گزارش ماهانه -مانیتورینگ حقوق بشر ایران
مقدمه:

طی ماه فوریه نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران ،بطور سیستماتیک ادامه داشته است .در همین رابطه می توان از 16مورد اعداام ،یدک مدورد
اجرای حکم شالق ،سركوب اقلیت هاي دیني و قومي ماننا سركوب دراویش و بهاییان ،دستگیری فعالین مانی و فشارهای طاقت فرسا بر زناانیان
سیاسی نام برد.
روز چهارشنبه  ۴ژانویه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی ،توسط  ۵مامور سپاه در زناان مورد ضرب و شتم شایا قرار گرفته و بداون هدی ادلده
قانونی به بنا سه قرنطینه زناان قرچک ورامین منتقل شانا .آنان از روز  ۳فوریه در اعتراض به انتقال غیر قدانونی و عدام رعایدت اصدل تککیدک
جرائم دست به اعتصاب غذا تر زده و از روز 10فوریه به اعتصاب خشک اقاام کردنا .طی این مات هر دو نکر با سرگیجه ،حالت تهوع ،لرزش و بدی
حسی دست و پا و از دست دادن وزن مواجه شانا .هر دو زناانی پس از شش روز اعتصاب غذا خشک بده درخواسدت سدایرزناانیان سیاسدی ،بده
اعتصاب خشک پایان دادنا ،ولی گلرخ ایرایی اعالم کرد که تا رسیان به خواسته های خود اعتصاب غذای تر را ادامه خواها داد .آتنا و گلرخ از روز
چهارشنبه  ۲۱فوریه به دستور مقامات قضایی از تماس تلکنی و مالقات محروم شانا .این دو زناانی سیاسی در بندا سده قرنطینده زنداان قرچدک
ورامین بطور مستمر توسط سه زناانی عادی تحت کنترل هستنا .در زمان تنظیم این گزارش گلرخ ایرایی در نوزدهمین روز اعتصاب غذا قدادر بده
خوردن نمک و شکر نبوده و فقط مقاار کمی آب می خورد وجان وی در خطر است.
همچنین در اعتراض به ضرب و شتم و تبعیا آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زناان قرچک ورامین ،دو زناانی سیاسدی آرش صدادقی و سدهیل عربدی
دست به اعتصاب غذا زدنا .الزم به یادآوری است که آرش صادقی همسر گلرخ ایرایی ،به علت اعتصاب غذای طوالنی مات قبلی بده شدات بیمدار
بود .وی پس از  ۱۱روز به اعتصاب غذا و دارو خود به درخواست همبنایانش پایان داد .سهیل عربی زناانی سیاسی محبوس در زناان اوین نیدز از
روز ۲۴ژانویه ،اقاام به اعتصاب غذا کرد .وی اعالم کرده که تا بازگشت این دو زناانی به زناان اوین به اعتصاب خود ادامه خواها داد .سهیل عربدی
طی این مات با جابجایی اجباری در زناان و ضرب و شتم شایا مواجه بوده است .در حالیکه نزدیدک بده یدک مداه اسدت کده در اعتصداب غدذا و
وضعیت جسمی نامناسب قرار دارد ،به دستور "حاجی مرادی" دادیار زناان اوین ،از انتقال وی به بیمارستان خودداری به عمل می آیا .وی به علت
تااوم اعتصاب غذا عالوه بر دردهای کلیه و معاه با سردرد های شایا و خونریزی از بینی نیز مواجه است .الزم به ذکر اسدت کده "حداجی مدرادی"
شخصا مسئول انتقال زناانیان سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی به زناان قرچک ورامین و انتقال سهیل عربی به زناان تهران بدزر مدی

باشا.
زناانیان سیاسی :سهیل عربی ،گلرخ ایرایی ،آرش صادقی ،آتنا دائمی

 اعدام ،قتل های خودسرانه ،مرگ در حبس
الف) اعدام :

