


 
 
 

 
 

 رداین مواز ه خالصه اي اب مواجه بودیم. در این گزارش توجه شما را در ایران نقض حقوق بشر  از بیشماری مواردبا در ماه اوت 
 جلب كنیم. 

زندان  4ندب12سالن  این ماه انتقال بیرحمانه و تحقیر آمیز زندانیان سیاسي پرونده های نقض حقوق بشر دراصلي ترین از 
 دامه دارد.اكه كماكان  منجر شدتن از زندانیان  20این بند بود كه به اعتصاب غذاي بیش از  10سالن گوهردشت به 

اعدام در مال عام  4 در این میان. مورد رسیده است 55به حداقل در ماه اوت مانتیورنیگ حقوق بشر  اعدامهای ثبت شده توسطآمار 
نفره صورت گرفته است. در این میان  7و  11ت دست جمعي در دسته هاي به صور هااعدام نوبت از این ۲صورت گرفته است و 

توجه اعدام یك جوان به نام علیرضا تاجیك اجرای حکم 
 . جوامع حقوق بشری را به خود جلب کرد

توسط قتل خود سرانه مورد  ۲0در ماه اوت حداقل 
شلیك به  از جملهصورت گرفته است. نیروهای حکومتی 

هاي مرزباني و حمله شهرداري به كولبران توسط نیرو
یکی از آنها بر اثر شدت ضربات وارده دستفروشان و قتل 

  در قم.
به اقلیتهاي دلیل  شلیك خودسرانه و بيهمچنین 

یك جوان  که در یک مورد باعث كشته شدن مذهبي
 . گردیداهل سنت 

 
 
 
 

 
 
ر واقعي اعدامها بسا شماحالي كه در مورد میرسد 55یش از در ایران به بتوسط مانیتورینگ حقوق بشر مار ثبت شده اعدامها آ

 عدام به سلول انفرادي منتقلابسیاري از افرادي كه براي در این ماه  .بیشتر است و این آمار اعدامهاي مخفیانه را شامل نمي شود
ر میان دكه  یفتادم تأخیره مین بار بود كه براي اجراي حكم برده میشدند اما حكمشان در آخرین لحظات ب4میشدند دست كم 

به براي چهارمین بار یگر تن از زندانیان د 7همراه با جهت اجراي حكم اوت 14روز  که آنها میتوان به مهدي بهلولي اشاره كرد
 سلول انفرادي منتقل شدند. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

و میتوان به سال بودند  ۲0تن در حین بازداشت زیر  6اعدامیان،در میان الزم به ذكر است كه 
شش سال پیش به و  سال داشت 15علیرضا تاجیك اشاره كرد كه در حین بازداشت تنها 

دنبال دستگیری به سلولهای انفرادی منتقل شد و به رغم آن که نوجوانی بیش نبود برای 
گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفت. پرونده او پر از نکات مبهم بود و خانواده او 

  .هرگز پاسخ داده نشداما  قاضای اعاده دادرسی دادندبارها ت
دو مورد نیز اعدام جمعي در دسته هاي  حكم در مالعام ، 4 ثبت شده،اعدام  55همچنین از 

 اعدام را اعالم كردند. 6رسانه هاي حكومتي تنها اجرا شد، نفره در این ماه  7و  11
حبس سال  9، پس از تحمل ن كردسیاسی اهل سنت و از هموطنا جمال سید موسوی زندانی

گوهردشت کرج حلق آویز  اوت در زندان۲3روز شكنجه در سلول انفرادي، روز  7و پس از 
 شد. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 فته است.قتل خودسرانه در ماه اوت صورت گر ۲0براساس گزارشهاي منتشر شده توسط مانیتورینگ حقوق بشر حداقل 

توسط  گبار بستنك و به رروزانه با شلیین كار سخت و طاقت فرسایي میزنند، د دست به چنكه تنها براي امرار معاش خوكولبران 
بدلیل  كه یكي از آنها بود هسال 17" کانلویدولتخواه جن دی"وحسال هستند.  18ي از آنها زیر ماموران مرزباني مواجه هستند بسیار

  .ن سپردجارزباني موران مشلیك مستقیم ما در پي روي آورده بودفقر مالي و نبود امكانات شغلي در استان كردستان به این كار 
وز ثه در راین حادبه قتل رسید. یک دستفروش محروم به نام مظفر عباسی به دست مأموران سرکوبگر شهرداری در قم 

مورد حمله  بود، ت بارفروش میوه بر روی وان كه مشغول ظفر عباسی رام رياز آن روی داد که مأموران شهردامرداد پس ۲0جمعه
اده دا از دست رخود ه جان بر اثر شدت ضربات وارد كه دادهبه شدت مورد ضرب و شتم قرار وي را قرار دادند. به بهانه سد معبر 

 است. 
 

