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 ویژه از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران گزارشگرگزارش  
 

 
 خالصه 
 

 در پیویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، دومین گزارش خود به مجمع عمومی را  گزارشگرجاوید رحمان، 

که با مخاطبین و ماموریت  قرار داردرشته رایزنی هایی  پایهبر  شورای حقوق بشر ارائه می کند. گزارش حاضر 18/40قطعنامه 

 8- 12ژنو ) ،( 2019مارس  1-فوریه 26( ، بروکسل )2018نوامبر  4-6های سال گذشته گزارشگر ویژه در فرانکفورت )

 ( صورت گرفته است.2019ژوئن  2-8الهه و وین )( ، و 2019مارس 
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 مقدمه
 

  

شورای حقوق بشر ارائه شده است. گزارش بررسی دقیقی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی   18/40گزارش حاضر پیرو قطعنامه  .1

ایران، با تمرکز بر وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی را ارائه می دهد. در سال گذشته، گزارشگر ویژه با قربانیان خشونت های مورد ادعا، 

( 2019مارس  1-فوریه 26( ، بروکسل )2018نوامبر  4-6ن جامعه مدنی در فرانکفورت )و نمایندگاخانواده هایشان،مدافعان حقوق بشر، وکال 

( مالقات کرد. او همچنین با نمایندگان جمهوری اسالمی ایران در ژنو و نیویورک 2019ژوئن  2-8(، الهه و وین )2019مارس  8-12، ژنو )

 . نمودز جمله مقامات قضایی، دیدار در ژنو با هیاتی از مقامات عالی رتبه، ا 2019و قبال در سال 

 

دولت ها و رسانه طیفی از منابع، از جمله سازمان های غیر دولتی، مدافعان حقوق بشر،  توسطگزارشگر ویژه اسناد و اطالعات ارائه شده  .2

او از تمام کسانی که وقت  کرده است. بررسی های ویژه شورای حقوق بشررویهبا تبعیت کامل از مقررات رفتاری ماموران  راهای گوناگون 

ماموران  با تعاملکند. وی همچنین از دولت جمهوری اسالمی ایران و نمایندگانش بابت  و همکاری شان را به این مهم اختصاص دادند تشکر می

او بارها بر . ده، سپاسگزاری می نمایو بابت ارائه توضیحات مفصل در خصوص گزارش که تا حد مقدور مورد توجه قرار گرفتو گزارش او 

 تاکیدرا مورد این کشور  دیدارش ازصدور مجوز  جمهوری اسالمی ایران برایاز و درخواست خود  تاکید ورزیده به کشور دسترسی اهمیت

 قرار داده است.

 

سیل های  گذاشته است.کلی حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران اثر  که بر وضعیت،متعددی بوده تاثر برانگیزبروز عوامل سال گذشته شاهد  .3

در مناطق بیشتر آسیب دیده گلستان،خوزستان،مازندران  از جمله استان 19 بر زندگی میلیون ها تن در 2019 آوریل اواسط ماه مارس تا ناگهانی

آبیاری و  مناطق مسکونی، زیرساخت های عمومی، شبکه هایبه روستاهای کاملی را زیر آب برد و  شهرها و ،سیل گذاشت. و لرستان اثر

دولت میزان خسارات وارده در بخش سالمت  هزاران خانوار شد. آوارگی خسارت وارد کرد و سبب هازهکشی کشاورزی آسیب رساند و به دام

 توضیحاتش دولت در  1زیان های وارد شده در بخش کشاورزی را یک و نیم میلیارد دالر برآورد کرده است. و  دالر میلیون 300حدود  را

رسان پشتیبان مردم امدادهالل احمر و نیروهای  مقامات دولتی، نیروهای مسلح، ،امدادرسانسازمان های  بخش ها، همه کرده است که اشاره

  است.اشاره کرده  جبران خسارات سیل از طریق اعتبارات مالی تالش های خود در دولت همچنین به. در مهار سیل بوده اند

 

تحریم ها به فروش  به شدت احساس شد.نیز میان مردم عادی ایران در  2018ایاالت متحده آمریکا در نوامبر  آثار منفی وضع مجدد تحریم های .4

 محدودیت های دامنه داری را بر تجار و کسب و کارها تحمیل کرد و موجب کاهش ارزش پول ایران شد. همه این عوامل به نفت آسیب رساند،

و دسترسی میلیون حق بهداشت و آموزش بر و باال رفتن تورم انجامیده است. باال رفتن میزان بیکاری و فقر همچنین  سطح سختی ها  افزایش

 2ها ایرانی به دیگر خدمات پایه اثر گذاشته است.

 

 3است. شده ارشگز عادالنه دادرسی و حق برخورداری از حق آزادی حق حیات، نقض ادامه روند و بیان آزادی حق بر محدودیت ها افزایش .5

هیچ پیشرفتی  5 نزار زکا آزادی اخیر به غیر از 4را ادامه می دهد. هامجرم-اعمال مجازات اعدام، از جمله نسبت به کودک قوه قضاییه ایران

 وکال، اعضای جوامع اقلیت، مدافعان حقوق بشر، وجود نداشته است. شهروندان دو تابعیتی یا خارجی اتباع خودسرانه بازداشت در موارد

کارگری و زنان معترض صنفی و ، فعاالن اتحادیه های )بی بی سی( بخش فارسی بنگاه سخن پراکنی بریتانیا از جمله خبرنگاران خبرنگاران،

 .قرار می گیرند حبس و بازداشت آزار،، همچنان مورد ارعاب اجباری قانون حجاب به

 

 رهبر ایران، آیت هللا علی خامنه ای، به سمت رییس قوه قضاییه منصوب شد. از سوی، ابراهیم رییسی 2019در ماه مارس سال  .6

 II.  جمهوری اسالمی ایرانوضعیت حقوق بشر در  کلی بررسی 

 اعدام  و  حق برخورداری از دادرسی عادالنهمجازات  -الف

 

 اعمال مجازات اعدام

  

1 https://reliefweb.int/report/iran-islamic-republic/floods-iran-un-support-government-led-efforts-help-affected-

people 
 
2  www.imf.org/en/Countries/IRN   
3 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24297&LangID=E   
4 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24550&LangID=E.   
5 www.bbc.com/news/world-middle-east-48593391.   
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 2018ها در سال طبق گزارشاست.  نگرانعمیقا همچنان  جمهوری اسالمی ایراندر  اعدام کارگیری مجازاته ادامه بدر قبال  گزارشگر ویژه .7

همچنان  اعدام ها تعداد، بوده است 2007از سال  در کشور گزارش شده رقم پایین ترین در حالی که این 6شدند.اعدام تن  253حداقل میالدی 

 مواد با مبارزه قانون بر 2017 سال اصالحیه اجرای منتسب به 2018 الاعدام ها در ستعداد  چشمگیر در جهان است. افت یکی از باالترین ها

در  تن 24 دست کم ،2018در سال  نظر می رسد از شمار اعدام ها در مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر کاسته است.ه مخدر است که ب

 2019در سال در ایران  تن 79حداقل طبق گزارش ها،  7.اعدام شدند 2017تن در سال  231مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر در مقایسه با 

 8اعدام شدند.مه  31تا تاریخ 

 

 مایه نگرانی ،ندنیست حقوق مدنی و سیاسی بین المللی میثاق 6 ماده مندرج در مهم ترین جرایمجزو  که حکم اعداماتهامات منجر به آن دسته از  .8

مخدر، محاربه، افساد  حمل موادنگهداری و  ،گراییمرگ، از جمله زنا، همجنس مجازاتمستوجب  جرم 80 بیش از قانون مجازات اسالمی .اند

 9.سب النبی داردتوهین به مقدسات و فی االرض و 

 

محاربه در ارتکاب سرقت  به علت تن 18 آنان میاندر  10شدند. اعدام 2018زندانی به جرم محاربه یا افساد فی االرض در سال  38دست کم  .9

 همکاری جرمبه تن  8بلوچ، ممنوع جوی ستیزهتن به علت وابستگی به گروه های  3رد، ک   ممنوعهای تن به جرم وابستگی به گروه 3، مسلحانه

 دولت. محکوم شدند عرفانی "ساختگی" یک گروه رهبری و یک تن به جرم اقتصادی فساد به علت تن 3، عراق و شام )داعش( اسالمی دولت با

طور کلی از سالح های کشنده استفاده ه افراد دیگر یا عموم ب علیه طی آن که است کرده تفسیر مجرمانه ای فعل را محاربه توضیحاتش در ایران

 ویژه همچنین نسبت به ادعای گرفتن اعتراف همراه با شکنجه و فقدان دادرسی عادالنه و محاکمه قانونی نگران است.  گزارشگر. می شود

 

 هامجرم-کودکاعدام 
 

 

همگی  که مجازات اعدام به سر می برند تن در انتظار 90 حدود شد. در حال حاضر گزارش مانمجر-کودک مورد اعدامهفت  ،2018سال در  .10

های دو کودک هفده ساله به نام ،2019 آوریل 25 در ،درموا جدیدترین انتسابی زیر هجده سال سن  داشتند. در زمرهارتکاب جرایم  در زمان

 در استان فارس اعدام و امین صداقت به علت ارتکاب جرایم انتسابی تجاوز به عنف و زورگیری در زندان عادل آباد شیرازمهدی سهرابی فر 

 11دو نفر تحت شکنجه به اقرار واداشته شدند. هرهای ارسال شده، بر اساس گزارش. شدند

 

صریح بوده است. آنان اظهار  انمجرم-در قبال اعدام کودک موضع ماموران رویه های ویژه و کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد .11

-خود تحلیل دقیقی از اعدام کودک 2019گزارشگر ویژه در گزارش مارس  12داشته اند که چنین عملی مطلقا ممنوع است و باید فورا خاتمه یابد.

  با ذکر مراحل الزم جهت ختم این رویه ارائه دادهای خاص متعددی را به مجلس و قوه قضاییه و توصیهدر جمهوری اسالمی ایران  انمجرم

 .(A/HRC/40/67 72-76)بندهای 

 

 بازداشت و حبس خودسرانه -ب
 

 اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی
 

 

به  2015در سال کند. نزار زکا استقبال می 2019ژوئن  11تاریخ  ، بهمقیم ایاالت متحده بازرگان لبنانی ،از آزادی نزار زکا گزارشگر ویژه .12

و محروم  یرفتاربدبا این حال، او از بازداشت و حبس خودسرانه، . ه بودجرم جاسوسی برای ایاالت متحده آمریکا به ده سال حبس محکوم شد

عمیقا نگران است. برآورد می شود دست کم  کردن اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی از درمان پزشکی مناسب در  جمهوری اسالمی ایران

-، احمدرضا جاللی، سیامک و باقر نمازی و شهروند دو تابعیتی ایرانی14زی یوئه وانگ  13مورد اینچنینی از جمله نازنین زاغری رتکلیف، 30

  

6 www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-dramatic-fall-in-global-execution/.   
7     https://iranhr.net/en/articles/3666/   
8 https://www.iranrights.org/                                                      https://www.iranhr.net/en/articles/3726/ 

 https://undocs.org/en/A/73/398قانون مجازات اسالمی  286نک. ماده   9
10 https://iranhr.net/en/articles/3657/ 
11 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24581&LangID=E 
12 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24188&LangID=E 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24550&LangID=E 
13 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24073&LangID=E 
14 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24572&LangID=E 

https://undocs.org/en/A/HRC/40/67
https://iranhr.net/en/articles/3666/
https://www.iranrights.org/
https://www.iranhr.net/en/articles/3726/
https://www.iranhr.net/en/articles/3726/
https://undocs.org/en/A/73/398
https://iranhr.net/en/articles/3657/
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24581&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24188&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24550&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24073&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24572&LangID=E
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وجود داشته باشد. دولت در توضیحاتش اشاره  15ای در پایش دارددر ایران محبوس است و غده 2016از ژانویه  تریشی بنام کامران قادری کها

اند. دولت همچنین در اند و به مراکز درمانی تخصصی فرستاده شدهاین افراد تحت نظارت مداوم پزشکان، درمان پزشکی دریافت کردهکرد که 

 و بخشودگی استان تهران ثبت شده است. کمیسیون عفو درخواستی برای عفو آقای قادری در ش اشاره کرد که توضیحات

 

یا در  ،با شواهد ساختگیمحاکمه کرد و  عادالنهدادرسی اولیه موازین در محاکمات ساختگی فاقد  جمهوری اسالمی ایران اشخاص مذکور را .13

  16کند. استفاده سیاسی فشار ابزار عنوانبه  از آنان و تالش کرده محکومشان کرده مجرمانهن ی، به عناودلیلی بدون هیچ بعضی موارد

 

