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 گزارش ماهانه 
2017اکتبر  

 

 مقدمه     
به صدور و اجراي حکم ميتوان در بررسی اصلی ترين موارد آن  نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران ادامه داشت.  همچنان اکتبردر ماه 

كشتار كولبران اشاره وشكنجه ؛ يورش به بند زندانيان سياسی در زندان اوين؛ فشار بر زندانيان سياسی؛ حكم قطع دست ياجرااعدام؛ صدور و 
 .كرد

  د.به اطالع برسانرا  اکتبرمانيتورينگ حقوق بشر ايران در اين گزارش سعي دارد بخشي از موارد نقض حقوق بشر در ماه 
 

  خودسرانه، مرگ در حبس یاعدام، قتل ها       

 

 اعدام: 

اعالم رسمی خبرگزاريها و سايتهاي حكومتي  مورد آن توسط9کرده است که تنها اعدام را ثبت  19 اکتبرحقوق بشر ايران در ماه  مانيتورينگ
 شده است.

يزد؛ عام و ساير اعدامها در زندانهاي کرمان؛ ءمورد در مالدو از مجموعه اعدامهاي اين ماه 
  صورت گرفته است. گوهردشت کرجو رشت؛ مشهد 

سال بودند مورد تاييد  18در اين ماه حکم اعدام دو زندانی نوجوان که درزمان ارتکاب جرم زير
دادستانی قرار گرفته و قرار بود که حکم يکی از آنان به نام اميرحسين پورجعفر در روز 

 بر اجرا شود اما بدليل محکوميتهای بين المللی اجرا اين حکم به تعويق افتاده است. اکت19
. او چهار شداحکام سپرده  یاجرا رهيبه دا بار حکم محمدرضا حداد نيپنجمهمچنين برای 

مراسم  یکرده و خودش را برا یآخر رفته، خداحافظ یمرتبه با خانواده اش به مالقات حضور
او اتهام قتل را رد کرده است و تنها بخاطر فشارهايی که از طرف دوستانش  اعدام آماده است.

بر وي وارد شده، مجبور شده اين اتهام را به گردن بگيرد، در حالی که اصال در آن قتل دست 
نداشته است؛ خانواده و دوستان او بارها ادله ای را به دادگاه برای بی گناه بودن وی ارائه کرده 

از آن جا که اه ادله را رد کرده و مجدد وی را به اعدام محکوم کرده است. اند، اما دادگ
بارها نسبت به اعدام او  یحقوق بشر ینهادها بوده،ساله  15محمدرضا در زمان ارتکاب قتل 

اعدام  ،«یقانون مجازات اسالم» 91ماده  بيبا تصو گفته شده گر،يد یهشدار داده اند. از سو
خانواده وی  .، ولي اين مسئله تغييري در حكم اعدام آن نداده استشود یاند، متوقف مسال سن داشته 18که در زمان جرم کم تر از  یکسان

 طی نامه ای  از مردم  خواستار كمك شده اند تا از اعدام فرزندنشان ممانعت به عمل آورند. 
زندانی  ۷زندانی در زندانهای اين استان و  ۲۴حداقل در جلسه ای اعتراف کرد  اکتبر رمضان اميری مدير کل زندانهای استان کرمان10روز 

ميباشند.محکوم به اعدام  كرمانديگر در کانون های اصالح و تربيت   
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 هاي خودسرانه قتل: 

 مورد قتل خودسرانه صورت گرفته است.  9طي ماه اکتبر 
نيروی انتظامی در تعقيب يک مظنون در ايرانشهر، اقدام به تيراندازي و پرتاب اکتبر 1روز  

 ساله اش جان باختند.4و پسر  مردنمود كه در جريان آن يك وي نارنجك به داخل خانه 
اکتبر براثر تيراندازی نيروهای انتظامی به خودروی سمند در جاده ديواندره، راننده اين 11روز 

 انا بدليل اصابت گلوله به سرش جان باخت. خودرو به نام زانا د
از کولبران که  یگروه یبسو نيتمرچ ینوار مرزدر  رانشهر،يپ یهنگ مرز یروهايناکتبر 12روز 

