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 بولتن هفتگي مركز حقوق بشر شوراي ملي مقاومت ايران

 9017 مهر 03

 

 زيستن حق امر بر سيستماتيك نقض
 اعدام به محكوم و اعدام

 اعدام

 در زندان شهرکرد اعدام شدند یدو زندان
https://iranhr.net/fa/articles/3522 

در زندان  یمهر ماه، حکم اعدام دو زندان ۲۲ شنبه کيصبح روز 

 تيهو. به اجرا در آمد( یاریاستان چهارمحال و بخت)شهرکرد 

 ینور یارعليساله و  ۸۳متاهل،  یصالح دهکرد یدو زندان نيا

 .له عنوان شده استسا ۰۴
بازداشت و در زندان به سر  ۰۸۳۴که از سال  یدهکرد صالح

چوبه  یحکم تا پا یجهت اجرا زین ۰۸۳۸در سال  شتریپ برد، یم

تا روز گذشته اعدامش  تيدار برده شده بود، اما با اخذ رضا

جهت  یگروه سه نفر کيدر  یدو زندان نيا .افتاد قيبه تعو

از  یکيمنتقل شده بودند که  یحکم به سلول انفراد یاجرا

ساله با اخذ مهلت از شکات  ۲۲" یداوود شکر"به نام  شانيا

تا لحظه  یدو زندان نيا اعدام .پرونده به بند خود بازگشت

 .اعالم نشده است یرسم یها رسانه یخبر از سو نيا میتنظ

 (7231مهر32 –سازمان حقوق بشر ايران )
 

و لقمان  اريزان ،یپناه نيحس نياز اعدام رام ديجد یاتيجزئ

 یمراد
17425-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

و  یتیامن یها سکوت دستگاه هيدر سا

در رابطه با اعدام سه  یمتول يیقضا

امسال،  ورماهيدر شهر یاسیس یزندان

از  شتریکسب اطالعات ب یها برا تالش

حکم  یبه اجرا یو لحظات منته تیفیک

 .ادامه دارد یسه زندان نيا
ها و  کارمند سازمان زندان کي

 لينبود به دال ليکشور که ما یتیو ترب ینیاقدامات تأم

حکم اعدام سه  یاز اجرا یديفاش شود اطالعات جد تشيهو یتیامن

و لقمان  اریزان ،یپناه نیحس نیرام یها به نام یاسیس یزندان

 .هرانا گذاشت اریدر اخت یمراد
مورد  یاز ضرب و شتم سه زندان زیاز هر چ شیمنبع ب نيا

در گفتگو با  یو. حکم اعدام خبر داد یاز اجرا شیاشاره پ

با  یو لقمان مراد اریکه زان یدر حال»کرد  دیهرانا تاک

https://iranhr.net/fa/articles/3522
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حکم بودند،  یاجرا یدستبند و پابند در حال انتقال برا

توان  ینامناسب که م اریبس یتیرا با وضع یپناه نیحس نیرام

 تیبند پنج روئ یها یدر انفراد د،ینام یهوش یب مهیآن را ن

 تیو وضع یپناه نیحس نیاعتراض به ضرب و شتم رام. کنند یم

رسنل زندان از جمله از پ یتا تعداد شود یباعث م ینامناسب و

به ضرب و شتم  یو نادر باقر یمقصود زلفعل ،يیایغالمرضا ض

 یکه هر دو زندان یحال ربپردازند، د گريد یدو زندان ديشد

 هوش یب مهیدستبند و پابند داشتند و نفر سوم هم اساسا ن

 .«بود
به اعدام جزو شاهدان  یاز روند منته یمطلع که در قسمت منبع

و لقمان  اریزان نکهيا رغمیعل»به هرانا گفت  شود یمحسوب م

بند پنج برده شدند، اما  یها یبار به انفراد کي یمراد

 یها از اعدام در سلول شیزندان، پ ی هيبرخالف رو تا  ينها

بند  یها یفرادنشدند بلکه در ان یبند پنج نگهدار یانفراد

حکم  یاز اجرا شیتا پ لیدل نیبه هم. زندان بودند نهیقرنط

حکم آنها  نکهياز ا یدو زندان نيو خانواده ا لیاعدام، وک

معاون  ،یحسن قباد ینکردند، حت دایپ نانیدر حال اجراست اطم

مالقات در سالن مالقات حضور  نيسالمت زندان که در زمان آخر

 یو لقمان مراد اریکنند که حکم زان ديیداشت، حاضر نشد تا

 نيا یقطع ديیعدم تا یاو برا لیدل. در آستانه اجرا است

بود که  نهیدر محل قرنط یدو زندان نيا یموضوع محل نگهدار

حکم اعدام  یاز اجرا شیپ انیزندان ینگهدار یمعمول برا یمحل

 .«شود یمحسوب نم
صبح انجام شد  ۰۴ها ساعت  مالقات نيآخر» ،کرد دیمنبع تاک نيا

 نيخود خارج شدند؛ با ا یها عصر از سلول ۰ساعت  انیو زندان

انتقال  ايتحت عنوان خروج  یزندان مورد وتریحال در کامپ

 .«از زندان ثبت نشد رونیآنها به ب
شهر اجرا  يیحکم در رجا ميدیشن» ،ها گفت سازمان زندان پرسنل

زندان  یلویآن در محل معروف به س یشده است اما محل اجرا

سحرگاه نبود  زیآن ن یساعت اجرا یشهر نبوده است، حت يیرجا

 نکهيبا توجه به ا ميبگو توانم یآخر سر م. بود شب مهیبلکه ن

ما  یحکم برا یاجرا قیمحل دق تندکار را دست گرف ها یتیامن

 .«ستیهم روشن ن
حکم را در تهران اعالم کرده بود با  یمحل اجرا هيیقضا قوه

در گفتگو با  یمراد یها به خانواده کيمنبع نزد کيحال  نيا

اعدام شدگان در  کریپ تیکرد که در زمان روئ ديیهرانا تا

آنها قرار داده شده بوده که  کریپ یبر رو یبهشت زهرا کاغذ

 نيشهر، با توجه به ا يیرجا یها یآن نوشته بود اعدام یبر رو

 .حکم را نامعلوم دانست یمحل اجرا توان یموارد کماکان م
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از حضور امام جمعه  نیها همچن شاغل در سازمان زندان منبع

 نيا. حکم در محل اعدام خبر داد یدر زمان اجرا وانيمر

شهره است، از بابت  یتیبه دستگاه امن یکيکه به نزد یروحان

 یایاول یو لقمان مراد اریانتساب اتهام ترور فرزندش به زان

 .شد یدم در پرونده محسوب م
و  تیفیمنبع مطلع در پاسخ به سوال هرانا در مورد ک نيا

حکم حاضر  یمن در محل اجرا» ،حکم اظهار داشت ینحوه اجرا

 انیکه زندان ام دهیشن گرينبودم، صرفا با واسطه همکاران د

و  ندازندیبودند که طناب را خود به گردن ب نيخواستار ا

 یمراد اریزان یرابطه شکل گرفته بود؛ حت نيدر ا یکشمکش

از معاونان ) یتر از حسن قباد شده بود قول آن را قبل یمدع

 یکه قبال هم در مورد چند زندان ی، کشمکش!گرفته است( زندان

 نيتر بتوان مهم ديشا نيبودم؛ در کنار ا دهيخودم د یاسیس

آنها قبل  دينامناسب و ضرب و شتم شد یجسم تیمسئله را وضع

 اریکه بس یپناه نیحس نیمخصوص را حکم دانست؛ به یاز اجرا

 .«بود ماریب
 ،یمراد اریزان ماه وريشهر ۰۱است روز شنبه  یادآوريبه  الزم

اعدام  یاسیس یسه زندان یپناه نیحس نیو رام یلقمان مراد

 یحکم به وکال یانجام شد که اجرا یطياعدام در شرا نيا. شدند

از آنان امکان حضور در  کي چیآنان اطالع داده نشده بود و ه

 کریبرخالف قانون پ طور نیهم افتند؛یحکم را ن یزمان اجرا

 طور نيداده نشد و ا ليآنان تحو یها اعدام شدگان به خانواده

. اند به خاک سپرده شده یکه اعالم شده است در محل نامعلوم

از اعتراض و  زیپره یافراد برا نيا یها خانواده طور نیهم

در  یگريد یها ها واکنش اعدام نيا. اند شده ديتهد یخبررسان

 .داشت یدر پ زیآنان ن یمدافع حقوق بشر و وکال یدهانها نیب

 (7231مهر 33 –هرانا )
 

 در شهر فردوس یزندان کياعدام 
https://iranhr.net/fa/articles/3525 

که به اتهام سرقت مسلحانه و قتل به اعدام محکوم  یزندان کي

صبح  .اعدام شد( یخراسان جنوب)شده بود در زندان شهر فردوس 

در محوطه زندان شهر  یزندان کيمهر ماه،  ۲۲ کشنبهيروز 

سرقت "که با اتهام  یزندان نيا تيهو. فردوس اعدام شد

" دارجهان وبيا"به اعدام محکوم شده بود، " قتل"و " مسلحانه

 کانياز نزد یکي .اعالم شده است هيدریساله و اهل تربت ح ۲۳

سرقت  یجهاندار در پ یآقا: "خصوص گفت نيفرد اعدام شده در ا

صورت  یطالفروش کيدر شهر فردوس از  ۳۰که در سال  یا مسلحانه

 یروند دادرس یبعد از ط شانيا. نفر شد کيگرفت متهم به قتل 

https://iranhr.net/fa/articles/3525
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 یبه اتهام همدست زین یزندان نيبرادر ا. به اعدام محکوم شد

سال حبس محکوم شده  ۰۱به ” مسلحانه قتسر“ نیدر ح یبا و

 یفردوس واقع در شهرستان فردوس، در شمال غرب زندان ."است

تا  یزندان نيا اعدام. واقع شده است یاستان خراسان جنوب

اعالن نشده  رانيداخل ا یها رسانه یخبر از سو نيا میلحظه تنظ

 (7231مهر 32 –سازمان حقوق بشر ايران )  .است

 
 الميا یدر زندان مرکز یزندان کياعدام 

https://iranhr.net/fa/articles/3526 

 الميا یدر زندان مرکز یزندان کيمهر ماه،  ۲۱چهارشنبه 

که با اتهام قتل عمد به قصاص  یزندان نيا تيهو. اعدام شد

احراز  انيبهزاد( یعل)ش ومحکوم شده بود کور( اعدام)نفس 

ش وکور»: گفت یمنبع مطلع در خصوص پرونده و کي .شده است

تا لحظه  یزندان نيا اعدام. «دو پسر بود یمتأهل و دارا

  .اعالن نشده است رانيداخل ا یها رسانه یخبر از سو نيا میتنظ

 (7231مهر 32 –ق بشر ايران سازمان حقو)
 

 در مراغه یزندان کيدر اصفهان و  یاعدام دو زندان
https://iranhr.net/fa/articles/3527 

 یزندان کيبا اتهامات مربوط به مواد مخدر و  یزندان کي

محکوم شده ( قصاص نفس)که با اتهام قتل عمد به اعدام  گريد

به اطالع  بنا . اصفهان اعدام شدند یبود در زندان مرکز

مهر ماه، حکم  ۲۰شنبه  صبح روز سه ران،يسازمان حقوق بشر ا

. اصفهان به اجرا درآمد یدر زندان مرکز یاعدام دو زندان

له اهل سا ۲۳" ینیحس مولود شاه" تشيکه هو یزندان نیاول

احراز شده، با اتهامات مربوط به مواد مخدر به  واندرهيد

گذشته از زندان نجف  یهاروز یط یو. اعدام محکوم شده بود

اصفهان منتقل  یحکم به زندان مرکز یآباد اصفهان جهت اجرا

 .شده بود
 رانيبه سازمان حقوق بشر ا یمنبع مطلع در خصوص پرونده و کي

و  لویک کيو  شهیش لویک ۰با  ۳۸سال  ینیحس مولود شاه: "گفت

و در دادگاه انقالب به اعدام  ریدستگ اکيتر رهیگرم ش ۳۴۴

 ."محکوم شده بود
قانون  ديطبق اصالحات جد یکه چرا حکم اعدام و ستین مشخص

 گريد تيهو .نشده است ليمبارزه با مواد مخدر به زندان تبد

اصفهان  یکزروز حکم اعدامش در زندان مر نيکه در ا یزندان

 یو. احراز شده است" لنجان یبهروز انصار"به اجرا درآمد، 

به اتهام قتل  ۰۸۳۰اهل شهرستان لنجان اصفهان بود و در سال 

https://iranhr.net/fa/articles/3526
https://iranhr.net/fa/articles/3527
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 .به اعدام محکوم شده بود یعمد بازداشت و در دادگاه عموم
مهر ماه در  ۲۲ کشنبهيصبح روز  گريد یزندان کي نیهمچن

