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  إيران
  

 الرئيسية الجھات ت بسلطات واسعة؛ ما زالالقضاء، وكذلك  ،احتفظت العناصر القمعية في قوات األمن والمخابرات
االنتھاكات الحقوقية. زادت اإلعدامات، ال سيما التي تتعلق بجرائم المخدرات، زيادة كبيرة عن السنوات  عن المسؤولة

أصدرت ى الصحفيين والمدونين ونشطاء وسائل التواصل االجتماعي، والسابقة. قبضت قوات األمن والمخابرات عل
  المحاكم الثورية عقوبات شديدة.ضدھم 

 
  عقوبة اإلعدام والتعذيب

 ةشنقوا في الشھور الست 700، منھم 2015نوفمبر/تشرين الثاني  1 بحلولعلى األقل سجينا  839شنقت السلطات 
  جرائم مثل السرقة.لطراف بتر األمن العام. كما نفذ مسؤولون  ىاألول

  
 ،"النبي سب" مثل ةفيالعن غير الجرائم بعض ھافي بما باإلعدام، الجرائم من العديدمرتكبي  اإليراني القانون يعاقب
 ،نوالمدان المخدرات جرائم مرتكبو بالمخدرات. شّكل المتعلقة والجرائم والزنا، المثلية، الجنسية والعالقات والردة،
  .2015عام  أعدموا الذين السجناء غالبية ،الثورية المحاكم في التقصيرشابھا  محاكمات بعد معليھ حكم الذين

  
زعيم طائفة "الحلقة ، قضت محكمة ثورية في طھران باإلعدام على محمد علي طاھري 2015أغسطس/آب  1في 

 74و سنوات 5 بالسجن 2011عام بسبب نشاطات مماثلة  عليه حكم كاناالرض"، و في "اإلفساد الروحانية"، بتھمة
ديسمبر/كانون األول، أبطل فرع من المحكمة العليا حكم إعدام طاھري، وأعاد قضيته  20في  .جلدة وغرامات مالية

  إلى المحكمة الثورية إلعادة محاكمتھا.
  
 عند عاما 18 عن تقل أعمارھم ن،يجانح اأحداثربما كانوا  واعدمأ ممنعلى األقل  4فإن  رسمية، غير فقا لمصادرو

 محكومضمن ال الجانحين األحداث عشرات تفيد تقارير أنكما  .بسببھا أعدموا التي واالغتصاب القتل جرائم وقوع
 منعلى  اإلعدام عقوبة اإليراني القانون يوقع. هسامان نسيم وساالر شاديزاد، منھم تنفيذھال نومعرضو باإلعدام عليھم
   سنة للبنين. 15و نات،للب سنوات 9وھو  ؛الرسمي البلوغ سن أتم
  
بسبب عالقاتھم المزعومة بجماعات على أشخاص ما أصدرت المحاكم الثورية أحكام إعدام بتھمة "محاربة هللا" ك

وحكم  يين،يراناإل والبلوش كراداألالعديد من  منھممعارضة مسلحة. أدين عشرات آخرون بتھم تتعلق باإلرھاب، 
شنقت سلطات سجن  مارس/آذار، 4تھاك اإلجراءات القانونية السليمة. في تعج بان اإلعدام بعد محاكماتعليھم ب
عقب  "المحاربة"بتھمة ستة آخرين. حكمت محكمة ثورية بإعدام ال 5رج حامد األحمدي ونة كيمدفي  ي شھرئرجا

  جائرة.محاكمات 
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ورية بتھمة أغسطس/آب، أعدم مسؤولون بھروز الخاني، وھو ناشط إيراني كردي أدانته محكمة ث 26في 
حزب الحياة الحرة لكردستان"، وھو تنظيم معارض "لتورطه المزعوم في اغتيال مدع عام لصالح  "المحاربة"

  في دعوى استئناف الحكم. المحكمة العليا أن تبت رينتظ ال يزال  رغم أنه كانعدم الخاني أُ مسلح. 
 

