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كه بعنوان گزارش مادر،  1389گزارش پيش رو  در بردارنده مجموع گزارشات منتشره از نقض حقوق بشر در ايران در سال 

اما ابتداً الزم به ذكر است كه اين گزارش تنها به تفضيل و اشاره به . دستمايه ساير گزارشات ساالنه قرار مي گيرد است
د و به تنهايي گزارش ساالنه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران را تشكيل نمي گزارشات منتشره در سال گذشته مي پرداز

 .دهد
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران بعنوان منتشر كننده مجموعه گزارشات ساالنه اين تشكل به دليل 

 .ه استگرفت فايل مجزا 28در  حجم باالي گزارشات تصميم به تقسيم گزارشات بر اساس دسته يا زمان

 ايميل بخش مربوطهبازديد يا با  صفحه مربوطه در وب سايت خبري اين تشكلبنابراين براي مطالعه گزارش ساالنه مجموعه از 
 .تماس حاصل نماييد

 
 : جدول استانهاي داراي گزارش بر اساس حجم گزارشات نقض حقوق بشر در پي مي آيدبتدا در ابراي شروع گزارش 

 تعداد گزارشات نام استان تعداد گزارشات نام استان تعداد گزارشات نام استان

 22 زنجان 65 كرمانشاه 1912 تهران

بلوچستان و سيستان 244 كردستان  20 مركزي 60 

 20 همدان 47 قزوين 189 البرز

غربي آذربايجان  19 اردبيل 47 نامعلوم 179 

شرقي آذربايجان  17 يزد 46 قم 170 

احمد بوير و كهكيلويه 36 كرمان 146 خوزستان  13 

جنوبي خراسان 35 لرستان 142 مازنداران  12 

رضوي خراسان  12 هرمزگان 31 سمنان 135 

شمالي خراسان 27 گيالن 86 اصفهان  10 

مايال 23 گلستان 86 فارس  8 

 

بختياري محال چهار  8 

 7 بوشهر
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 در ذيل نمودار دايره اي مربوط به مقايسه استانها و حجم گزارشات ارسالي برگرفته از جداول فوق را مشاهده ميكند
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س براي شروع بررسي رسته اي نقض حقوق بشر در يكسال گذشته به جاست ابتدا نگاهي به نمودار مقايسه رسته ها بر اسا
 .حجم گزارشات يكساله داشته باشيم

 

 
 

 انديشه و بيان
 آمار، واحد توسط بيان و انديشه حوزه در شهروندان حقوق موردي نقض 5800 تعداد 1389 سال در

 . است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه آثار و نشر

 3867 و مختلف هاي شگراي با مدني سياسي فعالين از تن 455 بازداشت به مربوط الذكر فوق آمار

 . باشد مي است، داده رخ اعتراضي هاي تجمع در اكثرا كه شهروندان اي فله بازداشت مورد

 از تن 260 انقالب دادگاه و احضار امنيتي هاي ارگان سوي از نيز فعالين از نفر 94 دستكم چنين هم

 . است نموده محكوم ينقد جريمه ريال 3248500000 پرداخت و حبس ماه 13101 تحمل به را ايشان
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 عمل به ممانعت سخنراني و مراسم تجمع، برگزاري از مورد 34 در امنيتي نيروهاي سويي از

 از جدا چنين هم. پرداختند شهروندان شتم و ضرب به مورد 346 در دستكم آن پي در و اند آورده

 ضرب به را ماه بهمن 25 اعتراضي تجمعات در حاضر شهروندان از نفر سه نفر، ها ده شدن زخمي

 . رساندند قتل به گلوله

 و اينترنت شبكه در اخالل يا و فيلترينگ اعمال مورد 111 گزارش چنين هم گذشته سال در

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت سوي از هم نشريه يا روزنامه 25 است؛ رسيده ثبت به نيز مخاربرات

 . شدند پلمب نيز مدني -سياسي تشكل 10 و شدند امتياز لغو يا توقيف

 را 1389 سال در بيان و انديشه حوزه به مربوط شهروندان حقوق نقض تفصيلي گزارش زير در

 :بخوانيد

 

 صدور و تائيد حكم

 استان تجديدنظر دادگاه 36 شعبه: عاشورا حوادث محكومان و متهمان از كامران، نويد شالق و زندان حكم تاييد •
 حوادث شدگان بازداشت از كامران، نويد سيد براي بدوي دادگاه قشال ضربه 75 و حبس ماه 33 حكم تهران،

 .داد قرار تاييد مورد را 88 عاشوراي

 وقايع شدگان بازداشت از معين محمدي اهللا روح: موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد عضو براي حبس حكم صدور •
 .است شده محكوم تعزيري حبس سال دو به سالجاري در انتخابات از پس

 باستاني مسعود همسر و نگار روزنامه امرآبادي، مهسا: شد محكوم تعزيري حبس سال يك به امرآبادي مهسا •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال يك به دربند نگار روزنامه

 ژيال براي نگاري روزنامه از محروميت سال 30 و تعزيري حبس سال يك حكم: شد تائيد يعقوب بني ژيال محكوميت •
 .شد تاييد تهران استان نظر تجديد دادگاه 54 شعبه در زنان جنبش فعال و نگار مهروزنا ، يعقوب بني

 دادگاه 36 شعبه سوي از ايران دموكرات حزب مقام قائم فرجي منصور: فرجي منصور براي قطعي حبس سال سه •
 ضربه 30 و نقدي جزايي ريال ميليون چهار و سال 5 مدت به تعليقي حبس سال 3 به تهران استان نظر تجديد
 .شد محكوم شالق

 26 شعبه سوي از كودكان، و زنان حقوق فعال كاكايي، پريسا: شد محكوم تعزيري حبس سال شش به كاكايي پريسا •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال شش به پيرعباسي رياست به انقالب دادگاه

 سال 9 به دادگستري، يلوك زاده، سيف محمد: شد محكوم زندان سال 9 به دادگستري، وكيل زاده، سيف محمد •
 .شد محكوم وكالت از محروميت سال 10 و زندان

 مسئول معصومي ياسر: معصومي ياسر براي مطبوعاتي فعاليت از محروميت و تعزيري حبس سال پنج حكم صدور •
 اوين زندان در ماه دو از بيش مدت به و دستگير گذشته اسفندماه كه طلب، اصالح نشريات از برخي سايتهاي فني
 .كرد دريافت را خود بدوي دادگاه حكم گذشته هفته برد، سر به بازداشت در
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 حبس سال شش حكم تهران، استان تجديدنظر دادگاه: پور حسن نظام براي تعزيري حبس سال شش حكم تاييد •
 .كرد تاييد عينا را انتخابات از پس وقايع شدگان بازداشت از پور، حسن نظام براي تعزيري

 صلواتي قاضي توسط 60 دهة سياسي زندانيان از صفايي زهرا خانم: شد محكوم حبس سال 3 به سيسيا زنداني يك •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال 3 به

 وكيل محمودي، جهانگير به مشهور چرمهيني، نژاد محمود جهانگير: شد محكوم زندان روز صد به محمودي جهانگير •
 .شد محكوم زندان روز 100 به اهواز روحانيت ويژه دادگاه به مراجعه از پس امروز صبح دادگستري يك پايه

 و لدني مسعود اهواز انقالب دادگاه سوم شعبه توسط صادره حكم: اهواز در مذهبي ملي فعال دو براي زندان حكم •
 .اند شده محكوم تعزيري حبس ماه شش و دوسال به ترتيب به ملي امنيت عليه اقدام اتهام به كهزادي، پروين

 به سياسي زنداني پناهي حسين انور برادر پناهي، حسين افشين: تعزيري حبس سال يك به پناهي حسين افشين •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال يك

 از برخي قطعي احكام: گفت آبادي دولت جعفري عباس: شد صادر انتخابات از پس حوادث متهم 4 قطعي حكم •
 آماده ابوطالب عباس و زيدآبادي احمد مفيدي، بدرالسادات ،باقي عمادالدين شامل انتخابات از پس حوادث متهمان

 . شود مي اجرايي زودي به كه است شده

 حكم با قدياني ابوالفضل: نقدي جريمه ريال ميليون يك و تعزيري حبس سال يك به قدياني ابوالفضل محكوميت •
 . شد حكومم نقدي جريمه تومان صدهزار و تعزيري حبس يكسال به انقالب دادگاه 28 شعبه

 يك پايه وكيل مصطفايي محمد: شد محكوم تعزيري حبس سال شش به غيابي صورت به مصطفايي محمد •
 را محمدي سكينه چنين هم و اعدام به محكوم بزهكار نوجوانان از بسياري پرونده كه بشر حقوق فعال و دادگستري

 .شد محكوم تعزيري حبس سال شش به مقيسه قاضي رياست به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از داشت برعهده

 به ملي اعتماد روزنامه ضميمه سياسي دبير مهرگان، كيوان: شد محكوم تعليقي حبس سال سه به مهرگان كيوان •
 .شد محكوم تعليق سال چهار مدت به حبس سال سه

 تجديد ادگاهد در صادقي آرش حكم: نظر تجديد دادگاه در تعزيري حبس سال پنج به صادقي آرش محكوميت تاييد •
 .شد تاييد تعزيري حبس سال پنج به نظر

 دادگاه 28 شعبه در كه مطبوعات آزادي از دفاع انجمن مركزي شوراي عضو: كاظميان مرتضي براي زندان سال يك •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال يك تحمل به بود، شده محاكمه انقالب

 تاجيك عبدالرضا خواهر تاجيك، پروين: شد وممحك تعزيري حبس نيم و سال يك به تاجيك عبدالرضا خواهر •
 .شد محكوم زندان نيم و سال يك به زنداني نگار روزنامه

 نتيجه به معترض شهروندان از تن دو: شدند محكوم تعليقي احكام به ري شهر در معترض شهروندان از تن دو •
 .شدند محكوم تعليقي حبس احكام به تاناس نظر تجديد دادگاه سوي از بودند كرده شعارنويسي به اقدام كه انتخابات

مهرداد اصالني، از شهروندان : مهرداد اصالني، شهروند معترض به نتيجه انتخابات به هجده ماه حبس محكوم شد •
معترض به نتيجه انتخابات است، كه به خاطر شركت در اعتراض هاي مسالمت آميز مردم، به هجده ماه حبس 

 .تعزيري محكوم شده است
دادگاه تجديد نظر، عذرا سادات قاضي ميرسعيد را به سه : حبس قطعي براي يك معترض به نتيجه انتخابات سه سال •

 .سال حبس تعزيري محكوم كرد
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كيارش كامراني از بازداشت شدگان : محكوميت كيارش كامراني، يكي از بازداشت شدگان عاشورا به چهارسال زندان •
 .كوم شده استروز عاشورا به چهار سال حبس تعزيري مح

اميد ياوري، سه تن از  آرش قاسمي، ابولفضل قاسمي و: ده سال حبس براي سه نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا •
، از سوي دادگاه انقالب تهران مجموعا به تحمل ده سال حبس )عاشورا(دي ماه 6بازداشت شدگان اعتراضات مردمي

 .تعزيري محكوم شدند
دادگاه تجديدنظر استان تهران،  54شعبه : يري منيره ربيعي در دادگاه تجديدنظرتاييد حكم پنج سال حبس تعز •

 .حكم پنج سال حبس تعزيري براي منيره ربيعي را عينا تاييد كرد
حكم خلع لباس شدن حجت االسالم ميراحمدي، از : يك روحاني ديگر هم بنا بر حكم دادگاه خلع لباس شد •

 .صادر شدروحانيون استاد در دانشگاه شهر قم 
محمد حسين آقاسي، وكيل دادگستري از احتمال كاهش : اميررضا عارفي به پانزده سال حبس قطعي محكوم شد •

 .حكم اعدام اميررضا عارفي، زنداني محكوم به اعدام، خبر داد
دادگستري همدان براي دبيركل و سه تن : صدوراحكام حبس براي اعضاي شوراي مركزي حزب جامعه مدني همدان •

 .اعضاي حزب جامعه مدني همدان احكام حبس صادر كرده استاز 

به ) عاشورا(دي ماه  6ابوالفضل قاسمي از بازداشتي هاي روز  :محكوميت ابوالفضل قاسمي به سه سال حبس تعزيري •
 .سه سال حبس تعزيري محكوم شد

عترضان به نتيجه انتخابات از دو تن از م: سال حبس محكوم شدند 8دو تن از معترضان به نتيجه انتخابات به تحمل  •
 .سال زندان محكوم شدند 8دادگاه انقالب در مجموع به  15سوي شعبه 

اردي بهشت ماه،  12صبح امروز يكشنبه : سال حبس توام با تبعيد به حامد روحي نژاد و احمد كريمي 25ابالغ  •
يان حامد روحي نژاد و احمد كريمي را سال حبس توام با تبعيد به آقا 25اجراي احكام دادگاه انقالب حكم  6شعبه 

 .ابالغ نمود

سعيد سودملي، از متهمان : محكوميت سعيد سودملي، از متهمان وقايع پس از انتخابات، به يك سال حبس تعزيري •
دادگاه انقالب به رياست قاضي پيرعباسي، به يك سال حبس تعزيري  28وقايع پس از انتخابات، از سوي شعبه 

 .محكوم شد

صبح امروز مأموران دادستاني : مأموران به منزل عابد توانچه و تالش براي پلمب منزل در ازاي وثيقههجوم  •
شهرستان اراك با ورود به منزل شخصي عابد توانچه، از فعالين سابق دانشجويي طيف چپ، اقدام به بيرون كردن 

 .ساكنين منزل و تالش براي پلمب منزل نمودند

 اسماعيلي، كوهزاد سيد تعزيري حبس سال سه حكم: تعزيري حبس سال سه به اعيلياسم كوهزاد قطعي محكوميت •
 .گرفت قرار تاييد مورد ساعت چند مدت ظرف تنها وحدت تحكيم ادوار سازمان گيالن شعبه مسئول

 سال 11 به را كرمي حمزه تهران، تجديدنظر دادگاه 36   شعبه: قطعي حبس سال يازده به كرمي حمزه محكوميت •
 .كرد محكوم دولتي خدمات از دائم انفصال و قطعي حبس