که  یزندان نيا. اعدام شد( یشرق جانيآذربا)زندان مراغه 

 اندوآبیساله و اهل شهرستان م ۸۸" یرانیاصالن ش" تشيهو

( اعدام)احراز شده است، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس 

 .محکوم شده بود
خبر از  نيا میتا لحظه تنظ انیزندان نياز ا کي چیه اعدام

سازمان حقوق بشر ) .اعالم نشده است رانيداخل ا یها رسانه یسو

 (7231مهر 32 –ايران 
 

 قتل خودسرانه

 سپاه در پاوه یروهايشهروند ُکرد توسط ن کيکشته شدن 
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=6571 

 یروهای، ن۰۸۳۱مهرماه  ۲۴بامداد 

 یمیسپاه پاسداران به بهانه حضور ت

حزب دمکرات کردستان  یها شمرگهیاز پ

واقع در شهر  یریمیتفرجگاه ب ران،يا

از  یکيپاوه را محاصره کرده و 

منطقه را مورد  نيواقع در ا یها خانه

 .خود قرار دادند یراندازیهدف ت
 ۸به  کيکه نزد یریدرگ نيا انيجر در

حزب دمکرات  یها شمرگهیر از پنف ۲ساعت ادامه داشته است، 

شهروند اهل پاوه به نام  کيجان باخته و  رانيکردستان ا

حضور داشته است توسط  یریکه در منطقه درگ زین یفرشاد چچان

 .سپاه پاسداران کشته شده است یروهاین
 یها تيازسا یکي ،یریدرگ نيگذشته به دنبال بروز ا روز

را  یوابسته به وزارت اطالعات که اخبار مربوط به احزاب ُکرد

 یرا از اعضا یفرشاد چچان ،یبا انتشار خبر دهد، یپوشش م

نفر  ۸را  یریدرگ نيکرده و تعداد جان باختگان ا یحدکا معرف

بعد از چند ساعت با انتشار  تيسا نياما ا. اعالم کرده است

مشخص  یتیامن یروهاین یادعا کرد که هنوز برا یگريخبر د

 نه؟ ايداشته است  یحزب یوابستگ ینشده است که و
شهروند ُکرد، اداره اطالعات  نيبه دنبال کشته شدن ا نیهمچن

پاوه خانواده نامبرده را تحت فشار قرار داده که اعالم 

 .حدکا کشته شده است یها شمرگهیکه فرزند آنان توسط پ ندينما
منطقه در گفتگو با شبکه حقوق بشر  نيا نیاز ساکن یکي

 یتیامن یروهایاعالم کرد که ن یریدرگ نيکردستان درباره ا

کل منطقه را محاصره کرده و به مردم  ،یریبعد از شروع درگ

 یشود ب کينز یریبه منطقه درگ یاند که هر کس هشدار داده

http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=6571
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سپاه  یروهاین یبه عنوان دشمن قلمداد شده و از سو ديترد

 .مورد هدف قرار خواهد گرفت
بر  یتیامن یفضا یریدرگ نيمنبع، به دنبال ا نيگفته ا به

سپاه پاسداران بر فراز  یکوپترهایشهر پاوه حاکم شده و هل

شبكه حقوق بشر ). هستند یزن کوهستان شاهو در حال گشت

 (7231هرم32 –كردستان 
 

 یانتظام یرويتوسط ن یکاسبکار بوکان کيکشته شدن 
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=6636 

که در روز  یکاسبکار بوکان ،یرینص یعل 

 اندوآبیم –مهرماه در جاده بوکان  ۲۴

قاچاق مورد هدف  یبه ظن حمل کاال

قرار گرفته و  یانتظام یروین یراندازیت

شدت  لیشده بود، روز گذشته به دل یزخم

 .جان باخت مارستانیجراحات در ب
مهرماه،  ۲۴حقوق بشر کردستان مطلع شده است، روز جمعه  شبکه

به ظن  اندوآبیم –کاسبکار ُکرد در جاده بوکان  نيا یخودرو

 یراندازیمورد هدف ت یانتظام یروین یقاچاق از سو یحمل کاال

به نام  یکاسبکار و همراه و نيآن ا جهیقرار گرفته و در نت

 .شدند یمسعود اکبرپور به شدت زخم
سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته  هیکه از ناح یرینص یعل. 

 ۲۲شهر مهاباد منتقل و تا روز گذشته،  مارستانیبوده به ب

مهرماه، كه در اثر جراحات وارده جانش را از دست داد در 

. بوده است یاين بیمارستان بستر ژهيو یها بخش مراقبت

مسعود  نینهمچ. دو فرزند بوده است ینامبرده متاهل و دارا

هاي شهر  مارستانیاز ب یکيجهت مداوا به  زیاکبرپور ن

 .منتقل شده است هیاروم
و  ینظام نیكشته شده است که مسئول یکاسبکار ُکرد در حال نيا

شب را بهانه  یکيهر بار تردد در مرز و تار رانيا یتیامن

 قاتیاما بنابه تحق دهند یقرار م ینظام یروهاین یراندازیت

شهروند  ۸۱چند سال گذشته حداقل  یشبکه حقوق بشر کردستان ط

کاسبکار توسط دايره مبارزه با قاچاق کاال به ظن  اي یعاد

 یدور از مناطق مرز یشهر نیب یها قاچاق در جاده یحمل کاال

حقوق  شبکه) .اند گرفته و کشته شدهقرار  یراندازیمورد هدف ت

 (7231مهر 31 – بشر کردستان
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 حكم اعدام

 کودکان هيعل رانياعدام ا نيقوان: ديدبان حقوق بشر
children-failing-laws-penalty-death-https://www.hrw.org/news/2018/10/12/irans 

سکاوند  نبيز رانيمقامات ا شیپ ی هفته

 یسالگ ۰۱را به اتهام قتل همسرش در 

 انيسکاوند در جر. اعدام کردند

محاکمه ادعا کرد همسرش مرتبُا را کتک 

 نيزده و آزار داده است اما دادگاه ا

سکاوند در . گرفت دهيادعاها را ناد

 .سال سن داشت ۰۱زمان ازدواج تنها 

است که  یمجرم-کودک نیپنجم سکاوند

 یدیمحبوبه مف هيژانو ۸۴در . امسال اعدام کرده است رانيا

در همان روز . اعدام شد یسالگ ۰۱به اتهام قتل همسرش در سن 

. شداعدام  یسالگ ۰۱در  یبه خاطر اتهام قتل یکاظم یعل

 یبه خاطر تجاوز و قتل دختر هيپورجعفر هم در ژانو نیرحسیام

در ژوئن مقامات ابوالفضل . اعدام شد یسالگ ۰۲سن  درساله  ۸

مرتکب  یسالگ ۰۰اعدام کردند که در  یرا به اتهام قتل یچزان

 .شده بود
دست به  ۲۴۰۸است که از سال  یاز تنها چهار کشور یکي رانيا

مجرم در -کودک ۰۳ الملل نیعفو ب. اند ها زده مجرم-اعدام کودک

کل  ریکرده است و دب يیرا شناسا رانيمعرض خطر اعدام در ا

 ۰۲۴، ۲۴۰۰سازمان ملل گزارش داده است که تا اواخر سال 

 .اند اعدام بوده محک یدر انتظار اجرا رانيمجرم در ا-کودک
داد تا صدور حکم  رییرا تغ نشیقوان ۲۴۰۸ال در س رانيا

به  اریاخت نيا -ها را محدود کند مجرم-کودک یاعدام برا

مجرم ناتوان از فهم -داده شد که از محکوم کردن کودک ها یقاض

 یجرم در زمان وقوع جرم به اعدام خوددار یامدهایو پ تیماه

 .کنند
 نییتع یتا برا دهد یها اجازه م قانون به دادگاه نيوجود ا با

به نظر  ریخ اياست  دهیفهم یاعمالش را م امدیکه متهم پ نيا

 ۰۰ یچزان ی ها در پرونده طبق گزارش. کنند هیتک یقانون یپزشک

که او  دیرس جهینت نيبه ا رانيا یقانون یساله سازمان پزشک

با  یحت. بوده است دهیرس  «یلرشد و کمال عق»در زمان جرم به 

https://www.hrw.org/news/2018/10/12/irans-death-penalty-laws-failing-children
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 دهند یها نشان م به مجازات اعدام هم پژوهش وبیمع کرديرو نيا

 .مستعدتر هستند اریبس یا لحظه ماتیتصم یکه کودکان برا
شده  دو زن جوان اعدام ی موضوع احتماال  پرونده نيتر کننده نگران

ازدواج کودکان  یهر دو قربان. به خاطر قتل همسرانشان باشد

 یسالگ ۰۸ن در دخترا رانيدر ا. بودند یو احتماال  آزار خانگ

که در  یدختران. ازدواج کنند توانند یم یسالگ ۰۱و پسران در 

که در سن باالتر  ینسبت به زنان کنند یازدواج م یکودک نیسن

رو  روبه یو جنس یکيزیآزار ف شتریب سکيبا ر کنند یازدواج م

 .هستند
رو  قتل عمد با مجازات مرگ روبه رانياساس قانون قصاص ا بر

متهم را ببخشند تا  توانند یم انیقربان ی است اما خانواده

است که  یمعن نيبه ا نيا. آنها را از اعدام نجات دهند

عزادار بوده است تا  یها فعاالن و خانواده ی شانه یرو تیمسئول

است که مقامات  دهیرسوقت آن . و خم قانون عبور کنند چیاز پ

مجرمان را -و اعدام کودک رنديخودشان را بپذ تیمسئول نرايا

مهر 32 –ديدبان حقوق بشر ) .برسانند انيبه پا شهیهم یبرا

7231) 
 

 بيرحمانه مجازاتهاي و بشري ضد اعمال
 توهین و تحقیر ,شكنجه, شالق, عضو قطع

زندان زاهدان؛ برهنه کردن و ضرب و شتم  تيکمبود ظرف

 انيزندان
17431-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

در بند جوانان زندان زاهدان موجب به وجود  تیکمبود ظرف 

 .شد انیزندان نیو تنش ب یریآمدن درگ
: خصوص به هرانا گفت نيدر ا انیاز زندان یکيخانواده  عضو

 ینگهدار یزندان ۸۱۴زندان زاهدان ( جوانان) ۰در بند »

. نفر است ۰۰۴بند  نيا تیاست که ظرف یدر حال نيا شوند؛ یم

 انیزندان نیب یریامر باعث به وجود آمدن درگ نیجمعه شب هم

 ینفر مصدوم شدند که در بهدار ۰۱ یریدرگ نيا انيدر جر. شد

زندان منتقل  نيا نهیبه قرنط زینفر ن ۲۳و  شوند یم ینگهدار

 .«شدند
از شب جمعه تاکنون در  انیزندان نيا نکهيا انیبا ب یو

 ۲۰شب گذشته »: افزود برند، یزندان زاهدان به سر م نهیقرنط

را لخت کرده و سپس  یزندان ۲۳ نيمهرماه، مأموران زندان ا

. قرار دادند ديزندان برده و مورد ضرب و شتم شد یبه هواخور

 .«به سر بردند یافراد تا صبح در هواخور نيا

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17431
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بند  یها تلفن یریدرگ نيفرد، بعد از بروز ا نيا یها گفته طبق

توجه  عدم .زندان توسط مسئوالن قطع شده است نيا( جوانان) ۰

 يیکه در رسته حبس زدا یزندان نسبت به موارد نيمسئوالن ا

 یرأانتقال به  یمانند درخواست محکومان برا شود یم یتلق

اقدامات  ريو عفو مشروط و سا ی، مرخص(وقت مهیحبس ن)باز

 یبند طبقه یو نامرتب شورا ریبا تأخ یو برگزار طرف کياز

کند  یدگیرس انیندانز ینیچن نيا یها زندان که به درخواست

 یدر حالت حبس طوالن انیاز زندان یالزم ریباعث شده تا حجم غ

 .شود یمنته یرضروریغ شيساکن زندان به افزا تیبمانند و جمع

 (7231مهر 33 –هرانا )
 