  حرية التعبير والمعلومات
نت عقوبة تضم  – قاسية احكاماالمحاكم الثورية  أصدرتعبير والمعارضة، وواصلت السلطات األمنية قمع حرية الت

، احتجزت ديسمبر/كانون األول بحلول على مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي. –اإلعدام في بعض الحاالت 
  ود".صحفيا ومدونا وناشطا في وسائل التواصل االجتماعي، وفقا لمنظمة "مراسلون بال حد 50 على األقلإيران 

  
إلى  5االجتماعي بالسجن من  التواصل مستخدمي وسائل 6في أبريل/نيسان، قضت محكمة استئناف في طھران على 

 13في ضد األمن القومي"، و"إھانة المقدسات".  والتواطؤ "التجمع بتھم "فيسبوك"سنوات بسبب تعليقات على  7
 في سنة 127 مجموعه بما فيسبوك تخدميمس من 8 على طھران في ثورية محكمة ، حكمت2014يوليو/تموز 

  .أخرى جرائم بين من ،"الدينية المقدسات"و الحكوميين للمسؤولين إھانة تعتبر رسائل نشر بتھمة السجن،
 

في السجن، شھور  9و عاما 12 هما مجموعب ،فرقداني آتينا حكمت محكمة ثورية أخرى على يونيو/حزيران، 1في 
، يصور 2014نقدي رسمته ونشرته على صفحتھا في فيسبوك في أغسطس/آب ما يتعلق برسم كاريكاتوري  في

 نشر"ضد الدولة"، و والتواطؤ "التجمع إلى آتينا الموجھة االتھامات تشمل النواب اإليرانيين على أنھم حيوانات.
 – السنة سنوات ونصف 7تسجن أكثر من  أال رغم أن القانون ينص على شخصيات عامة. وإھانة الدولة"، ضد دعاية

  إال أن القضاة شددوا عقوبتھا. –تمثل أشد عقوبة فردية وقعت عليھا 
  

 وسائل التواصل االجتماعيونشطاء  يونيو/حزيران، أعلنت السلطات موجة اعتقاالت في صفوف مستخدمي 8في 
  الذين "نشروا دعوات غير قانونية على الشبكات االجتماعية... (و)لديھم نزعات مناوئة لألمن".

  
 صحيفة مراسل رضائيان جيسون إدانة القضائية السلطة باسم المتحدث أعلن، 2015أكتوبر/تشرين األول  11ي ف

 التي المحددة االتھامات عن توضيحات تقديم المحكمة سلطات بوست". حتى ديسمبر/كانون األول، رفضت "واشنطن
 يغانيهلم تتحدد ھويتھما رضائيان وزوجته  عنصران أمنيان أوقفجاء الحكم بعد أن  تفاصيل عقوبته. أو بھا أدين

يوليو/تموز  22اسميھما، في  عن يكشف وزوجھا لم صحفية مصورة إلى باإلضافة صحفية، أيضا وھي ،صالحي
صالحي في  بالوصول إليھم. أفرجت السلطات عنقلوا دون توجيه تھمة لمدة شھور دون السماح لمحام ، واعتُ 2014

   .2014سبتمبر/أيلول 
  

تتعلق وغير قانونية  تعسفيةوفق معايير  اإللكترونية، بما فيھا فيسبوك و"تويتر" المواقع حجب في السلطات رتاستم
  لمحتوى.با
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  الجمعيات وتكوين التجمع حرية
. محظورة طالبية وجماعات عمالية ونقابات معارضة أحزاب إلى النتمائھم األشخاصت أعداد كبيرة من حتجزا

نشطاء الحركة العمالية  توقيفالمسجلة، وواصلت قوات األمن والمخابرات  وغير المستقلة باتالنقا القضاء استھدف
  وقادتھا.

  
 25ذات األغلبية الكردية في  سننداجالناشط العمالي رضا أمجدي في مدينة  كل من لقت الشرطة القبض علىأ

 في العاملين "نقابةعضوي و /نيسان،أبريل 28سقز في  مدينة أبريل/نيسان، ومحمود صالحي وعثمان إسماعيلي في
 29رضوي، من منزليھما في  وداود مددي إبراھيم ،وضواحيھا" طھران في الركاب نقل حافالت مصلحة

  أبريل/نيسان.
  

خططوا لتظاھرة أمام مبنى البرلمان في طھران لالحتجاج ، معلما 130 قرابةالسلطات  أوقفتيوليو/تموز،  22في 
يونيو/حزيران بسبب أنشطته  27الذي قبض عليه في  إيران، في المعلمين نقابة ي، رئيسعلى اعتقال إسماعيل عبد

  السلمية. الحقا، أطلقت السلطات سراح كل المعلمين دون توجيه اتھام إليھم.
  

