوب را  زیرزمیت   های کنشت  و  کند   یم بر دستگ

 از  بسیاری اگرچه بداند؛ جامعه اخالق   های ارزش مناسب و  کند   تأیید  را  ها  آلبوم جلد  طرح و  موزیک،

ون مجوزهای   چنیر   بدون های   آلبوم زیرزمیت   موسیق   های گروه  اند.  داده ببر
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" "فساد  اتهام به را  رجبیان مهدی امر  مسئولیر   ،۹۹  ماه مرداد  در  گزارشها   بر  بنا    توزی    ع با  ارتباط در  اخالق 

مند  زنان با   که  ویدیوی   موزیک و  آلبوم   بخاطر  رجبیان . نمودند  دستگبر  بود  کرده  کار   رقصنده و  موسیق   هب 

ی آثار   است.  شده  دستگبر  گذشته  در  دیگر  بار  دو  حداقل خود  هب 

 

   آمیر   مسالمت های انجمن و  تجمعات یآزاد ب. 

 

 کند.   یم محدود  را  آمبر   مسالمت های انجمن فعالیت و  تجمعات آزادی شدیدی بطور  حاکمیت

 

 طلبانه  صلح تجمعات آزادی

 

  اسالم مبای   مخل آنکه "مگر  است داده را  مسلح غبر  افراد  تظاهرات و  تجمعات اجازه اسایس قانون

ی برای  . باشند"   کرده  محدود  را  حق  این حاکمیت داند، یم نظام ضد  را  آن که  های   فعالیت از  جلوگبر

ای   و  عمویم های رسگریم قبیل از  تجمعای   و  است اضات  و  ها  نشست ها، سخب    دانشجویان، و  زنان اعب 

اضات اقلیت، مذهت   های گروه  مراسم و  جلسات  ممراس  آنالین، های شبکه و  تجمعات کارگری،  اعب 

، ل  نزدیک از  را  جمعه نماز  تجمعات و  تدفیر   کند.   یم کنب 

 

 که  بطوری کند   یم اعمال تجمعات مجوز  برای قوانیت   خودرسانه بطور  حاکمیت کنشگرایان،  گفته  به بنا 

 محسوب نظام منتقدین  بعنوان که  های   گروه  اما  شوند، یم مواجه مشکیل هیچ  با  ندرت به رژیم طرفداران

 مواجهند.  آزار  و  اذیت  با  باشند  کرده  صادر  امر  مسئولیر   را  مجوزهایشان  اینکه از  ضفنظر  شوند  یم

 

اضات  و  یافت، ادامه گذشته  سال طول تمام در  اقتصادی مدیریت سوء و  حاکمیت فساد  علیه اعب 

اضات  ملل، سازمان نماینده رحمان، . بود  پابرجا  همچنان نبر   کشور   در  اجباری حجاب و  کارگری  بخش اعب 

  مقابل در  حد" از  بیش فشار  از  سابقه ی   استفاده با  ارتباط در  "بشدت وی که  داشت اظهار  تبر  ماه در 

اض  نمود.  یادآوری را  تجمع" و  بیان آزادی رسکوب "روند  و  است نگران کشور   در  آمبر   صلح های اعب 
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ضیر   علیه  دی ماه در  فشار  حد  از  بیش استفاده با  ارتباط در 
 با  مخالفت ابراز  یبرا که  شهر   چندین در  معب 

وهای شلیک باره در  تحقیق  مورد  در  حاکمیت برخورد  نحوه   صورت  اوکرائیت   هواپیمای سقوط و  نظایم نبر

  فیلم و  عیت   "شاهدان ملل، سازمان تحقیقات طبق  . کرد   نگرای   اظهار  بخصوص ملل سازمان  گرفت،

وهای ۱۳۹۸  دیماه ۲۲ و  ۲۱ تاری    خ در  که  دادند  نشان ویدیوی   های   بیش فشار  اعمال از  دوباره امنیت    نبر

ضیر   علیه حد  از 
، نوک ای ساچمه گلوله  آتش از  استفاده با  معب    ور آ اشک گاز   و  پالستیگ، گلوله  تبر 

وهای  شدند."  آنها  شدن زخیم و  جسیم  های آسیب موجب ی از  امنیت   نبر  شلیک و   باتوم فلفل،  اسبر

وی رسبسته ایستگاه در  آور  اشک گاز  ضیر   . نمودند  اده استف تهران مب 
 رفی    از  خود  انتخاب به یا  زخیم معب 

ی ترس از  اینکه یا  و  نمودند  نظر  ضف بیمارستان به وهای . نپذیرفتند  ها  بیمارستان در  را  آنها  دستگبر  نبر

ضیر   برخ   و  داشتند  قوی حضور  ها  بیمارستان در  امنیت  
 . نمودند  منتقل ارتیسر  های بیمارستان به را  معب 

ض دانشجویان ب مورد  و  شدند  دستگبر  گزارشها   طبق  نبر   دانشگاه چندین در  معب   . گرفتند   قرار  شتم و  ض 

ی تحقیق  هیچ حاکمیت  است.  نداده انجام ادعاها  این به نسبت معتب 

 

ماه در  ضیر   پراکندن برای تبر
از، و  بهبهان شهرهای در  اقتصادی معب    با  ارتباط در  که  ایران غری    جنوب شبر

کت جرم به مرد   سه اعدام حکم تایید  به مربوط اخبار  اض در  رسر  . بود  نبر   سال اوایل جداگانه  های اعب 

 کرد.   خواهد  برخورد   "قاطعانه" آنها  با  تظاهرات ادامه صورت  در  کرد   خطار ا پلیس

 

ض ۳۰۴ حداقل شدن  کشته  باره در  حاکمیت وهای بدست معب    نکرده تحقیق   هیچ ۹۸ آبان در  امنیت   نبر

 الف(.  . ۱  بخش به کنید   )نگاه است. 

 

 انجمن  آزادی

 

  های اقلیت مذاهب و  اسالیم های سازمان و  سیایس، و  ای حرفه های انجمن سیایس،  احزاب تأسیس

یط است آزاد  اسایس قانون طبق  رسیم   یا  میل، وحدت استقالل، آزادی، مبای   ناقض ها  گروه  این که  بشر

 آزادی حکومت . ندهند   قرار  سؤال مورد   حکومت   نظام اساس بعنوان را  اسالم یا  نباشند، اسالیم معیارهای

ی  و  ها  سازمان  به خودرسانه های خواسته تحمیل ارعاب، تهدید، طریق  از  را  انجمن ان دستگبر   رهب 
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  های محدودیت افزایش به حکومت . ( ۷ بخش به  کنید   )نگاه نماید.  یم محدود  آنها  اعضای و  ها  گروه

 تالش باره در  گفتگو   شامل که  حدی تا  دهد  یم ادامه مدی   های آزادی حدود  مورد  در  دلبخواه و  خودرسانه

 .ت(. ۱ بخش به کنید   )نگاه شود  یم نبر   زیست   محیط های

 

 مذهب  آزادی . ج

 

 زیر:  لینک در  Report Freedom Religious International  خارجه امور  وزارت وبسایت به کنید   نگاه

.https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ 

 

 ی  جابجا آزادی . د 

 

، سفرهای  کشور،  داخل در  شدن جابجا  آزادی قانون طبق    آزاد  وطن به بازگشت و  مهاجرت، خارخ 

 را  حقوق این زنان، و  مهاجرین مورد  در  بخصوص استثنای   موارد  از  بغبر  معمول، بطور  حکومت و  است،

م  است.  شمرده  محب 

 

  از  آزادی از  پس کشور   داخل در  تبعید  شامل اوقات گایه  قضای   احکام   : کشور   داخل در  شدن جابجا 

 به ملزم اغلب زنان  . است  کرده  محدود  را  ها  استان بعیص   به افراد  مسافرت  که  است، بوده زندان

 و  آزار  با  کردند   یم سفر  تنهای   اگر  اینصورت غبر  در  بودند،  سفر  برای همراه یک یا  مرد   قیم یک رسپرست  

 شدند.  یم مواجه اذیت

 

 . بودند  حکومت از  خروج اجازه به ملزم شهروندان تمام خارخ   سفرهای برای  : خارخ   سفرهای

  باید  یا  کشور   از  خروج برای اند، بوده دولت   بورسیه یا  اند  کرده  تحصیل حکومت   هزینه با  که  شهروندای  

 سفرهای حکومت . کردند   یم دریافت حکومت از  موقت مجوز  یا  و  پرداختند  یم را  خود  بورس هزینه

ان برخ   خارخ   ، رهب  ، های اقلیت اعضای مذهت   نمود.  محدود  را  حساس های رشته دانشمندان و  مذهت 

 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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 و  زنان، حقوق و   بشر  حقوق کنشگران  سیایس، مخالفیر   آکادمیک، افراد  نگاران، روزنامه از  بسیاری

مندان   در  ۲۰۲۰ سال طول در  هایشان  پاسپورت و  بودند  کشور   از  الخروخ   ممنوع معرض در  همچنان هب 

 خود  شوهر  از  قبیل اجازه بدون کشور   از  خارج به  سفر  اجازه متأهل زنان . بود  حکومت   مقامات مصادره

 نداشتند. 

 

 اند شده جابجا   کشور   داخل در  که  افرادی با  برخورد  و  وضعیت . ه

 

 است.  نشده دیده مورد  این

 

 پناهندگان  از  حمایت . و 

 

، و  افغانستان پناهندگان با  ارتباط در   امور  در  ملل سازمان عایل کمیساریای  دفب    با  حکومت عراق 

 حکومت پناهندگان، امور  در  ملل سازمان عایل کمیساریای  گزارش  به . است کرده  همکاری پناهندگان

  پناهندگان برای مسئولیر   و  است نموده شناسای   آمایش بنام سیستیم  تحت را  افغان شهروند  ۹۵۱۱۴۲

 به مزبور  های کارت  . اند  نموده فراهم "عمال -فکتو  و "د یا  واقیع پناهندگان عنوان  تحت شناسای   کارت

یس اولیه خدمات به که  دهد  یم را  امکان این پناهندگان  رایب کار   جواز  صدور  امکان باشند، داشته دسب 

ی مقابل در  محافظت   ضامن یک و  سازد، یم فراهم پناهندگان   مبدأ  کشور   به اجباری بازگشت و  دستگبر

 در  سفر  اجازه باید  اسکان محل شده ثبت استان از  خارج  به سفر  برای دارند  آمایش کارت  که  کسای    . است 

ماه، اواسط در  . باشند  داشته دست ایط یارهایمع و  شد  آغاز  آمایش در  دوباره نام ثبت تبر  کارت  تمدید  رسر

 و  رسیم اسناد  بدون همشان  . شد  اعالم بودند  نکرده نام ثبت قبیل دوره چهار  در  که  کسای    برای آمایش

 . کنند   نام ثبت کارت[  گرفی     ]برای توانند  یم گزارش  طبق  داشتند  آمایش کارت  که  های   خانواده اعضای

 و  هستند  معتب   سال یک مدت به فقط آمایش های کارت  که  دادند  گزارش  دولت   غبر  های سازمان منابع

ی بمنظور  که  جای   تا  د و ش  یم تر  سخت تمدید  امکان افزوی   روز  بطور    هزینه کارت  تمدید  از  جلوگبر

بان حکومت شده، ثبت پناهندگان بر  عالوه . شد  یم تحمیل پناهندگان به سنگیت    حدود  در  تعدادی مبر 
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 مدرک  بدون افغان میلیون دو  تا  نیم و  یک حدود  و  ایران یزایو  با  افغان پاسپورت دارای افغان ۴۵۰۰۰۰

بان ایران . بود  شناسای    بود.  نبر   پناهنده  عراق  ۲۸۲۶۸ تعداد  مبر 

 

 گزارش  ها  گروه  دیگر  و  بشر  حقوق بان دیده  : رسزمیر   بدون افراد  و  پناهندگان، مهاجرین، آزار  و  اذیت

 است:  زیر  موارد  شامل که  داده ادامه ها  افغان ز ا بسیاری به نسبت بد  رفتارهای به حکومت که  دادند 

وهای توسط آنها  جسیم آزار  و  اذیت ، نبر  برای اجباری استخدام افغانستان،  به اجباری بازگردندان امنیت 

، غبر  های وضعیت در  بازداشت سوریه، در  جنگ  محل و  نقلیه وسیله هزینه اجباری پرداخت بهداشت 

  جابجا  محدودیت خانواده، از  اجباری جدای   اجباری، کار   افغانستان، به بازگشت های اردوگاه در  اقامت

یس و  کشور،  داخل در  شدن  کار.   به اشتغال یا   تحصیل به محدود  دسب 

 

وهای ،۹۹ اردیبهشت ۱۱ در   را  افغان مهاجر  کارگر   نفره ۵۷ گروه  یک گزارشها   طبق  ایران مرزی امنیت نبر

  به  بازگشت روانه اسلحه تهدید  با  ذولفقار  نزدیگ در  پرخروش رودخانه یک در  بودند  کرده  بازداشت که

ز  گزارش  به . نمودند  افغانستان  موضوع باره در  که  افغانستان  مجلس نمایندگان منابع از  نقل به رویب 

 یک وضعیت باره در  اطالیع هیچ . شدند  غرق حادثه این در  افغان مرد  ۴۵ حداقل اند، کرده  تحقیق 

ک تحقیق   نیست.  دست در  حادثه باره در  افغانستان و  ایران های حکومت مشب 

 

، غبر  های سازمان و  کنشگر   های گروه  گفته  به  : مبدأ  کشور   به بازگرداندن  بطور  کشور   مسئولیر   دولت 

  . کنند   یم افغانستان به  بازگرداندن به تهدید  را  آنها  گایه  و  دستگبر  را  آمایش کارت  بدون های افغان روزمره

 تعداد  ایران ،۹۹ آبان ۳ تا  ۹۸ دی ۱۰ در  میالدی سال آغاز  از  پناهندگان، الملیل بیر   سازمان  گزارش  طبق 

 مدرک بدون های افغان از  دیگر  نفر  ۴۱۶۴۵۰  تعداد  و  فرستاد  پس افغانستان به را  افغان ۲۴۹۸۰۷

  ایران ترک به وادار  فشار  تحت یا  افراد  ینا که  کند   یم ادعا  سازمان این بازگرداند.  ستانافغان به را  شناسای  

 نمودند.  ترک را  ایران کشور   مقامات  یا  پلیس آزار  و  اذیت بخاطر  اینکه یا  و  شدند 

 

یس   به دسب 
 

ایط واجدین برای تمهیدای   قانون  : پناهندگ   دریافت رسر
 

  وضعیت یا  پناهندگ
 

 نظر  در  آوارگ

  اما  دارد، را  پناهندگان از  حمایت تأمیر   سیستم  گزارشها   طبق  حکومت که  حایل عیر   در  . است  هگرفت
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  وضعیت چطور  ایران اینکه مورد  در  اطالیع هیچ ملل سازمان بشر  حقوق عایل کمیساریای
 

 افراد  پناهندگ

، حقوق بان  دیده گزارش  طبق  . ندارد  دست در  کند   یم تعییر   را    از  بسیاری نام ثبت مانع  حکومت بشر

  وضعیت کسب  برای ها  افغان
 

 شد.  پناهندگ

 

ی بخاطر  گذشته  سال ده  ظرف و  اند  نکرده نام ثیت آمایش در  که  های   افغان  خود  وطن در  ها  درگبر

یس از   همچنان اند  کرده  مهاجرت   سیستم به دسب 
 

یس یا  پناهندگ  عایل کمیساریای  در  نام ثبت به دسب 

  از  بسیاری دولت   غبر   های سازمان  گزارش  به . شوند  یم محروم ندهپناه بعنوان ملل سازمان بشر  حقوق

  محل از  که  پناهجو  افراد  این
 

 ترک را  خود  کشور   فشار  تحت که  باورند  این بر  اند  شده رانده خود  زندگ

  محل والیات در  امنیت   وضعیت بخاطر  و  کردند 
 

 اند.  نداشته افغانستان به بازگشت امکان شان زندگ

 

 های محدودیت با  پناهندگان  ملل، سازمان بشر  حقوق عایل کمیساریای  گفته  به  : نشد  جابجا  آزادی

 در  ها  استان برخ   به ورود  برای های   محدودیت و  هستند  مواجه کشور   داخل در  شدن جابجا  برای خایص

 به ورود  جازها آنها  به برگه این کنند.   اقدام عبور  اجازه برگه دریافت برای توانستند  یم افراد  این . دارند  ایران

 دارند.  را  آنها  به آمد  و  رفت اجازه ها  افغان که  دهد  یم های   استان

 

 ]ایران[ حکومت سوی  از  شده صادر  کار   اجازه دارای که  دارند  اشتغال امکان پناهندگای   فقط  : اشتغال

 باشند. 

