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 خالصه

ز برخورداری اافراد برای حق  وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت رفت. مقامات ایران 2۰18در سال 

آمیز و نیز آزادی مذهب و عقیده را زیر پا گذاشتند و تعداد کثیری از منتقدان مسالمتآزادی بیان، تشکل و تجمعات 

یافته غیرمنصفانه بودند. شکنجه و سایر رفتارهای و دگراندیشان را به زندان انداختند. محاکمات به صورت نظام

های عامالن و آمران از مجازات مصون ماندند. شالق، قطع عضو و سایر مجازات شد ورحمانه به طور گسترده اعمال بی

شد. مقامات مرتکب تبعیض و خشونت گسترده بر پایه جنسیت، نظرات بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته 

ی اعدام شدند و سیاسی، اعتقادات مذهبی، قومیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و معلولیت شدند. تعداد باالی

عام اجرا شد. در میان اعدام شدگان افرادی بودند که  ءها در مالهزاران تن در صف اعدام باقی ماندند. برخی از اعدام

 سال بوده است.  18در زمان وقوع جرم، سن آنان کمتر از 

 

 پیشینه 

( شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت 1397در ماه مارس )فروردین 

 حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. 

مندی از ( گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تاثیر منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر بهره1397در ماه اوت )مرداد 

مورد انتقاد قرار داد. وی را ای ها توسط آمریکا و خروج آن کشور از توافق هستهوباره تحریمحقوق بشر برقراری د

المللی باید قانونی و متناسب با وضعیت باشند و نباید به حقوق بشر شهروندان عادی های بینعنوان نمود که تحریم

اقتصاد و پول ملی ایران ال ویران کردن در حزا ، های غیرمنصفانه و آسیباین تحریم»: نوشتآسیب برساند. وی 

های تواند به نایاب شدن دارو و مرگمی»شرایط او هشدار داد که این « .ندکشانمیها نفر را به فقر و میلیون هستند

  «ها منتهی شود.خاموش در بیمارستان

های از مرزبانان به دست گروه ها تن، درگیری در مرزهای ایران هم چنان ادامه داشت و در جریان آن دهدر طول سال

 مسلح کشته شدند. 

ایران با انجام عملیات نظامی به حمایت نیروهای دولتی در جنگ سوریه رفت و از خاک آن کشور به سمت اسراییل 

 موشک پرتاب کرد. 

 ها و اجتماعاتآزادی بیان، انجمن

 سرکوبآمیز را انجمن و تجمعات صلحکه گذشت مقامات ایران بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکیل  میالدی در سال

هایی که هدف این . از میان گروهها نگاه داشتندزنداندر تهدید امنیت ملی  اساسبیبا اتهامات  کردند و صدها تن را

، های اجتماعیرسانه فعاالن، روزنامه نگاران، میزآمسالمت  سیاسی  ان توان از مخالفسرکوب گسترده قرار گرفتند می

مدافعان حقوق بشر از جمله وکال، فعاالن حقوق زنان، فعاالن و  دانان و نویسندگاندانشجویان، فیلمسازان، موسیقی

اعدام و افرادی که در پی یافتن حقیقت،  کنشگران علیه، فعاالن محیط زیست، حقوق کارگرانها، فعاالن حقوق اقلیت

 نام برد. ،دهستن شصت دهه یگسترده های قهریکردن و ناپدید هاعدالت و اقدامات جبرانی در ارتباط با اعدام
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 استفاده بیش از حد از نیروی قهری 
 . آمدندخیابان  به سیاسی فقر، فساد، سرکوب و استبداد در اعتراض به ها هزار مرد و زندر سالی که گذشت ده

( ایران شاهد تظاهرات گسترده در نقاط مختلف کشور 1397 مردادجوالی/آگوست )و  (1396 دیژانویه ) هایدر ماه

استفاده و  معترضان غیرمسلح جرحضرب و  ی متفرق کردند و باآمیزخشونتتظاهرات را به طرز  . نیروهای امنیتیبود

