
 

ایران

 

بر سر وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در  مناظره جمهور حسن روحانی در انتخاباتی کهرییس ۲۰۱۷در ماه مه 

ها، مخصوصاً برای اعدام ی ریاست جمهوری خود شد.موفق به تمدید دوره نقشی پررنگ در آن داشت ایران

ی ایران در ی قضاییهجرایم مرتبط با مواد مخدر، با نرخ باالیی ادامه پیدا کرد. مقامات نهادهای امنیتی و قوه

المللی و داخلی بود، به هدف قرار گرفتن مطلق معیارهای قانونی بینگر نادیدهچارچوب سرکوبی مداوم که نشان

 های آنالین، و مدافعان حقوق بشر ادامه دادند.رسانه نگاران، فعاالندادن روزنامه

 

مجازات اعدام

های حقوق بشری ی قضاییه با نرخی باال به اعدام افراد، مخصوصاً برای جرایم مواد مخدر، ادامه داد. گروهقوه

ر که برای نفر را اعدام کرده است، از جمله پنج نف ۴۷۶حداقل  ۲۰۱۷نوامبر  ۲۷اند که ایران تا گزارش کرده

 جرایمی محکوم به اعدام شده بودند که ادعا شده است در زمان کودکی انجام داده بودند.

 

ای را برای قانون مواد مخدر کشور تصویب اوت، مجلس ایران پس از انتظاری طوالنی اصالحیه ۱۳در روز 

دشوارتر  تا حد زیادیر را صدور حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخد الزامکرد که شرایط الزم برای 

حقوقدان و فقیه مسلمان، اصالحیه را در اکتبر تأیید کرد و قانون در  ۱۲. شورای نگهبان، نهادی متشکل از کندمی

نفر از  ۳۳۰۰آبادی، دادستان تهران، اعالم کرد که نوامبر، عباس جعفری دولت ۲۱نوامبر اجرایی شد. در  ۱۴

 اند.اس قانون جدید درخواست تجدید نظر دادهمحکومان جرایم مواد مخدر بر اس

 

ی جنسی خارج ارتداد، روابط جنسی با همجنس، رابطه ،«(سب النبی)توهین به پیامبر»قانون ایران اقداماتی مثل 

آمیز مرتبط با مواد مخدر را به عنوان جرایمی در نظر می گیرد که با و بعضی جرایم غیرخشونت از ازدواج،

اوت، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی طاهری، معلم عرفان و  ۲۸هستند. در  مرگ قابل مجازات

برای دومین بار به مرگ « فساد فی االرض»، اعالم کرد که موکلش به جرم «عرفان حلقه»گذار گروه بنیان

کرده بود اما  ، دادگاه انقالب طاهری را به پنج سال زندان محکوم۲۰۱۱محکوم شده است. پیش از این، در سال 

د. دادگاه عالی، حکم را در سال رض محاکمه و به مرگ محکوم کراو را به اتهام فساد فی اال ۲۰۱۵در سال 

 نقض کرده بود. ۲۰۱۶

 

حقوق دادرسی عادالنه و رفتار با زندانیان

های به دست ماندند و اعتراف ی عادالنه بازهای ایران، به ویژه دادگاه انقالب، مرتباً از فراهم کردن محاکمهدادگاه

آمده زیر شکنجه را به عنوان مدرک در دادگاه به کار گرفتند. مقامات به شکل مداوم، مخصوصاً در دوران 

 کنند.شدگان به مشاور حقوقی را محدود میبازپرسی، دسترسی بازداشت

 

به مراقبت پزشکی در بازداشت نفرات متعددی که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند با عدم دسترسی کافی 

ی ساله ۳۰یک مدافع  امتناع کردند. او ی بستری شدن آرش صادقیمواجه شدند. در اوت، مقامات از صدور اجازه

برد. زینب جاللیان، اش در فوریه از مشکالت گوارشی رنج میکه در پی اعتصاب غذای طوالنیاست حقوق بشر 



ها نیازی طبق گزارشن آذربایجان غربی مشغول گذراندن حبس ابد است، زندانی کرد که در زندان خوی در استا

شهر و اوین، های رجایی، چند زندانی سیاسی در زندان۲۰۱۷فوری به درمان پزشکی برای چشمش دارد. در سال 

 از جمله سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان، در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زدند.