کماکان اعاام به عنوان یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در ایران ،در جریان است .طی ماه فوریه  ۱۷اعاام توسط حکومت ایران به اجرا در
آماه است ولی از این تعااد فقط اعاام ۲نکر توسط رسانه های حکومتی اعالم شاه و مابقی اعاام ها مخکیانه صورت گرفتده اسدت .ایدن اعداام هدا
شامل یک اعاام جمعی  10نکره در زناان رجایی شهر کرج ( گوهردشت کرج) می باشا.
همچنین حکم اعاام یک کودک به نام "محمارضا حاادی" که در هنگام جرم انتصابی  ۱۶ساله بوده نیز در این ماه به تائیا دادگاه رسیاه است.
اسامی اعاامیان عبارت است از:

ب) قتلهاي خودسرانه:

طی ماه فوریه قتل های خودسرانه توسط حکومت ایران ادامه داشته است ،منجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
روز  ۵فوریه  ،۲۰۱۸در انایمشک" ،سجاد رشیای" توسط شلیک مستقیم نیروهای اطالعات کشته شا .نیروهای اطالعاتی به قصا دستگیری برادر
وی که مایر یک گروه تلگرامی بود ،به منزل آنها یورش برده و سجاد را مورد هاف قرار دادنا.
روز  ۷فوریه ،۲۰۱۸نیروهای انتظامی در جاده بوکان به تبریز ،به اتومبیل یک کاسبکار کرد به نام "صایق رحیم پدور" شدلیک کدرده کده منجدر بده
تصادف خودرو با یک کامیون شاه و رانناه خودرو براثر آن کشته میشود
درپی اعتراضات دراویش گنابادی سه شنبه ۲۰فوریه  ۲۰۱۸در خیابان گلستان هکتم تهران ،سه تن از این دراویش به ضرب گلوله نیروی انتظدامی
کشته شانا.
روز سه شنبه  ۲۷فوریه ،۲۰۱۸یک جوان اهل روستای آب انار شهرستان آباانان به نام « ناصر قبادی» به علت شلیک مستقیم نیروی انتظامی بده
ناحیه سر ،به شات زخمی شا و در بیمارستان جان سپرد .از علت این شلیک هی اطالعی در دست نیست.

ج)مرگ در حبس

طی ماه فوریه نیز حکومت ایران ماننا ماه ژانویه که بعا از کشتن معترضین دستگیر شاه در قیام سراسری ایران ،در زناان ها ،ماعی شا که خدود
زناانیان خودکشی کرده انا ،مجاد دست به همین اقاام زد .اسامی سه تن از زناانیانی که حکومت ایران ادعا دارد که خودکشی کرده انا در زیدر
آماه است:
کاووس سیا امامی  ۶۴ساله ،استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زناان جان باخت .وی روز  ۲۴ژانویه  ۲۰۱۸همدراه بدا
شش تن دیگر از فعالین محیط زیست در تهران بازداشت شاه بود .روز  ۸فوریه ۲۰۱۸همسر کاووس سیاامامی بده زنداان
احضار شا و خبر مر کاووس را به وی اعالم کردنا .ماموران دادسرا علدت مدر وی را خودکشدی اعدالم کدرده اندا .در
حالیکه هی مارکی دال بر این مسئله وجود ناارد .این در حالی است که براساس گزارشات دریافتی ،یکی از مقامات سپاه
پاسااران گکته است که وی با تزریق داروی مکمل کامپکت تیوپنتال سایم با دوز باال در بندا الدز زنداان اویدن بده قتدل
رسیاه است.
روز سهشنبه ۱۵فوریه  ، ۲۰۱۸جسم بی جان یک زناانی عادی به نام "حسین قلی زاده" اهل سنه واقع در سنناج ،در مجموعده بهااشدتی زنداان
مرکزی سنناج پیاا شا .مسئولین زناان اعالم کردنا که حسین قلی زاده خودکشی کرده است.
ادارە اطالعات ایالم روز یکشنبه 25فوریه  ،2018پس از گذشت هشت روز از بازداشت طالب بساطی ،به خانوادە وی اطالع
دادنا که فرزناشان در زناان جان خود را از دست داده است .طالب بساطی پرستار و متاهل ،در جریدان اعتراضدات اوایدل
سال  2018بازداشت شاه بود.

