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  :مقدمه  

 توان به موجميد آن  که در بررسی اصلی ترين موارنقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران ادامه داشت.  همچناندر ماه سپتامبر 
گ، اجرا تا حد مر دانيانفزاينده اعدام در مالعام و اجراي حكم اعدام در زندانها ، صدور حكم و اجرا حكم قطع دست، شكنجه زن

  .لبران اشاره كردحكم شالق و كشتار كو

  .الع برساندبه اط مانيتورينگ حقوق بشر ايران در اين گزارش سعي دارد بخشي از موارد نقض حقوق بشر در ماه سپتامبر را

 

  خودسرانه، مرگ در حبس یاعدام، قتل ها

 :اعدام

گزاريها و سايتهاي خبر آن توسطمورد  23کرده است که تنها اعدام را ثبت  44حقوق بشر ايران در ماه سپتامبر  مانيتورينگ
 . لذا ميتوان حدس زد که تعداد آمارها از اين بيشتر باشد اعالم رسمی شده است،حكومتي 

؛ کرج؛ کرمان؛ قم آباد؛ مشهد؛ زنجان؛بروجرد؛ خرم ل؛يمورد در مالعام و ساير اعدامها در زندانهاي اردب7از مجموعه اعدامهاي اين ماه 
 .وده استب وريشهر27اعدام شدگان روز  انيزن در م یزندان کي رفته است.صورت گ زيو تبر نيقزو

 به اعدام ديجد یسازپرونده کيخاطر سرقت به سه سال حبس محکوم شده بود اما در ساله به23جوان  کيسپتامبر، 19روز  در
ر دادستان . به دستوختنديوبود بدار آ ريدر زنج شانيکه دست و پا یطيدر شرا گريد یزندان کياو را همراه با  مانيمحکوم شد. دژخ

 .خود شدند انيصحنه اعدام همبند یمجبور به تماشا انيتن از زندان۵0حدود  ل؛ياردب
 .نجام ميشودادام قبل از اع انيزندان شتريشود؛ جهت زجر دادن ب یزندان انجام م نيکه توسط مسئول یرانسانياعمال غ نيا

 14ها ل متحد تنتهاي حسن روحاني رئيس جمهور وقت ايران در مجمع عمومي سازمان ملسپتامبر، همزمان با صحب 20روز  در
 گرديد.حكم قطع دست در ايران اجرا 3اعدام و 

محكوم به اعدام هستند.  نفر2۵زنداني محبوس در زندان اردبيل  170بنا به گزارشهاي رسيده به مانيتورينگ حقوق بشر از  همچنين
اشتند. سال د1۸ز اکمتر  كشور تأييد شده است. برخي از آنها در زمان ارتكاب جرم انتسابي یعال وانيحكم برخي از آنها توسط د

حقوق کودک را  یانجه ثاقيم 1۹۹0در سال  رانيا یاسالم یسال در حاليست كه جمهور 18زير  نانصدور حكم اعدام براي نوجوا
، کودک فاقد سن نيا ريز که ینحو به یفريک قانون نقض یبرا سن حداقل شدن قائل»امضا کرده است و بر اساس آن متعهد به 

 .شده است« باشد یفريک تيمسئول

 :هاي خودسرانه قتل

 .تن از كولبران و كاسبكاران كرد در پي شليك مستقيم نيروهاي مرزباني كشته شده اند7ماه سپتامبر  در

  .ر پي شليك نيروي انتظامي جان خودش را از دست دادساله در آبادان د 18سپتامبر يك نوجوان 23روز در
  .سپتامبر يك جوان بلوچ در پي شليك نيروهاي انتظامي به سرش در منطقه خاش جان سپرد24روز  در

 :در حبس مرگ

به شکنجه در اعتراض  يیوبراه یسيساله به نام ع22 یآخرين هفته هاي ماه سپتامبر بنا به گزارشي از زندان زاهدان يك زندان در
  .ست دادا از درکرده و جان خود  یمستمر توسط ماموران زندان زاهدان پس از انتقال به سلول انفرادي اقدام به خودکش

 و احكام و مجازاتهاي بیرحمانه یرانسانیغ رفتار

  :جسماني و شالق شكنجه

مورد حكم شالق 7يش از برد اجراي حكم شالق و در ماه سپتامبر يك موگزارشهاي رسيده به مانيتورينگ حقوق بشر ايران،  براساس
 ند. اار گرفته دان قربه ثبت رسيده است. همچنين در اين ماه بسياري از زندانيان در بند مورد آزار مسئوالن و ماموران زن

  .ضربه شالق محكوم شد 100ساله به تحمل   18سپتامبر، يك جوان 5روز  در
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راي ي زمان اجوده و به بند همراه با مامورانش يك زنداني محكوم به اعدام را احضار كر سيسپتامبر، در زندان اردبيل رئ3 در
 لعم نيپس از ا وردند.براي وي  به وجود آ یسپس وي را به محوطه زندان برده و صحنه اعدام مصنوع ،حكمش را اعالم كرده اند