تن از بازداشت شدگان اعتراضات  ۶ یصدور حکم حبس و شالق برا

 در اراک ماهيد
17457-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra/ 

شش نفر از شهروندان بازداشت شده در  

سال گذشته در  ماه ید یاعتراضات سراسر

 یفریدادگاه ک ۰۴۲شهر اراک توسط شعبه 

 یريسال حبس تعز ۲شهر جمعا  به  نيدو ا

 .محکوم شدند یريضربه شالق تعز ۰۰۰و 
افراد با اعتراض  نيپنج نفر از ا حکم

 دنظريصادره، توسط دادگاه تجد یبه رأ

درآمد و  قیبه حالت تعل یاستان مرکز

 یدادگاه، قطع یبا عدم اعتراض به رأ زین گرينفر د کيحکم 

 .شد
 شيبه اتهام اخالل در نظم و آسا تر شیافراد پ نيا یتمام 

سال حبس ۰به  یرقانونیشرکت در تجمعات غ قياز طر یعموم

 یبازداشت اميبا احتساب ا یريضربه شالق تعز ۱۰و   یريتعز

 .محکوم شده بودند ،یقبل
خصوص  نيو فعال حقوق بشر در ا یدادگستر لیوک ،ینجف محمد

 ،یدادیآقا عل نیتن به نام حس کيافراد  نيا انیاز م»: گفت

به حکم صادره اعتراض نکرده  نکهيا لیبه دل فروش، یسبز: شغل

 نيا. شد یضربه شالق او قطع ۱۰و  یريسال حبس تعز ۰بود حکم 

اتهام تبرئه  نيمتهم شده بود که از ا زین یفرد به جاسوس

به حکم صادره اعتراض کرده بودند و  گريپنج نفر د. شد

مستقر در اراک حکم آنها را  یاستان مرکز دنظريدادگاه تجد

خبر از  نيا میلحظه تنظ تا .«درآورد قیموقتا به حالت تعل

 .ستیدر دست ن یاطالع گريپنج نفر د یاسام
تن از شهروندان بازداشت  ازدهي زین یمرداد ماه سال جار در

ماه در شهرستان شازند ازجمله  ید یشده در اعتراضات سراسر

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17457/
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 ۰۴۲و فعال حقوق بشر توسط شعبه  یدادگستر لیوک ،یمحمد نجف

به  ،یمحمدرضا عبدالله یقاض استيدو اراک به ر یفریدادگاه ک

 .شده بودند کوممحاکمه و به حبس و شالق مح یصورت گروه
از  «ماه یاعتراضات د»که بعضا  با عنوان  ریاعتراضات اخ در

مختلف  یاز افراد در شهرها یتعداد پرشمار شود، یم اديآن 

اعتراضات در  نيا یط. قرار گرفتند يیبازداشت و مورد بازجو

 زیهزار نفر ن ۱تن کشته و حدود  ۲۱کم  دست رانيسراسر ا

 (7231مهر 32 –هرانا )  .بازداشت شدند
 

 یحمله گارد زندان و مضروب شدن جد ه؛يبحران در زندان اروم

 یاسيس انيزندان
17453-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

 ژهيو یروهایتن از ن ۱۴، حدود ۰۸۳۱مهرماه  ۲۸عصر دوشنبه  

 نيزندان حمله کرده و چند نيا ۰۲به بند  هیزندان اروم

بند را به شدت مورد ضرب و شتم  نيمحبوس در ا یاسیس یزندان

قبل  یساعات“: خصوص گفت نيمنبع مطلع در ا کي .قرار دادند

 دیحم»نام  به یاسیس انیاز زندان یکي یلفظ یریدرگ یدر پ

منتقل  یرا به افسرنگهبان یاز ماموران و یکيبا  «یمیرح

مامور به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند  کرده و توسط چهار

 یاسیس یزندان ندپس از آن چ. منتقل کردند یو به انفراد

عثمان »و  «یاحمد تموئ»، «کمال حسن رمضان» یها به نام گريد

 یبه افسرنگهبان یمیرح دیحم تیوضع یریگیجهت پ «پور یمصطف

مورد ضرب و شتم  ریرا ن یاحمد تموئ نيرفته و در آنجا مامور

تحت امر دو تن از  انیچند تن از زندان. اند قرار داده

به دستور آنان به  «يیرضا»و  «یندراسک» یها به نام نيمامور

حمله کرده و  یلیکمال حسن رمضان و تورج اسماع ،يیاحمد تمو

آنها را مورد  نيدر حضور مامور( برنده یش) یزیت لهیبه وس

 .”اند ضرب و جرح قرار داده
 یواقعه احمد تموئ نيمنبع مطلع، پس از ا نيگفته ا به

در اعتراض به  هیزندان اروم ۰۲محبوس در بند  یاسیس یزندان

دست به اعتصاب غذا زده  گريد انیضرب و شتم خود و زندان

 .است
 یاسیبند س انیاعتراض زندان یدر پ“: در ادامه افزود یو

را از بند خارج  انیزندان نيتالش کردند چندتن از ا نيمورما

با باتوم، شوکر و  ژهيگارد و انیزندان یکنند که با خوددار

و  یشده و حسن رستگار( یاسیس) ۰۲آور وارد بند  گاز اشک

 یانفراد به ديرا همراه با ضرب و شتم شد یشيکامران درو

بند  را به یحسن رستگار تايمنتقل کردهند هرچند نها

 انیو زندان نيدر اثر ضرب و شتم توسط مامور. بازگرداندند

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17453
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از  یو احمد تموئ ینیب هیتحت امرشان کمال حسن رمضان از ناح

 لهیبه وس زین یلیشده، تورج اسماع یدندان دچار شکستگ هیناح

در  ديشد یدگيضرب د چارد زین یمجروح  و حسن رستگار یزیت

 .”مختلف بدن شده است یها قسمت
 دیبند از جمله حم نيا یاسیس انیزندان ريسا یجسم تیوضع از

در دست  یقیپس از ضرب و شتم اطالع دق یشيو کامران درو یمیرح

 .ستین
تمام مسوالن  یریمنبع مطلع با باال گرفتن درگ نيگفته ا به

زندان و  یو حفاطت بازرس هیزندان اروم سیزندان از جمله رئ

 نيجمع شده و چند یاسیبند س حفاظت اطالعات کل استان پشت درب

و تعداد   مجددا وارد بند شده زین ژهيو یروهاینفر از ن

در بام زندان  شبا از آنان به صورت مسلح و آماده یاديز

 یاسیس انیپس از ضرب و شتم زندان یآنها ساعات. مستقر شدند

زندان  یاز آنان در سالن اصل یاز بند خارج شده و فقط تعداد

 .مستقر شدند
مورد  هیزندان اروم یاسیس انیکه زندان ستیبار ن نیاول نيا

 ۲۱ خيدر تار شتریپ. اند زندان قرار گرفته نیمسئول یبدرفتار

 نيا ۰۲بند  ه،یماموران گارد زندان اروم زین ۳۱ ورماهيشهر

است را  یتیو امن یاسیس انیزندان یزندان که محل نگهدار

 بيبه تخر قدامخارج از عرف قرار داده و ا یمورد بازرس

  کرده انیزندان ليو وسا یمواد خوراک یو ضبط برخ یشخص ليوسا

 .بودند
حبس آنان  یها و محل انیاز زندان یبه اشاره است بازرس الزم

 نيشده است اما ا ینیب شیها پ سازمان زندان یها نامه نيیدر آ

در آن  یاست که حقوق زندان یمشمول روش عمل مشخص یبازرس

کنترل و کشف و ضبط اقالم  ديبا یهدف از بازرس. ماند یمحفوظ م

شده  دهياما به کرات د اشدمانند سالح و مواد مخدر ب رمجازیغ

به  ها یبازرس نيا یاسیس انیزندان یبه خصوص در اماکن نگهدار

 انیو آزار زندان نیو توه یاموال، ضبط لوازم شخص بيتخر

 .شود یم یمنته
محکوم به اعدام است، احمد  یاسیس یحسن رمضان زندان کمال

 پور یکند و عثمان مصطف یم یساله خود را سپر ۰۱حبس  يیتمو

 .ساله خود است ۸۱ تیدر حال گذران محکوم
مسبوق به  هیاروم یمسئوالن زندان مرکز یو شتم و بدرفتار ضرب

محبوس در  یزندان کي زین ۳۱مهرماه  ۰۲ خيسابقه است، در تار

ضرب و شتم توسط  یدر پ یظهرعل یبه نام مرتض هیزندان اروم

. دست راست شده بود هیدر ناح یزندان دچار شکستگ نیمسئول

( آرش) رزادیش ادجو یمهرماه سال جار ۰ خيدر تار نیهمچن

ضرب و شتم  یدر پ هیمحبوس در بند جوانان زندان اروم یزندان
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 یجد یدگيد بیدچار آس( زاده راميبا)زندان  یداخل ريتوسط مد

خارج از  مارستانیشده و در ب یمغز بیسر و آس هیاز ناح

 .شده بود یزندان بستر
محبوس در  یزندان یعباس دیس دیسع زین یمردادماه سال جار در

 سیتوسط رئ یدر رفتن به هواخور ریبه علت تاخ هیزندان اروم

قرار گرفته و  یمورد ضرب و شتم و بدرفتار هیاندرزگاه اروم

منقل  یبه انفراد یپزشک یدگیجراحات وارده بدون رس رغمیعل

 یز هرانا در گزارشین یماه سال جار بهشتيدر ارد. شده بود

 یفرزند عل ینور دیبه نام سع یزندان کياز ضرب و شتم  گريد

ستوان سوم سپاه بود، توسط دو تن از  شتریاکبر، که پ

ن خبر زندا یداخل ريدر دفتر مد هیاروم یماموران زندان مرکز

 (7231مهر 32 –هرانا ) .داده بود

 
 

 زندان
 شرايط زندان

 همچنان در زندان ستيز طيفعاالن مح: رانيا
jail-languish-environmentalists-https://www.hrw.org/news/2018/10/11/iran 

حقوق بشر امروز گفت هشت  بان دهيد

و  هيکه در ژانو یستيز طیفعال مح

تحت بازداشت  رانيدر ا ۲۴۰۳ ی هيفور

خودسرانه قرار گرفتند هشت ماه پس 

مشخص  یاز بازداشت و بدون اتهامات

. برند یهمچنان در بازداشت به سر م

آنها را  اي ديبا یرانيمقامات ا

وارد کنند و  یبه آنها اتهامات مشخص ايفورا  آزاد کنند 

 .بازداشت متداوم آنها ارائه کنند هیتوج یبرا یمدارک
 یاجتماع یها خانواده در شبکه یسپتامبر اعضا ۸۴روز  در

 طیاند که فعاالن مح به آنها گفته يیگفتند که مقامات قضا

 ۲۴ یرا از فهرست شانيوکال توانند یشده تنها م بازداشت ستيز

 ی شده از وکال انتخاب کنند که قوه ديیتأ شیز پنفره و ا

 .در ماه ژوئن منتشر کرده بود هيیقضا
حقوق بشر  بان دهيد ی انهیبخش خاورم ريمد تسون،يو یل سارا

 اش یدینقش کل شيدوباره در حال نما رانيا ی هيیقضا ی قوه»گفت 

 یو« .در عوض دفاع از عدالت است یدر دستگاه سرکوب حکومت

هشت ماه را در بازداشت  ستيز طیکه فعاالن مح نيبا ا»افزود 

به  یفریک یاتهام هنوزاند مقامات  از محاکمه گذرانده شیپ

 «.اند آنها وارد نکرده

https://www.hrw.org/news/2018/10/11/iran-environmentalists-languish-jail
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سازمان اطالعات سپاه پاسداران هومن  هيژانو ۲۱و  ۲۰ در

سام  ،یخالق نیرحسیام ،یانیب لوفرین ،یکاشان دهیجوکار، سپ

و مراد طاهباز را  ،یدامامیکاووس س ان،يريطاهر قد ،یرجب

با نام  یستيز طیآنها عضو گروه مح ی همه. بازداشت کرد

 ه،يفور ۰۸در . بودند «انیپارس راثیوحش م اتیح ی مؤسسه»

