
 

 

ماه اوت  نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران همچنان ادامه  طی
مورد اعدام، یک مورد اجرای  ۰۳داشته است. از این موارد میتوان به  

  مورد قتل ۸مورد صدور حکم شالق،  ۴۷ضربه شالق،  ۴۷حکم 
مورد مرگ در حبس اشاره کرد ۴خودسرانه و  . 

یکی از حوادث تکان دهنده طی ماه گذشته آتش سوزی و انفجار در 
نواحی جنگلی نزدیک به مریوان در استان کردستان ایران بود که طی آن 
چهار فعال محیط زیست جان خود را از دست دادند و شماری مصدوم 

 شدند.

 گزارش ماهانه
۸۱۰۲اوت      



 

 

ماه اوت  نقض سیستماتیک حقققوق بشقر در ایقران  طی
 ۰۳همچنان ادامه داشته است. از این موارد میتوان بقه  

مورد  ۴۲ضربه شالق،  ۴۷مورد اعدام، یک مورد اجرای حکم 
مورد مرگ در  ۶خودسرانه و   مورد قتل ۰۳صدور حکم شالق، 
 .حبس اشاره کرد

یکی از حوادث تکان دهنده طی ماه گذشته آتش سقوزی و 
انفجار در نواحی جنگلی نزدیک به مریوان در استان کردستقان 
ایران بود که طی آن چهار فعال محیط زیست جان خود را از 

 دست دادند و شماری مصدوم شدند.
،  نیروهای سپاه به بهانقه یقیقدا کقردن ۴۳۰۸اوت  ۴۲صبح 

نفرات معترض و مخالفان حکومت مراتع جنگلی مریوان را 
با شلیک موشک به آتش کشیدند. بر اثر شعله های فزاینده 
آتش یک توپ عمل نکرده منفجر شد و چهار جنقگقلقبقان و 
جوان دلیری را که برای مهار آتش تقال  مقی کقردنقد، بقه 
شهادت رسیدند. نیروهای سپاه طی ماه گذشتە بارها مراتقع 

 کوهستانی مریوان را توپ باران کردە اند.

هویت فعالین محیط زیست که جان خود را در این حادثقه از 
اند شریف باجور، امید حسین زاده، رحمت حکیمی  دست داده

 .نیا و محمد یژوهی )از نیروهای جنگلبانی( عنوان شده است
به دنبال این حادثه هزاران تن از مردم مریقوان در مقیقدان 
اصلي شهر )چهارراه شبرنگ( دست به تظاهرات زدند. زنقان و 
دختران دلیر مریوانی جلودار این تظاهرات بودند. مردم شعقار 

دادند: زنداني سیاسي آزاد باید گردد؛ هر کسی کقه وطقن  می
یرست است به ما بپیوندد؛  کاک شریف راهت ادامقه داره؛ 
شهید نمیمیرد؛ کاک شریف نمیمیرد؛ تا یقک کقرد مقانقده 
باشد؛ کردستان هم باقی است؛ نیروی امنیتی بالی جان مقا 

 شده.
الزم به ذکر است که نیروهای سپاه طی ماه گذشتقه بقارهقا 
مراتع کوهستانی مریوان را توپ باران کردە اند. این بار هم 
بهانه ییدا کردن نفرات معترض و مخالفقان رییقم مقراتقع 

 جنگلی مریوان را با شلیک موشک به آتش کشیدند.

