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ک سند   جمهوری همگان   ایدوره برریس به تسلیم برای ناو اکسس و  ۱۹ آرتیکل سازمان دو  مشتر
 (آر ن   یو ) ایران اسالیم

 

د قرار  ۲۰۱۹ نوامت   در  کاری  گروه  دوره امی    ۳۴ نظر  مورد  کهاین جهت  بگت 

 ۲۰۱۹ آوریل ۴

 

  خالصه

 

ی  ایدوره برریس سوم دور  آستانه در  ناو اکسس و  ۱۹ آرتیکل سازمان دو  . ۱
 جمهوری همگان 

 حق با  رابطه در  موجود  تحوالت به ما  سند  این در  . کنند یم تسلیم را  کنون    سند  ایران اسالیم
 . ایمپرداخته آن با  مرتبط حقوق و  بیان آزادی

 

 که  است ایران در  بیان آزادی درباره پژوهش و  نظارت بنیان بر  سند  این در  آمده اطالعات . ۲
 مربوط تحوالت همچنی    و  1دیجیتال حقوق مورد  در  مشخصا  شده، انجام« ۱۹ آرتیکل» توسط

  2. اطالعات آزادی به

 

 مورد  در  . شده بدتر  بش   حقوق اوضاع که  بوده کار   س  حایل در  روحان   جمهور رئیس دولت . ۳
یت اعمال فتر  هیچ شدند  دریافت ۲۰۱۴ سال در  که« آر ن   یو » پیشنهادهای عظیم اکتر  پیش 
 شدت به قانون   چارچوب . گرفته  صورت هم چشمگت   گرد عقب موارد  بسیاری در  نشده؛ انجام

د یم قرار  سواستفاده مورد  همچنان محدودکننده  از  شوند  گرفته  هدف مخالف صداهای تا  گت 
، حقوق مدافعی    جمله ضی    . بش   حقوق وکالی و  نگارانروزنامه بش   تحت آمت   مسالمت معتر

قانون   استفاده جمله از  و  د شدی سکوب ی و  زور  از  غت   قرار  خودسانه جمیعدسته هایدستگت 
نت در  بیان آزادی . اند گرفته ل  دنبال به مقامات و  گرفته  قرار  سابقهن   فشار  تحت اینتر  کنتر

یس شدیدتر  نت در  اطالعات انتشار  و  دستر   . هستند  اینتر

 

 گرچه  شده آغاز  اطالعات آزادی به مربوط نی   قوا اعمال که  است این مثبت هایقدم جمله از  . ۴
 . دارد  بسیار  کار   جای همچنان حق این کامل  تضمی    برای بیشتر  اصالحات انجام

 

 مللل سازمان ویژه روندهای با  همکاری

                                                 
https://www.article19.org/wp- ،۲۰۱۸ اکتبر ،۱۹ آرتیکل ،«اقتصادی بحران زمان در اینترنت :اینترنت تنگ جای» 1

6_Eng_10.18.pdf-10/TTNcontent/uploads/2018/ 
 ۲۰۱۸ ژوئیه ،۱۹ آرتیکل «.دهدمی قرار محیطی زیست فعالین اختیار در مهمی ابزار اطالعات به دسترسی قانون :ایران 2

https://www.article19.org/resources/iran-access-to-information-law-provides-important-tool-for-environmental-activists/ 
یس و  انتشار  قانون بازبیت   : یرانا»   ۲۰۱۷ سپتامت   ،۱۹ آرتیکل ،«۲۰۰۹ اطالعات به آزاد  دستر

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/09/Iran-FOI-review_Sept_2017-1.pdf 
 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/10/TTN-6_Eng_10.18.pdf
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/10/TTN-6_Eng_10.18.pdf
https://www.article19.org/resources/iran-access-to-information-law-provides-important-tool-for-environmental-activists/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2017/09/Iran-FOI-review_Sept_2017-1.pdf
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 را  ملل سازمان ویژه روندهای با  همکاری به مربوط پیشنهاد  پنج قبیل« آر ن   یو » در  ایران  . ۵
د نظر  در  را  کشور   از  ويژه گزارشگران  بازدید  تقاضای که  رفتپذی  جمله از  و  پذیرفت  ایران . 3بگت 

 حقوق وضعیت مورد  در  ویژه گزارشگر   بازدید  تسهیل خواهان که  درخواستر  هفت به ضمن در 
 هیچ بازدید  تسهیل به بازبیت   تحت دوره در  ایران دولت . 4داد نشان توجه شدند یم ایران در  بش  
داخته ملل سازمان ویژه گزارشگران  از  یک غم است، نت   انجام ۲۰۰۲ سال در  که  بازی دعوت علت 
  . بود  داده

 برای متمرکز  و  مداوم هایتالش به دست و  داده ادامه خود  همکاری عدم سیاست به دولت . ۶
 در  جهانگت   عاصمه سابق، ویژه گزارشگر   . است زده ملل سازمان ویژه گزارشگران  کار   در  اختالل

 ایرنا، حمالت شاهد  ۲۰۱۸ فوریه در  اشناگهان   درگذشت تا  ۲۰۱۶ نوامت   از  خود  دوره ولط
گزاری  مدغ که  دروغ   هایگزارش  جمله از  بود  خود  اعتبار  و  شخصیت علیه دولت، با  مرتبط خت 

،  گزارشگر   5. کند   بازدید  سعودی عربستان از  ایران مقامات کردن  بدنام برای خواهد یم او  شد   کنون 
 این مورد  بخصوص و  گرفته  قرار  انتقاد  مورد  خود  انتصاب زمان از  نت    رحمان، جاوید  فسور پرو 

 6. است ایران دشمنان با  مرتبط و  دار جهت سیایس، هایشفعالیت که  اتهام

 

 پیشنهادها

 ویژه روندهای و  بش   حقوق عایل کمیسیونر   دفتر  بخصوص متحد، ملل سازمان با  همکاری —
  . ایران موضوع در  ویژه گزارشگر   دیدار  تاخت   بدون تسهیل طریق از  بش   حقوق شورای

 

  بیان آزادی برای قانون   چارچوب

 

 را  کشور   در  بیان آزادی بهبود  و  تقویت مورد  در  موجود  پیشنهادهای ۲۰۱۴ سال در  ایران . ۷
 محدود  الزم حد  از  بیش را آن که  موادی تمایم لغو  مورد  در  مشخص پیشنهادهای و  7پذیرفت

 اسایس قانون چارچوب در  هم مبهم و  وسیع زیادی هایمحدودیت . 8داد قرار  توجه مورد  کنند یم
 بش   حقوق الملیلبی    قانون با  منطبق که  اند مانده باقر  اسالیم مجازات قانون در  هم و  ایران

 . نیستند 

 

 اعالم و  کند یم ارائه بیان آزادی حق درباره محدودی هایضمانت ایران اسایس قانون ۲۴ اصل . ۸
یات» که  کرده ط این با  حق این اما  «9. آزادند  مطالب بیان در  مطبوعات و  نش   محدود  وسیع س 
 « . باشد  عمویم حقوق یا  اسالم مبان   به مخل کهآن مگر » که  شده

 

                                                 
  ۸۳.۱۳۸ ؛۸۲.۱۳۸ ؛۸۰.۱۳۸ ؛۷۹.۱۳۸ ؛۷۷.۱۳۸ 3
 ۲۳۳.۱۳۸ ؛۸۴.۱۳۸ ؛۸۱.۱۳۸ ؛۷۶.۱۳۸ ؛۷۵.۱۳۸ ؛۷۴.۱۳۸ :۶۹.۱۳۸ 4
 کمیسیونر دفتر «کنند،می محکوم را ایران در «هرمت هتک حاوی» مطبوعاتی گزارش ملل سازمان بشر حقوق کارشناسان» 5

 ،۲۰۱۷ آوریل ۲۴ بشر، حقوق عالی

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21524&LangID=E 
 دسترس قابل ،۲۰۱۹ مارس ایسنا، ،«آن به ایران نماینده واکنش و ایران در بشر حقوق وضعیت درباره رحمان جاوید گزارش» 6

 ژوئیه ۷ ایرنا، «.شد منصوب ایران بشر حقوق امور در ملل سازمان گزارشگر» ؛(فارسی به) https://bit.ly/2FzhAph :در

۲۰۱۸، http://www.irna.ir/fa/News/82963677 
7 ۲۳۶.۱۳۸ 
 ۲۳۲.۱۳۸ ؛۲۲۷.۱۳۸ 8
 .باشد عمومی حقوق یا اسالم مبانی به مخل که آن مگر آزادند مطالب بیان در مطبوعات و نشریات .چهارم و بیست اصل» 9

 در انگلیسی نسخه .ایران اساسی قانون «.کندمی معین قانون را آن تفصیل
http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution 

 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21524&LangID=E
https://bit.ly/2FzhAph
http://www.irna.ir/fa/News/82963677
http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution
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 بخاطر  افراد  به تعرض و  پردازد یم عقیده آزادی وسیع موضوع به اسایس قانون ۲۳ اصل . ۹
 عقیده آزادی حق پاسداشت عنوان به را آن توانیم که  کند یم منوعم را  مشخص عقاید  داشیر  
 10. کرد   تعبت  

 

 قانون اصول سایر  اما  هستند  ضعیف الحالق   اسایس قانون در  موجود  هایضمانت این . ۱۰
وط را  حقوق از  وریبهره که  ۴۰ اصل بخصوص . کنند یم تضعیف هم را  ها همی     این به مش 

ار  وسیله» که  کند یم  موازین با  مطابق اصل این . نباشند « عمویم منافع به تجاوز  یا  غت   به اض 
 و  الزم باید  حقوق بر  شده اعمال هایمحدودیت که  اند داشته مقرر  موازین این . نیست الملیلبی   

وع اهداف از  ییک راستای در  و  باشند  متناسب  الملیلبی    میثاق ۱۹ اصل در  که  محدود  و  مش 
 و  وسیع زیادی هایمحدودیت دهد یم امکان مقامات به کنون    اصل . آمده مدن   و  سیایس حقوق
  . کنند   اعمال افراد  حقوق بر  مبهم

 

 شامل همچنان که  11شد ارائه ۲۰۱۳ سال در  اسالیم مجازات قانون از  شدهبازبیت   اینسخه . ۱۱
 بر  ها محدودیت این . است بیان آزادی مورد  در  مبهم و  وسیع زیادی محدودیت چند  و  چندین

 هدف مفاد  این . شناسد نیم رسمیت به بش   حقوق الملیلبی    قانون که  اند شده بنا  هان  نیانب
، حقوق مدافعی    گرفیر     12. کنند یم تسهیل را  اقلیت یا  مخالف صداهای و  نگارانروزنامه بش 

 

ند،یم قرار  سواستفاده مورد  بیان کردن  محدود  برای که  مفادی ترینآفرینمشکل جمله از  . ۱۲  گت 
 : هستند  زیر  موارد 

 اعدام به» که  کرده  تعیی   « االرضق   مفسد » برای جریم ۲۸۶ ماده نهم، فصل اول، کتاب  —
 نش  » مثل اند نشده تعریف مشخصا  که  شده دانسته اعمایل شامل جرم این« . گردد یم محکوم
 13. شود « ناامت   و  کشور   عمویم نظم در  شدید  اخالل موجب که  ایگونه  به اکاذیب

 اعظم پیامت   کس  هر » که  دارد یم مقرر  و  کرده  تعریف را  مبهم جریم پنجم، فصل دوم، کتاب  —
 اعدام به …کند  14قذف یا  دهد  دشنام را  عظام انبیا  از  یک هر  یا  و  سلم و  آله و  علیه هللا صیل

 « . شود یم محکوم

 

 آمده الملیلی   ب قانون در  که  را  بیان آزادی حق از  استفاده که  است موادی شامل پنجم کتاب  —
ان و « اسالم مقدسات» به« اهانت» ۵۱۳ ماده : کنند یم انگاریجرم وسیعا   جرم را  مذهت   رهت 

« اهانت» ۵۱۴ ماده اعدام؛ مشمول را « نت   سب» و  (سال پنج تا  یک حبس مجازات با ) دارد یم
ی معظم مقام به  فعالیت» ۵۰۰ ماده 15زندان؛ سال دو  تا  ماه شش مشمول و  دارد یم جرم را  رهت 

                                                 
 «.دارد قرار مواخذه و تعرض مورد ایعقیده داشتن صرف به تواننمی را کسهیچ و است ممنوع عقاید تفتیش »10
 قرار تجدینظر مورد ۲۰۱۶ سال در و شد معرفی ساله ۵ تجربی دوره یک برای ۲۰۱۳ سال در جدید اسالمی مجازات قانون 11

