
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ژانویه -انهماهزارش گ
 مقدمه

برجسته ترين  عملكرد حكومت ايران در ماه ژانويه  سركوب وحشيانه  قيام مردم ايران بود. مانيتورينگ حقوق بشر طي يك گزارش 
 نقض حق آزادی تجمع مسالمت آميز در ايران”  به نام   جداگانه، مجموعه اي از فاكت هاي نقض حقوق شهروندان  توسط حكومت ايران 

تن ، طي  ۵۰نفر و كشتن ۸۰۰۰. عالوه بر دستگيري بيش از شده استنكات تكميلي آورده ارائه كرد ودر اين ماهنامه  را”   ۲۰۱۸ژانويه  ـ
 ۱۶اعدام اير زمينه ها نيز ادامه داشته است، در همين رابطه مي توان از اين تظاهرات، طي ماه ژانويه نقض سيستماتيک حقوق بشر در س

،صدور احکام اعدام، سركوب اقليت ها منجمله نوجوان يك   برايضربه شالق  ۸۰اجرای و  ،مردقطع دست يك نفر منجمله يك زن، 
   نام برد.دراويش، ادامه دستگيريهای خودسرانه و ضرب و شتم زندانيان سياسی در زندان ها را 

 تداوم سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز -۱
 ا گاز اشک آور  و ماشينبشهر را  از  همان ساعات اوليه اعتراضات  ۱۴۲حکومت ايران سركوب تظاهرات مسالمت آميز مردم ايران در 

ه بخود بود،  ر اوجز دآبپاش شروع كردند. با اوج گيری اين اعتراضات، حکومت ايران طي دو هفته كه تظاهرات هاي اعتراض آمي
ان خود را از دست جتن با شليک مستقيم نيروی انتظامی  ۵۰نفر دستگير و بيش از  ۸۰۰۰سرکوب گسترده دست زد و منجمله حدود 

حدت وشهال  ،يالمااهل قايی آ و الله نازدار امير محمدیو  سارا جمشيدیدر بين دستگيرشدگان می توان از هفت زن به نام های دادند. 
 نام برد.  اشرف اکبرپور اهل کرماشان و  كاشهنسترن ع اروميه، توران مهربان اهلو ر پو

تگير سجوانان را د انه ها،خها و ماموران امنيتی  در شهرهاي مختلف،  با مراجعه به با فروكش كردن ميزان تظاهرات ها، لباس شخصی
ه ها منجر ب ين شكنجها انه قرار گرفته اند و دربعضي از موارد ير شدگان زير شکنجه های وحشيدستگكردند. طبق گزارشات مختلف  

س از كشته مورد پ ۱۲در  همچنين جهت  اعتراف گيری دروغين ، جوانان را داخل سردخانه يا اتاق فريزر گذاشته اند. مرگ شده است.
ذشته گزندان در  كشي دراد مخدر يا خودشدن دستگير شدگان زير شكنجه، حكومت ايران به دروغ گفته است كه  اين افراد به علت مو

نداخته رودخانه ا يا در اند. اين كشته شدگان توسط حكومت ايران يا مخفيانه دفن شده ، يا  اجساد آنها جلو منزلشان رها شده و
 اند. شده

 و بوده ی و امنيتینتظامالف های اخير کشور توسط نهادهای مختمحمود صادقی نماينده مجلس، اعتراف کرد: بازداشت افراد در ناآرامی
 ژانويه ( .  9 –) جماران  دانشجويان دستگيرشده را اعالم کرد ي ازتوان آمار دقيقنمی

سال  ۲۵کنندگان زير  درصد معترضين از دانش آموزان و ميانگين سنی تظاهر 3۵همچنين بنا به اعترافات مسئولين حكومت ايران، 
 بوده است.

 ات سراسریممفقود شدگان تظاهرالف( 

 دسامبر در شهر اروميه دستگير شده و در وضعيت نامعلومی بسر ميبرد. ۲9ندا احمدی، دانشجوی اقتصاد دانشگاه تبريز، روز -

http://bit.ly/2ryglTw


 

 

توسط نيروهای امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی  دسامبر3۱روز  ـ مجيد رحمت آبادی دانشجوی دانشکده فنی همدان،
 منتقل شده است.

 ر دست نيست.ددر پيرانشهرتوسط نيروهای امنيتی دستگير شده و از سرنوشت وی خبری ژانويه،  ۱3وز رـ امجد يوسفی 

 تاكنون  هيج خبری از وی نيست . در نوشهر بازداشت شد. ژانويه ۴ـ بابک ابراهيم پور معلم جوانی 

 اده بودند.د ر از بازداشت او را س گرفتند و خبتلفن او با مادرش تما یماموران با گوش ژانويه،  ۵روز  ساله، ۲۰اشکان آبسواران  ـ
 پس از اين تماس خبري از وي نشد و به مادر وي گفته اند که مفقود شده است.

 ری از او در دست نيست.ژانويه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده و خب 3ـ ساالر مبارکی دانشجوی حسابداری دانشگاه رشت، 

اکنون اطالعی از وضعيت ت دسامبر در تظاهرات اين شهر دستگير شد و  3۰از توابع دزفول، روز ـ عبداهلل فالحی اهل شهر دزآب 
 وی به دست نيامده است.

