
  2017 میالدیسال   – بشر در ایرانوضعیت حقوق  دربارهالملل عفو بین ساالنه گزارش

 افرادی از بسیاری و سرکوب شدتبه را عقیده و مذهب آزادی همچنین و آمیزمسالمت گردهمایی و شکلت بیان، آزادی حق مقامات

 و داولمت هابدرفتاری دیگر و شکنجه. بودند ناعادالنه مندنظام طور به و اساس از محاکمات. کردند زندانی را زدند انتقاد به دست که

 گسترده اعمال به مقامات. شد گذاشته اجرا به رحمانهبی هایمجازات دیگر و عضو قطع ،شالق. گرفتمی صورت مصونیت با همراه

. دادند امهاد جنسیتی هویت و جنسی یشگرا ،معلولیت قومیت، مذهبی، باور سیاسی، عقیده جنسیت، مبنای بر خشونت و تبعیض

 هنگام در که بودند افرادی هاآن میان در. ماندند باقی اعدام صف در نفر هزاران و شدند اعدام عاممالء در برخی جمله از نفر صدها

 .داشتند سن سال ۱۸ زیر جرم وقوع

 نهیشیپ

تمدید کرد؛  را حقوق بشر در ایران وضعیتدرباره  سازمان مللگر ویژه گزارشماموریت  ، شورای حقوق بشر سازمان مللسدر ماه مار

 سازمان ملل به کشور سر باز زدند. دیگر کارشناسانمقامات ایران از دادن اجازه ورود او و 

، یعقیده سیاسو  بر اساس جنسیت، مذهب نامزد انتخاباتیرد صالحیت صدها و  آمیزتبعیضدر ماه مه پس از یک روند انتخاباتی 

مناصب وزارتی  های جدی حقوق بشری بهتخطی به متهم . انتصاب افراددشانتخاب  مجددا به عنوان رییس جمهورروحانی  حسن

 عمومی را برانگیخت. هایانتقاد

چندین مدافع حقوق بشر به دلیل  همزمان کردند.حرکت  حقوق بشری جانبهدو هایوگوگفت تمدید به سمتاتحادیه اروپا و ایران 

دولت از جمله دولت استرالیا، سوئد و سوئیس نیز  ینچندبردند. قامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل در حبس به سر تماس با م

 ند.دآغاز کر با ایران را حقوق بشری جانبهدو وگوهایگفت

ر د حکومتیهرات ضد تظابان ریختند و اولین به خیا فقر، فساد و سرکوب سیاسیدر اعتراض به ماه دسامبر هزاران ایرانی  اواخردر 

 را شکل دادند.  2009سال  تظاهرات از بعد چنین مقیاسی

 ییگردهما و تشکل ان،یب یآزاد

جو را بر اساس مسالمتآمیز ادامه داده و بسیاری از منتقدان مقامات به سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت 

، نالینآهای رسانه فعاالننگاران، جو، روزنامهمسالمتدر میان این افراد مخالفان سیاسی به زندان انداختند.  یامنیت ساختگی اتهامات

 ،هادانان و نویسندگان و نیز مدافعان حقوق بشر از جمله فعاالن حقوق زنان، فعاالن حقوق اقلیتسازان، موسیقیدانشجویان، فیلم

هایی بودند که در پی حقیقت، اعدام، وکال و آن ارزارهای مخالفت بافعاالن کهای کارگری، اتحادیه فعاالن محیط زیست،فعاالن 

 . هستند  ۶0ی های اجباری دهههای جمعی و ناپدید شدناعدام جبران خسارت در رابطه با و دادخواهی

 زندانیان عقیدتی در اعتراض به حبس ناعادالنه خود دست به اعتصاب غذا زدند.  از بسیاری

که در پایان ماه دسامبر در سراسر کشور آغاز شد صدها نفر از معترضان را بازداشت کردند.  حکومتیت ضد مقامات پس از تظاهرا

شته کبا استفاده بیش از حد از نیروی قهریه گزارشات حاکی از آن بود که نیروهای امنیتی معترضان غیرمسلح را توسط سالح گرم و 

رسان محبوب تلگرام را دسترسی به اینستاگرام و برنامه پیام اطالعاتآوری و فن تارتباطا دسامبر وزیر ۳۱زخمی کردند. در روز  یا