که  رانشهريساله، اهل پ 30" یبنام "کامل محمود یکاسبکاری،راندازيت نتيجه اينخود بودند، آتش گشودند. در  یدر راه بازگشت به محل زندگ
 جان خود را از دست داد. ، بودفرزند  یو دارامتاهل 
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 هدف ،واقع در منطقه آالن  شهرستان سردشت یدولب ريرا در مس انياز کولبران و کاروانچ یاسپاه پاسداران دست یروهايناکتبر 21روز 
 . شود یگوالن سردشت کشته م یساله اهل روستا 24 نيعم وانيکولبر با نام پشت کدر نتيجه ي .دهنديقرار م ميمستق یراندازيت

 نيا جهيشودند. در نتگ آتش  همراه نداشتند، یبار چيکه ه یدو کاسبکار مرز یدر منطقه "الوسان" بسومرزبانی  یروهايناکتبر 23روز 
 بود، جان باخت. دو فرزند  یراساله که متاهل و دا ۲۸" النيارب ینام بارياز کاسبکاران بنام "ر یکيکه بدون اخطار صورت گرفت،  یراندازيت

لبران که هويتش مشخص نيست ە يکی از کوجينت درنيروهای مرزبانی سپاه دو کولبر را هدف شليک قرار داده که مرز چالدران  اکتبر در25روز 
  سپرد. ە که در بيمارستان بدليل شدت جراحات وارده جانشد یزخم النيم يیدال ديمجدر لحظه جانباخت و ديگری به نام 

 

 و احكام و مجازاتهاي بیرحمانه یرانسانیغ رفتار       
مورد صدورحكم شالق؛ 7يك مورد اجراي حكم قطع دست؛ بيش از  اکتبردر ماه گزارشهاي رسيده به مانيتورينگ حقوق بشر ايران،  براساس

 يک مورد گرداندن در شهر و شکنجه در زندان به ثبت رسيده است. 
  :شکنجه جسمانی 

دان، بدليل اعتراض به نداشتن جای زناين  ۵به بند  زندان اردبيل، بند جوانان انتقال از پس از یريبه نام بهنام ام یزندان کاکتبر؛ ي11روز 
و سپس دريک اقدام تنبيهی به ميله های پرچم در خياط  زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت نيتوسط مسئولخواب ناشی از ازدحام جمعيت 

 تبند و پابند به مدت يک روز زنجير شد. زندان با دس
  :گرداندن درشهر 

 اکتبر در اسفراين يکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی يک متهم را در شهر گرداندند. 14روز 

 عضو قطع:  

 اکتبر دادستان مرکز خراسان رضوی از اجرای قطع دست در مورد يك سارق در اين استان خبرداد. 14روز 
 

 و دستگیريها بازداشت      

 .دستگيري و بازداشت ثبت شده است مورد 1927، بنا به گزارشهاي رسيده به مانيتورينگ حقوق بشر ايران در مجموع اکتبرماه  در

به ثبت مورد دستگيري خودسرانه 53مورد دستگيري اقليتها و 240مورد دستگيري سياسي، 250مورد دستگيري اجتماعي، 1390از جمله 
  است.رسيده 
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 زندانیان در زندانهاي ايران وضعیت       
 

خود و حبس  یحقوق تيدر اعتراض به وضع»جوالی 30ساله از ۴۶ یمحمد نظرزندانی سياسی کرد 
در چارچوب اهداف  زيصلح آم یهاتيفعال ليدلبه از عدالت  یعار يیروند قضا کيکه در  یاناعادالنه

کيلوگرم از وزن  ۲۵ روزه اش؛  90 در مدت اعتصاب. دست به اعتصاب غذا زده است« شده ليحمت
خود را از دست داد، فشار خون او بارها افت کرده و از نظر جسمی بسيار ضعيف شده است به طوری 

. در اين مدت يکبار وی را به دليل وخامت حالش به تواند راه برود يا صحبت کندکه حتی نمی
ان خارج از زندان منتقل کردند اما بدون رسيدگی های پزشکی به زندان بازگردانده شد. او در بيمارست

ترين زندانی اين کسبی”نامه ای از مردم ايران درخواست کمک کرد تا صدای اعتراض وي باشند. 