 :بینیدمی ایران مجلس سایتوب در جااین را اسالمی مجازات قانون نسخه آخرین .گرفت

http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/845048 
 ۲۰۱۲ اوت ۲۹ بشر، حقوق باندیده سازمان «.ایران جدید مجازات قانون بررسی :سرکوب تدوین» 12

cod-penal-new-irans-repression/assessment-https://www.hrw.org/report/2012/08/28/codifying 
 كشور، خارجي يا داخلي امنيت عليه جرائم افراد، جسماني تماميت عليه جنايت مرتكب گسترده، طور به هركس :۲۸۶ ماده» 13

 فساد مراكز كردن داير يا خطرناك و ميكروبي و سمي مواد پخش تخريب، و احراق كشور، اقتصادي نظام در اخالل اكاذيب، نشر

 به عمده خسارت ورود يا ناامني كشور، عمومي نظم در شديد اخالل موجب كه اي گونه به گردد آنها در معاونت يا فحشا و

 محسوب االرض في مفسد گردد وسيع حد در فحشا يا فساد اشاعه سبب يا خصوصي، و عمومي اموال يا افراد جسماني تماميت

 https://www.refworld.org/docid/518a19404.html :اسالمی مجازات قانون انگلیسی متن «.ميگردد محكوم اعدام به و
 .است جنسی جرایم مورد در دروغ تهمت معنای به قذف 14
 حکم مشمول اگر نماید اهانت (س)طاهره صدیقه حضرت یا (ع)طاهرین ائمه یا عظام انبیاء از یک هر یا و اسالم مقدسات به کس هر: ۵۱۳ ماده» 15

 .شد خواهد محکوم سال پنج تا یک از حبس به صورت این غیر در و شودمی اعدام باشد النبیساب
 ازحبس به نماید اهانت انحاء از نحوی به رهبری معظم مقام و علیه …ارضوان اسالمی جمهوری بنیانگذار خمینی، امام حضرت به کس هر :۵۱۴ ماده
 «.شد خواهد محکوم سال دو تا ماه شش
code-penal-https://iranhrdc.org/islamic-   ،«ایران بشر حقوق اسناد مرکز» سایتوب در اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب انگلیسی متن

five/-book-iran-of-republic-islamic-the-of 

 

http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/845048
https://www.hrw.org/report/2012/08/28/codifying-repression/assessment-irans-new-penal-cod
https://www.refworld.org/docid/518a19404.html
https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/
https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/
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 سال یک تا  ماه سه مشمول و  دارد یم جرم را « نظام مخالف هایسازمان و  ها گروه  نفع به …تبلییع  
ار » مرتکب که  را  کس  هر  ۶۹۸ ماده 16زندان؛  مقامات یا  عمویم اذهان تشویق» یا « غت   به اض 
 یا  زندان سال دو  ا ت ماه دو  مشمول و  داند یم مجرم شود « خیط یا  چان   اوراق» طریق از « رسیم
به ۷۴  و  دارد یم جرم را « عمویم آرامش و  آسایش و  نظم اخالل» ۶۱۸ ماده و  17شالق؛ ض 

به ۷۴ تا  و  زندان سال یک تا  ماه سه مشمول   18. شالق ض 

 

 پیشنهاد

 و  قانون با  مطابق بیان آزادی حق کامل  ضمانت برای اسالیم مجازات قانون در  اصالحات انجام *
 و  ۶۱۸ ،۵۱۴ ،۵۱۳  ،۵۰۰ ،۲۸۶ ،۲۶۲ مواد  لغو  با  جمله از  بش   حقوق آلملیلبی    موازین
۶۹۸ .  

 

 آمی   مسالمت تشکل و  تجمع آزادی

 

 با  مطابق ضمانت این اما  است تجمع حق ضامن ظاهرا  اسایس قانون ۲۷ ماده کهاین با  . ۱۳
 و  اجتماعات تشکیل» که  چرا  نیست سیایس و  مدن   حقوق میثاق در  آمده الملیلبی    موازین

 تجمع حق 19. نباشد « اسالم مبان   به مخل» که  دانسته آزاد  صورنر  در  تنها  را « هاپیمان  راه
  . شود یم ۴۰ الذکر فوق اصل در  وسیع هایمحدودیت شامل ضمن در  آمت   مسالمت

 

 هایانجمن ها،جمعیت احزاب،» به پیوسیر   و  یجاد ا حق ضامن اسایس قانون ۲۶ اصل . ۱۴
یط با  را آن اما  است« شدهشناخته دیت   هایاقلیت یا  اسالیم هایانجمن و  صنف   و  سیایس  س 
 و  اسالیم موازین میل، وحدت آزادی، استقالل، اصول» ها گروه  این کهاین . کند یم همراه سنگی   
 ضمن در  : دارد  فاصله الملیلبی    موازین با  بسیار  این «20. نکنند  نقض را  اسالیم جمهوری اساس
د یم« نشدهشناخته» مذهت   اقلیت هایگروه  از  را  تجمع حق ضاحتا   بنیان بر  را  حق این و  گت 
 مقرر  ضمن در  . دانند نیم مجاز  بش   حقوق الملیلبی    موازین که  کند یم محدود  مبهیم و  وسیع
وری ها محدودیت این که  نشده  در  شاندست داده اجازه مقامات به این . باشند  متناسب و  ض 
، هایفعالیت بندیطبقه ضی   ، حقوق مدافعی    معتر  تهدیدکننده عنوان به سایرین و  وکال  بش 

  . باشد  باز  کشور   بنیادهای

                                                 
 ماه سه از حبس به نماید تبلیغی فعالیت نحو هر به نظام مخالف سازمانهای و گروهها نفع به یا ایران اسالمی جمهوری نظام علیه کس هر :۵۰۰ ماده» 16
   ،«ایران بشر حقوق اسناد مرکز» سایتوب در اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب انگلیسی متن «.شد خواهد محکوم یکسال تا

five/-book-iran-of-republic-islamic-the-of-code-penal-https://iranhrdc.org/islamic 
 گزارش یا عرایض یا مراسالت یا اییهشکو یا نامه وسیله به رسمی مقامات یا عمومی اذهان تشویش یا غیر به اضرار قصد به کس هر  :۶۹۸ ماده» 17
 عنوان به یا رأسا   حقیقت برخالف را اعمالی مقاصد همان با یا نماید اظهار را اکاذیبی امضاء بدون یا امضاء با خطی یا چاپی اوراق گونه هر توزیعیا

 معنوی یا مادی ضرر انحاء از نحوی به مزبور طریق از کهاین از اعم دهد نسبت تلویحا   یا تصریحا   رسمی مقامات یا حقوقی یا حقیقی شخص به قولنقل
 متن — «.شود محکوم ضربه (۷۴) تا شالق یا و سال دو تا ماه دو از حبس به باید امکان، صورت در حیثیت اعاده بر عالوه نه یا شود وارد غیربه

of-code-penal-https://iranhrdc.org/islamic-   ،«انایر بشر حقوق اسناد مرکز» سایتوب در اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب انگلیسی
five/-book-iran-of-republic-islamic-the 

 را مردم یا گردد عمومی آرامش و آسایش و نظم اخالل موجب افراد به تعرض یا متعارف غیر حرکات یا جنجال و هیاهو با کس هر :۶۱۸ ماده» 18
 در اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب انگلیسی متن «.شد خواهد محکوم شالق ضربه (۷۴) تا و سال یک تا ماه سه از حبس به دارد باز کار و کسباز
book-iran-of-republic-islamic-the-of-code-penal-https://iranhrdc.org/islamic-   ،«ایران بشر حقوق اسناد مرکز» سایتوب

five/ 
 اساسی قانون «.است آزاد نباشد اسالم مبانی به مخل که آن شرط به سالح، حمل بدون ها،پیماییراه و اجتماعات تشکیل :هفتم و بیست اصل» 19

 http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution در انگلیسی نسخه .ایران
 شدهشناخته دینی اقلیتهای یا اسالمی انجمنهای و صنفی و سیاسی هایانجمن ها،جمعیت احزاب، :ششم و بیست اصل» 20

 .نکنند نقض را اسالمی جمهوری اساس و اسالمی موازین ملی، وحدت آزادی، استقالل، اصول که این به مشروط آزادند،

 انگلیسی نسخه .ایران اساسی قانون «.ساخت مجبور آنها از یکی در شرکت به یا کرد منع آنها در شرکت از تواننمی را کسهیچ

 http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution در

 

https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/
https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/
https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/
https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/
https://iranhrdc.org/islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five/
http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution
http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution
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 اند کرده  انگاریجرم را  تشکل و  تجمع حق از  استفاده اسالیم مجازات قانون مفاد  از  بسیاری . ۱۵
 کتاب  در  مفاد  ترینآفرینمشکل از  . است بش   حقوق الملیلبی    قانون با  مغایر  که  اقدایم —

  : اول فصل پنجم،

ی یا  برقراری ۴۹۸ ماده -  (شده تعریف نفر  دو  از  بیش با  تجمیع عنوان به که) را  گرویه  هر  رهت 
 21. زندان سال ده تا  دو  مشمول و  دارد یم جرم« باشد کشور   امنیت زدن هم بر  آن هدف» که

 سال پنج تا  ماه سه مشمول اند شده ممنوع ۴۹۸ ماده در  که  را  هان  گروه  در  عضویت ۴۹۹ هماد -
  22. دارد یم زندان

 که  شده تفست   گونهاین که  «کشور  خارج   یا  داخیل امنیت ضد  بر » دسیسه یا  تبان   ۶۱۰ ماده -
اضات شامل   23. زندان سال پنج تا  دو  مشمول و  دارد یم جرم شود یم هم آمت   مسالمت اعتر

 تا  روز  ۱۰ مشمول و  دارد یم جرم را «  عمویم اماکن و  انظار  در  حرام عمل به تظاهر » ۶۳۸ ماده -
به ۷۴ یا  زندان ماه دو   حجاب عمویم انظار  در  که  را  زنان   ضمن در  ماده این . شالق ض 
 هزار  ۵۰۰ تا  ۵۰ مجازات یا  زندان دوره همان به محکوم و  دارد یم جرم مشمول پوشند نیم
  24. ریال

  25. زندان سال ۱۰ تا  ۱ مشول و  دارد یم جرم را « فحشا یا  فساد » به دیگران تشویق ۶۳۹ ماده -

 

 کاربست  « حرام عمل به تظاهر » یا « امنیت زدن برهم» همچون وسییع و  مبهم مفاهیم . ۱۶
 جمله از  هستند  مخالف نظرات گر بیان که  افرادی علیه مفاد  این نامتناسب کامال   و  خودسانه
، قوقح مدافعی    ، بش  ضی    به متعلق که  افرادی . کند یم تسهیل را  کارگری  فعالی    و  وکال  معتر

 یا  مذهب بنیان بر  تبعیض جمله از  تبعیض نوع چند  یا  یک و  هستند  ایحاشیه یا  اقلیت هایگروه
 بخصوص کنند یم تجربه را   جنیس گرایش  و  جنیس هویت جنسیت، سیایس، نظر  قومیت، باور،
 از  وار مشخصه هاینمونه . دارند  قرار  شانحقوق از  استفاده بخاطر  تالق   باالی خطر  معرض در 
 : قرارند  این

ضا  - نتر  کارزاری  گذار بنیان و  ایران آذربایجان   ترک اقلیت اعضای از  یکانیل، فریس   علت   برای اینتر
 تبان   او  جرم . شد  محکوم زندان سال ۱۵ به ۲۰۱۷ فوریه در  مادری زبان جهان   روز  بزرگداشت

 26. بود  (۴۹۸ ماده) میل امنیت در  اخالل و  (۶۱۰ ادهم)

 در  زندان سال ۱۶ به ۲۰۱۶ مه ماه در  بش   حقوق مدافعان کانون  رئیسنایب محمدی، نرگس -
 هم بر  آن هدف» که  گرویه  تشکیل به بود  متهم او  27. شد  محکوم لگام در  فعالیتش با  رابطه

                                                 
 اداره یا دهد تشکیل عنوانی یا اسم هر تحت کشور از خارج یا داخل در نفر دو از بیش جمعیتی شعبه یا جمعیت دسته، مرامی، هر با کس هر :۴۹۸ ماده 21

 .شودمی محکوم سال ده تا دو از حبس به نشود شناخته محارب و باشد کشور امنیت زدن هم بر آن هدف که نماید
 اداره یا دهد کیلتش عنوانی یا اسم هر تحت کشور از خارج یا داخل در نفر دو از بیش جمعیتی شعبه یا جمعیت دسته، مرامی، هر با کس هر :۴۹۸ ماده 22