۴۳۰۸اوت —گزار  ماهانه

 مقدمه



 

 

 

 حق حیات       
  الف( اعدام       

 .ها را اعالم کرده اند مورد از این اعدام ۶های حکومتی تنها  مورد بالغ گردیده است اما رسانه ۰۳در ماه اوت شمار اعدام شدگان به 
 ۴۹، اعدام شد. مسلم شیری ۰۰۹۴مرداد  ۴۴سال تحمل شکنجه توسط مسئولین زندان مرکزی اردبیل روز  ۹ساله، یس از  ۰۴ مسلم شیری
، در اردبیل به اتهام قتل دستگیر شده بود. مقتول از اقوام فرهاد نوروزی یکی از مسئولین زندان مرکزی اردبیل بود. فرهاد ۰۰۸۸شهریور 

سال این زندانی را طی دوره های متناوب با انتقال به قرنطینه زندان، با تهدید به مرگ و ضرب و شتم در سلول انفرادی، زجر و  ۹نوروزی مدت 
 .شکنجه داد

کشم و  مجازات تو مرگ با چوبه دار نیست. با مرگ تدریجی تو را می“بنا به گفته یک منبع موثق فرهاد نوروزی به مسلم شیری گفته بود: 
 “رسد صدایت به جایی نمی

  :اسامی و مشخصات زندانیان اعدام شده در ماه اوت
 
 
 

 

 شمار اعدام ها در ماه اوت
R منبع حکومتی محل اعدام تاریخ اعدام سن نام و نام خانوادگی 
   زندان زهدان   اوت۴ –مرداد ۱۱ ۲۴ میران امیری  ۱

   زندان مرکزی بندر عباس   اوت ۷ –مرداد ۱۴ ۲۴ امیر علی کلیوند  ۴

   زندان مرکزی میناب   اوت ۸ –مرداد  ۱۷   یک نفر  ۳

   زندان مرکزی میناب  اوت  ۸ –مرداد ۱۷   یک نفر ۲

   زندان مرکزی میناب  اوت ۸ –مرداد ۱۷   یک نفر ۵

   زندان رجایی شهر  اوت ۸ –مرداد ۱۷   محمد عبدی  ۴

   زندان رجایی شهر  اوت ۸ –مرداد ۱۷   یک نفر ۷

   زندان مرکزی تبریز اوت ۸ –مرداد ۱۷   عیوض بی دست  ۸

   زندان مرکزی اردبیل اوت ۸ –مرداد ۴۴   مسلم شیری  ۹

   زندان مرکزی تبریز اوت ۱۵ –مرداد ۴۲   میالد ضیا  ۱۱

 خبرگزاری رکنا زندان مرکزی مشهد اوت ۱۸ –مرداد ۴۷   میثم ۱۱
 خبرگزاری رکنا زندان مرکزی مشهد اوت ۱۸ –مرداد ۴۷   یک نفر ۱۴
 خبرگزاری رکنا زندان مرکزی مشهد اوت ۱۸ –مرداد ۴۷   یک نفر ۱۳
 خبرگزاری رکنا زندان مرکزی مشهد اوت ۱۸ –مرداد ۴۷   یک نفر ۱۲
 خبرگزاری رکنا زندان مرکزی مشهد اوت ۱۸ –مرداد ۴۷   یک نفر ۱۵
   زندان رجایی شهر  اوت ۱۸ –مرداد ۴۷   یک نفر ۱۴

