


 

 ۲۰۱۸اکتبر  – رانیحقوق بشر ا نگیتوریمانماهانه  گزارش

 مقدمه

سال  بوده است،  ۱۸مورد اعدام كه شامل يك زن جوان که در زمان بازداشت زير  ۲۲میتوان به در ماه اکتبر از موارد نقض حقوق بشر 
های مختلف و صدور احکام شالق داران، قتل کولبران، وضعیت زندانیان سیاسی در زنداناهوازی و کامیون بازداشت گسترده شهروندان عرب

 اشاره کرد. 

 توسط دادستانی تهران اشاره کرد. فعاالن محیط زيستاز موارد نقض حقوق بشر در ماه اکتبر، میتوان به اتهام جديد علیه پنج تن از 

ارتش،  ای از سویدادستان براساس نامه
به پنج  افساد فی االرضخواستار تفهیم اتهام 

فعال زيست محیطی از هشت فعال بازداشت 
 .شده در دی ماه سال گذشته، شده است

مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، 
سپیده کاشانی و طاهر قديريان از جمله پنج 
فعال محیط زيست هستند که به افساد فی 

ماه  ۹نزديک به االرض محکوم شده اند و 
زمان سا« بازداشت موقت»است که در 

 د.اطالعات سپاه پاسداران هستن

، ۲۰۱۸سپتامبر  ۲۷از طرف ديگر فرشید هکی يک وکیل و فعال محیط زيست روز 
در نزديکی باغ فیض تهران به طرز مشکوکی به قتل رسید و جسد وی به آتش 

در شبکه های اجتماعی رسانه کشیده شد. چند روز پس از انتشار گسترده اين خبر 
های حکومتی به نقل از پزشکی قانونی مدعی شدند که علت مرگ وی خودسوزی 

بوده است. اما به دنبال انتشار اين خبر پزشکی قانونی اين دعاوی را تکذيب و اعالم 
کرد هیچ اظهار نظری در مورد اين پرونده نداشته ... هرگونه نتیجه و تشخیص علت 

 (۲۰۱۸اکتبر  ۲۳ –شود. )خبرگزاری ايلنا ی پرونده اعالم میفوت توسط قاض

 حق حیات 

 الف( اعدام

ها در زندانهای تن بالغ گرديده است. اين اعدام ۲۲های ثبت شده توسط مانیتورينگ حقوق بشر ايران در ماه سپتامبر به بیش از شمار اعدام
هان، مراغه، ايالم، شیروان خراسان، سییرجان، زاهیدان، اردبییل صیورت گرفتیه ارومیه، بیرجند، قزوين، رجايی شهر، شهرکرد، فردوس، اصف

 است.

https://fa.iran-hrm.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85/
https://fa.iran-hrm.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85/


 

سال داشیت و در حیالی  ۱۷نیز حضور داشت وی در زمان بازداشت  زينب سکانوند لگرانهای ماه اکتبر يک زن جوان به نام در شمار اعدام
 اعدام شد که موارد نقض در پرونده وی وجود داشت.

 

  :  اعدام شده در ماه اکتبر انیندانو مشخصات ز یاسام

 شمار اعدام ها در ماه سپتامبر

R منبع حکومتی محل اعدام تاریخ اعدام سن نام و نام خانوادگی 

سکانوند لکران نبيز ۱ اکتبر2 – مهر۱۰ ۲۴  هیزندان اروم   خبرگزاری مشرق نیوز 

لو یخانعل سلمان ۲ اکتبر 2 – مهر۱۰   هیاروم زندان    

لویحاج حسن ۳ اکتبر 2 – مهر۱۰   هیاروم زندان    

یرانزهیمحمد م شاه ۴ اکتبر2 – مهر۱۰   رجندیب زندان   خبرگزاری رکنا 

یرانزهیمحمد م دیع ۵ اکتبر۲ – مهر۱۰   رجندیب زندان   خبرگزاری رکنا 

یرانزهیم محمد ۶ اکتبر ۲ – مهر۱۰   رجندیب زندان   خبرگزاری رکنا 

یشاه ساق زه احمد ۷ تبراک ۲ – مهر۱۰   رجندیب زندان   خبرگزاری رکنا 

زاده یوال حامد ۸ اکتبر2 – مهر۱۰   نيقزو یمرکز زندان    

یاسالم اسري ۹ اکتبر ۳ – مهر۱۱   شهر يیرجا زندان    

یاکبر محمود ۱۰ اکتبر ۳ – مهر۱۱   شهر يیرجا زندان    

خسرونژاد دیام ۱۱ اکتبر ۳ –مهر ۱۱   شهر يیرجا زندان    

یدهکرد صالح ۱۲ اکتبر۱۴- رمه۲۲   شهر کرد زندان    

ینور یارعلي ۱۳ اکتبر ۱۴ – مهر۲۲   شهر کرد زندان    

https://fa.iran-hrm.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af-%db%b2%db%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1/
https://fa.iran-hrm.com/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af-%db%b2%db%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1/


