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 Human rights  بشر حقوق

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جون ٢۵

  ...شالق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و

٢  

  ھا تجاوز جنسی در زندان

فان سياسی و ترور، که در بيرون از محوطه ھای گسترده خيابانی و ضرب و شتم و کشتار مخال عالوه بر سرکوب

افتد؛ تجاوز  ھای ويژه شکنجه برای ھمه معترضان سياسی اتفاق می ھای بازجوئی و محل ھا و اطاق زندان و بازداشتگاه

تجاوز و ديگر آزارھای  زنان زندانی سياسی، در کنار تھديد آنان به گران و متجاوزان جنسی به جنسی از سوی شکنجه

بانان و حتی مقامات قضائی انجام بگيرد، در نوع خود  کنندگان، بازجويان، زندان تواند از طرف دستگير  میجنسی که

ويژه روانی آن و تأثير پايدار منفی آن در روحيه  ای است که آثار جسمی و به ترين شکنجه رحمانه ترين و بی خشن

چه گفته  آن با توجه به. ای مرسوم ديگر قابل قياس نيستھ يک از شکنجه مقاومت مبارزان راه رھائی و برابر ی با ھيچ

بنابراين ، تجاوز و نيز ساير آزارھای . ھاست تر از اين تر و با سابقه شود که ابعاد اين فاجعه وسيع شده مشخص می

نه شاھدی دور از چشم ھر گو ھا و نيز شرايط کامال مخفی و در واقع به اين علت که اوال اين اتفاق در مکان جنسی، به

دليل  دليل بافت مذھبی و سنتی و مردساالری جامعه و نيز به بودن چنين موضوعاتی به علت تابو افتد و ثانيا به اتفاق می

گردد تا در اين  وجود احساس شرم و ھراس در زنانی که قربانيان چنين تجاوزی محسوب می شوند؛ اغلب باعث می

نھادھای قضائی و نھادھای حقوقی  ھا برای شکايت به ان و يا اعضاء خانواده آنتر نيز زن تر سخن گفته شود و کم باره کم

  .ويژه حقوق بشری مراجعه کنند  به

منظور  ھای شکنجه به عنوان يکی از روش آيد که تجاوز، به طرزی بغرنج و بسيار پيچيده در می اين مسأله زمانی به

تر از آن، تجاوز  بانيان انجام بگيرد و يا بسيار حادتر و جدیفرادستی و نيز ارضای غرايز جنسی و فرو دست کردن قر

استيصال کشيدن روحيه زندانی يا حتی برای منکوب کردن اعضاء  برای گرفتن اعتراف، جھت تفھيم اتھام، برای به

  .کار گرفته شود شوند، به ھا عضوی از آن مجموعه محسوب می ھای خاص فکری که بازداشت شده حزب يا جريان

. شود مردان كم سن و سال و زنان زندانی اعمال می واقع تجاوز جنسی، ديگر شكنجه شايع در زندان است كه بهدر 

بانان با اين  زندان. گيرد ھای سياسی صورت می  در تمام كشورھای دنيا در زندانًزنان تقريبا خصوص به تجاوز جنسی به

روحيه افراد از جھت روانی؛ ديگری از نظر فزيكی و جسمی؛ شكستن : كنند شان دو سه ھدف را دنبال می عمل وحشيانه

اين عمل در مورد زنان ھم از طريق طبيعی و ھم از طريق ديگر صورت .  حيوانی خودشانیو سوم نيز ارضا

ھای نوشابه  اما برای مردان، گاھی از طريق طبيعی و گاه نيز با استفاده از اشيای مصنوعی مثل انواع بطری. گيرد می
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دار شدن را برای ھميشه از  قدری است كه بعد از آن شخص توانائی بچه گيرد كه گاه شدت آن به تون صورت میو با

خاطر اعمال متعدد تجاوز   تير دستگير شده بود به١٨، دانشجوئی كه طی تظاھرات ١٣٨٢در سال . دھد دست می

داخل رودخانه دركه پرتاب کرد و جان   را بهجنسی، تعادل روحی خود را از دست داد كه بعد از آزادی از زندان خود

  .سپرد

ھای حکومت اسالمی ايران، واقعيتی تلخ و دردناک است که نزديک به چھار دھه است در  تجاوز جنسی در زندان

زندانيان زندان کھريزک، اوين، گوھر دشت، قزل حصار و نيز . افتد حاکميت جمھوری وحشی اسالمی اتقاق می

 و چه اکنون شاھد  ھای ديگر ايران چه در گذشته ی مناطق آذربايجان، کردستان و تمام زندانيان زندانھا زندانيان زندان

   در سه دھه باشد و افکار عمومی در برخی از خاطرات زندانيان آزاد شده زنان و مردان زندانی بوده و می تجاوز به

  . از آن آگاه ھستند گذشته

موضوع تجاوز جنسی   حکومت اسالمی در نھايت فرومايگی بر آن شدند تا بهاندرکاران در بسياری از موارد دست

دختران  گران و متجاوزان جنسی به ، شکنجه٦٠ويژه در دھه  اصطالح قانونی بدھند به زندانيان جنبه شرعی و به  به

