
 

 

 ايران 
 جمهوری اسالمي ايران

 )رهبر جمهوری اسالمی ايران( ایخامنهآيت اهلل سيد علي رئيس كشور: 

 جمهور(رئيس ) حسن روحانيدولت: رئيس 

 
نگاران، مدافعان حقوق بشر، را به شدت محدود و روزنامه تجمعاتآزادی بيان، تشکل و  مقامات حق

مبهم دستگير و زنداني کردند. شکنجه و  اتاتهام اسر اسفعاالن سنديکايي و منتقدان ديگر را ب

و  نامساعد هانازندوضعيت  از مجازات مصون بودند. مرتکبان آن و مرسومهای ديگر بدرفتاری

 د،شدنصدور حکم اعدام  ه منتهي بهکهايي از جمله در پروندهناعادالنه  هایدادرسيبود.  بغرنج

روبرو  گستردهعمل با تبعيض در در قانون و  تنيکياو  ذهبيمهای اقليتو  زنان .فراگير بود همچنان

. اجرا کردند، قطع عضو و شالق را چشم از جمله کور کردن بيرحمانههای ن مجازاتمسؤوالبودند. 

زندانيان زيادی از جمله حداقل  و از جرايم صادر کردند وسيعي ها مجازات اعدام را برای طيفدادگاه

 ند. مجرم اعدام شد-کودکچهار 

 

 پیشینه
ايی نامهبه انعقاد موافقتبين ايران و پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل به عالوه آلمان در ماه ژوئيه  مذاكرات
 . شدالمللی های بينازای رفع تحريم در ای خودبرنامه توسعه هسته كردن محدودمتعهد به ايران  كه بر اساس آن  انجاميد

 
وضعيت حقوق بشر در ايران را  در موردموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل أسازمان ملل م حقوق بشردر ماه مارس، شورای 

ديگر  گزارشگران ويژهاز دادن اجازه ورود او به ايران و فراهم كردن امکان دسترسی  همچنان ايران مقاماتتمديد كرد؛ 
در  وضعيت حقوق بشرجهانی ور دوم بررسی ادواری سازمان ملل به كشور سر باز زدند. شورای حقوق بشر همچنين نتايج د

های توصيه را رد كرد. توصيه 102توصيه ديگر را پذيرفت و  59هايی از توصيه و بخش 130ايران را تصويب كرد. ايران 
و  ((CAT آميز، غيرانسانی يا تحقيربيرحمانههای ساير رفتارها و مجازات منع شکنجه وكنوانسيون  مربوط به تصويب

 توصيه همچنين مقامات ه بودند.رد شد هایتوصيهاز جمله ( CEDAWعليه زنان ) تبعيض اشکال نوانسيون رفع كليهك

 ، پايان دهدبودندسال  18به استفاده از مجازات اعدام عليه اشخاصی كه در زمان ارتکاب جرم زير  خواستمی كه از ايران
 .ندرا رد كرد

 

 تجمعاتآزادی بیان، تشکل و 

، توئيتر و ها فيسبوکادامه دادند. آن تجمعاتآزادی بيان، تشکل و  حق در زمينه های شديدمحدوديتبه اعمال ن مسؤوال
روی  و كردند توقيفهايی، از جمله ماهنامه زنان، را تعطيل يا رسانهو اجتماعی را فيلتر های های شبکهديگر وبسايت



 

منتقدان  و نگارانروزنامه بازداشتبه دستگيری و  ينها همچن. آنفرستادند خارجی پارازيت ایهای تلويزيونی ماهوارهبرنامه
 . ادامه دادند آميزاعتراضات مسالمتو سركوب منتقدان  ديگر و اينترنتی

 
ين مسؤولبه عقيده هايی كه وبسايت« فيلترينگ هوشمند»دوم  فاز اجرای ، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،اوتدر ماه 

يک شركت خارجی اعالم كرد. مسؤوالن به تالش برای ايجاد  همکاریبا را  هستندمدهای مضر اجتماعی دارای پيا
ادامه دادند و  ،استفاده شود برای ايجاد موانع بيشتر در دسترسی به اطالعات از طريق اينترنتتواند كه می« اينترنت ملی»