  شدند. تظاهرکنندگان کشته و زخمی شدن گروهی از موجبپاش های آبآور و ماشین، گاز اشکسالح گرماز 

تن از تظاهرکنندگان  25 کشته شدن نفر بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضائیه 5۰۰۰حدود ( 1396ژانویه )دی در ماه 

 جریان اعتراضات در« .است نبوده یتیامن یروهاین یسو از ریاثر اصابت ت بر»ادعا نمود که این موارد اما  را تایید کرد

تن از تظاهرکنندگان بازداشت و حداقل یک نفر کشته شد. هیچ مامور  1۰۰بیش از  (،1397 مردادجوالی/آگوست )

 . ه استنشدپاسخگو دولتی 

، نیروهای امنیتی استان خوزستان در پاسخ به معترضانی که در اهواز و سایر شهرهای این (1397 تیرژوئن )در ماه 

باشد  بودند بدون این که ضرورتی وجود داشتهاعتراض به کمبود آب و کیفیت پایین آن به خیابان آمدهاستان برای 

های مربوط به کشته شدن یک نفر در جریان این اعتراضات را آور استفاده کردند.  وزیر کشور گزارشاز گاز اشک

 تکذیب کرد. 
 های خودسرانهبازداشت و حبس

دستگیرشدگان از امکان  . اغلببازداشت کردنددستگیر و را خودسرانه نفر ن ای ایرانی هزارهادر سالی که گذشت مقام

اکمات غیرمنصفانه، احکام حبس طوالنی حها با م. صدها تن از آنشدندانتخاب و دسترسی به وکیل مستقل محروم 

 د. گشتن رحمانه مواجهمدت، شکنجه و سایر رفتارهای بی

متهم شدند، اتهامی که  "افساد فی االرض"زیست بازداشت شدند. چهار نفر از این فعاالن به ها تن از فعاالن محیط ده

 مجازات اعدام را در پی دارد. 

ها به مجازات شالق محکوم های خصوصی مختلط بازداشت و برخی از آنصدها نفر نیز به دلیل شرکت در مهمانی

 شدند.  

از رقص خود در اینستاگرام  هایییپلانتشار ک به دلیلای که ساله 17 دختر مائده هژبریتیر، اعترافات اجباری  در ماه

 پخش شد. صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از ه بود، برای مدتی کوتاه بازداشت شد

خودسرانه های با بازداشت آمیزشانمسالمت هایهمچنان به دلیل فعالیت مدافعان و وکالی حقوق بشر، سال طولدر 

مواجه شدند. نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر و همسر وی رضا خندان به دلیل  جویانههای انتقامهو محاکم

بازداشت شدند. امیر ساالر داوودی، آرش  ،برخاسته بودندبه اعتراض  حجاب اجباری  بر علیهشان از زنانی که حمایت

جو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، محمد نجفی، مصطفی دانش

 زینب طاهری از وکالی دیگری هستند که بازداشت و یا محاکمه شدند. 

چنان در زندان و یا هم قرار دادند، محاکمه کردند بازداشتمورد  بشر را ر از زنان مدافع حقوقنف 112 کممقامات دست

 . نگاه داشتند
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آئین دادرسی کیفری را به مرحله اجرا در آورد. برمبنای  ۴8 ماده، رئیس قوه قضائیه تبصره (1397 خردادژوئن ) در ماه

حق  اتتحقیق هتبصره مذکور، افرادی که متهم به برخی جرائم، از جمله جرائم مرتبط با امنیت ملی، هستند در مرحل

 یاست قوه قضائیه هستند. انتخاب وکیل خود را ندارند و مجبور به انتخاب یکی از وکالی مورد تایید ر

 هاسرکوب رسانه
 . شتای خارجی هم چنان ادامه داهای تلویزیونی ماهوارهشبکه ها و ایجاد اختالل در امواجسانسور رسانه

محاکمه  تعدادی نیزبازداشت شدند؛  دستگیر و خودسرانهبه طرز های آنالین رسانهفعاالن از روزنامه نگاران و  تعدادی