 

یس امکان ۲۰۲۰ سال در  آمایش کارت  دارندگان  : ابتدای   امکانات به دستیای     خدمات حصیل،ت به دسب 

 و  مادر  بهداشت ،بارداری دوران بهداشت  واکسیناسیون، شامل درمان، و  بهداشت وزارت سوی از  پزشگ

 های بیمه همان توانند  یم آمایش[ ]در  شده نام  ثبت پناهندگان کلیه  . داشتند  خانواده تنظیم و  کودک،

س در  بهداشت    کلینیگ  خدمات و  بیمارستان ر د درمای   پوشش شامل که  بخرند  را  ایرای   شهروندان دسب 

، ویزیت دارو، )تهیه ه(  رادیولوژی، دکب   بشر  حقوق عایل کمیساریای  ،۲۰۲۰ سال طول در  . شود  یم غبر

  رنج خاص های بیماری از  که  هایشان خانواده و  پذیر  آسیب پناهنده ۹۲۰۰۰ تعداد  برای ملل سازمان
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  خودشان پول پرداخت  با  توانند  یم باقیمانده هپناهند جمعیت . نمود  فراهم بهداشت   بیمه  پوشش برند  یم

س در  بیمه خرید  همه[ ]برای سال طول در  نوبت چهار  در  که  بخرند  بیمه  است.  دسب 

 

  در  افغان کودک  ۴۸۰۰۰ از  بیش . دهد  یم مدرسه به رفی    اجازه افغای   کودکان  به که  کرد   ادعا  حکومت

ستان و  دبستان  در  اقامت   قانوی   مدارک  بدون آموز  دانش ۱۳۰۰۰۰ عده این از  که  اند  کرده  نام ثبت دببر

یس برای ها  افغان البته ها، رسانه  گزارش  به بنا  . هستند  ایران   مشکالت با  همچنان تحصیل به دسب 

 مواجهند. 

 

یس امکان مؤثری بطور  ها  استان بیشب   در  پناهندگان اقامت   های محدودیت  از  عمویم، خدمات به  دسب 

 کند.   یم سلب پناهندگان از  را  ها، استان این در  دولت   های خانه قبیل

 

 ملیت  بدون افراد  ز: 

 

ان هیچ   ایران در  که  ملیت بدون یا  و   رسزمیر   بدون افراد  تعداد  از  دقیق   مبر 
 

  دست در  کنند   یم  زندگ

  هویت یا  و  ندارند، هویت   مدرک  یا  است، نشده ثبت آنها  تولد  که  افرادی . نیست 
 

 نامشخص آنها  پناهندگ

 معرض در  افراد  این . دارند  قرار  باالی   بسیار  مخاطره معرض در  خاص رسزمیت   به تعلق  نظر  از  است

  های سازمان به متگ تحصیل و  درمای   خدمات تأمیر   برای و  دارند  قرار  حکومت   متناقض های سیاست

یه،   جانب از  که  رسیم ای  پشتیب یا  عبور  برگه صدور  از  امر  مسئولیر   . هستند  کشور،  داخل در  غالبا  خبر

 کردند.   خودداری است شده گرفته  نظر  در  رسزمیر   بدون افراد  سفر  برای حکومت

 

 مادر  دارای کودکان  به و  شد  عمل وارد  بود  رسیده تصویب به ۹۸ مهر  در  که  قانوی   ،۹۹ ماه خرداد  در 

  ازدواج خارخ   مردان با  که  ایرای   زن شهروندان قبال، . گرفت  تعلق  ایرای   شهروندی ایرای   غبر  پدر  و  ایرای  

 و  فرزندان که  مردان  برخالف کنند،  منتقل کودکانشان  به را  خود  ایرای   تابعیت توانستند  نیم کردند   یم

 نابرابری، این نتیجه در  ها، رسانه گزارش  به بنا  . شدند  یم ایرای   تابعیت دارای اتوماتیک  بطور  همشانشان

  بودند  کرده  ازدواج خارخ   مردان با  که  ایرای   زن ۱۵۰۰۰۰ از  بیش کودک  میلیون یک تا  هزار   ۴۰۰۰۰۰ بیر  
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 مدت  به حداقل  که  کنند   اقدام ایرای   شهروندی برای توانستند  یم زمای   تنها  افراد  این . بودند  ملیت فاقد 

  ایران در  سال ۱۸
 

ایط واجد  خارخ    مردان و  ایرای   زنان کودکان  قانون، این تحت . باشند  کرده  زندگ   رسر

  تقاضای با  باید  مادر  بلکه افتد، نیم اتفاق اتوماتیک بطور  امر  این اما  هستند، ایرای   وندیشهر  دریافت

  ۱۸ از  پس کودکان  . کند   اقدام درخواست این برای مراحل یط و  رسیم
 
 برای خودشان توانند  یم سالگ

 ازدواج رای  ای زنان  با  که  خارخ   مردان . نباشد  حیات  قید  در  مادرشان اگر  حت   کنند   اقدام ملیت اهراز 

 کنند.   دریافت ایران در  قانوی   اقامت توانند  یم اند  کرده

 

 تأیید  از  قبل آنکه بر  مبت   نمودند  یادآوری مربوطه اصالخ  قانون باب در  مالحظای   بشر  حقوق کنشگران

  تأیید  که  است سپاه اطالعای   سازمان و  اطالعات وزارت از  گوایه  دریافت به ملزم متقایص   فرد  شهروندی،

" "مشکل هیچ نند ک ط این ندارد.  وجود  خاص پرونده این برای  امنیت   متقاضیای    تواند  یم مبهم  امنیت   رسر

ایط فاقد  اختیاری و  دلخواه بطور  را  هستند  حکومت منتقد  یا  مخالف والدینشان که  کند.   تلق   رسر

 

کت آزادی  : ۳ بخش  سیاس  مسایل در  رس 

 

گان مجلس اعضای جمهور، رئیس انتخاب  امکان اسایس قانون  شهروندان برای  را  نمایندگان مجلس و  خب 

ط به است، نموده فراهم   ها  کاندیدا  صالحیت  آنکه رسر
 

  نگهبان شورای طرف از  انتخابات از  قبل همگ

د   قرار  تأیید  مورد  و  برریس  از  کاندیداها   صالحیت . است  مستقیم و  همگای   رأی اساس بر  انتخابات  . گبر

د   یم قرار  برریس مورد  مختص، بسیار  موارد  تمام در   اما  اد،آز  های هیئت طرف  ،گزارشها   بر  بنا  . گبر

؛ مسالمت اجتماعات ها؛ رسانه و  بیان آزادی علیه حکومت   های محدودیت   امکان و  ها؛ انجمن آمبر 

 برای شهروندان حق  نبر   انتخابای   های کمپیر    و  اطالعات در  آزادانه شدن  سهیم و  دریافت جستجو،

 ساخت.   محدود  را  انتخابات در  خود  نمایندگان آزادانه انتخاب

 

گان، مجلس  را  رهب   است سال هشت  مدت به مردم سوی از  شده انتخاب روحای   ۸۶ شامل که  خب 

گان مجلس رأی با  ضفا  و  است نظام رئیس واقع در  که  کند   یم انتخاب   شورای  . شود  برکنار  تواند  یم خب 

ایط نگهبان گان، مجلس کاندیداهای  تمام صالحیت و  رسر  بر  را  مجلس انتخابات و  جمهوری، ریاست خب 
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 شامل شورا  . کند   یم برریس شیعه  اسالم به آنها  پایبندی و  نظام به کاندیداها   وفاداری معیارهای اساس

 طرف از  خود  )که قضاییه قوه رئیس سوی از  که  است قضای   عضو  شش و  رهب   منتصب روحای   شش

 کند.   یم تأیید  را  آنها  مجلس و  شوند  یم معرق    است(  شده منصوب رهب  

 

ی تأثبر  از  نظام های سیاست باره در  رهب   علت   تفسبر  که  شوند  یم متذکر  شاهدان   عملکرد  ر ب چشمگبر

 است.  برخوردار  متخب مقامهای

 

اک و  انتخابات  سیاس:  امور  در  اشی 

 

ل  نقش خاطر   به اساسا   : اخبر  انتخابات  صالحیت  تعییر   شامل سیایس، روند  در  نگهبان شورای کننده  کنب 

  اسفند  در  مجلس انتخابات برنده، کاندیداهای  بعیص   رسانه خود  صالحیت رد  و  خاص موارد  برخ   در  افراد 

  که  نفری ۱۴۵۰۰ میان از  آتالنتیک، شورای گفته  به  . نیود  الملیل  بیر   عیارهایم  راساسب همچنان ۹۸ ماه

  کریس  ۲۹۰ از  . نمود  صالحیت رد  را  کاندیدا   ۷۲۹۶ نگهبان شورای بودند، کرده  نام ثبت انتخابات برای

ی انتخابای   رقابت به آنها  ورود  از  و  شدند  صالحیت رد  طلب اصالح کاندیدای  ۲۳۰ مجلس،  . شد   جلوگبر

ده  رسکوب  بخاطر   ناظرین، اعتقاد  به اضات گسب   فضای فقدان و  حکومت، ویس از  ۹۸ دیماه و  آبان  اعب 

 بود.  یافته کاهش  بشدت انتخابات در  مردم حضور  عادالنه و  آزاد  انتخابات

 

 از  نگهبان شورای ،۹۶ سال در  . بود  شده برگزار  ۹۶ سال در  محیل شوراهای و  جمهوری ریاست انتخابات

  رأی . نمود  تأیید  مقام این برای را  شیعه مرد  شش صالحیت جمهوری، ریاست کاندیدای  ۱۶۳۶ میان

 نمودند.  انتخاب جمهور  رئیس بعنوان را  روحای   حسن دوباره دهندگان

 

  مورد  بود  شده  تأسیس  مجلس طرف از  که  ناظران  هیئت طریق  از  محیل شوراهای کاندیداهای  صالحیت

 داشتند  اظهار  قطعیت با  ناظران . شد   متقاضیان از  تعدادی صالحیت رد  به منجر  و  گرفت  قرار  برریس

،  عبدهللا جمله از  طلب اصالح کاندیداهای  تظاهرات بخاطر  قبال  وزیری نشین و  تاجرنیا، عیل  مؤمت 
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 نامزدی اجازه شان سیایس نظرات نقطه بخاطر  و  ادند افت زندان به ۸۶ سال در  انتخابات آمبر   مسالمت

 
 

 نیافتند.  نمایندگ

 

اک و  سیایس احزاب  نظر  در  تمهیدای   سیایس احزاب تشکیل برای اسایس قانون  : سیایس امور  در  اشب 

 در  مندرج  فقیه" "والیت حکومت   نظام به که  دهد  یم مجوز  احزای   به ضفا  کشور   وزارت اما  است گرفته

 بطور  هستند  بند  پای نظام به که  شده ثبت سیایس های سازمان . باشند  داشته باور  اسایس قانون می   

  یک حول آنها  تمرکز  و  هستند  کوچک  بسیار  آنها  بیشب   اما  کنند،  یم فعالیت محدودیت   هیچ بدون عموم

  گونه  هر  با  افراد  و  سیایس احزاب اعضای .  کشور   سطح در  اعضا  بدون و  است فرد 
 

 که  سیایس وابستگ

 همچنان حکومت . هستند  روبرو  شدن زندای   و  خشونت گایه  و  آزار  و  اذیت با  بداند  قبول قابل غبر  رژیم

ی مخالف سیایس حزب و  سازمان  چندین فعالیت از    و  ارعاب آزار، به امنیت   مقامات  . کرد   جلوگبر

ی  داد.   ادامه طلبان اصالح برخ   و   سیایس مخالفیر   دستگبر

 

کت کت برای  : اقلیت های گروه  اعضای و  زنان رسر   جدی موانع با  زنان ،۲۰۲۰ سال در  سیایس امور  در  رسر

، ، قانوی    و  مذهت 
 

 در  که  افرادی و  زنان، به اسایس قانون نگهبان، شورای تعببر  طبق  . بودند  روبرو  فرهنگ

گان، مجلس اعضای  جمهور، رئیس یا  انقالب رهب   عنوان به خدمت اجازه اند  آمده بدنیا  ایران از  خارج  خب 

 دهد.  نیم را  قضات از  بخصویص انواع و  نظام مصلحت  تشخیص مجمع یا  نگهبان، شورای

 

 مانیع هیچ نمود  ا ادع مطبوعای   مصاحبه یک در  کدخدای    عیل نگهبان، شورای سخنگوی ،۹۹ مهر  ۱۹ در 

 ۱۳۷ کلیه  نگهبان شورای  . داشت  نخواهد  وجود   ۱۴۰۰ انتخابات در  زنان جمهوری ریاست نامزدی برای

  در  . نمود  صالحیت رد  بودند  کرده  نام ثبت جمهوری ریاست نامزدی برای ۹۶  سال  انتخابات در  که  زی  

 نامزدی اجازه کاندیداها   تمام درصد  ۶.۳ یعت   زن، ۱۸۰۰۰ حدود   به مجموع در  ،۹۶ سال محیل  انتخابات

 شد.  داده انتخابای   های کریس
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 جمله از  هستند  حکومت   های مقام دارای زن محدودی  تعداد  . هستند  مرد  دولت هیئت وزرای تمام

 بانک آمار  طبق  . خانواده و  زنان امور  در  جمهور  رئیس معاون و  حقوق   امور  در  جمهور  رئیس معاون

،  دهند.  یم تشکیل را  مجلس اعضای درصد  شش زنان جهای 

 

گزاری آذر،  ۱۵ در   معاون مالوردی، شاهیندخت تهران، انقالب دادگاه ۱۵ شعبه  که  داد  گزارش  فارس  خب 

  محکومیت این که  داشت اظهار  فارس . نمود  محکوم زندان ماه ۳۰ به را  زنان امور  در  جمهور  رئیس پیشیر  

  شش و  میل"  امنیت زدن برهم قصد  به محرمانه مطالب و  "اطالعات افشای  بخاطر  حکم سال دو  شامل

 مالوردی که  نمودند  مطرح شاهدان . است  دهبو  ایران" اسالیم جمهوری مقدس نظام  علیه "تبلیغ برای ماه

کت برای زنان حقوق از  سالیان طول در   از  بود، کرده  دفاع  ها  استادیوم در  ورزیسر  مسابقات در  رسر

ان ازدواج منتقدین   فارس . داشت نقش  دیگر  برجسته و  مهم مسایل در  و  بود  سال ۱۵ از  کوچکب    دخب 

 انحراف و  فحشا، "فساد،  تشویق  بخاطر  را  الوردیم نبر   تهران کیفری  دادگاه ۲ شعبه  که  داد  گزارش

  های اتهام حجاب، نق   به دیگران تشویق  یا  اجباری حجاب قانون به نسبت . بود  کرده  محاکمه جنیس"

 وی که  نمود  اعالم مالوردی ، ۹۹ آذر  ۱۵ در  . است شده مطرح مختلف افراد  علیه گذشته  در  مشابیه

 نمود.  خواهد  حکم  این به استیناف درخواست

 

وان  و  داشت، نخواهند  را  جمهور  رئیس یا  کشور   رهب   عنوان به خدمت حق   شیعه از  غبر  دیگر  مذاهب پبر

گان، مجلس عضو  توانند  نیم  در  مجلس کریس  دو  . شوند  مصلحت تشخیص مجمع یا  نگهبان، شورای خب 

، مسیحیان  دست ک کریس  یک  ارمت   و  میان،کلی  برای کریس  یک مسیج، کلدانیان  و  آسوریان برای مشب 

 یا  دولت هیئت در  مسلمای   غبر  هیچ . است شده  گرفته  نظر  در  مجلس در   زرتشتیان برای کریس  یک

 ندارد.  وجود  قضای   عایل ایشور 

 

  شورای و  مجلس بیر   اختالف حل مرجع باالترین نظام، مصلحت تشخیص مجمع ،۱۳۹۷ سال در 

 اصالح را  میل اسالیم شوراهای  انتخابات و  وظایف، تشکیالت، قانون مجلس، مصوبات مورد  در  نگهبان

، های اقلیت شده شناخته حق  و  نمود   محیل انتخابای   نامزدهای معرق   برای اسایس، قانون طبق  مذهت 

  کرد.   تأیید  را 
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 حاکمیت   در  شفافیت عدم و  فساد  : ۴ بخش

 

، فساد  با  مقابله برای  کیفری  های مجازات قانون  را  قوانیر   این حکومت اما  است، گرفته  نظر  در  حکومت 

د، یم بکار  رسانه خود  به وع فساد  موارد  اوقات گایه  گبر   دیگر  زمای   اما  کند   یم مطرح  مقامات علیه مشر

  ،۲۰۲۰ سال در  . دهد  یم قرار  سیایس مخالفیر   یا  منتقد  افراد  مقابل در  سیایس های هانگبر   با  اتهامای  

  بسیاری معمول، روال خدمات انجام برای . دادند  ادامه فساد  به مجازات از  مصون همچنان مقامات

 و  ساخت مجوزهای دریافت برای و  داشتند  را  خود   معمویل کار   از  فراتر  های   انعام یا  رشوه دریافت انتظار 

، ظاهرا  ساز  قانوی   بودند.  رشوه پرداخت به مجبور  عموم بطور  مردم غبر

 

یه های بنیاد ]اقتصادی[ کارشناسان  از  رخ  ب نظر  طبق    اقتصاد  سوم یک تا  چهارم یک از  بیش مذهت   خبر

 یها سازمان نظامیان، و  روحانیون شامل هستند  حکومت خود  از  که  آنهای   . دارند  دست در  را  کشور 

یه" عنوان تحت  قانون طبق   که  کردند   یم اداره را  مالیات از  معاف  اعضای . کنند   یم  یاد  آن از  "خبر

 فساد  به متهم را  بنیادها  این اغلب فساد، با  مبارزه الملیل بیر   های سازمان و  مخالف سیایس های گروه

  علت   بطور  بودجه تصویب  هب ملزم حکومت   نهاد  هیچ اما  نمودند  دریافت مزایا  حکومت  از  بنیادها  . نمودند 

 نیست. 