 اإلنسان حقوق عن والمدافعون السياسيون السجناء
 الفتاح وعبد زاده سيف محمد المحاميين لمث اإلنسان، حقوق عن والمدافعين النشطاء عشرات سجن السلطات واصلت
واصل مسؤولو السلطة القضائية جھودھم لتقويض استقاللية نقابة . المھنية أو السلمية أنشطتھم بسبب سلطاني،

المحامين اإليرانية، وحرمان المتھمين الجنائيين من حق توكيل محام من اختيارھم، خالل مرحلة التحقيقات في 
  باألمن القومي. القضايا التي تتعلق 

  
. أفادت "مركز المدافعين عن حقوق اإلنسان" ةمايو/أيار، ألقت السلطات القبض على نرجس محمدي، عضو 5في 

 6بالسجن  محمدي، حكمت محكمة ثورية على 2010أن السبب ھو استمرار نشاطھا السلمي ضد الدولة. في  تقارير
  .اھما زالت تعاني من ةريخطحالة مرضية بسبب سنوات بسبب أنشطتھا الحقوقية، لكن السلطات أفرجت عنھا 

  
محكمة ثورية آتينا دائمي، وھي ناشطة في مجال حقوق الطفل والحقوق المدنية، أنھا  أخبرتمايو/أيار،  10في 

والدعاية ضد الدولة"، و"إھانة المرشد األعلى  عاما بتھم تتضمن "التجمع والتآمر 14حكمت عليھا بالسجن 
  والمقدسات اإلسالمية"، بسبب نشاطھا السلمي.

  
 3سعيد مرتضوي من تھم تتعلق بالتعذيب ووفاة  السابق أغسطس/آب، برأت محكمة مدعي عام طھران 19في 

 الرئاسية في نتخاباتالا اعتقال كھريزك عقب القبض عليھم أثناء االحتجاجات التي تلت مركزمحتجين احتجزوا في 
رغم اتھامه بالتورط في سلسلة انتھاكات حقوقية خطيرة خالل فترة  امرتضوي جنائيلم يعاقب تى اآلن، ح .2009

  شغله الوظيفة العامة.
  

 أو تھمة دون محتجزين كروبي، ومھدي رھنورد وزھراء موسوي حسين مير مثل بارزة معارضة شخصيات ظلت
  .الجبرية اإلقامة رھن ،2011 طشبا/فبراير منذ محاكمة
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 النساء حقوق
بعض المجاالت  في النساء توظيف تقييد تشمل ،تنفيذھا أو تمييزية سياسات إدخال السلطات إلى سعت ،2015 في

 22في  .إيران سكان عدد لزيادة رسمية إجراءات من كجزء األسرة تنظيم خدمات على الحصول من والحد
دينيا، على مشروع قانون مثير  فقيھا 12"، وھو ھيئة غير منتخبة من انة الدستورصيق "مجلس صادأبريل/نيسان، 

تدعو "أن  من ،تتكون من متطوعين مدنيينقوات شبه عسكرية وھي  ،الباسيج)( "قوات التعبئة الشعبية" نللجدل يمكّ 
ر مشروع القانون أُقإذا . على المرأة أو الحجاب "، بما في ذلك فرض زي إسالمي متشددالمنكر عن وتنھى للمعروف

  دون صفة رسمية ودون أي معايير لمحاسبتھم قانونيا.التصرف األفراد من  سيمكن ،ھذا
  

من السجن رغم أن ھدايت  بھاره النساءالناشطة في مجال حقوق  اإلفراج عن ييراناإل القضاءفي أغسطس/آب، منع 
سنوات ونصف في يناير/كانون الثاني  7ھا جن. أمرت محكمة ثورية بسبإطالق سراحھا محكمة االستئناف أمرت

  "العمل ضد األمن القومي"، وإھانة مسؤولين. تيّ بسبب نشاطھا السلمي بتھم 2010
 

 بالزواج المتعلقة الشخصية األحوال مسائل ذلك في بما حياتھن، جوانب من كثير في التمييز اإليرانيات النساء تواجه
 تشملأحداث رياضية معينة من حضور  النساءتمنع السلطات الفتيات وا كم. األطفال وحضانة والميراث والطالق

  مباريات كرة القدم والطائرة للرجال.
  

 جنسيتھن يمنحن أن اعموم للنساء يمكن ال. أمرھا ولي موافقة دون ھا الزواجيمكن ال، المرأة سن عن النظر بغض
 يسمح فالقانون ؛القاعدة يكن لم وإن امستمر األطفال زواج ليزا ال. ھاأوالد أو الخارج في المولود الزوج إلى اإليرانية
  .القضاء من بتصريح أصغر سن وفي ،15 سن في والفتيان 13 سن في الفتيات بزواج

  
 األقليات معاملة
 20بحلول  .ضدھم وتميز العقيدة، حرية من إيران، في مسلمة غير دينية أقلية أكبر البھائيين، الحكومة تحرم