 مومني عبداهللا قطعي و نهايي حكم: تعزيري حبس ماه يازده و سال چهار به مومني عبداهللا قطعي محكوميت •
 صادر اسالمي انقالب تجديدنظر دادگاه سوي از كه) وحدت ادوارتحكيم( ايران آموختگان دانش سازمان سخنگوي
 .شد ابالغ وي به زندان در گرديده،
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 احكام تهران استان تجديدنظر دادگاه 54 شعبه: شد تائيد نظر تجديد دادگاه سوي از سياسي زنداني سه محكوميت •
 .كرد تاييد را كالري مهدي و سحابي هاله سرخي، عرب اهللا فيض خصوص در صادره

 در فردا  موسوي ميرحسين اميح روحانيون  از محمودي جهانگير: اهواز روحانيت دادگاه در روحاني يك محاكمه •
 اهواز روحانيت دادگاه در ارديبهشت 21 شنبه سه  روز اباد خرم مردم تحريك و عمومي اذهان تشويش اتهام به اهواز
 گرفت خواهد قرار محاكمه مورد

 و گارن روزنامه بهاري، مازيار ايران انقالب دادگاه: شد محكوم شالق ضربه 74 و زندان سال 13 به بهاري مازيار •
 .است كرده محكوم زندان سال 13 از بيش به را كانادايي -ايراني فيلمساز

 انتخابات از پس حوادث متهمان از شهيدي هنگامه وكيل: تعزيري حبس سال6 به شهيدي هنگامه قطعي محكوميت •
 .داد خبر تجديدنظر دادگاه در موكلش قطعي حكم صدور از

دادگاه تجديد نظر استان خوزستان،  13شعبه : شد محكوم قطعي حبس سال يازده به نصر عابديني ابوالفضل •
 .ابوالفضل عابديني را به تحمل يازده سال حبس قطعي محكوم كرد

مهدي تاجيك دانشجوي كارشناسي ارشد : سياسي محروميت سال 30 و  حبس ماه 27 به تاجيك محكوميت مهدي •
ماه  27دادگاه انقالب صادر گرديد به  26ز سوي شعبه دانشگاه تهران و از فعاالن عرصه خبري در طي حكمي كه ا

 .سال محروميت سياسي محكوم شد 30حبس تعزيري و 
محمدرضا نسب عبداللهي، روزنامه نگار شيرازي كه : تعزيري حبس ماه هشت به عبداللهي نسب محمدرضا محكوميت •

ه نظام به هشت ماه حبس تعزيزي خبر و عكس كشف چهار صندوق راي را منتشر كرده بود، به اتهام تبليغ علي
 .محكوم شد

وكيل مسعود باستاني از محكوميت قطعي موكل خود : تعزيري حبس سال شش به باستاني مسعود قطعي محكوميت •
دادگاه انقالب را  15دادگاه تجديدنظر استان تهران،حكم شعبه  36شعبه   :سال حبس تعزيري خبرداد و گفت 6به 

 .عينا تاييد كرد

 36سال زندان ميثاق يزدان نژاد توسط شعبه  13حكم : ميثاق يزدان نژاد به سيزده سال حبس قطعيمحكوميت  •

 .تجديد نظر دادگاه انقالب مورد تاييد قرار گرفت
علي محمودي فعال اجتماعي، نويسنده و عضو انجمن ادبي : شد محكوم قطعي حبس سال شش به محمودي علي •

 .سال حبس قطعي محكوم شد 6ادگاه تجديد نظر به تحمل شهر مريوان در كردستان ايران، در د
وكيل سعيد : سياسي هاي فعاليت از محروميت سال سي و حبس سال پنج به نورمحمدي سعيد محكوميت •

 .هاي سياسي خبر داد سال محروميت از فعاليت 30سال حبس و  5نورمحمدي از محكوميت موكلش به 
نظر به سه سال حبس قطعي  آذر منصوري از سوي دادگاه تجديد: قطعي حبس سال سه به منصوري آذر محكوميت •

 .محكوم شد
دادگاه تجديد نظر حكم اعدام محمد امين : نقدي جزاي به كلوتيدريس محكويت و وليان امين محمد اعدام حكم لغو •

 .وليان را به حبس و حكم حبس كلوتيدريس را به پرداخت جزاي نقدي بدل از حبس تبديل كرد
پنج افغاني دستگير شده در حوادث پس از : ايران انتخاباتي درحوادث شده دستگير هاي افغان براي انزند احكام •

انتخابات ، هم اكنون با حكم هايي بين يك تا سه سال مواجه اند و از سال گذشته تاكنون در زندان اوين نگه داري 
 .مي شوند
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مهدي محموديان از اعضاي جبهه مشاركت : زيريتع حبس سال پنج به محموديان مهدي و داوري محمد محكوميت •
سال حبس  5و محمد داوري سر دبير سايت سحام نيوز ارگان رسمي حزب اعتماد ملي، به جرم تباني عليه نظام به 

 .تعزيري محكوم شده اند
و  مذهبي-امير خسرودلير ثاني از فعالين ملي: تعزيري حبس سال چهار تحمل به دليرثاني خسرو امير محكوميت •

دادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسه، به تحمل  28عضو كميته پيگيري بازداشت هاي خودسرانه، از سوي شعبه ي 
 .سال حبس تعزيري محكوم شد 4

دادگاه  15 پويا قرباني، دانشجوي دربند گمنام، توسط شعبه: تعزيري حبس سال شش به قرباني پويا محكوميت •
 .سال حبس تعزيري محكوم شد 6انقالب به رسايت قاضي صلواتي به 

وكيل مجيد دري، دانشجوي محروم از تحصيل زنداني كه در : قطعي حبس سال شش به دري مجيد محكوميت •
 .سال حبس محكوم شده بود، از تاييد شش سال حبس او در دادگاه تجديد نظر خبر داد 11دادگاه بدوي به 

ميت سامان نورانيان به سه سال حبس تعزيري عينا محكو: شد محكوم قطعي حبس سال سه به نورانيان سامان •
 .توسط دادگاه تجديد نطر تائيد شد

سال حبس مهدي اقبال عضو  4دادگاه تجديد نظر حكم : طلب اصالح فعالين از اقبال، مهدي براي حبس چهارسال •
 .جبهه مشاركت و قاري دعاي كميل در مراسم هاي دعا خواني اصالح طلبان را تاييد كرد

دادگاه تجديد نظر، ميثم بيگ محمدي را به تحمل يك : قطعي حبس سال يك به محمدي بيگ ميثم يتمحكوم •
 .سال حبس قطعي محكوم كرده است

 محكوم تعزيري حبس نيم و سال 16 به وحدت، تحكيم دفتر مركزي شوراي اعضاي هدايت، بهاره و اسدي ميالد •
زي دفتر تحكيم وحدت، به ترتيب به نه سال و نيم، و هفت بهاره هدايت و ميالد اسدي، دو عضو شوراي مرك: شدند

 .سال حبس تعزيري محكوم شدند

دادگاه انقالب احكام معصومه ياوري و زهرا  28شعبه : جباري زهرا و ياوري معصومه براي تبعيد و زندان سال يازده •
 .جباري را به اين دو زنداني سياسي ابالغ كرد

دادگاه انقالب  28مهدي يارمحمدي، از سوي شعبه :  شد محكوم تعزيري حبس سال نيم چهارو به ياراحمدي مهدي •
اسالمي تهران، به رياست قاضي مقيسه، به سه سال حبس تعزيري محكوم شد؛ وي پيش از اين نيز به تحمل هجده 

 .ماه حبس تعزيزي محكوم شده بود

ز سوي دادگاه تجديد نظر استان تهران محكوميت شاهين زينعلي ا: سياسي فعال زينعلي، شاهين محكوميت تائيد •
 .تائيد شد

كاوه قاسمي كرمانشاهي، فعال حقوق بشر و : شد محكوم تعزيري حبس سال 5 تحمل به كرمانشاهي قاسمي كاوه •
روزنامه نگار در شعبه يك دادگاه انقالب كرمانشاه به رياست قاضي مرادي، با اتهاماتي همچون اقدام عليه امنيت ملي 

 .سال حبس تعزيري محكوم شد5نظام، به تحمل  تبليغ عليه

بشر از سوي   نويد خانجاني، فعال حقوق: شد محكوم تعزيري حبس سال 12 به بشر حقوق فعال خانجاني، نويد •
سال حبس تعزيري و پرداخت جريمه 12دادگاه انقالب اسالمي به رياست قاضي پيرعباسي، به تحمل  26 ◌ٴ شعبه

 .نقدي محكوم شد
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محبوبه كرمي، فعال حقوق بشر و عضو كمپين يك ميليون امضا، : قطعي حبس سال سه به كرمي، وبهمحب محكوميت •
 .تجديد نظر دادگاه انقالب به رياست قاضي موحد به سه سال حبس تعزيري محكوم شد 54در شعبه 

و مدافع خليل بهراميان، وكيل پايه يك دادگستري : دادگستري وكيل بهراميان، خليل براي زندان صدورحكم •
 .شناس حقوق بشر توسط دادگاه انقالب تهران به تحمل يكسال و نيم حبس محكوم شد سر

مهندس رضا كرماني، فعال سياسي از سوي دادگاه انقالب كرج به : شد محكوم تعزيري حبس يكسال به كرماني رضا •
 .يكسال حبس تعزيري محكوم شد

دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت اصفهان، حكم : وكالت از ئمدا محروميت و لباس خلع محمودي؛ جهانگير حكم تاييد •
 .خلع لباس جهانگير محمودي و محروميت دائمي او از وكالت را تاييد كرد

زاده، زنداني سياسي محبوس در زندان  جهانگير بادو: شد محكوم انفرادي حبس ماه 6 تحمل به زاده بادو جهانگير •
 .به تحمل شش ماه حبس در سلول انفرادي محكوم شده استمركزي اروميه در اقدامي غيرقانوني، 

افشين حيرتيان، فعال حقوق كودكان كار : تعزيري حبس سال 4 به كودكان حقوق فعال حيرتيان، افشين محكوميت •
 .سال حبس تعزيري محكوم شده است 4و خيابان، از سوي دادگاه انقالب تهران به تحمل 

مهدي معتمدي مهر، عضو دفتر سياسي نهضت آزادي : شد محكوم عزيريت حبس سال پنج به مهر معتمدي مهدي •
سال  5دادگاه انقالب اسالمي تهران به  28ايران و كميته دفاع از انتخابات آزاد، با راي قاضي مقيسه، رييس شعبه 

 .حبس تعزيري محكوم شد

ماه حبس  10به  "علي برخيز"نگ آريا آرام نژاد، خواننده آه: تعزيري حبس ماه 10 به نژاد آرام آريا محكوميت •
 .تعزيري محكوم شد

دادگاه انقالب تبريز دو روزنامه نگار : شدند محكوم نقدي جزاي پرداخت به ايران در زنداني آلماني نگار روزنامه دو •
هزار دالر محكوم  50ميليون تومان، حدود  50آلماني زنداني در ايران را به پرداخت جزاي نقدي، هريك به مبلغ 

 .ده استكر

در ادامه فشارها و اعمال محدوديت ها براي : شدند محكوم زندان به اطالعات اداره شكايت با دادگستري وكيل سه •
دراويش و دگرانديشان عقيدتي، فرشيد يداللهي، امير اسالمي و مصطفي دانشجو، سه تن از وكالي مدافع دراويش 

و  "نشر اكاذيب"ت در دادگاه هايي جداگانه و به اتهاماتي چون سلسله نعمت اللهي گنابادي، با شكايت وزارت اطالعا
 .به تحمل زندان محكوم شدند "تشويش اذهان عمومي"

جابر بانشي، دادستان شيراز از صدور حكم حبس براي : آزادي براي تولد بنياد با "همكاري" اتهام به حبس صدور •
 .خبر داد "رون آراد"يا به گفته ي برخي مقامات دولتي  و "تولد براي آزادي"چند نفر به اتهام همكاري با بنياد 

 تعزيري حبس سال سه حكم: انتخابات از پس حوادث شدگان بازداشت از قاسمي، ابوالفضل محكوميت تاييد  •
 .شد تاييد نظر تجديد دادگاه سوي از) عاشورا) ماه دي 6 روز هاي بازداشتي از قاسمي ابوالفضل

 سوي از بشر حقوق گزارشگران كميته عضو كالنكي، سعيد: تعزيري حبس سال سه به كالنكي سعيد محكوميت •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به پيرعباسي، قاضي رياست به انقالب دادگاه 26 ي شعبه

 ايران آزادي نهضت جوانان شاخه عضو كاظمي اميرحسين: شد محكوم تعزيزي حبس سال 3 به كاظمي اميرحسين  •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال 3 به تهران انقالب دادگاه 28 شعبه رييس سوي از "مردم با" وبالگ نويسنده و
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 88 ستاد عضو قانعي ياسر: انتخابات از پس حوادث شدگان ازدستگير قانعي، ياسر براي تعزيري حبس سال پنج  •
 .شد محكوم مدت اين طي سياسي هاي فعاليت از محروميت و تعليقي حبس سال پنج به دانشجويي فعال و مشهد

 تهران استان تجديدنظر دادگاه 54 شعبه: يافت كاهش سال سه به حبس سال شش از سليماني داود محكوميت  •
 .داد كاهش سال 3 به سال 6 از را سليماني داود حبس محكوميت

 زا و آزاد دانشگاه آموختگان دانش از كياروستا حسين: شد محكوم تعليقي حبس سال يك به كياروستا حسين  •
 .شد محكوم تعليقي حبس سال يك به كرج در كروبي مهدي ستاد فعالين

 خود راي تهران استان تجديدنظر دادگاه 54 شعبه: تجديدنظر دادگاه در صميمي كيوان تعزيري حبس سال 6 تاييد  •
 .كرد اعالم را بهبهاني صميمي كيوان درباره

 و گرگان در دانشجويي فعال چهار: محالت و گرگان در سياسي و دانشجويي فعال هشت براي زندان احكام صدور  •
 .شدند محكوم تعليقي و تعزيري حبس به محالت، در سياسي فعال چهار