دادستان تهران،به خبرنگاران گفت که  ۱یآباد دولت یعباس جعفر

به  یستيز طیمح یها شده به استفاده از پروژه فعاالن بازداشت

متهم  شده یبند طبقه یاطالعات راهبرد یآور جمع ینوان پوشش براع

 .هستند
 یا شده یبند طبقه یافراد چه اطالعات راهبرد نيکه ا ستین مشخص

 ديگو یآنها م ی مؤسسه رايکنند، ز یآور جمع اند توانسته یرا م

 یو جانور یاهیگ ستيحفظ و حفاظت از ز ی نهیکه تنها در زم

در خطر انقراض،  یا گونه ،يیایآس یتایاز جمله چ رانيا

 ،یدامامیکاووس س ی دهخانوا ه،يفور ۰۴در . کند یم تیفعال

گزارش دادند که او در  ،يیکانادا-یرانياستاد دانشگاه ا

 رانيمقامات ا. درگذشته است ینامعلوم طيبازداشت در شرا

 یقیکرده است، اما تحق یخودکش یدامامیادعا کردند که س

 مياند و همسرش مر مرگ او انجام نداده ی درباره طرفانه یب

 .اند را از خروج از کشور بازداشته ینیممب
اعتماد گزارش داد که  زبان یفارس ی روزنامه هيفور ۲۱ در

از جمله عبدالرضا  گريد ستيز طیمقامات چهار فعال مح

وحش، را بازداشت  اتیح راثیاز گروه م یگريعضو د ه،يکوهپا

سه نفر . برد یهمچنان در بازداشت به سر م هيکوهپا. اند کرده

 .اند از زندان آزاد شده گريد
 ی که درباره ینگار روزنامه ،یدیماه مه، مژگان جمش ۳ در

 شیکرد که مقامات ب تيیتو دهد، یگزارش م یستيز طیمسائل مح

در استان را در شهر بندر لنگه  یمحل ستيز طیفعال مح ۰۴از 

دو منبع به . اند بازداشت کرده رانيهرمزگان در جنوب ا

نفر بعدا  آزاد  ۰۴کردند که هر  ديیحقوق بشر تأ بان دهيد

 .شدند
 یشواهد چیاند که آنها ه گفته رانيمقام ارشد دولت ا نيچند

 ۲۲در . اند نکرده دایشده پ فعاالن بازداشت یبر جاسوس یمبتن

 سيیر ،یکالنتر یسیگزارش داد که ع سنايا یماه مه خبرگزار

 یشيدر هما یسخنران انيدر جر ران،يا ستيز طیسازمان مح

متشکل از  یئتیگفته است که دولت ه یستيتنوع ز ی درباره

 جمهور سيیر یو معاون حقوق یاطالعات، کشور، و دادگستر یوزرا

 یسند چیکه ه اند دهیرس جهینت نيداده است و آنها به ا لیتشک

 یکالنتر. شده وجود ندارد جاسوس بودن فعاالن بازداشت یبرا
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 طیاعالم کرده است که فعاالن مح ئتیاضافه کرده بود که ه

 .آزاد شوند ديبا یستيز
اکتبر به  ۸داد نامش فاش نشود در روز  حیکه ترج یمنبع

که در دفتر دادستان کار  یحقوق بشر گفت که فرد بان دهيد

 ستيز طیتن از فعاالن مح چهار یها به خانواده کند یم

متهم « االرض یفساد ف»شده گفته است که آنها به  بازداشت

از  یکي. دارد یکه خطر اعدام را در پ یجد یاند؛ اتهام شده

گفت  رانيحقوق بشر ا نیاکتبر به کمپ ۳ها در  خانواده یوکال

اند اما او تصور  را آماده کرده  فرخواستیکه مقامات پنج ک

فساد »ها با  خانواده ديکه مقامات به غلط در حال تهد کند یم

از فهرست  يیها از سر ترس وکال هستند تا خانواده «االرض یف

 .انتخاب کنند دشدهيیتأ
که  ديگو یم رانيا ۲۴۰۰ یفریک یدادرس نيیقانون آ ۰۳ ی ماده

 هیعل ميشامل جرا ،یجد ميمتهم به جرا ی شده افراد بازداشت

در  ،یا و رسانه یاسیس ميو جرا ،یخارج اي یداخل تیامن

 یوکال نیخود را از ب لیوک ديبا یمقدمات قاتیتحق ی مرحله

فهرست . ندباشد، انتخاب کن هيیقضا ی مورد انتخاب قوه

وکالت افراد متهم  یمجاز برا یمنتشرشده در ماه ژوئن از وکال

 ايزن  لیوک چیدر استان تهران شامل ه یمل تیامن ميبه جرا

 .نبود یحقوق بشر لیوک
 نیتضم ديبا رانيا یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب ثاقیم طبق

منتخب خود  لیبه وک یفریکند که هر فرد مواجه با اتهامات ک

فورا  از  ديبا رشدهیهر فرد دستگ. داشته باشد یدسترس

از محاکمه  شیو بازداشت پ ابد،يخود اطالع  هیاتهامات عل

حق  شده بازداشتهر فرد . قاعده باشد کياستثنا و نه  کي ديبا

 .ازاد شود ايمحاکمه شود  یقابل قبول یزمان ی دارد در فاصله
هرکس به طور گسترده، » ران،يقانون مجازات ا ۲۳۲ ی ماده طبق

 تیامن هیعل ميافراد، جرا یجسمان تیتمام هیعل تيمرتکب جنا

 یاخالل در نظام اقتصاد ب،يکشور، نشر اکاذ یخارج اي یداخل

 یمفسد ف» انیدر م تواند یشود، م «بيکشور، احراق و تخر

احراز کند  دادگاهمحسوب و به اعدام محکوم شود اگر « االرض

 راديا ،یناامن جاديا ،یقصد اخالل گسترده در نظم عموم»که 

علم  ايو  عیفحشا در حد وس اياشاعه فساد  ايخسارت عمده و 

 نيا ریدر غ. داشته است« به مؤثر بودن اقدامات انجام شده

 .شش ماه تا پنج سال زندان باشد نیب تواند یصورت حکم م
کردن  دایپ یندارند که برا یازین رانيرهبران ا»گفت  تسونيو

 ی قوه زیانگ خود از رفتار نفرت هیعل یمنبع خشم جوشان اجتماع

فراتر بروند که صرفا  تالش  یزیآم با فعاالن مسالمت هيیقضا
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 یستيز طیمح یها کشور از جمله بحران یجد اریمشکالت بس کنند یم

 (7231مهر 73 –ديدبان حقوق بشر ) «.را کاهش دهند

 
در باب لزوم توجه به  يیرايا یمينامه سرگشاده گلرخ ابراه

 یعرب ليسه تيوضع
623-news.org/letters/a-https://www.hra 

محبوس  یدتیعق یزندان ،یعرب لیسه 

در زندان تهران بزرگ از بابت 

 یو هیکه در زندان عل یديپرونده جد

 ورماهيشهر ۸۰ خيمفتوح شده، در تار

دادگاه انقالب  ۲۲توسط شعبه  ۳۱

 یغیتبل تیتهران به اتهامات فعال

به  یاذهان عموم شينظام و تشو هیعل

 یو جزا دیسه سال حبس، سه سال تبع

ارسال  یو هیاتهامات عنوان شده عل ليدال .محکوم شد ینقد

زندان  هیتشب الخصوص یاز داخل زندان و عل یصوت یها ليفا

 یدتیعق یزندان نيا .بوده است« گاه شکنجه»تهران بزرگ به 

 یسال جار رماهیدر ت زین شتریمحبوس در زندان تهران بزرگ، پ

او و همسر  هیکه در دوران زندان بر عل یا از بابت پرونده

به  سه،یمق یتوسط قاض یحکم یسابقش مفتوح شده بود، ط

سال  ۲به مقدسات به تحمل  نینظام و توه هیعل غیاتهامات تبل

 . حبس محکوم شد
 یحکم یط زین یعرب یهمسر سابق آقا ،یمین نسترن نعیهمچن

به مقدسات و معاونت در  نیبه اتهام توه سه،یمق یتوسط قاض

 ۰۲از  یعرب لیسه .حبس محکوم شد میسال و ن کيجرم به تحمل 

 نيو تمام ا برد یدر بازداشت و زندان به سر م ۰۸۳۲آبان ماه 

 .محروم بوده است یمدت از مرخص
در  نيمحبوس در زندان او یکنشگر مدن ،يیرايا یمیگلرخ ابراه

سرگشاده  یا نامه یعرب یآقا یحکم صادره برا نيواکنش به ا

 یطيشرا نینوشته و گفته است که با رها نمودن افراد در چن

در قبال آنان مسئول بوده و با سکوتمان به ادامه روند 

دامن  لیقب نياز ا یاتيو تکرار جنا يیقضا ماریب ستمیس

 .میزن یم
 :کامل نامه متن
 .مرتکب شده باشد یآنکه جرم یکه در زندان است ب هاست سال»

خود  دهیمخالف عق دهیعق یشده که برا یستمیس یتوز نهیک ریاس

 کشد یبلکه مخالفان را به بند م ستینه تنها حق دفاع قائل ن

 لیسه .کند ینم غيدر زین یو جسم یشکنجه روح گونه چیو از ه

به  یتوام با کج فهم یشخص یها برداشت یکه ابتدا در پ یعرب

https://www.hra-news.org/letters/a-623
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اتهام اهانت به مقدسان وارد زندان شد، پس از گذراندن 

کانون  دنیو از هم پاش تیها حبس و اتمام دوران محکوم سال

 ؛یانسان ریو غ یاخالق ریغ یاعمال فشارها یکه در پ)خانواده 

 یبار در پ نیچندم یا، بر(انجام گرفت یجهت در هم شکستن و

 دیبه حبس دوباره و تحمل حبس در تبع ديجد یا پرونده لیتشک

از  یسخت و محروم نمودن و یطيشرا جاديپس از ا. محکوم شد

او به ناکجا آباد  دیدارند تا با تبع یمالقات دخترش، حاال سع

و غالمرضا  یمشابه ارژنگ داوود یطيو قرار دادن او در شرا

اذهان را به نبودنش عادت دهند و بگذارند به مرور در  یکلب

 .برود نیاز ب شانيها چال اهیس
 یها بارها اعتصاب غذا و ضرب و شتم یدر پ لیسالمت سه تیوضع

داشت  یجا دارد با گرام. مکرر در زندان نگران کننده است

مدنظر قرار  زینکته را ن نياعدام ا هیمبارزه عل یروز جهان

ها  اعدام بوده و با وجود تحمل مدت لیسه هیکه حکم اول میده

 نیشاهد از ب کنونفشار حکم اعدام، پس از شکستن حکم هم ا

مدت حبس و آزار  ديو تمد ديجد يیها یبردن او با پرونده ساز

 .میاو هست یمداوم برا یها و شکنجه
 ن،یاقدام به حذف فعال وهیش نيبه ا يیقضا ستمیس نکهيا

روزها و  نياگر چه روال کار ا کند، یمعترضان و مخالفان م

و با  ميریبگ یزنگ خطرها را جد نيا ديهاست اما با سال نيا

 یو جلب نظر نهادها ینیچن نيا طينسبت به شرا تیحساس جاديا

و  یاسیس نیعالف یکيزیحذف ف وهیش نيبه ا یالملل نیمسئول ب

در  یطيشرا نیبا رها نمودن افراد در چن. میده انيپا یدتیعق

 ستمیقبال آنان مسئول بوده و با سکوتمان به ادامه روند س

 .میزن یدامن م لیقب نياز ا یاتيو تکرار جنا يیقضا ماریب
 .«۳۱مهر  ن،يبند زنان زندان او/  يیرايا یمیابراه گلرخ

