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إيران
 

طغى انتخابات  فيسنوات  4والية رئاسية ثانية لمدة بالرئيس حسن روحاني  فاز، 2017في مايو/ أيار 

الحقوق المدنية والسياسية في إيران. استمرت اإلعدامات، ال سيما بحق  وضعالنقاش حول  عليها

في  ئيةوالقضا ةاألمنياستمرت السلطات كما . ةمرتفع وتيرةن بجرائم مرتبطة بالمخدرات، بالمتهمي

حقوق والمدافعين عن  االجتماعي،اإلعالميين والناشطين على وسائل التواصل  ،استهداف الصحفيين

 اف السلطات الصارخ بالمعايير القانونية الدولية والمحلية.فاستخ أكدت يةحملة قمع إطارفي اإلنسان 

 

 عقوبة اإلعدام

خدرات. الجرائم المرتبطة بالم في ال سيما، ةمرتفع وتيرةب إصدار أحكام اإلعداماستمر القضاء في 

نوفمبر/تشرين الثاني  27 ىشخصا على األقل حت 476ان أعدمت بأن إير يةأفادت منظمات حقوق

 جرائم حصلت عندما كانوا أطفاال.لأفراد حكم عليهم باإلعدام  5، بما في ذلك 2017

 

 اإليراني على تعديل طال انتظاره لقانون المخدرات في البالد البرلمانأغسطس/آب، وافق  13في 

هامة على عقوبة اإلعدام اإللزامية للجرائم المرتبطة بالمخدرات. وافق "مجلس صيانة  اودفرض قي

أصبح ف من فقهاء القانون، على تعديل القانون في أكتوبر/تشرين األول 12الدستور"، هيئة تتألف من 

بادي، آ ، قال عباس جعفري دولتنوفمبر/تشرين الثاني 21نوفمبر/تشرين الثاني. في  14في  نافذا

 لبات استئنافرائم مرتبطة بالمخدرات قدموا طشخص أدينوا بج 3300ن إالمدعي العام في طهران، 

    .بموجب القانون الجديد

 

اة استخدام سلطتهم ، يمكن للقض2013 في دخل خيز النفاذالذي  ،العقوبات اإليرانيبموجب قانون 

محاكمتهم بموجب  تعددا من األفراد الذين أعيد. بيد أن عدامالحكم على األطفال باإل لتجنبالتقديرية 

 .كم عليهم باإلعدامح   - على جرائم يزعم أنهم ارتكبوها كأطفال - قانونهذا ال

 

بعض و ،الزنا العالقات الجنسية المثلية، ،الردة، إهانة الرسول""مثل  أعماال القانون اإليرانييعتبر 

 ليعآب، أعلن محمود /أغسطس 28اإلعدام. في ب عليهاي عاقب جرائم  غير العنيفة جرائم المخدرات

"عرفان  ، محامي محمد علي طاهري، وهو معلم روحاني ومؤسس المجموعة الروحيةتبابيزاده 

مة "زرع الفساد في األرض". تهبعليه باإلعدام للمرة الثانية ، أن موكله حكم (التصوف )حلقة حلقة"

حاكمته مرة أخرى  2015 سنوات، ولكن في 5محكمة ثورية على طاهري بالسجن ، حكمت 2011 في

  .2016 حكمة العليا الحكم فيمال أسقطتعليه باإلعدام.  تاألرض وحكم فيبتهمة الفساد 

 

 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/15/307852


ومعاملة السجناء المتعلقة بسالمة اإلجراءاتالحقوق 

، كما استخدمت اعترافات باستمرار محاكمات عادلة الثورية منها،خاصة والمحاكم اإليرانية،  لم ت جر

السلطات اإليرانية حق المتهمين في  قيّدت . اتتحت التعذيب كأدلة خالل المحاكم تم الحصول عليها

 استشارة محام، خاصة خالل فترة التحقيق.