آن را "گروگانگیری" می دانستند ابراز که را شان افراد خانواده  از حبس خودسرانه ای در نامه ای سرگشاده خانواده شش ،2018دسامبر  2ر د .14

برخوردار شده  و ایرلند شمالی کبیر بریتانیای دولت دیپلماتیک حمایت از 2019مارس اوایل در  که نازنین زاغری رتکلیف 17کردند.نگرانی 

 اعتراضدر همسر وی نیز . کند اعتراض شبازداشتادامه  علیه تا انجام داد 2019 ژوئن 29تا  15در زندان را از  اعتصاب غذایش سومین، بود

 اوین زندان ژوئیه، خانم زاغری از 15در  18.بود اعتصاب غذا کرد تحصن کردهدر حالی که بیرون سفارت ایران در لندن او  بازداشتادامه  به

 19.منتقل شدو بدون امکان دسترسی به خانواده اش به بخش روانی بیمارستان امام خمینی تهران تحت مراقبت شدید سپاه پاسداران 

 

 وکالی حقوق بشری

 

 حجاب متهم به اعتراض علیه از زنان دفاعدر  فعالیتش در ارتباط با از جمله، حقوق بشر وکیل و مدافع نسرین ستوده،، 2019 مارس 11در  .15

می  دولت که از پیوستندجهانی  کارزاریبه  تن میلیون یک از بیش ژوئن، ماه در .محکوم شدضربه شالق  148سال حبس و  38به ، اجباری

 حداکثر مجازات قابل اعمال قانون مجازات اسالمی، 134کرد که "وفق مفاد ماده  اشاره در توضیحاتش دولت 20کند. آزاد را ستوده خانم خواست

ویژه اشاره می  گزارشگر. بیان داشت که خانم ستوده به سبب اشاعه فساد و فحشا مجرم شناخته شده است همچنین دولت ."سال حبس است 12

  مجرم شناخته شده است.ها برای ارتکاب آندوازده سال حبس باالترین مجازات قابل اعمال برای همه جرایمی است که خانم ستوده  که کند

 

سپتامبر  از 21روبرو بوده اند. بازداشت و حبس ارعاب، رو به افزایشی از وکالی حقوق بشری به علت مشورت دادن به اشخاص مخالف با سطح .16

، امیر ساالر 2019ژوئن  1در  22بازداشت شده اند. حقوق بشر و مدافعان به علت دفاع از زندانیان سیاسی وکیل برجسته ، دست کم هشت2018

کانالی که در پیام رسان تلگرام ایجاد کرده بود و انجام در  حقوق بشر ، از جمله  انتشار موارد نقضاشداودی به سبب فعالیت های حقوق بشری 

  23محکوم شد. ضربه شالق 111به تحمل سی سال زندان و  ،مصاحبه های رسانه ای

 
در نظر  او برایمدت بازداشت طوالنی حکم  ،شناخته شد که در کمتر از یک سال گذشتهی امیر ساالر داودی به عنوان سومین وکیل مدافع

دولت در توضیحاتش اشاره کرد  24می شد.آقای داودی به محتوای مطالب ارسالی اش در رسانه های اجتماعی مربوط  اتهام. استگرفته شده 

تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی و فعالیت های تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسالمی" اجماع و آقای داودی به سبب "توهین به مقام رهبری و 

 مجرم شناخته شده بود.

 

 سال نوزده در کل، محکومیت سه ساله زندان است و  گذراندن مشغول در حال حاضر عالوه بر امیرساالر داودی و نسرین ستوده، محمد نجفی .17

سبب "نشر اکاذیب و افترا علیه دولت و تشویش اذهان عمومی و  به نجفی آقای که اشاره کرد توضیحاتشدر  دولت 25پیش رو دارد. حبس

  

15 https://www.iranhumanrights.org/2018/12/dual-national-imprisoned-in-iran-kamran-ghaderi-struggling-to-access-

medical-treatment/ 
وزیر امور خارجه ایران، جواد ظریف، با رییس و  2019آوریل  24چشم انداز مبادله زندانیان خارجی در جریان گفت و گو های   16

-https://asiasociety.org/video/iran-ministerمقام ارشد اجرایی جامعه آسیا، ژوزت شیران، مطرح شد )نک.  

foreign-affairs-mohammad-javad-zarif-complete .همچنین نک .)
https://www.theguardian.com/news/2019/apr/25/iranian-minister-drops-offer-to-free-zaghari-ratcliffe-

in-swap 
17 https://iranhumanrights.org/2018/12/open-letter-by-six-families-of-dual-and-foreign-nationals-imprisoned-in-iran/ 
18 https://www.iranhumanrights.org/2019/06/richard-ratcliffe-takes-hunger-strike-for-wifes-freedom-to-irans-

doorstep-in-london/ 
19 https://www.iranhumanrights.org/2019/07/zaghari-ratcliffe-transferred-to-psychiatric-ward-held-incommunicado/ 
20 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/more-than-1-million-people-join-global-campaign-to-demand-

iranian-government-release-nasrin-sotoudeh/ 
21 https://www.en-hrana.org/annual-report-of-prosecuted-lawyers-in-iran 
22 https://iranhumanrights.org/2019/06/iran-three-rights-lawyers-sentenced-to-lengthy-jail-terms-in-less-than-a-year/ 
23 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/iran-sentencing-of-human-rights-lawyer-to-30-years-in-prison-

and-111-lashes-a-shocking-injustice/ 
24  www.en-hrana.org/annual-report-of-prosecuted-lawyers-in-iran.  / 
25 https://iranhumanrights.org/2019/06/iran-three-rights-lawyers-sentenced-to-lengthy-jail-terms-in-less-than-a-year/.   

https://www.iranhumanrights.org/2018/12/dual-national-imprisoned-in-iran-kamran-ghaderi-struggling-to-access-medical-treatment/
https://www.iranhumanrights.org/2018/12/dual-national-imprisoned-in-iran-kamran-ghaderi-struggling-to-access-medical-treatment/
https://asiasociety.org/video/iran-minister-foreign-affairs-mohammad-javad-zarif-complete
https://asiasociety.org/video/iran-minister-foreign-affairs-mohammad-javad-zarif-complete
https://asiasociety.org/video/iran-minister-foreign-affairs-mohammad-javad-zarif-complete
https://www.theguardian.com/news/2019/apr/25/iranian-minister-drops-offer-to-free-zaghari-ratcliffe-in-swap
https://www.theguardian.com/news/2019/apr/25/iranian-minister-drops-offer-to-free-zaghari-ratcliffe-in-swap
https://iranhumanrights.org/2018/12/open-letter-by-six-families-of-dual-and-foreign-nationals-imprisoned-in-iran/
https://www.iranhumanrights.org/2019/06/richard-ratcliffe-takes-hunger-strike-for-wifes-freedom-to-irans-doorstep-in-london/
https://www.iranhumanrights.org/2019/06/richard-ratcliffe-takes-hunger-strike-for-wifes-freedom-to-irans-doorstep-in-london/
https://www.iranhumanrights.org/2019/07/zaghari-ratcliffe-transferred-to-psychiatric-ward-held-incommunicado/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/more-than-1-million-people-join-global-campaign-to-demand-iranian-government-release-nasrin-sotoudeh/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/more-than-1-million-people-join-global-campaign-to-demand-iranian-government-release-nasrin-sotoudeh/
https://www.en-hrana.org/annual-report-of-prosecuted-lawyers-in-iran
https://iranhumanrights.org/2019/06/iran-three-rights-lawyers-sentenced-to-lengthy-jail-terms-in-less-than-a-year/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/iran-sentencing-of-human-rights-lawyer-to-30-years-in-prison-and-111-lashes-a-shocking-injustice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/iran-sentencing-of-human-rights-lawyer-to-30-years-in-prison-and-111-lashes-a-shocking-injustice/
https://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2019/02/d25250/
https://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2019/02/d25250/
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منظور اخالل در امنیت کشور، عضویت  و رهبری جمعی بهتشکیل اجتماع اخالل در نظم عمومی، انتقال اخبار و اطالعات کشور به خارج، 

و تبانی به منظور اخالل در امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اهانت به مقام  اجتماعمعاند به منظور اخالل در نظم عمومی کشور، های گروهدر 

 رهبری" مجرم شناخته شد.

 

 زندانی چندین نمایندگی پس از اینکه، جرم تبلیغ علیه نظام بهدانشگاه،وکیل و استاد  مسعود شمس نژاد، ،2019در فوریه  ر موردی جداگانه،د .18

دولت در توضیحاتش اشاره کرد که آقای شمس نژاد به سبب "عضویت  26.به شش سال حبس محکوم شد، کرد ایرانی را به عهده گرفت سیاسی

دولت همچنین  " مجرم شناخته شده بود.یگروهک تروریست ی برایاتدر گروه های معاند، با هدف بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت های تبلیغ

 .استو در انتظار صدور تصمیم نهایی این دادگاه شده دادگاه تجدید نظر استان ارجاع  شعبهبه  ،تجدیدنظرخواهی حکمکه اشاره کرد 

 
 

 اتو اجتماع هاحق آزادی تشکل -ج

 

 اعتراضات سازماندهی شده

 

 خود گریکار حقوق برای که بوده است و دیگر کارگرانی کارگری اتحادیه هایاعضای  علیه مقامات ایران فشار افزایش شاهد سال گذشته .19

 تبلیغ" از جرائمیسبب ارتکاب به  وواقع شده  بازداشت و ارعاب مورد هارانندگان کامیون، معلمان و کارگران کارخانه می کردند. اعتراض

 در 27.به مجازات زندان و شالق محکوم شدندهای غیرقانونی" عمومی از طریق شرکت در گردهمایی"اخالل در نظم و امنیت  تا علیه نظام"

بنا بر گزارش ، و همچنین خبرنگاران بودند تهران اتوبوسرانی اتحادیه عضو اغلب که کارگر روز تظاهرات معترض 35حدود ، 2019اول مه 

 28.زندان برده شدندمورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس بازداشت و به  ها

 

کیفرخواست مشترکی برای پنج خبرنگار و دو  2019در مه اعتراضات کارگران کارخانه قند هفت تپه اهواز در استان خوزستان زمانی که  .20

ری و دو امیرحسین محمدی فرد و همسر و همکار او ساناز اللهیا ،-مدیر کانال خبری تلگرامی مستقل گام -فعال کارگری از جمله سپیده قلیان

، مجددا شدصادر  اسماعیل بخشی و علی نجاتی کارمند خبرنگار به نام های علی امیرقلی و عسل محمدی و همچنین فعاالن کارگری به نام های

 29.به جریان افتاد

 

های ضد نظام" مجرم سازمانبا ارتباط هم زدن امنیت ملی"، و " با نیت برگروه همگی آنان به سبب "اجتماع و  تبانی علیه امنیت ملی"،"تشکیل  .21

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی با اتهامات اضافی "تشویش اذهان عمومی" و "نشر اکاذیب" مواجه شدند. بنا به گزارش ها، خانم  شناخته شدند.

 30نشده است.قلیان به زندان قرچک فرستاده شده و در آنجا در حبس انفرادی به سر می برد. هیچ تاریخی برای محاکمه آنان گزارش 

 

 

کنندگان در تظاهرات شرکت و بازداشت اعتراضات رسمی در خصوص ادامه سرکوب یشکایت گروهی از کارگران هفت تپه، 2019 ژوئندر  .22

 31.تسلیم کردندالمللی کار به سازمان بین خبرنگاران وآمیز مسالمت

 

 حق آزادی عقیده و بیان -د

 

 انمدافعان حقوق زن

 

سفید و "دختران خیابان انقالب" در هایچهارشنبه# جنبش با در طی سال گذشته علیه قوانین حجاب اجباری در ایراناعتراضات فعاالن زن  .23

اغلب منجر شد.  2018مورد بازداشت از ژانویه  32کرد. در همین زمان، این امر دست کم به بازتاب گسترده پیدا های اجتماعی شبکه

چون "توطئه و تبانی"، "تشویق به فحشا با ترویج بی حجابی" و "تبلیغ همامنیت ملی مرتبط با اب جرائم که به ارتک اندزنانی شدگان بازداشت

دولت در توضیحاتش اشاره کرد که "الزامات پوششی یا قواعد مربوط به آن به اشکال مختلف در کشورهای  32اند. مجرم شناخته شده علیه نظام"

  

26 www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2019/02/d25250/.   
27 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1302592019ENGLISH.PDF 
28 https://cpj.org/2019/05/iran-jailing-2-journalists-since-may-day-demonstra.php.   
29 https://iranhumanrights.org/2019/05/seven-to-face-trial-in-connection-with-labor-protests/.   
30 www.iranhumanrights.org/2019/02/intelligence-ministry-denies-labor-activists-qoliyan-and-bakhshi-medical-

treatment/.   
31 https://iranhumanrights.org/2019/06/haft-tappeh-workers-send-written-appeal-to-international-labor-organization/ 
32 https://iranhumanrights.org/2019/05/icon-of-irans-hijab-protest-movement-vida-movahedi-released-from-prison/ 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1302592019ENGLISH.PDF
https://iranhumanrights.org/2019/06/haft-tappeh-workers-send-written-appeal-to-international-labor-organization/
https://iranhumanrights.org/2019/05/icon-of-irans-hijab-protest-movement-vida-movahedi-released-from-prison/
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همچنین، دولت اظهار داشت که "پیروی از قوانین حافظ نظم و مکان های گوناگون تعریف شده اند." جهان وجود دارد و حتی برای مناسبت ها 

 و امنیت عمومی است و نقض آنها موجب پیگرداست".