است، گلرخ  یگفتن زینامه ن نيا سندهيرابطه با نو در

به همراه  ۳۸سال  وريشهر ۰۱ خيدر تار يیرايا یمیابراه

بازداشت و دو روز در خانه امن سپاه  یهمسرش آرش صادق

-۲در بند  یروز سلول انفراد ۲۴و سپس بعد از تحمل  ینگهدار

. آزاد شد یتومان ونیلیم ۳۴ قهیوث عيالف سپاه با تود

بدون  ۳۱سوم آبان ماه سال  خيسپاه ثارهللا در تار امورانم

 یقاض. س بازداشت کردندحکم حب یجهت اجرا یکتب هياحضار

بود،  یتحت عمل جراح مارستانیکه در ب یرا درحال یو یصلوات

به مقدسات، اجتماع و  نیتوه“به اتهامات  یابیبه طور غ

ن حکم با يسال حبس محکوم کرد که ا ۲به ” نظام هیعل یتبان

شامل  یو بعد از مدت افتيسال کاهش  ۱به  ۰۸۰اعمال ماده 
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مهر 32 –هرانا ) .کرد دایپ لیتقل مینسال و  ۲عفو شده و به 

7231) 
 

در زندان  یدتيو عق یاسيس یزندان ۱۷ یادامه اعتصاب غذا

  هياروم
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=6627 

که از روز  یدتیو عق یاسیس انیاز زندان یتعداد خانواده

و  یاسیس انیمهر در اعتراض به ضرب و شتم زندان ۲٢گذشته 

و  یاسیس انیزندان یهمچنین عدم موافقت با درخواست مرخص

اعتصاب غذا کرده بودند، در  هیاروم یدر زندان مرکز یدتیعق

غذا  اعتصاب نيگفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان از ادامه ا

 .خبر دادند
محبوس  یدتیعقو  یاسیس یزندان ۱۰

 یزندان مرکز ۰۸و  ۰۲ یدر بندها

براي دومین روز متوالي در  هیاروم

اعتراض به ضرب و شتم چند تن از 

ماموران  یاز سو یاسیس انیزندان

جرائم خطرناک و  انیزندان و زندان

 یعدم موافقت با درخواست مرخص

 نيا یدتیو عق یاسیس انیزندان

 .برند یزندان در اعتصاب به سر م
مهرماه،  ۲۱هاي اين زندانیان، صبح  گفته برخي از خانواده به

و  یکمال حسن رمضان، احمد تموئ یها به نام یاسیس یزندان ۸

مهرماه مورد ضرب و شتم قرار  ۲۸که روز  یلیتورج اسماع

 نیمنتقل شده و مسئول هیاروم یقانون یگرفته بودند به پزشک

 ديکرده اند که آنها با ماعال انیزندان نيبه ا یقانون یپزشک

 .رندیقرار بگ نهيمورد معا یدگيد بیآس صیمتخصص تشخ یاز سو
به  هیاروم یها اداره کل زندان یبازرس نیگذشته مسئول روز

 تيمراجعه کرده و از ثبت شکا یاسیس انی، بند زندان۰۲بند 

ثبت  یها تيبر طبق شکا. اند ماجرا خبر داده نيهر دو طرف ا

جرائم خطرناک  انیاز ماموران زندان و زندان یشده، تعداد

هستند و  یاسیس انیتن از زندان ۸ یمتهم به ضرب و جرح عمد

را متهم به سر دادن  یاسیس انیاز زندان یتعداد زیماموران ن

 .اند شعارهايي با مضمون توهین به مقدسات کرده
در ادامه گفتگوي خود با  انیزندان نياز ا یتعداد خانواده

کردند که طبق روال گذشته به  دیقوق بشر كردستان تاکشبكه ح

ماموران زندان  ،یاسیس انیدنبال هر بار ضرب و شتم زندان

 انیزندان هیعل یساز وياعمال خود اقدام به سنار هیتوج یبرا

در  یاسیس انیزندان تيو در نتیجه هر بار شکا کنند یم یاسیس

http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=6627
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به ذکر است دو  الزم .شود یمختومه اعالم م جهینت یها ب دادگاه

و  یشيکامران درو یها به نام یاعتصاب گريد یاسیس یزندان

که با ضرب و شتم ماموران زندان مجروح شده  یاحمد دیحم

منتقل شده و تاکنون به داخل بند  یبودند به سلول انفراد

مهر 32 –سازمان حقوق بشر كردستان ) .اند بازگردانده نشده

7231) 
 

نگران کننده  تيخندان در واکنش به وضعنامه سرگشاده رضا 

 یثميفرهاد م
624-news.org/letters/a-https://www.hra/ 

محبوس در بند  یفعال مدن ،یثمیفرهاد م

مردادماه در  ۰۴ خياز تار نيزندان او ۳

اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان 

دست به اعتصاب غذا  یاریاخت لیوک یمعرف

مهرماه با  ۰زده بود روز چهارشنبه 

زندان  یبه بهدار لشیم خالفخشونت و بر

و قطع  نهیمنتقل شد که به موجب قرنط

 .با خارج از زندان شد یارتباط و
از  شیو ب نيدو تن از معلمان محبوس در زندان او تاکنون

حوزه نشر و  فروشان، فعاالن تن از پزشکان، کتاب ۰۰۴۴

سرشگاده  يیها در کشور با نگارش نامه یدانشگاه کردگان لیتحص

کرده و خواستار  یابراز نگران یفعال مدن نيا تینسبت به وضع

 .اند شده یو یفور یآزاد
 کشنبهيروز  زین نيمحبوس در زندان او یخندان، فعال مدن رضا

 یسرگشاده نسبت به انتقال اجبار یا مهرماه با نگارش نامه ۲۲

کار را  نيزندان اعتراض کرده و ا یبه بهدار یزندان نيا

 .خوانده است ”یرانسانیغ“و  ”یا رحرفهیغ“ یرفتار
 :کامل نامه رضا خندان متن
 و فعاالن حقوق بشر یگرام وطنان هم»
سخت و نگران کننده  یروز از اعالم اعتصاب غذا ۱۱از  شیب

به سه هفته است او را به  کينزد. گذرد یم یثمیدکتر فرهاد م

مسئوالن . اند زندان منتقل کرده یبه بهدار یزور از بند عموم

 یبهدار سيیر یو همکار یزندان ظاهرا به دستور دادستان

است و از نظر  یدرمان یمرکز بهداشت کيآنجا را که  ن،ياو

نظر وزارت بهداشت  ريز ديبا یو اصول اخالق پزشک یا حرفه

کرده و از  یتیبه بازداشتگاه امن ليکند، تبد تیعالف

 .کنند یاستفاده م یآن به عنوان سلول انفراد یها اتاق
 ریآنجا تحت تداب یها از اتاق یکيدر  یثمیفرهاد م اکنون هم

 یدر رفتار شود یگفته م. شود یم ینگهدار یتیامن ديشد

https://www.hra-news.org/letters/a-624/
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شده است بارها با انواع  فیاو را که به شدت ضع یرانسانیغ

 یو اعضا لیبدون حضور وک اش، یشخص لیم رغمیعل ليوسا

 .کنند یم قيخانواده، به تخت بسته و سپس سرم را به او تزر
بلکه وزارت  هيیمسئول قوه قضا یها مورد نه تنها مقام نيا در

جمهور به عنوان حافظ حقوق مردم  سيیبهداشت و درمان و شخص ر

از حقوق ملت قسم خورده است، مسئولند و  یپاسدار یکه برا

 لیکه برخالف م یپزشکان ايپزشک  نیهمچن. پاسخگو باشند ديبا

 یرا حت یهر دستور یرانسانیو غ یا رحرفهیغ یدر اقدام ماریب

 گردیمورد بازخواست و پ ديبا کنند یاجرا م یا خالف اخالق حرفه

 .رندیقرار گ
 یزیمخاطره آم تیدر وضع یگرياز هر زمان د شیب یثمیم فرهاد

مطمئن در خارج از زندان  یمارستانیبه ب عايسر دياست و با

 .ردیقرار گ یاعزام و تحت درمان فور
 .«نيزندان او ۰، بند ۳۱مهر  ۲۲/ خندان  رضا
است، رضا خندان، همسر  ینامه گفتن نيا سندهيرابطه با نو در

 ورماهيشهر ۰۸ خياست که در تار یزندان لیستوده، وک نينسر

 میخود بازداشت شده و در همان روز پس از تفه یدر منزل شخص

 قهیو صدور قرار وث نياو یدادسرا یبازپرس ۱اتهام در شعبه 

 .منتقل شد نيبه زندان او
شرکت در جلسه  یمهرماه برا ۰۸روز جمعه  یفعال مدن نيا

دادگاه انقالب در  ۰۱به اتهاماتش در شعبه  یدگیدادگاه رس

 نکهيا لیمهرماه به دادگاه احضار شد اما به دل ۰۰ خيتار

جلسه دادگاه بوده و  یروز قبل از برگزار کياحضار  خيتار

از  شده یهفته قبل احضار م کيحداقل از  ستيبا یطبق قانون م

مهر 32 –هرانا ) .کرده است یحضور در جلسه دادگاه خوددار

7231) 
 
 
 
 

 احكام زندان

 در دادگاه شازند یدادگستر ليوک ،یاتهام محمد نجف ميتفه
17440-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

و فعال حقوق  یدادگستر لیوک ،یمحمد نجف

 یمهرماه ط ۲۰بشر، که روز شنبه 

 یبه شعبه اول بازپرس یکتب یا هياحضار

و انقالب شازند احضار  یعموم یدادسرا

 ۰۸۳۱مهرماه  ۲۲ کشنبهيشده بود، روز 

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17440
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به اتهام نشر  گريد یا در پرونده دادگاهپس از حضور در 

 میو تفه یمورد بازپرس یاذهان عموم شيبه قصد تشو بياکاذ

 .اتهام قرار گرفت
 ۲۲ کشنبهيروز : خصوص گفت نيدر ا یادداشتي یط ینجف محمد

و انقالب شازند  یعموم یدادسرا یسمهرماه به شعبه اول بازپر

من مطرح شده  هیکه قبال  عل یجلسه اتهام نيدر ا. مراجعه کردم

 نیحس نیبا مادر رام داريبود پس از بازگشت از کردستان و د

 شيبه قصد تشو بياذبه نشر اک افتي رییامروز تغ ،یپناه

امر پس  نيو ا یمجاز یدر فضا تیفعال قياز طر یاذهان عموم

دو شازند قرار نظارت  یفریاز آن صورت گرفت که دادگاه ک

را  یمجاز یبنده در فضا تیبر عدم فعال یمبن یبازپرس يیقضا

 یها تیدر خصوص فعال نیهمچن رسد یبه نظر م. رد کرده است

مطرح باشد  ديجد یو اتهام ديجد هبنده پروند ریاخ ینوشتار

 .که بعدا  به آن خواهند پرداخت
به  یدر مردادماه سال جار ینجف یبه ذکر است که آقا الزم

 یهمراه ده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسر

دو  یفریدادگاه ک ۰۴۲در شهرستان شازند، توسط شعبه  ماه ید

به اتهامات اخالل در  یمحمدرضا عبدالله یقاض استياراک به ر

اذهان  شيصد تشوو انتشار مطالب کذب به ق یعموم شينظم و آسا

ضربه شالق محکوم شده بود  ۱۰و  یريسال حبس تعز ۸به  یعموم

آنها  دنظريصادره جلسه دادگاه تجد یکه پس از اعتراض به رأ

 دنظري، در شعبه اول دادگاه تجد۰۸۳۱مهرماه  ۰۰ خيدر تار

در خصوص اتهامات  یمحمد نجف پرونده .برگزار شد یاستان مرکز

 .است یدگیدر دادگاه انقالب اراک در حال رس زین یگريد
از  یکيجان باختن  ی نحوه ریگیاز جمله افراد پ ینجف یآقا

در خصوص  یپس از افشاگر یو. بود ۳۲ ماه ید عيمعترضان در وقا

که در اراک  ماه ید یابانیاز معترضان خ یکي یدریح دیفوت وح

اراک درگذشت، بازداشت  ۰۲ یبازداشت و در بازداشتگاه کالنتر

شده  یمدع رانيا یاسالم یحکومت جمهور يیقضا مسئوالن .شده بود

فروشنده مواد مخدر بوده و در  یدریح دیبودند که وح

 ینجف یزده است؛ آقا یاراک دست به خودکش یبازداشتگاه کالنتر

اقوام و دوستان  قيکه از طر یدانیم قاتیپس از انجام تحق

 فروش ستد کيکرده که او  انیمل آورده بود، ببه ع یدریح دیوح

 طينداشته و بر جسدش که در شرا یا نهیشیسوءپ گونه چیبوده و ه

 بیوجود نداشته و آس یاز خودکش ینشان دهيدفن گرد یتیامن

 .بوده است دایوضوح پ به سر او به ءیاز اصابت ش یناش
مردم تهران در مجلس،  ندهينما ،یبه ذکر است محمود صادق الزم