 .شودمی محکوم سال ده تا دو از حبس به نشود شناخته محارب و باشد کشور امنیت زدن هم بر آن هدف که نماید
 گرددمی محکوم حبس سال پنج تا ماه سه به یابد عضویت (۴۹۸) ماده در مذکور جمعیتهای شعب یا هاجمعیت یا هادسته از یکی در کس هر – ۴۹۹ ماده
 .است بوده اطالعبی آن اهداف از شود ثابت اینکه مگر

 فراهمرا آن ارتکاب وسایل یا شوند مرتکب کشور خارج یا داخلی امنیت ضد بر جرایمی که نمایند تبانی و اجتماع بیشتر یا نفر دو گاه هر :۶۱۰ ماده 23
 .شد خواهند محکوم سحب سال پنج تا دو به نباشد صادق آنان بر محارب عنوان که صورتی در نمایند

 تا یا ماه دو تا روز ده از حبس به عمل کیفر بر عالوه نماید، حرامی عمل به تظاهر معابر و عمومی اماکن و انظار در علنا کس هر :۶۳۸ ماده 24
 فقط نماید دارجریحه ار عمومی عفت ولی باشدنمی کیفر دارای عمل آن نفس که شود عملی مرتکب که صورتی در و میگردد محکوم شالق ضربه(۷۴)
 .شد خواهد محکوم شالق ضربه (۷۴) تا یا ماه دو تا روز ده از حبسبه

 جزای لایر هزار پانصد تا هزار پنجاه از یا و ماه دو تا روز ده از حبس به شوند ظاهر عمومی انظار و معابر در شرعی حجاب بدون که زنانی – تبصره
 .شد خواهند محکوم نقدی

 با موقت طور به مربوطه محل مقرر، مجازات بر عالوه« الف» بند مورد در و میشوند محکوم سال ده تا یک از حبس به زیر افراد :۶۳۹ ماده 25
 :شد خواهد بسته دادگاهنظر
 کند اداره یا دایر فحشا یا فساد مرکز که کسی – الف
 .نماید فراهم را آن موجبات یا نموده تشویق فحشا یا فساد به را مردم که کسی – ب
  در دسترسی قابل .۲۰۱۷ المللبین عفو «.حمله ضرب زیر ایران بشر حقوق مدافعین :سرکوب شبکه در درگیر» 26

https://www.justice.gov/eoir/page/file/986541/download 
 .است «اعدام گام به گام لغو» کارزار لگام 27

 

https://www.justice.gov/eoir/page/file/986541/download
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 نظام علیه تبلیغ و  (۴۹۹ ماده) گروه  آن در  عضویت ،(۴۹۸ ماده) است« کشور  امنیت زدن
  28.(۵۰۰ ماده)

اضات - ی ۲۹ به منجر  ۲۰۱۸ ژانویه در  اجباری حجاب قوانی    علیه اعتر  که  شد  دستگت 
یت  مارس در  حجاب علت   کشف  بخاطر  حسیت   نرگس ها آن میان از  29. بودند  زن شاناکتر
 به دیگران تشویق و « حرام عمل به ر تظاه» او  اتهام . شد  محکوم زندان سال دو  به ۲۰۱۸

 . شد  آزاد  روز  ۲۰ از  پس او  . بود  (۶۳۹ و  ۶۳۸ مواد )« فحشا و  فساد »

اضانر  ،۲۰۱۷ دسامت   اواخر  در  . ۱۷  ساس  در  اقتصادی و  اجتماغ هاینگران   با  رابطه در  اعتر
اضات ترینبزرگ به تبدیل و  درگرفت ایران  پاسخ 30. شد  کنون  تا  ۲۰۰۹ سال از  ضددولتر  اعتر

قانون   و  نامتناسب استفاده با  همراه و  بود  شدید  دولت،  گاز   از  استفاده جمله از  زور  از  غت 
ییک حمالت و  قوی فشار  آب آور،اشک ا  شدند، کشته  فرد  ۲۱ 31. باتوم با  فت    دست به اکتر

وهای ؛ نت  وی از  مقامات استفاده یا  و  ها آن مرگ مورد  در  مستقیل تحقیقات گونههیچ امنیتر  نت 
اضات ن   در  نفر  ۴۹۷۰ از  بیش 32. نگرفته صورت رگبار م ض، سه . شدند  دستگت   اعتر  سینا  معتر

ی، دند  جان زندان در  قهرمان   سارو  و  حیدری وحید  قنت   مستقل تحقیق جای به مقامات 33. ست 
ی که  شدند  مدغ زندان در  ها مرگ این مورد  در   مورد  هر  در  34. اند کرده  خودکیس   حیدری و  قنت 

 منتش   شده داده تحویل ها خانواده به که  جسدهان   در  شکنجه هاینشانه مورد  در  هان  گزارش
  . است شده

ضی    و  کارگری  هایاتحادیه فعالی    ۲۰۱۹ و  ۲۰۱۸ هایسال در  . ۱۸  تحت کار   حقوق مدافع معتر
 بر  تبان   و  تجمع قصد  نظام، علیه تبلییع   فعالیت همچون اتهامانر  با  و  35اندگرفته  قرار  ویژه فشار 
قانون   تجمعات در  مشارکت طریق از  عمویم نظم در  اخالل و  کشور   امنیت ضد   مواجه غت 
اضات . اند شده  اتهامات با  خوزستان در  فرد  ۲۴ و  شد  گرفته  س  از  ۲۰۱۸ نوامت   در  تپه هفت اعتر

 در  خود  آزادی از  پس قلیان سپیده و  بخیس   اسماعیل 36. شدند  دستگت   میل امنیت به مربوط
 به تهدید  و  جسیم آزار  تحت جمله از  و  اند شده شکنجه زندان در  که  شدند  غمد ۲۰۱۸ دسامت  

 در  وضوح به که  شدند  دستگت   دوباره بعد  روز  یک دو  این . اند گرفته  قرار  اعدام و  جنیس خشونت
 و  (۵۰۰ ماده) نظام علیه تبلیغ به ها آن . بود  شانحقوق نقض مورد  در  ها آن علت   صحبت تالق  

  . اند شده متهم (۶۱۰ ماده) کشور   امنیت علیه تبان   و  اجتماع

 

 پیشنهادها

 

 و  اسالیم مجازات قانون در  اصالح با  جمله از  آمت   مسالمت تشکل و  تجمع حق کامل  تضمی    —
 هستند  بش   حقوق الملیلبی    قانون با  مغایر  و  کنند یم محدود  را  حقوق این که  مفادی تمایم لغو 

  ؛۶۳۹ و  ۶۳۸ ،۶۱۰ و  ۴۹۹ ،۴۹۸ مواد  بخصوص

                                                 
 شکنجه علیه جهانی سازمان .۲۰۱۹ فوریه ۱۹ «.بشر حقوق وکالی خودسرانه دستگیری و قضایی آزار جدید مورد سه :ایران» 28

interventions/iran/2019/02/d25250/-defenders/urgent-rights-.omct.org/humanhttp://www 
 در دسترس قابل ،۲۰۱۸ فوریه ۲ تایمز، نیویورک» روزنامه «.اجباری حجاب قوانین علیه اعتراضات با ارتباط در ایران در نفر ۲۹ دستگیری» 29

https://tinyurl.com/ybmdozuy 
 در دسترسی قابل ،۲۰۱۸ ژانویه ۳ ،۱۹ آرتیکل «.کنید حفاظت آمده اساسی قانون در که اعتراض حق از :ایران» 30

https://tinyurl.com/ycodj649 
 ،۲۰۱۸ فوریه ۱۹ ایران، بشر حقوق کمپین «.است بوده قانون متوحش نقض با همراه ایران توسط ۲۰۱۷ عتراضاتا سرکوب» 31

http://bit.ly/2oj0Z1l 
 در دسترسی قابل .۲۰۱۸ یهژانو ۲ .ان ان سی «.رسید نفر ۲۱ به شدگانکشته شمار داند،می «دشمنان» تقصیر را اعتراضات ایران رهبر» 32

http://cnn.it/2BLO8fw 
 در دسترس قابل ،۲۰۱۸ ژانویه ۱۰ ،۱۹ آرتیکل «.بگذارند احترام اعتراض حق به و کنند تحقیق زندان در مرگ موارد مورد در باید مقامات :ایران» 33

https://tinyurl.com/yaq8dym7 
 در دسترسی قابل ،۲۰۱۸ ژانویه ۱۱ ایران، بشر حقوق کمپین «.بیاندازد راه به زندان در معترض دو مرگ مورد در مستقلی تحقیقات باید ایران» 34

https://tinyurl.com/y852dole 
 .۲۰۱۸ ژانویه ۲ .کارگری هایاتحادیه کنگره «بکنید؟ توانیدمی چه شما و دارند ریشه کجا در ایران اعتراضات» 35

do-you-can-what-and-iran-protests-behind-https://www.tuc.org.uk/blogs/whats 
 دسامبر ۳ ایران، بشر حقوق کمپین «.اندشده شکنجه هاگزارش طبق زندان در معترضین و هستند معوقه دستمزدهای دریافت خواهان نیشکر کارگران 36

۲۰۱۸. -sugar-iranian-as-tortured-reportedly-protester-https://www.iranhumanrights.org/2018/12/detained
wages/-unpaid-demand-workers-mill 

 

http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2019/02/d25250/
https://tinyurl.com/ybmdozuy
https://tinyurl.com/ycodj649
http://bit.ly/2oj0Z1l
http://cnn.it/2BLO8fw
https://tinyurl.com/yaq8dym7
https://tinyurl.com/y852dole
https://www.tuc.org.uk/blogs/whats-behind-protests-iran-and-what-can-you-do
https://www.iranhumanrights.org/2018/12/detained-protester-reportedly-tortured-as-iranian-sugar-mill-workers-demand-unpaid-wages/
https://www.iranhumanrights.org/2018/12/detained-protester-reportedly-tortured-as-iranian-sugar-mill-workers-demand-unpaid-wages/
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ی توقف — قانون   استفاده و  جمیعدسته هایدستگت  اضات سکوب برای زور  از  غت   اعتر
 آمت   صلح

ضی    علیه زور  از  استفاده موارد  تمایم مورد  در  کامل  تحقیق —  و  بش   حقوق مدافعی    و  معتر
ضی    مرگ درباره شفاف و  مستقل کامل،  تحقیقات همچنی     داشیر   مسئول و  زندان در  معتر
ان و  اند شده ها مرگ این موجب که  افرادی  . شاننمایندگان یا  قربانیان برای مافات جت 

 

 هارسانه آزادی

 

 اما  پذیرفت مطبوعات زمینه در  بیان آزادی بهبود  مورد  در  را  پیشنهادی ۲۰۱۴ سال در  ایران . ۱۹
 در  ایران 37. کرد   رد  را  ها رسانه سانسور  توقف و  مطبوعات قانون اصالح به مربوط پیشنهادات

  . است کرده  محدود  پیش از  بیش را  ها رسانه آزادی برریس تحت دوره

ح این از  پیش که  وسیع حد  از  بیش هایمحدودیت تحت ها رسانه آزادی . ۲۰  قرار  شد  داده س 
 هم 39۲۰۰۲ سال مطبوعات قانون 38. است اسایس قانون ۲۴ اصل پاسداشت تحت گرچه  دارد 

ل ی کنتر  فعالیت چشمگت   توقف باعث همچنان قانون این . دارد یم اعمال ها رسانه بر  بیشتر
یس و  شود یم مستقل هایرسانه   40. کند یم منع را  اطالعات متنوع و  متکتر  مستقل، منابع به دستر

 

 احتمایل نقض بخاطر  قضان   حکم با  اجباری تعطیل دائیم تهدید  تحت مستقل هایرسانه . ۲۱
 سپتامت   در  مثال  . شوند یم خودسانسوری به تشویق ونهگاین و  کنند یم فعالیت مطبوعات، قانون
 بسته دائیم طور  به« عدالت صدای» طلباصالح روزنامه داد  دستور  ایران کل  دادستان ،۲۰۱۸
 کرده  منتش   جنسیت تغیت   جراج مورد  در  رمضان ماه در  که  بود  گزاریس    با  رابطه در  این که  شود 
 ماده تحت روزنامه این 41. بود  شده مقایسه شیعه امامان از  ییک با  تراجنسیتر  مردی آن در  و  بود 
 کند یم منع را آن مقدسات یا  اسالم به نسبت آمت   اهانت محتوای انتشار  که  42مطبوعات قانون ۶