 

آمیز از حقوق شان دفاع نماد سرکوب زنان ایرانی است که به شکل مسالمتهای یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز پرونده .24

، این سه زن بعد از اینکه در ویدیویی اینترنتی در روز جهانی زن ظاهر شدند و علیه قانون حجاب اجباری اعتراض 2019کنند. در آوریل می

کشند را در آغوش میمتروی تهران شوند که مسافران شان و در حالی دیده میبدون روسریمذکور کردند بازداشت شدند. در این ویدیو سه زن 

موجب قوانین حجاب اجباری ایران، ه برند. بدهند. خانم آریانی، خانم عربشاهی و خانم کشاورز همچنان در بازداشت بسر مین گل میو به آنا

قانون مجازات اسالمی(. مجازات زنانی که حجاب ندارند شامل حبس، شالق یا  638زنان و دختران ملزمند روسری بر سر داشته باشند )ماده 

قانون مجازات اسالمی و  639و  610، 513، 500موجب مواد ه دولت در توضیحات خود اشاره کرد که این افراد ب 33.ستپرداخت جریمه ا

 اند.قانون آیین دادرسی کیفری مجرم شناخته شده 265ماده 

 

 هاخبرنگاران و کارکنان  رسانه
 

. کارکنان کنددریافت میداخل و خارج کشور در از بازداشت و ارعاب خبرنگاران و کارکنان رسانه ها  یهایگزارشهمچنان ویژه  گزارشگر .25

و  یاز جمله حمالت شخص اند؛بوده مقامات ایران طرفاز  طوالنیهایشان همچنان گرفتار آزار و تعقیبی سرویس فارسی بی بی سی و خانواده

این اشخاص بنا به  ها،دارایی شدنمسدود  تأثیربی بی سی فارسی. عالوه بر زن های اجتماعی، به ویژه علیه کارکنان از طریق شبکه یتیجنس

اند. این ای بابت همکاری با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد قرار گرفتهها به تازگی در معرض اقدامات تالفی جویانهگزارش

مان زساجلب حمایت همه جانبه انواده یکی از کارکنان را هم درگیر کرده که از طرف مقامات ایران در خصوص اعضای خ ،امر بنا به ادعاها

ملل متحد به وی هشدار داده شده است. مقامات ایرانی کارکنان بخش فارسی بی بی سی را پس از سخنرانی در شورای حقوق بشر دنبال کرده 

 ها و فعالیتاست و اینکه مقامات دولتی ایران  اقدامی "ضد ایرانی"موردشان در سازمان ملل متحد  و به آنان هشدار داده اند که مطرح کردن

 آنان را، ولو در جلسات خصوصی،  تحت نظر دارند. تحرکات 

  

بازگشت  صورتکارکنان در  امنیت آزادی و علیه از مخاطرات بعدی همچنان شانحقوقی ها، کارکنان بی بی سی فارسی و تیمبنا به گزارش .26

 دولت در توضیحاتش، نگرانند.، امنیت و آزادی خانواده هایشان که در ایران مانده اند خطرهای وارد بر همچنینو جمهوری اسالمی ایران  به شان

 "ای "فعالیت های مخرب بسیاری را فرای حوزه رسانه بی بی سی  اشاره کرد که کرد،میارائه  غیرمستندی و گنگ در حالی که ادعاهای

تایید کرد که "دادسرا قراری را برای ممنوعیت معامله با بعضی کارکنان این شبکه در ایران صادر کرده  مرتکب شده است. دولت همچنین

  ند".هستاست". دولت خاطرنشان ساخت "ممنوعیت معامالت بسیاری از این افراد برداشته شده و شماری از موارد دیگر مفتوح 

 

 

 هااثر تحریم -ه

 

 امضای برجام برطرف یا ساقط شده بود قبال متعاقبای آمریکا که های هستهتحریم آمریکا متحده ایاالت ، اداره خزانه داری2018نوامبر  5در  .27

 تحریم ها .وضع شودهواپیما و کشتی دوباره  شخص حقیقی و حقوقی، 700بیش از  با تاثیر بر هاسبب شد تحریم کرد.این امردوباره وضع را 

جمهوری اسالمی  های کشتیرانی و نفتشخص حقیقی و کشتی در بخش 200، هاآن بانک ایرانی و توابع داخلی و خارجی 50همچنین تعیین 

اند،  تحریم ها به فروش نفت آسیب رسانده 34در بر داشت.در فهرست تحریم ها را  آن هواپیمای 65از  و یک خط هواپیمایی ایران و بیش ایران

تورم به نحو چشمگیری کمک کرده افزایش و به افت ارزش پول و  گسترده ای بر بازرگانان و کسب وکارها وارد کرده اندمحدودیت های 

وزارت امور خارجه آمریکا برآورد کرد تحریم هایش مانع دسترسی مستقیم مقامات ایران به بیش از ده میلیارد دالر درآمد نفتی، تنها  35است.

و  استاخیر درصد برآورد کرده که باالترین میزان طی دو دهه  37.2دوق بین المللی پول نرخ تورمی برابر صن 36شده است. 2018از مه 

نجامد بیابدتر شدن وضعیت بیکاری  بهتواند میدرصد کاهش یابد. این امر  6به حدود  2019در سال واقعی پیش بینی می کند تولید ناخالص ملی 

بر علی ، ایاالت متحده وضع تحریم های بیشتری را 2019در بیست و پنجم ژوئن  37درصد قرار دارد. 15.4ی نسبتا باالاکنون نیز در حد که هم

    38.اعالم کردای و هشت فرمانده نظامی ایران خامنه

 

هنوز به کار با جمهوری اسالمی ایران  ،مبادالتشان با ایاالت متحده هیچ یا اندک استهای اروپایی که از بانکتعداد کمی تنها نظر می رسد ه ب .28

در زمره Olam ی و شرکت سنگاپور Cargill and Bunge شرکت آمریکایی .و تنها در خریدهایی با مقیاس کوچک دخیل باشندبوده  مشغول

پرداخت های جمهوری اسالمی ایران در بانک های غربی نتوانستند قراردادهای جدید صادرات  سازیبه علت عدم کارکه هستند شرکت هایی 

  

33 https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/05/iran-abusive-forced-veiling-laws-police-womens-lives/ 
34 https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541 
35 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109 
36 https://www.state.gov/advancing-the-u-s-maximum-pressure-campaign-on-iran/ 
37 www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IRN   
   www.ft.com/content/ac599cf4-6a72-11e9-80c7-60ee53e6681d        
38 http://www.nytimes.com/2019/06/24/us/politics/iran-sanctions.html 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/05/iran-abusive-forced-veiling-laws-police-womens-lives/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109
https://www.state.gov/advancing-the-u-s-maximum-pressure-campaign-on-iran/
http://www.nytimes.com/2019/06/24/us/politics/iran-sanctions.html
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گزارشگر ویژه با دست اندرکاران امور در ایران در خصوص اثر تحریم ها،  39گندم، ذرت، شکر خام یا سایر کاالهای اساسی را منعقد کنند.

داشت. او نه تنها نگران است که تحریم ها و محدودیت های بانکی به طرز دیدارهایی در زمینه حق بر سالمت و دسترسی به دارو  به ویژه

می گذارد، بلکه از اثر منفی بالقوه آنها بر سازمان تاثیر تجهیزات و تامین مواد دارویی  بر امنیت غذایی و فراهم بودن و توزیع  داروها، ناروایی

دولت در توضیحات خود اشاره کرد تحریم های وارد بر صنعت هوانوردی به  40نگرانی دارد.ملل متحد و سایر عملیات و برنامه ها در ایران 

در نتیجه تحریم  شبه مخاطره افکنده است. دولت همچنین اشاره کرد  کاهش درآمدی ایران را برهواپیماهای مسافر یطرزی جدی امنیت پرواز

   ها بر وضعیت پناهندگان در ایران تاثیر می گذارد. 

 

III. و مذهبیهای قومی اقلیت  

 مقدمه
 

جمهوری اسالمی در مذهبی را در مورد وضعیت حقوق بشری اقلیت های قومی و خود نگرانی  یپیوسته در گزارش های قبلگزارشگر ویژه  .29

خودسرانه و اعدام های حیات  تاثیر می گذارد سلب قومی و مذهبیکه بر گروه های اقلیت  حقوق بشر . موارد نقضکرده استابراز  ایران

 حبس خودسرانهو بازداشت  ،سیاسی تناسب زندانیاننامتعداد  امنیت ملی، با مرتبط علت ارتکاب جرایم به اعدام ها تناسبی ازنا م فراقضایی، تعداد

 به وابستگی و آمیزسالمتم سازماندهی و شرکت در اعتراضات، آمیز از جمله دفاع از آزادی زبانفعالیت های مسالمت از طیفی در ارتباط با

محدودیت دسترسی به آموزش ، منع استخدام و آمیزاعمال تبعیض ،مخالف، تحریک حس نفرت و خشونت، تعطیل اجباری کسب و کارها احزاب

  .(A/73/398 و A/HRC/40/67 )نک. و دیگر خدمات اولیه را شامل می شود

 

، سایر نقاطهمانند  در جمهوری اسالمی ایران جوامع اقلیت است،مذهبی یا  قومی اقلیت یک ویژه یحقوق بشر مسائل از رخیب در حالی که .30

تفکیک  اطالعات ایران مقامات. ای مهمی بیانجامدبین فرقه هایبه تبعیض می تواند کهمذهبی هستند و  زبانی قومی، هویت هایخود صاحب 

گزارشگر ویژه همچنین اذعان می را ممکن سازد.  میان فرقه ای روابط چنین را جمع آوری یا منتشر نمی کنند که تحلیل ابعاد کامل ای شده

های اقلیت قومی و دینی کشور تاثیر گذاشته را فراهم دارد گزارش حاضر شرح جامع یا مفصلی از وضعیت حقوق بشر که بر تمامی گروه

 . آوردنمی

 

  المللبین حقوققابل اعمال  در چهارچوب  -الف
 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و  المللیبین میثاق و سیاسی، مدنی حقوق بین المللی میثاق طرف های از یکی به عنوان جمهوری اسالمی ایران، .31

 این، رب عالوه. حذف کندرا  ی، قومی یا زبانی، مذهبینژادهای  تبعیضعالوه بر سایر موارد، فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک، متعهد است 

 کندمی تاکید 27 ماده حال عین در است، کرده تضمین مذهب یا عقیده برای همه را آزادی و سیاسی حق مدنی حقوق المللیبین میثاق 18 ماده

زبان  به کار بردنعمل به آیین و مذهب خود یا  فرهنگ خود، بهره مند شدن از دیگر اعضای گروهشان، از حق اجتماع با در اقلیت ها اعضای

 اجتماعی، اقتصادی حقوق بین المللی میثاق در بیشتر و فرهنگی حقوق اقتصادی، اجتماعی در تبعیض عدم هایتضمین محروم شوند.نباید خود 

  است. متبلور فرهنگی و

 

 لیداخدر حقوق مذهبی  بر اقلیت های  چهارچوب قابل اعمال -ب
 

 کشور رسمی به عنوان دین را در اسالم اثنی عشری جعفری مذهب (،1989)اصالحی  1979مصوب  ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون .32

مناسک  آزادند این گروه های دینی اند.شناخته شده دینی هایاقلیت تنها یهودیان و زرتشتیان مسیحیان، ،13 اصل موجبه ب کرده است. مقرر

توان به صرف داشتن کس را نمی"هیچ کندمی اعالم و کرده منع را افراد تفتیش عقاید 23 اصل "در حدود قانون" به جای آورند. شان راآیینی

 حقوق قانون اساسی شماری از 28و  27 ،26 ،24، 20 ،14، 10 ،4 هرچند با توجه به اصولای مورد تعرض و مواخذه قرار داد"، عقیده

  .هستند "عدم مغایرت با موازین اسالمبه " مقیدمحدود و  شدته ب این قانون موجبه ب اعطا شده

 