 

کت ساز، و  ساخت بخش و  معادن،  مخابرات، جمله از  تجاری های فعالیت و  بازرگای   صحنه در    های رسر

  ارتباطات در  قانوی   غبر  فعالیتهای در  اسالیم، انقالب پاسداران سپاه  به وابسته های زیرمجموعه و  متعدد 

کت ساختمای   بخشهای و  معادن  بکار  دست گزارشها   طبق  پاسداران سپاه نهادهای سایر   داشتند.  رسر

، تولیدات قاچاق  افراد  دادند  گزارش  الملیل بیر   و  داخیل مطبوعات . بودند  اولیه مواد  و  مخدر  مواد  داروی 

یس  دولت   قیمت با  خارخ   ارز  به حکومت   وابسته   اختالف از  برداری بهره اجازه آنها  به که  اند  داشته دسب 

 دهد.  یم دولت   ارز  و  آزاد  ارز  قیمت بیر  
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ه ناظران که  بطوری داد  ادامه فساد  علیه خود  تبلیغای   کارزار   به همچنان قضا  دستگاه  : فساد    به را  آن انگبر 

 درآمدهای نمودن جایگزین و  داخیل سیایس های اختالف جمله از  دانند، یم مربوط متعددی عوامل

  قضاییه قوه رئیس درخواست ۱۳۹۷ سال در  انقالب رهب   . موجود  سیایس  های چالش  بخاطر  گمشده

 مورد  اقتصادی میر  مجر  آنها  در  که  داد  قرار  تأیید  مورد  را  انقالب مخصوص های دادگاه تأسیس برای

ند   قرار  محاکمه   محکوم مجازات حداکب   به شوند  یم اقتصاد  زدن" برهم و  "فساد  موجب که  کسای    و  گبر

  مقامات شامل اند،  شده اقتصادی فساد  به متهم که  کسای    مجازات شد   گفته  او  از  نقل به . شوند 

 فقدان بخاطر  را  ها  دادگاه الملل بیر   عفو  سازمان . پذیرد  انجام رسیعب   چه هر  باید  نظایم، افراد  و  حکومت  

 داد.   قرار  انتقاد  مورد   عادالنه محاکمات و  قانوی   روند  کردن  یط بر  مبت   های   ضمانت

 

  ایران درخواست به را  منصوری غالمرضا  قایص   که  دادند  گزارش  رومانیای    مقامات ،۹۹ ماه خرداد  در 

  چند   . شدند  متهم  رشوه دالر  ۵۰۰۰۰۰ از  شبی دریافت به ایران در  دیگر  قایص   چندین و  کردند   دستگبر 

  نقش آن در  که  بردند  آلمان فدرال قضای   دادگاه  به رسیم شکایت مرز  بدون  گزارشگران  آن، از  قبل روز 

  شکایت این در  نمودند.  برجسته  را  ایرای   نگاران روزنامه از  زیادی تعداد  کردن  زندای   و  رسکوب در  منصوری

ی خواستار  آنها    خرداد  ۳۰ تاری    خ در  . برد  یم بش  آلمان در  وی که  بودند  باور  این بر  زیرا  شدند  او  دستگبر

داد  انتظار  در  رومای   در  خود  اقامت محل هتل در   آنکه از  پس منصوری ،۹۹   مقامات توسط ایران به اسب 

 شد.  کشته  و  نمود  پرت پاییر   به را  خود  ششم طبقه از  ظاهرا  بود، رومانیای  

 

ضا  رسمایه، بانک پیشیر   کل  مدیر  اد د گزارش  ایرنا  ماه، مهر  در   با  رویاروی   برای پور،  حیدرآبادی علبر

  طریق  از  اقتصادی نظام در  "اخالل به پور  حیدرآبادی  . شد  بازگردانده ایران به اسپانیا  از  فساد  اتهامات

وع" مال "تحصیل و  امانت" در  خیانت   انقالب هایدادگاه سوم شعبه در  غیای   حکم با  و  شد  متهم نامشر

  ویژه اسالیم
 

  آذر  ۱۴ تاری    خ از  او  . شد   محکوم زندان سال ۱۲ به کشور   اقتصادی نظام در  اخالل به رسیدگ

 است.  بوده زندان در 

 

، طبق   : مایل افشاگری   مجمع نگهبان، شورای اعضای و  دولت هیئت جمله از  حکومت   مقامات قوانیر 

گان مجلس و  نظام، مصلحت تشخیص   بازرسان به خود  ساالنه مایل وضعیت صورت ارئه  به ملزم خب 
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  کرده  اجرا  را  قانون  این مؤثری بطور  حکومت آیا  اینکه مورد  در  کیم  بسیار  اطالعات . هستند  حکومت  

وی قانون این از  مقامات اینکه بر  مبت   اطالعای   و  نیست، دست در  خبر  یا  است  صورت یا  و  اند، کرده  پبر

 نیست.  مردم عموم اختیار  در  خبر  یا  اند  شده گذاشته  عموم اختیار  در  را  خود  مایل های وضعیت

 

  نقض مورد  در  دولت   غیر  های سازمان و  الملیل بیر   تحقیق با  ارتباط در  حکومت  برخورد  : ۵ بخش

  بش   حقوق

 

، حقوق نقض باره در  تحقیق  برای حکومت   و  الملیل بیر   های سازمان با  است، آن به منتسب  که  بشر

دولت   نهادهای  را  داخیل کنشگران  های فعالیت حکومت . نمود  محدود  را  عملیات این و  نکرد   همکاری غبر

ی، آزار، و  اذیت با  آنها  گزارشها   و  تحقیقات به پاسخ در  اغلب و  نمود  محدود   و  آنالین، کردن  هک دستگبر

ل  شد.  عمل وارد  ها  سازمان کار   محل و  افراد  های فعالیت کنب 

 

 در  . کنند   نام ثبت کشور   وزارت در  باید  خارخ   های کمک   دریافت برای دولت   غبر  های سازمان  قانون طبق 

ی حقوق گروههای  ،۲۰۲۰ سال ، غبر  های سازمان دیگر  و  مستقل بشر   که  مجوز  درخواست از  پس دولت 

  مقامات آزار  و  اذیت با  هایشان فعالیت بخاطر  شود، یم صادر  تعویق  با  و  دلبخوایه بصورت اغلب

 بودند.  مواجه شدن  بسته به تهدید  و  حکومت  

 

، حقوق  مدافعیر   سفر  از  یتحاکم ،۲۰۲۰ سال طول در  ، جامعه بشر   و  نگاران، روزنامه  مدی 

ی کشور   از  خارج به پژوهان دانش  ارعاب های تلفن که  دادند  گزارش  بشر  حقوق فعالیر   . نمود  جلوگبر

،  و  حکومت   مقامات سوی از  اموال به آسیب و  آنالین، کردن  هک برای تالش کردن،   بدنام به تهدید  آمبر 

وه  ناشناس افراد   و  سؤال برای را  کنشگران  دفعات به حکومت  . داشت ادامه همچنان انتظایم اینبر

 مصادره را  هایشان پاسپورت و  تاپ، لپ موبایل،  تلفن جمله از  آنها  شخیص اموال و  فراخواند  جواب

ی و  آزار  و  اذیت به موارد  بعیص   در  حکومت   مقامات . نمود    مدافع کنشگران  خانواده اعضای دستگبر

  که  دادند  بشر  حقوق مدافع کنشگران  به تعلیق   های حکم معمول بطور  ها  دادگاه . ختند پردا بشر  حقوق
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  بخواهند، که  وقت هر   و  قبیل های جرم اتهام به دلخواه، بطور  را  افراد  دهد  یم اجازه امر  مسئولیر   به

   کنند.   زندای   و  دستگبر  دوباره

 

  و  حبس، آزار، و  اذیت درباره  عمیق" "نگرای   اظهار  خود  ماه تبر  گزارش  در  ملل، سازمان  نماینده رحمان،

 های زندان به اجباری انتقال  وی نظر  به . داشت ابراز  آنها  وکالی و  بشر  حقوق  مدافع زندانیان با  بد  رفتار 

 که  است کنشگرای    تنبیه برای نیازها  این از  استفاده سوء نشانه زندانیان به درمان ارائه فقدان و  دیگر 

اضات یآ مسالمت اعب   .ث،۱ بخش به کنید   )نگاه کردند.   غذا  اعتصاب یا  و  نمودند  آغاز  زندان داخل  مبر 

شدگان(  و  سیایس  زندانیان  دستگبر

 

، غبر  های سازمان منابع اساس بر     سال در  الملل، بیر   عفو  سازمان و  بشر  حقوق بان دیده شامل دولت 

 . ماند  ضعیف الملیل بیر   یبشر  حقوق نهادهای با  هایش همکاری  سطح و  حکومت  بشر  حقوق سابقه

دولت   های سازمان درخواست نق   به همچنان حکومت ی حقوق الملیل بیر   غبر   دفاتر  احداث برای بشر

  حقوق دولت   غبر  های سازمان بازدید  آخرین . داد  ادامه کشور   در  تحقیقای   بازدیدهای هدایت بمنظور 

ی   بشر  حقوق گفتگوی  از  بخیسر  بعنوان د بو  الملل بیر   عفو  سازمان سوی از  ۱۳۸۳ سال در  ایران در  بشر

 ایران.  کشور   با  اروپا 

 

 نماینده مکرر  های درخواست به حکومت سال، طول در   : الملیل  بیر   های سازمان  دیگر  و  ملل سازمان

 داد.  منق   جواب همچنان کشور   از  بازدید  و  ایران  در  بشر  حقوق وضعیت مورد  در  ملل سازمان ویژه

 

 عمیق  نگرای   بر  مبت   ای قطعنامه ملل سازمان عمویم مجمع متمادی، سال هشتمیر   برای آبانماه، ۲۸ در 

  های دادگاه یر  در  اعدام حکم تحمیل جمله از  داشت ابراز  ایران در  بشر  حقوق مداوم نقض به نسبت خود 

اف گزارش  و  ناعادالنه  کشور   از  خود  ستدرخوا دوباره قطعنامه  . شکنجه از  حاصل اجباری های اعب 

  درخواست قبول از  حاکمیت ناتوای   و  کرد   مطرح را  ملل سازمان ویژه نماینده با  همکاری برای  ]ایران[

  اعالم سال ده از  بیش  برای ایران به سفر  برای موضویع ویژه های  دستورالعمل با  ملل سازمان نماینده

اضات در  نفر  ۳۰۴ حداقل کشتار   باب در  شفاف و  مستقل تحقیق  یک نبود  به توجه با  . نمود    ۹۸ آبان اعب 
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  در  بشر  حقوق نقض مورد  در  تحقیق  برای ملل سازمان   ویژه نماینده رحمان، درخواست رژیم، بدست

  به ورود  اجازه برای مداوم ناتوای   بخاطر  حاکمیت بسوی را  توجه موضوع این شد.  رد  همچنان ایران،

 است.  بوده ۸۴  سال در  کشور   به متحد  ملل بشر  حقوق سازمان بازدید  آخرین . نمود  جلب کشور 

 

ی حقوق حکومت   نهادهای ، حقوق عایل شورای  : بشر ،  باقری عیل  ریاست به بشر   قوه از  بخیسر  کت 

 باالی سطح  مدافعان حبس  از  دفاع به همچنان شورا  این . است  استقالل فاقد  که  است حکومت   قضاییه

ان و  بشر  حقوق   بخشیده اطمینان ها  خانواده به ایرنا  گزارش  بر  بنا  و  دهد  یم ادامه سیایس مخالف رهب 

" و  آسایش  حال، و  وضع "امنیت، برای نباید  آنها  که  است
 

 از  کت    . باشند  نگران زندان در  عزیزانشان زندگ

 ایران در  بشر  حقوق  زیرا  دهد  پایان ایران به نسبت خود  نظرات به خواست ملل سازمان ویژه نماینده

 یا  و  قوانیر   از  هیچیک شورا  آیا  آنکه باب در  . است متفاوت شهروندانش اسالیم"  تفکر  "طرز  بخاطر 

 نیست.  دست در  اطالعای   خبر  یا  است کشیده  چالش به ۲۰۲۰ سال طول در  را  ها  دادگاه احکام

 

 انسان  قاچاق و  اجتمایع آزارهای  تبعیض، : ۶ بخش

 

 زنان 

 

  های خشونت و  تجاوز 
 

  کیفرهای  مستوجب و   است قانوی   تخلف یک ایران در  عتف به تجاوز   : خانگ

 قانون، طبق  . است  مانده باق   معضل یک بعنوان همچنان اما  شود، یم اعدام جمله از  سخت بسیار 

  اجباری ازدواج موارد  یا  و  زناشوی   روابط در  تجاوز  بنابراین و  است الطرفیر   مریص   ازدواج در  جنیس روابط

د  نیم قرار  برریس مورد    چون ندادند  گزارش  را  جنایت این قوی احتمال به جنیس تجاوز  قربانیان بیشب   . گبر

 ترسیدند  یم آنها  اند.  بوده بیمناک اند  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  آنکه بخاطر  مجازات یا  رسیم انتقامجوی   از 

  قربانیان . است اعدام آن مجازات که  شوند  روبرو  زنا  یا  ،اخالق   بندوباری ی   ،ناهنجاری قبیل از  اتهامای   با 

  درصد  ۸۰ تقریبا  که  است آن بر  مبت   گزارشها   . ترسند  یم شدن طرد  و  جامعه منق   برخورد  از  جنیس تجاوز 

 است.  نشده گزارش  تجاوز  موارد 
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  بعنوان زن چهار  و  د مر  دو  یا  زن دو  و  مرد  سه از  ترکیت   یا  مسلمان مرد  چهار  قانون طبق  تجاوز، اثبات برای

به  ۸۰ به بزند، کیس  ب تجاوز  به دروغ اتهام که  مردی یا  زن  . است  الزم تجاوز  شاهد    محکوم شالق ض 

 شود.  یم

 

  خشونت قانون
 

  موضوع یک عنوان به  را  خانواده در  آزار  و  اذیت امر  مسئولیر   . کند   نیم قدغن را  خانگ

 کنند.   یم صحبت عام مالء در  آن باره در  ندرت به و  بینند  یم خانواده در  خصویص

 

ی"  "افزایش نوشت ایرنا  ای مقاله یط  ، ۹۹ فروردین ۲۲ تاری    خ در   مراکز  به مردم های تلفن  در  چشمگبر

  های خشونت با  ارتباط در  عمویم اجتمایع رفاه
 

 همان در  اجتمایع رفاه  سازمان . خورد  یم چشم به خانگ

  طبق  . گذاشت   عموم اختیار  در  را  مرکز  این تلفن شماره و  فرستاد  ایرای   شهروندان به تلفت   پیغام یک روز 

، مقامات گزارشها    یگ تلفت   تماس در  . شد  برابر  دو  مرکز  این به ها  تلفن تعداد  پیغام، این از  پس  حکومت 

ان از  نبر   زنان حقوق کنشگر   انتصاری شهال  خانم ها، رسانه از    خشونت باالی مبر 
 

 در  ید و کو   دوران در  خانگ

 . داد  گزارش  کشور 

 

" قوانیر   آنها  نظر  به که  زنای   صورت به پاش" "اسید  مهاجمیر   گذشته،  های سال در   زیرپا  را  "اخالق 

  طبق  اگرچه . شد   آنها  صورت در  اسایس شکل  تغیبر  به منجر  که  پاشیدند  های   اسید  بودند  گذاشته

  حکومت ا ام کرد،  تصویب حمالت این مرتکبیر   حکم افزایش برای قوانیت   نگهبان شورای  ،گزارشها 

  چنیر   برای حکومت پذیری مسئولیت و  برخورد  خواهان که  پردازد  یم کنشگرای    محاکمه به همچنان

 علیه "توطئه اتهام به زندان سال دو  به را  زاده مطلب عالیه دادگاه یک مهر، ۲۰ در  . هستند  حمالی  

  زاده مطلب . بودند  پایسر  اسید  حمالت قربای   که   بود  زنای   پشتیبان وی زیرا  کرد   محکوم نظام" امنیت

  ،۹۹ آبان ۸ در  . بود  زنان علیه  آمبر   تبعیض قوانیر   تغیبر  برای امضاء" میلیون "یک کمپیر    افراد  از  یگ عضو 

" "اسید  قربانیان عکس نمایشگاه برگزاری بخاطر  را  مسعودی نرگس قضای   مسئولیر     از  پشتیبای   و  پایسر

 کردند.   دستگبر  اسید  فروش نمودن محدود 
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 و  "بریدن قانون طبق  و  شود  یم محسوب جرم زنان ختنه  : زنان تناسیل های  اندام زنان/بریدن ختنه

 است".  زن کامل  دیه نصف برابر  اشدیه زنان تناسیل آلت طرف دو  برداشی   

 

  به کشور   داخل در  زنان ختنه مورد  در  کیم  اطالعات
 

  و  تر  قدییم اطالعات البته است، دست در  تازگ

 و  کرمانشاه،  کردستان،  هرمزگان، های استان در  بیشب   کار   این که  است آن از  حایک ها  رسانه گزارش

 است.  رایج غری   آذربایجان

 

  در   سال طول در  زیانبار  های سنت دیگر  یا  "نامویس" قتل بر  مبت   یگزارشها   : آور  زیان های سنت سایر 

 اساس بر  اما  نیست دست در  کشور   در  نامویس های قتل با  ارتباط در  رسیم آمار  هیچ . است  بوده  دست

