
 

 



 

 

   ۲۰۱۸ژوئیه  –در ایران  گزارش نقض حقوق بشر

 رانیحقوق بشر ا نگیتوریمان

 : مقدمه

مورد  ۴۱به  توانیرابطه م نیهم ادامه داشته است. در کیستماتیبه طور س رانینقض آشکار حقوق بشردر ا هیماه ژوئ یط
خودسرانه،  یمورد قتلها ۱۱ ،یزندان ۶۲یحکم شالق برا صدورشالق ،  یانسان غیردو مورد حکم ، اجرای حکم اعدام یاجرا

 اشاره کرد. یمذهب و یقوم یتهایگسترده و سرکوب  اقل بازداشتزندان و  یطاقت فرسا یدر اثر فشارها یزندان کی یخودکش

اعتراض به بی آبی  از دیگر موارد نقض حقوق بشر میتوان به بحران آب و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان عرب در
 زستان اشاره کرد. در خو

ها به خیابان آبادان و دیگر شهرهای استان خوزستان هزاران نفر از مردم خرمشهر،، ۲۰۱۸ژوئیه  ۱ –ژوئن  ۲۹در روزهای
آمدند تا به کیفیت پایین آب و شوری آب آشامیدنی در این استان اعتراض کنند این در حالی بود که درجه حرارت هوا در این 

اد رسیده بود. این اعتراض مسالمت آمیز با حضور ماموران امنیتی و انتظامی به خشونت درجه سانتیگر ۵۰منطقه به بیش از 
 کشیده شد. 

 نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم معترض اقدام به شلیک گاز اشک آور کرده اند.

و سالح گرم به سمت  همچنین براساس ویدیو منتشر شده در فضای مجازی نیروهای امنیتی اقدام به شلیک گلوله ساچمه ای 
 مردم معترض کرده اند که در نتیجه آن شماری مجروح شدند. 

 یی که در میادین نصب بود ها نیدورب قیها از طر یو لباس شخص یانتظام یروین ،سپاه یروهاینهای رسیده براساس گزارش
 .کردندرا بازداشت  تن ۲۰۰بیش از و شبانه به محله ها و منازل مردم هجوم آورده و  هکرد ییمردم و جوانان را شناسا

نفر دیگر تحت عنوان عامالن آشوب در  ۳۵از معترضین و شناسایی  تن ۱۰از بازداشت خبرگزاری میزان، ۲۰۱۸ژوئیه ۳روز 
 خرمشهر خبر داد. 

هاست که دچار مشکالت جدی آب است و مردم . ایران سالاست یاتیبقا و سالمت انسان ح یبه آب پاک و سالم برا یدسترس
 اند. تمر به آب پاک و سالم محروم ماندهاغلب از حق انسانی خود برای دسترسی کافی و مس

نفت،  میبحران آب قرار گرفته است. با وجود منابع عظ ریتحت تاث ژهیاست که به صورت و رانیا یهااز استان یکیخوزستان 
 مواجه هستند. یآب شهر یشور شیهوا، کمبود آب و افزا یمنطقه سالها است که با فقر، آلودگ این مردمان

کنند مردم در خوزستان و همه  نیتضم دیبا نیهمچن یرانیاعالم کرد مقامات ا یا هیانیدر ب الملل نیعفو ب رابطه نیدر هم
بهداشت  دن،یمل نوشکه شا یو خانگ یمصارف شخص یبرا یدنیمناسب آب آشام ریبه مقاد یاز حق دسترس رانیا یاستانها

صلح  یبه اعتراضها وستنیبه پ لیکه ما یبرخوردار باشند و کسان شود،یم یها، طبخ غذا و بهداشت خانگشستن لباس ،یفرد
 حق هستند، با ممانعت و مجازات رو به رو نشوند. نیبه منظور درخواست ا زیآم
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http://www.mizanonline.com/fa/news/433203/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B5-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
http://www.mizanonline.com/fa/news/433203/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3%DB%B5-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8756/2018/en/


 

 

  اعدام

 تن بالغ گردیده است.  ۴۱ به توسط حکومت ایران های ثبت شدهشمار اعدامدر ماه ژوئیه 

 های صورت گرفته رسانه های حکومتی تنهااز میان اعدامدر میان اعدام شدگان یک زندانی زن محکوم به اعدام نیز بوده است. 
 آن را علنی اعالم کرده اند. مورد ۱۷