  

بیان، انجمن، و تجمع آزادی

حقوق و  از هر چیز جمهور روحانی منشور حقوق شهروندی را اعالم کرد، که بیشرییس ۲۰۱۶دسامبر  ۹در 

. اما در غیاب ندکه پیش از آن در قانون اساسی و حقوق داخلی ایران وجود داشترا تکرار کرده بود هایی حفاظت

 های واقعی اضافه کند.ر چیزی به حفاظتسازوکاری برای اجرا، مشخص نیست که این منشو

 

های آنالین، و ، فعال رسانهنگارها روزنامههای بیان، انجمن و تجمع ادامه دادند و دهمقامات به محدود کردن آزادی

، و «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی»کارگری را صرفاً بابت اجرای حقوق مشروعشان به اتهامات  فعال

 تحت پیگرد قرار داد.« و تبانی علیه امنیت ملی اجتماع»

 

طلبان نزدیک ی اجتماعی تلگرام که به اصالحاوت، علی مجتهدزاده، وکیل شش مدیر کانال اپلیکیشن شبکه ۲۹در 

 ۱۵ی بودند و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه بازداشت شده بودند، به خبرگزاری ایلنا گفت که شعبه

 قالب تهران موکالنش را به سه تا پنج سال زندان محکوم کرده است.دادگاه ان

 

را بازداشت کرد و آنها را برای  نگارها هنگامه شهیدی و زینب کریمیاندر ماه مارس، وزارت اطالعات روزنامه

 اوت آزاد شدند. ۲۹پنج ماه در بازداشت نگاه داشت. آنها در 

 

ساله، معاون سردبیر  ۳۴ی قضاییه ساسان آقایی اطالعات قوه مانساز اوت، مقاماتی از ۲۲و  ۱۳در روزهای 

بان ایران را در دفترهایشان در سایت دیدهنگاری از وبطلب اعتماد، و یغما فشخامی، روزنامهی اصالحروزنامه

 اند.تهران بازداشت کردند. تا نوامبر، مقامات هیچیک از آنها را به جرمی مشخص متهم نکرده

 

آمیزشان محکوم شده اما آزاد شده بودند را به های مسالمتند فعال کارگری برجسته که قبالً بابت فعالیتمقامات چ

زندان باز گردنداند. آنها اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این 

سپتامبر بازداشت کردند.  ۱۳ژوئن و  ۷یب در بردند به ترتکانون را در حالی که در مرخصی از زندان به سر می

اش را ی محکومیت شش سالهماندهاوت، رضا شهابی، فعال کارگری برجسته، به زندان بازگشت تا باقی ۹در 

به دالیل پزشکی  ۲۰۱۴ی قضاییه ممانعت کند. شهابی در ماه مه اش به دست قوهی وثیقهبگذراند تا از مصادره

 آزاد شده بود.

 

فعان حقوق بشر و زندانیان سیاسیمدا

ها باقی ماندند. آتنا دائمی، آمیزشان پشت میلههای مسالمتها مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی به خاطر فعالیتده

آمیز همچنان در حال گذراندن حکم زندانی هفت ساله بابت فعالیت مسالمت ۲۰۱۶فعال حقوق کودکان، از نوامبر 

برد، در حال گذراندن در زندان به سر می ۲۰۱۱ی حقوق بشر که از سال سلطانی، وکیل برجستهاست. عبدالفتاح 

گذاری کانون مدافعان حقوق بشر های حقوق بشری خود از جمله شراکت در بنیانساله برای فعالیت ۱۳حکمی 

 در شهر اهواز است.ساله در زندان کارون  ۱۰است. ضیا نبوی، فعال دانشجویی، در حال گذران حکم زندانی 

 



ی حکم ماندهبازداشت شد تا باقی ۲۰۱۵ی حقوق بشر که در ژوئن مارس، نرگس محمدی، مدافع برجسته ۱۶در 

ی عضویت در گروه ممنوعه»ی از جمله ای به اتهاماتگذراندن حکم جدید ده ساله ی زندانش را بگذراند،الهشش س

 را آغاز کرد.« لغو گام به گام اعدام

 