  43. گرفت  قضان   تعقیب مورد 

 مطبوعات قانون جایگزیت   برای («هارسانه انتشار  الیحه») جدید  ایالیحه ۲۰۱۶ اکتت   در  . ۲۲
 . کند   بیشتر  را  ها رسانه آزادی بر  موجود  هایمحدودیت رود یم آن بیم که  شد  پیشنهاد  44کنون  
ی اختیار  ها دادستان و  قضات به قانون این  سانبدین و  دهد یم جرم وقوع تشخیص برای بیشتر
ه با  مطبوعات قضان   آزار    . است نامعلوم الیحه این سنوشت . کند یم تسهیل را  سیایس انگت  

 

                                                 
 :۲۲۸.۱۳۸ :گرفتند قرار توجه مورد که اتیپیشنهاد :۲۳۱.۱۳۸ :۲۲۹.۱۳۸ :اندشده پذیرفته بخشا که پیشنهاداتی ؛۲۳۶.۱۳۸ :شده پذیرفته پیشنهادات 37

۲۲۲.۱۳۸ 
 .کنند «پرهیز جدا   اسالمی ضد و تخریبی هایخصلت ترویج و اشاعه از» باید هارسانه که کندمی اعالم اساسی قانون مقدمه ضمن در 38
 law-http://irandataportal.syr.edu/press - ۲۰۰۲ مطبوعات، قانون 39
 ،۶ صفحه ،۲۰۱۷ سپتامبر ایران، ایمپکت و ۱۹ آرتیکل ،«ملل سازمان در بیان آزادی به مربوط تعهدات در گردعقب :ایران» 40

commitments/-expression-free-un-on-backsliding-https://www.article19.org/resources/iran 
 www.jaaar.com/archive/Sedayeeslahathttps//: :است موجود جار آرشیو در روزنامه این نسخه آخرین 41
 آن، مقدسات یا/و اسالم به توهین حاوی اسالمی، قوانین با مغایر خدایانه،بی مقاالت جمله از کندمی ممنوع را محتوا از وسیعی گستره انتشار ۶ ماده 42

 قانون با مغایر که محتوایی هر یا و شوندمی دانسته اسالم مخالف که هاییگروه یا «انحرافی» مطبوعات از قول نقل اسالم، ارشد فقهای به توهین حاوی
 .باشد اساسی

 ،۲۰۱۸ سپتامبر ۱۵ فارس، خبرگزاری ،«(س) رقیه حضرت مقدس ساحت به حرمت هتک پی در کل دادستان ویژه دستور» 43
https://bit.ly/2TXKJo8 

 ،۲۰۱۶ اکتبر ۴ ایران، بشر حقوق کمپین «.شوندمی ایران در مطبوعات آزادی بیشتر کاهش به منجر حانیرو مطبوعاتی لوایح» 44
media/-restrict-to-bills-government-rouhani-https://www.iranhumanrights.org/2016/10/hassan 

 

http://irandataportal.syr.edu/press-law
https://www.article19.org/resources/iran-backsliding-on-un-free-expression-commitments/
https://www.jaaar.com/archive/Sedayeeslahat
https://bit.ly/2TXKJo8
https://www.iranhumanrights.org/2016/10/hassan-rouhani-government-bills-to-restrict-media/
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 45شد گذاشته  پیش« هارسانه صنف   نظام» برقراری هدف با  ایالیحه ۲۰۱۶ اکتت   همان در  . ۲۳
 در  شده منتش   هایگزارش  طبق . 46شد ها رسانه استقالل در  دخالت مورد  در  نگران   باعث که

 47. رود یم مجلس به زودی به الیحه این از  جدیدی نسخه ۲۰۱۸ دسامت  

 

 پیشنهادها

 

 کنند یم پخش برنامه ایران برای یا  و  کنند یم فعالیت ایران درون که  مستقل هایرسانه آزار  قطع -
 ها؛رسانه اجباری تعطییل دستور  لغو  و 

 جهت« هارسانه صنف   نظام» برای شدهتعریف اختیارات و « هارسانه انتشار  الیه» گرفیر    پس -
 ات؛مطبوع و  بیان آزادی زمینه در  اسایس قانون در  موجود  هایضمانت از  تبعیت

 قانون لغو  با  جمله از  کند یم تشویق را  مستقل و  متکتر  متنوع، هایرسانه رشد  که  محییط ایجاد  -
 شامل که  زا مشارکت و  علت   روندی طریق از  ها رسانه برای جدید  قوانی    اتخاذ  و  مطبوعات

  . بشود  ایرسانه هایسازمان و  مدن   جامعه هایگروه  جمله از  ذینفعی    تمایم

 

 مخالف صداهای آزار 

 

  حرکت به دست همچنان مقامات . ۲۴
 منتقد  رود یم تصور  که  زنند یم کسان    علیه جویانهتالق 

 نقض یا  فساد  مورد  در  و  کنند یم تشویق را  آمت   مخالفت یا  اقلیت هایدیدگاه هستند، دولت
 اما  بوده هم دیجیتال حمالت شامل آزار  این . کنند یم گزارش  دولت توسط بش   حقوق

 کردن  ساکت برای مقامات استفاده مورد  اصیل وسیله همچنان قانون   چارچوب از  سواستفاده
  . است تصوری یا  واقیع مخالف هرگونه

 

 قانون   چارچوب تحت که  را  کسان    حق که  قضان   رویه مند نظام نقض به را  ها توجه ما  . ۲۵
 شامل این کنیم؛یم جلب کند یم پایمال را  منصفانه دادریس به اند شده گرفته  هدف محدودکننده

یس حق سد  بر  شود یم اف گرفیر    برای شکنجه از  استفاده ،48وکیل به دستر  حبس اجباری، اعتر
ده  هایگزارش  . خصویص حریم نقض و  اتهام بدون طوالن    شکنجه و  رفتار  سو  مورد  در  ایگستر

یس سد  جمله از ) زندان در  ب و  پزشیک مراقبت به دستر  یدستگت   . است موجود  (شتم و  ض 
 بردن سوال زیر  شانهدف که  است تهمت و  اهانت پخش کارزارهای  با  همراه اغلب خودسانه

 و  بش   حقوق وکیل نگار،روزنامه هر  ازای به . گویند یم سخن دولت علیه که  است افرادی اعتبار 
ی شمار  دارد، قرار  قضان   آزار  تحت که  بش   حقوق مدافع  به مجبور  ارعاب با  بیشتر

 بازبیت   تحت دوره در  وار مشخصه موارد  به جا این در  ما  . شوند یم تالق   ترس از  خودسانسوری
 روندهای تمام که  کاق    موارد  به توانیمنیم جا  کمبود   علت به که  تبرصه این با  کنیمیم اشاره

 : کنیم  اشاره دهند یم نشان را  مربوطه

 

 49: جمله آن از  هستند، زندان در  نگار روزنامه ۲۸ کنون    هایتخمی    طبق . ۲۶

 بش   حقوق نقض مورد  در  که  نور، مجذوبان سایتوب مدیر  عبدی، مصطف   ،۲۰۱۸ اوت در  -
به ۱۴۸ و  زندان ماه سه و  سال ۲۶ به دهد،یم گزارش  گنابادی  درویشان مذهت   اقلیت  ض 

                                                 
 جاهمان 45
 در اخالقی باالی موازین تضمین و نگاریروزنامه اخالقی اصول تدوین نگاران،روزنامه برای کار صدور ایجاد مسئول دولت کنترل تحت کمیسیون 46

 یا موقتا هستند ایحرفه اخالقی اصول یا مذهبی اصول ناقض که را نگارانیروزنامه کار جواز دهدمی امکان کمیسیون به ۵۶ ماده .بود خواهد هارسانه
 صدر بر ایران در دولت طرفدار هایرسانه شدهشناخته حامی و اطالعات وزرات سابق کارشناس انتظامی، حسین رود می انتظار .کند لغو دائمی طور به
 .بگیرد قرار کمیسیون این
 https://bit.ly/2UrvDGX ،۲۰۱۸ دسامبر ۸ ایسنا، «.تاس مجلس در بررسی نوبت در رسانه صنفی نظام طرح :وکیلی» 47
 گردد فساد موجب قاضی تشخیص به متهم غیر حضور یا دارد محرمانه جنبه موضوع که مواردی در» :گویدمی کیفری دادرسی آیین قانون ۱۲۸ ماده 48
 «.بود خواهد دادگاه اجازه با تحقیق مرحله در وکیل حضور کشور امنیت علیه جرائم خصوص در همچنین و

 دسامبر ۱ مرز، بدون گزارشگران «.اندشده مفقود یا گیریگروگان زندانی، کشته، جهان سراسر در ۲۰۱۸ سال در که نگارانیروزنامه از فهرستی» 49
 up.pdf-https://rsf.org/sites/default/files/worldwilde_round :در دسترس قابل ،۲۰۱۸

 

https://bit.ly/2UrvDGX
https://rsf.org/sites/default/files/worldwilde_round-up.pdf
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یس قابل علنا  هنوز  او  اتهامات 50. شد  محکوم شالق  از  نمونه آخرین پرونده این . نیستند  دستر
 تبان   اتهامش و  شد  دستگت   مشابه رفتاری بخاطر  او  ۲۰۱۱ سال در  : است بدیع قضان   آزار 
 .(۶۱۰ ماده) بود  خارج   و  داخیل امنیت علیه جرم ارتکاب برای

 گذراندن  حال در  و  شد  دستگت   ۲۰۱۷ مارس در  طلب،اصالح نگار روزنامه شهیدی، هنگامه —
 با  گفتگو   در  و  اجتماغ هایرسانه در  دولت هایسیاست از  انتقاد  بخاطر  زندان سال ۱۲

ی هایرسانه  ماده طبق کشور   امنیت علیه تبان   مقرص  51۲۰۱۸ دسامت   در  او  . است خارج   خت 
  52. شد  دانسته ۶۱۰

، بکتاش و  باژن کیوان  و  خندان رضا  —  به این از  پیش که  ایران، نویسندگان کانون  عضو  سه آبی  
ا  بودند  زندان   نظام علیه تبلیغ جرم  اتهامات تا  شدند  احضار  اوین دادسای هفت شعبه به اخت 

 ماده) و  (۶۱۰ ماده) کشور   امنیت علیه تبان   بر  شاملند  اتهامات این . شود  تفهیم جدیدشان
 که  چرا  هستند  زندان در  همچنان ها آن 53. شود  تر سنگی    مجازات به منجر  تواند یم که  (۲۸۶
  . است (آمریکا دالر  هزار  ۲۴۰) ریال میلیارد  ده رشکنکم  رقم به شده تعیی    برایشان که  ایوثیقه

  حمید  مرگ از  ضمن در  ما  . ۲۷
 

گزاری ایرنا، سابق مدیر  و  نگار روزنامه این . متاسفیم هوشنیک  خت 
 امنیت علیه تبان   و  (۵۰۰ ماده) نظام علیه تبلیغ اتهام به زندان سال دو  به ۲۰۱۶ اکتت   در  دولتر 
  . شد  سالمتر  دالیل به نظر  تجدید  تقاضای خواهان او  . شد  محکوم (۶۱۰ ماده) کشور 

 
 هوشنیک

 . بودند  نداده سطان درمان برای خارج سفر  اجازه او  به که  درگذشت حایل در  ۲۰۱۸ نوامت   در 

 

 از  استفاده و  مخالف صداهای به وکالت ارائه بخاطر  گذشته  هایسال در  بش   حقوق وکالی . ۲۸
 این از  وار مشخصه هاینمونه . اند بوده مواجه پیش از  بیش خطرهای با  خودشان بیان   آزادی حق

 : قرارند 

، حقوق شدهشناخته وکیل ستوده، نشین سنگی    مجازات و  شدن شناخته محکوم —  در  بش 
به ۱۴۸ و  زندان سال ۳۸ به او  . ۲۰۱۹ مارس ۱۱ روز   از  دفاع در  هایشفعالیت بخاطر  شالق ض 
اض به متهم که  زنان    به بود  شده متهم ستوده . 54شد محکوم بودند  اجباری حجاب علیه اعتر

 عمویم نظم در  اختالل جهت اکاذیب نش   و  حجاب بدون علت   حضور  ،«فحشا و  فساد  اشاعه»
شان که)  محکومیت از  پس 55.(هستند  ۲۸۶ ماده در « االرض ق   مفسد » اتهام از  جزن   بیشتر

 56. دهد یم سال ۱۲ به او  مجازات کاهش  از  خت   ها گزارش  الملیل،بی   

 توهی    به بود  شده متهم او  . شد  محکوم غیابا  ۲۰۱۹ ژانویه ۱ روز  در  رحییم-هوشمند مهدی —
ی به  دسامت   در  دیگری محاکمه ن   در  این .(۶۰۵ ماده) قضائیه قوه به توهی    و  (۵۱۴ ماده) رهت 