فته شده است زنان باکره اين روايت که گ نوجوانی که در زندان بودند و بنا بود تا روز بعدش اعدام شوند با استناد به

بھشت نفرستادن دخترانی که از نيروھای مبارز و انقالبی بودند و  برای انجام امر صوابی چون به. روند بھشت می به

ھا با انجام  گران زندان اين افراد از سوی شکنجه. ھا  و احزاب سياسی عضويت داشتند ھا در سازمان تعداد کثيری از آن

گران و جانيان حکومت بر مبنای  گونه بود که شکنجه و اين. گرفتند مورد تعرض جنسی قرار میيک عقد و صيغه موقت 

زنان زندانی سياسی،  تجاوز به. ای دست بزند چنين اعمال وحشيانه ديدند که به چنين ايدئولوژی شرعی خود را مجاز می

از ابتدای موجوديت حکومت اسالمی شود اين موضوع  يک شيوه معمول در دوران حاکيمت سياه ارتجاع محسوب می

  .جھل و جنايت و تجاوز و ترور وجود داشته و دارد

موارد نقض حقوق بشر در ايران تعيين  که گاليندوپل گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل که برای رسيدگی به چنان

آيند و قبل از اجرای  مرد در مینکاح يک  زنان باکره محکوم به مرگ، اجبارا به«: شده بود در گزارش خود تأئيد کرد

گر ويژه کميسيون ،  در اين رابطه، نماينده ويژه مايل است تأکيد کند که گزارش. شود ھا ازاله بکارت می حکم اعدام از آن

  .»کند تجاوز را نوعی شکنجه محسوب می

زنان  ، مسأله تجاوز به٦٠ ھای سياسی دھه در زندان زنان هللا منتظری به خمينی در مورد تجاوز جنسی به نامه آيت

 خود به خمينی، چنين ١٣٦٥ ]ميزان[ مھر١٧ای رايج بوده است که منتظری، قائم مقام رھبری وقت، در نامه  اندازه به

دانيد  زور تصرف كردند؟ آيا می ھای جمھوری اسالمی دختران جوان را به دانيد در بعضی زندان آيا می«: نوشته است

  .»...ستعمال الفاظ ركيك ناموسی رائج است ؟ھنگام بازجوئی دختران ا

نيروھای چپ و سازمان  ھا مربوط به ای زندانيان سياسی که اکثر آن دار و نيز اعدام فله و نيز وی در باره اعدام زنان بچه

  :آميزی به خمينی نوشته است مجاھدين خلق ايران بودند طی نامه سرزنش

 بلكه - اش سوژه و معركه عليه من گرفته  نامه كه احمد آقا در رنج -تن نبود دار زنان آبس منظور من از زنان بچه... «

شدند، و باالخره اين نامه را  سرپرست می ھا بی ھای آن ھا بچه منظور زنانی بود كه دارای چند بچه بودند و با كشتن آن

سخه را ھم برای شورای عالی نوشتم و دو نسخه از آن فتوكپی را گرفتم، نسخه اصل را فرستادم برای امام و يك ن

. كردند رفتند با امام صحبت می بايست می عھده داشت و می قضائی، چون شورای عالی قضائی مسؤوليت اين قضيه را به

آقای  ای نوشتم و خدمت امام فرستادم، شما به من نامه«: ن زدم و گفتم ولفيھا را فرستادم به آقای سيدھادی ت بعد كه نامه

مگر بنا نشد شما «: ، ايشان گفت»ن بزنيد كه آن نامه را بگيرند بدھند خدمت امامولفيی در دفترامام تمحمدعلی انصار
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خصوص آقای سيدھادی در  گويند بيت ايشان به حاال اين كه می. »باالخره من نوشتم و فرستادم«: گفتم» چيزی ننويسيد؟

  .وشتن من مخالف ھم بودنداساسی است چون بيت من با نامه ن اين قضيه نقش داشته حرف بی

اصغر  هللا آقای آشيخ علی االسالم آقای محمد حسين احمدی پسر آيت نام حجه چند روز بعد ھم يكی از قضات خوزستان به

كنند، به يك شكلی نظر  جا تندتند دارند اعدام می در آن«: گفت احمدی شاھرودی آمد پيش من خيلی ناراحت بود می

، »جان زندانيان اند به ھا از عمليات منافقين ناراحت ھستند و افتاده دھند، اين ب تشخيص نمیكنند، خو اكثريت درست می

  )از سايت حسينعلی منتظری( .»...ای بدين شكل برای امام منعكس كردم  من عين مطالب ايشان را نيز در نامه

  

  : توسط بازجو جايز استگيری منظور اعتراف با زندانی سياسی، به» لواط و زنا«، »تقی مصباح«از نظر 

ھمراه محمود احمدی  به» ای امام خامنه«واقع در حسينيه » چاه جمکران«، تقی مصباح در کنار ٢١/٥/١٣٨٨در تاريخ 

ھا اشاره  ھا و جواب برخی از سؤال در زير به.  صادر کرداسؤاالت مجذوبين در واليت جواب داد و بعضا فتو نژاد به

  :شود می

  گيری در تحت فشار شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسالمی دارد؟ افآيا اعتر:  اولسؤال