 نور پيام دانشگاه حقوق رشته دانشجوي شكوري، مازيار: شكوري مازيار براي تعليقي حبس سال پنج حكم صدور  •
 .شد محكوم تعليقي حبس سال 5 به كروبي، مهدي آزاد شهروند ستاد اعضاي از و آزادي نهضت عضو رشت،

 ماه دي 6 شدگان بازداشت از زاده، جواد پروين: شد محكوم تعزيري حبس سال نيم و هشت به زاده جواد پروين  •
 تعزيري حبس ماه شش و سال 8 به صلواتي، قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه 15 شعبه سوي از) عاشورا(

 .شد محكوم
 فرزند دو مادر ساله 59 محمدي ملك ناهيد خانم: دادرسي قانوني غير روند در زنداني زن يك هسال پنج محكوميت  •

 حبس سال 5 به محكوم حكم، دليل بي دريافت با بازداشت زمان از ماه شش از بيش گذشت با ساله 28 و 31
 .نمايد مي كيفر تحمل اوين زندان نسوان بند در حاضر حال در و شد تعزيري

 عليه اقدام و نظام عليه تبليغ اتهام به كه حاتمي خان عيسي: شد محكوم حبس سال 2 به حاتمي خان عيسي  •
 .شد محكوم حبس سال دو به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از بود شده محاكمه و بازداشت ملي امنيت

 دكتر ي زاده هرخوا و توسلي محمد مهندس فرزند توسلي، ليال: شد محكوم تعزيري حبس سال دو به توسلي ليال  •
 تعزيري حبس سال دو به است، كشيده طول دقيقه 20 تنها كه مقيسه قاضي رياست به دادگاهي در يزدي، ابراهيم
 .شد محكوم

 شعبه سوي از بشر، حقوق فعال و نگار روزنامه آقايي، ساسان: شد محكوم تعزيري حبس سال يك به آقايي ساسان  •
 .شد محكوم دانزن سال يك تحمل به انقالب دادگاه 28

 انقالب دادگاه دوم شعبه سوي از  جمالي، اصغر علي دكتر:  شد محكوم تعزيري حبس سال سه به جمالي اصغر علي  •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به مجموعا قزوين، شهر

 النفعا از جمعي محاكمه پي در:  گرگان سياسي و انتخاباتي فعاالن از نفر هفت براي حبس سال 9 حكم صدور  •
 از نفر هفت باره در گرگان اسالمي انقالب دادگاه اول شعبه راي ماه، تير پانزدهم روز در گرگان سياسي و انتخاباتي

 .شد صادر آنان

 ي شعبه توسط ماه خرداد اول شنبه صبح رودكي ميثم: تعزيري حبس سال سه تحمل به رودكي ميثم محكوميت •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به صلواتي، قاضي رياست به انقالب دادگاه 15
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 ،)عاشورا( ماه دي 6 شدگن بازداشت از كامراني، كيارش: قطعي حبس سال شش به كامراني كيارش محكوميت •
 .شد محكوم نقدي جريمه ريال ميليون چهار و حبس سال شش به تهران، تجديدنظر دادگاه 54 شعبه توسط

 محسن بدوي دادگاه در شده صادر حكم نظر تجديد دادگاه :قطعي حبس سال پنج به زاده امين محسن محكوميت •
 .كرد تاييد زندان سال يك كاهش با را زاده امين

 6 حوادث از پس روز چند كه مدني فعاالن از دانا شريفي اميد: تعزيري حبس شش به دانا شريفي اميد محكوميت •
 سال شش به انقالب دادگاه سوي از بود دهش بازداشت اطالعات وزارت مامورين توسط خيابان در) عاشورا( ماه دي

 .شد محكوم حبس
 از پس وقايع شدگان بازداشت از منفرد، اكبري مريم: شد محكوم تعزيري حبس سال پانزده به منفرد اكبري مريم •

 .شد محكوم شهر رجايي زندان در حبس سال 15 به انقالب، دادگاه 15  شعبه سوي از انتخابات،
 انقالب دادگاه يكم شعبه سوي از وبالگنويس ، شاعر  اكوانيان رضا: شد محكوم حبس لسا شش به اكوانيان رضا •

 .شد محكوم حبس سال شش به ياسوج
 انقالب دادگاه 28 شعبه حكم اساس بر نورمحمدي مسعود: تعزيري حبس سال سه به نورمحمدي مسعود محكوميت •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به
 از سهرابي، محمدحسين: كروبي ستاد اعضاي از راد، سهرابي حسين محمد براي القش ضربه 74 و حبس سال چهار •

 ضربه 74 و حبس سال چهار به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از انتخابات از پس حوادث گمنام سياسي زندانيان
 .است شده محكوم شالق

 اتهام از موكلش برائت حكم كه گفت بديا ارسالن مدافع وكيل: شد ابالغ محاربه اتهام از ابدي ارسالن برائت حكم •
 .است شده ابالغ االرض في فساد و محاربه

 اسالمي انقالب دادگاه: نگاري روزنامه از محروميت سال سي و تعزيري حبس سال يك به يعقوب بني ژيال محكوميت •
 از محروميت الس 30 و تعزيري حبس يكسال به را نگار روزنامه يعقوب بني ژيال عباسي، يير قاضي رياست به

 .كرد محكوم نگاري روزنامه
 از بشر حقوق گزارشگران كميته عضو گودرزي، كوهيار: شد محكوم تعزيري حبس سال يك به گودرزي، كوهيار •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال يك به انقالب دادگاه 26 شعبه سوي
نقالب شهرستان قم دكتر اكبر كرمي دادگاه ا: سه سال حبس و دو ميليون ريال جزاي نقدي براي دكتر اكبر كرمي •

 .سال حبس و دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد 3نويسنده، پژوهشگر ديني و فعال حقوق بشر را به 

مجيد سعيدي، عكاس سرشناس ايراني كه پس از : مجيد سعيدي، عكاس خبري به سه سال زندان محكوم شد •
 .ي محكوم شدانتخابات بازداشت شده بود به سه سال حبس تعزير

حكم دادگاه رحمت اهللا باستاني استاد معارف وعلوم قرآني دانشگاه سيستان : رحمت اهللا باستاني تبرئه شد •
 .وبلوچستان صادر شد

خردادماه، شاهين زينعلي از  26صبح روز چهارشنبه : دو سال و نود و يك روز حبس تعزيري براي شاهين زينعلي •
 .است قاضي پيرعباسي، به دو سال و نود و يك روز حبس تعزيري محكوم كرددادگاه انقالب به ري 26سوي شعبه 

 احكام تجديدنظر دادگاه: كرد تاييد را ميردامادي محسن و زاد نوري محمد براي شده صادر احكام تجديدنظر دادگاه •
 .كرد تاييد را ميردامادي محسن و زاد نوري محمد براي بدوي هاي دادگاه سوي از شده صادر
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 رئيس انقالب، دادگاه 28 ي شعبه قاضي: موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد رئيس براي تعزيري حبس الس پنج •
 محكوم نقدي ي جريمه ريال ميليون يك پرداخت و تعزيري حبس سال پنج به را موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد
 .كرد

 26 شعبه سوي از بشر حقوق فعال ،كرمي محبوبه: شد محكوم حبس سال چهار به زنان حقوق فعال كرمي، محبوبه •
 .است شده محكوم تعزيري حبس سال چهار تحمل به پيرعباسي، قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه

 دادگاه در عبدي محسن تعزيري حبس سال دو حكم: نظر تجديد دادگاه در عبدي محسن حبس سال دو حكم تاييد •
 .شد تاييد نظر تجديد

 مسلمانان جنبش اعضاي از و مذهبي ملي فعاالن از همتي رحيم: تعزيري حبس سال سه به همتي رحيم محكوميت •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به مبارز

 به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از كودك، حقوق فعال ضيا، مريم: شد محكوم تعزيري حبس سال يك به ضيا، مريم •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال يك به نظام، عليه تبليغ اتهام به مقيسه قاضي رياست

 از انتخابات، از پس وقايع گمنام زنداني پور، حسن نظام: تعزيري حبس سال شش به پور حسن نظام محكوميت •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال 6 به مقيسه قاضي رياست به انقالب، دادگاه 28 شعبه سوي

 اهللا آيت شاگرد و ديني پژوهشگر ملكي، مابراهي: نقدي جزاي پرداخت و لباس خلع به ملكي ابراهيم محكوميت •
 .شد محكوم لباس خلع و نقدي جزاي تومان ميليون پنج پرداخت به مشهد، روحانيت ويژه دادگاه حكم با منتظري

 ساالري مردم حزب دبير و نگار روزنامه فر، عباسي ذكريا: شد محكوم تعزيري حبس ماه شش به فر عباسي ذكريا •
 ماه شش به كرمانشاه دادگستري جزايي 103 شعبه حكم با و "عمومي اذهان تشويش" ماتها به كرمانشاه، شاخه
 . شد محكوم تعزيري حبس

 سوي از اجتماعي فعال و نگار وب نگار، روزنامه مافي، حميد: شد محكوم تعزيري حبس سال پنج به مافي حميد •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال پنج به قزوين شهر انقالب دادگاه

 روابط مديرسابق اسالمي انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از: شد محكوم تعليقي حبس سال يك به كار رهنق صالح •
 .شد محكوم تعليقي حبس سال يك به كشور كل دادستاني عمومي

 فعال و نگار ،روزنامه نظرآهاري شيوا: ايذه زندان در تبعيد با توام حبس سال شش به نظرآهاري شيوا محكوميت •
 در تبعيد با توام حبس سال شش به انقالب دادگاه 26 شعبه دادگاه ،رييس پيرعباسي قاضي ويس از بشر حقوق
 .شد محكوم ايذه زندان

 گزارشگران كميته عضو حائري، سعيد: شالق ضربه 74 و حبس ماه شش و سال دو به حائري سعيد محكوميت •
 .شد محكوم شالق ضربه 74 و تعزيري حبس ماه شش و سال دو به بشر حقوق

در دادگاه براي رسيدگي  همزمان با حضورعمادالدين باقي: منتظري اهللا آيت با باقي مصاحبه براي زندان سال شش •
سال زندان  6ه با آيت اهللا منتظري به در پرونده مربوط به مصاحب پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان، وي به

  .محكوم شد
حكم پنج سال حبس تعزيري مهدي : تجديدنظر دادگاه سطتو محموديان مهدي زندان سال پنج حكم تاييد •

 .محموديان عضو جبهه مشاركت، در دادگاه تجديدنظر تاييد و به وكيل وي ابالغ گرديد
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وكيل مدافع نظام حسن پور، از متهمان تظاهرات عاشوراي : عكس يك براساس حبس سال شش پور؛ حسن نظام •
زندان اوين به سر مي برد نسبت به حكم  350تخابات كه اكنون در بند تهران و از زندانيان گمنام حوادث پس از ان

دادگاه انقالب اسالمي اعتراض كرد و با ارائه اليحه تجديدنظرخواهي به اين دادگاه  28صادر شده عليه وي در شعبه 
ثباتش وجود خواهان برائت وي در دادگاه تجديد نظر از اتهاماتي شد كه به عقيده وي هيچ مدرك قانوني براي ا

 .ندارد
محمدقوامي، فعال سياسي از سوي دادگاه تجديد نظر : محكوميت محمد قوامي به دو سال و چهار ماه حبس قطعي •

  .استان كردستان در سنندج به دو سال و چهار ماه زندان قطعي محكوم شده است
 10سال حبس قطعي و  6ه مسعود لواساني روزنامه نگار، ب: محكوميت مسعود لواساني به شش سال حبس قطعي •

  .سال محروميت از فعاليت هاي مطبوعاتي محكوم شد
قادر رحيمي، از شركت كنندگان در : صدور حكم زندان براي يكي از شركت كنندگان در اعتراضات پس از انتخابات •

 .سال تعليق محكوم شد 5اعتراضات مردمي پس از انتخابات، به يك سال حبس به مدت 

دادگاه تجديدنظر استان تهران،  54شعبه : گاه تجديد نظر محسن صفايي فراهاني و علي تاجرنيااعالم احكام داد •
محسن صفايي فراهاني را به پنج سال حبس تعزيري محكوم و محكوميت علي تاجرنيا را به يك سال حبس تعزيري 

 .كاهش داد
كريمي، از قربانيان حوادث پس از حكم اعدام احمد : لغو حكم اعدام احمد كريمي از سوي دادگاه تجديد نظر •

سال حبس تقليل  15انتخابات رياست جمهوري كه در دادگاه هاي جمعي محاكمه و به اعدام محكوم شده بود به 
 .يافت

سه شهروند كرد اهل يكي از روستاهاي شهر اشنويه به نام هاي فاروق عزيزي : محكوميت سه شهروند كرد به زندان  •
 .ي فرزند قادر و صادق فيروزي فرزند رسول به زندان محكوم شدندفرزند محمد ،ادريس عزيز

دادگاه تجديد نظر استان تهران طي  56شعبه : تاييد حكم يك سال ونيم حبس كاوه رضايي در دادگاه تجديد نظر •
حبس ) ماه 18(حكمي در تاييد حكم اوليه شعبه يكم دادگاه انقالب كرج كاوه رضايي را محكوم به يك سال و نيم

 .كرد
ابوالفضل عابديني نصر، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از سوي : ابوالفضل عابديني به يازده سال زندان محكوم شد •

 .سال حبس تعزيري محكوم شد 11شعبه يك دادگاه انقالب اهواز به 
رافغاني كه در مهاج 12بيش از : صدور احكام سنگين براي مهاجران افغاني بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات •

اغلب . حوادث پس از انتخابات توسط نيروهاي امنيتي ايران بازداشت شده اند، همچنان در زندان اوين بسر مي برند 
اين افراد در كنار خيابان نظاره گر تظاهرات مسالمت آميز مردم بوده اند و فعاليت ديگري در حركت هاي اعتراضي 

 .مردم ايران نداشته اند
دادگاه انقالب مهاباد، دريك : نوني سما بهمني،فعال حقوق بشر و صدور يك سال حبس تعزيريمحاكمه غيرقا •