 قوات . كما واصلتعلى األقل بھائيا 74إلى في سجون إيران  وصل عدد المحتجزين، 2015الثاني  نوفمبر/تشرين
 بالفارسية، الناطقة واإلنجيلية البروتستانتية والطوائف اإلسالم، من المتحولين المسيحيين استھداف والمخابرات األمن

  ".الدولة ضد الدعاية" و" القومي األمن ضد لالعم" مثل اتھامات منھم كثير واجه. "المنزل كنيسة حركة" وأعضاء
  

 الذين نةالسُّ  ذلك في بما الشيعية، غير المسلمة لألقليات العام القطاع في والعمل السياسية المشاركة السلطات تقيّد
 منفصلة شعائر وإقامة طھران في الخاصة مساجدھم بناء من نةالسُّ  تمنع كما. السكان من المئة في 10 نحو يشكلون
  . العيد لصالة

  
 استمركما رخص. م غيربونك في طھران زعموا أنه حي نة في لسُّ مصلى لموظفو البلدية  ھدميوليو/تموز،  29في 

  .)گنابادی اللھی نعمت( قنبادي هللا نعمةطريقة  أعضاء سيما ال الصوفية، الجماعات ألعضاء الحكومة استھداف
  

البالد.  في والبلوشية والعربية والكردية األذرية األقليات بين السياسيةو الثقافية األنشطة على قيودا الحكومة فرضت
عشرات من عرب األحواز بمن فيھم أطفال. في  واحتجزواعناصر الشرطة واألمن  أوقففي أبريل/نيسان، 
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ب في العام بل الطالقي الكردية ألدبيةللدراسات اللغوية وا يوليو/تموز، أعلنت جامعة كردستان أنھا فتحت قسما جديدا
  .2015/2016الجامعي 

  
  الجنسي والھوية الجنسية التوجه
 عاقبيُ  النساء بين المثلي الجنسي السلوك. اإلعدام أو بالجلد عليه عاقبيُ  يرانإ في الرجال بين المثلي الجنسي السلوك
 جنسيا تحوالتوالم نوالمتحولذوي التفضيل الجنسي المزدوج، وو الجنس، يومثلمثليات و تعرضت. بالجلد عليه

 مع أن. التعذيب أو ،المعاملة سوء وأ القضائية، المالحقة وأ ين،التعسفي االعتقال واالحتجاز وأ ،مضايقات رسميةل
  .ضدھم التمييز يحظرلم تسن قانونا لكنھا  ،وتدعمھا جنسيا لمتحولينل الجنس تغيير اتجراحب تسمح إيران

  
  الالجئون

مليون  2.5عاني منھا العمال المھاجرون والالجئون األفغان الذين يقدر عددھم بين ستمرت االنتھاكات الخطيرة التي يا
 –الالزمة وثائق البمن فيھم من ال يحملون   – ماليين نسمة. أفادت تقارير أن السلطات سمحت لألطفال األفغان 3و

  تعليم شامل.ى الحاجة إل الذي أكد فيهبالتسجيل في المدارس بعد قرار المرشد األعلى علي خامنئي 
  

أصبحوا أكثر  لخدمات االجتماعية ما زالت قائمة:األفغان األشكال األخرى من ا العقبات التي تقف دون تلقي لكن
وال تتوفر لھم إمكانيات تذكر بشكل تعسفي؛  من قبل السلطات واالستجواب و/أو االحتجاز التوقيفعرضة لخطر 

  ء من جھات حكومية أو  القطاع الخاص.يتعرضون لإلساءة سوا للجوء إلى القانون حين
  

   طراف الدولية الرئيسيةاأل
كل من ألمانيا ، والخمس في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الدائمة األعضاء ت الدوليوليو/تموز، أعلن 14في 

إلزالة العقوبات د الطريق تدريجيا ج إيران النووي. ھذا االتفاق يمھإلى اتفاق شامل لمراقبة برنام التوصل ،وإيران
 وربيألا االتحادفي  الخارجية العالقات رئيسة خالل زيارة يوليو/تموز، 28ية على إيران. في المالية واالقتصاد

 النقاشات من عددبي وافقا على عقد وواالتحاد األور بلدهإن  قال وزير خارجية إيران ،إلى طھران موغريني فيدريكا
  اإلنسان". تشمل... حقوق التي المختلفة االقضاي علی عال "سترّکز مستوى على

  
 شھيد، أحمد إيران، في اإلنسان حقوق لحالة المتحدة لألمم الخاص في منع وصول المقرر اإليرانية استمرت الحكومة 

  وغيره من الخبراء الحقوقيين في األمم المتحدة.


