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 حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانوضع 

 وضع حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایرانباره گزارش گزارشگر ویژه، جاوید رحمان، در 

 

 خالصه

مهوری گزارش حاضر بررسی اجمالی از نگرانی های حقوق بشری جاری در جمهوری اسالمی ایران است. در این گزارش، گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر در ج

ا اسالمی ایران، مشاهدات مربوط به روندها، نگرانی ها و پیشرفت های انجام شده در زمینه حمایت از حق یی ر وق بشر را به تفصیل شرح می دهد و توصیه ها

ده در زمینه برای بهبود وضع حقوق گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر در جمهوری اسالمی ایران، مشاهدات مربوط به روندها، نگرانی ها و پیشرفت های انجام ش

 قوق بشر ارائه می دهد.حمایت از حقوق بشر را به تفصیل شرح می دهد و توصیه هایی را برای بهبود وضع ح
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I . مقدمه 

حقوق بشر در  عوضباره در  ژهیزارشگر و، كه در آن شورا از گحقوق بشر ارائه شده است یشورا 2۴/۴۳ قطعنامه به دنبال گزارش حاضر. 1

، است 2020 بردسام ۳شامل اطالعات تا  گزارش نیا .شورا گزارش دهد و ششمین نشستچهل به است كه  خواسته رانیا یاسالم یجمهور

یالن و خانواده ها و وك ییات ادعاتخلف انیمصاحبه با قربان قیاز طرو  یو رسانه ا یردولتیغ یها و سازمان رانیا یاسالم یدولت جمهوراز كه 

كند.  یمتشکر  ژهیو یها هیمربوط به رومکاتبات به  پاسخ گویی آن شیاز مشاركت دولت و افزا ژهی. گزارشگر واستشده  یجمع آور انآن

با د كه كن یاظهار تأسف م ژهیاست. گزارشگر و كننده قیتشو یموضوع زیحقوق بشر سازمان ملل ن یعال یایساریبا دفتر كم تدول یگفتگو

 .نشده استموافقت سفر به كشور های مربوط به درخواست 

 یكه برخ یكند. در حال یم انیبه صورت مشروح كشور را ب نیحقوق بشر در اكنونی ، وضع خترانزنان و د وضع ربتمركز با  ژهیگزارشگر و .2

 یابراز نگران یاجتماع یها و نگرش عملدر قانون،  تیجنس بر اساس ضیتبعتداوم از او ، برداشته شده است یتیجنس یبرابرایجاد برای ها  گام

، خانواده زیآم ضیتبع نی، از جمله با لغو قوانو ترویج دهدرا اصالح كند  یتیجنس یبرابر یها استیتواند س یدولت مرا كه مواردی او كند.  یم

دادن به هدف قرار  انیو پا یفرهنگ یدر زندگ آنان ت كاملزنان و مشارك یرهبرترویج از زنان در برابر خشونت،  ، محافظتیو استخدام یفریك

 ، مشخص می كند.نانزمدافعان حقوق دادن 

 یدر جمهور یو اجتماع یبر حقوق اقتصاد یمنفریهمچنان تأث کایمتحده آمر االتیاعمال شده توسط ا یها میتحر نکهیاز ا ژهیگزارشگر و .۳

بوده نبا توفیق همراه   معافیت های بشردوستانهو  دارد (،19-)كووید كرونا روسیو یماریبهمه گیری  وعیخصوصاً در زمان ش ،رانیا یاسالم

از بازداشت ارتباط با مراقبت در  ژهیبه و ،یریهمه گبرابر عملکرد دولت در كه وجود دارد هایی  ینگران ،موارد فوقعلیرغم  است. نگران، اند

مجازات  ریاخ یاز اجراخاص  یبا ابراز نگران ژهی. گزارشگر وشفاف استغیر ناكافی و  همچنان ،یبهداشت ریشلوغ و غ یشدگان در زندان ها

مستقل و شفاف درباره واكنش  یقینگران است. دولت  تحقعمیقا  رانیا یاسالم یهوراعدام در جم یباالشمار ، نسبت به معترضان هیاعدام عل

از  یو بخشش برخ یآزاداز كه  ی. در حالنکرده استبازخواست  عامالن آن راو  نداده انجام  2019به اعتراضات نوامبر  حکومت زیخشونت آم

گروه ها  نیاز ا ی، هدف قرار دادن افرادمی شودكار استقبال  حقوقو فعاالن ملیتی یا خارجی  دوشهروندان  ،یالنمدافعان حقوق بشر، وك

 .استنگرانی جدی همچنان  ییتو جنس ی، مذهبیقوم یها تیاقل هیعلادامه دار ضیادامه دارد. تبع حکومتتوسط 

استان  در از آبسرد زاده را هنگام سفر یمحسن فخر یانقالب اسالمرتیپ پاسدار سپاه و س رانیا یقتل دانشمند هسته ا ژهی. گزارشگر و۴

نقض ماده كه  ،یخودسرانه از زندگ تیبه عنوان محرومترور را  نیا ژهی. گزارشگر وقرار می دهدمورد توجه  یبا نگران 2020نوامبر  27، در تهران

به اشتراک در این زمینه را  یشتریكند تا اطالعات ب یاز دولت دعوت ماو كند.  یمحکوم م ،است یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم 6

 كند.  مشخصترور باره خود را در  یها دگاهیبگذارد تا بتواند د

 

II .می ایرانمروری بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسال 

 خودسرانه بازداشت و عادالنه محاكمه حق اعدام، مجازات .الف

 "جنایات ترین جدی" كه اعمالی برای جمله از ایران، اسالمی جمهوری در ها اعدام و اعدام احکام باالیشمار  به نسبت ویژه گزارشگر. 5

تحت  را جنایات ترین جدیهمواره بشر حقوق كمیته. است نگرانعمیقا   اجرا شده اند، غیرمنصفانه محاكماتدر پی  ومحسوب نمی شود 

 مورد 18. شدند اعدام نفر 2۳۳ حداقل ،2020 دسامبر 1 و ژانویه 1 بین ،ها گزارشبر اساس . 1است كرده تفسیر عمد قتل شامل جنایات عنوان

                                                             
 .۳5و  5، بندهای ۳6( شماره General commentتوضیح عمومی ) 1
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 در ترس ایجاد یاو  مال یا جان گرفتن برای اسلحه نگرفت دست به) محاربه جرم بهمورد  11 و مخدر مواد به مربوط اتهامات اب ها اعدام این از

 غیرعادالنه دادرسیاز  پسو بشر  حقوق المللی بین قوانین خالف بر كه هایی اعدام. اجرا شدند ("زمیندر  فساد") ی االرضف افساد یا( مردم

 .هستند زندگی از خودسرانه محرومیتبه مثابه  ،دونش می انجام

 و غیرمنصفانه محاكماتاز  پس موارد این در اعدام احکام صدور باهمراه  اعتراضات، با ارتباط در مخفی های اعدام گزارش از ویژه گزارشگر. 6

 اعالم بدون و مخفیانهصورت به  افکاری نوید ،2020 سپتامبر 12 در. است نگران اجباری، اعترافاتگرفتن  برای شکنجه از نظام مند استفاده

دستگیر، تفهیم اتهام پس از آن  و بود كرده شركت شیراز در 2018 اوت  اعتراضات در افکاری آقای. شد اعدام ایران قوانین با تمغایردر  ،قبلی

 اعترافگرفتن  برای كه داشت اظهار و كرد رد را اتهامات او .شد محکوم اعداممجازات بار  دوبه  2محاربه و قتل ادعا شده ارتکاب  اتهام بهو 

 رد را شکنجه ادعای دولت. ۴نکرد بررسی را وی شکنجه ادعای قاضیو  ،۳شد استفادهاو  علیه دادگاه در بعداً اعتراف ایناز . است شده شکنجه

صورت به  شد، برگزار 2018 ژانویه و 2017 دسامبر در كه اعتراضی تظاهرات در شركتعلت  به صالحی مصطفی ،2020اوت  5 در. كرد

اعتراف  گرفتن برای تالش در سال یک از بیش اوگزارش شده است كه  اتهامات، انکاربا وجود . 5شد عداما قتلارتکاب اتهام ادعایی  به مخفیانه

 شخص اظهارات وی علیهشده استفاده  اصلی شواهد و مدارک بنا بر گزارش ها . كرد ردآن را  دولت كه ادعایی ،6بود انفرادیحبس  دراجباری 

 حکم این ازشواهد در حمایت  ایرس ،بوده كرده اعتراف صالحی آقایكه  كرد ادعا دولت .7است هكه به اجبار از وی گرفته شد  بوده دیگری

جهانی بررسی ادواری  سومین در كه هایی توصیه در ارتباط با . استبوده  داخلی قوانین ازدر تبعیت  صالحی آقای و افکاری آقای اعدام وبودند 

دو مورد توجه به  ،كردحمایت ناقص صورت سه مورد به از  ،یک مورد حمایت كرداز  دولت نجهشک باره منع از توصیه ها در شد، انجام دولت

 ۳8 از وكرد حمایت صورت ناقص به  دو مورداز  اعدام كاهش و یا حذف مجازات مورد و از توصیه ها در نکرد،حمایت  توصیه 16 از و ،كرد

 .(A/HRC/43/12/Add.1) نکردحمایت  توصیه

 و تهران بهبهان، در جمله از ،انمعترض علیه شود منجر اعدام مجازات بهممکن است  كه قضایی روندهای است نگران ژهوی گزارشگر . 7

می  مالحظه  او .كنند می استفادهمخالفت  سركوب برای اعدام، مجازات جمله از سنگین، های مجازات از مقامات احتماالً و یافته ادامه 8اصفهان

كشور  عالی آنان توسط دیوان اعدام احکامبر تائید  مبنی قبلی های گزارش از پس تمجیدی سعید و رجبی محمد ادی،مر امیرحسینبه  كه كند

بر اساس قانون  كه داشت اظهار دولت .9اعطا شد اعاده دادرسی شد، برگزار 2019 نوامبر در كه اعتراضی تظاهرات درشركت  با رابطه در

 كه این جمله ، ازعادالنه دادرسی خاص قوانینكرد  ادعا دولت. پذیرفتنی نیست اجبار و فشار تحت اعترافات و است ممنوع شکنجهاساسی، 

 .شود می اعمال دادرسی های جرائم قتلدر  باشد،جرم  تعیین پایه تنها تواند نمی اعتراف

 

عدام  كودكان بزهکار  ا

                                                             
2./4404https://iranhr.net/en/articles/   
3./4427https://iranhr.net/en/articles/   
4./4406https://iranhr.net/en/articles/   
5/643977www.mizanonline.com/fa/news/  

 )به فارسی(. 
6./4369www.iranhr.net/en/articles/   
 همان منبع. 7
8, www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF  
 /www.mashreghnews.ir/news/1088097p. 8;  

 )به فارسی(.
9.53463685-east-middle-www.bbc.com/news/world   

https://iranhr.net/en/articles/4404/
https://iranhr.net/en/articles/4427/
https://iranhr.net/en/articles/4406/
http://www.mizanonline.com/fa/news/643977/
http://www.iranhr.net/en/articles/4369/
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF
http://www.mashreghnews.ir/news/1088097/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-53463685
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 شدند، اعدام 2020 دسامبر 1 تا ژانویه 1 از كودک بزهکار سه كم ستد. استهمچنان عمیقا  بزهکار كودكان اعدام ادامه از ویژه گزارشگر -8

 زمان دررا  سال 18 زیر افراد اعدام استثنا بدون دولت المللی بین تعهدات. هستند اعدام انتظار در بزهکار كودک 85 از بیش كه حالی در

 پسران برای و قمری سال 9 حداقلدر سن  دختران برایرا  عداماكیفر  مجازات، قانون وجود، این با. 10كند می ممنوع ،ادعا شده جرم ارتکاب

 داشت اظهار دولت. ، محفوظ می داردزنا مانند حدود، جرائم یا قتل، مانند)مجازات به مثل(  قصاص مجرائ برای قمری سال 15 حداقلدر سن 

به صورت  بزهکار كودكانبخشیدن  و( خون بها) دیهبه پذیرش  ها خانوادهمتقاعد كردن به منظور  قضایی كاری گروه یک و آشتی تهیكم كه

 .كردند می وساطت منظم

 

 یالنوك و بشر حقوق مدافعان

 از دفاع یا اجرابه خاطر  جدید، های محکومیت و مدت طوالنی بازداشتاز طریق  جمله از ،یالنوك و بشر حقوق مدافعان بازداشت و آزار. 9

 دادگاه، شد آزاد 2019 آوریل 8 در ،11دفاع از حقوق بشرعلت  به شدن زندانی از پس ،ایرایی لرخگ كه حالی در. است كننده نگران بشر، حقوق

  ،یادبود ترانه خواندن و سیاسی زندانیان اعدام محکوم كردن رایب ،دائمی آتنا و او علیهرا  یجدید محکومیتاحکام سپس  تهران در نظر تجدید

بود قرار  .نگاه داشته شد زندان در دائمی خانمو  شد، دستگیرش جدید حکماجرای  شروع برای ایرایی خانم ،2019 نوامبر 9 در. 12كردصادر 

 آزاد 2020 ژوئیه ۴ در ،اعدام مجازات با مخالفت و كودكان حقوق از حمایت مربوط بههای  اتهام به حبس سال پنج تحمل از پس دائمی خانم

 نرگس آزادیاز . 1۴محکوم شده است "زندان نظم در اخالل و نظام علیه تبلیغ " اتاتهام به شالق ضربه 7۴ و زندان سال دو بهاو . 1۳ودش

 و ها محکومیت سایر رسد می نظر به. می شود استقبالاو  مجازات درقوه قضائیه  تخفیف از پس 2020 اكتبر 8 در بشر حقوق مدافع محمدی

 اتهامات كهاعالم كرد  دولت. 15شود زندان به وی بازگشت به منجر تواند می كه ،باشد برقرارعلیه او  2020 فوریه در شده مطرح جدید اتهامات

 .است نشده پیگیریهنوز  محمدی خانم علیه جدید

 ،2020 اكتبر 20 در. است شده مشاهده توقف كنشگری آنان به  بشر حقوق مدافعان كردن مجبور برای بستگان گیری هدفشروع مجدد . 10

 شرایطافشای علت  به ملی امنیتاخالل در  اتهام به را ،زندانی بشر حقوق عربی مدافع سهیل مادر مظلوم، سفرنگی تهران، در انقالب دادگاه

 سپتامبر در. است روبرو بدرفتاری با همچنان زندانیان حقوق از دفاع به خاطر عربی آقای. كرد محکوم حبس ماه 18 به فرزندش نگهداری

 از مقامات. زندانی شد اعدام به ینمحکوم سلول در ،ها رسانه ضبط شده به یصدا ارسال علت به و شد منتقل شهر رجائی زندان به وی ،2020

 كه شد گزارش ،2020 ژوئیه 15 در. 16بازگردانده شد اوین زندان به بعد روز ۳1 كه این تا كردند جلوگیری تلفنی تماس و دارو بهاو  دسترسی

كنشگری  تالفیدر  ملی، امنیتاخالل در  نادرست اتهامات به حبس سال هشت به ،گر استعلینژاد كه یک كنش مسیح برادر علینژاد، علیرضا

                                                             
 (.5) 6ماده  سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین میثاق 10
11-behind-moretime-faces-ebrahimi-iraee-golrokh-prison-from-released-www.iranhumanrights.org/2019/04/just 
./bars  

12-forinsulting-years-two-additional-serve-to-prisoners-political-www.iranhumanrights.org/2019/09/female 

./aderle-supreme  
13./bars-thembehind-keep-to-prisoners-political-at-thrown-charges-new-iran/2020/09https://iranhumanrights.org/   
14, https://iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf  

p. 16. 
15.&LangID=E26376hr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=www.ohc   
16..pdf2020_nov_4_-_soheil_arabi_-_ua_-www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/iran_   

http://www.iranhumanrights.org/2019/04/just-released-from-prison-golrokh-iraee-ebrahimi-faces-moretime-behind-bars/
http://www.iranhumanrights.org/2019/04/just-released-from-prison-golrokh-iraee-ebrahimi-faces-moretime-behind-bars/
http://www.iranhumanrights.org/2019/09/female-political-prisoners-to-serve-additional-two-years-forinsulting-supreme-leader/
http://www.iranhumanrights.org/2019/09/female-political-prisoners-to-serve-additional-two-years-forinsulting-supreme-leader/
https://iranhumanrights.org/2020/09/iran-new-charges-thrown-at-political-prisoners-to-keep-thembehind-bars/
https://iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26376&LangID=E
http://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/iran_-_ua_-_soheil_arabi_-_4_nov_2020.pdf
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 دادگاه قاضی كه است شده گزارش. است نشده صادر نهایی نظر تجدید حکم هنوز كه داشت اظهار دولت .17شده استمحکوم  ،های خواهرش

 18است داده اختصاص علینژاد خانم های فعالیت به را دادرسی جلسهنخستین  از بخشی

. 19است بازداشتتحت  اراک مركزی زندان در خودسرانهصورت  به 2018 از ،زندان حکم چند دریافت از پس نجفی محمد ،ایرانی وكیل  .11

 دولت. 20كرد تأیید ملی امنیتاخالل در  به مربوط اتهامات به را وی زندان سال 1۳تجمیعی  حکم نظر تجدید دادگاهیک  ، 2019 آوریل در

 های دستورالعمل تحت مارس در كهآن  از پس وی. 21است یافته كاهش حبس نیم وسال  5 به سال 10 از ها مجازات از یکی داشت راظها

، به بیان آزادی از حمایت و حقوقی كار علت به درافشان پیام. بازگردانده شد زندان به 2020 مه 10 در ،به مرخصی فرستاده شد 19-كووید

 بررسی انتظارو او در  كرد تأیید را وی زندان نیم و سال دو حکم نظر تجدید دادگاه ،2020 ژوئیه 2۳ در. است شده تبازداش خودسرانه صورت

 پیام برنامه ممنوع شدنعلیه  شفعالیتعلت  بهكه  علیه او قبلی ساله دوحبس  حکمه ن گرفته شد كآ از پسمذكور  تصمیم. است عالی دیوان