 

جهاندار وبيا ۱۴ اکتبر۱۴ – مهر۲۲   فردوس زندان    

یرانیش اصالن ۱۵ اکتبر ۱۴ – مهر۲۲ ۳۳  اصفهان یمرکز زندان    

ینیشاه حس مولود ۱۶ اکتبر۱۶- مهر۲۴ ۲۹  اصفهان یمرکز زندان    

جانلن یانصار بهروز ۱۷ اکتبر۱۶ – مهر۲۴   مراغه یمرکز زندان    

اني( بهزاد ی)علکورش ۱۸ اکتبر17 – مهر۲۵   الميا یمرکز زندان    

۱۹ 
اکتبر ۱۸-مهر ۲۶ ۳۷ حسن نصرت آبادی رجانیس زندان    

یرشکاریم یمهد ۲۰ اکتبر ۲۰-مهر ۲۸ ۳۱  زاهدان زندان    

صابر ثمیم ۲۱ اردبیل زندان اکتبر۲۱ –مهر  ۲۹ ۲۷    

یدیارخورشي یورن ۲۲   زندان مرکزی بندرعباس اکتبر۲۸ -آبان۶ ۳۵ 

    

  خودسرانه یها( قتلب

میورد مربیوط بیه شیهروندان  ۴مورد مربوط به کولبران و کاسبکاران کرد و  ۷مورد قتل خودسرانه صورت گرفته است که  ۱۱در ماه اکتبر 
 بلوچ بوده است.

کولبران زحمتکش را به بهانه وارد کردن جنس قاچاق با شقاوت بیه  کندیسپاه پاسداران وارد م ژهياز بنادر وقاچاق  یدالر کاال اردهایلیکه م رانيا ميرژ
 .کنندیم سرپرستیرا ب یاديز یهاو خانواده بندندیرگبار گلوله م

. همواره هیدف ستندیکار برخوردار نحقوق  گونهچیو از ه کنندیهزار نفر اعالم م۳۰۰منابع آن را  یکولبران محروم، که برخی از اديشمار ز
 شلیک گلوله و يا بازداشت قرار دارند.

 

 هاي بیرحمانه( احكام و مجازاتج

 نفر حکم شالق و برای يک نفر نیز حکم قطع دست صادر کرده است . ۶۰دستگاه قضايیه ايران برای ماه اکتبر  یط در

ضربه شالق محکوم ۷۴تا دو سال حبس و  کيدو شهرستان اراک به  یرفیدادگاه ک ۱۰۶در شعبه  تن از کارگران هپکو اراک ۵۱  -
 شدند.

 .ضربه شالق محکوم شد ۷۴سال زندان و ۷به  یارشد در دادگاه بدو یکارشناس یدانشجو ره،يپدرام پذ -

 حبس و شالق محکوم شده اند.  ، در اراک به۹۶ماه يازده تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی -

 

 :هادستگیري ( بازداشت وه

مورد  ۱۱، یاسیس مورد ۵۴۳ هاثبت شده است. از مجموع اين دستگیری مورد ۲۴۴۲ در ماه اکتبرمجموع آمار بازداشت و دستگیری ها 
 .باشد یممورد خودسرانه  ۱۸۸۸ی و و مذهب یقومهای اقلیت

 .کرده است بازداشت خودسرانه صدها تن، در شهر اهواز واقع در جنوب غربی ايران اقدام به ۱۳۹۷شهريور  ۳۱رژيم ايران از روز  -

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


 

ديد شده بود و پس از آبان ماه ناپ ۱معلمان مشهد از صبح روز  ی، عضو کانون صنفهاشم خواستار -
 یروانپزشک مارستانیالمالقات بممنوع مارانیدر بند بپیگیری های خانواده خواستار مشخص شد که ايشان 

    باشد.تحت بازداشت میاست  یروان یهايمشهد که مخصوص اختالالت و ناهنجار نایابن س

تن  ۲۶۱استان شکل گرفت، بیش از  ۳۱در  شهر ۲۹۰در که  داراناعتصاب سراسری کامیوندور جديد  -
تن از  ۱۷وين از احتمال صدور حکم اعدام برای از رانندگان اعتصاب کننده بازداشت شدند. دادستان قز

 داران بازداشت شده خبر داده است.کامیون

بودن حقوق و  نيیدر اعتراض به پا رانيا انیفرهنگ یصنف یهاتشکل یهماهنگ یشورا یبه دنبال فراخوان قبل رانيا انیمعلمان و فرهنگ -
مستقل، برخوردار  یهااز تشکل تیکردن معلمان، محروم یزندان د،يقدرت خر شکاهو  یخط فقر، تورم و گران ريدر ز یخود و زندگ یايمزا