قرار  قضايی و مورد پيگرد هكردند، دستگير كردفاده میهای اجتماعی برای ابراز مخالفت استاشخاصی را كه از شبکه
 در« ضد انقالبی»های فعاليت علت را به نفركه مسؤوالن پنج  اعالم كرددر ماه ژوئن، سخنگوی قوه قضاييه  1.دادند
 اند. دستگير كرده« در فضای مجازیو فحشا گونه اقدامات منافی عفت » علت ديگر را به نفرهای اجتماعی و پنج شبکه

 
ها ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی كروبی بدون اتهام يا محاكمه ادامه يافت. ده ،انحبس خانگی رهبران مخالف

نگاران، هنرمندان، نويسندگان، وكالی دادگستری، فعاالن سنديکايی، دانشجويان، فعاالن از جمله روزنامه ،زندانی عقيدتی
  يا بازداشت شدنداز حقوق خود  آميزمسالمتخاطر استفاده  بهتنها عان حقوق بشر مداف و هاحقوق زنان و حقوق اقليت

  در زندان سپری كردند.را  خوددوران محکوميت 
 

جرائم ارتکابی بيش از سه جرم باشد، مجازات كه هايی ها در پروندهدادگاه، 1392سال مصوب طبق قانون مجازات اسالمی 
كثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اينکه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، بيش از حدابايست میهر يک را 

روندی شد  منجر به قانون در عمل اين .كندرا تحمل می فقط مجازات اشد چنين مواردی فرد محکومدر بنمايند اما تعيين 
اطمينان حاصل م طوالنی زندان احکاصدور د تا از كردن اقامه  افرادساختگی عليه  ن چندين اتهاممسؤوال كه بر اساس آن

 2كنند.
 

ها تن از طور موقت دهژوئيه، نيروی انتظامی به 22روز  در آميز ادامه دادند.های مسالمتمسؤوالن به سركوب اعتراض
كرد.  مجلس گرد آمده بودند دستگير و هزاران معلم ديگر را متفرق مقابلرا كه در تهران، پايتخت كشور،  معترضی معلمان

و خواهان آزادی فعاالن  داشتند های سنديکايی اعتراضكننده در فعاليتمعلمان مشاركتو اذيت اين معلمان به آزار 
  3سرشناس سنديکايی، از جمله اسماعيل عبدی ـ كه هنوز در زندان است ـ بودند.

 

 های ديگر شکنجه و بدرفتاری
 قصدبه  و غالبا ويژه طی تحقيقات مقدماتیهای ديگر، بهه و بدرفتاریشکنجرواج  از همچنانشدگان و زندانيان بازداشت
 خبر دادند. ،جرم ادله اثباتديگر يا جمع آوری « اعتراف»اجبار به 

 
، از جمله دادرسی منصفانههای تضميندر بردارنده برخی ، االجرا شدالزمكه در ماه ژوئن  جديدقانون آئين دادرسی كيفری 

حمايتی كافی عليه  هایمکانيسم، اين قانون با اين وجود است. شدگان در هر استانيکی بازداشتثبت مركزی الکترون
حق . اين قانون ه استالمللی ناموفق بودبين قوانينو در سازگار كردن قوانين ايران با موازين و  ايجاد نکرده شکنجه

محسوب  های ديگراز شکنجه و بدرفتاری ریجلوگياز اركان كه  ،دسترسی اشخاص به وكيل مستقل از لحظه دستگيری



 

مشخص تعريف نشده و قانون  یجرمبه عنوان شکنجه در قوانين ايران، عالوه به. كندرا به درستی تضمين نمی ،می شود
كه اين قانون با وجود اين نکرده است. تعيينادعای شکنجه  تحقيق دربارهانجام  ی برایدقيق مجزا و مقرراتنيز  جديد
بيان  كلی یبا عبارات منع تنها اينكند، می منععنوان مدرک  زير شکنجه به شده اظهارات دريافت استناد بهها را از اهدادگ
 . وضع نکرده است اظهارات متهمبرای تشخيص اختياری بودن هيچ مقررات مشروحی  قانون و شده

 
ن برای تنبيه مسؤوالموارد،  برخیدار نبودند؛ در كافی پزشکی برخور هاین زندانی از مراقبتيشدگان و محکومبازداشت

منظور شکان برای بستری شدن زندانيان بهها دريغ كردند يا از پذيرش توصيه پززندانيان داروهای تجويز شده را از آن
شتند نگه دا مدت حبس انفرادی طوالنی درشدگان و زندانيان را اغلب مسؤوالن همچنين بازداشت 4درمان خودداری كردند.