سال گذشته، مقامات چندین ایرانی با تابعیت دو گانه و اتباع خارجی سفر کرده به ایران را به اتهامات  در سه

اش باقر، ساله ۸۱اند. این شامل سیامک نمازی، تاجر، و پدر های خارجی تحت پیگرد قرار دادههمکاری به دولت

 ود.شو همچنین نازنین زاغری رادکلیف، نزار زاکا، و شیوئه وانگ می

 

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدهای سابق ریاست جمهوری، و همچنین زهرا رهنورد، همسر موسوی 

های آنها برند. خانوادهبدون اتهام یا محاکمه در حصر خانگی به سر می ۲۰۱۱ی که استاد دانشگاه است، از فوریه

 ت پزشکی کافی به آنها ارائه نشده است.ی آنها افت کرده است و مراقباند که سالمتی هر سهگزارش داده

 

حقوق زنان

زنان ایرانی در موارد وضعیت خصوصی مرتبط با ازدواج، طالق، ارث، و حضانت کودک با تبعیض مواجه 

زدواج خواهد بود، و زنان ایرانی ای قیم مرد برای هستند. زنی باکره، بدون توجه به سن خود، نیازمند اجازه

ی کتبی خود را به همسران خارجی یا فرزندان خود انتقال دهند. یک زن متأهل بدون اجازهتوانند تابعیت نمی

تواند گذرنامه کسب کند یا به خارج از کشور سفر کند. تحت قانون مدنی، مرد حق انتخاب محل همسرش نمی

همسرش را از تواند بپندارد، می« های خانوادگیارزش»زندگی را دارد و در صورتی که مشاغلی را خالف 

 ها منع کند.اشتغال به این حرفه

 

های آمیز، و مواجه با سیاستبان حقوق بشر گزارش کرد که چگونه در این محیط تبعیضدیده ۲۰۱۷در سال 

 ۱۶کند، زنان با تشکیل تنها های دولتی و خصوصی فراهم نمیدولتی که حفاظتی کافی علیه تبعیض در بخش

درصد است که دو برابر نرخ  ۲۰شوند. نرخ بیکاری زنان د به حاشیه رانده میدرصد نیروی کار، در اقتصا

 بیکاری مردان است.

 

ی اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و جمهور روحانی در طول دوران تبلیغات خود رانده شدن زنان به حاشیهرییس

اما او با وجود انتظارات بسیاری از گیری در دولتش افزایش دهد. های تصمیموعده داد حضور آنها را در نقش

 افراد، از جمله نمایندگان مجلس، وزیر زن انتخاب نکرد.

 

های ملی ایران و ی والیبال بین تیمدر مسابقهزن اجازه داد تا  ۳۰۰ژوئن به  ۹ها، ایران در بر اساس گزارش

امات از حضور دختران و زنان در ها به عموم فروخته شد. مقعدد از این بلیط ۳۰بلژیک حاضر شوند، اما فقط 

 کنند.بعضی رویدادهای ورزشی از جمله فوتبال مردان ممانعت می

 

 افراد دارای معلولیتها، مهاجران، حقوق رفتار با اقلیت

 ۹۲حداقل  ۲۰۱۷دارد. در نوامبر کند و علیه آنان تبعیض روا میها را نقض میقانون ایران آزادی مذهبی بهایی

و بهروز کمالی، سه  ،اکتبر، مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی ۳۱سپتامبر و  ۱۸های ایران بودند. در زندانبهایی در 

ی خود از زندان ساله ۱۰بعد از گذراندن محکومیت زندان  ،نفر از هفت عضو گروه رهبری سابق بهاییان ایران

های کند و فعالیتتبعیض میاعمال نان سنی های مذهبی از جمله مسلماآزاد شدند. دولت همچنین علیه دیگر اقلیت

 کند.های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچی کشور را محدود میفرهنگی و همچنین سیاسی در میان اقلیت



ای نوشت و از او هللا خامنهای به رهبر ایران آیتی سنی، نامهاوت، مولوی عبدالحمید، یک رهبر برجسته ۲در 

ها در مناطق با اکثریت سنی و همچنین محدودیت برگزاری نماز انتصاب و استخدام سنی ها برخواست تا محدودیت

ای پاسخ داد که قانون ایران هللا خامنهآیت هابر اساس گزارش ها در شهرهای بزرگ ایران را بردارد.ی سنیجمعه

 نکنند.کنند که بین ایرانیان بر اساس مذهب یا قومیت تبعیض و فقه مقامات را ملزم می

 

، را به خاطر دین او از کار معلق اکتبر، دیوان عدالت اداری سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد ۸در 

 کرد.