   زندان رجایی شهر  اوت ۱ -مرداد۱۱   یک نفر ۱۷

   زندان رجایی شهر  اوت ۱ -مرداد۱۱   یک نفر ۱۸

   زندان رجایی شهر  اوت ۱ -مرداد۱۱   یک نفر ۱۹

   زندان رجایی شهر  اوت ۱ -مرداد۱۱   یک نفر ۴۱

   زندان رجایی شهر  اوت ۱ -مرداد۱۱   یک نفر ۴۱

   زندان رجایی شهر  اوت ۱ -مرداد۱۱   یک نفر ۴۴

   زندان گچساران اوت۱۹ –مرداد ۴۸   کرامت حسنی ۴۳

   زندان مرکزی اردبیل اوت ۴۴ –شهریور ۲ ۳۸ شهرام محمدی واحد ۴۲

   زندان رجایی شهر اوت ۱۹ –مرداد ۴۸   عباس آقایی ۴۵

   زندان رجایی شهر اوت ۱۹ –مرداد ۴۸   یک نفر  ۴۴

   زندان رجایی شهر اوت ۱۹ –مرداد ۴۸   یک نفر  ۴۷

   زندان مراغه اوت۴۱ -مرداد۳۱ ۳۴ جعفر صمیمی  ۴۸

   زندان رجایی شهر اوت۳۱-شهریور ۵   مجتبی اسدی ۴۹

   زندان رجایی شهر اوت۳۱-شهریور ۵ ۵۲  وحیداهلل لقمانی ۳۱

https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b4%da%a9%d9%86%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85/


 

 

 های خودسرانه  ب( قتل
مورد قتل خودسقرانقه   ۰۳در ماه اوت 

در یی شلیک مستقیم ماموران انقتقظقامقی 
 صورت گرفته است. 

 ۴۶  رضا اوتقادییکی از تظاهرکنندگان به نام 
، با شلیک مسقتقققیقم ۴۳۰۸اوت  ۰ساله، روز 

نیروهای انتظامی در کرج کشته شد. مقامقات 
به خانواده رضا اوتادی گفتند که اسقم او بقه 
عنوان یک شورشی ثبت شده و جنازه تحقویقل 

شود و فقط به خواهقر رضقا اوتقادی  داده نمی
اجازه دادند تا جنازه ا  را برای تایید هقویقت 
ببیند. اما مقامات جنازه را تقحقویقل داده و 

تحت تدابیر امنیتی  اوت ۶مراسم تشییع روز 
 و با حضور نیروهای اطالعاتی برگزار شد. 

نیروی انتظامقی اهقواز در اوت،   ۰۶ینجشنبه 
مقنقطقققه کقور   ۰۸ایست بازرسی یاسگاه 

اهواز؛ یس از عدم توقف موتور سواری به نام 
ساله، با شلیک به سقر ایقن  ۴۳سجاد زرگانی 

 جوان وی را به قتل رساندند. 
کولبر بر اثقر شقلقیقک  ۴در ماه اوت بیش از 

مستقیم نیروهای سپاه در مرزبانی جان خود را 
از دست دادند. در میان آنان دو کولبر جوان به 

 ۰۹ساله و توحید حقدار  ۰۸نام حاصل بادبرین 
ساله نیز بوده اند که بر اثر شلیک مسقتقققیقم 

 جان سپردند.
 

 

مرگ در حبس  ج(  

زندانی در زندان های مختلف  ۶طی ماه اخیر 
ایران بر اثر شکنجه، عدم رسیدگی یزشکی و 
خودکشی به دلیل فشارهای زندان جان خود را 

 از دست دادند. 
، مولود ونوشه اهل ۴۳۰۸اوت  ۰صبح جمعه 

مهاباد، در زندان مرکزی ارومیه که از ناحیه 
روده بزرگ دچار بیماری بود، به دلیل عدم 
 رسیدگی یزشکی جان خود را از دست داد.

،  سعید صابری اهل سراوان ۴۳۰۸اوت ۰۷روز 
در زندان مرکزی زاهدان به دلیل بی توجهی 

خط خوردن نامش از لیست زندان و مسئولین 
مالقات با دادستانی، با خوردن قرص خودکشی 

کرد، از وضعیت وی اطالعی در دست 
باشد. نمی  
، ینج زندانی در زندان سنندج ۴۳۰۸اوت  ۰۸روز 

با خوردن قرص و از طریق دار زدن با طناب، 

اقدام به خودکشی کردند. یک زندانی فوت 
نفر دیگر به بهداری زندان و یک نفر  سهکرده، 

به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند. 
 ۰۶هویت زندانی فوت شده اقبال خسروی، 

 ساله عنوان شده است.
سید علی حسینی شهروند کرد که به اتهام 
نگهداری مواد مخدر توسط اداره آگاهی 

یوئیه بازداشت شده  ۰۰شهرستان ارومیه روز 
بود، یس از یک روز بازداشت به طرز مشکوکی 
 در این بازداشتگاه جان خود را از دست داد.

