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 مرداد در که نیاو زندان مداربسته یهانیدورب

  نیا. است آمده  دست به کرد، درز رونیب به  1400
  دهدیم  نشان را افتاده ن یزم یرو یِزندان کی ریتصو
 یاعده  حضور وجود با اما ست، ین  حرکت به قادر که

  رها خود حال به همچنان اش،ی چندقدم در نگهبان
 نشان  یتوجه اسفناکش تی وضع به یکس و شده 

  نی ا به دنیرس از قبل ،یاصل یدئویو. دهدینم
 که دهدیم نشان را ی فیضع شدت به یِزندان صحنه،

 ابتدا نگهبانان ادامه، در. کندی م غش زندان اطیح در
  یحال در را او سپس و رندیگیم ده یناد را او
 نیچند. کشندیم هاپله و نیزم یرو اریهوشمهین

 او کنار از ییاعتنایب با که شوندیم ده ید زین کارمند
 .گذرندیم

 

 انیزندان ی دسترس از عامدانه ممانعتاین گزارش مستند کرده است که مقامات ایران چگونه با 

های ناشی از اعمال مرگی و امتناع از انجام تحقیقات درباره اتیح پزشکی یهامراقبت به ماریب

در  .هستند اتیح حق دهنده تکان نقض ارتکاب حال در ،غیرقانونی و برقراری عدالت و پاسخگویی

  2010میالدی  سال از زندان 30استان و  18 در زن چهار و  مرد 92 مرگ به  جرمن طیشرا گزارش،

   . استبه بعد تشریح شده 
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 گزارش خالصه  .1

  حق   دهندهتکان  نقض  ارتکاب  حال  در  ، یات یح  پزشکی  یهامراقبت  به  ماریب  انیزندان  یدسترس  از  عامدانه  ممانعت  با  رانیا  مقامات 

 کردن   محروم  طورنیهم  و  مارستانیب  به  حاد  طیشرا  یدارا  انیزندان  یاورژانس  انتقال  در  ریتاخ  ای  اعزام  از  ممانعت.  هستند  اتیح

.  است  بوده   مرگبار  و  رحمانهیب  استیس  نیا  شبردیپ   یهاوه یش  جمله  از  حبس  یدوره  طول  در  الزم  یدرمان   یهامراقبت  از  انیزندان

  و   انیزندان  موجودشیپ از  یهای ماریب  عوارض  وخامت  موجب   نیهمچن  زندان  یدوره  یط  در  یکاف   پزشکی  یهامراقبت   از  تیمحروم

 . است شده یمنته یریگشیپ  قابل  یهامرگ به یموارد در تینها  در و  شده  هاآن بر شتریب رنج و درد لیتحم

  یذات  حرمت  و  کرامت  و  هاانسان  جان  قداست  به  که  ردیگیم  نشات  رانیا  یهازندان  در  شدهنهینهاد  یفرهنگ  از  ات،یح  حق  نقض  نیا

  مجازات   از  تیمصون  با  توأم  ییفضا  در  و  زندان  مسئوالن  به  نامحدود  اراتیاخت  یاعطا   رهگذر  از  که  ی فرهنگ  ندارد،  ییاعتنا  انیزندان

  اند،شده  حبس  یاسیس  لیدال  به  که  یانیزندان  از  دسته  آن  مورد  در  .شودیم  لیتسه  انیزندان  هیعل  هایبدرفتار  ریسا  و  شکنجه  یبرا

  از  مانعتم  یمدن  یهجامع  از  یترگسترده  فیط  و   شانیهاخانواده  این زندانیان،  که  دهدیم  نشان  المللنیب  عفو  بلندمدت  یهاافتهی

  و   مقاومت  یهیروح  و  انیزندان  شکستندرهم  دانند که به قصدعامدانه می  و  ظالمانه  ی اقدام  را  یکاف   یپزشک  یهامراقبت  به  یدسترس

 گیرد.صورت می ها آن مرگ  یحت و یجسمان زوال به  دادنسرعتحتی  و  ها برای دگراندیشی، مجازات آنها آن  یداری پا

 ییاجرا  نامه ن ییآ  وبیمع  مقررات  با   و   است   مشهود  ها زندان  اداره  وهیش  به   ناظر  نیقوان  در   انیزندان  ی سالمت  و   جان   به  ندادن  تیاهم

 نظر   از  هم  کشور  یهازندان   یها یبهدار  در  شاغل  درمان  کادر  یفیک  سطح  شده  باعث  جمله  از  که  شودیم  لیتسه  هازندان  سازمان

  که   باشند  برخوردار  قدرت  نیا  از  دادسرا  مقامات   و  زندان  رانیمد  و   باشد   ن یپائ  شدت  به  الزم  یهامهارت  داشتن  نظر  از  هم  و   تعداد

 .  کنند یریگمیتصم مارستان ی ب به  انیزندان اعزام با مرتبط ی درمان امور درباره خود و کنند  رد ا ی رندیبگ  دهی ناد را یپزشک یهاه یتوص

 موثر،   قاتیتحق  انجام  از  مقامات  امروز،  به  تا  ران،یا  در  بشرحقوق   ناقضان  کیستماتیس  تیمصون  به  مربوط  یجاافتاده  یالگوها  با  برابر

  های پزشکی مراقبت  از  یرقانونی غ   و  عامدانه  تیمحروم  با  مرتبط  یهاگزارش  یپ  در  انیزندان  مرگ  درباره  مستقل  و  شفاف   جامع،  موقع،به

در واکنش به اعتراضات عمومی درباره مرگ زندانیان،    .کنند  نیتضم  را  مسئول  افراد  مجازات  و  محاکمه  کهنیا  به  رسد  چه  اند،زده  سرباز

زندانیان   به  شده  ارائه  یپزشک  ی هامراقبت   تیفیک  کهاند  زده  دستی  یهاتیروا  جیترو  اند و بهکردهمقامات مرتبا مسئولیت خود را انکار  

ای دهد مقامات قصد و ارادهعمال نشان میکه    اقدامی   ، کنندیم  شیستا  جهان  سراسر  در  ر«ینظیب»  ای  نمونه«»  عنوانبه   را  رانیا  در

 برای تغییر رویه ندارند.  

را بررسی کرده    به بعد   (1388)دی    2010ژانویه  ماه    از  ایرانهای  زن در زندان  چهارمرد و    92به مرگ    جرشرایط من  المللنیب  عفو

انجام مصاحبه  قیطر از جمله  از ،ه استکرد یمستندساز خود را هفت نفر از زندانیان مرگ است. این سازمان علل و شرایط پیرامون

  یپزشک  سازمان  یرسم  اظهارات  ، یپزشک  سوابق  مانند   موجود  مستند   مدارک  یبررس  نیچنهم  و  متأثر از واقعه  دست اول   منابع   با

سوی  شدهنوشته  ی هانامه  و  رانیا  ی قانون مرگ.  یمتوف  ان یزندان  بندیانهم  از  بر  دیگر  مبتنی  عمدتا  نیز  زندانیان  شده  ثبت  های 
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  یالگوها  مورد  در  المللنیب  عفو  دارهای سابقهنگرانی  با   هاو این گزارش های ده گروه یا سازمان حقوق بشری معتبر هستند  گزارش 

 . دارد مطابقت رانیا یهازندان در یپزشک یهامراقبت از یعمد تیمحروم به مربوط

استان    دهد،یم  پوشش  را  کشور  سراسر  در  استان  18  در  زندان  30  که  که  المللبررسی عفو بینمطابق   ارومیه در  زندان مرکزی 

شان در این گزارش ثبت  نفر از زندانیان متوفی که اسامی و اطالعات  22قرار گرفته و  به بدترین شکل تحت تاثیر    آذربایجان غربی 

هستند.    کرد و ترک آذربایجانی ستمدیده  هایاکثیریت زندانیان زندان ارومیه متعلق به اقلیتاند.  شدهشده در این زندان نگهداری می

در   شان گمرکه   ی انینفر از زندان 13 و  دارد قرار  ها زندان نیبدتر یبعد رتبه در بلوچستان و ستانیس استان  در زاهدان مرکزی زندان

 اند. شدهاین گزارش ثبت شده در این زندان نگهداری می

  59  تا  40  نیب  نفر  26  و  سال  39  تا  19  نیب  نفر  23:  اندبوده  انسالیم  ای  جوان  ،شدهفوت  انیزندان  موارد،  اتفاق   به  بیقر  تیاکثر  در

 را  شودمنجر می  زندانیان  مرگ نابهنگامبه    یپزشک  خدماتمحرومیت از    کهنیا  یهدربار  هاینگران  ت، یواقع  نیا.  اندداشته   سن  سال

 . کند یم  دیتشد

  ممکن   هرچند.  اند داده  یرو،  به بعد  (1395  ماه   ید)  2017ژانویه    از  یعن ی  گذشته،  سال  پنج   ی ط(  زندانی  65)   شدهثبت  یهامرگ  اکثر

  از   د یآیم  شمار  به  دهنده   هشدار  یانشانه  همچنان  اما   باشد،   ریاخ   یهاسال  در  اطالعات  به  شتریب  یدسترس  از  حاصل  آمار  نیا  است

  مصونیت   بر  یمبن  حاکم  جو  اثر  در  و  است  وقفه در جریانبی  رانیا  یهازندان   سراسر  در  سالمت  و  اتیح  حق  یجد  نقض  که  نیا

 .شودیم لیتسه مجازات از ناقضان حقوق زندانیان

  تحتیا  بودند  شانی محکومیتگذراندن دوره  در حال یاسیرسی غ  در رابطه با جرایم  اقی ب  و داشت  ی اسیس تیماه  یزندان 20 پرونده 

 .قرار داشتندبازداشت پیش از محاکمه 

  یواقع تعداد و ستین جامع است، شده یبررس و یگردآور  قیتحق نیا یبرا که یاپرونده 96 فهرست که کندیم تأکید المللنیب عفو

 یی جوانتقام  از  موجه  ترس  لیدل  به  اغلب  رانیا  در  بشر  حقوق   نقضموارد  .  است  شتریب  اریبس  احتماال  اند زندانیانی که در زندان درگذشته

های حین بازداشت همچنین مرگ  فهرست  این  .شودی نم  گزارش  مقامات،  از سوی  مستقل  یهارسانه  و  یمدن   جامعه  امان  یب  سرکوب  و

، است  بوده  مقامات  از سویگرم    سالح  از  مرگبار  استفاده  ای   های بدرفتار  ریسا  ای  شکنجه  از  یناش  اعتنا،  قابل  یهاگزارش   اساس  بررا که  

 . کردمنتشر  2021 در سپتامبر در این رابطه ایگزارش جداگانه المللشود. عفو بینشامل نمی

  با  ه،یقضائ  قوه   س یرئ  ،ایغالمحسین محسنی اژه  به  خطاب  یانامه  در(  1401فروردین    3)  2022مارس    23در تاریخ    المللنیب  عفو

 ، گزارش  نیا  انتشار  زمان  تا  .شد  مقامات  جانب  از  یسازشفاف  و  نظر  اظهار  خواهان  نه،یزم  نیا  در  خود  یهاینگران  ها ویافته  حیتشر

 نشد. افتیدر مقامات  جانب از یپاسخ
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 زندانیان بیمار  مرگبار به  یتوجهیب

  فشار  گیریاندازه  مانند  یپزشک  یهامراقبت  هیاول  اشکال  به  یکل  طور  به  زندان  ی هابهداری  در  شده  ارائه  یپزشک  خدمات   ران،یا  در

  درمان   ای  صیتشخ  یبرا  ازین  مورد  زاتیتجه  و  امکانات  به  رانیا  یهازندان  یهایبهدار.  شودیم  محدود  انیزندان  قلب  ضربان  ای  خون

 دارند  کم  متخصص  پزشک  فقط  نه  و  هستند  یکاف  یانسان  یروین  فاقد  نیچنهم  هاآن.  ستندین  مجهز  یپزشک  حاد  و  دهیچیپ   مشکالت

  به  هم  طیشرا  واجد  یعموم  پزشکان  یحت  بلکه  –  روندیم  یبهدار  به  هفته  طول  در  ساعت  چند  ای  کی  یبرا   از«ین  صورت  در»  که  –

  در  که یی ها زندان یبرا تنها  یعموم  پزشک  کی حضور ،ها زندان سازمان ییاجرا نامه نییآاساس  بر. ندارد وجود  هاآن در  ی کاف ۀانداز

 ی کمتر  درمانی   کارکنان  از  یحت  ترکوچک  هایزندان.  است  یالزام  یروزشبانه   صورت  به  شود،یم  ینگهدار  یزندان  3000  از  شیب  آن

  ا ی  پرستاران  به   خوددرمانی    یازها ین  یبرا  مجبورند  شوند،یم  ینگهدار  آن  در  نفر  500  از  کمتر  که  یمراکز  در  انیزندان.  برخوردارند

 .دارند محدود  یپزشک  دانشکه   دکنن هیتک بهیارانی

 ی اورژانس  تیموقع  دچار  که  یان یزندان  که  معناست  نیبد  یبهدار  پرسنل  و  یپزشک  زاتیتجه  در  یجد   یکمبودها  و  هاتیمحدود  نیا

 .شوند اعزام زندان از خارج یپزشک مراکز به همواره  دی با  دارند یتخصص یپزشک  یهامراقبت به  ازین یا /و شده

  اعزام   قیطر  از  انیزندان  حیات  و  سالمت  حق  به  احترام  و  هاتیواقع   نیا  به  اعتراف  از  همواره  رانیا  در  هازندان  مسئوالن  متأسفانه،

  ی هامراقبت   به  یدسترس  از  خود  حبس  دوران  طول  در  را  انیزندان  مکررا  هاآن  .اندسرباز زده   زندان  از  خارج  یپزشک  مراکز  بهها  آن   موقعبه

به  کنندیم  محروم  عمل،  از  پس  یهامراقبت  و   منظم  ناتیمعا   ،یصیتشخ  یهاشیآزما  جمله  از  ،یمکف  یپزشک دسترسی  عدم   .

 ریسا  و  هیر  مشکالت  سرطان،  ، یقلب  یماریب  مانند  یی های ماریب  از  که  است  افتاده  اتفاق   یانیزندان  مورد  در  جمله  از  های پزشکیمراقبت

بیماری  ی هانشانه  و   عالئم یا    برند یم   رنج   یگوارش  عوارض  و   یعفون  ی هایماریب  ، یتنفس  مشکالت .  دهند یم  نشان   را  هایی چنین 

   اندازند. کنند یا آن را به تاخیر میجلوگیری می یاورژانس  دارای وضعیت انیزندانمسئوالن همچنین از اعزام اضطراری 

   است   شده  یمستندساز  هاسال  نیا  در  یزندان  96  مرگ  به  منجر  طیشرا  درباره   موجود  اطالعات  یبررس  جهینت  در  که  ییالگوها

 . است انیزندان نیا حقوق  کیستماتیس نقض یدهندهبازتاب

.  اندکرده فوتزندان    داخل  در  ی متوف  ی زندان  96  از(  درصد  70)  نفر  64  حداقل   ،های غیردولتی حقوق بشریی سازمانهاگزارش   طبق

  اتیح ی انی پا ساعات  در ی حت افراد  نیا دهد یم  نشان  که ی امر ،های خود جان سپردند اتاق  در (نفر  17 حداقل بسیاری ) ان، یم نیا از

  ییابتدا  زاتیتجه  با   زندان  ی هایبهدار  در که  ی حال   در  نفر(   16ها )حداقل  تعدادی از آن  . اندنگرفته  قرار  هیاول  ی پزشک  نظارت  تحت  زین

 . دادند دست از را خود جان شدند یم ینگهدار و بدون پرسنل درمانی کافی

  ییتنها  در ؛ از این میان، چهار نفرشدند  منتقل نهیقرنط ای تنبیهیبندهای  ،یانفراد یهاسلول  به بدحال انیزندانمورد،   6در دستکم 

  شده  ر ید گر ید که  ی زمان فقط  اما گرفتند،  را مارستانیب  به اعزام مجوز ت ینها در  مانده یباق  نفر دو  که ی حال در  باختند،  جان  زندان در

 . باختند جان شدنی بستر از پس   یاندک ای مارستانی ب به انتقال نیح ا ی هم  ها آن و بود
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  متهم  داشتند قرار یاورژانس یپزشک طیشرا در  که را ی ان یزندان زندان، مسئوالن هم   و زندان یبهدار کارکنان هم   موارد، از یاریبس در

ها برای های نگران و سراسیمه آن بندیند و درخواست مکرر زندانیان یا التماس همکرد  یماریب  عالئم  «نماییبزرگ»  ای  و  تمارض«»  به

با این حال، حداقل در شش مورد از موارد بررسی شده برای این تحقیق، مسئوالن پزشکی زندان  به بیمارستان را نادیده گرفتند.    عزاما

شوند، اما مسئوالن زندان    اعزامگ هستند و باید فورا به بیمارستان  ند که زندانیان مورد نظر در خطر آسیب جدی یا مر ه بودهشدار داد

 ند.  ها توجهی نکردهای پزشکی آنبه توصیه 

  مقامات   از  ، یاتیح  ی پزشک  یهامراقبت  از  تیمحروم  یجه ینت  در  شتریب  اجتناب  قابل   یهامرگ  از  ی ریجلوگ  منظور  به  المللنیب  عفو

  که  یان یزندان  که  کنند   الزام  عمل  در   هم   و   قانون  در   هم   زندان،   یها یبهدار  در   یساختار  اصالحات  اعمال  زمان  تا   که   خواهدیم  رانیا

  یی هانشانه  و   عالئم  ا ی  یجد  یهایماریب  ینهیزم  با  یان یزندان.  شوند  اعزام  زندان  از  خارج  ی درمان  مراکز  به  فورا  دارند  یاورژانس  طیشرا

  مراکز   به   ی کاف  یپزشک  یهامراقبت  افت یدر  یبرا  رین تاخبدو  دی با   هم   باشد   شانیسالمت  یبرا  یجد   ی مشکالت  است  ممکن  آنچه  از

 .شوند اعزام زندان از خارج یپزشک

  مات یتصم  که  شود  حاصل  نانیاطم   تا  کنند  اصالح  را  هازندان  سازمان  ییاجرا  نامه  ن ییآ  که  خواهدیم  مقامات  از  نیهمچن  سازمان  نیا

  پزشکی  متخصصان  از سوی  مستقل  طور  به  ن،زندا  از  خارج  یپزشک  مراکز  به  اعزام  جمله  از  انیزندان  درمانی   امور  به  مربوط  یپزشک

  یی قضا  مقامات  ریسامقامات دادستانی و    از سوی  و   مسئوالن زندان و نهادهای امنیتی و اطالعاتی اجرا شده   از سوی  و   شودیم   اتخاذ

 .ردیگیم قرار و حفاظت احترام مورد

 از مجازات    تیمصون

  سازمان   نامه نییآ  اساس  بر .  زندان را الزامی کند  در   های رخ دادهمرگ  مورد  در  قاتیتحق  نی وجود ندارد که انجامقانو  چیه  رانیا  در

و    د کن  مشخصرا   مرگ علت ،یشکاف   کالبد   از  پس   تا   شودیم  منتقل  کشور یقانون یپزشک  سازمان   به   ی سادگ  به  ی متوف جسد  هازندان

 . هیچ اقدام بیشتری مطابق قانون ضروری نیست

  شوند، یم  محسوب  حیات  حق  خودسرانه  ، سلباند یپزشک  یهامراقبت  از  یعمد  تیمحرومی  ه جینت   که  زندان  در  داده  رخ  یهامرگ

  سلب   از  ی ناش  یهامرگ  ات،یح  حق  خودسرانه  سلب  بر  عالوه .  است  بشر  حقوقشدید    نقض  موارد  ازی  ی یک المللنیب  نیقوان  در  که

  اعدام. شود احراز یزندان کشتن  قصد  اگر  شد خواهند محسوب زی ن یی فراقضا  اعدام زندان، در  یپزشک  یهامراقبت ی رقانونیغ   و  یعمد

  شود؛ یم  یریگیپ   «عمد  قتل»  یاتهام  عنوان  تحت  عموما  هاکشور یداخل  نیقوان  در  و  شودیم  محسوب  یالمللنیب  جرم  کی  ییفراقضا

  قابل  درجه با ا ی  و اندداشته را ی زندان  کشتن قصد  ا ی مسئول افراد کرد  اثبات بتوان که کند یم دا یپ  مصداق ی طیشرا در غالبا   اتهام نیا

  با   و  بود  خواهد  مربوطه  طیشرا  در  ها آن  یرقانونیغ   و  یعمد  فعل  ترک  ای   فعل  یهیبد  امدیپ   مرگ  که   دانستندیم  نانیاطم  از  یتوجه

 . اندداده ادامه خود رفتار به وجود نیا
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را مشخص   زندانیان علل و شرایط پیرامون مرگ  ،طرف و مستقلموثر، جامع، شفاف، بی قاتیتحق انجام با ها موظف هستند که دولت

خود نقض حق   خودیی تحقیق، به عدم رعایت وظیفهضروری و حیاتی است. حفاظت و حمایت از حق حیات  برای ین وظیفهکنند. ا

 . آیدشمار میحیات به

الملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک  عفو بین  ران،یا  در  ناقضان حقوق بشر از مجازات  مصونیت سیستماتیک  بحران  به  توجه  با

 مربوط  مدارک  و  شواهد  ینگهدار  و  لیتحل  و  هیتجز  ،یآورجمع المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای  سازوکار بین

 کند. می تأکید ، ندهیآ در عادالنه یفریک یدادرس لیتسه  هدف با ،رانیا در صورت گرفته یالمللنیب جرایم نیتریجد به

 تحقیق و دامنهروش . 2
های  به مراقبت  زندانیان  دسترسیممانعت عامدانه از  بخشی از تحقیقات جاری خود در مورد الگوهای مربوط به    عنوان الملل بهعفو بین

ای تحقیقات غیرمیدانی گسترده  (1400)اسفند    2022  مارس  و(  1400مرداد  )  2021آگوست  های ایران، بین  پزشکی کافی در زندان

و گردآوری مجموعه  برای شناسایی  از  از گزارش  مفصلای  را  منتشر شده  ماه  )  2010ژانویه  های  مرگ(  1388دی  های  در مورد 

   در ایران انجام داد. هازندانمشکوک در 

در    ،های معتبرگزارش   آوری کرد که بر اساسجمع  را  زن زندانی  4مرد و    92اسامی و اطالعات مرتبط با    بدین ترتیب  این سازمان

  های پزشکی مراقبت( به خاطر محرومیت از  1400اسفند    29)  2022مارس    20و    (1388دی    11)  2010ژانویه    1  ی بینفاصله

گزارش    2و    1های شماره  ها در ضمیمه آن مرگ    پیرامونزندانی و شرایط    96مربوط به این    اطالعات.  در ایران جان باختندحیاتی  

را مستند کرده است، از جمله از   زندانیانمرگ    منجر بهشرایط    الملل مستقیماعفو بین  1،دمور  هفتخالصه شده است. در  پیش رو  

ان پزشکی  رسمی سازم نظریاتو بررسی مدارک مستند موجود مانند سوابق پزشکی،  دست اول متأثر از واقعهطریق صحبت با منابع 

نامه و  ایران  شده  قانونی  نوشته  سویهای  متوفی.  بندیهم  از  زندانیان    بر  یمبتن  عمدتا  انیزندان  شده  ثبت  یهامرگ  گریدهای 

  ز ین  ها آن  منابع   که  ، ( دیینما  مراجعه  1  شماره  مهیضم  به  ها آن  ی اسام  یبرا)   هستند  معتبر  یبشر  حقوق   سازمان   ا ی   گروه   ده   یهاگزارش 

.  است  شدهیم  رانیا  یهازندان  در  مطلع   منابع  ریسا  نیهمچن  و  یمتوف   انیزندان  سابق  یهایبندهم  و   انیآشنا  بستگان،  شامل  معموال

با گزارش رسانه این اطالعات  آنها به ضمیمه  در برخی موارد،  نام  نمایید  2شماره  های مستقل تکمیل شده است )برای   . (مراجعه 

های  مراقبت  ارائه  بارهدر  المللعفو بین  مستمر و مدتیطوالن  قاتیتحق  بر یمبتنهمچنین    ی لیتحل  گزارش  ن یا  در  شده   ارائه  ی هاافتهی

  ها ده  یوکال  و   کینزد  دوستان   بستگان،  شهادت   و   سابق  و  ی فعل  یزندان   ها ده  شهادت اخذ    شامل   که  است  رانیا  یهازندان  در  پزشکی

 .است ده شیم موجود مستند مدارک یبررس  و گری د یزندان

 

(، 64)شماره  1390(، بهنام محجوبی در سال 37)شماره  1391(، بکتاش آبتین)مهدی کاظمی( در سال 2در ضمیمه شماره  96)شماره  1391در سال  شکراهلل جبلیهای موارد شامل پرونده این  1

 شود. ( می 56شماره ) 1390( و حسن ناهید در سال 2)شماره  1390(، هدی صابر در سال 7)شماره  1394(، شاهرخ زمانی در سال 27)شماره  2020پرویز قهرمانی در سال 
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، مقاالت،  هاش در دسترس در فضای عمومی، از جمله در گزار  به طور منظم اطالعاتالملل  ، عفو بینشدهفوت   هر یک از زندانیان  برای

آیا مقامات یا نهادهای  که  ینطور به منظور بررسی اینالملل همعفو بین.  های اینترنتی را شناسایی کرده و با یکدیگر تطبیق دادو بالگ

های وابسته های رسانهوبسایت  اند یا خیراظهار نظر کرده زندانیان متوفی شناسایی شدهبه طور علنی در مورد شرایط مرگ  حکومتی

 کرد.  وجوجست به حکومت را 

آزمایی مستقل  راستی هایی را برای  گیرد، چالشکه بیش از یک دهه را در بر میهای ایران  زندان در    داده  رخ  یهامرگتهیه فهرستی از  

را از بازدید   مستقل حقوق بشری  المللیهای بینالملل و سایر سازمانعفو بین   1358از سال    ویژه این که مقامات ایرانایجاد کرد، به

.  اند کرده  سرکوب  و   محدود   شدت  به  هم   را  مستقل  ی هارسانه  و  یردولتیغ   ی مدن  یهاسازمان  ی دهگزارش  و از کشور منع نموده و  

  یهاگروه  موارد،  از  یاریبس  در  که  بود  یمعن  نیا  به   نیهمچن  سو  ن یا  به(  1388  ماه  ی د)  2010  هیژانو  از   زندان  در  مرگ  موارد  گنجاندن

 د. انداده دست از را شانمنابع با خود ارتباط بودند، کرده گزارش را زندان در یهامرگ نیا ابتدا در که یبشر حقوق 

  یقاتیتحق  تیمحدود  زین  امر  . نداغیرسیاسی بودههای  دارای پرونده  ،ثبت شده  زندانیان متوفی از    ( نفر  76)سوم  حدود دو  به عالوه،  

  در   ، یان یزندان  نیچن  با   مرتبط  منابع  به  میمستق  یدسترس  در  عموما،   سازمان   نیا  که  چرا  کرد   جادیا  المللن یب  عفو  یبرا  را  یشتریب

  یآمادگ  ا ی   ل یتما  عدم .  است  بوده  مواجه  یشتریب  ی هاچالش  با   اند، شده  بازداشت  یاسیس  ل یدال  به  که  یافراد  ی هاپرونده  با   سهیمقا

  ی علن  اظهارنظر به نسبت اند، بوده یاسیرسیغ   یهاپرونده یدارا مشابه طور به که  ، یمتوف ان یزندان ی هایبندهم نیهمچن و  ها خانواده

ها  این چالش .است بوده ها چالش نیا لیدال جمله از رانیا از خارج در مستقر یالمللنیب  یهاسازمان با دور راه از ارتباط یبرقرار  ای و

رسانی  های پیامکنند و ابزاری برای برقراری ارتباط از طریق برنامهای یا دورافتاده زندگی میها در مناطق حاشیه در مواردی که خانواده 

 . اندشدت یافتهندارند، کارگیری خدمات وکال فوری یا به

ثبت  های  هر یک از مرگ درباره شرایط پیرامون  شده  الملل در موقعیتی نبود که به طور مستقل جزئیات گزارش در حالی که عفو بین

دسترسی  از  ممانعت عامدانه  های بلندمدت سازمان در مورد الگوهای  شده با یافتهتأیید کند، شرایط گزارش  های ذیل رادر ضمیمه  شده

با  (  1395)  2016سال    دردر گزارشی    ها از جمله. این یافتههای ایران مطابقت داردکافی در زندان  درمانیهای  به مراقبتزندانیان  

  طور ینهم و  تمستند شده اس  2های ایران«های پزشکی در زندانشده: محرومیت ظالمانه از مراقبتعنوان »سالمت به گروگان گرفته

 

،  2016جوالی  18(،  2016/4196/13MDE)شناسه:  Health taken hostage: cruel denial of medical care in Iran’s prisonsالملل، عفو بین 2

amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en 
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صدمات جبران  و    های پزشکیها در مورد محرومیت زندانیان از مراقبت های اقدام فوری متعددی که این سازمان طی سالفراخوان   در

  3.صادر کرده است ناشی از این محرومیت ناپذیر و سایر عوارض جدی سالمتی

دهنده کمیت و کیفیت اطالعاتی است که  نشان  شدهفوتزندانی    96هریک از  درباره    2ضمیمه شماره    سطح جزئیات ارائه شده در

آوری کند. در نتیجه، برخی از الملل توانسته است در مورد وضعیت زندانی مربوطه و علل و شرایط منجر به مرگ وی جمع عفو بین

 کامل نیستند.  ها حاوی اطالعاتخالصه 

نهادهای رسمی    عنوان دقیق  اند، الملل بررسی شدهعفو بین  از سویای که  های غیردولتی و مقاالت رسانههای سازمانبیشتر گزارش 

های  الملل در سرتاسر خالصه اند. عفو بیند، شناسایی نکردهانبودههای پزشکی دخیل  مراقبت به    جلوگیری از دسترسی زندانیانرا که در  

زندانیان   اعزامی استفاده کرده است که در جلوگیری از  زندان« برای اشاره به افراد  سئوالن، از عبارت »م2ارائه شده در ضمیمه شماره  

االصول های پزشکی کافی نقش دارند. این امر علیاز مراقبت   کردن زندانیان  ها، قطع پیش از موعد درمان یا محرومبیمار به بیمارستان 

  نییآگیرد که طبق  مقامات دادستانی را نیز در بر می  شود، بلکهنه تنها شامل مدیران، نگهبانان و سایر کارکنان شاغل در زندان می

تصمیم  ، مستقیماها زندان  سازمان  ییاجرا  نامه فرآیندهای  مراکز    اعزامگیری در مورد  در  به  برای   درمانیزندانیان  زندان  از  خارج 

ستند به دست آمده از همدستی این  های پزشکی دخیل هستند. نقش نهادهای امنیتی و اطالعاتی را نیز با توجه به الگوهای ممراقبت

  زندانی به دالیل سیاسی    افرادویژه در مواردی که  های پزشکی کافی نباید نادیده گرفت، بهنهادها در جلوگیری از دسترسی به مراقبت

 . اندبوده

بین تهیهمی  تأکیدالملل  عفو  فهرست  که  مرگکند  از  در  شده  بیشتر    زندانهای  بلکه  نیست،  و نشانجامع  تداوم  ثبات    دهنده 

 و از طریق محروم   روندی است که طی آن مقامات ایران سالمت و زندگی زندانیان در این کشور را به خطر انداخته   یدهندهتکان

ست  اند. این سازمان بر این باور ارا نقض کردهها  آن  سالمت  حق  کافی، حق حیات و  درمانیهای  از دسترسی به مراقبت  کردن زندانیان

درباره با توجه به اینکه  بسیار بیشتر است  به احتمال زیاد  در ایران    درمانی های  های ناشی از محرومیت از مراقبت تعداد واقعی مرگکه  

 

، 2022مارس  14(،  2022/5342/13MDE :در خطر است؛ شکراهلل جبلی« )شناسه الملل، »جان یک زندانی سالمند و شکنجه دیدهعفو بین 3

amnesty.org/en/documents/mde13/5342/2022/fa شناسه:  «الملل، »حبس طوالنی مدت فعال سیاسی عباس واحدیان در سلول انفرادی؛ عفو بین(MDE 

الملل، »محرومیت یک زندانی  بیمار از خدمات پزشکی و مالقات برای ؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/5301/2022/fa، 2022مارس  5(، 13/5301/2022

الملل،  ؛ عفو بینamnesty.org/en/documents/mde13/5185/2022/fa، 2022ژانویه  26(، MDE 13/5185/2022کمال شریفی« )شناسه:  :بیش از یک دهه

“Defender beaten and denied health care: Alireza Farshi DizajYekan”  :شناسه(MDE 13/4484/2021 ،)20  2021جوالی  ،

amnesty.org/en/documents/mde13/4484/2021/enشناسه: الملل، »سالمت زندانی عقیدتی حامد قره ؛ عفو بین( »اوغالنی در خطر استMDE 13/3641/2021 ،)8  

)شناسه:   ”Jailed lawyer’s health at serious risk: Nasrin Sotoudeh“الملل ؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/3641/2021/fa، 2021فوریه 

MDE 13/3118/2020 ،)25  202سپتامبر ،amnesty.org/en/documents/mde13/3118/2020/en رونا در خطر الملل، »جان نرگس محمدی به خاطر بیماری ک؛ عفو بین

 Jailed Dual National“ الملل،؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/2710/2020/fa، 2020جوالی  13(، MDE 13/2475/2020است« )شناسه: 

Denied Dental Care: Anoosheh Ashoori”  :شناسه(MDE 13/2475/2020 ،)11  2020جون ،amnesty.org/en/documents/mde13/2475/2020/en  ؛ عفو

،  2020می  6(، MDE 13/2275/2020حسین سپنتا« )شناسه:   :»هشدار درباره خطر فلج شدن یک زندانی قربانی بدرفتاری الملل، بین

amnesty.org/en/documents/mde13/2275/2020/fa الملل، ؛ عفو بین“Kurdish Activist Needs Urgent Medical Care: Bakhtiar Rahimi” (  :شناسه

MDE 13/1605/2019،) 19  2019دسامبر ،amnesty.org/en/documents/mde13/1605/2019/en الملل، »زندانی شکنجه شده به مراقبت های پزشکی نیاز  ؛ عفو بین

الملل، »زندانی مبتال به  و بین ؛ عفamnesty.org/en/documents/mde13/1021/2019/fa، 2019سپتامبر  MDE 13/1021/2019، 16)« )شناسه: کامران قادری :دارد

؛ عفو amnesty.org/en/documents/mde13/0876/2019/fa، 2019آگوست  MDE 13/0876/2019 ،13)« )شناسه: : آرش صادقیسرطان تحت شکنجه قرار دارد

، 2019می  16، ( MDE 13/0359/2019« )شناسه:  : احمدرضا جاللیهای پزشکی فوری نیاز داردالملل، »پژوهشگر زندانی به مراقبتبین

amnesty.org/fr/documents/mde13/0359/2019/fa 
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  از سوی های مستقل  امان جامعه مدنی و رسانهجویی و سرکوب بینقض حقوق بشر به دلیل ترس موجه از انتقام بسیاری از موارد  

ها زندان و بازداشتگاه در سراسر ایران وجود دارد که عموما اطالعات کمی از  . در واقع، دهگیردرسانی صورت نمیاطالعایران، مقامات 

  4. کندرسد یا هیچ اطالعاتی از آنها درز نمیمیبه دست ها آن 

  و   اطالعات  یبرخ  که  کرد   تمرکز  زندان  در  ییهامرگ  اطالعات   و   ها داده  یگردآور  بر  المللنیب  عفو  قات، یتحق  نیا  اهداف   با   متناسب

  آن  یاسام  شده،ه یته  فهرست  ب،یترت  نیا  به.  بود  دسترس  در  فوت  از  شیپ  یزندان  یدرمان   یهامراقبت  از  تیمحروم  به  مربوط  یخبرها

  دسترس  در  یعموم  یفضا  در  یکاف   اطالعات  اما  اند،درگذشته  یماریب  اثر  بر  شده  گزارش  که  ردی گینم  بر  در  را  یانیزندان  از  دسته

 5. است  بوده  لیدخ  آن  وقوع  در  ای  شده  هاآن  مرگ  باعث  احتماال  ،یپزشک  یهامراقبت   به  یدسترس  از  ممانعت  دهد  نشان  که  ستین

  اندکرده  اعالم  مشخص یزمان  دوره  کی  در  ای  خاص  روز  کی  در  را یزندان  چند  ای  کی  مرگ  صرفا  که ییخبرها  نیهمچن  الملل،نیب  عفو

 .است نکرده لحاظ گزارش نیا در اند، نداشته  یاشاره مربوطه انی زندان نام به اما

ی  هاشکنجه یا سایر بدرفتاریناشی از  های موثق  گزارش بر اساس  های حین بازداشت را که  مرگ  ته از آن دس  این فهرست همچنین

ای که در ها را در گزارش جداگانهمورد از این نوع مرگ  72الملل  . عفو بینگیرددر بر نمی،  بوده استیا استفاده از اسلحه    فیزیکی

  مورد دیگر  16الملل  بیناز زمان انتشار نتایج، عفو    6منتشر شد، ثبت و تجزیه و تحلیل کرده است.   (1400شهریور  )  2021سپتامبر  

فیزیکی جان خود را از  ی  هاسایر بدرفتارییا  شامل شکنجه    از زندانیانی را ثبت کرده است که حین بازداشت و در شرایط مشکوک

 اند. دست داده

  ی هاینگران  ه،یقضائ  قوه  سیرئ  ،ی ااژه  یمحسن  نیغالمحس  به  خطاب  یانامه  در  ، (1401  نیفرورد  3)  2022  مارس  23  در  المللنیب  عفو

 از  امتناع   و   یات یح  ی درمان  یهامراقبت  به  یدسترس  از  ممانعت   قیطر  از  رانیا  مقامات  یسو  از  انیزندان   اتیح  حق  نقض   درباره  خود

  یدرباره  جمله  از  مقامات،  جانب  از   یسازشفاف  و  نظر  اظهار  خواهان  و  کرد  حیتشر  را  زندان  در  مشکوک  یهامرگ  درباره  قاتیتحق  انجام

عفو    . ه بودنشد  افتیدر  مقامات   جانب  از  ی پاسخ  ،گزارش  نیا  انتشار  زمان  تا   . شد  ها، ینگران  نیا  به  ی دگیرس  یبرا  شده  اتخاذ   اقدامات

 . بود خواهد رانیا مسئوالن و  هامقام به خود یهاه یتوص و  هاینگران انتقال یبرا یی هافرصت دنبال به همچنان المللبین

 المللی  حق حیات در قوانین بین. 3

ی حقوق بشر سازمان ملل که بر  جهان است. کمیته   در سطح  شدهشناخته یک حق اساسی و    حیات و نهی سلب خودسرانه آن  حق