 بنابراین، کند ومی محروم حقوقش از "بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي ایران توطئه و اقدام کند" راکه  هر کس قانون اساسی 14 اصل مفاد .33

کننده تبعیض منع مالک به دین به عنوان 19 اصل .استکرده  14در اصل  مقرر موازین تحقق منوط بهتنها را بشر  بنیادین حقوق دسترسی به

 . است بخشیدههای دینی را تقدس اشاره نکرده و بنابراین تبعیض در قانون و در عمل علیه اقلیت

 

  

39 https://uk.reuters.com/article/uk-iran-nuclear-food-exclusive/exclusive-global-traders-halt-new-iran-food-deals-as-

u-s-sanctions-bite-sources-idUKKCN1OK1P4 
40 https://edition.cnn.com/2019/02/22/middleeast/iran-medical-shortages-intl/index.html 

https://undocs.org/en/A/HRC/40/67
https://undocs.org/en/A/73/398
https://uk.reuters.com/article/uk-iran-nuclear-food-exclusive/exclusive-global-traders-halt-new-iran-food-deals-as-u-s-sanctions-bite-sources-idUKKCN1OK1P4
https://uk.reuters.com/article/uk-iran-nuclear-food-exclusive/exclusive-global-traders-halt-new-iran-food-deals-as-u-s-sanctions-bite-sources-idUKKCN1OK1P4
https://edition.cnn.com/2019/02/22/middleeast/iran-medical-shortages-intl/index.html
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مترجم(عدم برخورداری پیروان این -است قوانین عادی ایرانمراد تعریف اقلیت های به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی و قوانین )عدم  .34

به رسمیت شناخته نشده از قبیل بهاییان، نوکیشان مسیحی، صوفیان از جمله  های اقلیت مذهبیگروه .مذاهب از حقوق بنیادین بشر را در پی دارد

 اند،هدف قوانین و اقدامات تبعیض آمیزند.که خارج چهارچوب حقوق داخلی قرار گرفته هامندایی-ها و صابئینگنابادی، یارسانیطریقه 

 

گرویدن به دین دیگر از  که نیست اسالمی ایران نظام حقوقی جمهوری مقرراتی در هیچ شناخته شده، رسمیت به دینی اقلیت های به نسبت حتی .35

به  ارتداد. دهدقرار می از اسالم را در معرض آزار مسیحیت به گروندگان این امر اجازه دهد. گرفته شده است، در نظر ارتداد که، را اسالم

به  هادادستان و ضاتقها، بنا به گزارش 41دارد.مجازات مرگ  است، اما گرویدن از اسالم نشده نوشته اسالمی قانون مجازاتدر  جرم عنوان

 یا جرائم زمانی که حکم می کند به قضات که صراحتا انداستناد کرده اساسی قانون 167 اصل انگاری ارتداد، بهعدم جرمحل مساله  منظور

دولت در خصوص ارتداد در توضیحاتش اشاره کرد که  42.از منابع حقوق اسالمی استفاده کنند مجازات ها در قانون مجازات اسالمی نیست

 منجر به اختالل در نظم عمومی و امنیت جامعه شود، جرم است. ترویج عمومی کفر و انحراف، که

 

قانون مجازات اسالمی است که شرط توصیف نشده "ایمان" را  177از جمله در شرایط شهود در بند پ ماده آمیز قوانین تبعیضهای نمونه .36

شود ت شرعی نباشد، اظهارات او استماع میشهاد شرایط واجد شاهد این قانون مقرر می کند "در صورتی که 176برشمرده است. ماده 

شهادت بر خص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است". چنین شرطی واضحا االوصف{ ش}مع

  کند. توسط اعضای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته نشده تبعیض وارد میادا شده 

 

انگاری شده، بلکه می تواند به مجازات میان بالغین راضی به داشتن چنین روابطی نه تنها جرم گراییکه زنا و همجنس از این ویژه گزارشگر .37

 دین به بسته گوناگونی را کیفرهایاسالمی  قانون مجازات 301و ماده  224بند پ ماده همچنین کند. ابراز نگرانی می      ،مرگ هم بیانجامد

"فاعل"  علیه و در همه موارد لواط، مجازات علیه "مفعول" بعضی جرایم مقرر کرده است. در خصوصبرای  علیهمجنی  یا وجرم  مرتکب

مرگ در نظر گرفته شده  قانون مجازات اسالمی(، 236و  234با شخص مسلمانی رابطه داشته )مواد  ی کهیا غیر مسلمان مزدوج باشد اگر

ای" دارد و "برقرار شدن روابط جنسی میان دو از دیدگاه شریعت، نهاد خانواده "اهمیت ویژهکه  اشاره کرده است توضیحاتش در است. دولت

بند و چنین افعال غیرمتعارف و غیرقانونی کامال بی کند...شود و نهاد خانواده را متزلزل و محدود مینفر از یک جنس مانع بقای نسل بشر می

 . "تماما مردود استبارانه و 

 

نظر از وضعیت تاهلش زمانی که با زن مسلمان رابطه جنسی دارد در حکم زناکار بوده و به مجازات  مرد غیر مسلمان صرف عالوه بر این، .38

الزم  از سویی دیگر، برای در نظر گرفتن مجازات مرگ برای مرد مسلمان، قانون مجازات اسالمی(. 224شود )بند پ ماده مرگ محکوم می

کند می وارد مرگ مجازات اعمالبه  زیادی است که از این طریق استثنائاتی را هایمعافیتدارای  مرد بودنمزدوج  است متاهل بوده باشد و

 غیرمسلمان زنبا  مرد مسلمان چنانچه (.225)ماده  است شالق ضربه 100 مسلمان زن با زنای مرد مسلمان مجازات (.225-227)مواد 

جنسی میان مرد و زن  روابط، از نظر اسالم که کرد اشاره در پاسخ دولت نکرده است. مقرر خاصی کیفر قانون مجازات بشود، زنا مرتکب

 .با عقد ازدواج مجاز است تنها

 

شخص شناخته شده  اعدام که در موارد قتل را برای خانواده مقتول به این نحو تجویز می کند اجرای مجازات قصاص اسالمی مجازات قانون .39

رسمیت شناخته  به اقلیت های دینی با این حال. از کشتن او درگذرند -خون بها–دیه به شکل یا اینکه با قبول غرامت تقاضا کنند را به عنوان قاتل

به قتل برسد،  نشده شناخته به رسمیت ادیان از یکی پیرو چنانچه قانون مجازات(. 310دیه را ندارند )ماده  یا گرفتن قصاص اعمال حق نشده

همچنین  548و  289-310مجازات مرگ را اعمال کند و نه اینکه به عنوان غرامت خون بها را مطالبه کند )مواد  نه می تواند خانواده مقتول

 . (A/HRC/40/24 از 5نک. صفحه 

 

، قانون مدنی 881ماده  .گذارندمی تاثیر دینی هایاقلیت  روزه هر زندگی بر ایران جمهوری اسالمی حقوقی چهارچوب آمیزتبعیض عناصر .40

 مالک وارث مسلمان وارث مسلمانی داشته باشد، غیرمسلمانی عالوه، چنانچهه ب می کند. منع از مسلمانان ملک بردن ارث به از غیرمسلمانان را

 است.نظر از روابط این شخص با فرد متوفی  ارثیه، از جمله سهم ورثه غیر مسلمان، صرف تمام

 

فرآیند شامل  43مشاغل در بخش عمومی بر مبنای گزینش، در به دست آوردن نشده، شناخته رسمیتبه مذهبی  اقلیت های ویژهه ها، باقلیت .41

های سیاسی قبلی و احراز عالی گزینش و وزارت اطالعات نسبت به قابلیت پذیرش عقاید، نظرات و گرایش هیاتاز سوی  گرفتهتحقیقات انجام 

رو با مشکالت جدی  1995بر مبنای ضوابط اعتقادی و اخالقی سال متقاضی از هرگونه نظر و وابستگی سیاسی قبلی وفق قانون گزینش  توبه

  44.به رو هستند

  

41 http://www.loc.gov/law/help/apostasy/index.php#iran 
  8809981314800697  پرونده یوسف ندرخانی به شماره  در رای شعبه یازده دادگاه کیفری استان گیالن 42

 https://www.uscirf.gov/https:/www.uscirf.gov/youcef-nadarkhaniنک. 
43 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92541 
44 Amnesty International, submission to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, forty-ninth session (2012). 

Available at https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/ 

Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fNGO%2fIRN%2f14260&Lang=en.   
 

https://undocs.org/en/A/HRC/40/24
http://www.loc.gov/law/help/apostasy/index.php#iran
https://www.uscirf.gov/https:/www.uscirf.gov/youcef-nadarkhani
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92541
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والیت فقیه )حکومت فقیه تحت اسالم شیعه( و  نظریه از پیروی اسالم، شناخت و متابعت متقاضی از حصول اطمینان از هدف چنین الزاماتی .42

 بخش در استخدامی امکان هیچگونه را بپذیرند الزامات این نمی توانند یا نمی خواهندکه اقلیت هایی  فاداری به جمهوری اسالمی ایران است.و

اند و بدین ترتیب علیه کارکنان غیرمسلمان ها، از دستورالعمل های گزینش پیروی کردهکارفرمایان خصوصی هم بنا به گزارش ندارند.را  عمومی

 نژادی تبعیض هر نوع رفع المللیبین کنوانسیون، قض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیان گزینش الزامات. احتمالی تبعیض روا داشته اند

 که "تفتیش عقاید" و تعرض و مؤاخذه استکه قانون اساسی  23قض اصل ااجتماعی و فرهنگی و همچنین ن ،المللی حقوق اقتصادیو میثاق بین

تواند می کرد که معیار "گزینش"... اشاره اشدر نظر نهایی نژادی تبعیض رفع کمیته .می کندرا ممنوع "به صرف داشتن عقیده"  شخص

)پاراگراف  محدود کندرا های شغلی و مشارکت سیاسی از جمله برای اشخاص متعلق به جوامع عرب، آذری، بلوچ، یهودی، ارمنی و کرد فرصت

16  CERD/C/IRN/CO/18-19استخدام در بخش دولتی بر پایه صالحیت های علمی، حرفه ای و  اشاره کرد که توضیحاتش در (. دولت"

  درآیند".های مشابه می توانند به استخدام دولت های نژادی، زبانی و گروهکه همه گروه این و اخالقی است

 

 در حقوق داخلی چهارچوب قابل اعمال بر اقلیت های قومی -ج

 

"رنگ، دارد بیان میو  است در جمهوری اسالمی ایران مردم همه برابری نظر از گروه قومی یا طایفه، متضمن صرف قانون اساسی 19اصل  .43

 استفاده از اجازه اما می شناسد زبان رسمی به عنوان فارسی را ،قانون اساسی 15 اصل ها سبب امتیاز نخواهد بود".نژاد، زبان و مانند این

دامنه  دهد.فارسي..." را می، در كنار زبان ها در مدارسهاي گروهي و تدریس ادبیات آنرسانه "زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و

آموزش  بر اقلیت های زبانی کودکان حقوق این معناست کهبه  در حقیقتدر قانون اساسی  های غیرفارسیکاربردهای مورد شناسایی زبان محدود

زبان  دانشجویان ثبت نام دانشگاه کردستان اشاره کرد که در توضیحاتش دولت. دیدن به زبان مادری خود کامال مورد حمایت قرار نگرفته است

 همچنین دولت اند.آغاز کرده 2016آذری را از اکتبر  نویسی دانشجویان کارشناسی زباننامدانشگاه تبریز  و 2015از اکتبر  و ادبیات کرد را

 موجوداست. وفور های ایران بهدر دانشگاه ی دورهاسالاز  زبان عربی گرایش اظهار داشت

 

بعضی تدابیر اتخاذی جمهوری اسالمی ایران برای خواست های گروه های ای با عنوان "جزوه عالی حقوق بشر ایران شورای ،2016در سال  .44

خواست های  در پاسخ به ایران استان در هر اتخاذ شده اقدامات مفصل فهرست حاوی را منتشر کرد که "هاو فرقهمذهبی ، اقلیت های قومی

ماده ای حقوق شهروندی را منتشر  120 منشور ، حسن روحانی،جمهور اسالمی ایرانرییس  ،2016در سال  جوامع اقلیت بود. گزارش شده

 45. پشتیبانی دولت در تبیین حقوق شهروندان بود که در قانون اساسی پایه داشت کرد. این اعالمیه مورد

 

تسلیم شده از طرف دولت جمهوری اسالمی  (2015-2016ادواری ) جهانی بررسی میان دوره ای گزارش با توجه همزمان به ویژه گزارشگر .45

توصیه پذیرفته شده از  12را در تالشی برای اعمال  مذهبی قومی واقلیت های  وضعیت اتخاذ شده تا خاصی تدابیر که اشاره می کند ،ایران

