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 حقوق بشر ایرانگزارش ساالنه مانیتورینگ 

 مقدمه 

 ست.اایران، این وضعیت هیچ تغییری نکرده  حکومتنقض حقوق بشر توسط مکرر توجهات بین المللی و محکومیت  به رغم
به "فقدان خود  ۲۰۱۷ماهه اول سال میالدی گزارش ششخانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در 

 .دانسته است ضروری دستگاه قضایی مستقل" در ایران اشاره کرده و "اصالح" این دستگاه را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران
عراق  ،یعربستان سعود ن،راین؛ اکشور اول جالد جها 6چهار کشور از »ود گزارش کرده بود خ ۲۰۱۷-۲۰۱6عفو بین الملل در گزارش ساالنه 

 «ه است.ماند یباال باق یها به طرز هراس آوراعدام در آن یهستند که نرخ اجرا قایو شمال آفر انهیو مصر؛ از منطقه خاورم
ق نقض حقودر  رکوبگرانهس، اقدامات متعاقبًاعلی خامنه ای در سخنان خود خطاب به نیروهایش اعالم آتش به اختیار کرد.  ۲۰۱۷ ر ژوئند

 iمردم ایران شدت گرفت.
  درصدی کشتار کولبران توسط نیروهای امنیتی از این موارد میباشد. 4۲افزایش قتلهای خودسرانه از جمله رشد 

 ۱۸زیرنوجوان 4اعدام  ها،  درصدی دستگیری۲۲افزایش وخامت وضعیت زندانها، تشدید فشار و سرکوب زندانیان سیاسی در زندانهای ایران،
گوشه هایی از تالش دولتی و گسترده برای ایجاد فیلترینگ بر محیطهای اجتماعی،  ،های غیرانسانی و تحقیر آمیز ،گسترش مجازاتلسا

 رویارویی ضدانسانی حکومت ایران با موازین بین المللی حقوق بشر میباشد.

 
 

 د.دگان اخیر غرب کشور مشاهده کرآخرین جنایت حکومت ایران را میتوان در بی توجهی عامدانه به وضعیت زلزله ز

جوار آن های همانیا است نه تنها خدمات و کمک های پزشکی دولتی را از مردم دریغ نمود بلکه از کمک های مردم کرمانشاهحکومت ایران 
 نیز ممانعت به عمل آورد.

درون این حکومت و ارگانهاي وابسته به آن را مردم ایران و بطور خاص استان كرمانشاه كه شناخت كافي نسبت به دزدي و فساد مالي در 
دارند، هر كدام تالش كردند كمك هایشان را به  صورت مستقل به دست زلزله زدگان برسانند که مورد استقبال وسیع زلزله زدگان قرار 

در برخی شهرها و همچنین  .میگرفت اما حکومت ایران با بستن مسیرهای منتهی به شهرهای زلزله زده مانع از این کمک رسانی ها میشد



 

اسم های مردمی را مصادره کردند تا به های حامل کمکهای مردمی را تخریب کردند، کامیونآوری کمکمناطق مانند سنندج، محل جمع
 سپاه پاسداران آنها را توزیع کنند و بخش زیادی را نیز چپاول کردند. 

 
فعال مدنی کرد که  ۸رسیده مراجعه کرده بودند توسط نیروهای انتظامی، دستگیری  ضرب و شتم زلزله زدگانی که برای دریافت کمکهای

ارژنگ زرگوش که در مصاحبه خود به بی عملی و چپاول  برای کمک به زلزله زدگان اقدام نموده بودند، دستگیری خبرنگار محلی به نام 
 است.دولت اشاره کرده بود، از جمله اقدامات این نیروهای سرکوبگر بوده 

یران وق بشر در اد وضعیت حقگزارش ساالنه خود در مور با ارائه مانیتورینگ حقوق بشر ایران روز جهانی حقوق بشر، دسامبر،۱۰در آستانه 
رای متوقف لب کرده و بجنقض حقوق بشر در ایران را به وضعیت اسفبار حقوق بشر و بین المللی مدافع کلیه ارگانهای تالش دارد توجه 

 .ن از آنها استمداد بخواهدکردن آ

 

 نگاه اجمالی به حقوق مدنی و سیاسی   -１

 الف: حق حیات 
 یکم. اعدام

از ابتداي  ،براساس اعدام هاي ثبت شده توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران
نفر توسط حکومت ایران اعدام شده اند و  5۲۰تا پایان ماه نوامبر،  2017سال 

هاي رسمي ایران، اعالم شده ط خبرگزارياعدام توس ۱۱5از این تعداد فقط 
 است. 

اعدام  2اعدام در مالءعام و  28از مجموعه اعدام هاي انجام شده طي یازده ماه، 
 مربوط به زندانیان سیاسي بوده است. 

 10سال و 18در زمان جرم انتسابی، كودكان زیر از اعدام شدگاٍن نفر4همچنین 
 زن بوده اند.نفر از آنها 

مورد آن مربوط به 253م ها مربوط به جرائم اجتماعی است که عموم اعدا
که دبیر کل سازمان ملل و ست حالی این در. می باشداتهامات مواد مخدر 

سازمان ملل بارها در گزارش های خود به ویژه حقوق بشر ایران در گزارشگر 
توقف اجرا حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر و مجازات های منع شده در 



 

 وق بین الملل تاکید کرده اند.حق
رابطه با اجرا حکم اعدام متهمان مربوط به مواد در  2016اکتبر4در گزارش  دبیرکل سابق سازمان ملل متحد نیز بان کی مون 

 المللی نبوده است.نداردهای بین که دادگاه های آنها طبق موازین و استا بودمخدر تاکید کرده 

 
 شدن قائل»تعهد به میثاق جهانی حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس آن م ۱۹۹۰سال در  حکومت ایرانعلیرغم اینکه 

 . شده است« باشد کیفری ، کودک فاقد مسئولیتسن زیر این که نحوی به کیفری قانون نقض برای سن حداقل
جوان محکوم ی متهمان نوکرد که محاکمه مجدد برابا افزودن متممی به قوانین جزایی، این امکان را فراهم  ۲۰۱۳در سال ولی 

 به مرگ میسر شود. 
وجوانان مند برای تمام نبه شکل نظام به کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داد که این متمم ۲۰۱6تهران در سال 

 به کرات این متمم نقض شده است.  2017حاضر در ردیف اعدام اعمال شود. اما در سال 
نخست سال  سال سن داشتند در روزهای ۱۸حر آسمانی و حسن حسن زاده دو نوجوانی که هنگام بازداشت زیر آرمان ب

 در تبریز و کرمان اعدام شدند.  2017میالدی 



 

شد و به رغم آن که  به دنبال دستگیری به سلولهای انفرادی منتقل سال داشت 15علیرضا تاجیكی كه در حین بازداشت تنها 
ه او پر از ه پروندکنبود برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفت. اعدام وی در شرایطی اجرا شد نوجوانی بیش 