 

 

6 
 

ای از دهندهاما هيچ گوش شنوا و دست ياری گذردروز از اعتصابم می ۸۱شهرم! شهری که با نام زندانش عجين شده است، با عجايب، شهری که 
 “.آن برای من نمانده است

روز 52اکتبر زندانی سياسی سهيل عربی پس از  13روز جمعه 
اوين به اعتصاب غذای خود  350اعتصاب غذا با انتقال به بند 

 به طور موقت پايان داد. 
اکتبر در پی انتشار عکسهای سه زندانی سياسی آرش 18روز 

صادقی و سهيل عربی و اسماعيل عبدی در هواخوری بند 
زندان اوين گارد امنيتی به اين بند يورش برده و اموال  350

زندانيان بخصوص موبايل هايشان را به سرقت برده و ضبط 
سی کردند. همچنين در پی اين يورش آرش صادقی زندانی سيا

زندان گوهردشت تبعيد  ۱۰و فعال حقوق بشری را به سالن 
احمد دانشپور، محسن کردند. ساير همبنديان وی منجمله  

 زندان اوين منتقل کردند.  4ی را به قرطينه بندعبد ليو اسماع یعرب ليسه ،یسخت یحسن س ،یزاهد، عبدالفتاح سلطان یدانشپور، عل
 

حسين  نيرام هکرد ک دييتا سنندج وزارت اطالعات ،روز ۱۲٤ زبعدا تاينها اکتبر 25روز صبح 
. اداره اطالعات سنندج در پی مراجعه خانواده حسين پناهی در بازداشت آنها قرار دارد پناهی

 یو هچراک د،يرا نخواه یو هرگز و ديبرو ما است، اريدر اخت نيرام به آنها پاسخ داده است:
 اعدام خواهد شد. جا نيهم
 

توسط  ديجد تيشکا کيبه خاطر  ن،يدر او یفعال حقوق بشر زندان یآتنا دائم اکتبر؛ 22روز 
ناعادالنه دانستن » لياعالم کرده بود بدل نياز ا شيپ ینمود. و یمحاکمه خوددار نياز شرکت در ا، وي زندان به دادگاه فرا خوانده شد  یبهدار

با  یو در دادگاه حاضر نخواهد شد. «ی( از بابت قصور پزشکنيزندان او سي)رئ یچهارمحال( و نياو یبهدا سي)رئ یخان گرديعدم پ»و « دادگاه
 را فاش ساخت. نيبهداشت و درمان در زندان او زيرقت انگ طينامه سرگشاده شرا کيانتشار 

 
 هااقلیت سركوب           

پنج ی طار یو نگار باقر ینوا منجذب قمصر ،یاقدس دينو ،یمهلبان قتيحق اوريمشتاق،  ايهل
محاکمه و  یمل تيامن هيبه اتهام اقدام عل سهيمق یقاض استيبه ر يدر دادگاه يیشهروند بها

  .محکوم شدند یريسال حبس تعز ۵به تحمل  کيهر 

شهروند  12و محل کسب در شهرستان ماهشهر  يیشهروند بها 21محل کسب طي ماه اکتبر 
 نيباورمند بودن آنان به آئ ليتنها به دل ی،اداره اماکن عمومتوسط بهايي ديگر در گنبد کاووس 

 پلمب شده است. يیبها
 از دانشگاه اخراج شدند. يیبها نيباورمند بودن به آئ ليساکن کرمانشاه و اصفهان به دل يیدو شهروند بها یليقل ايو در یسحر سنائاکتبر  8روز 
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 حقوق پايه  نقض           
. آنها ابتدا ندنشسته بودند؛ حمله کرد رازيبلوار چمران ش یاهيکه در پارک حاش يیهابه مردم و خانواده یانتظام یروين و سي، پلاکتبر 27روز 

اقدام به جمع آوري و  . همچنينکردند جاديرعب و وحشت ا انهايشکستن قل باو مانع نشستن و گردش آنها شدند، سپس  كردهمردم را متفرق 
 .چمران بستند یهايمردم از سمت ورود یو سپس راه را بر رو حاضرين كرده ضبط و شكستن موبايل

 خبر داد.   انيقل یتعداد یآورقليان سراي و جمع ۶از پلمپ  وانيفرمانده انتظامي شهرستان ااکتبر سعيد عالی پور ۱۳

 
 انيواحد فروش و عرضه قل ۵ ی،اماکن عموم گفت: ماموران اداره نظارت بر استان لرستان شهرستان دلفان یانتظام یرويفرمانده ناکتبر 23روز 

 را جمع آوري كردند. انيجام قل ۱۸۴پلمپ و را در دلفان 
واحد  10 ی،انتظام یروينی و گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عموم ختر در استان خرم آبادپلد یفرمانده انتظاماکتبر صفر عبدالوند  ۲۵
 کردند. یرا جمع آور انيجام قل 70سرا در شهرستان پلدختر را پلمپ و  انيقل
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