 شده قول نقل آنها  از  ابتکار  روزنامه در  که  دانشگایه تزهای در  موجود  های ارزیای   و  آکادمیک مقاالت

 جمله از  فامیل مردان بدست  زنان آنها  در  که  افتد  یم اتفاق نامویس قتل ۴۵۰ تا  ۳۷۵ بیر   ساله هر  است،

 شوند.  یم کشته  "ناموس"  اسم به برادر  و  پدر  شوهر،

 

  های خشونت در  کودکان  جسیم آزار  یا  قتل به متهم که  خانواده اعضای دیگر  و  پدر  قانون، طبق 
 

 یا  خانگ

ی  های مجازات از  هستند  نامویس های قتل ش کشی     بخاطر  مردی اگر  . برخوردارند  کمب   گناهکار   دخب 

 در  ال معمو  که  دیه پرداخت یا  اعدام حکم بجای است زندان سال  ده تا  سه بیر   او  مجازات شود، شناخته

 . دهد.  یم  رخ عادی های قتل موارد 

 

ق   رضا  خرداد، ماه در  ،گزارشها   طبق   او  زیرا  برید  کشاورزی  داس یک با  را  رومینا  اش ساله  ۱۴ دخب   رس  ارسر

  محکوم زندان سال ده  حداکب   به پدرش . بود  گریخته  است مذهب ست   که  اش ساله ۲۹ پش  دوست با 

  اعدام مجازات از  فرزندانش کشی     بخاطر  مادر  خالف بر  و  د نشو  یم محسوب  قانوی   قیم ان پدر  را زی شد 

اض فریاد  به پاسخ در  . است  معاف ق   قتل علیه اعب   قانوی   نگهبان شورای ، ۹۹ خرداد  ۱۸ تاری    خ در  ارسر

 ده حکم اکب  حد  اما  شود   یم حساب جرم کودکان  کردن  رها  یا  جسیم اذیت و  ازار  آن طبق  که  نمود  تصویب

  سه با  نگهبان شورای که  نمودند  یادآوری ناظران . ماند  باق   پابرجا  همچنان پدر  توسط  دخب   قتل برای سال

ق   حکم که  داد  گزارش   دادگاه یک ماه مرداد  در  . بود   کرده  مخالفت مورد  این در  قانون قبیل تفسبر   پدر  ارسر
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  موجب و  یافت تقلیل زندان سال ۹ به
 

  ]رومینا[ مادر  . شد  حکم این در  انعطاف بخاطر  بیشب   برآشفتگ

ق    نمود.  خواهد  تر  سنگیر   مجازات و  حکم بر  نظر  تجدید  درخواست  وی گفت  ارسر

 

 هیچگونه . است  کرده  ممنوع را  نامحرم مرد  و  زن جسیم ارتباط هرگونه قانون  : جنیس آزار  و  اذیت

ان باره در  اعتمادی قابل اطالعات  بشر  حقوق ناظرین و  زنان اما  نیست، دست در  جنیس آزار  و  اذیت مبر 

  هیچ . رود  یم شمار  به عادی امر  یک کار   یها محل از  بسیاری در  جنیس آزار  و  اذیت که  دادند  گزارش

  برای حکومت طرف از  خیصمش تالش
 

 نیست.  دست در  موضوع این به رسیدگ

 

کت از  یگ زن کارمند   الجزیره، گزارش  به مهرماه، در   از  یگ جنیس  ناشایست رفتار  باره در  فناوری های رسر

کت این مرد  مدیران   این باره در  که  دیگر   مرد  و  زن کارمند   چندین سپس  کرد.   ای رسانه را  موضوع  رسر

کت از  نمودند  گزارش  انسای   منابع دفب   مسئوالن به موضوع  عامل  مدیر  ،گزارشها   طبق  . شدند  اخراج رسر

کت این   موضوع این به که  داد  قول  کارمندان  به رسر
 

   نمود.  عذرخوایه شایک زنان از  و  کرد   خواهد  رسیدگ

 

 بیشماری زنان  تایمز نیویورک گزارش  به جهان، رسارس  در  ( MeToo)# تو" "یم جنبش یر  در  مهر، ماه در 

  ای رسانه را  خود  های شکایت  شده هشناخت و  معروف مرد  ۱۰۰ از  بیش جنیس آزار  و  اذیت علیه کشور   در 

مند  نیسج ناشایست رفتار  جزئیات زن ۱۳ ها  مصاحبه این در  . کردند    را  آغداشلو  آیدین ساله، ۸۰ هب 

 اعالم رحییم، حسیر   تهران، پلیس رئیس مهر، ۲۱ در  مقاله این طبق   . برشمردند  گذشته  سال ۳۰ ظرف

 به تجاوز  به او  اماموردی، کیوان  بنام ابفرویسر کت  یک صاحب علیه زن ۳۰ قانوی   شکایت از  پس که  نمود 

اف زن ۳۰۰ د.  اعدام حکم و  شود   شناخته االرض" ق   مفسد " باید  او  که  داشت اظهار   پلیس . کرد   اعب   بگبر

 

ل  برای زور  اعمال  به ناخواسته، کردن  عقیم یا  اجباری جنیر    سقط بر  مبت   گزاریسر   هیچ  : جمعیت کنب 

 است.  نشده دریافت کشوری،  مسئولیر   سوی از  زور 

 

 حکومت . کند   یم حمایت  قانون تحت زن برابر  حقوق از  اسالیم، موازین  رعایت با  اسایس قانون  : تبعیض

 زنان علیه است اموال و  خانواده ونقان با  ارتباط در  که  بخیسر  در  بخصوص نکرد، اجرا  را  قانون این
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، آزار  و  اذیت . شد  قایل تبعیض   توان مقابل در  بخصوص شخصیت   تخریب و  حبس،   ارعاب، قضای 

 بود.  برانگبر   چالش زنان حقوق  حفظ جهت در  مبارزه برای مدی   جامعه به مربوط های سازمان

 

 صورت در  فرزند  به مادر  شهروندی  انتقال بر  مبت   کشور   مدی   قانون اصالحیه  جمهور  رئیس ماه خرداد  در 

  احمد  ،۱۳۹۷ دیماه در  . کودکان(   ۶ بخش و  .ج۲ بخش به کنید   )نگاه نمود  تصویب را  خارخ   مرد  با  ازدواج

  از  کودک  ۴۹۰۰۰ قانون این اجرای صورت در  کرد   بیت   پیش تعاون وزارت اجتمایع رفاه معاون میدری،

 وضعیت از  نظر  ضف را  مسلمان غبر  مرد  و  مسلمان  زن ازدواج حکومت  . شد  خواهند  مند  بهره آن

 توافق  باید  کند   ازدواج  خواهد  یم که  باکره دخب   یا  زن قانون طبق  . د شناس نیم رسمیت به آنها  شهروندی

 باشد.  داشته را  دادگاه اجازه یا  و  پدربزرگ یا  پدر 

 

  داشته شیعه قوانیر   طبق  صیغه  زن نامحدودی تعداد  و  عقدی زن چهار  تا  دهد  یم اجازه مرد  به قانون

 مذهت   و  مدی   قرارداد   یک وارد  مشخص زمان مدت یک برای توانند  یم زوجیر   صیغه، اساس بر  باشد. 

ایط قرارداد  آن در  که  شوند   شود.  یم قید  وحدت این رسر

 

 قرارداد  مفاد  کند؛  تأمیر   را  خانواده خرج نتواند  بدهد؛ همشش به طالق حق  شوهر   آنکه صورت در 

  زن باشد، تهداش  جسیم ناتوای   یا  و  باشد، دیوانه یا  مخدر  مواد  به معتاد  باشد؛ کرده  نقض را  شان ازدواج

  مطلقه زن قانون، طبق   . نیست همشش طالق برای دلییل هیچ ارائه به مجبور  شوهر  . دارد  طالق حق 

ک اموال از  بخیسر  مالکیت حق   نشده رعایت همیشه قوانیت   چنیر   . دارد  نفقه دریافت و  شوهر  با  مشب 

 است. 

 

  ۷ تا  فرزندش حضانت انتخاب حق  مطلقه زن قانون طبق 
 
 را  کودک  رسپرست   حق  پدران اما  دارد  را  سالگ

  قانوی   جوانب از  بسیاری مورد  در  باید  و  دارند  بعهده
 

 اجازه برگه مثل مواردی قبیل )از  فرزندشان زندگ

 کودک  آنکه از  پس . باشند  داشته توافق  پلیس(  گزارش  های برگه کردن  پر  یا  مدرسه، در  نام ثبت مسافرت،

  هفت سن به
 
 از  مراقبت برای وی شود  ثابت آنکه مگر  رسد  یم پدر  به حضانت حق  رسد، یم سالگ

 است.  ناتوان فرزندش
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 اعدام حکمش که  زنا  جرم مثل کنند،  یم دریافت  خود  جرم با  نامتناسب های   مجازات اوقات گایه  زنان

  ارزش و  است مرد  شهادت نصف  برابر  اهدادگ در  زن شهادت  اسالیم موازین طبق  . است 
 

 نصف زن زندگ

 از  غبر  است، مرگ برای  مرد  دیه نصف شود  یم پرداخت زن مرگ برای که  ای دیه  قانون، طبق  است.  مرد 

ماه در  ایران، بشر  حقوق کمپیر    گزارش  اساس بر  . کند   یم پرداخت تصادف برای بیمه که  موردی   ،۹۸ تبر

، عایل شورای حکم طبق  . است  برابر  مرد  و  زن خونبهای که  کرد   اعالم حکومت   برای پرداخت   مبلغ قضای 

ان  از  التفاوت مابه اما  است مرد  خونبهای نصف هنوز  زن برای عمد  غبر  یا  عمد  جسیم خسارت جب 

 شود.  یم پرداخت المال تبی

 

یس حق  زنان  ها  ودیتمحد دیگر  و  ها  بندی سهمیه البته . دارند  عایل  تحصیالت و  ابتدای   تحصیل به دسب 

 دهد.  نیم را  ها  تخصص بعیص   و  تحصییل های رشته برخ   به زنان ورود  اجازه

 

  زنان بیکاری . بود  درصد   ۹.۵ سال دوم ماهه چهار  در  بیکاری نرخ مجموع در  که  داد  گزارش  ایران آمار  مرکز 

Gender Global )  گپ"  جندر  "گلوبال ۲۰۲۰ سال گزارش  طبق  . بود  مردها  برابر  دو  ها  شهرستان در 

Gap ) کت کار   بازار  در  که  زنای   تمام  بسیار  فاحیسر  بطور  گزارش  طبق  زنان . است  درصد  ۱۷.۹ کنند   یم رسر

 کنند.   یم دریافت برابر  کار   برای مردان از  کمب  

 

یس و  اموال، مالکیت و  خانه  در  تبعیض با  همچنان زنان   ارث، در   . هستند  روبرو  مایل امکانات به دسب 

  حکومت عمویم، های مکان از  بسیاری در  . برند  یم ارث آنها  دوبرابر  زنان با   همسان وضعیت در  مردان

  حمل های اتوبوس عقب قسمت در  باید  زنان . است  هکرد   ایجاد  افراد  جنسیت  اساس بر  جداگانه فضاهای

 و  دانشگاه مثل های   مکان در  و  شوند  وارد  ها  ساختمان  برخ   پشت در  از  و  شوند  سوار  عمویم نقل و 

 شوند.  یم وارد   جداگانه در  از  زنان فرودگاه

 

 مانتو  و  خود  رس  روی ( حجاب)  رورسی مثل مناسب لباس عمویم های مکان در  که  زنای   قانون طبق 

  باره در  توضیح بدون . بخورند  شالق و  شوند  جریمه است ممکن نپوشند، ( چادر)  یا  و  باشند، نداشته
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  نظرات نقطه طبق  تنبیهات مختلف  انواع معرض در  مردان(  )و  زنان مربوطه، مجازات یا  مناسب" "لباس

وهای شخیص ، نبر  بودند.  قضات و  پلیس امنیت 

 

، مسئولیر   امات بخاطر  قضای  ی به زنان، پوشش به مربوط الب     ها  دادگاه و  دادند  ادامه آنها  دستگبر

 و  نظام" علیه "تبلیغ اتهام به نظر، تجدید  دادگاه یک بهمن ماه در  . نمودند  صادر  سنگیر   های  حکم

ه مادرش و  آریای   یاسمن برای ساله ۲۳ و  ساله ۱۶ های حکم فحشا"، و  فساد  "اشاعه  و  عربشایه، منبر

 آن در  که  شدند  دستگبر  زن جهای   روز  مناسبت به ویدیو  پست از  پس زنان این  . کرد   صادر  کشاورز   مژگان

وی در  ا آنه ،۹۸ مارس ۸ روز  در  داد  یم نشان  کردند.   یم پخش گل  زن مسافران  به رورسی بدون تهران مب 

 

، کنشگر   وکیل ماه اردیبهشت در    حکم قضای   مقامات که   نمود  اعالم توئیب   در  افشاری، کرد   صبا  زندای 

 تأیید  نظر  تجدید  دادگاه در  او  به توضیج هیچ بدون را  فحشا" و  "فساد  اتهام به موکلش حبس سال ۷.۵

  حجاب بدون او  که  ویدیوی   با  ارتباط در  را  افشاری  کرد    حکم این قبال  استیناف  دگاهدا یک . کردند 

  جرم به  بود  کرده  پست اجتمایع های رسانه در  و  داد  یم نشان اجباری حجاب با  را  خود  مخالفت

" و  "اجتماع   قبیل، شده بخشیده حکم نمودن اضافه با  . بود  بخشیده نظام" علیه تبلییع   "فعالیت و  تبای 

  کرد   مادر   احمدی راحله ماه، بهمن در  . شد  تبدیل سال ۱۵ همان به دوباره افشاری کرد   مضاعف حکم

ش از  پشتیبای   با  ارتباط در  میل" "امنیت اتهام به را  خود  سال دو  حکم مجازات افشاری،   . نمود  آغاز  دخب 

ی حقوق های گروه  جواب بیماری ماندر  و  مرخیص برای دخب   و  مادر  درخواست  به که  دادند  گزارش  بشر

 شد.   داده منق  

 

 تمام در  که  نمود  تأکید  فوتبال، الملیل بیر   فدراسیون فیفا، ،۹۸ بهمن ماه در  ایرای   مقامات به ای نامه در 

کت اجازه زنان  به باید  داد  یم اجازه حاکمیت قبال  که  آنچه از  بیشب   تعدادی به فوتبال مسابقات   داده رسر

 آزادی ورزشگاه در  که  جهای   جام مسابقات در  زن ۳۵۰۰ تقریبا  داد  جازها حاکمیت ،۹۸ ماه  مهر  در   . شود 

کت شد  یم برگزار   است.  تماشاخر  ۷۸۰۰۰ تعداد  ورزشگاه این ظرفیت  کنند.   رسر
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 اند، گفته  نبر   دیگری های سازمان و  بود  کرده  اشاره قبیل دوره در  ملل سازمان  ویژه نماینده که  همانگونه

کت از  کشور   ورزیسر  های سازمان طرف از   یا  و  خود  همشان طرف از  یا  سنت   بطور  ورزشکار  زنان  در  رسر

  زن ورزشکاران به که  است آمده پیش سال طول در  مواردی البته، . هستند  محروم الملیل بیر   مسابقات

 است.  شده  داده مسابقات برای الملیل بیر   سفر  اجازه

 

 کودکان 

 

 منتقل کودکش  به را  خود  ایرای   تابعیت توانست یم  ودکک  هر  پدر  فقط ماه،  خرداد  از  قبل تا   : تولد  ثبت

  ماه در  . باشد  چه مادرش  تابعیت و  باشد  آمده بدنیا  کشور   کدام  در  کودک  آن اینکه از  ضفنظر  کند،

 با  ازدواج از  که  فرزندشان به شهروندی انتقال حق   ایرای   مادران و  نشست کریس  به قانوی   مصوبه خرداد 

  قانون اگرچه . زنان(  ۶ بخش و  .ج۱ بخش به کنید   )نگاه آوردند  بدست است شده  متولد  خارخ   پدر 

  شهروندی تأمیر   برای آنها  شود؛ نیم برخورد  مساوی بطور  مادران با  اما  شود، یم ماسبق  به عطف

  است، ایرای   پدرشان که  کودکای    صورتیکه در  کنند،  پر  شهروندی[  ]درخواست های فرم باید  خود  فرزندان

 خود[ کودک  ایرای   تابعیت ]برای مربوطه، قانون طبق  . شوند  یم محسوب ایرای   شهروند  خودبخود  بطور 

 امنیت   پیشینه سوء تأییدیه امنیت   نهادهای از  باید  مادران شهروندی، درخواست برای اقدام از  قبل

 کودک  ینوالد آنکه مگر  کند،  نیم اهدا  ایرای   تابعیت فرد  به کشور،  مرزهای داخل در  تولد  . کنند   دریافت

 شود.  ثبت باید  آمدن بدنیا از  پس روز  ۱۵ ظرف کودکان  تولد  قانون، طبق   . باشند  ناشناخته

 

  یازده سن تا  ابتدای   تحصیالت اگرچه  : تحصیالت
 
  و  ها  رسانه است، اجباری و  رایگان همه برای سالگ

ان، برای بخصوص دورافتاده، مناطق  در  که   دادند  گزارش  منابع سایر   بسیار  تحصیل ایبر  نام ثبت دخب 