ی بهبودی بخشد. اینها بعنوان مثال مذهب ( در موضوع ارتقاء وضعیت و حمایت از اقلیت های قومی و2014دومین بررسی جهانی ادواری )

 از مذاهب پژوهشگران و متفکرین اسالمی با حضور 2016و  2015سال های در  وحدت اسالمی بین المللی کنفرانس دو برگزاری شامل

 ادراک( به منظور بهبودآشنایی و تعمیق Al-Hiwar Al-Islami Assembly)   شورای گفت و گوهای اسالمی  تهران، تاسیس در گوناگون

که است بر اقلیت های قومی و دینی و جدولی  )رادیو و تلویزیون( های رسانه هاپیروان مذاهب اسالمی، تمرکز شمار کثیری از برنامه

 46در بر دارد.را و "صدور جواز کسب"  بهاییان، شامل "قبرستان بهایی" رایبای از حقوق" "مجموعه

 

 در به ویژه ،جمهوری اسالمی ایرانو قانون مجازات اسالمی  (عادی)قانون اساسی، قوانین  آمیزتبعیض اساساز ذات ،این تدابیربا این حال،  .46

دقت آمار نقل شده در گزارش در خصوص  ،دولت در توضیحات خود 47تغییر نمی دهد. در کشور را شناخته نشده رسمیتبه اقلیت  جوامع زمینه

 های قومی را زیر سوال برد اما ارقام جایگزینی ارائه نکرد.  جمعیت تقریبی اقلیت

 

 مذهبیاقلیت های  یوضعیت حقوق بشر -د
 

 بهاییان
 

 تخمینی جمعیتبا  جمهوری اسالمی ایران بهاییان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان و به رسمیت شناخته نشده گذشته، سال 40 طی .47

 ،1979از سال  (.A/HRC/40/67و  A/HRC/40/24روبرو بوده اند )نک.  آزار و قربانی شدن ،با بزرگترین اشکال سرکوب هزار نفر، 350

  

45 http://dublin.mfa.ir/uploads/Charter_on_Citizens_Right_96172.pdf 
46 Islamic Republic of Iran, High Council for Human Rights, UPR Mid-Term Report 2015–2016, pp. 122–129. Available at 

https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session20/IR/ Iran2ndCycle.pdf.   

 
47 Islamic Republic of Iran, High Council for Human Rights, Some Measures Taken by the Islamic Republic of Iran on Demands of Ethnic 

Groups, Religious Minorities and Sects (2016).  

  

https://undocs.org/en/CERD/C/IRN/CO/18-19
https://undocs.org/en/A/HRC/40/24
https://undocs.org/en/A/HRC/40/67
http://dublin.mfa.ir/uploads/Charter_on_Citizens_Right_96172.pdf
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 محلی و ملی محفلاعضای انتخاب شده  نمایندگان در حالی که حدود نیمی از آنان ،خود اعتقادات دینی صرفا بر مبنای بهایی 200بیش از 

با  49شوند،در نظر گرفته می "کفار حمایت نشده" به عنوان بهاییان که از دید مقامات و نظام عدالت کیفری ایران 48.اعدام شدند ،بهاییت بودند

  قرار نگرفته است.و بررسی تحقیق  موردو نقض حقوق بشر آنان اند مواجه شدهقاتالن کیفرمانی بی
 

 ها،یورش با این حال، خطر مستمر اعدام نمی کند. آنان آیین بر اساس تنها رابهاییان  دیگر جمهوری اسالمی ایران اشاره دارد که ویژه گزارشگر .48

بهایی  1168بیش از  2005از اگوست  .آیدبه شمار میدر کشور  بهاییان آزار های اصلیویژگیاز  همچنان دستگیری ها و حبس و بازداشت،

و عبادات و مراسم آیینی بهایی  به عنوان "فرقه ضاله" بهایی آیین که نظر به این. اندبه اتهام ارتکاب جرایمی مبهم بازداشت و مجرم شناخته شده

 "نقض امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران" از قبیل اتهاماتی در معرض اغلب آنان ،50شوددر نظر گرفته میارتداد 

توانند مراسم میآزادانه "همه بهاییان  اشاره کرد که توضیحاتش در دولت گیرند.میهای تبلیغی علیه نظام به نفع فرقه بهاییت" قرار یا "فعالیت

  جای آورند".ه صورت فردی به شان را بآیینی

 

 در سال بهایی 95در مجموع ها، بنا به گزارش 51.بودند جمهوری اسالمی ایران در حبس در بهایی 49، 2019تا پایان ژوئن ها، بنا بر گزارش .49

های شمار چنین بازداشت در عین حال که دهدمی نشان این بازداشت شدند. 2016تن در  81و  2017تن در  84مقایسه با حداقل در  2018

  52اند.آزارها کاهش نیافته نوسان باشد، دستخوش ای همه ساله ممکن استخودسرانه

 

 شورای این سند که توسط تشکلی شناخته شده در ایران تهیه شد.با هدف حذف تدریجی بهاییان به عنوان  ایسند رسمی محرمانه، 1991سال  در .50

ای سند مذکور رهنمودهای ویژه (.E/CN.4/1993/41)شد تأیید از سوی رهبر  نوشته شده بود ایرانجمهوری اسالمی فرهنگی  انقالب عالی

که از مدارس اخراج شوند و از مشاغل و مناصب مهم محروم باشند  له بهاییت"، از جمله دستورهایی برای اینبرای چگونگی برخورد با "مسا

 تعیین کرده بود. 

 
دایره امنیت اداره نظارت بر اماکن عمومی جمهوری اسالمی ایران به  2007نامه سال  ست.ا االجراالزم همچنان سند رسمی محرمانه فوق .51

کشور حاوی دستورهایی در ممنوع کردن مشاغل خاصی برای بهاییان، با هدف توقف ورودشان به "کسب و کارهای  فرماندهان پلیس سراسر

در توضیحات خود اشاره کرد که "بهاییان با وجود شمار اندکشان در بخش اقتصاد بسیار فعال و در تولید، بازرگانی و  دولت 53پردرآمد" بود.

  ."مشغولندخدمات 

 

ها، اخراج غیرعادالنه از کار و لغو عملی یا تهدید مورد نقض حقوق اقتصادی بهاییان، از جمله بستن اجباری مغازه 803از  بیش 2013از سال  .52

در پی تعطیلی  مهر و موم و تعطیلی قطعی کسب و کارهای متعلق به بهاییانمقامات ایران همچنان به  54به لغو پروانه کسب وجود داشته است.

اند. دولت در توضیحاتش اظهار های مازندران و سمنان و همچنین شیراز در استان فارس ادامه دادهمقدس بهاییان در استانموقت در روزهای 

داشت ممنوعیت کار در ادارات دولتی صرفا نسبت به بهاییان عضو محافل در نظر گرفته شده است. اگر فردی عضو تشکل بهایی غیرقانونی 

  نباید از استخدام دولت محروم ساخت".ای نباشد "او را منحل شده

 

 در بعضی موارد، دفن کنند. شانیمطابق تشریفات مذهب مردگانشان را و به بهاییان اجازه داده نشده هتک حرمت شده های بهاییقبرستان .53

ویژه همچنین  گزارشگر شده است. از سوی مقامات تعیین های دفن بهاییانمکان انباشت زباله به عنوان هایمحل که اطالع یافت ویژه گزارشگر

متون درسی در پلید نشان دادن بهاییت و اظهاراتی از جمله از سوی مقامات علیه بهاییان دریافت کرد.  و سخنان نفرت برانگیزاز اطالعاتی 

محلی در تهران و سایر  هایهای توسعه شهری نسبت داد. قبرستانو طرح جمعیت های محلی را به افزایشدولت در توضیحاتش بستن قبرستان

 اند.اند. دولت اظهار داشت که بهاییان به سبب تبعیض جدا نشدهها و بناهای فرهنگی تبدیل شدهشهرهای مهم به پارک

 

بر مبنای اتهامات نادرست جاسوسی برای  بازداشت بهاییان توسط مقامات ایرانی شرح استماع کرده های دست اولی که گزارشگر ویژهشهادت .54

فردی بهایی در پی بازداشتش به مدت تقریبا سه هفته در  کشورهای بیگانه و "استفاده از کسب و کارهایشان برای تغییر فرهنگ اسالمی" است.

هایی شنیده به تعطیلی کسب و کارش واداشته شد. گزارشگر ویژه همچنین از بازداشتپس از گذراندن مجازات حبس و  سر برده حبس انفرادی ب

  

 ارایه شده از طرف سازمان غیردولتی  48
49 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 

attachment_data/file/572660/CPIN.IRN.Baha_is.v.2-November-2016.pdf.   
50 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 

attachment_data/file/572660/CPIN.IRN.Baha_is.v.2-November-2016.pdf.   
 ارایه شده از طرف سازمان غیردولتی   51

   A/HRC/WGAD/2017/9همینطور نک. 
 

52 www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais/current-situation   
53 www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/overview_of_persecution-0817_1.pdf.   
54 www.bic.org/sites/default/files/pdf/iran/overview_of_persecution-0119_2.pdf.   

https://undocs.org/en/E/CN.4/1993/41
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به مجازات اند کنندگان کاالیشان مجاز بودهبدون توجه به این دلیل که همه تامین سبب فروش کاالی قاچاق بوده است و از اشخاصی کهکه به 

   اند.حبس بیش از پنج سال محکوم شده

 

 کرد. محکوم حبس سال 48 جمعا به شهروند بهایی را 9 طی احکامی جداگانه هابنا بر گزارش دادگاه تجدیدنظر اصفهان 2019در اول ژانویه  .55

 55مجرم شناخته شده بودند. آنان به سبب "عضویت در اجتماع غیرقانونی بهایی و تبلیغ علیه نظام با ترویج بهاییت در جامعه"

 

آنان  در دسترسی به آموزش عالی محدودیت داشتند. که اعضای جامعه بهایی استماع کرده دست اولی ازهای شهادت گزارشگر ویژه همچنین .56

گونه توضیح و یا فرصت جبران برای ترمیم بدون هیچ ،شانپرونده شمرده شدن "ناقص" به علت داده بودند درخواست پذیرش در دانشگاه که

شان اعتراض داشتند پاسخی دریافت نکردند. در مواردی دیگر، مقامات به متقاضیانی که به مردودی در بعضی موارد، 56مردود شدند.نواقص، 

در  ،گزارش ها ربنا ب 57مردود شدند.از آن پس  شده بودند، اما اند. بعضی دانشجویان پذیرفتهشان مردود شدهاطالع دادند که به علت آیینآنان 

ها بهایی در حضور ده"که دولت در پاسخ اشاره کرد  58های ایران اخراج شده بودند.تا ماه ژوئن از دانشگاهدانشجوی بهایی  17، 2019سال 

 ."ای خاص رفتار نمی شودهای ایران موید این واقعیت است که با اشخاص به سبب داشتن عقیدهسطوح آموزش عالی در دانشگاههمه 

 

 نوکیشان مسیحی
 

دینی  اگرچه مسیحیت طبق قانون اساسی 59.مسلمان گرویده به مسیحیت در جمهوری اسالمی ایران زندگی می کنند 350،000تا  300000حدود  .57

در نتیجه، به نوکیشان مسیحی اجازه  ه است ، مقامات ایرانی نوکیشان مسیحی را به رسمیت نمی شناسند و آنان را مرتد می دانند. شناخته شد

کند به صورت مخفیانه در "کلیساهای خانگی" دسترسی به کلیساهای به رسمیت شناخته شده داده نمی شود و این موضوع آنان را مجبور می

، نوکیشان مسیحی در از تازه نوکیشان مسیحی، از ترس آزار و اذیت، باور خود را علنی نمی کنند. پس از شناسایی بسیاری 60.جمع شوند

 61.باورشان قرار دارند خصوصهای مكرر در معرض خطر بازداشت، حبس و بازجویی

 

 

در بعضی موارد با بررسی منظم اسناد هویتی  های اطالعاتی ایران همچنان به رصد کردن کلیساها و اذیت جماعات،گزارش شده است سرویس .58

در مراسم  ارمنی یا آشوری به رسمیت شناخته شده مسیحی  های دهند تا اطمینان حاصل شود که تنها اعضای اقلیتکنندگان ادامه میشرکت

 63.های خودسرانه و حبس تازه مسیحیان وجود داردها گزارش از دستگیریهمچنین، ده  62.کنندشرکت می

 

انجیلی صهیونیستی" یا "مدیریت و گرداندن کلیساهای  علیه نظام"، "نشر مسیحیت اند، به "تبلیغاکثر تازه مسیحیان که دستگیر و بازداشت شده .59

، کشیشی در رشت توسط اعضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حالی که وارد جمعی شدند که او 2019فوریه  10اند. در خانگی" متهم شده

 2006و او را پس از خاتمه مراسم حبس کردند. کشیش چندین بار در شهرهای رشت، شیراز و کرج از سال  می کرد دستگیر شد نجا وعظ در آ

 64. دستگیر و مورد محاکمه قرار گرفته است

  

55www.hrw.org/news/2018/10/16/iran-arrests-harassment-bahais.   
56 https://iranhumanrights.org/2018/09/in-just-six-months-iranian-universities-expelled-50-bahai-students-for-their-

religious-beliefs/; https://iranhumanrights.org/2018/05/you-know-what-your-problem-is-young-man-

expelled-from-iranian-university-for-his-bahai-faith/.   
 

