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مقامات حق آزادی بيان ،تشکل و تجمعات را به شدت محدود و روزنامهنگاران ،مدافعان حقوق بشر،
فعاالن سنديکايي و منتقدان ديگر را بر اساس اتهامات مبهم دستگير و زنداني کردند .شکنجه و
بدرفتاریهای ديگر مرسوم و مرتکبان آن از مجازات مصون بودند .وضعيت زندانها نامساعد و
بغرنج بود .دادرسيهای ناعادالنه از جمله در پروندههايي که منتهي به صدور حکم اعدام شدند،
همچنان فراگير بود .زنان و اقليتهای مذهبي و اتنيکي در قانون و در عمل با تبعيض گسترده روبرو
بودند .مسؤوالن مجازاتهای بيرحمانه از جمله کور کردن چشم ،قطع عضو و شالق را اجرا کردند.
دادگاهها مجازات اعدام را برای طيف وسيعي از جرايم صادر کردند و زندانيان زيادی از جمله حداقل
چهار کودک-مجرم اعدام شدند.

پیشینه
مذاكرات بين ايران و پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل به عالوه آلمان در ماه ژوئيه به انعقاد موافقتنامهايی
انجاميد كه بر اساس آن ايران متعهد به محدود كردن برنامه توسعه هستهای خود در ازای رفع تحريمهای بينالمللی شد.
در ماه مارس ،شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را
تمديد كرد؛ مقامات ايران همچنان از دادن اجازه ورود او به ايران و فراهم كردن امکان دسترسی گزارشگران ويژه ديگر
سازمان ملل به كشور سر باز زدند .شورای حقوق بشر همچنين نتايج دور دوم بررسی ادواری جهانی وضعيت حقوق بشر در
ايران را تصويب كرد .ايران  130توصيه و بخشهايی از  59توصيه ديگر را پذيرفت و  102توصيه را رد كرد .توصيههای
مربوط به تصويب كنوانسيون منع شکنجه و ساير رفتارها و مجازاتهای بيرحمانه ،غيرانسانی يا تحقيرآميز ) )CATو
كنوانسيون رفع كليه اشکال تبعيض عليه زنان ( )CEDAWاز جمله توصيههای رد شده بودند .مقامات همچنين توصيه
كه از ايران میخواست به استفاده از مجازات اعدام عليه اشخاصی كه در زمان ارتکاب جرم زير  18سال بودند ،پايان دهد
را رد كردند.

آزادی بیان ،تشکل و تجمعات
مسؤوالن به اعمال محدوديتهای شديد در زمينه حق آزادی بيان ،تشکل و تجمعات ادامه دادند .آنها فيسبوک ،توئيتر و
ديگر وبسايتهای شبکههای اجتماعی را فيلتر و رسانههايی ،از جمله ماهنامه زنان ،را تعطيل يا توقيف كردند و روی