مربوط مسائل علت  به ،است وكیلكه یک  ،ستوده نسرین كه حالی در. 22بود درآمده تعلیق حال به و یافته اهشك ،صادر شده بود تلگرام رسان

 شد بازگردانده قرچک زندان به ،2020 دسامبر 2 در پزشکی، های توصیهدر تقابل با  ،2۳شد آزاد 2020 نوامبر 7 در موقتصورت  به به سالمتی

 د.اش را بگذران خودسرانه حکمادامه  تا

 

تباع  خارجی و دوملیتی ا

مواجه  اعدام الوقوع قریب خطربا  سوئدی-ایرانی دانشگاهی جاللی، احمدرضا ،این گزارشنگارش  زمان در كه است نگران  ویژه گزارشگر .12

 شهر، رجایی ندانز به انتقال برای سازی آمادهبه منظور جاللی  كه آقای آنبر  مبنیمنتشر شد  هایی گزارش ،2020 نوامبر 2۴ در. 2۴است

 كه بود آن از حاكی ها گزارش كه حالی در. نگهداری می شوداوین  زندان در انفرادی سلول درانجام شود، او  اعداماحتمال داشت  كه جایی

 در لیجال آقای. 25قرار دارد الوقوع قریب خطراین  معرض دراو هنوز  است، افتاده تعویق به 2020 دسامبر 2 در موقتصورت  به وی اعدام

 .26كرد دریافت اعدام حکم اجباری، اعترافات اساس بر جاسوسیجعلی  اتهام به 2017

 و طاهباز مراد نمازی، سیامک قادری، كامران راتکلیف، زاغری نازنین جمله از خارجی و ملیتی دو اتباع سایر نگرانهمچنان  ویژه گزارشگر. 1۳

-ریزاغ خانم اینکه به اشاره ضمن ویژه گزارشگر. اند شده بازداشت ایران سالمیا جمهوری در خودسرانهصورت به  كهاست مصاحب  مسعود

 اش فعلی خودسرانه حبسدوره  اواخر در وی علیه جدید اتهامات ایجاد برای ها تالش نگران دارد، قرار نظارت تحت موقت آزادی تحت راتکلیف

 بر شود می كه گفته جدیدی اتهام ر اساسب را ایرانی-انگلیسیشهروند این  اسالمی، انقالب پاسداران سپاه مأموران ،2020 نوامبر 2 در. است

 2016در   تصیمیمی نه درخودسرا بازداشت كاری گروه. 27بردند دادگاه بهبود،  شده استفاده علیه وی 2016 در كه استیکسانی  مدارکپایه 

-ریزاغ خانم علیه یدیگر اتهام هیچ كهاعالم كرد  دولت( A/HRC/WGAD/2016/28).   است بوده خودسرانه وی بازداشت كهاظهار داشت 

                                                             
17-of-collectivepunishment-prison-ni-years-eight-to-sentenced-brother-https://iranhumanrights.org/2020/07/activists 

./iran-in-continues-families     
18./me-to-beingrelated-for-time-prison-facing-is-brother-my-alinejad-masih/2020/04www.iranhumanrights.org/   
19./rights-human-defending-for-iran-in-imprisoned-attorneys-of-list/2020/06www.iranhumanrights.org/   
20,https://iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf    

p. 11. 
21./rights-human-defending-for-iran-in-imprisoned-attorneys-of-list/2020/06www.iranhumanrights.org/   
22./needshospitalization-health-poor-in-lawyer-rights-human-imprisoned/2020/08https://iranhumanrights.org/   
23.&LangID=E26502spx?NewsID=www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.a   
24.&LangID=E26543www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=   
25./4514www.iranhr.net/en/articles/   
26.jail-to-returned-being-avoids-ratcliffe-zaghari-nazanin/02nov//2020www.theguardian.com/news/   
27.jail-to-returned-being-avoids-ratcliffe-zaghari-nazanin/02nov//2020www.theguardian.com/news/   

https://iranhumanrights.org/2020/07/activists-brother-sentenced-to-eight-years-in-prison-collectivepunishment-of-families-continues-in-iran/
https://iranhumanrights.org/2020/07/activists-brother-sentenced-to-eight-years-in-prison-collectivepunishment-of-families-continues-in-iran/
http://www.iranhumanrights.org/2020/04/masih-alinejad-my-brother-is-facing-prison-time-for-beingrelated-to-me/
http://www.iranhumanrights.org/2020/06/list-of-attorneys-imprisoned-in-iran-for-defending-human-rights/
https://iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf
http://www.iranhumanrights.org/2020/06/list-of-attorneys-imprisoned-in-iran-for-defending-human-rights/
https://iranhumanrights.org/2020/08/imprisoned-human-rights-lawyer-in-poor-health-needshospitalization/
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26502&LangID=E
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26543&LangID=E
http://www.iranhr.net/en/articles/4514/
http://www.theguardian.com/news/2020/nov/02/nazanin-zaghari-ratcliffe-avoids-being-returned-to-jail
http://www.theguardian.com/news/2020/nov/02/nazanin-zaghari-ratcliffe-avoids-being-returned-to-jail
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 رسیدگیجلسه  بدون ،28ایرانی-اتریشی شهروند مصاحب، آقای زندان ساله 10 حکم. شودمرتکب  جرمی كه نآ مگر شد نخواهد مطرح راتکلیف

 تلویزیون كه ،۳0است شکنجه تحت جباریا اعترافات براساس وی علیه جاسوسی اتهامات .29شد تأیید 2020 ژوئیه در نظر تجدید دادگاه در

. ۳2است شده محروم موقتمرخصی  و كافی معالجه از او پزشکی،شرایط وخیم  ازرنج بردن  علیرغم .۳1كرد پخش 2020 اوت 1۳ در دولتی

شدیدی را در زندان  دردكه گفته می شود محیط زیست، فعال و  ایرانی-انگلیسی-آمریکایی تبعه طاهباز، آقای سالمتی برای مشابه های نگرانی

 .محاكمه نمی شوند قانونی توجیه بدون خارجی و دوملیتی اتباع كه كرد ادعا . دولتدارد وجودتحمل می كند، 

 

 بیان آزادی و آمیز مسالمت اجتماعات وانجمن ها  آزادی حق - ب

 2019 نوامبرهای  اعتراض پیامدهای

 كشنده و بی رویه زور  از استفادهباره  در شفاف و مستقل طرفانه، بی تحقیقات ،سال کی از بیشبا گذشت  دولت كه این از ویژه گزارشگر. 1۴

 می تأیید شواهد ،(A/75/213رجوع شود به ) است شده مستند كه طور همان. استمتاسف  ،انجام نداده 2019 نوامبر سراسری تظاهرات در

 حداقل شدن كشتهو  بشر حقوق المللی بین قوانین جدی نقضمنجر به  كه كردند استفادهبه گونه ای  گرمسالح  از امنیتی نیروهای كه كند

 اظهار دولت. است رایج یرویداد نبودن، پاسخگو ویاد شده  اقدامات برای مجازات از مصونیت. شده است كودكان و زنان جمله از نفر، ۳0۴

 اعتراض مختلف های جنبه كردن روشن برای جدی ییها تالش نیز وانجام دادند  را تحقیقاتی یجمهور رئیس و قضائیه قوه ،مجلس كه داشت

 .است گرفته صورت ها

 علیه شده صادر سنگین احکام و اعتراضاتهنگام  دررخ داده  حقوق بشری هاینقض باره  در كه استهایی  گزارشاز  نگران ویژه گزارشگر. 15

 25 در مجلس سخنگوییک  اند، نکرده منتشر را رسمی ارقام یایران مقامات كه حالی در. مطرح می شود همچناندر آن  كنندگان شركت

 بعد روزهای در اسالمی انقالب پاسداران سپاه است حاكی اخیر های گزارش .۳۳شدند دستگیر نفر 000،7 حدود كه داشت اظهار 2019 نوامبر

معرفی  "خطرناک بسیار ای توطئه" مقامات چه نآبرهم زدن  ، و، از جمله كودكانتظاهراتحضور در به  مظنونین دستگیری برایاز اعتراضات 

 بدون و مخفی مراكز در شدگان بازداشتبنا بر گزارش ها . ۳۴است كرده حمله كارهای  محل و مدارس ها، بیمارستان ها، خانه به كردند،

 به مجبور و بودند محروم كافیی غذا و آب از ،شدهو شکنجه  حبس انفرادی سلول در آنان از بسیاری و شدند می نگهداری وكیل به دسترسی

 .۳5 شدند می دروغ اعترافات ثبت

 این با ارتباط در نفر 1،000 از بیش شهر، آن در فقط دهد می نشان ،2020 ژانویه 20در  خوزستان استاندر  بهبهاناز  حکمی قضایی. 16

تحمل  به آنانیالن وك و متهمان غیاب در بهبهانی عترضم ۳6 حداقل ،2020 اكتبر در. ۳6ندشد آزاد متعاقباًآنان  اكثریت و دستگیر ها اعتراض

. نکردند ارائه مدركی هیچ اتهامات از بسیاری برای ها دادستانبنا بر گزارش ها . ۳7شدند محکوم شالق ضربه 590،2 و زندان سال 109 مجموع

                                                             
28.25340https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=   
29.ENGLISH.pdf1333012020d/Documents/MDEwww.amnesty.org/downloa   
30.25153https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=   
31.ENGLISH.pdf1333012020www.amnesty.org/download/Documents/MDE   
32.25340chr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=https://spcommreports.oh   
33/www.entekhab.ir/fa/news/514774  

 .)به فارسی(
34-report-protestsamnesty-mass-after-jailed-and-tortured-iranians-www.theguardian.com/world/2020/sep/02/iran 
.says  

35.ENGLISH.PDF1328912020.org/download/Documents/MDEwww.amnesty   
 .17همان منبع، صفحه  ۳6
37/27396-news.org/2020/hranews/a-www.hra  

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25340
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1333012020ENGLISH.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25153
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1333012020ENGLISH.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25340
http://www.entekhab.ir/fa/news/514774/
http://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/iran-iranians-tortured-and-jailed-after-mass-protestsamnesty-report-says
http://www.theguardian.com/world/2020/sep/02/iran-iranians-tortured-and-jailed-after-mass-protestsamnesty-report-says
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328912020ENGLISH.PDF
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27396/
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 تاكنون كردستان، استان در. را نپذیرفت ه استارائه نشد مدركی هیچكه  این و درآمده تعلیق حالت به حکم 27 اجرای كه داشت اظهار دولت

 شده محکوم 2019 نوامبرهای  اعتراض با رابطه در ،پرونده یک در شالق ضربه ۳0 و زندان سال 57 از بیشبه  مجموع در معترض 16 حداقل

با  غربی، آذربایجان و شرقی بایجانآذر های استاندر  شخصی لباس یاطالعاتنیروهای فعاالن توسط یان اعتراض ها و پس از آن، ردر ج. ۳8اند

 نگه ،شرقی آذربایجان استان تبریز، در اطالعات وزارت بازداشتگاه در ماه دو از بیش آنان آن اعتراضات، دستگیر شدند. درنکردن  شركت وجود

 گزارش. شدند بازداشتكوتاهی برای مدت  و ارعاب آزار،نگهداری آنان  محلباره  در اطالعاتدرخواست  علت به آنان بستگان. داشته شدند

و در  شدند آزاد وثیقه قرار با 2020 مارس و فوریه در آنان همه. ۳9وادارند "اعتراف" به را شدگان بازداشت كردند سعی بازجویان كه است شده

 به مربوط اتهامات به از آنان فرن سه حداقل. دنباش داشته وكیلشتندندا اجازه دادگاه شروع از قبلچند روز  تا دامك وهیچ انتظار محاكمه هستند

 .۴0شدند محکوم نقدی جریمه یا حبس به ملی امنیتاخالل در 

 تظاهرات آور اشک گاز از استفاده با امنیتی نیروهای ،2020 ژوئیه 16 در. است شده دریافتهای دیگر  اعتراض به مربوط یاطالعات. 17

 خواننده مرگ از پس یادبودهای  تجمع از برخی ،2020 اكتبر 8 در. كردند دستگیر ار نفر ۳0 از بیش و ۴1كردند متفرق بهبهان در را كنندگان

. ۴2كردند استفاده كنندگان شركت علیه باتوم از امنیتی نیروهایگفته می شود و  شد، تبدیل دولتی ضد اعتراضات به شجریان محمدرضا ایرانی

. است شده گزارش بازداشت ۳0 از بیش و ،اتفاق افتاد ترک-ربایجانیآذ بزرگ جمعیت با شهر چنددر هایی  اعتراض، 2020 اوت  17در 

 امنیتاخالل در  به مربوط اتهامات به شدگان بازداشت از نفر 157 بخشودگی بر مبنی 2020 نوامبر 10 در قضائیه قوه اعالمیه ویژه گزارشگر

 ،می شود استقبال  قداما ایناز  كه حالی در. ۴۳توجه قرار می دهدرا مورد  گذشته سال سه در شده برگزار اعتراضات با رابطه در جمله از ،ملی

این  اب كس هر و است خودسرانه، اقدامی آمیز مسالمت اجتماعات و هاانجمن  آزادی حقوق از استفادهعلت  به بازداشت كهدارد  تأكید وی

 .گردد آزاد باید ،شود بازداشتاتهامات 

 

 یانقربان علیه جویی انتقام و اذیت و آزار

 شده انجام اعتراضات جریان در كه بشر حقوق نقضادعاهای كردن طرح م به دلیلاقدامات تالفی جویانه  كه است نگران ویژه گزارشگر .18

 تظاهرات در كه بختیاری، پویا پدر بختیاری، منوچهر. كند می جلوگیری پاسخگویی از و كند می تقویت را مجازات از مصونیت فقط ،است

                                                                                                                                                                                                    
 .)به فارسی(

38-D9%85 %D8%AD%DA%A9%-https://hengaw.net/fa/news/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1 

%D8%A8 -%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-D8%AD%D8%A8%D8%B3%
%D9%85%D8%B -%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-D8%B1%D8%A7%DB%8C%

-%D8%A7%D8%A8% D8%A7%D9%86-9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86

%DA%A9%D8% -%D8%AF%D8%B1-D9%85%D8%A7%D9%87%
D9%86B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7% 

 )به فارسی(. 
39-repression-laterrible-sur-rapport-nord/iran/docs/2020/nouveau-du-afrique-orient-www.amnesty.ch/fr/pays/moyen 
-2019-november-irans-torturesince-and-disappearances-arrests-mass-humanity-2019/trampling-novembre-de

,version.pdf-embargoed-dvancea-protests 
 p. 19. 

 .20همان منبع صفحه  40
41.V31H24idUSKCN-protests-iran-www.reuters.com/article/us   
42-at80-dies-shajarian-beacon-opposition-and-composer-maestro/iranian-iran-www.reuters.com/article/us 

.SU2T26idUSKBN  
43/w.mizanonline.com/fa/news/673038ww  

 .)به فارسی(

http://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/iran/docs/2020/nouveau-rapport-sur-laterrible-repression-de-novembre-2019/trampling-humanity-mass-arrests-disappearances-and-torturesince-irans-november-2019-protests-advance-embargoed-version.pdf
http://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/iran/docs/2020/nouveau-rapport-sur-laterrible-repression-de-novembre-2019/trampling-humanity-mass-arrests-disappearances-and-torturesince-irans-november-2019-protests-advance-embargoed-version.pdf
http://www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/iran/docs/2020/nouveau-rapport-sur-laterrible-repression-de-novembre-2019/trampling-humanity-mass-arrests-disappearances-and-torturesince-irans-november-2019-protests-advance-embargoed-version.pdf
http://www.reuters.com/article/us-iran-protests-idUSKCN24H31V
http://www.reuters.com/article/us-iran-maestro/iranian-composer-and-opposition-beacon-shajarian-dies-at80-idUSKBN26T2SU
http://www.reuters.com/article/us-iran-maestro/iranian-composer-and-opposition-beacon-shajarian-dies-at80-idUSKBN26T2SU
http://www.mizanonline.com/fa/news/673038/
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 بازجویی بازداشت، تحت بستگان دیگر همراه به عدالت، برای علنی درخواست علت به شد، كشته امنیتی نیروهای توسط 2019 مبرنوا اعتراضی

. شد آزاد وثیقه قرار با آن از پس و شد متهم ملی امنیتاخالل در م جر به وی ،شبازداشتپس از نخستین . است گرفته قرار مکرر تهدیدهای و

باره  در المللی بین تحقیقات خواستار دیگران و ملل سازمان بشر حقوق عالی كمیساریای به خطاب 2020 مه 29در  ای مهنا در بختیاری آقای

منوعیت م به اعتراض در ،2020 اوت  12 در .۴5شد منتقل بندرعباس در زندانی به و دستگیراو  ،2020 ژوئیه در. ۴۴شد 2019 نوامبر سركوب

 1 دردر مقابل مرجع تحقیق كننده،  حضور از پس بختیاری آقای كه داشت اظهار دولت .۴6كرد غذا اعتصاب خود بیمار مادر با تلفنی تماس

 برای عدالت خواهان خویشاوندان مرگ به تهدید جمله از اذیت، و آزار مشابه های گزارشباره  در همچنین. شد آزاد وثیقه قید با دسامبر

، نگرانی وجود شد سرنگون 2020 ژانویه 8 در اسالمی انقالب پاسداران سپاه توسط كه اوكراین المللی بین هواپیمایی 752 پرواز قربانیان

 .است حادثه از ناشی خسارات جبران موضوع و حقوقی های جنبه به پرداختندر حال  گفت و كرد انکار را بستگان اذیت و آزار دولت. ۴7دارد

 

 اطالعات به دسترسی و بیان آزادی

های  اعتراض در دولت چگونه است داده توضیح پیشتر او. است دور راه ارتباطات در مقامات مکرر اخالل نگران همچنان ویژه گزارشگر. 19

 اعتراض در. شد كشور داخل از اعتراض سركوب درباره اطالعات ارسال مانع و كرد اجرا راای  سابقه بی اینترنت ی و قطعخاموش 2019 نوامبر

 عالوه .۴8دادندخبر  اتاعتراضحل م در ارتباط قطع از اینترنت ناظران بود، شجریان آقای بزرگداشت به مربوط كه هایی آن و بهبهان اخیرهای 