 57-their-for-students-bahai-50-expelled-universities-iranian-months-six-just-https://iranhumanrights.org/2018/09/in 

religious-beliefs/; https://iranhumanrights.org/2018/05/you-know-what-your-problem-is-young-man-

expelled-from-iranian-university-for-his-bahai-faith/.   
 

 ارائه شده از طرف سازمان غیر دولتی 58
59 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, “Country policy and information note. Iran: 

Christians and Christian converts” (May 2019). Available at 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805

075/Iran_-_Christians-Converts_-_CPIN_-_v5.0.pdf.   
60 https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/04/Iran-Christian-converts-and-house-churches-1-prevalence-and-

conditions-for-religious-practice.pdf.   
61 www.telegraph.co.uk/news/2018/12/10/iran-arrests-100-christians-growing-crackdown-minority/.   
62 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Home Office, “Country policy and information note. Iran: 

Christians and Christian converts” (May 2019).   
63 www.meconcern.org/2019/01/31/iran-arrests-of-five-female-christian-converts/; 

https://articleeighteen.com/news/166/.   
64 www.meconcern.org/2019/02/21/iran-three-more-converts-detained-in-rasht/.   
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 Victor Bet که بر کشیشسال  ۱۵تا  ۱۰منتشر کردند و از احکام حبس بین  ۲۰۱۸فوریه  های ویژه بیانیه عمومی را در ماموران رویه  .60

Tamraz  ابراز  تحمیل شده بود” های غیرقانونی در کلیسای خانگیفعالیت“و  ”هدایت به مسیحیت انجیلی“و دو عضو جماعت او به اتهام

اند، اما ه آزاد شدهگزارش شده است همه آنان از آن زمان با وثیق اند.همسر و پسر کشیش نیز به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده 65.نگرانی کردند

  66.هستندتحت نظارت دقیق در انتظار جلسه استماع مشترک بعدی در تاریخی نامشخص 
 

بر اساس اطالعات دریافت شده از یک پزشک که اخیرا زندانیان سابق را تحت درمان قرار داده است، مسیحیان نوکیش مورد سوء استفاده  .61

هم اکنون و واقع شده جنسی تجاوز  مورد مامور پلیسیک ها، زن جوانی به طور مرتب توسط گزارش رد. بنا بنگیرجنسی و بدرفتاری قرار می

شود ادعا میبرد. در موردی جداگانه، شده و نیاز به درمان اختالل استرس پس از سانحه در بیمارستان روانی به سر میوارد های آسیب ه دلیلب

 .شده استبه دیوار کوبیده  وی و سرکتک خورده ت شده بود، با چوب مرد تازه مسیحی جوانی که در تهران بازداش

 

 سنی ها
 

آمیز های تبعیضو تحت حکومت طیفی از قوانین و رویه 67دهددرصد جمعیت را تشکیل می 10اقلیت سنی در جمهوری اسالمی ایران حدود  .62

اعضای شورای نگهبان خدمت کنند؛ زیرا صاحبان این مناصب باید  یا دهد سنی ها به عنوان رهبرقرار گرفته است. قانون اساسی اجازه نمی

قانون  115و  111، ۱۰۹باشند)اصول  توانند عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظامغیر شیعیان نمی  68.مسلمان شیعه باشند

های انقالب. تبعیض نهادینه شده علیه سنیان دادگاههای عمومی خدمت کنند، اما نه در توانند به عنوان قاضی در دادگاهها میاساسی(. سنی

ها می توانند به عنوان نماینده مسلمان وارد خورد. در حالی که سنیدولتی به چشم میتأثیرگذار همچنین با عدم انتصابشان به مناصب ارشد و یا 

عضو سنی در مجلس  24ن ساخت که در حال حاضر دولت در توضیحاتش خاطر نشا  69هستند.رو به رو  یهایمجلس بشوند، هنوز با محدودیت

 ."شورای اسالمی وجود دارد و "بسیاری مناصب استانی هم به آنان داده شده است

 

سنی ها رد شده است. سنی ها همچنین در تعمیر مساجد موجود  برای  1979گزارش شده است که اجازه ساخت یک مسجد در تهران از سال   .63

مدرسه مذهبی سنی در  3000مسجد و افزون بر  10،000دولت در توضیحاتش خاطر نشان ساخت که بیش از   70.با دشواری هایی مواجهند

کشور وجود دارد. در رابطه با ساخت نمازخانه برای اهل سنت در تهران، دولت اظهار داشت: "در هیچ یک از مکان ها یا محالت شهر تهران، 

 ".سنی به حد کافی زندگی نمی کند

 

بازداشت شده اند و تعداد زیادی از آنان به جرایم مربوط به  ،هاآنسنی، از جمله روحانیان  53تنها در دو سال گذشته، بیش از  گزارش شده  .64

اند. در پاسخ، دولت اظهار داشت که "هیچ بازداشتی در های سلفی" متهم شده" و "عضویت در گروهدولتامنیت ملی، از جمله "تبلیغ علیه 

 به هیچ وجه به سبب پیروی از دینی خاص" به وقوع نپیوسته است. کشور،

 

 دراویش گنابادی
 

جمهوری اسالمی ایران است و از دید تشکیالت مذهبی ایران به عنوان  ترین طریقه به رسمیت شناخته نشده صوفیان در دراویش گنابادی بزرگ .65

شده و صدها نفر از دراویش گنابادی از جمله در پی تظاهرات تهران در ماه ای انحرافی تلقی می شود. مکان های عبادت آنان تخریب فرقه

دولت در توضیحات خود خاطر نشان کرد که  اند.در اعتراض به دستگیری رهبر درویشان گنابادی بازداشت و زندانی شده 2018فوریه 

 نیست. آمیز و یا صرفا بیان نظر آنان""دستگیری شماری از افراد نتیجه اعتراضات صلح

 

، بدون دسترسی به وکالیشان 2018از زمان اعتراضات فوریه  گزارشگر ویژه عمیقا نگران وضعیت اعضای جامعه درویشان گنابادی است که .66

پنج تا شود که مجازات زندان زن می 10این رقم شامل حداقل . (۶۰، پاراگراف A / 73/299) در زندان قرچک در بازداشت به سر می برند

روز در اعتراض به بدرفتاری و ضرب  ۱۶ ، زنان گنابادی در بند اعتصاب غذایی را به مدت2018کنند. در ماه ژوئن سال سال را تحمل می

 ۲۰۱۹ای است در ژانویه دن محکومیت زندان دو سالهو شتم در زندان ادامه دادند. گزارش شده که یکی از زنان بازداشت شده که در حال گذران

  

65 www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22629&LangID=E.   
66 A/73/299, para. 58. See also https://barnabasfund.org/en/news/iranian-pastor-and-family-watched-controlled-and-

wiretapped-while-waiting-prison-sentence.   
67 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html.   
68 www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir001en.pdf.   
69 www.iranhumanrights.org/2017/05/irans-top-sunni-cleric-urges-president-rouhani-to-appoint-religious-minorities-

to-cabinet/.   
70 https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2018/03/Rights-Denied-Violations-against-ethnic-and-religious-

minorities-in-Iran.pdf.   

https://undocs.org/en/A/73/299
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بنا به  71.های پزشکی و شرایط بد زندگی در زندان محکوم شداضافی به سبب افشای محرومیت از مراقبت ضربه شالق ۱۴۸ به تحمل

اش در وعده تجدیدنظر در پرونده بند اوکه مقامات زندان به زندانی هم پس از این شدگاندیگر از بازداشتیکی ۲۰۱۹آوریل  درها، گزارش

او یکی از چهار بازداشتی دیگر با اتهامات مربوط به ها، بنا به گزارشمورد حمله قرار گرفت.  ،صورت ضرب و شتم این شخص را دادند

سرقت و جرایم زندان قرچک، در همان بند محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر، داخلی امنیت ملی است که بر خالف قوانین و مقررات 

 72شوند.داری مینگهاجتماعی 

 

، امیر نوری، عضو جمعیت درویشان گنابادی، به اتهام "اجتماع و تبانی با اقدام علیه امنیت داخلی کشور و اخالل در نظم 2019مارس  13در  .67

های خیابان گلستان هفتم و در درگیرییکی از انگشتانش را از دست داد  2018عمومی" به پنج سال زندان محکوم شد. او در جریان تظاهرات 

اعضای  2018تهران دستگیر شد. در همین حال، رهبر روحانی طریقه گنابادی در جمهوری اسالمی ایران در پی اعتراضات ماه فوریه سال 

 .این طریقه همچنان در بازداشت به سر می برد

 

 یارسان ها

 

ان مذهبی همگرایند که در قرن چهاردهم میالدی به وجود آمد. جمعیت آنان که بیشتر در از کردهایی تشکیل شده که پیرو جامعه یارسان عمدتا   .68

به عنوان اقلیت  ها که . یارسانشودنفر برآورد می میلیون 1حدود  ،شوندهای غربی جمهوری اسالمی ایران از جمله کرمانشاه یافت میاستان

ها، آنان همچنین با بازداشت بنا به گزارش. شوندبه عنوان "فرقه گمراه" خوانده میاند، گاه از سوی دولت مذهبی به رسمیت شناخته نشده

دولت در توضیحاتش اشاره  73.اند"تبلیغ علیه نظام" روبرو شدهجمله خودسرانه، آزار و حبس به سبب ارتکاب جرایم مربوط به امنیت ملی از 

 گیرد".یکرد که "هیچ کس صرفا به سبب باورهایش تحت تعقیب قرار نم

 

به مدت یک  " نظاماو به اتهام "تبلیغ علیه  ، نوه یک رهبر یارسانی تحت شکنجه در زندان همدان کشته شد.2018سپتامبر  25در شود گفته می .69

 74.سال در بازداشت بود

 

گذارد دریافت کرد. براساس تبعیض علیه اعضای آیین یارسان که بر زندگی روزمره شان تأثیر می  های متعددی ازویژه گزارش گزارشگر .70

اطالعاتی دریافت گزارشگر ویژه همچنین  اند.دست آمده از اعضای آیین یارسان، افراد پس از کشف عقایدشان از کار اخراج شدهه اطالعات ب

)نمادی مقدس  ودهای خمجبور به تراشیدن سبیلپس از خودداری از نماز خواندن در زمان خدمت سربازی، ها یارسانکرد مبنی بر این که 

هایشان در از شرط تراشیدن سبیل، اعضای این فرقهبه خدمت گرفته شده از "سربازانی  که . دولت اظهار داشتاندهبرای جامعه یارسان( شد

 ".طول خدمت سربازی معافند

 

مشاغل دولتی از طریق اعمال دسترسی به آموزش عالی و محرومیت از تصدی محدودیت شکایات مطرح شده از سوی جامعه یارسان شامل  .71

 75.ها در سطوح محلی یا ملی دولت استیارسان هنمایندوجود عدم همچنین  شروط گزینش و

 

ها به این معنی که ازدواج ؛ها را به رسمیت نمی شناسندهای ازدواج یارسانها، دفترهای اسناد رسمی و ادارات ثبت احوال آیینبنا به گزارش .72

اعضای آیین یارسان از صحبت کردن علنی در مورد باورشان یا تبلیغ آن به علت ترس از دستگیری، شکنجه یا  شود.طبق سنت شیعه انجام می

 کشته شدن ابا دارند.