برنامههای تلويزيونی ماهوارهای خارجی پارازيت فرستادند .آنها همچنين به دستگيری و بازداشت روزنامهنگاران و منتقدان
اينترنتی و ديگر منتقدان و سركوب اعتراضات مسالمتآميز ادامه دادند.
در ماه اوت ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،اجرای فاز دوم «فيلترينگ هوشمند» وبسايتهايی كه به عقيده مسؤولين
دارای پيامدهای مضر اجتماعی هستند را با همکاری يک شركت خارجی اعالم كرد .مسؤوالن به تالش برای ايجاد
«اينترنت ملی» كه میتواند برای ايجاد موانع بيشتر در دسترسی به اطالعات از طريق اينترنت استفاده شود ،ادامه دادند و
اشخاصی را كه از شبکههای اجتماعی برای ابراز مخالفت استفاده میكردند ،دستگير كرده و مورد پيگرد قضايی قرار
دادند 1.در ماه ژوئن ،سخنگوی قوه قضاييه اعالم كرد كه مسؤوالن پنج نفر را به علت فعاليتهای «ضد انقالبی» در
شبکههای اجتماعی و پنج نفر ديگر را به علت «اقدامات منافی عفت و فحشا گونه در فضای مجازی» دستگير كردهاند.
حبس خانگی رهبران مخالفان ،ميرحسين موسوی ،زهرا رهنورد و مهدی كروبی بدون اتهام يا محاكمه ادامه يافت .دهها
زندانی عقيدتی ،از جمله روزنامهنگاران ،هنرمندان ،نويسندگان ،وكالی دادگستری ،فعاالن سنديکايی ،دانشجويان ،فعاالن
حقوق زنان و حقوق اقليتها و مدافعان حقوق بشر تنها به خاطر استفاده مسالمتآميز از حقوق خود بازداشت شدند يا
دوران محکوميت خود را در زندان سپری كردند.
طبق قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،1392دادگاهها در پروندههايی كه جرائم ارتکابی بيش از سه جرم باشد ،مجازات
هر يک را میبايست بيش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اينکه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند،
تعيين بنمايند اما در چنين مواردی فرد محکوم فقط مجازات اشد را تحمل میكند .اين قانون در عمل منجر به روندی شد
كه بر اساس آن مسؤوالن چندين اتهام ساختگی عليه افراد اقامه كردند تا از صدور احکام طوالنی زندان اطمينان حاصل
كنند2.
مسؤوالن به سركوب اعتراضهای مسالمتآميز ادامه دادند .در روز  22ژوئيه ،نيروی انتظامی بهطور موقت دهها تن از
معلمان معترضی را كه در تهران ،پايتخت كشور ،مقابل مجلس گرد آمده بودند دستگير و هزاران معلم ديگر را متفرق كرد.
اين معلمان به آزار و اذيت معلمان مشاركتكننده در فعاليتهای سنديکايی اعتراض داشتند و خواهان آزادی فعاالن
سرشناس سنديکايی ،از جمله اسماعيل عبدی ـ كه هنوز در زندان است ـ بودند3.

شکنجه و بدرفتاریهای ديگر
بازداشتشدگان و زندانيان همچنان از رواج شکنجه و بدرفتاریهای ديگر ،بهويژه طی تحقيقات مقدماتی و غالبا به قصد
اجبار به «اعتراف» يا جمع آوری ديگر ادله اثبات جرم ،خبر دادند.
قانون آئين دادرسی كيفری جديد كه در ماه ژوئن الزماالجرا شد ،در بردارنده برخی تضمينهای دادرسی منصفانه ،از جمله
ثبت مركزی الکترونيکی بازداشتشدگان در هر استان است .با اين وجود ،اين قانون مکانيسمهای حمايتی كافی عليه
شکنجه ايجاد نکرده و در سازگار كردن قوانين ايران با موازين و قوانين بينالمللی ناموفق بوده است .اين قانون حق
دسترسی اشخاص به وكيل مستقل از لحظه دستگيری ،كه از اركان جلوگيری از شکنجه و بدرفتاریهای ديگر محسوب

می شود ،را به درستی تضمين نمیكند .بهعالوه در قوانين ايران ،شکنجه به عنوان جرمی مشخص تعريف نشده و قانون
جديد نيز مقررات مجزا و دقيقی برای انجام تحقيق درباره ادعای شکنجه تعيين نکرده است .با وجود اينكه اين قانون
دادگاهها را از استناد به اظهارات دريافت شده زير شکنجه به عنوان مدرک منع میكند ،اين منع تنها با عباراتی كلی بيان
شده و قانون هيچ مقررات مشروحی برای تشخيص اختياری بودن اظهارات متهم وضع نکرده است.
بازداشتشدگان و محکومين زندانی از مراقبتهای كافی پزشکی برخوردار نبودند؛ در برخی موارد ،مسؤوالن برای تنبيه
زندانيان داروهای تجويز شده را از آنها دريغ كردند يا از پذيرش توصيه پزشکان برای بستری شدن زندانيان بهمنظور
درمان خودداری كردند 4.مسؤوالن همچنين بازداشتشدگان و زندانيان را اغلب در حبس انفرادی طوالنی مدت نگه داشتند
كه از مصاديق شکنجه يا بدرفتاری های ديگر محسوب میشود.
زندانيان در زندانهايی پرازدحام و شرايطی غيربهداشتی و با غذای ناكافی و در گرما يا سرمای شديد نگهداری شدند .اين
وضعيت در زندانهای ديزل آباد كرمانشاه ،عادلآباد شيراز ،قرچک ورامين و وكيلآباد مشهد برقرار بود .به گفته بعضی از
زندانيان سابق ،در زندان مركزی تبريز ،در حدود  700تا  800زندانی در شرايطی با تهويه نامناسب و سلولهای
غيربهداشتی و فقط  10توالت به سر میبردند .مسؤوالن اغلب مقررات آييننامه زندانها در رابطه با تفکيک متهمين و
محکومين در بندهای جداگانه را ناديده گرفتند .اين وضعيت به اعتصاب غذای بعضی از زندانيان سياسی و عقيدتی
انجاميد .مرگ دستكم يک زندانی عقيدتی به نام شاهرخ زمانی گزارش شد كه احتماالً میتوان به شرايط بد زندان و
مراقبت های ناكافی پزشکی نسبت داد.