به صورت دائمی  یوتیوب و فیسبوک توییتر، تلگرام،. دارد ادامه اجتماعی های رسانه هایپلتفرم  و ها سایت وب بر دولت آنالین سانسور این، بر

 آزادی حق نقض بیانگر ها برنامه و ها سایت وب شدن مسدود و اینترنت قطعی. نیستند دسترسی قابل زدن دور یابزارها بدون وبوده  مسدود

 .است ممنوع شرعی نظر از اینترنت در خصوصی حریم نقض كه كرده تأكیدمعظم  رهبر داشت اظهار دولت. است بیان

ر ب نگار روزنامه پنج ،2020 ژوئن در. استنگران  دولت توسط نویسندگان و اننگار روزنامهقرار دادن  هدف ادامه از همچنین ویژه گزارشگر. 20

 سردبیر صمیمی، كیوان ،2020 اوت 2۴ در. ۴9شدند محکوم حبس به 19-كووید و فساد مانند موضوعاتی گزارش به مربوط تهاماتاساس ا

معرفی زندان  به ملی امنیت اخالل در اتهام به حبس سال سه گذراندن برای كارگر، روز اتاعتراض از خبری پوششعلت  به فردا، ایران نشریه

 26 در .50شدند محکوم آغاز دوره زندان یا حبس بههای خود  گزارش به مربوط اتهامات به دیگر نگار روزنامه سه ،2020 سپتامبر در .شد

 باره در مطالبی انتشار جرم به ایران سندگاننوی انجمن سابق یا فعلی مدیره هیئت عضو سهاجرای احکام زندان چند ساله  ،2020 سپتامبر

افساد فی االرض " جرم به زم اهلل روح، 2020 ژوئن در .51شد آغاز 1990 دهه درنظام  دستور بهنچه ادعا شده چنا انجمن اعضای قتل و سانسور

                                                             
44.Pouya.pdf-Iran-UN-to-Letter-Bakhtiari-content/uploads/Manuchehr-https://iranhumanrights.org/wp   
45/25694-hranews/a/2020news.org/-www.hra    

 .)به فارسی(
46.526675www.radiozamaneh.com/   
47.1.5521377-crash-airlines-international-ukraine-752-flight-www.cbc.ca/news/politics/iran   
48;xyMkjXAZ-protests-regional-amid-iran-in-disrupted-tps://netblocks.org/reports/internetht  

.n38okW8Q-singershajarian-mourn-to-gather-thousands-as-iran-in-isruptedd-https://netblocks.org/reports/internet   
49./june-early-inces-iran-in-jail-to-sentenced-journalists-5-least-at/2020/06https://cpj.org/   
50;/iran-in-injail-years-4-than-more-to-sentenced-awardee-2020-cpj-mosaed-https://cpj.org/2020/09/mohammad 
;/case-protest-in2014-term-jail-year-5-3-begins-sabouri-nada-journalist-https://cpj.org/2020/09/iranian 
./term-jail-year7-begins-borojeni-sadeghi-khosrow-journalist-iranian/2020/09https://cpj.org/  

51./dissent-peaceful-for-prison-to-sent-writers-iranian-prominent/2020/10https://iranhumanrights.org/   

https://iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Manuchehr-Bakhtiari-Letter-to-UN-Iran-Pouya.pdf
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25694/
http://www.radiozamaneh.com/526675
http://www.cbc.ca/news/politics/iran-flight-752-ukraine-international-airlines-crash-1.5521377
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-iran-amid-regional-protests-xyMkjXAZ
https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-iran-as-thousands-gather-to-mourn-singershajarian-Q8okW38n
https://cpj.org/2020/06/at-least-5-journalists-sentenced-to-jail-in-iran-since-early-june/
https://cpj.org/2020/09/mohammad-mosaed-cpj-2020-awardee-sentenced-to-more-than-4-years-injail-in-iran/
https://cpj.org/2020/09/iranian-journalist-nada-sabouri-begins-3-5-year-jail-term-in2014-protest-case/
https://cpj.org/2020/09/iranian-journalist-khosrow-sadeghi-borojeni-begins-7year-jail-term/
https://iranhumanrights.org/2020/10/prominent-iranian-writers-sent-to-prison-for-peaceful-dissent/
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 در سپس و شدكشیده  عراق بهبا فریب  او كهگفته می شود . 52شد محکوم اعدام بهكشور  از خارج آمد نیوز در وبسایت در فعالیت علت به "

 .5۴شد پخش دولتی تلویزیون از وی اجباری اعتراف. 5۳بازگردانده شد ایران اسالمی جمهوری به اجبار به 2019 اكتبر

 

 كار حقوق

 كار حقوق فعاالن اذیت و زارآ به دادن پایان به را دولت اما ،تایید می كند را كار حقوق باره در اخیر مثبتاقدامات  از برخی ویژه گزارشگر. 21 

 و 202055 اوت  5 در ای جلسه در جمله از تپه، هفت صنعت و كشت شركت به مربوط مسائلبه  مسووالن بیشترتوجه او . كند می تشویق

باعث  ،اوت  5 جلسه در كارگران نمایندگان توسطمسائل مطرح شده . را تشویق می كند شده، بازداشت فعاالن از برخی بخشودگی گزارش

در  ركتش سازی خصوصی از پس كه نشده پرداخت دستمزدهایباره در  جمله از ،شده بود 2020در ژوئن  اعتراضاتروشن شدن مجدد آتش 

 نماینده و ،57نجاتی علی و خنیفر محمد بخشی، اسماعیل تپه، هفت كارگران آزادی و بخشودگی گزارش. 56بود مقدار آن افزایش یافته 2016

 دستگیر 2020 ژوئیه تظاهرات در تپه هفت كارگر چهار و نگار روزنامه یک. است مثبترویدادی  ، 58حبیبی محمد لمستق معلمان صنف

 علیه علنی های پرونده در اتهاماتبررسی  كه كرد ادعا دولت .60كرد اخراج 2020 آوریل در را حبیبی آقای ،پرورش و آموزش وزارت و ،59شدند

 .بود كرده بازنشستگی تقاضای حبیبی آقای كه این واست  اولیه مراحل در اتینج آقای وخنیفر  آقای بخشی، آقای

 چند ،اخیر های ماه در. است كرده محدود اقتصادی ركود زمان در مذاكره برایرا  كارگران توانایی مستقل صنفی های اتحادیه فقدان. 22

شد كه  گزارش ،2020 ژوئن در. همراه بود كنندگان اعتصاب یهعلافراطی  اقدامات گزارشكه با  61گرفت صورت مختلف های بخش در اعتصاب

 كه حالی در، كرد بازداشت كوتاه یمدتبرای  رادر اعتراض  كننده شركت 11 و كرد متوقف 62مشهد در را پرستاران اعتراض خشونت با پلیس

                                                             
52.death-to-zam-ruhollah-journalist-sentences-iran/30jun//2020/www.theguardian.com/world   
53./4301www.iranhr.net/en/articles/   
54-as-deathpenalty-of-use-increasing-amid-executed-kurds-two-www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran 
./repression-of-weapon  

55950367-newswww.ilna.news/fa/tiny/  

 .)به فارسی(
56-workerslarger-for-win-minor-factory-sugar-tappeh-haft-at-https://iranhumanrights.org/2020/09/showdown  
./unchecked-left-abuses  

57prisonniers-700-3-plus-gr%C3%A2ce-mesure-iran-orient/20200524-www.rfi.fr/fr/moyen   

www.mizanonline.com/fa/news/623360 

 )به فرانسوی(؛
/prison-to-back-goes-pardon-for-beg-to-refuses-sepidehqoliyan/2020/06https://iranhumanrights.org/؛ 

 )به فارسی(.
58/27423-news.org/2020/hranews/a-www.hra   

 )به فارسی(؛
./038673www.mizanonline.com/fa/news/    

59,/https://en.radiozamaneh.com/labor  

 12، صفحه 2020جوالی -گزارش ژوئن 
60,/https://en.radiozamaneh.com/labor  

 16، صفحه 2020مه -گزارش آوریل
61,/https://en.radiozamaneh.com/labor  

 15تا  10، صفحه های 2020سپتامبر -گزارش اوت
 .10همان منبع، صفحه  62

http://www.theguardian.com/world/2020/jun/30/iran-sentences-journalist-ruhollah-zam-to-death
http://www.iranhr.net/en/articles/4301/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-deathpenalty-as-weapon-of-repression/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/07/iran-two-kurds-executed-amid-increasing-use-of-deathpenalty-as-weapon-of-repression/
http://www.ilna.news/fa/tiny/news-950367
https://iranhumanrights.org/2020/09/showdown-at-haft-tappeh-sugar-factory-minor-win-for-workerslarger-abuses-left-unchecked/
https://iranhumanrights.org/2020/09/showdown-at-haft-tappeh-sugar-factory-minor-win-for-workerslarger-abuses-left-unchecked/
http://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20200524-iran-mesure-gr%C3%A2ce-plus-3-700-prisonniers
http://www.mizanonline.com/fa/news/623360
https://iranhumanrights.org/2020/06/sepidehqoliyan-refuses-to-beg-for-pardon-goes-back-to-prison/؛
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27423/
http://www.mizanonline.com/fa/news/673038/
https://en.radiozamaneh.com/labor/
https://en.radiozamaneh.com/labor/
https://en.radiozamaneh.com/labor/
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 شد، برگزار 2018 در كه سازی خصوصی تاعتراضا در مشاركت علت به شمالی خراسان معلمان اتحادیه عضو هفت شالق و زندان مجازات

 .بودانجام داده  اصالحی های تالش جانبه سه گفتگوهای تقویت و كارگری های انجمن بهبود و ارتقا برایدولت اظهار داشت كه . 6۳تایید شد 

 2020 ژوئن 21 در وثیقه، قرار اب آزادی از پس ،تپه هفت حقوق كارگران حامی قلیان، سپیده. زندانی می شوند همچنان كار حقوق فعاالن. 2۳

. آن رسیدگی شود شود تا به درخواست باید عفو كه داشت اظهار دولت .6۴ه بودكرد خودداری عفو درخواست از زیرا ،بازگردانده شد زندان به

 2020 اوت  در نظر تجدید گاهداد در كه زندان ماه 1۳ جدید حکم دریافت از پس ایران، كارگران آزاد اتحادیهان رهبراز  ییک زاده، عظیم جعفر

 پزشکیدرمان  از ،هشدمبتال  19-كوویدبه  ،هگرفت قرار حمله هدف دیگر زندانیان توسط زمان آن از او .65به سر می برد زندان در  شد، تأیید

او  و است خوب وا یعموم سالمت كه كرد ادعا دولت .66استزندانی شده  انفرادی سلول در وشده  منتقل ی مختلفها زندانبه  ،هشد محروم

 اتهامات به ساله پنج مجازات گذراندن از پس ایران، معلمان صنفی انجمن عضو عبدی، اسماعیلقرار بود . است كرده انکار را حمله ادعای

 سال 10 مقامات حال، این با. 67آزاد شود 2020 نوامبر در پرورش، و آموزش و معلمان حقوق از حمایترای ب ملی امنیتاخالل در  خودسرانه

 برای و شد مبتال 1969-كووید به عبدی آقای كه شود می گفته .68بوداو  كار حقوق فعالیت به مربوط كه كردند احیا او علیه را تعلیقی حبس

 خاص مشکل هیچ و كرده معاینه رااو  زنداندرمانگاه  پزشک اخیراً كه كرد ادعا دولت. مناسبی دریافت نمی كند درمانمشکالت سالمتش  سایر

 .است نکرده گزارش را یسالمت

 

 ها ج. اقلیت

قلیت  مذهبی و قومی های ا

 اجباری شدن ناپدید و اعدام گزارش از ویافته  ادامه مذهبی و قومی های اقلیت علیه تبعیض كه است نگران شدت به ویژه گزارشگر. 2۴

 و مدارکبا وجود نبود  كه را كردیفرد  پور، عبداهلل ایتهد ایرانی مقامات ،2020 مه 11 در. است نگران قومی های اقلیت سیاسی زندانیان

ه شد محکوم اعدام به شکنجه، از ناشی اعترافات از پس و حکومت علیه سالح گرفتن دست به ییادعا اتهام به وی محکومیتحاكی از  مستندات

 انکار ها هفته را وی اعدام مقامات. شد ناپدید ت اجباریبه صور نامعلوم مکانی به مه 9 در انتقال از پس وی. ، به طور مخفیانه اعدام كردندبود

دولت اعتراف او تحت شکنجه را تکذیب و ادعا كرد شواهد دیگر . 70گرفت قرار دسترس در 2020 ژوئن 2۴ دروی  مرگ گواهی كه این تا كردند

 ملی امنیتاخالل در  اتهامات به اعدام خطر معرض در كردهای وعرب های اهوازی  از مشابهی های گزارشاز صدور حکم وی حمایت می كرد. 

 مرزی امنیتی نیروهای توسطافراطی  زور از استفاده باره درها  نگرانی همچنان. 71دریافت گردید شکنجهادعای  و عادالنهنا محاكمهبا وجود 

                                                             
63,/https://en.radiozamaneh.com/labor  

 1۴تا  1۳ صفحه های، 2020جوالی -گزارش ژوئن
64./prison-to-back-goes-pardon-for-beg-to-refuses-qoliyan-sepideh/2020/06https://iranhumanrights.org/   
65-behind-keephim-to-upheld-leader-labor-imprisoned-against-conviction-https://iranhumanrights.org/2020/08/new 

./bars  
66-him-tokeep-upheld-leader-labour-imprisoned-against-conviction-https://iranhumanrights.org/2020/08/new 

;/bars-behind 
,/https://en.radiozamaneh.com/labor  

 19تا  18 صفحه های، 2020سپتامبر -گزارش اوت
67./bars-thembehind-keep-to-prisoners-political-at-thrown-charges-new-iran/92020/0https://iranhumanrights.org/   
68www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/ua  

.iran_abdi_and_azimzadeh_ 130820_eng_intl.pdf_ 
69./alarmingrate-at-19-covid-contracting-iran-in-prisoners-political/2020/08https://iranhumanrights.org/   
70.26036www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=   
71.25281esultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=https://spcommreports.ohchr.org/TMR   

https://en.radiozamaneh.com/labor/
https://iranhumanrights.org/2020/06/sepideh-qoliyan-refuses-to-beg-for-pardon-goes-back-to-prison/
https://iranhumanrights.org/2020/08/new-conviction-against-imprisoned-labor-leader-upheld-to-keephim-behind-bars/
https://iranhumanrights.org/2020/08/new-conviction-against-imprisoned-labor-leader-upheld-to-keephim-behind-bars/
https://iranhumanrights.org/2020/08/new-conviction-against-imprisoned-labour-leader-upheld-tokeep-him-behind-bars/
https://iranhumanrights.org/2020/08/new-conviction-against-imprisoned-labour-leader-upheld-tokeep-him-behind-bars/
https://en.radiozamaneh.com/labor/
https://iranhumanrights.org/2020/09/iran-new-charges-thrown-at-political-prisoners-to-keep-thembehind-bars/
http://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/ua
https://iranhumanrights.org/2020/08/political-prisoners-in-iran-contracting-covid-19-at-alarmingrate/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26036
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25281
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نفر از  ۴۴ شدن كشته به منجر امنیتی نیروهای توسط تیراندازی كه است شده گزارش. دارد وجودهمچنان ( كولبران) كرد مرزیباربران  علیه

 هدف را یكولبران و خطرناک قاچاقچیان فقط مرزبانان توسط تیراندازی كه كرد ادعا دولت .72شد 2020 سپتامبر 28 تا ژانویه 1 از كولبران

 . كنند می كار غیرقانونی صورت به كه گرفته

 دیوان ،2020 ژوئیه در. است مداوم نگرانی اعتقاداتشان یا زبان فرهنگ،ه از استفاد علت به مذهبی و قومی های اقلیتاعضای  شدن زندانی. 25

 ملی امنیت نادرست اتهامات به را آذربایجانی ترک فعال لسانی، عباس علیه زندان سال 15 مجازات به قضایی رسیدگی درخواست كشور عالی

اخالل  اتهام به حبس سال 10 به سنندج انقالب دادگاه توسط دالنهناعا محاكمه از پس 2020 ژوئیه 12 در محمدی زارا كرد معلم .7۳كرد رد

 لیزا ،2020 اوت  15 در. است نظر تجدیددست او در  حکم و داشت عادالنه دادرسی او كه كرد ادعا دولت .7۴شد محکوم ملی امنیتدر 

 محکومیتحکم  ،قبلی تبرئه از پس عالی یوان د. شد فرستادهبه زندان  "بهائی دین تعلیم"برای  حبس ماه هفت شروع برای و دستگیر تبیانیان

به عنوان مرخصی پایان  وی كه شد متذكر اما كرد تأیید را وی محکومیت و حکم دولت. ابقا كرده بود دادرسی روند ازآگاه ساختن وی  بدون را

 بازداشت در دراویش از بسیاری ،75شود می الاستقب 2020 نوامبر 10 در گنابادی درویش 25 بخشش از كه حالی در. بود شده آزاددوره حبس 

 . برند می سر به

 اهواز،در  ییروستا به امنیتی نیروهای ،2020 اوت  26 در. است قومی اقلیت مناطق در اجباری اخراج های گزارش نگران ویژه گزارشگر. 26

 و كردند شلیک آور اشک گاز كردند، مقاومت ها انهخ تخریب و زمین مصادره برابر در كه ساكنانیسوی  به و بردند یورش ،خوزستان استان

 توسط تخریب دستور. شدند آزاد وثیقه قرار با آنان از نفر 60 شود می گفته كه شدند دستگیر نفر 1۳0 كم دست. شدندآنان مجروحیت  باعث

 اظهار و كرد انکار را ها دستگیری دولت .76دش صادر ،ساكنان سوی از مالکیت مدارک ارائه وجود با ،ییروستا خانه ۳00 حدود برای قوه قضائیه

 و آور اشک گاز از استفادهدولت . كردند اجرا است، زمین مالکادعا می كند كه  را مستضعفان بنیاد وقحق ،امنیتی نیروهای كه داشت