فق يک بار مو  قل شد. اوساله، روز سوم ژانوبه مقابل بيمارستان مدنی کرج دستگير و به وزارت اطالعات منت ۲۴ـ آرش محمدی 
 یبرا و شد نتقلم قزلحصار بعد از دو هفته بهوی  است.ده که مورد شکنجه قرار گرفته، اش شده و اعالم کربه تماس با خانواده

 معين گرديد. وثيقه تومان ميليون ۱۵۰ او آزادی

ی بوده شد و تاکنون خبراش در تالش رژانويه توسط وزارت اطالعات از منزل پدری ۱۴ساله گيالنی روز  3۲ـ بهنام نوری جوان 
 از او در دست نيست.

 مدهايبه دست ن یاز و یطالعا چيبه اداره اطالعات احضار و تاکنون هژانويه  ۱۰روزساله اهل مهاباد، ۵۴رمضان عزيزی شهروند   ـ
  .است

 قل شده است دسامبر دستگير شده و به مکان نامعلومی منت ۲9 روزـ فرشيد تاجميری دانشجوی دانشکده فنی همدان، 

می ده شده و به مکان نامعلوژانويه توسط نيروهای امنيتی از محل کار ربو ۱۱، يروگاه همدانـ جواد و امين اشرفی از مهندسين ن
 يريهای خانواده آنها تاکنون بی نتيجه بوده است.گپي منتقل شدند.

 و سنگين حتجرا دی با3۰شد. وی روز بازداشتتظاهرات گوهر دشت کرج  دسامبر در  جريان۲9، روزـ ابراهيم دودانگه
 است. شده منتقل شهر رجايی زندان به چپ سمت کتف و راست سمت پای نویزا شکستگی

د ا دوستان خوبانويه ژـ ايوب و ادريس قاسمی روز دوشنبه اول ژانويه در محل کار خود در کرج دستگير شده اند. روز سوم  
 يست.ننها دردست که توسط وزارت اطالعات دستگير شده اند و ديگر خبری از آ ه اندتماس گرفته و اطالع داد

ا هيچ يران نه تنهکومت اخانواده های دستگير شدگان مدتها جلوی زندانها از جمله زندان  اوين و اهواز تجمع داشتند. اما ح
ها را  ردن خانوادهتفرق کمخبری از عزيزانشان به آنها نداده است،  بلکه ماموران حکومتی با شليک هوايی و گاز اشک آور قصد 

 داشته اند. 

 كشته شدگان زیر شكنجه، تظاهرات سراسري ایران:ب(

نفر در زندانهای حکومت ايران كشته شده اند. ولي حكومت ايران بجاي اعتراف به اين مسئله به آنها اتهام زده است كه  ۱3تاکنون
در هران  در همين رابطه يا  خودکشی كرده  و يا به علت مواد مخدر جانشان را از دست داده اند. محمود صادقی نماينده استان ت

طبق اعالم بستگان يکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده اش »:  توييتر خود نوشته است
 « .…او و ديگر بازداشتی ها را مجبور به خوردن قرص هايی می کردند که حالشان را بد می کرده ، والنئاظهار داشته مس



 

 

ژانويه در زندان بر اثر تزريق متادون  ۶ دسامبر در جريان تظاهرات بازداشت و روز 3۱روز ساله ديپلمه ازتهران ، ۲3 بریـ سينا قن
سينا قنبری با مراجعه به دستشويی قرنطينه » مديرکل زندانهای استان تهران ادعا کرده است که:  به شهادت رسيد.با دوز باال 

 «ق آويز کرده است.زندان، اقدام به خودشکی از طريق حل

ا د. وی دستفروش بود، امشبازداشت و بر اثر ضربات باتوم کشته  دسامبر 3۱تظاهرات ساله از اراک، در جريان ۲۲ـ وحيد حيدری 
ر دشده و  اين شخص به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت»مرکزی در يک دروغ مشابه مدعی شد: نيروی انتظامی استان

 (دی۱۷-جهان صنعت)« اک خودکشی کرده استار ۱۲بازداشتگاه کالنتری

ه شد. خانواده داد ليودر منزل بازداشت و پس از دو روز جسدش تح، ساله ، روز اول ژانويه ۲۶ی اريجوان بخت یمحسن عادلـ 
ند که آثار گفته ا اما نزديکان محسن کرده است. یزندان در دزفول گفتند محسن در زندان خودکش نيو مسئول یمقامات محل

 شکنجه بر پيکرش نمايان بود.

دج، اش عوامل اطالعاتی نظام در سنندنبال پيگيريهای خانوادهناپديد شد. سپس به ژانويه  3از سنندج  روز  سارو قهرمانیـ 
 .اش دادندخبر مرگ سارو را به خانواده ژانويه۱۲جمعه شب 

به  ژانويه ۱3وز شنبه  راشگاه اداره آگاهی منتقل شد و ژانويه به بازد ۱۲ شامگاه ساله اهل چالوس، ۲۶جوان  ـ علی پوالدی
 .مراجعه کنند کرشيگرفتن پ ليتحو یبرادادند كه  اطالع ویخانواده 

توسط  وز بعد رده  پيکرش شد. سپس ناپديد ژانويه  ۴التحصيل رشته مهندسی از دانشگاه سنندج ازکيانوش زندی فارغـ 
، در ستات کشته شده گفتند که او در تظاهرا ويبه خانواده سپاه اطالعات  امورانمشد. اش اطالعات سنندج تحويل خانواده