یک زندانی جوان کرد به  اوت، ۰۴روز جمعه 
نام آرمین یوسفی در زندان دیزل آباد 

کرمانشاه به طور مشکوکی جانش را از دست 
 داد.

 
  

 هاي بیرحمانه احكام و مجازات
ضربه  ۴۷در ماه اوت یک مورد اجرا حکم 

مورد صدورحکم شالق برای  ۴۲شالق و 
دراویش و فرهنگیان و سایر شهروندان 

 ثبت شده است. 
 محمد مظفریضربه شالق  ۴۷حکم 

 ۸دانشجو و زندانی سیاسی سابق در بند 
 اوت اجرا شد.  ۲زندان اوین روز یکشنبه 

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


 

 

ضربه شالق  ۴۷سال حبس و  ۰۳به  محمد حبیبی معلم زندانی
ها و  سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه ۴و همچنین 
های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به  دسته

 عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است. 
هفده تن از دراویش گنابادی طی روزهای اخیر در دادگاه در 

ضربه شالق، تبعید،  ۰۷۸۳سال حبس،  ۰۷۰مجموع به 
ها و احزاب  ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه

 محکوم شدند.
مدیر کانال تلگرامی بانه نیوز به اتهام  شجاع حسین زاده

 .ضربه شالق محکوم شد ۴۷توهین به رئیس جمهور به 
 
 

 
 ها: بازداشت و دستگیري

مورد بازداشت ثبت شده اسقت   ۲۲۴درماه اوت در مجموع  
مقورد  ۴۳۴قومی و مقذهقبقی ،  دستگیریمورد  ۸که شامل 

 باشد.   مورد دستگیری خودسرانه می ۰۷۴دستگیری سیاسی و 
طی تظاهرات سراسری که در اعتراض علیه شرایط نامقنقاسق  

، افزایش قیمت ارز و مشکالت اقتصادی در شهرهای معیشتی
 رسانه های حکومتقیمختلف ایران شکل گرفت براساس گفته 

تن بازداشت شدند که البته شقمقار بقازداشقت شقدگقان  ۴۳
مقی بقاشقد  نفر  ۶۳-  ۲۳براساس گزارشهایی دریافتی بیش از 

هقای اویقن و  از بازداشت شدگان اخیر بقه زنقدان تعدادی  که
 قرچک ورامین منتقل شدند.

 ۷۳اوت بیش از  ۰۳نیروهای امنیتی و لباس شخصی روز جمعه 
که جهقت بقرگقزاری مقراسقم تن از فعالین مدنی آذربایجانی 

شعرخوانی و موسیقی آذربایجانی در کوه سقاواالن واققع در 
بازداشتگاهقی  بهاستان اردبیل تجمع کرده بودند را بازداشت و 

در شهر الری )الهرود( از توابع شهرستان مشکین شهر منقتقققل 
 کرده اند.
تن از طرفداران تیم تراکتورسازی در جریان بازی استقالل و  ٣٤

اوت تقوسقط  ۰۳تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تقهقران روز 
 ماموران انتظامی بازداشت شدند.

دختر و یسر جوان به دلیل شرکت در مهمانقی در اسقتقان  ۷۳
توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. مقحقمقد رضقا  بیرجند

اعراب شیبانی معاون دادستان عمومی مرکز خراسان جنقوبقی 
جوان و نوجوان در بیرجند گقفقت  ۷۳ضمن اعالم بازداشت این 

سال بقود و از ایقن  ۰۲تا  ۴۳میانگین سنی متهمان بین ” 
 “زن بازداشت شدند. ۴۷مرد و  ۰۶تعداد 

شهروندان بقهقایقی در ، تعدادی از ۰۰۹۴مرداد  ۴۶روز جمعه 
توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتقگقاه اداره  شیراز