 انزند سال پنج به (۵۰۰ ماده) نظام علیه تبلیغ اتهام به غیان   طور  به آن در  که  بود  ۲۰۱۸
 . بود  ۲۰۱۶ نوامت   در  سخنان   بخاطر  که  بود  شده محکوم

 . شد  محکوم جریمه ریال میلیون ۴۰ و  زندان سال دو  به مرکزی استان شازند  در  نجف   محمد  —
 در  اسالیم جمهوری رهت   از  انتقاد  طریق از « کذایب» اظهار  و « عمویم اذهان تشویق» او  اتهام

 حکم سال ۳ اشحقوقر  هایفعالیت بخاطر  این از  پیش نجف   . است خود  اینستاگرام صفحه
 و  ۶۹۸ مواد ) عمویم نظم در  اختالل اتهام تحت خود  حکم گذراندن  حال در  و  بود  گرفته  زندان

                                                 
 ،۲۰۱۹ ژانویه ۲۴ الملل،بین عفو ،«۲۰۱۸ سال در مخالفین سرکوب در نفر ۷۰۰۰ از بیش دستگیری :ایران در «شرم سال» » 50

https://bit.ly/2CBSbtI 
 http://www.irna.ir/fa/News/83118449 ،۲۰۱۸ دسامبر ۱ ایرنا، «.شد محکوم حبس ماه ۹ و سال ۱۲ به شهیدی هنگامه» 51
 https://bit.ly/2FD548y ،۲۰۱۸ دسامبر ۳ المللی،بین فرانسه رادیو «شد فاش شهیدی هنگامه محکومیت حکم تازه جزئیات» 52
new-with-slapped-writers-hrana.org/three-https://www.en- .۲۰۱۸ نوامبر ۵ .هرانا ،«.نویسنده سه متوجه جدید اتهامات 53

charges 
 ،۲۰۱۹ مارس ۱۲ ،۱۹ آرتیکل «.دهدمی بشر حقوق قضایی سرکوب جدید فضای از خبر ستوده نسرین علیه سنگین حکم :ایران» 54

2CF9c6Yhttps://bit.ly/ 
 «.بیان آزادی زمینه در اسالمی مجازات قانون محدودکننده مفاد» بخش به کنید نگاه 55
 ۱۹ ایران، بشر حقوق کمپین «نیست، خود زندان حکم مورد در تجدیدنظر تقاضای به حاضر ستوده نسرین دادگاه، در ناعادالنه روندهای در تاخیر» 56

 https://bit.ly/2CF9c6Y .۲۰۱۹ مارس

 

https://bit.ly/2CBSbtI
http://www.irna.ir/fa/News/83118449
https://bit.ly/2FD548y
https://www.en-hrana.org/three-writers-slapped-with-new-charges
https://www.en-hrana.org/three-writers-slapped-with-new-charges
https://bit.ly/2CF9c6Y
https://bit.ly/2CF9c6Y
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، از  ییک حیدری، وحید  مرگ با  رابطه در  هاشفعالیت بخاطر  را  نجف   آزار  57. بود  (۶۱۷ ضی    معتر
 58. دانند یم زندان در 

 دستگت   کرج  در  (ستوده نشین وکالی) درافشان پیام و  روزانف فرخ ،۲۰۱۸ اوت ۳۱ روز  در  —
  اتهامات با  محاکمه منتظر  و  آزادند  وثیقه قید  به ها آن . شدند 

 
 حمایت بخاطر  میل امنیت ساختیک

 . ستوده از  شانحقوقر 

 سال شش به (۵۰۰ ماده) نظام علیه تبلیغ جرم به وکیل و  دانشگاه استاد  نژاد،شمس مسعود  —
 عهده به را  ایران   کرد   سیایس زندان   چند  وکالت او  که  بود  آن ن   در  این . شد  محکوم زندان
 59. گرفت

 دیهگزارش  و  نظارت کار   در  هایشانفعالیت بخاطر  محییطزیست بش   حقوق مدافعی    . ۲۹
 : اند گرفته  قرار  شدید  فشار  تحت کشور   در  زیست محیط زوال به مربوط

، نیلوفر  — ، سام بیان  ،  سپیده طاهباز، مراد  قدیریان، طاهر  وکار،ج هومن رجت   امت   کاشان 
ضا  و  خالفر  حسی     . برند یم س  به محاکمه انتظار  در  زندان در  است سال یک از  بیش کوهپایه  علت 

 نفر  پنج این دارد  احتمال . است« پارسیان وحش حیات بنیاد » با  ها آن هایفعالیت بخاطر  این
 ها آن دادریس . 60شوند محاکمه اعدام مجازات با  (۲۸۶ ماده) بودن« االرضق   مفسد » بخاطر 

 دست به شکنجه طریق از  هایشانشهادت که  ادعا  این توسط (دارد ادامه ۲۰۱۹ ژانویه از  که)
 مدیر  همراه به میدان   کار   انجام حال در  ۲۰۱۸ ژانویه در  گروه  این 61. است شده دار خدشه آمده
 در  اوین زندان در  فوریه ۸ روز  در  سیدامایم . شد  گت  دست سیدامایم، کاووس  پارسیان، بنیاد  عامل

اییط  تحقیق مورد  او  مرگ . اند خوانده خودکیس   را  او  مرگ مقامات . درگذشت مشکوک س 
، مریم امایم، سید  همش  . است نگرفته قرار  مستقل  را  او  گذرنامه  : است شده روبرو  آزار  با  ممبیت 
 62. اند کرده  الخروجشممنوع و  اند گرفته

  که  بش   حقوق مدافع هشت ۲۰۱۹ ژانویه ۶ تا  ۲۰۱۸ دسامت   ۱۳ از  —
 

 حزب اعضای همیک
یس تابحال 63. شدند  دستگت   کردستان  در  هستند  ایران میل اتحاد   و  اند نداشته وکیل به دستر

  64. نیست معلوم شاناتهامات

، آرمان و  فرج   شاهو  —  روزهای در  هستند، کرد   که  محییطزیست بش   حقوق مدافعی    دو  وفان 
  65. است نامعلوم ها آن اتهامات شدند؛ دستگت   ۲۰۱۹ فوریه ۱۸ و  ۱۷

 

 دیجیتال آزار  و  نظارت

 

                                                 
  ،۲۰۱۹ فوریه ۱۳ شکنجه، علیه جهانی سازمان «.بشر حقوق وکالی قضایی آزار درباره جدید تحوالت :ایران» 57

interventions/iran/2019/02/d25240/-defenders/urgent-rights-http://www.omct.org/human 
hrana.org/mohammad-https://www.en- ،۲۰۱۸ اکتبر ۳۰ هرانا، «.اندشده دستگیر سرداری عباس و نجفی محمد» 58

sentences-their-serve-to-arrested-safari-abbas-and-najafi 
 ،۲۰۱۹ فوریه ۱۹ شکنجه، علیه جهانی سازمان «.بشر حقوق وکالی خودسرانه دستگیری و قضایی آزار جدید مورد سه :ایران» 59

interventions/iran/2019/02/d25250/-defenders/urgent-rights-http://www.omct.org/human 
 زیست محیط فعال ۵ علیه االرض فی افساد اتهام» .قدیریان طاهر و کاشانی سپیده جوکار، هومن بیانی، وفرنیل طاهباز، مراد 60

 https://iranwire.com/fa/features/28085 ۲۰۱۸ اکتبر ۲۲« .ارتش نامه به استناد با
 در دسترس قابل ،۲۰۱۹ فوریه ۶ ،۱۹ آرتیکل «.اجباری اعترافات بنیان بر محیطیزیست فعالین محاکمه» 61

confessions/-forced-on-based-trial-facing-activists-environmental-https://www.article19.org/resources/iran 
 قابل ،۲۰۱۹ فوریه ۲۰ فردا، رادیو «.درگذشت زندان در مشکوک مرگی در که محیطیستزی فعال همسر سسفر ممنوعیت» 62

ecologist-dead-of-wife-on-extended-ban-travel-https://en.radiofarda.com/a/iran- در دسترس
emami/29780642.html 

 .منتظری راشد و کمانگر حسین محمدی، فرهاد قربانی، آمانج اسدی، رضا زمیران، زانیار فیضی، عیسی قیطاسی، فاضل 63
 فوریه ۶ ایران، بشر حقوق کمپین ،«.وکیل از محرومیت و کردستان در زیست محیط حوزه مدنی فعاالن بازداشت ادامه» 64

in-environmentalists-of-https://persian.iranhumanrights.org/1397/11/arrest- در دسترسی قابل ،۲۰۱۹
kurdistan/ 

 ،۲۰۱۹ فوریه ۲۱ آمریکا، صدای «.هستند بازداشت در نفر ده از بیش دارد؛ ادامه کردستان در زیست محیط فعاالن بازداشت» 65

 enviromentalist/4798011.html-https://ir.voanews.com/a/kurdistan در دسترسی قابل

 

http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2019/02/d25240/
https://www.en-hrana.org/mohammad-najafi-and-abbas-safari-arrested-to-serve-their-sentences
https://www.en-hrana.org/mohammad-najafi-and-abbas-safari-arrested-to-serve-their-sentences
http://www.omct.org/human-rights-defenders/urgent-interventions/iran/2019/02/d25250/
https://iranwire.com/fa/features/28085
https://www.article19.org/resources/iran-environmental-activists-facing-trial-based-on-forced-confessions/
https://en.radiofarda.com/a/iran-travel-ban-extended-on-wife-of-dead-ecologist-emami/29780642.html
https://en.radiofarda.com/a/iran-travel-ban-extended-on-wife-of-dead-ecologist-emami/29780642.html
https://persian.iranhumanrights.org/1397/11/arrest-of-environmentalists-in-kurdistan/
https://persian.iranhumanrights.org/1397/11/arrest-of-environmentalists-in-kurdistan/
https://ir.voanews.com/a/kurdistan-enviromentalist/4798011.html
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نتر  ارعاب و  تهدید  . ۳۰  سیایس زندانیان و  اند شده دستگت   خودسانه که  نگاران  روزنامه علیه اینتر
قانون   طور  به . است یافته ادامه  یا / و  ها آن به وطمرب افراد  و  ها آن دیجیتال هایدستگاه به غت 
 هک احتمال بر  است شامل این 66. شود یم برده دست کشور   از  خارج در  ها آن حقوق حایم

 . دولت توسط

 

ی حمله ایمجموعه با  کرد   اعالم عیل امام امدادی جمعیت ،۲۰۱۸ آوریل ۲۶ روز  در  . ۳۱  سایت 
 نظر  به که  دیاسپورا  در  و  کشور   درون ایرانیان علیه حمالنر  سلسله با  است مرتبط که  شده مواجه

کت» منابع از  استفاده با   67. شود یم انجام« زیرساخت ارتباطات س 

 

اتژی . ۳۲ فته هایآوریفن و  ها استر  که  بدافزارهان   جمله از  اند شده گرفته  کار   به پیش 
ند یم هدف را  مدن   جامعه اعضای و  نگارانروزنامه  بردن سقت به برای مختلف هایروش و  گت 

  . 68تلگرایم صفحات

 

 پیشنهادات

 

 مدافعی    نگاران،روزنامه علیه حقوقر  چارچوب از  گرانهسواستفاده و  خودسانه کاربست  توقف -
، حقوق ، حقوق وکالی بش  ضی    و  کارگری  هایاتحادیه فعالی    بش   جمله از  آمت   مسالمت معتر

ط و  فوری آزادی تضمی    و  مطروحه اتهامات تمایم لغو  با   حاض   حال در  که  کسان    تمام بالس 
 لغو  و  هستند  زندان در  آمت   مسالمت تشکل و  تجمع و  بیان آزادی حق از  استفاده بخاطر 
ان امکان کردن  فراهم و  ها آن هایحکم  هاآن برای مافات جت 

قانون   نظارت توقف -  بیان، آزادی برای خود  حق از  که  افرادی علیه دیجیتال حمالت و  غت 
 طرفانهن   طور  به سعت، به حرکات این تمام کهاین تضمی    و  کنند یم استفاده تشکل و  تجمع

د  قرار  تحقیق مورد  کامل  و    بگت 

 زندان در  ها مرگ تمایم و  زندان در  شکنجه و  سورفتار  مورد  در  اتهامات تمایم کهاین تضمی    -
د  قرار  دقیق و  کامل  طرفانه،ن   سی    ع، تحقیق مورد   . وند ش دانسته مسئول ها آن عاملی    و  بگت 

