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بازداشت  ۳۷۵تن
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 خبرها و گزارشها و عدم فعالیت آزاد مدافعان حقوق بشر ،این گزارش فقط
نگاهی اجمالی و گذرا به نقض حقوق بشر در تیرماه  ۱۳۹۶دارد .گفتنی است آماری که در ادامه میآید با احتساب
دو درصد خطای انسانی اعالم میشود.
در چهارمین 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

• در ماه گذشته برخورد با فعاالن سیاسی و مدنی همچنان ادامه داشته است.
شهناز اکملی ،مادر مصطفی کریمبیگی (جانباخته عاشورای  ،)۸۸در تماسی
تلفنی به شعبه دوم دادسرای اوین احضار شد .طاهره ایرایی ،مادر گلرخ
ایرایی (همسر آرش صادقی) ،نیز از سوی ماموران اطالعات سپاه به بازداشت
تهدید شد.
• دخالتهای نیروهای انتظامی و امنیتی بر فضای خصوصی شهروندان نیز
همچون گذشته جریان داشته است .در همین زمینه  ۱۱۰دختر و پسر ،که در
یک مهمانی شبانه در استان خراسانرضوی ،شرکت کرده بودند ،با صدور
دستورات قضائی بازداشت شدند.
• دولت دوازدهم علیرغم پیروزی در انتخابات با رای مردم ،به درستی پیگیر
مطالبات صنفی دانشجویان نبوده و از برخورد با آنها دریغ نکرده است .بر
همین اساس کمیته انضباطی وزارت بهداشت ،احکام و ممنوعیتهای سنگینی
برای دانشجویان پاتولوژیست شهرهای مختلف ایران صادر کرد .آنها به
فرآیند صدور مجوز تاسیس آزمایشگاههای پزشکی معترض و دست به
برگزاری تجمعاتی زده بودند.

۳

• فعاالن حیطه فرهنگ و هنر نیز همچنان با نقض حقوق خود روبرو هستند و
هیچ نهاد دولتی از آنها پشتیبانی نمیکند .محمد رسولاف ،کارگردان سرشناس
ایرانی برنده جوایز معتبر بینالمللی و از اعضای جدید آکادمی اسکار ،به دلیل
ساختن فیلم «لِرد» و نمایش بینالمللی آن برای همیشه از فیلمسازی در ایران
محروم شد .در بخشی از این فیلم زندگی یک کودک بهائی نشان داده میشود که
به دلیل اعتقادات خود از مدرسه اخراج میشود و دست به خودکشی میزند و
حتی اجازه دفن او در گورستان صادر نمیشود.
• جمهوری اسالمی به برخورد با قومیتها و اقلیتها نیز ادامه داده است .در
همین راستا بیش از  ۳۳شهروند عرب اهوازی با حمله نیروهای اطالعاتی به
مراسم عید فطر در محله مالشیه شهرستان اهواز ،بازداشت شدند .همچنین ۲۵
شاعر و هنرمند ،که در سردری تبریز اقدام به برگزاری شب شعر کرده بودند ،از
سوی ماموران لباس شخصی دستگیر شدند .بازداشت و صدور احکام قضائی
برای نوکیشان مسیحی نیز از اخبار ماه گذشته بود که بازتاب وسیعی در رسانهها
داشت.

نزار زکا ،شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا که در زندان اوین محبوس است ،از هفته دوم تیرماه پنجمین اعتصاب غذایش را در اعتراض به بازداشت و
محکومیت غیرقانونیاش آغاز کرده و از  ۲۹تیرماه نیز با امتناع از نوشیدن آب دست به اعتصاب غذای خشک زده است .او در این مدت با کاهش شدید
وزن و کاهش شدت ضربان قلب مواجه بوده است.
آرش صادقی ،زندانی سیاسی محبوس در بند  ۳۵۰زندان اوین ،در پی اعتصاب غذاهای طوالنیمدت به بیماریهای بسیاری مبتال شده و همچنان در وضعیت
وخیم جسمی به سر میبرد و مسئوالن تمام اعزامهای او به بیمارستان را لغو کردهاند .مشکالت کلیوی و گوارشی ،آریتمی قلبی و آسم از جمله بیماریهای
است که به دلیل عدم رسیدگی درمانی برای این زندانی سیاسی ایجاد شده و وضعیت جسمانی او را بحرانی کرده است.
از سویی دیگر ،نظریه عدم تحمل کیفر کوروش زعیم به دلیل ابتالی او به بیماریهای مختلف و کهولت سن از سوی پزشکی قانونی تأیید شد اما این زندانی
سیاسی همچنان در شرایط نامساعد بند  ۸اوین به سر میبرد.
همچنین در هفته اول تیرماه مسئوالن زندان رجاییشهر کرج از مالقات خانواده سعید شیرزاد ،با این زندانی سیاسی ،ممانعت به عملآوردند .به گفته مسئوالن
این زندان ،سعید شیرزاد با دستور دادستانی ممنوعالمالقات شده است.
۴
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اخراج یا تعدیل
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در تیرماه  ۱۳۹۶نیروهای امنیتی – انتظامی  ۳۷۵تن از
شهروندان را در سراسر ایران بازداشت کردند.
در ماه گذشته موج اعدامها از سر گرفته شده و حکم اعدام دستکم  ۸۸تن در
شهرهای رشت ،اصفهان ،زنجان ،زاهدان ،کرمان ،ارومیه ،تربتحیدریه ،قائم شهر،
کرج ،شیراز ،مراغه ،اراک ،مهاباد ،گرگان ،تایباد ،سمنان ،همدان ،زابل ،ایرانشهر،
چابهار ،نشتارود ،بندرعباس و خرمآباد اجرا شده است .اعدام سه تن از این
متهمان نیز در مألعام صورت گرفته است .در همین حال مسئوالن قضایی به
دستکم  ۱۲۰زندانی محبوس در زندان رجایی شهر هشدار دادند در صورت عدم
جلب رضایت شاکیان ،حکمشان بزودی اجرا خواهد شد.