 نکات مبهم بود و خانواده او بارها تقاضای اعاده دادرسی دادند اما هرگز پاسخ داده نشد.
سال  15م انتصابي ان اتهادارد، وي در زممهدي بهلول با حکم اعدام به قرنطینه منتقل شد و كماكان در معرض خطر اعدام قرار 

 زیر حكم اعدام مي باشد. همچنان پیمان برنداح نوجوان دیگري است كه  داشته است.
برای  شر خانواده اساله بوده است و علیرغم درخواست مکر۱5محمدرضا حداد نیز از جمله نوجوانی است که هنگام دستگیری 

 م میباشد.زیر حکم اعدا  ،تجدید نظر در پرونده
 از: عبارتند ۲۰۱۷برخی موارد تکاندهنده اعدام در سال 

 اعدام شد. 2017مارس 10در   ،ساعت شکنجه24محمدنبی علی زهی در زندان زابل پس از 
كنجه در سلول روز ش ۷سال حبس و پس از  ۹جمال سید موسوی زندانی سیاسی اهل سنت و از هموطنان كرد، پس از تحمل 

 وت در زندان گوهردشت کرج حلق آویز شد.  ا۲۳انفرادي، روز 
مسئولین زندان اردبیل جهت زجر دادن بیشتر زندانیان قبل از اعدام اعمال غیر انسانی را برای 

 تحت فشار گذاشتن و شکستن زندانیان انجام میدهند.
 ساله ، ۳۰مسئوالن زندان زاهدان همزمان با اعدام عبدالکریم شهنوازی،  2017می 23در روز 

به گردن یک زندانی دیگر نیز طناب دار انداختند و او را پس از آن که شاهد مرگ عبدالکریم 
 روز دیگر اعدام خواهد شد.  4۰بود، پایین آورده و به وی گفتند 

ساله به اتهام سرقت، همراه با یک زندانی دیگر در حالیكه دست ۲۳سپتامبر، یک جوان 19روز 
تن از 5۰آویخته شدند. به دستور دادستان اردبیل، حدود  و پایشان زنجیر شده بود، بدار

 .زندانیان مجبور به تماشای صحنه اعدام این دو نفر شده اند
 

 دوم. قتل های خودسرانه
 84ا به ثبت رسانده است. مورد قتل خودسرانه ر 119 ،تا پایان نوامبر 2017مانیتورینگ حقوق بشر ایران از ابتدا سال میالدی

ده فقیر رخ دا محروم و قتل هاي خودسرانه، توسط شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران، به كولبرانمورد از این 
 .است

 مورد مربوط با سایر روشها به مردم عادی صورت گرفته است. ۸مورد مربوط به شلیک مستقیم نیروی انتظامی و 27

 

زندان اردبیل مسئولین 
جهت زجر دادن بیشتر 

زندانیان قبل از اعدام 
اعمال غیر انسانی را 

برای تحت فشار 
گذاشتن و شکستن 

 زندانیان انجام میدهند.



 

زباني در مز ماکو جان مر مأمورانساله توسط شلیك مستقیم  17کانلو" ، کولبر جوانی به نام "وحید دولتخواه جنی2017اوت 20
 .سپرد

ر و شتم قرا شهرداری در قم به شدت مورد ضرب مأموران، یک دستفروش محروم به نام مظفر عباسی توسط 2017اوت  11
 گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. 

خود را  سراوان جان در امنیتي مأمورانحافظ صفی اهلل در پي شلیك بي دلیل  سنت به نام، یک فعال مذهبي اهل 2017اوت 20
 از دست داد.

 .ا از دست دادساله در آبادان هدف شلیك نیروي انتظامي قرار گرفته و جان خودش ر 18، یك نوجوان 2017سپتامبر 23
 .ي شوندخاش، شلیك كرده و باعث مرگ وي م، نیروهاي انتظامي به سر یك جوان بلوچ در منطقه 2017سپتامبر 24
وي  ه داخل خانهب نارنجك ب، نیروی انتظامی به دنبال تعقیب یک مظنون در ایرانشهر، اقدام به تیراندازي و پرتا2017اکتبر  1

 .ساله اش كشته مي شوند4مي كند، در جریان این اقدام  یك مرد و پسر 
ه نام ساله ب13وان حیاط بازارچه مرزی" رازی" در منطقه خوی، یک کولبر نوج، نیروهای هنگ مرزی در داخل 2017نوامبر 6

 .قتل میرسانند به رسول یوسفی اهل قطور را زیر شکنجه 
  درحبس مرگسوم.  

مورد مرگ در حبس را به ثبت رسانده است.  47، 2017ماه   11طي ایران مانیتورینگ حقوق بشر 
مورد مربوط  22زندان و  مأمورانشکی یا شکنجه توسط مورد بر اثر عدم رسیدگی پز 25از این آمار 

به خودکشی در زندان بوده است. این خودكشي ها اساسا به علت فشارهاي روحي و جسمي است 
 .كه بر زندانیان وارد شده است

ژانویه، در زندان قرچک ورامین، یك زن زنداني به نام شیوا فكري به دلیل فشار خون باال و باز 18
زندان، جان میسپارد. زنداني دیگري به نام سمانه نیز به علت  مأمورانسلول، توسط  نكردن درب
از سرنوشت وي اطالعي در دست  ولیه است و عدم رسیدگي پزشكي سكته كرد شوخامت حال

  نیست.
ساله به نام عیسی براهویی در اعتراض به شکنجه 22در آخرین هفته هاي ماه سپتامبر یك زندانی 

زندان زاهدان پس از انتقال به سلول انفرادي اقدام به خودکشی کرده و جان  مأمورانمستمر توسط 
 .خود را از دست مي دهد

)مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ( به علت  ساله محبوس در زندان تهران بزرگ 43حسین افالطونی 
سپس به علت دیابت، بینایی خود را از دست مي دهد و عدم رسیدگي هاي پزشكي، ابتدا بر اثر 

 های مناسب پزشکی، جان مي سپارد. نوامبر به علت عدم رسیدگی16ابتالء به بیماری سل، روز 
 ب: شرایط بازداشت و رفتار با زندانیان 

 وضعیت زندان هایکم. 
ط شرای ه است،ر رسیدبراساس گزارشات موثقي كه توسط زندانیان و شاهدین در زندانهاي ایران، به دست مانیتورینگ حقوق بش

اجه یك با آن مویستماتزندانهاي ایران براي زندانیان، به شدت غیر انساني مي باشد. از جمله مشكالتي كه زندانیان بطور س
مكانات ان، نبودن احیط زندمزندانیان در بندها و راهروهاي زندانها به علت محبوس كردن تعداد زیادي زنداني در  ازدحامهستند، 

شد. پایین مي با اي پزشكي راي خواب، پایین بودن سطح بهداشت و عدم دسترسي به رسیدگي هاي پایهاستراحت و جاي كافي ب
هاي آهني،  ه میلهببودن كیفیت غذا و بهداشتي نبودن آن از معضالت بسیار جدي زندانیان است. ضرب و شتم، بستن زنداني 