تصریح کرده  خود    36عمومی شماره    هینظر  کند، درکشورهای عضو نظارت می  از سوی المللی حقوق مدنی و سیاسیاجرای میثاق بین

 

های غیررسمی که  کند. عالوه بر این، تعداد بازداشتگاه زندان و بازداشتگاه را در سراسر ایران اداره می  200های ایران بیش از بر اساس اطالعات موجود در رسانه های حکومتی، سازمان زندان  4

 د، مشخص نیست. کنناطالعاتی و امنیتی در سراسر کشور اداره مینهادهای 
زورقی، فریق گزارش از این دست رسید که شامل این اسامی است؛ خبات احمدی، شیرزاد خضری، صدیقه جعفرزاده، رضا حسین علیزاده، عبدالحسین شکری، نصیر  13کم این سازمان به دست  5

 دوست، شورش خضرزاده، ایرج علیزاده و امین پوستدار.، جابر ایران زاده، رستم قربانی محمدی، انور قربان 
،  2021سپتامبر  Iran: A decade of deaths in custody unpunished amid systemic impunity for torture” ،15“الملل، عفو بین 6

amnesty.org/en/latest/news/2021/09/iran-a-decade-of-deaths-in-custody-unpunished-amid-systemic-impunity-for-torture الملل، ؛ عفو بین

  ،2021سپتامبر  15 (،MDE 13/4669/2021)شناسه:  «2010نفر در حین بازداشت از سال  72»اطالعات مرتبط با مرگ 

amnesty.org/en/documents/mde13/4669/2021/fa 
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های پزشکی و نظارت مناسب و منظم بر  ی افراد بازداشت شده شامل تأمین امکانات الزم مراقبت: »وظیفه حفاظت از جان همهاست

 خودسرانه   سلب   هیفرض  به  ،یعیرطبیغ   طیشرا  در  ،{انیزندان}  جان  رفتن   دست  از»  ،یعموم  هینظر  نیهم  اساس  بر  7« .سالمت آنهاست

   یبندیپا  که   است  قیطر  ن یا  از  و   است  ابطال   قابل   مناسب  قاتیتحق   به  استناد  با   تنها  که  زند یم   دامن  ی حکومت  مقامات   دست   به  اتیح

یکی از کشورهای عضو    ایران  8«..«شودیم  احراز  {یاسیس  و   یمدن  حقوق   یالملل  نیب  ثاقیم}  6  ماده  در  مندرج  تعهدات  به  حکومت

 .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است

اقدام عمدی    طریق  ، »نقض حق حیات نه تنها از، شتابزده یا خودسرانهضاییهای فراقبه گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام

از حیات )قتل(   از  از سویدر محرومیت  اولیه و خدماتی که متضمن سهل  طریق  حکومت، بلکه  انگاری حکومت در تأمین شرایط 

 9.«گیردصورت میو مسکن نیز   درمانیحیاتند، نظیر دسترسی به غذا، آب، خدمات 

  یهااعدام  مورد  در  ملل   سازمان  ژهیو  گزارشگر.  شودیم  منجر  اتیح   حق  نقض  به  زین  ی درمان  خدمات  ارائه  از  حکومت  یعمد  یخوددار

  سلب  ا ی قتل  کی نکرد  یتلق  خودسرانه«»  یبرا   حکومت  یسو  از« یعمد تین»  که  است  کرده   تأکید  خودسرانه  ا ی  شتابزده   ، ییفراقضا

  ترک  ای  فعل  قیطر  از  یانگارسهل  شامل   بلکه  مجرمانه،  قصد  تنها  نه...    قتل  یبرا  الزم  تیسون  و...    ستین  الزم  شرط  فرد  کی  اتیح

استدانستیم   د یبا  ا ی  هدانستیم»  حکومت  که  ی تیوضع  ی عنی  شود،یم   زین  فعل   مرگ   از  توانستیم   که  ی اقدامات  انجام   در  اما   «ه 

 10.«است نموده ی کوتاه کند یریجلوگ

،  کند یم   را الزامی  حقوق بشرالمللی  بر اساس قوانین بین  پاسخگویی حکومتپذیری و  مسئولیت   حیات که  حق  خودسرانه  سلب  عالوه بر

کشتن    دقص  اگراعدام فراقضایی نیز محسوب خواهند شد    ،در زندان  های پزشکیهای ناشی از سلب عمدی و غیرقانونی مراقبتمرگ

قتل    یاتهام  عموما تحت عنوان  هاکشور  یداخل  نیقوان  در  و  شودیم  محسوب  یالمللنیب  جرم  کی  یی فراقضا  اعدام  .شود  احراززندانی  

  را  یزندان  کشتنقصد    ایمسئول    افراد  کرد  اثبات  که بتوان  کندیم  دایپ   مصداق   یطیشرا  در  غالبااتهام    نیا  ؛شودیم  یریگیپ   عمد

 طیشرا  در  هاآن  یرقانونیغ   و  یعمد   فعل  ترک  ای  فعل  یهیبد  امدیکه مرگ پ   دانستندیم  نانیاطم   از  یتوجه  قابل  درجه  با  ای  و  اندداشته 

  .اندداده ادامه خود رفتار به وجود نیا با  و  بود خواهد مربوطه

مصداق اعدام    الزم  تین  سوءعدم احراز    لیبه دل  تواندر زندان را ن  یرقانونیغ از اعمال    ی ناش یهامرگ  چنانچه  ،یالمللن یب  نیقوان  طبق

به وضوح   متحد   ملل  سازمان  بشر  حقوق   تهیکم.  شوندیم  محسوب  اتیح  حق  نقض  همچنانها  مرگ  نیدر نظر گرفت، ا  ییفراقضا

  ای  یانگارسهل  11. کنند  یانگارجرم  را  غفلت  ا ی  یانگارسهلاز    یناش   یهاقتل  هم   و   عمد  قتلهم    موظفند  هادولت  که  کندیم  انیب

از   پروایب  ا یفاحش  ی نوع اوست،  فهیکه وظ یترک کار  ای در آن شخص در انجام  که  شودیاطالق م ی طیشرا هب عموما  مجرمانه  غفلت

 .  دهد نشانخود  از انگری د تیامن ایبه جان  نسبت را ییاعتنا یب ا ی یتوجهیب
 

 . 25، پاراگراف /35CCPR/C/GC، اسناد سازمان ملل 2019سپتامبر  3، ( 6حق حیات )ماده  :36عمومی شماره  نظریهکمیته حقوق بشر سازمان،  7
 .29همان قبلی(، پاراگراف ) 36عمومی شماره  نظریهکمیته حقوق بشر سازمان ملل،  8
، سند سازمان ملل  2017جون  sensitive approach to arbitrary killings-A gender ،6فراقضایی، شتابزده و خوسرانه سازمان ملل، گزارش: های گزارشگر ویژه اعدام  9

A/HRC/35/23 88، پاراگراف . 
   .97پاراگراف  )همان قبلی(، ،  sensitive approach to arbitrary killings-genderAهای فراقضایی، شتابزده و خوسرانه سازمان ملل، گزارش: گزارشگر ویژه اعدام  10
 . 02، پاراگراف /35CCPR/C/GC، اسناد سازمان ملل 2019سپتامبر  3، ( 6حق حیات )ماده  :36عمومی شماره  نظریهکمیته حقوق بشر سازمان،  11
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 های پزشکیمراقبتممانعت مرگبار از دسترسی به . 4 

 زندان  از خارج یهامارستان یب به موقعبه  اعزام از ممانعت 4.1

  فشار  یریگاندازه  مانند  یپزشک  یهامراقبت  هیاول  اشکال  به  یکل  طور  به  زندان  ی هایبهدار  در  شده  ارائه  یپزشک  خدمات   ران،یا  در

تزریق دارو  ان یزندان  قلب  ضربان  ای  خون  یبرا  ازین  مورد  زاتیتجه  و  امکانات  به  رانیا  یهازندان  یهایبهدار  12. شودیم  محدود   و 

 پزشک   فقط  نه  و   هستند  یکاف   یانسان   یروین  فاقد  نیچنهم  هاآن.  ستندین  مجهز  یپزشک  حاد  و   دهی چیپ   مشکالت  درمان  ای  صیتشخ

 .  ندارد وجود هاآن در  یکاف ۀانداز به  هم طیشرا واجد  یعموم پزشکان یحت بلکه  دارند کم متخصص

  انیزندان  از  های پزشکیمراقبت   تیمسئول  که  یپزشکان  از سوی  ژهیوبه   –ی  بهداشت  پرسنل  از سوی  یپزشک  اخالق   اصول  تیرعا   عدم

  یهامراقبت   از  تیمحروم  قیطر  از  جمله  از  ها،یبدرفتار  ریسا  و  شکنجه   برابر  در  انیزندان  از  حفاظت  اب   در ارتباط  –  دارند   عهده  بر  را

 13هاست.از جمله دیگر نگرانیی پزشک

 

،  2016جوالی  18(،  2016/4196/13MDE)شناسه:   denial of medical care in Iran’s prisonsHealth taken hostage: cruelالملل، عفو بین 12

amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en 
13
،  2016جوالی  18(،  2016/4196/13MDE)شناسه:  Health taken hostage: cruel denial of medical care in Iran’s prisonsالملل، عفو بین 

amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en  94/37؛ نگاه کنید به مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه:Principles of Medical Ethics relevant to 

the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1982بر دسام  18، مصوب. 
14
 .139، ماده  /SDAztA2bit.ly، 1400اردیبهشت  28ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور،  نامه اجرایی سازمان زندان  آیین  
15
 .139، ماده 1ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، )همان قبلی(، تصبره  نامه اجرایی سازمان زندان  آیین  

 .139، ماده 2ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، )همان قبلی(، تصبره  نامه اجرایی سازمان زندان  آیین  16
 .139، ماده 2تربیتی کشور، )همان قبلی(، تصبره ها و اقدامات تامینی و  نامه اجرایی سازمان زندان  آیین  17

 هاهای زندان کادر درمان در بهداری 

 : کنندیم نییتع رانیا یهازندان  یبرا را لیذ وبیمع باتیترت 14ایران ی ها زندان سازمان ییاجرانامه آیین

 وجود   یروزشبانه    به صورت  پزشک   کی  یحت  حضور  یبرا  یضرورت  دارند،  یزندان  500  از  کمتر  که  ییهاگاهبازداشتها و  زندان   یبرا

  کی  و   باشد   حاضر  ساعته  24  صورت  به   محدود   اریبس  ی پزشک  دانش   با(  اریبه)  ی پزشک  اریدست  ای  پرستار  کی  که   است  ی کاف.  ندارد

 15. کند مراجعه مرکز  به ساعت نیچند هفته  هر لزوم صورت در یعموم پزشک

  یالزام  معمول  یکار  ساعات  در   فقط   ی عموم  پزشک   کی  حضور  دارند،   یزندان   3000  تا   500  ن یب  که  یی ها گاهبازداشتها و  زندان    یبرا

  مقررات   مشابه  ، شب  طول  در  ی پزشک  ار یدست  کی  ای   پرستار  کی    حضور  الزام  یمعنابه  نیا  ا یآ  که  کند ینم  مشخص  نامهآیین.  است

 16. باشد نیچن عمل در  رسد یم  نظر به اما  ر،یخ ای  هست یزندان 500 از کمتر  با یهازندان التیتسه درباره  فوق 

 17 ت.اس یالزام یروزشبانه صورت به یعموم پزشک  کی تنها حضور ،یزندان  3000 از شیب  با ییهازندان  یبرا

https://bit.ly/2SDAztA
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  یا  یک  شده،  انجام  یهاینیازسنج  نتایج  طبق  دیبا  مربوطه  یپزشک  متخصصان  ها،زندان   کلیه  در  که  کندیم  اضافه  هازندان  نامهیینآ

 توسط   بارکی  ماه   شش  هر  د ی با  یازسنجین  که  کندیم  حیتصر  نامهنیآئ  نیا  18. کنند   بازدید  ها   زندان  این  از  هفته  طول  در  ساعت  چند

 . شود انجام  هازندان سازمان ی ابالغ  یهابرنامه و بهداشت وزارت یهاپروتکل و  استانداردها طبق و زندان واحد بهداشت و درمان

پزشکی   اخالق های مهارتی و عدم رعایت  ءخالاز نظر تجهیزات، کیفیت و کمیت پرسنل کادر درمانی،    های شدید مذکورمحدودیت

را    از زندان  خارجدرمانی  به مراکز    اعزامدهد و  ، زندانیان بیمار را در معرض خطر جدی آسیب یا مرگ قرار میایسوء رفتار حرفه  و

تر استانداردهای موجود در جامعه گستردهمشابه با    پزشکی   هایاطمینان از برخورداری زندانیان از استانداردهای مراقبت  حصول  برای

 سازد.در خارج از زندان ضروری می

 های پزشکی تخصصی به بیمارستان و/یا نیازمند به مراقبت  حادزندانیان دارای شرایط    اعزامایران پیوسته از    در  ، مقاماتبا این حال

ها  اندازند. این گونه ممانعتامتناع ورزیده یا این امر را به تعویق می  ،دهند   نجات  ها راتوانند جان انسانی که میهایدرمانبرای دریافت  

 اند. و تاخیرها عواقب مرگباری در پی داشته 

دهد که چگونه مقامات به  آمده است نشان می  2ضمیمه شماره  زندانی که در    96مرگ    پیراموناطالعات موجود در مورد شرایط  

اند و به  کرده یا به تاخیر انداخته منع  شانواپسین روزها یا ساعات حیاتبه بیمارستان را در  اورژانسی زندانیان اعزامای پیوسته شکل 

صورت گرفته   اندبوده  بیماریدارای    . این رفتار هم در مورد زندانیانی که از قبلانداین ترتیب مسبب یا عاملی در مرگ زندانیان شده

 . اندداشته  اورژانسی هایناگهانی نیاز به مراقبت عوارضی جراحت یا ر نتیجه که د هم در مورد زندانیانی  و  است

   19نفر  26( در زندان و حداقل  درصد  71نفر )  46اند، حداقل  تاکنون جان سپرده(  1388)دی    2010زندانی بیمار که از ژانویه    69از  

  اعزام نفری که به بیمارستان  26حتی برای  20اند. بیمارستان فوت کردهیا مدت کوتاهی پس از بستری در  اعزام( در حین درصد 29)

حاکی از آن است که کارکنان بیمارستان به    های غیردولتیسازمان  های گزارش ، در برخی مواردبار بوده است.اند، این تاخیر مرگشده

اند و در صورت ای از حیات به بیمارستان تحویل داده شدهنشانهشان بدون هیچ  اند که عزیزانخانواده زندانیان متوفی به صراحت گفته

  ها ممکن بوده است.زودتر  به بیمارستان، نجات جان آن  اعزام

 

 .139، ماده 3ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، )همان قبلی(، تصبره  نامه اجرایی سازمان زندان  آیین  18
(، هدی صابر از سال  56)شماره  2011(، حسن ناهید سال 55)شماره  2011چی از سال مه گ (، محسن د71)شماره  2011: آرش ارکان از سال شده را مالحظه کنید های این زندانیان فوتپرونده  19

(، حسین افراسیابی از سال  6)شماره  2015(، انور الجورد از سال 38)شماره  2013(، علیرضا کرمی خیرآبادی از سال 59)شماره  2012(، محمدمهدی زاله نقشبندیان از سال 2)شماره  2011

(، 52)شماره  2018نصیری از سال  ی(، وحید صیاد87)شماره  2018فرد از سال (، سجاد جمالی 13)شماره  2017(، اکبر کمالی از سال 9)شماره  2016یان از سال (، عزیز انور66)شماره  2016

(، اسماعیل مستخدم از سال  75)شماره  2020ل توتازهی از (، اسماعی62)شماره  2020سال  (، علی بترانی از 21)شماره  2019ریده از سال ا(، مهرداد ب20)شماره  2019عمر رسولی از سال 

(،  64)شماره  2021(، بهنام محجوبی از سال 34)شماره  2020(، عبدالوحید رحمانی از سال 27)شماره  2021(، پرویز قهرمانی از سال 66)شماره  2020(، صادق ملکی از سال 58)شماره  2020

(، و شکراهلل جبلی از سال 37)شماره  2022(، بکتاش آبتین از سال 59)شماره  2021(، آقا شهبخش از سال 76)شماره  2021پور از سال حسین پاهندی (، 94)شماره  2021مهدی نریمانی از سال 

 (.96)شماره  2022
، عمر (28شماره ) 2015، غالم ربانی براهوی از سال (1شماره ) 2011ل اهلل نادری از ساهای حبیب ار مورد، اطالعاتی در مورد محل مرگ زندانیان وجود نداشت. نگاه کنید به پرونده هدر چ 20

زندانی در زندان یا پس از بستری شدن   اینکهمتفاوتی درباره  روایات، منابع مستقل و اظهارات رسمی دیگر در دو مورد (. 93شماره ) 2019و مرعان خمو از سال ( 19شماره ) 2019پور از سال بدلی 

 (.65شماره ) 2021نفس از سال و ساسان نیک ( 5شماره ) 2013ند. نگاه کنید به موارد افشین اسانلو از سال اه ارائه کرد فوت کرده است، بیمارستاندر 
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  زمان  در  که  ییهاب یآس  از  یناش  ریناپذجبران   صدمات  لیدل  به  ،ی کاف  یپزشک  یهامراقبت   از  تی محروم  از  پس  یزندان  11  حداقل

 همواره  مارستانیب به یفور اعزام در ریتاخ ای ممانعت جادیا موارد، نیا در. باختند جان آمد وارد هاآن   بر حبس نیح در ای یریدستگ

. این موارد شامل است  شده  شناخته  درمان قابل  ای  یریشگیپ   قابل  عوامل  از  یناش یهامرگ  در  کنندهلیتسه  عامل  ای  مسبب  عنوان  به

جراحات    24، درگیری فیزیکی بین زندانیان  23اقدام به خودکشی،   22اعتصاب غذا،   21،یا دارو  حوادثی مانند مصرف بیش از حد مواد مخدر

  26د. شونمی حبسحین دستگیری یا  هیا سانح و 25در زمان دستگیری  شتم یا شلیک گلوله ضرب وناشی از 

   29سی، تنف  اختالالت  28، گوارشیاختالالت    27حمالت قلبی و سکته مغزی،مانند  های پزشکی جدی فوریت   ظهور  سایر زندانیان پس از

بیماری1932-کووید  31،مشکالت کلیوی  30اختالالت عصبی،  ها یا  ناگهان عارض شده یا مربوط به بیماریکه    33های عفونییا سایر 

موقع  حالت دوم، محرومیت از دسترسی به  اند. در زمینهدر زندان جان خود را از دست داده  بودند،   شرایط پیشتر تشخیص داده شده 

مراق مداوم  بت به  طور  به  زندانی  حیات  واپسین  ساعات  یا  روزها  در  زندان  از  خارج  بیمارستانی  در  فوریتی  دسترسی    باهای  عدم 

از    همراه بوده است،  ،های پزشکی کافی در طول دوره حبسمدت به مراقبتطوالنی های  آزمایش  دسترسی بهاز جمله محرومیت 

از جمله در زیر مراجعه کنید(.    4.3دسترسی منظم به داروهای مناسب )به بخش    غربالگری معمول و معاینات و نیز محرومیت از 

بیماری ریوی و    دیابت،   های رایج در چنین مواردی فشار خون باال، بیماری آسم، بیماری قلبی، بیماری کبد، بیماری روده بزرگ، 

 .است بوده مشکالت کلیوی

مسئوالن که    حاکی از آن استها  شرایط پیرامون مرگ آنموجود درباره    های گزارش ،  ثبت شده  زندانی متوفی   11در مورد حداقل  

سریع این    اعزامزندان در پاسخ به فوریت های پزشکی تهدید کننده حیات، به جای حصول اطمینان از    بهداریو/یا کارکنان  زندان  

 34د. ان بخش و سایر داروهای نامربوط دادهآرامهای خارج از زندان، صرفا به آنها مسکن، افراد به بیمارستان

 

 ( مراجعه کنید. 86)شماره  2021ال ( و روح اهلل ملکی از س 67)شماره  2020(، صادق ملکی از سال 66)شماره  2016های حسین افراسیابی از سال به عنوان مثال به پرونده  21
 ( مراجعه کنید. 52)شماره  2018( و وحید صیادی نصیری از سال 2)شماره  2011های هدی صابر از سال به عنوان مثال به پرونده  22
 ( مراجعه کنید. 77)شماره  2016به عنوان مثال به پرونده ایمان رشیدی یگانه از سال  23
 ( مراجعه کنید. 74)شماره  2018به عنوان مثال به پرونده محمد طالبی از سال  24
 ( مراجعه کنید. 75)شماره  2020( و اسماعیل توتازهی از سال 34)شماره  2020های عبدالواحد گمشادزهی از سال به عنوان مثال به پرونده  25
 ( مراجعه کنید. 76)شماره  2021پور از سال  ( و حسین پاهندی 70ه )شمار 2020به عنوان مثال به پرونده های مرتضی کارگر از سال  26
 مراجعه کنید.  2»حمالت قلبی و سکته مغزی« در ضمیمه شماره  8.1به بخش  27
 مراجعه کنید.  2ضمیمه شماره »اختالالت گوارشی« در  8.4به بخش  28
 مراجعه کنید.  2شماره  »اختالالت تنفسی« در ضمیمه 8.6به بخش  29
 مراجعه کنید.  2»اختالالت عصبی« در ضمیمه شماره  8.7به بخش  30
 مراجعه کنید.  2»مشکالت کلیوی« در ضمیمه شماره  8.11به بخش  31
 مراجعه کنید.  2« در ضمیمه شماره 19-»کووید 8.2به بخش  32
 نید. مراجعه ک 2»سایر بیماری های عفونی« در ضمیمه شماره  8.3به بخش  33
(، اکبر کمالی از سال 8)شماره  2016(، موسی میر از سال 9)شماره  2016(، عزیز انوریان از سال 55)شماره  2011چی از سال محسن دگمه  : شده را مالحظه کنید های این زندانیان فوتپرونده  34

(، 28)شماره  2020(، فرهاد رحیمی از سال 60)شماره  2019(، محمدجواد خوشنویسان از سال 17)شماره  2017(، نادر علیزهی از سال 11)شماره  2017از سال  (، سعید نوهی13)شماره  2017

 (. 37)شماره  2022( و بکتاش آبتین از سال 27)شماره  2021(، پرویز قهرمانی از سال 64)شماره  2021بهنام محجوبی از سال 
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های حقوق بشر و همچنین گزارشگر ویژه سازمان  سایر گروهالملل و  عفو بین  که  دارد   مطابقت  یدارسابقههای  های فوق با نگرانییافته

کز درمانی  امنظم به مر  فوری زندانیان  اعزامایران از    در  هازندان  مسئوالن  در مورد ممانعت  35ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران 

 . ی، مستندسازی کرده استاورژانس  یا  های پزشکی تخصصیمراقبت برای دریافت خارج از زندان

 مارستان یب به اعزام  مجوز

دهد تا  مجوز می  زندان فاقد هرگونه تخصص پزشکی   مسئوالن  و   دادستانی   به مقامات   36های ایران دانزن   نامه سازمانآیین   مقررات

 . های متخصصان  پزشکی را نادیده گرفته یا زیر پا بگذارندکنند و توصیهگیری تصمیمدرمانی درباره امور 

و  به منظور معالجه  زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان    اعزامها،  زنداناجرایی سازمان  نامه  آیین  137و ماده    8طبق بند ح ماده  

زندان است، بلکه نیاز به مجوز رئیس زندان و قاضی اجرای احکام نیز    واحد بهداشت و درمانط به تأیید رئیس  درمان نه تنها مشرو

ه نوبه خود زیر نظر قوه قضائیه کند و دادسرا نیز برا عمل میزیر نظر دادساست که    یک مقام دادستانیقاضی اجرای احکام    .دارد

 .است

ه دستور مسئول واحد بهداشت و درمان  بتوان  می«، زندانیان بیمار را فوری )اورژانسی(در موارد »ها،  زندان  سازمان   نامه بر اساس آیین

د. در چنین رک  اعزام، بدون اخذ مجوز از قاضی اجرای احکام، به بیمارستانی خارج از زندان هاآن   انیا جانشین  اجازه رئیس زندان  و با

  کند کهاین مقررات مشخص نمی   37گزارش شود.   قاضی اجرای احکام  در اسرع وقت به  باید  اعزامدارد که  نامه مقرر میمواردی، آیین

 .را دارد گیری در این زمینهدهی و تصمیمتشخیص د یا چه کسی صالحیت نگردمحسوب می «فوری« یا »اورژانسی » چه مواردی

 ستم یس  نیا  در  زین  مارستانیب  به  انیزندان  اعزام  هیعل  یساختار  ی ریسوگ  کی  که  دهدیم  نشانهمچنین    هازندان  سازمان  نامهنیآئ

 مؤسسه   درمان  و  بهداشت  واحد  توسط  »نیازهای پزشکی و بهداشتی زندانیان بیمار تا حد امکان،  نامهنیآئ  . طبق  است  شده  هیتعب

رسمیت   به هیچ وجه به  اسناد قانونی  یا دیگر  نامهآیین  در  38«.نباشد  مؤسسه  از  خارج  به  انیزندان  اعزام  به  یضرورت  تا  شودیم   نیتأم

رسیدگی    برایها  به آنتجهیزات و فاقد کارکنان مکفی هستند و نباید  شدت کمهای ایران بهزندان   هایبهداری شناخته نشده است که  

هایی  دارای عالئم و نشانهشوند یا  با فوریتهای پزشکی مواجه می  اتکا کرد از جمله زمانی که زندانیان   نیازهای اساسی زندانیان بیمار   به

و    ها های تشخیصی و درمانهای جدی باشند و بنابراین، نیاز به غربالگری تخصصی و آزمایشهستند از آن چه احتمال دارد بیماری

 دارند. فوری  معالجات

 

گزارشگر ویژه ؛ 33-44، 22، 21، 17های ، پاراگراف /160/76A/ ،160/76undocs.org/en/A، سند سازمان ملل 2021جوالی  16ارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران، گزارش،  گز 35

؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد 38و  23، 13، پاراگراف A/HRC/46/50 ،undocs.org/en/A/hrc/46/50، سند سازمان ملل 2021ژانویه  11،  سازمان ملل در مورد ایران، گزارش

،  2019ژانویه  30، ؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران، گزارش 41و  32، 19های ، پاراگرافA/75/213 ،undocs.org/A/75/213، سند سازمان ملل 2020جوالی  21ایران، گزارش، 

، سند سازمان  2018مارس  12؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران، گزارش، 70و  29، 20، 15های ، پاراگراف A/HRC/40/67 ،undocs.org/en/A/HRC/40/67سند سازمان ملل 

 . 88و  28، 27های ، پاراگراف A/HRC/37/68 ،undocs.org/en/A/HRC/37/68ملل 
  /SDAztA2bit.ly، 1400اردیبهشت  28ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور،  نامه اجرایی سازمان زندان  آیین  36
 . 137ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور )همان قبلی(، ماده  نامه اجرایی سازمان زندان  آیین  37
 .137ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور )همان قبلی(، ماده  سازمان زندان نامه اجرایی  آیین  38

https://undocs.org/en/A/76/160
https://bit.ly/2SDAztA
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 ستم یس  نیا  در  زین  مارستانیب  به  انیزندان  اعزام  هیعل  یساختار  ی ریسوگ  کی  که  دهدیم  نشانهمچنین    هازندان  سازمان  نامهنیآئ

 مؤسسه   درمان  و  بهداشت  واحد  توسط  »نیازهای پزشکی و بهداشتی زندانیان بیمار تا حد امکان،  نامهنیآئ  . طبق  است  شده  هیتعب

رسمیت   به هیچ وجه به  اسناد قانونی  یا دیگر  نامهآیین  در  39«.نباشد  مؤسسه  از  خارج  به  انیزندان  اعزام  به  یضرورت  تا  شودیم   نیتأم

رسیدگی    برایها  به آنتجهیزات و فاقد کارکنان مکفی هستند و نباید  شدت کمهای ایران بهزندان   هایبهداری شناخته نشده است که  

هایی  دارای عالئم و نشانهشوند یا  با فوریتهای پزشکی مواجه می  اتکا کرد از جمله زمانی که زندانیان   نیازهای اساسی زندانیان بیمار   به

و    ها های تشخیصی و درمانهای جدی باشند و بنابراین، نیاز به غربالگری تخصصی و آزمایشهستند از آن چه احتمال دارد بیماری

 .فوری دارند  معالجات

 فوریتی  هایمراقبت توجهی مرگبار به زندانیان نیازمند به بی  4.2

 بهداری شده، واپسین ساعات خود را در زندان سپری کردند، زیرا کارکنان  ثبتمتوفی  زندانی    96از    ( درصد  71) زندانی  64داقل  ح

شان نکردند. طبق  اعزام های خارج از زندان  ها را نادیده گرفتند و به بیمارستانهای پزشکی آنو/یا مسئوالن زندان، جدیت فوریت

های پزشکی تخصصی مورد  جایی که مراقبتیعنی  زندان،    بهداریهداری در  در حین نگ  40نفر   61ل  ها، از این میان، حداقگزارش 

دهد این افراد از هرگونه نظارت اولیه  اند، امری که نشان میخود فوت کرده  هایبنددر    41نفر  17نیازشان در دسترس نبود و حداقل  

نیز بود  شاندر واپسین ساعات زندگی  پزشکی  زندانیانشدهمورد ثبت   42چهاردر حداقل    اند.همحروم  های  به سلول   بیمار  ی دیگر، 

 43د.انهای تنبیهی یا بخش قرنطینه زندان منتقل شده و در آنجا در تنهایی و بدون هیچ درمانی جان خود را از دست دادهانفرادی، بند

 استاندارد زندان زیرهای بهداری در  بار مرگ توجهیبی

های  بهداریدهد که کارکنان  های حقوق بشری نشان میگروه  ها وسازمان  های معتبر دیگرالملل و گزارشبینهای بلندمدت عفو  یافته

زندانیان بیمار به بیمارستان    اعزامهایشان مبنی بر بندیهای مکرر زندانیان بدحال و/یا همو مسئوالن زندان اغلب درخواست  هازندان

 44.اندجا درگذشتهاند تا این که این افراد در نهایت همانداشتهزندان نگه بهداریا را در هو در عوض آن  اندرا نادیده گرفته

 

 .137ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور )همان قبلی(، ماده  سازمان زندان نامه اجرایی  آیین  39
(، 79)شماره  2012از سال  (، اسحاق همتی جانیکانلو47)شماره  2011زاده از سال (، ناصر خانی 54)شماره  2010: البرز قاسمی شال از سال شده را مالحظه کنیدهای این زندانیان فوتپرونده  40

(، حسین عطری از سال 73)شماره  2018(، محمد طالبی از سال 62)شماره  2018(، غالم نبی ریگی از سال 16)شماره  2017(، فردین فرامرزی از سال 11)شماره  2017سعید نوهی از سال 

(، 22)شماره  2019(، نوبخت )نوبت( صحرایی از سال 23)شماره  2019(، علی پایا از سال 46)شماره  2019سال وش از (، امیر ناجی 92)شماره  2019(، احمد آموخته از سال 91)شماره  2018

 .(68)شماره  2021از سال  مکلی اهلل(، روح29)شماره  2021الدین تاتاری از سال (، شمس53)شماره  2021پرور از سال (، شهاب درون 31)شماره  2020الدین بامرادی از سال سیف 
(، 7)شماره  2015(، شاهرخ زمانی از سال 81)شماره  2015(، جاللوند )نام کوچک، نامشخص( از سال 4)شماره  2012: منصور رادپور از سال شده را مالحظه کنیدهای این زندانیان فوتپرونده  41

(، رضا پوررمضان از 15)شماره  2017(، داریوش منصوری از سال 84)شماره  2017مرادی از سال (، پرویز 14)شماره  2017(، عبدالنور شرف نهال از سال 12)شماره  2017شیوا فکری از سال 

(، عبدالنبی سارسی )ثارثی( از سال  85)شماره  2018(، قربانعلی میراسماعیلی از سال 73)شماره  2018(، رامین دوکله از سال 50)شماره  2017زاده از سال (، عادل نقی 49)شماره  2017سال 

)شماره  2020(، فرهاد رحیمی از سال 45)شماره  2019( ، اصغر سامانی از سال 60)شماره  2019(، محمدجواد خوشنویسان از سال 90)شماره  2018(، ابوذر قدسی از سال 86)شماره  2018

 (. 95)شماره  2022( و ابراهیم جوهری از سال 28
( و گیتی 30)شماره  2020(، فاطمه علیزاده از سال 10)شماره  2016(، محمد اصالتی از سال 71)شماره  2013خبات مرادی از سال  :را مالحظه کنید  شدههای این زندانیان فوتپرونده  42

 ..(36)شماره  2021رحیمی از سال حاج 
 ع در زندان فوت کرده در دسترس عموم قرار ندارد. در مورد اینکه آیا زندانی در بهداری زندان یا در مکان دیگری واق  مشخصی مورد، اطالعات 27در  43
،  2016جوالی  18(،  2016/4196/13MDE)شناسه:  Health taken hostage: cruel denial of medical care in Iran’s prisonsالملل، عفو بین 44

amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/en 
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اند که زندانیان مورد نظر هشدار دادهبا این حال، حداقل در شش مورد از موارد بررسی شده برای این تحقیق، مسئوالن پزشکی زندان  

ها توجهی  های پزشکی آنشوند، اما مسئوالن زندان به توصیه   اعزامستان  در خطر آسیب جدی یا مرگ هستند و باید فورا به بیمار

 45. زندان جان بسپارند بهداریاند تا در نکرده و زندانیان بیمار را رها کرده

به  مواجه شده بودند  های پزشکیزندانیانی که با فوریت اعزاماز مقامات زندان گاهی،  حاکی از آن است که همچنین اطالعات موجود 

 46.است حاضر نبوده  ها در بهداری زندان، حتی اگر هیچ پزشکی برای معاینه آناندمراکز درمانی خارج از زندان سرباز زده

 بندهای عمومیدر  بار مرگ توجهیبی

یا چند نوبت پیش از فوت خود ها در یک  برخی از آن  بر اساس معلومات در دست،  زندانی که در بند خود جان باختند،  17در مورد  

زندان مراجعه کرده و از مسائل وخیم سالمتی مختلفی از جمله درد شدید در قفسه سینه یا قلب، مشکالت تنفسی یا    بهداریبه  

از حالت تهوع و استفراغ شکایت کردههای  دوره دهد که  الملل نشان میعفو بین   از سویشده    مرورد. مجددا، اطالعات  بودن  مکرر 

اهمیت تلقی کرده، به برخی از زندانیان داروهای مسکن، داروهای گوارشی،  های پزشکی را بیزندان پیوسته این فوریت  بهداریرکنان  کا

اکسیژن تکمیلی داده و سپس آن یا  به  تزریق متادون  را  بازگردانده  بندها  از مدت کوتاهی در  و    اندخود  افراد پس  اتاق خود  این 

   47د.اندرگذشته

و زندانی پیش از    ،ماندزندان به زندانی گفته است که در انتظار نوبت بازدید بعدی پزشک متخصص ب  بهداریگاهی، یکی از کارکنان  

 48.سپرده استفرارسیدن این نوبت جان 

، در بند خود جان باختند. بنا به  ند دکرمی زندان خودداری    بهداری  ها بهآن   اعزامسایر زندانیان در حالی که مسئوالن زندان حتی از  

دستورالعمل به صدور    49، تنبیههای حقوق بشری، این انکار عمدی از سوی مسئوالن زندان به دالیل مختلفی از جمله  گزارش گروه

  تمارض« »اتهام  نسبت دادن  یا    50بازدید رسمی،   در جریان بودن یکدلیل    خاص به  ندهایهای بنگهبانان برای بسته نگه داشتن ورودی

 51صورت گرفته است. زندان، مسئوالن به زندانیان مربوطه از سوی

 

عبدالنبی سارسی )ثارثی( از  ،(74)شماره   2018(، محمد طالبی از سال 62)شماره  2018نبی ریگی از سال (، غالم34)شماره  2020عبدالواحد گمشادزهی از سال ها را مالحظه کنید: این پرونده  45

 .(20)شماره  2019( و عمر رسولی از سال 19)شماره  2019پور از سال (، عمر بدلی 86)شماره  2018سال 
 ( مراجعه کنید. 91)شماره  2018( و حسین عطری از سال 8)شماره  2016(، موسی میر از سال 44)شماره  2018ر بدرلو از سال های اسکندبه پرونده  46
(، 16)شماره  2017(، فردین فرامرزی از سال 17)شماره  2017از سال  (، نادر علیزهی4)شماره  2012: منصور رادپور از سال شده را مالحظه کنیدهای این زندانیان فوت پرونده به عنوان مثال  47

 (.28)شماره  2020( و فرهاد رحیمی از سال 60)شماره  2019نویسان از سال خوش(، محمدجواد  15)شماره  2017داریوش منصوری از سال 
 ( نگاه کنید. 7)شماره  2015به عنوان مثال به نمونه شاهرخ زمانی از سال  48
  ( نگاه کنید.10)شماره  2016ه عنوان مثال به نمونه محمد اصالتی از سال ب 49
 ( مراجعه کنید. 85)شماره  2018به عنوان مثال به نمونه قربانعلی میراسماعیلی از سال  50
 ( مراجعه کنید. 30)شماره  2020( و فاطمه علیزاده از سال 17)شماره  2017(، نادر علیزهی از سال 54)شماره  2010شال از سال  های البرز قاسمیبه عنوان مثال به پرونده  51
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، مسئوالن زندان ه بوددستگیری دچار عالئم شدید ترک شدساله که با اعتیاد دست به گریبان بود و پس از    22زندانی    یکدر مورد  

تواند کشنده باشد، توجهی نکردند.  مواد مخدر بدون کمک می هایش مبنی بر اینکه ترکبه وخامت حال وی و هشدارهای هم سلولی

 52. فوت کرد  بند زنداناو در حالی که روزها بدون دسترسی به داروی مناسب رها شده بود در 

بانان حتی چندین ساعت پس از اطالع درباره فوت زندانیان در بندهای تحت نظرشان  برای خارج کردن اجساد  زندان  ،در برخی موارد

 53. زندان ایران است سئوالندهنده میزان دهشتناک عادی شدن مرگ در زندان برای ماند، امری که نشانقدامی نکردها

  اعزام ن در  اند که تاخیر مسئوالپزشکان زندان گفته حاکی از آن است که    هاگزارش حداقل در یک مورد بررسی شده برای این تحقیق،  

، ممکن  آورده بودند  بهداریزندان باعث مرگ وی شده یا در مرگ وی نقش داشته است و اگر زندانی را زودتر به    بهداریزندانی به  

  54.شوداز مرگ وی جلوگیری بود که 

 در انزوا قرار دادن زندانیان بیمار

مبنی بر این است که مقامات زندان های دیرینه  نگرانی  أییدکننده تو بررسی شده برای این تحقیق همچنین  از موارد ثبت    شش مورد 