 شود.  ديگر محسوب میهای شکنجه يا بدرفتاری  از مصاديق كه
 

. اين نگهداری شدندغيربهداشتی و با غذای ناكافی و در گرما يا سرمای شديد  یشرايطپرازدحام و  هايیزنداندر  نزندانيا
د برقرار بود. به گفته بعضی از آباد مشهآباد شيراز، قرچک ورامين و وكيلهای ديزل آباد كرمانشاه، عادلناوضعيت در زند
های و سلول مناسبنازندانی در شرايطی با تهويه  800تا  700، در زندان مركزی تبريز، در حدود زندانيان سابق

 و  متهمينتفکيک رابطه با در  هازندان نامهآيين بردند. مسؤوالن اغلب مقرراتتوالت به سر می 10غيربهداشتی و فقط 
عقيدتی  و به اعتصاب غذای بعضی از زندانيان سياسی يتاين وضع .ی جداگانه را ناديده گرفتنددر بندها محکومين

توان به شرايط بد زندان و كم يک زندانی عقيدتی به نام شاهرخ زمانی گزارش شد كه احتماالً میانجاميد. مرگ دست
 ناكافی پزشکی نسبت داد. های مراقبت

  

 يا تحقیرآمیز ، غیرانسانیبیرحمانههای مجازات
ی ، غيرانسانبيرحمانههای منع شکنجه و ديگر مجازاتالمللی در رابطه با مقررات بين های ناقضها به صدور مجازاتدگاهدا

 شامل شالق زدن، كور كردن و قطع عضو كه ،هااجرا كردند. اين مجازات اها رن نيز آنمسؤواليا تحقيرآميز ادامه دادند و 
پاشی به خاطر اسيد بهكه مارس، مسؤوالن در كرج چشم چپ مردی را  3 در تاريخ .به اجرا درآمد امع مألگاهی در ، بود

. نيز شده بود چشم راستقصاص . او محکوم به عمد كور كردند ، بهشده بودصورت مردی ديگر به قصاص محکوم 
به تعويق  همان روزدر  راقصاص چشم و الله گوش شده بود محکوم به كه زندانی ديگری اجرای حکم ن مسؤوال

  5 انداختند.
 

به ن در زندان مركزی مشهد، در استان خراسان، چهار انگشت دست راست دو مرد محکوم مسؤوالژوئن،  28روز در 
   6قطع كردند. ،گويا بدون استفاده از داروی بيهوشی ،راسرقت 

 

 تن به 500در شيراز اعالم كرد كه در ماه رمضان، . در ماه ژوئن، معاون دادستان عمومی ندهای شالق نيز اجرا شدحکم
اند. دفتر اجرای ساعت محاكمه و محکوم شده 24ها ظرف تن از آن 480خاطر روزه خواری در انظار عمومی دستگير و 

 د. ش عام اجرا مألدر  اين احکام شالق تعدادی از ها،ها اجرا كرد. بنا به گزارشاحکام حکم شالق را در مورد اغلب آن
 

 



 

 های ناعادالنه محاکمه
. متهمان اغلب ند، به شدت ناعادالنه بودندشدمجازات اعدام  صدور به منتهی كه هايیآن، از جمله دادرسی هابسياری از 

بردند خانواده، در بازداشت به سر میو به وكيل  محدوددسترسی يا با دسترسی  هيچ ها بدونها يا ماهپيش از محاكمه هفته
 عنوان مدرک اصلی به ناعادالنه هايیهسپس در محاكم« اتاعتراف»اين  .شدندمی« اعتراف»ر به نوشتن يا امضای و وادا
بازداشت پيش  در طولهای ديگر شکنجه و بدرفتاری ادعاهای متهمان درباره كلیطورِ رفت. قضات بهكار میبه هاآنعليه 

 . ه گرفتندناديداز محاكمه را، بدون صدور دستور تحقيق، 

 
همچون هايی اين قانون پيشرفت االجرا شد.الزمآئين دادرسی كيفری در ماه ژوئن  جديدها بررسی، قانون پس از سال

در  در ابتدای دستگيری شدگان از حقوقشانبازداشت ساختنبازجويی و الزام به مطلع  تر در رابطه بای دقيقبرقراری مقررات
مورد تأييد قرار گرفت، آن را به  االجرا شدن اين قانونالزم موعدتی كه فقط چند روز پيش از اصالحا . با اين وجودبر دارد

