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اجرای حکم اعدام
 ۱۶تن از زندانیان

بیش از  ۷۳۰ماه
حکم حبس برای
شهروندان
۱

اقلیتهای مذهبی

صدور و اجرای حکم
حبس برای شهروندان
بهایی

بازداشت  ۲۲۷تن
از شهروندان

گزارش پیش رو حاصل کوشش کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران است که به صورت شبانهروزی در حال
جمعآوری ،تجزیه و تحلیل ،ثبت و مستندسازی گزارشهای منتشرشده از سوی نهادها و مدافعان حقوق بشر است.
الزم به ذکر است به دلیل حجم باالی گزارشها و عدم فعالیت آزاد مدافعان حقوق بشر ،این گزارش فقط نگاهی
اجمالی و گذرا به نقض حقوق بشر در خردادماه  ۱۳۹۶دارد .گفتنی است آماری که در ادامه میآید با احتساب دو
درصد خطای انسانی اعالم میشود.
در سومین ماه سال  ۱۳۹۶خورشیدی نقض سیستماتیک حقوق بشر همچون ماههای گذشته از سوی حکومت
جمهوری اسالمی در ایران ادامه داشته است .در ادامه به موارد مهم اشاره میشود.

۲

نق
بش
حق
گزارش ماهیاهن ض وق ر رد اریان
در ماه گذشته «عبدالرضا شاکری روشن»« ،پژمان میرزاوند»« ،علیمحمد
جهانگیری»« ،شاپور رشنو»« ،عزتاهلل جعفری»« ،اشرف رحیمخانی»« ،زینب
کشوری» و «علی نجاتی» به دلیل فعالیتهای «کتابسرای مادر» در اندیمشک،
از سوی دادگاه انقالب دزفول به زندان و حبس در تبعید محکوم شدند.
برخورد با فعاالن رسانهای نیز در این ماه ادامه داشته است؛ «آزاده بکایی»،
«عماد کریمی»« ،رضا گلستانی» و «عسل اسماعیلزاده» از جمله خبرنگاران
سیاسی و فعاالنی هستند که در خردادماه  ۹۶بازداشت و بازجویی شدند.
همچنین در این ماه برخورد نیروهای امنیتی و حکومتی با شهروندان بهایی شدت
گرفته و دستکم  ۱۲شهروند بهایی در گرگان و شاهینشهر برای اجرای حکم
حبس راهی زندان شدند .از دیگر سو  ۱۶تن به دلیل اعتقاد به بهاییت در شهرهای
اصفهان و زاهدان از سوی دستگاه قضایی به حبس محکوم شدند.

۳

در پی حمله تروریستی در تهران ،فشار بر شهروندان سنیمذهب و شهروندان
مناطق کردنشین افزایش یافته و بنا به گزارش رسانههای محلی بازداشت دستکم
 ۷۰تن را به دنبال داشته است .این برخوردها با انتقاد شدید فعاالن و سازمانهای
حقوق بشری مواجه شده است.
همچنین در ادامه برخورد با فعاالن مدنی در این ماه «رضا ملک» و «محمد
مهدویفر» از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند« .رضا ملک» در حال حاضر
در بند چهار زندان اوین و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم نگهداری میشود و
از حق دسترسی به وکیل محروم است.
در این ماه همچون ماههای گذشته دومینوی تجمعهای مالباختگان سپردهگذار در
موسسات مالی و بانکها ادامه داشت .بانک مرکزی و دولت تا کنون هیچ اقدام
قاطع و اثرگذاری در کمک به مالباختگان انجام ندادهاند .اخبار و ویدئوهای
برخورد نیروهای انتظامی با مردم مالباخته در شهرهای مختلف نیز بازتاب زیادی
در رسانهها و فضای مجازی داشته است.

زندا نیان سیاسی

در خردادماه امسال «آرش صادقی» ،که در پی اعتصاب غذاهای طوالنی از بیماریهای جسمی متعددی رنج میبرد ،برای انجام معاینات پزشکی به
بیمارستان طالقانی اعزام شد اما به دلیل عدم حضور پزشک متخصص ،بدون رسیدگی درمانی مجددا به زندان اوین بازگردانده شد .از سویی دیگر «رسول
حردانی» ،که در مدت هفده سال حبس خود از حق مرخصی محروم بوده ،از هشتم خردادماه در اعتراض به مخالفت مسئوالن با اعزام او به مرخصی
استعالجی دست به اعتصاب غذا زده است اما تا کنون مسئوالن زندان واکنشی به درخواست وی نداشتهاند.
از زندان اوین گزارش شده که دستکم  ۳۰زندانی سیاسی-عقیدتی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در بند چهار زندان اوین نگهداری میشوند و مسئولین
زندان با تحریک زندانیان جرائم مالی در این بند ،فشار مضاعفی را بر آنها اعمال داشتهاند.
«نوید خانجانی» ،که از سال  ۹۱در حبس به سر میبرد ،قرار بود در  ۱۶خردادماه با پایان دوران محکومیت از زندان رجایی شهر آزاد شود اما به او ابالغ
شد که حکم یک سال زندانش بابت پرونده «امدادگران کمپ سرند تبریز» اجرایی شده است و باید تا سال دیگر همچنان در زندان بماند.