کنند، بلکه  خودداری می  بهداری زندانزندانیان در شرایط بحرانی به مراکز درمانی خارج از زندان یا حداقل به    اعزامگاهی نه تنها از  

و بدون هیچ  انزوا    در  رف. از این میان، چهار نفرستندزندانیان بیمار را به سلول انفرادی، بندهای تنبیهی یا بخش قرنطینه زندان می

  گر ید  که   ی زمان  فقط  اما   گرفتند،  را  مارستانیب  به  اعزام  مجوز  تی نها   در  مانده یباق  نفر دو.  55دادند مراقبت درمانی جان خود را از دست  

 56. باختند جان شدنی بستر از پس ی اندک ای مارستانیب به انتقال نیح ای  هم هاآن و بود  شده رید

برد و برای زنده  رنج می  1که از دیابت نوع    57ساله  20یک زندانی    بهانسولین    از ارائه  های حقوق بشری، مقامات زندانگروهبه گزارش  

این تصویری تلخ از   داد.خش قرنطینه زندان جان نهایت در ب تا در خود رها کردند به حال و او را سرباز زدندماندن به آن وابسته بود 

 الملل از سوی عفو بین که    دارای سابقهدهد، رویهارائه می  داروهای ضروری  جلوگیری از دسترسی زندانیان بهمبنی بر  سئوالن  م  یرویه

، زندانیان مورد نظر طبق  دیگره مورد  در س58. هدقرار می  خطر جدی آسیب یا مرگ مستندسازی شده است و زندانیان را در معرض  

 

 ( را ببینید. 73)شماره  2018ی رامین دوکله از سال نمونه 52
 ( مراجعه کنید. 90)شماره  2018ذر قدسی از سال ( و ابو81)شماره  2015های جاللوند )نام کوچک نامشخص( از سال به عنوان مثال به پرونده  53
 ( را ببینید. 31)شماره  2020الدین بامرادی از سال ی سیفمونه ن 54
، (47شماره ) 2018از سال  ، محمد طالبی(62شماره ) 2018، غالم نبی ریگی از سال (34شماره ) 202: عبدالواحد گمشادزهی از سال شده را مالحظه کنیدهای این زندانیان فوتپرونده  55

 .(20شماره ) 2019و عمر رسولی از سال ( 19شماره ) 2019پور از سال ، عمر بدلی (86شماره ) 2018از سال  )ثارثی( عبدالنبی سارسی
 را ببینید. ( 34شماره ) 2020و عبدالوحید رحمانی از سال ( 76شماره ) 202نمونه صادق ملکی از سال  56
 را ببینید. ( 17شماره ) 2013مرادی از سال نمونه خبات  57
،  2016جوالی  18(،  2016/4196/13MDE)شناسه:  Health taken hostage: cruel denial of medical care in Iran’s prisonsالملل، عفو بین 58

amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/enو شکنجه دیده در خطر است؛ شکراهلل جبلی« )شناسه الملل، »جان یک زندانی سالمند؛ همچنین عفو بین :MDE 

الملل، »حبس طوالنی مدت فعال سیاسی عباس واحدیان در سلول ؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/5342/2022/fa، 2022مارس  14(، 13/5342/2022

الملل، »محرومیت یک زندانی  بیمار از ؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/5301/2022/en، 2022مارس  5(،  MDE 13/5301/2022انفرادی« )شناسه: 

 amnesty.org/en/documents/mde13/5185/2022/fa، 2022ژانویه  6(، MDE 13/5185/2022خدمات پزشکی و مالقات برای بیش از یک دهه: کمال شریفی« )شناسه: 



21 

 

  61دارویی   و اوردوز  و مسمومیت  60به ترتیب بر اثر ایست قلبی   باقیمانده و در دو مورد    1959-داحتماال یا قطعا بر اثر کوویها  رش گزا

 اند.جان باخته

 ی عفون یهایمار ی ب ریسا و 1۹-دیکوو به مبتال انیزندان درمان در قصور

فوت    19-کووید ابتال به  تایید شده  بر اثر موارد مشکوک یا    هاو بر اساس گزارش  62ده ثبت ش  شانکه مرگ  در مورد هشت زندانی

توجهی کردند، حتی  بی  روزهای متوالی    برای  هابه شرایط آن   زندان مکررا  مسئوالنکه    حاکی از آن استاند، اطالعات موجود  کرده

در معرض خطر   ر  و بنابراین بیشتاند  ی نظیر مشکالت قلبی و ریوی یا دیابت بودههای جدبیماریدر مواردی که زندانیان از قبل دارای  

در یک بخش جداگانه در زندان  ها صرفاوخامت یافتن حال این زندانیان، بسیاری از آن  همزمان با.  داشتندبیماری وخیم یا مرگ قرار  

اند. بر اساس اطالعات موجود، کافی جان داده  درمانیهای  قرنطینه یا در سلول انفرادی نگه داشته شده و بدون دسترسی به مراقبت 

  کوتاهی  هبه فاصل  ها آن است و    اند، اما دیگر دیر بوده شده  اعزام  صورت اورژانسی به بیمارستانبه  در نهایت  63این زندانیان   ازر  ا دو نفتنه

 . اندفوت کرده اعزامپس از 

های عفونی از بیماریدلیل ابتالی مشکوک یا تایید شده به سایر  مشاهده شد که به  64زندانی ثبت شده   9الگوهای مشابهی در مورد  

های عفونی روده جان خود را از دست دادند. اطالعات موجود این نگرانی را جمله آنفوالنزای خوکی، آنفوالنزا، سل، ماالریا و بیماری

ز  و نی  زندانیان مشکوک به عفونت  برای     دارو و درمان  تضمین کردن دسترسی بهکند که مقامات زندان به طور معمول در  تایید می

  65ز این زندانیان بیمار ی ابر اساس اطالعات موجود، تنها یک  اند.قصور کردهمنظور کنترل شیوع عفونت در زندان،  انجام اقدامات کافی به

خود   زندگی   روزها و ساعات  زندانیان واپسینشد که اندکی پس از آن جان باخت و باقی    اعزامدر شرایط وخیم به بیمارستان  نهایتا  

 محروم بودند.  شانهای پزشکی تخصصی مورد نیازرا در زندان سپری کردند در حالی که از مراقبت

 های درمانی تخصصی طی دوران حبس یا وقفه در مراقبت   محرومیت طوالنی مدت 4.3

محرومیت از دسترسی کافی  ،  انددرگذشتهدر زندان  (  1388)دی    2010زندانی که از ژانویه    96ا توجه به اطالعات موجود در مورد  ب

در طول مدت حبس منجر به شدت یافتن وخامت حال آنان،    بیمارهای جدی  تخصصی برای زندانیان دارای  درمانی های  به مراقبت

  با  ها افتهی  ن یاایجاد درد و رنج بیشتر در زندانیان بیمار و در نهایت مسبب مرگ نابهنگام آنان شده یا در این امر نقش داشته است.  

  و  ناتیمعا  یبرا  متخصصان  به  یدسترس  از  انیزندان  معمول  تیمحروم  درباره  المللن یب  عفو  که  دارد  مطابقت  یدارسابقه  یهاینگران

 

 را ببینید.( 36شماره ) 2021رحیمی از سال و گیتی حاج ( 34شماره ) 2020عبدالوحید رحمانی از سال ، (30شماره ) 202نمونه فاطمه علیزاده از سال  59
 را ببینید. ( 10شماره ) 2016ونه محمد اصالتی از سال نم 60
 را ببینید. ( 66شماره ) 2020نمونه صادق ملکی از سال  61
 مراجعه کنید.  2شماره  « در ضمیمه19-»کووید 8.2به بخش  62
 را ببینید. ( 34شماره ) 2020و عبدالوحید رحمانی از سال ( 37شماره ) 2022نمونه بکتاش آبتین از سال  63
 مراجعه کنید.  2»سایر بیماری های عفونی« در ضمیمه شماره  8.3به بخش  64
 را ببینید. ( 38شماره ) 2013نمونه علیرضا کرمی خیرآبادی از سال  65
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  حبس،   مدت   طول  در  یجراح  از  بعد  ی هامراقبت  و   منظم   یادوره  نات یمعا  دارو،   جمله  از  مناسب  درمان   ، یصیتشخ  ی هاشیآزما

 66.است کرده یمستندساز

دهد که در اکثر موارد، زندانیان بیمار نشان می  ثبت شده  هاکه مرگ آن  زندانی  96  ها و اطالعات موجود دربارهدادهتجزیه و تحلیل  

 زندان شوند، در    اعزامنیازمند به درمان تخصصی بدون اینکه هرگز به دلیل مشکالت سالمتی خود به مراکز درمانی خارج از زندان  

 .اندجان خود را از دست داده

در   ،اندهای اضطراری بوده همراه با تکرر وضعیت 67های طوالنی مدت بیماری دچارکه عمدتا ان متوفی زندانی مورد،  51 در حداقل، اما

، یمارستانخارج از ب  هاییا برای جراحی یا سایر اقدامات پزشکی به بیمارستان  استعالجی آمده بودندبه مرخصی  شان  طول مدت حبس

های  ها را پیش از موعد و برخالف توصیهها را قطع کرده و آندرمان آن  ، اما مسئوالن زنداناعزام شده بودند اغلب به صورت اورژانسی،  

قطع درمان نه تنها بهبودی زندانیان را با  های نمونهها یا  د. بر اساس اطالعات موجود، این قبیل وقفهبودن  پزشکی به زندان بازگردانده

عوارض پس از جراحی گوناگون و مسائل دیگری را موجب  ها شده و  مشکل مواجه کرده، بلکه در نهایت باعث وخامت بیشتر حال آن

از حد وزن،    اند، از جمله خونریزی، لخته شدن خون، عفونت، کاهش بیشاست که درمان نشده یا با درمان ناکافی رها شده  گردیده

زندان    سئوالنم  شده، مشکالت مزمن تنفسی، درد مداوم و ناتوانی در خوردن یا راه رفتن بدون کمک. در مورد پنج نفر از زندانیان فوت

رد  مو  10در    68ردند. این افراد در نهایت آنجا جان سپ  وند  تها را در زندان نگه داشد و آندنها را به بیمارستان برنگرداندیگر هرگز آن

ها از دسترسی به  ها یا حتی سالها، ماهبه زندان، برای روزها، هفتهاز مراکز درمانی  دیگر، زندانیان پس از بازگشت زودهنگامشان  

 

،  2016جوالی  18(،  2016/4196/13MDEشناسه: ) Health taken hostage: cruel denial of medical care in Iran’s prisonsالملل، عفو بین 66

amnesty.org/en/documents/mde13/4196/2016/enالملل، »جان یک زندانی سالمند و شکنجه دیده در خطر است؛ شکراهلل جبلی« )شناسه؛ عفو بین: MDE 

الملل، »حبس طوالنی مدت فعال سیاسی عباس واحدیان در سلول ؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/5342/2022/fa، 2022مارس  14(، 13/5342/2022

یک زندانی  بیمار از خدمات  الملل، »محرومیت؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/5301/2022/fa، 2022مارس  5(،  MDE 13/5301/2022)شناسه:  «انفرادی

؛ عفو  amnesty.org/en/documents/mde13/5185/2022/fa، 2022ژانویه   26(، MDE 13/5185/2022پزشکی و مالقات برای بیش از یک دهه؛ کمال شریفی« )شناسه: 

،  2021جوالی  20(، MDE 13/4484/2021)شناسه:  ”Defender beaten and denied health care: Alireza Farshi DizajYekan“الملل،  بین

amnesty.org/en/documents/mde13/4484/2021/enشناسه: الملل، »سالمت زندانی عقیدتی حامد قره ؛ عفو بین( »اوغالنی در خطر استMDE 13/3641/2021 ،)8  

)شناسه:   ”Jailed lawyer’s health at serious risk: Nasrin Sotoudeh“  ،الملل؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/3641/2021/fa، 2021فوریه 

MDE 13/3118/2020 ،)25  202سپتامبر ،amnesty.org/en/documents/mde13/3118/2020/en الملل، »جان نرگس محمدی به خاطر بیماری کرونا در خطر ؛ عفو بین

 Jailed Dual National“ ،الملل؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/2710/2020/fa، 2020جوالی  13(، MDE 13/2475/2020است« )شناسه: 

Denied Dental Care: Anoosheh Ashoori”   :شناسه(MDE 13/2475/2020 ،)11  2020جون ،amnesty.org/en/documents/mde13/2475/2020/en ؛ عفو

،  2020می  6(، MDE 13/2275/2020حسین سپنتا« )شناسه:   :اری»هشدار درباره خطر فلج شدن یک زندانی قربانی بدرفت الملل، بین

amnesty.org/en/documents/mde13/2275/2020/fa الملل، ؛ عفو بین“Kurdish Activist Needs Urgent Medical Care: Bakhtiar Rahimi”   :شناسه(

MDE 13/1605/2019،) 19  2019دسامبر ،amnesty.org/en/documents/mde13/1605/2019/en الملل، »زندانی شکنجه شده به مراقبت های پزشکی نیاز  ؛ عفو بین

الملل، »زندانی مبتال به  ؛ عفو بین amnesty.org/en/documents/mde13/1021/2019/fa، 2019سپتامبر  MDE 13/1021/2019، 16)کامران قادری« )شناسه:  دارد:

؛ عفو amnesty.org/en/documents/mde13/0876/2019/fa، 2019آگوست  MDE 13/0876/2019 ،13)سرطان تحت شکنجه قرار دارد: آرش صادقی« )شناسه: 

، 2019می  16(، MDE 13/0359/2019های پزشکی فوری نیاز دارد: احمدرضا جاللی« )شناسه:  الملل، »پژوهشگر زندانی به مراقبتبین

amnesty.org/fr/documents/mde13/0359/2019/fa 
( و 1(، مشکالت کلیوی )1(، اختالالت تنفسی )2(، اختالالت گوارشی )2(، اختالالت عصبی )2(، سرطان )3شده از مشکالت سالمتی مختلفی از جمله عفونت )شان ثبت زندانی که مرگ پانزده  67

 ارض منجر به مرگ در دسترس عموم قرار نداشت.بردند. در سه مورد، اطالعاتی در مورد عو( رنج می 1) 19-کووید
(، اکرم 49)شماره  2017(، رضا پوررمضان از سال 77)شماره  2016(، ایمان رشیدی یگانه از سال 54)شماره  2010: البرز قاسمی شال از سال شده را مالحظه کنیدهای این زندانیان فوتپرونده  68

 (.95)شماره  2022وهری از سال ( و ابراهیم ج35)شماره  2021رحیمی از سال 
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کردند، اما این بار در شرایطی چنان وخیم    اعزامها را دوباره به بیمارستان  زندان آن . در نهایت مسئوالن  ند مانددرمان تخصصی محروم  

 69. یر بوده است و این افراد اندکی بعد فوت کردندکه دیگر د

 زندانیان سرطانی درماندر  قصور

رود باعث تشدید و گسترش سرطان ای که گمان میاعمال آزاردهنده  70، شده ثبتاثر سرطان    شان بر مرگ  که بر  زندانی شش  مورد  در  

ها  های تشخیصی ماهکز پزشکی تخصصی برای غربالگری و آزمایشازندانیان به مر  اعزامها شده است، شامل موارد زیر است: عدم  ن آ

زندانیان مبتال به سرطان به شیمی درمانی در مخالفت با    به موقعممانعت از دسترسی    ،های قابل توجهپس از بروز عالئم و نشانه

منظور    دالیل پزشکی بهزندانیان به  و نادیده گرفتن توصیه صریح پزشکان در مورد اعطای مرخصی به  ، قطع درمان  ،های پزشکیتوصیه 

 ی. ها قبل از شروع شیمی درمانبهبود سالمت روان و تقویت سیستم ایمنی آن

  نهایتا  خود را در زندان گذرانده و چهار نفر دیگر  زندگی   بر اساس اطالعات موجود، یکی از این زندانیان سرطانی روزها و ساعات پایانی

 اند. شده و اندکی بعد جان باخته  زاماع در شرایط وخیم به بیمارستان 

 . بحران مصونیت  5

 وظایف حکومت ایران در زمینه انجام تحقیقات    5.1 

  یوجه فه،یوظ ن یا. دهند  انجام قاتیتحق باشند   یرقانونیغ  اعمال  از یناش است ممکن  که یی هامرگ  درباره  هستند موظف ها حکومت 

شکلی موثر و    از حق حیات   صیانتتعهدات مرتبط با  با اجرای این وظیفه،    . دهد یم  ل یتشک  را  اتیح  حق   از  حفاظت  اصل   از  یاساس

در   ایقحق  روشن شدن  منظور  به  ی که. تحقیقاتدشویفراهم م  صدماتمسئولیت پذیری و جبران    زمینه  وگیرند  اجرایی به خود می

د و توسط مقامات مستقل و  نباش   جامعو    موثر، شفاف،  طرف، بیهنگامبهباید    گیرند زندانیان صورت میمورد علل و شرایط مرگ  

 . ند دنکننده ندارند، انجام گردصالح که هیچ ارتباط نهادی با مقام بازداشتذی

آید. تحقیقات و پیگرد قضایی شرطی ضروری برای جلوگیری  شمار میخودی خود نقض حق حیات بهی تحقیق، بهعدم رعایت وظیفه

دانستن حقیقت   صدمات و   جبران موثر  وق مرتبط با حق، تضمین  عدالت  ، استقرارپذیریارتقای مسئولیت  حقوق افراد،   از نقض دوباره 

، فرض  زندانیافراد  جان و زندگی، با توجه به کنترل شدید حکومت بر افراد در زندانحاکمیت قانون هستند. در موارد مرگ ترویج و 

و   موثرطرف، شفاف، بیبایست تحقیقات به موقع، برای ابطال این فرض، حکومت می .ستاین است که مسئولیت با حکومت ا بر کلی

 71گیرند. کننده انجام بازداشتو غیرمرتبط با نهاد صالح ذی، مقامات مستقل از سویجامع انجام دهد و این تحقیقات باید 

 

(، 59)شماره  2012(، محمد مهدی زاله نقشبندیان از سال 71)شماره  2011(، آرش ارکان از سال 55)شماره  2011چی از سال شده را مالحظه کنید: محسن دکمه های این زندانیان فوتپرونده  69

(،  64)شماره  2021(، بهنام محجوبی از سال 75)شماره  2020(، اسماعیل توتازهی از سال 52)شماره  2018صیری از سال (، وحید صیادی ن38)شماره  2013علیرضا کرمی خیرآبادی از سال 

 (. 96)شماره  2020(، شکراهلل جبلی از سال 76)شماره  2021پور از سال (، حسین پاهندی65)شماره  2021ساسان نیک نفس از سال 
عبدالعزیز   (،56)شماره  2011(، حسن ناهید از سال 55)شماره  2011چی از سال (، محسن دگمه 54)شماره  2010شده را مالحظه کنید: البرز قاسمی شال از سال فوتهای این زندانیان پرونده  70

 (.59)شماره  2021( و آقا شاهبخش از سال 58)شماره  2020اسماعیل مستخدم از سال  (،57)شماره  2020ای از سال مره 
 .29، پاراگراف /35CCPR/C/GC، اسناد سازمان ملل 2019سپتامبر  3، ( 6: حق حیات )ماده 36عمومی نظریهته حقوق بشر سازمان، کمی 71
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پروتکل مینه مینهاحتماال    هایملل در مورد بررسی مرگسوتای سازمان  طبق  باید، حداقل،  غیرقانونی )پروتکل  سوتا(، »تحقیقات 

انجام دهد: الف( شناسایی قربانیان؛ ب( بازیابی و حفظ کلیه مدارک اثباتی علت مرگ،    را  های معقول در جهت موارد زیرتمامی گام

دارک این افراد در رابطه با مرگ زندانی و  هویت عامالن و شرایط پیرامون مرگ؛ ج( شناسایی شهود احتمالی و گردآوری شهادات و م 

شرایط مربوط به آن. د( تشخیص علت، نحوه، مکان و زمان مرگ و تمامی شرایط مربوطه و ه( تشخیص افراد دخیل در مرگ و تعیین  

 72. ها در آن امرمسئولیت فردی آن 

 دولت : »است  موثر  قاتیتحق  یاجرا  در  کنندهنییتع  یعنصر  قات،ی تحق  انیجر  در  خانواده  یاعضا  مشارکت  که  داردیم  مقرر  پروتکل  نیا

  قات، یتحق  صداقت  و  یکپارچگی  انداختن  خطر  به  بدون  چند  هر  موثر،  طور  به  تا  سازد  قادر  را[  باختهجان  فرد]  کینزد  بستگان  همه  دیبا

  اعضای...  گردند  مطلع  موقع  به  آن،  مراحل  تمام  در  تحقیقات،  پیشرفت  از  و  ...  باید یافته شده  متوفی  بستگان.  کنند  شرکت  آن  در

اطالعات  یا   تحقیقات  در  مشارکت  ینتیجه   درتنبیه    یا  ارعاب  بدرفتاری،  هرگونه  از  باید   خانواده متوفی    یک  به  مربوط  جستجوی 

  73. «شوند محافظت

 نکار و خودداری از انجام تحقیقات ا 5.2

  های گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل هم در    طور کههمان،  جدی حقوق بشر  نقض  موارد  ریسا  و  قتل  یبرا در ایران    مجازات  از  تیصونم

از انجام هرگونه    رانی ا  مقاماتبه همین خاطر است که    .استشده و ساختاری  ای نهادینهپدیده  74کرده،   تأکید خود بر آن   همواره 

، مرگ زندانیان ناشی از  های موثقگزارش زنند، در حالی که بنابر  میدرباره مرگ زندانیان در کشور سرباز  تحقیقات مستقل و شفاف  

 . ، بوده استهای پزشکیغیرقانونی، از جمله محرومیت عمدی از مراقبت  اقدامات

موارد،  دهد که در بیشترنشان می  2در ضمیمه شماره شده ثبتزندانی   96 شرایط منتهی به مرگ   های موجود دربارهبررسی گزارش 

  یزندان 14 حداقل مورد در حال، نیا بااند. نداشته زندانهای در ای درباره علل و شرایط مربوط به مرگمقامات هیچ اظهار نظر علنی

 ی بشر  حقوق   یهاگروه  یهاگزارش  ،ی متوف  بستگان  با  تماس  در  مایمستق ای  یعموم یهاهیانیب  در  ای   مقامات  شده،   ثبت  هاآن  مرگ  که

  زندانیان و در عوض، مرگ    کرده  بیتکذ  را  هاآن  مرگ  وقوع  در  یپزشک  یهامراقبت   از  تیمحروم  میرمستقیغ   ای   میمستق  نقش  بر  یمبن

یا مصرف بیش از حد مواد مخدر   75(10ای عجوالنه و بدون هیچ گونه تحقیقات مستقل، دقیق و شفاف، معلول بیماری )را به شیوه 

  و   فهرست  را  سپردهجان  انیزندان   به  منتسب  میجرا  ن یعناو  یحکومت   یهارسانه  ای   مقامات   موارد،  ی برخ  در اند.  عنوان نموده  76(4)

 

 .25، پاراگرف 2017سوتا پروتکل(، غیرقانونی )مینه  احتماال پروتکل مینه سوتا سازمان ملل در مورد بررسی مرگ های 72
 .36، پاراگرف 2017سوتا پروتکل(، احتماال غیرقانونی )مینه  پروتکل مینه سوتا سازمان ملل در مورد بررسی مرگ های 73
 . 15، پاراگراف /75/49A/HRC/ ،75/49undocs.org/en/A/HRCملل متحد  ، سند سازمان2022ژانویه  13گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارش،   74
  سال از یزمان  شاهرخ ،(5 شماره) 2013 سال از سانلوا نیافش ،(4 شماره) 2012 سال از رادپور منصور ،(2 شماره) 2011 سال از صابر یهد شده را مراجعه کنید:های زندانیان فوت به پرونده   75

 ،(27 شماره) 2021 سال از یقهرمان  زیپرو ،(21 شماره) 2019 سال از دهی بار مهرداد ،(19 شماره) 2019 سال از پوری بدل عمر ،(52 شماره) 2018 سال از یرینص یادی ص دیوح ،(7 شماره) 2015

  ،2011 ژوئن 14 صابر«، یهد یکالبدشکاف  درباره تهران دادستان نظر» الف، به دیکن  رجوع نیچنهم(. 37 شماره) 2022 سال از نیآبت بکتاش  و( 30 شماره) 2020 سال از زادهیعل  فاطمه

bit.ly/3CUVhYt2013 ژوئن 22 سانلو«،ا نیافش فوت هدربار تهران استان یهازندان  رکلیمد حاتیتوض» ،)ایسنا(  رانیا انیدانشجو یخبرگزار ؛، bit.ly/3wkKjKMفارس، یخبرگزار ؛  

 دسامبر 16 ،درگذشت؟« چگونه و بود که ی رینص یادیص دی وح»  وز،ین مشرق ؛bit.ly/34VFImW ،2015 اکتبر 26 «،یزندان  کی  یعی طب مرگ یبرا هودهیب یخبرساز ست؟ی ک یزمان  شاهرخ»

2018، bit.ly/3Imd9gaستیا فوت علت ییکالبدگشا و  یقانون یپزشک  ناتیمعا طبق /ییرجا دیشه  مارستانیب در یزندان  کی فوت درباره گچساران دادستان حاتیتوض» زان،یم  یخبرگزار ؛ 

، 2020 مارس 29 ،است« بوده یقلب عارضه یزندان کی فوت علت /هیاروم  زندان در زن یزندان 200 اعتصاب بیتکذ» زان،یم یخبرگزار ؛bit.ly /3MW094l ،2019 یجوال 22 ،است« یقلب

bit.ly/3JnxT8l2022 هیژانو 8 ،ن«یآبت بکتاش درگذشت یپ در تهران یهازندان  کل اداره  هی اطالع» ،)ایسنا( رانیا انیدانشجو  یخبرگزار ؛، bit.ly/3N1yhLYران،یا انی دانشجو یخبرگزار ؛ 

 bit.ly/3CTKmyi ،2022 هیژانو 9 ،ن«یآبت  بکتاش یدرمان  روند درباره تهران یدادستان هی اطالع»
  مراجعه( 56 شماره) 2021 سال از نفس کی ن ساسان و( 94 شماره) 2021 سال از یمانینر یمهد  ،(46 شماره) 2021 سال از یمحجوب بهنام ،(13 شماره) 2017 سال از یکمال اکبر یهانمونه  به 76

  انیدانشجو یخبرگزار ؛bit.ly/3imsByd ،2021 هیفور 16 «،یمحجوب بهنام تیمسمو درباره تهران یهازندان  کل اداره حاتی توض» م،ی تسن یخبرگزار: دی نیبب را هات یوبسا نیا نیچن هم. د یکن

 bit.ly/3D0KIDh ،2021 ژوئن 7 نفس«، کی ن ساسان مرگ درباره تهران یهازندان  ه کلادار  هی اطالع» ،)ایسنا(  رانیا

https://www.undocs.org/en/A/HRC/49/75


25 

 

  یعموم  افکار  توجه  و  دهند  ارائه  شده  فوت  انیزندان  از  یرانسانیغ   یریتصو  تا  اندداده  انجام  را  کار  نیا  رسد یم  نظر  به  و  اندکرده  یادآوری

 .کنند منحرف کرده، لیتسه را آن ا ی شده  ها یزندان  نیا مرگ باعث   که یانسان  حقوق  نقض به مربوط اتهامات از را

  152  ماده  طبق.  الزامی کند  افراد در زندان را  مرگشرایط منتهی به    درباره  تحقیقات  انجام  وجود ندارد که  قانونی   هیچ  ایران  در

  سازمان  به  متوفی  جسد  انتقال  از  ربطذی  قضایی   مراجع  همراهی  با  موظفند  صرفا  زندان  نسئوالم  ها، زنداناجرایی سازمان    نامهآئین

 مختصر   عبارات  از  عموما  قانونی  پزشکی  سازمان  77 .کنند  حاصل  اطمینان  شکافی  کالبد  از  پس  مرگ  علت  تعیین  جهت  قانونی  پزشکی

  یحت.  شودمی  ذکر   متوفی   زندانی  فوت  گواهی  یا/و  دفن  جواز  در  متعاقبا  که  کند می  استفاده  مرگ  علت  تشریح  برای  ایکلمه  چند

عموما    را  متوفی   یخانواده  قانونی  پزشکی  78. شودیم   ذکر  نامعلوم«»  یمتوف  انیزندان  یبرا  صادره  فوت  ی هایگواه  درمرگ    علت  ،یگاه 

  اسناد   به  دسترسی  یا  کالبدشکافی   حین  در  حضور  اجازه  شانقانونی  نمایندگان  یا  ها آن  به  یا   کند نمی  مطلع  کالبدشکافی   از  پیش  از

 . دهدنمی را مربوطه

  این  تحقیقات  بود،   مرگ  به  منجر  شرایط  و   علل   از  تریجامع  بررسی  به  موظف  قانون  طبق  ایران  قانونی   پزشکی  سازمان  اگر  حتی

  ها را نیز بر عهده دارد،زندان  سازمان   کنترل  که  قضائیه   قوه  نظر  این سازمان زیر  زیرا  کرد، نمی  برآورده  را   استقالل  الزامات  سازمان

 .  کند می فعالیت

 سلب  مجازات در رابطه با  از  مصونیت  بحران فراگیر  هاینشانه   از  دیگر  یکی  های رخ داده در زندانمرگ  تعداد  مورد  در  شفافیت  عدم

 .است ایران در حق حیات خودسرانه

  ها زندان   وضعیت  به  مربوط  مختلف  موضوعات  مورد  در  ماهانه  گزارشی  ها،زندان  نامهآئین  338  ماده  مطابق  است  موظف  هازندان  سازمان

  وجود  قانونی  هیچ  حال،  این  با  79.کند  ارائه  کشور  کل  دادستان  قضائیه و  قوه  رئیس  به  و  تهیه  شدگانفوت  تعداد  جمله  از  هابازداشتگاه  و

ی وظیفههیچ    همچنین.  این اطالعات کند  دادن  عموم قرار  دسترس  در  و  سازیشفافیت  به  ملزم  را  مقاماتبه طور مشخص    که  ندارد

 هرگونه   و  این تحقیقات نتیجه  ،های در زندانمرگ  درباره  تحقیقاتی  یندهایافر  مرتبط با  اطالعات  بر دوش مقامات نیست که  قانونی  

 . اشتراک بگذارندبه  متوفی زندانیان سوگوار بستگان با را مربوطه مستندات

 قصد و اراده برای ایجاد تغییر  بی  5.3

  شکل  به  مقامات  امتناع  در  تنها  نه  یپزشک  یهامراقبت   از  انیزندان  مرگبار  تیمحروم  یبرا  رانیا  در  مجازات  از  تیمصون  یجار   حرانب

  از و  ان یزندان به  خدمات تیفیک  که  یی هاتیروا ، گرددیم برجسته یحکومت خاص  ی هاتیروا جیترو با  که  قات،یتحق انجام  از مند نظام

 80. کنندیم  شیستا جهان سراسر در ر«ینظیب» ای نمونه«» عنوانبه را رانیا در آنان به شده ارائه یپزشک  یهامراقبت  جمله

مواجه شد، غالمحسین محسنی   در پی مرگ زندانی عقیدتی بهنام محجوبی که با اعتراض عمومی  1399اسفند    5به عنوان مثال، در  

 :ای معاون اول وقت قوه قضائیه و رئیس فعلی این قوه در یک نشست خبری گفتاژه

 

 .152 ماده،  /SDAztA2bit.ly، 1400اردیبهشت  28اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ها و  نامه اجرایی سازمان زندان  آیین  77
 ( مراجعه کنید. 94)شماره  2021( و مهدی نریمانی از سال 27)شماره  2020های پرویز قهرمانی از سال برای نمونه، به پرونده  78
 (. 1، بند پ )338 ماده ،/SDAztA2bit.ly ،2021 یم 10 کشور، یت یترب و ین ی تام اقدامات و ها زندان  سازمان ییاجرا نامه ن ییآ 79
 /HIzvrL3bit.ly ،2022 هیژانو 11 است«، کشورها گرید از فراتر رانیا یهازندان  یرفاه خدمات : هیی قضا قوه معاون» مهر، یخبرگزار 80

https://bit.ly/2SDAztA
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  نسبت   ما  ان یزندان   و   دارد   را   خود   خاص   ی ها ت ی محدود   »زندان 

  و   است   بهتر   شان ت ی وضع   مختلف   جهات  از   ا یدن   انی زندان   به

  کرونا   با   رابطه   در   مخصوصا   بهداشت   و   درمان   ی برا   که   ی ا نه ی هز 

  با   رابطه   در   ن ی چن هم .  است   توجه   قابل   و   باال   ار ی بس   شود ی م

  چ ی ه   و   است   ر ی نظ ی ب  ما  تی وضع   شود ی م  ان یزندان   به   که   یارفاقات 

 81.« ردی گ ی نم   صورت   ارفاق   ران ی ا   اندازه   به   کجا 

 

 .ی زندان چیستویژه «های خاصمحدودیت»این مقام ارشد قضایی روشن نکرد منظورش از 

شاعری که به ناحق در و    ، نویسنده82(بکتاش آبتینمهدی کاظمی )معروف به  و در پی مرگ    1400دی ماه    81نحوی مشابه، در  به  

  رسدبه نظر می  83حقوق بشر  ستادو دبیر    یالمللمور بین ابرد، کاظم غریب آبادی، معاون قوه قضائیه در  به سر می  حبسزندان اوین در  

 ای گفت:از زندان اوین بازدید کرد و متعاقبا در یک مصاحبه رسانه با هدفی تبلیغاتی

   

خدمات ارائه شده ما به مددجویان را    »بعید است دیگر کشورها واقعا 

همچنین امکانات رفاهی    . .. مدل زندانبانی ما انسانی است د. ارائه دهن 

زندان  در  می حاضر  کشورها  دیگر  از  فراتر  را  ضمن  ها  اینکه  دانم، 

برنمی هیچ  پذیریم که  تابد و نمی کس برخورد نامناسب با زندانی را 

   84« .حقوق آنان مورد تضییع قرار گیرد 

 

 

خواهند را طبق  آبادی سپس ادامه داد: »زندانیان پیش ما امانت هستند و باید خدمات الزم خصوصا آنچه خودشان می کاظم غریب 

 « .ها، با ایجاد برخی حواشی نادرست بازهم متهم شویمتوجه در زندانهمه خدمات قابل مقررات ارائه داد. حیف است با این

  وی  است، روشن نکرد، اما متن اظهارات   ایجاد آنرا از »حواشی نادرست« و این که چه کسی مسبب    شاین مقام ارشد قضایی منظور

جان سپردن بکتاش آبتین هم در ایران و هم در سطح جهان    ای اشاره دارد که در پیحکایت از آن دارد که او به اعتراضات عمومی

 . به راه افتاد

 

 /8pBXjr3bit.ly ،2021 هیفور 23 «،ی محجوب  بهنام فوت رامونیپ یحواش و اشخانواده  مورد در شده مطرح عاتیشا به یااژه ی محسن واکنش» ن،یآنال یهمشهر 81
 . دیکن  مراجعه 2ضمیمه شماره  37 ردیف در( یکاظم  یمهدنام قانونی ) نیآبت بکتاش به پرونده شتریب اطالعات یبرا 82
 کند. زیر نظر قوه قضائیه عمل می  که ستاد حقوق بشر یک نهاد حکومتی است 83
 /HIzvrL3bit.ly ،2022 هیژانو 11 است«، کشورها گرید از فراتر رانیا یهازندان  یرفاه خدمات : هئی قضا قوه معاون» مهر، یخبرگزار 84
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شده  محمدی، وضعیت خدمات ارائهمحمدمهدی حاج  های ایران،  سازمان زندان  وقت  ، رئیس1399شهریور   25ای دیگر، در  در نمونه 

تهامات مبنی بر نقض حقوق بشر و ا  نظیر« توصیف کردها را در سراسر جهان »بی  ایران برای تامین رفاه و امنیت آن  به زندانیان در

   85.« دارند  هاای برای القای فضای منفی از زندانتالش گسترده» ی وی« نسبت داد که به گفتهرا به »دشمنان نظام و انقالب

 

  یهاگزارش   هاظهارات رسمی هستند کغالبا با    رانیا  یهازندان  در  یپزشک  یهامراقبت  تیفیک  حکومتی در ستایش از   ی هات یروا

 مثال،  عنوان  به  86. خوانندیم  «یساختگ»  را  هاگزارش  نیا  و  داده  نسبت  یاسالم  یجمهور  نظام  دشمنان« »  به  را  بشر  حقوق   نقض

ارسال    1400    بهمن  4  در  متحد  ملل   سازمان  هژیو  کارشناسان  از سوی  ای کهمکاتبه  به  پاسخدر    1400  اسفند  18  در  رانیا  حکومت

 :داشت اظهار 87د، شده بو

  ی ها رسانه  یبرخ  اساسی ب و رمستندی غ  جعل  از ی ناش  "دولتی حین بازداشت در  مرگ"  رمز  نام از   استفاده  با ر ی اخ  ی ا رسانه  جنجالِ » 

  ی بدرفتار  شکنجه،  لی دل  به تحت بازداشت   ان ی زندان  مرگ   بر  یمبن  ییادعاها . است  ران ی ا  یاسالم  ی جمهور  معاند  ی ها دولت   به  وابسته 

  ی برا   است   ی ا بهانه   و   ران ی ا   ی اسالم  ی جمهور   ه ی عل   ی ا رسانه   ی اهو ی ه   و  ی غات ی تبل   ن ی کمپ   از   ی ناش   ، یپزشک   ی ها مراقبت   از   ت ی محروم   ا ی

  شکنجه   و   ترور   اردوگاه   ها ده   و  ب ی ابوغر   زندان   گوانتانامو،   اردوگاه  در   موجود   انکار   رقابل ی غ   ی ها ت ی واقع   از   ی جهان  جامعه   اذهان   انحراف 

  88ش.« متحدان  و  متحده  االت یا   به   متعلق   بدنام 

  یهازندان  در  ی کاف  ی درمان  یهامراقبت  به  یدسترس  از  تیمحروم  مورد  در  ژهیو  به   شده   مطرح  ی هاینگران   به  پاسخ  در  جوابیه رسمی  نیا

  و   اتهامات  تیماه  از  نظر  صرف ، انمحکوم»  شد  یمدع  و کرد  رد  را  ها«زندان  در  یبهداشت  یهایینارسا  وجود  بر یمبن  ی هاادعا»  ران،یا

 مسئول   مقام  نیا.«  هستند  برخوردار  ی درمان  امکانات  به  یدسترس  از  یروزشبانه  صورت  به  و   عیسر  ،ی مانع   چیه  بدون  ها،آن  یبنددسته 

 