  .ھرشکلی جايز است گيری از ضد واليت فقيه به اعتراف: جواب

  گيری با استفاده از مواد مخدر و افيون و داروھای کدوئينه جايز است؟ اعتراف:  دومسؤال

  .ھر شکلی جايز است گيری از ضد واليت فقيه به اعتراف:جواب

  زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگيرد؟ تواند به آيا بازجو می:  سومسؤال

حتما قبل از اين کار وضو بگيرد و ھنگام عمل احتياط واجب آن است که اگر زندانی زن است ھم از فرج و ھم :جواب

ت احوط آن است در بھتر است در محل بازجوئی کسی نباشد اما اگر زندانی مرد اس. از دوبر دخول اشکال ندارد

  .حضور ديگر بازجويان دخول انجام گيرد

  اگر زن زندانی حامله شود تکليف چيست؟:  چھارمسؤال

مطابق نص قران مجيد، فرزند ضعيفه ضد واليت فقيه چه توسط بازجو و چه توسط شوھرش درھر صورت : جواب

احتياط واجب طفل حالل زاده و شيعه اثنی عشری زاده است اما اگر بازجو فرزندی طفل باردار را گردن نھد بنابر حرام

  .است

  شود؟ مردھا و پسرھا لواط محسوب نمی آيا تجاوز جنسی در زندان به:  پنجمسؤال

خير چون زندانی بدون ميل و رغبت بدان تن داده البته اگر جوان مفعول را خوش آمده باشد احتياط مستحب آن : جواب

  .است که اين عمل تکرار نگردد

  دختران باکره چه حکمی دارد؟ تجاوز در زندان به:  ششمسؤال

ھمان اندازه نيز بر  اندازه يک حج تمتع واجب صواب دارد و به اگر قرار است زن را اعدام کنند برای بازجو به: جواب

صواب اندازه يک زيارت کربال برای بازجو  اما اگر زندانی قرار نيست اعدام شود به. شود گناھان دختر افزوده می

  .دارد

دانند و  شان می جاسوسی و يا دشمنی با حکومت کنند را متھم به بازجويان غالبا کسانی را که در اعتراضات دستگير می

ھا ھر زن کافر زندانی و  آن. دانند ای را برای خود مجاز می رو، ھر اقدام وحشيانه کنند از اين آنان را کافر خطاب می

آنان را حق  کنند و تجاوز به اند، تلقی می چنگ آورده  جنگی که در مبارزه با دشمن بهاسير در دست خود را جزو غنايم

  .دانند خود و مباح می
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 در اطراف مسجد ١٣٨٨ تير ٧ھا در تجمع  گفته برخی خبرگزاری زن جوانی بود که به، )١٣٨٨ -  ١٣۶٠( ترانه موسوی

گفته يکی از دوستان موسوی، جسد سوخته وی در   و بهقبا در خيابان شريعتی توسط نيروھای لباس شخصی دستگير شد

  .حومه قزوين پيدا شد

ھای فرعی  گری داشت، ماشين خود را در يکی از خيابان ترانه موسوی که در تقاطع ميرداماد و شريعتی کالس آرايش

 گذاشته بود قبل از رفتن ی با يکی از دوستان خود قرارتيلفونبين حسينيه ارشاد و ميرداماد پارک کرده بود و در تماسی 

محل قرارشان رسيد ديد ترانه  ھنگامی که دوست ترانه به. جا يکديگر را ببينند مسجد قبا سر بزند و آن آموزشگاه به به

ترانه موسوی در محل بازداشت موقتش که ساختمانی در نزديکی پاسداران بود، شماره . دستگير و سوار يک ون شد

اش تماس بگيرند و  خواھد در صورتی که آزاد شدند با خانواده دگان ديگر داده و از آنان میدستگيرش  خود را بهتيلفون

  .اش اطالع دھند خانواده دستگيری او را به

نيروھای ضد شورش و لباس شخصی روز ھفتم تير من و تعدادی از دستگيرشدگان را «گفته يکی از شاھدان عينی،  به

برخی از . آزار جسمی و روحی ما پرداختند طراف ميدان نوبنياد بردند و بهساختمانی در ا ھائی به سوار بر ون

او . ترانه در ميان ما بود. دستگيرشدگان را در ھمان بعد از ظھر به زندان اوين منتقل کردند اما من و بقيه را آزاد کردند

من و تعدادی . ھايش سبز بود شمچ. تر طول کشيد اش از ھمه بيش پوش بود و بازجوئی اندام و شيک دختری زيبا، خوش

اما نيروھای لباس شخصی ترانه . جاھای ديگری فرستادند را ھمان شب آزاد کردند و تعدادی را نيز پيش از آزادی ما به

  ».او اجازه ندادند تا با مادرش تماس بگيرد جا نگه داشتند و حتی به را ھمان

مادر ترانه گفت دخترش در  ی بهتيلفوندند فردی ناشناس در تماس خبر بو اش از وی بی پس از حدود سه ھفته که خانواده

ھا دليل بستری بودن وی در بيمارستان را تصادف در حومه خيابان  آن. بيمارستان امام خمينی کرج بستری است