 یدادگستر لیوک کي یبرا «یساز پرونده»را به  یتیمراجع امن

 یصادق یمتهم کرده بود که بنا به اعالم آقا( یمحمد نجف)
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باخته در  نوجوان جان ،یدریح دیکرده است که وح« ثابت»

 –هرانا ) .است هنبود« موادفروش»اراک،  یبازداشتگاه کالنتر

 (7231مهر 32
 

شش شهروند را به  راحمديو بو هيلويکل استان کهگ دادستان

 محکوم کرد یسياتهام شعار نو
https://www.isna.ir/news/97072514284 

 ۰۳تا  ۳ تیاز محکوم راحمديو بو هيلویکل استان کهگ دادستان

و آتش زدن  یسيشش شهروند به اتهام شعار نو یسال حبس برا

 .خبر داد یحکومت یها اتیشخص یغیتبل یبنرها
شش شهروندان را  نيا راحمديو بو هيلویکل کهگ دادستان

 .وابسته به گروه نفاق عنوان کرده است

هواداران و اعضا  یبرا رانيا مياست که رژ ینفاق اصطالح 

 .کند یاستفاده م رانيخلق ا نيسازمان مجاهد
اقدام خرابکارانه  کيرا جرم و  یسيشعار نو یزارع غالمرضا

پس از  یاسالم ینظام جمهور نيمعاند»عنوان کرده است و گفته 

کرده  هیته لمیارتکاب جرم از اقدامات خرابکارانه، عکس و ف

 «.کردند یسرکردگان خود ارسال م یو برا
 یبرا ديجد یاطالعات یها وهیگروه و ش لیدادستان به تشک نيا

و  يیدستگاه قضا»شهروندان اشاره کرده است  یریسرکوب و دستگ

با رصد و گسترش چتر  ژه،يگروه و لیاداره کل استان با تشک

 نيا یارسال یها لمیعکس و ف ،یفن یها کیو اعمال تکن یاطالعات

 اتیعمل کيدر  اکرده و آنها ر هیگروه معاند را ته

 .«...کردند ریدستگ رانهیغافلگ
 ۳افراد به  نيا یروند قانون لیپس از تکم»در ادامه گفت  یو

 «.محکوم خواهند شد دیسال حبس و تبع ۰۳تا 
شش شهروند  نياز ا کينکرده است که هر  حيدادستان تصر نيا

 –خبرگزاري حكومتي ايسنا ) .به چند سال حبس محکوم شده اند

 (7231مهر 32
 

جهت تحمل ادامه  یسال؛ عبدالرضا قنبر ۷۱به  تيمحکوم شيافزا

 حبس بازداشت شد
17485-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

 ،یعبدالرضا قنبر ۳۱مهرماه  ۲۰روز شنبه 

شهر کرج  يیسابق زندان رجا یاسیس یزندان

 ۳بازداشت و به بند  یتیامن یروهایتوسط ن

 .منتقل شده است نيزندان او
 دیضمن تائ یقنبر یبه آقا کيمنبع نزد کي

 یآقا»: خبر به گزارشگر هرانا گفت نيا

https://www.isna.ir/news/97072514284
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17485
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 نياو یمهرماه پس از حضور در دادسرا ۲۰روز شنبه  یقنبر

منتقل  نيزندان او ۳تحمل ادامه حبس بازداشت و به بند  یبرا

در  ۳۲سال  ورماهيدر شهر یقنبر یحکم حبس آقا. شده است

 یقاض استيدادگاه انقالب به ر ۲۳مجدد توسط شعبه  یدگیرس

کرده  دایپ شيسال حبس افزا ۰۱سال حبس به  ۰۴از  سهیمق

 .«است
موسوم  عيچند روز پس از وقا یبه ذکر است عبدالرضا قنبر الزم

 کرد یم سيکه در آن تدر یا در مدرسه ۳۳سال  یبه عاشورا

توسط  ۳۳ماه  همنيدر  يیبازداشت و پس از حدود دو ماه بازجو

به اتهام  یصلوات یقاض استيدادگاه انقالب به ر ۰۱شعبه 

خلق به اعدام  نيبا سازمان مجاهد یهمکار قيمحاربه از طر

 .محکوم شد
کشور نقض شد و  یعال وانيپس از چهار سال در د یاعدام و حکم

سال حبس  ۰۱دادگاه انقالب به  کيتوسط شعبه  ۳۲در خردادماه 

سال حبس  ۰۴به  ديدر دادگاه تجد زیحکم ن نيا. محکوم شد

 .کرد دایکاهش پ
پس از تحمل  ۳۰اسفندماه  ۲۲ خيسپس در تار یمعلم زندان نيا

قانون مجازات  ۰۳۲حذف ماده  لیسال حبس به دل ۲از  شیب

بع و بالط یکه منجر به قبول اعاده دادرس ۱۱مصوب سال  یاسالم

 .زندان آزاد شد نيحکم او شده بود، از ا یاجرا قیتعل
مجدد پرونده حکم  یو بررس یبا قبول اعاده دادرس تاينها اما

سپس روز  یقنبر یآقا. کرد دایپ شيسال افزا ۰۱صادره به 

حکم  یاجرا یبه دادگاه انقالب احضار و برا یشنبه هفته جار

 .بازداشت شد
در حال  نيزندان او ۳هم اکنون در بند  یاسیس یزندان نيا

 (7231مهر 32 –هرانا ) .خود است تیمحکوم اميتحمل ا
 

 نقض حقوق پايه اي
معلمان در اعتراض به مشکالت  یروز تحصن سراسر دواز  یگزارش

 یصنف
17452-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra/ 

معلمان  یتحصن سراسر

که از روز گذشته به 

 یدنبال فراخوان قبل

 یهماهنگ یشورا

 یصنف یها تشکل

آغاز  رانيا انیفرهنگ

شده است، روز دوشنبه 

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17452/
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از جمله کرمان، لرستان،  رانيا یها از استان یاریدر بس

خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، 

 الم،يا ،یقم، مازندران، تهران، خراسان شمال ،زنجان

 راحمد،يو بو هيلویکهگ ،یغرب جانيآذربا ،یشرق جانيآذربا

تحصن در اعتراض به  نيا. افتيو هرمزگان ادامه  النیبوشهر، گ

شکل  یمعلمان زندان تیو وضع انیرهنگبودن حقوق ف نيیپا

دانشگاه  یدانشکده علوم اجتماع انيدانشجو نیهمچن .گرفته است

 انيآموزان در کرج، اهواز و قم و دانشجو دانش یتهران، برخ

با تحصن  زین يیدانشگاه عالمه طباطبا یدانشکده علوم اجتماع

 .کردند تيمعلمان حما یدرس از تحصن سراسر یها در کالس
آموزش  ست،یمعلم زندان ن یمانند جا يیها متحصن نوشته معلمان

معلم کالس درس  یشدن آموزش، جا يینه به کاال ،یبه زبان مادر

متحد و همدل و آگاه،  م،يا است، ما همه محمدرضا رمضانزاده

 یساز یکارآمد، عدم خصوص مهیخط فقر، ب یحقوق و دستمزد باال

 یها وعده ،یخدمات کشور تيريقانون مد املک یمدارس، اجرا

وفادار، به  اراني یا میما همه با هم هست ؟،یتا ک یتوخال

 یصنف نیفعال م،یمعترض انیبودن حقوق و دستمزد فرهنگ نيیپا

در  یعدالت یو ب یو نابرابر ضیرفع تبع د،یمعلمان را آزاد کن

معلمان  یاجتماع انها و بازگشت ش ارگان گريحقوق معلمان با د

 .در دست داشتند ...و انیو فرهنگ
 یهماهنگ یاست محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورا یگفتن

تحصن معلمان در  انيکه روز گذشته در جر رانيا یصنف یها تشکل

دست به اعتصاب  زیبجنورد بازداشت شده و پس از بازداشت ن

غذا زده است، کماکان در بازداشت بوده و از اتهامات مطروحه 

 .ستیدر دست ن یاطالع یو هیعل
با  رانيا انیفرهنگ یصنف یها تشکل یهماهنگ یگذشته شورا هفته

ضمن انتقاد از عملکرد وزارت آموزش و پرورش،  یا هیانیصدور ب

بودن حقوق و دستمزد معلمان اعتراض کرد و از  نيینسبت به پا

 ۲۸و دوشنبه  ۲۲ کشنبهي یکشور خواست تا روزها انیفرهنگ

حضور در کالس درس  زتحصن کرده و ا مهرماه در دفتر مدارس

تحصن را  ليآموزان، دال دانش یساز با آگاه ندينما یخوددار

 .ندينما نییآنها تب یبرا
 نيدر ا انیفرهنگ یها از خواسته گريد یکيبه ذکر است  الزم

 ،یبیهمچون محمد حب یمعلمان دربند یآزاد یتحصن سراسر

مهر 32 –هرانا ) .است یلنگرود یمحمود بهشت ی وعبد لیاسماع

7231) 
 

در تهران  رانيا یجبهه مل یمرکز یجلسه شورا یاز برگزار

 شد یريجلوگ
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که قرار بود روز دوشنبه  رانيا یجبهه مل یمرکز یجلسه شورا

 ،یتیامن یروهایمکرر ن یها مهرماه پس از سه سال ممانعت ۲۸

منبع  کي .از اعضاء برگزار شود، مجددا لغو شد یکيدر منزل 

به بازداشت  ديبا اخطار و تهد یتیماموران امن»: مطلع گفت

 یجبهه مل یمرکز یجلسه شورا لیبار از تشک نیچندم یبرا

 .«ندکرد یریجلوگ رانيا
جلسه  نيقرار بود در ا»: منبع در ادامه گفته است نيا

 یشورا سیسازمان و انتخاب رئ نيا یانتخابات درون گروه

 .«برومند انجام شود بياد یپس از درگذشت آقا یمرکز
 یدر اجرا یاديز یها تيکه همواره با محدود رانيا یمل جبهه

در سال گذشته  زین شتریرو بوده است، پ خود روبه یها تیفعال

 .جلسات آن ممانعت به عمل آمده بود یاز برگزار
 رانيفعال در ا یگرا یمل یاسیسازمان س کي رانيا یمل جبهه

 (7231مهر 32 –هرانا ) .شد سیتاس ۰۸۲۳است که در سال 
 
 
 
 
 

شرق و شهروند به اتهام انتشار گزارش ی برا فرخواستيصدور ک

 «یجنس سميتور»
http://www.mizanonline.com/fa/news/460502 

tourism/29548314.html-sex-on-report-over-indicted-papers-daily-two-https://www.radiofarda.com/a/iran 
تهران روز چهارشنبه از  دادستان

 رانيمد یبرا فرخواستیصدور ک

شرق و شهروند  یها مسئول روزنامه

درباره  يیها انتشار گزارش لیبه دل

به زوار  «یارائه خدمات جنس»

در مشهد و منطقه اروند خبر  یعراق

 .داد
و بعد از آن  نيال خبرآن تيسا وب

خدمات »شهروند و شرق در تابستان درباره ارائه  یها روزنامه

 يیها در شهر مشهد و منطقه اروند گزارش یبه زوار عراق «یجنس

 .شد بيمسئول تکذ یها از مقام یشمار یداده بودند که از سو
 یو هجوم شهروندان عراق حال کاهش قابل توجه ارزش  لار نيا با

شدن  یو خال رانيدر ا یمناطق مرز یاز بازارها یبه شمار

را  يیانتقادها گريمردم منطقه، بار د حتاجيآنها از ما

 .کرد رانيدر ا ها یمتوجه رفتار عراق

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17455
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 هیدر حاش یآباد دولت یعباس جعفر ن،يآنال  زانیگزارش م به

 یها شهرستان یها تهران و دادستان ینشست با معاونان دادسرا

« افکن اختالف» یها دو روزنامه به عنوان رسانه نيتابعه از ا

 .نام برد
 یتعداد یدادستان»ها،  گزارش نيپس از انتشار ا ،یگفته و به

ها را احضار کرده و تذکر داد و روز  و روزنامه ها تياز سا

مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار  رانيشته مدگذ

اتهام شدند و  میرا اعالم کرده بودند، احضار و تفه هیاول

 .«آنها صادر شده است فرخواستیک
ارائه نکرده و  نهیزم نيدر ا یشتریب اتیجزئ يیمقام قضا نيا