 /9KfmyY3bit.ly ،2020 سپتامبر 15 است«، رینظکم  ایدن در ما  یزندانبان خدمات: هازندان  سازمان سیرئ» وز،ین شرق م 85
 کانون نیاو بازداشتگاه ژهیبو تهران یها زندان طیمح » رنا،یا یخبرگزار ؛/qiWdRh3bit.ly ،2022 مارس 15 کنند«،ی م  یینما اهیس ما یهازندان  وضع درباره نیمعاند»  سنا،یا یخبرگزار 86

 bit.ly/3tloUio ،2021 سپتامبر 15 ن«،یاو در وزهر 2 حضور از خبرنگار کی تیروا است؛  زندان نجایا » فارس، یخبرگزار ؛bit.ly/3tleqQ6 ،2022 هیفور 8 است«، دشمن یفضاساز
  یهااعدام  مورد در ملل سازمان ژهیو گزارشگر ،ملل سازمان یقهر هایی دسازیناپد  کارگروه ،ملل  سازمان خودسرانه یهابازداشت  کارگروه ،رانیامورد  در ملل سازمان بشر حقوق ژهیو گزارشگر 87

  ای یرانسان یغ ظالمانه، یهامجازات ای هایرفتاربد ریسا  و شکنجه مورد در ملل سازمان ژهی و گزارشگر ،وکال  و قضات استقالل مورد در ملل سازمان ژهیو گزارشگر ،خودسرانه و شتابزده ،یی قضاافر

 ،2022 هیژانو AL IRN 36/2021، 24 هناسشبا  انحکومت ایربا  ملل سازمان مکاتبه ،یل یترذ

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26927 
  ،2022 مارس 2021/36AL IRN ، 9 با شناسه ملل سازمان مکاتبه به هیجواب  ران،یا یاسالم یجمهور 88

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadFile?gId=36846 

   

  ی منف   ی فضا   ی القا   ی برا   ی ا گسترده   تالش  انقالب   و  نظام   دشمنان » 

  ی خوب   به   ها زندان   در   ز ی ن   کرونا   بحران   ی حت ...   اما   دارند   ها زندان   از 

زندان ..  . شد   ت ی ر ی مد  حقوق  دستاوردهای  رعایت  زمینه  در  ها 

شهروندی و ارائه خدمات مختلف به زندانیان را باید به نحو شایسته  

  « .های رسانه به جهانیان عرضه کنیمو استفاده از ظرفیت 
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  روز شبانه  از  ساعت  هر  در  شودمی  را  هاآن  زندان،  در  مارانیب  معالجه  یبرا  یتخصص  امکانات   و  زاتیتجه   بودن  ی ناکاف  صورت  در»  افزود

رجوع   باال  در  4.1  بخشبه  )  کرد  استناد  هازندان  ه اجرایی سازماننامنییآ  137  ماده  به  رابطه  نیا  در و    «اعزام کرد  رونیب  به  زندان  از

 . (کنید

 هاآزار و اذیت خانواده 5.4

ی افرادی که جان خود  دهد که اعضای خانوادهالملل نشان میعفو بین  از سوی  حقوق بشررصد کردن وضعیت  ها مستندسازی و  الس

به طور معمول در  شوند  نیروهای امنیتی به صورت غیرقانونی کشته می  از سوییا    دهند در شرایط مشکوک از دست میدر زندان  را  

ویژه زمانی که علنا ادعاهای مقامات در مورد  گیرند، بهقرار میمعرض اشکال مختلف آزار و اذیت و ارعاب مأموران اطالعاتی و امنیتی 

های داغدیده اقدام  وکالیی که به نمایندگی از خانواده  89. کنندمی  دادخواهیکشند یا  شان را به چالش میشرایط منجر به مرگ عزیزان

  که  دهند یم نشان نیهمچن  مستندات 90اند. گشته و زندان مواجه  و یا حتی با آزار و اذیت   کنند نیز تهدید به پیگیری قانونی شدهمی

  رندیبپذ ای   و   کنند نظر  صرف  تی شکا  یبرا  خود  حق  از  شانزان یعز کریپ   افت یدر  قبال  در  کهن یا  یبرا هاخانواده  به مقامات  فشار   اعمال

  یقانون  یپزشک  ینهادها  یسو  از   مستقل  ی کالبدشکاف  درخواست.  دارد  ی طوالن  سابقه   شود،   انجام  سرعت  به   شانزان یعز  دفن   که

 .ستین  ریپذامکان هاخانواده یبرا  عموما زین رانیا یقانون  یپزشک یدولت  سازمان از مستقل یردولتیغ 

شده  اشاره  زندانی متوفی    گوناگون بدرفتاری با اعضای خانواده  واع، به ان برای این تحقیقشده  های بررسیگزارش از  در چندین مورد  

 91.الملل مطابقت داردهای طوالنی مدت عفو بین، امری که با یافتهاست

 هاگیری و توصیهنتیجه. 6
های  سلب عمدی و غیرقانونی مراقبت  های موثق مبنی بررغم گزارشکه علی  های ایرانندر زندا  مشکوک  یهامرگ  ی دهندهتعداد تکان

 .زندانیان است منیتمقامات ایران به جان و ااعتنایی  بیدهنده اند، نشانو مجازات باقی مانده پزشکی، بدون رسیدگی 

 سئوالن م، به  داردحاکم    ریشه در ساختارهای که    ،ز مجازاتا  ناقضان حقوق بشر  مصونیتالملل بر این باور است که بحران  عفو بین

های پزشکی  مراقبت  بهزندانیان بیمار    ممانعت از دسترسیاز طریق    دائما   تا   استاجازه داده    یراندادستانی در ا  مقاماتو    هازندان

 ی عمد  یتوجهیب  به  مظنون  مقامات  که  یزمان   تا  دهدیم  هشدار  المللنیب  عفودهنده حق حیات ادامه دهند.  حیاتی، به نقض تکان

 

 ،2018 مارس 13 ،( 2018/8049/13MDE: شناسه) هستند«، عدالت و قتی حق خواهان آنها د؛یکن  متوقف را زندان در  جانباختگان خانواده تیاذ و آزار» الملل،نیب عفو 89

amnesty.org/en/documents/mde13/8049/2018/faالملل،ن یب عفو ؛ ‘They shot our children’: Killings of minors in Iran’s November 2019 protests 

  دادگاه»  شاهدان تیاذ  و ارآز  با مقامات»  الملل،ن یب عفو ؛amnesty.org/en/documents/mde13/1894/2020/en ،2020 مارس  4  ،( MDE 13/1894/2020: شناسه)

 ،2022 لیآپر 7 ،(MDE 13/5441/2022:  شناسه) اند«،کرده  نقض را شکنجه مطلق تیممنوع اصل آبان«،  یمردم یالملل نیب

amnesty.org/en/documents/mde13/5441/2022/fa 
،  2018پتامبر س rights activists signal intensifying crackdown on civil societyIran: Arrests of lawyers and women’s “، 3”الملل، عفو بین 90

amnesty.org/en/latest/news/2018/09/iran-arrests-of-lawyers-and-womens-rights-activists-signal-intensifying-crackdown-on-civil-society  
،  2019 وئنژ Iran: Sentencing of human rights lawyer to 30 years in prison and 111 lashes ‘a shocking injustice’”، 3“الملل، عفو بین  ؛

amnesty.org/en/latest/news/2019/06/iran-sentencing-of-human-rights-lawyer-to-30-years-in-prison-and-111-lashes-a-shocking-
injustice 

 . (28 شماره) 2015 سال از یبراهو یربان غالم و( 27 شماره) 2021 سال از یقهرمان زیپرو هپروند به دیکن  نگاه مثال یبرا 91

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/iran-arrests-of-lawyers-and-womens-rights-activists-signal-intensifying-crackdown-on-civil-society/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/iran-sentencing-of-human-rights-lawyer-to-30-years-in-prison-and-111-lashes-a-shocking-injustice/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/iran-sentencing-of-human-rights-lawyer-to-30-years-in-prison-and-111-lashes-a-shocking-injustice/


29 

 

 محاکمه  مرتبط  قبول  قابل   شواهد  وجود  صورت  در  و  رندینگ  قرار  ییبازجو  تحت  ان یزندان  یپزشک  یازهاین  به  نسبت  مرگ،   به  منجر

 . بود خواهد نیسنگ همچنان رانیا ماریب انیزندان سر بر مرگ  یهیسا نشوند،

قطعنامه در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  ساالنهمجمع  سالهای  از  ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت  درباره  بارها  2012  میالدی  اش   ،

های ایران مطرح کرده و درباره »خطر متعاقب  های پزشکی کافی« در زنداندسترسی به درمان  ممانعت ازخود را در مورد »  هاینگرانی

معتبر و مستقل    ینظارت نهادهای»و  « به این رویه پایان دهند»مقامات درخواست کرده است مرگ و میر زندانیان« هشدار داده، و از 

 92«. تشکیل دهندفتاری مبنی بر بدربرای بررسی شکایات 

ی محرومیت زندانیان از دسترسی به  رحمانهبی  رویهالمللی مکرر، مقامات ایران از خاتمه دادن به  های بینرغم این درخواست علی

 . اندمتوسل شده اظهارات خودستایانهو   های کلیانکارو در عوض، به  سرباز زدههای پزشکی کافی مراقبت

  و  مرگبار  سرکوب  از  پس   ژهیوبه  ،93رانیا  در  ناقضان حقوق بشر  تیمصون  بحران  شدن  ترقیعم  و  بشر  حقوق   دی شد  نقض  به  توجه  با

  یهای ریدستگ  قتل،  از  یموج  که  ،1398  آبان  یسراسر  اعتراضات  انیجر  در  مرگبار  یهاسالح  از  یرقانونیغ   و  یعمد  یاستفاده

  سازوکار  ک ی  جاد یا  یجد  ضرورت  بر   گربارید  المللنیب  عفو   94داشت،  دنبال  به  را  یقهر یهایدسازی ناپد  و   شکنجه  گسترده،  خودسرانه

  گرفتن  از  یریجلوگ  و  مجازات  از  تیمصون  یرهیزنج  شکستندرهم  یبرا  متحد   ملل   سازمان  بشر  حقوق   یشورا  یسو  از  یالمللنیب

 . کندیم تأکید  شتریب یهاجان

 ها به مقامات ایران توصیه  6.1

 های پزشکی کافی مراقبتموقع به سترسی بهد

 

 ملل سازمان سند، 2012سامبر  د 20مصوب ، nSituation of human rights in the Islamic Republic of Ira 182/67 قطعنامه ملل،  سازمان یعموم مجمع 92

A/RES/67/182، بند، 2 پاراگراف (n؛) 68/184 قطعنامه ملل، سازمان یعموم مجمع Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran ، دسامبر   18ب مصو

 Situation of human rights in the Islamic Republic of،69/190 قطعنامه ملل، سازمان یعموم مجمع ؛(m)  بند ،5 پاراگراف ،A/RES/68/184 ملل سازمان سند، 2013

Iran،  ملل سازمان سند، 2014دسامبر  18مصوب A/RES/69/190، بند ،5 پاراگراف  (m)70/173 قطعنامه ملل، سازمان یعموم مجمع  ؛ Situation of human rights in the 

Islamic Republic of Iran،  ملل سازمان سند، 2015دسامبر  17مصوب A/RES/70/173، 71/204 قطعنامه ملل، سازمان یعموم مجمع ؛10 پاراگراف Situation of human 

rights in the Islamic Republic of Iran،  ملل سازمان ند، س2016دسامبر  19مصوب A/RES/71/204، 72/189 قطعنامه ملل، سازمان ی عموم  مجمع ؛12 پاراگراف 

Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran،  ملل سازمان سند، 2017دسامبر  19مصوب A/RES/72/189، ملل، سازمان یعموم  مجمع ؛12 پاراگراف  

 مجموع ؛14 پاراگراف ،A/RES/73/181 ملل سازمان سند، 2018دسامبر  17مصوب  ، Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran 73/181قطعنامه

 ،A/RES/74/167 ملل سازمان سند  ،2019ر بم دسا 18مصوب   ،Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran 74/167 قطعنامه ملل، سازمان یعموم

  ملل سازمان سند، 2020دسامبر  28مصوب  ،Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran75/191  قطعنامه ملل، سازمان یعموم  مجمع ؛15 پاراگراف

A/RES/75/191،  76/178 قطعنامه ملل، سازمان ی عموم  مجمع ؛18 اراگرافپ Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran،  2021سامبر د 16مصوب ،

 .19  پاراگراف ،A/RES/76/178 ملل سازمان سند
 ،2021 جون 19، ( 2021/4314/13MDE  شناسه) ران«یا در تیمصون  بحران از عی فج ینمود ،یس یرئ  میابراه یجمهور استیر» الملل،نیب عفو 93

amnesty.org/en/documents/mde13/4314/2021/fa 
 ،2020 سپتامبر 2 ،( 2020/2891/13MDE شناسه) رانیا در 98 آبان اعتراضات یپ در  شکنجه و یدسازیناپد گسترده، یهای ریدستگ: تیانسان رانگرانیو الملل،نیب عفو 94

amnesty.org/en/documents/mde13/2891/2020/faشناسه) ،«1398 آبان اعتراضات شده ییشناسا  شدگان کشته از نفر 324 مشخصات» الملل،ن یب عفو ؛MDE 

-https://iran، ا دصبی  کشتارخاموش،  اینترنتالملل، عفو بین ، amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/fa،2021ر بنوام 16 ،(13/2308/2020

shutdown.amnesty.org/fa/fa_homepage / 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2308/2020/en/
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  یا/و  هستند  بحرانی  شرایط  در  که  زندانیانی  نیازهای   رفع  برای  ایران  هایزندان  در  موجود  پزشکی  خدمات  کهاذعان به این •

الزام   عمل   و   قانون  در  که  ضرورت دارد  درنتیجه  و  است  ناکافی  و  محدود   بسیار  ، دارند  تخصصی  پزشکی  هایدرمان  به  نیاز

  ،شوندمواجه می  پزشکی  یهافوریتبا    که  زندانیانی  درازمدت،  اساسی  اصالحات  بر  مبنی  شواهدی  تا زمان وجود  شود که

  تشخیص   که طبق  زندانیانی  و  شوند  اعزام  زندان  از  خارج  درمانی  مراکز  به  اضطراری  هایمراقبت  برای دریافت  بالفاصله

 تاخیر  بدون  باشد، سالمتی جدی گر مشکالتنشان است ممکن آنچه از هایینشانه و  عالئم یا دارند جدی پزشکان بیماری

  معاینات  دارو،  شامل  مناسب  درمان  تشخیصی،  و  غربالگری  هایآزمایش  جمله  از  پزشکی،  های  مراقبت  برای  مورد،  بی

 شوند؛ اعزام زندان از خارج درمانی مراکز عمل به از پس  هایمراقبت  و منظم ایدوره

مقررات  قوانین  اصالح • ماده  جمله  از  ایران  و  حصول    منظور  به  هازندان  اجرایی سازمان  نامهآیین  137  ماده  و   8  بند ح 

 طور   به  زندان  از  خارج  درمانی  مراکز  به  اعزام  و  زندانیان  درمان و معالجه  به  مربوط  پزشکی  تصمیمات  این که  از  اطمینان

  یاطالعات  و  یتیامن  ینهادها   و  زندان  مسئوالن  از سویاین تصمیمات    و  شودمی  اتخاذ  پزشکی  متخصصان  از سوی  مستقل

 ؛ دنریگیم قرار حفاظت و احترام مورد یی قضا مقامات ریسا  و  یدادستان  مقامات یسو از و شده اجرا

  139  ماده   اصالح   با  جمله  از  ، هاهای زنداندر بهداری  شدید   مهارتی  های شکاف  و   کمبود کادر درمانی   به  فوری  رسیدگی •

  مندی زندانیاناز بهره  منظور حصول اطمینانبه  الزم،  منابع  سایر  و  مالی  منابع  تخصیص  و   هازندان   اجرایی سازمان  نامهآیین

سطح   در  موجود  درمانی  خدمات  با  همتراز  هرگونه تبعیض،  بدون  و  رایگان  کافی،  روانی  و  جسمی  هایمراقبت  ها اززندان  در

 جامعه؛  عمومی

امر • این  از  اطمینان   ارائه   درمانی   کامل   استقالل  با   و   شرایط  واجد  پزشکی  کارکنان  از سویخدمات درمانی    که  حصول 

  اخالق   و   موازین  از  زندانیان،   معالجه  برای  هاسازمان زندان  های مورد مراجعهبیمارستان  و  هازندان  در  کادر درمان   و  دنشومی

 . کنندمی پیروی زندانیان با   تعامل و  درمان در پزشکی

 محاکمهو  قتحقی

  انجام  کردن  یالزام  منظور به  ازین  مورد  یقانون  ریتداب  گری د  اتخاذ  و   هازندان  سازمان  ییاجرا  ینامهنییآ  152  یماده  اصالح •

  مرگ  به  یمنته  طیشرا  و   علل  مورد  در  صالحیذ  و  مستقل  نهاد  کی  از سوی  موثر  و  شفاف   طرفانه،یب  ،جامع  قاتیتحق
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  نیمواز  ریسا  و   یرقانونیغ   احتماال  یهامرگ  یبررس  درباره  متحد   ملل  سازمان  یسوتانه یم  پروتکل  الزامات  با  مطابق  ،انیزندان

 ی؛المللنیب

  افعال  دنهست  متهم  که  یافراد  یهمحاکم  و  ردیگیپ   مرتبط،  قبول  قابل  شواهد  وجود  صورت  در  وتحقیقات کیفری  نجام  ا •

  یاری  ،اندکرده  اجرا  ،اندهختیبرانگ  ،اندهداد  دستور  ،بوده  موثر  آن  وقوع  در  ای   شده  یزندان  مرگ  وجبم  که  را  یرقانونیغ 

  د یبا  ای  دانستندیم  که  یمافوقمقامات    محاکمه  و  ردی گیپ   نیهمچن  و  اندکرده  لیتسه  یگرید  نحو  هر  به  ای   و  اندرسانده

  حد   در  الزم  و  معقول  اقدامات  تمام   اما  هستند  یجرم  ارتکاب  شرف  در ای  ارتکاب  حال  در  شانردستیز  افراد  که  دانستندیم

رعایت موازین دادرسی منصفانه و بدون توسل    باها باید  ؛ محاکمهنددندا  انجام  جرم  مجازات  و  یریشگیپ   یبرا   را  خود  توان

 ؛ به مجازات اعدام صورت گیرند

پس از محکومیت افرادی که در حین بازداشت پیش از محاکمه یا  تمام  های مربوط به تعداد، هویت و سن  انتشار منظم داده •

 ها. اند، و تاریخ، مکان، علل و شرایط مرگ آنکردهو در دوران حبس در زندان فوت 

 بازرسی

 ی تمام  از  یالمللنیب   و  یمل  مستقل  متخصص  ینهادها  از سویاجازه بازرسی منظم، اعالم نشده، مستقل و بدون محدودیت   •

 ؛ باشند   یزندان است ممکن  ای هستند یزندان نآ در افراد که یمراکز

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر   یسازوکارهای ویژهاز سوی  های بازدید  و پذیرش درخواست   دعوت •

باالترین استانداردهای  ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه در مورد حق همه افراد برای برخورداری از  

های ظالمانه،  قابل دسترس در حوزه سالمت جسمی و روانی، گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات 

گروه سازمان ملل در مورد  کار، شتابزده یا خودسرانه و  ضاییهای فراق، گزارشگر ویژه در مورد اعدامرذیلی تغیرانسانی یا  

های  قربانیان و خانواده  و دیدار با   ها گاهبازداشتها و  ه، و صدور اجازه دسترسی نامحدود به زندانخودسران  هایبازداشت

ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، ضمن تضمین این که هیچ فردی به دلیل برقراری ارتباط با سازوکارهای  آن 

 گردد. یرو نمجویانه روبهحقوق بشری سازمان ملل با حرکات انتقام
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 به شورای حقوق بشر  توصیه   6.2

  ترینجدی  مورد  در  شواهد و مدارک   نگهداری  و  تحلیل  و  تجزیه  گردآوری،  برای  پاسخگویی  و   اتیتحقیق  یک سازوکار  یجادا •

 . آینده در  عادالنه کیفری هایمحاکمه  تسهیل منظور به ایران در ارتکاب یافته المللیجرائم بین

 

و مشخصات    در زندانمرگ  مورد    ۹6  نمایی از     -   1  شماره  ضمیمه   .  7

 سپرده جانزندانیان 

 ی در زندان هامرگ  و ساالنه ییایجغراف گستره 7.1

  جان یآذربا ،  ی شرق  جانیآذربا ،الم یا صفهان،ا ،البرز)استان کشور    18زندان در    30شامل  زندانی    96مرگ  رو در مورد  زارش پیشگ

  و   هیلویکهگ ،کرمانشاه  ،کرمان ،کردستان ،قم ،بلوچستان  و  ستانی س ،خوزستان ،یرضو  خراسان ،یجنوب  خراسان ،تهران ،یغرب

ایران که زیر نظر قوه قضائیه  های  سازمان زندان  از سویهمگی    مدنظر  های زندان  95شود. می  (هرمزگان  و  مازندران ،لرستان ،راحمدیبو

  12و    15،  16،  28استان آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و البرز به ترتیب با  شوند. چهار  کند، اداره میفعالیت می

 . اندهای ثبت شده را به خود اختصاص دادهمرگ بیشتر،  سپردهزندانی جان

آذربایجان غربی با  ارومیه در استان    مرکزیزندان  های ثبت شده،  مرگاز نظر تعداد    بدترین زندان کشور بر اساس اطالعات موجود،  

ها قرار  در رتبه بعدی بدترین زندانثبت شده    مرگ 13بلوچستان با زاهدان در استان سیستان و  مرکزی است. زندانمرگ مورد  22

 .دارد

 

  سلماس زندان و  (1) ماکو زندان ،( 1) مهاباد زندان ،( 3) اندوآبی م زندان ،(22) هی اروم زندان اند: ده محبوس بو  هازندان این  در کی تفک به شده ثبت 2در ضمیمه شماره  هان زندانی که مرگ آ  96 95

  زندان و( 13) زاهدان زندان تهران؛ استان در( 1) نیخور زندان و(  2) ک(چ)معروف به قر یشهرر  زندان ،(4) بزرگ تهران یمرکز ندامتگاه و( 9) نیاو زندان ،( 1) ؛ی غرب جانی آذربااستان  در (1)

  یسار زندان و( 1) کال یمت زندان ،(1) آمل  زندان کردستان؛ استان در(  4) سنندج زندان البرز؛ استان در( 2) قزلحصار زندان و( 10) شهر ییرجا  زندان بلوچستان؛ و ستانیس  استان در( 2) سراوان

  استان در( 2) لونیپارس  زندان ؛یشرق  جانیآذربا  استان در( 2) زیتبر زندان خوزستان؛ استان در( 1) داریسپ  زندان و(  2) بانیش زندان الم؛ی ا استان در  (3) المیا زندان مازندران؛ استان در( 1)

  زندان کرمان؛ استان در( 1) بم زندان کرمانشاه؛ استان در( 1) غرب آباد اسالم زندان اصفهان؛ استان  در( 1) اصفهان زندان هرمزگان؛ استان در( 1)  نابی م زندان ;قم  استان در(  1) قم زندان لرستان؛

 . راحمدیبو و هیلویکهگ  استان در( 1) گچساران زندان و  ؛یجنوب خراسانستان ا در( 1) فردوس زندان ؛یرضو خراسان استان( 1) آباد لیوک
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د ورم  الملل در مورد شرایط وخیم دو زندانمدافعان حقوق بشر و زندانیان سابق به عفو بین  دارسابقه  هایها با اظهار نگرانیاین یافته

  ی هاتیاقل  ازاکثریت زندانیان زندان ارومیه    96هستند، مطابقت دارد. ستمدیده  های  که عمدتا محل نگهداری افراد متعلق به اقلیت  اشاره،

 هستند.  بلوچ محروم اقلیت متعلق به زندان زاهدانتعداد کثیری از زندانیان و د  انتشکیل شده   جانیآذربا  ترک  و  کرد

از    .های کشور تا حد زیادی از دید عموم پنهان مانده استنقض حقوق بشر در بسیاری از زندان  ابعاد  الملل معتقد است کهبینعفو  

های  تحلیل  انجامهایی جدی برای  ها در مقایسه با سایرین، محدودیتدسترسی بیشتر به اطالعات در مورد برخی از زنداناین رو،  

 د.  کن ای موثر ایجاد میمقایسه

 : دهدنشان می را به تفکیک استان سپرده شناسایی شدهزندانیان جان تعدادجدول زیر 

 

96
  ،2022 هیفور 22 کرونا«، به زن یزندان هاده یابتال و زندان زنان بند در کرونی ام وعیش  ه؛یاروم » کردستان، بشر حقوق شبکه ،به دی کن نگاه مثال یبرا 

kurdistanhumanrights.org/fa/?p=1772722 ان«،ی زندان تیوضع به یپزشک یدگیرس  عدم به اعتراض در یمذهب و یاس یس یزندان 43  اعتصاب ه؛یاروم » کردستان، بشر حقوق شبکه ؛ 

کمپین فعالین بلوچ،  ؛ bit.ly/3Kqexjp ،202 یجوال 8 ه«،یاروم  زندان تیوضع  از جامع  یگزارش کرونا؛ بحران» هرانا، ؛kurdistanhumanrights.org/fa/?p=16695 ،2021 سپتامبر

جوالی   11«، به آب محروند  زندانیان زندان مرکزی زاهدان از دسترسی کافی، »ANF News؛ bit.ly/3prd9Vh، 2021جوالی  10«، گزارشی از آخرین وضعیت زندان زاهدان در شرایط کرونا»

2017 ،bit.ly/3hriBDl« ،2«، 2020 تابستان یل یتکم  گزارش ست،ی ن  یکاف انیزندان  از حفاظت یبرا رانیا تالش ها،زندان  در 19 دی کوو از ترس؛ اطلس زندانیان ایران، بنیاد عبدالرحمان برومند  

  یکاف انیزندان  از حفاظت یبرا رانیا تالش ها،زندان  در 19 دیکوو از ترس؛ بنیاد عبدالرحمان برومند، »iranrights.org/fa/library/document/3764، 23-22، پاراگراف 2020سپتامبر 

 iranrights.org/fa/library/document/3720، 16-13های ، پاراگراف 2020آوریل  21«، 2020 لیروآ  ست،ین

 

سپرده شناسایی شده تعداد زندانیان جان   استان  

غربی  آذربایجان 28  

 تهران  16

بلوچستان   و  سیستان 15  

 البرز  12

 کردستان  4

 مازندران  3

 ایالم  3

 خوزستان  3

شرقی  آذربایجان 2  

 لرستان  2

 قم 1

 هرمزگان 1

 اصفهان  1

https://bit.ly/3prd9Vh
https://bit.ly/3hriBDl
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(  1395  ماه   ید)  2017ژانویه    از  ی عنی  گذشته،  سال  پنج  یط (  زندانی  65)  هاآن  اتفاق   به  بیقر  تی اکثر  مرگ،   شده ثبت  مورد   96  از

 ی جه ی درنت  جمله  از  ر،یاخ  یهاسال  در  اطالعات  به  شتریب  یدسترس  از  حاصل  آمار  نیا  است  ممکن  هرچند.  است  دادهبه بعد روی  

  در   سالمت  و  اتیح  حق  یجد  نقض  که  نیا  از  دیآیم  شمار  به  دهنده   هشدار  یانشانه  همچنان  اما   باشد،  ،نیآنال  ارتباطات  شیافزا

  مصونیت ناقضان حقوق زندانیان  بر   ی مبن  حاکم   جو  اثر  در   و  وقفه در جریان استبی  همچنان  و   نکرده  فروکش  رانیا  یهازندان   سراسر

 .شودیم لیتسه مجازات از

 

 کرمانشاه  1

 کرمان  1

رضوی   خراسان 1  

جنوبی   خراسان 1  

بویراحمد   و  کهگیلویه 1  
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   یسنترکیب  7.2

  افراد  اطالعات،  ن یا  اساس  بر.  بود  دسترس  در   هاآن  یبیتقر  ا ی  قیدق  سن  به  مربوط  اطالعات  شده،ثبت  زندانی  96  از  نفر  59  مورد  رد

سنین   در( درصد 10) نفر 6 ،درصد(  2) سالگی 19 سن در نفر ک ی که  یصورت به دهند یم لیتشک را گانسپردجان درصد 39 جوان

 ل یتشک  را  گانسپردجان  صددر  44  انسالیم  افراد  اند؛داشته   قرار(  درصد   27)سال    39تا    30در سنین بین    نفر  16  سال،  29تا    20بین  

  سال   59تا    50سنین بین    در(  درصد  19)  نفر  11  و سال    49تا    40سنین بین    در (  درصد  25)  نفر  15  که  صورت  نیا  به  دهند،یم

 .اندبوده

  مسن  افراد.  دهند یم  لیتشک  راگان  سپردجان  درصد  83  ،انسالیم  و  جوان  افراد  معلوم،  سن  اساس  بر  که  معناست  بدان  نیا

  3) نفر  دو و تنها سال 69تا   60سنین بین در ( درصد  12) نفر هفت  که ینحو به  هستند گانسپردجان از درصد 17 یدهندهل یتشک

 . اند بوده سال  89تا  80درصد( در سنین بین 2سال و یک نفر ) 79تا  70سنین بین  در (درصد

  اساس  بر  اما   کند،   دایپ   ایران  ان یزندان  تیجمع  یسن  ی پراکندگ  مورد  در  یقیدق  یشده  روزبه  اطالعات  ه استنتوانست   المللنیب  عفو

اخبار    اساس   بر  97. داشتند  سن  سال  40  ریز  رانیا  ان یزندان  از  درصد 70  ، 1396  ماه   بهشتیارد  در های وابسته به حکومت،  رسانهاخبار  

 

 /cZUkr35bit.ly ،1396خرداد  1 ،«سال 32 در ان یزندان یدرصد 333 رشد/هستند ازدواج اول سال 10 در انی زندان درصد هفتاد» م،ی تسن یخبرگزار 97
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  سال  32 تا  26 نیب رانیا سراسر در انیزندان قاطع  تیاکثر شد،  منتشر 1395 ماه تیر در وابسته به حکومت یاه رسانه در که یگرید

 شان تیجمع  نسبت  به  اندداده  دست  از  را  خود  جان  که  یسالانیم   انیزندان  تعداد  رسدیم   نظر  به  روند،  نیا  تداوم  فرض  با  98.داشتند  سن

 . است بوده باال  ی نامتناسب طور به ی سن گروه ریسا  به متعلق انیزندان با سهیمقا  در و

 ی جنسیتترکیب  7.3

د. این توزیع جنسیتی تقریبا با درصد  انبوده( زن  درصد  4( مرد و چهار نفر )درصد  96نفر )  92شده،  ثبت  شانکه مرگ  زندانی   96ز  ا

 99د.انرا تشکیل دادهها  درصد از جمعیت زندان 3ها حدود  زنان زندانی در سراسر کشور مطابقت دارد که طبق منابع رسمی، طی سال

که برای این تحقیق بررسی   سپردگانیجان  هایپرونده  فهرست  ، شناسی در باال اشاره شد طور که در فصل روشبا این حال، همان

 ار یبس  احتماال اشیواقع آمار که  ستندین هازندان در یماریب اثر بر ی هاریمومرگ  یهانمونه تمام یهرندیدربرگ و  نبوده جامع اند، شده

اند، از جمله زنان  جان خود را از دست داده  واقعی زندانیانی که حین بازداشتالملل معتقد است که تعداد  عفو بین  . هاستن یا  از  شتریب

 .زندانی، بسیار بیشتر است

 مدت بازداشت یا حبس   7.4

نفر، حداقل   69ها در دسترس بود. از این وضعیت حقوقی آن، اطالعاتی در مورد ثبت شدهشان زندانیانی که مرگ نفر از 69ر مورد د

 .قرار داشتند محاکمهپیش از  تحت بازداشتنفر  12 و بودند تیمحکومی  هدور گذراندن نیح درنفر  57

 ظرف در    101ر در عرض چند هفته پس از دستگیری، سه نف  100، دو نفرحین بازداشت پیش از محاکمه درگذشتندکه در نفری    12از  

تا سه سال از بازداشت موقت جان خود را از دست   پس از یک دوره طوالنی بین یک  102سه ماه پس از دستگیری و سه نفر دیگر

 103د. انداده

 

 /5ptlSX3bit.ly ،1395تیر  8 ،« زندانها تیجمع یهزارنفر70کاهش /انیزندان ی سن رده نیشتری ب سال32 تا26» مهر، یخبرگزار 98
 یسن  رده نیشتریب سال32 تا26» مهر، یخبرگزار ؛/mXr3419bit.ly ،2011 جون 11 ،«زندان زنان تیجمع کاهش در مشارکت یبرا هازندان  سازمان سییر فراخوان» سنا،یا یخبرگزار 99

 bit.ly/3IvMoqd ،2018 جون 28 ،« زندانها تیجمع یهزارنفر70کاهش /ان ی زندان
 . دی نیبب را( 37 شماره) 2018 سال از دوکله نیرام و( 57 شماره) 202 سال از یتوتازه لی اسماع هایمونهن 100
 . د ینی بب را (77 شماره) 2016 سال از گانهی یدیرش مانیا و( 67 شماره) 2021 سال از پوریپاهند نیحس ،(53 شماره) 2021 سال از پروردرون  شهاب هایمونه ن 101
 . دین یبب را( 17 شماره) 2017 سال از یزهی عل  نادر و( 68 شماره) 2018 سال از یسارس  یعبدالنب ،(32 شماره) 2020 سال از یدریح  دیسع هایمونهن  102
 . نبود دسترس در موقت بازداشت زمان مدت مورد در یاطالعات چیه مانده، یباق  یزندان چهار یبرا 103
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اند، اطالعاتی در مورد مدت حبس در دسترس بازداشت جان خود را از دست دادهزندانی محکومی که حین    57نفر از    50در مورد  

( که بین شش  درصد16زندانی )  9( کمتر از یک سال را در زندان گذرانده بودند که شامل  درصد  21زندانی )  12بود. از این تعداد،  

شود. اکثر زندانیان  ک تا سه ماه زندانی بودند می( که بین یدرصد  5زندانی )  3  ماه تا یک سال را در زندان سپری کرده بودند و 

سال را در   10تا  5درصد( بین یک تا پنج سال را در زندان گذرانده بودند و پس از آن افرادی که بین  33نفر معادل  19) باختهجان

ال حبس حین بازداشت جان  س  15تا    10درصد( پس از    4درصد( قرار دارند. شش زندانی )19نفر معادل    11زندان گذرانده بودند )

 سال در زندان بودند.  20سال و بیش از  15درصد( به ترتیب بیش از  4خود را از دست دادند و پس از آن دو زندانی )

 .اندداده  دست از را خود جان پیش از محاکمه موقت بازداشت نیح در که است یانیزندان به  مربوط نمودار نیا که شده  استفاده  ییآنجا از بازداشت«» اصطالح* 
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 ماهیت اتهامات   7.5

( دارای ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است  درصد28)  104نفر  20پرونده  ثبت شده،    هاکه مرگ آن  زندانی  69از مجموع  

های قومی مطرح  اقلیتی مدنی، مدافعان حقوق بشر، نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای  که در ایران مکررا علیه فعاالن جامعه

 ماهیت غیرسیاسی داشته است.  ،درصد(  72) زندانی متوفی دیگر 67پرونده  105. می شود

 

 

  2011 سال از ینادر اهلل بیحب  ،(71 شماره) 2011 سال از ارکان آرش ،(77 شماره) 2010 سال از ییمصطفا ظاهر ،(54 شماره) 2010  سال از شال یقاسم  البرز یهاپرونده  به دیکن نگاه 104

  زاله یمهد محمد ،(47 شماره) 2011 سال از  زادهی خان ناصر ،(2 شماره) 2011 سال از صابر یهد  ،(56 شماره) 2011 سال از دیناه حسن ،(55 شماره) 2011 سال از یچدگمه  محسن ،(1 شماره)

 2015 سال از الجورد انور ،(38 شماره)  2013 سال از یرآبادیخ یکرم  رضایعل  ،(5 شماره)  2013 سال از اسانلو نیافش ،(4 شماره) 2012 از رادپور منصور ،(60 شماره) 2012 سال از انینقشبند

 شماره) 2020 سال از یرحمان دیعبدالوح  ،(52 شماره) 2018 سال از یرینص یادیص دیوح ،(14 شماره) 2017سال  از نهالشرف  عبدالنور ،(7 شماره)  2015 سال از یزمان  شاهرخ ،(6 شماره)

 (.37 شماره) 2022 سال از( یکاظم یمهد)  نیآبت بکتاش  و( 65 شماره) 2021 سال از نفسک ی ن ساسان ،(64 شماره) 2021 سال زا یمحجوب  بهنام ،(34
  ،2017 آگوست 2 ،(  2017/6446/13MDE شناسه) رانیا در حمله آماج ریز بشر حقوق  مدافعان: سرکوب گرداب در گرفتار الملل،نیب عفو 105

amnesty.org/en/documents/mde13/6446/2017/fa 

 .اندداده  دست از را خود جان شانتیمحکومی ه دور گذراندن نیح در که  است یانیزندان به  مربوط نمودار نیا که شده  استفاده  ییآنجا از «حبس» اصطالح *



39 

 

بر  ها متهم یا  ها ماهیت غیرسیاسی داشت، اطالعاتی در مورد نوع اتهاماتی که به آنی آنزندانی که پرونده  76نفر از    52  در مورد

(، بدهی  درصد  34.7نفر معادل    25ن اتهامات شامل نگهداری یا قاچاق مواد مخدر )محکوم شده بودند در دسترس بود. ایاساسشان  

  4.2نفر معادل    3(، دزدی یا سرقت )درصد 12.5نفر معادل    9(، قتل )درصد  16.7نفر معادل    12)  غیرقانونی های مالی  مالی یا فعالیت

( و نگهداری یا انتقال  درصد  1.4نفر معادل    1مصرف مشروبات الکلی )  (، نگهداری یادرصد  1.4نفر معادل  1)  ضرب و جرح(،  درصد

  است. بوده( درصد 1.4نفر معادل  1غیرقانونی اسلحه )
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به    منجرشرایط    درباره   گزارش شده   جزئیات   -   2شماره  ضمیمه  .  8

    زندانی ۹6مرگ 
  2010بین ژانویه    یدر فاصله  های موجود،گزارش   بر بنابر  زندانی را که  و چهار زنزندانی  مرد    91مرگ  سند حاضر جزئیات مربوط به  

کند )برای اطالعات  فهرست میاند،  روی داده های پزشکیمراقبت ( به دنبال محرومیت از 1400)اسفند  2022( و مارس 1388)دی 

 کنید(. رجوع «روش شناسی» 2وارد، به فصل گردآوری این در مورد نحوه شناسایی و  

  مرگ   به  ی ناکاف  درمان   ا ی   درمان  عدم   دنبال   به   گزارشات،  بنابر  که  یجراحت  ای   یماریب  نوع  اساس  بر  ها پرونده  اکثر  سند،   نیا  ادامه  در