 .ندنداين زنداني را به بند بازگردا
ساله 26ك زنداني ي ين زندان ركزي اردبيل همراه با چند تن ديگر از ماموران خود در بند جوانان اسپتامبر، رئيس زندان م8روز  در

شبانه  هاربه مدت چ و سپس به نام كيوان مختاري را در مقابل چشمان زندانيان ديگر به شدت با شالق و لگد و باتوم شكنجه كردند
 .قرنطينه منتقل كردندروز در وسط حياط زندان به ميله پرچم بسته و سپس به 

يري را شنام مسلم  عدام بهسپتامبر، رئيس داخلي بند يك زندان مركزي اردبيل به نام فرهاد نوروزي يك زنداني محكوم به ا18روز 
يس )رئنوروزي ست، فرهاداداده  به قرنطينه بيروني بند احضار كرده و وي را با شالق و  انواع وسايل شكنجه مورد آزار و شكنجه قرار

 وم كشت واهو را خي گفته است كه مجازات تو مرگ نيست بلكه من با مرگ تدريجي تمسلح شيربارها صراحتا به و داخلی بند(
  د.صدايت به جاي نخواهد رسي

ا ردر تهران اج رده بود،ک پورتيکه دولت نروژ در سال گذشته وي را د یرانيا یسپتامبر، حكم شالق ليال بيات، پناهجو21روز  در
 . اتهام وی مصرف مشروبات الکلی بوده است.دش
به مدت يك  ارد زندانه رفتار گسپتامبر، يك زنداني به نام ميثم صابر از زندانيان عادي در زندان اردبيل بدليل اعتراض ب24روز  در

   د.هاي زندان واقع در بخش قرنطينه اين زندان زنجير ش شبانه روز به صورت تنبيهي به ميله

  :عضو قطع

 ه بر اساسميگيرد ك سپتامبر، حكم قطع دست سه زنداني به جرم سرقت در كرمان اجرا شد، اين احكام در حالي صورت20روز  در
 محسوب ميشود. یانسان ريو غ انهيوحشجز احکام  ،یالملل نيب نيقوان

صادر  حكام در حالياين ا .ردندمحكوم كدر تهران تن را به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست  سپتامبر سه19در روز  همچنين
تلقي كرده  ين اللمليبوازين مميشود كه بارها گزارشگر حقوق بشر در گزارش خود اين احكام را مورد انتقاد قرار داده و آن را نقض 

  .است

 و دستگیريها بازداشت

و بازداشت ثبت شده  مورد دستگيري1298ماه سپتامبر، بنا به گزارشهاي رسيده به مانيتورينگ حقوق بشر ايران در مجموع  در
 .است

به يري خودسرانه مورد دستگ147مورد دستگيري اقليتها و 309مورد دستگيري سياسي، 79مورد دستگيري اجتماعي، 713از جمله 
  ثبت رسيده است.

 زندانیان در زندانهاي ايران وضعیت

بر طي بيانيه اي سپتام8روز اعتصاب غذا، در روز  40زندان گوهر دشت كرج پس از  10سياسي در محبوس در سالن  زندانيان
  .اعتصاب غذاي خود را به روزه سياسي تبديل كردند

نفرد، م یضا اکبرر ،یسورما دييازده تن از زندانيان سياسي به نام هاي سع برای  دستور مرداني رئيس زندان و قاضي كهنداني به
و  بايشک اميتبار، پ یذوق نيشاه رزاد،يش ديسع ،یحسن صادق ،یروزيف ميابراه ،یاقدام نيشاه ،یانيقاض ريابوالقاسم فوالدوند، ام

 ست.پرونده سازی جديد انجام داده و به محکوميت حبس آنان دو تا دو و نيم سال اضافه کرده ا ،یاسد ديمج
بردند با يمي به سر ميو وخ روز اعتصاب غذا آن هم در شرايط غير انساني در وضعيت جسمي نامناسب40زندانيان پس از تحمل  اين

ض کرده ياسي معترس انينزندان گوهردشت کرج را موظف به فشار به زندا ريمد ،يیبخشنامه ی( طیزندانها )مطلب رکلياين حال، مد
 :از آن به شرح زير است يیبه اجرا درآمد که محورها 2017سپتامبر ۹ خيبخشنامه عمال در تار نيو ا

 حرف زدن( یممنوع است )حت یاسيس انيبا زندان یهر ارتباط-1
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 فتيبه مسائل آنان را ندارد مگر افسر ش یدگيحق رس ینگهبان و مراقب چيه-2

 . از فروشگاه ممنوع است ديخر یاسيس انيزندان یبرا-3

 زندان. دادن دارو هم ممنوع است سيرئ یشود مگر با اک یانجام نم یپزشک یدگيرس چيه-۴

وماه است كه قطع نفر از آنان د 20شود،الزم به ذكر است كه مالقات  یقطع م نيو معترض ونياعتصاب یحضور یمالقات ها-۵
  ميباشد.