. اط استارتب تجمع مسجد قبا بی شدن ترانه به چنين تأکيد کردند بستری ھم. شريعتی و پارگی رحم و مقعد عنوان کردند

در پی اين . آويز کند خواسته با شلنگ سرم، خود را حلق ھمين دليل می است و به سپس گفتند ترانه مشکل ناموسی داشته

مسؤوالن بيمارستان گفتند . آن بيمارستان مراجعه کردند اما نتوانستند او را بيابند ی، خانواده ترانه موسوی بهتيلفونتماس 

ھا خانمی  ھا گفت لباس شخصی آن اما يکی از کارکنان بيمارستان به. ارستان بستری نيستشخصی با اين نام در اين بيم

. بيمارستان آوردند و در ھمان حالت بيھوش او را برگرداندند با مشخصات ظاھری ترانه را در حالی که بيھوش بود به

  .او وجود دارد احتمال تجاوز جنسی به

و . است در خانه بستری شد اطالعی از ترانه که تنھا فرزندش بوده ارد در پی بیپدر ترانه موسوی نيز که بيماری قلبی د

يکی از دوستان ترانه اعالم کرد جسد سوخته وی در اطراف . بعد از مدتی از غمی چنين سنگين دار فانی را وداع گفت

ھا از ارائه  آن. د و تھديد ھستندآيد خانواده او از سوی مقامات امنيتی تحت فشار شدي نظر می به. است قزوين پيدا شده 

  .اند کنند و حتی زمان و مکان تشئيع جنازه ترانه را مشخص نکرده دوستان ترانه خودداری می تر به توضيح بيش

  :ھای غير وابسته و مردمی گفته بسياری از سايت بنا به

شھادت رسيده  ز تجاوز جنسی به ساله توسط عوامل حسن طائب، فرمانده بسيج زير فشار شکنجه و ني٢٨ترانه موسوی 

ھای آشنای خود که عروسی  شدن پروانه موسوی آقای حسن طائب سراغ يکی از خانواده چنان که بعد از کشته. است

جلوی دوربين » حفظ نظام«کند تا برای  ھا تقاضا می در کانادا دارند، رفته و از آن)  ساله۴٠( نام ترانه موسوی به

از شود که، طائب يکی  گفته می. کند ھا زنده است و در کانادا زندگی می دختر آن» وسویترانه م«تلويزون بگويند 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ای او را در پناه خود  اما خامنه.  ای بود که در زمان خاتمی از وزارت اطالعات اخراج شد ھای زنجيره عوامل قتل

  .ای عليه مردم است کار کودتای خامنه گرفت و امروز يکی از بازوھای جنايت

خبرنگارکانادائی  ايرانی پيش از ضربه مغزی توسط دادستانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است ا کاظمی زھر

گويا : سايت ميھن گفته بود يک مقام آگاه در اين باره به. اند باره مطالبی انتشار داده ھای اينترنتی در اين برخی از سايت

فن وی در شيراز ترس مقامات قضائی از افشای مسأله تجاوز جنسی کانادا و د يکی از داليل عدم تحويل زھرا کاظمی به

زھرا کاظمی و از ترس از معلوم  ای پس از اطالع از تجاوز جنسی به شود که علی خامنه گفته می. برده بوده است نام به

در گزارش عالوه بر سايت ميھن .شدن آن بر مقامات کانادائی شخصا دستور دفن وی را در ايران صادر کرده است 

  :سايت پيک نت نيزدر اين باره چنين آمده است

در آخرين ساعات تصميم نھائی برای اعالم موافقت با انتقال جسد زھرا کاظمی به کانادا، گزارش محرمانه پزشک «

موجب اين گزارش محرمانه زھرا کاظمی در دوران بازداشت نيروی انتظامی يعنی  به. قانونی نيز تسليم بيت رھبری شد

در . روزھای سوم و چھارم تيرماه با ھدف شکنجه و درھم شکستن مقاومت او مورد تجاوز جنسی قرارگرفته است

با آگاھی از اين گزارش رھبر جمھوری اسالمی با تحويل جسد . شود او وارد می جريان اين شکنجه ضربه مغزی به

موافقت خود را با دفن اعالم کرده ».ام نبايد برودبيش اين آبروی نظ«کانادامخالفت قطعی کرده و با ذکر اين جمله  به

عواقب ناشی از کشف اين شکنجه وحشيانه در کالبد شکافی و معاينه پزشکی درکانادا ھمانگونه که رھبر و بيت او .است

  .تر از شکستگی جمجمه زھرا کاظميمی توانست باشد نيز تشخيص داده اند به مراتب بيش

بار  اين جنايت، ھنگام انتقال زھرا کاظمی بھاوين، با شنيدن صدای بازجوی خود يکاز موجب اين گزارش، روز بعد  به

کند، که اين مورد در  چه بر وی در زندان گذشته می افشاگری آن ديگر دچار تشنج عصبی شده و با فرياد شروع به

 شنيدن صدای بازجوی گزارش ھيات تحقيق رياست جمھوری تنھا در جمله فحاشی زھرا کاظمی در زندان اوين، ھنگام