 در 2020 مه 19 درود ش خود خانهمانع تخریب  داشت قصد كه حالی در پناهی آسیه كه شود می گفته. كرد تأیید را "جزئی"مجروحیت 

 مقصربه صورت ناقص  پناهی خانم "عمد شبه قتل" علت به شهردار معاون كه داشت اظهار دولت. شد كشته امنیتی مقامات توسط كرمانشاه

 به دست بهائیان علیه علتی هیچ بدون امنیتی مأمور 100 از بیش ،2020 نوامبر 22 در .است شده محکومماه زندان  10به  و شده شناخته

 امالک غیرقانونی توقیف به منجر امر این كه رود می آن بیم .77كردند مصادرهاموال را  واسناد شده  خواستار ها گزارش رب بناو  بردند، یورش

 .78شود انیبهائ به متعلق

 

                                                             
72,/2020-report-ge.org/sd/annual-https://kmmk  

 .1۳صفحه 
73.ENGLISH.pdf1331302020w.amnesty.org/download/Documents/MDEww   
74,https://iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf  

 .۳0صفحه 
75 /www.mizanonline.com/fa/news/673038  

 )به فارسی(.
/27419-news.org/2020/hranews/a-www.hra  

 )به فارسی(.
76//tnews.ir/news/e20e171853876.htmlhttp:   

  )به فارسی(. 
77-bahais-violationsagainst-rights-human-increase-alarming-ndicatei-iran-across-raids-www.bic.org/news/home  
.community-international-bahai-says  

78-bahais-violationsagainst-rights-human-increase-alarming-indicate-iran-across-raids-www.bic.org/news/home  

.community-international-bahai-says  

https://kmmk-ge.org/sd/annual-report-2020/
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1331302020ENGLISH.pdf
https://iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf
http://www.mizanonline.com/fa/news/673038/
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-27419/
http://tnews.ir/news/e20e171853876.html
http://www.bic.org/news/home-raids-across-iran-indicate-alarming-increase-human-rights-violationsagainst-bahais-says-bahai-international-community
http://www.bic.org/news/home-raids-across-iran-indicate-alarming-increase-human-rights-violationsagainst-bahais-says-bahai-international-community
http://www.bic.org/news/home-raids-across-iran-indicate-alarming-increase-human-rights-violationsagainst-bahais-says-bahai-international-community
http://www.bic.org/news/home-raids-across-iran-indicate-alarming-increase-human-rights-violationsagainst-bahais-says-bahai-international-community
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 ها تراجنسیتی و دوجنسگرایان ،و مرد زن انهمجنسگرای

 و بشر حقوق نقض كنند، می معرفی تراجنسیتی دوجنسگرا و ،و مرد رای زنهمجنسگ را خود كه افرادی است متاسف ویژه گزارشگر. 27

 می ، توصیف"بیمار" و "غیرانسان" برچسب جمله از انگیز، نفرت عبارتی با را این جامعه ارشد، مقامات. كنند می تجربه را گسترده تبعیض

 .79كنند

 ودین  به وابسته آناعمال  كه در حالی ایران، اسالمی جمهوری در همجنسافراد  بین توافقی جنسی فعالیت برای تواند می اعدام مجازات. 28

 شالق همجنس افراد بین "شهوت روی از لمس وبوسیدن " مجازات .، اجرا شوداست( فعال یا منفعالنه) عمل ماهیت و درگیر افراد تأهل وضع

جرح  و ضرب شکنجه، از استفادهدر  جمله از راشخصی  و لتیدو افراد توسط خشونتاجرای  ،بین همجنساناعمال توافقی  انگاری جرم .80است

 و آزار با ها تراجنسیتی و هادوجنسگرا ،و مرد زن انهمجنسگرای. 81 مشروعیت می بخشد  و افراد خودسر  انتظامی نیروهایتوسط  تجاوز و

خشونت و  شامل تبعیض و خشونت دیگر نواعا .82شوند می محروم عادالنه محاكمه حق از دستگیری صورت در و شوند می روبرومداوم  اذیت

. نمی شوند گزارش عموما  اقدامات این ،اذیت و آزار از قربانیان ترس علت به .8۳است كار محل و آموزشی ساتوسم در قلدری وآزار خانگی 

 داشته فعالیت آنان وقحق مورد در عمومی آگاهی افزایش در كهمدعی شد  وكرد  برجستهرا  تراجنسیتی اشخاص شناختن رسمیت به دولت

 .است

و  زن انهمجنسگرای به. می گیرد قرارو مرد همجنسگرایان زن راه  سر بر بهداشتی های نظام مراقبت به دسترسی در توجهی قابل موانع. 29

 هویت اختالل اًاصطالح دهنده نشانان همجنسگرایش آنان به  یا جنسیتی انطباق عدم كه شود می توصیه اغلب تراجنسیتی ودوجنسگرا  ،مرد

 خدمات در محدودیتی هیچ كه كرد ادعادولت . 8۴داردنیاز  "جنسیت تغییر جراحی یا" جبرانیمداوای  بهآن  "درمان"  كه است جنسیتی

همجنسگرای  كودكان كه استهایی  گزارش نگران همچنین ویژه گزارشگر. شود می انجام رضایت با درمان گونه هر و ندارد وجود پزشکی

 گیرند می قرار قوی روانگردان داروهای و ها هورمون تجویز و الکتریکی شوک تحت تراجنسیتی ودوجنسگرا  ،مذكرمونث و 

(CRC/C/IRN/CO/3-4 ، 5۴-5۳ بندهای) .تعهدات و است تحقیرآمیز و غیرانسانی بیرحمانه، برخورد و شکنجهمثابه  به ها شیوه این 

 .كند می نقض كودک حقوق كنوانسیون و سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاقتحت  را دولت

 

 

                                                             
 2۴0-2۳۳قانون مجازات اسالمی، مواد  79
80,https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianReport.pdf   

 pp. 3 and 25;  
chr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRN/INT_CCPR_NGO_IRN_4231 7https://tbinternet.oh 

_E.pdf, p. 14.   
81,port.pdfhttps://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianRe   

 pp. 14–17;  
, https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightTransReport.pdf 

pp. 31–32. 
82,https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianReport.pdf    

 pp. 14–17; 
, international.org/sites/default/files/OutRightTransReport.pdfhttps://outright  

pp. 31–32. 
83_PR_NGO_IRN_42317https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRN/INT_CC   

E.pdf, p. 14;  
.https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianReport.pdf  

84,ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2019.pdf  

p. 441. 

https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianReport.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRN/INT_CCPR_NGO_IRN_4231%207
https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianReport.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightTransReport.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianReport.pdf
https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightTransReport.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRN/INT_CCPR_NGO_IRN_42317_
https://outrightinternational.org/sites/default/files/OutRightLesbianReport.pdf
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 ها میو تحر یبحران اقتصاد ریتأث .د

، دولت 2020 هیدر فور 19-كووید وعیها بر وضع حقوق بشر نگران است. از زمان شروع ش میو تحر یبحران اقتصاد ریاز تأث ژهی. گزارشگر و۳0

كالن و اقتصاد  یبهداشت یمراقبت ها یمل نظام فیضعتعلت به ها از آن  یبخش كه ،استبوده روبرو  روسیدر مهار و یبا مشکالت قابل توجه

خود  یرشد اقتصاد ینیب شیپول پ یالملل نیاست. صندوق ب 2018ایاالت متحده از توسط وضع شده  یها میتحرتجمیع شده اثر تحت كشور 

مهاجر  ونیلیم 2تا  ونیلیم 1.5لت متذكر شد كه از حدود دو .85دادتقلیل  ی در تولید ناخالص داخلیدرصد 5كاهش به كشور  نیا یرا برا

 باًیتقربرای ، یریهمه گ یكند و در ط یم یبانیپشت 19-كوویدو معالجه مربوط به  شیو آزما گانیرا هیاول یبا خدمات بهداشتغیر قانونی افغان 

  است.راهم كرده فرا  مارستانیدر بشدن  یبسترمربوط به و خدمات  یپزشکه معاینپناهنده  ونیلیم 1

در میان باالترین ها  2020دسامبر  1جانباخته تا  ۴8،628با كه  ،با توجه به نرخ مرگ و میر كشور ،عملکرد دولت در مقابله با همه گیری. ۳1

باعث  88توسط مسئوالن 19-آمار اعالم شده مربوط به كوویددر تناقض . 87استمواجه شده  یانتقادات داخل با ،86استبوده در سطح جهان 

ثبت  یمل نكه سازما یدر حال .90ه استشد تیو شفاف قیگزارش دقنبود  بارهدر ، 89بهداشتحوزه كارشناسان ایجاد نگرانی، از جمله میان 

 ی، آمار رسمدهد ینشان م 2019نسبت به مدت مشابه در  2020سپتامبر  21ژوئن تا  21 را بین بیشتر ریمرگ و م ۳6،85۳كشور احوال 

 2.2تا  1.5تواند  یم ریو مرگ و مابتال موارد  یبهداشت اظهار داشت كه تعداد واقع ریاست. معاون وزنفر  1۴،855بازه زمانی  نیادر  19-كووید

ال وس ریبحران سالمت را ز زمینهدولت در  تیریكه مد ی. گزارش شده است كه كارشناسان بهداشت91باشد یرسم یها زارشاز گ شتریبرابر ب

 19-كوویدباره در  حیاطالعات صحدرباره نبود را  ییها ینگران رانیمجلس ا ندگانینما. 92نده امواجه شد یبركنار ای یقانون گردیبردند با پ یم

 .9۳مطرح كرده اند

با . کرده استرا محدود ن 19-كوویدمرتبط با  ریكاهش مرگ و م ایتوسط دولت انتقال اتخاذ شده  یعموم یو اجتماع ی. اقدامات بهداشت۳2

 یها تیمحدودتنها ، كاملاجرای قرنطینه از جمله  9۴از سپتامبر دتریاقدامات شداتخاذ  یبرای كشور مکرر مقامات بهداشت یدرخواستهاوجود 

، از جمله اوت اجتماعات گسترده در ماه  یعواقب برگزار بارهكشور در  یپزشک ی، انجمن ها 2020 هیژوئ ۳0 دراعمال شده است. نسبی 

توصیه های بر خالف  یاجتماعات عمومبرای برگزاری اجازه صدور  می، هشدار دادند. تصمیمذهب یها نییو آ 95هانشگاه دا یورودهای آزمون 

                                                             
85.www.imf.org/en/Countries/IRN   
86..who.int/table19https://covid   
87.19-COVID-from-die-Iranians-more-382-Some/84131247https://en.irna.ir/news/   
88;coverup-coronavirus-llegesa-qom-irans-from-www.aljazeera.com/news/2020/2/25/legislator  

.coronavirusspreads-as-struggles-iran-disaster-absolute-an/03mar//2020www.theguardian.com/world/     
89.SW2561idUSKCN-newspaper-iran-coronavirus-health-https://fr.reuters.com/article/us   
90./reporting-19-covid-over-newspaper-economic-down-shuts-iran/2020/08https://cpj.org/   
91.toll.html-death-coronavirus-haririchi-iraj-official-iran/2020/10e/originals/monitor.com/puls-www.al   
92 /www.tabnakardebil.ir/fa/news/838317  

 .)به فارسی(
93/ir/fa/news/103362http://modara.  

 .)به فارسی(
94/https://etemadonline.com/content/435227   

 .)به فارسی(
www.mizanonline.com/002p58 

 ;)به فارسی(
.nolockdown-but-restrictions-19-covid-nationwide-imposes-iran/2020/11/21www.aljazeera.com/news/  

95 hahrionline.ir/x6zbYhttps://hams   

 )به فارسی(. 

http://www.imf.org/en/Countries/IRN
https://covid19.who.int/table
https://en.irna.ir/news/84131247/Some-382-more-Iranians-die-from-COVID-19
http://www.aljazeera.com/news/2020/2/25/legislator-from-irans-qom-alleges-coronavirus-coverup
http://www.theguardian.com/world/2020/mar/03/an-absolute-disaster-iran-struggles-as-coronavirusspreads
https://fr.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-newspaper-idUSKCN2561SW
https://cpj.org/2020/08/iran-shuts-down-economic-newspaper-over-covid-19-reporting/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/iran-official-iraj-haririchi-coronavirus-death-toll.html
http://www.tabnakardebil.ir/fa/news/838317/
http://modara.ir/fa/news/103362/
https://etemadonline.com/content/435227/
http://www.mizanonline.com/002p58
http://www.aljazeera.com/news/2020/11/21/iran-imposes-nationwide-covid-19-restrictions-but-nolockdown
https://hamshahrionline.ir/x6zbY
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 قهیاعالم كرد كه هر سه دق یدولت ونیزی، تلو2020اكتبر  28داده است. در  شیرا افزا یریشگیقابل پ ریمرگ و ممیزان احتماالً ،  96یتخصص

   .97داده استجان خود را از دست  19-كوویدبه علت  انریا یاسالم ینفر در جمهور کی

ی ریجلوگ و اعتراض یاقتصاد یاز فروپاشتا است مصمم  یبهداشت عموم دیشد ریبر عدم استفاده از تداب یخود مبن می. دولت بر تصم۳۳

شناخته شده  تیحقوق به رسمپیشرونده  تحقق یبراخود  استفاده از حداكثر منابع موجودلزوم در را  شتعهدحکومت  به ژهیگزارشگر و. 98كند

دالر از صندوق  اردیلیم 1.1، دولت ((. در پاسخ به بحران1) 2كند )ماده  یم یادآوری یو فرهنگ ی، اجتماعیحقوق اقتصاد یالملل نیب ثاقیدر م

 عیتوز 2020در ژوئن  ریپذ بیآس یخانوارها بینرا  ینقدهای  ارانهی، خود یبرنامه محرک اقتصاد قیاز طردولت  .99برداشت كرد یتوسعه مل

 ،با این حال. 101 اختصاص داد دهید بیآس به كسب و كارها و خانوارهایوام پرداخت خود را به  یناخالص داخل دیدرصد از تول ۴/۴و  100كرد

است. دولت  یررسدر دست ب 19102-كوویدبه بحران  ییپاسخگو یپول برا یالملل نیب دوقدرخواست شده از صن یدالر اردیلیم 5ضروری وام 

 متحده درخواست وام را مسدود كرده است. االتیكرد كه اتاكید 

 یها ینگران (،A/75/287) بر بخش بهداشت داشته است ینامطلوب ریتأث یبانک یها تیها و محدود میتحر نکهیا بارهدر ژهی. گزارشگر و۳۴

 29تا با ابن وجود، . 10۳دارد  ركلیدب، با شده است دیده یریهمه گاز آغاز كه  یو پزشک ییكمبود اقالم دارو در زمینه از جمله مشتركی 

 صیتخص نیدولت اظهار داشت كه ا .10۴بود كرده افتیرا در افتهی صیدالر تخص اردیلیم 1.1 از درصد 27 نها، بخش بهداشت ت2020سپتامبر 

و با  یاضاف یها فتیو در ش 105دنه انکرد افتیدر ها دستمزد ماهبرای بهداشت و درمان بخش شود. كاركنان  یمانجام  یبه صورت مرحله ا

در اثر  یبهداشتبخش مراقبت های ، پرستار و كارگر پزشک ۳00از  شی، ب2020نوامبر  7 تا. 106ندكرد یممحدود كار  یحفاظت زاتیتجه

                                                             
  همان منبع 96

97-minutesspeaker-three-every-death-19-covid-reports-ran/irani-coronavirus-health-www.reuters.com/article/us  
.KZ1D27idUSKBN-positive-tests  

98;269811&title=3.html?catid=269811www.irandaily.ir/News/     
-to-wakes-onweddings-ban-for-calls-president-rouhani/irans-iran-coronavirus-health-https://fr.reuters.com/article/us
.5F0C24idUSKCN-spread-virus-thal  

99-fund-irannational-from-lionbil-1-using-authorizes-www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/07/2238296/leader 
.fight-coronavirus-for  

100/www.irna.ir/news/83718476  
 )به فارسی(.

101.19-COVID-to-Responses-Policy/19covid-and-imf/www.imf.org/en/Topics   
102-tobattle-imf-from-anlo-billion-5-for-applies-www.tasnimnews.com/en/news/2020/03/12/2221922/iran 

.coronavirus  
103-stopcoronavirus-iran-elph-to-enough-not-relief-www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/21/2248171/sanctions 

;nephew-richard 
 /www.isna.ir/news/98050703466  

 )به فارسی(؛
;intl/index.html-shortages-medical-.cnn.com/2019/02/22/middleeast/iranhttps://edition   

;sanctions.html-www.nytimes.com/2018/11/11/world/middleeast/iran  
-onirans-ussanctions-of-markets/93564/impact-and-business-https://financialtribune.com/articles/economy 
;sector-healthcare 

/www.irna.ir/news/83236255  

 )به فارسی(.
104/www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/2359073   

 .)به فارسی(
105;com/xSbqHwww.mehrnews.   

934461-www.ilna.news/fa/tiny/news  
 )هر دو به فارسی(.