 برند. كه زندانیان به شدت از آن رنج مي انفرادي و محدود كردن مالقات هاي خانوادگي از جمله مواردي است
 در این گزارش به وضعیت اسفبار برخی از زندانها اشاره میشود:



 

 : کرج یزندان مرکز (１

داث ستان تهران احزندان قزلحصار با هدف نگهداری سارقان بازداشتی و محکومیت یافته ا 5زندان مرکزی کرج در فاز 
 رج در مجموعکندامتگاه  ترین زندانهای ایران است. زندانترین و پرحادثهشلوغترین، شده است. این زندان یکی از کثیف

ی است که در زندان ۱۰۰۰تا ۷۰۰زندانی را در خود جای داده است. آمار هر سالن به طور متوسط بین  ۸۰۰۰حدود 
و  راي خواب جایي ندارندها باند. زندانیان شبزندانی در آن گنجانده شده 5۰تا  4۰مترمربع بین  ۲۰هایی به مساحت اتاق

افتن محل براي ی ها و حسینیه زندان استراحت كنند. كمبود جا به حدي است كه بعضا زندانیانمجبورند بر کف سالن
   شوند.خواب با یكدیگر وارد زد وخورد مي

 :زندان مركزي زاهدانبند نوجوانان  (２
رویس س ۹این بند  نفر را در خود جای داده است. ۲۲۰از نفری بیش  ۲5بند نوجوانان زندان مرکزی زاهدان با ظرفیت 

 ۳. این بند فقط گرفته استرا زندان  ۲بند بوي فاضالب  که در نتیجه آنسرویس آن خراب هستند  5بهداشتی دارد که 
 تلفن كابیني سالم دارد و زندانیان براي تماس با خانواده هایشان با مشكل مواجه هستند.

 ل:مركزي زاب زندان (３

اني . دكتر سلیمده استه علت نبود امکانات بهداشتي، این زندان از انواع مختلف حشرات مانند سوسك ، مگس و.... پر شب
مشكل كمبود  شتی،مقابل این وضعیت اسفناک بهدا معاون بهداشت و درمان اداره كل زندانهاي سیستان و بلوچستان در

 بودجه را مطرح كرده است.

 : مهاباد زندان (４

نفر است ولي در ۲۰۰ان متری است. گنجایش این زند ۱۲باشد و هر بند دارای چهار اتاق مهاباد دارای پنج بند میزندان 
 وات سرمایشي زنداني در آن محبوس هستند. كمبود محل خواب، سرویس هاي بهداشتي و امكان 5۷۰حال حاضر بیش از 

 گرمایشي شرایط را براي زندانیان بسیار سخت كرده است.

 : هیاروم یزنان زندان مرکز بند (５

 ۱6زندانی با  ۳۰تاق حدود اتاق تقسیم شده است. در هر ا ۸این بند در یک سالن بزرگ قرار دارد و با دیوارهاي كوتاهي به 
در این بند نگهداري  نزنداني ز ۲۰۰وابند. درحال حاضر تخت جا داده شده اند. لذا نصف زندانیان زن باید روي زمین بخ

ه طور کلی یی آن ببرای این زندانیان فقط پنج دستشویی و سه حمام وجود دارد که چند ماهی است دو دستشومي شوند. 
 وبت رسیدگیهمیه نسو   دخراب شده و قابل استفاده نیست. زندانیان زن با  امکانات محدود بهداری زندان مواجه هستن

مسكن به  د دادنحدان یك پزشک عمومی است كه فقط در به بند زنان فقط ماهی یک بار است. تنها دكتر این زن پزشکی
 بیماران رسیدگي مي كند.

 زندان اردبیل:   (６

حصار توری مانند با زدن  این زندان، ۷ر زندانیان سیاسی بندبا هدف محدود کردن و تشدید فشار ب ،مسئوالن زندان اردبیل
را فراگرفته است. این  بوده و کل محوطه بند سانتی4ار سوراخهای این حص .از باال، این بند را به قفس تبدیل کرده اند

ج در کنجه های رایششود نیز کشیده شده است. همچنین از عنوان قرنطینه زندان استفاده میکه به۸قفس توری برای بند 
شتر در و یا بی فتههدت یک مزندان اردبیل زنجیر کردن زندانیان به میله پرچم در میانه حیاط زندان با دستبند و پابند به 

 .هوای سرد زمستان و یا هوای گرم تابستان می باشد
 

 در زندان و فعاالن حقوق بشر وضعیت زندانیاندوم. 



 

د. به علت آنكه نفر  تخمین زده مي شو 64۰ بیش از،  ۲۰۱۷تعداد زندانیان سیاسی محبوس در زندانهاي ایران طي سال 
ر دست دطالع دقیقي اانیان انیان سیاسي خودداري مي كند، از آمار دقیق این زندحكومت ایران از دادن هرگونه اطالعاتي از زند

 نیست. 

زندان مورد  مأمورانشرایط نامناسب زندانها، زندانیان توسط مسئوالن و  عالوه بر
مورد شکنجه  85از  بیش ۲۰۱۷قرار میگیرند در سال میالدی نیز  شکنجه 

روانی در زندانها به مانیتورینگ  مورد شکنجه روحی و ۱۰۹و بیش از جسمانی 
 حقوق بشر ایران گزارش شده است. 

 
از برجسته ترین و رایج ترین شکنجه ها میتوان به زنجیر کردن زندانی به میله 
میانی در محوطه زندان با دستبند و پابند اشاره کرد که یک شکنجه رایج در 

 زندان اردبیل می باشد. 
افشین زینالی، عباس  یثم صابر، کیوان مختاری،افشین ولی پور، بهنام امیری، م

زندانیانی هستند از جمله  ، رئیسی زندانی سیاسی بلوچ علیپور و محمد صابر ملک
 با دستبند و پابند به میله پرچم در محوطه زندان زنجیر شدند.  ۲۰۱۷که در سال 

نیان سیاسی و انتقال زندا دیگر مواردی که میتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از:
عادی به بند زندانیان خطرناک، ممنوع المالقات و ممنوع التماس کردن زندانیان، 
محرومیت از خدمات پزشکی، عدم رسیدگی های پزشکی توسط بهداری زندان ، 

دام مصنوعی و کشیدن ناخن شکنجه و ضرب و شتم زندانیان تا سرحد مرگ، اع
 های دست.

ندان مورد زیر و مسئول زندان به دستور مد مأمورانپی اعتراض به شرایط بد زندان و توهین در  یاننفر از زندان 6۰بیش از 
 ضرب و شتم قرار گرفته اند. 