مشهد، بجنورد،  ،یقائمشهر، کرمان، خو ،نیشهرکرج، او ییرجا ه،یسراوان، اروم ز،یرشت، زاهدان، تبر یهاها در زنداناعدام نیا
 به اجرا در آمده است. روانیزل آباد کرمانشاه ، مشهد و شید

ژوئیه ۱۸ه و روز نداشت یاطالع وی اعدام خیواده اش از تارکه خانزندانی محکوم به اعدام در حالی زاده اهل جوانرود  یصالح خان
را پس از گرفتن پول طناب دار به  یزندان نیزندان کرمانشاه جنازه ا نیئولاعدام شد و مس کرمانشاه آباد زلیدر زندان د ۲۰۱۸
 . دادند لیهزار تومان به خانواده اش تحو ۱۲۰مبلغ 

ژوئیه  ۲۱ساله خود در زندان مرکزی رشت )الکان( روز  ۹ی در مقابل فرزند محمد یدمرتضیسهمچنین یک زندانی به نام 
 اعدام شد. ۲۰۱۸

 رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام وجود دارد. الوقوع  بیقر احتمال اعدام همچنان

به اعدام  هینظر اروم دیدادگاه تجد ۱۲شعبه  ، درسال حبس ۹از  پساهل سنت  یاسیس -یدتیعق یزندان خهیکامران ش
ه اصفهان به اعدام محکوم در دادگا داشت  تیفعال یو آموزش یفرهنگ یها نهیکه در زمالکی م نیمحمد حس  محکوم شد.

 شده و  این حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده است.

 اسامی و مشخصات زندانیان اعدام شده در ماه ژوئیه : 

  های خودسرانهقتل( ب

 . مورد قتل خودسرانه توسط عوامل حکومت انجام شده است ۱۱ژوئیه ماه  یط

 ۴ه جوان ک کیبه خودرو  میمستق کیبا شل نابیزهوک م یدر روستا کشهرین یماموران انتظام،  ۲۰۱۸ هیژوئ ۲روز  -
 .دیکرد به قتل رس یرا حمل م یتریل ۷۰ نیگالن بنز

 یتن کشته و زخم ۴خودرو  کیدر منطقه اسفندک سراوان به  یانتظام یرویماموران ن کیبر اثر شل،  هیژوئ ۳وز ر -
 .ماموران به ظن قاچاق به سمت خودرو آتش گشودند که دو نفر کشته شد شدند.

 یلومتریک ۱۵) چاه در تل کوشک کیبه خاطر برداشتن آب از  یامانتظ یرویماموران ن ،۲۰۱۸ هیژوئ۱۲روز  -
 میمستق کیبا شل یاحمد مانیجوان به نام ا کیآن  جهیشدند که در نت ریجهاد آباد درگ یروستا یکازرون( با اهال

 .جانش را از دست داد یانتظام یروین

عوامل  میمستق کیبا شل هیچالدران ارومدر مرز  درانلویح میکولبر زحمتکش به نام حک ک، ی۲۰۱۸ هیژوئ ۲۰روز  -
  .سپاه کشته شد



 

 

 یکیدر نزد یانتظام یرویماموران ن یراندازیدراثر ت یسیرئ دیماشهروند بلوچ به نام  کی، ۲۰۱۸ هیژوئ ۲۴ روز -
آتش گرفت و در آتش سوخت.  یخودرو و  واقع در استان سیستان و بلوچستان کالت،سرباز  سنگ مسجد یروستا

 .بود لیت گازوئحامل سوخ یو

مرز  در یمحمد عل دفرزن، ساله ۳۴ دیبه نام رش هیشکل آباد اروم یکولبر اهل روستا کی ، ۲۰۱۸ هیژوئ ۲۴روز  -
 .جانش را از دست داد یانتظام یروین میمستق کیبا شل هیاروم

 مرگ در حبس (ج

طاقت  یرونده اش و فشارهابه پ یدگیعدم رس لیبه دلی شاهوزه دیبه نام حم یزندان کی ،۲۰۱۸ هیژوئ ۵روز  -
 .کرد یزاهدان اقدام به خودکش یزندان در زندان مرکز یفرسا

 

 هاي بیرحمانهاحكام و مجازات (د

 مورد حکم شالق صادر شده است. ۶۲اجرا شد و نفر   دو یشالق برا یحکم ضد انسان هیماه ژوئ یط

 در زیر به مواردی از این احکام اشاره شده است: 