 

 عرفان حلقه

 

ای گمراه و منحرف" (، حرکتی معنوی به رهبری محمدعلی طاهری که مقامات ایران آن را "فرقهInteruniversalism) عرفان حلقه پیروان .73

اند و آقای طاهری پیش از این در آگوست اعضای آن به اتهامات ساختگی بازداشت و حبس شده اند.کنند، نیز مورد آزار قرار گرفتهتلقی می

به اتهام "افساد فی االرض" از سوی دادگاه انقالب محکوم به اعدام شد. این حکم بعدا مورد تجدید نظر قرار گرفت. آقای طاهری در  2015

  

71 https://iranhumanrights.org/2019/04/sufi-woman-beaten-by-inmate-in-gharchak-prison/.   
 حبس شدگان پنج گانه عبارتند از شکوفه  یداللهی، الهام احمدی، سپیده مرادی، سیما انتصاری، و شیما انتصاری  72

73 https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2018/03/Rights-Denied-Violations-against-ethnic-and-religious-

minorities-in-Iran.pdf.   
74 https://iran-hrm.com/index.php/2018/09/29/detained-yarsan-man-tortured-to-death-in-iran/.   
75 www.iranhumanrights.org/2017/05/most-yarsani-religious-minority-candidates-disqualified-from-irans-2017-

councils-elections/.   
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مه دادگاه تجدید  ۱۵در  76.شده استمرگ آزاد شد، اما بنابر گزارش ها از آن زمان تحت نظارت جدی قرار داشته و تهدید به  2019آوریل 

 77.مورد تایید قرار داد تعلیقی را  روز حبس  ۹۱مجازات  نظر

 

توسط دادگاه انقالب در تهران به جرم "اقدام علیه دستگیر و  عرفان حلقه باورمندان به، یکی دیگر از 2019ای جداگانه، در فوریه در پرونده  .74

توضیحات خود اظهار داشت هرگونه برخورد  دولت در   79.برداو همچنان در بازداشت به سر می 78.سال زندان محکوم شد 5امنیت ملی" به 

های غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از ه فعالیتدست آوردن اموال از راه با افراد مرتبط با این فرقه نتیجه اقدامات غیرقانونی آنان، از جمله ب

 .عناوین علمی و سایر اعمال غیرقانونی بوده است
 

 های قومیاقلیت یوضعیت حقوق بشر -ه
 

 های اهوازیعرب
 
 

همچنان  اهواز . عرب های هستندشیعه آنان شود که بیشتر تخمین زده می نفرمیلیون  5های اهوازی جمهوری اسالمی ایران حدود جمعیت عرب  .75

ها، مقامات بنا بر گزارش ها و حق آزادی عقیده و بیان قرار دارند.در معرض نقض حقوقشان، از جمله نقض حق آزادی اجتماعات و تشکل

رسانی به های کمکاز جمله کسانی که در فعالیت را برای هدف قرار دادن مدافعان و فعاالن حقوق بشر،ای گستردهایران مقررات امنیت ملی 

 70حداقل  80.اند، اعمال کردهاندشرکت کردههای گلستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان هایی از استاندر بخش 2019دیدگان سیل سال آسیب

ان های امنیتی ایرامدادرسان داوطلب عرب اهوازی در پی تالش برای آوردن غذا و پتو برای قربانیان سیل در استان خوزستان توسط سرویس

  81.در این استان دستگیر و زندانی شدند
 

که سپاه پاسداران انقالب اسالمی در راستای حفظ ذخایر نفتی و تجهیزات  اطالعاتی دریافت کرد مبنی بر این ویژه همچنین گزارشگر  .76

برخوردهای بعد از آن با  ها،بنا بر گزارش های سیالب به مزارع محلی دست داشته است.برداری در استان خوزستان در هدایت آببهره

در دیگر موارد تاثیرگذار بر جامعه عرب اهواز، مرد  82.شهروندان محلی عرب به زخمی و کشته شدن کشاورز عربی از خوزستان منجر شد

به طور  اش،محیطی منطقهصورت آنالین و شرکت در اعتراضات مربوط به مسائل زیسته آمیز عقاید ببه سبب بیان صلح ساله اهوازی، 17

های اجتماعی که در ماه آوریل توسط کاربر رسانه 24است  آباد بازداشت شد. در همین حال، گزارش شدهدر کیان 2019خودسرانه در فوریه 

 83.برندنشر اخبار مشوش کننده و شایعات سیل" دستگیر شدند همچنان در خوزستان در بازداشت به سر می“پلیس ایران به اتهام 
 

 اند.ها" تحت پیگرد قانونی قرار گرفتههای همبستگی با عربها به سبب "فعالیتی ویژه اعراب نیز ممنوع شده و اهوازیموسسات فرهنگ .77

 20در  اند.شوند هم به اتهامات "افساد فی االرض" و "محاربه با خدا" دستگیر و بازداشت شدهاهوازی که به عنوان سنی شناخته می هایعرب

فرهنگ عربی را توانمند و وحدت  سه فرهنگی اهوازی "نصر" پس از کارگردانی کلیپ موسیقی به نام "وحدت" که ، مدیر موس2019مارس 

حسین  85.به زندان شیبان اهواز منتقل شد دیگر از اعضای نصر آوریل، یکی 28در  84.نمود در اهواز دستگیر شدمردم عرب اهواز را باز می

 87.مارس احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت 21عضو دیگر نصر است که در  86عشقیان
 

که به اعضای جامعه عرب اهوازی منتسب شده است، مقامات ایرانی صدها تن از اعضای  2018سپتامبر  22ای نظامی در در پی حمله به رژه  .78

نوامبر به صورت مخفیانه اعدام  مرد در ماه 22در استان خوزستان دستگیر کردند. گزارش شده است که  2018این جامعه را در اکتبر سال 

 .دانست 88 "کذب محضکرد و آنها را " انکارنوامبر  12 شدند. استاندار خوزستان این ادعاها را در

 

  

76 www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16292.   
77 www.iranhumanrights.org/2019/07/evin-prison-protesters-receive-suspended-prison-sentences/.   
78 www.hra-news.org/2019/hranews/a-19401/   
79 https://ir.voanews.com/a/iran-prisoner-activist/4890981.html   
80 www.aodhr.org/en/aodhr-condemns-iranian-terrorism-towards-relief-committees-in-ahwaz/.   

 ارائه شده از سوی سازمان غیر دولتی  81
82 www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/activists-irans-revolutionary-guards-fire-protesters-deadly-flood.   
83 https://iran-hrm.com/index.php/2019/04/13/iran-arrests-24-people-for-online-postings-of-disastrous-flooding/.   
84 www.hra-news.org/2019/hranews/a-19672/   
85 www.hra-news.org/2019/hranews/a-20000/   
86 www.hra-news.org/2019/hranews/a-19673/   

 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی  87
 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی  88
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 های آذربایجانترک
 

های آذربایجان غربی، شود و بیشتر در استانآذری گفته مینیز میلیون ترک آذربایجانی وجود دارد به آنان  15در جمهوری اسالمی ایران حدود  .79

 .هستندمسلمانان شیعه آنان بیشتر ایران بوده و ترین اقلیت قومی های آذربایجانی بزرگ. ترککنندزندگی میآذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان 
 

امات مربوط به ترک آذربایجانی در جمهوری اسالمی ایران به اته 82براساس اطالعات دریافتی گزارشگر ویژه، در حال حاضر دست کم   .80

نگه  از جمله شش ترک آذربایجانی که هنوز در مرحله بازجویی ،شش سال در بازداشت خودسرانه قرار دارندتا های امنیت ملی با مجازات

در طرفداری خواندن سرودهایی  این رقم همچنین شامل فعاالن و هواداران باشگاه فوتبال آذربایجانی تراکتورسازی است که به علت .اندشده داشته

 89.بازداشت و زندانی شدند 2019مه  2از آذربایجان در جریان مسابقه بین تراکتورسازی و پرسپولیس تهران در استادیوم سهند تبریز در 

 

تنها ، فعال حقوق بشر، شاعر و نویسنده آذری، عباس لیسانی، بدون اتهام دستگیر شد. وی در ابتدا 2018ژوئیه  2ای جداگانه، در در پرونده .81

مجددا  2019ژانویه  5مقامات ایرانی او را در  در بازداشت ماند.  میلیون ریالی آزاد شود، 500ای که با قرار وثیقهآن از پیش دو هفته، تر از کم

فوریه رسما  26 علیه وی در اتهاماتی که  ژانویه دوباره بازداشت كنند. 15در  بازداشت و روز بعد موقتا  آزادش كردند، قبل از اینكه او را 

امنیت ملی، تشکیل گروهک غیرقانونی  ترویج تسلیح مردم آذربایجان غربی، تهدیدمبنی بر گزارش شده دروغین مطرح شده است شامل ادعای 

در برد و براساس اطالعات دریافتی، در زمان نوشتن این گزارش، آقای لیسانی همچنان در بازداشت به سر می  90.تبلیغ علیه نظام است و

 91.استا اعتصاب غذ
 

توسط مقامات ایران  2018ژوئیه  3اند، دانشجوی جوان رشته حقوق است که از های آذربایجانی که به طور خودسرانه بازداشت شدهاز ترک .82

ران در جمهوری اسالمی ای های تبلیغاتی علیه نظامدر سه مورد، وی به فعالیت نوبت بازداشت شده است.  30بازداشت شده است. وی در 

  92. طلبی در آذربایجان" متهم شده استرابطه با "جدایی

 

تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تأیید شد. وی به اتهام  ماه حبس علیه فعال آذری، سهند معالی، توسط دادگاه 10، حکم 2019در آوریل    .83

 .93 محکوم شد های قومی"گروه حقوق"تبلیغ علیه نظام از طریق توزیع دعوت به اجتماعی در قلعه بابک برای ترویج 

 

 هابلوچ

ها در استان سیستان و بلوچستان، یکی از . بیشتر بلوچشودتخمین زده میمیلیون نفر  3تا  2جمعیت قوم بلوچ در جمهوری اسالمی ایران بین  .84

، با تبعیض هستندسنی مسلمان ها که غالبا بلوچ 94کنند.های کشور با اکثریت جمعیتی که زیر خط فقر کشور قرار دارد، زندگی میفقیرترین استان

 95مذهبی مواجهند.
 

است. با نبود  کشی دریافت کردههای اولیه در سطح حداقلی بدون آب لولههای دست اولی را در توصیف زیرساختگزارشگر ویژه گزارش .85

باید به زاهدان، مرکز و درمان بیمارستانی  ابتدایی اداامه تحصیل پس از دورهبرای امکانات آموزشی در سراسر منطقه، بسیاری از ساکنان 

. فقدان مدارک شناسایی رسمی یا اسناد تابعیت بر حق آموزش جمعیت غالبا سنی بلوچ در استان سیستان و بلوچستان تاثیر مراجعه کننداستان، 

بر اساس اطالعات دریافتی، ریشه چنین فقدان مدارکی ظاهرا در فقدان تعامالت تاریخی با نهادهای دولتی قرار دارد. یکی از  96گذارده است.

دولت  97اند.کودک در این استان فاقد مدارک هویتی بوده و از حق بر آموزش محروم شده 36000نمایندگان مجلس برآورد کرده است که بالغ بر 

 های اقتصادی و فرهنگی گوناگونی در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است.سال، برنامه 40ه کرد که طی مدت در توضیحاتش اشار
 

 کردها

  

 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی  89
90 https://iranhumanrights.org/2019/03/irans-intelligence-ministry-slaps-azeri-rights-activist-with-new-charges-claim-

hes-organizing-protests-from-prison/.   
 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی  91

92 www.amnesty.org/download/Documents/MDE1388892018ENGLISH.PDF.   
 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی  93

94 www.fdd.org/analysis/2018/12/18/new-report-shows-increased-poverty-in-iran/.   
95 https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2018/03/Rights-Denied-Violations-against-ethnic-and-religious-

minorities-in-Iran.pdf.   
96 Ibid. 