رفتار غیرانسانی و احكام و مجازاتهاي بیرحمانه

طی ماه فوریه حکم ضا انسانی  ۱۰۰ضربه شالق برای یک جوان محکوم به اعاام به اجرا در آما ،همچنین  ۴حکم شالق نیز صادر شاه است.
حکم  ۱۰۰ضربه شالق مربوط به یک جوان به نام « م ق » که به اعاام محکوم است در شمال ایران بود  ،قابدل توجده اسدت کده در مرحلده دوم،
حکم  ۸۰ضربه شالق دیگر نیز قبل از اعاام ،برای وی به اجرا در می آیا(.سایت حکومتی تابناک  ۱۵ -فوریه ).۲۰۱۸
یک مرد و زن توسط دادگاهی در تهران به  ۹۹ضربه شالق محکوم شانا ( .جوان آنالین ۲ -فوریه ) ۲۰۱۸
یک جوان  ۳۵ساله به نام «پارام » در دادگاه کیکری یک استان تهران به  ۱۰۰ضربه شالق و یک سال تبعیا محکوم شا (.رکنا  ۸ -ژانویه )۲۰۱۸
یک جوان  ۲۵ساله به نام «هومن» در دادگاه کیکری یک استان تهران به  ۱۰۰ضربه شالق و دو سال تبعیا به منطقه دور افتاده محکوم شا( .رکنا
 ۳فوریه )۲۰۱۸خانم " مریم کلنگری" ۶۵ساله،دسامبر 2017دستگیر و با واکر به زناان اراک منتقل شا .وی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به  ۵مداه حدبس محکدوم
شاه است .این زناانی دارای بیماری هایی ماننا بیماری قلبی ،ریوی ،آرتروز و پوکی استخوان شایا می باشا و شرایط زناان وضعیت او را تشدایا
کرده است .مقامات قضایی با آزادی این زناانی سیاسی مخالکت کرده انا .او از خانواده های زناانیان سیاسی ده شصدت مدی باشدا .همچندین دو
فرزنا و برادر وی در ماههای اخیر دستگیر شاه انا.

 بازداشت و دستگیریها :

مجموع دستگیری های ثبت شاه توسط مانیتورینگ حقوق بشر ایران طی ماه فوریه ،دستکم به  ۱۳۲۰نکر بدالغ میشدود .ایدن دسدتگیریها شدامل:
دستگیری سیاسی33نکر ،دستگیری قومی و مذهبی ۶۱۳نکر  ،دستگیری اجتماعی  ۱۹۲نکر ،دستگیری خودسرانه  ۴۴۹نکر می باشا.
دستگیریهای سیاسی :طی ماه فوریه می توان از دستگیری فعالین کارگری ،فعالین بهااشت محیط زیست ،زندان معتدرض بده حجداب اجبداری و
دستگیری ۱۲نکراز فعالین مانی نام برد.
هشت نکر از فعاالن محیط زیست اواخر ماه ژانویه  ۲۰۱۸درتهران دستگیر و به بنا  ۲الز زناان اوین منتقل شانا .یکی از این دستگیرشاگان بده
نام کاووس سیا امامی عضو هیات دانشگاه امام صادق درتاریخ  ۸فوریه زیر شکنجه جانش را از دست داد.
اول فوریه  ۱۲ ،۲۰۱۸نکر از فعالین مانی طی یک عملیات سراسری توسط ماموران وزارت اطالعات در شهرهای تهران ،کرمانشاه ،بهبهان ،رشدت و
ایالم بازداشت شانا .این بازداشت شاگان از حق تماس و مالقات با خانواده هایشان محروم بودنا .تعداادی از ایدن دسدتگیر شداگان عبارتندا از:
سعیا اقبالی ،بهنام موسیونا ،محمود معصومی ،نادر افشاری ،فرزان کاردان و خسرو خسرجی در تهران ،شیما بابدایی و همسدرش داریدوش زندا در
بهبهان ، ،سعیا سیکی ،لیال فرجامی و کبری خالنای در مهاباد  ،محما مباشری در شیراز و یک نکر در شهر رشدت کده هویدت وی هنوزمشدخ
نشاه است.