و  ه درمان شودککرده  حامد دهقان به دلیل فشارهای طاقت فرسای زندان دچار ناراحتی روحی شده و به بهداری زندان مراجعه
ه بکنجه شده و دیدا ششبرای مدت طوالنی در بهداری زندان با کابل و لگد  بهداری، بدلیل اعتراض به برخورد تحقیرآمیز در

  سلول انفرادی منتقل شده است.
 ،مدزادهبدالخالق محع ،پانیمنصور چو ،بهزاد ،هژار قاروقی ،کمال علی اقدم ا، کاظم،عبدالغور اسور، یعقوب نوره ،بهمن قادرپور
 شتم قرار گرفتند. نفر دیگر برای شکستن اعتصاب غذا تحت فشار و ضرب و5درپور و یوسف قا ،عبداهلل چم ،ابراهیم غالمی

ق قرار ل برق و شالزندان مورد شکنجه با انواع وسایل شکنجه و وص مأمورانتن از زندانیان توسط مسئوالن و  ۱5بیش از 
 گرفتند. 

ر سپس د لکریم سجادی بازداشت شده وپنج جوان بلوچ بعد از کشته شدن یک بسیجی در شهرستان سرباز بنام عبدا
ا فتوای بسیجی را ب ند اینبازداشتگاه وزارت اطالعات زاهدان تحت شکنجه قرار گرفته اند و از آنها خواسته شده که اعتراف کن

س ه ناخن ادریکنجه سدر هنگام ش مأمورانمولوی کوهی کشته اند. بر اساس گزارشهای رسیده به مانیتورینگ حقوق بشر ایران 
 رکنی را از جا کنده اند.

ي را ام مسلم شیرنام به سپتامبر، رئیس داخلي بند یك زندان مركزي اردبیل به نام فرهاد نوروزي یك زنداني محكوم به اعد۱۸
 ، فرهاداست ر دادهبه قرنطینه بیروني بند احضار كرده و وي را با شالق و انواع وسایل شكنجه مورد آزار و شكنجه قرا

جي تو را گ تدریشیري گفته است مجازات تو مرگ نیست بلكه من با مر میس داخلی بند( بارها صراحتا به مسلنوروزي)رئ
 خواهم كشت و صدایت به جاي نخواهد رسید.

ال2017الدرسااامیالدااا  د 

دااااا ردالال85بااااا  ال  ال

والشااجه جالمااا م  ال

دااااا ردالال109بااااا  ال  ال

شااااجه جالرو اااا الوال
 ثبتالشدهال ستالرو   



 

فته ان قرار گرین زندانیاتن از زندانیان سیاسی با انتقال به بند مربوط به جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم توسط  ۱۰بیش از 
 اند. 
سئولین حریک مترامین روزیان و سیامک اشرفی با  ،انور خضری ،خسرو بشارت ،ید مقدم، رسول حردانی، کامران شیخهمج

 نتقل شدند.رادی مزندان از سوی زندانیان جرائم خطرناک و مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به سلول انف
به  ممانعت ن امرایدان از زن مأمورانمرخصی درمانی دارند اما مسئوالن و  تن از زندانیان نیاز به رسیدگی پزشکی و 6۸بیش از 

 د. اده اندعمل میآورند. بسیاری از آنان بدلیل بی عملی و بی اعتنایی مسئوالن زندان جان خودشان را از دست 
وهردشت کرج به دستور دان گزن ۱۰بعنوان یک اقدام تنبیهی و تالفی جویانه از زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کننده در سالن 

سیاری بشوند. حال  قل نمیدادستانی هیچ پزشکی برای معاینه آنها وارد بند نمیشود. این زندانیان اعتصابی به بهداری هم منت
 از آنان از جمله مجید اسدی، ابوالقاسم فوالدوند و بسیاری دیگر از آنان بسیار ناگوار است. 

غذای زندانیان را در  مورد اعتصاب ۱۷4بیش از  ،۲۰۱۷ابتدا سال میالدی تا پایان نوامبرمانیتورینگ حقوق بشر ایران، از 
رد آن اعتصاب غذای مو ۳مورد به صورت جمعی و 4زندانهای مختلف ایران به ثبت رسانده است. از این تعداد اعتصاب غذا، 

 تن  لب و چشم خود نمود.خشک بوده است. همچنین یك زنداني هم زمان با اعتصاب غذایش اقدام به دوخ
زندانی سیاسی زندان گوهردشت در اعتراض به انتقال به سالن فوق امنیتی گوهردشت و شرایط  ۱۸، بیش از ۲۰۱۷ یهژوئ۳۰از 

درخواست خانواده ها و فعالین و ارگانهای  بهاعتصاب غذای خود را  ،روز4۰نامناسب سالن اعتصاب غذا کردند که نهایتا پس از 
 به روزه سیاسی تغییر دادند.  بین المللی 

 
ر اعتراض  به دژوئیه ۳۰از  ؛سال بدون حتي یك روز مرخصي در زندان محبوس است۲4رد كه بیش از محمد نظري زنداني ُك
 روز اعتصاب غذا كرد. ۹۹این وضعیت به مدت 

 ،هشارهای وارددان و فضعیت زن، یک زندانی به نام احمد ایرانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه در اعتراض به و۲۰۱۷ژوئن ۲5
 اعتصاب کرد و چشمها و لب خود را دوخت.

 سوم. اقدامات تالفی جویانه علیه زندانیان و فعاالن حقوق بشر
ها و  اط با سازمانهایشان ویا ارتبفی جویانه علیه زندانیان سیاسی به دلیل فعالیتمواردی از اقدامات تال ۲۰۱۷از ژانویه تا نوامبر

 . میکنیمقوق بشری صورت گرفته است که به مواردی از آن اشاره ارگان های ح

 ند. حت فشار واقع شدپس از پیگیری پرونده اعدام خانواده خود توسط وزارت اطالعات ت ۱۹۸۸دو تن از شاکیان اعدام های 



 

سال  ۱5مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران که به 
درباره اعدام اعضای خانواده اش در  ۲۰۱6اکتبر ۱۷پس از ارائه شکایت در   ،بس متهم شده استح

توسط دادستان تهران در یک اقدام تالفی جویانه از خدمات پزشکی محروم و تهدید به  ۱۹۸۸سال 
 سال حکم زندان و تبعید به زندان سیستان و بلوچستان گردید. ۳افزایش 

 
های دهه شصت که پور فعال حقوق بشر و از شاکیان اعدام، راحله راحمی۲۰۱۷سپتامبر۱۰در تاریخ 

کند توسط وزارت اطالعات بازداشت شده و در زندان پرونده اعدام برادر و سرنوشت فرزند وی را دنبال می
  اوین تحت بازجویی قرار دارد.