، حقوق بان دیده گزارش  طبق  . است پاییر   ماه، در  نوجوانان و  کودکان   از  حمایت قانون تصویب با  بشر   تبر

، رومینا  قتل از  پس ق  یس نمودن فراهم عدم صورت در  ارسر   متوسطه، مرحله تا  تحصیل به دسب 

 است.  رایگان توسطهم تحصیالت  . است شده گرفته  نظر  در  قیم یا  والدین برای مایل های مجازات
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  ماه بهمن گزارش  در  . محرومند  تحصیل حق  از  ندارند  دولت سوی از  شده صادر  هویت کارت  که  کودکای  

یس عدم از  خود  نگرای   ملل، سازمان ویژه نماینده رحمان، ،۹۸  ها  اقلیت کودکان  برای تحصیل به دسب 

ان تحصیل از  انصاف  باالی بسیار  تعداد  به  موضوع این داشت.  ابراز    در  ساکن قویم های اقلیت دخب 

 گردد.   یم بر  ابتدای   تحصییل سطح در  مرزی مناطق 

 

  کند   یم برخورد  چگونه  کودکان  اذیت  و  آزار  موضوع  به حکومت اینکه باره در   : کودکان  آزار  و  اذیت

س در  کیم  بسیار  اطالعات   آزار  و  اذیت  از  شکیل "هر  گوید   یم ۱۳۸۲ سال  مصوبه قانون . است دسب 

یولوژیگ، جسیم، آسیب موجب که  نوجوانان و  کودکان  را  آنها  ذهت   یا  جسیم سالمت و  شود  روخ یا  فبر 

  ۱۸ در  . داشت  خواهد  بر  در  حبس ماه سه حداکب   جراییم چنیر   و  است"،  ممنوع دهد  قرار  تأثبر  تحت

 این نماید.  یم محافظت کودک  سالمت و  امنیت از  که  نمود  تأیید  را  قانوی    نگهبان شورای ،۹۹ خرداد 

ی و  کودکان  به جسیم های آسیب کردن  وارد  برای جراییم شامل قانون یس از  جلوگبر   به آنها  دسب 

  معلولیت، مرگ، به منجر  والدین، جمله از  کس،  هر  جانب از  اهمال و  غفلت اگر  . است تحصیالت

، آسیب  و  حبس، شامل که  شود  یم مجازات قانون ۹ ماده  طبق  فرد  آن شود  جنیس آزار  یا  و  بدی 

  عالوه که  داند  یم کودکای    وضعیت باره در  تحقیق  به  ملزم را  کشوری  رفاه سازمان قانون، . است "خونبها"

ی یا  استثمار، اذیت، و  آزار  خطر" شدید  "معرض در  موارد، سایر  بر   از  خارج در  خود  وقت کردن  سبر

  آن در  که  ای خانه از  را  بچه دارد  حق  دولت . هستند  مدرسه
 

ون کند   یم زندگ  که  زمای   تا  و  بیاورد  ببر

 تمام برای اجرا  قابل قانون این . نماید  رسپرست   کودک  از  سازد  یم مشخص را  پرونده تکلیف دادستان

  ۱۸ سن از  زودتر  بلوغ سن اگرچه است سال ۱۸ زیر  شهروندان
 
  است.   شده تعییر   سالگ

 

  رئیس . است  یافته افزایش ۱۹ ید کوو   پاندیم طول در  کودکان  آزار  و  اذیت که  است آن از  حایک ها  گزارش

  در  دوران همیر   با  مقایسه در  مشهد  در  آزاری کودک  موارد   داشت اظهار  مشهد  در  کشوری  رفاه سازمان

 منجر  خیابای    کودکان  طریق  از  ویروس انتقال درباره مالحظای   . است  یافته افزایش برابر  هشت قبل سال

 شهریور  ۵ تاری    خ به آتالنتیک شورای در  ای مقاله مثال، بطور  . شد  کودکان  ]این[ کردن  زندای   افزایش به

  که  کرد   پیدا  شهرداری اداره زیرزمیر   در  کودک  شش ماه  اردیبهشت در  اجتمایع ن کارا  مدد  از  یگ نوشت ۹۹

  بودند.  کرده  زندای   همانجا  در  و  نموده آلود" خون و  زخیم و  "کبود  را  آنها  تهران شهرداری  مأمورین
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وهای وایر، ایران گفته  به  سازمان استخدام به را  نوجوانان این خواستند  یم تالش با  آموزی دانش بسیج نبر

 اما  پذیرند، یم انجام ایدئولوژیک" آموزش و  تربیت و  تعلیم هدف با  ها  فعالیت  این "بیشب   اگرچه . درآورند 

وها برخ   کشور   سطح در  اخبر  های ناآرایم در  که  است آن از  حایک گزارشها    به مجهز   جوانب   بسیج ینبر

 اند.  شده دیده شهرها  بعیص   های خیابان در  سبک اسلحه

 

  رسباز  کودک  استخدام به  اسالیم جمهوری  پاسداران سپاه مقامات که  است آن از  حایک همچنان گزارشها 

 با  وایر  ایران مصاحبه در   . دهد  یم ادامه افغانستان در  طالبان و  سوریه در  اسد  رژیم  از  پشتیبای   برای افغان

 تأیید  را  سوریه در  خودش واحد  در  ساله ۱۴ کودکان  خدمت وی  ،۹۷ سال در  فاطمیون تیپ فرمانده یک

 نمود. 

 

  ۹ سن از  اما  است سال ۱۳ دخب   برای ازدواج قانوی   سن  : کودکان  زودرس اجباری ازدواج
 
 تواند  یم سالگ

، حقوق بان دیده گفته  به . کند   ازدواج پدرش  و  دادگاه اجازه با    از  نوجوانان و  کودکان  از   حمایت قانون بشر

 است.  عاجز  کودکان   ازدواج انگاشی    جرم

 

 رابطه زیرا  است ازدواج  سن همان طرفیر   توافق  با  جنیس  رابطه برای قانوی   سن  : کودکان  جنیس استثمار 

 ندارد  وجود  کودکان  جنیس استثمار  با  ارتباط در  خاص بطور  قانوی   هیچ . است  ممنوع ازدواج بدون جنیس

د  یم  قرار  کودک  اذیت و  آزار  بندی رده تحت  جرم این زیرا   بطور  قانون . زنا  به مربوط مقررات  تحت یا  گبر

د.   نیم نظر  در  مجازای   هیچ برایش و  دهد  نیم قرار  نگرش مورد  را  کودک  به جنیس تجاوز  مستقیم  گبر

 

، حقوق کمپیر    گفته  به  آنها  جنیس آزار  و  کودکان  جسیم آزار  و  اذیت باره در  قانون بودن مبهم بشر

  هیچ که  آنجای   از  . شوند  برریس زنا  قانون تحت جنیس آزار  های پرونده که  شود  آن به منجر  تواند  یم

، فرد  سن از  نظر  ضف ندارد، وجود  کودک  به جنیس تجاوز  برای ای جداگانه مصوبه  احتمال این قربای 

د.  اعدام مجازات مجرم که  دارد  وجود   بگبر
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 برگه نتوانستند  کشور   در  افغان کودک  پناهنده هزاران که  است آن از  حایک گزارشها    : شده جابجا  کودکان

  به نتوانستند  اغلب کودکان  این . اند  آمده دنیا  به ایران در  آنها  از  بسیاری  اگرچه کنند   دریافت هویت

یس از  و  بروند  مدرسه  قاچاق و  استثماری کودک  مقابل در  و  بودند  محروم  حکومت   خدمات به دسب 

 بودند.  پذیر  آسیب انسان

 

 رسیم اردوگاه ۲۰ از  خارج مدارس در  پناهندگان بیشب   که  داشت اعالم بشر  حقوق عایل کمیساریای

ی  منابع و  امکانات  آنجا  در  زیرا  شدند  نام ثبت  از  خارج پناهندگان درصد  ۹۷ و  است موجود  بیشب 

  ها  اردوگاه
 

 کنند.   یم زندگ

 

 دزدی بچه مدی   های "جنبه مورد  در  الهه ۱۹۸۰ کنوانسیون  کننده  امضا  ایران  : الملیل بیر   دزدی بچه

 الملیل بیر   سطح در  والدین دزدی بچه مورد  در  خارجه امور  وزارت ساالنه گزارش  به  . نیست الملیل" بیر  

 کنید:   نگاه زیر  وبسایت در 

 

https://travel.state.gov/content/tr 

avel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-

data/reported-cases.html. 

 

ی یهودی  ستیر 

 

  برای و  شناسد  یم رسمیت به مذهت   اقلیت یک عنوان به را  ها  یهودی قانون
 

  مجلس در  آنها  نمایندگ

  به بنا  . است  نفر  ۹۰۰۰ تقریبا  آنها  جمعیت تهران، کلیمیان  کمیته  گفته  به بنا  . است گرفته  نظر  در  تمهیدای  

  گزارش
 
  . دارند  قرار  حکومت   تبعیضات و  ها   محدودیت  معرض در  ایرای   کلیمیان  جامعه اعضای ها

 موضوع این و  دادند  امهاد یهودیت ضد  و  هولوکاست، تاری    خ  باره در  خود  سؤاالت به حکومت   مقامات

ده  بطور  همچنان  ۲۸ به پاسخ در  انقالب، رهب   ای خامنه ،۹۹ آبان در  . ماند  باق   معضل یک بعنوان گسب 

ش و  وبسایت در  نظر  اظهار   جرم هولوکاست در  تردید  چرا  کرد   سؤال فرانسوی" "جوانان به خطاب توئیب 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
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ای   در  . است  ی پیام و  خرداد  ۲ سخب    "غده یک ارسائیل که  کرد   اشاره موضوع این به ای  خامنه خود  توئیب 

" ی ای خامنه ،۹۹ اردیبهشت ۳۰ در  . است  رسطای    این و  داد  یم نشان را   اورشلیم که  کرد   منتشر  پوسب 

:  حل "راه بود:  شده نوشته آن در  عبارت  خروخ   در  های   کارتون  . پریس" همه تا  مقاومت  نهای 

 خیمه های عروسک چطور  که  دهد  یم نشان یر  در  یر  را  رخ  خا  مقامات جداگانه بطور  دولت   های رسانه

ل  را  خارخ   سیاستمداران جهود  بازی شب ی سازمان یک مهرماه، در  . کنند   یم کنب   حکومت توسط که  هب 

ی" "حوزه بنام شود  یم اداره  خواهد  برگزار  را  هولوکاست" کاریکاتور   "جشنواره سومیر    که  نمود  اعالم هب 

  و  مقامات رسانه، گزارشها   اساس بر  . بود  شده برگزار  ۱۳۹۵ سال در  دویم و  ۱۳۸۵ سال در  آن اولیر   کرد. 

 مورد  ۱۹ کووید   شیوع برای را  ارسائیل و  یهودیان داده، انتشار  را  توطئه های تئوری ای رسانه تبلیغات

 دادند.  قرار  رسزنش

 

 انسان  قاچاق

 

 زیر:  لینک در  Report Persons in Trafficking خارجه امور  وزارت وبسایت به کنید   نگاه

  

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

 معلولیر  

 

، حقوق بان دیده گفته  به بنا  . نمود  تصویب را  لمعلو  افراد  از  حمایت قانون مجلس ،۹۷ سال در   بشر

ان قانون   مبر 
 

 را  معلولیت به مربوط درمای   خدمات با  ارتباط در  بیمه پوشش و  داده افزایش را  بازنشستگ

ی معلولیر   به نسبت تبعیض از  مشخص بطور  اما  است، داده توسعه نبر    کمپیر    گفته  به . کند   نیم  جلوگبر

 . است  نداده تخصیص ای بودجه هنوز  قانون این اجرای برای حکومت ،۹۸ آذر  پایان تا  ایران، بشر  حقوق

،  معلولیت دارای افراد  قانون ، بینای   در  . کند   یم منع انتخابای   های کریس  نامزدی از  را  گفتاری  شنوای 

 اخیلد اخبار  اما  است، گرفته  نظر  در  معلول افراد   کاربردی-فت   تحصیالت برای تمهیدای   قانون حالیکه

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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  فراهم را  معلول جمعیت کل  نیاز  و  دارند  قرار  شهری مناطق  در  تنها  ایحرفه  فت   مراکز  دهند  یم گزارش

 سازند.  نیم

 

  بریده جامعه از  معلولیر   ایران، بشر  حقوق کمپیر    و  بشر  حقوق بان دیده گزارش  به ،۹۸ ماه مهر  در 

 به منجر  تواند  یم که  است حکومت ویس از  اجباری پزشگ آزمایش راه این در  بزرگ سد  یک و  اند، شده

  و  داغ و  ننگ مورد  همچنان معلول افراد  . شود  یم دولت   مدارس سامانه از  کودکان  این ساخی    خارج

، اجتمایع نکارا  مدد  سوی از  تبعیض ند  یم قرار  دیگران و  درمای   خدمات امور  کارکنان  حکومت    . گبر

کت جامعه  های  فعالیت در  ساویم بطور  توانند  نیم همچنان معلول افراد  از  بسیاری   . باشند  داشته رسر

 جدید  های سازه و  است گرفته  نظر  در  دولت   های ساختمان به عموم دستیای   برای تمهیدای   قانون

یس افزایش برای . دارند  همخوای   استانداردها  این با  که  رسد  یم بنظر  اینطور    به معلول افراد  دسب 

یس . است کار   در  های   تالش نبر   تاریج   های مکان   استانداردهای از  قبل دولت   های ساختمان به  دسب 

ده  بطور  همچنان جدید  یس و  است، میش  نا  ای گسب    های رسویس قبیل  از  عمویم های مکان به دسب 

یس معلولیت دارای افراد  . است  مانده  باق   معضل بصورت معلولیر   برای همچنان بهداشت    دسب 

، های فعالیت به محدودی کت  و  یلتحصی اطالعای   گزارش  طبق  . دارند  محیل امکانات و  ها  فعالیت در  رسر

  محدود  خدمات از  اغلب کودکان،  بخصوص معلول، پناهندگان ،۹۷ سال در  ایران بشر  حقوق کمپیر  

 اند.  مانده   بهره ی   شود  یم تأمیر    حکومت سوی از  که  دولت  

 

 

 قوم و  نژادی، میل، های اقلیت های گروه  اعضای

 

 خودشان زبان از  استفاده اجازه ها  اقلیت به و  دهد  یم قویم های اقلیت تمام به برابر  حقوق اسایس قانون

ی، اجازه شهروندان به قانون . دهد  یم را  ها  رسانه در   را  خودشان لهجه و  زبان آموزش و  استفاده یادگبر

 از  آنها  تفادهاس دائم بطور  حکومت و  بودند  بهره ی   مساوی حقوق از  ها  اقلیت ،۲۰۲۰ سال در  . دهد  یم

 کرد.   ممنوع را  دادن درس برای مدرسه در  خودشان زبان
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ان به حکومت   با  را  ها  بلوچ و  ها، آذری ها،  اهوازی کردها،  شامل اقلیت های گروه  از  نامتناست   مبر 

ی  این . داد  قرار  هدف مورد  جسیم های  آزار و   اذیت و  طوالی   های حبس خودرسانه، های دستگبر

ند،  یم قرار  اجتمایع اقتصادی و  سیایس تبعیض مورد  که  دادند  رشگزا  قویم های اقلیت  از  بخصوص گبر

یس  انتشار  اجازه شغیل، امکانات دانشگاه، به ورود   کسب،  و  کار   مجوز  اقتصادی، های کمک  به دسب 

  نماینده رحمان، ماه، تبر  گزارش  در  . هستند  محروم زمیر   و  خانه مالکیت  به مربوط حقوق و  کتاب،

  های ترک از  عقیدی    زندانیان و  سیایس زندانیان باالی تعداد  با  ارتباط در  خود  نگرای   ملل، سازمان

 نمود.  بیان اهوازی عرب و  کرد   آذربایجان،

 

 بود  این لرها،  و  ها، آذری ها، اهوازی میان در  بخصوص قویم، های اقلیت میان در  ها  شکایت از  دیگر  یگ

 در  اغلب را  آنها  که  آب مورد  در  بخصوص کند؛  یم  یتمدیر  سوء و  منحرف را  طبییع منابع حکومت که

 مدافع های گروه  و  ها  رسانه گزارشها   طبق  . دهد  یم  قرار  اسالیم انقالب پاسداران سپاه پیمانکاران اختیار 

، حقوق  دیگران و  کشاورزان  که  است شده مناطق   در  زیست محیط ویرای   موجب برخوردها  این بشر

  برای
 

  مناطق  این بیشب   راندن حاشیه به و  اجباری کوچ  به منجر  و  اند  وابسته آن به خود  سالمت و  زندگ

 است.  شده

 

 برای جای   کند   یم دستچیر   را  افراد  فقیه" "والیت فهومم به وفاداری و  مذهت   فیلب   از  عبور  که  قوانیت  

 بلوچ، آنها  از  بسیاری که  ست   مسلمانان و  ندارد  وجود  تسی    هلا در  فقیه والیت زیرا  ندارد  ست    مسلمانان

اج  از  را  هستند  کرد   یا  اهوازی،   در  امب  
 

 دارد.  یم باز  خاص های رشته بعیص   در  کار   و  مدی   زندگ

 

ی حقوق های سازمان  اقلیت های گروه  متناست   غبر  بطور  اعدام حکم اجرای که  نمودند  مالحظه بشر

  های اقلیت اعضای دفعات  به مقامات . .الف( ۱ بخش به کنید   )نگاه است داده  قرار  تأثبر  تحت را  قویم

  قبل دوران در  شکنجه،  جمله از  تر، سخت مراتب  به بدی   تنبیهات معرض در  را  مذهت   های گروه  و  قویم

 باشد.  بوده چه آنها  اتهام یا  جرم اینکه از  نظر  ضف  دهند، یم قرار  محاکمه از 
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 خواهان دفعات به منطقه در  که  شود  یم زده تخمیر   میلیون هشت کردها   تعداد  برآوردها  طبق 

ی به قانون از  استفاده با  همچنان حکومت . اند  شده خودمختاری  بخاطر  کردها،  محاکمه و  دستگبر

 و  مجالت، ها، روزنامه حکومت ،گزارشها   طبق  . دهد  یم ادامه انجمن، آزادی و  بیان آزادی حق  از  استفاده

ان نویسندگان، و  نمود  اعالم ممنوعه را  زبان کرد   های کتاب   منتقد  و  مخالف که  نگارای   روزنامه و  نارسر

 نمود.  مجازات بودند  حکومت های سیاست

 

 های   سازمان چنیر   با  که   افرادی علیه امنیت   های جرم اعالم یا  مجوز  برای نام ثبت رد  با  قضای   مقامات

 زبان از  استفاده مقامات . نمود  رسکوب را  کرد   دولت   غبر  های سازمان قانوی   های فعالیت کنند   یم کار 

  ارائه دولت   مدارس در  کردی   زبان به تحصیل و  پرورش و  آموزش اما  نکردند  ممنوع  عموم بطور  را  کردی

 ندادند. 