 

ي االحتجاز. طبية فالحصول على رعاية  عدماألمن القومي من ب تتعلق المتهمين بجرائمعانى العديد من 

عاما( إلى المستشفى رغم معاناته  30آراش صاديغي ) حقوقيالنقل ي أغسطس/آب، رفضت السلطات ف

 أفادت تقاريرعن الطعام في فبراير/شباط.  المطّول من مضاعفات في الجهاز الهضمي عقب إضرابه

حتاج إلى في سجن خوي في غرب أذربيجان، ت مؤبدردية تقضي حكما بالالليان، سجينة كأن زينب ج

شهر وإيفين، بمن ئي السجناء السياسيين في سجون راجا العديد من ، بدأ2017عالج طبي لعينها. في 

 على ظروف السجن.  جافيهم سعيد شيرزاد، الناشط في مجال حقوق الطفل، إضرابا عن الطعام احتجا

 

 التجمع تكوين الجمعيات والتعبير و ةحري

أعاد الذي  "نميثاق حقوق المواطني"، أعلن الرئيس روحاني 2016كانون األول ديسمبر/ 19 في

بالفعل في الدستور والقانون المحلي. بيد أنه في غياب آلية  كفولةالحقوق والحماية الم على التأكيد

 لإلنفاذ، ليس من الواضح ما إذا كان الميثاق سيضيف أي نوع من الحماية الحقيقية.

 

 صحفيين ونشطاءال لجمعيات والتجمع ومحاكمة عشراتالسلطات تقييد حرية التعبير وتكوين ا واصلت

 ضدّ ؤ و"التجمع والتواط ،"الدعاية ضد الدولة"، اإلنترنت والنقابيين بتهم "العمل ضد األمن القومي"

 األمن القومي" لمجرد ممارستهم لحقوقهم المشروعة. 

 

 االجتماعيعلى تطبيق التواصل  لقنواتمدراء  6أغسطس/آب، قال علي مجتهد زاده، محامي  29في 

وكالة أنباء ـ "صالحيين قبل االنتخابات الرئاسية في مايو/أيار، لصالتهم باإلليغرام"، اعتقلوا بسبب "تي

 .واتسن 5إلى  3بالسجن من  من محكمة طهران الثورية حكم على موكليه 15ن الفرع إ "،نالإي

 

واحتجزتهما  کريميان وزينب الصحفيتين هنغامة شهيدي بارات في مارس/آذار، اعتقلت وزارة االستخ

 أغسطس/آب. 29في  اسراحهم قطلأأشهر تقريبا.  5

 

" اعتمادعاما(، نائب رئيس تحرير صحيفة " 34) ساسان آقايي "وكالة االستخبارات القضائية" اعتقلت

 13هما في طهران في يتبمكاإليراني، من  "ديدبان"اإلصالحية، ويغما فشخامي، صحفي في موقع 

جريمة ب هما تهماالسلطات ألي من نوفمبر/تشرين الثاني، لم توجه حتىأغسطس/آب على التوالي.  22و

 متعارف عليها.

 

 ،بسبب أنشطة سلمية سجنية انالوا أحكامالبارزين الذين  السلطات إلى السجن العديد من النقابيين عادتأ

، "المعلمين ـ "نقابةالعام ل نقلت السلطات اسماعيل عبدي، األميولكن أطلق سراحهم فيما بعد. اعت

لما كانا في  يلول على التواليأسبتمبر/ 13و 7ث باسم النقابة في المتحدرودي، النج ومحمود بهشتي

ما تبقى من  قضيناشط عمالي بارز، إلى السجن ليوهو  أغسطس/آب، عاد رضا شهابي، 9. في إجازة

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/12/308885
http://www.etemaad.ir/%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank


شهابي ألسباب . أفرج عن كفالتهلقضائية من االستيالء على سنوات لمنع السلطة ا 6حكمه بالسجن 

 .2014 طبية في مايو/أيار

 

 نووالسجناء السياسي حقوقيونال

ان بسبب نشاطهم ال يزال العشرات من المدافعين عن حقوق اإلنسان والناشطين السياسيين وراء القضب

 حتىسنوات  7السجن لمدة بعقوبة  قضي، ناشطة في مجال حقوق الطفل، تميئتينا داأالسلمي. ال تزال 

، محام بارز في مجال عبد الفتاح سلطانيبسبب نشاطها السلمي. يقضي  2016نوفمبر/تشرين الثاني 

، بما في نشاطه الحقوقيا بسبب عام 13، حكما بالسجن لمدة 2011حقوق اإلنسان في السجن منذ عام 

 ،شط الطالبيبوي، الناقضي ضياء ني. "مركز المدافعين عن حقوق اإلنسان"ذلك المشاركة في تأسيس 

 سنوات في كارون في مدينة األهواز. 10السجن لمدة ب عقوبة

 

 2015في يونيو/حزيران  اعت قلتالتي  البارزة حقوقية، النرجس محمديمارس/آذار، بدأت  16في 