 
این زندان، مردانی رئیس  ۱۰هردشت به سالن پس از پایان موقت اعتصاب غذای جمعی زندانیان سیاسی منتقل شده زندان گو

زندان گوهردشت به دلیل موج محکومیت های بین المللی و انتشار خبرهای روزانه اعتصاب غذای زندانیان گوهردشت در یک 
شاهین  ،امیر قاضیانی ،ابوالقاسم فوالدوند ،رضا اکبری منفرد ،سعید ماسوری ؛تن از زندانی سیاسی ۱۱اقدام تالفی جویانه برای 

پیام شکیبا و مجید اسدی با اتهامات بی پایه اقدام به  ،شاهین ذوقی تبار ،سعید شیرزاد ،حسن صادقی ،ابراهیم فیروزی ،اقدامی
سپاه پاسداران جهت  مأمورانزندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار توسط  ۲۰۱۷اکتبر  ۳۰پرونده سازی جدید نمود. از روز 

الف سپاه در زندان اوین منتقل شده است. سعید شیرزاد در حالی که در ۲ه بند د مخفیانه بتشدید فشار و پرونده سازی جدی
زندان  ۳روزه به سر می برد به دلیل اعتراض به این پرونده سازی مورد ضربه و شتم قرار گرفته و به بند  5۰اعتصاب غذای 

سیاسی محمد امیرخیزی، پیام  گوهردشت منتقل شده است. پس از ماهها بالتکلیفی حکم محکومیت سه تن از زندانیان
شکیبا و مجید اسدی در یک دادگاه ناعادالنه به وکالی آنان ابالغ شد. در این دادگاه براساس اتهامات بی پایه محمد امیر 

سال حبس به دوسال اقامت  ۱۱سال حبس محکوم شدند. آقای امیرخیزی عالوه بر  ۱۱خیزی و پیام شکیبا هرکدام به 
سال حبس به دوسال اقامت اجباری 6در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. مجید اسدی عالوه بر  اجباری در نیک شهر

  .در برازجان بوشهر محکوم شد

و در پی انتشار عکسهای وی همراه با آرش  ۳5۰پس از انتقال سهیل عربی زندانی سیاسی به بند 
زندان به این بند  مأموران ،اعیصادقی و اسماعیل عبدی در محوطه این بند در رسانه های اجتم

حمله کرده و تمام زندانیان سیاسی محبوس در این بند را به سایر بندها و زندانها منتقل کردند. 
زندان گوهردشت کرج و سهیل  ۱۰در پی این حمله آرش صادقی در یک اقدام تنبیهی به سالن 

  زندان اوین منتقل شدند. 4بند به  ۳5۰زندان اوین و سایر زندانیان سیاسی بند ۸عربی به بند 
 

آزاد می شد ولی بدلیل ارسال نامه به ارگانهای  ۲۰۱5مارسعلی معزی زندانی سیاسی می بایست در 
با پرونده سازی مجدد در شعبه  ،بین المللی و افشای اعمال غیر انسانی حکومت ایران در زندانها

به زندان  او را  ،ر بر این زندانی سیاسیدادگاه به یک سال حبس محکوم شد. به منظور تشدید فشا۱5
فشافویه که متعلق به زندانیان جنایی و محکومین به قاچاق مواد مخدر در شهر حسن آباد در جنوب 

. این زندان فاقد حداقل های امکانات بهداشتی و معیشتی و از کثیف منتقل کردند ،تهران قرار دارد
ماه است از  5دانی سیاسی علی معزی که هم اکنون بیش از ترین زندانهای ایران به شمار می رود. زن

اش گذشته است اما بی دلیل با وجود بیماریهای متعددش در زندان محبوس می باشد و زمان آزادی
 بارها و بارها تحت فشار و توطئه قرار گرفته است.

 . احکام و مجازات های غیر انسانی چهارم



 

رد موا ق صادر شده است.شامل قطع دست و شالغیرانسانی  مجازاتهای بیرحمانه و  یادي ازز احکام ۲۰۱۷از ژانویه تا نوامبر 
جراي حکم شالق و  امورد  32قطع عضو،  5 جمع آوری شده از اجرای این احکام توسط مانیتورینگ حقوق بشر عبارتند از: 

 نفر به صورت تحقیر آمیزی در شهر گردانده شدند. ۱۰5بیش از 

 و افراد بازداشت شده به چشم میخورد گرداندن تحقیر آمیز زندانیان ۲۰۱۷ت غیر انسانی که در سال میالدی بیشترین مجازا
 توسط نیروی انتظامی در شهرهای مختلف بوده است. 

ست امحکوم شده  ایران علیرغم اینکه اجرا حکم شالق و قطع عضو بارها توسط دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه در امور
پرونده نقض یز به نحکم شالق در مالعام را  ۲۰۱۷حکومت ایران از اجرای این احکام خودداری نکرده است و در سال  اما

 حقوق بشر خود افزود. 
 شالق:  (１

 
 

  باد اجرا شد.آق برای یک خبرنگارجوان به اتهام انتشار اشتباه یك خبر، در  نجف ضربه شال 4۰حکم  ۲۰۱۷ژانویه 6

ان اجرا ر نظم زندمجد، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، به اتهام اخالل دحکم شالق حسن رستگاری ۲۰۱۷ ژوئن ۱
 شد.
 اد. تن به جرم روزه خواری خبرد ۲۰دادستان قزوین از اجرا حکم شالق  ۲۰۱۷ ژوئن ۱۰
 . دان اورمیه اجرا شدضربه شالق یک زندانی زن به نام تهمینه دانش در زن۹۰به فاصله یک روز درمیان حکم  ۲۰۱۷ ژوئن ۱۳
 یام مالیر خبر داد.ساله در مالءعام در خیابان خ ۳۰دادستان شهرستان مالیر از اجرای حکم شالق یک جوان  ۲۰۱۷ژوئیه۳

نی را در مالعام در این زندا ۷می شهرستان قوچان در یک اقدام غیر انسانی حکم شالق قضایی و انتظا مأموران ۲۰۱۷ ژوئیه۱۰
 شهرستان اجرا کردند.

 تهران اجرا شد. ۲۱ضربه شالق لیال بیات در دادسرای ارشاد ناحیه ۸۰حکم  ۲۰۱۷سپتامبر ۱۹
به ضر ۳۰به نانیکی از آد. به اجرا درآم حکم شالق سه زنداني به اتهام سرقت، در جیرفت كرمان و در مالء عام ۲۰۱۷نوامبر  ۱

 ضربه شالق محکوم شده بودند. ۷۰و دو متهم دیگر به 
 هم به سرقت، در مالعام اجرا شد. ضربه شالق زندانی مت74در تالش حکم  2017نوامبر  23 روز
 

  :عضو قطع (２



 

روز قبل از اعدام  ۱۰ شیرازآباد  عادلحکم قطع دست زندانی محکوم به اعدام به نام حمید معینی در زندان  ۲۰۱۷آوریل ۸
  وی اجرا شد.