)  :اندگرفته  قرار  ریز  نیعناو   تحت  و   شده  یبند  گروه  شده،  منجر  یزندان و سکته مغزی  قلبی  (، سایر  8)  19-کووید  (،29حمالت 

  مغزی  جراحات(،  3)  اوردوز(،  3عصبی )   اختالالت(،  3تنفسی )  اختالالت،  (6(، سرطان ) 7گوارشی ) اختالالت(،  9های عفونی )بیماری

(، عالئم ترک مواد  1(، مشکالت کلیوی )1، دیابت )حادثه افتادن از ارتفاع در زندان  یااز ضرب و شتم در زمان دستگیری  ناشی  (  2)

اصابت  ناشی از    هایعفونت زخم (،  1ریان درگیری فیزیکی با یک زندانی دیگر )(، خونریزی ناشی از جراحات وارده در ج1مخدر )

)  گلوله در رانندگی در جریان(، جراحات  1حین دستگیری  از سانحه  )  ناشی  پلیس  ازعوارض  و    (1تعقیب و گریز  به    ناشی  اقدام 

فضای عمومی  وضعیت سالمتی منجر به مرگ زندانی در  باقی مانده، اطالعاتی در مورد نوع بیماری یا  مرگ    19(. برای  1خودکشی )

  هر   ریزد.  انگرفته در انتهای لیست قرار    «المللبرای عفو بین   »دالیل پزشکی نامعلومنبوده است. این موارد تحت عنوان    دسترسدر  

 . اندشده مرتب د یجد به  می قد از و  مرگ خیتار بیترت به انیزندان اتیجزئ و  یاسام  اشاره، مورد  نیعناو از کی

 ،ن بلوچلیثبت شده استناد شده است عبارتند از: کمپین فعا  هایمرگها در رابطه با  های آنهای حقوق بشری که به گزارشگروه

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران   ارگان خبری  ، نگاوهسازمان حقوق بشر ه  ،امیان حقوق بشرمرکز ح  ،نحقوق بشر ایرا   کمپین

جمعیت شبکه حقوق بشر کردستان و  ،بان حقوق بشردیده ،انحقوق بشر در ایر  ،و دموکراسی در ایران ن حقوق بشریلفعا 106، )هرانا(

  .حقوق بشر کردستان

رادیو    ،کریانوخبرگزاری م  خبرآنالین،  ،کُردپا  ،ها نیز اشاره شده است عبارتند از: العربیه؛ ایران وایرهای آنهایی که به گزارشرسانه 

 آمریکا. و صدای  وشحال ،التهروژ ،روز آنالین  ،رادیو زمانه ،فردا

خبرگزاری میزان نیز اشاره شده  مشرق نیوز و   خبرگزاری کار ایران )ایلنا(، ی وابسته به حکومت از جمله  چندین رسانه  های گزارش به  

.است

 

  نیا ویآرش  رایز اند،کرده  دیبازتول  کاملت هرانا را به طور الاستفاده کرده است که مقاخود  عا جار دررا  هاییبسایت وهای لینک منبع گزارش خود را هرانا ذکر نموده،  المللنیب  عفودر مواردی که  106

 . دهندی م  ارائه خود تیساوب  در نیآنال فرم قی طر از را لیمیا  آدرس جمله از خود یشخص اطالعات که است یدسترس قابل یافراد یبرا تنها سازمان
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 حمالت قلبی و سکته مغزی  8.1

 اهلل نادری بیب ح  .1

نادر  بیحب حدود    یاهلل    11در    یسالگ  53در 

سکته (  1389بهمن    22)  2011فوریه   اثر  بر 

مرکز  یقلب زندان  استان   یدر  در  سنندج 

دق  اطالعات  درگذشت.  مورد    یقیکردستان  در 

اما بر اساس    ست،یدر دست ن  یمرگ و  طیشرا

گروه  ده یرس  یهاگزارش  دست  حقوق    ی هابه 

زندان در    مسئوالن  قصوربه دنبال    یبشر، مرگ و

مراقبت  عیسر  ئهارا موقع  به    ی پزشک  یهاو 

 رخ داده است. یاورژانس

 مرکز حامیان حقوق بشر منبع:  

https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
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 هدی صابر  .2

در  ی هد خرداد   21)  2011ژوئن    11  صابر 

پس از سکته  ی اندک  ،یسالگ 52در سن ( 1390

او   یقلب زندان  حال  نیدر  در    10  که  ی در  روز 

نامه در  درگذشت.  بود،  غذا    یااعتصاب 

که از داخل زندان نوشته شده بود،    یاسرگشاده

توض  هاییبندهم چگونه   حیاو  که  دادند 

م با  زندان  ویمسئوالن  کردن  از   حروم 

از    ی کاف  ی کپزش  یهامراقبت شدن  وپس  خیم 

نت  اشیسالمت  وضعیت غذا،    جهیدر  اعتصاب 

 10ز صبح رو 4:30حدود ساعت ش،یهایآن نقش داشتند. به نقل از هم سلولوقوع در  ای باعث مرگ او شده 

شد    به قلب  کیو نزد  نهیدر قفسه س  دیو درد شد   یعوارض گوارش  او دچار،  (1390خرداد    20)  2011ژوئن  

وز از  که هن  ی در حال  او ساعت بعد،  کی. کمتر از اعزام کردند  ندانز یاو را به بهدارمتعاقبا زندان  سئوالنم و

از کارکنان   ی کیگفت که    هایش بندیبازگردانده شد. او به هم  بند   به  کرد، یناله م   اشنه یدر قفسه س  د ی درد شد

و    همشاهده نشد  یایرعادیغ   ۀنکت  چیه  وگرامیالکتروکارد  ش یشد که پس از انجام آزما  یزندان مدع  بهداری

 بهداری در ادامه گزارش داد که چند تن از مسئوالن زندان که در    یاند. واو را به بند بازگردانده  نیهم  یبرا

 قرار داده بودند.  ی وشتم و فحاشبه سر او زده و او را مورد ضرب  یضربه ا کردند،یزندان کار م

شد. او    دیدچار اسهال و استفراغ شد  نیو همچن  دیصابر تشد  یهد  هنیاز بازگشت به بند، درد قفسه س  پس

کرد که در صورت    یحال ابراز نگران  نی در ع   کنند و   اعزام  مارستانیاز مسئوالن زندان خواست تا او را به ب

او به    اعزام . مسئوالن زندان از  ردیگقرار ب  شتریب  یزندان ممکن است مورد بدرفتار  بهداریبازگرداندن او به  

دادند    صیبار تشخ  نیزندان ا  بهداریزندان بردند. پرسنل    بهداریامتناع کردند و او را دوباره به    مارستانیب

پس از    ی شود. او مدت کوتاه  اعزام  مارستانیکردند که به ب  هیدچار شده است و توص  یقلب  ۀکه او به حمل

 درگذشت.  یقلب ستیا ثربر ا مارستانیبه ب دنیرس

 خبرآنالین ،   مرکز حامیان حقوق بشر ،  الملل عفو بین منبع:  

 

 

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/mde130612011en.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/mde130612011en.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/mde130612011en.pdf
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
https://www.khabaronline.ir/news/156908/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF
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 علی اشکان  .3

 

عل مرداد    16)  2011آگوست    7  در  یاشکان 

در   یبر اثر سکته قلب یسالگ   65در سن  (  1390

مرکز آذربا  یزندان  استان    یغرب   جانیمهاباد 

 درگذشت.  

دق شرا  یقیاطالعات  مورد  و  طیدر  در    یمرگ 

  یهاگروه  اما بر اساس گزارش  ست،یدسترس ن

  یطوالن تیحقوق بشر، مرگ او به دنبال محروم

  یکاف   یپزشک  ی هابه مراقبت  یمدت از دسترس

 مورد ابراز   نیدر ا  نیحقوق بشر همچن  یهارخ داد. گروه  اشیارتباط با فشار خون باال و مشکالت قلب  در

 مایمستق  ، یقلب   هپس از وقوع سکت  مارستانیاو به ب  یفور  اعزاممسئوالن زندان با عدم    اند که کرده  ینگران

 در آن نقش داشتند.  ایباعث مرگ او شده  

 موکریان منبع:  

 

 منصور رادپور  .4

 

( 1391  ریت  2  )   2012  ژوئن  22منصور رادپور در  

رجا  یسالگ  41در   زندان  در   شهرییدر  کرج 

  ط یاز شرا یقیاستان البرز درگذشت. اطالعات دق 

  ی ها. بر اساس گزارش ستیدر دست ن  یمرگ و

حقوق بشر، مرگ او به    ی هاآمده از گروهبه دست

محروم دسترس  مدتیطوالن  تیدنبال  به   یاز 

با مشکالت    باطدر ارت  یکاف  یپزشک  یهامراقبت

از جمله   برد،یکه از آن رنج م   یمتعدد  یسالمت

به مرگش،    ی منته  یهارخ داد. در هفته  ی قلب  ی ماریو ب  یویمشکالت کل  ،ی وینوسانات فشار خون، عوارض ر

هر بار    بهداریزندان مراجعه کرد، اما پرسنل    بهداریبار پس از حالت تهوع و استفراغ مکرر به    نیاو چند

منصور رادپور گفتند که او    ۀخوانده، او را به سلولش بازگرداندند. مقامات به خانواد  موردیا ب او ر  یهاینگران

نگفتند، به خصوص   یزیمنجر به سکته و مرگ چ  طیعلل و شرا  ۀفوت کرده است، اما دربار  یبر اثر سکته مغز

 شده است. ده ید یو کبود یدگیبدن او آثار شکنجه از جمله بر  یرو ند یگویاش مکه خانواده نیا

 رادیو زمانه ،   مرکز حامیان حقوق بشر منبع:  

 

https://news.gooya.com/politics/archives/2011/08/126031print.php
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
https://www.radiozamaneh.com/43835/
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 افشین اسانلو  .5

 

در  نیافش خرداد    31)  2013  ژوئن  21  اسانلو 

در زندان    ،یپس از وقوع سکته قلب  یاندک  (1392

درگذشت.    ییرجا البرز  استان  در  کرج،  شهر 

زندان  سیرئ در    ی هاسازمان  تهران  استان 

  ی مدع  ر،یاول ت  خیها در تاربا رسانه  یامصاحبه 

 بهداریاسانلو به    نیشد که پس از مراجعه افش

 هب(  1392خرداد    30)  2013ژوئن    20  زندان در

قفس  لیدل در  در    نه،یس  هدرد  بالفاصله  او  از 

 درگذشت.    جاچند ساعت بعد در آنو  شد  اعزام مارستانینوار قلب گرفته و سپس به ب شیزندان آزما بهداری

.  انددهیمقامات را به چالش کش  تیاسانلو، روا  نیافشی  هخانواد  ،یحقوق بشر  ی هاها و گروهبنا به گزارش رسانه

 مارستانیاسانلو بعد از وقوع مرگ به ب  نیاند افشها گفتهبه آن   مارستانیعنوان کردند که پرستاران ب   هاآن 

  جه ینتیب  ده یبه طول انجام  قهیدق  45پزشکان که حدود    از سوی  یبخشو جان  یی ایآورده شده و اقدامات اح

در زندان به او    ی قلب  هاز وقوعِ سکت  پس  هباورند که اگر مسئوالن زندان بالفاصل  ن یبوده است. خانواده او بر ا

 کنند. یریاز مرگ او جلوگ توانستندیم کردند، یارائه م مارستانیدر ب یکاف یاضطرار یهامراقبت

 المللی حقوق بشر در ایران کمپین بین ،  رادیو فردا ،  بان حقوق بشر دیده منبع:  

 انور الجورد  .6

 

 سال سن داشت در  45انور الجورد که حدود  

دو روز پس  (،  1394خرداد    28)  2015ژوئن    18

مرکز  اعزاماز   زندان  استان    یاز  در  سلماس 

ب  یغرب  جانیآذربا به    مارستانیبه  درگذشت. 

  ی که مرگ و  اندگفته  ی هرانا، خانواده و  گزارش

  ی مسئوالن زندان در ارائه فور  یبه دنبال کوتاه 

ا  یضرور  یپزشک  یهامراقبت بروز   زبعد 

قلب  یهانشانه گفت  یمشکالت  به  داد.   هرخ 

شد، اما مسئوالن زندان   هوشیدر زندان ب(  1394خرداد    26)  2015ژوئن    16اش، انور الجورد ابتدا در  خانواده

مرکز   کیکردند. سپس او را به   یبه او کوتاه  یدگیرا انکار و در رس   وی  تی موقع  بودنیچند ساعت جد  یراب

آذربا  یدر خو  یدرمان استان  هااعزام کردند  یغرب  جانیدر  مراقبت  اما  ن  یتخصص  ی،  در   ازیمورد  آنجا  در 

که    یشرق   جانیدر استان آذربا  زیتبردر    ی مارستانیزندان پس از چند ساعت او را به ب  سئوالندسترس نبود. م

 کردند. او دو روز بعد در آنجا درگذشت.  اعزامفاصله داشت،  یبا خو لومتریک  160حدود 

 هرانا منبع:  

https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/iran
https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/iran
https://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/iran
https://www.radiofarda.com/a/f35_afshin_osanlou_passed_away_political_prisoner/25025165.html
https://persian.iranhumanrights.org/1392/04/afshin_osanlou/
https://persian.iranhumanrights.org/1392/04/afshin_osanlou/
https://persian.iranhumanrights.org/1392/04/afshin_osanlou/
https://melliun.org/iran/66721
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 شاهرخ زمانی  .7

 
. 

 ور یشهر  22)  2015سپتامبر    13  در  یشاهرخ زمان

شهر   ییدر زندان رجا یسالگ  51در سن ( 1394

گزارش  به  بنا  درگذشت.  البرز  استان  در  کرج 

بشر  ی هاگروه سه    ،یحقوق  روز    ا یدر  چهار 

و چند   نهیقفسه سه  یبه مرگش، در ناح  یمنته

عموم  گرید  یجا پزشکِ  اما  شد،  درد   یدچار 

 ی برا  یمتخصص  چ یگفت که ه  او  زندان به  بهداری

بار    ن ینداو در بند حضور ندارد. او چ  کردننهیمعا

از زندان    یمرکز تخصص  کیو درمان به    ص یتشخ  یدرخواست کرد که برا شود، اما مسئوالن   اعزامخارج 

درخواست  با  روز  یهازندان  صبح  در  کردند.  مخالفت    (،1394  وریشهر  22)  2015سپتامبر    13  او 

کردند.   دایپ  ینیاز ب یزیآثار خونر بود با دهیکش درازدر رختخوابش  جانیکه ب   یاو را در حال هایش بندیهم

گفته شد که او در خواب بر اثر سکته    هایش بندیهمبه  و در آنجا    اعزام کردندزندان    بهداریجسد او را به  

 درگذشته است. یمغز

 المللی حقوق بشر در ایران کمپین بین ،  الملل عفو بین منبع:  

 

 موسی میر  .8

 
. 

  رماه یت  9)  2016ژوئن    29در    ریم  یموس

زاهدان   یکه در زندان مرکز  یدر حال(  1395

بلوچستان  ستانیدر س در    و  بود    40محبوس 

گروه  یسالگ گزارش  به  بنا    یهادرگذشت. 

بشر قلبی  هسابق  یو  ،یحقوق    ی مشکالت 

  یپزشک یهادر زندان مراقبت  شیداشت که برا

آخر  افت یدر  یکاف  در  بود.  ماه    نینکرده 

زندان   بهداریدر    یشکپز  چیه  اش،یزندگ

کند و هر    یاو را بررس   تیوجود نداشت تا وضع

و بعد او را به   شدیمسکن داده م  یفقط به او مقدار  کرد،یمراجعه م  بهداریوخامت حالش به    زمان که با

 . دندنگردایبند بازم

https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2508/2015/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2508/2015/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/2508/2015/en/
https://persian.iranhumanrights.org/1394/06/shahrokh-zamani-prison-death/
https://persian.iranhumanrights.org/1394/06/shahrokh-zamani-prison-death/
https://persian.iranhumanrights.org/1394/06/shahrokh-zamani-prison-death/
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 فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران منبع:  

 

 عزیز انوریان  .9

 
. 

پس    ی اندک  1395مهر    11  خیدر تار  انیانور  زیعز

مرکز  اعزاماز   زندان  استان   یاز  در  زاهدان 

 32در سن    مارستانیو بلوچستان به ب  ستانیس

  ی هاگروه  یهادرگذشت. بر اساس گزارش   یسالگ

بشر محروم  ،یحقوق  دنبال  به  او    تیمرگ 

  یِپزشک یهابه مراقبت یاز دسترس  مدت یطوالن

برا رنج    که  ی قلب  یماریب  ن درما  یالزم  آن  از 

 ی رخ داد. او قبل از مرگ بارها به بهدار  بردیم

کنند،    اعزامخارج از زندان    ی تخصص  یمرکز پزشک  کیزندان مراجعه کرده و درخواست کرده است که او را به  

. در روز دکرده بودن   زیاو مسکن تجو  یخوانده و فقط برا  مورد یرا ب  ش یهایزندان نگران  یاما کارکنان بهدار

 یزندان ابتدا به وخامت حالش توجه  یزندان منتقل شد. پرسنل بهدار  یحاد به بهدار  یتیو در وضعمرگ، ا

 مارستان یاو به ب  اعزامه  او، مقامات زندان اجاز  تیوضع  شتریقرص دادند. با وخامت ب  ینکرد و فقط به او مقدار

 درگذشت. مارستانیاز ورود به ب ساعت پس کی ازشده بود و او کمتر  ر ید ی لیخ گریرا صادر کردند، اما د

 کمپین فعالین بلوچ منبع:  

 

http://hrdai.blogspot.com/2016/07/blog-post_3.html
https://balochcampaign.us/%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af/
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 محمد اصالتی  .10

 
. 

  یدر زندان مرکز  1395در آذر    ی محمد اصالت

درگذشت. بنا    یشرق  جانیدر استان آذربا  زیتبر

گروه گزارش  بشر  ی هابه    ی ساعاتاو    ،یحقوق 

قبل از مرگش به مسئوالن زندان گفته بود که 

و    کندیاحساس م  ی دیقلبش درد شد  ناحیهدر  

مراقبت   یفور  یدسترس  یبرا   ی پزشک  یهابه 

اما   بود،  کرده  ا  نمسئوالاستمداد  به    نیزندان 

ب به    یی اعتنایدرخواست  متهم  را  او  کرده، 

است منتقل خواهند کرد.    انیزندان  هیکه مخصوص تنب  یاژهیکردند که او را به بند و   دی کرده و تهد  «تمارض»

تهدید خود را عملی کرده  مسئوالن زندان    د،یمتخصص اصرار ورز کی  دنی بر د  چنانهم  ی محمد اصالت یوقت

 درگذشت.  در بند تنبیهیشب  . او همانبردند  یهیاو را به بند تنبو 

 هرانا   منبع:

 

 سعید نوهی  .11

 
. 

 ید 27) 2017ژانویه  16 خیدر تار ینوه دیسع

تهران درگذشت. بنا    نیدر زندان او(  1395ماه  

  ی نوه  د یسع  ،یحقوق بشر  یهابه گزارش گروه

  هدچار حمل  ید   27صبح روز    9  ساعت  یحوال

هم  یقلب به   شیهایبندشد.  را  او  بالفاصله 

از پزشک زندان خواستند  زندان بردند و بهداری

اما دکتر زندان    کند،   اعزام  مارستانیکه او را به ب

کرد.    زیتجو  یرزبان یقرص ز  کیو فقط    رفتینپذ

 بهداریاز نگهبانان مطلع شدند که او در    یکی  قیاز طر  ینوه  دیسع  یهایبندهم  ظهر  12:30ساعت    یحوال

 زندان درگذشته است.

 هرانا :  منبع 

 

https://iranbasharrr.wordpress.com/author/farzannayebgharib74/page/353/
https://melliun.org/iran/113138
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 شیوا فکری  .12

 

در    (1395  ماه ید)  2017ژانویه   در  یفکر  وایش

استان تهران درگذشت.    نِیدر ورام  یزندان شهر ر

گزارش اساس  بشر  یهاگروه  یهابر   ،یحقوق 

پزشک خدمات  ارائه  در  و    ی مکف  یمقامات 

درمان عوارض فشار خون باال که   یبرا  یاورژانس

کردند. به    ی شد کوتاه  او   منجر به مرگ   ت یدر نها

بشر  ی هاگروهگزارش   وخامت  یحقوق  با   ،

مسئوالن زندان از بازکردن    ، یو  یت جسمانیوضع

او    جهیو در نت  سرباز زدندتوسط پزشکِ زندان    یفور   تیزیاز و  نانیاو و اطم  یبند محل نگهدار  یقفل درها

 درگذشت. یمراقبت پزشک گونهچیه افتی خود بدون در بندهمان روز در 

 نا هرا منبع: 

 

 کمالی اکبر   .13

 

بهمن   9)  2017ژانویه    28  خیدر تار  یاکبر کمال

سن  (  1395 مرکز  یسالگ  30در  زندانِ   ی در 

س استان  درگذشت.    ستانیسراوان  بلوچستان  و 

گروه گزارش  به  بشر  یهابنا  در   ،یحقوق  او 

ناراحت  یروزها از  بارها  مرگش  از    یقلب  یقبل 

کرده و درخواست کرده بود تا مقامات او   تیشکا

کنند.   اعزام  انخارج از زند  یمرکز پزشک  کیرا به  

رد کردند و    او را  یهازندان درخواست   نیمسئول

  رفتند، یدرخواست او را پذ  ت یکه مقامات زندان در نها  ی کرده بودند. زمان  زیبخش تجواو مسکن و آرام  یفقط برا

او در ح  ر ید  ی لیخ  گرید بود و  ب  عزاما  نیشده  به گزارش  مارستانیبه  بشر  یهاگروه  فوت کرد.  ، یحقوق 

مصرف مواد مخدر فوت کرده و به آنها هشدار دادند که    ل یگفتند که او به دل  هایش بندیزندان به هم  ات مقام

 حرف نزنند.  یمرگش با کس ه شرایط پیراموندربار

 کمپین فعالین بلوچ  منبع:

 

https://melliun.org/iran/113138
https://melliun.org/iran/113138
https://melliun.org/iran/113138
https://balochcampaign.us/%d9%81%d9%88%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7
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 نهال   عبدالنور شرف  .14

 

 2017فوریه    29  خیعبدالنور شرف نهال در تار

در زندان    یقلب  ستیبر اثر ا  (1395اسفند    10)

  ی هاگروهدرگذشت. بنا به گزارش    المیا  یمرکز

درخواست   اش بارهاو خانواده  یو  ،یحقوق بشر

  یخدمات پزشک  افت یدر  یبرا  بودند که وی   کرده

قلب  یبرا  یِتخصص مرکز   کی  به  یمشکالت 

زندان  ی درمان از  شود  خارج  این  اما    اعزام 

 شده بود.  رد زندان  درخواست از سوی مسئوالن

 ت الروژه ،  قوق بشر کردستان جمعیت ح منبع:  

 

 داریوش منصوری  .15

 
. 

 نیفرورد)  2017آپریل  در    یمنصور  وشیدار

حصار کرج در استان البرز  در زندان قزل (  1396

  ی هاگروهدرگذشت. به گزارش    یقلب  ستیبر اثر ا

بشر داریحقوق  روزها  ی منصور  وشی،    ی در 

خوب  یمنته حال  مرگش  درد    یبه  با  و  نداشت 

 زندان مراجعه کرده بود  بهداریبه    نهیسه  قفس

علت درد   نییتع   یزندان برا  یپزشک بهدار  ولی

بودنکرد  زیتجو  یشیآزما  چیه داره   وش ی. 

 شد و بالفاصله فوت کرد.  یقلب ستیحمام کردن دچار ا نیدر ح یمنصور

 هرانا  منبع: 

 

https://www.kmmk.info/fa/6285/2017/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.kmmk.info/fa/6285/2017/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.kmmk.info/fa/6285/2017/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.rojikurd.net/mirovayeti/24202/
https://bciran.org/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81-%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%84%d8%ad%d8%b5/
https://bciran.org/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81-%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%84%d8%ad%d8%b5/
https://bciran.org/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b8%d8%b1%d9%81-%db%8c%da%a9-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b2%d9%84%d8%ad%d8%b5/
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 ی فردین فرامرز  .16

 

  27(  1396ژوئن    17  خیدر تار  یفرامرز  نیفرد

مرکز(  1396خرداد   زندان  در   یدر  سنندج 

گزارش  به  بنا  درگذشت.  کردستان  استان 

بشر  ی هاگروه عدم    د ییتأ   رغم یعل  ،یحقوق 

  ی از سو   یپزشک  لیبه دال  یزندان  نیا  فریتحمل ک

او شده    یمسئوالن مانع از آزاد  ، ی قانون  یپزشک

  دی شد  ردبا د  اش یشب زندگ  نی. او در آخربودند

  12شب و    7  ی هاقلب دو بار در ساعت  هیدر ناح

از سوی   ش یهایشود، نگران  ی دگیرس  اشتیکه به وضع  ن یزندان مراجعه کرد، اما بدون ا  یبه بهدار  شبمه ین

هرانا مورد   از سویمنبع آگاه که    کی. به نقل از  خوانده شده و او را به بند بازگرداندند  موردیبپرسنل بهداری  

و توسط   داد  را از دست  اشی اریدر حول و حوش ساعت چهار صبح هوش  یرز فرام  نیمصاحبه قرار گرفته، فرد

 درگذشت.در بهداری زندان کوتاه بعد از انتقال  یفاصله  و به زندان منتقل شد یبه بهدار ش یهایبندهم

 هرانا ، نگاوهه منبع:  

 

 

 

 

https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://melliun.org/iran/127942


51 

 

 نادر علی زهی  .17

 

عل در  ی زهینادر  مرگش  زمان  نوامبر   20  در 

 یدر زندان مرکز(  1396آبان ماه    29)  2017

  22و بلوچستان فقط    ستانیزاهدان در استان س

گزارش به  بنا  داشت.  حقوق    یهاگروه  سال 

مرگ او حاصل امتناع مسئوالن زندان    ،یبشر

ارائه خدمات پزشک  ی برا  یبه و  ی تخصص  یاز 

ناراحت مشکالت  نادر    اشیقلب  یحل  بود. 

زندگ  ی زهیعل آخر  روز  پنج    نیچند  اش،یدر 

خارج از زندان   ی مرکز درمان  ک یبه    اعزامزندان مراجعه کرد و از وخامت حالش گفت و خواستار    یبار به بهدار

 یاو را رد کرده و ناخوش  یهادرخواست   یشد، اما کارمندان بهدار  یتخصص  یپزشک  ی هامراقبتبرای دریافت  

  ی هاگروهکردند. به گزارش    زیتجو  چند قرص معده  شیدانستند و برا  یئجز  یِگوارش  هعارض  کیاز    یاو را ناش

او   یکه برا  ییاثر بودن داروها  یبر ب   یمبن  یزهیمکرر نادر عل  اتیزندان شکا  یبهدار  سی، رئیحقوق بشر

 .ه بودرا به »تمارض« متهم کرد یزندان نیا بود را رد کرده و شده زیتجو

 هرانا منبع:  

 

 محسن مرادی  .18

 

مراد زندان   یسالگ  27در    یمحسن  در 

درقزل البرز  استان  در  کرج  آگوست   8  حصار 

به  (  1397مرداد    17)  2018 بنا  درگذشت. 

مسئوالن زندان  ،یحقوق بشر یهاگزارش گروه

بعد از   مارستانیاو به ب  عیسر  اعزامدر    یبا کوتاه 

در آن   ا یباعث مرگ او شده و    یقلب   ستیا  کی

 نقش داشتند. 

 

 نگاو ه ه منبع:  

 

 

https://balochcampaign.us/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%9b-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2/
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%95-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
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 پور عمر بدلی  .19

 

بدل ماه    ید  11)  2019ژانویه    1  در  پوریعمر 

سن  (  1397 مرکز  ی سالگ  47در  زندان   ی در 

درگذشت. بنا    یغرب  جانیدر استان آذربا  هیاروم

شب قبل  یو ،یحقوق بشر یهابه گزارش گروه 

قفسه    هیدر ناح  دیاز درد شد  تیاز مرگ با شکا

بهدار به  پزشک    یسینه  کرد.  مراجعه  زندان 

بهدار با  هیزندان توص  یحاضر در  او    دی کرد که 

شود، اما مقامات زندان    اعزام  مارستانیفورا به ب

اجازه   بامداد  ندادنداعزامتا  را  به گزارش  ش  اما    بهداریدر    یوی،  حقوق بشر  یهاگروه.  زندان درگذشت، 

درگذشته است و    مارستانیبه ب  عزاما  نیآسم در ح  هبر اثر حمل یگفتند که و یمسئوالن زندان به خانواده و

 کرده است.  یالاقل در مرگ او نقش باز  ایباعث مرگ او شده   اعزامدر صدور مجوز  تاخیرنکردند که  بولق

 نگاو هه ، شبکه حقوق بشر کردستان منبع:  

 

 رسولی عمر   .20

 

رسول   ماهید  11)  2019ژانویه    1  در  یعمر 

اندک(1397 از    ی،  مرکز  اعزامپس  زندان   ی از 

 مارستان، یبه ب  یغرب  جانیدر استان آذربا  هیاروم

گروه  ی سالگ  45در   گزارش  به    یهادرگذشت. 

اش به او عصر روز قبل از درگذشت  ،یحقوق بشر

  ۀ حملاز نگهبانان زندان گزارش داد که دچار    یکی

 ه یدر ناح تحملرقابلیهمراه با درد غ   دیآسم شد

س نزد  نهیقفسه  از    کیو  او  است.  شده  قلبش 

بهدار به  را  او  از مدت   ینگهبان خواست فورا  امتناع کرد. پس  نگهبان  اما  به دنبال    ی زندان منتقل کند،  و 

 پزشکان زندان.  ببرند  یاو را به بهدار  نگهبانان زندان موافقت کردند که  ش،ی هابندیمکرر هم  یهادرخواست 

وجود مسئوالن زندان تا صبح روز بعد اجازه  نیشود. با ا اعزام مارستانیبه ب افور  دیگفتند نامبرده با  در ادامه

 جانش تمام شد.  یبه بها تی او را صادر نکردند که در نها  اعزام

 هرانا   ،حقوق بشر در ایران منبع:  

 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=7240
https://hengaw.net/fa/news/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%95-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%DB%95-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%B4%D8%AF
https://hengaw.net/fa/news/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%95-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%DB%95-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%B4%D8%AF
https://hengaw.net/fa/news/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%95-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%DB%95-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%B4%D8%AF
https://humanrightsinir.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://bciran.org/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF
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 مهرداد باریده  .21

 

  رماهیت  28)  2019جوالی    19  در  دهیمهرداد بار

از زندان  اعزامساعت پس از  کیحدود  (1398

کهگ استان  در  گچساران  و    هیلویشهرستان 

ب  راحمدیبو ا  مارستانیبه  اثر    یقلب  ستیبر 

 ، یحقوق بشر  یهادرگذشت. بنا به گزارش گروه

در    تاخیر ب  ی و  اعزامچندساعته   مارستان یبه 

داشته است.   قشدر آن ن  ایشده    یباعث مرگ و

عموم در  و    یدادستان  گچساران  انقالب 

به   1398  رماهیت  28روز    18:30ساعت    یبار حوال  نیاول  یبرا  ده یها گفت که مهرداد بارگو با رسانهوگفت

  ها رنج از آن  یدر بهدار  نهیدر زمان معا  ی که و  ی از عالئم  یزندان مراجعه کرده بوده است. اطالعات   یبهدار

داشته    یو مشکالت تنفس  ی قلب  یماریب  هسابق  ی اند که واما مقامات اذعان کرده  ست،ین  رسدر دست  برده یم

  یِ کرده و سپس زندان  قیآمپولِ متادون به او تزر  کیفقط    فت،یزندان، پزشک حاضر در ش  یاست. در بهدار

از نگهبانان خبر    ی کیبه    دهی، مهرداد بار21:45ساعت    یرا به بند بازگردانده است. چند ساعت بعد، حوال  ماریب

تنگ  و  تهوع  حالت  دچار  که  مجوز    ی داد  زندان  مقامات  آن،  از  پس  بالفاصله  است.  به    اعزامنفس شده  او 

  ک یاستفاده کردند. او حدود    یمعمول  نی تماس با آمبوالنس، از ماش  یرا صادر کردند، اما به جا  مارستانیب

 درگذشت. مارستانیدر ب نشدیساعت پس از بستر

 میزان خبرگزاری  ،  هرانامنبع:  

 

 نوبخت )نوبت( صحرایی  .22

 

  یی شده( صحرا  گزارشنام نوبت هم    نوبخت )که با 

  ی اندک (1398مرداد   31) 2019آگوست  22در 

استان    هیاروم  یدر زندان مرکز   ی پس از سکته قلب

گزارش   ی غرب  جانیآذربا به  بنا  درگذشت. 

بشر  ی هاگروه سکت  ،یحقوق  از    ، یقلب   هپس 

  ی پزشک  یهامراقبت  کهنیپزشک زندان با وجود ا

داشت    ازین  هابه آن   ماریکه ب  یاورژانس  یتخصص

 یفور   اعزام  یبرا   یاه ی در زندان فراهم نبود، توص

به به گزارش    مارستانیب  او  بشر  یهاگروهنکرد.  پزشکیحقوق  پ   یقانون   ی، سازمان  ا  شیکشور    ه نام  ن یاز 

 کرده بودند.  یکردن او خوددار را صادر کرده بود، اما مسئوالن زندان از آزاد یو فریتحمل کعدم

https://melliun.org/iran/210757
https://www.mizan.news/fa/news/535362/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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   شبکه حقوق بشر کردستان   هرانا، منبع:  

 

 علی پایا  .23

 

 ور یشهر  27)  2019سپتامبر    18  در  ای پا  یعل

مرکز(  1398 زندان  استان   هی اروم  یدر  در 

گزارش   یغرب   جانیآذربا به  بنا  درگذشت. 

امتناع    یدر پ   ی مرگ و  ،یحقوق بشر  یهاگروه

  ی کاف  یپزشک  یهامسئوالن زندان از ارائه مراقبت

  رماه یدر زندان در اواخر ت  اشیقلبه  بعد از سکت

ا وجود  با  زندان  مقامات  داد.  که   نیرخ 

ن  یتخصص  یپزشک  یهامراقبت در   ازیمورد  او 

 خارج از زندان امتناع کرده بودند.  یمرکز پزشک کیاو به  اعزامزندان در دسترس نبود از  بهداری

 نگاو هه    منبع:

 

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21644/
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=10360
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%DB%95-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%DB%95-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%DB%95-%D9%85%D8%A7%D9%87
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 داریوش کنگرلو  .24

 

در  وشیدار   28)  2019  سپتامبر  19  کنگرلو 

  ستیبر اثر ا  یسالگ   65در سن    (1398  وریشهر

مرکز  یقلب زندان  استان    هیاروم  یدر  در 

گزارش درگذشت.    ی غرب  جانیآذربا به  بنا 

بشر  ی هاگروه ا  ،یحقوق  در    ی زندان  نی مرگ 

پ   یحال که  افتاد  با    یقانون  یپزشک  ترشیاتفاق 

سابق به  جمله   یهایماریب  هتوجه  از  متعدد، 

ن  یقلب  یماریب دسترس  ازیو  به  به    یدائم  یاو 

مقامات زندان از آزاد    ن،یکرده بود. با وجود ا  دییتحمل حبس را تأ   یاو برا  ییعدم توانا  ،های پزشکیمراقبت

 کرده بودند.  یدر خارج از زندان خوددار ی کاف یتخصص یپزشک یهاارائه مراقبت ای کردن او و 

 نگاو هه  ، شبکه حقوق بشر کردستان منبع:  

 

 پیام خالدی  .25

 

ا  1398در آذر    ی خالد  امیپ  اثر  در    یقلب  ستیبر 

اهواز در استان خوزستان درگذشت.   داریزندان سپ

و    یانگارسهل  ،یحقوق بشر  ی هاگزارش گروهبه  

مراقبت ارائه  سو  یپزشک  ی هاعدم  از  موقع    یبه 

شد، اما اطالعات    یمسئوالن زندان باعث مرگ و

شرا  یقیدق مورد  در    طیدر  او  مرگ  به  منجر 

 . ستیدسترس ن

 

 هرانا   منبع:

 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=9820
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://iranihablog.wordpress.com/2020/01/24/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%9B-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2
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 حسن جوادی  .26

 

  نیفرورد  6)  2020مارس    25ر  د  یحسن جواد 

در    ی سالگ  47در سن  یقلب ستیبر اثر ا  (1399

  یغرب   جانیدر استان آذربا  هیاروم  یزندان مرکز

گزارش به  بشر  یهاگروه  درگذشت.  ،  یحقوق 

و پ   یمرگ  از   مدتیطوالن  تیمحروم  یدر 

 یبرا  یتخصص  یپزشک  یهابه مراقبت  یدسترس

به    ینتهقلب رخ داد. در طول سه ماه م یناراحت

که   وزنش  کاهش  به  اشاره  با  بارها  او  مرگش، 

خارج از   یبه مرکز درمان   عزاما  ای  یاستعالج  یمربوط باشد درخواست مرخص  اشیقلب  یماریبه ب  دیترسیم

 گرفته شد.   دهی ناد شهیاو هم یهازندان کرده بود، اما درخواست 

 شبکه حقوق بشر کردستان منبع:  

 

 پرویز قهرمانی  .27

 

  بهشت یارد  15)   2020می    4در    یقهرمان   زیپرو

از    یاندک(  1399 مرکز  اعزامپس  زندان   ی از 

به    ی غرب  جانیدر استان آذربا  اندوآبیشهرستان م

  ک ی. به گفته  درگذشت  یسالگ  33در    مارستانیب

ب عفو  با  که  آگاه  کرده،    المللنیمنبع  مصاحبه 

ناگهان عالئم سکته   از مرگ،  قبل  حدود دو روز 

در دست چپ و از دست  یحسیاز جمله ب یمغز

در او ظاهر شد. برادرش که او   یینایب یهدادن قو

حضور نداشت. با وجود   یدر بهدار  یدکتر  چ یه  نهیمعا  یزندان برد، اما برا  بهداریبود، او را به    ی هم زندان

پرستار   ،کردند و در عوض  یخارج از زندان خوددار  یمرکز درمان   کیاو به    ی فور  اعزاممسئوالن زندان از    ن،یا

 .کرد و او را به بند بازگرداند زیفشار خون تجو یداروها  ی قهرمان زیپرو یزندان برا یبهدار

بدنش از جمله تنفس، گفتار،    یاتیح  یاو رو به وخامت گذاشت و عملکردها   طیساعت بعد، شرا  48  یط  در

مقامات زندان او را در    1399  بهشتیارد  15الشعاع قرار داد. سرانجام، در  را تحت  یاچهیو حرکت ماه یینایب

  ی وتاهشده بود و او مدت ک  رید  یلیخ  گر ی، اما داعزام کردندخارج از زندان    ی مارستانیبه ب  یبحران  یتیوضع

ظرف چند ساعت پس    د یاش گفت که او بابه خانواده  مارستانیاز پزشکان ب  یکیدرگذشت.    اعزام  نیبعد از ا

که   یالخته   توانستندیاست که در آن صورت پزشکان م  شدهیم  اعزام  مارستانیبه ب  یمغز  هاز وقوع سکت

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=12468
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  ی هاروش گر ید ق یاز طر ای لخته  هکنندحل ی خون به مغزش را مسدود کرده بود با استفاده از داروها انیجر

 .ببرند نیموجود از ب یپزشک

پ   المللنیمنبع آگاه که با عفو ب  کیگفته    به   ی مقامات دادستان  ،ی قهرمان  زیمرگ پرو  یمصاحبه کرده، در 

 ستانماریروز قبل از مرگ به ب  کیاو    کهنیبر ا  یامضاء کنند مبن  یاو را تحت فشار قرار دادند تا سنده  خانواد

شده، مرخص و به زندان بازگردانده شده    ده دا  صیتشخ  دار یاو پا  ی سالمت  تی که وضع  یی شده، اما از آنجا  اعزام

خودسرانه،   یریسند در معرض دستگ  نی ا  یدر صورت مقاومت در برابر امضا  دندیترسیاو که م  هاست. خانواد

علت فوت »نامعلوم«   ، یقهرمان   زیفوت پرو ی. در گواهآن را امضا کردند  یپا  رندیآزارها قرار گ  ریسا  ایشکنجه  

 .ذکر شده است

 الملل عفو بین منبع:

 

 

 

 فرهاد رحیمی  .28

 

رح تار  46  یمیفرهاد  در  سپتامبر   1  خیساله 

در    یبر اثر سکته قلب(  1399  وریشهر  11)  2020

  یغرب   جانیدر استان آذربا  هیاروم  یزندان مرکز

 ی و  ،یحقوق بشر  یهادرگذشت. به گزارش گروه

اما    برد، یرنج م  ی از فشار خون باال و عوارض قلب

زندان مراجعه   یمعالجه به بهدار  یهر بار که برا

.  دشینم  زیاو تجو  یبرا  سکنجز م  یزیچ  کرد، یم

بشر  یهاگروه داده  یحقوق  اگزارش  که    ن یاند 

  از مرگ  شیاست که در شب پ   یی همان الگو  قایدق

به   یپرسنل بهدار  رود،یم  یبه بهدار  نهیس  هاز درد در قفس  تیاو با شکا   ی تکرار شد؛ وقت  ی نیزمیفرهاد رح

اما صبح روز بعد جسدش  کند، یم نینبه بخش بازگردد و بخوابد. او چ خواهندیو از او م  دهند یاو مسکن م

 شده است.  یقلب ه اند که او در خواب دچار حمل. مسئوالن زندان گفته کنندیم دایرا پ 

 هرانا ، نگاوهه منبع:  

 

https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://melliun.org/iran/240662
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 الدین تاتاری شمس  .29

 

 22)  2021ژوئن    12  در  یتاتار  نیالدشمس

در استان    هیاروم  یدر زندان مرکز  (1400خرداد  

شد و همان روز    یقلب  هدچار حمل  ی غرب  جانیآذربا

در زندان درگذشت. بر اساس   یسالگ  50در سن  

 نکه یپس از ا  ،یحقوق بشر  یهاگروه  یهاگزارش 

 اعزام شد، مقامات زندان از    یحمله قلب  دچار  یو

ب  یاضطرار به  برا   یمارستانیاو  زندان  از   ی خارج 

ن  یتخصص  یپزشک  یهامراقبت  افتیدر   ازیمورد 

 زندان نگه داشتند.  یو در عوض او را در بهدار دهیورز یخوددار

 جمعیت حقوق بشر کردستان   ، نگاوهه منبع:  

 

 

 

 

https://hengaw.net/fa/news/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://hengaw.net/fa/news/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://hengaw.net/fa/news/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.kmmk.info/fa/25339/2021/
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 1۹د ی کوی 8.2

 علیزاده فاطمه   .30

 

عل تار  زاده یفاطمه    2)  2020مارس    21  خیدر 

مرکز   (1399  نیفرورد زندان  در   هیاروم  یدر 

آذربا اساس    یغرب  جانیاستان  بر  درگذشت. 