های امنيت ملی در داشتن پرونده شدگانكردن حق بازداشت محدود . از جمله اين اصالحاته استشدت تضعيف كرد
 وكيل خود را از ميان توانندمی نهات متهمان؛ اين مقدماتی استوكيل انتخابی خود طی مرحله اغلب طوالنی تحقيقات 

جرائم سازمان  به متهمافراد را در مورد  محدوديتهمين وكالی مورد تأييد رئيس قوه قضاييه انتخاب كنند. اين قانون 
يکی از مسؤوالن ارشد   7.ه استبرقرار كردنيز  ـ  شوندمجازات اعدام، حبس ابد يا قطع عضو توانند مشمول می يافته ـ كه

مسئله اين است كه در بين وكال افرادی هستند كه ممکن »از اين اصالحات، گفت:  اتقضاييه در واكنش به انتقادقوه 
 درها حق متهمان برای داشتن وكيل انتخابی خود رسد در بعضی از موارد، دادگاهبه نظر می« است مشکل ساز باشند.

 . كردند محدود نيز را مرحله محاكمه

 
های انقالب به كار خود بدون و دادگاهاست  یقانونافر آن اساسا ماهيت از جمله دادگاه ويژه روحانيت كههای ويژه، دادگاه

برای محکوم  همچنانها و دادگاه از استقالل برخوردار نبودعادالنه ادامه دادند. قوه قضاييه  هایدادرسیرعايت موازين 
وزارت اطالعات و سپاه پاسداران، قرار  مانندامنيتی،  نهادهای های سنگين، در معرض فشاركردن متهمان و صدور مجازات

  8داشتند.

 

 و اعتقاد مذهبآزادی 
به مسيحيت  از اسالمكه ، از جمله بهائيان، دراويش، يارسان )اهل حق(، نوكيشان مسيحی مذهبیهای پيروان اقليت

شدند در هنگام استخدام با تبعيض و در دسترسی به آموزش ، مسلمانان اهل سنت و مسلمانان شيعه كه سنی میاندگرويده
ها بهائی، نوكيش هايی از دستگيری و زندانی شدن دهو آزادی عمل به دين خود با محدوديت روبرو بودند. گزارشی

به  دسترسیاز  همچنان س به دانشجويان بهائی كهخاطر تدريديگر، از جمله به مذهبی هایمسيحی و پيروان اقليت
 آموزش عالی محروم هستند، منتشر شد.

 
 ادامه دادند. ها،ها و مراكز عبادت آنناها و دراويش، از جمله گورستمسؤوالن به ويران كردن اماكن مقدس بهائيان، سنی

 
 ایخاطر تدوين نظريهبه« افساد فی االرض»اتهام تهران محمد علی طاهری را به  در دادگاه انقالب 26شعبه ، اوتدر ماه 
به  2011 در سال پيش از آن به اعدام محکوم كرد. او  او را و تشکيل گروهی به نام عرفان حلقه مجرم دانست و عرفانی



 

در طول  9دريافت كرده بود. نقدی ضربه شالق و جريمه 74 ،حکم پنج سال زندان «به مقدسات اسالمی توهين»اتهام 
 محمد علی طاهری  های زندان عليه چند تن از پيروان او نيز صادر شد. در ماه دسامبر، ديوان عالی كشور حکمحکمل سا

به جهت رسيدگی مجدد پرونده را  و كرد تحقيقات ناقص نقض تحقق و احراز عنوان افساد فی االرض وعدم را به علت 
 بازگرداند.  صادركننده رایدادگاه 

 

  اتنیکی ایهاقلیت -تبعیض 
 ازهمچنان ها، ها، كردها و تركمنهای آذربايجانی، بلوچهای اهوازی، ترکدر ايران، از جمله عرب اتنيکی هایاقليت

سياسی و استفاده از حقوق  هایمنصبهای اشتغال، مسکن، دستيابی به ويژه در زمينهن دولتی ، بهمسؤوال مندنظامتبعيض 
توانند از زبان خود برای تدريس در آموزش دبستانی استفاده هنوز نمی هااين گروهدند. فرهنگی، مدنی و سياسی خبر دا

كنند. اشخاصی كه خواهان حقوق بيشتر فرهنگی و زبانی شدند با دستگيری، زندان و در بعضی موارد مجازات اعدام روبرو 
 بودند. 