 
 

 
مورد ۲۲، اجتماعيمورد دستگیري 1۲8یها دستگیري در ماه اوت صورت گرفته است، كه از این دستگیر ۲۲0ر مجموعه د

 مورد دستگیري اقلیتهاي مذهبي را شامل میشود. 70دستگیري سیاسي و 

 

ن امورابه نام حافظ سیف اهلل در پي شلیك بي دلیل م یك فعال مذهبي اهل سنت
 امنیتي در سراوان جان خود را از دست داد. 

 



 
 
 

 
 

 در ماه اوت مواردي از شكنجه جسماني و شالق وجود داشته است. 
 كنید.  كلیك اینجا در مالعام اجرا شد. براي مشاهده فیلم این جنایت غیر انساني جاماوت حكم شالق یك جوان در تربت  7درروز 

 ي پرت كردنپنداني در اوت در پي دعواي لفظي میان یك زنداني بلوچ و مامور نگهبان درب )پاس كلید( پاي این ز 23در روز  
 شكست.  ،قفل فلزي درب

 

 
 

 ت زندان گوهر دش 4بند  10عتراض به انتقال اجباري به سالن اعتصاب غذايي زندانيان سياسي در اتداوم 
کرده و  ندان حملهز نیزده ااعدام معروف به نقاب سیاه، به سالن دوا ژهیرئیس زندان گوهر دشت، همراه با گارد و ه،یژوئ 30 روز

محل  به 10الن ان )سمنیتي زندآنان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و به بخش فوق ا ان،یزندان لیپس از تخریب وسا
 نیدورب40گاه شنود و دست60با بیش از  و القاعده معروف بوده( منتقل كردند. این سالن، اعشوابسته به د انیزندان ینگهدار

 .پوشانده شده است یفلز یهاآن با ورقه یهامنافذ و پنجره هیشده و کل هیمداربسته تعب
ه توسط ان به منظور تنبیاز آن یتن از زندانیان دست به اعتصاب غذا زده اند. که شمار 20ازاعتراض به این جابه جایي بیش  در

  .منتقل شدند یروز با دستبند و پابند به سلول انفراد 12مسئول زندان به مدت 

 اضرمجید اسدي،  پیام شكیبا، اعتصاب غذا كننده عبارتند از: سعید شیرزاد، خالد حرداني، ابراهیم فیروزي، وحید نصیري، زندانیان
ن ذوقي، یزي، شاهیامیرخ شهابي، حمید بابایي، محمد نظري، حسن صادقي، رضا اكبري منفرد، ابوالقاسم فوالدوند، محمد بنازاده

 .محمدعلي منصوري، جعفر اقدامي و سعید پور حیدر ي،آرش قاضیاني، سعید ماسور
 سییر نکهیلت اعبه  مینک یدگیبه شما رس ادیز میتوان یما نم» : است که دکتر زندان به زندانیان گفته یخبرها حاک نیتازه تر

 یدگیازه رسر هم اجبه پزشک معذو يحت یعنی «میمعذور هست نیهم یشناسد. برا ینم تیاعتصاب شما را به رسم یزندان مردان
  دهند. یشان گذشته نم یاعتصاب غذا ازروز  30به  کیکه نزد یانیبه زندان

د، فته انز هوش رااوقات  ریسا ایمالقات  نیقدرت ایستادن ندارند و بارها حبه حدي وخیم است كه  وضعیت جسمي زندانیان
 .لرزند ی؛ بشدت مبند گرم و خفقان آور یهوازیاد در ضعف  همچنین از شدت

برابر  در هیقضائ قوه »هک میكند دیاکمسئول زندان نه تنها به وضعیت آنها رسیدگي نمیكنند بلك در اوج وقاحت دادستان تهران ت
 وت( ا 22 - رمه یگزارش خبرگزار)«. خورده استشکست یاقدامات امور ایننخواهند شد و  میتسل انیزندان یاعتصاب غذا

 

https://youtu.be/wxV2J4BkFkw?list=UUMFx2piAMVqmZSodYvGKF6Q
https://youtu.be/wxV2J4BkFkw?list=UUMFx2piAMVqmZSodYvGKF6Q

