
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  رانیا در بشر حقوق تیوضع 

9120مرور سال میالدی   



هدفش تحقق  و عضو ونیلیت مفاز ه شیاست با ب یجهان یالملل جنبش نیسازمان عفو ب

 .است که در آن همگان از حقوق بشر برخوردارند ییایدن

در شده حقوق تضمین ساختن دنیایی است که در آن همه از تمامیما  اندازچشم

 المللی حقوق بشر برخوردار شوند.موازین بین و دیگر« جهانی حقوق بشری میهاعال»

دی و هر قتصاهای سیاسی، منافع اها، ایدئولوژیی دولتمستقل از همه المللعفو بین

های کمک یا وحق عضویت  راههای مالی آن عمدتاً از و هزینه کنددین و مذهبی عمل می

 شود.تأمین می مردمی
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 خالصه

 ی تجمع را به شدت سرکوبو مسئوالن کشور حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزاد اتمقام، 2۰1۹ل میالدی در سا

کشته و هزاران ی مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده، صدها نفر را ی قهریهند. نیروهای امنیتی از قوهکرد

مدافع  2۰۰ از بیشو مسئوالن  اتمقامند. بازداشت کرد و بدون رعایت موازین قانونی به شکل خودسرانه معترض را

به تحمل حبس و شالق محکوم  موارد آنان را بسیاریو در  حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته

دهد برای فرزندان اند اجازه میان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کردهکه به زن قانون جدیدی به تصویب رسیدند. کرد

والن مسئو  تمقاما .ندبودمواجه گسترده همچنان با تبعیض خود تابعیت ایرانی دریافت کنند؛ با این حال، زنان 

های اقلیتند. کردکنند تشدید زه و کارزار میقوانین حجاب اجباری مبارعلیه را که  زنانی سرکوب مدافعان حقوق

، از جمله از ی بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی. شکنجه و سایر رفتارهابا تبعیض نهادینه مواجه بودندو مذهبی  اتنیکی

اعمال  و همراه با مصونیت یافتهسازمان گسترده و به شکلهمچنان های پزشکی، قبتطریق سلب دسترسی به مرا

ها کسانی و در میان آن نداعدام شد تعداد زیادی. و ترذیلی به اجرا گذاشته شد رحمانه، غیرانسانیبیهای مجازات. شد

حق برخورداری از شد. بعضاً در مأل عام اجرا  احکام اعدام ند.سال سن داشت 1۸جرم کمتر از  وقوعدر زمان بودند که 

دفن کاری  در مورد سرنوشت و محل پنهانبا سئوالن و م ات. مقامنقض شدیافته سازمانادالنه به طور ی عمحاکمه

م اعدام شدند، به ارتکاب جر 136۰ی در دهه خفیانهکه که به طور م سیاسی راندیشگو د مخالفچندین هزار 

 .است بشریت علیه جنایت که مصداق ادامه دادندیافته ماندر ابعاد گسترده و ساز «ناپدیدسازی قهری»

 

  پیشینه

ها نفر را دچار مشکل کرده و موجب جان ، میلیون13۹۸ های ناگهانی در فروردین ماهمسئوالن، وقوع سیلی به گفته

ای امداد و مسئوالن به دلیل عدم تخصیص منابع کافی بر نفر و آواره شدن هزاران نفر دیگر شد. 77 دستکم باختن

 تند.بازسازی مورد انتقاد قرار گرف

از حقوق مندی افراد ی بهرهباری در زمینهبر اقتصاد ایران ادامه یافت و عواقب زیان های آمریکااثرات منفی تحریم

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت.

ادامه  و عراق در سوریه جاری مسلحانه اتزعدر منا نظامیانو شبه ایران به پشتیبانی نظامی از نیروهای دولتیحکومت 

 .داد

 هایو تشکل المللعفو بین ی ورود به ایران داده نشد. نمایندگانمستقل حقوق بشری اجازههمچون گذشته، به ناظران 

ی سازمان ملل در مورد ویژه گزارشگرکشور را پیدا نکردند، از جمله  این حقوق بشریِ سازمان ملل امکان دیدار از

سازمان ملل « شورای حقوق بشر»از طرف  13۹۸ فرودینت او در ماه حقوق بشر در ایران که حکم مأموری وضعیت

 تمدید شد. 
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 آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع

 ند. زادی تجمع را به شدت سرکوب کردو مسئوالن کشور حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آ اتمقام

شده و  ی قهریهبه قوه افراطی متوسل یاعترضان به شکل غیرضروری نیروهای امنیتی برای متفرق کردن م

 ند.ا به طور خودسرانه بازداشت کردآمیز رکنندگان در تظاهرات مسالمتشرکت

نفر،  3۰۰بیش از ، نیروهای امنیتی به سرکوب اعتراضات سراسری اقدام کرده و بنا به منابع موثق، 13۹۸ در آبان ماه

شان جان باختند. بدن را کشتند؛ بسیاری از این افراد بر اثر اصابت گلوله به اعضای حیاتی ،کودک تعدادی از جمله

ی بیرحمانه، هارفتاردر معرض راً ناپدید شدند و قه بسیاریبازداشت شدند.  خودسرانه طورهزاران نفر از معترضان به 

مسئوالن کشور با قطع تقریباً کامل  رفتند.قرار گلگد و شالق ، مشتضربات غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه از جمله 

ورزی خشونتی اعتراضات تالش کردند تا مانع از همرسانی تصاویر و ویدئوهایی شوند که مردم از دوره اینترنت در

  1مرگبار نیروهای امنیتی ثبت کرده بودند.

ًا بنا به اتهامات واهی در عمومشان، آمیز از حقوقگیری مسالمتخودسرانه و به دلیل بهره طوربه  نیز صدها نفر دیگر

فعاالن مدافعان حقوق بشر بودند، از جمله وکال،  نفر از 2۴۰دستکم خصوص اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت شدند. 

مجازات ها، فعاالن حقوق زنان، کنشگرانی که برای لغو حقوق کارگران، فعاالن محیط زیست، فعاالن حقوق اقلیت

 هایاعدامدر خصوص  اقدامات جبرانیاجرای عدالت و  ،و کسانی که به دنبال کشف حقیقتنند، کمی فعالیتاعدام 

های مدافعان حقوق چندین نفر از اعضای خانوادهاند. بوده 136۰ی در دهه گسترده های قهریفراقضایی و ناپدیدسازی

سیاسی نیز از جمله  مخالفانها و کنان رسانهقرار گرفتند. کار و دیگر اشکال آزار و اذیت بازجویی ،بازداشت بشر مورد

 افرادی بودند که به طور خودسرانه بازداشت شدند. 

ی انواع ای مستقل حقوق بشری همچنان ممنوع ماند. سانسور همههی مدنی و گروههای مستقل جامعهفعالیت تشکل

 ا کرد.مه پیدای اداهای ماهوارههای تلویزیوناندازی روی کانالها و پارازیترسانه

عفت  دار کردنجریحه »به اتهام  زیادی را رده و مردان و زنانبهای خصوصی مختلط حمله مأموران به مهمانی

 هایی از جمله شالق محکوم شدند.. این افراد به مجازاتکرده و تحت پیگرد کیفری قرار دادنددستگیر ، «عمومی

و مسئوالن تعدادی از کاربران اینستاگرام را که ت ماندند. مقامافیسبوک، تلگرام، توئیتر و یوتیوب همچنان مسدود 

را برای بازجویی احضار کرده و در برخی  ها و رقصندگانها، موزیسینمدل داشتند، از جمله زیادیکنندگان دنبال

 شان را در اختیار خود گرفتند.های کاربریموارد، آنان را بازداشت کرده و حساب

ی اقدام علیه های اخیر به منزلهدر رابطه با سیل« اکاذیب»م کرد که نشر دستان کل کشور اعالدر فروردین ماه، دا

های اجتماعی در استان خوزستان نفر از کاربران شبکه 2۴س فتا از دستگیری رود. متعاقباً، پلیامنیت ملی به شمار می

 ها خبر داد.ر رابطه با سیلد« انحراف افکار عمومی»و « پخش اخبار انحرافی و شایعات»به دلیل 

                                                      

 (.13۹۸آذر  25، ی مطبوعاتیاطالعیه) «معرض شکنجه قرار دارندهزاران نفر تحت بازداشت خودسرانه و در  - ایران»الملل، عفو بین 1

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1582/2019/fa/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1582/2019/fa/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1582/2019/fa/
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 وکالی حقوق بشری
های حقوق بشری و مسئوالن به سرکوب وکالی حقوق بشری ادامه داده و برخی از آنان را به دلیل فعالیت تمقاما