 ديده مي شد.آثار شکنجه بر بدن کيانوش  حاليكه

ن شهيد ويل پيکر اي. ماموران به هنگام تحكشته شداطالعات  ماموران  زنجان پس از دستگيری به دست در محمد نصيری ـ  
 .تمدعی شدند که او خودکشی کرده اس

وی  ی اطالعی از سرنوشتخانواده و شد. دسامبر در جريان تظاهرات سراسری در اهواز بازداشت 3۱روز ، ی دـ آريا روزبهی بابا
 .رودخانه کارون پيدا شد ژانويه در ۱۰روز تا اينکه پيکر وی  ندنداشت



 

 

ژانويه در حالی که آثار  ۱۴در تاريخ بعد  و ده روز بازداشتژانويه  ۴روز اهل اراک، ساله  ۲۰ زاده ـ سيد شهاب الدين ابطحی
  رها کردند. ی اشضربات باتون بر بدنش مشهود بود مقابل منزل پدر

اثر شدت  بر وي  .قرار گرفت حكومتدر کرج هدف شليک مستقيم نيروهای  دسامبر 3۱زرو ،ساله ۲3ـ حسن ترکاشوند 
ده حسن ترکاشوند اجازه ، به خانواحكومت ايراناطالعاتی  ئولينمس .در بيمارستان جان باختژانويه  ۱۶ های وارده روزجراحت

 .تدفين پيکر اين شهيد را ندادند و مخفيانه اقدام به دفن وی کردند

ود کشی ين جوان را خساله اهل سنه سنندج، در قرنطينه زندان جان باخت.  مسئوالن قضاييه مرگ ا 3۰ـ  حسين قادری جوان 
 اعالم کرده اند. 

 ل رسيد.ژانويه در اثر شکنجه در زندان به قت ۲۰گنی اهل محله مدرس دزفول اول ژانويه دستگير و فرزاد چـ 

 

 : برد نام  را زیر موارد توان مي معترضین، سركوب  به راجع فوق، موارد بر عالوه

لم می کوب تظاهرات فيمامور اطالعات يک شهروند زن در چهارراه گلسار رشت را در حالی از سر ۵۰، بيش از دسامبر ۲9ـ روز
 .گرفت مورد ضرب و شتم قرار دادند

، ندها آب ميدادقط به آنهای اعتياد نگه داشته و چند روز فاهواز را در کمپ برخی از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری درـ 
داده  نها هيچ چيزیآآب به  چهار روز  غير از ه است يکی از اين بازداشت شدگان در آخرين تماسی که با خانواده خود داشته گفت

  .نشده است

 . توسط ماموران کالنتری فلک شده اندجوانان بلوچ را در کالنتری شهر براساس فيلم منتشر شده در توييتر ـ 

ان ود ، در زندگير شده بژانويه،  يک فعال مدنی وزندانی سياسی سابق  به نام علی نوری که در جريان تظاهرات، دست۱3ـ روز 
 ده شد.باز گردان ۴ار درد شديد قلب شد و به بهداری زندان منتقل  و بدون رسيدگي دوباره به بند اوين دچ

اين  ۴زندان اوين به بند  3۵۰تن از بازداشت شدگان تظاهرات را از بند  ۲۱،  حدود ژانويه۱۵ـ روز
از حق زندان منتقل کردند وضعيت جسمی اين بازداشت شدگان نامشخص است و بسياری از آنها 

 دسترسی به وکيل محروم وتحت فشار برای اعترافات تلويزيونی هستند. 

ژانويه، محمد نجفی وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر به علت دفاع  وحيد حيدری از كشته ۱۵ـ 
شدگان تظاهرات، در منزلش در اراک بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. اين وكيل ادعاي  

ه كشته شدن وحيد حيدري به علت اعتياد را رد كرده و گفته بود كه وي اعتياد حكومت ايران راجع ب
 نداشته و در جريان تظاهرات كشته شده است.

 

 بد رفتاری با زندانیان سیاسی در جریان اعتراضاتد( 

و  نيروهای امنيتی سپاه پاسداران در زندان رجايی شهر مستقرشدهدسامبر،  3۰روز يکشنبه ـ 
بين نباشيد؛ در صورت بروز هر نسبت به وقايع اخير خوش»سی را تهديد کردند که زندانيان سيا

همچنين زندانيان را تهديد کردند  در صورت « . رويداتفاقی هيچکدام از شما از زندان زنده بيرون نمی
انتظار هر حادثه ای را در بندهای عادی از  بروز هر اعتزاضی، به بندهای خطرناک تبعيد ميشوندو 



 

 

 .)چاقو خوردن( توسط زندانيان عادی را نيز داشته باشيد جمله ضرب و شتم و تيزی خوردن

به زندانيان سياسی  ،هرشزندان رجايی  ۲۱سالن  ۷بند  در  ،سرکوب تظاهراتبه دنبال گارد زندان رجايی شهر ژانويه،  ۶روزـ 
ر چند تن س ين يورش. طي ارا شکسته و تخريب کردندوسايل آنها و آنها را به شدت ضرب و شتم کرده، اهل سنت حمله کردند 

 از زندانيان با باتوم شکسته ودست وپای چند تن ديگر زخمی و خون آلود شد.