 2زن در اعتراض به حجاب اجباری در ایران توسط نیروی انتظامی روز ۱فوریه  ۲۰۱۸بازداشدت شدانا .دسدت همدراز صدادقي حدین دسدتگیری
شکست.
 33کارگر هکت تپه در شهر شوش اهواز ،به علت اعتراض به دریافت نکردن حقوق چنا ماهه خود  ۴فوریه ، ۲۰۱۸توسدط نیدروی انتظدامی ضدمن
ضرب و شتم ،با دستبنا و پابنا بازداشت و به دادگستری شوش منتقل شانا.
دستگیریهای اجتماعی :دستگیری های اجتماعی بنا به اخبار سایت های حکومتی در ایران ،طی ماه فوریه بصورت گسترده ماننا سایر ماهها ادامه
داشته است ،برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد
 ۴۰مرد و زن به علت شرکت در یک پارتی در شهر آمل روز ۱۷فوریه  ۲۰۱۸توسط نیروهای انتظامی بازداشت شانا ( .تابناک  ۱۷-فوریه )۲۰۱۸
 ۱۴نکر عضو هرمی در کرج توسط پلیس روز  ۱۷فوریه  ۲۰۱۸بازداشت شانا (.رکنا –  ۱۷فوریه ) ۲۰۱۸
دستکم سه دختر در تهران که قصا ورود به ورزشگاه آزادی را داشتنا توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شانا( .تابناک  ۲۹-فوریه )۲۰۱۸
دستگیری قومی و مذهبی :هر ماه شاها دستگیری شهروناان به علت عقایاشان می باشیم ،در این ماه نیز بطور خاص با سرکوب وحشیانه دروایش
و بازداشت بهاییان مواجه بودیم:
 ۷شهرونا بهایی در بوشهر روز ۱۳فوریه  ۲۰۱۸توسط نیروهای امنیتی بازداشت شانا.
 ۳۰۰نکر از دراویش گنابادی در تهران توسط نیروهای امنیتی روز  ۱۹فوریه  ۲۰۱۸بازداشت شانا ( .خبرگزاری رکنا ۱۹ -فوریه ) ۲۰۱۸

 وضعیت زندانیان

زناانیان کماکان در زناان های ایران با سرکوب و فشارهای غیرانسانی مواجه هستنا .برای مثال می تدوان از مدوارد زیدر ندام
برد:
زناانی اهل تسنن حمزه درویش که به  ۱۸سال زناان محکوم شاه ،به مات  ۱۰۰روز در انکرادی اداره اطالعات رشت بوده و
سپس به زناان رجایی شهر کرج منتقل شا .براساس گکته خانواده این زناانی ،وی از مشکالت روحی و روانی شایای رند
می برد ولی مسئولین زناان پس از آزار و اذیت فراوان ،او را به انکرادی منتقل کرده انا.

مسئولین زناان ،زناانی سیاسی مهای فراحی شانایز را جهت انتقال به بنا زناانیان معتاد ،مورد ضرب و شتم قرار دادنا بده
طوری که پهلوی وی شکسته و گوش چپ وی دچار ضایعه شاه است .این زناانی پس از آنکه مورد ضرب شتم قرار گرفت بدا
وجود جراحت به سلول انکرادی منتقل شا و تاکنون بیش از  ۴۰روز است که از مالقات و تماس تلکنی محروم میباشا.

زناانی سیاسی کرد چنگیز قام خیری محکوم به  ۴۰سال حبس ،به علت عام رسدیاگیهای پزشدکی یدک کلیده خدود را از
دست داد .به گکته یکی از بستگان این زناانی ،وی طی این مات از حق مااوا محروم بود .به خانواده این زناانی کده روز ۲۰
فوریه ،۲۰۱۸جهت مالقات با فرزناشان از کامیاران به مسجا سلیمان رفته بودنا ،اجازه مالقات داده نشا.