سنوات  10، عقوبة جديدة بالسجن لمدة صادر ضدها سنوات 6لمدة بالسجن  ما تبقى من حكم لقضاء

 ".االنتماء إلى حملة "خطوة خطوة لمنع عقوبة اإلعدام" الممنوعةبتهمة "

 

ذوي الجنسية المزدوجة  من السلطات العديد من المواطنين حاكمتمدى السنوات الثالث الماضية، على 

، سياما نمازيأجنبية. من بين هؤالء، وا إلى إيران بتهمة التعامل مع دول والرعايا األجانب الذي سافر

 وكيو وانغ. ونزار زكا نازانين زغاري رادكليفوكذلك عاما(،  81رجل أعمال، ووالده باقر )

 

وسوي، فضال عن زوجة ظل المرشحان السابقان لالنتخابات الرئاسية مهدي كروبي ومير حسين م

أو محاكمة منذ فبراير/شباط  ، قيد االقامة الجبرية دون تهمأكاديميةنافارد، وهي هرة رموسوي زه

من الحصول على الرعاية الصحية  حرمواجميعا تدهورت، وأنهم  تهم. أفادت أسرهم بأن صح0112

 الكافية.

 

حقوق المرأة

التمييز في مسائل األحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطالق والميراث  النساء اإليرانياتواجه ت

إلى موافقة ولي األمر على الزواج بغض النظر عن سنها،  يرانيةاإلوحضانة األطفال. تحتاج المرأة 

متزوجة الحصول . ال يجوز للمرأة الافي الخارج أو ألطفالهم المولودجها زولجنسيتها  ها تمريروال يمكن

لزوج الحق في اختيار مكان المعيشة لعلى جواز سفر أو السفر خارج البلد دون إذن كتابي من زوجها.  

 ضد "القيم األسرية". هااعتبربموجب القانون المدني، ويمكنه منع زوجته من ممارسة مهن معينة إذا 

 

المئة فقط ب 16حيث تشكل  كيف تهمش المرأة في االقتصاد، "هيومن رايتس ووتش" وثقت، 2017 في

التي ال توفر الحماية الكافية من  السياسات الحكومية بسببوفي هذه البيئة التمييزية،  من القوى العاملة

المائة، أي ضعف معدل البطالة ب 20. يبلغ معدل البطالة بين النساء والخاصالتمييز في القطاعين العام 

 .بين الرجال
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وتعهد  ،إعادة انتخابه تهميش المرأة في االقتصاد التي أدت إلى حملةالانتقد الرئيس روحاني خالل 

على الرغم  ضمن حكومته بزيادة وجودها في أدوار صنع القرار في حكومته. غير أنه لم يختر وزيرة

 يفعل ذلك من قبل الكثيرين، بمن فيهم أعضاء البرلمان.س همن التوقعات بأن

 

امرأة بحضور لعبة كرة الطائرة بين  300 ـأن إيران سمحت لبأفادت تقارير يونيو/حزيران،  9في 

فقط من تلك التذاكر تم بيعها للجمهور. تمنع  30، لكن يبلجيكالفريق الو اإليراني الوطنيق يالفر

 السلطات الفتيات والنساء من حضور بعض األحداث الرياضية، بما في ذلك كرة القدم للرجال.

 

معاملة األقليات والمهاجرين وحقوق ذوي االحتياجات الخاصة

من  92دين ويميز ضدهم. تم احتجاز ما ال يقل عن تمن حرية ال يحرم القانون اإليراني البهائيين

ثابت وفاريبا  شوماه . تم اإلفراج عن2017نوفمبر/تشرين الثاني  حتى البهائيين في سجون إيران

من األعضاء السبعة في مجموعة القيادات السابقة للبهائيين في إيران،  3كمال عبادي وبهروز كمالي، 

سنوات. كما تميز  10السجن لمدة بأكتوبر/تشرين األول، بعد قضاء عقوبة  31سبتمبر أيلول و  18في 

الحكومة ضد األقليات الدينية األخرى، بما في ذلك المسلمين السنة، وتقيد األنشطة الثقافية والسياسية 

 ليات األذرية والكردية والعربية والبلوشية.ألقل

 

كتب مولوي عبد الحميد، زعيم سني بارز، رسالة إلى المرشد األعلى آية هللا  ،أغسطس/آب 2في 

 ،خامنئي طالبا منه إزالة القيود المفروضة على تعيين وتوظيف السنة في المناطق ذات األغلبية السنية

أن ب أفادت تقاريروإزالة القيود المفروضة على تجمعات صالة الجمعة في المدن الكبرى في إيران . 