  .خود اکتفاء شده است

. او پزشک عمومی متولد بيست و پنج مھر پنجاه و نه بود. قتل رسيد در اثر شکنجه و تجاوز جنسی بهيعقوب، ی زھرا بن

فرزند پدری که از زندانيان سياسی در زمان حکومت سابق بوده است و اکنون نيز از .  دستگير شده بود٧٧وی در مھر 

  .پاه پاسداران استاعضای س

شود  اسم حميد بازداشت می جرم ھمراھی با پسر جوانی به روی دانشگاه بوعلی سينای ھمدان به او در پارک مردم روبه

آويزشده وی  گيرد و دو روز بعد جسد حلق وی مورد تجاوز جنسی سيستماتيک قرار می. بازداشتگاه منتقل می گردد به

  .خودکشی کرده است والن ادعا دارند خانم دکتر با استفاده از يک پرچم تبليغاتی اقدام بهمسؤ. شود در بازداشتگاه پيدا می

 براساس نگرش جنسيتی  اصطالح نظام حقوقی اين حکومت در طی سی و ھفت سال گذشته بدين ترتيب، کليه قوانين و به

ارزش و فاقد ماھيت انسانی  کاالی بیعنوان  در چنين وضعيت نابرابری زنان به. طرزی نابرابرانه تصويب شده است به

  .اند ھستی گذاشته مردان ، پا به شوند که گوئی تنھا برای ارائه خدمات جنسی به شمرده می

وجود قوانينی چون حجاب، سنگسار، تعدد زوجات، متعه، ديه، سن تکليف، عدم حق طالق، حضانت از فرزندان پسر و 

ھا و نيزعدم رعايت  چون مدارس و دانشگاه نسيتی در مراکز آموزشی ھمدختر، حق ارث و موضوع نابرابرانه تفکيک ج

دھنده اين واقعيت غيرقابل انکار است که جوھر ھمه اين قوانين از فرھنگ و  حق اشتغال و غيره ھمه وھمه نشان

  .گيرد مثابه شيئی جنسی و شھروند درجه دو در نظر گرفته است و می نگرشی حکايت دارد که زن را به

  

 ھا در دوره رياست جمھوری حسن روحانی سابقه اعدام زايش بیاف
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چھار برابر گذشته  ھا را حتی به قدرت رسيدنش اعدام شيخ حسن روحانی رئيس جمھوری اسالمی ايران که از زمان به

جمعه گران در نماز  ، تقاضا از دادگاه انقالبی ارتش برای اعدام توطئه٢٣/٤/١٣٥٩نيز افزايش داده است در سخنان 

وليشھد «: گويد طور که در مسأله زنا قرآن می تقاضای ديگر من اين است که ھمان«: او در اين باره گفته است. است

دار آويزان کنند تا مردم  گرھا را خوب است که در مراسم نماز جمعه بياورند و به توطئه» عذابھما طائفه من المومنين

  .عام است ويژه در مالء بنابراين، روحانی طرفدار سفت و سخت اعدام، به. »دتری باش مشاھده کنند و تأثيرش، تأثير بيش

 نفر ٣ تا ٢طور متوسط ھر روز بين  در اين سال به. بارترين سال ايران در بيش از دو دھه بوده است ، مرگ٢٠١۵سال 

ه حکومت اسالمی ايران پس  سالی بود ک،٢٠١۵اين موضوع با اين حقيقت در تضاد است که سال . اند دار آويخته شده به

  .ھا، ترميم کرده است ای و رفع تحريم ھا انزوا، روابطش را با جامعه جھانی از طريق توافق ھسته از سال

خصوص نقض حقوق بشر در مبارزه با  مواد مخدر و به در سالی که تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به

با وجود اين که . نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است ۶٣٨کم  قاچاق مواد مخدر است، ايران دست

مواد مخدر و قاچاق آن نشده است، با  کاھش مشکالت مربوط به ھا منجر به اند که اعدام چندين مقام ارشد ايرانی پذيرفته

ارزه بر عليه قاچاق مواد اش را دررابطه با مب ھمکاری، ٢٠١۵دسامبر  - ١٣٩۴اين حال سازمان ملل در آذر ماه سال 

  .مخدر را با ايران تمديد کرد

  .ھا کافی نبوده است اعدام المللی به  واکنش جامعه بين،٢٠١۵در سال 

صدا  ھای اروپائی نبايد شاھدان بی اروپا و شرکت«: گويد گذار سازمان حقوق بشر ايران می محمود اميری مقدم، بنيان

حرکت جدی در  بھبود روابط اقتصادی با مقامات ايرانی بايد مشروط به. ان باشندھا در اير آمار باالی اعدام نسبت به

ھای جنبش مخالفت با اعدام در داخل ايران از  پيشرفت«: او در ادامه گفت» .راستای لغو مجازات اعدام در ايران باشد

ی آن که جامعه جھانی ھای خارجی از سوی ديگر، فرصتی کمياب است، برا يک طرف، و نياز ايران برای سرمايه

  .»بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ايران تأثير گذار باشد

  : ٢٠١۵گزارش ساالنه 

   درصدی در مقايسه با سال قبل٢٩افزايشی .   نفر در ايران اعدام شدند٩۶٩ ميالدی ٢٠١۵ در سال -