 حكم قطع انگشتان دست یك جوان در تهران اجرا شد.  ۲۰۱۷ ژوئن۱5
 دادستان قم از اجرای حکم قطع دست سه زندانی در زندان مرکزی قم خبر داد.  ۲۰۱۷سپتامبر۲۱
 خبر داد. « م.ن»دادستان خراسان  از اجرای حکم قطع دست یک زندانی به  ۲۰۱۷اكتبر۱4

 
 گرداندن تحقیر آمیز درشهر:  (３

 
 کمال شهر کرج خبر داد.  رئیس پلیس انتظامی البرز از گرداندن یک نفر در ۲۰۱۷ژانویه  ۱5

 د. فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از گرداندن یک نفر در این سطح این شهر خبردا  ۲۰۱۷ژانویه۱6
اشتی های این نفر از بازد ۸۰انتظامی مشهد  مأموران ،بعد از دستگیریهای جشن ملي چهارشنبه سوری  ۲۰۱۷مارس ۱5

 ردانده و سپس آنها را مجبور به جاروی خیابان های مشهد کردند. جشن ملی را در خیابانهاي مشهد گ
 نفر در دهلران خبر داد.  ۳نیروی انتظامی استان ایالم از گرداندن   ۲۰۱۷آوریل ۲۱
 جهت تحقیر یك زندانی مرد، بر سر وي روسری کرده و او را در شهر مریوان گرداندند. ۲۰۱۷می ۳۱
 ابانهای تربت جام گردانده شد.یك جوان زندانی در خی  ۲۰۱۷ ژوئن۱۸

سین حمیدان امام  هشت نفر در سطح شهر پاکدشت، سه نفر در خیابانهای قزوین و تعدادی در اطراف  ۲۰۱۷ در ماه ژوئیه
 تهران، گردانده شدند.

دستگیر »وان حت عنتاز جوانان را  تعداد بسیار زیادینیا نیروهای سرکوبگر انتظامی با فرماندهی ساجدی ۲۰۱۷ ژوئیه۲4
طراف میدان اه و در در اطراف میدان امام حسین دستگیر کرده و به غل و زنجیر بست« شدگان مواد مخدر و اراذل و اوباش

 گرداندند.
صد نندج به قسبه دستور قاضی نیروی انتظامی سنندج یک جوان را پس از بازداشت در منطقه نایسر   ۲۰۱۷سپتامبر۲۱

 .گرداندند ،تحقیر
 ردانده شد. در شهر گ« خ.س»اسفراین از شهرستانهای استان خراسان شمالی، یک زندانی به نام  در ۲۰۱۷اکتبر ۱4

 
 



 

 ج. دستگیری و بازداشت 
را به ثبت رسانده است. از این آمار دستگیری و بازداشت  13842مانیتورینگ حقوق بشر ایران، تعداد  2017از ژانویه تا پایان نوامبر 

دستگیری مربوط به اقلیتهای قومی و مذهبی  643دستگیری سیاسی و  1251 ،دستگیری خودسرانه 2437 ،ی اجتماعیدستگیر9511
 بوده است. 

 
 

 آزادی بیان و دسترسی به اطالعات . د
 . خبرنگاران:یکم

نگار وب ۱۸نگار و روزنامه ۳۰ش از، بی2017بنا به گزارشات رسیده به مانیتورینگ حقوق بشر ایران از ابتدای سال میالدی تا پایان نوامبر 
 د.القلم و دهها تن زیر احکام سنگین قرار دارننگار ممنوعروزنامه 5در زندان محبوس هستند. همچنین حداقل 

کشور  ۱۸۰ها در میان سانهرآزادی  ۱65،  ایران در رتبه ۲۰۱۷آوریل۲6س گزارش گزارشگران بدون مرز در به یادآوي است كه براسا الزم
 شود.رده مینگاران جهان نام بها برای روزنامهترین زندانار دارد. در این گزارش از ایران به عنوان یکی از بزرگقر
 یجهان هیالمقض آشکار اعو ن یلم نیبا قوان ریمغا کند،یعاالدنه محروم م یبه دادرس یها که روزنامه نگاران را از حق دسترسبازداشت نیا

 انهاست. یملزم به اجرا رانیاست که ا یاسیو س یحقوق مدن یجهان ثاقیحقوق بشر و م

و رسانه ها  ر روزنامه نگاراندستگیری و فشار ب و ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ۲۰۱۷ژوئن در الزم به ذکر است که 
 بیشتر شد.

 . دسترسی به اینترنت:دوم
یط های محلترینگ فیمحدود کردن دسترسی مردم به ویژه جوانان به اینترنت و  حکومت ایران تالش گسترده ای جهت ۲۰۱۷در سال 
 رد:کرده است از جمله میتوان به موارد زیر که در رسانه های حکومتی به آن اذعان شده است اشاره ک اجتماعی



 

و  کشور دانست ف امنیتام را خالدادستان کل کشور تلگر عالوه بر دستگیری مدیران تلگرامی و مسدود کردن مستمر کانال های آنها،
 ii(۱۷۲۰آوریل۲۳ -سیستم مکالمه صوتی تلگرام را با دستورات قضایی در ایران غیر فعال کرد. )وبسایت برترین ها

 کافی این اما شود،می فیلتر کانال هزار ۲۰تا ۱6 حدود هفته هر»:در کشور گفت نگیلتریف تیوضع نیدر باره آخر رانیدادستان کل ا
 iii(۲۰۱۷ آوریل ۱۲ ـ مهر)خبرگزاري  .«....آید وجود به اطالعات ملی شبکه باید و نیست

 iv(۲۰۱۷ریل آو ۲۸ –خبرگزاری ایلنا . )مسدود شد نستاگرامیدر ا دئویپخش زنده و سیسرو ییقضا یهابر اساس دستور مقام
مربوط  نبوده بلکه یفرهنگ و یخاطر مسائل اخالق به تریتوئ نگیلتریف» :گفت یجهرم یمحمدجواد آذر ،اطالعات یارتباطات و فناور ریوز

 v(۲۰۱۷اوت  ۲۱)وبسایت صراط نیوز ـ «. است یمل تیبه حوزه امن
میتوان  ی شده اند کهزنداناعی در محیط های اجتمبیان اعتقادات خود  بدنبالدر همین راستا تعداد زیادی از دگراندیشان و فعاالن مدنی 

م فعالیت در كه به اتها ی نام بردسهیل عربی، سینا دهقان و بسیاری از مدیران و فعاالن شبکه های اجتماع ،ایراییگلرخ  ،آتنا فرقدانیاز 
 های اجتماعی با حکم اعدام و یا تحمل احکام سنگین مواجه هستند. شبکه

 

 آزادی مذهب  -２

و  ت، یهودیتسیحی، مزرتشتآنكه ادیان  های قومی و مذهبي قرار دارد. با وجودنخست نقض حقوق اقلیت های در رتبه حكومت ایران
رند، تحت یگري دادر ایران به رسمیت شناخته شده هستند، ولي بطور سیستماتیك این ادیان و شهرونداني كه عقاید د تسننمذهب 

جامعه ل وب شامشود. بخش وسیعي از  این سرکهای پایه اي آنها نقض میفشارهای رسمی و غیررسمی حكومتي قرار دارند و آزادی
 مسیحیان و بهاییان مي باشد.