 مسدود کرد. ،شدکه توسط فعاالن برای تبلیغ و حمایت از اعتراضات استفاده می



ی هد سرورهاند که از تلگرام بخواه بودخواستار آن شداطالعات  آوریو فن ارتباطاتمقامات قضایی با فشار مداوم بر وزارت  پیشتر،

ه مقدسات ب»یا « کردندامنیت ملی را تهدید می»ها هزار کانال تلگرامی را که طبق گفته قوه قضاییه خود را به ایران منتقل کند و ده

 .ه استمسدود کند. تلگرام اظهار داشت که هر دو درخواست را رد کرد« کردنددینی توهین می

 ویتر و یوتیوب همچنان مسدود ماندند.های اجتماعی از جمله فیسبوک، تشبکه دیگر

های شدید و با موج جدیدی از بازجویی آنالینی هارسانه فعاالننگاران و روزنامه ،جمهوری در ماه مهانتخابات ریاست در آستانه

های شدید ومیتکردند به ویژه در آماج محکی خودسرانه روبرو شدند. افرادی که از تلگرام استفاده میهاو بازداشت هادستگیری

 کرد قرار گرفتند.ها از ده سال تجاوز میحبس که برخی از آن

 اجباری و مقامات به لغو ندشد منعاز آواز خواندن در اماکن عمومی زنان همچنان موسیقی نیز محدود ماند.  در حوزه آزادی بیان

 ها پایان دهد.قاضا کردند که به این محدودیتصدها تن از هنرمندان از حسن روحانی ت ،ها ادامه دادند. در ماه اوتکنسرت

ها را به های مختلط خصوصی را ادامه داده، صدها جوان را دستگیر و بسیاری از آنخود به مهمانی آمیزهای خشونتحملهمقامات 

 شالق محکوم کردند.

آزار و اذیت روزنامه مه پیدا کرد. مقامات قضاییای خارجی اداهای ماهوارهروی کانالبر ها و انداختن پارازیت سانسور در تمام رسانه

و پیشین بخش  فعلی نفر از کارکنان و همکاران ۱52های دارایی را تشدید و اقدام به مسدود کردنبی بی سی  بخش فارسینگاران 

 .کردندانجام معامالت مالی از  هاآنمنع  بی بی سی و فارسی

 ماند.تعلیق باقی  تنگاران در حالانجمن روزنامه

، انتخاباتی حسن روحانی هایوعدهرغم علی و مسالمت آمیز های اعتراضیفعالیت مشارکت در تالفی به تعداد بسیاری از دانشجویان

 تحصیالت عالی باز ماندند. دسترسی بهاز 

 ندانی شدند. نیروهای امنیتیطور ناعادالنه زبه فعال حقوق کارگریادامه یافت و چندین  مستقل های کارگریاتحادیه ایجاد ممنوعیت

 کارگران ادامه دادند.جهانی روز  تجمعاتآمیز کارگران از جمله مسالمت تجمعات آمیزخشونت به سرکوب

ای هها، پروژهه دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز علیه آلودگی هوا، خشک شدن دریاچهباز فعاالن محیط زیست  تعداد زیادی

 .قرار گرفتندمحاکمه  مورد احضار، بازجویی، بازداشت و ها و عملیات تخلیه زبالهتغییر مسیر رودخانه

تحت بازداشت  20۱۱رهبران مخالفین مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسر وی زهرا رهنورد بدون اتهام و محاکمه از سال 

 برند.خانگی به سر می

 گرید یهایبدرفتار و شکنجه

 وزارت اطالعات و سپاه پاسداران تحت نظارت شدگانبازجویی متداول بود. بازداشت ر دورانبه ویژه دهای دیگر شکنجه و بدرفتاری

 .استشکنجه  نگه داشته شدند که مصداق انفرادی هایسلولغالبا برای مدت طوالنی در 

آمده تحت بدست« اعترافات»و مردود شمردن شکنجه یافته از انجام تحقیقات درباره مدعیات مربوط به مقامات به طور سازمان