 

 تحصیل از افغانستانی، آموزدانش هیچ»ای فتوایی صادر و تأکید کرد که هللا خامنهبعد از این که آیت ۲۰۱۵در 

ی کودکان افغان از جمله کودکان بدون مدرک اجازه ایران به همهگزارش شد که « غیرقانونی حتی بازنماند،

سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ایران،  ۲۰۱۷سپتامبر  ۱۴دهد تا در مدارس ثبت نام کنند. در می

 اند.آموز افغان و از دیگر کشورها در مدارس ایران ثبت نام کردههزار دانش ۳۷۰اعالم کرد که 

 

بان حقوق بشر گزارش کرد که سپاه پاسداران انقالب اسالمی کودکان افغان ساکن ایران را یدهد ۲۰۱۷در سال 

 ی فاطمیون خود به کار گرفته است.برای جنگیدن به عنوان سرباز در سوریه در دسته

 

رو است و در صورتی که شامل دو مرد باشد، ی جنسی با همجنس با مجازات شالق روبهن ایران، رابطهطبق قانو

دهد و ها میی جراحی تغییر جنسیت را به تراجنسیتیبا مجازات مرگ مواجه خواهد شد. در حالی که ایران اجازه

، عتباتیسپتامبر، ناصر  ۱۴کند. در نوع نمیکند، هیچ قانونی تبعیض علیه آنها را ممبرای آن یارانه هم پرداخت می

رسان تلگرام گرایی در پیامها گفت که در اردبیل شش نفر به اتهام تبلیغ همجنسدادستان استان اردبیل، به رسانه

 اند.بازداشت شده

 

های ی حقوق کودکان، ایران این ادعا را تکذیب کرد که درمان تحمیلی و شوکدر مقابل کمیته ۲۰۱۷در مارس 

 کند.ها)دگرباشان( اعمال میها و تراجنسیتیگرایان، دوجنسیتیقی علیه همجنسرب

 

اش از نقض حقوق افراد دارای معلولیت ی حقوق افراد دارای معلولیت در مشاهدات پایانیآوریل، کمیته ۱۲در 

رسی به دادرسی، و انکار هایی بسیار از جمله ممانعت و مجازات خشونت و آزار، دستتوسط دولت ایران در حوزه

ظرفیت حقوقی ابراز نگرانی کرد. کمیته همچنین پیشنهاد کرد که ایران قوانینش را با کنوانسیون حقوق افراد 

تصویب کرد. در زمان نوشته شدن، قانون جدید حفاظت از حقوق  ۲۰۰۹دارای معلولیت تطبیق دهد که ایران در 

 ر مجلس تحت بررسی بود.افراد دارای معلولیت در کمیسیونی ویژه د

 

المللیبازیگران کلیدی بین

کند و در کنار روسیه و ترکیه نقشی اثرگذار در مذاکرات ایران همچنان به دولت سوریه کمک نظامی ارائه می

بان حقوق بشر حمالتی عامدانه و شوند. دیدهاقستان برگزار میی قزکند که در آستانهسوریه بازی می

 ها و همچنین استفاده از شکنجه از سوی دولت سوریه را مستند کرده است.یز علیه غیرنظامیآمغیرتبعیض

 

ای امضا شده در جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعالم کرد که پایبندی ایران به توافق هستهاکتبر، رییس ۱۳در 

تأیید نخواهد کرد. در عوض، ی اروپا را بین ایران، پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان و اتحادیه ۲۰۱۵

ها بر ایران را مورد ارزیابی دوباره قرار دهد. سازمان ی تحریمترامپ از کنگره خواست تا شرایط اعمال دوباره

 المللی انرژی اتمی بر سر موضع خود در اعالم پایبندی ایران به مفاد توافق ایستاده است.بین