 نیا ازمندین دانیدر م کاشمر و به نام )م ر( در ساله ۲۷جوان یربه شالق در مالءعام براض ۸۰حکم  ،هیژوئ ۱۰ روز سه شنبه- 
  .به اجرا در آمد رانیشهر توسط ماموران حکومت ا

 .اجرا شدمالءعام  اقدام در استان خراسان رضوی  واقع دردر شهر درگز  حکم شالق یک جوان ،ژوئیه ۲۴روز سه شنبه -

، در ۱۳۹۶ماه  ید یتظاهرات سراسر انیاشت شده در جربازد ییدانشجو نیاز فعال یصریو صادق ق یآبادفرح دهیسپ -
 .ها و احزاب محکوم شدندو گروه یاجتماع یدر شبکه ها تیاز فعال تیضربه شالق و ممنوع ۱۴۸سال حبس،  ۱۳مجموع به 

 ضربه شالق محکوم شد. ۷۴به دو سال حبس و  بیبه اتهام نشر اکاذ ،یصنف تیفعال به دلیل معلم اهل بوشهر یمحمد ثان -

دادگاه تهران  ۲۶و  ۱۵بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم توسط شعب  یگناباد شیتن از دراو ۴۵ یبراژوئیه،  طی ماه - 
 یدرگروهها، رسانه ها، درفضا تیاز عضو تیسال محروم ۱۲ ،دیسال تبع ۴۶ ضربه شالق، ۱۴۳۵۶سال حبس،  ۴۵۰جمعا به 

 .سال ممنوع الخروج محکوم شدند ۱۲و  یمجاز

 .مرد تبعه افغان، حکم شالق و اعدام در مالءعام در مشهد صادر شد کی یبرا، هیژوئ ۱۷روز  -

 ۱۴۴ضربه شالق و  ۱۰۰به اعدام،  یینوجوانان، در تهران به حکم قضا تیبه اتهام آزار و اذ مانیبه نام ا یمرد، هیژوئ۲۱روز  -
 .سال حبس محکوم شد

 به تحمل حبس و شالق محکوم شده است.ماه  ید شرکت در تظاهرات به اتهام نیاز آموزگاران استان قزو یزیابوالفضل عز -
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https://fa.iran-hrm.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b2-%d8%af%d8%b1/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%aa%d9%86-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7/
https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ab%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88-%db%b7/


 

 

حضور  قیاز طر یرا به اتهام اخالل در نظم عموم« خوشنام اریبخت» به نام یخبرنگار و فعال مدن کیدادگاه شهر سقز  -
و هشصد هزار  ونیلیم کیو یریضربه شالق تعز ۷۴رسانه ها به تحمل  یاستقالل کردستان برا یاز همه پرس تیدرتجمع حما

 .محکوم شد ینقد یتومان جزا

حبس و شالق محکوم شدند. محمد دادگاه کیفری اراک به  ۱۰۲شعبه  در یازده تن از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه -
ضربه  ۷۴نجفی وکیل دادگستری در شمار این گروه میباشد. هر کدام از این بازداشت شدگان به یک الی سه سال حبس و 

 شالق محکوم شدند.

 :هابازداشت و دستگیري (ه

 مورد دستگیری ۴۸۷ که شامل سط مانیتورینگ به ثبت رسیده است؛ مورد بازداشت در ماه ژوئیه تو۱۰۲۹حدود
 .باشدی م یمذهبی و قوم مورد دستگیری ۹خودسرانه و  مورد دستگیری ۵۳۳ ،یاسیس

 به دلیل تجمع و اعتراض به رکود اقتصادی و باال رفتن قیمت ارز بازداشت شدند.  تهران انینفر از بازار 129 ،ژوئیه ۱روز  -

که در اعتراض به کیفیت پایین آب و شوری آب آشامیدنی بازداشت  آباداناز شهروندان خرمشهر و  تن ۲۰۰ ،ژوئیه ۶روز   -
  شدند.

االنه قلعه بابک س ییگردهما لیبه دل لیو اردب یو غرب یشرق جانیآذربا یشهرها در نفر از فعاالن ترک ۰۸، هیژوئ ۸روز  -
 بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.توسط ماموران اداره اطالعات 

 بازداشت شدند. در هرمزگان یمجاز یدر فضا گنینفر از فعاالن مدل ۴۶ ژوئیه، ۱۶روز  -

 انیزندان تی( وضعو

تن از  ۴تکم دسمضاعف بوده و  یاسیس انیبخصوص بر زندان انیقبل فشار بر زندان یهاهمانند ماه زین هیژوئ درماه
کردند. حکومت ایران در ماه اخیر در مواردی اقدام به اعتصاب غذا  زندانیان در اعتراض به شرایط زندان اقدام به

 شکنجه زندانیان سیاسی کرده اند.