های ار و اذیت اقلیتمیالدی خود، به آز ۲۰۱۷عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل، در گزارش شش ماهه نخست سال 
مي  پاسدارانجه سپاه ها متوخانم جهانگیر در این گزارش تاکید کرده که مسئولیت دستگیري اقلیت  .قومی و عقیدتی تاکید کرده است

 باشد.
 : مسیحیانالف

بر  طور مستمره ت که ب، احکام سنگین و تبعید، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کلیساهای رسمی از جمله فشارهایی استداوم بازداشت
 مسیحیان وارد میشود. 

بسیاری  .نداني هستندزحی نیز ز فعاالن مسینفر ا ۱۰حکم علیه فعاالن مسیحی در ایران صادر شده است.  ۲۱تاکنون  2017از مارس 
 فراد،ااین  موارد عضي ازباز افرادي كه به تازگي به دین مسیحیت مي پیوندند، محاكمه شده و با احكام سنگیني مواجه میشوند. در 

ظر گرفتن میزان ها بدون در ندادگاه .ترین مناطق ایران تبعید مي شوندساله،  دو سال نیز به دور افتاده ۱5و  ۱۰پس از پایان احکام 
 كنند. صادر مي بسیار سنگینهای مسیحی، برای آزادی موقت آنها وثیقه انشهروند اینهای دارایی

ا بیین مسیحیت راسم آمابراهیم فیروزی از نوکیشان مسیحی در بند، تاکید کرده که فقط به علت فعالیت در حوزه مسیحیان مانند 
 سال زندان مواجه شده است.  5حکم 
ه خود بازداشت و به محل فوریه در خان20رضابخش و پسرش سهیل زرگرزاده ثانی که از نوکیشان کاتولیک در ارومیه میباشند،  انوشه

 نامعلومی منتقل شدند و تاکنون نیز اطالعی از وضعیت آنها در دسترس نمی باشد.  
اده شار بر خانوفه است. در مدرسه خودداری شد ویزند نام فرفشار بر خانواده یوسف ندرخانی کشیش زندانی افزایش یافته و از ثبت

شهر در استان نیک سال زندان، به دو سال تبعید به شهرستان ۱۰ندرخانی در حالی است که این نوکیش مسیحی، عالوه بر  یوسف
 سیستان بلوچستان نیز محکوم شده است.
شهرستان « عه سیدقل»از محل كار خود در منطقه اکتبر ۱۰شنبه  ، روز سه«پیام آرامش»محمدعلی ترابی، از مسئوالن کلیسای 

 دزفول، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد و اطالعی از او در دست نیست.
به ای امنیتی بازداشت و نیروه اکتبر توسط۱۹شهر دزفول، روز پنجشنبه « پیام آرامش»عبدالعلی پورمند، از مسئوالن کلیسای خانگی 

 اهواز منتقل شد.



 

 : بهاییان ب
نفر  ۲۷5شهروند بهایی در ایران بازداشت و حدود  ۸6۰تا به حال بیش از  ۲۰۰5المللی بهاییان، از سال بر اساس گزارش جامعه بین

 اند. زندانی شده

اگر بناست آنها »اوت گفته است: 30این در حالي است كه حسن روحانی، روز چهارشنبه 
شان مانند رفتن به سربازی و پرداخت مالیات مانند سایر مردم بی[ به تکالیفهای مذه]اقلیت

چند روز بعد از صحبت هاي وي، « عمل کنند، باید از امتیازات یکسان برخوردار باشند.
شرکت كرده و قبول شده بودند،  ۹6شهروند بهایی که در کنکور سراسری سال  120حداقل

نشگاه و تحصیالت عالیه محروم شدند. برخی از آنها برای دلیل عقاید خود از ورود به دابه
 .اندهای قبل از تحصیل محروم شدهچندمین سال در کنکور شرکت داشتند ولي مانند سال

انتخاب رشته با عبارت  جوانهای محروم از تحصیل، پس از اعالم نتایج کنکور و در مرحله
مان سنجش آموزش کشور، به اکثر آنها به و پس از مراجعه به ساز مواجه شده «نقص پرونده»

دلیل بهایی بودن و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی آنها قادر به صراحت گفته شده 'به
 .یی توبه و اعتراف کنند که به دین اسالم معتقد هستندتحصیل نیستند، مگر در نامه

غم اینکه در ترمها نفر از جوانان دانشجو در سال تحصیلی جدید علیر ۳۰همچنین بیش از 
 آخر و یا میانی بودند بدلیل اعتقاد به بهاییت از دانشگاه اخراج شده اند.

 ” ۱۳6۹ی ششم اسفند های ایران با استناد به مصوبهمحرومیت از تحصیل بهاییان در دانشگاه
گیرد. بر اساس بند سوم این مصوبه، نه تنها باید از صورت می  “شورای عالی انقالب فرهنگی
چه هویت بهایی فردی بعد از ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنانثبت نام بهاییان در دانشگاه

 نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود.  “هنگام تحصیل”ثبت نام و
محل کسب و کار شهروندان بهایی توسط  96بیش از  2017از ابتدای سال میالدی تا نوامبر 

  در شهرهای گوناگون پلمپ شده است. اداره اماکن عمومی  مأموران

 به موارد زیر اشاره کرد:همچنین از نمونه های سرکوب جامعه بهاییان میتوان 
بـه  یدالیـل نـامعلوم ۲۰۱۷ژانویـه در سـمنان  در  انییبه نام  احمد فنا ییشهروند بها کی 

 .و جسدش در كویر سمنان سوزانده شده است دهیدست افراد ناشناس به قتل رس
د بـه محـل بـا دسـت بنـ ییشهروند بها نیزاده توسط ماموران مصادره شد، ا فیاموال محل کسب کوروش شر ۲۰۱۷چنین در ژانویه هم

 .نامعلوم منتقل شده است یبه مکان و سپسکسب خود منتقل 
 ،یریـام یبودن آقـا ییبها لیلبود، پس از اعتراف به قتل به د دهیکه در مهر ماه گذشته به قتل رس ییشهروند بها یریقاتل فرهنگ ام دو

 نیعـ نظر کننـد و درخود صـرف تیکرده که از شکا هیتوص یریام ۀبه خانواد یطور خصوصبه نیاز مسئول یکیاند. آزاد شده قهیوث دیبه ق
اهـد سبک خو اریسبقاتالن  یصرف نظر نکنند مجازات در نظر گرفته شده برا تیاگر خانواده از شکا یاعالم کرده است که حت یحال قاض

 .بود
 

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -３

 الف: کارگران 
ر كارگ 41وزانه بیش از رکارگر با  حوادث حین كار مواجه هستند. طبق این آمار  15000بر اساس آمارهای رسمی در ایران، ساالنه 
 یمني مناسب، در این حوادثوجود سیستم هاي اکارگر جان خود را از به علت عدم  6الي  5دچار حادثه ایمني شده و متاسفانه روزانه 

 از دست مي دهند. 