 

ماه گزارش  در  ملل سازمان  نماینده رحمان،   ایالم، کردستان،  مرزی مناطق  "در  نمود  یادآوری خود  تبر

ان کرمانشاه،  و  غری   آذربایجان  و  دست مرزی مأمورین سوی از  مرگبار  های سالح با  همچنان کرد   کولب 

 همچنان امر  نای و  شد  گزارش  مجروح ۱۹۲ و  کولب    مرگ ۸۴ تعداد  ۱۳۹۸  سال در  . کنند   یم نرم پنجه

 کشته  کولب    ۱۰۰۰ از  بیش مرزی، مأموران عملیات نتیجه در  کنون  تا  ۱۳۹۳ سال از  که  بطوری دارد  ادامه

ان  علیه خشونت موارد  که  است نگرای   موجب موضوع  این . اند  شده مجروح و   طرف از  یا  اغلب کولب 

ان یا  محکومیت هیچ بدون یا  شود   یم بخشیده دادگاه   این هایشان خانواده و  انیانقرب برای خسارت جب 

 شوند.  یم بسته ها  پرونده

 

ی، حقوق  های سازمان  ناظران   عرب میلیون دو  داشتند  اظهار  ایران، بشر  حقوق اسناد  مرکز  جمله از  بشر

  به اهوازی،
 

ه و  قبیله ۱۱۰ از  نمایندگ   مدافع  کنشگران  . هستند  روبرو  تبعیض و  رسکوب با  همچنان عشبر

ش  برای حکومت که  دادند  گزارش  ها  اهوازی حقوق   ها  اهوازی اموال مصادره به حکومت   های پروژه گسب 

 باز  رس  داشت تعلق  آنها  به انقالب از  قبل که  های   زمیر   بر  ها  اهوازی مالکیت تأیید  از  و  دهد  یم ادامه

 زند.  یم
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 عرب های سازمان و  کنشگران  و  نگاران، روزنامه زندانیان، های خانواده سوی از  یگزارشها  بر  بنا 

، حقوق مدافع وهای  ،۹۹ فروردین ۱۰  و  ۹ تاری    خ در  بشر   حد  از  بیش زور  اعمال از  استفاده با  امنیت   نبر

اض مقابل در   سپیدار  زندان در  نفر  ۱۵ از  بیش  مرگ موجب خوزستان، استان در  اهواز  شهر  زندانیان اعب 

  های رسانه در  و  شد  گرفته  زندان دو  هر  از  خارج که  ویدیو  چندین . شدند   شیبان زندان در  نفر   ۲۰ و 

اندازی صدای و  شد  یم دیده ها  ساختمان باالی دود  شد،  داده نشان اجتمایع  از  یگ . شد  یم شنیده نبر   تبر

  محکوم عقیدی   زندانیان جمله از  دیگر، زندای   چندین و  نژاد  عموری عیل عرب، اقلیت حقوق کنشگران

  حقوق تروی    ج بخاطر  خدا" با  "محاربه اتهام به اعدام، به
 

  نا  یر  در  اهوازی،  های عرب تحصییل و  فرهنگ

 در  نامعلوم مکان یک در  سال  پایان در  سپس شدند،  منتقل نامعلویم نقطه  به شیبان زندان ز ا ها  آرایم

 ب(.  . ۱ بخش به کنید   )نگاه ماندند  انفرادی

 

 از  بیشب   است، ایران جمعیت کل  درصد  ۲۴ تقریبا   و  دارد، جمعیت نفر  میلیون ۱۸ از  بیش که  آذری، قوم

 دادند  گزارش  ها  آذری . رهب   خود  جمله از  است، شده  اجامب    جامعه و  حاکمیت  در  قویم های اقلیت سایر 

 و  اذیت مورد  را  آنها  به مربوط های سازمان یا  آذری  کنشگران  و  است قایل تبعیض آنان علیه حکومت که

 دهد.  یم تغیبر  را  آذری جغرافیای    های نام و  دهد  یم قرار  آزار 

 

وع از  پس مهرماه، در   بیر   عفو   سازمان باغ، قره منطقه  رس  بر  آذربایجان و  ارمنستان میان ها  خشونت رسر

ی از  را  خود  نگرای   الملل اض در  آنها  نمود؛ ابراز  ایران در  آذری اقلیت کنشگر   ۲۰ تقریبا  دستگبر   های اعب 

کت آذربایجان از  طرفداری گزاری برآورد  طبق  . بودند  کرده  رسر اض تعداد  هرانا، خب   بسیار  کنندگان  اعب 

 کردند.   یم دستگبر  خشونت" "با  را  آنها  و  بود  بیشب  

 

  قویم اقلیت علیه تبعیض مدیع الملیل، بیر   و  میل سطح  در  بشر  حقوق مدافع  های گروه  ،۲۰۲۰ سال در 

  ها  بلوچ از  زیادی جمعیت که  مناطق   . است شده برآورد  میلیون دو  تا  ۱.۵ بیر   آنها  جمعیت  شدند.  بلوچ

یس و  است نیافته توسعه  هستند  ساکن آن در  ، خدمات تحصیل، به محدودی ار بسی دسب   و  درمای 

  فقر  خط زیر  جمعیت درصد  ۷۰ از  بیش که  دادند  گزارش  بلوخر  کنشگران  . دارند  مسکن
 

 کند.   یم زندگ
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اک و  استخدایم امکانات کنشگران،  گزارش  طبق   قانون طبق  بلوچ های ست   برای سیایس مسائل در  اشب 

 پر  مناطق  به را  شیعه مأمور  صدها  حکومت سال،  طول در  دادند  گزارش  کنشگران  . است محدود  بسیار 

 طبق  . نمایند  تشویق  شیعه[ به ست   ]از  مذهب تغیبر  به را  محیل افراد  تا  فرستاد  بلوچ نشیر   ست    جمعیت

ی با  بلوچ کنشگران  و  نگاران روزنامه ،۲۰۲۰ سال در  ها، بلوچ حقوق کنشگران  گزارش  های دستگبر

 بودند.  رو روب ناعادالنه های محاکمه و  خودرسانه

 

Unrepresented )  نماینده" بدون های ملت و  "مردم سازمان و  وایر  ایران ،۹۹ اردیبهشت ۱۷ تاری    خ در 

Peoples and Nations )  وهای که  دادند  گزارش  در  را  پوریان مهدی و  محمد  های بنام برادر  دو  امنیت   نبر

 دانیل بنام نبر   ساله ۱۷  پش  یک . کشتند   تبر  با  بلوچستان، و  سیستان استان مرکز  ایرانشهر، در  خود  خانه

 این گفت  محیل های رسانه به محمدی، گل  محسن ایرانشهر، دادستان . شد  کشته  حادثه این در  برهووی

" و  شده   شناخته "کافرهای سه   شد." گرفته  آنها  از  منفجره مواد  و  اسلحه "چندین اینکه و  بودند  معروق 

وهای علیه شکایت   مقتول سه این های خانواده  هیچ اما  نمودند  ثبت  ماجرا  این در  درگبر  امنیت   نبر

  پشانشان مجرمانه ادعای   های فعالیت باره  در  اطالعای   یا  قضای   روند   کردن  یط بر  مبت   اطالعای  

 نکردند.  دریافت

 

، خشونت رفتارهای  جنس  هویت و  گرایش  اساس بر  آزارها  و  اذیت سایر  و  مجرمانه آمیر 

 

ش قانون، طبق   یا  شالق، اعدام، آن مجازات و  شود  یم تلق   جرم همجنس با  الطرفیر   مریص    یسجن آمبر 

ش در  طرفیر   توافق  عدم و  طرفیر   توافق  بیر   تفاوی   قانون . است  این از  کمب    تنبییه  دو  جنیس  آمبر 

  که  شود  یم آن به منجر  شفافیت  عدم این دادند  گزارش  دولت   غبر  های سازمان و  نیست، قایل همجنس

 اساس بر  تبعیض . دارند  جزای   مسئولیت قانون نظر  از  مرتکب هم و  قربای   هم جنیس، ضتعر  صورت در 

 باره در  کیم  بسیار  جزئیات اینکه حال عیر   در  . نیست ممنوع قانون طبق  جنیس هویت و  جنیس گرایش

س در  موضوع این   بینا  و  ها، تراجنسیت   گرایان،  دوجنس مرد، و  زن دگرباشان حقوق کنشگران  بود، دسب 

  ی   خ   )ال ها  نیسج
 و  شدیدتر  کیفری  اتهامات بهانه به را  افراد  این حکومت اینکه از  ( LGBTI  -  آی  ی 

 خرداد  در  . نمودند  اعالم را  خود  نگرای   مراتب باشد  کرده  اعدام تجاوز  همچون ای فریبانه ظاهر  احتماال 
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 از  پس  . کرد   دفاع رفتارشان، نحوه و  وضعیت بخاطر  دگرباشان، اعدام از  ظاهرا  خارجه امور  وزیر  ،۹۸ ماه

  خارجه امور  وزیر  کند،  یم اعدام را  "دگرباشان" کشورش  چرا  پرسید  او  از  آلمان در  نگاری روزنامه آنکه

  اصول این اساس بر  ما  و  . است اخالق   اصول دارای ما   "جامعه داشت اظهار 
 

 اصول اینها  . کنیم  یم  زندگ

ام قانون به که  معناست بدین این  و  . است عموم بطور  مردم رفتار  با  ارتباط در  اخالق    و  شود  گذاشته  احب 

وی قانون از   شود."  پبر

 

وهای   ی   خ   "ال دادند  یم احتمال که   را  کسای    امنیت   نبر
 و  دستگبر  و  نمودند  آزار  و  اذیت هستند  آی" ی 

وهای  موارد  بعیص   در  ،۲۰۲۰ سال در  . کردند   زندای    و  کردند   حمله آنها  های خانه به امنیت   نبر

  ی   خ   "ال افراد  باره در  که  های   وبسایت
ل  را  دهند  یم اطالعات آی" ی    اتهام به که  افرادی . کردند   کنب 

  شده ارائه قرائن و  شواهد  و  شوند  یم روبرو  صحرای   های دادگاه با  اغلب شوند، یم دستگبر  "لواط"

 "شش بنام ها  تراجنسیت   و  گرباشاند  رسای   اطالع شبکه . نیست  استاندارد  معیارهای راساسب همیشه

 اجباری معاینات معرض در  سنت   بطور  شوند  یم دستگبر  اتهامای   چنیر   با  که  افرادی  داشتند  اظهار  رنگ"

  دیگر  و  شکنجه پایه را  آن جهای   بهداشت سازمان و  ملل  سازمان که  گرفتند   قرار  لواط یا  مقعدی

آمبر   برخوردهای یسر  رفتارهای بخاطر  ازاتمج . دانند  یم جنیس توهیر   و  تحقبر   مورد  در  همجنس با  آمبر 

 است.   بوده زنان از  شدیدتر  مردان

 

  ی   خ   "ال را  خود  که  کشور   ساکن نفر  ۲۰۰ از  رنگ" "شش شبکه نظرخوایه طبق   مهرماه در 
 آی" ی 

 ۳۰ اند، بوده دانشگاه و   مدرسه در  جنیس های خشونت  قربای   که  دادند  گزارش  افراد  درصد  ۱۵ دانند، یم

  بیش و  اند، بوده خود  همکاران و  همقطاران طرف  از  جنیس های خشونت قربای   که  دادند  گزارش  صد در 

 دهندگان پاسخ . اند  بوده عمویم فضاهای در  جنیس های خشونت قربای   که  دادند  گزارش  درصد  ۴۲ از 

ب مورد  امنیت   مقامات طرف از  که  دادند  گزارش  ناشناس  شالق و  شدند، دستگبر  گرفتند،  قرار  شتم و  ض 

 خوردند. 

 

   ی   خ   "ال وضعیت به مربوط مطالب تمام حکومت
  بویژه . کرد   سانسور  را  آنها  با  رفتار  نحوه یا  آی" ی 

  ی   خ   "ال مسایل مورد  در  دیگر  های سایت داخل در  که  مطالت   یا  ها  وبسایت
  کنند،  یم صحبت آی" ی 
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  ی   خ   "ال که  ویکیپدیا  صفحات جمله از 
  سوی از  دهد، یم توضیح را  آنها  به ربوطم مطالب و  آی" ی 

دولت   های سازمان  . شد   سانسور  مقامات   ی    خ   "ال غبر
 دارند.  فعالیت کشور   داخل در  نشده ثبت آی" ی 

 

، برابری کنشگر   محمدی، رضوانه مورد  در  جدیدی اطالعات هیچ   او  ۹۸ آذر  در  انقالب دادگاه که  جنسیت 

، مقامات ایران، بشر  حقوق کمپیر    گزارش  به  بنا  . نیست تدس  در  کرد   محاکمه  زندان سال پنج به را    قضای 

 اوین انفرادی های سلول از  یگ در  هفته چندین مدت به و  نمودند  دستگبر  ۹۷ سال در  را  محمدی

اف تا  کردند   تجاوز  به تهدید  را  او  دهند.  قرار  فشار  تحت را  او  تا  کردند   نگهداری  براندازی برای که  کند   اعب 

 است.  گرفته  یم پول جای   از  حکومت

 

، نفرت جرایم قانون   جنایات محاکمه به یاری خدمت در  کیفری  قضای های مکانیسم دیگر  یا  پراکت 

 ندارد.  وجود  انگبر   تعصب

 

  مردان اما  داند  یم  رسبازی  خدمت به ملزم را   ساله ۱۸ از  بزرگب   مرد  شهروندان تمام ،قانون براساس

  کارت  در  . معافند  خدمت از  و  اند  شده بندی رده روای   اختالل عنوان تحت تراجنسیت   زنان و  دگرباش

  گفته  به . است  فوق قانون زیرمجموعه به ارجاع آنها  معافیت دلیل افراد، این خدمت/معافیت پایان

  شدن روبرو  خطر  در  و  کند   یم مشخص را  تراجنسیت   یا  دگرباش افراد  اینچنیت   برخوردهای رنگ"، "شش

 دهد.  یم قرار  تبعیض و  جسیم اذیت و  آزار  با 

 

  ی   خ   "ال افراد  مقامات که  دادند  گزارش  دولت   غبر  های سازمان
  جنسیت تغیبر  جراخ برای را  آی" ی 

ماه گزارش  طبق  . دهند  یم قرار  فشار  تحت   خدمات دولت   نیمه های درمانگاه تعداد  رنگ"، "شش تبر

  ترمییم های ترایر  یا  "ترمییم  های "درمان به بیشب   و  است رشد  حال در  ظاهرا  روخ و  بهداشت   درمای  

دولت   سازمان  . پردازند  یم افراد  یگ شوک از  ها  درمانگاه این در  داد  گزارش  رنگ" "شش غبر   به الکب 

  ی   خ   "ال افراد  تناسیل آلت و  ها  دست
 خودارضای   و  ،مهیپنوتبر   روانگردان، داروهای  تجویز  آی"، ی 

  رنگ"، "شش گفته  به بنا  . شود  یم استفاده ای فزاینده بطور  مخالف جنس تصویر  به کردن  نگاه با  اجباری
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 شعبه استان ۱۸در که  شوند  یم خوانده ایران" گمنام  جنیس معتادان "انجمن  ایران در  مؤسسای   چنیر  

 دارند. 

 

 اجتمایع  ننگ یک ایدز  و  وی آی اچ به مبتالیان

 

 به مبتال  افراد  به ها  مساعدت دیگر  و   مایل های کمک  نمودن فراهم و  درمان برای دولت های برنامه  غمبر 

  تبعیض با  بیماریها  این به مبتال  افراد  که  دادند  گزارش  ها  سازمان و  اخبار  الملیل بیر   منابع وی/ایدز، آی اچ

ده  اجتمایع   به اشتغال از  همچنان مثال، بطور  ایدز، وی آی اچ به مبتال   افراد  . هستند   روبرو  ای گسب 

 هستند.  محروم  معلیم حرفه

 

 کارگر   حقوق : ۷ بخش

 

 جمع  مذاکره حق و  انجمن آزادی الف. 