 
97 https://en.radiofarda.com/a/iran-school-drop-out-among-girls/28726094.html.   
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های شمال غربی کردستان، آذربایجان باشد که در استاننفر میلیون  10تا  8شود جمعیت کردهای جمهوری اسالمی ایران بین تخمین زده می .86

شوند. مقامات ارشد کرد در دولت ها با عدم رشد اقتصادی و نرخ بیکاری باال مشخص میاین استان متمرکز شده است.غربی، کرمانشاه و ایالم 

 98 .شودهای جامعه مدنی و نه در مدارس رسمی تدریس میبسیار اندکند و زبان کردی فقط توسط گروه
 

ندانیان سیاسی در جمهوری اسالمی ایران و شماری نامتناسب از کسانی که زندانیان سیاسی کرد متهم به جرائم امنیت ملی تقریبا نیمی از کل ز .87

99.دهندتشکیل می اند رابرایشان صادر و اعدام شده مجازات اعدام
 

 

های شهروند ک رد دستگیر شدند که بسیاری از آنان به سالیان طوالنی حبس محکوم و به ارتکاب جرایم مربوط به فعالیت 828، 2018در سال  .88

تن از این  17شهروند کرد دستگیر شدند. در مجموع  199، 2019در شش ماه اول سال  و عضویت در احزاب سیاسی کرد متهم شدند. مدنی

تن به سبب سازماندهی  7شان، های مدنیتن در رابطه با فعالیت 24تن به اتهام عضویت در احزاب سیاسی کرد،  115زندانیان زن بودند، 

 و های مذهبیتن به علت باورها و فعالیت 3 ،های کارگریتن به سبب فعالیت 7محیطی، زیست هایبه سبب فعالیت تن 22های نوروزی، جشن

سال  15زندانی کرد به مجازات تا  199زندانی از  55در حال حاضر،  .دستگیر شدند های اجتماعی مانند تلگراممدیریت شبکهسبب تن به  4

 100.های مربوط به مواد مخدرتن به جرم 3تن به جرم قتل و  14زندانی کرد اعدام شدند:  17اند. حداقل زندان محکوم شده
 

ها همگی به زبان ها و دادرسیشود، اسناد رسمی، بازجوییکه کردی در امور اداری به عنوان یک زبان رسمی شناخته نمی با توجه به این  .89

توانند در حل این مشکالت زبانی کمک کنند، افرادی حالی که وکالی کرد میدر  ها ترجمه همزمان مجاز نیست.فارسی است و طبق گزارش

متهمان به جرائم مربوط به امنیت ملی به انتخاب وکیل از فهرست  شوند اغلب در مرحله بازجویی به وکیل دسترسی ندارند وکه دستگیر می

 .مورد تایید قوه قضاییه وادار می شوند
 

های خصوصی آورند، زبانی که فقط از طریق کالسمدارس دولتی امکان آموزش به زبان کردی را فراهم نمیگزارشگر ویژه مطلع شد که   .90

هایی را در این دولت همچنین محدودیت شود.هزینه آموزش کردی میافزایش شود و موجب کاهش دسترسی و آموزان عرضه میبرای دانش

گزارشگر ویژه همچنین نگران آزار و شکنجه  کنند.رای آموزش زبان کردی دریافت مینحوی که معلمان مجوز دولتی به خصوص ایجاد کرده ب

به دلیل برگزاری کالس خصوصی  2019مه  23گزارش شده معلمان زبان کردی، از جمله معلم زن جوانی به نام زارا محمدی است که در 

 101.در سنندج توسط مقامات ایرانی دستگیر و بازداشت شد بدون مجوز
 

 ها و کردهاارگیری بیش از حد زور و کشتن فراقضایی بلوچبه ک

 

های فقیر است که اغلب در استانبرانی کولفراقضایی کشتن گزارشگر ویژه همچنان عمیقا نگران استمرار استفاده بیش از حد از زور در   .91

بر دوش خود، پیاده، سوار بر اسب  آنان کاالهایشان رابسیاری از  کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی سکونت دارند.

کنند همچنین اغلب در افرادی که در منطقه کردستان کار می کنند.یا قاطر، در شرایط سخت و اغلب بدون در اختیار داشتن مجوز کار حمل می

بران" در بلوچستان سرنوشت مشابهی را "سوخت  کنند. های زمینی در معرض خطر جدی صدمه یا مرگ، حرکت می مسیرهای پر از مین

 .کنندها عبور میدر مرزهای کردستان( ساالنه از این گذرگاه کنندگانبر )حملکول 84000شود ساالنه تخمین زده می اند.تجربه کرده
 

قربانی تیراندازی مستقیم تن  42تن زخمی شدند. در میان آنان،  177کشته و  2018باربر مرزی در سال  75اساس اطالعات دریافتی،  بر  .92

از  خود رااعضای بدن تن جان یا  14نیروهای امنیتی از کوه سقوط کردند. شدن توسط  تن از آنان پس از تعقیب 6نیروهای امنیتی بودند و 

102.های زمینی زخمی شدنداثر انفجار مین تن دیگر نیز در 4دست دادند و 
 ۴۲ست کم د ۲۰۱۹ها، در شش ماه نخست سال بنا به گزارش 

 103 تن زخمی شدند. ۷۴کشته و بر کول

 

های ساله، در مریوان و ارومیه زخمی شدند و دو تن دیگر به نام 55 و ناصر اولیان ساله 23بر، سینا مام حمیدی ، دو کول2019در ماه مه  .93

ی برای الوقوعغیرمسلح بودند و تهدید قریب براندر همه این موارد، کول 104.خالد سلیمی و آکام بردل توسط پلیس گشت در پیرانشهر کشته شدند

  

98 https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2018/03/Rights-Denied-Violations-against-ethnic-and-religious-

minorities-in-Iran.pdf.   
99 Ibid 

  سازمان غیردولتیارائه شده از سوی      100
101 https://twitter.com/hashtag/Freedom_for_ZaraMohammadi?src=hash.   
102 http://kmmk-ge.org/sd/wp-content/uploads/2019/05/KMMK-G-Periodic-Summary-Report-for-the-Attention-of-

the-OHCHR-Desk-of-the-UN-Special-Rapporteur-on-the-Situation-of-Human-Rights-in-Iran.pdf.   
 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی  103

104 www.en-hrana.org/four-kulbars-were-killed-or-injured-by-police-shot.   
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الملل اساس حقوق بین کارگیری زور و سالح گرم بره یا جراحات جدی در هنگام كشته یا زخمی شدن آنان وجود نداشت و بنابراین ب زندگی

تواند میی نیست که افسر مرزی به این معن، اظهارات خود روشن كرد مقررات موجود برای پیگرد قانونی متخلفین دولت در 105.غیرمجاز است

کنند که تشخیص قاچاقچی حمل میسالح کمری مواد مخدر یا بران کولبرخی  که دولت خاطرنشان ساخت شکنی تیراندازی کند"."به هر قانون

 .کندمسلح در منطقه مرزی را دشوار می

 

 های زمینیهای مربوط به مینمرگ
 

میلیون  20شود تخمین زده می  106.روندها در جمهوری اسالمی ایران به شمار میاقلیتبر حیات های زمینی همچنان تهدیدی مهم علیه حق مین .94

های مسلحانه داخلی جمهوری اسالمی ایران و مبارزان غیردولتی کرد با عراق و در جریان درگیری 1988-1980در طول جنگ زمینی مین 

با کردهاست و استان خوزستان  هاآن های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایالم که اکثریت جمعیتاست. استان ه شدهکاشت 1980در دهه 

 در شش ماه 107.درنهای زمینی را داثر انفجار مین ها و صدمات جدی درکه اکثریت جمعیتش با اعراب است، همچنان بیشترین شمار کشته

ای ساله 15دختر  مارس، 2در   108.تن زخمی شدند 15تن کشته و  4های زمینی، به علت انفجار مینکه است  گزارش شده 2019سال نخست 

زدایی، نشان کردند که رویکرد دولت برای مین های غیردولتی خاطرسازمان  109.آباد دهلران، در استان ایالم کشته شددر اثر انفجار در دشت

   110.است ناکافی بودهسازی آنان های زمینی و توانمندحمایت از قربانیان میندر از جمله 

 

های خوزستان، ایالم، كرمانشاه، كردستان و آذربایجان زدایی در استانای برای میننشان ساخت اقدامات قابل مالحظه دولت در اظهاراتش خاطر .95

های تخصصی مربوط به عملیات و همچنین آموزشروبی المللی بشردوستانه مینغربی انجام شده است. دولت به ایجاد مرکز آموزش بین 

های فوق در هکتار از اراضی آلوده در استان 35000ای با بیش از مین و مواد منفجره در منطقه 500000پاکسازی مین و کشف نزدیک به 

 اشاره کرد. ۲۰۱۸-۲۰۱۵دوره 
 

IV   هاتوصیه  

 

  :کندتوصیه میگذار مربوط به رهبر و نهادهای قانونویژه گزارشگر  .96

 

قانون اساسی را اصالح كنند تا اطمینان حاصل شود تمام اقلیتهای مذهبی و كسانی كه هیچ اعتقاد مذهبی ندارند، به رسمیت  13الف( اصل 

 .مند شوندتوانند از حق آزادی مذهب یا عقیده كامالً بهرهشناخته شده و می

 

 شوند را اصالح کنند.یا عقیده تبعیض قایل میمذهب ب( کلیه مواد قانون مجازات اسالمی که بر مبنای 

 

لغو  اند،الملل بشر نرسیدهحقوق بینمطابق با ترین جرم" قوانین موجود اصالح شود تا مجازات اعدام برای جرایمی که به حد "جدی ج( 

 شود.

 

 

اند و بنابراین کودک به حساب حد یا قصاص شدهسال مرتکب جرم مستوجب  18زیر در سن اعدام افرادی که  اصالح شود تا د( قانون فورا

 آیند منع شود.می

 

 تا همه احکام موجود علیه کودکان مجرم در انتظار اعدام ساقط شود.شود اصالح فوراً ه( قانون 

 

با قانون که دسترسی به اشتغال را بر اساس اعتقادات فردی مشروط کرده است مطابق  یو( شروط مقرر برای گزینش و هر سیاست دیگر

 اساسی لغو کنند.

 

  

105 www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx.   
106 https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2018/03/Rights-Denied-Violations-against-ethnic-and-religious-

minorities-in-Iran.pdf.   
 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی  107
 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی 108
 ارائه شده از سوی سازمان غیردولتی 109

110 https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2018/03/Rights-Denied-Violations-against-ethnic-and-religious-

minorities-in-Iran.pdf.   
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 :کندگزارشگر ویژه به دولت جمهوری اسالمی ایران توصیه می  .97

 

 
الف( به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران اجازه دهد برای بازدیدهای نظارتی به این 

 کشور وارد شود.

 

ضمانت محاکمه عادالنه و دادرسی منصفانه، از جمله دسترسی به هستند اطمینان حاصل كند كه به همه كسانی كه متهم به ارتکاب جرمی  ب(

وكیل انتخابی خود در تمام مراحل دادرسی داده شود و در جریان رسیدگی دادگاه به آنان معاضدت حقوقی و امکان دسترسی به مترجم ارائه 

 شده باشد.

 

نگاران در معرض تهدید یا حقوق بشر و وکالی حقوق بشر و روزنامه مدافعزنان اطمینان حاصل کند که مدافعان حقوق بشر، از جمله  ج(

های خودسرانه قرار نگرفته باشند و همه کسانی که در رابطه مورد ارعاب، آزار، بازداشت خودسرانه، محرومیت از آزادی یا سایر مجازات

 .آزاد شوند اند گیر شدهبا کارشان دست

 

 .شونداند فورا آزاد د( کلیه شهروندان دو تابعیتی و خارجی که به طور خودسرانه در جمهوری اسالمی ایران بازداشت شده

 

بر از جمله با کلیه افرادی که در قلمرو این دولت و در حوزه صالحیت قضایی آن قرار دارند، بدون هیچگونه تمایزی شود اطمینان حاصل  ه(

 مبنای نژاد، جنس، زبان، مذهب، گرایش جنسی و عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، در برابر قانون به طور یکسان رفتار می شود.

 

کس حق  المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسالمی ایران در آن عضویت دارد، اطمینان حاصل شود هرمیثاق بین 18مطابق ماده  و(

باور و مذهب را دارد، از جمله آزادی داشتن یا گرویدن به دین یا اعتقادی به انتخاب خود یا نداشتن یا نگرویدن به دینی و آزادی اندیشه، 

پیروی، عمل و آموزش دادن به شکل فردی یا در اجتماع با دیگران و در مالء عام یا در  آزادی عیان کردن دین یا باور خود، در عبادت،

 .خلوت

 

های مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده با اتهامات مربوط به امنیت ملی خودداری ورزد و به ر دادن اعضای اقلیتاز هدف قرا ز(

 .اده شودآمیز باورها پایان دبیان صلح ریانگاجرم

  

 .شوداقداماتی انجام  آنان کارقانونی شدن و برای شود مرزی متوقف بران بارح( کشتن کور 

 

 های مذهبی از جمله مساجد اهل سنت و کلیساهای جدید در سراسر کشور افتتاح شود.های عبادت برای همه اقلیتمکان شود هاداجازه د ط(

 

از محکوم کردن رهبران مذهبی خودداری  گردد.آمیز در منازل شخصی و سایر اماکن خودداری از آزار و اذیت اجتماعات مذهبی مسالمت ی(

 .شودشان متوقف هویت مذهبیو رصد شهروندان به سبب شده 

 

دسترسی کامل می های قومی و مذهبی به رسمیت شناخته شده و نشده براساس شایستگی علک( اجازه دهد همه دانشجویان متعلق به اقلیت

 های دولتی داشته باشند.و برابر به دانشگاه

 

 .گرددهای قومی فراهم برای کودکان متعلق به اقلیتهای اقلیت در سطح مدارس ابتدایی امکان تدریس زبان اطمینان حاصل شود ل(

 

ها و منابع مستقیمی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مناطق دارای جمعیت اهل سنت از جمله برای کردها، سیاست م( 

 .شودها تهیه ها و آذریبلوچ

 

 مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران را اجرا کند.از سوی گزارشگر ویژه در قبلی های ارائه شده تمام توصیه ن(
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