از اعضاي سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران را به يك سال حبس تعزيري  سما بهمني  محاكمه غيرقانوني
 .محكوم كرد

الب تبريز دو تن از فعالين سياسي اين شعبه سوم دادگاه انق: سه ماه حبس تعزيري براي دو فعال سياسي درتبريز •
 .روز حبس تعزيري محكوم كرد 91و ابراهيم دشتي را به ) ارك(شهر به اسامي حسن ابولولو
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شهناز غالمي، روزنامه نگار آذربايجاني و فعال حقوق زنان از سوي : سال حبس تعزيري 8محكوميت شهناز غالمي به  •
 .حبس تعزيري محكوم شدسال  8شعبه دوم دادگاه انقالب تبريز به 

علي قادرمرزي از فعاالن مدني كردستان از : محكوميت علي قادر مرزي فعال مدني توسط دادگاه انقالب اسالمي •
 .سال تبعيد محكوم شد 4سوي دادگاه انقالب به يك سال حبس و 

را به » اقبال«زنامه دادگاه كيفري استان تهران، مدير مسوول رو 76شعبه : اقبال محكوم شدروزنامه مديرمسئول  •
هاي مطبوعاتي بدل از حبس  سال محروميت از مسووليت 5ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و  20پرداخت 

 .محكوم كرد

كه در  يكي از معترضان به نتيجه انتخابات آبتين غفاري، : محاكمه دو دقيقه اي و سه سال حبس براي آبتين غفاري •
ي احضار به وزارت اطالعات بازداشت شده بود، در روزهاي آخر سال گذشته در يك ال گذشته و در پبهمن ماه س 21

 .سال حبس تعزيري محكوم شد 3دادگاه دو دقيقه اي توسط قاضي مقيسه به 
 5سخنگوي دولت خاتمي و قائم مقام جبهه مشاركت به : محكوميت قطعي رمضانزاده به پنج سال حبس تعزيري •

 .دادگاه تجديد نظر استان تهران محكوم شد 54 سال حبس تعزيري از سوي شعبه
فروردين ماه،  28صبح روز شنبه  :محكوميت محمد نوري زاد به سه و نيم سال حبس تعزيري و پنجاه ضربه شالق •

دادگاه انقالب اسالمي به رياست قاضي پيرعباسي به سه و نيم سال زندان  26محمد نوري زاد از سوي شعبه ي 
 .شالق محكوم شد همراه با پنجاه ضربه

فعال دانشجويي رشته جامعه شناسي دانشكده ي  )امجد(ژير كرد نژاده :هژير كرد نژاد به دو سال حبس محكوم شد •
به دو سال حبس تعزيري  آذر ماه بازداشت شده بود در دادگاه اوليه 12علوم اجتماعي دانشگاه تهران كه در روز 

  .محكوم شد
زاده، داود سليماني و محسن ميردامادي هر يك به اتهام  صطفي تاجم: به زندان فعال سياسي با سابقه 3محكوميت  •

قانون مجازات اسالم  500و  610اجتماع و تباني عليه امنيت ملي و فعاليت تبليغي عليه نظام به استناد مواد 
از فعاليت در  سال محروميت 10قانون مجازات اسالمي به  19سال حبس تعزيري و به استناد ماده  6مجموعا به 

  .احزاب و مطبوعات محكوم شدند

ميالد فدايي، فعال حقوق بشر و فعال دانشجويي دانشگاه آزاد از  :محكوميت ميالد فدايي به يك سال حبس تعزيري •
 .دسوي دادگاه بدوي به يك سال حبس تعزيري محكوم ش

دستان تهران عليه محمد جعفر بهداد مدير در پي اعالم جرم دا: تأييد حكم زندان مديرعامل و خبرنگار سابق ايرنا •
وي به  ،عامل سابق خبرگزاري ايرنا به دليل درج مطلبي در رابطه با علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي

 .ماه حبس تعزيري محكوم شدند 4همراه اميرطاهر حسين خان نويسنده مطلب فوق از سوي دادگاه بدوي به 

فواد شمس دانشجوي جغرافياي دانشگاه : ال دانشجويي به يكسال حبس محكوم شدنگار و فع فواد شمس، روزنامه •
 .ماه حبس تعليقي محكوم گرديد 6ماه حبس تعزيري و  6نگار و از فعاالن دانشجويي طيف چپ به  تهران، روزنامه

 بازاريان زا ديگر يكي چي، دگمه محسن: تعزيري حبس سال ده به زنداني بازاريان از چي، دگمه محسن محكوميت •
 زندان به تبعيد و زندان سال 10 به انقالب دادگاه 15 شعبه رئيس صلواتي قاضي توسط تهراني، سرشناش

 .شد محكوم كرج گوهردشت
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 نقدي جريمه پرداخت به خبري عكاس صادقي، امير: عاشورا هاي عكس انتشار اتهام به عكاس يك محكوميت •
 شد محكوم

 انقالب دادگاه 15 شعبه توسط  صحابه، اسماعيل: تعزيري حبس نيم و الس چهار به صحابه اسماعيل محكوميت •
 شده برگزار سياسي زندانيان آزادي براي كه كميلي برگزاري در داشتن نقش جرم به صلواتي، قاضي رياست به تهران

 .شد محكوم تعزيري حبس نيم و سال چهار به بود،
 سال پنج حكم تهران، استان تجديدنظر دادگاه 54 شعبه :تعزيري حبس سال پنج به داوري محمد قطعي محكوميت •

 .كرد تاييد عينا را نيوز سحام سايت وب سردبير داوري، محمد براي تعزيري حبس
 از پس حوادث شدگان بازداشت از آقاياري، اميرعلي: تعزيري حبس سال هفت به آقاياري اميرعلي محكوميت •

 .است شده محكوم تعزيري حبس سال هفت به هران،ت انقالب دادگاه بدوي حكم اساس بر انتخابات
 دادگاه پانزدهم ي شعبه: اجتماعي هاي فعاليت از محروميت سال پنج و حبس سال شش به بداقي رسول محكوميت •

 5 و زندان سال 6 به را ايران معلمان صنفي كانون ي مديره هيات عضو بداقي، رسول صلواتي، قاضي رياست به انقالب
 .كرد محكوم اجتماعي هاي فعاليت زا محروميت سال

 ساله 17 آموز دانش نوزري، برزو: حبس سال دو به عاشورا روز شدگان بازداشت از ساله، 17 آموز دانش يك محكوميت •
 .شد محكوم سال سه مدت به تعليقي حبس سال دو به اطفال، ويژه دادگاه سوي از عاشورا، روز شدگان بازداشت از و

 بدرالسادات: مطبوعاتي فعاليت از محروميت سال 5 و تعزيري حبس سال شش به مفيدي بدرالسادات محكوميت •
 از مطبوعاتي فعاليت از محروميت سال 5 و تعزيري حبس سال 6 به ايران نگاران روزنامه صنفي انجمن دبير مفيدي

 .شد محكوم انقالب دادگاه 26 شعبه سوي
 محكوميت از معين محمد مدافع وكيل: حبس سال كي به كريمي محمد و ماه شش به معين محمد محكوميت •

 .داد خبر انقالب دادگاه سوي از تعليقي حبس ماه 6 به موكلش
 28 شعبه سوي از صادره حكم تهران تجديدنظر دادگاه 54 شعبه:  شد تاييد هدايت بهاره حبس سال نيم و نه •

 تاييد عينا را وحدت تحكيم دفتر زيمرك شوراي عضو هدايت بهاره محكوميت خصوص در اسالمي انقالب دادگاه
 .كرد

 حبس سال يك به بدوي دادگاه در سياسي فعال گليزاده مرتضي:  گليزاده مرتضي براي تعزيري حبس يكسال •
 .شد محكوم تعزيري

 عمادالدين:  شد محكوم اي رسانه و سياسي فعاليتهاي از ممنوعيت سال 5 و تعزيري حبس سال يك به باقي عماد •
 حبس سال يك به اش محاكمه از دوسال گذشت از پس زندانيان حقوق از دفاع انجمن به مربوط وندهپر در باقي،

 .شد محكوم ها انجمن و ها رسانه و احزاب امور در فعاليت از ممنوعيت سال5 و تعزيري
 حكم موحد، قاضي رياست به 54 شعبه نظر تجديد دادگاه: قطعي حبس سال سه به كاظمي حسين امير محكوميت •

 .كرد تاييد را كاظمي حسين امير براي تعزيري حبس سال سه
 شوراي عضو اسدي، ميالد زندان حكم تهران، نظر تجديد دادگاه:  كرد تاييد را اسدي ميالد حكم نظر، تجديد دادگاه •

 .كرد تاييد را وحدت، تحكيم دفتر مركزي
 را كرد سياسي فعال 4 احكام كردستان تاناس نظر تجديد دادگاه: يافت تقليل كرد سياسي فعال چهار حبس احكام •

 .داد كاهش را بودند شده بازداشت گذشته سال آذرماه در كه
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 نويسنده پزشك، كرمي، اكبر دوم دادگاه حكم: شد محكوم تبعيد و شالق ضربه 74 و حبس سال شش به كرمي اكبر •
 سال سه حكم بر عالوه كنشگر، اين و شد صادر وي بازداشت ماه هشت گذشت از پس دربند، بشري حقوق فعال و

 محكوم دورافتاده شهرستاني به تبعيد سال 5 و تعزيري شالق ضربه 74 و ديگر زندان سال سه به اول، دادگاه زندان
 .شد خواهد لغو وي طبابت پروانه مدت اين طي دادگاه، راي طبق و گرديد

 شوراي عضو مليحي علي انقالب گاهداد: ثاني دلير خسرو امير حكم تائيد و مليحي علي براي حكم صدور •
 و تعزيري حبس سال چهار به) تحكيم ادوار( ايران آموختگان دانش سازمان عمومي روابط مسئول و سياستگذاري

 نيز ثاني دلير خسرو امير نظر تجديد دادگاه حكم امروز همچنين و كرد محكوم ريال ميليون يك معادل نقدي جزاي
 .شد محكوم تعزيري حبس سال 4 به ردهنامب و تائيد 54 شعبه سوي از

 قانون610 ماده استناد به اميدي حامد: تحصيل از دايمي محروميت و حبس سال 3 به اميدي حامد محكوميت •
 .است شده محكوم حبس سال3 به اسالمي مجازات

 سال سه به باتانتخا از پس وقايع شدگان بازداشت از رضاييان، تيمور: رضاييان تيمور براي تبعيد و حبس سال سه •
 .شد محكوم گوهردشت زندان به تبعيد و تعزيري حبس

 رئيس نايب مظفر، محمدجواد: تعزيري حبس سال دو به زندانيان حقوق از دفاع انجمن رئيس نايب محكوميت •
 انتشارات مديره هيأت رئيس و مطبوعات آزادي از دفاع انجمن مركزي شوراي عضو و زندانيان حقوق از دفاع انجمن

 .شد محكوم تعزيري حبس سال دو به صلواتي قاضي رياست به تهران، انقالب دادگاه 15 شعبة در ير،كو
هادي حكيم شفايي، استاد زبان دانشگاه آزاد واجد بجنورد به سه سال : سه سال زندان براي استاد دانشگاه بجنورد •

شگاه را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به شعبه دوم دادگاه انقالب بجنورد، اين استاد دان. حبس تعزيري محكوم شد
دو سال حبس تعزيري، به اتهام تبليغ عليه نظام به شش ماه حبس تعزيري و به جرم توهين به رهبري به شش ماه 

 .جبس تعزيري محكوم كرده است
 انقالب دگاهدا سوي از هوشمند مختار جاري، هفته شنبه 2 روز: شد محكوم زندان، سال شانزده به هوشمند، مختار •

 .شد محكوم زندان سال 16 به مخالف گروههاي با همكاري و نظام عليه تبليغ جاسوسي، اتهام به مريوان
 در كرمي عبدالجبار: شدم محكوم حبس به سال دو تا ماه دو از و احضار قضايي محاكم به بار پنج: سنندج نماينده •

 محكوم حبس سال دو تا ماه دو به آنها نتيجه در كه داد خبر قضايي محاكم به احضارش بار پنج از خود امروز نطق
 .است شده

 سوي از صادره حكم تهران نظر تجديد دادگاه: نظر تجديد دادگاه سوي از مليحي علي حبس سال چهار حكم تاييد •
 حبس سال 4 تحمل به  مليحي علي محكوميت بر را مقيسه قاضي رياست به تهران انقالب بدوي دادگاه 28 شعبه

 .كرد تاييد عينا را عزيريت
 انجمن مركزي شوراي عضو و نگار روزنامه سحرخيز عيسي: شد محكوم تعزيري حبس سال سه به سحرخيز عيسي •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به مطبوعات آزادي از دفاع
 ايراني نويس وبالگ درخشان، حسين دادگاه حكم: تعزيري حبس سال نيم و نوزده به درخشان حسين محكوميت •

 .شد ابالغ وي وكيل و متهم به امروز
 كانون منشي سبحاني ژينوس مهرماه، هفتم چهارشنبه روز: تعزيري حبس دوسال به سبحاني ژينوس محكوميت •

 سوي از بود، شده بازداشت عاشورا حوادث از پس ،1388 دي 13 تاريخ در كه بهايي شهروند و بشر حقوق مدافعان
 .است شده محكوم تعزيري حبس سال دو به اوليه حكم در اسالمي انقالب دادگاه
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 ميرحسين انتخاباتي ستاد رييس و تحميلي جنگ  جانباز امام محمدجواد: امام جواد براي تعزيري حبس سال يك •
 تعزيري حبس سال يك به اسالمي انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از  دفاع هفته با همزمان تهران شهر در موسوي
 .شد محكوم

 در بريتانيا سفارت ايراني كارمند رسام، حسين: حبس سال يك به تهران در بريتانيا سفارت سابق كارمند تمحكومي •
 از او حكم و مبرا اتهام اين از بود شده متهم بريتانيا دولت براي جاسوسي به گذشته سال انتخابات از پس كه تهران،
 .شد تبديل تعليقي حبس سال يك به تعزيري حبس سال چهار