 

  قانوی   مصوبات نه و  اسایس قانون نه اما  است، گرفته  نظر  در  انجمن آزادی برای تمهیدای   اسایس قانون

 شورای توانند  یم کارگران  که  گوید   یم قانون . کنند   نیم  مطرح مشخص بطور  را  صنق   های اتحادیه حقوق

 این های مسئولیت  و  حقوق اما  باشند، داشته خود  کار   محل در  کارگری  های انجمن یا  کارگری  اسالیم

ده  بطور  ها  سازمان  در  . است بهره ی   الملیل بیر   صنق   های اتحادیه الملیل  بیر   استانداردهای از  ای گسب 

  از  شکیل هیچ مقامات  نمودند، تأسیس کارگران  اسالیم شوراهای کارکنان  که  کاری  های محل
 

 نمایندگ

  الزایم قبیل اجازه جمیع، قراردادهای انعقاد  و  سازماندیه برای قانون طبق  . اند  نکرده مجاز  را  کارگران

  خود  کار   محل در  توانند  یم خصویص بخش کارکنان  البته است، ممنوع ها  بخش تمام در  اعتصاب . است 

" "مسالمت عملیات سلسله   این است، نفر  ۱۰ از   کمب    نانشکارک  تعداد  که  مؤسسای    . باشند  داشته آمبر 

 کند.   نیم صدق آنها  مورد  در  قانون
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ام جمیع مذاکره حق  و  انجمن آزادی به مقامات  مؤثر  بطور  را  مربوطه قوانیر   حکومت و  نگذاشتند  احب 

  مداخله سازماندیه برای کارگران  تالش در  و  نمود   محدود  را  انجمن آزادی بشدت حکومت . نکرد  عمیل

 بسیار  مجازات محکومیت صورت در  که  شود   یم محسوب امنیت   تخلف کارگری  های فعالیت . نمود 

 را  ای اتحادیه ضد  های فعالیت در  تبعیض قانون، است.  شده گرفته  تظر  در  مرگ مجازات حد  تا  سنگیت  

 . ندارد  وجود  وی ای اتحادیه فعالیت بخاطر   اخراخ   کارگر   بازگرداندن برای الزایم و  کند   نیم ممنوع

 

ان حکومت و  افتاد، اتفاق ای اتحادیه ضد  تبعیض ، های اتحادیه رهب   و  کارگران،  حقوق کنشگران  صنق 

اض یک  رسکوب با  را  نگاران روزنامه ده  اعب   صنق   های اتحادیه طرفداران . داد  قرار  آزار  و  اذیت مورد  گسب 

ی معرض در  مستقل   معرض در  شد  یم ثابت آنها  اتهام اگر  و  بودند، شکنجه و  خودرسانه های دستگبر

 گرفتند.   یم قرار  اعدام جمله از  سنگیر   بسیار  های حکم

 

هیات زاده، عظیم جعفر  خرداد، ماه در  زمانه،  رادیو  گزارش  براساس   و  ایران کارگران  آزاد  اتحادیه مدیره دببر

 . گرفت   نظام" علیه  "تبلیغ جرم به زندان ماهه ۱۳ حکم یک مجددا  شده  شناخته کارگری  فعال یک

  ۴۰۰۰۰ وریآ جمع با  طومار  یک سازماندیه اتهام به و  بود  شده  دستگبر  یکبار  ۱۳۹۴ سال در  زاده عظیم

  ۲۱ از  پس ،۹۹ مهرماه در  . شد   محکوم حبس سال شش به کارگران،  حقوق حداقل افزایش برای امضاء

 از  بودن محروم بخاطر  او  غذای  اعتصاب شد.  منتقل شهر  رجای   زندان به زاده عظیم غذا، اعتصاب روز 

 بود.  اوین زندان در  دیگر  زندای   ۱۱ همراه به ۱۹یدو کو   درمان

 

، غبر  های سازمان گزارش  و  ها  رسانه گفته  به   کارگر،  جهای   روز  با  مصادف اردیبهشت، ۱۱ روز   در  دولت 

  کرد.   دستگبر  را  کنشگر   ۳۵ حداقل کارگران  آمبر   مسالمت  تظاهرات به خود  آمبر   خشونت  حمله با  پلیس

ض افراد   برای  بودند  شده جمع  مجلس درب مقابل در  کارگری  مستقل سازمان ۲۰ سازماندیه ا ب که  معب 

 برای را  کارگر   جهای   روز   و  معلم روز  بزرگداشت حکومت . بودند  آمده آنجا  به کارگران  حقوق درخواست

  بش  بازداشت در  همچنان اتحادیه چند  کنشگران  و  مشهور  و  برجسته معلم چندین  . کرد   ممنوع ها  معلم

  حکم ابالغ منتظر  هنوز  اند  رفته دادگاه به اگر  یا  و  باشد  شده تشکیل دادگایه برایشان  اینکه بدون برند  یم

 زیر(.  مطالب   به کنید   )نگاه است لنگرودی  بهشت   محمد  افراد  این جمله از  هستند.  شان
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 شوراهای نامه آئیر   تبییر   به اسالیم اطالعات سازمان و  اجتمایع؛ رفاه و  کار،  تعاون، وزارت کشور؛  وزارت

 اجرای   و  قضای   روند  . پرداختند  کارگری  شورای انتخابات روند  و  ها، عملکرد  به مربوط  قوانیر   کارگری،

  فعالیت به کارمند   ۳۵  با  که  بود  میل سطح در  کارگری  مجاز   سازمان تنها  کارگر   خانه . بود  طوالی   بسیار 

یت و  داد، ادامه خود   و  کشاورزی،  فناوری، نهادهای در  کارگران  اسالیم شوراهای  بر  نظارت حیر   آن رهب 

  به مجوزها  صدور 
 

   پرداخت.  نهادها  این فعالیت هماهنگ

 

 سوی از  نماینده یک و  کارگران  از  نمایندگای   شامل که  کارگران  شورای ایران، بشر  حقوق کمپیر    نظر  به

 مستقل های اتحادیه به دستیای   برای کارگران  تالش که  است مدیران های اتحادیه اساسا  است، مدیریت

و  تعدیل مانع توانست اوقات گایه  البته، شورا،  . کند   یم تضعیف را  کارگری   هیچ . شود  ها  اخراج و  ها  نبر

 نداشت.  وجود  باشد  ایرای   شهروند  غبر  کارکنان  نماینده که  سازمای  

 

وهای الملیل، بیر   های رسانه گزارشها   طبق    هدایت یا  سازماندیه برای کارگران  تالش به امنیت   نبر

ی با  ها  اعتصاب   هم از  به توجه با  . دادند  پاسخ خشونت و  خودرسانه های دستگبر
 

 وضعیت پاشیدگ

اض و  ها  اعتصاب اقتصادی،   بود  فراگبر  و  زیاد  بسیار  ۲۰۲۰ سال طول در  کشور   سطح  در  کارگری  های اعب 

وهای . شد  همراه پلیس سنگیر   پاسخ با  اغلب که کت کار   های محیط دائم بطور  امنیت   نبر   را  بزرگ های رسر

 بازداشت ریسک و  شدند   اخراج دائم بطور  کارگران  ایران، بشر  حقوق کمپیر    گفته  به . داشتند  نظر  تحت

ان و  خریدند؛  جان به را  اعتصاب بخاطر    امنیت جرایم با  گرانکار   سازماندیه برای تالش بخاطر  کارگری  رهب 

 بودند.  روبرو  میل

 

  خصویص مالکیت لغو  برای را  خود  اعتصاب خرداد   ماه در  تپه هفت نیشکر  کارگران   زمانه، رادیو  گفته  به

کت این به ی خواهان و  نمودند  آغاز  رسر کت مدیرعامل دستگبر   امید  بنام رسر
 

 و  پول دزدی اتهام به اسدبیگ

داری   فروش فسخ بر  رأی کشور   محاسبات دیوان شهریور، ۱۶ تاری    خ در  . شدند  دستمزدشان از  کالهب 

  به دستیای   ناتوای   واگذاری، در  گرفته  صورت انحراف و  "تخلفات دلیل به نمود  اعالم و  داد  تپه هفت
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  تعهدات،" ایفای در  خریداران عهدی بد  و  فروش، هنگام در  شده تعییر   اهداف
 

  . شود  برکنار  باید  اسدبیگ

اض موقت توقف بر  مبت   ای اطالعیه سپس تپه هفت کارگران  سندیکای  کرد.   صادر  ها  اعب 

 

وهای ،۹۷ سال در  ایران، بشر  حقوق کمپیر    گزارش  طبق  ین تپه، هفت در  امنیت   نبر  تولید  کارخانه  بزرگب 

اض مرکز   که  شکر،  بوده گذشته  سال دو  از  بیش در  معوقه مزایای و  حقوق پرداخت عدم برای ها  اعب 

اض این خشونت با  است،  پنج علیه جرم اعالم به پاسخ در  ،۹۸ اردیبهشت در  . کردند   رسکوب را  ها  اعب 

 حسیر   امبر  قلیان، سپیده  . شد  گرفته  رس  از  دوباره تظاهرات کارگران،  حقوق کنشگر   دو  و  نگار  روزنامه

قیل، عیل الهیاری، ساناز   فرد، محمدی ، اسماعیل محمدی، عسل امبر   جرایم به نجای   عیل و  بخیسر

  های سازمان با  "تماس و  میل"، امنیت زدن برهم قصد  به گروه  "تشکیل میل"،  امنیت علیه تبای   و  "تشکل

 ،گزارشها   به بنا  . گرفتند   حبس سال پنج حکم افراد  این از  یک هر  ، ۹۸ آذر  در   . شدند  محکوم نظام" ضد 

  ۲۰۲۰ سال در  گروه  این افراد  بقیه خنیفر، محمد  تپه[ هفت ]کارگران سندیکای عضو  و  قلیان، از  بغبر 

  زندان به و  شد   دستگبر  دوباره ماه، خرداد  در  زندان از  آزادی از  پس هفته یک قلیان . گرفتند   قرار  عفو  مورد 

 شد.   منتقل اوین

 

، یوسف های بنام تپه هفت کارگر   چهار  ،۹۹ آبان ۸ تاری    خ در  ،  حمید  بهمت   و  حیوری، مسعود  ممبیت 

  عبایس ابراهیم
 

یس بدون و  شدند   دستگبر  عمویم" نظم در  "اخالل اتهام به همگ  مورد  وکیل به دسب 

اض با  آبانماه، در  . گرفتند   قرار  بازجوی   ی  به اعب  قانوی   دستگبر  در  غذا  اعتصاب یک  به آنها  خود، غبر

 داشت.  ادامه همچنان غذا  اعتصاب ، ۹۹ آبان ۱۸  تاری    خ در  . زدند  دست دزفول زندان

 

 های اتحادیه اعضای از  تعدادی گذشته،  سال در  ها، رسانه  و  دولت   غبر  های سازمان گزارشها   اساس بر 

  فراخ مهدی . هستند  زندای   خود  آمبر   مسالمت های فعالیت بخاطر  ناعادالنه بطور  و  شدند  زندای   صنق  

" به "توهیر   جرم به ایران" در  کارگری  های اتحادیه  تأسیس تشویق  "کمیته اعضای از  یگ شاندیز،  و  رهب 

ی برای همچنان اجتمایع" نظم زدن "برهم  سال از  . برد  یم بش  زندان در  خود  ساله  سه حبس نمودن  سبر

ب بر  مبت   یگزارشها  و  است شده زندای   بار  چندین ،۱۳۹۱  در  انفرادی تحمل و  شکنجه و  وی شتم و  ض 

 است.  شده گزارش  کرج  زندان
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ی به همچنان حکومت  و  ایران معلمان انجمن در  معلمان حقوق فعالیر   آزار  و  اذیت و  دستگبر

 معلمای   رسارسی اعتصاب از  ها  رسانه خروخ    ،۹۹ فروردین در  . دهد  یم ادامه  مربوطه های اتحادیه

، دستمزد  خواهان که  دادند  گزارش   فعالیر   آزادی خواهان آنها  شدند.  رسیم اتحادیه داشی    حق  و  بهب 

اضات در  که  شدند  معلمای   حقوق   حقوق فعال خواستار، هاشم . بودند  شده دستگبر  ۹۷ سال اعب 

، استعفای برای  ای نامه امضای از  پس ۹۸ مرداد  در  مشهد، از  معلمان   به ۹۹ فروردین ۱۰ تاری    خ در  رهب 

 شد.  محکوم زندان سال ۱۶

 

 از  معلمان صنق   انجمن قبیل سخنگوی لنگرودی، بهشت   محمد  ایران، بشر  حقوق کمپیر    گزارش  به بنا 

  برای آمبر   مسالمت دفاع با  ارتباط در  ها  حکم از  ای مجموعه بخاطر  و  است بوده زندان در  ۹۶ سال

[ کار   حقوق ماه در  که  داد  گزارش  ایران بشر  حقوق  کمپیر    . برد  یم بش  زندان در  ]معلمیر    بهشت   ،۹۸ تبر

 با  ناشایست برخورد  و  وی پرونده مجدد  برریس از  قضائیه قوه خودداری ، ناعادالنه حکم بخاطر  لنگرودی

 نمود.  آغاز  را  خود  غذای اعتصاب از  دیگری  دور  سیایس  زندانیان

 

کل و  ریایص   معلم عبدی، سماعیلا   حقوق زمینه در  هایش فعالیت بخاطر  که  معلمان صنق   کانون  دببر

ی برای ۲۰۲۰ سال در  است، زندای   معلمان   . است زندان در  همچنان خود  ساله شش حبس نمودن سبر

  میل امنیت علیه "تبای   و  نظام" علیه  "تبلیغ اتهام به ۱۳۹۵ سال در  و  شد   دستگبر  ۱۳۹۴ سال در  وی

 برای دوباره بعد  ماه در  اما  رفت مرخیص به ،۱۹ ید و کو   پاندیم بخاطر  ،۹۸  اسفند  ۲۷ در  . شد  محکوم

 زدن برهم بمنظور  اطالعات آوری "جمع اتهام به  ۱۳۸۹ سال در  که  خود  ساله  ده حبس دوران گذراندن

  به اوین به بازگشت از  پس . بازگشت زندان به بود  شده محکوم نظام" علیه یغ"تبل  و  اجتمایع" نظم

ی بشر  حقوق کنشگران  . شد  مبتال  ۱۹ یدو کو    هدف با  رسکوب موج  بعنوان را  عبدی دوباره دستگبر

 دانند.  یم کارگر   جهای   روز  از  قبل آنها  کردن  خاموش

 

نشنال" "اجوکیشن سازمان ی بریتانیا  معلمان اتحادیه و  ( International Education)  اینب   دستگبر

، محمد  فوری آزادی درخواست و  کردند   محکوم را  عبدی دوباره   سال در  که  شدند  دیگری معلم  حبیت 
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  سخت دوران اکنون هم پرورش و  آموزش بهب   فضای بر  پافشاری بخاطر  حبیت   . شد  دستگبر  ۱۳۹۷

 است.  شده محروم  شآموز  حرفه از  و  گذراند   یم را  خود  محکومیت

 

کت حومه و  تهران اتوبورسای   اتحادیه  عضو  یک ،۹۹  خرداد  ۱۲ در  که  دادند  گزارش  ها  رسانه  ۷۴ واحد  رسر

به   تمام در  کارگر   جهای   روز  در  که  اتحادیه این اعضای از  یگ مقدم، طالب رسول سید   . خورد  شالق ض 

  قسمت به را  او  سپس . بود  خودش وکیل شد، وی حبس به منجر  که  اوین دادگاه در  بود  زندای   ۹۸ سال

 کردند.   منتقل اوین زندان قرنطینه

 

ی ب.   زور ا ب و  اجباری  کار   از  جلوگیر

 

  اجرا  به را  قانون این ی  مؤثر  بطور  حکومت اما  است، کرده  ممنوع ا ر  اجباری کار   گوناگون  اشکال قانون

د  بکار  ۲۰۲۰ سال در  اجباری کار   برریس رای نبر  ب بخصویص تالش و  نگذاشت  آیا  نیست مشخص . نب 

 ربای   آدم مجازات قبیل از  مشابه جرایم دیگر  با  است شده  گرفته  نظر  در   اجباری کار   برای که  جراییم

ایط  . خبر  یا  است یکسان ، کارهای  در  اوقات گایه  اجباری کار   رسر ل در  کار   ساختمای   و  کلفت(،  و  )نوکر  مب  

ی در  بخصوص است، مشهود  کشاورزی  بخش   خانواده اعضای . سال ۱۸ زیر  جوان پشان و  انمرد بکارگبر

 کنند.   یم کار   به وادار  را  کودکان  دیگران و 

 

   زیر:  لینک در  Report Persons in Trafficking  خارجه امور  وزارت وبسایت به کنید   نگاه

 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

ی . ج ی و   کودکان  کار   از  جلوگیر  حقوق   حداقل بکارگیر

 

ی سال ۱۵ زیر  کودکان  استخدام از  قانون ، محدودیت و  کند   یم جلوگبر  ار ک  کردن  ممنوع جمله از  های 