مجازاتهای بیرحمانه ،غیرانسانی يا تحقیرآمیز
دادگاهها به صدور مجازاتهای ناقض مقررات بينالمللی در رابطه با منع شکنجه و ديگر مجازاتهای بيرحمانه ،غيرانسانی
يا تحقيرآميز ادامه دادند و مسؤوالن نيز آنها را اجرا كردند .اين مجازاتها ،كه شامل شالق زدن ،كور كردن و قطع عضو
بود ،گاهی در مأل عام به اجرا درآمد .در تاريخ  3مارس ،مسؤوالن در كرج چشم چپ مردی را كه به خاطر اسيدپاشی به
صورت مردی ديگر به قصاص محکوم شده بود ،به عمد كور كردند .او محکوم به قصاص چشم راست نيز شده بود.
مسؤوالن اجرای حکم زندانی ديگری كه محکوم به قصاص چشم و الله گوش شده بود را در همان روز به تعويق
انداختند5 .
در روز  28ژوئن ،مسؤوال ن در زندان مركزی مشهد ،در استان خراسان ،چهار انگشت دست راست دو مرد محکوم به
سرقت را ،گويا بدون استفاده از داروی بيهوشی ،قطع كردند6.
حکمهای شالق نيز اجرا شدند .در ماه ژوئن ،معاون دادستان عمومی در شيراز اعالم كرد كه در ماه رمضان 500 ،تن به
خاطر روزه خواری در انظار عمومی دستگير و  480تن از آنها ظرف  24ساعت محاكمه و محکوم شدهاند .دفتر اجرای
احکام حکم شالق را در مورد اغلب آنها اجرا كرد .بنا به گزارشها ،تعدادی از اين احکام شالق در مأل عام اجرا شد.