106/www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/2359073   

http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-reports-covid-19-death-every-three-minutesspeaker-tests-positive-idUSKBN27D1KZ
http://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran/iran-reports-covid-19-death-every-three-minutesspeaker-tests-positive-idUSKBN27D1KZ
http://www.irandaily.ir/News/269811.html?catid=3&title=269811
https://fr.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-rouhani/irans-president-calls-for-ban-onweddings-wakes-to-halt-virus-spread-idUSKCN24C0F5
https://fr.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-rouhani/irans-president-calls-for-ban-onweddings-wakes-to-halt-virus-spread-idUSKCN24C0F5
http://www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/07/2238296/leader-authorizes-using-1-billion-from-irannational-fund-for-coronavirus-fight
http://www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/07/2238296/leader-authorizes-using-1-billion-from-irannational-fund-for-coronavirus-fight
http://www.irna.ir/news/83718476/
http://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
http://www.tasnimnews.com/en/news/2020/03/12/2221922/iran-applies-for-5-billion-loan-from-imf-tobattle-coronavirus
http://www.tasnimnews.com/en/news/2020/03/12/2221922/iran-applies-for-5-billion-loan-from-imf-tobattle-coronavirus
http://www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/21/2248171/sanctions-relief-not-enough-to-help-iran-stopcoronavirus-richard-nephew
http://www.tasnimnews.com/en/news/2020/04/21/2248171/sanctions-relief-not-enough-to-help-iran-stopcoronavirus-richard-nephew
http://www.isna.ir/news/98050703466/
https://edition.cnn.com/2019/02/22/middleeast/iran-medical-shortages-intl/index.html
http://www.nytimes.com/2018/11/11/world/middleeast/iran-sanctions.html
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/93564/impact-of-ussanctions-onirans-healthcare-sector
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/93564/impact-of-ussanctions-onirans-healthcare-sector
http://www.irna.ir/news/83236255/
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/2359073/
http://www.mehrnews.com/xSbqH
http://www.ilna.news/fa/tiny/news-934461
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/08/2359073/
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كشور را  یدسترس ها میتحر .107بودند دهیخود رس تیبه حداكثر ظرف ها مارستانیاز ب یاریو بس ندجان خود را از دست داد 19-كووید یماریب

اختالل منجر به  نی. ا108كرده است محدودبرای تولید داخلی این محصوالت  ازیمورد ن هیاول ادو مو یپزشکاقالم  دیخر یخود برا یارز ریبه ذخا

كه در خارج از كشور  ییروها. داداده است قرار ریحق سالمت را تحت تأثو  109شده خرید آن مالی  نبود توانو دارو كمبود مانند  یمسائلبروز 

، یابتید ماریب ونیلیم ۴.5 باًیگزارش شده است كه تقر. 110دهستن ابی، كمندازینمورد نادر  ایبیماری های مهلک درمان  یبراتولید می شوند و 

 .قرار گرفته اند نیكمبود انسولتحت تاثیر ، دارند ازیروزانه نتزریق به  آناننفر از  600،000كه 

محدود به  ی، دسترسدهیچیپ و مقرراتی ی. روند نظارتكرده اندفراهم را  یكمک محدود 111هستندبرقرار  ای كه بشردوستانه یها تی. معاف۳5

 یپزشک محصوالتو  ییمواد غذااقالمی مانند  از تجارتمجموعا  112یمحتاطانه بخش خصوص کردی، كمبود ارز و روتحریم نشده یبانکدار

 یعموم یمجوزهادریافت  طیواجد شرا 19-كوویدمبارزه با  یبرا شازیمورد ن زاتیاز تجه یداشت كه برخاظهار  ت. دولكرده اندجلوگیری 

 یرانیبانک ا 18ها بر  میتحرتحمیل ، به خصوص از زمان یبانک یكانال ها افتنی، یعموم ای ژهیو یموارد مجاز تحت مجوزهابرای ، و 11۳نبودند

از  تیابزار حما قیاز جمله از طر ،را نیگزیجا یمال یها تالش كرده اند كانال ها لتدو .11۴115استچالش یک همچنان 2020اكتبر  8در 

 2019در مارس  ترتیبه ب ،سیكانال ها از زمان تأساین كنند.  جادیا ،سیو توافق نامه تجارت بشردوستانه سوئ 116)اینستکس(  یمبادالت تجار

متحده، همراه با  االتیا یوزارت خزانه دارتوسط مطالبه شده الزم  اهتمام. 117تکمیل كرده اند معامله را کیفقط  کی، هر 2020 هیو ژانو

 .118برد یسوال م ریز یریهمه گ یطدر  ازیمورد ن یو قابل اعتماد اقالم پزشک عیسر هایدیخرانجام  یكانال ها را برا یی، تواناینگیبحران نقد

كاهش  یبرارا  121ژهیو رویه های  دهدارنو چند  120سازمان ملل متحدبشر  حقوق یعال یایساریكم ،119ركلیدب درخواست های ژهیگزارشگر و

 .می كند تکرار از حق بهداشت تیو حما یریهمه گ، تقویت عملکرد دولت در قبال ها میتحر

                                                                                                                                                                                                    
 )به فارسی(.

107/www.isna.ir/news/99081409236  

 )به فارسی(.
108.lydomestical-needs-it-medicines-of-97-producing-https://ifpnews.com/iran    
109.humanitariantrade-cripple-to-sanctions-iran-weighing-us/2020/9/30www.bourseandbazaar.com/articles/      
110/www.mehrnews.com/news/4688345  

 )به فارسی(.
111./3-media-the-to-www.state.gov/remarks    
112.Action.pdf-Humanitarian-and-_Sanctions2019/06/1906content/uploads/-www.ipinst.org/wp    
113;ministryrequirements-health-Iranian-of-list-publishes-.com/news/156654/Zarifhttps://en.mehrnews   

..pdf8center/sanctions/Programs/Documents/gtsr_gl-www.treasury.gov/resource   
114.problem.html-coronavirus-iran-sanctions-us-200331www.mofo.com/resources/insights/   
115.1147releases/sm-https://home.treasury.gov/news/press   
116-federicamogherini-president-representativevice-high-57475/statementhttps://eeas.europa.eu/delegations/japan/ 

.instexinstrument_en-creation  
117;744transaction/2329-amt.de/en/newsroom/news/instex-www.auswaertiges  

;20-mar-briefing31-press-the-from-a-q-instex-files/iran/news/article/iran-www.diplomatie.gouv.fr/en/country 
.890releases/sm-https://home.treasury.gov/news/press  

118-swiss-usetouted-to-fails-admin-trump-virus-faces-iran-www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/as 

./exports-medical-ease-to-channel  
119;it-fight-plan-time-war-needs-rus/warwww.un.org/en/coronavi  

-g-general-secretary-the-letter-tscorresponden-24/note-03-www.un.org/sg/en/content/sg/notecorrespondents/2020

.members-20  
120.&LangID=E25744www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=   
121;www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E  

;nts/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26393&LangID=Ewww.ohchr.org/EN/NewsEve 
;www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E 

.&LangID=E26155www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=  

http://www.isna.ir/news/99081409236/
https://ifpnews.com/iran-producing-97-of-medicines-it-needs-domestically
http://www.bourseandbazaar.com/articles/2020/9/30/us-weighing-iran-sanctions-to-cripple-humanitariantrade
http://www.mehrnews.com/news/4688345/
http://www.state.gov/remarks-to-the-media-3/
http://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/06/1906_Sanctions-and-Humanitarian-Action.pdf
https://en.mehrnews.com/news/156654/Zarif-publishes-list-of-Iranian-health-ministryrequirements
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/gtsr_gl8.pdf
http://www.mofo.com/resources/insights/200331-us-sanctions-iran-coronavirus-problem.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1147
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/57475/statement-high-representativevice-president-federicamogherini-creation-instexinstrument_en
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/57475/statement-high-representativevice-president-federicamogherini-creation-instexinstrument_en
http://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/instex-transaction/2329744
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/news/article/iran-instex-q-a-from-the-press-briefing31-mar-20
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm890
http://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/as-iran-faces-virus-trump-admin-fails-to-usetouted-swiss-channel-to-ease-medical-exports/
http://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/as-iran-faces-virus-trump-admin-fails-to-usetouted-swiss-channel-to-ease-medical-exports/
http://www.un.org/en/coronavirus/war-needs-war-time-plan-fight-it
http://www.un.org/sg/en/content/sg/notecorrespondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-members
http://www.un.org/sg/en/content/sg/notecorrespondents/2020-03-24/note-correspondents-letter-the-secretary-general-g-20-members
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26393&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
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 د. شرایط زندان

طبق گزارش كه   ندمواجه بوده ا، (A/HRC/43/61رجوع شود به )طوالنی مدت  یبهداشتنقایص و  تیبا ازدحام جمعدولتی  یها . زندان۳6

 2.5كه  122داشتند یزندان 000،211ها  ، زندان2020 ژوئن تاهستند. 19-مقابله باكووید یقابل عبور برا ریغ یموانع، یسازمان بهداشت جهان

ته به مرخصی رف ی كه انیبازگشت زندانو  2020مه پس از  ژهیبه و را یاجتماعگذاری فاصله  تیازدحام جمع .12۳است یرسم تیبرابر ظرف

دولت اظهار داشت كه آگوست به مرخصی رفتند.  25ژوئیه و  8زندانی بین  95000قوه قضائیه اعالم كرد كه  .12۴ساخته است رممکنیغ بودند،

 دائم بهره مند شده اند. ایموقت  یآزاد یمختلف برا یها استیهشت ماه گذشته از سدر نفر  200،000از  شیب

 ها از زندان یكه در برخاست  یدر حال این ،می شودانفرادی  یها در مکانافراد جداسازی  هیتوصی اجرااز مانع  یرساختیز ی. كمبودها۳7

كه عالئم  یكسان ایبهبود در حال  انی، زندانبرازجان و زنجان یشود در زندان ها یمگزارش شود.  ینم تیرعا هم یگروه هم  جداسازی

در  یبهداشت نهیو قرنط ی. غربالگرگزارش شد وكیل آباددر زندان  یمشابه وضع ؛125نگهداری شدند یعاد یند در بندهاشتدارا  19-كووید

وجود بیماری شیوع از  یریجلوگ یدادگاه برابه انتقال  یشود و پروتکل ها یمو ناهماهنگ انجام صورت غیر مستمر زندان به ورود به هنگام 

به  شان شدن وضع میتنها در صورت وخ 19-كووید. موارد مشکوک به شودانجام می  محدودصورت به آنان و درمان زندانیان آزمایش  .126ندارد

منجر این رویه كه  ،دنشو یخارج از زندان منتقل م یها مارستانیبه ب شان شرایطشدن بحرانی و در صورت شده فرستاده زندان  یها درمانگاه

 .استانجام داده و درمان را  جداسازی، ییقدامات جامع شناسااكه داشت و اظهار را نپذیرفت ها ادعااین دولت  .127شود یم انیبه مرگ زندان

، یمحافظت زاتیتجه یكمبود جدنشان دهنده ارسال كرده اند،  2020 هیو ژوئ هیفور نیبها كه مقامات ارشد زندان  یمحرمانه ا ی. نامه ها۳8

بروز  منجر به عدم اتخاذ اقدامات الزمدهند كه  ینامه ها هشدار م سندگانی. نواست یضرور یپزشک زاتیكننده و تجه یمحصوالت ضد عفون

نداده  ی، وزارت بهداشت پاسخمکرر یدرخواست هابا وجود  كه متذكر می شوندو خواهد شد،  "یریصدمات جبران ناپذ"و  "یتیخطرات امن"

گزارش ها را  نیدولت ا. 129كردنداعتصاب بار ، دو 19-كاركنان به كوویدابتالی پس از  هیزندان ارومدرمانگاه ، كاركنان 2020در ژوئن . 128است

دستورات مرخصی از تحت  یاسیس انیزندان یآزادعدم زندان و  طیبه شرا یدگیرسدر مقامات ناتوانی علت به  نیهمچن انیكرد. زندان بیتکذ

را  یعالئم ایمبتال شده  19-كوویدبه  یاسیو س یدتیعق انی. زندانزدند اعتراض و اعتصاب غذاو دست به  1۳0یی را ارسال كرده، نامه هاحبس

                                                             
122/www.irna.ir/news/83819418  

  .)به فارسی(
123/www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/25/2011935  

  .)به فارسی(
124958995-www.ilna.news/fa/tiny/news  

  .)به فارسی(
125,http://www.iranrights.org/library/document/3764   

 .21و  11، 9، 8صفحه های 
 ؛25و  20، 1۳همان منبع، صفحه های  126

/26010-hranews/a/2020news.org/-www.hra  

 )به فارسی(.
127,www.iranrights.org/library/document/3764   

  ؛22صفحه 
./25693-hranews/a/2020news.org/-www.hra  

128.ENGLISH.PDF1328112020www.amnesty.org/download/Documents/MDE   
129;/25078-news.org/2020/hranews/a-www.hra  

/25332-news.org/2020/hranews/a-www.hra  

  )هر دو به فارسی(.  
  /3764https://www.iranrights.org/library/document, رجوع شود به 1۳0

http://www.irna.ir/news/83819418/
http://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/25/2011935/
http://www.ilna.news/fa/tiny/news-958995
http://www.iranrights.org/library/document/3764
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26010/
http://www.iranrights.org/library/document/3764
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25693/
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1328112020ENGLISH.PDF
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25078/
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25332/
https://www.iranrights.org/library/document/3764
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 یغیر ضروررا با متحمل شدن تاخیرهای خدمات این  ایو درمان محروم شدند آزمایش یا از انجام  آناناز  یاریكه بس در حالی تجربه كرده اند

به  یو موارد بحران وندش می جدا مبتال انی، زندانمی شوندو مرتباً استفاده  هیكننده ته یكردند. دولت اظهار داشت كه مواد ضد عفوندریافت 

 یو فرهنگ ی، اجتماعیحقوق اقتصاد یالملل نیب ثاقیكند كه بر خالف م یم یابراز نگرانموكدا  ژهیگزارشگر ود. نشو یمفرستاده  ها مارستانیب

از مدافعان حقوق بشر اندک شماری تنها ، نلسون ماندال( نی)قوانبرای درمان زندانیان استاندارد ملل متحد  نیحداقل قواناز  ،1، بند 2۴و قانون 

 .به مرخصی از زندان فرستاده شدند ریاخ یبخشنامه هاتحت  یو خارجدوملیتی ، روزنامه نگاران و اتباع ، فعاالن حقوق كاریالنو وك

 

.III زنان و دختران تیوضع 

قدم  نیمثبت برداشته است. ا یگام هابرخی  تحقق حقوق زنانراستای در  رانیا یاسالم یكند كه جمهور یخاطرنشان م ژهی. گزارشگر و۳9

 ریفرزندان ز یبرا یرانیا تیتابع یحق تقاضا ،كنند یازدواج م یرانیا ریكه با مردان غ یرانیزنان ابرای است كه  تابعیتشامل اصالح قانون  ها

 شیپ هیته یدولت برا یتالش هااز . 1۳2صادر شد هیاصالح نیتحت ا یشناسنامه ملئخستین ، 0202در نوامبر  .1۳1می دهدرا  شان سال 18

 .1۳۳می شود استقبال زین ،دنكن یوضع م پاشیدیحمالت اس یرا برا یسخت تر احکامكه  2019قوانین و  یخشونت خانگقوانین  سینو

ه ب 2016 تازنان  یباسواد نرخ. ه استبرابر به آموزش و پرورش حاصل شد یدسترسآوردن فراهم  نهیدر زم یریچشمگ شرفتیپ نیهمچن

شته متوسطه وجود ندا ای ییمدارس ابتدادر در ثبت نام  یتیشکاف جنس چیه باًیدهه است كه تقر کیاز  شیو ب افتی شیافزا 1۳۴درصد 80.8

 .1۳5است

است كه در  یو خصوص یعموم یزنان و دختران در زندگ هیمداوم عل ضینگران تبعهنوز عمیقا  ژهی، گزارشگر وها شرفتیپ نیرغم ا ی. عل۴0

برابر از زن و مرد را در برابر  تیحماایران  یقانون اساس 21و  20شده است. مواد  حفظعمل و در قانون و  رانیا یاسالم یجمهور یساسقانون ا

كه توسط  است "یاسالم عیارهایم"به مشروط حقوق  نیا نی، تأمحال نیكند. با ا یم نیحقوق زنان تضم نیتأم یبرارا و تعهد دولت  ونقان

كه به صورتی  ضیو عدم تبع یاز جمله حق برابر یانسان یادیكرامت زنان و حقوق بن فیتضعیا نقض و باعث اجرا شده كه  ینه امقامات به گو

د با توجه نتوا یشده و م فیتعر یاسالم یارهایدولت اظهار داشت كه مع شناخته شده، گردیده است.حقوق بشر دولت  ین المللیدر تعهدات ب

 وز شود.جامعه به ر یازهایبه ن

 

 یالملل نیب یچارچوب حقوق

 ونیو كنوانس یو فرهنگ ی، اجتماعیحقوق اقتصاد یالملل نیب ثاقی، میاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم رانیا یاسالم ی. جمهور۴1

را  انزن هیعل ضیتبع هرگونهرفع  ونید. دولت كنوانسندار دیتأك یتیجنس یو برابر ضیكرده است كه بر عدم تبع بیحقوق كودک را تصو

مذكور  ونیكنوانس بیتصو بارهخود در  یجهانبررسی ادواری  نیكه در سوم ای هیتوص 1۴تأسف است كه دولت از  ینکرده است. جا بیتصو

در ش مقاماتكه . دولت اظهار داشت قرار دادمد نظر  ایكرد و  یبانیپشتبه صورت ناقص مربوطه را  هیتوص ۴ولی نکرد یبانیپشت ،ارائه شده است

                                                                                                                                                                                                    
 .۳۳صفحه 

131-law-new-children-citizenship-mothers-east/iran-www.independent.co.uk/news/world/middle 

..html9138206latesta  
132.351448ov.ir/detail/http://irang   
133/www.mizanonline.com/fa/news/564808  

 )به فارسی(.
134.http://uis.unesco.org/en/country/ir   
135.45768-Issues-Selected-Iran-of-Republic-Islamic/2018/03/29www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/   

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-mothers-citizenship-children-new-law-latesta9138206.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-mothers-citizenship-children-new-law-latesta9138206.html
http://irangov.ir/detail/351448
http://www.mizanonline.com/fa/news/564808/
http://uis.unesco.org/en/country/ir
http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/29/Islamic-Republic-of-Iran-Selected-Issues-45768
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 یتیجنس یاز برابر نانیاطمرا به حصول  دولت، حقوق بشر یالملل نیتعهدات ب ریهستند. سا یالملل نیبه معاهدات ب اقموضوع الح یحال بررس

 .می كنندملزم  ضیو عدم تبع

 

 خانواده  قوانین در ضیتبع

، حضانت و ، طالقازدواجمربوط به  نیاز جمله قوان دختران علیه زنان و خانواده نوقاندر  قابل توجه ضیتبعاز بابت وجود  ژهی. گزارشگر و۴2

اجازه خود  یپدر رگپدربز ایاز پدر ازدواج برای باید ، باشد كه قبالً ازدواج نکرده ی، زن در صورترانیا نی. طبق قواننگران است یسرپرست