 .مانددر تعلیق  همچناننگاران بس و شالق مواجه شدند. انجمن صنفی روزنامهو با احکام ح

بس حهای سنگین با مجازات هستندکه از محبوبیت باالیی در ایران برخوردار  یتلگرام هایکانال مدیران برخی از

 نرم افزارهای با استفاده از ها ایرانیتلگرام فیلتر شد با این حال میلیون (1397 اردیبهشتآپریل )روبرو شدند. در ماه 

 . دادند هم چنان به استفاده از تلگرام ادامه شکنفیلتر

 . ماندندفیسبوک، توئیتر و یوتیوب همچنان فیلتر 
 1388معترض به انتخابات سال سران بازداشت خانگی ادامه 
ن معترض به انتخابات سرارهبر ایران با درخواست رئیس جمهور کشور برای آزادی  (1397 مردادآگوست )در ماه 

ها از سال ، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسر وی زهرا رهنورد، از حصر خانگی مخالفت کرد. آن1388سال 

 برند. بازداشت خانگی به سر می تحتبدون تفهیم اتهام و محاکمه  1389

 رحمانهیب یرفتارها یرشکنجه و سا

به  ،بازجویی دوران به ویژه در طوالنی مدت انفرادیهای حبسرحمانه، از جمله اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بی

گرفته  اعترافاتحذف و  مربوط به شکنجه شکایات در مورد اتتحقیقانجام  ازصورت سیستماتیک ادامه یافت. مقامات 

 سر باز زدند.  به عنوان یکی از ادله اثبات جرم،  تحت شکنجه شده

گذشتند. مقامات علت مرگ حین بازداشت در نفر به نحوی مشکوک 9حداقل ، 96 سال ماهدر جریان اعتراضات دی 

. محمد نجفی، وکیل دادگستری پس از رد شدخانواده درگذشتگان  از سویادعایی که  ،آنان را خودکشی اعالم کردند

اخالل در » مختلف از جمله ات امنیتیاتهام ر اساسبمتعاقبا دستگیر و  شکنجه بر بدن برخی از قربانیان گزارش آثار

 ضربه شالق محکوم شد.  7۴سال حبس و  1۴به  «نظم عمومی

ی، دو هفته پس یکانادا-، کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست ایرانی(1396 بهمنفوریه ) در ماه 

است  کردند وی خودکشی کردهزندان اوین درگذشت. مقامات ادعا  بازداشت شده بود، در خودسرانهطرز  آن که به  از

 کردند. کالبدشکافی عدم انجامموافقت با خاکسپاری فوری و اش را مشروط به تحویل پیکر او به خانواده و

های پزشکی مجازات از دسترسی به مراقبترا به قصد  بردندزندانیانی که به دالیل سیاسی در زندان به سر میمقامات 

رسید. آرش صادقی، یکی از مدافعان حقوق حد شکنجه می که در مواردی به سر، محرومیتی کردندمناسب محروم 



7 

 

های پزشکی تخصصی اقدام به بشر، در زندان به سرطان مبتال شد. مقامات با محروم کردن عمدی وی از مراقبت

 شکنجه وی کردند. 

، کمبود مناسبها، غذای نادر سلول ها، از قبیل ازدحامو غیرانسانی زندان بیرحمانهزندانیان مجبور به تحمل شرایط 

 حشرات بودند. شیوع تختخواب، تهویه بد و 

 یلیو ترذ یانسان یره، غی بیرحمانهامجازات
شکنجه  المللیکه از نظر قوانین بین و غیرانسانی بیرحمانههای در این سال مقامات قضایی به صدور و اجرای مجازات

 به اجرا گذاشته شد.  عامء در مال اگاه هامجازات. این شوند، ادامه دادندمحسوب می

آمیز و مسالمتهمچون شرکت در اعتراضات  خاطر اعمالیفیزیکی و حتی به  تهاجمتعداد کثیری به جرم دزدی، 

برمبنای قوانین  هیچ کدام های مختلط کهروابط خارج از ازدواج و شرکت در مهمانیداشتن های فرهنگی، گردهمایی