محاکمههای ناعادالنه
بسياری از دادرسی ها ،از جمله آنهايی كه منتهی به صدور مجازات اعدام شدند ،به شدت ناعادالنه بودند .متهمان اغلب
پيش از محاكمه هفتهها يا ماهها بدون هيچ دسترسی يا با دسترسی محدود به وكيل و خانواده ،در بازداشت به سر میبردند
و وادار به نوشتن يا امضای «اعتراف» میشدند .اين «اعترافات» سپس در محاكمههايی ناعادالنه به عنوان مدرک اصلی
عليه آنها بهكار میرفت .قضات بهطورِ كلی ادعاهای متهمان درباره شکنجه و بدرفتاریهای ديگر در طول بازداشت پيش
از محاكمه را ،بدون صدور دستور تحقيق ،ناديده گرفتند.
پس از سالها بررسی ،قانون جديد آئين دادرسی كيفری در ماه ژوئن الزماالجرا شد .اين قانون پيشرفتهايی همچون
برقراری مقرراتی دقيقتر در رابطه با بازجويی و الزام به مطلع ساختن بازداشتشدگان از حقوقشان در ابتدای دستگيری در
بر دارد .با اين وجود اصالحاتی كه فقط چند روز پيش از موعد الزماالجرا شدن اين قانون مورد تأييد قرار گرفت ،آن را به
شدت تضعيف كرده است .از جمله اين اصالحات محدود كردن حق بازداشتشدگان پروندههای امنيت ملی در داشتن
وكيل انتخابی خود طی مرحله اغلب طوالنی تحقيقات مقدماتی است؛ اين متهمان تنها میتوانند وكيل خود را از ميان
وكالی مورد تأييد رئيس قوه قضاييه انتخاب كنند .اين قانون همين محدوديت را در مورد افراد متهم به جرائم سازمان
يافته ـ كه میتوانند مشمول مجازات اعدام ،حبس ابد يا قطع عضو شوند ـ نيز برقرار كرده است 7.يکی از مسؤوالن ارشد
قوه قضاييه در واكنش به انتقادات از اين اصالحات ،گفت« :مسئله اين است كه در بين وكال افرادی هستند كه ممکن
است مشکل ساز باشند ».به نظر میرسد در بعضی از موارد ،دادگاهها حق متهمان برای داشتن وكيل انتخابی خود در
مرحله محاكمه را نيز محدود كردند.
دادگاههای ويژه ،از جمله دادگاه ويژه روحانيت كه ماهيت آن اساسا فراقانونی است و دادگاههای انقالب به كار خود بدون
رعايت موازين دادرسیهای عادالنه ادامه دادند .قوه قضاييه از استقالل برخوردار نبود و دادگاهها همچنان برای محکوم
كردن متهمان و صدور مجازاتهای سنگين ،در معرض فشار نهادهای امنيتی ،مانند وزارت اطالعات و سپاه پاسداران ،قرار
داشتند8.

آزادی مذهب و اعتقاد
پيروان اقليتهای مذهبی ،از جمله بهائيان ،دراويش ،يارسان (اهل حق) ،نوكيشان مسيحی كه از اسالم به مسيحيت
گرويدهاند ،مسلمانان اهل سنت و مسلمانان شيعه كه سنی میشدند در هنگام استخدام با تبعيض و در دسترسی به آموزش
و آزادی عمل به دين خود با محدوديت روبرو بودند .گزارشیهايی از دستگيری و زندانی شدن دهها بهائی ،نوكيش
مسيحی و پيروان اقليتهای مذهبی ديگر ،از جمله بهخاطر تدريس به دانشجويان بهائی كه همچنان از دسترسی به
آموزش عالی محروم هستند ،منتشر شد.
مسؤوالن به ويران كردن اماكن مقدس بهائيان ،سنیها و دراويش ،از جمله گورستانها و مراكز عبادت آنها ،ادامه دادند.
در ماه اوت ،شعبه  26دادگاه انقالب در تهران محمد علی طاهری را به اتهام «افساد فی االرض» بهخاطر تدوين نظريهای
عرفانی و تشکيل گروهی به نام عرفان حلقه مجرم دانست و او را به اعدام محکوم كرد .او پيش از آن در سال  2011به

اتهام «توهين به مقدسات اسالمی» حکم پنج سال زندان 74 ،ضربه شالق و جريمه نقدی دريافت كرده بود 9.در طول
سال حکمهای زندان عليه چند تن از پيروان او نيز صادر شد .در ماه دسامبر ،ديوان عالی كشور حکم محمد علی طاهری
را به علت عدم تحقق و احراز عنوان افساد فی االرض و تحقيقات ناقص نقض كرد و پرونده را جهت رسيدگی مجدد به
دادگاه صادركننده رای بازگرداند.