 
های آذربايجانی و كردها را سركوب اهوازی، ترک های، از جمله عرباتنيکیهای های اقليتنيروهای امنيتی اعتراض

نشين ن شمار زيادی را در مناطق عربمسؤوالداد هايی منتشر شد كه نشان میهای مارس و آوريل، گزارشكردند. در ماه
سی نوياند، از جمله پس از مسابقه فوتبال در ماه مارس كه طی آن مردان جوان عرب پارچهاستان خوزستان دستگير كرده

عساكره، دستفروش عرب اهوازی بود كه پس از آتش زدن يونس را در همبستگی با يونس عساكره به نمايش گذاشتند؛ 
از دريافت خدمات درمانی مالی  علت ناتوانیبه  گويا مارس درگذشت. او 22در روز  داریخود در اعتراض به مسؤوالن شهر

سالگرد تظاهرات عظيم ضد دولتی در خوزستان انجام شد.  ها در آستانه دهمين. دستگيریمحروم ماند اضطراری
ها در های كاهش جمعيت عرببرنامه دولت برای اجرای سياست ای دربارهدر پی انتشار نامه 2005 آوريلهای اعتراض

به را لباس سنتی عربی  با پوششمردان  ی اخيرهاها، نيروی انتظامی طی اعتراضخوزستان رخ داده بود. بنا به گزارش
  10جرح قرار داد. و مورد حمله، دستگيری و ضربطور مشخص 

 
يزيونی كه تلو ایآميز در چندين شهر در اعتراض به برنامهمسالمت عمدتاها، در ماه نوامبر، پس از تظاهرات بنا به گزارش

 های آذربايجانی، دستگير شدند.ترک اتنيکیگروه  به متعلق فردين آميز تلقی كردند، چندرا توهينهای آذربايجانی آنترک
 

 كردن متفرقبه زور اقدام به ضروری يا غيربا توسل بيش از حد ماه مه، پليس ضدشورش  7ها، روز بنا به گزارشهمچنين 
. مردم پس از كرد كرد در استان آذربايجان غربی، اتنيکیتظاهركنندگان در مهاباد، شهری با جمعيت زيادی از اقليت 

 به اعتراض پرداخته بودند. نامعلوم ید در شرايطدرگذشت زنی كر
 

 حقوق زنان 
دختران و زنان با  . به عالوهروبرو بودند ،ويژه در قوانين كيفری و خانواده به، با تبعيض در عمل و در قانونهمچنان زنان 

به  نونی شدندر صورت قاكه روبرو شدند. مجلس چندين طرح را حقوق جنسی و باروری در زمينه  جديدیمشکالت 
مورد بحث قرار داد، از جمله طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از كاهش  ،خواهد انجاميد حقوق زنانتضعيف بيشتر 

سازی داوطلبانه را ممنوع و عقيم شدپيشگيری از بارداری خواهد  دسترسی به اطالعات درباره مانعرشد جمعيت كشور كه 



 

نوامبر در مجلس تصويب شد.  2عنوان طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده در تاريخ خواهد كرد. كليات يک طرح ديگر با 
زير بندی اولويتاين طرح، در صورت تصويب نهايی، موسسات خصوصی و دولتی را در استخدام كاركنان ملزم به رعايت  

دامن زدن به اين طرح يگر خطرات از دهل دارای فرزند. أهل بدون فرزند و زنان متأمردان مت كند: مردان صاحب فرزند،می
 .دانندمی« امر خصوصی»يک  را خانوادگی خشونتكه  است هايینگرش

 
كاهش دسترسی زنان به  ،ه استقطع شد 2012سال  از بودجه آن برنامه دولتی تنظيم خانواده كه لغو سياست با استمرار

 . افتامکانات مدرن پيشگيری از بارداری با هزينه قابل تأمين ادامه ي
 

 ، از جمله ازدواج زودهنگام و اجباری،های ديگراز حمايت كافی عليه خشونت جنسی و خشونت همچنان هابچهزنان و دختر
و  بستر زناشويی مثل تجاوز در خشونت اشکال ديگرها و تصويب قوانينی كه اين خشونت در. مسؤوالن بهره ماندندبی