ز رهبر و الم حمايت ايزيونی واعمقامات امنيتی از  زندانيان سياسی زندان اوين خواسته بودند که با مصاحبه تلوژانويه ،  ۴روزـ  
 بگيرند.کم آزادی خود را مسئولين حکومت ايران ح

اخل باشگاه ه دنان را بآنيان ، در زندان مرکزی اروميه ماموران با بهم ريختن وسايل و امکانات زندان و توهين و ناسزا به زنداـ 
 محل استقرارشان را مورد تفتيش و بازرسی قرار دهند.زندان منتقل کردند و 

 :اعدام -۲

ر رسانه های رسمی اعالن تنها دمورد آن  9 ه ثبت رسانده کهد اجرای حکم اعدام را بمور ۱۷ مانيتورينگ حقوق بشر در ماه ژانويه
  .شده است

 طي اين ماه، يک اعدام در مالءعام صورت گرفته است.  بود. ساله۲۱و يک زنساله  ۲۲و  ۱۸جوان  سه اعدام شدگاندر ميان 

ه کحالی صورت گرفت  شهر کرج )گوهردشت( اعدام شد.  اعدام وی در ژانويه در زندان رجايی۴ساله، روز  ۱۸ حسين پورجعفرامير
ن عدام اميرحسيااجرای حکم  بودند ايران خواسته يیقضا مقاماتای از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در بيانيهعفو بين الملل و 

 سال داشته است. ۱۶وی در زمان ارتکاب به جرم متوقف شود. پورجعفر 

 ی بوشهر اعدام شد. ، در زندان مرکز۲۰۱۸ژانويه3۰ساله بوده است. روز  ۱۵ه، که در زمان ارتکاب به جرم سال ۲۲علی کاظمی 

 
 
 
 
 

 تندعبارماه ژانویه  طياعدام شدگان 
 : از



 

 

 

 اشته را به مرحله اجراسال د۱۴ـ حکومت ايران حکم اعدام يک زندانی به نام ابوالفضل چزانی شراهی را که هنگام جرم انتصابی 
 گذاشته که پس از بيانيه عفو و چند ارگان بين المللی حقوق بشری اين حکم تاکنون متوقف شده است. 

ر زندان به سال را د 9ت كه مددی زانيار و لقمان مرا. در خطر اعدام قرار دارندـ دو زندانی سياسی کرد به نام لقمان و زانيار مرادی 
ت سئوالن وزارجويان و مباز اند که  صراحت گفته به بارها عضويت دارند ولي آنها  سر ميبرند، متهم شده اند كه در احزاب كردي

رده اند. طبق كعدام محکوم اه و به گروگان گرفت اين دو نفر را  ،اطالعات به انتقام فعاليت سياسی آقای اقبال مرادی، پدر زانيار مرادی
 .دشون اد میبسته شده و آز اين دو جوان  ، پرونده ادیمردر صورت تسليم آقای اقبال  گفته مسئوالن وزارت اطالعات

 
  :هاي خودسرانه قتل-۳
اين جه در نتي ند ودادی قرار ، نيروهای انتظامی در همدان خودروی دو کاسبکار ُکرد اهل سقز را مورد تيراندازژانويه 3 چهارشنبهـ 

 .ود را از دست دادساله جان خ ٣٤يک کاسبکار ُکرد به نام "سيروان پسندی"  ،تيراندازی

 رگبار ەبرا کرد هروند ش کي لياتومب یاخطارگونه چيبدون ه  سنندجشهر ناليترم کينزدنيروهای  امنيتی  ژانويه،  ۴ پنج شنبهـ 
 شدند. كشته لياتومب نيدو سرنش نتيجهو در  بسته

 ا شدت با ماشين پليس بايگاني ار به نام نعيم سيك موتور سوبرای متوقف کردن  ايرانشهر ۱۱ماموران کالنتری  ،ژانويه ۱۱ پنج شنبهـ 
 در نتيجه وي كشته شد. او زدندبه 

 راهيم رسولیی به نام سيد ابدر شهرستان اقليد فارس، ماموران حکومتی با شليک مستقيم،  فرد (،دی ماه  ۲۸ ژانويه) ۱۸ پنج شنبهـ 
 را در منزلش به قتل رساندند.



 

 

به منازل  یتيو امن یماموران انتظام ورشي طيی يک شهروند بلوچ اهل سنت در بندر کرگان،  حسين مالحژانويه،  ۲۴چهارشنبه ـ 
 .به ضرب گلوله کشته شد ،قاچاق یمصرف یتحت عنوان مصادره کاالها ،مردم کرگان

را از  ظامی جانشيروی انتدر مرز سراوان با شليک مستقيم ن« چراغ جت »کولبر گازوئيل، به نام جوان يک ژانويه،  ۲۵پنج شنبه ـ 
 دست داد.

  ه قتل رسيد. بدر سراوان با شليک مستقيم نيروهای سپاه « عليم پرکی»ژانويه، يک جوان بلوچ به نام  ۲۵پنج شنبه  -

 مرگ در حبس-۳
با  ود منتقل ش یل انفرادبه سلو گريد یزندان کيبا  یريپس از درگ رجنديب یمحبوس در زندان مرکز ،، يک زندانی بلوچ ژانويه ۱ـ 

 رسيد.به قتل  ،زندان ژهيگارد و سيرئ یضربات شوکر برق
ه خودکشی ن اقدام بزندانی سياسی بلوچ عبدلقدوس اميری به دليل عدم رسيدگی به وضعيت پزشکی اش، در زندايک  ، ژانويه 3ـ

حبوس بودند، مدان زاهدان ه در زنكها بود بدون آنكه اتهامات وارده به آنها اثبات شود مدتاو و برادرش  کرد و به زندگی خود پايان داد.
   اين در حالي است كه كليه شواهد دال بر بي گناهي آنها بوده است. 

