
جنوری    خالصه وقایع

  ایران
 

 برگزار آمیز مسالمت تظاهرات حکومت نتقدانم که ندادند اجازه یایران مقامات 3122 سال در
 شهرهای در را  گسترده تظاهرات چندین امنیتی نیروهای سپتامبر و آوریل مارچ، ،وریهف در. کنند

 در را تظاهرکننده ها ده امنیتی نیروهای آوریل اواسط در ها، گزارش بنابر. ندشکست  درهم بزرگ
 افزایش اعدام مجازات سال، این در. ندکشت و هبست آتش به ایران خوزستان نشین عرب اکثرا   ایالت

 و بشر، حقوق فعاالن وکال، ویژه به مدنی، جامعه فعاالن گیری هدؾ به دولت و داشت چشمگیری
 سازمان ویژه گزارشگر با که کرد اعالم ایران دولت  ،3122 جوالی در. داد ادامه ها لیستژورنا
 منصوب مقام این به 3122 مارچ ماه در ایران در بشر حقوق وضعیت شدن بدتر به توجه با که ملل
     .   داد نخواهد وی به را ایران از بازدید اجازه و کرد نخواهد همکاری شد،

 

  ها تشکل و تاجتماعا آزادی

 در دموکراسی طرفداران تظاهرات از ابرازحمایت برای تظاهرکننده هزاران مارچ و فوریه در
 تهران، های خیابان به دولت مخالؾ رهبران بازداشت به اعتراض و همسایه عرب کشورهای
 که دادند پاسخ تظاهرات این به خشونت با مقامات. آمدند دیگر بزرگ شهر چندین و کشور، پایتخت

 . شدند بازداشت دیگر تن صدها و کشته تن سه آن نتیجه در
 

 مهدی و موسوی میرحسین درخواست پی در را دولت مخالؾ سیاسی فعال ها ده امنیتی نیروهای
 گسترده تظاهرات برگزاری برای مخالفان، رهبران و جمهوری ریاست سابق نامزدهای کروبی،

 قرار خانگی بازداشت تحت ار کروبی و موسوی آنان بعد، روز چند. کردند دستگیر فوریه 9 در
 . دارد ادامه همچنان یادداشت این نگارش هنگام تا که بازداشتی ؛دادند

 
 های گروه  استقالل شدت به که کرد تصویب را ای الیحه از ماده چندین ایران مجلس آوریل در

 اعضای و وزارت مقامات ریاست تحت که نظارت عالی کمیته و ساخت محدود را مدنی جامعه
. کرد ایجاد ؼیردولتی های سازمان های فعالیت بر نظارت جهت را دارد قرار امنیتی روهاینی

 تحت که وکال و نگاران روزنامه کانون جمله از ای حرفه مجمع چندین استقالل این از قبل مقامات
 رنف ها ده حاضر درحال. بودند کرده ممنوع یا و محدود شدیدا   را گرفت نمی قرار الیحه این پوشش

 سپری ایران های زندان در را خود حبس دوران شده ممنوع دانشجویی و سیاسی گروهای فعاالن از
 .  کنند می
 
 



  اعدام مجازات

 ندمعتقد بشر حقوق مدافع گروهای اما دادند، خبر تن 363 اعدام از ایرانی مقامات ،3121 سال در
 مواد جرم به شده اعدام افراد اکثریت. اند کرده اعدام رسمی اذعان بدون را بیشتری تعداد دولت که

 قانون اصالح از بعد ها اعدام تعداد. شدند اعدام ناقص محاکمات پی در انقالب های دادگاه در مخدر
  را آن نویس پیش نظام مصلحت تشخیص مجمع  که  3121 دسامبر اواخر در مخدر مواد با مبارزه
 های گزارش بر بنا. است کرده پیدا افزایش کرد، تصویب را آن ،ای خامنه هللا آیت فقیه، ولی  و تهیه