 وضعیت زندان ها:

مانیتورینگ حقوق بشر کماکان در حال دریافت گزارشاتی است که حاوی نقض پایه ای ترین حقوق زنداانیان در زنداان هدای ایدران مدی باشدا،
منجمله از موارد زیر می توان نام برد:
روز  ۱۷بهمن –  ۶فوریه  ۲۰۱۸گارد زناان در انارزگاه شش زناان رجایی شهر ،اقاام به بازرسی بنا کرده و طی این بازرسی ،مدمموران شدماری از
وسایل برقی زناانیان را که با هزینه شخصی خود تهیه کرده بودنا را تخریب کردنا.
چنا زناانی اهل سنت منجمله احما محمای ،نورالاین سوات ،ناصردهقانپور و عباالجبار نورزهی (تبعه افغانستان) از زناان بوشهر به زناان رجایی
شهر منتقل شاه انا .این انتقال در حالی صورت گرفت که این ساختمان فاقا هر گونه امکانات گرمایشی و آب گرم میباشا همچندین زنداانیان از
ارتباط تلکنی محروم هستنا.

 سركوب اقلیتها

دراویش :روز دوشنبه  ۱۹فوریه ،۲۰۱۸در خیابان گلستان هکتم در تهران ،گروهی از دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت یکی از دراویدش بده
نام نعمت اهلل ریاحی به یک تحصن مسالمت آمیز دست زدنا .اما ماموران پلیس و نیروهای امنیتی به آنها یورش برده و اقاام به شلیک و اسدتکاده

از گاز اشک آور و باتوم کردنا.در جریان این درگیری سه تن از دراویش کشته 30 ،نکدر زخمدی و
600نکر منجمله 70زن دستگیر شانا .کلیه زنان به زناان بانام قرچك منتقل شانا الزم به ذکدر
است که یکی از زنان دستگیر شاه باردار بوده است.
گکتنی است افراد زخمی را پس از مااوای سرپایی مستقیم به زناانهای قرچک و فشدافویه منتقدل
کردنا .مجروحان نیز دربیمارستان با بارفتاری مامورین مواجه شاه و دست و پای آنها با دسدتبنا
به تخت بیمارستان بسته شاه است.
همچنین در این ماه "سپیاه مرادی" به علت اعتقاد به آیین های دراویش از دانشدگاه اخدراج شدا.
وی در حال گذرانان دوره کارشناسی ارشا رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه تربیت مدارس تهدران
بود که روز  ۲فوریه ،۲۰۱۸از دانشگاه اخراج و کلیه واحاهای وی از رایانه حذف واجازه ثبدت ندام
برای ادامه تحصیل در ترم جایا دانشگاهی به وی داده نشا.
اهل سنت  :اهل سنت نیز در ایران با فشارهای مختلکی مواجه هستنا منجمله:
روز  ۱فوریه ،داوود خزرجی  28ساله  ،متاهل و ساکن شهر اهواز ،توسط اداره اطالعات این شهرو باون ارائده حکدم جلدب از سدوی مقدام قضدائی،
دستگیر شا .این شهرونا به دلیل فعالیتهای برادرش دانیال خزرجی در خارج از ایران مورد تهایا و بازداشت قدرار گرفتده اسدت .از سرنوشدت وی
اطالعی در دست نیست.
روز چهارشنبه  ۱۴فوریه ،۲۰۱۸خالا عموری شهرونا ساکن شهر اهوازدر پی یورش ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شا .طبق
گزارشات رسیاه ،چنا ماشین باون پالک ،منزل آقای عموری را محاصره کرده و پس از بازرسی منزل ،وسایل وی را با خود بدرده و او را در برابدر
دیاگان خانواده اش به شات مورد ضرب و شتم قرار داده انا.
عصر روز  ۱۸فوریه  ،۲۰۱۸دو روحانی اهل سنت ترکمن ،به نامهای "جمال الاین آدی زاده" و "عباالغکار بنای" از اهالی شهرسدتان کاللده ،توسدط
ماموران وزارت اطالعات استان گلستان پس ازتکتیش کامل منزل و ضبط وسایل شخصی بازداشت شاه و به مکان نامعلومی منتقل شانا.
بهاییان  :طی ماه فوریه ماننا ماههای قبل شهروناانی که به بهاییت عقیاه دارنا از جانب حکومت ایران با فشار و دستگیری مواجه شانا .به عنوان
مثال روز سه شنبه  ۱۳فوریه  ۲۰۱۸هکت نکر از شهروناان بهایی در شهر بوشهر توسط ماموران امنیتدی در مندزل خدود دسدتگیر شدانا .بهاییدان
دستگیر شاه عبارتنا از:مینو ریاضتی ،اسااهلل جابری ،احترام شخی (همسر اسااهلل جابری) ،عماد جابری (فرزنا اسااهلل جدابری و احتدرام شدخی)،
فریاه جابری ،لقا فرامرزی و پونه ناشری.م نزل تمام این افراد از سوی ماموران مورد تکتیش قرار گرفته و وسایل شخصیشان ماننا لب تاپ ،کتداب،
فلش مموری ،هارد کامپیوتر و آلبومهای خانگی نیز توقیز شاه است.