دستگاه قضایی ایران در تیرماه  ۱۳۹۶برای  ۲۲شهروند
ایرانی ،بیش از  ۲۰۲سال حکم حبس صادر کرده است.
۶

وضعیتمسیحیان
در تیرماه سال جاری  ۱۲تن از مسیحیان به نامهای یوسف
ندرخانی ،محمدرضا امیدی ،محمدعلی مسیبزاده ،زمان فدائی،
ویکتور بت تمرز ،ناصر نوردگلتپه ،بهرام نسیبوف الخاناوغلو،
یوسف فرهادوف تالتاوغلو ،الدار قربانوف و کاویان
فالحمحمدی به جمعاً  ۱۲۵سال حبس محکوم شدهاند .همچنین
برای  ۴تن از این شهروندان حکم ممنوعالخروجی و برای یک
نفر حکم تبعید صادر شده است.
شایان ذکر است امین افشارنادری ،نوکیش مسیحی محبوس در
زندان اوین که از سوی شعبه  ۲۶به  ۱۵سال حبس محکوم شده،
در اعتراض به حکم ناعادالنهاش و نقض مکرر قانون از سوی
مسئوالن زندان اوین از  ۱۴تیرماه دست به اعتصاب غذا زد.

۷

در تیرماه  ۹۶مسئوالن دولتی و انتظامی بر محدودیتهای زنان در زمینههای
ورزشی تأکید کردند .رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفته است که
«بانوان بدنساز ایران حق شرکت در هیچ رقابتی را ندارند ».نایبرییس شمشیربازی
بانوان نیز از لغو حضور بانوان شمشیرباز در مسابقات جهانی آلمان خبر داده است.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در اظهارنظر تازهای اعالم کرده که «پلیس با
دوچرخهسواری زنان مخالف است».
فرمانده انتظامی استان البرز نیز در اوایل تیرماه از اجرای طرح «مقابله با بدحجابی»
در جاده چالوس خبر داد .در پی اظهارات این مقام انتظامی ،رئیس پلیس راهنمایی و
رانندگی استان همدان اعالم کرد که در «طرح تابستانه پلیس» با کشف حجاب در
داخل خودروها و حمل حیوانات برخورد میشود .معاون قوه قضائیه نیز تأکید کرده
که بخش «قابل رؤیت» خودرو حریم خصوصی محسوب نمیشود و بنابراین بانوان
موظف به حفظ حجاب خود در خودرو هستند .دادستان ساری نیز خبر داده است که
وسیله نقلیه افرادی که به کشف حجاب اقدام میکنند ،توقیف میگردد.
همچنین عکسهای گشت موتوری «ارشاد» در قم که زیر نظر دادستانی این
شهرستان و با همراهی عوامل بسیج فعالیتشان را آغاز کردهاند ،در فضای مجازی با
واکنشهای بسیاری مواجه شد.
۸

روز  ۱۴تیرماه ۴۵ ،تن از سفرای کشورهای خارجی از جمله پرتغال ،کرهجنوبی و اندونزی با
همراهی مسئوالن قضائی و امنیتی جمهوری اسالمی از بخشهایی از زندان اوین بازدید کردند .طی
این بازدید که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و سازمان زندانها آن را سازماندهی کرده بود ،معاون
امور بینالملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای سفرا از «حقوق زندانیان» و «وضعیت مناسب
بهداشت و سالمت» در زندان اوین صحبت کرد و گفت« :زندانبانان در زندانهای ایران با زندانیان
رفتار انسانی و دوستانه دارند».

اظهارات این مقام جمهوری اسالمی در حالی صورت گرفت که مسئوالن بند چهار زندان اوین پیش
از این بازدید ضمن رسیدگی به وضعیت ظاهری این بند ،تعدادی از زندانیان دوتابعیتی ازجمله
«کارن وفاداری» ،پرفسور «احمدرضا جاللی» و «علی کبریتساز توکلی» را از این بند خارج و به
بندهای دو-الف و  ۲۰۹زندان اوین انتقال داده بودند« .رضا ملک»« ،امین افشارنادری» و «هادی
عسگری» ،زندانیان سیاسی-عقیدتی ،نیز از بند چهار اوین به دادسرا منتقل شدند و از ارتباط و
گفتوگو با سفرای خارجی بازماندند .آنها پس از پایان این بازدید به بند خود بازگردانده شدند.
«مریم اکبریمنفرد»« ،نرگس محمدی»« ،آتنا دائمی» و «گلرخ ابراهیمی» نیز از بند نسوان خبر
دادهاند که از یک روز پیش از بازدید سفیران تمامی راههای ارتباطی با خارج از زندان قطع شده و
مسئوالن نقض حقوق اولیه دستکم  ۲۱زندانی سیاسی زن را از چشم بازدیدکنندگان پنهان کردهاند.
الزم به ذکر است تدارکات از پیش انجامشده مسئوالن اوین برای جلوگیری از ارتباط سفیران با
زندانیان سیاسی با واکنشهای بینالمللی شدیدی مواجه شد .سازمان عفو بینالملل ،دیدبان حقوق بشر
و تعدادی از رسانههای برجسته خارجی در پی این جریان گزارشهایی علیه جمهوری اسالمی و این
بازدید مهندسیشده منتشر کرده و از رفتار نمایشی مقامات ایران پرده برداشتند.
۹