 را تن  78 جمله آن از زندانی، 511 از بیشتر ایران تاکنون زمان آن از ،بشر حقوق مدافع گروهای
 اذعان از مقامات. است کرده اعدام بودند، شده دستگیر مخدر مواد جرم به ژانویه ماه در صرفا   که

 . اند ورزیده امتناع ها اعدام این از نیمی از بیشتر رسمی
 

 لواط، جاسوسی، مسلحانه، سرقت مخدر، مواد داشتن و قاچاق عنؾ، به تجاوز قتل، مانند یجرائم
 یرانا دانشجویان دولتی رسمی نیمه خبرگزاری سپتامبر 4 در. دارند اعدام مجازات ارتداد و زنا،
  لواط ضد قوانین تحت آنان از نفر سه. داد اطالع اهواز ؼربی جنوب شهر در نفر شش اعدام از

 . بودند شده اعدام به محکوم درایران
 

 صدر در اند، شده جرم مرتکب سالگی 29 از قبل که افرادی نوجوان، مجرمان اعدام لحاظ از ایران
 را آنان از تن یک و ،3122 درسال را کودک سه حداقل نایرا دولت. دارد قرار جهان کشورهای

 مجاز برسند بلوغ سن به که افرادی رایب را اعدام مجازات ایران قوانین. کرد اعدام ،عام ءمال در
 .است شده تعیین سال پانزده پسران برای و سال نه دختران برای قانونی لحاظ از سن این داند، می
 . برند می سر به اعدام انتظار در مجرم نوجوان صد از بیش حاضر، حال در

 
 با جنگ آن الفظی تحت معنی که» ) محاربه اتهام به را تن 41 حداقل مقامات تاکنون، ژانویه از

 در. است کرده اعدام تروریستی و مسلح گروهای به وابستگی دلیل به ظاهرا  ( «باشد می خداوند
 آقایی حاج علی محمد و کاظمی جعفر تهران اوین زندان در مقامات ،ژانویه 35 صبح اولیه ساعات

 گروه یک که( خلق مجاهدین) ایران خلق مجاهدین سازمان ؼیرقانونی گروه با  ارتباط  دلیل به را
 صارمی، علی مقامات ،3121 دسامبر 39 تاریخ در. آویختند دار به ،است رژیم مخالؾ اپوزیسیون

 . آویختند دار به نیز را بود کرده اعتراؾ خلق مجاهدین ژیکایدئولو های آرمان از هواداری به که
 
 می متهم محاربه و ملی امنیت جرایم به آنان از بسیاری  که کرد فعال 27 حداقل ،3122 اکتبر تا

 . برند می سر هب اعدام انتظار در باشند
 

 بیان آزادی

 می ادامه نویسان وبالگ و نگاران روزنامه گرفتن هدؾ و ها روزنامه کردن تعطیل به مقامات
 و شهروند نامه هفته ،اسالمی فرهنگ و ارشاد وزارت  مطبوعاتی هیئت سپتامبر، 6 در. دنده

 تعطیل ،دیگر جرایم عالوه به ،«نظام علیه تبلیػ» و مقامات به توهین  جرم به را روزگار روزنامه



 به مربوط وبسایتی نور، مجذوبان دفاتر به  اطالعات وزارت نیروهای سپتامبر، 7 و 6 در. کرد
 تحریریه هیئت اعضای از تن یازده کم دست و بردند یورش گنابادی، اللهی نعمت های صوفی گروه
 . کردند دستگیر نامعلومی های اتهام به را آن

 
 و ژورنالیست  :5  ،3122 اکتبر تا مرز، بدون گزارشگران سازمان های گزارش براساس

 قوه بشر، حقوق مدافع گروهای گزارش بر بنا. برد می سر به ایران های زندان در وبالگنویس
 ؼیر های وبسایت فعالیت» در مشارکت اتهام به را ساله، 35 وبالگنویس اصؽری، وحید  قضائیه
 . کرد محکوم مرگ به« اخالقی