ازدواج زن  .1۳6ازه ازدواج به دادگاه مراجعه كنداج یبرا تواند یماو  ی كه این اجازه به صورت غیر منطقی داده نشود،اگرچه در صورت .ردیگب

 نیب ثاقیمقررات با م نیا .1۳8دارد ازینبه اجازه دولت  یرانیا ریو مرد غ یرانیزن ا نیو ازدواج ب 1۳7است یرقانونیمسلمان غ ریمسلمان با مرد غ

 .1۳9دارد رتیمغا یاسیو س یحقوق مدن یالملل

مجاز به تر و سال سن دختران كم  یحتو ، سال است 1۳ رانیا یاسالم یدر جمهور اندختربرای دواج از یكه سن قانوننگران كننده است . ۴۳

 داًیحقوق كودک اك تهیكم كه در آن ،حقوق كودک ونیبا تعهدات دولت طبق كنوانسموضوع  نیا .1۴0هستند ییو قضا یپدر تیازدواج با رضا

ثبت احوال  یسازمان مل. 1۴1ستیسازگار ن ،ابدی شیافزاسال  18به تران و پسران دخ یبرا در قانون و عمل حداقل سن ازدواجكرده  هیتوص

است. در دسامبر  باقی مانده باالهمچنان اعداد  نی. ابه ثبت رساند 2019تا مارس  2018مارس  نیسال را ب 1۳ ریز انازدواج دختر 1۳،05۴

 شیرا افزازودهنگام  های ازدواجشمار ، پرداخت می كنند "وام ازدواج"كه بدون محدودیت سنی  ییهشدار داد بانک ها ریوز ونمعایک ، 2019

یافته ادامه  رونداگر این كردند.  افتیدررا  ییوام ها نیسال چن 15 ریدختر ز ۴،۴60 تعداد ،2019 اوت اظهار داشت، از مارس تا  ی. وداده اند

چهار برابر شدن  ایكه نشان دهنده سه  كرده اند افتیدر را ییاوام ه نیچن 2020 ارسدوم م مهیسال در ن 15 ریدختر ز 12،000، باشد 

مالحظه . 1۴2شد ساله ثبت 1۴تا  10بین ازدواج با دختران  ۳2۳،7 شمار ،2020مارس و ژوئن  نیاست. بان دختربین زودهنگام  یازدواج ها

، اما كنترل این روند مداخله كردبه منظور ا وام ه نیاپرداخت  یبرا یسن یها تیمحدودبا اعمال  یحسن روحان یجمهور سیرئگردید كه 

و آگاهانه را ابراز نکرده آزادانه ، كامل تیهر دو طرف رضا ای کی نکهیبا توجه به ا كودكان. ازدواج 1۴۳كنند ینم یرویمتاسفانه بانک ها از آن پ

به ، 1۴5را تجربه كنندگی د خشونت خاندار حتمالا شتریكنند ب یسال ازدواج م 18 ریكه ز یدختران. 1۴۴شود یم یتلق یازدواج اجبار ینوع ،اند

                                                             
 .10۴۳قانون مدنی، ماده  1۳6
 .1059همان منبع، ماده  1۳7
 .6010همان منبع، ماده  1۳8
 . 2۳( بند 2000) 28حقوق بشر، توضیح عمومی شماره كمیته  1۳9
 ؛10۴1قانون مدنی، ماده.  1۴0

..pdf389929723s_Rights_Commentary_content/uploads/pdf_en/LegalCom/Women-https://iranhrdc.org/wp  
 .20(، بند 200۳) ۴توضیح عمومی شماره  1۴1

142;/iran-in-marriages-child-in-surge-prompting-loans-state-www.iranhumanrights.org/2020/12/easy  

/www.hamshahrionline.ir/news/474420 

 )به فارسی(.
143/www.irna.ir/news/83824552  

 )به فارسی(؛
./iran-in-marriages-child-in-surge-loansprompting-state-easy/2020/12www.iranhumanrights.org/   

 . 20(، بند 2019كمیته حقوق كودک ) 18ره از كمیته رفع تبعیض علیه زنان/توضیح عمومی شما ۳1توصیه عمومی مشترک شماره  1۴۴
145-ViolenceAgainst-geMarria-Child-Brides-Not-content/uploads/2019/10/Girls-www.girlsnotbrides.org/wp 

.LR.pdf-Children  

https://iranhrdc.org/wp-content/uploads/pdf_en/LegalCom/Womens_Rights_Commentary_389929723.pdf
http://www.iranhumanrights.org/2020/12/easy-state-loans-prompting-surge-in-child-marriages-in-iran/
http://www.hamshahrionline.ir/news/474420/
http://www.irna.ir/news/83824552/
http://www.iranhumanrights.org/2020/12/easy-state-loansprompting-surge-in-child-marriages-in-iran/
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2019/10/Girls-Not-Brides-Child-Marriage-ViolenceAgainst-Children-LR.pdf
http://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2019/10/Girls-Not-Brides-Child-Marriage-ViolenceAgainst-Children-LR.pdf


 
 

 
19 

 

درصد  5/۳7یافته یک پژوهش حاكی است . 1۴6شوند یرانده م هیبه حاش یاجتماع یها تیو از فعال ستندین لیمکرر قادر به ادامه تحصصورت 

دولت اشاره كرد كه  .1۴7كردند گزارشگی را اناستفاده خ ءسواز آنان  یسواد بوده و تعداد قابل توجه ی، ب در معرض ازدواج كودكان از افراد

نمی  هیتوصرا سال  18 ریازدواج افراد ز با این وجود ، شودمنجر به ثبت نرسیده  یتعداد ازدواج ها شیافزابه سن ازدواج ممکن است  شیافزا

سن ازدواج ندادن  شیافزا شده است. یسن قانون ریدختران ز یمنجر به عدم صدور مجوز ازدواج برا ییادعا كرد كه آموزش قضادولت . كند

و  یشغل یدورنماو  التیكند و بر تحص یم فیتضعرا  یمحافظت از زنان و دختران در برابر خشونت خانگانجام شده برای  اقداماتتاثیر 

 گذارد. یم یمنف ریتأثآنان استخدامی 

، از جمله حق است اریاخت یداراهمسر خود به  سبتن. شوهر شده است زوجین نیب یتیجنس ینابرابرهمچنین باعث تداوم  ی. مقررات قانون۴۴

گرفتن گذرنامه و سفر به خارج از  ی. زن برا1۴8استدر تناقض او  تیثیح ای یبا منافع خانوادگدر نظر او كه  به حرفه ایاز اشتغال  یریجلوگ

به مرد می را  نیمع یمدت یدواج موقت برا، از جمله تعداد نامحدود ازاجازه تعدد زوجات رانی. قانون ا1۴9دارد ازیشوهر ن تیكشور به رضا

دولت اظهار  .151است زیآم ضیگرفتن گذرنامه و سفر تبع یشوهر برا تیبه رضا ازیحقوق بشر گفته است كه تعدد زوجات و ن تهی. كم150دهد

منوط این امر ، است قهنف دریافتكه زن مستحق  یدهد. در حال تیرضا یبه ازدواج چند همسر دیو زن بارایج نیست  داشت كه تعدد زوجات 

بی چون و چرای  مطلق و حق ان. شوهر152 انجام دهد ش،شوهر یجنس یازهایبه ن ییاز جمله پاسخگو ،راخود  "فیوظا"به آن است كه او 

ادگاه به د یمال نیاز تأموی  یخوددار ای س، حبشوهر ادیاز جمله اعت یمحدود لیتوانند به دال یكه زنان فقط م یدر حال ؛15۳دارندرا طالق 

 یخشونت خانگروی  زیآم تیبه طور موفقبتوانند را اثبات كنند تا آزار توسط شوهر از  یقابل تحمل ریسطح غ دیبازنان  .15۴دهند طالق یتقاضا

 مالی مطالباتاز  دیتوافق همسر خود معموالً باكسب  ی، براهستندطالق گرفتن به دنبال كه  یزنان .155كنندحساب طالق برای علتی به عنوان 

 .156صرف نظر كننددریافت نفقه، مانند  ،خود

، یو ابی. در غددار فرزندش یزندگ یمهم و امور مال ماتیتصم هیرا در كل یاصل اریفرض است كه اخت شیپ ی. پدر تنها سرپرست قانون۴5

 ی، بستگان مانجام ندهد خود را یها تیمسئولی كه پدر در صورت دولت اظهار داشت .157شود یمنتقل م یبه پدربزرگ پدر یقانون یسرپرست

سن،  نیاپس از  .دكودک را دارجسمی حضانت  یسالگ 7، مادر تا دادگاه مراجعه كنند. پس از طالق به عنوان سرپرست بهعزل وی  یبرا دتوانن

                                                             
 .20(، بند 200۳) ۴كمیته حقوق كودک، توضیح عمومی شماره  146
147..pdf191an_EN_SeptMRG_CFR_Ir/2019/09content/uploads/-https://minorityrights.org/wp   
 .1117قانون مدنی، ماده  1۴8
 ؛18، ماده 197۳قانون گذرنامه  1۴9

.market-job-irans-menagainstwo-club/discrimination-mens-its/2017/05/25www.hrw.org/report/  
150,women.pdf-status-https://www1.essex.ac.uk/hri/documents/legal  

 .2۴صفحه 
 .2۴و  16(، بندهای 2000) 28توضیح عمومی شماره  151
 .1108قانون مدنی، ماده  152
 .11۳۳نبع، ماده همان م 15۳
 ؛ 11۳0و  1129، 1119همان منبع، ماده  15۴

..pdf191MRG_CFR_Iran_EN_Sept/2019/09https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/  
155,content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf-https://minorityrights.org/wp  

 .29صفحه 
 همان منبع؛ 156

 www.idrc.ca/en/book/feminist-advocacy-family-law-and-violence-against-womeninternational-perspectives, 

 .8۴و  76صفحه های 
 .1180قانون مدنی، ماده  157

https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf
http://www.hrw.org/report/2017/05/25/its-mens-club/discrimination-againstwomen-irans-job-market
https://www1.essex.ac.uk/hri/documents/legal-status-women.pdf
https://minorityrights.org/wpcontent/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf
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با توجه اده ، دادگاه خانوه باشد. اگر اختالف نظر وجود داشتنیست دولت اظهار داشت كه حق پدر مطلق .158شود یحضانت به پدر منتقل م

پدر باره امر در نی، اما ارود یم نیخودكار از بصورت به وی حضانت  ،. اگر مادر مجدداً ازدواج كندخواهد گرفت میكودک تصممصلحت بهترین 

 . 159كند یصدق نم

 

 یفریكقانون در  ضیتبع

 یسال قمر 9 دختران ی، براسن بلوغ است كه بر اساس ،رانیا یاسالم یدر جمهور یفریك تی، سن مسئولذكر شدپیشتر طور كه  . همان۴6

در سن  یتیجنس ضی. تبع160است یسال قمر 15حدود  ایقصاص جرائم  یبراپسران این سن در كه است  یدر حال . اینشود یمدر نظر گرفته 

مرتکب جرمی مجرم كودک كه به عنوان  ی. نگران كننده است دختراندیافزا یكودكان بزهکار م یاعمال مجازات اعدام برا ینقض جدموارد به 

. در بودندرنج برده  یو از خشونت خانگبودند به اجبار ازدواج كرده  یكه در كودك آناناز  ی، از جمله برخاعدام شده اند ریاخ ید در سال هانشد

 (.A/HRC/40/67 هرجوع شود بعدام شد )ا یسالگ 17، به اتهام قتل همسرش در ازدواج كرده بود یسالگ 1۳، كه در یدیمف محبوبه، 2018

او اتهامات خشونت  .161شد و اعدامرساند قتل به  یسالگ 17در چنانچه ادعا شده ، شوهرش را ازدواج كرده بود یسالگ 15كه در  ،سِکانوند نبیز

 شوهرش مطرح كرده بود. هیرا عل یگانخ

 هیآمده است كه مبلغ د شود. در قانون مجازات یقائل م ضی( تبعخون بها) هیپرداخت د زمینهزن و مرد در  نیب یفریعدالت كنظام . ۴7

 ،2019 هیژوئدر  یعال دیوانو حکم  یگذار قانوندر  راتییتغ رغمی(. عل550مرد است )ماده  زن نصف یقربان یبه عنوان غرامت برا یپرداخت

مرتکب جرم به ملزم كردن ت. با سپا برجا زیآم ضی، مقررات تبعپرداخت شود یصندوق دولت کیتوسط  هیدتفاوت المابه  مقرر می كندكه 

 بیجرم آسمقابل زنان را در متعاقبا ، و دهد یمرد كاهش مزندگی از  یمیزن را به ن یارزش زندگدر عمل ، دولت هیاز د یمینپرداخت تنها 

 شهادت عموالً م. 16۳نصف ارزش شهادت مرد است زن کیشهادت ارزش ، یقانونروندهای از  یاریبس ر، دبیترت نیبه هم .162كند یم ترریپذ

 زیآم ضی. مقررات تبع165مرد و دو زن است کی ای ،دو مردشهادت  ،ازیمدرک مورد ن یمدن یپرونده هابیشتر در  و . 16۴است ازینمذكر شاهدان 

 .166است یاسیو س یحقوق مدن بارهدر یالملل نیب ثاقینقض آشکار م ،یحقوقنظام در  تیبر اساس جنس

 

 

 

                                                             
 .1169همان منبع، ماده  158
 .1170همان منبع، ماده  159
 ؛1۴7قانون مجازات كیفری، ماده  160

,child.pdf-status-ts/legalwww.essex.ac.uk/hri/documen 

 .25تا  2۴صفحه های 
161.&LangID=E23689www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=   
162-man-a-paidfor-that-half-still-is-iran-in-woman-a-for-paid-money-https://iranhumanrights.org/2019/08/blood 

./ruling-new-despite  
163,content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf-https://minorityrights.org/wp  

 .8صفحه 
 .199، ماده مجازات كیفریقانون  16۴
 .2۳0قوانین روندهای مدنی، ماده  165
 . 65(، بند 2007) ۳2، توضیح عمومی شماره 2۳( بند 2000) 28ضیح عمومی شماره حقوق بشر، توكمیته  166

http://www.essex.ac.uk/hri/documents/legal-status-child.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23689&LangID=E
https://iranhumanrights.org/2019/08/blood-money-paid-for-a-woman-in-iran-is-still-half-that-paidfor-a-man-despite-new-ruling/
https://iranhumanrights.org/2019/08/blood-money-paid-for-a-woman-in-iran-is-still-half-that-paidfor-a-man-despite-new-ruling/
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf
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عل  زنان  هیخشونت 

به همراه این موضوع  .167نفوذ كرده است یرانیا یخانوادگ یزندگ یاز بخشها یاریدر بس زانهیزن ست یمردساالرانه و رفتارها یها . ارزش۴8

كند.  یم دیتشدخانگی  خشونت و آزار در برابررا زنان  یریپذ بی، آس، كه در گزارش حاضر ذكر شده استزیآم ضیتبع یقانونو شروط مقررات 

مداخله  یموارد نیدر چن ستندیقانون معموالً حاضر ندستگاه های مجری . ستندین یكاف یخشونت خانگات یافتگان از از نجحمایت نظام های 

 ،است دیتهدش در معرض نكند جا یادعا م یزن یوقت یحت این موضوع فاده می كنند.تاس حل آنها یاز وساطت براطور مرسوم به و ، كنند

از قربانیان مدت  یطوالن یبانیپشتظرفیت ، شده است سیتأس 201۴از كشور  تاناس ۳1از استان  27در كه  169سرپناهی 28 .168صدق می كند

 است كه تقاضا یمعن نیبه اگی خانوادمراقبت دولت ادعا كرد كه  .170دارد تمركزبه خانه  انیو بازگرداندن قرباندادن  یآشتبر  شتریبو د نداررا 

در  یواحد اورژانس اجتماع ۳58خط تلفن و  کیدر دسترس خواهد بود.  مالز یها یماهنگ، اما در صورت لزوم هاستمحدود سرپناه برای 

سازمان گزارش پاسخ دهد. طبق  ،یو خشونت خانگ یخودكش برای از جمله اقدام ،یشده است تا به مسائل اجتماع جادیسراسر كشور ا

زنان  هیخشونت علدرباره  یاورژانس اجتماعهای واحده ب یحضورات درصد مراجع 10با خط تلفن و ها درصد تماس  8، كشور یستیبهز

 . 171است

ارائه شد و در حال مجلس به  2015بار در نخستین  ی، كه برادر برابر خشونت زنان از حمایت و كرامت حفظ حهیالقابل توجه است كه . ۴9

، وجود دارد یفعل سینو شیدر پ یمتعدد صیكند. نقا یم یزنان را جرم تلق هیانواع خشونت علبرخی از ، استداده شده  حهیال تهیكمبه حاضر 

 یقرباندر صورت اجرا  شرط نیا .در دادگاه یاز طرح دعوپیش نزد شورای حل اختالف  "صلح و سازش دوره "گذراندن به  یربانقنیاز از جمله 

را از و مسئولیت پذیری او  ییو پاسخگو شوندهمرتکب شخص به اقدامات  ییقضا یدگیرسامکان قرار داده و  شتریرا در معرض خطر خشونت ب

سه وجود به  ازین عبارتند از سینو شیپمشکل دار برخی دیگر از مقررات . نیست یبرد. دولت ادعا كرد كه روند سازش اجبار یم نیب

خشونت در اثر قتل  یبرا مجازات كمتردر نظر گرفتن طالق و  یقبل از اقدام همسر براآمیز خشونت اعمال برای جداگانه قطعی  تیمحکوم

 .172موارد قتل رینسبت به سا یخانگ

، ریپذ بیآس یها تیاز افراد در موقع فاظتحبرای را  ژهیعضو موظف هستند اقدامات و یكرده است كه كشورها دیحقوق بشر تأك تهی. كم50

. نمی شود شناخته جزاقانون  جرم مشخص تحت کیبه عنوان  یجنس تعرض .17۳، اتخاذ كنندمرتبط با جنسیتخشونت  انیاز جمله قربان