 به مجازات شالق محکوم شدند.  ،بین المللی حقوق بشر نباید به عنوان جرم تلقی شود

ی در ایران آذربایجانکه متعلق به اقلیت ترک  های اتنیکیسه فعال حقوق اقلیت (،1397 اردیبهشتآپریل ) در ماه

متهم و به چهار ماه حبس  «در نظم عمومیاخالل »، به دلیل شرکت در یک گردهمایی صلح آمیز فرهنگی به بودند

 ضربه شالق محکوم شدند.  ۴۰و تحمل 

ضربه  8۰خراسان رضوی به درخت بسته شد و  استان ، مردی که با نام م.ر معرفی شد در(1397 تیرجوالی ) در ماه

اشته محکوم سن د سال 15یا  1۴که در زمانی مشروبات الکلی  قبل به خاطر مصرفیک دهه  این فردشالق خورد. 

 . شده بود

در شهر مشهد، مسئوالن حکم به ( 1396دی ژانویه ) قطع عضو ادامه داد. در ماهتایید احکام دیوان عالی کشور به 

 است.  شد اقدام به دزدی احشام و اشیا قیمتی کردهقطع دست مردی موسوم به الف. خ را دادند که گفته می

 مقامات به صدور حکم قصاص چشم و استفاده از مجازات کور کردن ادامه دادند. 

 هیدمذهب و عق یآزاد

در سالی که گذشت، آزادی مذهب و عقیده به صورت سیستماتیک، هم در بعد حقوقی و هم در عمل نقض گردید. 

برگرفته مذهبی  ق با مقررات و اصولمطاب را مجبور کردند ناباورانخدامعتقدان دیگر ادیان و همچنان  مقامات ایران

 ادامه یافت. باورهای مذهبی یا انصراف از حق تغییر نقض همه جانبه .رفتار کنند مذهب تشیعسیر سختگیرانه از اتف از

که در صورت ابراز عقاید و باورهای خود  در معرض این خطر بودندکسانی که به خودناباوری معتقد هستند همچنان 

قرار  "ارتداد"به اتهام  اعداممجازات  حتی رحمانه وبازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بیدستگیری و  مورد

 بگیرند.
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آمیز آنان با خشونت در هم شکسته مسالمت که تظاهرات (1396 بهمنفوریه ) دراویش گنابادی، به خصوص از ماه

تن، طی محاکماتی  2۰۰بازداشت شدند و بیش از  د. صدها تن از دراویشنای قرار گرفتشد در معرض سرکوب وحشیانه

سال حبس، تحمل شالق، تبعید در داخل کشور، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت  26غیرمنصفانه به چهار ماه تا 

ساله دراویش  92، رهبر معنوی (1396 بهمنفوریه ) های اجتماعی و سیاسی محکوم شدند. در ماهعضویت در گروه

 تابنده، تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.  گنابادی، نورعلی

د و با گرفتنخودسرانه قرار  هایبازداشتها و دستگیریمسیحیان، از جمله نوکیشان، کماکان مورد آزار و اذیت و 

 های طوالنی مدت زندان روبرو شدند. ویکتور بت تمرز و شمیرام عیسوی از اقلیت آسوری و نوکیشان مسیحی،مجازات

 سال زندان محکوم شدند.  15تا پنج عمل به اعتقادات خود به خاطر به تنها  ،دری و هادی عسگریامین افشارنا

های خودسرانه، حبس، اجبار به بازداشتها و دستگیریاقلیت بهایی، از جمله  علیههای گسترده و سیستماتیک حمله

سی به آموزش عالی، همچنان ادامه بستن کسب و کار، ضبط اموال، ممنوعیت استخدام در بخش دولتی و عدم دستر

 . قرار گرفتاحترامی تخریب و بیکماکان مورد  های بهاییانیافت. قبرستان

از قبیل یارسان )اهل حق( نیز مورد آزار و  اندهای مذهبی دیگر که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشدهاقلیت

 اذیت قرار گرفتند و با تبعیض سیستماتیک، از جمله در زمینه آموزش و استخدام، روبرو شدند. 