   اعدام را اعالم کردند٣٧٣ منابع رسمی در ايران خبر -

  ھا در مناطق اتنيکی را اعالم نکردند  درصد از اعدام٩۵ منابع رسمی -

   درصد بودند۶۶ مورد برابر با ۶٣٨ اعدام ھا برای جرايم مرتبط با مواد مخدر -

   مورد بودند۵٧اجراء درآمدند  عام به  احکام اعدامی که در مالء-

   سال سن داشتند١٨ مورد از اعدام شدگان در ھنگام ارتکاب جريم زير ٣ حداقل -

   نفر بودند١٩ زنانی که اعدام شدند -

   نفر نيز مورد بخشش اوليای دم قرار گرفتند٢۶٢ مورد به اجراء درآمدند، ٢٠٧ احکام قصاص در -

افزايش (  برابر شده است٣ھا دستکم  ، تعداد اعدام٢٠٠٨اولين گزارش ساالنه سازمان حقوق بشر ايران در سال  نسبت به

آمار قبل از سال . دھد  را نمايش می٢٠١۵ تا ٢٠٠۵ھای گزارش شده از سال  اد اعدامنمودار باال تعد).  درصدی٣٠٠

  .الملل گزارش شده است  توسط سازمان عفو بين٢٠٠٨

 

 روند اعدام ھا در دولت حسن روحانی
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از قياس بين دو سال و نيم بعد . اند  نفر اعدام شده٢١۶٢، حداقل ٢٠١٣از زمان انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن 

گرچه . دھد ھا نشان می  درصدی را در تعداد اعدام۶٧انتخاب حسن روحانی و دو سال و نيم قبل از انتخاب او، رشد 

گونه  اش، نه تنھا ھيچ مسؤوليت صدور و اجرای احکام اعدام با قوه قضائيه است، اما حسن روحانی و اعضای کابينه

اند، بلکه در مواردی نيز رئيس جمھورحسن روحانی و وزير   نکردهھا ابراز نارضايتی در رابطه با تعداد باالی اعدام

  .اند ھا دفاع نيز کرده اش جواد ظريف از تعداد زياد اين اعدام امور خارجه

 

  ٢٠١۵ سال اعدام شده در سال ١٨مجرمان زير 

 است تعداد واقعی اما ممکن.  تأئيد کرده است٢٠١۵ سال را در سال ١٨ جوان زير ٣سازمان حقوق بشر ايران، اعدام 

 سال ١٨ھای زير  ھای تأئيد نشده ديگری را در رابطه با اعدام زيرا حقوق بشر ايران، گزارش. اين افراد بيشتر باشد

  .خاطر کمبود جزئيات کافی در اين گزارش گنجانده نشده است اين موارد به. دريافت کرده است

ھا مجرم جوان و نوجوان  دترين اصالحات در قوانين قضائی، دهگزارش سازمان عفو بين الملل با وجود جدي چنين به ھم

 جوان ٧٣کم   دست٢٠١٥ و ٢٠٠٥الملل بين سال ھای  گزارش سازمان عفو بين  به.کند را در ايران خطر اعدام تھديد می

  .ستاجرا درآمده ا ھا در سال گذشته به کم چھارتن از آن اند که حکم اعدام دست تبھکار در ايران اعدام شده

کشی و برخی ديگر به جرم تجاوز جنسی، خريد و فروش مواد مخدر  جرم آدم ھا به طبق اين گزارش، بخش بزرگی از آن

 .اند مرگ محکوم شده خطر انداختن امنيت ملی به و به

مرگ  به جوان و نوجوان محکوم ٤٩داری  اند در مورد اسامی و محل نگه الملل گفتند که توانسته ماموران تحقيق عفو بين

تر از اين  مرگ به مراتب بيش  اما در اين گزارش آمده است که احتماال شمار اصلی محکومان به.اطالع حاصل کنند

 .است

 آمده است که شمار متھمان جوان و نوجوان که در بخش محکومان ٢٠١٤در يک گزارش سازمان ملل متحد از سال 

 .ست تن ا١٦٠برند، بيش از  سر می مرگ در زندان به به

  

 زنان

.  در ايران اعدام شدند٢٠١۵ زن در سال ١٩آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ايران، حداقل  ھای جمع طبق گزارش

 درصد افراد اعدام شده ۵٠تر از  جائی که بيش اما، از آن. ھا توسط منابع رسمی گزارش شده است  مورد از اين اعدام۵

اند، احتمال دارد که تعداد زنان اعدام شده بيش از تعداد  صال مشخص نشدهاند و يا ا تنھا با حرف اول اسم مشخص شده

 .لحاظ شده در اين گزارش باشد

  

 ھای مخفيانه و اعالم نشده اعدام

سازمان حقوق بشر . ھای گنجانده شده در اين گزارش، توسط منابع رسمی اعالم نشده است  درصد تمام اعدام۶٠حدود 

بعضی . اند را دريافت کرده است ھا اعدام که توسط منابع رسمی ايران اعالم نشده اس صدھائی را بر اس ايران، گزارش