 
 علوم دروس  ارائه مقرراتی وضع با  اخیرا   فرهنگی، انقالب عالی شورای حمایت با علوم، وزارت
. ساخت محدود سازی اسالمی برنامه از یبخش عنوان به را مختلؾ های دانشگاه در اجتماعی
 و ها رشته بعضی در حضور برای زنان سهمیه کردن محدود جهت را ییها فرمان همچنین مقامات
 دانش نام ثبت از دولتی های دانشگاه. ندکرد صادر خاص های دانشگاه در آموزشی های دوره
 که  ورودی های آزمون در باال نمرات اخذ علیرؼم تکمیلی تحصیالت مقطع در سیاسی فعال جویان
 . کردند ممانعت کند، می تضمین ها رشته  آن در را آنان حضور

 
 مسدود، اند سیاسی های تحلیل و اخبار یحاو که را یهای وبسایت سیستماتیک صورت به دولت

 . است هکرد مختل را یخارج ای ماهواره های برنامه پخش و کاهش را انترنت سرعت
 

 وکال و بشر حقوق مدافعان

 اذیت مورد و محاکمه زندانی، را  وکال  و بشر حقوق مدافع ها ده مقامات  تاکنون، :311 جون از
 جون از که گفت نوبل، صلح جایزه برنده عبادی، شرین ،3122 ستوآگ در. اند داده قرار ازار و

 شعب از یکی ،ژانویه در. اند هگرفت قرار دولت آزار و اذیت مورد  وکیل 53 کم دست تاکنون،
 امنیت علیه اقدام» جرم به ار بشر، حقوق برجسته مدافعین از یکی ستوده، نسرین انقالب های دادگاه
 31 برای کشور ترک حق و وکالت شؽل از و محکوم زندان سال 22 به« نظام علیه تبلیػ» و «ملی
 . داد کاهش زندان سال 7 به را  ستوده زندان حکم ائیهقض قوه سپتامبر در. کرد محروم سال

 
 سال 21 و زندان ماه 29 به را بشر حقوق وکالی از یکی بهرامیان، خلیل انقالب دادگاه ،فوریه در

 از یکی  دادخواه، علی محمد قضائیه قوه  جوالی، در. کرد محکوم وکالت لشؽ از محرومیت
 به را است، بشر حقوق مدافعان مرکز بنیانگذاران جمله از عبادی خانم با همراه که  برجسته وکالی

 عبدالفتاح امنیتی نیروهای سپتامبر، 21 در. کرد محکوم وکالت شؽل از محرومیت و زندان سال نه
 سپتامبر، 38 در. ندکرد گیردست را بشر، حقوق مدافعان مرکز بنیانگذاران از دیگر یکی سلطانی،

 مدافعان مرکز اجرائیه هیئت اعضای از یکی محمدی، نرگس تهران انقالب دادگاه شعب از یکی
 سال 22 به ؼیرقانونی سازمان یک در عضویت و ملی امنیت علیه اقدام جرم به را بشر، حقوق
 . کرد محکوم زندان



 
 کوهنورد سه از که وکیلی شفیعی، عودمس خانه به همچنین امنیتی نیروهای سپتامبر، 38 در

 یورش کرد، نمایندگی داشتند قرار ایران دولت بازداشت تحت :311 جوالی 42 از که آمریکایی
 سارا کوهنوردان، از یکی مقامات. دادند قرار بازجویی مورد را او ساعت چندین برای و بردند
 32 تاریخ در را ،فتال جاش و ربائ شین ،دیگر تن دو و 3121سپتامبر 25 تاریخ در را شورد،
 . کردند آزاد سپتامبر

 
 . است محدود بسیار وجود، صورت در کشور، در فعال بشر حقوق مستقل نهادهای شمار

 