  د.دادنخبر  ،های سیاسی، از جمله محرومیت از کسب سمتعلیه خود مسلمانان سنی نیز کماکان از تبعیض

 زنان و دختران یهعل یضتبع

دار در قوانین خانواده و جزاء، از جمله در زمینه حق طالق، اشتغال، های ریشهگذشت زنان هنوز با تبعیضدر سالی که 

چنان زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج قوانین مدنی ایران هم های سیاسی مواجه بودند.ارث و دستیابی به سمت

های مدرن زنان به روشدسترسی  محدودیتکردند.  ان محرومشحق انتقال تابعیت ایرانی به فرزندان را از بودند کرده

 . ادامه یافتو مقرون به صرفۀ جلوگیری از بارداری 

 انگاریمقامات همچنان از جرم .دبالتکلیف باقی مانهای قبل همچون سال خشونتبرابر زنان در  تامین امنیتالیحه 

علیه زنان  آمیزخشونتاعمال . سر باز زدند، تر زناشوییدر بسهای جنسیتی، از جمله خشونت خانگی و تجاوز خشونت

 . رواج داشت به طور گسترده ،اجباری و زودهنگام هایهای خانگی و ازدواجو دختران، از جمله خشونت

 29سال و  15دختر زیر  366دستکم 1397شهریور ماه  31فروردین تا  1در بازه زمانی میان بر مبنای منابع رسمی، 

سن ازدواج  حداقل قانون مدنی در خصوص 1۰۴1د. بحث در مورد اصالح بند نسال در ایران ازدواج کرد 1۰ر دختر زی

با  .توسط کمسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد (1397ماه دسامبر )دی  در مجلس ادامه یافت. طرح مذکور در

 دختران حداقل سن ازدواج ،حاین وجود این طرح همچنان درمجلس در دست بررسی است. در صورت تصویب این طر

تشخیص دادگاه به در صورت همچنان ساله  16تا  13، هرچند ازدواج دختران بدیاسال افزایش می 16سال به  13از 

 .باشدیممجاز  یقانون یبا نظر پزشک یجتزو یبـرا شرط داشتن قابلیت صحت جسمی

 . ماند همچنان در دست بررسی دهدرا می شوهر ای که به گروهی از زنان مجوز خروج از کشور بدون اجازهالیحه
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آمیز، خشونتآمیز علیه قانون مسالمتهایشان در انظار عمومی دست به اعتراض زن که با برداشتن روسری هاده

قرار گرفته و بازداشت شدند.  فیزیکی بارزده بودند مورد حمالت خشونت و تحقیرآمیز حجاب اجباری آمیزتبعیض

گشت ارشاد مورد از سوی نیروهای  گیرانه پوشش اسالمیسخت خاطر  تن ندادن به مقرراتها زن به میلیونهمزمان 

 قرار گرفتند.  هاها و تبعیضاذیت و انواع خشونتآزار و 

، (1396 بهمنژانویه )در ماه  نواختن ساز توسط زنان در انظار عمومی جلوگیری شد. یمواردی حت از آواز خواندن و در

زن گروهش  یپرطرفدار، بنیامین بهادری، به دلیل ممانعت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از همراهی اعضاخواننده 

 بر روی صحنه، حاضر به اجرای برنامه در کرمان نشد. 

زن که تالش  35(، 1396 اسفندمارس ) د. در ماهکردنهای فوتبال ممانعت مقامات هنوز از ورود زنان به استادیوم

 محلی فوتبال بروند برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. ی به تماشای یک مسابقهکرده بودند 

 یکیاتن یهایتاقل یهعل یضتبع

ها کماکان با ها، کردها و ترکمنهای آذربایجان، بلوچ، ترکیهای اهوازدر ایران از جمله عرب اتنیکیهای اقلیت

ن د. نادیده گرفتبودن استخدام و مسکن مناسب روبرو دار از جمله در زمینه دسترسی به آموزش،های ریشهتبعیض