 سرباز زدند.  شکنجه



جازات به عنوان م کار. در بسیاری از موارد این یافتادامه  مناسبهای پزشکی دسترسی زندانیان سیاسی به مراقبت ممانعت مقامات از

 شکنجه بود.مصداق  از این جهتو  گرفتانجام می« گیریاعتراف»تعمدی یا برای 

عدم ، تخت ناکافی، مناسبآب گرم، غذای نامحدودیت دسترسی به جمعیت،  یادو غیرانسانی از جمله ازدانه رحمبیزندانیان شرایط 

 ند.دکر تحمل را در محل زندان رخنه سوسک و حشراتو  مناسبتهویه 

به  دست زندان مو سپتامبر در اعتراض به شرایط وخی ژوئیههای بیش از دوازده زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج  بین ماه

 ،دسترسی به مراقبت های پزشکی جویانه از جمله محرومیت ازبا اقدامات تالفیها اعتصاب غذای طوالنی مدت زدند. برخی از آن

 کیفری جدید مواجه شدند. هایتشکیل پرونده سلول انفرادی وانتقال به 

 ترذیلی و یرانسانیغ رحمانه،یب هایمجازات

ها این مجازات دادند. شوند ادامهکه نوعی شکنجه محسوب میرحمانه و غیرانسانی بی هایو اجرای مجازاتصدور مقامات قضایی به 

 در برخی موارد در مالء عام به اجرا گذاشته شد. 

روابط خارج از ازدواج، شرکت در  همچون داشتن برای دزدی و ضرب و شتم و نیز برای اعمالی نکودکاافراد بسیاری از جمله 

الملل بین وانینق از نظرکه آمیز عام در ماه رمضان و شرکت در اعتراضات مسالمت در مالء مصرف مواد غذاییهای مختلط، نیمهما

 ضربه شالق روبرو شدند. ۱00، با مجازات  جرم محسوب شوندنباید 

گزارش غیردقیق در مورد  به دلیله او را آباد در استان اصفهان پس از اینکه دادگانگار حسین موحدی در نجفدر ماه ژانویه روزنامه

ضربه شالق خورد. در ماه اوت یک دادگاه کیفری در  40های توقیف شده در شهر توسط پلیس مجرم شناخت، تعداد موتورسیکلت

یط   علیه شرا یک تجمعضربه شالق و شش ماه زندان برای شرکت در  ۳0راد را به کارگری شاپور احسانی فعال حقوقاستان مرکزی 

 محکوم کرد.کار ناعادالنه 

ادر صیلویه و بویراحمد گتوسط یک دادگاه کیفری در استان کهچشم یک زن را که پیشتر  عالی حکم کور کردن یواندر ماه فوریه د

 تایید کرد. شده بود

 در شیراز در استان عالی تایید شدند. در ماه آوریل مسئوالن قضایی دیوان و سپس توسط نیز صادر حکم قطع عضو تعداد زیادی

بود. حداقل چهار مورد  محکوم شده سرقتروز او را اعدام کردند. او به جرم قتل و  ۱0فارس دست حمید معینی را قطع و پس از 

 .شداجرا  سرقتقطع عضو دیگر برای 

و دیگر جرایم با دستان بسته  یربایانساند. در ماه آوریل سه مرد به اتهام زدن رذیلیت هایمجازات دست به اجرای مسئوالن همچنین

طور مشابه در پاکدشت در استان تهران در شدند. هشت مرد دیگر به گرداندهدر اطراف دهلران در استان ایالم  به دور گردن آفتابهو 

 تحقیر شدند. ژوئیهماه 

به  اجسادری در تهران به شستن بود توسط یک دادگاه کیف خارج از ازدواج دستگیر شده جنسیدر ماه مه زنی که به دلیل رابطه 

 ضربه شالق محکوم شد. 99ضربه شالق محکوم شد. مرد دخیل در این رابطه به  74و  مدت دو سال



 ناعادالنه اتمحاکم

کار مستقلی برای وناعادالنه بودند. هیچ ساز مندنظامطور به از اساس و شدهایی که به احکام اعدام منجر میاز جمله آنات محاکم

ای هدادگاه قضاتقضات به ویژه نتصاب ر مورد اهای جدی دنگرانیدر قوه قضاییه وجود نداشت.  و حسابدهی گوییپاسخ ینتضم