 و احكام و مجازاتهاي بیرحمانه یرانسانیغ رفتار-۴
 .وتين قطع شد، با گيمشهدساله متهم به سرقت گوسفند ، در زندان مرکزی  3۴، دست يک جوان ژانويه ۱۷ روز چهارشنبه -

 (۲۰۱۸ژانويه۱۸-)خبرگزاری مشرق

ا و يک يک پ»گفت:  ونه افراد، در يک سخنرانی با اشاره به مجازات اين گحكومت ايرانمعاون اول قوه قضائيه اژه ای در همين رابطه 
ست يا ا ام آنهاعداده، يا امن کنندگان جامعه در نظر گرفته ش هايی هم که برای نااتزتوانيد قطع کنيد، يکی از مجادست او را می

اري فارس خبرگز) «.ی و به سمت مردم را نداشته باشنداينکه برای ابد آنها را از مردم جدا کنيد که حق بازگشت به زندگ
 (۲۰۱۸ژانويه۱۷ـ

 شکنجه عضو قطع» کرد اعالم ، ۲۰۱۸ژانويه۱9دزدی روز خاطر به مرد يک دست قطع حکم اجرای خبر از خشم ابراز با المللبين عفو
 و مدنی حقوق لمللىا بين ميثاق عضو عنوان به ايران. است جرم يك المللى بين قوانين طبق شکنجه اعمال و است آشکار و يحصر

 را هايیشيوه چنين یاجرا و صدور مسئوليت که کسانی. کند ممنوع استثناء بدون و شرايطی هر در را شکنجه که است ملزم سياسی
 (۲۰۱۸ژانويه۱9-)عفوبين الملل «.هستند کيفری محاکمه و تعقيب قابل المللیبين انينقو اساس بر که بدانند بايد دارند

 ست. اه جرا در آمدکه يک مورد آن به ا نيز توسط دادگاه هاي ايران، صادر شده استحکم شالق  هشتطي ماه ژانويه همچنين  
 ضربه شالق زده شد. ۸۰وب، مشر ساله به اتهام خوردن ۱۸يك سرباز در مشهد به ژانويه،  ۲۵سه شنبه ـ 

هرهای ال تبعيد به شسضربه شالق برای يک زن و مرد به نام محمود و سوسن متهم به رابطه دوستی ودو  99، صدور ـ اول ژانويه
 (۲۰۱۸ژانويه۱  -جنوبی و وانفصال خدمت محکوم شدند. )خبرگزاري رکنا

عالی کشور صادر  ۲۴ساله، از سوی قضات شعبه  ۲۵نام عادل  سال حبس برای جوانی به ۱۵ضريه شالق و  ۸۰صدور  ژانويه، 3ـ
 (۲۰۱۸ژانويه3شد.)جوان آن الين ـ

زاري ادر شد.)خبرگضربه شالق برای يک شکارچی حيوان در شهر همدان از سوی شعبه اول دادگاه عمومی ص ۵۰صدور ژانويه،  ۷ـ
 (۲۰۱۸ژانويه ۷ايرنا ـ

صادر شد.  ی عمومی مشهدو اعدام برای سه متهم به قتل توسط شعبه يک احکام دادسراضربه شالق، ده سال زندان،  ۷۴ژانويه،  ۱۱ـ
 (۲۰۱۷ژانويه ۱۱ -) خبرگزاري ركنا

دادگاه کيفری استان تهران  ۱۱ساله افغان، متهم به تجاوز، به شالق و ده سال زندان و اعدام از سوی شعبه  ۱9يک جوان ژانويه،  ۱۶ـ
 (۲۰۱۸انويهژ۱۶-ايسنا خبرگزاری صادر شد.)

يک متهم مزاحم  ماه حبس و تبعيد به شهرستان خاش در  سيستان و بلوچستان ، برای ۶ضربه شالق و  99، صدور ژانويه ۱۱ـ
 (۲۰۱۸ژانويه ۱۱ –تلگرامی توسط شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گرمه صادر شد. )پايگاه خبری گرمه 



 

 

در تهران توسط «امين»ويک سال تبعيد، برای يک جوان متهم به تجاوز، به نام ضربه شالق  ۱۰۰بهمن ماه (،صدرو  3ژانويه )  ۲3ـ
 (۲۰۱۸ژانويه۲3  -ديوان عالی کشور تاييد شد. ) خبر امروز

 
 : و دستگیریها بازداشت-۵ 

 
 

ومت ايران تظاهرات سراسري در ايران ، ساير دستگيري ها نيز توسط حكنفر طي  ۸۰۰۰دستگيری بيش از  طي ماه ژانويه عالوه بر
 انجام شده است كه تعداي از آنها عبارتند از:

  نفر ۵3دستگيريهای قومی و مذهبی  
 نفر  ۱۷دستگيريهای اجتماعی 

 نفر  ۵9۰ خودسرانه هايدستگيري 
 : موارد زير بودند دستگيريهای خودسرانه شامل

  .درخراسان جنوبی در يك جشنشرکت به علت  نفر 3۶دستگيري  -ژانويه ۸ 
 خواننده زن و مرد در هرمزگان ۲۱ دستگيري  -نويهژا ۱۱
 نفر مدلينگ در خراسان جنوبی  ۶ دستگيري -ژانويه ۷