به حاشیه فقر و موجب تشدید اند را در خود جا داده اتنیکیهای اقلیت جمعیت بزرگی از که مناطقیاقتصادی  نیازهای

 . شدمذکور های جمعیترانده شدن هرچه بیشتر 

میان ایران و کردستان عراق  کاالکه در حال حمل  کردیها تن از کولبران دهبا شلیک غیرقانونی گلوله مرزبانان ایران 

  .مجازات مصون ماندندو از  کشتندرا بودند 

های دستگیریبا ند ها علیه تضییع حقوق خود زبان به اعتراض گشوددر همین حال، افرادی که از میان اقلیت

 ان روبرو شدند. رحمانه، محاکمات غیر منصفانه و زندخودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای بی

های فرهنگی به طرز خشونت ها، به دلیل شرکت در گردهماییصدها ترک آذربایجان، از جمله فعاالن حقوق اقلیت

 آمیزی بازداشت شدند.  

تن  صدها (،1397فروردین ماه آپریل ) های اهوازی ادامه دادند. درهای ایرانی به آزار و اذیت و تبعیض علیه عربمقام

بازداشت شدند. در این  صدا و سیمااهوازی در پی اعتراض به نمایش یک برنامه مخصوص کودکان در  هایاز عرب

 بودند. در ماه  داد حذف شدههای اتنیکی ایران را نشان میای که موقعیت جغرافیایی اقلیتها از نقشهبرنامه عرب

نفر، از جمله کسانی که به  2۴اهواز که طی آن ای مرگبار به یک رژه نظامی در ، در پی حمله(1397 مهراکتبر )

ن زد. های خوزستاتماشای رژه آمده بودند، کشته شدند، حکومت دست به یک حرکت سرکوبگرانه وسیع علیه عرب

تن، از جمله برخی از فعاالن  7۰۰بیش از ،رکوبس این طی ،اهوازی خارج از کشورهای فعاالن عرب طبق گزارش

مقامات  طور مخفیانه اعدام شدند.نفر به 22گونه ارتباطی با جهان خارج زندانی و شت و بدون هیچها، بازداحقوق اقلیت

 ی اهواز را تکذیب کردند. نفر در رابطه با حمله 22دادستانی اهواز  اما اخبار مبنی بر اعدام 
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 حقوق کارگران

 مه یافت. ی صنفی مستقل همچنان اداهاممنوعیت تشکیل اتحادیهدر سالی که گذشت 

آمیز و مسالمت هزاران کارگر در اعتراض به دستمزدهای معوقه، شرایط کاری بد و مشکالت دیگر دست به تظاهرات

 .کردندبه حبس و شالق محکوم  را ها را بازداشت و بسیاریاعتصاب زدند. مقامات صدها تن از آن

سال  1۰به  آمیز خود های صنفی مسالمتبه نام محمد حبیبی به دلیل فعالیت معلمی، (1397 مردادآگوست )در ماه 

های سیاسی و اجتماعی و ها و دستهضربه شالق، دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه 7۴و نیم حبس، 

 همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

آمیز برای درخواست افزایش مسالمت به دلیل شرکت در اعتراضاتدیگر  معلمشش  (،1397 شهریورسپتامبر ) در ماه

مهر و اکتبر و نوامبر ) حقوق به شالق و زندان محکوم شدند. بیش از دوازده معلم دیگر در جریان اعتصابات سراسری

 بازداشت شدند.  ( 1397 آبان 

 شدند.  اعداماشت و تهدید به مجازات در پی اعتصاب رانندگان کامیون صدها نفر بازد (،1397 مهراکتبر )در ماه 

 ها کارگر اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. ده( 1397آبان  نوامبر ) در ماه

دستگیر  آمیزیبه طرز خشونتاعتصاب،  هاهفتهها تن از کارگران فوالد اهواز در پی ، ده(1397 آذردسامبر ) در ماه

 شدند. 