امنیت ملی مواجه بودند،  علیه آمیزشان، از جمله دفاع حقوقی از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقداممسالمت

ضربه شالق محکوم  1۴۸سال و شش ماه حبس و  33ه به ، نسرین ستود13۹7 ماه محاکمه قرار دادند. در اسفند مورد

در  2، در زندان به سر ببرد.دیگر یهسال 5 یک محکومیت را، عالوه بر محکومیت یاین دورهسال از  12شد. او باید 

سال آن را  15حبس محکوم شد که  و سه ماه سال 2۹ضربه شالق و  111، امیرساالر داودی، به 13۹۸ خرداد ماه

 مل کند.باید تح

 کارگران و فعاالن حقوق کارگران
دریافت نکردن دستمزد و حقوق بازنشستگی، شرایط ، هزاران کارگر در اعتراض به 2۰1۹میالدی  در سرتاسر سال

ط استخدامیِ زیر استاندارد های دولتی که به شرایسازی شرکتنازل بودن سطح معیشت، خصوصیکاری نامناسب و 

مسئوالن تعداد زیادی از این به برگزاری تظاهرات و اعتصاب اقدام کردند.  مسائل و مشکالت،شود و سایر منجر می

  ها نفر از آنان را به حبس و شالق محکوم کردند.کارگران معترض را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و ده

در  آمیزیک تجمع مسالمت ی قهریهقوه نونی بهو غیرقا غیرضروریبا توسل  نیتی، نیروهای ام«رگرروز جهانی کا»در 

. بازداشت شدند به طور خودسرانه و جرح قرار گرفته وضربمورد  انگکنندها نفر از شرکتده؛ متفرق کردند تهران را

 ترتیب، به به ،رکت در این تجمع اعتراضیلیل شبه د و ندا ناجی بودند که عاطفه رنگریز، شدگانی بازداشتاز جمله

 ند. حبس محکوم شد سال و شش ماه 5سال حبس و  5

سال و  13سال حبس و  1۸در شهریور ماه، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به ترتیب، به 

آمیز در اعتراض مسالمت اتمعضربه شالق محکوم شدند؛ محکومیت آنان به دلیل شرکت در تج 7۴شش ماه حبس و 

مبنی بر شان اظهارات علنیتپه در استان خوزستان و ی نیشکر هفت مزد کارگران کارخانهبه پرداخت نشدن دست

از  قبلچند ماه  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران شان صورت گرفت.ی بازداشتشکنجه شدن در طول دوره

در آذر ماه، محکومیت  3.ه بوداجباری آنان اقدام کرد« اعترافات»پخش ی این دو فعال حقوق کارگران به محاکمه

 ضربه شالق کاهش یافت. 7۴سال حبس و  5سال حبس و محکومیت اسماعیل بخشی به  5سپیده قلیان به 

 ی صنفی مستقل ادامه داد.دولت به جلوگیری از فعالیت اتحادیه

 فعاالن محیط زیستی
هایشان در این تگیر شدند. هشت نفر از حامیان محیط زیست به دلیل فعالیتی دسزیستها نفر از فعاالن محیط ده

سال  1۰سال تا  ۴های حبس حیات وحش در معرض خطر در ایران، به دوره در مورد زمینه، از جمله انجام تحقیقات

  بود.« های متخاصم علیه جمهوری اسالمیهمکاری با دولت»محکوم شدند. از جمله اتهامات آنان 

                                                      

 2۰، تیی مطبوعااطالعیه) «ضربه شالق 1۴۸سال حبس و  33ی نسرین ستوده، مدافع حقوق زنان، به دهندهمحکومیت تکان - ایران»الملل، عفو بین 2

 (. 13۹7اسفند 

 . ) 2019/1295/13Index: MDE( «بدرفتاری با کنشگران زندانی، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، باید متوقف شود - ایران»الملل، عفو بین 3

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/iran-shocking-33-year-prison-term-and-148-lashes-for-womens-rights-defender-nasrin-sotoudeh/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/1295/2019/en/
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 هاکارکنان رسانه
 های خود مورد محاکمه قرار گرفته و به حبس و شالق محکوم شدند.نگاران به دلیل فعالیتتعدادی از روزنامه

مسئوالن از ها برخی های اجتماعی که در آننگار به دلیل انتشار مطالبی در شبکهدر خرداد ماه، مسعود کاظمی روزنامه

محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم د، به چهار سال و شش ماه حبس و دو سال دولتی را به فساد متهم کرده بو

 شد. 