بشر  یهاسازمان  یهاگزارش  فشار   ،یحقوق 

عل فاطمه  به    در  زادهیخون  مرگش  از  قبل  روز 

کاهش   هم  بود  افتهیشدت  به  و  را  او  بندانش 

منتقل شود،   یند تا به بهداره بودبند برد  یِنگهبان

ماموران   بهدار  اعزام  ازاما  به    ی اردخود  یاو 

ندارد و   یبه انتقال به بهدار یازیزده و ن یماریخود را به ب یزندان نیکردند. ماموران زندان اعالم کردند که ا

شد. در اعتراض   دا ی. جسد او صبح روز بعد در همان اتاق پ حبس کردند  یخال   ی در عوض او را شبانه در اتاق 

به اعتصاب غذا دست زدند که مورد توجه    متعاقبا   هیزن محبوس در زندان اروم  200، حدود  واقعه  نیبه ا

کل    سیخبر، رئ  نیقرار گرفت. در واکنش به ا  رانیحقوق بشر در خارج از ا  یهامستقل و گروه  یهارسانه

اروم  یزنان زندان  یاعتصاب غذا  یغرب  جانیربااستان آذ  یهازندان انکار کرده و گزارش  هیدر زندان    یهارا 

  کیبعد از    زادهیخواند. او ادعا کرد فاطمه عل  عهیرا شا  ویروس کرونابا    زادهیبر ارتباط مرگ فاطمه عل  یمبن

بستر ب  بودنی هفته  ب  مارستانیدر  علت  کرده   ی قلب  یماریبه  توسط   فوت  مصاحبه شده  آگاه  منابع  است. 

 . نداخوانده نیرا رد کرده و آن را دروغ  تیروا نی»شبکه حقوق بشر کردستان« ا

 شبکه حقوق بشر کردستان منبع:  

 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=12639
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 الدین بامرادی سیف  .31

 

تار  یبامراد  نیالدف یس   2020  ژوئن  25  خ یدر 

در زندان   یسالگ  65در سن  (  1399  رماهیت  5)

آذربا  هیاروم  یاصل اثر    ی غرب  جان یاستان  بر 

باشد    19-دیکوو   شد یکه گمان برده م   یماریب

 ، یحقوق بشر  ی هادرگذشت. بنا به گزارش گروه

که در کنار سن    برد یرنج م   ی قلب یماریاز ب  یو

کرون  شیباال  نسبتا به  برا  اابتال  بس  یرا   ار یاو 

و  خ م  یحت  ا یطرناک  مقامات  کردیمرگبار   .

داده بودند،   یبه او مرخص رانیا یهادر زندان 19-دیکوو وعیو با آغاز ش 1399 نیفرورد لیزندان ابتدا در اوا

مجبور    1399خرداد    ای  بهشتیدر ارد  تی در نها  یبامراد  نیالدفیکرده و س  یاو خوددار  یمرخص  دیاما از تمد

 مار یب19-د یبه کوو  هیشب  یبا عالئم  یبامراد  نیالدفیبه زندان شد. پس از بازگشت به زندان، س  به بازگشت

 یشد اما مسئوالن زندان حت میبه شدت وخ ششب قبل از مرگاو در  حال.  قرار نگرفتدرمان  تحتشد، اما  

  ی رها کردند. و  شدیم  ینگهدار  هک  یطور در بندکرده و او را همان   یزندان خوددار  یاز انتقال او به بهدار 

  4بعد در حدود ساعت    یزندان منتقل شد و اندک   یبه بهدار  1399  ریت  5بامداد    هیسرانجام در ساعات اول

 ی بهدار  ی، کادر پزشکصحبت کردندهرانا از داخل زندان    باصبح در آنجا درگذشت. به گفته منابع آگاه که  

 جانش را نجات دهند.  توانستندها می، آنل شده بودمنتق یبهدار  هزودتر باو زندان گفت که اگر 

 هرانا  ، نگاوهه منبع:  

 

https://hengaw.net/fa/news/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://hengaw.net/fa/news/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://hengaw.net/fa/news/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://payameirani.com/content/Post_ID=26251
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 سعید حیدری  .32

 

  2020جوالی    15  ساله، در  37  ،یدریح  دیسع

  روسیبا عالئم مشکوک به و  (1399  رماهیت  25)

اهواز در استان خوزستان   داریدر زندان سپ  کرونا

 ، یحقوق بشر  ی هادرگذشت. بنا به گزارش گروه

ب  یو م  ابتید  یماریاز  به    بردیرنج  ابتال  که 

برا  19-دیکوو بس  یرا  مرگبار    ای خطرناک    اریاو 

گزارش  کردیم به  بشر  ی هاگروه.   ، یحقوق 

ا از  پس  زندان  عالئم    یو  نکهیمسئوالن  با 

به   عل  ماریکرونا بمشکوک  ارائه   تش،یوضع  عیبر وخامت سر  یمبن  شهای بندیهم  یهشدارها  رغمیشد،  از 

 زندان  یدر بهدار  ایخود    بند  درنهایتا  که او    ستیکردند. مشخص ن  یبه او کوتاه  یهرگونه مراقبت پزشک

 . فوت کرده است

 العربیه   :منبع

 

 ذوق علی عباسی  .33

 

  2  خ یساله، در تار  70حدودا    ،ی عباس  یعل ذوق 

زندان (  1399مهر    11)  2020اکتبر   در 

به  ییرجا ابتال  اثر  بر  البرز  استان  در  شهر کرج 

زم  19-دیکوو او  مشکالت   هن یدرگذشت. 

ب  یجد  یسالمت عوارض و    یقلب   یماریمانند 

آن   یویر مجموع  که  اضافداشت  به    سن  هها 

باال  را  شینسبتا  کرونا    او  به  ابتال  صورت  در 

آس  ترشیب معرض  مرگ   ای   یجد  بیدر  خطر 

گرفته و از او   دهی او را ناد  یمقامات زندان عالئم ابتال  ،یحقوق بشر  یهاگروه  یها. طبق گزارش دادیقرار م

   درگذشت.  یحاد تنفس  ییبا نارسا رشدنینگرفتند. او پس از درگ  19-دیتست کوو

 هرانا   ،رادیو زمانه منبع:  

 

https://farsi.alarabiya.net/2020/07/16/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://www.radiozamaneh.com/547204/
https://melliun.org/iran/243230


62 

 

 

 عبدالوحید رحمانی  .34

 

از زندان   اعزامروز پس از    کی  یرحمان  دیعبدالوح

 در  مارستانیالبرز به ب کرج در استان شهرییرجا

- دیبر اثر کوو(  1399مهر    22)  2020اکتبر    13

حقوق    یهاگروه  یهادرگذشت. طبق گزارش   19

از  یبشر او  جمله   یجد  یپزشک  عوارض،  از 

د   یقلب  یماریب م   ابت یو  را  که    بردیرنج  در  او 

کوو به  ابتال  خطر   19-دیصورت  معرض  در 

  ن یا ا. بدادیمرگ قرار م  ای و    دی شد  یهایماریب

  افت یدر  یبرازندان او را    سئوالننشان داد، م  1399مهر    لیرا در اوا  19-دی او عالئم کوو  کهنیوجود پس از ا

نکردند و در عوض او را به همراه   اعزامخارج از زندان    یمرکز پزشک  کیبه    از یمورد ن  ی پزشک  یهامراقبت

  جا در آن   و او  بردند،    شهرییزندان رجا  هنیبه بند قرنط  بودند   19-دیمشکوک به ابتال به کوو  گرید   ی دانشش زن

 کهنی . پس از چند روز و با وجود اشد  ینگهدار  یپزشک  یهابه مراقبت  یکامل و بدون دسترس  یدر انزوا

که قبال در   شهرییزندان رجا  11، مسئوالن زندان او را به بند  ه بوداو رو به وخامت گذاشت  یسالمت  تیوضع

 1399مهر    21. سرانجام در  ختیرا برانگ  ش یهایبندکه اعتراض هم  ی بازگرداندند، اقدام  شد یم  یآنجا نگهدار

 شده بود و او روز بعد درگذشت.  ری د  گریشد، اما د اعزامخارج از زندان  ی مارستانیاو به بخش اورژانس ب

 هرانا   ،رادیو زمانه :  منبع 

 

 

 

 

 

 

https://www.radiozamaneh.com/547204/
https://fa.al-ain.com/article/death-of-a-prisoner-in-rajai-shahr-prison-due-to-coronary-heart-disease
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 اکرم رحیمی  .35

 

مرداد    23)  2021آگوست    14  در  یمیاکرم رح

کوو  ی اندک  (1400 به  ابتال  از    که   19-دیپس 

،  نکرد  افتیالزم را در  یپزشک  یهامراقبت  شبرای

آمل در استان مازندران در سن    مرکزی  زندان  در

گزارش  یسالگ  40 به    ی هاگروه  درگذشت. 

  یِ جد  یهایمار یب  ه، با وجود سابقیحقوق بشر

ر  یقلب پ   ،یویو  در  زندان   وعیش  یمسئوالن 

او در    یناتوان،  در زندان آمل  19-دیکوو  یماریب

به   یو  نکهیکردند. به گزارش هرانا، پس از ا  یموقت او خوددار   یرا بهانه قرار داده و از آزاد  قهیپرداخت وث

،  اعزام کردندآمل    یهامارستانیاز ب  یکی بار او را به    ن ی، چندا بیمار شددی شد  یکرونادلیل ابتال به ویروس  

  یکمک پزشک  افتیسرم و بدون در  قیشد و پس از تزر  یاو خوددار   رشیکمبود تخت از پذ  لیاما هر بار به دل

 دوباره به زندان منتقل شد.ی گرید

 هرانا :  منبع 

 

 گیتی حاج رحیمی  .36

 

  31)  2021سپتامبر    22  در  یمیرححاج  یتیگ

زندان قرچک   ی در سلول انفراد(  1400  وریشهر

  19-د یدر استان تهران بر اثر ابتال به کوو نیورام

گزارش   به  بشر  یهاگروهدرگذشت.  ، یحقوق 

چند روز    را  یمیرححاج  ی تیگ  ،مسئوالن زندان

 اشیماریکه عالئم ب  یو در حال  ش  قبل از مرگ

منتقل کرده    یشده بود، به سلول انفراد   د یتشد

بود که    ابتیاو مبتال به د  کهنیابودند. با وجود  

  چیهاو تحت    دهد،یمرگ قرار م  ا ی  دیشد   یماریفرد را در معرض خطر ب  19-د یبا کوو  بیمشخصا در ترک

 نگرفت.  قرار  یاقدام درمان 

   هرانامنبع:  

 

https://www.balatarin.com/permlink/2021/8/16/5642124
https://payameirani.com/content/Post_ID=139098
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 بکتاش آبتین   .37

قانونی    نیآبت  بکتاش   8  در  ( یکاظم  یمهد)نام 

  هفته  شش  حدود  (1400  ید  18)  2022ژانویه  

 دردر حین حبس    بار  نیاول  یبرا  که  نیا  از  پس

  ظاهر   او  در  19- دیکوو  به  ابتدا  م یعال  نیاو  زندان

  اساس  بر.  درگذشت  یسالگ   47  سن  در  شد

  و  المللن یب  عفو  از سوی  آمده  دست  به  اطالعات

  و  پزشک  ل،ی وک  برادر،  همسر،  یهامصاحبه 

 عنوان   با   یمستند  در  یو  سابق   های بندیهم

 28)  2022فوریه    17  در  که  «یعمد  تیجنا»

 ی ها درمان  به  نیآبت  بکتاش  موقع  به  یدسترس  از  یعمد  ممانعت  با  مقامات   107، شد  پخش(  1400  بهمن

  نقش  آن در ا ی شده او  مرگ باعث  19-دی کوو عوارض به یدگیرس یبرا مجهز مرکز ک ی در یتخصص یپزشک

 مرگبار   یاجه ینت  که  یرقانونیغ   اقدامات   نی ا.  بود  شده  مبتال  ویروس کرونا   به  1400  آذری  او در میانه.  اندداشته 

بارها با ارائه مدارک پزشکی به مقامات    نیآبت  بکتاش   لیوک  ،از آن  در حالی صورت گرفتند که پیش  داشت،

  صورت   در   خواب،  آپنه  ا ی  خواب  در  یتنفس  یهوقفابتال به بیماری    لیدل  به  موکلش  که  هشدار داده بود بود

 المللن یب  عفو  از سوی  یپزشک  مدارکاین    .داشت  خواهد  قرار  دیشد  یماریب  خطر  معرض  در  19-دیکوو  به  ابتال

 ی اعطا  یبرا  مکرر  یهادرخواست   به  مقامات.  کرده  عنوان  او  لیوک  هادرخواست   نیا  در.  است  شده  تیرونیز  

 یتوجه  رانیا  یهازندان  در  19-د یکوو  وعیش  به  توجه  با   و   ی سالمت  مشکل  ن یا  اساس  بر   یاستعالج  یمرخص

 .ندادند نشان

 11  نیب  بار  نیچند  باال،  تب  و  دیشد  یها سرفه   جمله  از  ،19-دیکوو  از بروز عالئم ابتال به  پس  نیآبت  بکتاش

 است  خورده  سرما   که  گفتند   او  بهبهداری    کارکنان   بار   هر   اما   کرد،  مراجعه به بهداری زندان  1400آذر    13تا  

توجهی به حال او، هم تب و هم فشار خون بیدر خالل این  .  ند گرداندازب   خود  بند   به  را  او   مسکن  و با تجویز

هایش دوباره او را به بهداری منتقل کرده و  بندیآذر هم  15او به میزان خطرناکی افزایش پیدا کرد. در شب  

 یبرا  بهداری  کارکنان  شود.   اعزامتر به یک بیمارستان خارج از زندان  خواستار این شدند تا او هرچه سریع

 نیآبت  بکتاش   ی هابندیمهم  به  متعاقبا   و  گرفتند   تماس  مربوطه  یدادستان  مقامات  با  اعزام  مجوز  افتیدر

اعزام   معلوم نا  ی مکان  به  را  نیآبت  بکتاش  ماموران  بعد،  یاندک.  است  نشده  صادر  مجوز  این  که  دادند  اطالع

  پس   ساعت  24  در.  کردند   مطلع   اتفاق   نیا  از  را  او  خانواده  نیآبت  بکتاش  یها بندیهم  ، بعد  روز  صبح.  کردند

محل نگهداری   ه سرنوشت ودربار  نیآبت  بکتاش   هخانواد  به  اطالعات  هرگونه  ارائه  از  با خودداری  مقامات  آن،  از

نگرانی قرار دادند.  او، آن را در معرض رنج و    از  یکی   طریق  از  ی و  خانواده  ،1400  آذر  17  در  سرانجامها 

 .  است شده اعزام تهران یطالقان مارستانیب به  یو که اطالع حاصل کردند  نیاو زندان کارمندان

 

شبکه   و است یرانیا کارگردان افرسول  محمدی ساخته  مستند. lrM4youtube.com/watch?v=DsfM_oJ ،2022 فوریه 17، «یعمد تیجنا مستند: »  نترنشنال،یاران یا 107

 خش کرده است. پ، آن را رانیا از خارج رسانه نترنشنال،یاران یا
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 ر یزنج  تخت  به  وی  یپاها  در این مدت،  .شد  ینگهدار  یطالقان  مارستانیب  در  روز  پنجبه مدت    نیآبت  بکتاش

پاهایش جای زخم برجا گذاشت  به نحوی که  بود   شده  یپزشک  متخصص  کی  و  او  خانواده  گفته  به.  روی 

  کافی  یپزشک  امکانات  به  مجهز  که  شد  ینگهدار  ی اتاق  در  مدت  نیا  در  یو  الذکر، فوق   مستند  در  شده مصاحبه 

  ن یهمچن  یو  خانواده.  است  نبوده  19-دیکوو  بدحال  مارانیب  درمان  یبرا  ویژه  یمصنوع   تنفس  دستگاه  جمله  از

  ماموران   و  ندکردمی   یخوددار  اشیسالمت  مورد  در  یاطالعات  هرگونه  ارائه از  مارستانیب  کارکنان  که  اندگفته 

 مسئوالن  از مجوز  دریافت بدون توانندینم  که  گفتنداعضای خانواده میبه  د ردن کیم  یهمراه  را او که زندان

 او   کهنیا  از  ینگران  با  نیآبت  بکتاش  هخانواد.  اورندیب  یاه یگ  دمنوش  ای  وهیمآب  غذا،  شانبیمار   یبرا  زندان

 یمرخص  او به  که خواستند مقامات از بارها  کند، ینم افتیدر را خود از ین مورد  یتخصص ی پزشک یهامراقبت

  بستگان. کنند اعزام  مجهز ی مارستانیب به  19-دیکوو  بیماری درمان یبرا را او  بتوانندها آن تا  بدهند  یپزشک

  ها آن  که نیا  بر  مشروط  شد،  رفتهیپذ(  1400  آذر  22)  2021دسامبر    13  در  درخواست  نیا  که  نداهگفت  یو

می  که  کنند  امضا  را  یسند کنترل  او  سالمتی   تیوضع  کردبیان    و   داروها  از  یامجموعه   و  است  تحت 

 برخالف  را  سند   شدند  مجبور  خانواده  یاعضا .  است  کرده  افتی رد  درکیم  ادعا  مارستانیب  که  را  ییهادرمان

 .کنند  امضا کنند،  دییتأ  را آن در مندرج  یادعاها صحت مستقل طور به  بتوانند کهنیا بدون و خود لیم

 درصد  70  از  شیباو اطالع داده شد که چون    هخانواد  به  ساسان،  مارستانی ب  به  نیآبت  بکتاش  ورود  محض  به

باید    ن ییپا  یخطرناک   طوربه  خونش  ژنیاکس  سطح  و   درگیر شده است   ش ی هاه یر او   بخش  در  عا یسرآمده 

 گفته   او   هخانواد  به   ی طالقان  مارستانیب  در   که  است   یحال   در  ن یا.  شود  یبستر  مارستانیب  ژه یو  یهامراقبت

  خانواده  به   نیهمچن  ی پزشک  کادر.  است  شده عفونت    ریدرگ  هایش هیر  درصد  30  حدود فقط    که   بود  شده

 یتوجه  قابل  زانیم  به  را  نیآبت  بکتاش   بهبود  شانس  امر  ن یا  و  رفته  دست  از  یضرور  فرصت درمانی  که  گفتند

او    و  ی مصنوعی فرو بردکما  به(  1400ماه  دی  11)  2022ژانویه    1  دررا    او  تیم پزشکی   .است  داده   کاهش

فوریه   17شده در  پخش  الذکر فوق   مستند  در.  درگذشت  (1400ماه  دی  18)   2022ژانویه    8  در  ، بعد  هفته  کی

  ی زمان  از  عیوقا  ری س  از  حایصر  ساسان  مارستانیب  در   نیآبت  بکتاش  متخصص  پزشک،  (1400  بهمن  28)  2022

  صورت   در  که   گفت   و ه  کرد  انتقاد در او ظاهر شد    1400  آذر   میانه  در  19-دیکوو  عالئم   بار  نیاول  یبرا  که

  ، کننددریافت می مشابه طیشرا در یمارانیب معمول طور به که یتخصص یها درمان و ناتیمعا انجام به موقع

 .کرد گیریپیش  نیآبت بکتاش مرگ  از شدیم

 مستند »جنایت عمدی«   ،الملل عفو بین منبع:  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsfM_oJ4lrM
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 های عفونیبیماری سایر  8.3

 علیرضا کرمی خیرآبادی  .38

 

  2013می    7در تاریخ    یرآبادیخ  یکرم   رضایعل

بر اثر    یسالگ   61در سن    (1392اردیبهشت    17)

و ویدرگذشت  مغزی  یروسیعفونت  مرگ   .  

از   پس  هفته  دو  زندان   وی  اعزامحدود  از 

البرز  شهرییرجا استان  در  بیمارستان   کرج  به 

داد زمان    . روی  در  و بی  اعزاماو  بود  در    هوش 

داشت.  حاد  تیوضع گزارش    قرار  اساس  بر 

بشر  ی هاگروه دنبال  یحقوق  به  او  مرگ   ،

هشداردهنده  ی پزشک  یتوجهیب عالئم  بهم  یابه  حواس    یحسیچون  اختالل  داد.و  از   کی  روی  قبل  روز 

 ن یا  اتلحظ  نیشود اما مسئوالن زندان در آخر  اعزام مارستانیدر زندان، او قرار بود به ب  یاریدادن هوشدست

ز  اعزام لغو کردند،  به عنوان    رایرا  اصرار داشت  لباس    یبه جا  زندانی  یاسیس  مخالف  کیاو  با  لباس زندان 

مقامات    د،یسال طول کش  14که حدود    یو  مدت یحبس طوالن  دوران  برده شود. در  مارستانیبه ب  یشخص

محروم کرده    ی مشکالت قلب  یبرا  ی کاف  یپزشک   یهابه مراقبت  یرا از دسترس  یرآبادیخ  ی کرم  رضایزندان عل

پس از    یچ مراقبتِیقرار گرفته بود اما ه  یگذارو استنت   یوپالستیتحت عمل آنژحبسش    دوراند. او در  بودن

قلبش به   یاش گزارش داده بود که مسئوالن زندان از دادن داروهانکرده بود. او بارها به خانواده  افتیعمل در

 . کنندیم یاو خوددار

 هرانا منبع:  

 پور ایوب رئوف  .39

https://melliun.org/iran/18341
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ژانویه  پور درئوف   وبیا (  1394  ماه  ید)  2015ر 

سن   مرکز  یسالگ  76در  زندان  در    هیاروم  یدر 

آذربا گزارش   یغرب  جانیاستان  به  بنا  درگذشت. 

 یخوک  یبه آنفوالنزا  ی و  ،یحقوق بشر  ی هاگروه

و  شد  و  مبتال  پ   ی مرگ  مسئوالن   یناتوان  ی در 

ش کنترل  در  زندان    یماریب  نیا  وعیزندان  در 

د  هیاروم عد  1394  ماهیدر  کاف  مو  از    ی مراقبت 

 رخ داد.  انیمبتال

 

 کردپا منبع:  

 شفی محمد تنومند  .40

 

تار  یشف در  تنومند    29)  2015آپریل    18  خ یمحمد 

مرکز  (1394  نیفرورد زندان  استان   یدر  در  زاهدان 

گروه  ستانیس گزارش  به  درگذشت.  بلوچستان    ی هاو 

مبتال شده بود که   یمغز  ی ایبه ماالر  ی، ویحقوق بشر

است   د یشد  یایحاصل از ماالر  یجد  یعارضه عصب  کی

تقر درمان  عدم  صورت  در  مرگ    شهیهم  با یو  باعث 

مسئوالن زندان از ارائه خدمات    ن، یبا وجود ا  108. شودیم

به   ای   تیکه در نها  دندیورز  ی کوتاه  به او  ی کاف  یپزشک

به مرگ او    ایندان شد  باعث مرگ او در ز  میطور مستق

 کمک کرد. 

 چ کمپین فعالین بلو منبع:  

https://www.news-medical.net/health/What-is-Cerebral-Malaria.aspx
https://kurdpa.net/fa/news/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://balochcampaign.us/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af
https://balochcampaign.us/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af
https://balochcampaign.us/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af
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 مهدی نارویی  .41

 

تار  یی نارو  یمهد   ی د  7)  2015دسامبر    28 خیدر 

مرکز  یسالگ   38در سن  (  1394 زندان  ،  زاهدان  یدر 

اطالعات    ستانیس اساس  بر  درگذشت.  بلوچستان  و 

کنترل  عدم  به دنبال    یمرگ و  ، یمجاز  یموجود در فضا

زاهدان  یخوک  یآنفلوآنزا   وعیش زندان  اواخر    در  در 

مثل    یبه کسان  یکفم های پزشکیمراقبت ارائه    و  1394

 که مشکوک به ابتال بودند رخ داد.   یینارو یمهد

 

 فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران   منبع:

 

 عبدالرئوف پاهنگ  .42

 

وقت پاهنگ   2018مارس    13  در  یعبدالرئوف 

سل در زندان   یماریبر اثر ب(  1396اسفند    22)

و بلوچستان   ستان ی استان س  در  سراوانِ  یمرکز

به گزارش   30درگذشت فقط   بنا  سال داشت. 

بشر  یهاگروه   ت یوضع  رغمیعل  ،یحقوق 

مسئوالن   ،یزندان   نیا  ی سالمت  ه کنندنگران 

  یزندان او را در بند پر ازدحام و بدون دسترس

  کردند یم  ینگهدار  یکاف   یپزشک  یهابه مراقبت

.  گرفتندیم  ده یخارج از زندان را ناد  درمانی مرکز    ک یبه    اعزام  یبرا  ش هایبندیمکرر او و هم  ی هاو درخواست 

 رسدبه نظر میپس از درگذشت عبدالرئوف پاهنگ، مسئوالن زندان  ،  یشرحقوق ب  یهاگزارش گروهبه گزارش  

 انیتمام زندان، مالقات تیبا قطع تلفن و ممنوع  منجر به مرگ او، شرایطمورد   در یرسانسرکوب اطالع  یبرا

 محروم کردند.  رونیب ی ایبه مدت چند روز از ارتباط با دنزندان سراوان را 

 لوچ کمپین فعالین ب   منبع:

 

https://rpersianwikileaks.wordpress.com/2015/12/31/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DB%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB/amp
https://balochcampaign.us/%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86/
https://balochcampaign.us/%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86/
https://balochcampaign.us/%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86/
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 غالمرضا گول  .43

 

 وریشهر 23) 2018سپتامبر  14ر غالمرضا گول د

سن  (  1397 مرکز  ی سالگ  52در  زندان   یدر 

و بلوچستان درگذشت.    ستانیزاهدان در استان س

در    یمرگ و  ،یحقوق بشر   یهابنا به گزارش گروه

خدمات    سئوالنم  ی کوتاه   ی پ  آوردن  فراهم  در 

 یابه او بعد از ابتال به عفونت روده  یی و دارو  ی درمان

 رخ داد.

 

 چ کمپین فعالین بلو :  منبع 

 

 اسکندر بدرلو  .44

 

هفته پس از ابتال    ک یساله،    27اسکندر بدرلو،  

 22)  2018دسامبر    13ر  د  یویر  د یبه عفونت شد

تهران بزرگ درگذشت.    زنداندر  (  1397آذرماه  

  یدر روزها  ،یحقوق بشر  یهابنا به گزارش گروه

 ی پرسنل پزشک  چیه  نکهیقبل از مرگ، با وجود ا

زندان  سئوالن  زندان حضور نداشت، م   بهداریدر  

به مرکز    اعزام  یرا برا  یمکرر و  ی هادرخواست 

 خارج از زندان رد کرده بودند. به گزارش   ی درمان

  ن یزندان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود در ا  یبهدار  ی ، کادر درمان یحقوق بشر  ی هاگزارش گروه

 .ه استشدیحاضر نم و در محل کار خود برده یمدت در اعتصاب به سر م

 هرانا منبع:  

 

https://balochcampaign.us/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://balochcampaign.us/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://balochcampaign.us/%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%da%af%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://mihantv.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%9B-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7/
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 اصغر سامانی  .45

 

سامان تار  ی اصغر    7)  2019سپتامبر    29  خیدر 

مشهد در استان  آبادلیدر زندان وک( 1398مهر 

به گزارش  یخراسان رضو   ی هاگروه  درگذشت. 

سل دچار    یماریبه ب  ی، اصغر سامان یحقوق بشر

برا و  کاف   یبود  درمان  زندان  در    افتیدر  یآن 

صد    همراه با چند  بند شلوغ  کینکرده بود. او در  

داده  . هرانا گزارش  شد یم  ینگهدار  گر ید  یِزندان

شب است   او  سروکه  در    ی بهداشت  سیهنگام 

 ف نشد. جسد او کش انیزندان یِریصبح روز بعد و زمان آمارگ 6زندان فوت کرد، اما تا ساعت 

 هرانا منبع:  

 

 وش امیر ناجی  .46

 

آذر    27)  2019دسامبر    18  در  وش یناج  ریام

سن  (  1398 مرکز  یسالگ  53در  زندان   ی در 

آذربا  هیاروم استان  بنا    .درگذشت  یغرب  جانیدر 

گروه گزارش  بشر  یهابه    ی اندک  وی  ،یحقوق 

که    ی تنفس  دیمشکل شد   لیبه دل  ش قبل از مرگ

ابتال به آنفوالنزا به وجود آمده    لیاحتماال به دل

. مرگ او به  بودزندان منتقل شده  یبود به بهدار

امتناع م از  سئوالن  دنبال  به    اعزامزندان    ک یاو 

ا  یمرکز درمان از رخ داد.   ی راو در بهدا  ازیمورد ن  یتخصص  یپزشک  یهامراقبتکه  بود    یدر حال  نیخارج 

 .شتزندان وجود ندا

 شبکه حقوق بشر کردستان   ، اونگهه منبع:  

 

https://melliun.org/iran/215371
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=11187
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 گوارشی  اختالالت 8.4

 زاده ناصر خانی  .47

 

تار  زادهیناصر خان    2)  2011جوالی    24  خ یدر 

سن  (  1390مرداد   زندان    یسالگ  35در  در 

آذربا  هیاروم  یمرکز استان    ی غرب  جانیدر 

 ، یحقوق بشر یها. بنا به گزارش گروهدرگذشت

که   بردیرنج م  یجد  یگوارش  یهایماریاز ب  یو

در زندان   ی کاف  یپزشک  ی هاها مراقبتآن   یبرا

و  افتیدر بود.  در   1390  ریت   31در    ینکرده 

شد  میوخ  طیشرا کاهش  از  پس  به    دیو  وزن 

زندان وجود   بهداریاو در    ازید نمور  یکه خدمات پزشک  نیزندان با اسئوالن  زندان منتقل شد. م  بهداری

از   به    اعزامنداشت،  درمان  کیاو  از زندان خوددار   یمرکز  او دو روز بعد در    یخارج  زندان   بهداریکردند. 

 درگذشت.

 مرکز حامیان حقوق بشر منبع:  

 

 محمد زینتی  .48

 

ز بهمن    27)  2013فوریه    15  در  ینتیمحمد 

سن    (1391 مرکز  یسالگ  31در  زندان   ی در 

به گزارش   در  نابِیم استان هرمزگان درگذشت. 

بشر  ی هاگروه خونر  ،یحقوق  از  بعد   یزیاو 

اجازه    یگوارش عدم صدور  با  زندان،    از سویدر 

  ی مرکز پزشک  کیبه    عزاما  یزندان برا  سئوالنم

ت  یخارج از زندان به حال خود رها شد و در نها

 فوت کرد. 

 مرکز حامیان حقوق بشر   ،ا کردپ منبع:  

 

https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=8547
http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=8547
http://www.kurdpa.net/farsi/index.php?cat=idame&id=8547
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
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 رضا پوررمضان  .49

 

زندان    1396مرداد    ل یاوا  پوررمضان  رضا در 

آذربا  اندوآبیم  یمرکز استان    ی غرب  جانیدر 

 ی و  ،یحقوق بشر  یهابه گزارش گروه  .درگذشت

مدت   مشکالت    11در  از  خود  حبس  سال 

م  یمختلف  یگوارش برا  بردیرنج  آن    یکه 

نکرده بود. او    افتیدر  ی کاف  ی پزشک  یهامراقبت

جراح عمل  قرار    یتحت  اما    گرفتهروده  بود، 

بدون   و  را قطع کرده  او  زندان درمان  مسئوالن 

وضع  کردنی سپر بودند.  بازگردانده  زندان  به  را  او  نقاهت  ز  ت یدوره  شد  بدتر  متعاقبا  از   کدامچیه  رایاو 

 به او ارائه نشد. یپس از جراح یهامراقبت

 شبکه حقوق بشر کردستان منبع:  

 

 زاده عادل نقی  .50

 

نق اوا  زاده یعادل  زندان    1396  رماه یت  لیدر  در 

  ی غرب  جانیآذربااستان    اندوآبیم  یمرکز

 ، یحقوق بشر  ی هادرگذشت. بنا به گزارش گروه

و پ   یمرگ  از    یطوالن  تیمحروم  یدر  مدت 

مراقبت   یدسترس مورد   یتخصص  ی پزشک  یهابه 

 رخ داد.  یکبد یماریب یبرا ازین

 

 

 شبکه حقوق بشر کردستان :  منبع 

 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=3703
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=3703
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 مولود ونوشه  .51

 

 زندان  در  1397  مرداد  12  خیتار  در  ونوشه  مولود

  ی غرب  جانیآذربا  استان  در  هیاروم  یمرکز

 ، یبشر  حقوق   ی هاگروه  گزارش  به  بنا.  درگذشت

  ی پزشک  یهامراقبت  ارائه  از  مکرراً  زندان  مسئوالن

ه  رود  یماریب  با  مقابله  یبرا  یزندان  به  یتخصص

 .کردند یخوددار بزرگ

 

 

 حقوق بشر در ایران ،  هرانا ، شبکه حقوق بشر کردستان منبع:  

 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=7240
https://hoghogheazadi.wordpress.com/2018/08/04/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF
https://humanrightsinir.org/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b3%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7/
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 نصیری ی وحید صیاد  .52

 

  21)  2018اکتبر    13 از  که  یرینص  ی ادیص  دیوح

  در   برد، یم  سر  به  غذا   اعتصاب  در (  1397  مهر

  38  سن  در  (1397  آذر  21)  2018دسامبر    12

  حقوق  یهاگروه گزارش به بنا. درگذشت یسالگ

 زندان   مسئوالن یکوتاه دنبال به امر نیا ،یبشر

  ی کاف  یپزشک  یهامراقبت  نیتأم  در  قم  لنگرود

 2018دسامبر    13    در  قم  دادستان.  بود  او  یبرا

  یادیص  دیوح  که  شد   ی مدع   (1397  آذر  22)

 ه خانواد.  است  درگذشته  «یکبد  مشکالت»  ل یدل  به  مارستانیب  در  شدن  یبستر  از   پس  روز  هفت  یرینص

  ها آن .  اندرد کرده  بوده  برخوردار  یمکف  ی درمانیبهداشت  خدمات  از  او  که  را  تیروا  نیا  یرینص  یادیص  دیوح

  ها هفته تا    را  یرینص  یادیص  دیوح،  زندان  سئوالنم  که  دانه گفت   یبشر  حقوق   یهاگروه  و  مستقل  یهارسانه   به

  یی توانا  عدم  و  استفراغ  ،یداخل  یزیخونر  وجود  با  مرگش،  از  قبل  یزماناندک  تا   و  غذا  اعتصاب  شروع  از  پس

  یادیص  د یوح هخانواد از نقل  به. بودند کرده محروم  یکاف  ی پزشک یهامراقبت به  یدسترس از عات، یما  جذب

  چند  از  پس   اما   شد  اعزام  مارستانیب  به  ی گوارش  یزیخونر  ل یدل  به  او  مرگ،  از  قبل  هفته  کی  حدود  ،یرینص

 زودتر  دارد،  ژه یو  یهامراقبت  به  ازین  چنانهم  او  که  بودند  کرده  عنوان  متخصص  پزشکان  کهنیا  وجود  با  روز

.  شد  اعزام   مارستانیب  به  یاورژانس  صورت  به  مجددا  او  مرگ،   از  قبل  شب.  شد  بازگردانده   زندان  به  موعد  از

 یپزشک  سازمان  ها،رسانه   گزارش  به  بنا .  کردند   مطلع   او  مرگ  خبر  از  را  اشخانواده  بعد  روز  زندان،  نمسئوال

 ی زیخونر  مانند  مدتیطوالن  یغذا  اعتصاب  عوارض  از  یناش  یو  مرگ  که  کرد  اعالم  یو  خانواده  به  بعدا  یقانون

  .است بوده کبد  و روده  یینارسا و یگوارش

 ران ی ا   در   بشر   حقوق   ی المللن ی ب  ن ی کمپ ،  بان حقوق بشر دیده منبع:  

 پرور شهاب درون  .53

 

  21  در  ی داخل  یزیخونر  اثر  بر   پروردرون  شهاب

 زندان  در(  1400فروردین    1)  2021مارس  

  به.  درگذشت  شاهکرمان  استان   در  غرب  آباداسالم

  از   زندان  سئوالنم  ،یبشر  حقوق   یهاگروه   گزارش

  ی مارستانیب  به  یو  یاورژانس  اعزام  مجوز  صدور

 ینگهدار  زندان  یبهدار  در  را  او  و  کرده  یخوددار

  مورد  یاتیح  یپزشک   یهامراقبت  که  ییجا   کردند،

 .  نبود دسترس در او ازین

 نگاو هه منبع:  

https://www.hrw.org/node/325422/printable/print
https://www.hrw.org/node/325422/printable/print
https://www.hrw.org/node/325422/printable/print
https://iranhumanrights.org/2018/12/political-prisoner-on-hunger-strike-in-iran-has-died-another-in-grave-danger-iran/
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C


75 

 

 

 سرطان   8.5

 البرز قاسمی شال  .54

 

  29)  2010ژانویه    19  یشال در حوال  یالبرز قاسم

 ن یدر زندان او  ی سالگ   51در سن  (  1388ماه    ید

حقوق    یهاتهران درگذشت. بنا به گزارش گروه

تار  چند  ،یبشر در  و  مرگ  از  قبل    2  خیهفته 

زندان    (،1388  ماه ی د  12)  2010ژانویه   از  او 

بازداشتگاه   نیاو که    یبه  شد  سوی منتقل   از 

او مشکوک هستند   ه. خانوادشودیارتش اداره م

حمل دچار  بازداشتگاه  به  ورود  بدو  در  او    یهکه 

را   یمقامات پس از چند روز درمان و  ، اماشده است  اعزام  مارستانیبه ب  یبه صورت اورژانسو    شده  یعصب

ارتش و    یحوال  ای(  1388  ماهید  17  خیتار)  2010ژانویه    7قطع کرده و او را در   آن دوباره به بازداشتگاهِ 

او  یاندک به زندان  البرز قاسمرداندندبازگ  نیبعد  به خانواده  ی.  به   یامورانکه م  بوداش گفته  شال  را  او  که 

که باعث وارد آمدنِ جراحات مشهود به سرش شد. پس    ند، او را مورد ضرب و شتم قرار دادبردند مارستانیب

 اش یینا یب  هقو  ، یاو به سرعت رو به وخامت گذاشت. او به طور ناگهان  یسالمت  تیاز بازگشت به زندان، وضع

ت دادن کنترل و از دس  یضعف عضالن  ،ی حسیاز جمله لکنت زبان، ب  یمشکالت مختلفدچار  را از دست داد و  

 مثانه شد. 