 مجازات اعدام

گاه احکام اعدام  های غیر منصفانه ادامه دادند وها به صدور احکام اعدام در پی محاکمهگذشت دادگاهدر سالی که 

 های مرتبط باتعداد اعدام ،شد. با این وجود در پی اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر عام به اجرا گذاشته ءحتی در مال

 اقی ماندند.مواد مخدر کاهش یافت. هزاران تن در صف اعدام ب جرایم

در صف ی بسیار دیگر مجرمان-کودک داشتند اعدام شدند و سن سال 18جرم کمتر از  وقوعکه در زمان  چندین نفر

 . اعدام باقی ماندند

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

 یمبهم جرایمو  مندانه که اساسا نباید به عنوان جرم تعریف شوندرضایتگرایانه جنسبرخی از رفتارهای جنسی هم

 . همچنان مشمول مجازات اعدام شدند "االرضافساد فی"و  "محاربه"، "النبیسب"چون هم

ای هها در دادگاهند. بسیاری از آنکرد دستگیر "اخاللگر اقتصادی"و یا  "مفسد مالی"تحت عنوان را ای عدهمقامات 

شالق و زندان های طویل المدت محکوم شدند.  ،رسیدگی به جرائم اقتصادی محاکمه و به اعدامبرای  ویژهتاسیس تازه
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و در  ند و حق فرجام خواهی علیه مجازات زندان را نداشتندشدمتهمان از حق داشتن وکیل انتخابی خود محروم 

 د. داده ش خواهیجدید نظرتبرای روز وقت  1۰به آنان تنها  موارد مجازات اعدام،

قتل سه افسر پلیس در  ه جرمدر ماه خرداد، محمد ثالث، یکی از دراویش گنابادی، پس از یک محاکمه غیرمنصفانه ب

ارائه شده علیه محمد ثالث اعترافاتی بود که به گفته  ادله، اعدام گردید. تنها (1396 بهمنفوریه )جریان اعتراضات 

 بود. شده هوی تحت شکنجه از او گرفت

سه زندانی کرد به اسامی زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در زندان  ،(1397 شهریورسپتامبر ) در ماه

در وکیل انتخابی خود  دسترسی بهرجائی شهر کرج پس از یک محاکمه غیرمنصفانه اعدام شدند. هر سه نفر از حق 

 . شده بودند اعتراف شکنجهبرای دادن بودند که  و گفته شدهمحروم دوران پس از دستگیری 
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 المللبین عف        

 

  ایران در وضعیت حقوق بشر
 2018سال میالدی  ی برمرور

 
 دهد. ارائه می 2۰18در سال میالدی ای از وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش خالصه

فقر،  در اعتراض به ها هزار مرد و زندهوضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت رفت.  این سال،در 

ز آزادی بیان، حق افراد برای برخورداری ا مقاماتدر مقابل، . آمدندخیابان  به سیاسی فساد، سرکوب و استبداد

زیر پا گذاشتند و تعداد کثیری از منتقدان و دگراندیشان را به بیش از پیش آمیز را مسالمتتشکل و تجمعات 

رحمانه به طور یافته غیرمنصفانه بودند. شکنجه و سایر رفتارهای بیزندان انداختند. محاکمات به صورت نظام

های بیرحمانه، شد و عامالن و آمران از مجازات مصون ماندند. شالق، قطع عضو و سایر مجازاتل گسترده اعما

 شد. به اجرا گذاشته  نیز غیرانسانی و ترذیلی

مرتکب تبعیض و خشونت گسترده بر پایه جنسیت، نظرات سیاسی، اعتقادات کماکان مقامات در طول سال، 

آزادی مذهب و عقیده به صورت یتی و معلولیت شدند. مذهبی، قومیت، گرایش جنسی، هویت جنس

 . سیستماتیک، هم در بعد حقوقی و هم در عمل نقض گردید

تعداد باالیی اعدام شدند و هزاران . های غیر منصفانه ادامه دادندمهها به صدور احکام اعدام در پی محاکدادگاه

عام اجرا شد. در میان اعدام شدگان افرادی بودند که در  ءها در مالتن در صف اعدام باقی ماندند. برخی از اعدام

 . سال بوده است 18زمان وقوع جرم، سن آنان کمتر از 

 

 