در  ناز دودمح فی، اما تعرمی باشد یقانون گردیپقابل  ،است دارای حکم اعدام یجرمكه ، (یرقانونیغ ی)روابط جنس نابه عنوان ز یتجاوز جنس

 6۳7ماده تحت فقط شده مستثنا . اعمال می كنداستثنا  ،هستند یتجاوز جنسبه مثابه را كه دیگری  یاجبار یل جنساعماقانون مجازات 

                                                             
167./violence-against-women-tectpro-to-legislation-pass-must-iran/2018/11https://iranhumanrights.org/   

168,vesinternationalperspecti-women-against-violence-and-law-family-advocacy-www.idrc.ca/en/book/feminist  
 .76صفحه 

169  A/HRC/WG.6/34/IRN/1  

  /3GS2www.eghtesadonline.com/nهمچنین رجوع شود به 

 )به فارسی(. 
170; www.hamshahrionline.ir/x66FG  

https://www.radiozamaneh.com/488134 

 )به فارسی(. 
171/www.yjc.ir/fa/news/7250364  

 )به فارسی(.
   =25651https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId.رجوع شود به 172
 . 2۳(، بند 2018) ۳6توضیح عمومی شماره  17۳

https://iranhumanrights.org/2018/11/iran-must-pass-legislation-to-protect-women-against-violence/
http://www.idrc.ca/en/book/feminist-advocacy-family-law-and-violence-against-women-internationalperspectives
http://www.eghtesadonline.com/n/2GS3
http://www.hamshahrionline.ir/x66FG
https://www.radiozamaneh.com/488134
http://www.yjc.ir/fa/news/7250364/
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25651
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، اما ا مجازات اعدام و شالق مخالف است.گزارشگر ویژه ب17۴استپیگرد قانونی قابل درنظر می گیرد، ضربه شالق را  99كیفر كه  ،قانون مجازات

 سینو شیپ ا شامل شود.ر یاجبار یاعمال جنس ریساكه نا به گونه ای گسترش یابد احکام توصیه می كند كه تعریف ز اصالح اینراستای در 

برای  انیكند. قربان یم یطبقه بند ناز ریو غ نارا در دو دسته محدود ز یتجاوز جنس نااز زنان در برابر خشونت همچن تیحمادر  یفعل حهیال

خارج از ازدواج  یروبرو هستند. از آنجا كه روابط جنس ،یجنستجاوزاثبات برای زیاد  الزامات اثباتی بهنیاز علت به متعددی، اثبات جرم با موانع 

 ینشان م انیقربانروایات . را در معرض پیگرد قانونی قرار دهد آنانمی تواند  جنسیتجاوز گزارش كردن ، شود یم یاعمال مجرمانه تلقدر زمره 

 «گ من همهشت» یاجتماع یهاشبکه جنبش  انی، در جرعالوه بر این. 175نمی كنندتحقیق  قربانیان یهاادعادرباره دهد كه مقامات معموالً 

(MeToo# ) اظهار عدم  و شکایت طرح اتهامبه نسبت بسیاری ان یقربان، 176شد یریدستگمورد  کی، كه منجر به 0202اوت در كشور در

ها در  نیتر یجداز  یکیاش  یحقوقنظام دولت اظهار داشت كه . 177مخالف بودندمجازات اعدام تنبیه مجرم از طریق با  رایزكردند تمایل 

 است. یجنس میابه جر یدگیرس

اصطالح به  یقتل هااز گستردگی ادامه دار انجام  زیغم انگ یادآوری کی 2019ساله توسط پدرش در  1۳ یاشرف نایرومبه قتل رسیدن . 51

. گزارشگر 178دهد یرخ م یقتل ناموس ۴50تا  ۳75 نیشود كه ساالنه ب یزده م نی. تخمگزارش می شوندكم  یاتیجنا نی، اما چنبود یناموس

 یبرا .دكرده و هشدار می ده ابراز نگرانی، می دهدكاهش مجازاتشان را  ایمی كند و تبرئه چنین جرائمی را ن یمرتکبكه  ینیقوان درباره ژهیو

، قرار می دهدحمله هر دو را می كشد و مورد  اییکی از طرف ها و توسط همسرش بوده ارتکاب زنا شاهد كه  یو قصاص مرد یفریك تیمسئول

كرده است.  جادیا ییها تیكشند معاف یخود را م ینوه ها ایكه فرزندان  یمردان یبرا . قانون مجازات179در نظر گرفته شده است  ییها تیمعاف

قانون در  بر ناتوانی یحوادث نیدخترش را به قتل رسانده است. چن ،ندارد یسختكیفر قانون از آنجا كهدادگاه اظهار داشت  رد یپدر خانم اشرف

 یفریك تیكه مسئول ینیاعالم كرده اند قوان ای معاهده ی. نهادهاصحه می گذارد یناموس اتیو مجازات مرتکبان جنا انیقربان از تیحما

از وقوع  یریجلوگ یجامع برا یچارچوبالزم است د و نحذف شو دیبا ،دهند یمقرار  فیتخفمورد  ایكرده را تبرئه  یموسبه اصطالح نا اتیجنا

 است. یدر دست بررس نهیزم نیدر ا نیقوان یبه روزرسان یبرا یابتکار یولت اظهار داشت كه طرح ها. د180شودایجاد آنها 

 

 مدافعان حقوق زنان

و حبس مدافعان حقوق زنان،  یری، دستگتیهمچنان از آزار و اذ ژهی. گزارشگر ودارنددر دفاع از حقوق بشر  ینقش برجسته ا یرانی. زنان ا52

كه  ی(، زنان6۳8)ماده   نگران است. طبق قانون مجازاتكنند  یمبارزه م یحجاب اجبار نیقوان هیكه عل یله كساناز جماعم از زن و مرد، 

حال، در عمل، مدافعان حقوق  نی. با ارا متحمل شونددالر(  12) ینقد مهیجر الیر 500،000تا  ایحجاب ندارند ممکن است تا دو ماه حبس 

 دیحقوق بشر تأك تهی. كم181دارند، محکوم شده اند یتر نیسنگ یكه مجازات ها ی،مل تیامناخالل در و  یاخالق میجرابه اتهام انجام زنان 

 یالملل نیب ثاقیق را كه توسط مح ینچند  ندنتوا یم ،عام بپوشند ءدر مالرا می توانند چه چیزی زنان مقرر می كنند كه  ینیقوانكرده است 

                                                             
17۴,IranFinal.pdf-in-Violence-Sexual-of-Victims-for-Justice-to-content/uploads/Access-https://iranhrdc.org/en/wp  

 صفحه هفتم.
 همان منبع.  175

176.moment-metoo-its-having-iran/2020/09/09www.hrw.org/news/   
177.40107-busea-sexual-on-discussion-overdue-long-opens-metoo-s-www.trtworld.com/magazine/iran   
178/25265-news.org/2020/hranews/a-www.hra  

 )به فارسی(.
 .6۳0قانون مجازات كیفری، ماده  179
  .1۳(، بند 2000) 82)ج(، توضیح عمومی شماره  ۳5و  ۳۳(، بندهای 2019) 18توضیح عمومی شماره /۳1توصیه كلی مشترک شماره  180

181-efullyprotestingpeac-for-sentences-prison-lengthy-issued-women-https://iranhumanrights.org/2019/08/three 

./law-hijab-mandatory-irans     

https://iranhrdc.org/en/wp-content/uploads/Access-to-Justice-for-Victims-of-Sexual-Violence-in-IranFinal.pdf
http://www.hrw.org/news/2020/09/09/iran-having-its-metoo-moment
http://www.trtworld.com/magazine/iran-s-metoo-opens-long-overdue-discussion-on-sexual-abuse-40107
http://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25265/
https://iranhumanrights.org/2019/08/three-women-issued-lengthy-prison-sentences-for-peacefullyprotesting-irans-mandatory-hijab-law/
https://iranhumanrights.org/2019/08/three-women-issued-lengthy-prison-sentences-for-peacefullyprotesting-irans-mandatory-hijab-law/
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 ینیقوان نیكه نقض چنوقتی  حركت یو آزاد ،انیب ی، آزادضی، از جمله حقوق عدم تبعدنن، نقض كشده است نیتضمسیاسی و  یمدن حقوق

 .18۳كرد تکیه نید یتوان به حق آزاد یزنان نم هیعل ضیتبع هیتوج یبرا. 182دشو ازداشتب ای یریمنجر به دستگ

عدالت بر اساس گزارش ها، اجرای خودسرانه  .كنند یرا اجرا م یحجاب اجبار نیقوانسر خوداخالق  سیو پل جیبس انی، شبه نظامسی. پل5۳

 هیعل 201۴در اكتبر پاشی ها  دیبه اسدر این زمینه  نینمادای  ه. پروندشده است و مرگ یدپاشی، از جمله اسزنان هیمنجر به خشونت عل

مجلس در اخالق وع با موض یطرح بیبه تصویاد شده حمالت وجود دارد كه  ینگران این می شود.مربوط  انحداقل شش زن در اصفه

( 28/26A/HRC/ ۳1، بند) اظهارات  ی. برخ18۴عامالن آن مختومه اعالم كرد افتنیپرونده را بدون  هیقوه قضائ .بوده استمربوط  2018 در

حیط م، از جامعه خواستند كه مجلس خبرگان ی ازعضو ، از جمله ، دو امام جمعه2020كند. در اكتبر  یم قیزنان را تشو هیحمالت عل یرسم

 000،۳0دهد كه  ینشان م 201۳و  200۳ نیشده ب یجمع آور ی. داده ها185، ناامن كندكنند ینم تیحجاب را رعا نیكه قوان یزنان یبرارا 

 .186ارجاع شده استدر این ارتباط به قوه قضائیه پرونده  ۳58،۴و شدند  ریدستگنقض قوانین حجاب اجباری به خاطر زن 

، 2019 لیدهند. در آور یادامه م ،اند دهیرا به چالش كش یكردن مدافعان حقوق زنان كه حجاب اجبار یانو زند یری. مقامات به دستگ5۴

 A/74/273) شدند ریزن دستگ یدر روز جهان یحجاب اجبار نیبه قوان یعلن اعتراضو مژگان كشاورز پس از  یعربشاه رهی، منیانیآر ناسمی

 نظر دی، دادگاه تجد2020 هیفور 5در  .187به زندان محکوم شدند یو اخالق یمل تیامناخالل در به اتهامات  2019 یدر جوال آنان. (۳7، بند 

. 188كرد دییتأرا  ، برای خانم كشاورز،سال 12و عربشاهی، خانم و  یانیآر خانم یبرا ،سال 9از  شی، اما احکام زندان برا كاهش داد آنانمجازات 

در  یبه زندان كچوئ یو عربشاه یانی، خانم ها آر2020اكتبر  21محکوم شدند. در حبس  مین دولت اظهار داشت كه هر سه نفر به پنج سال و

به  ویدیو ارسال و 190یحجاب اجبار ی علیهبه جرم شركت در كارزار 2019ژوئن  1را در  یمقامات صبا كردافشار. 189استان البرز منتقل شدند

حبس روز در  11و سپس به مدت شد  ییبازجو یكردند. خانم افشار ریدستگ ،، مبارز حقوق زناننژادیعل حیمس یاجتماعشبکه های حساب 

در  یخصوص یها شود و تمام عکس یم ریو مادرش دستگدرش كشته پ ،در صورت عدم اعترافبود گفته شده او به گزارش شده . دبو یانفراد

سال زندان محکوم شد. اگرچه دولت  2۴به   یو اخالق یمل تیامناخالل به سه اتهام مربوط به  او ،2019 اوت شود. در  یممنتشر  زین شتلفن

این  اعالم كرد كه یو لی، وك2020 مه، اما در را كاهش دادش و مجازاتكرد اتهامات تبرئه  یبرخاز را او  هابعد دنظریتجد ادگاهكرد كه د دییتأ

 هی. در ژوئ192را رد كرد یومجدد  یدرخواست دادرس ی، دادگاه عال2020نوامبر  9در . 191كاهش مجازات به صورت غیرقانونی نقض شده است 

                                                             
 . 1۳(، بند 2000) 28توضیح عمومی شماره  182
  .1۳همان منبع، بند  18۳
184-convictionsbut-no-with-cases-attack-acid-closes-judiciary-https://iranhumanrights.org/2018/07/iranian 

./compensation-victims-promises  
185/https://aftabnews.ir/fa/news/674214  

 )به فارسی(.
186,English.pdf-JFI-Report-content/uploads/2014/03/Hejab-https://justice4iran.org/wp  

 .19تا  18صفحه های 
187.code-dress-against-rebel-women-iranian/2019/08/06www.hrw.org/news/   
188,https://iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf  

 . ۴6تا  ۴۴ای صفحه ه
  .۴5تا  ۴۴همان منبع، صفحه های  189

190-yassmanaryani-afshari-kord-saba-mses-of-sentencing-defenders/iran-rights-www.fidh.org/en/issues/human 
.monireh  

191.ENGLISH.pdf1326532020www.amnesty.org/download/Documents/MDE   
192.yearsprison-15-sentenced-afshari-kord-saba-defender-rights-www.frontlinedefenders.org/en/case/womens   

https://iranhumanrights.org/2018/07/iranian-judiciary-closes-acid-attack-cases-with-no-convictionsbut-promises-victims-compensation/
https://iranhumanrights.org/2018/07/iranian-judiciary-closes-acid-attack-cases-with-no-convictionsbut-promises-victims-compensation/
https://aftabnews.ir/fa/news/674214/
https://justice4iran.org/wp-content/uploads/2014/03/Hejab-Report-JFI-English.pdf
http://www.hrw.org/news/2019/08/06/iranian-women-rebel-against-dress-code
https://iranhr.net/media/files/HRD_Report_Iran_Human_Rights_Eng.pdf
http://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/iran-sentencing-of-mses-saba-kord-afshari-yassmanaryani-monireh
http://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/iran-sentencing-of-mses-saba-kord-afshari-yassmanaryani-monireh
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1326532020ENGLISH.pdf
http://www.frontlinedefenders.org/en/case/womens-rights-defender-saba-kord-afshari-sentenced-15-yearsprison
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 یسال زندان م 10حداكثر احکام تا منجر به  یاز زنان در هنگام برداشتن روسر ییها لمیاعالم كرد به اشتراک گذاشتن ف هیی، قوه قضا2019

 .شده استزندانی خودسرانه صورت  به 2018از  یتیجنس ی، به اتهام مربوط به مبارزات برابر، فعال حقوق زنانیثمی. فرهاد م19۳شود

 

 ییو قضا یاسیس تیدر موقع ضیتبع

 181رتبه  كشور 19۳در بین  2020 در رانیا یاسالم یكه جمهورصورتی ، به است ریفراگ ییو قضا یاسیدر انتصابات س یتیجنس ضیتبع. 55

، یجمهور سی، رئیمناصب مقام رهبر و ضور ندارد،ارشد ح یریگ میتصم یدر سمت ها یزن چیه باًی. تقر19۴داشت زنانحضور زمینه را در 

 12 با نگهبان یشورا تیبه عضو یزن چیو هاست نبوده  یزن اریدر اختكشور هرگز  یعال وانید سی، دادستان كل كشور و رئهییقوه قضا سیرئ

زنان حضور ، وجود ندارد مجلس ای ر شوراهای شهبرای  ینامزد ایدادن  یدر حق رأ یقانون تیمحدودهیچ كه  یدر حالدر نیامده است. عضو 

گونه كه توسط  همانو ، كرد تیرد صالح 2020 هیفور مجلس درانتخابات  یزن را برا یدرصد از نامزدها 60نگهبان  یاست. شورا فیضع

 .195تصاحب شد وسط زنانتمجلس  یكرس 290از  یكرس 16فقط تائید شد، دولت 

درصد از  ۳0تا كرد  بیتصورا  یمیتصمدولت ، 2017انجام داده است. در قوه مجریه در  نزناحضور  شیافزا یرا برا ی. دولت اقدامات56

 زنان انتصابدر  2019تا  2017 نیبدرصدی  ۳5افزایش كه منجر به ، را به جوانان و زنان اختصاص دهد یبخش دولت یتیریمد یها تیموقع

علت این به  میدولت اظهار داشت تصم .196شدلغو  یعدالت ادار وانید توسط 2020 در اكتبر میتصم نی، اها شرفتیپ نیرغم ا ی. علشد

شدن  یقاضبرای  تیصالحفاقد تأسف دارد كه زنان  ی، جاعالوه بر این .تشخیص داده شده بود زیآم ضیو تبع رعادالنهیغبرگردانده شده كه 

 دیتجد یها ئتیكنند و در ه ارتنظدادرسی ها ، بر منصوب شوند یحقوق ینتوانند به عنوان مشاور یكه زنان م ی. در حالشمرده می شوند

 .197منع كرده است ییرا از صدور حکم نهاآنان  رانیا نی، قوانحضور داشته باشند سه نفره نظر

 

 در استخدام  ضیتبع

 یها شرفتیپبا وجود . بودند کاریب 2019سال در  ۳5تا  18 نیدرصد از زنان ب 29.7و ، است محدود یزنان به مشاغل رسم ی. دسترس57

قانون كار  تیبا حداقل حما یررسمیزنان شاغل در بخش غ یت. اكثر198درصد است 17در كشور  كار زن یروی، مشاركت نآموزشامر عمده در 

 تیاقلگروه های دارای پیشینه زنان  .200دهند یم لیرا تشک کاریدرصد از كل افراد ب 67.5 یدانشگاه لیفارغ التحص انزن .199استخدام هستند

                                                             
193-masih-whitewednesdays-prison-women-protest-headscarf-east/iran-www.independent.co.uk/news/world/middle 

..html9025431a-alinejad  
194.2020-map-politics-in-women/2020/03library/publications/-www.unwomen.org/en/digital   
195_E.pdf42317Documents/IRN/INT_CCPR_NGO_IRN_%20g/Treaties/CCPR/Sharedhttps://tbinternet.ohchr.or  

  .19صفحه 
196www.radiozamaneh.com/552383  

    )به فارسی(.
197law/show/90547https://rc.majlis.ir/fa/  

 )به فارسی(؛
,https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRN/INT_CCPR_NGO_IRN_4231 7_E.pdf 