  .طور مخفيانه انجام شده است، بدون اين که خانواده يا وکيل آنان اطالع داشته باشند ھا به از اين اعدام

ھا مخفيانه انجام شده   اعدام درصد٩٧و کردستان بيش از ) شرقی و غربی( در مناطق اتنيکی مثل بلوچستان، آذربايجان

  .اند و توسط منابع رسمی نيز اعالم نشده
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  سياسی نفعاال برای مداوم ھای سازی پرونده

گزارش خبرگزاری ھرانا، خرداد ماه سال جاری، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، جلسه بازپرسی  به

درشعبه دوم » توھين به مقدسات و رھبر جمھوری اسالمی«ھام ات زاده فعال کارگری و شھروند سقزی به نجيبه صالح

  .برده تفھيم اتھام شد دادياری دادگستری اين شھر برگزار و نام

قاضی محترم پرونده در بخشی از «: زاده، در اين رابطه نوشت محمود صالحی فعال کارگری و ھمسر نجيبه صالح

در کنگره سنديکا ھا در فرانسه عليه نظام جمھوری اسالمی ) محمود صالحی (صحبت ھايش گفته بود شما و ھمسرت 

  .…»تبليغ کرديد و

قاضی محترم شعبه دوم «: اساس خواندن اتھامات مطروحه در ادامه بيان کرد اين چھره سرشناس جنبش کارگری با بی

زبان فارسی  را بهزبان فرانسه ترجمه شده است، آن  ھای من را که توسط يک خانم به تواند صحبت دادياری سقز می

جمھوری اسالمی ايران و مقدسات کسی نداشته و  ترجمه کنند تا مشخص گردد که اين کنفرانس و کنگره ھيچ ربطی به

  .»ندارد

  ھای معارض و تبليغ عليه شرکت در جمعيت«شايان ذکر است، محمود صالحی در شھريور سال گذشته با اتھامات 

   . سال حبس محکوم شده است٩به » نظام

  

  کارگران زدن به سخنان رياکارنه دولت درباره شالق

گوی دولت در جمع خبرنگاران، مدعی شد که دولت از  ، در حالی که سخن١٣٩٥ ]جوزا[ خرداد١٨شنبه  صبح سه

سايت تابناک گزارش کرد کارگران معدن بافق با شکايت  سف است، وبأخوردن کارگران معدن طالی آق دره مت شالق

 .اند حبس و شالق تعليقی محکوم شده نوان نماينده دولت بهع فرماندار به

سف أوزير تعاون نظر دولت را در اين خصوص بيان کرده و مراتب ت«ھا، محمدباقر نوبخت گفت که  گزارش رسانه به

شده معدن طالی آق دره از اجرای حکم شالق موکالنش خبر  دو ھفته قبل وکيل کارگران اخراج» .خود را اعالم کرد

وزير کار . برکناری مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربايجان غربی انجاميد انتشار اين خبر به. اده بودد

  .سف کردأ روز پس از انتشار اين خبر ابراز ت١٠ايران ھم 

ته و دھد که در پرونده معدن سنگ آھن بافق، دولت نقش شاکی را برعھده داش حال اما خبرھای منتشر شده نشان می

دليل شکايت نماينده  گزارش تابناک کارگران بافقی با وجود اعالم رضايت کارفرمای و به به. پيگير پرونده بوده است

  .»ھا از فرمانداری نشان داد که شاکی کارگران دولت است پيگيری«اند و  شالق و حبس تعليقی محکوم شده دولت به

ھای  پرسش شکايت خود را پس گرفته و فرمانداری بافق در پاسخ بهکارفرمای معدن بافق اعالم کرد که ، ١٣٩٣بھمن 

  .را شاکی پرونده معرفی کرد» دولت«خبرنگاران 

 روز اعتصاب کردند و دولت اعالم کرد که ٣٩واگذاری معدن برای   در اعتراض به،١٣٩٣کارگران بافق ارديبھشت 

  .»لغو شده استخواسته کارگران را پذيرفته و واگذاری معدن سنگ آھن بافق «

در نخستين تحصن . ھای دولت يک بار ديگر تحصن کردند عدم تحقق وعده مرداد ھمان سال، کارگران در اعتراض به

اگر «بافق سفر کرد و به کارگران گفت که  عنوان نماينده ويژه دولت به کارگران وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به

، اما تحصن دوم کارگران »داد يک مو از سر کارگران کم شود ازه نمیکشيد اج روز ھم طول می ٣٩٩ھا  تحصن آن

  .دستگيری گسترده فعاالن کارگری انجاميد بافق به
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خانه کارگران معترض شانزده تن از کارگران را بازداشت  ھای خبری نيروھای امنيتی با ھجوم به بر اساس اعالم رسانه

  .صورت موقت افراد بازداشت شده را آزاد کردند ھايشان به و پس از اعتراض ادامه دار کارگران و خانواده

 آغاز شد و دولت وعده کرده بود که واگذاری اين ١٣٩٢اولين اعتراض بزرگ کارگران سنگ آھن بافق، زمستان سال 

  .بخش خصوصی را لغو کند معدن به

 ٩٣ن چادرملو، که اخراج او در سال نژاد، دبير اخراجی انجمن صنفی کارگران معد نوشته سايت ميدان، بھرام حسنی به