 به تهران اسالمي انقالب دادگاه 26 شعبه: شالق ضربه 74 و حبس سال 9 به طبرزدي اهللا حشمت كوميتمح •
 شالق ضربه 74 و حبس سال 9 به را را سياسي سرشناس فعال طبرزدي، اهللا حشمت عباسي پير قاضي رياست
 .كرد محكوم

 و ادبي منتقد نويسنده، خاني جليل مهدي زنجان دادگستري: شد محكوم حبس سال سه به خاني جليل مهدي •
 .است كرده محكوم حبس سال سه به را زنجاني مستقل نگار روزنامه

 از "روز" با گفتگو در ملكي رونقي حسن وكيل ، دادخواه محمد: ملكي رونقي حسين براي تعزيري حبس سال 15 •
 عنوان به او به هنوز حكم اين كه گفت حال عين در و داده خبر موكلش براي تعزيري حبس سال 15 حكم صدور
 .است نشده ابالغ رونقي آقاي وكيل

 به نگار، روزنامه فقيه، رضوي سعيد: شالق ضربه 74 و حبس سال چهار به فقيه رضوي سعيد غيابي محكوميت •
 اوين به دوران اين گذراندن براي تازگي به و شده محكوم شالق ضربه 74 و حبس چهارسال به غيابي صورت

 . تاس شده فراخوانده
 شدگان بازداشت از و دادگستري وكيل سرچاهي، حسن: شد محكوم قطعي حبس دوسال به چاهي سر حسن •

 .شد محكوم تعزيري حبس دوسال به انتخابات از پس مردمي اعتراضات
 انقالب دادگاه يك شعبه سوي از مدني، فعال نصيري حسين: تعزيري حبس سال يك به نصيري حسين محكوميت •

 .شد محكوم تعزيري حبس يكسال به تبريز
 در موسوي حسين مير مهندس  انتخاباتي ستاد رئيس تاري علي: تعزيري حبس يكسال به تاري علي محكوميت •

 .است كرده محكوم تعزيري حبس نيم و سال يك به را بابلسر
 حكم لي،شما خراسان استان تجديدنظر دادگاه: قطعي حبس سال يك به دانشگاه اساتيد از شفايي، حكيم محكوميت •

 .داد تقليل سال يك به تعزيري حبس سال سه از را شهر آن آزاد دانشگاه استادان از يكي براي بدوي دادگاه
 به انقالب دادگاه 15 شعبه سوي از سياسي، فعال سقر، آرش: شد محكوم تعزيري حبس سال هشت به سقر آرش •

 سياسي و مطبوعاتي هاي فعاليت همه از ساله پنج محروميت و تعزيزي حبس سال هشت به صلواتي قاضي رياست
 .شد محكوم

 شعبه سوي از بشر، حقوق و دانشجويي فعال خدايي، مهدي: شد محكوم تعزيري حبس سال سه به خدايي مهدي •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به مقيسه، قاضي رياست به 28

 سياسي زنداني نژاد روحي حامد يتمحكوم: اس ام بيماري پيشرفت حين در نژاد روحي حامد محكوميت افزايش •
 .يافت افزايش زنجان مركزي زندان در محبوس
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 حبس سال يك به نويس وبالگ و خبرنگار خوانساري محبوبه: تعليقي حبس به خوانساري محبوبه محكوميت •
 .شد محكوم است درآمده تعليق حالت به سال 5 مدت به كه تعزيري

 تاريخ در كه آمل شهر در زنداني نويس وبالگ محبي نويد: زنداني نويس وبالالگ محبي محكوميت حبس سال سه •
 به صادره راي اساس بر شده محاكمه بسته، درهاي پشت در و مدافع وكيل حضور بدون دادگاهي در ماه، آبان 23
 .است شده محكوم تعليقي حبس سال سه

 بهزاد براي صادره حكم البرز استان ظرن تجديد دادگاه: نظر تجديد دادگاه سوي از مهراني بهزاد محكوميت تائيد •
  .دكر تائيد عينا را بود شده صادر كرج انقالب دادگاه سوي از كه بشر حقوق فعال و نگار روزنامه مهراني

 دادگاه 28 شعبه سوي از بشر حقوق فعال سبحاني، درسا: تعزيري حبس سال يك به سبحاني درسا محكوميت •
  .شد محكوم تعزيري حبس يكسال به انقالب

 به كرج انقالب دادگاه سوي از نويس وبالگ شجري، پور رضا محمد: تعزيري حبس به نويس وبالالگ يك محكوميت •
  .شد محكوم تعزيري حبس سال 3

 سالن ديوارهاي از يكي بر شعارنويسي دليل به كامراني مصطفي: اوين در شعار نوشتن اتهام به زندان سال سه •
  .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به مقيسه قاضي انقالب، دادگاه 28 شعبه ترياس توسط اوين زندان مالقات

 در تشكيك اتهام به مذهبي ملي فعال لدني مسعود: مذهبي -ملي فعال لدني مسعود براي زندان سال دو حكم تاييد •
 ندانز دوسال به خوزستان استان اطالعات گزارش استناد به و گذشته سال جمهوري رياست انتخابات سالمت
  .شد محكوم تعزيري

 حزب جوانان سازمان اعضاي از موسوي علي دكتر: نقدي جريمه و شالق تعزيري، حبس به موسوي علي محكوميت •
 محكوم نقدي جريمه و شالق ضربه 74 و تعزيري حبس نيم و سال شش به انقالب دادگاه سوي از ايرانيست پان
 .شد

 در سابق سياسي زنداني يك خانواده اعضاي: تعزيري حبس سال هجده از بيش به خانواده يك اعضاي محكوميت •
 .شدند محكوم خلخال به تبعيد سال 10 و تعزيري حبس سال نيم و هجده به مجموعا جمعي بازداشت يك

 رجايي زندان در محبوس زنداني بوكاني، شريفي رضا: حبس ماه شش و سال 30 به بوكاني شريفي رضا محكوميت •
 .است شده محكوم تعزيري حبس "ماه شش و سال 30" به كرج، شهر

 حبس سال يك حكم تهران، استان تجديدنظر دادگاه 36 شعبه: مهرابي احسان براي قطعي تعزيري حبس سال يك •
  .دكر تاييد را گذشته سال وقايع در شده بازداشت نگار روزنامه مهرابي، احسان تعزيري

 و كودكان و زنان حقوق فعال غزنويان محمد محكوميت: يافت تقليل كودكان حقوق فعال غزنويان، محمد محكوميت •
 .يافت تقليل تعزيري حبس ماه شش به نظر تجديد دادگاه سوي از سياسي علوم رشته آموخته دانش

 دادگاه بود قرار درماه،6 دوشنبه، امروز كه بود شده مقرر هرچند: شد محكوم تعزيري حبس روز 5 به ستوده نسرين •
 نسرين شكلي ايراد به توجه با دادگاه جلسه اما شود، برگزار انقالب دادگاه26 شعبه در علني ورتص به ستوده نسرين
 حبس روز 5 به را ستوده نسرين دادگاه رئيس پيرعباسي، قاضي و شد مختل جلسه اداره نحوه به وكيلش و ستوده

  .كرد محكوم تعزيري



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 20

 

 سوي از نگار، وب و بشر حقوق فعال نظرآهاري، شيوا :تعزيري حبس سال چهار به نظرآهاري شيوا قطعي محكوميت •
 شالق ضربه 74 و كرج شهر زندان به تبعيد تعزيري، حبس سال 4 تحمل به تجديدنظرتهران، دادگاه 36 شعبه

  .دش محكوم

 آزادي، نهضت جوانان شاخه عضو اقدم، زاده قلي مهدي: تعزيري حبس سال شش به اقدم زاده قلي مهدي محكوميت •
  .شد محكوم تعزيري حبس سال شش به

 26 شعبه سوي از بشر حقوق فعال و نگار روزنامه پور نقي نصور: شد محكوم حبس سال هفت به پور نقي نصور •
  .دش محكوم تعزيري حبس سال هفت به عباسي پير قاضي رياست به تهران اسالمي انقالب دادگاه

 نظر تجديد دادگاه 2 شعبه سوي از نگار روزنامه ، افيم حميد محكوميت: نگار روزنامه مافي حميد محكوميت كاهش •
 .يافت كاهش تعزيري حبس ماه شش به

 دادگستري، وكيل و حقوقدان ستوده، نسرين: محروميت سال بيست و حبس سال يازده به ستوده نسرين محكوميت •
 از خروج ممنوعيت لسا بيست تعزيري، حبس سال يازده به پيرعباسي قضاوت به انقالب دادگاه 26 شعبه سوي از

  .شد محكوم وكالت از محروميت سال بيست و كشور

 در فعاليت از محروميت سال ده و تعزيري حبس سال ده حكم: انقالالب دادگاه سوي از بهاور عماد حكم تاييد •
  .شد تاييد ايران آزادي نهضت جوانان شاخه رييس مجازي فضاي و ها رسانه احزاب،

 در امسال تابستان از كه سياسي فعال قادري، قدريه: تعزيري حبس سال ده به نز سياسي فعال يك محكوميت •
  .شد محكوم تعزيري حبس سال ده به داشت قرار اطالعات وزارت بازداشت

 از پور حسن نظام تعزيري حبس سال شش حكم: انتخابات از پس حوادث زندانيان از پور حسن نظام حكم تقليل •
   .يافت كاهش سال دو به جمهوري رياست انتخابات از پس حوادث شدگان بازداشت

 دادگاه سوي از صادره محكوميت تهران استان نظر تجديد دادگاه: حبس سال شش به بداقي رسول محكوميت تائيد •
  .كرد تائيد عينا را بدوي

 از دني،م - سياسي فعال حائري، سعيد: تجديدنظر دادگاه سوي از تعزيري حبس دوسال به حائري سعيد محكوميت •
  .شد محكوم تعزيري حبس سال دو به تجديدنظر دادگاه سوي

به نام محسن جلدياني و يك   يك شهروند اهل اشنويه: پيرانشهر و اشنويه اهل شهروند دو براي زندان حكم صدور •
يري ماه حبس تعز 15سال و  6جمال عليزاده در دادگاه هاي جداگانه به ترتيب به شهروند اهل پيرانشهر به نام 

 .محكوم شدند

حشمت اهللا طبرزدي، فعال سياسي و دبير كل : تعزيري حبس سال هفت به طبرزدي اهللا حشمت قطعي محكوميت •
 .جبهه دموكراتيك ايران از سوي دادگاه تجديد نظر به هفت سال حبس تعزيري محكوم شد

دادگاه انقالب، عبدالرضا  26قاضي پيرعباس، رييس شعبه : شد محكوم تعزيري حبس سال شش به تاجيك عبدالرضا •
 .تاجيك، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را به شش سال حبس تعزيري محكوم كرد

بشر   نگار و فعال حقوق كاوه قاسمي كرمانشاهي روزنامه: قطعي حبس سال 4 به كرمانشاهي قاسمي كاوه محكوميت •
سال حبس تعزيري در  4وشني به تحمل ي چهارم دادگاه تجديدنظر كرمانشاه به رياست قاضي ر از سوي شعبه

 .زندان ديزل آباد اين شهر محكوم شده است
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دادستان سيستان و بلوچستان از صدور كيفر خواست : اخير انتحاري حوادث متهمان از نفر چهار كيفرخواست صدور •
 .چهار نفر از متهمان حوادث انتحاري اخير در استان سيستان و بلوچستان خبر داد

 54اشرف عليخاني، وبالگ نويس، از سوي شعبه : قطعي حبس سال 3 به نويس وبالگ عليخاني، فاشر محكوميت •
 .هزار تومان جريمهي نقدي محكوم شده است 300سال حبس قطعي و پرداخت  3دادگاه تجديد نظر به 

دامش از سوي فرح واضحان، پس از لغو حكم اع: انتخابات نتايج به معترضان از واضحان، فرح براي زندان سال 17 •
 .شهر كرج محكوم شد سال حبس تعزيري و تبعيد به زندان رجايي 17دادگاه به 

 :ممانعت از فعاليت تشكل ها •

احزاب ضمن بررسي پرونده فعاليت  10كميسيون ماده : شد توقيف "مدرسين و محققين مجمع" فعاليت پروانه •
 .انحالل به دستگاه قضايي ارسال كرد، پروانه اين مجمع را توقيف و براي "مجمع محققين و مدرسين"

 بازداشت

 و خصوصي بخش اقتصادي فعال هادوي امين محمد: شد بازداشت اقتصادي كتابهاي مولف هادوي، امين محمد •
 .شد بازداشت اقتصادي مباحث در مقاالت و تاليفات عنوان دهها دارنده

 دوران رزمنده ، مقيسه محمدرضا: شدگان بازداشت امور پيگيري كميته عضو مقيسه، محمدرضا مجدد بازداشت •
 دوباره  جمهوري رياست انتخابات از پس ديدگان آسيب و شدگان بازداشت امور پيگيري كميته عضو و جنگ

 .شد بازداشت
 .شد بازداشت اطالعات وزارت توسط 89 آبان 4 شنبه سه امروز هادوي شفيق: هادوي خانواده عضو دومين بازداشت •

 در سنندج نماينده دفتر كارمندان از تن دو گذشته روز: مجلس در سنندج نماينده دفتر كارمندان از تن دو بازداشت •
 .شدند بازداشت ناشناس افراد توسط اسالمي شوراي مجلس

 دوره در بروجرد نماينده االسالمي، نظام مرحوم فرزند االسالمي نظام مهدي: شد بازداشت االسالمي نظام مهدي •
 .شد برده نامعلومي محل به و بازداشت گذشته شب  مياسال شوراي مجلس ششم

 . شد بازداشت گذشته شب نگار، روزنامه خسرواني، نازنين: شد بازداشت نگار، روزنامه خسرواني، نازنين  •

 در منزلش در امروز ظهر بشر، حقوق و دانشجويي فعال زاده قلي علي: شد بازداشت بشر حقوق فعال زاده، قلي علي •
 .شد بازداشت امنيتي روهايني توسط مشهد

 امنيتي نيروهاي ماه آبان 17 دوشنبه گذشته روز عصر: بروجردي كاظميني آقاي هواداران از تن 6 ضربتي بازداشت •
 .كردند منتقل نامعلومي مكان و بازداشت را بروجردي اهللا آيت هواداران از تن چند منزل به يورش با