 د. به قوت خود باقی مان ،تحصیالت حقوقی عدم برخورداری قضات از های اطالعاتی ونهادانقالب بر مبنای عقیده سیاسی و ارتباط با 

تضمین دسترسی به وکیل از زمان دستگیری و در  در خصوص دادرسی منصفانه از جمله فریآیین دادرسی کیقانون جدید مفاد 

 آیین دادرسی کیفری از دسترسی افراد 4۸به ماده  استناد با مچنانهگرفت. مقامات  مورد بی توجهی قرار دائما تحقیقاتطول 

رتبا ملیست رسمی، به وکال  رغم عدم انتشار هرگونهعال. کردندمیخود جلوگیری  منتخب یلبازداشت شده به دالیل سیاسی به وک

 شد که در لیست تایید شده توسط رئیس قوه قضاییه قرار ندارند.میگفته 

ه ب برخی اوقات فقط چند دقیقه دربوده و  شدت کوتاهشد محرمانه و بههای انقالب برگزار میهایی که در دادگاهویژه آنبه اتمحاکم

 انجامید. طول می

نی طوال هایشدت ناعادالنه و حبسبهات خودسرانه، محاکم هایدستگیری و بازداشتمچنان مورد ه دوتابعتیع خارجی و ایرانیان اتبا

 ،ر واقعیت. دهستندشده توسط بیگانگان طراحی« های نفوذپروژه». مقامات بر این ادعا بودند که در پی خنثی کردن گرفتندمدت قرار 

تهم مبه جرائم مبهم مرتبط با امنیت ملی خود  ارتباطاتحق آزادی بیان و از آمیز مسالمت گیریبهرهلیل چنین افرادی اغلب به د

 شدند.می

 مذهب و دهیعق یآزاد

افراد متعلق به همه باورها و مذاهب را وادار همچنان  شد. مقاماتای نقض یافتهطور سازمانآزادی عقیده و مذهب در قانون و عمل به

همه . کردندمی است،گیرانه از اسالم شیعه تفسیر سخت برگرفته از یککه  اجتماعی رفتار ای از قوانین و مقرراتمجموعهرعایت به 

 .دندمحروم شهای سیاسی کلیدی پست دریافت جمهوری یاکاندیدای ریاست از فرصت معرفی خود به عنوانشیعه  مسلمانانافراد جز 

طوالنی مدت،  هایهای خودسرانه، حبساقلیت بهایی ادامه یافت. این حمالت شامل دستگیرییافته علیه حمالت وسیع و سازمان

 ولتیدها در بخش اجباری کسب و کار بهاییان، مصادره اموال بهاییان، ممنوعیت استخدام آن تعطیلیهای دیگر، شکنجه و بدرفتاری

« مرتد»خشونت پرداخته و بهاییان را به عنوان تشویق به و  پراکنیتنفر طور منظم به. مقامات بهشدمیها و عدم پذیرش در دانشگاه

 هب ند،ه بودکه به قتل فرهنگ امیری به دلیل بهایی بودن او اعتراف کردبا قید وثیقه دو مرد  آزادی. کردندمیبدنام « نجس»و 

 .ناشی از حس نفرت دامن زد جرائمارتکاب  باره امکان برخورداری از مصونیت از مجازات در صورتدر های موجودنگرانی

افته از یاند مانند یارسان )اهل حق( نیز با تبعیض سازمانهای مذهبی که تحت قانون اساسی به رسمیت شناخته نشدهدیگر اقلیت

 جمله در آموزش و پرورش و استخدام روبرو شده و به دلیل اجرای دین خود مورد آزار و اذیت واقع شدند.