در «  روز جهانی کارگر»تجمع اعتراضی  بهبرای تهیه گزارش خبری  که، نگاردر اردیبهشت ماه، مرضیه امیری روزنامه

سال و  1۰به  «تبلیغ علیه نظام» به دلیل اتهامات متعددی از جمله در شهریور ماه، بازداشت شد. او، بود تهران رفته

 یافت.سال حبس کاهش  5م بعد از تجدید نظر به ضربه شالق محکوم شد؛ این حک 1۴۸ شش ماه حبس و

و  ماتخبر داد که مقا آمدنیوز کانال تلگرامی پرمخاطب اهلل زم، سردبیردر مهر ماه، سپاه پاسداران از دستگیری روح

صدا و اهلل زم، اند. چند روز پس از دستگیری روحمتهم کرده 13۹6در دی ماه مسئوالن آن را به تحریک اعتراضات 

 او اقدام کرد.« اتاعتراف»به پخش  سیمای جمهوری اسالمی ایران

 سیاسی مخالفان
 های مشترک خواستاربا امضای بیانیهنفر از کسانی اقدام کردند که در تیر ماه  16مسئوالن به بازداشت دست کم 

 متهم شدند.« توهین به مقام رهبری»بودند؛ برخی از آنان به  شده کشور سیاسی در نظام بنیادین ری وختاسا تغییرات

برگزاری  وعلیه آنان  صدور کیفرخواستبدون  مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنوردمخالفان سیاسی 

 محاکمه، همچنان در بازداشت خانگی ماندند.

 حقوق زنان

ویب رساند که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج مم قانون مدنی را به تصی متمجلس الیحه در اردیبهشت ماه،

دهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند. این قانون جدید پس از آن که در مهر ماه به اند اجازه میکرده

رانی برای زنان به منظور دریافت تابعیت ای، یدن جدقانومطابق تأیید شورای نگهبان رسید، ضمانت اجرایی پیدا کرد. 

های امنیتی از جانب شان باید پیش از اعطای تابعیت مورد بررسیدرخواست ارائه کنند و فرزندانباید شان فرزندان

طور اند به این در حالی است که فرزندان مردان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده وزارت اطالعات قرار گیرند.

 د.کننخودکار تابعیت ایرانی دریافت می

 ،، از جمله در رابطه با ازدواج، طالق، استخدامو مدنی کیفریهای حوزه در علیه زنان ، تبعیض نهادینهکالنر سطح د

علیه زنان و  رایج های جنسیتیانگاری خشونتو مسئوالن در جرم مات. مقاادامه یافت سیاسی ناصبم تصدی ارث و

گسترده غییرات مال تبا اعی قضائیه قوه. ، قصور ورزیدندزدواج زودهنگام و اجباریز جمله خشونت خانگی و ادختران، ا

آن را ذاری رگتاثی ،در جریان بحث و بررسی بوده پیش هاسال از که ،«تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»ه الیحدر 

 لوایح دولت فرستاد.نی به کمیسیون را برای بازبی جدید الیحهتن مماه شهریور و در  کاهش داد

کنند ارزه میآمیز حجاب اجباری مبرا که با قوانین تبعیض مدافعان حقوق زنان آن دسته از و مسئوالن سرکوب اتمقام

کشف »از طریق تبلیغ « فساد و فحشا تشویق به»بنا بر اتهاماتی از قبیل  و برخی از این زنان را شدت بخشیدند
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سال حبس و مژگان  16ردند. در مرداد ماه، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به الق محکوم کبه حبس و ش ،«حجاب

ی محکومیت خود را در زندان سال از دوره 1۰باید  نفر سه هرحبس محکوم شدند.  ماه سال و شش 23کشاورز به 

نژاد، علیی مسیح اعضای خانوادهو مسئوالن سه نفر از  تامقامجویانه، قامدر اقدامی انتدر همین ماه، سپری کنند. 