برادرش حم  ش، ی هایبندمکرر هم  یهادرخواست   ی پ   در جمله  ن  ی قاسم  دیاز  او  که  بود،    یزندان     زیشال 

پزشک متخصص   کیجا  . در آناعزام کردند  مارستانیبه ب  یمدت کوتاه   یرا براشال    یالبرز قاسممسئوالن  

دارد.  متخصصان     ازین  یدرمانیمیاو به ش  شده است و  یسرطان معده منجر به بروز عالئم عصب  به او گفت که

 ت یو تقو  ی به مقصود بهبود سالمت روان  ،ی درمانیمیشه  قبل از شروع دور  ی زندان   نیکردند که به ا  توصیه

 ی و البرز قاسم  گرفته  دهیکه مسئوالن زندان ناد  یحیصر  هیداده شود، توص  یاش، مرخصبدن   یمنیا  ستمیس

  یشال چه زمان  یکه البرز قاسم  کندیموجود مشخص نم   یاهشال را دوباره به زندان بازگرداندند. گزارش

مبتال به سرطان معده تشخ  نیاول  یبرا به زندان،    صیبار  بازگشت  از  به هر صورت، پس  داده شده است. 

  یمتهم و حت  «تمارض»را به    اوزندان    سئوالنکرده، اما م دایپ   ینزول  ریس  شال   یالبرز قاسم  یسالمت  تیوضع

،  (1388دی  25) 2010ژانویه  15در  حال او خامتو  به دنبالکردند.  یزندان خوددار  یاو به بهدار اعزاماز 

انجام این مسئول از    نی، اما اخبر کنند  آمبوالنسکرد که  درخواست    بند  سِی شال از رئ  یقاسم  دیبرادرش حم 

برادرش   چگونهکه    دهدیم  حیتوض  یگروه حقوق بشر  ک یوگو با  شال در گفت  یقاسم  دی. حمد یامتناع ورزکار  

او    یمعمول  نیماش  کیجا با  ساختمان بند برد و از آن   یدوش خود به جلو  یبود به رو  ماریرا که به شدت ب

  ماه ید   29. چهار روز بعد، در  اعزام کردند به بند قرار داشت    کینزد  ی زندان که در ساختمان  یبهداربه  را  

 فوت کرده است.  رادرششال اطالع دادند که ب یقاسم دی، مسئوالن زندان به حم1388
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 روزآنالین   ، ر مرکز حامیان حقوق بش   ،الملل عفو بین منبع:  

 

 

 

 محسن دگمه چی  .55

 

دگمه  حدود    یچمحسن    28  در  یسالگ  53در 

پس از    یاندک(  1390  نیفرورد  8)  2011مارس  

شهر کرج  ییاز زندان رجا  م یوخ  تیدر وضع  اعزام

لوزالمعده درگذشت.  در استان البرز بر اثر سرطان  

گروه گزارش  به  بشر  یهابنا  حدود    ،یحقوق 

عالئم و    نیشش ماه قبل از مرگ، او در زندان او

بروز    ابتالاز    یتوجه  قابل  یهانشانه به سرطان 

چهار ماه، مسئوالن زندان   ای داد، اما به مدت سه  

. خانواده او گزارش دادند که  ند دیورز  یخوددار   صیو تشخ  نهیمعا  یبرا  یپزشک   ی او به مرکز تخصص  اعزاماز  

 کرد.   زیاو فقط مسکن تجو یبرا نیزندان او یمدت پزشک عموم نیدر ا

زندان بالخره اجازه دادند تا   مسئوالنوزن بود،  دی شدکاهش ، با وخامت حال او که شامل 1389 زمستاندر 

  ی قرار دهد. پزشک متخصص اخطار داد که زندان  نهیمتخصص او را در خارج از زندان مورد معا  پزشک  کی

برگرداندند و به    نداناما در عوض مسئوالن او را دوباره به ز  رد،یقرار بگ  یدرمان یمیبه سرعت تحت ش  د یبا

به    نیرا از زندان او  یچگمهمحسن دها  فاصله آن  نیرا ندادند. در ا  یدرمان یمیآغاز روند ش  همدت دو ماه اجاز

را به منظور    ی دتیو عق  ی اسیس  انیمسئوالن، زندان  بر اساس مستندات موجود،.  اعزام کردند  شهرییزندان رجا

زن  ن یاو  زندان  از   مضاعف  هیتنب آن  یهادانبه  که در  از شهر  مراتب  طیها شراخارج  منتقل   به  است  بدتر 

اسفند    . کنندیم اواسط  پ  1389در  در  دگمه  یهادرخواست   ی و  محسن  خانواده  زندان    ، یچمکرر  از  او 

  ش یبه دست و پا  ربستنیزنج  ی رقانونیبه عمل غ   ی شد اما پس از اعتراض و  اعزام  مارستانیبه ب  شهرییرجا

او    یبعد، سالمت   ی. در روزهااندندبه زندان بازگرد  او را  مسئوالن درمان او را قطع کرده و  لجه،معا  نیدر ح

. در اواخر اسفند،  کشیدرنج میقادر به غذاخوردن نبود و مدام از درد    گری که د  ییکرد، تا جا  یترشیافت ب

، اما او  اعزام کردند  مارستانیداشت به ب  ی میوخ  طیشرا  بارنیکه ا  ی و در حال  گر یمقامات زندان او را بار د

 بعد درگذشت.  ی اندک

 المللی حقوق بشر در ایران کمپین بین   ، مرکز حامیان حقوق بشر منبع:  

 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/12/businessman-spy-canadian-iranian-man-s-ordeal-tehran-s-evin-prison
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/12/businessman-spy-canadian-iranian-man-s-ordeal-tehran-s-evin-prison
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/12/businessman-spy-canadian-iranian-man-s-ordeal-tehran-s-evin-prison
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
https://www.balatarin.com/permlink/2015/2/3/3791912
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
https://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohsen_dokmehchi/
https://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohsen_dokmehchi/
https://persian.iranhumanrights.org/1390/01/mohsen_dokmehchi/
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 حسن ناهید  .56

 

ناه از    د یحسن  پس  هفته  زندان    اعزامچند  از 

ب  نیاو به   2011آپریل    19  در  مارستانیتهران 

بر اثر    ی سالگ  55در سن  (  1390  نیفرورد  30)

ر گزارش   هیسرطان  اساس  بر    ی هادرگذشت. 

بشر  یهاگروه دنبال  یحقوق  به  او  مرگ   ،

طوالنی به محرومیت  دسترسی  از  مدت 

های  های غربالگری و تشخیصی و روشآزمایش

سرطان  در گرفت،مان  که    صورت  باعث  امری 

گسترش  شدت و  بدن  سرطانگرفتن  درخواست   وی  در  زندان  مسئوالن  برا  یهاشد.  او   ی مرخص  یمکرر 

با   المللنیکه عفو ب  شهای بندیاز هم  یک یشدن او را ندادند. به گفته  یرا رد کرده و اجازه بستر یاستعالج

ب به مراقبت  مارستانیاو مصاحبه کرده، پزشکان  او زودتر  اگر    دا یپ   یدسترس  یکاف  یپزشک  یهاگفتند که 

 برده بودند.  مارستانیبه ب رید یلیزنده بماند، اما او را خ توانستیم  کردیم

 مرکز حامیان حقوق بشر   منبع:

 

 ی ا مره   ز ی عبدالعز  .57

تار  یامره  زیعبدالعز  20)  2020فوریه    9  خیدر 

مرکز(  1398بهمن   زندان  استان    ی در  در  بم 

حقوق    یهابه گزارش گروهکرمان درگذشت. به  

  مدت یطوالن  تیبه دنبال محروم  یمرگ و ،یبشر

دسترس داد،   یاز  رخ  سرطان  مناسب  درمان  به 

  تیسرطان خون و نها  د یکه باعث تشد  یتیمحروم

او شد. عبدالعز از مسئوالن   ا باره  یامره  زیمرگ 

کرده بود اما    یاستعالج   یزندان درخواست مرخص

 بودند.  رفتهیآنها نپذ

 کمپین فعالین بلوچ منبع:  

 

https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
http://balochcampaign.us/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF/
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 اسماعیل مستخدم  .58

 

 یاورژانس  اعزامروز پس از    کیمستخدم    لیاسماع 

  ی شرق  جانیآذربا  استان  در  زیتبر  یاز زندان مرکز

 وریشهر  28)  2020سپتامبر    18  در  مارستانیبه ب

ر(  1399 سرطان  اثر  اساس   هیبر  بر  درگذشت. 

بشر  یهاگروه  یهاگزارش  به    ،یحقوق  او  مرگ 

ات  نیبه معا   یاز دسترس   تیها محرومدنبال سال

باعث وخامت    کهسرطان بود    یمنظم و درمان کاف 

 در بدن او شد.  یماریب نیو گسترش ا

 شبکه حقوق بشر کردستان   ،نگاوهه منبع:  

 

 بخش آقا شه  .59

 

 ی د 4) 2021دسامبر   25 خیبخش در تارآقا شه

زندان    ی سالگ  40در  (  1400 اثر سرطان در  بر 

گزارش   یمرکز به  بنا  درگذشت.  اصفهان 

بشر  یهاگروه و  ،یحقوق  پ   یمرگ    یدر 

به درمان و    یاز دسترس  مدت یطوالن  میتمحرو

بیماریمراقبت مخصوص  صورت    های  سرطان 

  اش یزندگ  یهاماه  نیبخش در آخرگرفت. آقا شه

شد درد  برا  بردیم   جرن  د یاز  کامال    حرکت  یو 

 ی اریکه هوش  نینشان ندادند. او پس از ا  یاو توجه  م یوخ  تیبود، اما مسئوالن زندان به وضع  لچریوابسته به و

شد. او حدود    اعزام  مارستانیبه ب  یرا در زندان از دست داد، به صورت اورژانس  یزندگ   مِ یو سپس تمام عال

 .شتدرگذ مارستانیسه روز بعد در ب

   هرانا ، شبکه حقوق بشر کردستان  ،وش حال :  منبع 

 

 

 

 

https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=14197
https://haalvsh.org/2021/12/25/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://haalvsh.org/2021/12/25/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://haalvsh.org/2021/12/25/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=16955
https://melliun.org/iran/293636
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 تنفسی  اختالالت 8.6

 بندیان محمد مهدی زاله نقش  .60

 

نقش  یمحمدمهد تار  ان یبندزاله  ژوئن    5  خیدر 

حدود دو هفته پس از  (  1391خرداد    16)  2012

کرج در   شهرییاز زندان رجا  یهوشیکه در ب  نیا

شد درگذشت. بنا    اعزام  مارستانیاستان البرز به ب

دل  یو  ،یحقوق بشر  یهابه گزارش گروه   لیبه 

سالح معرض  در  گرفتن  در    ییایمیش  ی هاقرار 

ا  انیجر عرا  رانیجنگ  ده  ق و  از   1360  یهدر 

ا  برد یرنج م  دیشد  یویو ر  یویعوارض کل   ن یو 

  یآن از خدمات مناسب پزشک  یو در ط   برد یکه در حبس به سر م   یادر طول دو دهه  ، یمشکالت سالمت

او به طور   تی، وضعانی بندزاله نقش  یمحمدمهد  به مرگ   یماه منته  18شده بود. در طول    د یمحروم بود تشد 

 یتخصص  یپزشک  یهاو ارائه مراقبت  مارستانیاو به ب  اعزاماز    انشد، اما مسئوالن زندان همچن  ترمیمداوم وخ

 اش یار یدادن هوشپس از از دست  بارکی حداقل    ی، و(1390ز  )پایی  2011کردند. در اواخر سال    یخوددار

درمان   هاز موعد و قبل از اتمام دور  شیشد، اما مسئوالن زندان او را پ   اعزام  مارستانیبه ب  یبه صورت اورژانس

  3)  2012می    23  تا حدود   ان یبندزاله نقش  یمحمدمهد یِپزشک تیبه وضع یتوجهی. باندند به زندان بازگرد

به کما رفت ادامه داشت. مقامات زندان بعد از فرورفتن به کما او را به   خی در آن تار  یکه و  (1391خرداد  

 . گذشتپس از حدود دو هفته در  اورد یرا به دست ب  اشی اریهرگز هوش  کهنی و او بدون ا  اعزام کردند   مارستانیب

 مرکز حامیان حقوق بشر  ، هرانامنبع:  

 

https://news.gooya.com/politics/archives/2012/06/141823print.php
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
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 نویسان محمد جواد خوش  .61

 

خوشنو تار  سانیمحمدجواد  جوالی    1  خی در 

در    یسالگ  60در سن  (  1398  ریت  10)  2019

  ی هاگروهتهران درگذشت. به گزارش    نیزندان او

قرار بود   شصبح روز درگذشت  او در  ،یحقوق بشر

دل جمله   ،مختلف  یسالمتمشکالت    لیبه  از 

تنفس ب  یعوارض  اما   اعزام  مارستانیبه  شود، 

را به   اعزام نیا  ات لحظ نیماموران زندان در آخر

هز  لیدل  نیا پرداخت  به  قادر  او    ی هانهیکه 

او    اشیدرمان لغو کردند. همان شب، ساعت حدود هشت،  دلیلنبود  تنفس  به  بهدار  یمشکل  زندان   یبه 

بهدارمراجعه کرد در  دق  ی.  اکس  قهیبه مدت چند  او دستگاه  بند  ژنیبه  به  را  او   شوصل کردند و سپس 

او دوباره به سرعت رو به وخامت گذاشت   تیشب، وضع  10ساعت    یبعد، حوال  بازگرداندند. حدود دو ساعت 

 و او جانش را از دست داد. 

 هرانا   منبع:

 

 علی بترانی  .62

 

از    ی ساعت  ی بتران  ی عل از   یاورژانس  اعزام پس 

نوامبر    15  در  مارستانیاهواز به ب  بانیزندان ش

سن  (  1399آبان    25)  2020   ی سالگ  30در 

دق اطالعات  مورد  یقیدرگذشت.   جزئیات  در 

اما    ست،یمنجر به مرگ او در دسترس ن  یماریب

گزارش اساس  بشر  ی هاگروه  یهابر   ،یحقوق 

او به    عیسر  اعزاممقامات زندان از    یامتناع عمد

باعث    ای  ،یمشکالت تنفس  بروزپس از    مارستانیب

به طور مشخص   مارستانیاو به ب  اعزاممسئوالن زندان در    تاخیرآن نقش داشته است.    وقوع  در  ا یمرگش شده  

 دچار است.  ابت یبه آسم و د  یبتران یعل  دانستندیها م بود چون آن جدی یانگارسهل کی

 هرانا منبع:  

 

 

 

https://melliun.org/iran/209224
https://melliun.org/iran/246491
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 عصبی  اختالالت  8.7

 نبی ریگی غالم  .63

 

خرداد   8)  2018می    29  خیدر تار  یگ یر  یغالم نب

مرکز(  1397 زندان  استان در  زاهدان    یدر 

گزارش   ستانیس به  بنا  درگذشت.  بلوچستان  و 

سال    50تا    40او که بین    ،یحقوق بشر  یهاگروه

،  خرداد  8صبح روز    11ساعت    یحوالسن داشت،  

بهدار به  تشنج  به  دچارشدن  از  زندان   یپس 

پرسنل   دادند    دارزندان هش  بهداریمنتقل شد. 

فورا   دیدر معرض خطر مرگ قرار دارد و با  یکه و

 هاخطار را رد کرده و اجاز  ن یزندان ادادیار  زندان و    س یشود. رئ  اعزامخارج از زندان    ی مرکز درمان  کیبه  

و عالئم مشهود در او را به ترک   کند یم  «تمارض»  یگ یر  یشدند که غالم نب  یاو را ندادند. آنها مدع  اعزام

زندان   یدر بهدار  یگ یر  ی ساعت هشت شب، غالم نب  ی. چند ساعت بعد، حوالدادندیمواد مخدر نسبت م

 درگذشت.

 هرانا   منبع:

 

 بهنام محجوبی  .64

محجوب اسفند    3)  2021فوریه    21در    یبهنام 

از    یاندک   (،1399 او  اعزامپس  زندان  به    نیاز 

سن    مارستان،یب بر    یسالگ  33در  درگذشت. 

به دست آورده،    المللنیعفو ب  که  ی اساس اطالعات

زندان ماه  درگذشت  شیپ   در طول هشت  ،  شاز 

زندان  م درخواست سئوالن  بهنام مکرر    یها به 

  ی پزشک  یهانهیمعا  افت یدر  یبرا  یمحجوب

او را از    یاطور دورهنکردند؛ به  یجهتو  یتخصص

داروها  یدسترس برا  یاروزانه   یبه   ی که 

کرده    یآوربخش و خواب آرام  یهاداشت محروم ساختند؛ او را مجبور به مصرف قرص  ازین  یعصب  یهایماریب

با وضعآن   زیکه پزشکانِ مستقل، تجو را  م  یپزشک  تیها  ناسازگار  با    تیبدون رضا  دانستند؛یاو  اخذ شده 

که در  ندکرد دیتهد  و او را انجام دادند؛ علیه وی  باران یو ز  رموجهیغ   یپزشکاقدامات  انتخاب،    یو آزاد یآگاه

و دو مرتبه این تهدید را عملی    خواهند فرستاد  یروان  مارستانیبه بها  به این آزار و اذیت  صورت اعتراض

 کردند. 

https://balochcampaign.us/%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%87/
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در    شدنیو زندان  یریسال قبل از دستگ کیاو    ، یبهنام محجوب  ی پزشک  تی منابع آگاه و آشنا با وضع  هگفت  به

شد که خواب    یاز بستگانش دچار اختالل اضطراب  یکیبه علت فوت    (،1399خرداد    31)  2020ژوئن    20

را    مسهال  ه قو  شود،یاسترس م  ا یقرار داده و هر وقت دچار حس اضطراب و     ریتحت تأث  یرا به شکل منف  یو

اسناد پزشکدادیاز دست م  ش یهااز دست  یکی  تا حدی در ب  از سویشده    یبررس  ی .  نشان   المللنیعفو 

 2020ژوئن    15  خیبه تار  یکتب  یگواه  کی در خارج از زندان حداقل در    یکه روانپزشک بهنام محجوب  دهدیم

  ن یااما    ست،یحبس ن  هقادر به تحمل دور  یپزشک  تیوضع  لیکه او به دل  بودکرده    دییتأ (  1399رداد  خ  26)

  ی قانون  یپزشکان سازمان پزشک  ،ی گرفته شدند. به گفته خانواده و  دهیمقامات ناد  از سوی  ینظرات تخصص

گواه  زین توانا  یمبن  یکتب  یسه  عدم  کرده    یزندان  از سوی تحمل حبس    ییبر  علصادر    نیا  رغمیبودند. 

توص به  زندان  مسئوالن  ب  ی هاه یهشدارها،  اعطا  یتوجهیآنان  از  و    ، یتخصص  ی پزشک  ی اهمراقبت  ی کرده 

حکم حبس   نیگزیبه عنوان جا  یصدور حکم  یاو به دادگاه براه  و ارسال مجدد پروند  یاستعالج  یمرخص

 . دندیورز یخوددار

 یاز دسترس  یارا به طور دوره  یزندان، بهنام محجوب  سئوالن، م1399  خرداد  31در   یو  زندانی شدناز    پس

مرداد   10)  2020جوالی    30  محروم کردند. او در  اشی کنترل اختالل اضطراب  یبرا  ازیمورد ن  یبه داروها

و    د دست به اعتصاب غذا زد. او سه روز بع  ازشین  مورد  یبه داروها  یاز دسترس  تیبه دنبال محروم(  1399

اعتصاب   نیخواهند گذاشت به ا  ارشیرا در اخت  ش یکه داروها  نیبر ا  یمسئوالن زندان مبنی  هعدپس از و

 . داد انی غذا پا

 یاسرگشاده  هدر نام  یهمسر بهنام محجوب  ،ینی، صالحه حس(1399  وریشهر  6) 2020آگوست    27  خ یتار  در

را مجبور کرده که   یبهنام محجوب ،زندان یاز پزشکان بهدار ی کیکه  نوشت شدمنتشر  یمجاز ی در فضاکه 

 مارستان یداروها، او را به ب  نیا  رفتنیکرده که در صورت نپذ  دیبخش مصرف کند و تهد قرص آرام   14روزانه  

در    یپس از مشاوره با روانپزشک بهنام محجوب  ، ینیمنتقل خواهند کرد. به گفته صالحه حس  آباد نیام  یروان

  یزیتجو  یها با داروهاقرص   نیمتخصص اظهار داشته که ا  نیآرام بخش، ا  ی هاخارج از زندان در خصوص دارو

قرار دهند.   یدر معرض خطر جد راممکن است او  یو یقبل یعصب طید و با توجه به شرانندار یسازگار یو

مسئوالن  ه  جان او بر عهد  تیهمسرش در خطر است و مسئول  ی هشدار داد که زندگ  یهمسر بهنام محجوب

 .است

  ی بود که سالمت  1399  وریبخش در شهرآرام  یداروها  نیپس از مصرف ا،  المللنیب  عفوبر اساس اطالعات  

 ی داشت.دیشد ی افت یبهنام محجوب

زندان متعاقبا    سئوالنخورد. م  ن یتشنج، با سر به زم  کی، به دنبال  (1399مهرماه  )  2020اواخر سپتامبر    در  او

، بدون اطالع (1399مهر    6)  2020سپتامبر    27 ببرند، اما در  مارستانیببه    نهیمعا  یقول دادند که او را برا

 نجا در آ  یبهنام محجوبمنتقل کردند.    آبادن یام  یروان  مارستانیاش، او را به زور به بخانواده  ای  ماریبه ب  یقبل

  در  او.  گرفت  قرارو دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز    –  وشتمضرب   جمله  از  –مورد شکنجه 

دست به اعتصاب   یروان  مارستانیدر ب  اشاجباری  بازداشت  به  اعتراض  در  (،1399  مهر  8)  2020سپتامبر    29

خود   یبازگشت او به اعتصاب غذا   نیو دو روز بعد از ا  ه شد او به زندان بازگرداند  ، غذا زد. پس از شش روز

 . داد انی پا
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  10را آغاز کرد. دو روز بعد، در    یگرید  ی اعتصاب غذا(،  1399  آبان  8)  2020اکتبر    29  در  یبهنام محجوب

به دوباره  را    یبهنام محجوبانه داشت،  یجوانتقامرسد ماهیت  اقدامی که به نظر میدر    آبان، مسئوالن زندان

  به زندان بازگردانده (  1399آبان    12)  2020نوامبر    2  منتقل کردند. او در  آبادنیام  یروان  مارستانیزور به ب

رو به   بیشتر   او  یسالمت  تیداد. پس از بازگشت به زندان، وضع  انیخود پا  یو روز بعد به اعتصاب غذا  دش

بدون عصا قادر به    گریمتورم شد و د  شیشد، پاها  حسیب  شیاز پ   شیوخامت گذاشت؛ سمت چپ بدنش ب

 .راه رفتن نبود

تکلم  ه  قو  دادیدرز کرد که نشان م  رونیبه ب از داخل زندان    یاز بهنام محجوب  یایصوت  لیفا،  1399  دی  در

  یآشکار سالمت  بودنمیبا وجود وخ  109اند. قابل درک  یبه دشوار  شی هاکند و نامفهوم شده و حرف  اریاو بس

از دسترس  سئوالناو، م نبود، خوددار  یتخصص  یپزشک  یهااو به مراقبت  یهمچنان   ی که در زندان فراهم 

 . کردند

پس از تشنج مجدد و از دست دادن کامل قدرت تکلم  (  1399  بهمن  25)  2021فوریه    13  در  ی محجوب  بهنام

به    مهین  یدر حوال او  بهداریشب  ب  ی منتقل شد. طبق اطالعات  نیزندان  عفو  اخت  المللنیکه  دارد،    اریدر 

فردا دوباره    ستز او خواکرد و ا  زیقرص خواب تجو  ش یاو را رد کرد و برا  تی وضع  بودنمیوخ  بهداری  پزشک

بالفاصله    ش یهابندیشد. هم  هوشیساعت پس از استعمال قرص ب  کی  یبازگردد. بهنام محجوب  یبه بهدار

لقمان تهران   مارستانیتا او به ب  دیاو مطلع ساختند، اما چند ساعت طول کش  یهوشیمسئوالن زندان را از ب

  ت یگفتند که او با فعال  مارستانیپزشکان ب  ا شد و در آنج  یبستر  ژه یو  یها شود. او در بخش مراقبت  اعزام

به   گری وصل کردند. او د  یاو را به دستگاه تنفس مصنوع   جهیدر نت  برد،یکم در کما به سر م  اریبس  یمغز

  ن یدر آخر  یمرگش اعالم شد. بهنام محجوب(  1399اسفند    3)  2021فوریه    21و سرانجام در    امد یهوش ن

زنده نگاه داشته شده بود    یو فقط با تنفس مصنوع   بردیکه در کما به سر م  نیجود ابا و  اشیزندگ  یروزها

 . شده بود ریزنج مارستانیچنان به تخت بهم

با  (  1399بهمن    28)  2021فوریه    16  خیتهران در تار  استان  یتیو ترب  ینیها و اقدامات تامزندان  کلداره ا

 ،یماریب  نیا  تیبوده، بدون ذکر ماه  «یماریب  سابقه»  یدارا  یبهنام محجوب  نکهیبا اشاره به ا  یاهیانیصدور ب

  افتیدر  یماریب  نیا  با را در ارتباط    «یپزشک  ازی ن  مورد  ی هامراقبتدوران حبس »تمام    طول  شد که در  یمدع

  مصرف   اثر  بر  تی»مسموم  به علت   یآمده است که بهنام محجوب  نیچنهم  هیانیب  نیدر ا  110کرده بوده است. 

   .شدارائه ن ییادعا ت«ی در مورد »مسموم یشتریشد، اما اطالعات ب اعزام مارستانیبه ب «دارو حد از شیب

 الملل منبع: عفو بین 

 

 

 .37:13دقیقه ، youtube.com/watch?v=thxedvbkelY، 2021فوریه  16؟«، گذشت چه محجوبی بهنام بر: انداز چشمایران اینترنشنال، » 109
 /xAAjOb3bit.ly، 1399بهمن  28«، محکوم  کی تیمسموم  با درباره تهران یهازندان  کل اداره حیوضایرنا، »ت 110

https://www.youtube.com/watch?v=thxedvbkelY
https://bit.ly/3xAAjOb
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 نفس ساسان نیک  .65

  15)  2021ژوئن    5  یحوال  نفسکین  ساسان

 تهران   زندان  در  یسالگ  36  سن  در(  1400  خرداد

  طول در ها،رسانه گزارش به  بنا.  درگذشت بزرگ

  یهامراقبت   از  را  او  مقامات  ،یو  حبس  ماه  11

  از  متعدد   یهایماریب  ل یدل  به  که  ی کاف  درمانی 

 خون   فشار  معده،  التهاب  چرب،  کبد  ابت،ید  جمله

  ی روان  و   یعصب  ،یویکل  مشکالت  نیهمچن  و   باال 

 وخامت   وجود  با   و  کرده  محروم  داشت  ازین  آن  به

  درخواست   زندان،  دوران  در  اشیجسمان  تیوضع

 با  مصاحبه  در  نفس،کین  ساسان  لیوک  زاده،فیشر  یعل   د. بودن  کرده  رد  را  یاستعالج  یمرخص  یبرا  یو

  که بودند کرده   ادعا   و   کرده   نهیمعا  را  او   موکل نوبت  ک ی  در   ی قانون یپزشک سازمان   پزشکان   که گفت هارسانه

  با  او  خانواده  و  لیوک.  داشت  خواهد  را  حبس  اندور  گذراندنتوانایی    باشد  یپزشک   مراقبت  تحت  که  یمادام   او

  از ین مورد یهادرمان افتیدر به قادر زندان در نفسک ین ساسان که داشتند تیشکا و کرده مخالفتنظر  نیا

سئوالن م  اما  ست،ین  دارد  ضرورت  چرب  کبد  و  یابتید  مارانیب  یبرا  که   یاژهیو  ییغذا  میرژ  حفظ  و

 . گرفتند  دهی ناد چنانهم را یپزشک تیوضع مجدد یبررس یبرا  او خانواده و  لیوک  یهادرخواست 

 در  قبل  روز  دو  نفسکین  ساسان  گفت  خبرنگاران   ( به1400  خرداد  17)  2021ژوئن    7  در  زادهفیشر  یعل

. است  شده  منتقل  زندان  یبهدار  به  دهان  و  ینیب  از  یزیخونر  مشاهده  از  پس  1400  خرداد  15  روز  صبح

  عصر   سرانجام  که  نیا  تا   داشتند  نگه  یبهدار  در   را  او  ها ساعت  یبرا  زندان  مسئوالن  مش،یوخ  تیوضع  رغمیعل

  در   که  ی مدت   در  اشتیوضع  هدربار  او  لی وک  و   مادر  به.  شد  اعزام  تهران  در  یمارستانیب  به  ، وی روز  همان

 . نشد داده  ی اطالعات گونهچیه بود یبستر مارستانیب

 را  نفسکین  ساسان  مرگ  یاه یاطالع   صدور  با  تهران  استان  یهازندان   سازمان  ،1400  خرداد  17  خیتار  در

 است  شده  ادعا  هیاطالع   نیا  در.  دانست  گرید  یزندان  کی  یبرا  شده  زیتجو  یداروها  هخودسران   مصرف  از  یناش

 انیزندان  از  یکی  از  که  گفته  زندان  پزشک  به  1400  خرداد  15  در  یبهدار  به  اعزام  از  پس  نفسکین  ساسان  که

  که   است  آمده  نیهمچن هیاطالع   نیا  در.  است  شده   تشنج  دچار  آن  از  پس   و  کرده مصرف  و   گرفته  قرص  چند

  اما   است،  کرده   فوت  جاآن  در   و  شده  اعزام  تهران  جنوب  در  واقع  یروزآبادی ف  مارستانیب  به  روز  همان  در  یو

 ساسان بندهم یِ زندان 30 ه،یاطالع  نیا  به  پاسخ  در. کندینم ذکر را فوت قِیدق زمانِ ا ی و  خیتار ه،یاطالع  نیا

 ه یقضائ  قوه  اقدامات   اند،خوانده  دروغ«»  را  آن  که  یرسم  ی ادعاها  نیا  رد  ضمن  سرگشاده  یانامه  در  نفسکین

  بندانش هم  تنها  بود،  حبس  در  نفسک ین   ساسان  که  ی ماه  11  ی ط  در  که   داشتند  اظهار  ها آن.  کردند  محکوم  را

 از   را  جانش  ه«یئقضا   قوه  عامدانه  قصور»  اثر  بر  و  زندان  در  او  خرداد  15  بعدازظهر  و   کردندیم  مراقبت  او  از

  که شودیم  ریمتح قساوت از حجم  نیا از ی آدم: »است آمده  سرگشاده  یهنام ن یا هادام در . است داده  دست

  یروح  و  یجسم  یماریب  نیچند  به  ابتال  وجود  با[  دیکن  رجوع  63  مورد  به]  ها یمحجوب  بهنام  و  هاساسان

  به  زندان در بلکه  شوند ینم حبس تحمل یی توانا عدم  قانون مشمول تنها  نه که  یاگونه به  شوندیم محبوس

 .«سپارندیم  جان ی دگیرس عدم سبب
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 مشرق نیوز   ،لنا ی ا   ،ر ی وا ران ی ا :  منبع 

 اووردوز  8.8

 حسین افراسیابی  .66

 

 7)  2016آپریل    26  در  یابیافراس  نیحس

 اعزام هنگام    یسالگ  40در سن  (  1395  بهشتیارد

رجا زندان  به    شهرییاز  البرز  استان  در  کرج 

حقوق    یهاگروهدرگذشت. به گزارش    مارستانیب

موقعِ او به  به  اعزام، مسئوالن زندان با عدم  یبشر

  ی هامراقبت   یخارج از زندان برا   یِمرکز درمان  کی

حد  از  شی مصرف ب لیکه به دل یاورژانس یپزشک

  ا یداشت، باعث مرگ او شده و    ازی به آن ن  قرص

 در رخداد آن نقش داشتند. 

  هراناع:  منب 

 

https://iranwire.com/fa/news/49692
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/1086518-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%B4
https://www.mashreghnews.ir/news/1228149/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://naderzandi6413.blogspot.com/2016/04/blog-post_490.html
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 صادق ملکی  .67

 

آبان    21)  2020نوامبر    11در تاریخ    ی صادق ملک

در    هیاروم  یاز زندان مرکز  اعزام  نیدر ح(  1399

درگذشت.    مارستانیبه ب  یغرب  جانیآذربااستان  

چهار روز    ،یحقوق بشر  یهابنا به گزارش گروه 

مقاد او  مرگش،  از  از    مخدر  وادم  یادیز  ریقبل 

از   دهیبلع  ستالیکر  نیآمفتام  متنوع   تا  بود 

آن   حال   از سویکشف  در  که  زندان  نگهبانان 

در داخل بندها    فیو توق  شیتفت  اتیملانجام ع 

معده داشت.  یاورژانس هیبه تخل ازیشد که ن یگوارش  دیکند. پس از آن، او دچار عوارض شد یریبودند جلوگ

مرکز   کی به    یصادق ملک  اعزامبندانش، مسئوالن زندان به مدت چهار روز از  مکرر هم  یهادرخواست   رغمیعل

 ،یهیظاهرا تنب  ی . در عوض، در اقدامکردند  یمعده خودداره  یتخلوشو و  شست  یخارج از زندان برا  یدرمان

مورد به شدت    یپزشک  یهابه مراقبت  یبدون دسترسجا  و وی در آن  زندان منتقل کردند  هنیاو را به بند قرنط

  رند، یموافقت کردند با آمبوالنس تماس بگ تیکه مسئوالن زندان در نها  یتنها به حال خود رها شد. وقت نیاز 

 فوت کرد.  مارستانیگذاشته بود و او در راه ب  یصادق ملک  را بر بدنمرگبار خود  ریمضر تأث موارد

 نگاو هه  ، شبکه حقوق بشر کردستان منبع:  

 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=14674
https://hengaw.net/fa/news/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87/-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://hengaw.net/fa/news/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87/-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://hengaw.net/fa/news/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87/-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 اهلل ملکی روح  .68

 

( 1400آذر    10)  2021دسامبر    1  در  یاهلل ملکروح

درگذشت.   المیا یدر زندان مرکز  ی سالگ 30در سن 

مسئوالن زندان    ،یحقوق بشر  یهابنا به گزارش گروه 

خودکش به  اقدام  از  ملکروح  یِپس  مصرف    ی اهلل  با 

در    شیب دارو  حد  مراقبت   9از  ارائه  در    یهاآذر، 

  رد  یاهلل ملک کردند. روح  قصور  یبه و  یکاف   یپزشک

شدن داشتهچهار روز آخر عمرش در اعتراض به نگاه

اعدام دست به اعتصاب غذا زده بود  صف  نامحدود در  

به گفته خو ناراحتکه  اضطراب و  باعث  روان   یروح  یدش  به گزارش    دی شد   یو  بود.  حقوق   یهاگروهشده 

  دند، وشو داشست  را اشمعدهو  دندزندان بر یماموران زندان او را به بهدار  ،ی، پس از اقدام به خودکشیبشر

مراقبت  چیش، هبد  یجسمان  تیزندان بازگردانده شد و با وجود وضع  یکوتاه او به بند عموم  یاما پس از مدت 

 یبه بهدار  گذاشت، او مجددا  ترشینکرد. پس از چند ساعت که حالش رو به وخامت ب  افتیدر  یگری د  یپزشک

 جا جان باخت.آن   دربعد  ی زندان منتقل شد و اندک

 شبکه حقوق بشر کردستان   ، نگاوهه منبع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hengaw.net/fa/news/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://hengaw.net/fa/news/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://hengaw.net/fa/news/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=17297
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 جراحت از ناحیه سر و مغز  8.۹

 عبدالواحد گمشادزهی  .69

 

  16  خینوزده ساله در تار  ی عبدالواحد گمشادزه

زندان    (1395  بهشتیارد  27)  2016می   در 

و بلوچستان   ستانیزاهدان در استان س  یمرکز

 ،یحقوق بشر  یهادرگذشت. بنا به گزارش گروه

  ا ی  /و  یریدستگ  انیحدود دو سال قبل در جر  او

سنگ  شیهاییبازجو جسم  اصابت  اثر    از   نیبر 

آس  هیناح سا  دهید  یجد  بی سر  در    ی هالبود. 