 استفاده خود  تشکل و  تجمع بیان، آزادی حقوق از  که  افرادی علیه سفر  ممنوعیت لغو  -
 هاآن همکاران و  خانواده اعضای کنند،یم

 

نت در  بیان آزادی  اینیر

 

 اقدامانر » به دست بایستیم آن موجب به که  پذیرفت را  پیشنهادی ۲۰۱۴ سال در  ایران . ۳۳
یس تضمی    برای نت به عمویم دستر  بهبود  مورد  در  دیگر  پیشنهاد  دو  کشور   این . 69بزند« اینتر
یس و  بیان آزادی نتر  دستر  پایان» بر  حایک پیشنهادهای ایران . 70پذیرفت بخشا  را  اطالعات به اینتر

                                                 
 نوشته «زندانی» عنوان با خود کتاب ۵ صفحه در دستگیری از قبل هایشایمیل هک که رضائیان به کنید نگاه 66

Extraordinary/dp/0062691570-Stakes-High-Confinement-Solitary-Prison-https://www.amazon.com/Prisoner 

 سیدامامی کاووس و رتکلیف زاغری نازنین دیجیتال هایپالتفرم غیرقانونی ضبط و

-precedent-dark-create-emami-seyed-ratcliffe-zaghari-cases-https://www.article19.org/resources/iran
detentions/-unlawful-violations-privacy 

 https://twitter.com/imamalisociety :علی امام جمعیت توئیتر صفحه 67
 دیجیتال آزار به مربوط اسناد سایر . /https://iranthreats.github.io به کنید نگاه ایران تهدیدهای پروژه هایفعالیت و پژوهش رایب 68

 و نرم جنگ :دوم بخش اینترنت، در تنگ فضای» عنوان با ۱۹ آرتیکل گزارش این در مدنی جامعه و نگارانروزنامه فعالین،

soft-the-2-part-net-the-https://www.article19.org/resources/tightening- .است آمده «ایران در سایبری هایتاکتیک
iran/-in-tactics-cyber-and-war 

69 ۲۳۹.۱۳۸ 
 ۲۳۴.۱۳۸ ؛۲۳۱.۱۳۸ 70

 

https://www.amazon.com/Prisoner-Prison-Solitary-Confinement-High-Stakes-Extraordinary/dp/0062691570
https://www.article19.org/resources/iran-cases-zaghari-ratcliffe-seyed-emami-create-dark-precedent-privacy-violations-unlawful-detentions/
https://www.article19.org/resources/iran-cases-zaghari-ratcliffe-seyed-emami-create-dark-precedent-privacy-violations-unlawful-detentions/
https://twitter.com/imamalisociety
https://iranthreats.github.io/
https://www.article19.org/resources/tightening-the-net-part-2-the-soft-war-and-cyber-tactics-in-iran/
https://www.article19.org/resources/tightening-the-net-part-2-the-soft-war-and-cyber-tactics-in-iran/
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نت بر  نظارت و  شدید  هایمحدودیت غم . 71داد قرار  توجه مورد  هم را « اینتر  هایوعده علت 
نت، داشیر   نگاه باز  بر  مبت   انتخابانر  نتر  بیان آزادی اینتر  72. گرفته  قرار  سابقهن   فشار  تحت اینتر
ینگ و  انسداد  و  اند نشده اصالح محدودکننده قوانی    ی محتوای فیلتر اضات ن   در  سایت   اعتر
 بردن میان از  برای اقدامانر  به دست دولت حال عی    در  . است گرفته  شدت ۲۰۱۷ دسامت  
نت کاربران  گمنایم نت هایزیرساخت ساخیر   مرکزی و  اینتر ل  افزایش جهت اینتر  آزاد  گردش  بر  کنتر

نت در  اطالعات  . است زده اینتر

 

نت در  خود  بیان بخاطر  اسالیم مجازات قانون تحت اغلب مخالف صداهای . ۳۴  تحت اینتر
ند،یم قرار  قضان   تعقض    هایشبکه هایپالتفرم در  خود  هایپست بخاطر  بخصوص گت 

 هایتعقیب نگران ضمن در  ما  هایسازمان . بینیمیم الذکر فوق مورد  چندین در  کهچنان اجتماغ،
نت در  بیان به مربوط قضان    : هستند  اعدام مجازات شامل قانون   مفاد  تحت اینتر

 . شد  شناخته محکوم ۲۶۲ ماده تحت پیامت   به توهی    جرم به ۲۰۱۸ آوریل در  دهقان سینا  —
 با  مواجه او  . بود  رسان  پیغام هایپالتفرم و  اجتماغ هایشبکه در  او  هایپست بخاطر  این

اف اساس بر  او  حکم 73. تجدیدنظر  دادگاه نتیجه منتظر  حاض   حال در  و  است مرگ مجازات  اعتر
  74. است آمده دست به اجباری

، سهیل —  به که  بویکفیس هایپست بخاطر  شد  دستگت   ،۲۰۱۳ نوامت   در  که  عکایس اعران 
 و  شد  لغو  ۲۰۱۵ سال در  او  حکم . شد  محکوم اعدام به (۲۶۲ ماده) بود  کرده« اهانت» پیامت  
 به و  شد  شناخته مقرص  (۵۰۰ ماده) نظام علیه تبلیغ و  (۵۱۴ ماده) رهت   به توهی    مورد  در  نهایتا 
 75. شد  محکوم زندان سال نیم و  ده

 استفاده ها نآ از  اطالعات گردش  برای ایران در  که  اجتماغ هایشبکه هایکانال  مدیران —
 . اند شده گرفته  هدف اسالیم مجازات قانون تحت نت    تلگرام، بخصوص شود،یم

 

 حریم حق و  اطالعات و  بیان آزادی نت    شده تصویب ۲۰۱۰ سال در  که  ایرایانه جرایم قانون . ۳۵
 پلیس و  پاسداران سپاه جمله از  انتظایم مقامات به آن گنگ  مفاد  76. برد یم سوال زیر  را  خصویص

 تحت کنند   ساکت خواهند یم که  را  افرادی دهد یم امکان (فتا) اطالعات تبادل و  تولید  ضایف
ل  قانون این ۱۰ ماده 77. دهند  قرار  تعقیب  که  چرا  کند یم تسهیل را  دولت توسط افراد  کنتر
کت و  کاربران  توسط رمزگذاری از  استفاده نتر  هایس   امر  این که  حایل در  . سازد یم ممنوع را  اینتر

نتر  کاربران  قابلیت که  قانون   هایمحدودیت چشمگت   تاثت   مقابل در  توازن ایجاد  یبرا  برای اینتر
نت در  اطالعات آزادانه انتشار  و  جستجو  وری کنند یم سد  را  اینتر   . است ض 

اضات زمان در  . ۳۶ نتر  کاربران  ۲۰۱۸ ژانویه و  ۲۰۱۷ دسامت   در  اعتر  مدام هایدوره از  خت   اینتر
نت قطع  با  ارتباط به قادر  کاربران  . دادند یم ایران ساس  در  مختلف هاین   اس آی ر د اینتر
 78. نبودند  ایران از  خارج افزارهاینرم و  ها سایتوب

                                                 
71 ۲۳۰.۱۳۸: ۲۳۴.۱۳۸ 
 در دسترسی قابل ایران؛ در «اینترنت در تنگ فضای» عنوان با ۱۹ آرتیکل هایگزارش مجموعه 72

iran/-omsfreed-internet-monitoring-net-https://www.article19.org/tightening 
 ،۲۰۱۸ آوریل ۹ ایران، بشر حقوق سازمان «.محاکمه تجدید تقاضای ایران؛ در نظر آزادی بخاطر اعدام حکم» 73

https://iranhr.net/en/articles/3274/ 
 کمپین «.کرده امضا را خود اعترافات فریب با است روبرو مرگ مجازات با اینترنت در اسالم به توهین جرم به که جوانی مرد» 74

for-death-facing-man-rights.org/2017/03/younghttps://www.iranhuman- ،۲۰۱۷ مارس ۲۴ ایران، در بشر حقوق
confession/-signing-into-tricked-online-islam-insulting 

 ،۲۰۱۷ مه ،۱۹ آرتیکل .«۲۰۱۷ انتخابات از پیش ایران در اینترنتی هایآزادی :اینترنت در تنگ فضای» ۱۰ صفحه به کنید نگاه 75

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38743/Online_freedoms_in_Iran_final.pdf 
  https://bit.ly/1RecP6R ،۲۲۰۱ ،۱۹ آرتیکل ،«ایرایانه جرایم قانون :ایران اسالمی جمهوری» 76

law-crimes-computer-https://www.article19.org/resources.php/resource/2922/en/iran: 
 قانون با انطباق در واحد این .شد تشکیل ایران سراسری انتظامی نیروی سایبری جرایم واحد عنوان به ۲۰۱۱ سال در فتا 77

 http://bbc.in/1VOXj2I .شد تاسیس کرد تصویب ۲۰۱۰ سال در ایران مجلس که سایبری جرایم
 ۲ ایران، بشر حقوق کمپین « «.شوندمی باز زحمت به هاسایتوب» :اعتراضات زمان در ایران شدهمختل شدت به اینترنت» 78

 https://tinyurl.com/y78butao در دسترس قابل ،۲۰۱۸ ژانویه

 

https://www.article19.org/tightening-net-monitoring-internet-freedoms-iran/
https://iranhr.net/en/articles/3274/
https://www.iranhumanrights.org/2017/03/young-man-facing-death-for-insulting-islam-online-tricked-into-signing-confession/
https://www.iranhumanrights.org/2017/03/young-man-facing-death-for-insulting-islam-online-tricked-into-signing-confession/
https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38743/Online_freedoms_in_Iran_final.pdf
https://bit.ly/1RecP6R
https://www.article19.org/resources.php/resource/2922/en/iran:-computer-crimes-law
http://bbc.in/1VOXj2I
https://tinyurl.com/y78butao
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نتر  ترافیک داد  دستور  داده ترافیک تبادل مرکز  به میل امنیت شورای . ۳۷  که  کند   مختل را  اینتر
ینگ کشور،  قانون طبق . نشدند  دنبال هم ایران خود  قانون   روندهای حتر  دهد یم نشان  باید  فیلتر
 مستقر  قضائیه قوه درون که  باشد « مجرمانه محتوای مصادیق تعیی    کارگروه» تصمیم ن   در 

  . امنیتر  هایدستگاه نه و  است

نت زدن دور  وسایل . ۳۸ ن» افزار نرم همچون اینتر یس و  گرفتند   قرار  هدف مورد  نت   « لنتر  به دستر
غم شد، سد « اوشن دیجیتال» همچون تر کالدهاس  هایسویس  بسیاری که  واقعیت این علت 
کت ات نتیجه در  و  کنند یم استفاده دیگر  مقاصد  برای سایتوب این از  محیل هایس   تاثت 

عامدانه  79. آمدند  پدید  جنت   غت 

 سال در  شبکه این شدن مسدود  اولی    . است مسدود  ایران در  کامل  طور  به همچنان توئیتر  . ۳۹
اضات و  جمهوریریاست انتخابات زمان ر د ۲۰۰۹  قضائیه قوه ارشد  اعضای . بود  آن از  پس اعتر
 . اند داده است اخالقر ن   تبلیغ کنند یم ادعا  چهآن بابت آینده در  اینستاگرام شدن فیلتر  از  خت  

 ۴۰ از  بیش و  است ایران در  رسان  پیام افزار نرم ترینمحبوب بقیه، از  بسیار  اختالف با  که) تلگرام
 . شد  فیلتر  کامال   میل امنیت بنیان بر  و  دادگاه حکم به ۲۰۱۸ آوریل ۳۰ روز  در  (دارد کاربر   میلیون
اضات سازماندیه در  افزار نرم این از  استفاده البته ه را  ۲۰۱۸ سال اوایل اعتر  حرکت این اصیل انگت  
ینگ باعث تلگرام کردن  فیلتر  80. دانند یم نت رانکارب  : است شده چشمگت   جانت   فیلتر  از  اینتر

یس دشواری  همچنی    و  زننده دور  افزارهاینرم از  استفاده و  اپواتس و  استور  اپل به دستر
 . 81دادند خت   رمزگذاری سعت کاهش  و  تر آرام ارتباطات

یس حایل در  . ۴۰  خصویص و  ایران   هاینسخه که  شده محدودتر  ها پالتفرم سایر  و  تلگرام به دستر
 احتمال . طالن   تلگرام و  هاتگرام همچون هان  پالتفرم جمله از  آند شده تر محبوب ها پالتفرم این