 دو ليدر موسيقی در مشهد  دستگيري   -ژانويه ۱۸

 اه ژانويهطي م ان دولتینفره متهم به سرقت و مواد مخدر به طور خودسرانه وبدون حکم قبلی، توسط مامور ۱۰الی  9دسته های   -
  .ستگير شده اندد
 ارازل و اوباش توسط پليس در تهران. با اتهام نفر  ۲۸۸دستگيری   -ژانويه ۲۱ -
  .مرد و زن در يک جشن تولد در بيرجند ۵۵ دستگيری - ژانويه ۲۲  -



 

 

 
 زندانیان  وضعیت-۶

 
 
به  تی اموران امنيضار شد و مبه دادگاه اح،  در زندان بزرگ تهران ، زندانی سياسی علی معزی برای چندمين بار ژانويه ۸چهارشنبه ـ 

 .منتقل کردند دادگاه زور لباس زندان به او پوشانده و با دست و پاهاي زنجير شده او را به 
جود ودر خصوص  دشت  عليرغم وضعيت وخيم جسمانی و هشدار پزشکاندر زندان گوهر زندانی سياسی مجيد اسدی ژانويه، ۱۱ـ 

يماری دن مدت ببدليل عدم رسيدگی و طوالنی شاين زندانی  ز رسيدگی پزشکی محروم مانده است.تومور در بدنش، همچنان ا
ص به زندان ک متخصبدون آزمايشات تجويز شده توسط پزش ،پس از اعزام و انجام معاينات اوليه . ويوضعيت جسمی وخيمی دارد

 . بازگردانده شد
ر د شکنجه قرامرگ مور حد دان سنندج منتقل شده، دراداره اطالعات سنندج تاحسين پناهی که اخيرا به زنزندانی سياسی رامين ـ 

نواده به گفته خا . بناستتحت مداوی پزشکی قرار نگرفته ا اما وي تاكنون ه است.گرفته تا جاييکه کليه های وی دچار خونريزی شد
 شت بازدا حين  وی .ج می بردعفونت کليه و فراموشی رنقرار گرفته و هم اکنون از ها بدترين شکنجهمورد  اين زنداني  ،اين زندانی

 .مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود
دان مسئولين زن توسط دنبال آن  گرفته اند، بهسه نخ سيگار  ز ،پور در زندان سقيک زندانی به نام جمال علیاز  ژانويه ۲ـ در تاريخ  

 شده است.خونريزی  دچارت شدت ضربا، وي به علت مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت
اين ت. رار داده اسقطرناکی خزندانيان بيمار را که نياز فوری به خدمات درمانی دارند، در شرايط  ،وضعيت وخيم زندان رجايی شهرـ 

عيد سي توان از نجمله ممتاکنون وضعيت چند زندانی بيمار بحرانی گزارش شده است، . انداز خدمات درمانی مناسب محروم زندانيان
 يان اعتصاب،ها از پابا گذشت ماه شده اند و که پس از اتمام اعتصاب با مشکالت بسياری مواجه  نام بردشيرزاد و آرش صادقی 

به  م ايشانو عدم اعزا واده هادادستانی نيز پاسخ معينی به پيگيری خان از انجام هر گونه رسيدگي درماني محروم مانده اند. همچنان 
 است.نداده  زندان،بيمارستان خارج 

دليل به (، ديماه۲۱ژانويه )۱۱چهارشنبه شب  ،اکنون در زندان مرکزی اروميه محبوس استزندانی سياسی محمد نظری که همـ 
نگ سياسی به س زندانی به بهداری زندان منتقل گرديد و پس از چند ساعت مجددًا به داخل بند برگشت داده شد. اين  وخامت حال

 .شوندیمانع درمان و عمل جراحی وی م مسئولين زندانعمل جراحی سريع دارد، اما الست و نياز بهکيسه صفرا مبت
وجود  ده است،  باسکته کر ها در  زندان ، دو باردشت کرج براثر فشارها و عدم رسيدگیزندانی سياسی در زندان گوهر رضا شهابیـ 

گاه اما دست ،ردن را نداوی تحمل ادامه زنداکارگری، اذعان كرده است كه ه با وضعيت جسمی اين فعال اينکه پزشک زندان در رابط
 قضاييه مانع آزادی وی می شود.

 
 وضعیت زندان ها:-۷

 زندان رجایی شهر کرج )گوهر دشت(



 

 

وضعيت خدمات رفاهی و بهداشتی در اين زندان گزارش شده است از زندان رجايی شهر کرج   2018ژانويه  10روز 
به يک بند امنيتی مجهز به سيستم شنود و زندانيان سياسی رجايی شهر کرج از انتقال  .سب استهمچنان نامنا

زندانيان سياسی همچنان از داشتن سيستم در اين بند  .گذردمی چندين ماه است كه های مدار بسته فراوان است،دوربين
. فروشگاه زندان به تازگی محروم هستندی گرمايشی و آب گرم و فروشگاه و هواخوری مناسب و خدمات درمانی و پزشک

الزم به . فروخته نميشودزندان به زندانيان سياسی پتو  رئيسپتو را به اجناس فروشی خود اضافه کرده اما به دستور 
زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج نزديک به دو هفته است که در اعتراض به وضعيت حاکم بر  يادآوري است كه