پ  او را   یهادرخواست  وستهیبعد، مقامات زندان 

بود   یدر حال  نیکردند. ارد  ی پزشک یهامراقبت  افتیدر یخارج از زندان برادرمانی مرکز   کیبه  عزاما یبرا

روز   سالمت او در  تیاو هشدار داده بودند. وضع  اعزامپزشکان زندان در مورد عواقب خطرناک عدم    یکه حت

اضطراری شد1395  بهشتیارد  26)  2016می    15 از  (  اما مسئوالن زندان  ب  یفور  اعزام،  به   مارستان یاو 

 کردند. روز بعد بود که او در زندان درگذشت.  یخوددار

 ران ی ا   در   یدمکراس   و   بشر   حقوق   ن ی فعال منبع:  

 

 مرتضی کارگر  .70

 

تار  یمرتض در    8)  2020ژانویه    28  خیکارگر 

  ی هادرگذشت. بنا به گزارش گروه(  1398بهمن  

بشر مرگ  ،یحقوق  از  قبل  هفته  دو  در    ش، او 

 ن ییدوطبقه به پا  از طبقه سوم تخت  نیزندان او

شد.    یمغز  دیسقوط کرده و دچار جراحات شد 

حرکت و تکلم، تعادل    ییسقوط او توانا  نیدر اثر ا

عضالن کنترل  وجود    را  اش یو  با  داد.  دست  از 

او به    اعزاممسئوالن زندان از    مش،یوخ  تیوضع

مقامات او را از    (، 1398بهمن    5)  2020ویه  ژان  25  خ یکردند. در تار  یخارج از زندان خوددار  ی مرکز درمان

 ی نگهدار  یربهداشتیشلوغ و غ   طیدر شرا  انی که زندان  ییتهران بزرگ منتقل کردند، جا   زندانبه    نیزندان او

 او جان خود را از دست داد.  اعزام نی. سه روز بعد از اشوندیم

https://melliun.org/iran/64333
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 هرانا منبع:  

 

 

 دیابت  8.10

 خبات مرادی  .71

 

اثر    یسالگ  20در سن    یخبات مراد عوارض بر 

مرداد   14)  2013آگوست    5  در  ابتید  مرتبط با

مرکز(  1392 زندان  استان   یدر  سنندج 

گزارش اساس  بر  درگذشت.    یهاکردستان 

بشر  یهاگروه از د  ،یحقوق  رنج    1نوع    ابتیاو 

ا  برد،یم برا  یمعن  نیبه  به    زنده  یکه  ماندن 

وابسته بود. کارکنان زندان به او   نیانسول   قیتزر

را    نیولانس او  و  بندندادند  زندان   هنیقرنط  در 

که   شودیاطالق م  یبه مکان  نهیبخش قرنط  ران،یا  یها. در زندان جان دادرها کردند تا    به حال خود  سنندج

اعت  یانی زندان  ایوارد  تازه  انیزندان عموما   ادیکه   ی چند هفته نگهدار  ایچند روز    یبرا  به مواد مخدر دارند، 

 .جلوگیری شودمخدر از توزیع و مصرف مواد و  یریگشیپ  یاحتمال یعفون یهایماریب وعیش زتا ا شوندیم

 مرکز حامیان حقوق بشر منبع:  

 

 

https://melliun.org/iran/223966
https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
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 کلیوی  مشکالت  8.11

 آرش ارکان  .72

 

سه   ارکان  از    ایآرش  پس  روز   اعزامچهار 

او  یاورژانس زندان  ب  نیاز    26در    مارستانیبه 

( 1389بهمن    9)  2011ژانویه    29  در  ی سالگ

گزارش   اساس  بر  حقوق    یهاگروهدرگذشت. 

  به  –او    یویکل  ی ها، مشکالت جدو رسانه  یبشر

تنها    لدلی   از  پس  –فعال  هیکل  کیداشتن 

  د یتشد  1388در آبان   ی و  بازداشتو    یردستگی

دوره جا  یاشد،  شهادت  به  آن  در  او    یکه 

هفته به دفعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. آرش ارکان دو    شیمشهود در پشت و کف پاها   یهازخم

او   یمرخص دیموقت گرفت اما مسئوالن از تمد یاستعالج یوزن، مرخص دی قبل از مرگ و پس از کاهش شد

  ی سالمت  تیزندان بازگرداندند. به دنبال بازگشت به زندان، وضع  بهکردند و او را پس از شش روز    یخوددار

چنان هم  (1389بهمن    6  ای  5)  2011ژانویه    26یا    25  زندان تا حدود   سئوالنرو به وخامت گذاشت اما م  یو

 درگذشت.  مارستانیرا ندادند. او چند روز بعد در ب مارستانیاو به ب اعزام هاجاز

 رادیو فردا   ،صدای آمریکا   ، مرکز حامیان حقوق بشر منبع:  

https://www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/marg-dar-zendan.pdf
https://ir.voanews.com/a/arash-arkan-2011-11-15-133897613/145076.html
https://www.radiofarda.com/a/f5_father_young_iranian_student_dead_prison_regrets_for_silence/24393315.html
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 ترک مواد مخدر  8.12

 دوکله رامین   .73

 

در    یریروز پس از دستگ  21ه، حدود  لدوک  نیرام

در سن    (،1397خرداد    9)  2018می    30  خیتار

مرکز  یسالگ  21 زندان  استان    یدر  در  زاهدان 

گزارش    ستانیس به  درگذشت.  بلوچستان  و 

دوکله که به مواد   نیرام  ،یحقوق بشر  ی هاگروه

دستگداشت  ادیاعتمخدر   از  پس  عالئم    ،یری، 

و مداوم را تجربه کرد.    د یاز جمله درد شد  ترک

  یاو و هشدارها  م یوخ  تیمسئوالن زندان به وضع

و هم ا  ی مبن  هایش بندیاو  بدون کمک    نکهیبر  مخدر  مواد  توجه  تواندیم  تخصصیترک  باشد،   یمرگبار 

 در بند خود درگذشت.   یکاف یبه درمان و دارو  یپس از چند روز بدون دسترس هلدوک نینکردند.  

 حقوق بشر در ایران ،  هرانانبع:  م 

 

https://bciran.org/%d9%85%d8%b1%da%af-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af/
https://humanrightsinir.org/%d9%81%d9%88%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86/
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 نریزی ناشی از جراحات وارده در زندان خو 8.13

 محمد طالبی  .74

 

خرداد   10)  2018می    31  خیدر تار  ی محمد طالب

بابل در استان مازندران    کال یدر زندان مت(  1397

ساعت    یکه سه روز قبل در حوال  یبر اثر جراحات

 ی ریدرگ  انیدر جر  1397شب هفتم خرداد    11

به او وارد آمده بود جان باخت.   گرید   یزندان  کیبا  

  نیکه ا  ی، شبیحقوق بشر  یهاگروهبه گزارش  

زندان اخطار دادند    یرحادثه رخ داد، پرسنل بهدا

ب  عایسر  دیبا  یکه و اما   اعزام  مارستانیبه  شود، 

 س یو رئ  ی هرانا، محمد طالب  منبع آگاه در مصاحبه با   کیسرباز زد. به گفته    اعزامزندان از صدور مجوز    سیرئ

 از  یمحمد طالب  یهایبندکه هم  یبا هم جروبحث کرده بودند و زمان  یزندان در گذشته در موارد متعدد

 منتظر   که  است  وقت  ی لیخگفت »  ی را صادر کند، و  مارستانیاو به ب  اعزام هزندان خواستند تا اجاز  سیرئ

ببودم  یروز  نیچن طالب  ت یوضع(،  1397خرداد    10تا    7)  2018می    31و    28  نی.«  دل  ی محمد   لیبه 

زندان درگذشت.   یخرداد در بهدار  10بعدازظهر    2ساعت    یرو به وخامت گذاشت و حوال  یداخل  یزیخونر

 یپزشک های مراقبت به  یو  ی، پزشکان زندان اعالم کردند که عدم دسترسیحقوق بشر یهاگروهبه گزارش 

 .وقوع آن نقش داشته است در ا یشده  یباعث مرگ و اورژانسی

 هرانا   منبع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://melliun.org/iran/169315
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 ناشی از اصابت گلوله های عفونت زخم  8.14

 اسماعیل توتازهی  .75

 

  ریت  29)  2020جوالی    19در    ی توتازه  لیاسماع 

از   یاورژانس  اعزام، کمتر از دو روز پس از  (1399

مرکز س  یزندان  استان  در  و    ستانیزاهدان 

ب به  اساس    مارستانیبلوچستان  بر  درگذشت. 

 ه جیمرگ او در نت  ،یحقوق بشر  یهاگزارش گروه

از    ی پزشک  توجهیبی نسبت به جراحات حاصل 

به او در    یتیامن  ی روهاین  از سویگلوله    کیشل

خرداد )  2020ژوئن    در  اشی ریدستگ  انیجر

 یریپس از دستگ  ی توتازه  ل یبود. اسماع (  1399

از موعد قطع    شیبود. پس از به هوش آمدن، مسئوالن درمان او را پ   یبستر  مارستانیروز در ب  10حدود  

  ی عفون او متعاقبا   ی ها. زخمبیشتری دریافت نکرد  ی هامراقبت. در زندان، او کرده و او را به زندان بازگرداندند

شد، اما    اعزام مارستانیبه ب  (1399تیر    27)  2020جوالی    17نهایتا در    شد، اما مورد درمان قرار نگرفت. او

 درگذشت.  (1399 ریت 29)  2020جوالی  19ر پس از آن، د یبود و  او کم   رید یلیخدیگر 

 بلوچ   نی فعال  ن ی کمپ   منبع:

 

  

http://balochcampaign.us/%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84/
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 ناشی از سانحه رانندگی در جریان تعقیب و گریز پلیس جراحات  8.15

 پور حسین پاهندی  .76

 

تار  پوریپاهند  نیحس  2021ژوئن    20  خیدر 

از زندان   عزامپس از ا یاندک( 1400خرداد  30)

به    یشهرستان فردوس در استان خراسان جنوب

درگذشت. به    مارستانیب  هژیو  ی هابخش مراقبت

بشر  یهاگزارش گروه عوارض   یو   ،یحقوق  از 

آس  یناش م  یویر  بیاز  که    یمشکل  برد،یرنج 

برا زندان  آن  ماه  یمسئوالن  به    یی اعتنایبها 

 یرانندگ  هسانح  کی  انیدر جر  یکرده بودند. و

 آسیب جدی دچار    ها هیکمر و ر  هیرخ داد، از ناح  س یو هنگام فرار از دست پل  1400  نیفرورد  ل یکه در اوا

 از شی را پ  ی پزشک یهامراقبت  یشد، اما ماموران انتظام اعزام مارستانیبه ب یو ،یریشده بود. پس از دستگ

  ی هابه گزارش گروهاو را به زندان بردند.    ی آن روز و قبل از اتمام مراحل درمان  یموعد قطع کرده و فردا

از آن در زندان وخ  یو  طیشرا،  یحقوق بشر تا جا  ترمیپس  او د  ییشد  بدون کمک   توانستینم  گری که 

  افت یدر  یخارج از زندان برا  یزشکمرکز پ   کیاو به    اعزاممقامات زندان از    ن، یراه برود. با وجود ا  گرانید

  ر ید  اریبس  گری د  رفتندیهم پذ  یقبل از مرگ او امتناع کردند و وقت  یتا اندک  یتخصص  یپزشک  یهامراقبت

 شده بود. 

 بلوچ   ن ی فعال   ن ی کمپ منبع:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rasanknews.com/2021/06/26/%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%b3%d9%87%d9%84%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af/
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 عوارض ناشی از اقدام به خودکشی  8.16

 ایمان رشیدی یگانه  .77

 

 2016ژوئن    10تاریخ  در    گانهی  یدیرش  مانیا

خرم آباد   لونیدر زندان پارس(  1395خرداد    21)

  ی هاگروهدر استان لرستان درگذشت. به گزارش  

  اشیزندگ   یانیپا   یهادر هفته   ی، ویحقوق بشر

 مسئوالنشده بود، اما    اعزام  مارستانیدوبار به ب

  ه قطع دور  با   ،یپزشک  هیزندان هربار برخالف توص

او    اعزام  نیدرمان او را به زندان بازگرداندند. اول

صورت   یبعد از اقدام او به خودکش  مارستانیبه ب

او حدود   ب  کیگرفت.  ن  یپزشکان مبن  هیو برخالف توص  سپس  بود  یبستر  مارستانیهفته در  به   از یبر  او 

بازگردانده شد. پس از بازگشت به زندان،    زندان  خارج از زندان، به   مرکز  کی در    یروان   یتخصص  یهامراقبت

  یشده توسط هرانا، ومنبع آگاهِ مصاحبه  کیاو به سرعت رو به وخامت گذاشت. به گفته    یسالمت  تیوضع

ها  است. شب  دهینوشیم  عاتیما   یکم  ری مقاد  شیها بندیخود را از دست داده و تنها با کمک هم  یاشتها

هم    نآ  یشده که برا  یدیدرد شددچار شکم  نیاست. او همچن  ده یپریاز خواب م  زنانغیج  زده ووحشت 

  قه یبا قرار وث  یآزاد  یحداقل دو درخواست برا  یو  لیمدت، وک  نیاست. در ا  بوده  نکرده   افتی در  یدرمان کاف

 یدیرش  مانیا.  اندازدیرا به خطر م  موکلش  ی، سالمت و زندگی بازداشته ارائه کرد و هشدار داد که ادام

حقوق   یهاگروهگزارش  به  بود.  صادر نشده    هنوز  اشیحکم قطع   تحت بازداشت موقت قرار داشت و  گانهی

 یدیرش  مانیا  لیها را رد کرده، بلکه به وکدرخواست   نیپرونده نه تنها ا  نیناظر بر ا  یی قضا  م، مقا  یبشر

ا  یحتکه »  بود  با پرخاش گفته  زین  گانهی موافقت   یدرخواست  نیبا چن  ردیدر زندان هم بم  یزندان  نیاگر 

  یمارستان روانیبه ب  ی مدت کوتاه  یبرا  گانهی  یدیرش  مانینخواهد کرد«. کمتر از دو هفته قبل از مرگ، ا

 ح یماموران زندان برخالف اخطار صر  گری تحت درمان قرار گرفت. بار د   یکیمنتقل شد و در آنجا با شوک الکتر

هفته پس از بازگشت به    کیرا قطع کرده و او را به زندان بازگرداندند. او    یزشک متخصص، درمان ودو پ 

 زندان درگذشت.

 هرانا   منبع:

 

 

 

 

https://melliun.org/iran/93450
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 الملل علوم برای عفو بین پزشکی نام  دالیل 8.17

 ظاهر مصطفایی  .78

 

مصطفا زندان    1389فروردین  در    ییظاهر  در 

درگذشت. ییرجا البرز  استان  در  کرج  شهر 

در بازداشت  یمرگ و طیاز شرا یقیاطالعات دق

ن دست  نامهستیدر  در  او  نام  که    یا.  از آمده 

اش نوشته شده  سابق ی اهبندیاز هم یکی سوی

نامه به اختصار اشاره شده که چطور   نیاست. در ا

بایی  مصطف  اهرظ از محروم    مادائ  و  ماریکه 

پزشکی مراقبتبه    یدسترس از   های  پس  بوده 

 سال در زندان درگذشته است.  17گذراندن 

 المللی حقوق بشر کمپین بین ع:  منب 

 

 اسحاق همتی جنیکانلو  .79

 

  در   2012مارس    حوالی  در  جنیکانلواسحاق همتی  

  غربی   آذربایجان  استان  در  ماکو  مرکزی  زندان

  در  وی   مرگ  شرایط  از  دقیقی  اطالعات.  درگذشت

  حقوق   هایگروه  گزارش  به  بنا  اما  نیست،  دست

اند که او پس از  عنوان کرده  وی  هاییبندهم  بشری،

اشتباه   زندان   بهداریپرستار    از سویتجویز داروی 

 درگذشت.

 

 کردپا منبع:  

 

https://persian.iranhumanrights.org/1391/06/19_years/
https://persian.iranhumanrights.org/1391/06/19_years/
https://persian.iranhumanrights.org/1391/06/19_years/
https://faryadiran.wordpress.com/2012/02/23/%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7/


98 

 

 سامان امینی  .80

 

 اردیبهشت  20)  2013می    10  در  امینی  سامان

 استان  در  سنندج  مرکزی  زندان  در(  1392

  شرایط   از  دقیقی  اطالعات.  درگذشت  کردستان

  به   اما   نیست،  عموم  دسترس  در  وی   مرگ

  شش   در  وی  بشری،  حقوق   هایهای گروهگزارش 

  شده   شدید  دردگردن  دچار   ش،ماه پیش از مرگ

مسئوالنبود    او  مکرر  هایدرخواست   زندان  و 

 که بتواند علت درد را  متخصص  دیدن یک  برای

 ه بودند. کند نادیده گرفت  درمان و تشخیص

 آژانس خبری موکریان    منبع:

 

 )نام کوچک نامشخص( جاللوند  .81

 

با فامیلی جاللوند   زندانی  زندان مرکز  نام   یدر 

 14  و بلوچستان در  ستانیزاهدان در استان س 

درگذشت.    (1393  ماهید  24)  2015ژانویه  

دق شرا  یقیاطالعات  مورد  در    ط یدر  او  مرگ 

حقوق    ی هاگروه  گزارش  بهاما    ست،یدسترس ن

اند که مرگ  او گزارش داده یهابندیهم ،یبشر

دنبال   به  مراقبت  مقامات  قصوراو  ارائه    ی هادر 

برا  یپزشک او  مختلف   یبه  مشکالت  درمانِ 

را به اطالع مسئوالن   یصبح خبر مرگ و  7ساعت    یجاللوند حوال  یهابندیهمرخ داده است.    اشیسالمت

   .وی از بند اقدام نکردند  جسدخارج کردن  یزندان رساندند، اما مسئوالن زندان تا سه ساعت بعد برا

 هرانا   منبع:

 

https://www.balatarin.com/permlink/2012/5/11/3022184
https://melliun.org/iran/54881
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 غالم ربانی براهوی  .82

 

  2015دسامبر    29 خیدر تار  یبراهو  ی غالم ربان

سن  (  1394  ی د  8) زندان    یسالگ  45در  در 

و بلوچستان   ستان یزاهدان در استان س  یمرکز

  ی مرگ و  طیاز شرا  ی قیدرگذشت. اطالعات دق

ن دست  در  بازداشت  به    ست،یدر    گزارشاما 

از ایحقوق بشر  یهاگروه  تیوضع  کهنی، پس 

ربان  یسالمت وخامت    یبراهو  یغالم  به  رو 

 مارستانِیبه ب  او عزام  مسئوالن زندان ا  ت،گذاش

به نقل از  بلوچ  نیفعال  نیکمپجان باخت.    مارستانیبه ب  دنیانداختند که او قبل از رس  قیبه تعو  یرا تا حد

کرد و به مسئوالن   یخوددار  یبراهو  یجسد غالم ربان   رشیاز پذ  مارستانیکه ب  است  گفتهاز بستگان    یکی

آن بازندان گفت که  پزشک  ، مرگعلت    یبررس  یبرا  دی ها  به سازمان  را  اتحویل دهند  ی قانون  یجسد    ن ی . 

 ی متوف هاز مسئوالن زندان به خانواد تیافزود، مسئوالن پس از سه روز جسد را به شرط عدم شکا شاوندیخو

 دادند.  لیتحو

 کمپین فعالین بلوچ   منبع:

 

 سعید محمدی  .83

 

آبان    9)  2016اکتبر    30  خ یدر تار  یمحمد  دیسع

پارس  یسالگ  33در سن  (  1395 زندان   لون یدر 

اطالعات   درگذشت.  لرستان  استان  آباد  خرم 

در دسترس عموم قرار   یمرگ و  طیاز شرا  یقیدق

  ،یحقوق بشر  ی ها، اما بنا به گزارش گروهنگرفته

محرومگفته  یو  کانینزد دنبالِ  به  او    تیاند که 

  ی هابه مراقبت   موقعبه  یاز دسترس  مدتیطوالن

 درگذشته است. ی کاف یپزشک

 هرانا   منبع:

 

http://blog.iranrights.org/fa/3133/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86/
https://aghvam.bashariyat.org/?p=20401
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 پرویز مرادی  .84

 

اسفند    27)  2017مارس    17  در   یمراد  زیپرو

استان تهران درگذشت.   نیدر زندان خور(  1395

از   شیشب پ   ،یحقوق بشر  یهابه گزارش گروه 

دردها از  او  ناح  یدی شد  ی مرگ،  شکم    هیدر 

به   یو  اعزامزندان از    سئوالنداشت، اما م  تیشکا

  بند در  او    ،کردند. روز بعد   یزندان خوددار  بهداری

 درگذشت. خود

 

 هرانا منبع:  

 

 قربانعلی میراسماعیلی  .85

 

 2018ژوئن    23  تاریخ  میراسماعیلی در  علی قربان

  استان   در  ارومیه  مرکزی  زندان  در(  1397  تیر  2)

 گزارش  به  بنا .  درگذشت  غربی   آذربایجان

  قانونی   پزشکی  سازمان  بشری،  حقوق   هایگروه

 بیماری  از  وی  که  بود  کرده  تأیید  ایران

توانایی  به همین خاطر   و  رد بمی  رنج  العالجصعب

ندارد را  حبس  مسئوالن    .تحمل  وجود  این  با 

بی رسمی  نظر  این  به  بهزندان  کردند.   توجهی 

به  ش در حالی که وضعیت  میراسماعیلی و  علیزندگی قربان پایانی ساعات در ،یحقوق بشر یهاگروه گزارش

کند چون درهای بندی که زندانی در    را معاینه  نتوانست او  بهداری  پزشک  شدت رو به وخامت گذاشته بود،

 بودند. بسته شده یک بازدید رسمی  به دلیلشد  آن نگهداری می

 هرانا منبع:  

 

https://barzegar5.wordpress.com/2017/03/20/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7/
https://melliun.org/iran/171520
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 )ثارثی(   عبدالنبی سارسی .86

 

سپتامبر  28 خی در تار )ثارثی(  ی سارس یعبدالنب

سن  (  1397مهر    6)  2018 در    یسالگ  52در 

مرکز س  یزندان  استان  در  و    ستانیزاهدان 

گزارش   به  بنا  درگذشت.  های  گروهبلوچستان 

روز قبل از مرگ او، مسئوالن   کی  ،یحقوق بشر

  ی زندان مبن  یپرسنل بهدار  یزندان به هشدارها

  کیاو به    اعزامبودن حالش و ضرورت    میبر وخ

کرده و    ییتنااعیب  یخارج از زندان  یدرمان  زمرک

  ابتید  یماریاز ب  ی سارس  یجان باخت. عبدالنب  جاهمان  او روز بعد  و  بازگرداندند   یعمومند  در عوض او را به ب

 . ستیمنجر به مرگِ او روشن ن یِماریاما ب برد، یرنج م

 هرانا   :منبع 

 

 د فرجمالی سجاد   .87

 غالمرضا توپراق )توبراق( قلعه  .88

 رضا ملک رضایی  .89

 

قلعه،  )توبراق(    غالمرضا توپراق   یهاسه مرد با نام

اواسط    دفریسجاد جمال   و   یی رضارضا ملک در 

استان   هیاروم  یدر زندان مرکز  1397  وریشهر

اطالعات  یغرب  جانیآذربا در    ی درگذشتند.  که 

که    کنندیعموم قرار دارد مشخص نم  دسترس

،  ه استها شدمنجر به مرگ آن  هایی ی ماریب  هچ

حقوق بشر کرد و    یهاوهاما بر اساس گزارش گر

  ک یها به  آن  عیسر  اعزامدر    قصور مسئوالنهرانا،  

 آن نقش داشته است. تسهیل در ا یباعث مرگ آنها شده  ا یخارج از زندان  ی مرکز درمان

 ا هران ،  شبکه حقوق بشر کردستان ،  نگاوهه منبع:  

 

https://bciran.org/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://bciran.org/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://bciran.org/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%DB%95-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%A8%DB%95-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%DB%95-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%A8%DB%95-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%DB%95-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%A8%DB%95-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=7240
https://melliun.org/iran/180779
https://melliun.org/iran/180779
https://melliun.org/iran/180779
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 ابوذر قدسی  .90

 

 31)  2018می    21تاریخ    در  قدسی  ابوذر

  در  ساری  مرکزی  زندان  در(  1397  اردیبهشت

موجود   اطالعات.  درگذشت  مازندران  استان

نمی کدامروشن  که    هابیماری  یا   بیماری  کنند 

است،  قدسی  ابوذر  مرگ  به  منجر   به  اما  شده 

  های اوبندیهم  ،یحقوق بشرهای  گروه  گزارش

  سئوالن م  قصور  دنبال   به   وی  مرگ   که  اندفته گ

  های پزشکی مورد نیاز بهمراقبت زندان در ارائه  

 حوالی  قدسی   ابوذر  یانبندهم  هرانا،  گزارش  رخ داد. به  بود، مشکالت سالمتی متعدد    که دچار  این زندانی

 این  به  زندان  مسئوالن  صبح،  11  ساعت  حدود   تا  اما  دادند  خبر  زندان  مسئوالن  به  او  مرگ  از  صبح  7  ساعت

 . نکردند  اقدامی بند از جسدخارج کردن  برای و نکردند توجهی موضوع

 هرانا منبع:  

 

 حسین عطری  .91

 

آذر    10)  2018دسامبر    1ر  د  یعطر  نیحس

سن    (1397 مرکز  ی سالگ  62در  زندان   یدر 

درگذشت. بنا    ی غرب  جان یدر استان آذربا  هیاروم

گروه گزارش  بشر  یهابه  سالمت    ،یحقوق 

به    یعطر  نیحس  یعموم آذر  در شامگاه دهم 

ناگهان  شد   یطور  گذاشت.    د یو  وخامت  به  رو 

  چی، هاعزام کردند زندان    یاو را به بهدار  یوقت

وجود   او حضور نداشت. با  نه یمعا  یبرا  یپزشک

ساعت    یکردند. او حوال  یخارج از زندان خوددار   یمارستانیاو به ب  یفور  اعزام  مسئوالن زندان از  ت،یوضع  نیا

 درگذشت. یمراقبت پزشک گونهچیه  افت یشب همان روز بدون در 11

 ان حقوق بشر در ایر ،  نگاوهه منبع:  

 

https://www.hra-news.org/2018/hranews/b745165/
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%95-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%A8%DB%95-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%95-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%A8%DB%95-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%95-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95-%D8%A8%DB%95-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://humanrightsinir.org/%d9%81%d9%88%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af/
https://humanrightsinir.org/%d9%81%d9%88%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af/
https://humanrightsinir.org/%d9%81%d9%88%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af/
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 احمد آموخته  .92

 

تار  9)  2019آگوست    31  خیاحمد آموخته در 

مرکز (  1398  وریشهر زندان  در    هیاروم  یدر 

درگذشت. بنا به گزارش   ی غرب  جانیاستان آذربا

  ترشی پ   یقانون  یپزشک  ،یحقوق بشر  یهاگروه

و  د ییتأ  که  بود  دل  یکرده  عوارض   لیبه 

حوال  یمغز  هسکت  مدت یطوالن در  سال    یکه 

فلج کرده بود    یارخ داده و او را تا اندازه  1394

ا  ییتوانا وجود  با  ندارد.  حبس    ن، یتحمل 

خورد و از هوش رفت، اما    ن یاو از زندان را نداده بودند. در شب مرگ، او زم  یمسئوالن زندان اجازه آزاد

 ی پزشک  یهامراقبتو    اشتندد  زندان نگه  یاو را در بهدار  مارستان،یاو به ب  یفور   اعزام  یمسئوالن زندان به جا

 جا وجود نداشت. او در آن  ازیبه شدت مورد ن یصتخص

 شبکه حقوق بشر کردستان منبع:  

 

 مرعان خمو  .93

 

اصل زندان  در  محبوس  خمو،   ه،یاروم  یمرعان 

  19)  2019  نوامبر  10در    ، یغرب  جانیاستان آذربا

بشر  (  1398آبان   حقوق  شبکه  درگذشت. 

نگاو گزارش هه یکردستان و سازمان حقوق بشر

از جمله    ، یمرگ و  طیدر مورد شرا  ی متفاوت یها

که هر دو   یااند، اما نکتهمحل مرگ او، ارائه داده

  ی که مرگ او در پ   است نیاند االقول در آن متفق

  ی هامقامات در ارائه مراقبت  یو ناتوان  یتوجهیب

 خارج از زندان رخ داد. یمرکز درمان کیو به موقع در  ی کاف یتخصص یپزشک

 نگاو هه  شبکه حقوق بشر کردستان،  منبع:

 

 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=9683
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=10360
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%95-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%95-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%95-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%DB%95
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 مهدی نریمانی  .94

  حبس  سال  چهار  گذراندن  از  پس  یمانینر  یمهد

 سن   در(  1399  اسفند  16)  2021مارس    6  در

  بر .  درگذشت  بزرگ  تهران  زندان  در  یسالگ  30

  وگو گفت  بر   یمبتن  که  ریوا  رانیا  گزارش  اساس

  بدون  که  است  زندان  پرسنل  از  یک ی  و   بستگان  با

  ی مهد  گرفته،  قرار  مصاحبه  مورد  ت یهو  ذکر

 زندان  در  دارو  غلط   زیتجو  دنبال   به  ی مانینر

 است  آمده  نی همچن  گزارش  نیا  در.  درگذشت

 از  شیپ   او  که  بودند  کرده  تأکید   او  خانواده  که

 .است نداشته  یخاص یپزشک  طیشرا و  یسالمت مشکل چی ه و  بوده سالم  کامال  شدنیزندان

 اظهار  بود  ی زندان   آن  در  یمان ینر  یمهد  که  ی بخش  در  شده  ینگهدار  انِیزندان  ر یسا  ر،یوا  رانیا  گزارش  به

  انیزندان  ریسا  مکرر  اصرار  از  پس   تنها   و  شده  ماریب  شدت   به  1399  اسفند  16  روز  صبح  در  یو  که  داشتند

 در شرفتهیپ  ی پزشک امکانات فقدان رسدیم  نظر به. اعزام کردند زندان از خارج ی مارستانیب به او را سئوالنم

 ، کارکنان بهدارییزندان  نیا  شدن  هوشیب  از  پس  که  بود  یمعن  نیا  به  ا،یاح  زاتی تجه  جمله  از  زندان،  یبهدار

  گفت   یپزشک  کادر  شد،  اعزام  یروزآبادیف   مارستانیب  به  او  یوقت.  کنند  ایاح  او  در  را  یاتیح  میعال  نتوانستند

 . دهدینم  پاسخ ،(التوریبریدف) الکتروشوک از استفاده جمله از ، ییایاح اقدامات  به  گرید او که

  یپزشک  کادر  اریاخت  در  ییدارو  نوع  همه  زندان  در  چون  که  گفت  ریواران ی ا  به  زندان  یبهدار  پرسنل  از  یکی

  که  یزندان   کی  یوقت  است  نیا  شیمعنا  که  معادل«  یدارو»  اسم  به  اندکرده  اتخاد  یکردیرو  هاآن   ست،ین

 زیتجو  ماریب  به  و  کرده   دای پ   را  او  یمصرف  یدارو  مشابه  یدارو  یبهدار  پرستار  باشد،   درمان  تحت  و  ضیمر

 ی متفاوت از داروی خودیدارو مصرف از بعد   یمانینر یمهد یعموم تیوضع آگاه، منبع نیا هگفت به. کند یم

 .استاو جان خود را از دست داده  ا،یاح  لوازم نبود  لیدل به و گذاشته  وخامت به رو

  ران یا  گزارش  به.  اند داده  یضینقوضد  اطالعات  او  هخانواد  به  یمانینر  یمهد  مرگ  علت  مورد  در  رانیا  مقامات

  که   اندگفته   یو  هخانواد  به  نیهمچن  مقامات اما  است،  شده  ثبت  نامعلوم«»  فوت  ی گواه  در  او  مرگ  علت  ر،یوا

 یمتوف  بستگان   که ییادعا  دو  است،  کرده  فوت «یخودکش»  ای (  ردوزوِا)  مواد«  حد   از  ش یب  مصرف »  اثر  بر  یو

 .اندکرده  رد تیقاطع  با

 ر ی وا  ران یا :  منبع 

 

 

https://iranwire.com/fa/features/46978?ref=specials
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بهمن    22)  2022فوریه    11  در  یجوهر  میابراه

درگذشت. از علل و    یسالگ   55در سن  (  1400

و  طیشرا دق  یمرگ  دست    یق یاطالعات  در 

 ،یحقوق بشر ی هاگروهاما بنا به گزارش    ست،ین

 یامتناع مسئوالن زندان مرکز  ی در پ   ی مرگ و

آذربا  هیاروم استان  ارائه   یغرب  جانیدر  از 

  ه صورت گرفت  یبه و  فوری  یپزشک  هایمراقبت

 یاز آن است که و  یاست. اطالعات موجود حاک

او حدود دو ساعت  زندان منتقل شد.    یبه بهدار  میوخ  یتیدر وضع  1400بهمن    22بامداد    2ساعت    یدر حوال

  ی سالمت  تیصبح، وضع  5ساعت    یشد و سپس به بند خود بازگردانده شد. حوال  یزندان نگهدار  بهداریدر  

در    یو  ،یحقوق بشر  یهاکوتاه در همان روز درگذشت. به نقل از گروه  یمدت کرد و او بعد از    د یشد  یاو افت

 جان باخت.  یاورژانس یپزشک یها مراقبت افتیدر یبرا اعزام نیح

 شبکه حقوق بشر کردستان ،  نگاوهه منبع:  

 

https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://hengaw.net/fa/news/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=17670
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  - یرانیا  یتی دوتابعشهروند    ،یجبل  شکراهلل

د ساله  82یی  ایاسترال  که  بود  مارس   20ر  ای 

سال  (  1400اسفند    29)  2020 دو  از  پس 

طریق    ها یبدرفتاردیگر    و  شکنجهتحمل   ار 

  ی پزشک  یهامراقبت   به  یدسترس  از  شدنمحروم

  از   پس  یو  یسالمت .  درگذشت  ی کاف  یتخصص

ژانویه  31 خیتار  در  تهران نیاو زندان  در حبس

وخامت  (  1398  بهمن  11)  2020 به  رو 

مانند  بیماری  از  وی.  گذاشت متعددی  های 

بزرگسنگ  سکته،   هسابق  کلیه،  های   چند 

  پس   او   اگرچه  برد.می  رنج  –داشت    جراحی  به  نیاز  آن  برای  که  –ناف    فتق و  باال  خون  فشار  پاها،  در  سیاتیک

  اما   شد،  اعزام  زندان  از  خارج  یمارستانیب   به(  1399)زمستان    2021اوایل سال    در  یک بار  یمغزه  سکت  از

)اوایل زمستان   2022  هیژانو  تا.  بازگرداندند  زندان   به  دوباره   را  او   ی پزشک  ه یتوص  برخالف  ، روز  همان  مقامات 

  ، به بعد  زمان   آن  از.  ند ه بودکرد  محروم  ی مورد نیازشداروها  تمام   او را از دسترسی به  سئوالنم  ،(1400سال  

شخصی خودش، دسترسی داشته    ههم فقط با هزیناو به چند قلم از داروهایش، آن  فقط اجازه دادند  هاآن 

 باشد. 

  28)  2021ژانویه    17  تاریخ  در  دادستانی   به  رسمی   هاینامه  در  زندان  بهداری  رئیس  و   اوین   زندان  رئیس

 همچنان  دادستانی  مقامات  هشدارها،  این  با وجود  کردند.  اعالم  ناکخطر  را   وی  حبس  ادامه  ،(1399  ماهدی

مشروط  پزشکی را دالیل به وی آزادی و ورزیده خودداری وی به کافی تخصصی های پزشکیمراقبت  ارائه از

پرداخت معادل)  ریال   میلیارد  70  به  آمریکا  هزار  290  تقریبا  که    کردند،(  دالر    و   یجبل  شکراهللمبلغی 

 اش قادر به پرداخت آن نبودند. خانواده

کرد،  می  نقض  را  هابدرفتاری  سایر  و  شکنجه  مطلق   ممنوعیت  که  شد  نگهداری  شرایطی  دری  جبل  شکراهلل

حشرات   به  آلوده   و  ازدحام  پر  سلول  یک  در  دیگر   زندانی  19  با   شرایطی که در وخامت حالش نقش داشت. او را

وی زمین د راو در نتیجه مجبور بووجود نداشت و    به اندازه کافی  خوابموزی جای داده بودند که در آن تخت 

اش به کمک سایر  رفتن نبود، برای انجام امور روزمرهکه به تنهایی قادر به راه  . اوبخوابدو روی یک تشک  

  بدنش   و   هایش شکسته و در صورتکه بر اثر آن دندان  بود  زندانیان نیاز داشت. او در زندان بارها زمین خورده

 شده بود.   ایجاد بریدگی 

دادن واکنش یا کنترل  نشانهایش او را در حالی که ناتوان از  بندیهم(،  1400اسفند    17)  2022مارس    8  در

های درمانی تخصصی به او خودداری چنان از ارائه مراقبتخود بود یافتند، اما مسئوالن زندان همو مدفوع  ادرار  

گذاشت و به دنبال آن به    وخامت  به  رو(  1400اسفند    26)  2022مارس    17  حدود   در   او   تیوضعورزیدند.  

نگهداری شد و سپس به بیمارستان برده    جادر آن   1400  اسفند  28بعدظهر  تا    . اوبهداری زندان منتقل شد

 به بیمارستان درگذشت. عزامدر ساعات اولیه روز بعد از او  شد
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