 سازمان اعضاي از تن سه امنيتي نيروهاي: خوزستان در سالميا انقالب مجاهدين سازمان عضو سه دستگيري •
 .كردند دستگير را خوزستان در اسالمي انقالب مجاهدين

 ميرحسين جوانان ستاد رييس بحريني، زينب: شد بازداشت فارس در موسوي جوانان ستاد رييس بحريني، زينب •
 .شد داشتباز شيراز دانشگاه  تكميلي تحصيالت دانشجوي و فارس در موسوي

 19 موسوي حسين مير ايثارگران كميته ستاد رييس: شد بازداشت موسوي حسين مير ايثارگران كميته ستاد رييس •
 .هستند اطالع بي وي از اش خانواده خبر تنظيم لحظه تا و شد منتقل نامعلومي نقطه به و بازداشت ماه آبان
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 با اصفهان آزاد دانشگاه اساتيد از يكي: مستندات همراه به/  اصفهان در آزاد دانشگاه استاد يك شكنجه و بازداشت •
 .شد آزاد زندان از موقت صورت به محاكمه انجام جهت روحي و جسمي شكنجه و بازداشت از پس محفوظ هويت

 و 60 دهة سياسي زندانيان از دوست محجوب جوان مهري خانم: شد بازداشت رشت در سياسي زنداني يك همسر •
 .گرديد منتقل رشت الكان زندان به و دستگير گذشته روز "خدا با عابدي" سياسي زنداني همسر

 حكم اجراي موعد رسيدن فرا با: زندان به اعزام و بجنورد آزاد دانشگاه استاد شفايي، حكيم هادي حكم اجراي •
 احضار دادگاه احكام اجراي به وي بجنورد، آزاد دانشگاه انگليسي زبان استاد شفايي حكيم هادي حبس يكسال
 .نمايد معرفي زندان به را خود آينده روزهاي طي است قرار و گرديد

 و تهيه مركز دو اعضاي دستگيري از امروز عصر نيا، ساجدي سردار: تهران در "رپ" موسيقي گروه چند دستگيري •
 .داد خبر تهران در زيرزميني هاي موسيقي توزيع

 شدگان بازداشت از يكي ابراهيمي، كسري: اوين زندان به عاشورا شدگان بازداشت از ابراهيمي، كسري بازگشت •
 .بازگشت اوين زندان به گذشته سال عاشوراي

 با برخورد مورد در قضاييه قوه سخنگوي: زبان فارسي هاي سايت اي شبكه گردانندگان از نفر 60 دستگيري •
 .اند شده محكوم متهمان و شده تعقيب و پيگيري فردي صورت به مواردي: گفت زبان فارسي هاي سايت گردانندگان

 دوباره اوين دادسراي به احضار از پس صادقي آرش: اوين دادسراي به احضار دنبال به زندان به صادقي آرش انتقال •
 .شد منتقل زندان به

 جوانان از بعضي منزل به ظهر امروز از كه هايي يورش در شود مي گفته: همسرش و راد كيانوش ساجده دستگيري •
 فراخوانده اوين دادسراي به ديگر تعدادي و بازداشت تعدادي گرفته صورت امنيتي نيروهاي توسط سبز لبط اصالح

 .اند شده

 كميته عضو طاليي، وحيد: موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد حقوقي پيگيري كميته عضو طاليي، وحيد بازداشت •
 .شد بازداشت ديگر بار موسوي، ميرحسين انتخاباتي ستاد حقوقي پيگيري

 اينترنتي كتابي انتشار دليل به اخيرا كه شيراز ساكن تاريخ پژوهشگر شهبازي، عبداهللا: شد بازداشت شهبازي عبداهللا •
 .شد بازداشت بود، شده محكوم زندان نيم و سال يك تحمل به فارس استان در خواري زمين مورد در

 16 شنبه سه روز عصر تهران در امنيتي مأموران: شدند بازداشت شرق روزنامه نگار روزنامه دو و گذار سرمايه سردبير، •
 فرزانه گذار، سرمايه خدابخش، علي سردبير، غالمي، احمد شرق، طلب اصالح روزنامه تحريريه در حضور با  آذر

 .بردند خود با را روزنامه اين سياسي سرويس دبير مهرگان، كيوان و الملل بين گروه دبير روستايي،

 1389 آذرماه 15 دوشنبه صبح: روحانيت ويژه دادسراي توسط بروجردي آقاي هواداران از ديگر يكي دستگيري •
 مكان به و دستگير روحانيت ويژه دادسراي به احضار ضمن بروجردي، آقاي هواداران از ديگر يكي نواز، مهمان محمد

 . گرديد منتقل نامعلومي

 لرستان دانشگاه اسالمي انجمن سابق دبير مهدوي نحسي: شد بازداشت آباد خرم سياسي فعاالن از مهدوي حسين •
 سال يك در دوم بار براي آباد خرم اطالعات اداره به احضار از پس دانشجو روز آستانه در و آذر 13 شنبه روز در

 .شد بازداشت گذشته

 .است شده معرفي زندان به و بازداشت راد شكوري علي كرد اعالم تهران دادستاني: شد دستگير راد شكوري علي •
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 ايران، مدني جامعه حزب جوانان شاخه مسئول وفايي جواد: شد بازداشت ايران مدني جامعه حزب عضو وفايي، جواد •
 .شد بازداشت خود كار محل در همدان اطالعات اداره مامورين توسط آذر، 17 چهارشنبه روز

 و نگاران روزنامه بازداشت موج ادامه در: شد تبازداش نيز شرق روزنامه نگاران روزنامه از ديگر يكي انواري، اميرهادي •
 بازداشت آذرماه 18 پنجشنبه امروز نيز، شرق روزنامه خبرنگاران از ديگر يكي انواري، هادي امير مطبوعاتي، فعاالن

 .شد

 شرق، روزنامه سياسي سرويس خبرنگار طباطبايي، ريحانه: شرق روزنامه سياسي خبرنگار طباطبايي، ريحانه بازداشت •
 .پيوست روزنامه اين بازداشتي نگاران روزنامه فهرست به هم

 با شنبه پنج روز اجتماعي، حوزه نگار روزنامه فرجي، مهران: شد بازداشت اجتماعي حوزه نگار روزنامه فرجي، مهران •
 .شد بازداشت امنيتي ماموران يورش

 يا امنيتي ماموران  تاسوعا، روز با مصادف ماه آذر 24 امروز ظهر: سليماني االسالم حجت و صباغيان هاشم بازداشت •
 .كردند متفرق را كننده شركت عزاداران  تاسوعا مراسم زدن برهم با و صباغيان مهندس منزل به يورش

 نوري محمد خانواده نشيني بست و تحصن پي در :اوين زندان مقابل در زاد نوري محمد خانواده اعضاي دستگيري •
 ديگر زاده، تاج مصطفي همسر با همراه خانواده اين اعضاي اوين، زندان مقابل در ي،اعتصاب سياسيِ زندانيِ زاد،

 .گرديدند منتقل زندان داخل به و دستگير سياسي، زنداني

 توسط شنبه، شب نيمه تهران، در اقتصادي پژوهشگر و اقتصاددان دانا، رئيس فريبرز: شد بازداشت دانا رئيس فريبرز •
 .شد بازداشت خود لمنز در امنيتي مامور چند

 سرخي، عرب فاطمه حيدري، هادي: طاهري عليرضا و شفيعي محمد سرخي، عرب فاطمه حيدري، هادي بازداشت •
 .شدند بازداشت آنجا در حضور و اوين در مستقر دادسراي به احضار پي در امروز طاهري عليرضا و شفيعي محمد

 و سبز شهيدان هاي خانواده از تعدادي: زهرا بهشت در سبز شهداي خانواده اعضاي از تن چند تهديد و بازداشت •
 اين در حضور پي در گذشته روز سبز، جنبش شهداي از تاجمير، ارشد امير تولد سالگرد مراسم در كنندگان شركت
 .گرفتند قرار بازجويي مورد و شدند بازداشت ساعت چند براي مراسم

 اهللا حشمت زاده برادر طبرزدي ابوالفضل: طبرزدي الفضلابو بازداشت خصوص در اطالعات وزارت پاسخگويي عدم •
 وزارت ماموران از تن 8 از بيش يورش پي در امروز صبح 8 ساعت در ايران، دموكراتيك جبهه كل دبير طبرزدي
 ساعت 12 طي در خانواده پيگيري و است شده منتقل نامعلومي بازداشتگاه به و بازداشت اهواز شهر در اطالعات
 .است بوده ثمر بي كنون تا گذشته

مصطفي محمدنجار، وزير كشور، از دستگيري گروهي در سنندج از سوي ماموران : سي نفر در سنندج بازداشت شدند •
 .وزارت اطالعات خبر داده است

اردي بهشت ماه روانه زندان اوين  12مازيار خسروي، سردبير سايت هم ميهن نيوز، : مازيار خسروي بازداشت شد •
 .شد

وحيد طاليي، عضو كميته پيگيري : طاليي ،عضو كميته پيگيري حقوقي دفتر ميرحسين موسوي بازداشت شدوحيد  •
 .اردي بهشت ماه، بازداشت شد 14حقوقي ميرحسين موسوي صبح روز گذشته 

اردي بهشت ماه، عليرضا شيرازي مدير سرويس  23ظهر امروز پنج شنبه، : شد بازداشت بالگفا مدير شيرازي، عليرضا •
 .وبالگ بالگفا با حكم قاضي در منزل دستگير و به دادسراي نيابت منتقل شد
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اردي بهشت ماه، خواهر و مادر شيرين علم  21صبح امروز سه شنبه : شدند بازداشت هولي علم شيرين مادر و خواهر •
اموران امنيتي هولي، از فعالين سياسي كرد اعدام شده در نوزده اردي بهشت ماه، در منزل شان در ماكو توسط م

 .بازداشت شدند

مسعود حيدري، مديرعامل سابق خبرگزاري ايلنا، صبح امروز : شد بازداشت ايلنا سابق مديرعامل حيدري، مسعود •
 .اردي بهشت ماه، بازداشت شد 26مورخ 

خ محسن آرمين، سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، صبح امروز مور: شد بازداشت آرمين محسن •
 .اردي بهشت ماه، بازداشت شد 26

 "حاج احمد يزدانفر"محافظ ارشد مير حسين موسوي ملقب به : شد بازداشت موسوي حسين مير ارشد محافظ •

 .بازداشت شد
در پي برگزاري مراسم سالگرد در گذشت دكتر ابراهيم ميراني : شدند بازداشت اهواز در دهقان ميالد و كالشي حجت •

 .داران حزب پان ايرانيست بازداشت شدنددو تن از اعضا و هوا

 .شد بازداشت صبح امروز طلب اصالح رهبران از يكي كروبي مهدي فرزند كروبي حسين: شد بازداشت كروبي حسين •

 .تقي رحماني عضو شوراي فعاالن ملي مذهبي، نيمه شب گذشته در منزلش بازداشت شد: شد بازداشت رحماني تقي •
 .محمد حسين شريف زادگان، وزير رفاه در دولت هشتم، بازداشت شد: شد داشتباز زادگان شريف حسين محمد •

صالح نقره كار، خواهر زاده زهرا رهنورد، توسط ماموران : شدند بازداشت رهنورد زهرا زاده خواهر كار، نقره صالح •
 .امنيتي بازداشت شد

و اميد   ورود به منزل ميثم محمديماموران امنيتي شب گذشته با : شدند بازداشت محدث، اميد و محمدي ميثم •
 .روزنامه نگاران پر سابقه هستند، آن ها را بازداشت كردند  محدث كه هر دو از

زاده، از  حجت االسالم دكتر مصطفي ميراحمدي: شد بازداشت كروبي مشاوران از زاده، ميراحمدي مصطفي دكتر •
 .مشاوران شيخ مهدي كروبي، در قم دستگير شد

صدرالدين بهشتي، فرزند عليرضا بهشتي بعد ظهر امروز، پنجشنبه، در تهران : شد بازداشت هشتيب عليرضا فرزند •
 .بازداشت شده است

بهمن ماه، كوروش زعيم، از  25هاي قبل از تظاهرات مردمي در روز  در پي موج بازداشت: شد بازداشت زعيم كوروش •
 .نيروهاي امنيتي در منزلش بازداشت شدملي ايران، پنج شنبه شب، توسط  ◌ٴ اعضاي شوراي مركزي جبهه

پيمان عارف از فعاالن سابق دانشجويي و عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملي ايران : شد بازداشت عارف پيمان •
 .روز گذشته بازداشت شد

محمودي رييس  همزمان با موج جديد بازداشتها، حسين: مشاركت جبهه اعضاي از شجاعي و محمودي بازداشت •
 .مهندس موسوي چهارشنبه عصر بازداشت شد 8وزه شرق تهران جبهه مشاركت و رييس ستاد منطقه سابق ح

نيروهاي امنيتي ظهر امروز با مراجعه به روزنامه شرق مازيار خسروي ، : شرق روزنامه به امنيتي نيروهاي دوباره حمله •
 . خبرنگار اين روزنامه را بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل كردند

در ادامه بازداشت فعالين مطبوعاتي و مدني طي روزهاي : مطبوعاتي فعال و نگار روزنامه اميرآباديان، نزهت ازداشتب •
 .اخير، نزهت اميرآباديان، از روزنامه نگاران اصالح طلب بازداشت شده است
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معصومه ابتكار، بازداشت  فريبا ابتهاج، منشي و مسئول دفتر: شد بازداشت ابتكار معصومه دفتر مسئول ابتهاج، فريبا •
 .شد

 .يداهللا اسالمي، دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس بعداز ظهر جمعه بازداشت شد: شد بازداشت اسالمي يداهللا •

در ادامه بازداشت هاي چند روز گذشته، مجتبي شايسته روز گذشته در منزل خود : شد بازداشت شايسته مجتبي •
 .بازداشت شد

 10بهمن ساعت  22محمد حسين مهيمني امروز : شد بازداشت گلستان سابق استاندار ندفرز مهيمني محمدحسين •
 .شب، توسط نيروهاي امنيتي در شهر گرگان بازداشت شد