 

كار كردن را  ني، توانانيدث ایماز آنجا كه این كارگران عموما از حق بیمه و مزایاي آن برخوردار نمي باشند، پس از آن كه به علت حوا
 ذیرش هرگونهد عدم پوضعیت را دامن مي زن شوند. آنچه ایناز دست مي دهند، خانواده هاي آنها با فقر بیش از پیش مواجه مي

مات دولتي اقدا ارگان مسئولیت از جانب مسئولین و ارگان هاي دولتي نسبت به كارگران در ایران است. اساسا در این موارد هیچ
 ن ساختمانختنند سومناسب را انجام نمي دهد و مسئولیتي براي حل این مسائل نمي پذیرد. این وضعیت حتي در حوادث بزرگي ما

علت اصلي وقوع این  ( نیز وجود دارد. در هر دو حادثه2017مي 3( یا ریزش معدن زمستاني یورت )2017ژانویه 19پالسكو تهران)
شته و ز كارگران كادولت  فجایع عدم توجه دولت به مسائل ایمني قبل و بعداز حادثه بوده است. همچنین در هیچ یك از این دو مورد

 ي نكرده است.شده حمایتمجروح 

اض وضعیت اعتر ي به اینكارگران زیادي با عدم دریافت حقوق خود در ماههاي مختلف مواجه بوده اند، در حالیكه وقت 2017طي سال 
د، وق معوقه خوافت حقكرده اند با حكم اخراج مواجه شده اند. بیست تن از كارگران نیشكر هفت تپه بعد از اعتراض به عدم دری

رفته و در گولتی انجام قامات دپس از تودیع وثیقه آزاد شدند. به گفته کارگران این اتفاق در همدستی کامل كارفرما و مدستگیر شده و 
 کارگر نیشکر هفت تپه به این شرکت ممانعت کرد. ۹نهایت نیز کارفرما از ورود 

 
 :کودکان کارب

یلیون نفر از جمعیت کشور م10زایش است و از آنجا كه نزدیک به هاي حكومتي، تعداد کودکان کار در حال افطبق اعترافات خبرگزاري
د از مردم ایران زیر حداقل درص 60برند هر روز به آمار كودكان كار افزوده میشود. طبق همین اعترافات درآمد سر میدر فقر مطلق به

ین ز ثروتمندتراان یكي در حالي است كه ایردرآمدی است که یك خانواده بتواند پاسخگو مسائل معیشتي كودكان خود را باشد. این 
 كشورهاي جهان به لحاظ منابع طبیعي مانند نفت مي باشد.

تحصیل کرده اعتراف  هزار کودک ترک۲۰۰مسئوالن حکومت ایران به وجود هفت میلیون کودک کار و كودكان خیابانی، سه میلیون و 
منظور هن كودكان، بی از ایبه سوءاستفاده از تعداد قابل توجه ت هاي رسميكرده اند. همچنین مدیران حكومتي در خبرگزاري ها و سای

برخی  ن گفته است:اصفها خرید و فروش مواد مخدر وسوء استفاده هاي جنسي اعتراف كرده اند. براي مثال ناهید تاج الدین نماینده
که این رقم برای تهران نیز عنوان می کنند ، ضمن این میلیون 7تا  3کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین 

ینه نمی در این زم ر دقیقیهزار نفر تخمین زده می شود، اما به دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ گونه ثبت هویتی ندارند، آما 20
 (2017سپتامبر27توان ارائه کرد. )خبرگزاری تسنیم ـ  

ک به تأمین ی و کمبایست در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپرورایفش میدر ایران، سازمان بهزیستی که براساس وظ
ان ور خاص کودکطو به  درآمد جامعه اقدام نماید، به یک نهاد سرکوب برای گروههای کم درآمد حداقل نیازهای اساسی گروههای کم

 کار تبدیل شده است. 
 6ت کودکان کار را از د دیگر از جمله نیروهای انتظامی پلیس، طرح بازداشنها11سازمان بهزیستی به همراه شهرداری تهران و  -

کودک كار 300یش از بون،  16های پلیسی و سرکوبگرانه آغاز كردند. در این طرح نیروهاي انتظامی با با شیوه 2017سپتامبر
و کودکان  ه مرکز یاسررانی بین، نوجوانان ایشده افغان به اردوگاه ورامخیابانی را طی چند روز بازداشت كردند. کودکان بازداشت

 (2017سپتامبر 17اند.  )خبرگزاري ایسناـتر به مرکز موسوم به بعثت فرستاده شدهکوچک
اي مارس تا هي ماهطحسین اسد بیگی رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران با اشاره به آمار آزار و اذیت کودکان  -

 6۷۲هزار و  5و  ۱۲۳مورد تماس با خط  5۲5هزار و  ۸مورد به مراکز مداخله،  ۱۹۳ع یک هزار و گفت: در این مقط 2017اوت
 (2017نوامبر8مورد نیز از در بخش خدمات سیار ثبت شده است. )خبرگزاری تسنیم ـ 

ید مرکز شا آوری کودکان کار گفت:رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در دفاع از طرح جمع -
درصد آنها مورد  ۹۰ی که بهزیستی امکانات کافی نداشته باشد اما از گوشه خیابان آن هم در فصل سرما بهتر است آن هم در حال

 (2017اکتبر14ـ گیرند. )خبرگزاری ایلناآزار جنسی قرار می
 



 

 نتیجه گیری:  -４

اتیک ه نقض سیستمشیدن بسازمانهای بین المللی برای پایان بخ مانیتورینگ حقوق بشر ایران خواستار دخالت کلیه ارگانهای حقوق بشری و
  حقوق بشر در ایران میباشد.

ند از ایران یران  .بتوااشر در بدر همین راستا ضروری است گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برای بازدید از زندانها و نظارت بر وضعیت حقوق 
 سی به همه اماکن برخوردار باشد. دیدن کند و در بازدید از آزادی کامل و دستر

 اعدامها در ایران باید متوقف شود.
 عقیدتی و مذهبی باید آزاد شوند. کلیه زندانیان سیاسی،

 بایستی متوقف شود. ... قطع دست و مجازات غیر انسانی،شالق، هر نوع شکنجه، 
فضای  ی، فیلترینگامنیت سانسور و کنترلهای سرکوب مستمر زنان، فشار و دستگیری های خودسرانه، هر نوع تبعیض قومی و مذهبی و جنسیتی،

 مجازی و استراق سمع باید متوقف شود.
ناخته شان به رسمیت بایستی در ایر حقوق پایه ای هر شهروند میباشد، آزادی مذهب و عقیده، آزادی مطبوعات و تجمعات که از آزادی بیان،

 شود.
 عادالنه و علنی دسترسی داشته باشند. کلیه متهمین بایستی به دادگاههای

 
 
  

                                                            
i 2017 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری- 7 ژوئن 

ii ۲۰۱۷وبسایت برترین ها- ۲۳آوریل 

iii ۲۰۱۷ خبرگزاري مهر ـ ۱۲ آوریل 

iv 2017 خبرگزاری ایلنا – 28 آوریل 

v 2017 وبسایت صراط نیوز – 21اوت 
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