دو روزنامه  نيا هیعل فرخواستیک یبه طور مشخص به محتوا

ها  حال از همه رسانه نیدر ع یآباد دولت .نکرده است یا اشاره

و مصالح کشور،  ها استیس»خواست در انتشار اخبار مربوط به 

توجه داشته باشند و « وزارت ارشاد یها به مصوبات و ابالغ

تحت »نکنند،  تيرا رعا« خطوط قرمز»ها  افزود اگر رسانه

 .رندیگ یقرار م «بیتعق
 هیقوه قضائ یسخنگو ،یا محسن اژه نیغالمحس زین یاز و شیپ

 تينهاد روزنامه شرق، سا نيگفته بود که ا ،یاسالم یجمهور

را به خاطر  گريد یها روزنامه یتابناک، و برخ یخبر

قرار  يیقضا بیو عراق تحت تعق رانيا انیم «یافکن اختالف»

 .داده است
 یاز زائران عراق یها درباره سفر گروه از انتشار گزارش پس

 رانيا هیقوه قضائ سیرئ ،یخدمات جنس افتيمشهد با هدف دربه 

 نيکه ا يیها رسانه هیعل یکرده بود که دادستان ديتهد زین

 .اعالم جرم خواهد کرد ،«کنند یبرجسته م»موضوع را 
تفرقه  جاديا یدر پ» کايشده بود که آمر یمدع یجانيالر صادق

با  ديو دادستان تهران با« و عراق است رانيمردم ا انیم

و به زوار  کنند یموضوع را برجسته م نيکه ا يیها رسانه»

 .برخورد کند «دهند یم میامام رضا تعم یعراق
 یها درباره سفر گروه گزارش رانيوزارت کشور ا زیاز آن ن پس

خدمات  افتيبه مشهد و خوزستان با هدف در یاز زائران عراق

کرد و  بيرا تکذ «یرانيسوء استفاده از زنان ا»و  یجنس

 نيبا منتشر کنندگان ا «يیبرخورد قاطع قضا»خواستار 

 .ها شده بود گزارش
از  يیها تيبا اشاره به محدود یمجاز یاز کاربران فضا یبرخ

چون مشهد به  يیاند که شهرها اعالم کرده رانيجمله حجاب در ا

 .شده است ليتبد «یسالما یايپاتا»و  «سميسکس تور»مرکز 

 (7231مهر 32 –خبرگزاري حكومتي میزان، راديو فردا )
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 یدر اماکن عموم یاحضار مجدد و ممانعت از حضور پرستو صالح
17473-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

 ونيزيو تلو نمایس گريباز ،یپرستو صالح

مجددا احضار و  حات،یتوض یا جهت پاره

 .شد يیبازجو
خبر  نيا يیدئويبا انتشار و یصالح پرستو

پس از احضار اول »: را اعالم کرده و گفت

مهرماه  ۰۴ خيمن در مردادماه، در تار

از  یا دوستان مجددا من را جهت پاره

 یخواجه عبدهللا انصار ابانیدر خ حاتیتوض

جلسه اطالع  نيخندان احضار کردند که قرار بود ا دیس یحوال

و به  یتیامن ليبه دال ریچند وقت اخ راما د. نشود یرسان

که مردم  یو اماکن ها هیاز حضور من در افتتاح یدر پ یصورت پ

 .«شود یم یریحضور دارند جلوگ
 یتیمن چه خطر امن»: خود افزود یها صحبت انيدر پا یو

چگونه  ،من حرف نزنم ،نکنم ین بازم. داشته باشم توانم یم

 .«کنم یچگونه زندگ. اورمیخرج خود را درب
مردادماه  ۲۳ خيدر تار یاست، پرستو صالح یادآوريبه  الزم

قوه  یریگیدر واحد نظارت و پ یبه دنبال احضار تلفن زین

 یها صحبت يیاحضار و بازجو نيا لیدل. شد يیبازجو هيیقضا

 .نسبت به اوضاع کشور عنوان شد یو یانتقاد
بوده  نستاگرامشيصفحه ا یها احضارش پست لیدل یگفته و به

 یبه بحث درباره موارد ریچند ماه اخ یط یخانم صالح. است

تجاوز  ،یآزار کودک ،یاسیس انیدالر، زندان متیمانند اختالس، ق

 (7231مهر 32 –هرانا ) .خزر پرداخته است یايو قرارداد در
 
 
 
 
 
 
 

 نقض حقوق اقليت هاي مذهبي و قومي
 انييو آزار بها یريدستگ: رانيا

bahais-harassment-arrests-https://www.hrw.org/news/2018/10/16/iran 

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17473
https://www.hrw.org/news/2018/10/16/iran-arrests-harassment-bahais
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حقوق بشر امروز گفت  بان دهيد

در دو  رانيا یمقامات اطالعات

آشکار  یماه گذشته بدون اتهام

 يیبها ینيد تیاقل یریبه دستگ

 یها در ماه. اند کشور افزوده

 نيا ۲۴۰۳اوت و سپتامبر 

شهروند  ۲۴از  شیب روهاین

 یعضو شورا نیو همچن يیبها

همکارش  ی را که به گفته یشهر

 .اند کرده ریکرده بود دستگ تيحما رشدگانیگاز دست

که چهار  شود یم رازینفر در شهر ش ۰۲شامل  رشدهیدستگ افراد

نفر از آنها در بازداشتگاه وزارت اطالعات در بازداشت به سر 

 . برند یم
گزارش داد که از  رانيحقوق بشر در ا نیسپتامبر کمپ ۲۱در 

را در  گريد يیبها ازدهيسپتامبر مقامات  ۲۸اوت تا  ۲۸

 رازیاشتگاه شو به بازد ریاصفهان و کرج دستگ یها استان

حقوق بشر صحبت کرد از  بان دهيکه با د یمنبع. اند منتقل کرده

مقامات . نداشت یشدگان اطالع اتهامات وارده بر بازداشت

 نيرا بعد از ا راز،یشهر ش یعضو شورا ،یحاجت یمهد نیهمچن

روز  ۰۴ یبرا هاست يیبها یآزاد یکه او گفت در تالش برا

 .بازداشت کردند
حقوق بشر  بان دهيد ی انهیبخش خاورم ريمعاون مد ج،یپ کليما

 یحیتوض چیه ی ماه بدون ارائه کيدر  یریدستگ ۲۴از  شیب»گفت 

 ی با چه حد عدم تساهل با جامعه یاسالم یجمهور دهد ینشان م

مقامات کارزار » افزود  یو« .کند یبرخورد م رانيا يیبها

مقام  یوقت برند یهم م شتریخود را پ یها تيو آزار و اذ ديتهد

با  یکه جرئت اعالم همبستگ کنند یرا بازداشت م یمنتخب

 «.را داشته است اش يیهموطنان بها
در  ینيد یتیرا به عنوان اقل انيیبها رانيا یاساس قانون

را  انيیمقامات به شکل مداوم بها. شناسد ینم تیبه رسم رانيا

قرار  و بازداشت تيتحت آزار و اذ دشانيصرفا  به خاطر عقا

 بيآنها را تخر یها و ضمنا  به شکل مداوم گورستان دهند، یم

در دانشگاه  يیبها انيوآنها ضمنا  از ثبت نام دانشج. کنند یم

را اخراج  نيد نيو باورمندان به ا آورند یممانعت به عمل م

 .کنند یم
 بان دهيداد ناشناس بماند به د حیکه ترج یاکتبر، منبع ۰۴ در

بازماندگان،  دينو ،یحقوق بشر گفت که مقامات بهاره قادر

و  قت،یسودابه حق زاده، عیاحسان محبوب راه وفا، الهه سم

 نيا. اند کرده ریاوت دستگ ۲۱و  ۲۰را در  انينورا پورمراد



 

9017 مهر 03  

درنا  ،یبیمحبوب حب ،یمنبع گفت مقامات کورش روحان

 یاريو پژمان شهر ان،یثاقینگار م ،یلیهومن اسماع ،یلیاسماع

 .کردند ریاوت دستگ ۰۱را در 
و  ،یریرا در روز دستگ یلیو درنا اسماع انیثاقیم مقامات

زاده  عیو سم ان،يپورمراد قت،یحق ،یبیحب ،یاريشهر ،یروحان

 .را به شکل مشروط تا زمان محاکمه آزاد کردند
 ۲۸اوت تا  ۲۸ نیب ی حقوق بشر گفت مقامات در فاصله نیکمپ

 الدیبلبالن، م نیافش ،یروحان دهیسپ ،ینيسپتامبر بهاره ز

را در شهر  یدیفرهنگ صهبا، و فوژان رش نه،يدردان، انوشه را

 انوشیک ،یمعنو مانیبهارستان در استان اصفهان و پ

پاکرو را در شهر کرج در  لهیغفارمنش، و جم ميزاده، مر سلمان

 .کردند ریاستان البرز دستگ
به  راز،یشهر ش یعضو شورا ،یمیسپتامبر قاسم مق ۲۱ در

شهر  یشورا گريعضو د ،یگفت مقامات حاجت رنايا یخبرگزار

شورا است  نيا یحقوق شهروند ونیسیعضو کم نیکه همچن رازیش

 .اند کرده ریدستگ «انيیاز بها تيبه خاطر حما»را 
ده روز گذشته را »کرده بود که  تيیسپتامبر تو ۲۱در  یحاجت

بازداشت شده آزاد  يیزده ام تا دو دوست بها یبه هر در

که  ینسل ما موظف است مادام.ام دهینرس جهیگردند و به نت

 هياصالح رو یاست در تالش برا ستادهيا یمقابل دشمنان خارج

را به خطر  یکه عدالت اجتماع یامور ريو سا يیقضا یها

 «.انداخته کم نگذارد
استان  یکل دادگستر سيیمهر، ر یالقاص یسپتامبر عل ۸۴ در

 کياز  تيحما»از  ریمهر گفت که به غ یفارس، به خبرگزار

مواجه است اما  زین یگريبا اتهامات د یحاجت« فرقه ضاله

را آزاد  یاکتبر حاجت ۱مقامات در . ارائه نکرد یاتيیجز

 .کردند
 یابراز نگران یحاجت یریاز دستگ رانيمجلس ا ی ندهينما نيچند

. کردند و گفتند او در حال دفاع از حقوق شهروندان بوده است

 ی استان فارس نامه ندگانياکتبر مجمع نما ۸اما در 

منتشر کردند و از مقامات خواستند همزمان با  یا سرگشاده

توطئه » ی اجازه تيیبها« ضاله ی فرقه»به  یحقوق شهروند تيرعا

 .ندهند« و جوالن
 یدانشجو ۱۰نام  ريوا رانيا یخبر تيسا سپتامبر وب ۰۳ در

را منتشر کرد که مقامات پس از شرکت آنها در کنکور  يیبها

از ثبت نامشان در دانشگاه ممانعت  ۲۴۰۳ یلیسال تحص یورود

 ی مصوبه کيظاهرا  به  یآشکار ضیتبع نیچن ی شهير. کرده بودند

که در آن  گردد یبرم یانقالب فرهنگ یعال یشورا ۰۳۳۰سال 

 یاز نهادها يیبها انيمقامات را ملزم به اخراج دانشجو
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 میتنظ تیاست که مسئول یشورا نهاد نيا. کند یم یآموزش عال

 .را به عهده دارد یآموزش یها استیس
به آن  رانيکه ا ،یو مدن یاسیحقوق س یالملل نیب ثاقیم طبق

 اي نيد رشيپذ ايداشتن  یآزاد»شامل  نيد یاست، آزاد وستهیپ

 گرانيجماعت با د اي یبه شکل فرد یباور منتخب فرد، و آزاد

باور به شکل  اي نيد شينما یبرا یخصوص اي یعموم ی در عرصه

.  شود یم« آموزش آن و ،یاعمال مذهب ها، نيیآ یعبادت، اجرا

 شود یم ریکه دستگ یهر کس» ثاقیم نيطبق ا بیترت نیبه هم

خود مطلع شود و  یریدستگ لياز دال یریدر زمان دستگ ديبا

 «.اتهامات وارده به او فورا  به اطالعش رسانده شود
 یها و سازمان هيیقضا ی در طول چهار دهه، قوه»گفت  جیپ