به دستور حاج مرادی رئیس زندان تهران بزرگ جهت  هیژوئ ۳روز  زندانی سیاسی در زندان تهران برزگ یعرب لیسه -
سپاه زندان اوین منتقل شده و در حین بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته به نحوی که بینی وی  الف ۲بازجویی به بند 

شکسته و پس از انتقال به بیمارستان خمینی مجدد به زندان تهران بزرگ منتقل شد و با با پابند پاهای وی را زنجیر کرده و 
 در قرنطینه این زندان نگهداری میشود.

به  ،یحفاظت زندان مرکز سیرئ یمحبوس در زندان سنندج توسط عباس یاسیس یدانزن یپناه نیحس نیرام، هیژوئ ۴روز  -
 «ید. رس یتوسط عوامل ما در زندان به قتل خواه میاگر اعدامت نکن»  ه و گفته استشد دیقتل تهد

با  یو جالل موسو زادهیعل نیام ،یمراد یتق یهابه نام یگناباد شیسه درو المیزندان ا نیمسئول ،هیماه ژوئ یدرابتدا -
 .گونه حق تماس و مالقات را نداشتند چیحق ه انیزندان نیکردند ا ریآنها را تحق انیزندان نیا لیمو سر و سب یاجبار دنیاشتر

https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af/
https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af/
https://fa.iran-hrm.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%db%b1%db%b2%db%b9-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b8%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%db%b4%db%b6-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84%db%8c%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d9%82%d8%b1/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7/


 

 مارستانیشد وبه ب هوشیخود ب یروز اعتصاب غذا نیم ۱۰۵زندان تهران بزرگ در  در یمیمق یظفر عل یزندان شیدرو -
کرده بود که در حادثه گلستان هفتم دراسفند ماه گذشته به  اعالم  یشیصدها درو یآزاد یزندان نی. خواسته اافتیانتقال 

 .بازداشت شده بودند یو لباس شخص یتیامن یروهایشکنجه و اعمال خشونت ن

 

 اقدام شهر، ییدر زندان رجا هیژوئ۱۷از روز  مارستانیاعتراض به عدم اعزامش به ب در اهل سنت قاسم آبسته یاسیس یزندان -
  است.کرده به اعتصاب غذا 

با  یزندان نیدر زندان زاهدان محبوس است ا یسالخورده همچنان در سلول انفراد یزندان یارژنگ داوود یاسیس یزندان -
 یحقوق هر زندان نیتر هیو از اول بردیبسر م یانفراد ماهاست که به سلول یقلب یو ناراحت ابتیاز جمله د هایماریوجود انواع ب

 .است روممانند تماس با خانواده و مالقات مح

روز  یاسیس یوارسته زندان رضایعلکاشان به دستور بازجویان وزارت اطالعات به جای داروهای تهیه شده مسئولین زندان  -
 طیکه شرا شودنگهداری میو معتاد  یبند افراد متادون هم اکنون یزندان نیای داده اند. موارد مخدر به و یهاقرص هیژوئ۲۰

 .دارد یفاجعه بار یبهداشت

مسئولین زندان  با بیماری حاد کبد محبوس هستند و مجید اسدیبا بیماری سرطان و  آرش صادقیدر زندان رجایی شهر  -
ان را شکنجه هایی نظیر عدم وجود کولر یا پنکه در زندان، زندانیمحدودیت رجایی شهر علیرغم محرومیت از خدمات درمانی با

 کنند.می

 

 زندان حمله کرده و نیا ۱۰و  ۶، ۳، ۲ یبه بندها (گوهردشترجایی شهر )زندان  ژهیماموران گارد و هیژوئ ۸و ۷ یروز ها یط-
 یدر هواخور انیزندان های طوالنی. به دنبال این یورش ساعتکردند بیتخر را به غارت و انیشبانه اجناس زندان یهابا هجوم