های او برای مبارزه با حجاب اجباری بازداشت را به دلیل فعالیت ایرانی ساکن آمریکا سرشناسخبرنگار و کنشگر 

شد به هنگام هایی به برخی از رانندگان زن که گفته میروی انتظامی با ارسال پیامککردند. در فروردین ماه، نی

ی رسمی احضار کرده و به آنان هشدار داد که در برداشته بودند، آنان را برای دریافت اخطاریهشان را رانندگی حجاب

 کنند.این اقدام خودروهای آنان را توقیف میصورت تکرار 

های داخلی های فوتبال برای تماشای بازیورود زنان به استادیوم در مورد آمیزمنوعیت تبعیضمسئوالن به اعمال م

رایم کیفری متهم با دستگیری کسانی که از این ممنوعیت سرپیچی کرده بودند آنان را به ارتکاب ج ادامه داده و

یابی به جام جهانی در از مسابقات راهبرای تماشای یکی تا زن اجازه دادند  35۰۰کردند. در مهر ماه، مسئوالن به 

در مقابل دادگاهی که ایاری صورت گرفت که ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند. این اقدام به دنبال درگذشت سحر خد

    ۴.به خودسوزی کرد اقدام در آن به اتهام تالش برای ورود به استادیوم محاکمه شده بود

 اتنیکیهای تبعیض علیه اقلیت

ای ینههای نهادبا تبعیض هاها، کردها و ترکمنهای آذربایجانی، بلوچهای اهوازی، ترک، از جمله عرباتنیکیهای اقلیت

توجهی مستمر به وضعیت کند. بیو مسکن مناسب را محدود می که برخورداری آنان از تحصیالت، مشاغل بودند مواجه

نشینی در دهند تشدید فقر و حاشیهها تشکیل میآن را اقلیت اقتصادی در مناطقی که بخش چشمگیری از ساکنان

تنها زبان مورد استفاده برای آموزش در مدارس ابتدایی و  وانبه عن همچنان . زبان فارسیرا در پی آورداین مناطق 

 .باقی ماندمتوسطه در ایران 

بودند با بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر شان اعتراض کرده ها که علناً به نقض حقوقآن عده از اعضای اقلیت

ها را به االن حقوق اقلیتنیتی مکرراً فعاطالعاتی و ام نهادهایها، محاکمات ناعادالنه و حبس مواجه شدند. بدرفتاری

 کنند.متهم کردند که تمامیت ارضی ایران را تهدید می« طلبتجزیههای جریان»حمایت از 

، به دلیل «تبلیغ علیه نظام»های آذربایجانی، بنا به اتهاماتی از جمله عال حقوق اقلیت ترکدر مهر ماه، عباس لسانی، ف

ی محکومیت خود را سال از دوره 1۰سال حبس محکوم شد. او باید  15آذربایجانی، به های پشتیبانی از حقوق ترک

 در زندان سپری کند.

کردند، ها در اهواز فعالیت میدیدگان از سیلرسانی به آسیبکمکها امدادگر عرب اهوازی که برای ها، دهبنا به گزارش

 بازداشت شدند. شانهای امدادیبه دلیل فعالیت

برداری های قومی بهرهاز موقعیت ایجادشده به دلیل اعتراضات آبان ماه به منظور سرکوب اقلیتو مسئوالن  تامقام

ها، را و کردها، از جمله فعاالن حقوق اقلیت هاهای آذربایجانی، بلوچترکهای اهوازی، کرده و تعداد زیادی از عرب

                                                      

ی اطالعیه)کند اعتنایی شدید به حقوق زنان را آشکار میی یک هوادار فوتبال در پی خودسوزی، اثرات بیدهندهایران: مرگ تکانالملل، بینعفو  ۴

  (.۸13۹شهریور  1۹، مطبوعاتی

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/iran-shocking-death-of-football-fan-who-set-herself-on-fire-exposes-impact-of-contempt-for-womens-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/iran-shocking-death-of-football-fan-who-set-herself-on-fire-exposes-impact-of-contempt-for-womens-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/iran-shocking-death-of-football-fan-who-set-herself-on-fire-exposes-impact-of-contempt-for-womens-rights/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/09/iran-shocking-death-of-football-fan-who-set-herself-on-fire-exposes-impact-of-contempt-for-womens-rights/
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 خودسرانه بازداشت کردند.