  ھای کارگران و امنيتی چه تشديد سرکوب اعتراض آن ھای صنفی در اين معدن شد، ضمن اشاره به ساز اعتراض زمينه

يک سر قضيه «گفته او،  ھا ناميد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متھم کرد که به کردن فضای اين اعتراض

  .است» سرکوب

نقل از يک نماينده کارگری نوشته پس از اجرای حکم شالق اين  ، به]ثور[ ارديبھشت٩شنبه  ی فارس، روز يکخبرگزار

اين نماينده کارگری که نامش فرامرز توحيدی اعالم شده، گفته اين . اند ھا روانه زندان شده  گروھی از آن،کارگران

  .اند  تجديدنظر استان آذربايجان غربی محاکمه شده١٠عبه  دادگاه کيفری شھر تکاب و ش١٠١ترتيب در شعبه  کارگران به

   ضربه شالق و پنج سال حبس تعزيری محکوم شده١۵٠تحمل  بر اين اساس ھر کدام از متھمان رديف اول تا پنجم به

  . ماه حبس تعزيری تقليل پيدا کرد٣٧ ضربه شالق و ١٠٠بودند که اين حکم در دادگاه تجديدنظر به 

 ضربه شالق و پنج سال حبس ٧۴ نيز ھر کدام به تحمل  ماينده کارگری، متھمان رديف ششم تا ھشتمگفته اين ن به

  . ماه حبس تعزيری تقليل پيدا کرد٣٧ ضربه شالق و ۵٠تعزيری محکوم شدند که اين احکام به 

ه در دی ماه سال اجرا درآمده ک طور که اين فعال کارگری گفته احکام شالق و حبس اين کارگران در شرايطی به آن

  .خودکشی زده بودند دره دست به  سه کارگر بيکار شده معدن طالی آق،١٣٩٣

ھای اعتراض کارگران را تشکيل   کارگر اين معدن خبر داده که اين موضوع يکی از محور٣۵٠چنين از اخراج  وی ھم

  .داده است می

از ديگر » تخريب عمدی تابلوی شرکت«و » نتخريب لباس و توقيف غيرقانونی نگھبا«، »نگھبان شرکت توھين به«

  .اتھامات اين کارگران اعالم شده است

در ساليان گذشته، شماری از کارگران . صدور حکم شالق برای کارگران و يا فعاالن کارگری در ايران بی سابقه نيست

ھای يزد،   شالق در استاناند؛ از جمله در دو سال اخير، احکام و فعاالن کارگری محکوم به تحمل ضربات شالق شده

  .کردستان، خوزستان و لرستان و منطقه عسلويه صادر شدند که اين احکام به داليل مختلف به اجرا در نيامدند

 ضربه ٣٠ھای سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزيری و  در فروردين ھمان سال دو تن از نمايندگان کارگران نانوائی

 .دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعليقی تبديل شدشالق محکوم شدند که محکوميت اين 

 نيز دادگاه عمومی بندر امام خمينی چھار کارگر شرکت پتروشيمی رازی را به تحمل شش ماه ٩٣در شھريور سال 

 . ضربه شالق محکوم کرده بود۵٠حبس و 

با اين . اتھام اخالل در نظم صادر شد کارگران بهحکم دادگاه در پی شکايت مدير عامل شرکت پتروشيمی رازی از اين 

مدت دو  سابقه کيفری و متاھل بودن کارگران، حبس و شالق آنان را به فقدان سوء نوشته ايلنا، دادگاه با توجه به ھمه، به

 .سال تعليق کرد

در سنندج بازداشت سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جھانی کارگر 

 ١۵ ضربه و خانم خيرآبادی ٧٠شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شالق خوردند؛ خانم رازانی 

 .ضربه
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 کارگر و فعال کارگری که در جريان مراسم روز جھانی کارگر، ١٣سال قبل از آن نيز دادگاه انقالب شھر سنندج برای 

 روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شالق صادر کرد که اين احکام برای ۵٠ت شده و اول ماه مه، در سنندج بازداش

 .اجرا در آمد شماری از بازداشت شدگان به

پرداخت يک سال زندان و تحمل ضربات  سال گذشته نيز پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان يزد محکوم به

عمومی بندر امام خمينی چھار کارگر شرکت پتروشيمی رازی را به تحمل  نيز دادگاه ٩٣در شھريور سال .شالق شدند

  . ضربه شالق محکوم کرده بود۵٠شش ماه حبس و 

يعنی حکومت اسالمی ايران در دوره . ای دارد دره، پيام ويژه زدن به کارگران معدن طالق آق با اين وجود، پالق

کار انداخته، نخست بايد  ھای خود را به ر ايران، تمام ظرفيتھای خارجی د ای که برای جذب سرمايه پسابرجام و دوره

ھا نشان داد که برای  آن کارگران به زدن به شان در ايران، امنيت دارد عمال با شالق گذاران نشان دھد که سرمايه سرمايه به

  .ھر جنايتی را عليه جنبش کارگری دارد زدن به حفظ امنيت سرمايه، آمادگی دست

 ادامه دارد

 
 