عدم التمييز بين اإليرانيين على بالمسؤولين  لزمانعة ي  الشريوالقانون اإليراني قائال إن  آية هللا خامنئي

 أساس الدين أو العرق.

 

ي في مجلس زرادشتعضو  وه، وهانتبسبب دي عن العمل سبنتا نيكناممحكمة القضاء اإلداري  أوقفت

 أكتوبر/تشرين األول. 8مدينة يزد، في 

 

، مسجلينبمن فيهم األطفال غير الاألفغان، بأن إيران سمحت لجميع األطفال  ادت تقاريرأف، 2015في 

مدارس بعد أن أصدر آية هللا خامنئي حكما يؤكد على أنه "ال ينبغي ترك أي طفل أفغاني، بااللتحاق بال

في  ،وزير التعليم اإليراني ،ييبطحاأعلن سيد محمد  ، خارج المدرسة".المسجلينحتى األطفال غير 

ألف أفغاني وغيرهم من الطالب األجانب قد التحقوا بالمدارس في  370أن  ،2017سبتمبر/أيلول  14

 إيران.

 

أفغان مقيمين  أطفاال "قوات الحرس الثوري اإلسالمي" تجنيدووتش وثقت هيومن رايتس  ،2017في 

 ."ميونطفا لواء"في سوريا في  لللقتافي إيران 

 

اإلعدام. بعاقب ي  قد ، وفي حالة رجلين، بالجلد السلوك الجنسي المثلي ي عاقببموجب القانون اإليراني، 

ال يوجد قانون إنه ، فمتحولي/ات النوع االجتماعيل تغيير الجنسرغم أن إيران تسمح بإجراء عملية 

، المدعي العام لمقاطعة أردبيل، لوسائل عتباتيقال ناصر  ، سبتمبر/أيلول 14في  .يحظر التمييز ضدهم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/02/27/74188
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الرسائل  تطبيقعلى  بتهمة الترويج للمثلية الجنسيةأشخاص في أردبيل  6نه تم اعتقال إ ،اإلعالم

 .تيليغرام

 

القسري  العالجاالدعاءات القائلة بأن  "لجنة حقوق الطفل"أمام إيران رفضت ،  2017 مارس/آذارفي 

ات النوع /ليومتحوالجنسي  ات التفضيل/ات ومزدوجيين/والصدمات الكهربائية تستخدم ضد المثلي

  االجتماعي )مجتمع الميم(.

 

 في مالحظتها الختامية، "،عاقةاإلاللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي "أعربت ، أبريل/نيسان 12في 

في العديد من المجاالت، بما  جات الخاصةياذوي االحتعن قلقها إزاء انتهاك الحكومة اإليرانية لحقوق 

، الوصول إلى العدالة، والحرمان من األهلية القانونية. ومعاقبته واإليذاءالعنف  الوقاية منفي ذلك 

دقت ا، التي صعاقةاإلاتفاقية حقوق األشخاص ذوي  مع تشريعاتها ايران الئمأوصت اللجنة أيضا بأن ت

مشروع قانون جديد بشأن حماية حقوق  يوجد، ملخصالكتابة هذا  عند. 2009عليها إيران في 

 في البرلمان.لجنة مخصصة قيد النظر في  الخاصة جاتياحتاألشخاص ذوي اال

 

األطراف الدولية الرئيسية

دورا مؤثرا إلى جانب روسيا وتركيا  تلعبالمساعدة العسكرية للحكومة السورية، وتواصل إيران تقديم 

 ا منوثقت هيومن رايتس ووتش نمط كازاخستان.ب أستانةفي المفاوضات السورية الجارية حاليا في 

 الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، فضال عن التعذيب من قبل الحكومة السورية.

 

يران إيصدق على امتثال  نله ترامب أنأعلن الرئيس االميركي دونالد كتوبر/تشرين األول،  أ 13في 

 "،من الدولياألمجلس "بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية في  2015النووي الموقع في  لالتفاق

وط إعادة إعادة تقييم شر بالمقابل لمانيا واالتحاد االوروبي. طلب ترامب من الكونغرسأاضافة الى 

 .يران تمتثل لشروط االتفاقإن أ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"كدت أفرض عقوبات على إيران. 
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