 نقض حقوق پایه

طی ماه فوریه یکی از بارزترین نقض حقوق پایه شهروناان ،در وضعیت اسکناک مردم استان کرمانشاه بعا از زلزله در این استان مشهود است .برای
مثال با وجود گذشت حاود سه ماه از زلزله و با وجود فصل زمستان و هوای بسیار سرد و باران و طوفان ،هی اقاام موثری از جانب حکومت ایدران
برای رسیاگی به زلزله زدگان صورت نگرفته است .بنا به گکته مقامات ایران  ۴۰درصا از زلزله زدگدان هندوز در چدادر زنداگی مدی کنندا .ایدن
وضعیت باعث فشار بسیار زیاد بر نوزادان ،کودکان و افراد مسن و بیمار شاه است .منجمله می توان از مر سه کودک خرسال به نام های "محمدا
 ،ماتیار ،و سارینا" نام برد که به علت شات سرما بیمار شاه و جان خود را از دست دادنا.
فرهاد تجری نمایناه مردم سرپل ذهاب و گیالنغرب با تاکیا بر اینکه هنوز  40در صا زلزله زدگان در چادر زناگی می کننا گکته اسدت :علیدرغم
هشاارهای هواشناسی متمسکانه بنیاد مسکن به عنوان متولی بازسازی و دستگاههای اجرایی منطقه بعدا از گذشدت  100روز از زلزلده در منطقده،
هی گونه تابیری برای کسانی که اسکان مناسب برایشان پیاا نشاه و هنوز در چادر زناگی میکننا ،انجام نااده است(.تابناک ۲۲-فوریه )۲۰۱۸
در ماه فوریه وضعیت اسکناک کارگران در ایران ادامه داشت .به علت نگرفتن دستمزد به مدات ماههدای متدوالی و پدایین بدودن دسدتمزد زنداگی
کار گران و خانواده های آنها بسیار سخت است .در ماه فوریه کارگرانی بوده انا که به علت همین مشکالت اقتصادی و فقر دست به خودسوزی زده
انا:
یک کارگر کامیارانی روز  ۸فوریه  ،۲۰۱۸جهت مطالبه ۱۱ماه حقوق معوقعه خود در دفتر کارفرما ،خود سوزی کدرد و پدس از سده روز بسدتری در
بیمارستان درگذشت.این کارگر دارای  ۲۳ساله سابقه کاری ،متاهل و دارای پن فرزنا بوده است .
روز چهارشنبه 28-فوریه  ،۲۰۱۸یک مغازه دار در اعتراض به پلمپ شان مغازه اش باست ماموران شهرداری ،خود را به آتش کشیا.