 و عقیده آزادی مذهب

تمام مؤمنان به مذاهب همچنان مقامات عمل نقض شد. یافته در قانون و در عقیده به شکل سازمان مذهب وآزادی 

ای از سختگیرانه که در تفسیرمذهبی  مطابق با مقررات و اصول را مجبور کردندباور دانایا خمختلف و افراد غیردیندار 

. بودندهای سیاسی مهم برخوردار مز امکان انتصاب در مقا. فقط مسلمانان شیعه اکنندرفتار ، اسالم شیعی ریشه دارد

همچنان در معرض خطر بازداشت خودسرانه،  ناخداناباورترک عقاید دینی همچنان نقض شد. حق تغییر مذهب یا 

 ماندند.قی با «ارتداد»و حکم اعدام به دلیل  شکنجه

خودسرانه، تعطیلی  جمله از طریق دستگیری و حبس ی بهائی، ازاقلیت آزاردیده علیهیافته حمالت گسترده و سازمان

آموز و دانشجوی ها دانشادامه یافت. ده و ممنوعیت استخدام در بخش دولتی ی اموالوکار، مصادرهاجباری کسب

ها ی تحصیل در دانشگاهها اخراج شده و یا امکان ادامهشان از دانشگاهآمیز بر حفظ دینبهائی به دلیل اصرار مسالمت

 را پیدا نکردند. 

 وانپیراز جمله یارسان )اهل حق( و  اندخته نشدههای مذهبی که در قانون اساسی به رسمیت شنابرخی از دیگر اقلیت

یافته مورد آزار و محاکمه قرار گرفته و با تبعیض سازمان یشانو باورها به دلیل عمل به اعتقاداتعرفان حلقه، نیز  کتبم

 مواجه شدند.

 آمیزشان در سال گذشته که به شدت سرکوب شده بود، بنااعتراضات مسالمت به دلیل دراویش گنابادیاز نفر ها ده

 در حبس ماندند.« امنیت ملی اقدام علیهتجمع و تبانی به منظور »بر اتهاماتی از قبیل 

بازداشت خودسرانه قرار  شان مورد آزار وها نفر از مسیحیان، از جمله افراد نوکیش، به دلیل عمل به عقاید دینیده

 .ادامه یافت خانگی نیز همچنان گرفته و با احکام حبس مواجه شدند. حمالت به کلیساهای

 لیرذیتیا رانسانی غیی بیرحمانه، هارفتارشکنجه و سایر 

 شکلبه  همچنان ، از جمله حبس انفرادی به مدت طوالنی،یلیترذ یا یرانسانیغ رحمانه،یب یهارفتارشکنجه و سایر 

 لقمست  اتتحقیق جاماره از انهمومسئوالن و  مات. مقاشد مالاع ،ی بازجوییدورهبه ویژه در  ،یافتهسازمان گسترده و

 دند.باز ز رسمرتکبان شکنجه  گه داشتننمسئول و   افراد علیه شکنجه بر شکایت مبنیدر مورد 

ی مل مرگ آنان بود. در شهریور ماه، به خانوادهشدگان شده یا یکی از عواشکنجه موجب مرگ چندین نفر از بازداشت

های استان فارس، دستگیر بید، از شهرستانندشان که چند روز قبل در خرمفرزکه اطالع داده شد  جواد خسروانیان

رئیس  .اش در سالمت کامل بودستگیریها، این زندانی قبل از دشده بود در زندان درگذشته است. بنا به گزارش

شد مبنی بر هایی منتشر در مورد مرگ او را صادر کرد. همچنین، گزارش یجام تحقیقاتاستان دستور اندادگستری 

 اند.این که چندین نفر از کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه دستگیر شده بودند در زندان درگذشته

آرش  یشکنجه اسب محروم شدند.های پزشکی مناغلب به عنوان مجازات، از مراقبتو  زندانیان عقیدتی عامدانه

در یک اقدام تنبیهی  معالجات مربوط به سرطان ادامه یافت.از طریق سلب دسترسی او به صادقی، مدافع حقوق بشر، 
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ی خدمات پزشکی و مسئوالن زندانیان عقیدتی در زندان اوین تهران را مجبور به پرداخت هزینه ماتجدید، مقا

 ردند.شان را به شدت محدود کهای آنان برای مالقات با بستگانو حقوق خانواده ن کردهشان در بیرون از زندادریافتی

مشکالت  شدند. رحمانه و غیرانسانیها مجبور به تحمل شرایط بیاز بازداشتگاه بسیاریشدگان و زندانیان در بازداشت