اجرا  ان،یفرهنگ رهیصندوق ذخ ی، چپاول موجود۸۵از سال  یخدمات کشور تيرياجرا نشدن قانون مد ر،یو فراگ ارآمدک مهینبودن از ب
 یآزاد ،یفعاالن صنف تیامن نیکرده و خواستار تامسه سال گذشته و اجرا نشدن طرح معلم تمام وقت تحصن  یط ینشدن طرح رتبه بند

، ۱۳۹۷مهر  ۲۲ کشنبهياز روز  یو فرهنگ یو بازگشت به کار فعاالن صنف یخصوص فعاالن صنف رد یمعلمان دربند، لغو احکام درون سازمان
 ۹در پی اين اعتصاب بیش از  د.استان، اقدام به تحصن کردن ۲۹شهر و در ۱۰۴و هنرستان در  رستانیمدرسه، دب۳۳۷به مدت دو روز در 

 تن از فرهنگیان و معلمان احضار و بازداشت شدند.

 انیزندان تی( وضعو

 نيدر اعتراض به بازداشت رضا خندان همسر نسر در زندان اوين یفعال مدن و پزشک یثمیفرهاد م -
وی . کرده است اقدام به اعتصاب غذا ،۹۷مرداد  ۱۰از روز  یو فعال حقوق بشر یدادگستر لیستوده وک

روز در اعتصاب غذا خشک بود و پس از آن مجدد اعتصاب خود را به در خواست نسرين ستوده به  ۲۳
 یاز بند چهار با خشونت به بهدار  فرهاد را شیماه پ کياز اعتصاب تر تبديل کرد. مسئولین زندان 

 .ندکرده ابه او سرم وصل  لشیو برخالف م کردهمنتقل شده  نياو

برده و  ورشياست،  یاسیس انیزندان که مربوط به زندان نيا ۱۲، به بند ۱۳۹۷مهر  ۲۳روز دوشنبه  هیاروم یزندان مرکزماموران گارد  -
را  یو برخ خود اعتراض کرده بودند را مورد ضرب و شتم قرار داده انياز همبند یکيکه نسبت به ضرب و شتم  یاسیس انیاز زندان یشمار

 ورشيدر اعتراض به  ه،یاروم یزندان مرکز ۱۳و  ۱۲بند  یاسیس انیاز زندانتن  ۷۰در پی اين حمله  منتقل کرده اند. یدانفرابه سلول 
از آنان به سلول  یو انتقال برخ انيزندان، ضرب و شتم همبند ژهيگارد و
 اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. یانفراد

در بند  یاسیس یسه زن زندان منفرد یاکبر ميو مر یآتنا دائم ،يیرايگلرخ ا -
بند  سیرئ ی، با دستور شفاه۱۳۹۷مهر  ۱۰روز سه شنبه  ن،يزنان زندان او

به مدت سه هفته از  به دنبال اعتراض به بازرسی غیرقانونی زندان نيزنان ا
  محروم شدند. یداشتن مالقات خانوادگ

 

جاب در زمان مالقات به مدت سه شهريور به دلیل عدم رعايت ح ۲۵نیز از روز  نسرين ستوده -
در زندان تهران بزرگ بیش از  سهیل عربی زندانی سیاسی  هفته از مالقات محروم شده است. 

 چند هفته است که از مالقات محروم است.

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

دستگیری ارازل و اوباش خبر سال تحت عنوان طرح مرحله چهارم  ۱۸جوان زير  ۴۵، رئیس پلیس تهران از  بازداشت ۱۳۹۷آبان  ۱روز 
 داد.

 ،یکه اقدام به اوباش گر ینفر از افراد ۲۴۰در مجموع  »لیس تهران اعالم کرده است به نقل از حسین رحیمی رئیس پ خبرگزاری تسنیم
سال  ۱۸ ريافراد ز نينفر از ا ۴۵نقش داشتند، بازداشت شده که  یمجاز یدر فضا یاذهان عموم شيو تشو یاموال عموم بيتخر ،یریزورگ

 «و سابقه زندان هستند. یسوابق متعدد و اوباش گر ینفر از آنها دارا ۵۱ نیسن دارند همچن

را منتشر کرده است که در آن نشان  ويدئويیخبرگزاری ايسنا ضمن انتشار خبر بازداشت جوانان در تهران تحت عنوان ارازل و اوباش 
 بازجويی از يکی از بازداشت شدگان کرده است. میدهد که رئیس پلیس تهران در خیابان اقدام به

عموی من را سه ماه پیش بازداشت کردند و از کالنتری به  »گويددر اين ويديو جوان بازداشت شده که سابقه بازداشت نیز نداشته است می
یری کرديم نتوانستیم پرونده او را ساعت در زندان بخاطر ضرب و شتم فوت کرده و تا االن هرچقدر که پیگ ۱۲زندان منتقل کردند و پس از

 «پیدا کنیم.

 کنند. های مختلف جهت ايجاد رعب و وحشت اقدام به بازداشت گسترده شهروندان و جوانان میپلیس ايران همواره تحت عنوان طرح
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