 حریم مورد  در  جدی هاینگران   و  است مطرح دولت و  ها پالتفرم این صاحبان بی    ارتباط
یت . است آمده پیش کاربران  امنیت و  خصویص  به کاربر   رمزگذاری ضمن در  ها پالتفرم این اکتر

 82. برد یم سوال زیر  بیشتر  را  کاربران  امنیت این و  ندارند  کاربر 

 طرح اولیه میر   . بودیم تقنیت   عرصه در  ایکنندهنگران تحول شاهد  ۲۰۱۸ نوامت   ۱۹ روز  در  . ۴۱
 مجرم برای ۲۷ اصل از  استفاده هدفش که  83شد منتش  « اجتماغ هایرسانپیام ساماندیه»

نتر  کاربران  از  ساخیر   شدهف هایسایتوب از  که  است اینتر  تا  تواند یم اتهام این . کنند یم بازدید  یلتر
  . باشد  داشته بر  در  زندان ماه ۶

ینگ و  انسداد  تشدید  . ۴۲ ش  حول ها نگران   بر  است تاییدی فیلتر ل  گستر  شبکه» که  دولت کنتر
 دولت هایتالش . است ساخته ممکن 85شد برپا  ۲۰۱۲ سال در  بار  اولی    که  «84اطالعات میل

 تعریف وسیعا  ایرایانه جرایم قانون در  محتوامحور  جرایم که  چرا  ستند ه کنندهنگران بخصوص
ل،  وسیع هایقدرت همچنی    و  اند شده  جرایم این همراه که  مصادره و  جستجو  نظارت، کنتر

                                                 
 ،«.کنندمی مسدود را رسانیپیام هایفرمپالت و اینترنت جهانی شبکه ایران مقامات (:اینترنتی شهروندان) ونداننت گزارش» 79

 ،۲۰۱۸ ژانویه ۴ ادواکز، وویسز گلوبال

http://www.slate.com/blogs/future_tense/2018/01/04/netizen_report_iranian_authorities_blocking_internati
al_web_traffic_messaging.htmlon 

the-https://www.accessnow.org/iran- ،۲۰۱۸ مه ۱۱ ناو، اکسس «.بیان آزادی به است ایضربه تلگرام انسداد :ایران» 80
expression/-of-freedom-to-blow-a-is-telegram-on-block 

 در دسترس قابل ،۲۰۱۹ مه ۱۵ ایرنا، ،«است شده شروع هافیلترشکن بستن» .کرده تایید رااین ارتباطات وزارت 81
http://www.irna.ir/fa/News/82916267 

 در دسترسی قابل .۱۳ تا ۱۱ صفحات ،۲۰۱۸ اکتبر ،۱۹ آرتیکل «.ارز بران زمان در اینترنت :اینترنت در تنگ فضای» 82

6_Eng_10.18.pdf-content/uploads/2018/10/TTN-https://www.article19.org/wp 
 .۲۰۱۸ نوامبر ۱۹ ایسنا، «.اجتماعی هایرسانپیام ساماندهی طرح متن» 83

-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-https://www.isna.ir/news/97082813960/%D9%85%D8%AA%D9%86
-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C
-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-8C%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C 
 .شودمی شناخته هم ملی اینترنت پروژه یا ملی اینترانت ،«حالل» اینترنت عنوان به اوقات بعضی 84
 ،۲۰۱۷ مارس ۲۹ ،۱۹ آرتیکل «.ایران ملی اینترنت پروژه :اینترنت در تنگ فضای» 85

project/-internet-national-irans-net-the-https://www.article19.org/resources/tightening 

 

http://www.slate.com/blogs/future_tense/2018/01/04/netizen_report_iranian_authorities_blocking_international_web_traffic_messaging.html
http://www.slate.com/blogs/future_tense/2018/01/04/netizen_report_iranian_authorities_blocking_international_web_traffic_messaging.html
https://www.accessnow.org/iran-the-block-on-telegram-is-a-blow-to-freedom-of-expression/
https://www.accessnow.org/iran-the-block-on-telegram-is-a-blow-to-freedom-of-expression/
http://www.irna.ir/fa/News/82916267
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/10/TTN-6_Eng_10.18.pdf
https://www.isna.ir/news/97082813960/%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C
https://www.isna.ir/news/97082813960/%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C
https://www.isna.ir/news/97082813960/%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C
https://www.isna.ir/news/97082813960/%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587%25DB%258C-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C
https://www.article19.org/resources/tightening-the-net-irans-national-internet-project/
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نت طرق  ن   اصول بردن سوال زیر  برای بیشتر  هایتالش 86. اند آمده  کردن  متقاعد  طریق از  اینتر
کت نت محیل هایپالتفرم از  که  ایرانیان   به یارانه اعطای به ایران   مخابرات های س   که) اینتر
 دولت نظارت و  سانسور  هایظرفیت تقویت باعث کنند یم استفاده (دارد نفوذ  ها آن بر  دولت
 87. است شده

 این و  شد  اعالم« شخض هایداده از  حفاظت و  صیانت» الیحه ۲۰۱۸ ژوئيه ۲۸ روز  در  . ۴۳
 مجازی فضای عایل شورای که  است هان  سیاست نمایانگر  الیحه این 88. کند یم گرانن را  ما  اتفاق
نت هایزیرساخت سازیمیل هدفش و  کرده  منتش   ۲۰۱۷ سال در   این 89. است ایران در  اینتر

ل  الیحه نت بر  کنتر یس و  کند یم ممکن را  اینتر  را  خارج   اجتماغ هایرسانه و  افزارها نرم به دستر
ی  امنیت از  که  ایران   هایآوریفن به اتکا  و  دهد یم کاهش  90. دهد یم افزایش برخوردارند  کمتر

 پردازش مراکز  به را  خود  اطالعات دارد یم وا  را  ها پالتفرم و  ها ن   اس آی الیحه این ۳۸ ماده . ۴۴
 حفظ ایران درون تنها  را  ایران شهروندان به مربوط هایداده و  کنند   منتقل ایران خاک در  داده
 دانشگاه، رسانه، آزادی بیان، آزادی حق پاسدار  ضاحتا  که  مفادی شامل الیحه اولیه میر   . کنند 
  91. نیست باشند  ادبیات و  هت  

 

 دسامت   در  . 92گذارندیم تاثت   اطالعات و  بیان آزادی بر  همچنان ایران بر  آمریکا  هایتحریم . ۴۵
یس سابقه که  کاربران    تمام موقتا « اسلک» سایتوب ،۲۰۱۸  هایآدرس از  پالتفرم این به دستر

 همچنان اما  برگرداند  را  ها حساب این عمویم فشار  تحت اسلک . کرد   ممنوع داشتند  ایران   ن   آی
کت 93. کند یم مسدود  هستند  متصل آن به ایران از  که  را  کاربران    اپ» ۲۰۱۸ مارس در  اپل س 
س از  ایران درون را « استور ات این و  کرد   خارج دستر ی تاثت   برای ایران در  مردم قابلیت بر  چشمگت 
نتر  ارتباط  منجر  ۲۰۱۸ آوریل در  تلگرام انسداد  94. است داشته سیایس خطت   لحظه این در  اینتر

 به قادر  اپل هایدستگاه کاربران  : شد  ها ان ن   وی بسیاری قطع و  اپواتس جانت   انسداد  به
یس  ن   وی دریافت به قادر  و  نبودند  معمول نیابتر  هایسایتوب طریق از  استور  اپ به دستر

  95. نت    ارتبایط افزارهاینرم یا  جدید  هایان

 

 پیشنهادات

یس عامدانه کوشد یم که  اقدایم هر  از  خودداری — نت به دستر  را  همراه تلفن هایشبکه یا  اینتر
نت، تعطییل جله از ) کند   مختل ینگ و  انسداد  اینتر اضات زمان در  بخصوص (فیلتر  و  اعتر

  . توئیتر  و  تلگرام انسداد  رفع . انتخابات

نت در  اطالعات و  بیان آزادی تضمی    برای الزم اقدامات تمام انجام —  آزار  قطع با  جمله از  اینتر
نت در  بیان آزادی حق از  که  افرادی  کنندیم استفاده اینتر

                                                 
  https://bit.ly/1RecP6R ،۲۰۱۲ ،۱۹ لآرتیک «.سایبری جرایم قانون :ایران اسالمی جمهوری» 86

law-crimes-computer-https://www.article19.org/resources.php/resource/2922/en/iran: 
  ،۲۰۱۸ مارس ۸ ،۱۹ آرتیکل «.هاآن از پس و ایران اعتراضات زمان در اینترنتی هایکنترل :اینترنت در تنگ فضای» 87

protests/-irans-controls-internet-net-https://www.article19.org/resources/tightening 
 قابل ،۲۰۱۷ ژوئیه ۲۸ اطالعات، آوریفن و ارتباطات وزارت سایتوب در ،«شخصی هایداده از حفاظت و صیانت الیحه» 88

 https://bit.ly/2xFRi0X  در دسترس
 قابل ،۲۰۱۷ ژوئیه ۲۸ اطالعات، آوریفن و ارتباطات وزارت سایتوب در ،«شخصی هایداده از حفاظت و صیانت الیحه» 89

 https://bit.ly/2xFRi0X  در دسترس
 در دسترس قابل اطالعات؛ و ارتباطات آزادی پردازش :«اروپا اتحادیه داده از حفاظت عمومی مقررات» مواد 90

https://bit.ly/2MLN3Gz 
 زودی به ،۱۹ آرتیکل قانونی تحلیل 91
 .آمریکا داریخزانه وزارت «.ایران هایتحریم» .دارند وجود است سال هاده ایران علیه آوریفن هایتحریم 92

s/pages/iran.aspxcenter/sanctions/Program-https://www.treasury.gov/resource 
 در دسترس قابل ،۲۰۱۸ دسامبر ۲۱ مادربورد، وایس «.کرده ممنوع هاتحریم بخاطر را کانادا مقیم ایرانی دانشگاهی اسلک» 93

sanctions-academic-iranian-bans-https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjek8w/slack 
 در دسترس قابل ،۲۰۱۸ سمار ۱۵ .ورج ده «.کرده قطع استور اپ از کامال را ایران نظر به اپل» 94

block-store-app-iran-https://www.theverge.com/2018/3/15/17126342/apple 
 ،۲۰۱۸ ژوئن ایران، بشر حقوق کمپین «.ایران در تلگرام ممنوعیت عواقب :هادروازه بستن» 95

online.pdf-3-gates-the-content/uploads/Closing-https://www.iranhumanrights.org/wp 

https://bit.ly/1RecP6R
https://www.article19.org/resources.php/resource/2922/en/iran:-computer-crimes-law
https://www.article19.org/resources/tightening-net-internet-controls-irans-protests/
https://bit.ly/2xFRi0X
https://bit.ly/2xFRi0X
https://bit.ly/2MLN3Gz
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iran.aspx
https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjek8w/slack-bans-iranian-academic-sanctions
https://www.theverge.com/2018/3/15/17126342/apple-iran-app-store-block
https://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Closing-the-gates-3-online.pdf
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نتر  محتوای کنند   تضمی    که  روشن قوانی    اتخاذ  —  د مسدو  قضان   تصمیمات بنیان بر  تنها  اینتر
وری، اکیدا  که  زمان   تنها  و  شود یم  حقوق الملیلبی    موازین و  قانون از  تبعیت در  و  متناسب ض 
  است بش  

نت در  خصویص حریم حق تضمی    —  که  اقدامانر  به زدن دست از  خودداری با  جمله از  اینتر
نت در  کاربران  گمنایم  امکان  دور  ابزارهای و  رمزگذاری از  استفاده با  جمله از  کنند یم محدود  را  اینتر
 . زدن

ه که  مقررانر  تمایم لغو  — وری را  محل در  داده ذخت   کاربران  کردن  مجبور  برای تالش و  کنند یم ض 
ل  سازیمرکزی شانهدف که  اقدامانر  سایر  و  محیل هایپالتفرم از  استفاده به نت بر  کنتر  اینتر

 . است

 هایرسانپیام ساماندیه» طرح و « شخض هایداده از  حفاظت و  صیانت» الیحه خروج —
 و  قانون با  مطابق کهاین تضمی    برای ها آن در  جامع اصالحات ایجاد  و  مجلس از « اجتماغ
  . باشند  بش   حقوق الملیلبی    موازین

 جمله از  ذینفع طرفی    تمام موثر  و  کامل  مشارکت با « ایرایانه جرایم قانون» جامع اصالح —
موجه هایمحدودیت که  یمفاد لغو  بخصوص مدن   جامعه  آزادی و  خصویص حریم حق بر  غت 
 . کنند یم ایجاد  اطالعات و  بیان

 