 .را ندارد یو ... هر منبع خبر ويراد ون،يزيحق داشتن روزنامه، تلو یاسيبند س-۶

 کامل زولهيساعت و در ا 3حداکثر  یهواخور-۸

سعيد شيرزاد و محمد نظري و رضا شهابي كماكان در اعتصاب به سر از زندانيان سياسي محبوس در اين زندان از جمله  برخي
روز است كه در اعتصاب غذا  60مبيرند. سعيد شيرزاد و محمد نظري نزديك به 

همچنين آقاي . يت جسمي آنان وخيم گزارش شده استوضع ميبرند وبه سر 
 روز است كه در اعتصاب غذا به سر ميبرد و وضعيت 50به ديكرضا شهابي نز
 نيز وخيم گزارش شده است.جسمي وي 

 
عربي زندان سياسي محبوس در زندان اوين، در اعتراض به فشارهاي  سهيل

 روز۵۸وزارت اطالعات به وي و خانواده اش و پرونده سازي جديد عليه او پس از 
را به اعتصاب غذاي خشك تبديل  سپتامبر اعتصاب خود23اعتصاب غذا در روز 

  د.كر

 
داني سياسي كرد رامين حسين پناهي كه در روز اول تير ماه توسط وضعيت زن از

نيروهاي سپاه زخمي و بازداشت شد بيش از سه ماه است كه اطالعي در دست 
  .باشدنيست و هيچ ارگان امنيتي در اين رابطه به خانواده وي پاسخگو نمي

 
مارستان با آتنا دائمي زنداني سياسي و فعال حقوق زنان با بستري شدن در بي

مادر آتنا دست و پابند موافقت نكرده و عمل جراحي كيسه صفرا او  انجام نشد. 
)روز دوشنبه سوم  ديزنداني سياسي محبوس در اوين، گفت فرزندش با ،یدائم

اما  گرفتیصفرا  قرار م سهيک یتحت عمل جراح ینيخم مارستانيمهرماه(  در ب
دستبند و پابند در تمام طول زمان داشتن  یزندان برا سيدستور رئ ليبه دل

شکل موافقت نکرده  نيخود به ا نشد یبا بستر یزندان نيا مارستان،يحضور در ب
 بازگشته است. نيو مجددًا به زندان او

 
مريم اكبري منفرد زنداني سياسي محبوس در زندان اوين عليرغم اينكه به 

ام وي به بيمارستان رسيدگي هاي پزشكي نياز دارد اما مسوالن زندان از اعز
در مصاحبه اي گفت،  منفردیاکبر ميحسن جعفري، همسر مرجلوگيري ميكنند. 

 یشدن مريم اكبري، او همچنان از مرخص یسال از زندان ۸به  کيبا گذشت نزد»
  «.ستيکه قانونا حق او است برخوردار ن یاز حقوق کي چيمحروم است و از ه
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 هااقلیت سركوب

 .با سركوب اقليتهاي قومي و مذهبي آغاز شد تحصيلي جديد سال
 یهاتياگر بناست آنها ]اقل»اوت گفت: 30روز چهارشنبه  ،یروحان حسن
 ريمانند سا اتيو پرداخت مال یمانند رفتن به سرباز شانفي[ به تکالیمذهب

چند روز بعد از « شند.برخوردار با کساني ازاتياز امت ديمردم عمل کنند، با
 ۹۶سال  یکه در کنکور سراسر يیشهروند بها 120حداقل، صحبتهاي وي

 هيعال التياز ورود به دانشگاه و تحص یمذهب ديعقا ليدلاند بهشرکت کرده
سال در کنکور شرکت داشتند و  نيچندم یاز آنها برا یمحروم شدند. برخ
 .اندمحروم شده ليقبل از تحص یهامجددًا مانند سال

اند و پس واجه شدهمونده' انتخاب رشته با عبارت 'نقص پر کنکور و در مرحله جيپس از اعالم نتا یگهم ل،يمحروم از تحص یجوانها
قالب ان یعال یه شورابودن و مصوب يیبها ليدلاز مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور به اکثر آنها به صراحت گفته شده 'به

 ند'.اسالم معتقد هست نيبه و اعتراف کنند که به دتو يیمگر در نامه ستند،ين ليآنها قادر به تحص یفرهنگ

صورت ”  ینقالب فرهنگا یعال یشورا“ 13۶۹ششم اسفند  یبا استناد به مصوبه رانيا یهادر دانشگاه انييبها لياز تحص تيمحروم
 تيچه هونبلکه چنا ديل آمبه ع یريها جلوگدر دانشگاه انيياز ثبت نام بها ديمصوبه، نه تنها با ني. بر اساس بند سوم ارديگیم

 .محروم شود لياز تحص دياحراز گردد، با زين ”ليهنگام تحص“و  نامبعد از ثبت  یفرد يیبها
رده اند. كدداري خو در مدرسههمچنين در سال جديد تحصيلي از ثبت نام فرزند زنداني يوسف ندرخاني كشيش و نوكيش مسيحي 

 شهرستان نيك شهر در استان سيستان و بلوچستان است.   سال حبس و دوسال تبعيد به 10وي محكوم به 

 .حروم کردمارشد  یدر مقطع کارشناس ليرا از ادامه تحص وانيدار اهل مرُکرد ستاره یدانشجو کيسنجش آموزش کشور  سازمان
 
 
 
 
 
 
 

 