ارد در برخی مو حبس شدید های. افرادی که به مسیحیت گرویدند به مجازاتادامه یافتترک عقاید مذهبی نیز  حق تغییر یانقض 

 ادامه یافت. ی خانگیسال محکوم شدند. حمله به کلیساها ۱5تا  ۱0از 

شدند یا از اخراج کار  طور خودسرانه ازحبس و یورش به اماکن عبادتی خود مواجه شدند. تعدادی بهاحکام های گنابادی با درویش

 ها در دانشگاه خودداری شد.پذیرش آن



 هایخطر دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری در دانند در صورت ابزار عقایدشانخود را خداناباور میکسانی که 

 گرفتند.میقرار « ارتداد»دیگر و مجازات مرگ به دلیل 

ای هدر برگزاری نمازهای جداگانه برای مراسم عید فطر و  ممانعت از گرفتن پست محدودیت هاز جملتبعیض  از ادامه مسلمانان سنی

 .گزارش دادندعالی مرتبه 

شتی یکی از اعضای زرت ،نامسپنتا نیک اکتبر عضویت، دیوان عدالت اداری در ماه ی جاافتادهقانون سابقه و مغایر با رونداقدامی بی در

مسلمان غیر گفته است که حاکمیت شورای نگهبان دبیر شورای نگهبان به حالت تعلیق درآورد. ر دبیرنظرا طبق  شواری شهر یزد،

 .بر مسلمان برخالف قانون شریعت است

برای جزییات بیشتر به بخش محکوم شدند ) اعدامآمیز حق آزادی عقیده و مذهب خود به دو نفر به دلیل اجرای مسالمت کمدست

 (.آخر رجوع کنید

 اتنیکی یهاتیاقل علیه ضیتبع

باقی  نهادینه هایها در معرض تبعیضها، کردها و ترکمن، بلوچیهای آذربایجان، ترکیاهواز هایعرباز جمله  اتنیکیهای اقلیت

 د.رکسیاسی را محدود می هایو پست مناسبها به آموزش و پرورش، اشتغال، مسکن که دسترسی آن ماندند

سیستان  . در استانبه حاشیه رانده شدن شدفقر و بیشتر  ، موجب تعمیقنشینرایط اقتصادی مناطق اقلیتش توجهی بهاستمرار بی

دادند. این استان محروم هنوز  خبرآب، برق، مدارس و خدمات درمانی  هعدم دسترسی ب از روستاهابسیاری از و بلوچستان ساکنین 

 .استمرگ و میر نوزادان الی نرخ باسوادی در میان دختران و دارای نرخ باالی بی

 افزایش ترک تحصیلدر  و این موضوع همچنان تنها از طریق زبان فارسی انجام گرفت در سطوح ابتدایی و متوسطآموزش و تعلیم 

 . موثر تلقی شدنشین در مناطق اقلیت

 .ادامه داشت باشدها اقلیتضامن خودگردانی  اقداماتی که اتخاذانتقادات از عدم 

 اتهای دیگر، محاکمخودسرانه، شکنجه و بدرفتاری هایکردند با دستگیریهایی که علیه نقض حقوق خود اعتراض میقلیتاعضای ا

ها را به حمایت طور مداوم فعاالن حقوق اقلیتهای اطالعاتی و امنیتی بهنهادشدند. شدت ناعادالنه، حبس و مجازات اعدام روبرو به

 کردند.متهم می تمامیت ارضی ایرانبه خطر انداختن و « طلبتجزیههای جریان»از 

ه معروف بکه کرد غیرمسلح  انمرد از و کشتار تعدادی زیادی غیرقانونی ت کامل از مجازات به شلیکصونیایران با م یمرزماموران 

که  تظاهراتیر نیروهای امنیتی ادامه دادند. در ماه سپتامب ،کنندمی کاال حملمرز بین کردستان ایران و عراق  درو هستند  «کولبر»

ا ر تعداد زیادیسرکوب و  آمیزبه طور خشونت را شکل گرفتندهای مهلک به دو کولبر تیراندازیدر اعتراض به  در بانه و سنندج

 بازداشت کردند.