 در  کار   شامل قوانیر   این . است  گرفته  نظر  در  سال ۱۸ زیر  کودکان  استخدام برای کاری،  شب یا  سنگیر  

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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ل در  کار   و  محیل کاری  امور    کارهای  و  کسب  برخ   و  کشاورزی  بخش در  را  کودکان  کار   و  شود  نیم مب  

  ۱۲ سن از  کوچک،
 
 کودک  کار   به مربوط  قوانیر   از  کاق    اندازه به حکومت . شمرد  یم مجاز  را  سالگ

  این نقض برای تنبیه . است مانده باق   جدی معضل  یک بصورت همچنان کودکان  کار   و  کند،  نیم پشتیبای  

، آدم قبیل از  جدی، جرایم مشابه موارد  با  حقوق   اعالم ۱۳۹۵ سال در  ملل سازمان . ندارد  همخوای   ربای 

 بطور  داند  یم معاف کار   قوانیر   از  را  نفر  ۱۰ از  کمب    های کارگاه  که  ۱۳۸۲ سال  مصوبه قانون یک نمود 

 که  نمود  اشاره نکته این به همچنیر   ملل سازمان گزارش  . برد  یم باال  را  کودکان  استثمار  خطر  ای فزاینده

ی باره در  جدی های نگرای   ایط در  کودکان  بکارگبر   های کوره  زباله، وریآ جمع قبیل از  کار   خطرناک رسر

  بان دیده گفته  به . دارد  وجود  پاییر   بسیار  حقوق با  و  محافیط   البسه بدون فناوری های کارگاه  و  آجرپزی،

، حقوق  و  کودکان   از  پشتیبای   به ای ماده ۵۱ قانون یک  نگهبان شورای ،۹۹ خرداد   ۱۸ تاری    خ در  بشر

 کودکان  سالمت و  امنیت به که  است اعمایل برخ   جرایم شامل مصوبه این رساند.  تصویب به نوجوانان

ی و  بدی   آسیب شامل ساند،ر  یم آسیب   مقامات به قانون گزارش،  طبق  . تحصیل به دستیای   از  جلوگبر

  فراهم عدم صورت در  . کند   جابجا  دارند  قرار  جدی تهدید  های وضعیت در  که  کودکای    دهد  یم اجازه

  است گرفته  نظر  در  جراییم کودک  قیم و  والدین برای قانون ۷ ماده متوسطه، دوره تا  تحصیل آوردن

 .کودکان(. ۶ بخش به کنید   گاه)ن

 

 در  گرد   دوره فروشنده بصورت افغان، کودکان  بخصوص کودکان،  از  زیادی بسیار  تعداد  گزارشها   طبق 

  که  دارد  وجود  خانمان ی   کودک  ۶۰۰۰۰ رسیم، برآورد  طبق  . کردند   یم کار   شهری مناطق  های خیابان

  یم نفر  ۲۰۰۰۰۰ تا  را  خانمان ی   کودکان  اد تعد کودک  حقوق طرفدار  های سازمان از  بسیاری برآورد  البته

  کودک،  استثمار  مختلف انواع معرض در  بخصوص خیابای   کودکان  داد  گزارش  کودک  حقوق کمیته  . داند 

  در  ۲۰۲۰ سال در  . داشتند  قرار  پلیس، و  عمویم بطور  مردم طرف از  استثمار  و  جنیس آزار  و  اذیت جمله از 

 یم گدای    ها  خیابان در  کودکان  . شد  برداری بهره نبر   کودکان  کار   از  آجرپزی های کوره  و  باق   فرش صنعت

  دست ر د گدای    های  حلقه در  کودکان  از  استفاده و  کارانتجنای استفاده سوء  بر  بت  م  های  گزارش  و  کردند 

 بر  داشت اظهار  ۹۷ سال در  تهران اجتمایع رفاه سازمان کل  مدیر  قدییم، رضا   تسنیم، گزارش  طبق  . است 

 بودند.  گرفته  قرار  جنیس اذیت و  آزار   مورد  آنها  درصد  ۹۰ کودک،  ۴۰۰ از  نظرخوایه اساس
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at Labor Child of Forms Worst the on Findings  کار   وزارت وبسایت به کنید   نگاه

.labor/findings-agencies/ilab/resources/reports/childhttps://www.dol.gov/ 

 

 شغل  و  اشتغال با  ارتباط در  تبعیض . د 

 

 اساس بر  را  اجتمایع وضعیت و  زبان، معلولیت، جنسیت، قومیت، اساس بر  تبعیض اسایس قانون

  . کند  نیم اجرا  مؤثر  بطور   را  ها  ممنوعیت این حکومت اما  است، کرده  ممنوع اسالم" اصول و  "معیارها 

  و  عمویم مصالح و  اسالم مخالف و  است مایل بدان که  را  شغیل دارد  حق  کس  "هر  اسایس، قانون طبق 

 مختلف انواع در  اشتغال و  استخدام با  ارتباط در  تبعیض ۲۰۲۰ سال در   برگزیند." نیست دیگران حقوق

 معلولیت.  و  قومیت، جنسیت، اساس بر  تبعیض جمله از  بود، موجود 

 

غ   به زنان دستیای   کردن  محدود  برای سیستماتیک بطور  حکومت اسایس، قانون تمهیدات معلبر

کت و  کار، محیط   برابر  کار   برای مردان از  کمب    درصد  ۱۴ گزارش  طبق  زنان . نمود  تالش کار   بازار  در  آنها  رسر

  که  بود  وریط اغلب استخدام روش . بود  مردها  برابر  دو  ها  شهرستان در  زنان بیکاری . کردند   دریافت مزد 

  که  داشت اعالم اجتمایع رفاه  و  کار   و  تعاون وزارت های دستورالعمل و  شد  یم  اعمال تبعیض زنان علیه

  را  مقامات تمام کشور   وزارت های دستورالعمل از  یگ . شود  داده مردان به  استخدام برای اولویت باید 

 خطرناک  که  مشاغیل در  زنان کردن  کار   از  کار،  قانون . کند   یم خود  جنس هم های منیسر  استخدام به ملزم

  مردان کنار   در  موسیق   اجرای و  ها  خانه قهوه در  زنان کردن  کار   از  . کند   یم ممانعت شود  یم تلق   دشوار  یا 

 در  شب ۹ ساعت از  بعد  زنان کار   . سنت   موسیق   در  کیم  بسیار  موارد  از  بغبر  آید، یم عمل هب  ممانعت

 بود.  مواجه محدودیت با  ها  رشته از  بسیاری

 

  با  ارتباط در  اجتمایع اقتصادی تبعیض مورد  که   دادند  گزارش  ها  بلوچ و  ها، آذری ها،  اهوازی کردها،

یس  گرفتند.   قرار  شغیل های فرصت و  کار،  و  کسب  مجوز  اقتصادی، های کمک  به دسب 

 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
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 معلول فراد ا درصد  ۶۰ کشور،  رفاه سازمان کل  مدیر  دستور  طبق  که  داد  گزارش  ایران بشر  حقوق کمپیر  

 بودند.  بیکار  همچنان

 

ایط  ث.   قبول  قابل کار   رس 

 

 درصد  ۱۹.۸ افزایش با  کار،  مقررات پیشنهاد   مسئول حکومت   ارگان کار،  عایل  شورای ۱۳۹۷ سال در 

  مقایسه در  که  است دست در  موضوع این از  شکایت با  ارتباط در  یگزارشها  . کرد   موافقت  ماهانه دستمزد 

 افزایش این ایران، در   کاال   روزمره های قیمت تعییر   مأخذ  متحده، ایاالت دالر  مقابل در  ریال سقوط با 

  گزارش  به . است  شهری غبر  مناطق  در  فقر  خط زیر  معموال  دستمزد  حداقل  . است  ناچبر   بسیار  دستمزد 

، دی یر  ناموفق  جلسات از  پس فروردین ماه در  ها  رسانه  دستمزد  حداقل افزایش با  حکومت و  کارکنان  یر

ان به ه ایلنا، گزارش  بر  بنا  . نمودند  توافق  قبل سال درصد  ۲۱ مبر  ان به کارگران  ماهانه  جبر  دالر  ۲۵ مبر 

 رسید.  سنت هشتاد  و  دالر  سه معادل افزاییسر  به  روزانه دستمزد  و  شد  تعییر  

 

قانوی   فروش و  اوری جمع و   کشور   در  اجباری مهاجرت   شاخص تولید، ضایعات سایر  و  پالستیک غبر

 داد  گزارش  کار   وزارت . بود  ۱۹ ید و کو   شیوع با  بحران افزایش و  اجتمایع اقتصادی بحران وضعیت آغازین

  که  نمودند  نام ثبت فروردین  ماه در  بیکاری بیمه  دریافت جهت بار  اولیر   برای نفر  ۷۸۳۰۰۰ از  بیش که

  ۴/ ۶ و  ۸/ ۲ بیر   که  بود  آن مجلس تحقیقات مرکز  برآورد  . گرفت  قرار  قبول مورد  نفر  ۶۵۴۰۰۰ درخواست

ان که  کارگر،  میلیون  بخاطر  بودند، کوچک  کارهای  و  کسب  صاحبان و  روزمزد  کارگر   آنها  از  شاخیص  مبر 

ات ده  تأثبر  داشتند.  قرار  بیکاری معرض در  ۱۹ کووید   گسب 

 

احت روز  یک و  کار   ساعت ۴۴ معادل هفته در   روز  شش حداکب    باید  کارکنان  ایران، در  کار   قانون طبق   اسب 

  کارکنان  قانوی   حقوق سال در  عمویم تعطیالت زیادی تعداد  و  حقوق با  مرخیص روز  ۱۲ حداقل کنند. 

ان از  بیش  که  ساعت   تعداد  هر  . است   کاری  اضافه دریافت مستحق  کارکنان  شود، کار   باال  در  شده ذکر  مبر 

 اجبار  کاری  ضافها و  است کارکنان  به ساعت   دستمزد  از  بیش کاری،  اضافه دستمزد  قانون، طبق  . هستند 

 نیست.  قایل شهروند  غبر  کارکنان  و  نفر  ۱۰  از  کمب    های کارگاه  برای پوشیسر  هیچ کار   قانون  . نیست 
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 آنها  به و  دهند  یم قرار  استفاده سوء معرض در  را  افغان، اغلب مهاجر، کارگران  اوقات گایه  کارفرمایان

 به را  آنها  کنند،  نیم پرداخت را  انحقوقش اصال  یا   دهند، یم حقوق حداقل از  تر  پاییر   دستمزدهای

یس یا  آب، غذا، بدون را  آنها  وطن به اجباری بازگشت هنگام و  دارند، یم وا  اجباری کاری اضافه   به دسب 

  دستمزد، به مربوط که  قوانیت   مؤثر  بطور  حکومت . کنند   یم وطن روانه بشعت بهداشت   های رسویس

  مشابه موارد  با  حقوق این  نقض برای جرایم . نکرد  عمالا شود  یم شغیل  بهداشت و  امنیت و  کار،  ساعت

داری،  قبیل از  آن،  ندارد.  همخوای   کالهب 

 

  ثابت کارگران  اندازه به که  دادند  ادامه موقت قرارداد  با  کار   به کارگران  از  بسیاری ها، رسانه گزارشها   طبق 

  اخراج را  موقت[ قرارداد   با  رگران]کا آنها  بخواهد  وقت هر  تواند  یم کارفرما   و  شوند  نیم حمایت وقت تمام

 حایل  عیر   در  . نشد  تمدید  موقت قرارداد  اتمام از   پس پرستاران از  گرویه  قرارداد  ، ۹۹ خرداد  ۱۳ در  . کند 

 ها  بیمارستان و  درمان-بهداشت  مراکز  داشت، شکایت پرستار  ۱۰۰۰۰۰ کمبود   مورد  در  بهداشت وزیر  که

  روزه ۸۷ قرارداد  با  پرستارهای   داد  یم اجازه آنها  به که  دند نمو  استفاده کار   قانون از  ای فزاینده بطور 

  از  بسیاری زیرا  شد،  تر  پیچیده پاندیم شیوع با  مشکل  این . نکنند  تمدید  را  آن و  کنند   استخدام

  . شد   متوقف موقتا  ها  درمان اینگونه زیرا  دادند  دست از  را  ها  جراخ از  خود  درآمد  دولت   های بیمارستان

  نمودند، خودداری دولت توسط شده تعییر   دستمزد  پرداخت از  ها  بیمارستان آنکه از  پس خرداد، ماه در 

اض شهر   چندین در  درمان-بهداشت بخش کارکنان  یا  کاری  اضافه دستمزد  آنها  از  هیچیک . کردند   اعب 

 محل در  که  کارکنای    از  زیادی بسیار  تعداد  . نکردند  دریافت ۱۹ ید و کو   با  ارتباط در  درمای   ]خدمات[ مزایای

 بودند.  ای پایه های حمایت فاقد  ترتیب همیر   به کردند   یم کار   رسیم غبر  اقتصاد  یا  کوچک  کارهای

 

، دستمزدهای  به منتیه همچنان قراردادی کار   بخاطر  شغیل امنیت فقدان و  حقوق، دریافت عدم پاییر 

اضات و  ها  اعتصاب  محیل، و  الملیل بیر   های رسانه گزارش  طبق  . داشت  ادامه سال  طول در  که  شد  اعب 

ده  تظاهرات به کار   مختلف های بخش از  کارگر   و  معلم، هزاران   دادند  ادامه کشور   رسارس  در  و  عظیم  گسب 

اضات این در  و    سال، طول در  . شدند   خود  معوقه حقوق پرداخت و  دستمزد، افزایش خواهان اعب 

اضات این مقابل در  مسئولیر   ی وحشت، و  ارعاب طریق  از  اعب    های حکم و  اشتباه های دستگبر
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  ۷۴ به را  کارگر   ۴۲ ایران غرب در  اراک شهر  در  دادگایه ماه خرداد  در  . افزودند  خود  فشار  بر  خودرسانه

به   هنگایم  ،۱۳۹۸ ماه مهر   در  . کرد   محکوم آهن راه در   شاقه عملیات ماه یک و  زندان سال یک شالق، ض 

ون در  آنها  که  در  کارخانه  کردن   خصویص و  خود  معوقه حقوق  اختپرد درخواست بخاطر  کارخانه  ببر

وهای پرداختند، تظاهرات به کارفرما   دفب   مقابل ب مورد  را  آنها  امنیت   نبر  دادند.  قرار  شتم  و  ض 

 

وشییم و  حفاری  صنایع نفت، پاالیشگاه کارگران  ماه مرداد  در  ایط علیه  خود  اعتصاب به پب    و  کار   رسر

 دادند.  ادامه معوقه حقوق

 

  حال عیر   در  . است  دست در  مربوطه های قانون  اعمال  و  کار   بر  نظارت با  ارتباط در  کیم  بسیار  اطالعات

  در  چه حکومت، اما  است،  گرفته  نظر  در  تمهیدای   ایمت   استانداردهای  و  کار   بهداشت برای قانون آنکه

 که  گوید   یم قانون . نکرد  اعمال را  استانداردها  این اوقات گایه  رسیم، غبر  بخش  در  چه و  رسیم بخش

د  صورت قبیل اطالع بدون و  شب، یا  روز  تواند  یم نظارت    کارهای  و  کسب  . بگبر
 

 دریافت به ملزم خانوادگ

  را  آنها  ایمت   و  بهداشت که  های   وضعیت چنیر   از  کارگران  ،گزارشها   طبق  . هستند  محیل دادستان از  اجازه

 را  آنها  با  مقابله قدرت دهند، قرار  خاطرهم مورد  را  خود  شغیل وضعیت آنکه بدون اندازند، یم بخطر 

  است کار   محل در  کار   بهداشت و  فت   حفاظت کمیته  عهده بر  امن نا  وضعیت  شناسای   مسئولیت . ندارند 

 است.  شده تعییر   کار   وزیر  طرف از  که

 

 مرگ به منجر   خطرناک کار   های محیط دادند  گزارش  کنند   یم فعالیت کارگران  سازماندیه در  که  کسای  

، رسانه های خروخ   از  گزاریسر   طبق  ،۹۸ بهمن در  . شد   سال طول در  کارگر   هزاران  روابط دفب   رئیس دولت 

، پزشگ سازمان الملیل بیر   امور  و  عمویم   و  مرگ تعداد  ،۱۳۹۸  سال در  نمود  اعالم نائیج   حامد  قانوی 

ان به آن، از  قبل سال  در  مدت همیر   با  مقایسه در  کار،  از  نایسر  صدمات   .  داشت افزایش درصد  .۵۸ مبر 

به  شدن، پرت از  عبارت کار   هنگام مبر  و  مرگ اصیل عامل سه داشت اظهار  نائیج     جسم یک با  خوردن ض 

   برق و  سخت،
 

  ساختمای    بخش کارکنان  انجمن رئیس از  نقل به ایلنا  ۱۳۹۷ سال در  . است  بوده گرفتگ

،  کارگران  میان در  مصدومیت  تخمیر   گفت  در  است، نخاع قطع ۱۵۰۰ و  رگم ۱۲۰۰ ساالنه  ساختمای 
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  برق گاز،  از  مسمومیت انفجار، کارگران  مرگ علت که  دهند  یم گزارش  مرتبا  محیل های رسانه حالیکه

 
 

 است.  قبیل این از  حوادی   یا  گرفتگ