 اطالعات حق

 

 طریق از  جمله از  اطالعات آزاد  گردش  بر  محدودیت حذف» پیشنهاد  ۲۰۱۴ سال در  ایران . ۴۶
نت  حقوق منشور  . بودیم مثبت تحویل شاهد  ۲۰۱۶ سال در  96. پذیرفت بخشا  را « اینتر

یس حق ندارد  قانون   الزام که  شهروندی  و  عمویم موسسات در  موجود  عمویم اطالعات به دستر
 به داد  حق افراد  به و  (۳۰ ماده) کرد   برپا  را  عمویم خدمات دهندهارائه خصویص موسسات

یس دارند  دست در  ها آن مورد  در  نهادها  این که  شخض هایداده  97.(۳۱ ماده) کنند   پیدا  دستر
یس و  انتشار  قانون  به شهروندان حق برای حقوقر  بنیان   ۲۰۰۹ سال اطالعات به آزاد  دستر

یس  ارائه است خصویص نهادهای بعض   و  دولتر  موسسات اختیار  در  که  اطالعانر  به دستر
 . کند یم

 این با  98. است ما  استقبال مورد  نت    ۲۰۱۵ سال از  آن اعمال و  بود  مثبتر  قدم قانون این اتخاذ  . ۴۷
 : مشخص طور  به . است بیشتر  اصالحات نیازمند  قانون این الح

ل  تحت نهادهای 99۱۰ ماده ۱ تبرصه طبق — ی کنتر  وزارت پاسداران، سپاه همچون) رهت 
 مورد  در  اطالعانر  خود  دارند  اجازه دارند  اجازه تنها  (مجازی فضای عایل شورای و  اطالعات

                                                 
96 ۲۳۴.۱۳۸ 
 به آزاد دسترسی و انتشار قانون بازبینی :ایران» .است شده الحاق گزارش این به که قانون این انگلیسی ترجمه به کنید نگاه 97

the-of-review-https://www.article19.org/resources/iran- در دسترس قابل ،۲۰۱۷ سپتامبر ،۱۹ آرتیکل ،«۲۰۰۹ اطالعات
2/-2009-act-information-to-access-free-and-publication 
 ،۱۹ آرتیکل ،«۲۰۰۹ اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون بازبینی :ایران» ،۱۹ آرتیکل کامل انونیق تحلیل به کنید نگاه 98

free-and-publication-the-of-review-https://www.article19.org/resources/iran- در دسترس قابل ،۲۰۱۷ سپتامبر
2/-2009-act-information-to-access 
 و عمومي نفع راستاي در باشد،مي بنديطبقه داراي اطالعات كه مواردي در جز بايد عمومي ؤسساتم از يك هر  :۱۰ ماده 99

 امكانات از استفاده با را خود (بيالن) ترازنامه و عملكرد شامل عمومي اطالعات ساالنه طور به كم دست شهروندي حقوق

 درخواست صورت در و سازد منتشر باشد زير موارد شامل تواندمي جمله از كه راهنما كتاب يك در االمكانحتي و ايرايانه

 :دهد تحويل هزينه اخذ با شهروند

   خیط   و  سياستها  وظايف، اهداف،   الف
 . ساختار  و  ها میس 

   اتمام مراحل و  روشها    ب
  كه  خدمانر

 
 . دهد یم   ارائه جامعه اعضاء به مستقيما

 . مؤسسه آن اقدامات يا  تصميمات از  شهروندان شكايت كارهاي  و  ساز    ج
   اشكال و  انواع   د 

یس   آيی    و  شود یم   نگهداري مؤسسه آن در  كه  اطالعانر
 . آنها  به دستر

 . خود  ارشد  مأموران وظايف و  اختيارات   ـه
   اشخاص آنها  وسيله به كه  هان   آيی    يا  كارها   و  ساز  تمام   و 

   و  حقيفر
   سازمانهاي و  حقوقر

دولتر  داشته مشاركت واحد  آن اختيارات اءاجر  در  تواند یم   غت 
 . شوند  واقع مؤثر  ديگري نحو  به يا 

 

https://www.article19.org/resources/iran-review-of-the-publication-and-free-access-to-information-act-2009-2/
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ی اجازه با  هایشانفعالیت و  ساختارها   نهادهای ترینمبهم شود یم باعث این و  کنند   منتش   رهت 
غم این و  بگریزند  نظارت از  عمویم   . است ها آن هایفعالیت به عمویم باالی عالقه علت 

یس حق شهروندان تنها  —  حقوقر  اشخاص ضمن در  و  دارند  را  حفاظت مورد  اطالعات به دستر
 تحت برابر  حفاظت حق ناقض که  کند یم حذف را  مهاجرین تمام این (. ۲ ماده) ایران در  مستقر 
 100. است قانون

 به اشاره با  اغلب ها گزارش  طبق که  کرده  تعیی    مبهیم و  وسیع استثناهای قانون چهارم فصل —
 101: شود یم زده سباز  اطالعات انتشار  از  ها آن

 و  است بخش ترینآفرینمشکل این . کند یم مستثت   را  شدهبندیطبقه اطالعات انتشار  ۱۳ ماده *
 بدون که  شاه حکومت زمان از  قدییم قانون   است، ۱۳۵۴ سال دولتر  اسار  قانون به اشاشاره

 102. کند یم تعریف وسیعا  را  شدهبندیطبقه اطالعات چندان جزئيات

 مغایر » یا  و  شود « افراد حیثیت و  عرض هتک» منجر  که  اطالعانر  انتشار  ۱۷ ماده ۲ تبرصه *
  103. است الملیلبی    موازین با  مغایر  این و  کند یم مستثت   باشد « فحشا اشاعه یا  و  عمویم عفت

خانه و  کمیسیون  پنجم، فصل —  تجدیدنظر  تقاضای کار   و  ساز  عنوان به و  نظارت برای ایدبت 
 و  هستند  دولتر  ارشد  مقامات همه آن اعضای : نیست مستقل کمیسیون  این اما  کند یم ایجاد 

 کار   و  ساز  104. ندارند  شفافیت به چندان   تعهد  شانیاریبس که  عمویم قدرتمند  نهادهای نماینده
 . نشده تنظیم روشت   به هم نظر  تجدید 

                                                 
ي معظم مقام مستقيم نظر  زير  كه  دستگاههان    مورد  در  ماده اين حكم   تبرصه  . باشد یم   له معظم مخالفت عدم به منوط است، رهت 

یس و  انتشار  قانون بازبیت   : ایران» س قابل ،۲۰۱۷ سپتامت   ،۱۹ آرتیکل ،«۲۰۰۹ اطالعات به آزاد  دستر  در  دستر
-act-ormationinf-to-access-free-and-publication-the-of-review-https://www.article19.org/resources/iran

2/-2009 
 از استفاده .باشدكردهمنع قانون كه آن مگر دارد، را عمومي اطالعات به دسترسي حق ايراني شخص هر :۲ ماده 100

 .خواهدبود مربوط مقررات و قوانين تابع آنها انتشار يا عمومياطالعات

 
یس و  انتشار  قانون بازبیت   : ایران» س قابل ،۲۰۱۷ سپتامت   ،۱۹ آرتیکل ،«۲۰۰۹ اطالعات به آزاد  دستر  در  دستر
-act-information-to-access-free-and-publication-the-of-review-https://www.article19.org/resources/iran

2/-2009 
 https://bit.ly/2Flrg8z همشهری، روزنامه ،۲۰۱۹ ژانویه ،«فیلترینگ هایمحرمانه» همشهری، 101
 مؤسسات باشد مربوط (دولتي اسرار) شده بنديطبقه اطالعات و اسناد به متقاضي درخواست كه صورتي در :۱۳ ماده 102

 خود خاص مقررات و قوانين تابع شده بنديطبقه اطالعات به دسترسي .كنند امتناع آنها دادن قرار اختيار در از بايد عمومي

 .بود خواهد
 نمايدمي وارد لطمه زير امور به شده درخواست اطالعات ارائه كه مواردي در مكلفند قانون اين مشمول مؤسسات :۱۷ ماده 103

 .كنند خودداري آنها دادن از

 . عمویم   آسايش و  امنيت   الف
ي   ب  . مجرمان تعقيب يا  بازداشت آنها، كشف  يا  جرائم از  پيشگت 
ي   ج    عوارض يا  ماليات ممت  

 . آنها  وصول يا  قانون 
 . كشور   به مهاجرت بر  نظارت اعمال   د 

 . گردد نیم   عمویم   سالمت تهديد  و  محيیط   زيست خطرات يروز  يا  وجود  به راجع اطالعات شامل (17) ایل   (13) مواد  موضوع  1تبرصه
   شامل (16) و  (15) مواد  موضوع  2تبرصه

 . د گردنیم   شود،یم   فحشاء اشاعه يا  و  عمویم   عفت مغاير  يا  افراد  حيثيت و  عرض هتك موجب كه  اطالعانر
یس و  انتشار  قانون بازبیت   : ایران» س قابل ،۲۰۱۷ سپتامت   ،۱۹ آرتیکل ،«۲۰۰۹ اطالعات به آزاد  دستر  در  دستر
-act-information-to-access-free-and-publication-the-of-review-https://www.article19.org/resources/iran

2/-2009 
 در دسترس قابل ،۲۰۱۷ سپتامبر ،۱۹ آرتیکل ،«۲۰۰۹ اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار نقانو بازبینی :ایران» 104

-act-information-to-access-free-and-publication-the-of-review-https://www.article19.org/resources/iran
2/-2009 
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 اما  106یافته افزایش تقاضاها  شمار  کنون  تا  ۲۰۱۸ سال از  105. رود یم پیش کند   قانون اعمال . ۴۸
 یا  تجدینظر  برای روشت   راه 107. شده داده غلط اطالعات گاه  و  شوند نیم داده همیشه ها پاسخ
ان  به پاسخ برای ایشدهتعریف زمان   جدول و  نیامده هایشنامهآیی    یا  قانون میر   در  مافات جت 

 برج   به که  دهد یم نشان کرده  دریافت« ۱۹ آرتیکل» که  هان  گزارش  . نیست موجود  شکایات
 صورت زمینه این در  عمیل یا  و  نشده داده پاسخ   یا  شده انجام درگاه طریق از  که  ها شکایت
  . نگرفته

 

  پیشنهادها

یس و  انتشار  قانون» اصالح و  بازبیت   —  قانون با  آن ساخیر   مطابق برای« اطالعات به آزاد  دستر
 تضمی    و  آمده چهارم فصل در  که  وسییع زیادی استثناهای لغو  با  جمله از  الملیلبی    بش   حقوق

ی مقام دفتر  جمله از  مربوطه نهادهای تمام شامل شفافیت وظیفه کهاین  نهادهای تمایم و  رهت 
ش  و  بشود؛ او  نظر  تحت  . ایران افراد  تمام به اطالعات آزادی حق گستر

یس و  انتشار  قانون کامل  اعمال تضمی    *  تصویب طریق از  جمله از  اطالعات به آزاد  دستر
یخ هاینامهآیی     نظارنر  نهاد  ایجاد  و  تجدینظر  تقاضای موثر  روندهای اتخاذ  طریق از  و  الزم تش 
 . مستقل مال کا

                                                 
 :در دسترس قابل ،۲۰۱۸ ژانویه ۲۳ ،۱۹ آرتیکل ،«اطالعات تقاضای چگونگی» 105

iran/-request-information-https://www.article19.org/resources/make 
 bit.ly/2OA1gJghttps//: در دسترس قابل ایسنا، ،«!دوم آخر از اطالعات به آزاد دسترسی در» 106
 شد رسانده اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر انتظامی، حسین اطالع به توئیتر در نگاریروزنامه توسط نگرانی این مثال 107

https://twitter.com/kheyzaran/status/1019209072179019776 یک توسط شده گزارش اطالعات که مورد این یا و 

 پاسخ و https://twitter.com/nasringhavami/status/1092530396489670656 شد خوانده غلط و نامربوط نگاررزونامه

 دهند قرار مسئول قانون برابر در را اشخاص این بخواهد هارسانه از که است این غلط هایپاسخ ادعای به وزیر

https://twitter.com/h_entezami/status/1061344713800908800مردم هایدرخواست از نیمی مجلس» همشهری، ؛ 

 https://bit.ly/2YyJKJT در دسترس قابل ،۲۰۱۹ ،«دهدنمی پاسخ

https://www.article19.org/resources/make-information-request-iran/
https://bit.ly/2OA1gJg
https://twitter.com/kheyzaran/status/1019209072179019776
https://twitter.com/nasringhavami/status/1092530396489670656
https://bit.ly/2YyJKJT