رگزار عراق ب ستانکرد در منطقه پرسی استقاللهمه در حمایت از هاییییگردهماکه اعضای اقلیت کرد ایران یدر ماه سپتامبر هنگام

 .شدندطبق گزارشات دستگیر  تعداد زیادیشد. پلیس نیروهای حضور سنگین ، استان کردستان شاهد کردند



شده در اعالم همبستگی  ریزیدر ماه ژوئن نیروهای امنیتی پیش از تعطیالت عید فطر در اهواز مستقر شدند تا از گردهمایی برنامه

 طور خودسرانه بازداشتجلوگیری کنند. بیش از دوازده نفر به ،دالیل سیاسی حبس یا اعدام شدند به کهازی اهوب اعرا هایبا خانواده

 اعدام قرار دارد. صفدر  مچنانمحمد علی عموری ه عربو افراد بیشتری برای بازجویی احضار شدند. مدافع حقوق بشر 

 دختران و زنان علیه ضیتبع

مناصب ، ارث برابر، شتغالا، حق طالقاز جمله در دسترسی به  شده قرار گرفتند نهادینه هایتبعیض تحتعمل  زنان در قانون و

 . کیفری قوانین خانواده و ی قوانینحوزه سیاسی و در

از  مصونیتو با  طور گستردهبه زود هنگام و اجباری هایازدواجو  آمیز علیه زنان و دختران مانند خشونت خانگیاعمال خشونت

در  20۱2از سال  در این مورد ایپیش نویس الیحه اندند؛مباز یجنسیت هایخشونت جرم انگاری. مقامات از یافتندرتکاب امجازات 

برای ازدواج دختران انستند توسال باقی ماند و پدران و پدربزرگان می ۱۳حال تعلیق مانده است. سن قانونی برای ازدواج دختران 

 ه کسب اجازه کنند.تر از دادگاحتی در سنین پایین

جمهوری ثبت نام کردند توسط شورای نگهبان رد صالحیت شدند. حسن روحانی با وجود زنی که برای نامزدی ریاست ۱۳7همه 

 در کابینه خود نگنجاند.را های جامعه مدنی هیچ وزیر زنی درخواست

شان دادن مو از زیر روسری خود یا برای داشتن دلیل نکه زنان را بهباز گذاشت را  بسیجپلیس و نیروهای  دست اجباری حجاب

افته و یبه طور سازمان راه انداختند بهکارزار  حجاب اجباریعلیه زنانی که  آرایش غلیظ یا لباس تنگ آزار و اذیت و بازداشت کنند.

 مورد افترا و اتهام زنی قرار گرفتند. با حمایت حکومت

ی که ، حقمحروم ماندند از ازدواج با مردان غیرایرانیحاصل  به فرزندان تابعیت ایرانیقال انتاز حق به موجب قانون مدنی  زنان ایرانی

 از آن برخوردار هستند. خارجی نزنا با مزدوج ایرانی مردان

 مقاومت کردند. نهای فوتبال به روی تماشاچیان زبرای بازکردن استادیوم مردمی های مداوممقامات در برابر فشار

 وسایل به ، زنان با محدودیت در دسترسیاست شده قطع 20۱2 سال از که خانواده تنظیم هایبرنامه یودجهاحیای ب عدم با

های راههای شدیدی بر انتشار اطالعات در مورد . مجلس در ماه اکتبر قانونی را تصویب کرد که محدودیترو شدندروبه ضدبارداری

 د.نکمی اعمالپیشگیری از بارداری 

زاده در ماه اوت به دلیل شرکت در بلخارجی فعاالن حقوق زنان ادامه دادند. عالیه مط سفرهای کنترل و محدود کردنمسئوالن به 

 به سه سال حبس محکوم شد.« و انتخابات زنان توانمندسازی»یک کارگاه آموزشی در گرجستان در مورد 

  مثبت یو یآ اچ افراد  و معلول افراد علیه ضیتبع

 بررسی کرد. این کمیته تبعیض و خشونت در ماه مارس ایران را یعملکرد حقوق بشر ملل سازمان معلولیت دارای ادافر حقوق کمیته

و امتناع از  هامحیط و بناها سازیمناسباستانداردهای در اجرای ضعیف  عملکردجسمی و ذهنی،  تمعلولیعلیه افراد دارای  یدولت

بستری کردن اجباری معلوالن  مبنی بر هایگزارش وم کرد. این کمیته همچنین در موردایجاد تسهیالت مناسب در محل کار را محک

 ابراز ،شوندناتوان تصور می شانبرای افرادی که بر مبنای هویت جنسیتی و گرایش جنسی غیر رضایتمندانه های پزشکیو درمان

 ،کامل آندرست و تصویب کرد که در صورت اجرای  نوالمعل حقوق از حمایت برای یقانون. در ماه دسامبر مجلس کرد عمیق نگرانی