  زنان حقوق

 کودکان از حضانت و ارث، طالق، ازدواج، مانند شخصی روابط به مربوط مسایل در ایرانی زنان
 سرپرست تائید ازدواج برای ندمجبور خود سن از نظر صرؾ زنان. گیرد می قرار تبعیض مورد
 از شده زاده فرزندان و خارجی همسر به را خود تابعیت تواند نمی ایرانی زن. بگیرند را خود مرد
 زنان به که کرد تصویب را یقانون مجلس اواخر این در که کنم می تصور: نوت). دهند انتقال او

 (.کنند منتقل خود خارجی همسر از شده متولد فرزند به را دخو شهروندی تا دهد می اجازه ایرانی
 از یا و بگیرد گذرنامه شوهرش رسمی اجازه بدون تواندن که است محتمل بسیار زن یک برای
 . شود خارج کشور

 

 ها اقلیت حقوق

 اسالمی ؼیر مذهبی اقلیت گروه بزرگترین که بهایی، آئین پیروان برای را مذهب آزادی حق دولت
 سری یک در را بهایی 41 کم دست امنیتی نیروهای می، 32 در. کند می انکار است، ایران در

 حاضر، یادداشت نگارش تاهنگام. کردند دستگیر بزرگ شهر چندین در شده هنگهما حمالت
 تحصیالت موسسه به وابسته شدگان بازداشت همه. اند نکرده تفهیم آنان به را اتهامی هیچ مقامات
 از بهائیان سازی محروم سیاست دنبال به 2:98 سال در که مکاتباتی دانشگاه یک یان،بهائ عالی

 در بهائی 211 اکتبر، تا بهائیان، المللی بین جامعه گزارش بر بنا. بودند شد، تاسیس عالی آموزش
 . بردند می بسر بازداشت در ایران های زندان

 
 درصد 21 حدود که ها سنی جمله از ،اسالمی مذهبی های اقلیت مقابل در دولت های سیاست
 دولت. است آمیز تبعیض سیاسی های فعالیت و کاریابی بخش در د،نده می تشکیل را ایران جمیعت
 های سال در ،ها گزارش بنابر. است کرده ممنوع بزرگ شهرهای در مساجد احداث از را ها سنی
 6 در. اند شده دیگر شهرهای و انتهر در اه سنی جداگانه عید نماز برگزاری مانع مقامات اخیر

 عمتن ایران، های صوفی شاخه بزرگترین اعضای به فارس استان در بسیج نظامیان هشب سپتامبر،
 دستگیری برای را کارزاری سپس دولت. کشتند را آنان از تن یک و کردند حمله گنابادی، اللهی

 .   انداخت راه به شهر درچندین آنان اعضای
 



 عضو شش انقالب دادگاه سپتامبر در. دادند قرار هدؾ را مسیحیت به گرویده افراد همچنین مقامات
 یک به مسیحیت، تبلیػ دلیل به ظاهرا   ،«نظام علیه تبلیػ» اتهام به را ایران کلیسایی تبشیری گروه
 جماعت یک رهبری که کشیشی ندرخانی، یوسؾ مقامات سپتامبر، 36 در. کرد محکوم زندان سال

 کرد اعالم و فراخواند دادگاه به دارد، عهده به را ایران شمال در تبشیری مسیحیان از نفری  511
 هنگام تا. دارد دست در اسالم به مجدد گرویدن و جدید دیانت انکار برای فرصت سه وی که

 در. است مواجه اعدام حکم با و ورزیده ناعامت خود دیانت انکار از ندرخانی یادداشت این نگارش
 که حالی در کرد، محکوم اعدام به« اسالم از ارتداد» جرم به را ندرخانی قضایئه قوه ،3121 سال
 .  ندارد وجود ایران جزای قانون در جرمی چنین

 
 حتی و ها، بلوچ و ها، عرب کردها، ها، آذری سیاسی و فرهنگی های فعالیت بر همچنین دولت

 اعمال محدودیت کنند، می فعالیت قومی های اقلیت تماعیاج مسایل محور حول که یهای سازمان
 در را عرب عمدتا   ای تظاهرکننده تن ها ده امنیتی نیروهای آوریل در ها، برگزارش بنا. کند می