 محدودیت دسترسی به آب ،ناکافی کثیف و های بهداشتیرویسس ،جمعیت و تراکم ازدحام: بودندبه این شرح رایج 

تجهیزات  ی هوا وفقدان وسایل تهویه، بخت خواود تکمب ، غذای نامناسب،هاحمامرم در و آب گ سالم آشامیدنی

  .و وفور حشرات موذی گرمایشی و سرمایشی

جازات م قانون» در، هستندکنجه ش مصداق که و قطع اعضای بدن، مچش کور کردن ،شالق نهمچو بدنیهای مجازات

به دلیل سرقت و تعدی به ضربات شالق محکوم شدند، و همچنین به دلیل اعمالی . تعداد زیادی جا ماندبر« اسالمی

انگاری شوند. چنین اعمالی شامل شرکت در اعتراضات مالمللی حقوق بشر نباید جرکه در چارچوب قوانین بین

و مصرف مشروبات  های مختلطن در مهمانیشرکت کرد زناشویی، چارچوب آمیز، برقراری روابط خارج ازمسالمت

 متحمل« مصرف مشروبات الکلی»بنا بر اتهاماتی از جمله ی کُرد، . در مرداد ماه، پیمان میرزازاده، خوانندهشدمیالکلی 

 طعق استان مازندران ،به دلیل سرقت در زندان ساری را دست یک زندانیمقامات در آبان ماه، ضربه شالق شد.  1۰۰

 کردند.

 مجازات اعدام

اعدام شدند؛ اعدام برخی از آنان در مأل عام اجرا شد. برخی از  ،، به دنبال برگزاری محاکمات ناعادالنهتعداد زیادی

 سال سن داشتند. 1۸کمتر از  جرم وقوعشدگان در زمان اعدام

 اعمالی روند،قوق بشر مجاز به شمار میالمللی ححکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین

؛ شدمی ی جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشوییرابطه شامل از جملهکه 

ادامه « االرضافساد فی»و « محاربه»، «توهین به پیامبر اسالم»ام همچنین برای جرایمی از قبیل صدور حکم اعد

  ار مبهمی دارند.یافت که تعاریف بسی

 .شناخت های مجازات اعدام به رسمیتسنگسار را به عنوان یکی از روش مچنانقانون مجازات اسالمی ه

 محاکمات ناعادالنه

 .فتیاادامه ی عادالنه برخورداری از محاکمه وق مربوط بهحقیافته قض سازمانن

 جمهوری اسالمی ایراندا و سیمای صذ شده بود، از ها اخکه با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاریاجباری « اعترافات»

قرار گرفت. در شهریور ماه، مازیار ابراهیمی، زندانی سابق، اعالم کرد که مأموران  ناداستمورد ها ر دادگاهدپخش شد و 

دستگیر  ای ایراندانشمند هسته ینچنددر رابطه با قتل  13۹1وزارت اطالعات او و تعداد دیگری از افراد را در سال 

ند. متعاقباً، محمود صادقی، دادپخش شد بارها مورد شکنجه قرار  صدا و سیماکه از « اعترافاتی»کرده و برای اخذ 

ویب آن بعید به نظر انگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری ارائه داد که تصی مجلس، طرحی برای جرمنماینده

ی معترضانی اقدام کردند که در جریان اعتراضات اجبار« رافاتاعت»به پخش  حکومتیهای رسد. در آذر ماه، رسانهمی

 سراسری آبان ماه دستگیر شده بودند.
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م ی مبارزه با فساد مالی محاکمه شده بودند از حق درخواست تجدید نظر در احکاهای ویژهمتهمانی که در دادگاه

روز به آنان مهلت داده شد تا در مورد احکام اعدام درخواست تجدید نظر  1۰شان محروم شدند و فقط به مدت حبس

 ۹7۸، 13۹6ها، از زمان آغاز به کارشان در اواسط سال ی قضائیه اعالم کرد که این دادگاه. در مرداد ماه، قوهکنند

 شود.حکم شالق می 161اعدام و حکم  ۹اند که از جمله شامل صادر کرده حکم کیفری

به اقدام علیه امنیت ملی، را  یم مربوطجراها و مسئوالن همچنان افراد متهم به ارتکاب برخی از جرایم، از جمله مقام