تبعیض  -اقلیتهای اتنیکی
اقليتهای اتنيکی در ايران ،از جمله عربهای اهوازی ،ترکهای آذربايجانی ،بلوچها ،كردها و تركمنها ،همچنان از
تبعيض نظاممند مسؤوالن دولتی  ،بهويژه در زمينههای اشتغال ،مسکن ،دستيابی به منصبهای سياسی و استفاده از حقوق
فرهنگی ،مدنی و سياسی خبر دادند .اين گروهها هنوز نمیتوانند از زبان خود برای تدريس در آموزش دبستانی استفاده
كنند .اشخاصی كه خواهان حقوق بيشتر فرهنگی و زبانی شدند با دستگيری ،زندان و در بعضی موارد مجازات اعدام روبرو
بودند.
نيروهای امنيتی اعتراضهای اقليتهای اتنيکی ،از جمله عربهای اهوازی ،ترکهای آذربايجانی و كردها را سركوب
كردند .در ماههای مارس و آوريل ،گزارشهايی منتشر شد كه نشان میداد مسؤوالن شمار زيادی را در مناطق عربنشين
استان خوزستان دستگير كرده اند ،از جمله پس از مسابقه فوتبال در ماه مارس كه طی آن مردان جوان عرب پارچهنويسی
را در همبستگی با يونس عساكره به نمايش گذاشتند؛ يونس عساكره ،دستفروش عرب اهوازی بود كه پس از آتش زدن
خود در اعتراض به مسؤوالن شهرداری در روز  22مارس درگذشت .او گويا به علت ناتوانی مالی از دريافت خدمات درمانی
اضطراری محروم ماند .دستگيریها در آستانه دهمين سالگرد تظاهرات عظيم ضد دولتی در خوزستان انجام شد.
اعتراضهای آوريل  2005در پی انتشار نامهای درباره برنامه دولت برای اجرای سياستهای كاهش جمعيت عربها در
خوزستان رخ داده بود .بنا به گزارشها ،نيروی انتظامی طی اعتراضهای اخير مردان با پوشش لباس سنتی عربی را به
طور مشخص مورد حمله ،دستگيری و ضرب و جرح قرار داد10.
بنا به گزارشها ،در ماه نوامبر ،پس از تظاهرات عمدتا مسالمتآميز در چندين شهر در اعتراض به برنامهای تلويزيونی كه
ترکهای آذربايجانی آنرا توهينآميز تلقی كردند ،چندين فرد متعلق به گروه اتنيکی ترکهای آذربايجانی ،دستگير شدند.
همچنين بنا به گزارشها ،روز  7ماه مه ،پليس ضدشورش با توسل بيش از حد يا غيرضروری به زور اقدام به متفرق كردن
تظاهركنندگان در مهاباد ،شهری با جمعيت زيادی از اقليت اتنيکی كرد در استان آذربايجان غربی ،كرد .مردم پس از
درگذشت زنی كرد در شرايطی نامعلوم به اعتراض پرداخته بودند.

حقوق زنان
زنان همچنان با تبعيض در عمل و در قانون ،به ويژه در قوانين كيفری و خانواده ،روبرو بودند .به عالوه دختران و زنان با
مشکالت جديدی در زمينه حقوق جنسی و باروری روبرو شدند .مجلس چندين طرح را كه در صورت قانونی شدن به
تضعيف بيشتر حقوق زنان خواهد انجاميد ،مورد بحث قرار داد ،از جمله طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از كاهش
رشد جمعيت كشور كه مانع دسترسی به اطالعات درباره پيشگيری از بارداری خواهد شد و عقيمسازی داوطلبانه را ممنوع

خواهد كرد .كليات يک طرح ديگر با عنوان طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده در تاريخ  2نوامبر در مجلس تصويب شد.
اين طرح ،در صورت تصويب نهايی ،موسسات خصوصی و دولتی را در استخدام كاركنان ملزم به رعايت اولويتبندی زير
میكند :مردان صاحب فرزند ،مردان متأهل بدون فرزند و زنان متأهل دارای فرزند .از ديگر خطرات اين طرح دامن زدن به
نگرشهايی است كه خشونت خانوادگی را يک «امر خصوصی» میدانند.
با استمرار سياست لغو برنامه دولتی تنظيم خانواده كه بودجه آن از سال  2012قطع شده است ،كاهش دسترسی زنان به
امکانات مدرن پيشگيری از بارداری با هزينه قابل تأمين ادامه يافت.
زنان و دختربچهها همچنان از حمايت كافی عليه خشونت جنسی و خشونتهای ديگر ،از جمله ازدواج زودهنگام و اجباری،
بیبهره ماندند .مسؤوالن در تصويب قوانينی كه اين خشونتها و اشکال ديگر خشونت مثل تجاوز در بستر زناشويی و
خشونت خانگی را مورد جرمانگاری قرار دهد ،هيچ اقدام عملی نکردند .قوانين حجاب اجباری نيز دست نيروی انتظامی و
نيروهای شبه نظامی را برای آزار و اذيت و اعمال خشونت عليه زنان و دستگيری و بازداشت آنها باز گذاشت.
مسؤوالن زير فشار داخلی و بينالمللی قرار گرفتند تا به زنان اجازه ورود به ورزشگاه آزادی در تهران برای تماشای
مسابقههای بينالمللی واليبال مردان را بدهند ،اما با مخالفت گروههای فوقمحافظهكار مثل انصار حزب اهلل ،حذف زنان
همچنان ادامه يافت.