 د. داشتننگه 

 شیبه تفت یسابقه ا یزندان هجوم برده و بطور ب ۱۲به بند  ژهیهمراه با گارد و هیاروم یعوامل زندان مرکز ،هیژوئ ۲روز  -
 به دنبال این یورش وحشیانه بسیاری از وسایل زندانیان توسط گارد ضبط و غارت شده است.پرداختند  آنان لیو وسا انیزندان

 لیوسا هیکرده و کل شیحمله کردند و اقدام به تفت یاسیس انی، بند زندان۷ان گارد زندان به بند مامور زین لیزندان اردب در -
 یاز اجناس و لباسها یبند را خراب کردند و برخ واریاز د یقسمت نیهمچن نیکردند. مامور رورویرا ز انیزندان یشخص
 .با خود بردند انرایزندان

 

  زندانها تیوضع

 ریغ طیرا درشرا یادیز یتهایو محروم یفشارها انیدانها اسفبار گزارش شده و زندانزن تیوضع هیماه ژوئ در
 .شوندیزندان متحمل م یانسان

 :اشاره شده ا ست ریزندانها در ز تیچند نمونه از وضع به

 :اهواز بانیش زندان

https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%db%8c%d9%87%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b8%d9%81%d8%b1%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d9%82%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%af/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a7%d8%b1%da%98%d9%86%da%af-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%b5%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%87/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a2%d8%b1%d8%b4-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c/
https://fa.iran-hrm.com/physical-deterioration-of-majid-asadis-political-prisoner-in-prison/
https://fa.iran-hrm.com/physical-deterioration-of-majid-asadis-political-prisoner-in-prison/


 

کردند در  لیزندانها، آنرا به زندان تبدمکان به سازمان  نیبود پس از انتقال ا ادیمحل ترک اعت کیاهواز که قبال  بانیش زندان
و  یگیر یپرکار؛ سخ وبینژاد؛ ا یعمور یآلبوشوکه و عل دمختاریس ؛یکلب نیچون غالمحس  یاسیس انیزندان، زندان نیا

تماس  یبرا یتلفن عموم کیشود و یداده نم یمالقات حضور انی. به زندانستندزندان محبوس ه نیدر ا یمسعود مسعود
 با خانواده اش را دارد یا قهیتماس چند دق کیتنها فرصت  یود دارد. هر زندانوج انیزندان

 

آب  یاسیس انیبند محبوس هستند. در بند زندان نیدر ا یاسیس انینفر از زندان ۱۰۰اتاق دارد و حدود  ۶ یاسیس انیزندان بند
 یسهایسرو تیکند؛ وضع یآلوده مپر است و فضا را  شهیفاضالب زندان هم ست؛یمعموال قطع است. امکان استحمام ن

تا دو  ستندیدر صف با دیندارند و با یدنیآب آشام انینبودن آب در حد صفر است؛ زندان لیو بهداشت بند به دل یبهداشت
 .رندیبگ یتریل کیآب  یبطر

 :تهران بزرگ زندان

. بندندیم انیزندان یشب آب را به رو ۸صبح تا  ۱۱از ساعت  (هیزندان تهران بزرگ )زندان فشافومسئوالن  هیژوئ ۱۵روز 
آن  یاز شور یمجبورند آب را بجوشانند تا حد انیو زندان ستیآن ن یمعمول دنیاست که امکان آشام یآب به حد یشور

هم در  گاریهر پاکت س متی. قفروشندیم انیهزار تومان به زندان ۱۰ متیرا به ق یآب معدن یهر بطر مسئوالن کاسته شود.
خود کسب و  یمسئوالن زندان تهران بزرگ برا ها،یبا قطع آب و در پناه گران ب،یترت نیست. به اهزار تومان ا ۷۰زندان  نیا

 نکرده اند. انیفروش به زندان یبرا یآب حت نیتام یبرا یتالش چیزندان ه مقامات اند.فراهم آورده یکار پررونق

 

  تهایاقل حقوق

شهروند را به این بهانه  ۶ت . حکومت ایران طی ماه اخیر بیش از داشادامه  یمذهب و یقوم یهاتیفشار بر اقل هیماه ژوئ در
 داشتند. حیمس نید جیبودند که اتهام ترو یاز افراد گریو سه تن د شینفر از دراو سهبازداشت کردند. از میان بازداشت شدگان 

 کیکه در رشته گرافسریر موقن  و یمانیهومن ا،  سانیس یحیسوگل ذب یهانام به ییبها یدانشجوسه ماه  نیا یط نیهمچن
  خواندند از دانشگاه اخراج شدند. یدرس مومعماری 