۴

مهدی فراحی شاندیز در  ۱۸خردادماه از زندان رجایی شهر به زندان چوبیندر منتقل شد و پس از ده روز نگهداری در انفرادی و محرومیت از حق مالقات به
ندامتگاه مرکزی کرج انتقال یافت؛ این زندانی سیاسی هماکنون بدون در نظر گرفته شدن اصل تفکیک جرائم در بندهای عمومی ندامتگاه مرکزی کرج به سر
میبرد.

 ۳۶۷۴۱کارگر
حقوقشان نقض شده
است

۵

 ۴۴۳۲کارگر
اقدام به برگزاری
تجمع اعتراضی
کردند

 ۳۵کارگر کشته
و ۲۴کارگر زخمی
در حوادث ناشی از
کار

 ۳۰۲کارگر اخراج
یا تعدیل شدند

در ماه خرداد ،نیروهای امنیتی – انتظامی دست به بازداشت ۲۲۷
تن از شهروندان در سراسر ایران زدند.
به دنبال حمله تروریستی در تهران ،فشارها بر شهروندان سنیمذهب و شهروندان
مناطق کردنشین افزایش یافته است .بنا به اعالم مقامات و نهادهای امنیتی و
قضائی دستکم تا کنون  ۷۰تن در این زمینه بازداشت شدهاند .هیچ اطالعی از
مشخصات و اطالعات پرونده و شرایط نگهداری و بازجویی این افراد در دست
نیست .تا کنون بسیاری از فعاالن و سازمانهای حقوق بشری نسبت به نوع این
بازداشتها اعتراض کردهاند.

دستگاه قضایی ایران در خردادماه  ۱۳۹۶برای  ۲۷تن بیش
از  ۷۳۰ماه حکم حبس صادر کرده است.
۶

وضعیتبهاییان

صدور حکم حبس
•

•

ارشیا روحانی ،یگانه آگاهی ،پروین نیکآیین ،ادیب جانمیان،
زرین آقابابایی ،وحید کرمی و کیوان نیکآئین در اصفهان و
همچنین بهرام روحانی ،سیاوش رحیمی ،فرشید دادور ،شایان •
رحیمی ،هیدا یزدان ،مهرنوش رمضانیزاده ،امیلیا حکیمان،
شعله رام و تبسم حسینی در زاهدان از سوی دادگاه انقالب
مجموعاً به  ۴۸سال حبس محکوم شدهاند.
شایان تفضلی ،دری امری ،می خلوصی و ساقی فدایی،
شهروندان بهایی در مشهد ،نیز طی خردادماه در دادگاه انقالب
محاکمه شدهاند.
۷

عدم تعیین مجازات برای قاتالن شهروند
بهایی در یزد
دو متهم به قتل «فرهنگ امیری» ،شهروند بهایی ،کمتر از
یک سال پس از ارتکاب این جرم درحالی که اعتراف
کردهاند قربانی را به دلیل دین او هدف گرفتهاند ،به قید
وثیقه آزاد شدهاند .فرهنگ امیری۶۳ ،ساله ،در پاییز سال
گذشته مقابل خانهاش در شهر یزد با ضربات چاقو به
قتل رسید.

اجرای حکم حبس
•

پونه ثنائی ،نازی تحقیقی ،فریده عبدی ،نوشین
سالکیان ،هنا عقیقیان ،سودابه مهدینژاد ،بهنام
حسنی ،پریسا شهیدی ،میترا نوری ،مژده ظهوری،
فرحناز تبیانیان و مریم دهقان یزدلی ،شهروندان
بهایی در گرگان و شاهینشهر برای اجرای حکم
حبس راهی زندان شدند .این شهروندان بین
هجده ماه تا یازده سال از سوی دادگاه انقالب
حکم حبس دریافت کردهاند.

پرونده ویژه

در خردادماه سال جاری برخورد شدید نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسالمی با
کولبرها همچون ماههای گذشته به شدت ادامه داشته است .کولبرها ،که از قشر ضعیف و
کمدرآمد جامعه هستند ،نه تنها از امنیت شغلی که از امنیت جانی نیز بیبهرهاند .آنها همواره
در معرض شلیک مستقیم و آتش نیروهای انتظامی جمهوری اسالمی قرار دارند.
در روزهای آغازین خردادماه نیروهای انتظامی در منطقه سردشت به سمت کولبران آتش
گشودند که در این حمله «سیروان خسروی» بر اثر اصابت گلوله جان باخت .فیلم و
تصاویر این کولبر ،که حامل چند کارتن سیگار بود ،در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت.
تا جایی که کاربران فضای مجازی با ایجاد یک طوفان توییتری نسبت به این برخوردها
اعتراض کردند ۲۵۰ .نفر از فعاالن مدنی و چهرههای سیاسی نیز ضمن همدردی با
خانوادههای کولبران کشتهشده ،خواستار پایان سکوت غیرقابل توجیه مسئوالن و نمایندگان
مجلس در این رابطه شدند.
همچنین تصاویر دو کولبر به نام «مهدی ابراهیمی» ،فوقلیسانس جامعهشناسی ،و «باقر
احمدی» ،فوقلیسانس برنامهریزی شهری ،در اینترنت با واکنشهای بسیاری مواجه شد.

۸