  ارتباط دلیل به ظاهرا   را تن : و دستگیر را تن ها ده تمقاما. کشتند خوزستان ؼربی جنوب استان
 تظاهرات پی در  را آذری تن صدها امنیتی نیروهای عالوه، به. کردند اعدام می : تظاهرات با

 جامعه فعاالن مداوم  آزار و اذیت به اعتراض در سپتامبر و ستواگ در ناحیه آن مردم گسترده
 . کردند دستگیر آذربایجان محیطی زیست مشکالت و آذری مدنی

 
 

 المللی بین کلیدی بازیگران

 در. کرد تعیین ایران امور در را ای ویژه نماینده متحد ملل نسازما بشر حقوق شورای مارچ، در
 مجوز و کرد نخواهد همکاری  ویژه نماینده با کشور آن که کرد اعالم ایران دولت ،3122 جوالی
 آن در  که  را خود گزارش اولین ویژه نماینده سپتامبر، 34 در. کرد نخواهد صادر نیز را بازدید

 قبلی درخواست و داد ارائه بود ساخته برجسته را ایران در« بشر حقوق...  سیستماتیک نقض»
 . کرد تکرار را کشور آن از بازدید مجوز صدور بر مبنی خود

 
 مجوز صدور از  تاکنون ایران کشور، آن از بازدید برای  ویژه نماینده مکرر تقاضاهای علیرؼم
 ایران از ملل سازمان ویژه نماینده هیچ تاکنون، 3116 سال از. است ورزیده امتناع او به بازدید
 . است نکرده بازدید

 
 ملل سازمان عمومی مجمع به خود گزارش ارائه با متحد ملل انسازم کل دبیر سپتامبر، 26 در

 نه،سرا خود های بازداشت و دستگیری بدن، اعضای قطع ها، اعدام تعداد افزایش از» او که افزود
 سرکوب» از و« است نگران عمیقا   زندانیان با ها بدرفتاری و شکنجه ناعادالنه، های محاکمه
 کمیته نوامبر، 4 در. کرد انتقاد« مخالؾ سیاسی فعاالن و ها، ژورنالیست وکال، بشر، حقوق فعاالن
 نبی میثاق اجرای گزارش بررسی از پس را خود مشاهدات گیری نتیجه ملل سازمان بشر حقوق
 در که» داشت اعالم خود گیری نتیجه در کمیته. داد ارائه ایران توسط سیاسی و مدنی حقوق المللی



 اجرای مانع هنقیص این و است نشده تبیین المللی بین معاهدات حقوقی وضعیت ایران حقوقی نظام
 «.شود می ایران در سیاسی و مدنی میثاق در مندرج حقوقی مفاد ملکا
 

 به آنان سفر روادید و مسدود را ایرانی مقامات از تن 43 های دارایی اروپا ادیهاتح ،آوریل 25 در
 حقوق نقض مرتکب که ایران قضائیه قوه از افرادی اسامی آنان میان در که کرد ممنوع را اروپا
 که را جدیدی افراد اسامی امریکا متحده ایاالت جون، در.  شد می دیده نیز بودند شده بشر

 بشر حقوق نقض مرتکب و هستند ایران امنیتی نیروهای و بسیج، نظامیان شبه اران،پاسد عضوسپاه
 شرکت امریکا متحده ایاالت ماه، همان اواخر در. افزود تحریم قابل افراد فهرست به را اند شده
 . داد قرار تحریم مورد را ندداشت ارتباط ارتش و پاسداران سپاه به که یهای

 
 جون اواسط در که عراق، کردستان در کرد شورشی گروهای علیه یهترک و ایران مرزی حمالت
 شده ؼیرنظامی صدها آوارگی و دیگر تن ها ده شدن زخمی و تن 21 شدن کشته به منجر شد آؼاز
 . است

  
 
 