از پنج ماه از  شیبا گذشت بشده اند. آنان روبرو سنگین  یهاتیبا محکوم یگناباد شیدراوها تن از  ۱۰۰بیش از ماه  نیا یط
اس و وحق تم لیبه وک یدسترس ،یپزشکبه خدمات  یحقوق خود منجمله دسترس نیتر یا هیهمچنان از پا شانبازداشت 

 د.مالقات در زندان محروم هستن

مراجعه کرده و پس از ضرب و شتم ایشان و فرزندانش  کشیش یوسف ندرخانیماموران لباس شخصی  به منزل  ژوئیه، ۲۲ -
ان با وی را بازداشت و به شعبه دو اجرای احکام دادگاه انقالب رشت منتقل کردند. به گفته بستگان آقای ندرخانی مامور

 .همراه ضرب و شتم وی را با خود بردنداستفاده از شوکر الکتریکی 

است،  یآرمان و آرام آزاد یهابه نام ییدر آبادان که متعلق به دو برادر بها یاطیفروشگاه چرخ خ کی، ژوئیه۱۲ هبشنجروز پن-
 .پلمب شد یتیامن یروهایتوسط ن

 هینقض حقوق پا ری( ساط

https://fa.iran-hrm.com/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a2%d8%a8-%d8%a2%d8%b4%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%a8%db%8c%d8%b4/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%d8%aa%d9%85-%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%b4-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%82/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%d8%aa%d9%85-%da%a9%d8%b4%db%8c%d8%b4-%db%8c%d9%88%d8%b3%d9%81-%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%82/


 

است که  حقوق بشراز موارد نقض آشکار  یگرینوع د رانیا محدود کردن آنها در و سندگانینو هنرمندان و یآزاد سرکوب
هنرمندان  نیران و خانواده ادادوست زیپس از مرگ آنها ن یکه حت شودیم دهیهم د ی. درمواردکندیاعمال م رانیحکومت ا

 .دیآ یممانعت به عمل م حکومت یو از سو ارنداجازه گرفتن مراسم بزرگداشت بر سر مزار آنها را ند

شاعر و نویسنده بزرگ  ممانعت از برگزاری هجدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملواز دیگر موارد نقض حقوق بشر میتوان به 
 ایران اشاره کرد.

 

 

مراسم بزرگداشت احمد شاملو در امامزاده  یمانع برگزار ژوئیه ۲۴روز سه شنبه  یتیاست که ماموران امن یها حاکگزارش
شاعر  نیاجازه ندادند طرفداران ا گورستان امامزاده طاهر را بستند و یدرها یتیامن یروهایتان البرز شدند. نطاهر کرج در اس

 یهمجوار گورستان برنامه ابانیگرفت در خ میتصم نویسندگان کانون رانیدب ئتیهدر ادامه . ابندیمزار او حضور سر  بر یرانیا
 یعل که قسمت از برنامه بود نیکانون اول یهیانیخواندن ب. شد عیتوز تیجمع انیاز پوسترها م یبزرگداشت را اجرا کند. بخش

را نخوانده بود که ناگهان  هیانیدوم ب یهنوز جمله اما کرد هیانیبلند آغاز به خواندن ب یکانون با صدا رانیدب ئتیکاکاوند عضو ه
آنها را به داخل  شتمو با ضرب و  هبرد ورشی سندگانیوکانون ن یاز اعضا ی دیگرکی یاو و روزبه سوهان یمامور به سو نیچند

دستشان درآوردند  زبودند ا یعکسبردار ایگرفتن  لمیچند نفر را که مشغول ف لیحمله ماموران موبا نی. در ادندیگورستان کش
مشغول  تیمعرا که مقاومت کرد کشان کشان با خود بردند، پوسترها را پاره کردند و سپس به پراکنده کردن ج یو جوان
 شدند.

 اند.شده یمراسم سالگرد درگذشت این شاعر مشهور ایران یگذشته ماموران بارها مانع از برگزار یهادر سال

در  ۱۳۷۹در تهران به دنیا آمده بود، روز دوم مرداد  ۱۳۰۴که سال  ایرانی مترجم و نگار روزنامه نویسنده، شاعر،شاملو  احمد
ر بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. او در امامزاده طاهر در مهرشهر کرج، در غرب تهران، به د یطوالن ییک دوره بیمار یپ

 .خاک سپرده شده است

 

 

https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/
https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3-2/