منتقل شدند. هویت شمقاری از (  ۰۳۳اطالعات این شهر )یالک 
آنان یژمان شهریاری، درنا اسماعیلی، هومقن اسقمقاعقیقلقی، 
کورو  روحانی، نگار میثاقیان و محبوب حبیبی عنقوان شقده 

 است. 
نقفقر از  ۰۴بقازداشقت فرمانده انتظامی شهرستان اهواز از 
تحت عنوان اختاللگران نظم  تماشاچیان در ورزشگاه غدیر اهواز

خبر داد. در سنندج، نگیسا شهبازی فعال مدنی در ایقالم، نقادر 
افشار فعال مدنی درکرج و فرهاد میثمی فقعقال مقدنقی در 

 تهران، بازداشت شده اند.
 
 

https://fa.iran-hrm.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ad%d8%a8%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85-%d8%ad/
https://fa.iran-hrm.com/%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d9%87-%db%b7%db%b4-%d8%b6%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%84%d8%a7%d9%82/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/
https://www.farsnews.com/news/13970513001137/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-20-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%db%b4%db%b0-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%db%b4%db%b0-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%87/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%db%b1%db%b7-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%b4/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%db%b1%db%b7-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%b4/


 

 

منجمله مقحقمقد  تن از فعالین مدنی ۴در روزهای مختلف ماه اوت 
داوری فعال مدنی اهل شهرستان یاسوج، زهرا مقدرس زاده فقعقال 
مدنی و از هواداران محمدعلی طاهری و همسر  رضا بقزرگقمقهقر در 
کرج ، سحر کاظمی فعال مدنی و محیط زیست در سنندج، نقگقیقسقا 
شهبازی فعال مدنی در ایالم، نادر افشار فعال مدنی درکرج و فقرهقاد 

 میثمی فعال مدنی در تهران، بازداشت شده اند.
زندانی سیاسی سابق و فعال کارگری روز جمقعقه  بهنام ابراهیم زاده،

، توسط نیروهای امنقیقتقی در اطقرام کقرمقانشقاه ۰۰۹۴مرداد  ۴۶
 بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

 
 

 
 وضعیت زندانیان

 
، به دلیل یانویه۰۴ساله، روز  ۰۲، معلم اهلل مردانی روح

شرکت در اعتراضات سراسری بازداشت شده و از آن زمان 
خرداد در اعتراض به ۰۹برد. وی از  در زندان اوین به سر می

دادرسی و حکم ناعادالنه و قطع حقوق، از خوردن غذا 
، این معلم زندانی یس از گذشت بیش خودداری کرده است

روز به درخواست همبندیان خود به اعتصاب غذا خود  ۲۳از 
 یایان داد.
 ۴بند  ۴۰زندانی اهل سنت محبوس در سالن  نامق دلدل

زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم اعزام به 
بیمارستان خارج از زندان از دو هفته گذشته دست به 

 اعتصاب غذا زده است.
محمد حبیبی معلم زندانی در زندان تهران بزرگ، بعد از 

اوت برای  ۴۶روز یس از موافقت دادیار،  ۷۲گذشت 
معاینه یزشکی به بیمارستان خمینی منتقل شد. اما بدون 
 اجرای مراحل درمان مجدد به زندان تهران بزرگ بازگشت.

زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، در دور  سهیل عربی
 ۴جدید بازجویی ها که توسط محمد نصیریور در شعبه 

دادسرای اوین صورت گرفت به اعتصاب غذا برای آر  
صادقی، گلرخ ایرایی و آتنا دائمی و خط دادن به اعتراضات 

 مردمی در بیرون زندان متهم شده است.
زندانی سیاسی، که به اتهام فعالیت علیه  احمد کعبی

سال  ۰۲های مخالف نظام به   نظام و همکاری با گروه

حبس محکوم شده است،  هم اكنون در ششمین سال 
دوران محکومیتش از حق مرخصی و درمان در زندان کرمان 

 محروم است.
زندانی سیاسی محکوم به اعدام روز  رامین حسین یناهی

اوت از زندان مرکزی سنندج به زندان رجایی شهر منتقل  ۰۷
شد. این زندانی سیاسی در تماس از زندان رجایی شهر به 

مرا برای اجرای حکم اعدام »خانواده ا  اعالم کرده است 
اند که حکم  به  اند و به من گفته شهر کرج آورده به رجایی 

وی در اعتراض به وضعیت خود از روز  «شود. زودی اجرا می
اوت با دوختن لبان خود به اعتصاب غذا دست زده  ۴۶
 است.

 ۹های کنکور، روز  فعال مدنی و ناشر کتاب فرهاد میثمی
، در دفتر کار  بازداشت و مستقیم به بند ۰۰۹۴مرداد 
زندان اوین منتقل شد. وي یس از اولین بازجویی از روز  ۴۳۹
 مرداد اقدام به اعتصاب غذا کرده است. ۰۳

، زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه روز علی بدرخانی
زندانی خطرناک که توسط  ۰۳، توسط۰۰۹۴مرداد  ۴۶جمعه 

مهرعلی فرهنگ مسئول بند اجیر و تحریک شده بودند مورد 
حمله قرار گرفت و این زندانیان با جسم تیز علی بدرخانی را 

 مورد ضرب و شتم قرار دادند.
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، از زندان مرکزی ارومیه به مکان نامعلومی ۰۰۹۴مرداد  ۴۴زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام که روز  کمال حسن رمضان
 روز بی خبری به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد. ۰۳شهریور یس از  ۰منتقل شده بود؛ روز 

وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با انتشار نامه ای در اعتراض به بازداشت و فشارهای متعدد قضایی بر خانواده و  نسرین ستوده
 اوت در زندان اوین اقدام به اعتصاب غذا کرده است. ۴۲بستگان خود از روز 

اوت  ۴به همراه مامورانی از وزارت اطالعات شامگاه سه شنبه  زندان رجایی شهر کرج )گوهردشت(تن از نیروهای گارد  ۸۳حدود 
، به محل نگهداری دهها تن از زندانیان سنی مذه  حمله کرده و چند تن از آنان را مجروح و ۴۰سالن  ۴به بند  ۴۴۷۲، ساعت ۴۳۰۸

 به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخری  کرده و یا با خود بردند.
ای به خود گرفته است. دسترسی به کتابخانه،  ، وضعیت امنیتی فوق العاده۴۳۰۸اوت  ۴۳از روز دوشنبه  بند هفت زندان اوین

بهداری و حسینیه کامال قطع شده و دو ساعت هواخوری با کنترل شدید نیروهای امنیتی امکان یذیر است. این بند محل نگهداری 
 زندانیان امنیتی و دوتابعیتی است.

 

 ها حقوق اقلیت
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تشکیل کلیساهای خانگی در  تن از شهروندان مسیحی در بوشهر ۰۴دادگاه انقالب بوشهر برای 

 سال حکم صادر کرده است. ۰۴مجموع 
اوت فوت کرده بود جلوگیری کرده و یس از چهار روز  ۴نیروهای امنیتی از دفن عباس خلوصی شهروند بهائی اهل کرمان  که روز 
 خانواده وی را مجبور کردند که ایشان را در شهر رفسنجان دفن کنند.

سریر موقن، دانشجوی سال آخر معماری دانشگاه آزاد اصفهان و رومینا عسگری، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بدلیل 
 بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده اند.

یوئیه به علت عدم صدور یروانه کس  از سوی اداره اماکن توسط  ۴۸محل کس  یک شهروند بهایی به نام جواد ذبیحیان روز 
 ماموران اداره اماکن کاشان یلم  شد.
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