و  نيروی انتظامی دستکردند. قوانين حجاب اجباری نيز ن هيچ اقدام عملی، هدانگاری قرار دجرممورد خشونت خانگی را 
 . گذاشت باز و دستگيری و بازداشت آنها زنانآزار و اذيت و اعمال خشونت عليه را برای نظامی  نيروهای شبه

 
تماشای در تهران برای  یورزشگاه آزادورود به  تا به زنان اجازه گرفتندالمللی قرار مسؤوالن زير فشار داخلی و بين

زنان حذف كار مثل انصار حزب اهلل، محافظههای فوقمخالفت گروهبا المللی واليبال مردان را بدهند، اما های بينمسابقه
 . همچنان ادامه يافت

 

 مجازات اعدام

اجرا مجرمان -كودکمورد  از جمله درهای بسياری را مسؤوالن به استفاده گسترده از مجازات اعدام ادامه دادند و اعدام
 اجرا شد.  عام مأل ها دربعضی از اعدام .كردند

 
خاطر  ناعادالنه و به هایهپس از محاكم اوقات اغلب كردند. اين احکام در اعدام ماحکامبادرت به صدور گسترده ها دادگاه

 «ترين جرائمسنگين» زمرهدر صال االملل بر اساس حقوق بين ند كهمواد مخدر صادر شد تبط بامرجرائمی مثل جرايم 
مواد مخدر محکوم  ابمرتبط سال اعدام شدند به جرايم  در طولگيرند. اكثر اشخاصی كه قرار نمی مشمول مجازات اعدام

 اعدام شدند. « محاربه» مانندمبهم  اتیقتل يا اتهام به اتهام باقی اعدام شدگانشده بودند؛ 
 

از دسترسی به وكيل مدافع، محروم  ،طی مرحله تحقيقات ،مستوجب اعدام در بازداشت بسياری از زندانيان متهم به جرائم
زندانيان  طبق آن كه 2011سال مصوب قانون مبارزه با مواد مخدر  32ماده  ،آئين دادرسی كيفری جديدقانون در بودند. 

 با اين حال. شد یملغ ،شدندمیمحروم خواهی فرجاممواد مخدر را از حق  اب تبطجرائم مر علت محکوم به اعدام به
خواهی مجاز به فرجامند محکوم شد به اعدام اين قانون شدن یيزندانيانی كه پيش از اجرا آيا روشن نيست كه همچنان

  هستند يا خير.
 

پذيرش مجرم پس از -كودک. چندين به سر بردنداعدام  همچنان در انتظارمجرمان -كودکاز زيادیشمار  2015در سال 
های مقررات جديد ناظر به دادرسی بر اساس و محاكمه مجدد   شان از سوی ديوان عالی كشوراعاده دادرسی ستدرخوا



 

الملل اعدام حداقل به اعدام محکوم شدند. عفو بين بار ديگر( 1392) 2013سال مصوب در قانون مجازات اسالمی  كودكان
اكتبر اعدام  5آوريل اعدام شد؛ صمد ذهابی كه در  15در  : جواد صابری كهردرا تأييد ك در طول سال مجرم-كودکسه 

مجرم ديگر -كودکگزارش دادند كه حداقل يک  یهای حقوق بشراكتبر اعدام شد. گروه 13شد و فاطمه سالبهی كه در 
نسيم را كه در به نام وزير امرالدين، تبعه افغانستان، در ماه ژوئن يا ژوئيه، اعدام شد. در ماه فوريه، مسؤوالن سامان نيز 

كه منجر منتقل كردند  مکانی نامعلومسالگی به اعدام محکوم شده بود، به  17خاطر ارتکاب جرمی در سن به 2013سال 
احتمال اعدام او شد. او پنج ماه در وضعيت ناپديد شدن قهری قرار  نسبت بهالمللی بين و اعتراض گسترده نگرانی به

خبر نيز   او و به وكيل مدافع بگيرد یتلفن تماس اشخانواده ابكه به او اجازه دادند وئيه در ماه ژداشت. مسؤوالن سرانجام 
  11است. دادرسی مجدد صادر كردهدستور  را نقض و سامان نسيم حکم اعدام دادند كه ديوان عالی كشور

 
حداقل دو حکم در طول سال اعدام مقرر كرده است. های روش يکی از عنوانقانون مجازات اسالمی هنوز سنگسار را به

  اجرای اعدام به روش سنگسار طی سال گزارش نشد.هيچ موردی از سنگسار صادر شد، اما 
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