ر بر زندانيان سياسی، دست به اعتصاب زده اند و از پذيرش جيره غذای زندان خودداری می کنند. آنان اعالم زندان و فشا
 .کرده اند که تا برآورده شدن خواسته هايشان، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد

يطی که در شرا اشد.مي بدر خطر های امنيتی غيراستاندارد، امنيت جانی افراد دليل محدودسازیبهمين زندان  ٤در بند
س در اين ياسی محبو، زندانيان سه استزلزله و چند پس لرزه منطقه مالرد و اطراف کرج را لرزاند ۲ماه گذشته  يک طي

با  بدر ۴سته شدن بحادثه ای مانند زلزله يا آتش سوزی به دليل هر برند که در صورت بروز بند در شرايطی به سر می
 صورتدر  ،تاس يانزندانهروی طوالنی و راه پله ای که به طبقه سوم ساختمان که محل اسکان و وجود را ،فاصله از هم

 .واهند داشتان خود نخاميدی به نجات ج را داشته باشند،ها بدر مکانی که امکان گشودن سريع درعدم استقرار ماموران 
رايط شی شهر کرج ن رجايبه علت دوری مسير زندا زندانيان اين بند از حق استفاده از تلفن نيز محروم هستند در حالی که

 .رفت و آمد برای خانواده ها با مشکالتی همراه است

ه آب گرم دسترسی ندارند روز است که ب ٤5زندان رجايی شهر بيش از   6و  2اندرزگاه زندانيان در رسيده بنا به گزارشات 
 عديده ای روبه رو هستند. تکالبرای حمام و شستشو با مش با توجه به سردي هوا و زندانيان

 زندان مرکزی اورمیه

انيان زند .ده استند رسيدر زندان مرکزی اروميه تراکم زندانيان در برخی از بندها به بيش از دو يا سه برابر ظرفيت ب
ی ندهاان در بان زندو نبود جای خواب به ستوه آمده اند. مامور ها محبوس در زندان مرکزی اروميه از تراکم زندانی

 به طوری که.انباشته اند اين زندان به ميزان بااليی زندانی را ۱۵و همچنين بند  ۴الی  ۱مختلف زندان از جمله بندهای 
ا می ر راه پله ها حتی دزندا ن مرکزی اروميه زندانيان کنونی در راهروها و کريدورهای زندان و ي رئيسبنا به اعتراف 

نفر  ۴۵۰کنون بيشتر از نفر ظرفيت دارد هم ا ۱۲۰واده زندانيان در بندی که حداکثر بر اساس گفته خانهمچنين  خوابند.
فته گنند و بعضا راحت کرا محبوس کرده اند و زندانيان مجبورند در ميان کريدورها و در کنار مجموعه های بهداشتی است

نفرگنجايش  ۱۰۰ز رمانی که کمتر اهمچنين در بندی به نام بند روان د. که حتی جايی برای نشستن ندارند شده است
 زندانی محبوس می باشند.  ۱۸۰دارد هم اکنون حدود 

بر  ه قاضی ناظراز جمل به هيچ جايی نرسيده و دست اندرکاران زندان تاكنون اعتراضات زندانيانالزم به تاكيد است كه 
ين خاص د و ما قوانرق ميکنزندانهای ديگر ف قوانينش با تمامی اينجا”به زندانيان گفته است که  ،زندان به نام بيرانوند

 ”.خودمان را داريم

 

  هااقلیت سركوب-۸

 : دراویشالف(



 

 

چهار تن از دراويش که در جريان تظاهرات  ،دسامبر ٣1ـ 
به مالقات رضا مرادی از مديران سايت مجذوبان نور رفته 

بودند با شليک تيرهوايی و شوکر برقی و با رفتارهای 
اموران حکومتی در طبقه همکف و خشونت آميز م

محوطه بيمارستان دی، مواجه شدند. هر چهار نفر 
 اوين منتقل شده اند. 209بازداشت و به بند 

کسری نوری، محمد بازداشت شدگان عبارتند از 
مقدم، محمدرضا درويشی و فائزه شريفی
داشت . هر چهار تن از همان ابتدای بازپورعبدی

دند. آنها پس از تجمع اعتصاب خود را اعالم کر
دراويش و خانواده هايشان در مقابل زندان اوين 

 ژانويه آزاد شدند.  9شامگاه 
 ر منزل خودد«  علی جمشيدی و رضا سوری»دو تن از دراويش گنابادی ساکن خرم آباد به نامهای  ،ژانويه 5 ـ

 بازداشت شدند. 
، توسط راويش کوارروشن در شيراز  و محمود هاشمی از د دو تن از دراويش به نامهای محمدعلی ژانويه،  11روز ـ 

و حکم  ناسايیماموران لباس شخصی دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شدند. اين بازداشت بدون ارائه کارت ش
 قضايی صورت گرفته است. 

 1٣در بند  ل حاضرحاتعداد چهار تن از دراويش ساکن يزد توسط ماموران امنيتی دستگير و در  ـ اواسط ماه ژانويه
ر دريق عضويت ی از طاتهاماتی مانند محاربه، اقدام عليه امنيت مل . تاكنونهستند محبوس امنيتی زندان مرکزی يزد

 فرقه گنابادی و تشويش اذهان عمومی به آنها تفهيم شده است.