ی محاکمه محروم کردند. برخی از متهمان حتی در مرحله اتی تحقیقاز حق دسترسی به وکالی مستقل در مرحله

 .نداشتند را خودب منتخل وکی ی دسترسی بهنیز اجازه

 استمرار جنایت علیه بشریت

سیاسی که خالف و دگراندیش مدر مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار  کاریپنهاناز طریق  و مسئوالن ماتمقا

 «هریناپدیدسازی ق»ارتکاب جرم ، به شدند، قهراً ناپدید 1367مرداد تا شهریور خفیانه مهای فراقضایی اعدامدر جریان 

های خانواده دارادامه بذاو ع رنج 5.است یتبشر جنایت علیه قدامص ادامه دادند کهیافته سترده و سازماندر ابعاد گ

 قوانین چارچوب در ذیلیریا ت غیرانسانی، بیرحمانه رفتارهای سایر ه وجکنش مطلق ممنوعیت اصل ناقض قربانیان

 است المللیبین

اند، از دست داشته 1367ی سال فراقضایهای اعدامهای قهری ناپدیدسازیرود در یبسیاری از مسئوالنی که گمان م

های مهم و پرنفوذ باقی ماندند. علیرضا آوایی ند، همچنان در منصبتنقش داش« های مرگهیئت»جمله افرادی که در 

قضائیه منصوب شد؛ در مرداد  یدر مقام وزیر دادگستری باقی ماند؛ در اسفند ماه، ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه

 دنبالکه به  فعاالنی تهدید کرد که ی قضائیه و وزیر سابق دادگستریی، مشاور رئیس قوهماه، مصطفی پورمحمد

 .با دشمنان ایران محاکمه خواهند شد« تبانی»و « تروریسم»به جرم  دادخواهی هستندو  ایقکشف حق
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 برای حقوق بشر است. 

 عدالتی در حق یک نفر بی

 ی ما ای است که به همهمسئله
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 المللبین عف        

 

  ایران در وضعیت حقوق بشر
 2019سال میالدی  ی برمرور

 
 دهد. ارائه می 2۰1۹در سال میالدی ای از وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش خالصه

و مسئوالن کشور حق آزادی  اتمقاموضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت رفت.  این سال،در 

مرگبار برای سرکوب  هایشیوهند. نیروهای امنیتی از کرد ی تجمع را به شدت سرکوببیان، آزادی تشکل و آزاد

 و بدون رعایت موازین قانونی به شکل خودسرانه کشته و هزاران معترض رااعتراضات استفاده کرده، صدها نفر را 

 ند. بازداشت کرد

 بسیاریو در  مدافع حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته 2۰۰ از بیشو مسئوالن  اتمقام

 ند. به تحمل حبس و شالق محکوم کرد موارد آنان را

دهد برای فرزندان اند اجازه میان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کردهکه به زن قانون جدیدی به تصویب رسید

والن مسئو  تمقاما .ندبودمواجه گسترده همچنان با تبعیض خود تابعیت ایرانی دریافت کنند؛ با این حال، زنان 

های اقلیتند. کردکنند تشدید زه و کارزار میقوانین حجاب اجباری مبارعلیه را که  زنانی سرکوب مدافعان حقوق

 . با تبعیض نهادینه مواجه بودندو مذهبی  اتنیکی

های قبت، از جمله از طریق سلب دسترسی به مرای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلیشکنجه و سایر رفتارها

رحمانه، بیهای مجازات. اعمال شد و همراه با مصونیت یافتهسازمان گسترده و به شکلهمچنان پزشکی، 

در زمان ها کسانی بودند که و در میان آن نداعدام شد تعداد زیادی. و ترذیلی به اجرا گذاشته شد غیرانسانی

ی حق برخورداری از محاکمهشد. بعضًا در مأل عام اجرا  احکام اعدام ند.سال سن داشت 1۸جرم کمتر از  وقوع

 .نقض شدیافته سازمانادالنه به طور ع

که  سیاسی راندیشگو د مخالفدفن چندین هزار کاری  در مورد سرنوشت و محل پنهانبا سئوالن و م اتمقام

در ابعاد گسترده و  «ناپدیدسازی قهری»م اعدام شدند، به ارتکاب جر 136۰ی در دهه خفیانهکه به طور م

 .است بشریت علیه جنایت که مصداق ادامه دادندیافته مانساز

 

 

 