مجازات اعدام
مسؤوالن به استفاده گسترده از مجازات اعدام ادامه دادند و اعدامهای بسياری را از جمله در مورد كودک-مجرمان اجرا
كردند .بعضی از اعدامها در مأل عام اجرا شد.
دادگاهها مبادرت به صدور گسترده احکام اعدام كردند .اين احکام در اغلب اوقات پس از محاكمههای ناعادالنه و به خاطر
جرائمی مثل جرايم مرتبط با مواد مخدر صادر شدند كه بر اساس حقوق بينالملل اصال در زمره «سنگينترين جرائم»
مشمول مجازات اعدام قرار نمیگيرند .اكثر اشخاصی كه در طول سال اعدام شدند به جرايم مرتبط با مواد مخدر محکوم
شده بودند؛ باقی اعدام شدگان به اتهام قتل يا اتهاماتی مبهم مانند «محاربه» اعدام شدند.
بسياری از زندانيان متهم به جرائم مستوجب اعدام در بازداشت ،طی مرحله تحقيقات ،از دسترسی به وكيل مدافع ،محروم
بودند .در قانون جديد آئين دادرسی كيفری ،ماده  32قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال  2011كه طبق آن زندانيان
محکوم به اعدام به علت جرائم مرتبط با مواد مخدر را از حق فرجامخواهی محروم میشدند ،ملغی شد .با اين حال
همچنان روشن نيست كه آيا زندانيانی كه پيش از اجرايی شدن اين قانون به اعدام محکوم شدند مجاز به فرجامخواهی
هستند يا خير.
در سال  2015شمار زيادی ازكودک-مجرمان همچنان در انتظار اعدام به سر بردند .چندين كودک-مجرم پس از پذيرش
درخواست اعاده دادرسیشان از سوی ديوان عالی كشور و محاكمه مجدد بر اساس مقررات جديد ناظر به دادرسیهای

كودكان در قانون مجازات اسالمی مصوب سال  )1392( 2013بار ديگر به اعدام محکوم شدند .عفو بينالملل اعدام حداقل
سه كودک-مجرم در طول سال را تأييد كرد :جواد صابری كه در  15آوريل اعدام شد؛ صمد ذهابی كه در  5اكتبر اعدام
شد و فاطمه سالبهی كه در  13اكتبر اعدام شد .گروههای حقوق بشری گزارش دادند كه حداقل يک كودک-مجرم ديگر
نيز به نام وزير امرالدين ،تبعه افغانستان ،در ماه ژوئن يا ژوئيه ،اعدام شد .در ماه فوريه ،مسؤوالن سامان نسيم را كه در
سال  2013بهخاطر ارتکاب جرمی در سن  17سالگی به اعدام محکوم شده بود ،به مکانی نامعلوم منتقل كردند كه منجر
به نگرانی و اعتراض گسترده بينالمللی نسبت به احتمال اعدام او شد .او پنج ماه در وضعيت ناپديد شدن قهری قرار
داشت .مسؤوالن سرانجام در ماه ژوئيه به او اجازه دادند كه با خانوادهاش تماس تلفنی بگيرد و به وكيل مدافع او نيز خبر
دادند كه ديوان عالی كشور حکم اعدام سامان نسيم را نقض و دستور دادرسی مجدد صادر كرده است11.
قانون مجازات اسالمی هنوز سنگسار را بهعنوان يکی از روشهای اعدام مقرر كرده است .در طول سال حداقل دو حکم
سنگسار صادر شد ،اما هيچ موردی از اجرای اعدام به روش سنگسار طی سال گزارش نشد.
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