را نقض  رانيا يیبها ی حقوق جامعه نيتر یادیبن رانيا یتیامن

 ديبا اش نهیو کاب یروحان جمهور سيیر»او افزود « .اند کرده

را متوقف کنند و به  ها يیدر آزار بها تیتظاهر به عدم مسئول

مهر 32 –ديدبان حقوق بشر ) «.ببخشند انينقض حقوق پا نيا

7231) 
 
 زياز کار ن زديساکن  ليمحروم از تحص يیشهروند بها کي

 اخراج شد
17460-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

به  زديساکن  يیشهروند بها کي، ۰۸۳۱مهرماه  ۰۴ خيدر تار

با  یبودن از ادامه همکار يیبها لیبه دل یسحر روحان  نام

 .محل کار خود محروم و از کار اخراج شد  شرکت
از  یکي ،یسحر روحان: رابطه گفت نيمنبع مطلع در ا کي

بودن و  يیبها لیشرکت سامسونگ، به دل غاتیبخش تبل نیمسئول

  شرکت نيا ريبه مد زديشهر  یتیبا دستور و فشار مقامات امن

سال در شرکت  کياز  شیب یو. کار اخراج شد نياز ا یخصوص

 نيشرکت از بهتر رانيبوده و به گفته مد تیمذکور مشغول فعال

 .شرکت بوده است نيا یروهاین
 ۳۲در سال  زین شتریپ یخانم روحان: افزود نیمنبع همچن نيا

فرهنگ و  یکاربرد یوارد دانشگاه علم یخبر یدر رشته عکاس

در اواسط ترم چهار پس از  ۳۳شده و در سال  زديهنر شهر 

دانشگاه  نيبودن از ا يیبها لیترم به دل هيپرداخت کامل شهر

 .اخراج شده بود
از اخراج سه  یهرانا در گزارش زین یمردادماه سال جار در

 ن،یب صهباء حق یها به نام رازیاز کار در ش يیشهروند بها

 نياخراج ا. خبر داده بود یگشتاسب امیو پ نيیآ نیبه رایسم

در  یتیاز محل کارشان با دستور مقامات امن يیشهروندان بها

بر  یمبن یخصوص یها عامل شرکت رانيو اعمال فشار بر مد رازیش

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17460
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ها انجام  شرکت نيبا ا یادامه همکاراز  يیبها نیاخراج شاغل

 .شده بود
 ۱۱ادارات بعد از انفالب  یپاکساز انيدر جر رانيا انيیبها

 یها اخراج شدند و در دوره یاز محل کار خود در ادارات دولت

از سمت حکومت  یاقتصاد یتحت فشارها گريمختلف به طرق د

قرار گرفتند که مصادره اموال، اخراج از ادارات و  رانيا

موارد بوده  نيو پلمب محل کسب از جمله ا یخصوص یها شرکت

 (7231مهر 32 –هرانا ) .است
 

 بازداشت شده در کرج يیشمار شهروندان بها شيافزا
17469-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

ساکن کرج به  يی، دو شهروند بها۰۸۳۱مهرماه  ۲۰شنبه  سه 

منازل  شیو الهام سلمانزاده پس از تفت یپروان معنو یها نام

شهر  نيا یتیامن یروهایها توسط ن و کتاب یو ضبط لوازم شخص

 .اند هبازداشت شد
شمار شهروندان  يیدو شهروند بها نياحتساب بازداشت ا با

 ۳تاکنون به  ورماهيبازداشت شده در کرج از اواخر شهر يیبها

 .است دهیتن رس
: خصوص گفت نيمنبع مطلع در ا کي

در کرج به  یمعنو یآقا»

ماموران . مشغولند یدار گلخانه

رفته و  شانيابتدا به محل کار ا

 شانيمحل کار همراه ا شیپس از تفت

 شیبه منزل رفتند و پس از تفت

را  شانيا ،یشخص ليمنزل و ضبط وسا

ماموران . اند با خود برده زین

منزل خانم الهام  بههمزمان 

منزلشان  شیبعد از تفت بیترت نیرفته و به هم زیسلمانزاده ن

 .«اند با خود برده زیرا ن یو
از بازداشت  یسوم و چهارم مهرماه سال جار یروزها یط هرانا

خوشنام و  هومنيها نام  شهر به نيدر ا گريد يیو شهروند بهاد

در دو گزارش از  زین ورماهيشهر ۲۱ خيو در تار یشبان امیپ

 مانیپ یها در کرج به نام گريد يیشهروند بها ۰بازداشت 

 انوشیو ک( نیمحمدحس)پاکرو  لهیغفارمنش، جم ميمر ،یمعنو

 .خبر داده بود نيسلمانزاده و انتقال آنها به زندان او
مختلف کشور با  یدر شهرها يیماه گذشته شهروندان بها کي یط

روبرو  رانيا يیقضا-یتیامن ینهادها یفشار از سو شيافزا

 (7231مهر 32 –هرانا ) .اند شده

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-17469
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 خشونت عليه زنان
 افتيسال کاهش  ۷۱ ريدختران و زنان به ز اديسن اعت 

girls-women-iranian-15-under-age-addiction-news/5529-women-iran.org/iran-https://women.ncr 

آن چنان  رانيدختران و زنان در ا انیدر م ادیاعت یصعود رشد

را وادار به اعتراف  یباال گرفته است که کارگزاران حکومت

عامل مؤسسه مطالعات و  ريمنش، مد یاکرم مصور. کرده است

دختران و زنان به  ادیزنان، اذعان کرد که سناعت قاتیتحق

 .است افتهيسال کاهش  ۰۱ ريز
مهر در مورد دختران و زنان معتاد در  ۲۸منش روز  یمصور

 ريز یسال و حت ۰۳تا  ۰۱ یبه رده سن ادیسن اعت«  ،گفت رانيا

کرده که  ریدرگ زیو دختران و زنان را ن افتهيسال کاهش  ۰۱

 «.نگران کننده است اریمسئله بس نيا
 بیآس نيبزرگتر»شمرد و گفت،  ادیرا اعت بیآس نيمهمتر یو

 یاست و دختران و زنان را شامل م ادیدر کشور اعت یاجتماع

 یرسم تيسا)« .فاجعه وارد مدارس هم شده است نيشود و ا

 (۰۸۳۱مهر  ۲۸ -رنايا
 نیدر ب ادیفاجعه اعت تیواقع تیاعتراف البته تمام نيا

شهیندخت مالوردي،  ش،یسه سال پ. ستین رانيدختران و زنان ا

 م،يرژ یجمهور استيمعاون امور زنان و خانواده در نهاد ر

سال  72دختران به  ادیدر حال حاضر سن اعت»اعالم کرده بود که 

 (۰۸۳۰ وريشهر۰۸ – سنايا یحکومت یخبرگزار)« .است دهیرس
در کشور و باال  یاقتصاد تیتر شدن وضع میتوجه به وخ با

 یاقشار ب انیدر م ادیدر جامعه، اعت یکاریگرفتن بحران ب

خانواده را هم  دامان کودکان یکرده و حت دایبضاعت گسترش پ

شده  دهیسال کش۰۱ ريبه ز ادیاعت نکهيلذا اعالم ا. گرفته است

 تیاز حاکم یناش دموجو اتیواقع یاست جهت اختفا یتالش شتریب

 .یتا شفاف ساز انيسرکوبگرانه مال
زهرا شجاعي، دبیرکل مجمع زنان به اصطالح  ن،ياز ا شیپ

آسیب هاي . فقر، زنانه شده است»: طلب،گفته بود اصالح

اجتماعي، خودکشي، فرار دختران از خانه، اعتیاد و افزايش 

آمار زنان زنداني، اين ها مجموع مسائلي است که با آن 

 (۳۱خرداد  ۸۴ –دوستان  یحکومت تيسا)« .مواجه هستیم
 ۰بر  یمبن ميتوسط عوامل رژ یاعالم شده قبل اساس آمار بر

دختران  ادیمعتاد در کل کشور در حال حاضر آمار اعت ونیلیم

درصد آمار کل معتادان است و نشان  ۰۳حدود  رانيو زنان در ا

مهر 32 –كمیسیون زنان ) .دارد یتکان دهنده ا شياز افزا

7231) 

https://women.ncr-iran.org/iran-women-news/5529-addiction-age-under-15-iranian-women-girls
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حضور زنان در « گناه بودن»درباره  رانياظهارات دادستان ا

 ورزشگاه
-Play-Men-Watch-To-Women-For-Sin-A-Its-Says-Prosecutor-https://www.radiofarda.com/a/Iran

er/29550380.htmlSocc 
که از حضور  رانيدادستان کل ا ،یمحمدجعفر منتظر یها گفته 

 یاقدام نیمحدود زنان در ورزشگاه انتقاد کرده و چن اریبس

رو  روبه یا گسترده یها خوانده بود با واکنش« ارتکاب گناه»را 

از فعاالن  یشمار ،یاجتماع یها شده و عالوه بر کاربران شبکه

و  مایصدا و س نیشیپ سیئمجلس، ر سیرئ بياز جمله نا ،یاسیس

اظهارات  نياز ا زین رانيکاران ا از محافظه گريچند تن د

 .اند انتقاد کرده
مهر، با انتقاد از  ۲۱روز چهارشنبه،  یمنتظر محمدجعفر

محدود زنان در ورزشگاه  اریکه اجازه حضور بس یورزش رانيمد

و  رود یبه ورزشگاه م یخانم یوقت»: را داده بودند گفت یآزاد

شود،  یمواجه م انيعر مهیو ن یکه با لباس ورزش یبا مردان

 .«افتد یگناه اتفاق م
https://www.isna.ir/news/97072514201 

hrnews.com/news/4432863https://www.me 

 نیهمچن گفت یسخن م نيدر قزو یکه در مراسم رانيا دادستان

 يیبرخورد قضا» ابديها ادامه  حرکت نيکرد که اگر ا ديتهد

فوتبال  میدو ت نیب یمسابقه تدارکات انيجر در .«داشت میخواه

برگزار  یشنبه در ورزشگاه آزاد که شامگاه سه یویو بول رانيا

از  یمحدود اریبه شمار بس فا،یف ديتهد لیشد، ظاهرا به دل

اجازه داده شد که در  ینشينفر، به طور گز کصديزنان، حدود 

 .ابنديورزشگاه حضور 
 ادي« بانوان خاص»گروه به عنوان  نياز ا یداخل یها رسانه

 با .شد یفوتبال م کنانيکردند که شامل همسران و خانواده باز

مسابقه  دنيد یاز زنان که شخصا  برا یاز ورود شمارحال  نيا

 .شد یریرفته بودند جلوگ
 ،یمانند شنا، کشت یالبته حضور زنان در مسابقات یمطهر یعل

دانسته  «یاشکال شرع یدارا»مردان را  بالیبسکتبال و وال

درباره مسابقات  رانيحال با نظر دادستان ا نیاما در ع

 نيمطابق ا رسد یبه نظر م»: فوتبال مخالفت کرده و گفته است

  .«وجود داشته باشد یاشکال شرع ديمالک نبا
 یفکر یها و خاستگاه ها دگاهي، با د یاجتماع یها شبکه کاربران

شدت انتقاد کردند و به  متفاوت، از اظهارات دادستان به

 هیعل ها ضیدادستان، تبع «یرحقوقیغ اتیادب» لیاز قب یموارد

https://www.radiofarda.com/a/Iran-Prosecutor-Says-Its-A-Sin-For-Women-To-Watch-Men-Play-Soccer/29550380.html
https://www.radiofarda.com/a/Iran-Prosecutor-Says-Its-A-Sin-For-Women-To-Watch-Men-Play-Soccer/29550380.html
https://www.isna.ir/news/97072514201
https://www.mehrnews.com/news/4432863
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... اسالم درباره زنان و یها دگاهيزنان، نسبت سخنان او با د

 .پرداختند
 ،یویو بول رانيفوتبال ا یمل میدو ت نیب یتدارکات مسابقه

 ینشياز زنان، به طور گز یمحدود اریکه در آن به شمار بس

دو  جهیشنبه با نت اجازه حضور در ورزشگاه داده شد شامگاه سه

مهر 32 –راديو فردا )  .برگزار شد رانيا میبه سود ت کير ب

7231) 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