 .20صفحه   
198,1398.pdf-www.amar.org.ir/Portals/1/releases/lfs/LFS  

 .1جدول 
199,pdf/iran0517_web_11.pdfwww.hrw.org/sites/default/files/report_  

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-headscarf-protest-women-prison-whitewednesdays-masih-alinejad-a9025431.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-headscarf-protest-women-prison-whitewednesdays-masih-alinejad-a9025431.html
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/03/women-in-politics-map-2020
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRN/INT_CCPR_NGO_IRN_42317_E.pdf
http://www.radiozamaneh.com/552383
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90547
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IRN/INT_CCPR_NGO_IRN_4231%207_E.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/1/releases/lfs/LFS-1398.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iran0517_web_11.pdf
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 یو مذهب یقوم یها تیاقلرا ها  آن تیجمعبیشتر شود كه  یم افتی ییها در استان  یکارینرخ ب نیباالترو  روبرو هستندبعیض تقاطعی با ت

 زنان آغاز كرده است. ینیاشتغال و كارآفر تیتقو یرا برا متعددی ی. دولت اظهار داشت كه برنامه ها201تشکیل می دهند

، یاسالم یها با ارزشاین موضوع كه می دهد مردان و زنان به را برابر و انتخاب آزاد شغل  تیحماز داشتن امتیا یزمانتنها قانون كار  .58

 می كندمنع سخت و زیان آور، خطرناک مشاغلاز را زنان كار ، قانون حال نی. با ا(6)ماده  نداشته باشد رتیمغا گرانیو حقوق د یمنافع عموم

، 201۴ هیاستخدام اشاره دارد. در ژوئهنگام مردان انتخاب گسترده ارجحیت ، به اداری یها وهی، و شیماعو اجت یفرهنگ ی(. هنجارها75)ماده 

 رانیا یعمومپلیس اماكن  سی، رئشوند. در همان سال یمزن  دفتر رانیو مدها منشی تمام  نیگزیمردان جاتهران اعالم كرد كه  یشهردار

مشاغل مربوط به در مورد جنسیت بر اساس از حذف موارد مشابهی  زنان ممنوع است.برای ی سنتی و رستوران هاكافه ها اعالم كرد كه كار در 

 .202است داده كاهش را بخش این شده و تعداد زنان شاغل در انجام عمومی خدمات 

مصالح كه بر خالف  خود را از انجام مشاغلیاین حق را می دهد تا همسران  ان، قانون مدنی به شوهرذكر شدپیشتر طور كه  . همان59

. را ارائه كنندهمسر خود نامه اجازه  استخدام برایمی خواهند تا از زنان متاهل كنند. برخی كارفرمایان منع ، است آنانخانوادگی یا حیثیت 

خارج از كشور در ن كسب و كارشابه این معنی است كه كارفرمایانی كه دارند  به مجوز احتیاجسفر به خارج از كشور برای این الزام كه زنان 

. را دارندماه مرخصی زایمان  9 حق استفاده از تصویب شد، زنان 2017بر اساس قانونی كه در ژانویه  .20۳ندارند آنانبه استخدام  تمایلیاست 

ابر به زنان و مردان در قانون كار گفته شده است كارفرمایان باید به ازای كار بر .20۴نده اپس از بازگشت به كار اخراج شد آنانبسیاری از اما 

 كار دریافت می كنند.مشابهی از ، زنان حقوق كمتری را برای سطح ، در عملحال (. با این۳8دستمزد برابر بپردازند )ماده 

 

 ورزش و فرهنگ 

، اولین زن برنده ، كیمیا علیزاده2020دارد. در ژانویه ادامه مشاركت زنان و دختران در زندگی ورزشی و فرهنگی  زمینهدر . محدودیت ها 60

مقامات  تیخود را تبعیض جنسیتصمیم اصلی علت و است را ترک كرده ، اعالم كرد برای همیشه جمهوری اسالمی ایران كشور مدال المپیک 

محدود شده  های تفریحی نیز در فعالیتدر  زنان . مشاركت206ممنوع استحکومتی . پخش اكثر ورزش های زنان از تلویزیون 205عنوان كرد

به دالیل این ممنوعیت اظهار داشت دولت شده اند. ع مندوچرخه سواری زنان از ، دادستان اصفهان اظهار داشت كه 2019مه  1۴. در است

رقابت های زن ورزشکار ایرانی در  000،100بیش از اینکه . دولت اظهار داشت كه ده ها فدراسیون ورزشی وجود دارد و 207بوده است ایمنی

 . كنند المللی شركت میداخلی و بین  یورزش

                                                                                                                                                                                                    
 .21تا  20 صفحه های

200,1398.pdf-www.amar.org.ir/Portals/1/releases/lfs/LFS  
 .1جدول 

 .3همان منبع، جدول  201
202,content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf-https://minorityrights.org/wp  

 .22صفحه 
203,content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf-ights.org/wphttps://minorityr  

 .2۴صفحه  
204,fcontent/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pd-https://minorityrights.org/wp  

 .2۴صفحه 
205.659d8109dea032386e79b166e66a1211https://apnews.com/article/       
206-owncoverage-create-fans-sports-women-broadcast-doesnt-iran-https://observers.france24.com/en/20181002 

.media-social  
207./bicycles-riding-women-of-act-sinful-bans-prosecutor-isfahan/2019/05https://iranhumanrights.org/   

http://www.amar.org.ir/Portals/1/releases/lfs/LFS-1398.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2019/09/MRG_CFR_Iran_EN_Sept191.pdf
https://apnews.com/article/1211a66e166b79e032386dea8109d659
https://observers.france24.com/en/20181002-iran-doesnt-broadcast-women-sports-fans-create-owncoverage-social-media
https://observers.france24.com/en/20181002-iran-doesnt-broadcast-women-sports-fans-create-owncoverage-social-media
https://iranhumanrights.org/2019/05/isfahan-prosecutor-bans-sinful-act-of-women-riding-bicycles/
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شده است. چند مورد استثنا در در عمل اجرا  1981، از چه در قانون نوشته نشده است اگر ورزشیرویدادهای ممنوعیت حضور زنان در . 61

ا این وجود . بشدندمسابقه فوتبال یک مجاز به حضور در  2019در اكتبر زن  000،۳در آخرین آنها بیش از كه  208رخ داده است های اخیر سال

از  ها را ورود به استادیومی توانایدر محدودیت مکررا نشان نداد. زنان  شو دولت تغییری دائمی در سیاست 209های زنان محدود بودت بلیتعداد 

ر زنان دستگیر شده اند. مجوز حضو آناندر نتیجه بسیاری از و ، اند ناشناس به چالش كشیدهورود به صورت  طریق تظاهرات مسالمت آمیز یا

برای شركت در یک  مردانه لباسپوشیدن علت . خانم خدایاری به اعطا شد به مرگ سحر خدایاریها  اعتراض در پی 2019در مسابقه اكتبر 

 وآتش زد  ، خود رازندانی خواهد شد علت این كاركه به  اینشنیدن پس از  2019شده بود. او در سپتامبر  مسابقه فوتبال دستگیر

حداقل  2019 اوت و در  211شدند ریحضور در مسابقه دستگتالش برای  زن به جرم ۳5حدود  ها، ، طبق گزارش2018ارس در م .210درگذشت

 . 212چند روز در بازداشت بودند یشدند و برا ریبا لباس مردانه دستگ ومیاستاد کیورود به  یزن پس از تالش برا ۴

هستند اما فقط به  یعموم ی. زنان مجاز به اجرا21۳روبرو هستند جمله آواز خواندن، از یفرهنگ یها تیفعالدر  تیمحدودبا . زنان همچنان 62

 یریو دستگ تیبرنامه با زنان خواننده با محدود یاجراعلت به  ی، هنرمندانگزارش ها طبقمخاطبان زن. برای  فقط ایاز گروه كر  یعنوان بخش

. دولت 21۴گردشگران در اصفهان به دادگاه احضار شد یبرا یواندن انفرادپس از خ 2019م در مه شود نگار معظ یمگزارش روبرو شده اند. 

خواننده زن در  کی باهمراهی پس از ، نوازنده ،یقمصر یسال حبس محکوم شده بود اما بعدا تبرئه و آزاد شد. عل کیبه  یاظهار داشت كه و

، خوداجرای ر زنان رقصنده و خواننده در ، پس از حضونوازنده، انیرجب ی، مهد0202 اوت . در 215از اجرا منع شد 2020 هیژانو 7 ی دركنسرت

اظهار  یو فرهنگ ی، اجتماعیحقوق اقتصاد تهیشده است. كم جریمه تومان 000،500او دولت اظهار داشت  .216شد ریدستگ یبه اتهام اخالق

 نیمشاركت زنان در چن بر سر راه یعرف و ی، نهادیقانون یها تیمحدودتمام كند كه  یم جابیا یفرهنگ یكه حق شركت در زندگه داشت

 .217برداشته شود ییها تیفعال

 

IV .ها هیتوص 

 حقوق بشر وضعالف. 

 كند:  یم هیتوص مجلس ایو/ قوه قضائیه به دولت،  ژهی. گزارشگر و6۳

                                                             
208-ban-againststate-firm-standing-game-soccer-mens-attend-women-www.iranhumanrights.org/2018/10/iranian 

;/threats-hardline-and 
-finally-stadiums-sports-in-women-on-ban-willirans-aftermath-match-spain-www.iranhumanrights.org/2018/06/iran
;lifted-be 

-tehran-in-match-volleyball-mens-watch-to-allowed-fans-sports-female-www.iranhumanrights.org/2017/06/some
./persists-ban-but   

209-acynical-women-for-tickets-football-of-allocation-limited-www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/iran 

./stunt-publicity  
210.suicide-attempts-iran-stadiums-banned-woman/2019/09/09hrw.org/news/www.   
211.43243414-east-middle-www.bbc.com/news/world   
212.ban-stadium-flouting-accused-detained-women-iran/2019/08/16www.hrw.org/news/   
213-a-in-ourart-practice-to-chance-a-get-never-we-vocalist-female-https://iranhumanrights.org/2018/01/iranian   

./setting-professional  
214.61494836-elsewhere-from-news-www.bbc.com/news/blogs   
215-ot-afterrefusing-iran-in-performing-from-banned-ghamsari-ali-www.iranhumanrights.org/2019/01/musician 

./singer-female-remove    
216.12573412dance/-and-sing-women-featuring-arrested-artist-iranian/24-08-2020www.abc.net.au/news/   
  .60و  25)الف(،  16، 1۳(، بنده های 2009) 21ومی شماره توضیح عم 217
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 ؛دهند فیتخفآنان مجازات در و  منع كنند طیشراتمام در را ، اعدام كودكان بزهکار كننداعالم مجازات اعدام اجرای در  یفورمنع موقت )الف( 

شکنجه و  یادعاها رهباق دریتحق یبرا یی، سازوكارهاكنند لغومی دهد  مجازات یبه عنوان نوعرا  یشکنجه و بدرفتار ی را كه اجازهنیب( قوان

 ای یرانسانیظالمانه، غ یهامجازات ایرفتارها  گریشکنجه و د هیعل ونیكنوانسو كنند  جادیا یالملل نیب یمرگ در بازداشت مطابق با استانداردها

 ؛را تصویب كنندكننده  ریتحق

، به ییو بازجو هیاول قاتیتحق مرحله، از جمله در قضائیفرآیند در تمام مراحل  یجرمگونه كه همه افراد متهم به هر  دنحاصل كن نانیج( اطم

 ؛شود یم یكمک حقوق آناندارند و به  یخود دسترسمنتخب  لیوك

و  یو خارج ملیتی دوشهروندان ، روزنامه نگاران و یالنكه مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان مدافع حقوق بشر، وك دنحاصل كن نانید( اطم

مجازات  ریسا تحتمحروم نمی شوند و  زندگی ای یآزاد از ،نمی شوند ریدستگبه طور خودسرانه ، یا ارعاب نمی شوند دی، تهدآنان یخانواده ها

 یآزاد یبرا 19-كووید استیساجرای و را آزاد كنند خودسرانه بازداشت شده اند به صورت كه  یتمام كسان ؛رندیگ یر نمخودسرانه قرا یها

 دهند؛گسترش  ،ارندند یعموم تیامن یبرا یخطر چیكه ه یانیزندان ریبه آن دسته از افراد و سارا  انیموقت زندان

در  یتیامن یروهایو كشنده توسط نبی رویه زور استفاده از باره در یالملل نیب یانداردهاطرفانه و شفاف مطابق با است ی، بمستقل یقیه( تحق

 ؛بازخواست كنند را اعتراضات نیا انیحقوق بشر در جر های و همه مرتکبان نقض ندانجام ده 2019اعتراضات نوامبر 

 واطمینان یافته  ،شده اند ریدستگ زیو اجتماعات مسالمت آم نانجم، انی، بدهیعق یحقوق آزاد اعمالعلت كه به  یافرادتمام و( از آزاد شدن 

 ؛دهندگزارش آنان  یبازداشت شدگان را به خانواده ها تیو وضع یمقامات بازداشت كننده بالفاصله محل نگهدار

و هرگونه  ،شود یم تیدر قانون و در عمل رعا زیاجتماعات مسالمت آمبرگزاری  و ،انیب ،دهیعق یكه حقوق آزاد دنحاصل كن نانیز( اطم

 ؛است یالملل نیب نیقوانتحت مجاز  یها تیمحدود یارهایحقوق مطابق با مع نیدر ا تیمحدود

 ؛ندنك بیكار را تصو یالملل نیسازمان ب یاساس یها ونیكنوانستمام د و نبشناس تیمستقل را به رسماتحادیه های كارگری ح( 

را كسانی و ببرند  نیاز برا  آنان هیعل ضیانواع تبعتمام ، حمایت كنند ییتو جنس ی، مذهبیمقو یها تیاز حقوق همه افراد متعلق به اقلط( 

 ؛ آزاد كنند ،زندانی شده اند شانزبان ایاستفاده از فرهنگ  و یدهمذهب و عق یبه جرم استفاده از حق آزاد كه

 یاز گروه ها تیحما زمینه، از جمله در دولت یو اجتماع یتعهدات اقتصاداجرای ، ها میكاهش اثرات تحر ی( تمام اقدامات الزم را برای)

 ؛اتخاذ كنند، بشردوستانه یموارد ضرور ریاز ادامه تجارت دارو و سا نانیاطمحصول  یشفاف برا یمال یسازوكارها جادی، و اریپذ بیآس

در طول همه  ژهی، به ویه درمان پزشکب انیزندان عیسر یاز دسترس نانیاطمحصول بهداشت و افزایش ، تیازدحام جمع كاهش ی)ک( برا

 ؛دنانجام دهدر تمام زندان ها  یقابل توجه های یگذار هی، سرما19-كووید یماریبی ریگ

 یها تیانجام مأمور یبرااو اجازه دادن به با  ملهاز ج رانیا یاسالم یحقوق بشر در جمهوروضع  زمینهدر  ژهیبا گزارشگر ورا  خود )ل( تعامل

 ادامه دهند.، رانیا یاسالم یهوردر جم ی اشكشور

از  یحاصل كنند كه اقدامات نانیخواهد اطم یمتحمیل كرده اند  رانیا یاسالم یجمهوررا بر  ییتحریم هاكه  ییها از دولت ژهی. گزارشگر و6۴

 بر ها مینامطلوب تحر یامدهایپبه حداقل رساندن  یثر براوم طوره بو بالفاصله و بگیرند  یگسترده و عملشکل  بشردوستانه یها تیمعاف لیقب

 شوند.  اجرا وثرو م عی، سر19-همه گیری كوویددر دوره  ژهی، به وحقوق بشر
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 زنان و دختران -ب 

 كند:  یم هیتوصمجلس  ایو/ قوه قضائیه به دولت،  ژهی. گزارشگر و65

 باها  استیو س نیقوان عدم تناقض میانو از نند تصویب كمالحظه و شرط   چیبدون هرا زنان  هیعل ضیتبعهر گونه رفع  ونیالف( كنوانس

 ؛اطمینان حاصل كنند آنالزامات 

 ؛ دهند انیپاقانون خانواده  یزنان و دختران در تمام جنبه ها هیعل ضی)ب( به تبع

 اجرا كنند؛، سال 18حداقل سن ازدواج به  شی، از جمله با افزاكودكاندادن به ازدواج  انیپا یبرارا  یج( اقدامات

 حاصل كنند؛ نانیاطم ،سال 18زن و مرد به  یفریك تیسن مسئول شی، از جمله با افزایفریعدالت كنظام در  یتیسجن ید( از برابر

و  یبه اصطالح ناموسقتل در ، از جمله می دهد یا آنان را تبرئه می كند فیتخف زنان و دختران هیخشونت علمرتکبین به كه را  ینیقوان (ه

  ؛ندنكاطمینان حاصل مجرمان پاسخگویی و مورد بازخواست قرار گرفتن از و لغو كنند ، زدواجادر اقدامات مجرمانه 

 كنند؛ یمعرفمرتکبان  ییزنان و دختران و پاسخگو هیاز خشونت عل یریجلوگ یبرارا  یثروم یاستهایو س نیو( قوان

قوه قضائیه ، سیبه پلرا الزم  یو آموزش هادهند  شیافزا، یو كمک مال شتریسرپناه ب هی، از جمله با تهرا خشونت انیاز قربانحمایت ز( خدمات 

 دهند؛ ارائه یو مددكاران اجتماع

 ؛لغو كنند ،كنند یم تحمیلرا  یاجبارپوشش  كهرا  یو مقررات نیقوانتمام ح( 

باز زنان و مردان  یبرا ییو قضا یاسیسو مناصب موقعیت های شغلی تمام د كه نكن انیب و به صراحت ن را اصالح ینواو ق یقانون اساس ط( 

 ؛دنكن یمعرف یزنان در امور عموم شتریمشاركت بترویج  یرا برا ییها استیو س نیاست و قوان

  ی كنند؛معرف در محل كار ضیمبارزه با تبع یثر برامو ییو سازوكارها نیوانو قدهند  انیپادر استخدام  یتیجنس ضی( به تبعی)

 .برطرف سازند كامل زنان از حق فرهنگ است یانع از بهره مندرا كه م ی)ک( تمام موانع

*** 