اطالعات استان مازندران اقدام به بازداشت يك شهروند معترض  ◌ٴ اداره:  شد بازداشت بابلسر در معترض شهروند يك •
 .در اين شهرستان نمود "رگداشت سردارن شهيدكنگره بز"ساكن بابلسر در مراسم 

در آستانه ي بيست و پنجم بهمن ماه، مامورين : وي بازداشت و ناصري عبداهللا دكتر منزل به امنيتي مامورين هجوم •
امنيتي با حكم دادستان اقدام به تفتيش منزل دكتر عبداهللا ناصري از اعضاي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و 

 .خبرگزاري جمهوري اسالمي در دوره اصالحات نموده و وي را بازداشت كردند رئيس سازمان
منزل عبدالناصر مهيمني مدرس زبان و رييس خانه : شد بازداشت گلستان مطبوعات خانه رييس مهيمني، عبدالناصر •

 .بهمن مورد هجوم چهار نفر از ماموران لباس شخصي قرار گرفت 24مطبوعات گلستان عصر روز يكشنبه 
بهمن ماه  25يكي از شهروندان معترض كه به مناسبت : شد بازداشت تهران قصر راه چهار در معترض شهروند يك •

 .در خيابان شريعتي تهران چهارراه قصر با رفتن به روي يك جرثقيل دست به اعتراض زده بوده است، بازداشت شد
علي باقري عضو شوراي مركزي : شد زداشتبا اسالمي انقالب مجاهدين سازمان مركزي شوراي عضو باقري، علي •

سازمان مجاهدين انقالب اسالمي و مديركل سياسي وزارت كشور دوره اصالحات كه هم چنين سابقه معاونين 
 .سياسي چند استانداري دراين دوره را داشته است، ساعتي پيش بازداشت شد

رزگر و حسين ضامن ضرابي دو تن از ساعاتي قبل محسن ب: شدند بازداشت ضرابي ضامن حسين و برزگر محسن •
 .اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه نوشيرواني بابل بازداشت شدند

رئيس شاخه جوانان حزب اعتماد ملي  باقر اسكويي : ملي اعتماد حزب جوانان شاخه رييس اسكويي باقر بازداشت •
 .ساعاتي پيش در منزلش بازداشت شد

روز گذشته رامتين مقدادي عضو ستاد جوانان : بابل در موسوي مهندس جوانان ادست عضو مقدادي رامتين بازداشت •
 .مهندس موسوي در بابل دستگير شد

بهمن  25حامد شاملو، از شاعران و داستان نويسان جوان، در پي اعتراضات مردمي روز : شد بازداشت شاملو حامد •
 .ماه، بازداشت شد

بهمن ماه  25مهدي شريفيان، مستندساز در تظاهرات : شد داشتباز كارگردان و ساز مستند شريفيان مهدي •
 .بازداشت شده است

در جريان به خشونت كشيده شدن تظاهرات مسالمت آميز مردم : شدند بازداشت بابل در معترض شهروند ده دستكم •
 .دبهمن در بابل، بيش از ده نفر بازداشت شدن 25توسط لباس شخصي ها و ماموران گارد ويژه در روز 

اي شوراي  پور، رئيس دوره احمد حكيمي: شد بازداشت اسالمي شوراي مجلس اسبق ي نماينده پور حكيمي احمد •
 .ي اصالحات و نماينده اسبق مجلس شوراي اسالمي بازداشت شد هماهنگي جبهه
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ه دستگيري ماموران امنيتي، طي دو روز گذشته ب: واهي اتهامات با شيراز و تهران در معترض شهروندان بازداشت •
شهروندان به اتهامات واهي و هم چنين بازداشت شهرونداني كه مشخصات پالك خودروي ايشان در جريان 

 .اند ماه ضبط شده بود، روي آورده 25اعتراضات مردمي 
شهربانو اماني نماينده پيشين مجلس شوراي : اسالمي شوراي مجلس پيشين نمايندگان از اماني شهربانو بازداشت •

 .در دوره هاي پنجم و ششم بازداشت شداسالمي 
دو تن از فرزندان آيت اهللا بيات زنجاني در جريان حوادث روز : زنجاني بيات اهللا آيت فرزندان از تن دو دستگيري •

 .گذشته دستگير شدند
ن علي نبوي، از فعال سياسي در سمنان بازداشت و به زندان اي: شد بازداشت سمنان سياسي فعالين از نبوي، علي •

 .شهر منتقل شده است
در ادامه بازداشتهاي اخير، دكتر منصور : دانشگاه اساتيد از اهللا پورفتح اكبر وعلي كاشاني نصيري منصور بازداشت •

نصيري كاشاني استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتر علي اكبر پورفتح اهللا استاد دانشگاه تربيت مدرس از 
 .جامعه پزشكي ايران نيز بازداشت شدند اعضاي شوراي مركزي انجمن اسالمي

براي گذراندن يك سال ) ياشار(حسين اميني : شد بازداشت ناشر و نويسندگان كانون همكاران از اميني ياشار •
 .اوين شد 350پيش روانه بند  ◌ٴ محكوميتش هفته

يان اعتراضات بيش از سيصد شهروند معترض در مشهد، در جر: مشهد در معترض شهروند 300 از بيش بازداشت •
 .بهمن ماه بازداشت شدند 25مردمي 

  بهمن ماه 25قانع ژاله، برادر صانع ژاله، از كشته شدگان اعتراضات مردمي : شد بازداشت ژاله صانع برادر ژاله، قانع •
 .در تهران، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد

وزير سابق كشور در دولت محمد خاتمي در  سيد مرتضي موسوي الري، فرزند: شد بازداشت كشور سابق وزير فرزند •
 .بهمن ماه بازداشت شده است 25راهپيمايي 

 .بهمن ماه بازداشت شده است 25محمد كريمي از شركت كنندگان در تظاهرات : شد بازداشت كريمي محمد •

خبر قابل بهمن  25در حالي كه از تجمع معترضان در كرمان در روز : كرمان بهمن 25 تجمع در نفر 17 دستگيري •
بهمن تجمع  25توجهي به رسانه ها نرسيده، دادستان عمومي و انقالب كرمان اعالم كرد كه در اين شهر در روز 

 .شدند بازداشت در پي ان جند تن از شهروندان اعتراضي صورت گرفته و
اين شهر بازداشت  تعدادي از جوانان شيراز كه توسط اداره اطالعات: شيراز در فعالين براي حكم صدور و بازداشت •

 .حكمهاي سنگين صادر و مقرر گرديده است, وطي دوره هاي مختلف محاكمه شده اند

در برخي سايت ها در بامداد دوشنبه  در پي انتشار خبري : نيوز آفتاب و فرارو هاي سايت مسئول مديران بازداشت •
، "سطه درخواست رئيس جمهور تركيهصدور مجوز تظاهرات براي راهپيمايي مردم به وا"بهمن ماه، مبني بر  25

 .مديران مسوول دو سايت فرارو و آفتاب نيوز، همچنين مسوالن فني آنها بازداشت شدند

به دنبال بازداشت چند ساعته كنسول سفارت اسپانيا در : بهمن 25 در اسپانيا سفارت كنسول ساعته چند بازداشت •
ا در اعتراض به اين اقدام جمهوري اسالمي، سفير ايران در اسپانيا بهمن، وزارت امور خارجه اسپاني 25ايران در تاريخ 

 .را احضار كرد
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 در پيش هفته بشر حقوق و سياسي فعال و خوشنام دندانپزشك ناظري، علي دكتر: شد بازداشت ناظري علي دكتر •
 .است شده بازداشت اطالعات وزارت مامورين توسط تهران زعفرانيه خيابان در منزلش

 پس ساله 19 نوخبه خاني رضا آرمان مادر: شد دستگير حضوري مالقات از بعد رضاخاني آرمان ، ساله 19 نخبه مادر •
 .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت فرزندش با مالقات از

 ذاكري غالمشاه شهيد فرزند ذاكري تراب: هرمزگان در اسالمي انقالب مجاهدين سازمان اعضاي از يكي بازداشت  •
 .شد بازداشت عراق و ايران جنگ در قشم سپاه فرمانده

  ملي حركت فعاالن از و عمران مهندس بيات، رحيمي حسن:  بشر حقوق فعاالن از بيات، رحيمي حسن بازداشت  •
 شده دستگير خود كار محل در تيرماه 12 شنبه روز ظهر از بعد  بشر حقوق گران گزارش كميته عضو و آذربايجان

 .است
 توسط شنبه يك روز ايراني مترجم و نويسنده نيكوئي اهللا حجت: شد بازداشت مترجم و نويسنده ي،نيكوي اهللا حجت •

 .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت تهران در شخصي لباس افراد
 و كرماني رضا مهندس اقايان گذشته روز عصر: سياسي فعال دو شهرياري حسين و كرماني رضا مهندس بازداشت •

 . شدند بازداشت امنيتي نيروهاي توسط ايرانيست پان حزب رهبري عالي شوراي سابق اعضاي از  شهرياري حسين

 حزب جوانان سازمان مسول كالشي حجت ماه شهريور 19 جمعه روز صبح: سياسي فعال كالشي حجت بازداشت •
  . شد بازداشت ايرانيست پان

 مراجعه با ماه شهريور 21 گذشته شب امنيتي يروهاين: شيراز در ايرانيست پان حزب اعضاي از ديگر يكي بازداشت •
 به جلب حكم داشتن بدون وي بازداشت از بعد شيراز در ايرانيست پان حزب اعضاي از "پارسيان سينا" منزل به

 . پرداختند سياسي فعال اين خانه تفتيش

 به موسوي حسين مير با ديدار هنگام خاتمي رضا محمد شهريور 21 امروز صبح: خاتمي محمدرضا موقت بازداشت •
 . شد بازداشت موقت طور

 انتخاباتي ستاد حقوقي كميته عضو و دادگستري وكيل رزاقي، محمدرضا: اوين زندان به رزاقي رضا محمد بازگشت •
 تحمل جهت اوين، زندان در مستقر انقالب دادسراي احكام اجراي به مراجعه از پس امروز صبح موسوي ميرحسين
 .گرديد منتقل 350 بند به خود بسح سال يك محكوميت

 .شد بازداشت موسوي حسين مير دفتر مسئول گذشته روز: شد بازداشت موسوي ميرحسين دفتر مسوول •

 .شد بازداشت مشهد انقالب دادسراي  به مراجعه از پس قابل احمد: شد بازداشت ديگر بار قابل احمد •

 منزل به خودسر نيروهاي يورش آخرين جريان در: يو منزل به حمله روز در كروبي حامي شهروند دو بازداشت •
 بازداشت كردند، مي همراهي را نيروها اين كه امنيتي نيروهاي توسط وي حامي شهروندان از نفر دو كروبي، مهدي
 .شدند

 شنبه سه روز بامداد 2 ساعت در اهواز، شهر شوراي رييس زاده، حسن حميد: شد بازداشت اهواز شهر شوراي رييس •
 .شد بازداشت اطالعات وزارت ماموران توسط يورماه،شهر 9

 جنبش جوان اعضاي از و مذهبي ملي فعاالن از همتي رحيم: شد ناپديد مذهبي ملي فعاالن از همتي رحيم •
 .شد ناپديد مبارز مسلمانان
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 ماه ورشهري 20 شنبه خود محكوميت سال سه گذراندن براي سياسي فعال رودكي ميثم: رفت زندان به رودكي ميثم •
 .رفت اوين زندان به

 روز شيراز، در گسترده هاي دستگيري سوم موج در: دستغيب اهللا آيت شاگردان و طالب از ديگر نفر 39 بازداشت •
 .شدند بازداشت دستغيب اهللا آيت شاگردان و طالب از ديگر نفر 39 دوشنبه،

پناهي زنداني سياسي در طي روزهاي افشين حسين پناهي، برادر انور حسين : شد بازداشت پناهي حسين افشين •
 .گذشته توسط ماموران امنيتي بازداشت شد

همسر شهيد (دختر شهيد باكري با بيان اينكه ماموران لباس شخصي مادرش : شد بازداشت باكري شهيد فرزند •
 .اداند، از سوختن نصف صورت همسر شهيد باكري بر اثر پاشيدن گاز فلفل خبر د را به شدت كتك زده (باكري

آرتين غضنفري شهروند بهايي كه به تازگي از زندان اوين آزاد شده بود مجددا : آرتين غضنفري بازداشت شد •
 .بازداشت شد

محمد غزنويان، فعال حوزه كودكان و زنان به دليل عدم توانايي در پرداخت وثيقه : بازداشت مجدد محمد غزنويان •
 .گاه انقالب بازداشت و روانه زندان شدسنگين تعيين شده از سوي بازپرس پرونده در داد

 .سيد احمد ميري قائم مقام جبهه مشاركت مازندران بازداشت شد: بازداشت قائم مقام جبهه مشاركت مازندران •
يك مقام آگاه در : دستگيري و پرونده سازي براي مردم فوالدشهر به بهانه شركت در مراسم چهارشنبه سوري •

به گزارش .پرونده براي شركت كنندگان در مراسم چهارشنبه سوري خبرداد 82دادگستري زرين شهر از تشكيل 
نفر از شركت كنندگان در مراسم  82:هرانا، اين فرد كه خواست نامش فاش نشود، با بيان اين مطلب اظهارداشت

ن در بازداشت نفر كماكا 12در شهر فوالدشهر دستگير شده اند كه از اين تعداد هفتاد نفر آزاد و  چهارشنبه سوري 
 .به سر مي برند

حسن الهوتي؛ فرزند فائزه هاشمي رفسنجاني صبح امروز در بدو ورود به ايران : فرزند فائزه هاشمي بازداشت شد •
 .بازداشت شد

معاون سابق آموزش و پرورش در شهرستان بابلسر پس : معاون سابق آموزش و پرورش شهرستان بابلسربازداشت شد •
 .طالعات استان مازندران بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات ساري منتقل شداز احضار به اداره ا