 یقانونريانه و غاشت خودسردر اعتراض به بازد ،ساکن کوار یگناباد قتيطر روانيو پ شيدراوژانويه، 15دوشنبه ـ 
 یروين مورانمأ د.برگزار کردن یشهر تجمع اعتراض نيا یمقابل فرماندار ران،يمختلف ا یدر شهرها یگناباد شيدراو

. ردندارس حمله کوار فدر ک یگناباد شيبه دراو يیانهيآور به طرز وحشبا استفاده از باتون، شوکر و گاز اشک یانتظام
 د كه اساميحروح شدنمشدند. عده اي نيز بازداشت  فریو محسن آزاد انييُگردپور، عبداهلل رضا اهللحيذبدراين حمله 

مد حا ،یغالم آزاد ،یکرم هللراينوراهلل گلشن، نصراهلل گلشن، خو آقايان خ،مري راحله خانمتعدادي از آنها عبارت است از: 
 .یرنو یسجاد پورفرجام و مهد ،یندوم مانيا ،یندوم نيدهقان، ام

 : اهل سنتب(
وزش نماز و قران به ن به دليل آمساله اهل سمنا٣٣، يک شهروند سنی مذهب به نام عبدلحميد آريامنش ژانويه 5روز -

 دستگير و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ،کودکان
 

  :هاییانبج(
 در تبريز پلمپ شد. يان اويل دی ماه سه محل کسب بهاي-
محل  د. وانه زندان شرنام فرامرز ثابت راسخ ساکن کرج دستگير و  ه(، يک شهروند بهايی بهدی ما26ژانويه ) 16روز -

 کسب وی نيز سال گذشته از سوی اداره تعزيرات  پلمپ شده بود.
 
در رشته مهندسی معماری دانشگاه رازی کرمانشاه بدليل  9۶صدف وجدانی شهروند بهايی، دانشجوی ورودی سال -

 .هنگامه امتحانات پايان ترم از تحصيل محروم شداعتقادات دينی در 



 

 

از « بهايی بودن»ندا اشراقی بروجنی دانشجوی علوم کامپيوتر دانشگاه سراسری کاشان، دی ماه امسال به دليل -
در زمان اعالم نتايج کنکور سراسری اجازه ثبت نام « اشراقی بروجنی مونا» از اين پيشتر هم  .دانشگاه اخراج شده است

 دانشگاه را پيدا نکرده بود.در 
  

 نقض حقوق پایه   سایر موارد-۹
ادره و از قدام به مصاده و ااز دستفروشان را در شهرهای مختلف مورد حمله و ضرب و شتم قرار ددر ماه ژانويه ماموران شهرداری بسياری 

 بين بردن اموال آنان کردند. 
 اشاره ميکنيم: در همين راستا به چند فاکت در مناطق مختلف ايران

يک مرد دستفروش را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، جراحات وارده بر وی به  ژانويه درسه راه بازار  9روز  ماموران شهرداری بيجارـ 
 ژانويه دربيماستان بستری بود. 10که تا صبح  نحوی بود

 و تمام اجناس آن را در خيابان پرتاب ميکنند.  شهرداری در تالش يورش بردهموران در ماه ژانويه ما-

حمله کرده و تمام اموال و کاالی  شماموران شهرداری در سنندج به يک دستفرو در ماه ژانويه، براساس فيلم منتشر شده در فضای مجازی-
 او را در جوی آب ميريزند. 

. پس از اين دهندیقرار م ديمورد ضرب و شتم شد ليبدون دل را «جعفر» به ناماز شهروندان  یکياهواز  یمأموران کالنتر در ماه ژانويه،-
  .اندبوده «یجعفر»به نام  یدنبال فرد و به اشتباه كرده اندضرب و شتم مشخص مي شود كه 

د، كه به علت عدم توجه به كردنخانه  اقدام به تخريب يكميدان جانبازان در ،  18ماموران شهرداری در تهران منطقه  ژانويه،1٣ شنبه -
 وي كشته شد. مرد داخل اين محل،  حضور يك

مه قرار موران امنيتی با قتراضي هفت تپه به نام اسماعيل بخشی، نزديک خانه اش مورد حمله مااع  يکی از کارگران، ژانويه15دوشنبه -
  .مهاجمان بعد از شليک تير هوايی از محل فرار کردندگرفت و زخمی شد. 

ماموران  .اضی کردنداقدام به برگزاری تجمع اعتر ،مالباختگان موسسه وليعصر در رباط کريم در شهرستان بهارستان 96 ژانويه، 20شنبه -
به دنبال آن نيروي انتظامي  .گرفتند رياز زنان معترض مالباخته را ز یکيبا خودرو به تجمع کنندگان حمله کرده و  نيبا ماش یانتظام یروين

 از اين خانم شكايت كرد و مدعي شد كه وي خودش را به تمارض زده است.
تحت شکنجه بازداشت و عات مرا: ماموران وزارت اطالگفته است یدر ارتباط با اعترافات اجباريک مالباخته ديگر به نام امير زين الدينی -

 یات م چارهيو ب ميبر یت را ماو خانواده  ميدنبالت هست یهرجا برو»ماموران به من گفتند  کردند! گرانيد هيعل یوادار به اعترافات اجبار
 «.ميکن
 

https://youtu.be/6Y5KkOPY2pQ
https://youtu.be/6Y5KkOPY2pQ
https://youtu.be/gJCnXpfF5hI
https://youtu.be/gJCnXpfF5hI
https://youtu.be/5cWL_UQKiI4
https://youtu.be/kG_SJZ1-aQw
https://youtu.be/qqXEDiWm4jU