 یابد.بهبود می شتغالهای بهداشتی و او دسترسی به آموزش، مسکن، مراقبت عمومی فضاهای سازیمناسباستانداردهای 



بیماری، لوچی  آنهاکه از جمله  کرداعالم  معلمان آمیزی برای استخدامتبعیض ضوابط و شرایطش ردر ماه اوت وزارت آموزش و پرو

معیارهای اعالم شده  اصالحوعده  خانهوزارتاین  ،عمومی خشم و اعتراضبه دنبال ، کوتاهی قد و سنگینی وزن بود. صورت خالچشم، 

« یقصالحیت اخال» فاقد چرا که مثبت از حق استخدام به عنوان معلم محروم خواهند ماند که افراد اچ آی ویکرد داد ولی اظهار  را

 .هستند

 اعدام مجازات

 عام انجام شد.ها در مالءناعادالنه ادامه دادند. برخی از اعدام اتمقامات به اعدام صدها نفر پس از محاکم

اعدام را مورد آزار و  مخالفتوصیف کرده و فعاالن « اسالمیغیر»آمیز علیه مجازات اعدام را همچنان های مسالمتکمپین مسئوالن

 کردند.زندانی اذیت قرار داده و 

قانونی که در ماه اکتبر به تصویب رسید مقدار مواد مخدر مورد نیاز اصالحات ها به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر بودند. اکثر اعدام

طیف وسیعی از جرائم مرتبط با مواد  برای حتمی عنوان مجازاتبه  را اعدام همچنان اما مجازات اعدام را افزایش داد برای صدور

ن که مسئوال بودهنوز روشن ن تا پایان سال، دنشومی ماسبق به عطف جدید قانونی اصالحات این اینکهوجود نمود. با  مخدر حفظ

 اجرا کنند. داشتنداعدام قرار  انتظارتغییر احکام اعدام کسانی که از قبل در در خصوص را  هاآن ردندداچگونه قصد 

نوجوان محکوم  92 شناسایی پرونده وسن داشتند سال  ۱۸زیر ه در هنگام وقوع جرم کتایید اعدام چهار فرد الملل قادر به عفو بین

های مردمی کمپیناطالع رسانی و . به دلیل است. آمار واقعی احتماال بسیار بیشتر از این بوده استاعدام قرار دارند  خطر که در

ان از شپروندهکه  نوجوان حکومانمتعداد زیادی از  .افتادند به تعویقیا شده  ات متوقفدر آخرین لحظ ریزی شدهچندین اعدام برنامه

برای تشخصیص  نامشخص ای وسلیقه هایپس از ارزیابی بازبینی قرار گرفت،مورد  ۱۳92قانون مجازات اسالمی سال  9۱ماده  جهت

 .، مجددا محکوم به اعدام شدندجرم وقوعدر هنگام « رشد و کمال عقلی»

ه قوت ب دقیق برخوردار نیستند، که از تعریف «افساد فی االرض»و « محاربه»، «توهین به پیامبر»مانند ی ممجازات اعدام برای جرائ

 خود باقی ماند.

عرفان  از طریق ایجاد گروه« افساد فی االرض» با اتهامو زندانی عقیدتی محمد علی طاهری برای بار دوم  عرفان معلمدر ماه اوت 

 برد.کرد. او هنوز در سلول انفرادی به سر می نقضرا  او حکم اعدام کشور عالی دیوانماه اکتبر حلقه به اعدام محکوم شد؛ در 

و ترجمه « اکنکار»در ارتباط با عضویت در گروه مذهبی « افساد فی االرض» با اتهامزندانی عقیدتی مرجان داوری در ماه مارس 

مجدد به دادگاه انقالب در تهران  بررسیدام را باطل کرد و پرونده را برای حکم اع ترعالی بعد دیوان به اعدام محکوم شد. هامطالب آن

  فرستاد.

 .های اعدام در نظر گرفتیکی از شیوهبه عنوان  را سنگسار مچنانقانون مجازات اسالمی ه

 .دشمیمرگ مجازات مشمول  هنوز رضایتمندانه یانهگراجنسی همجنس هایبرخی رفتار