امنيتي پس از گذشت بيش از يكماه -دستگاه قضايي: تائيد بازداشت دوهنرمند مدافع فعال حقوق بشر پس از يكماه •
ستمر خانواده ها فعال حقوق بشر، با پيگيري مهنرمند دو  ،امير احسان تهراني سخاوت و نيما گلزاري از بازداشت

 .سرانجام بازداشت آنان را تاييد كرد
مجتبي لطفي، روزنامه نگار و مسئول واحد اطالع  :بازداشت مجدد مسئول واحد اطالع رساني دفتر آيت اهللا منتظري •

 .رساني دفتر مرحوم آيت اهللا العظمي منتظري، مجددا بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد
 توسط صمدي يحيي نام به فرهنگي فعال يك: فرهنگي فعال يك بازداشت و سنندج زندان به كرد زنداني يك انتقال •

 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي
 توسط اصفهان شهر شاهين در سياسي فعاالن از پشتكوهي رامين: شد بازداشت شهر شاهين در سياسي فعال يك •

 .است شده بازداشت ماه مرداد نهم در امنيتي نيروهاي
 شنبه، پنج شب نيمه بشر، حقوق فعال و نگار روزنامه قادري، سيامك: شد بازداشت نگار روزنامه قادري، كسيام •

 .است شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط مردادماه، چهاردهم
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 اعتصاب زندانيان جمله از  فرزندش كه پرويز علي پدر: غذا كننده اعتصاب سياسي زندانيان از يكي پدر بازداشت •
 .شد بازداشت صبح امروز است، 350 بند در  غذا كننده

 .است شده مفقود كارش ازمحل خروج از پس  امروز عصر مذهبي - ملي فعاالن از صابر هدي:  شد ربوده صابر هدي •
 شدن كشته سالگرد مراسم برگزاري پي در: كارگر نجاتي احمد شدن كشته سالگرد مراسم در شهروند سه بازداشت •

 كنندگان شركت از تن سه تهران، زهراي بهشت در انتخابات از پس وقايع شدگان كشته از ،كارگر نجاتي احمد
 .شدند بازداشت

 فرهاد و حليمي فرشته بازداشت از پس روز دو:  وي بازداشت براي مصطفايي محمد همسر برادر و همسر گروكشي •
 شده اعالم موكالنش خانواده به گويد مي فردا راديو به دو اين وكيل مصطفايي، محمد همسر برادر و همسر حليمي،

 .شود تحويل مصطفايي محمد بايد آنها آزادي براي كه
  سوران نامه هفته پيشين سردبير و نويسنده صمدي يحيي: سنندج در سوران نامه هفته پيشين سردبير بازداشت •

 .شد بازداشت سنندج در امنيتي نيروهاي طرف از گذشته روز
 مسافرت از امنيتي نيروهاي: كشور از دانشجويي فعال يك ي خانواده خروج از مانعتم و ساعته چند بازداشت •

 .كردند جلوگيري كشور از خارج به - وحدت تحكيم ادوار سازمان عضو - اسكندري صادق خانواده
زيدآبادي و علي جمالي، دو عضو شوراي   حسن اسدي: حسن اسدي زيدآبادي و علي جمالي و بازداشت شدند •

بعد از ظهر امروز يكشنبه سي و يكم مردادماه، توسط ) ادوار تحكيم وحدت(آموختگان ايران  سازمان دانشمركزي 
 .اند نيروهاي امنيتي بازداشت شده

 جمع در حضور از ،قبل گذشته روز اهواز شهر شوراي ديگر عضو يك: شد بازداشت اهواز شهر شوراي ديگر عضو يك •
 .شد زداشتخبري،با نشست برگزاري و خبرنگاران

 رضا محمد اطالعات وزارت مامورين يورش با:  شد منتقل كرج شهر رجايي زندان به و بازداشت نويس وبالگ يك •
 .شد منتقل كرج گوهردشت زندان سپاه بند انفرادي سلولهاي به و دستگير نويس وبالگ پورشجري

 ايران آزادي نهضت مركزي شوراي ضاياع از تن چند و دبيركل: آزادي نهضت اعضاي از گروهي و دبيركل بازداشت •
 بازداشت شهر اين در امروز ظهر از بعد بودند، كرده سفر اصفهان شهر به ختمي مراسم در شركت براي كه حالي در

 .شدند
 بانوي آشتياني، محمدي سكينه فرزندان: آلماني خبرنگار دو و آشتياني محمدي سكينه وكيل و فرزندان بازداشت •

 صورت اي مصاحبه مادرشان وكيل و آنها با خارجي خبرنگار دو بود قرار حاليكه در تبريز، در عداما به محكوم زنداني
 .شدند منتقل نامعلومي محل به و بازداشت دهد،

 89 مهرماه 20 شنبه سه روز مشاركت، جبهه مركزي شوراي عضو راد، شكوري علي: شد بازداشت راد شكوري علي •
 .شد بازداشت

 از پس حوادث زندانيان از ترمسي حسام خواهر و مادر: شدند بازداشت ترمسي حسام انوادهخ اعضاي از نفر دو •
 ماموران هجوم با شب شنبه آزادشده، زندان از است كوتاهي مدت و گذراند اوين زندان در را سال يك كه انتخابات
 .شدند بازداشت شان منزل در امنيتي

 براي جاسوسي پرونده پنج كه كرد اعالم امروز تهران دادستان: شدند ردستگي آمريكا براي جاسوسي اتهام به نفر پنج •
 .است شده تشكيل "دشمنان"
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 امنيتي نيروهاي از تن 4 توسط امنيت پليس به احضار از پس خزعلي دكتر: شد بازداشت خزعلي مهدي دكتر •
 .شد بازداشت

 18 از شده مفقود سياسي زنداني زينالي سعيد خواهر و مادر: دانشگاه كوي شدگان مفقود از زينالي خانواده بازداشت •
 .شدند بازداشت شان منزل در شب شنبه ماه تير

 عمومي روابط سابق مسئول و مشهد، سياسي فعال فرزين، حسين: شد بازداشت مشهد سياسي فعال فـرزين، حسين •
 نامشخص داليل به ،ماه مهر بيستم شنبه سه روز صبح خاتمي، محمد جمهوري رياست دوره در شهر آن شهرداري

 .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت مشهد، پاسداران سپاه اطالعات حفاظت توسط
 از شيباني، امير كه دادند گزارش مهرماه هشتم پنجشنبه روز خبري منابع: مشهد فعاالن از شيباني امير دستگيري •

 .است شده بازداشت نامعلومي بداليل مشهد، مدني -سياسي فعاالن
 امنيتي نيروهاي توسط سنندج شهر در كرد نگار روزنامه مدني امين امروز صبح: سنندجي نگار روزنامه يك زداشتبا •

 .شد بازداشت
 مشاركت جبهه جوانان شاخه عضو بيگلربيگي محسن: مازندران در 88ستاد و مشاركت جبهة اعضاء بازداشت •

 .شدند اشتبازد بهشهر شهرستان 88 ستاد دبير عزيزي رحمت و مازندران
 يك اثر بر ايوني ساله 7 نوجوان يك اينكه از پس شنبه يك و شنبه روز: غرب ايوان در معترض شهروندان بازداشت •

. كند مي فرار نوجوان اين شدن كشته به توجه بدون خودرو راننده و شود مي كشته كرمانشاه ايالم جاده در تصادف
 . كنند مي كرمانشاه ايالم جاده بستن به اقدام و نندز مي اعتراضي حركت يك به دست ايوان سراب مردم

 بازداشت 89 مهر 13 شنبه سه روز مدني فعال بدلي رسول: مدني فعال بدلي رسول براي زندان ساله دو حكم اجراي •
 .شد تبريز زندان روانه حكم اجراي جهت و

 و "نخستين اهللا حجت" جاري، سال ماه آذر 16 حوادث از پس: بهبهان شهرستان در سبز جنبش فعاالالن بازداشت •
  شدند منتقل شهرستان همين زندان به و دستگير بهبهان شهرستان اجتماعي فعاالن از نفر دو "ابوعلي جواد"

 منزل به اطالعاتي و امنيتي ماموران يورش پي در: شدند بازداشت لطيفي اللهلله حبيب پدر منزل در تن بيست •
  شدند نامعلومي بازداشتگاه روانه و بازداشت تن بيست اعدام به وممحك زنداني لطيفي اهللا حبيب پدري

 اسالمي ايران مشاركت جبهه طلب اصالح حزب جوانان از حسيني محمد عادل: شد بازداشت حسيني محمد عادل •
  .شد بازداشت اوين زندان در مستقر انقالب دادگاه دادسراي به مراجعه از پس امروز

 صارمي علي اعدام حكم اجراي پي در: اوين زندان مقابل در كنندگان تجمع ديگر و رميصا علي ي خانواده بازداشت •
 بازداشت اوين، زندان مقابل در كنندگان تجمع از تن چند و وي خانواده ماه، دي هفتم شنبه سه امروز بامداد در

 . شدند

 دستگير مركزي استان در موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد تبليغات كميته مسئول: شد بازداشت زاده گلي مرتضي •
  .شد

 عضو و موسوي مهندس انتخاباتي ستاد تبليغات كميته مسئول: اراك انتخاباتي ستاد عضو حكم اجراي و بازداشت •
  .شد زندان روانه و بازداشت مركزي استان در مركزي منطقه مشاركت جبهه مركزي شوراي
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 و تحصيل از محروم دانشجوي زينعلي، شاهين: شدند ازداشتب پزشكپور محسن آشنايان از تعدادي و زينعلي شاهين •
 حجت كيخسروي، آرش هاي نام ديگر تن سه همراه به 1389 ماه دي 19 شامگاه وحدت تحكيم دفتر سابق عضو

  .شدند بازداشت بودند پزشكپور محسن پيكر تشييع مراسم تدارك در كه كرماني رضا و كالشي

 تبريز در جمعه روز آذربايجاني سياسي فعال و شاعر جباري علي: شد زداشتبا سياسي فعال و شاعر جباري علي •
  شد بازداشت

 89 ماه دي ششم دوشنبه غروب باقي، عمادالدين داماد، مقامي علي: شد بازداشت باقي عمادالدين داماد مقامي، علي •
  .شد بازداشت تهران در

 اي احضاريه طبق بر امروز صبح ستوده، نسرين مسره خندان، رضا: شد بازداشت ستوده نسرين همسر خندان، رضا •
 .شد بازداشت و كرده مراجعه اوين زندان دادسراي به بود، كرده دريافت پيش هفته كه

 آيين مجله عمومي روابط مدير دانشجويي، فعالين از موسوي پوريا: شد بازداشت مشاركت جبهه عضو موسوي، پوريا •
  .شد بازداشت مشاركت، جبهه عضو و

 ستاد عضو و طلب اصالح سياسي فعالين از گوهري حسين: شد بازداشت طلب اصالالح فعاالالن از گوهري ينحس •
  .شد بازداشت جمهوري، رياست انتخابات دوره دهمين در موسوي حسين مير

 سالگرد اولين در مردمي اعتراضات پي در: گذشته روز اعتراضات پي در زن سيصد و مرد ششصد از بيش بازداشت •
 .شدند بازداشت شهروندان از تن 900 از بيش جمهوري، رياست انتخابات ي دوره دهمين نتايج به عتراضا

 تجمعات پي در: رسيد نفر 200 به شدگان بازداشت تعداد/ پيشگيري پليس در امروز شدگان بازداشت خانواده تجمع •
 تجمع پيشگيري پليس مقابل در گانشد بازداشت خانواده و اند شده بازداشت نفر 200 كم دست امروز اعتراضي

 .نمودند
شيرين فيروزي همسر دكتر اكبر كرمي از فعاالن سياسي استان : بازداشت همسر اكبر كرمي، زنداني سياسي در قم •

 .قم امروز، يكشنبه سي خرداد ماه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد
 29بيگلو فعال بازداشتي آذربايجاني، روز شنبه  زهرا فرج زاده همسر آيت مهر علي :زهرا فرج زاده بازداشت شد •

 .خرداد ماه پس از حضور در دفتر بازپرسي شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب تبريز دستگير شد
 .علي بدرقه رئيس دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر بازداشت شد: رئيس دانشگاه آزاد اسالمشهر بازداشت شد •
قدرت محمدي شهردار سابق قصر شيرين و نفر اول شوراي شهر : ق قصر شيرينبازداشت قدرت محمدي، شهردار ساب •

 .خرداد ماه بازداشت شده است 22اولين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا، روز شنبه 

 .است شده بازداشت خرداد 19 روز رستمي يونس: شد بازداشت ملي جبهه عضو رستمي يونس •
 حوادث شدگان بازداشت از يكي كامراني كيارش خانواده اعضاي: كامراني شكيار خانواده اعضاي از تن سه بازداشت •

 .شدند بازداشت وي با هفتگي مالقات جريان در تهران، در) عاشورا( ماه دي 6
 13 دستگيري از اي بيانيه انتشار با اسالمي جمهوري اطالعات وزارت: كرد دستگيرد را شهروند 13 اطالعات وزارت •

 خبر ،"هستند دهند مي انجام مسلحانه عمليات كه گروه يك عضو" اطالعات وزارت ي گفته به اينكه اتهام به تن
 .داد

 بازداشت مجددا خردادماه، 24 شنبه دو امروز عصر پور جاليي محمدرضا: شد بازداشت مجددا پور جاليي ضا محمد •
 . شد
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 يورش با ساران حشمت حسين امير فرزند ساران بابك: شد دستگير ساران حشمت حسين امير فرزند ساران، بابك •
 .شد منتقل نامعلومي نقطه به و دستگير شخصي ماموران لباس

 و مذهبي- ملي ،فعال نگار روزنامه تاجيك، عبدالرضا: شد بازداشت بار سومين براي نگار ،روزنامه تاجيك عبدالرضا •
 .شد بازداشت گذشته يكسال طول در بار سومين براي بشر حقوق مدافعان كانون عضو

 نسيم و زنداني وكيل ستوده، نسرين همسر خندان، رضا: شدند بازداشت به تهديد ستوده نسرين همسر و وكيل •
 مصاحبه ها رسانه با ستوده نسرين پرونده مورد در اگر كه اند شده تهديد اطالعات وزارت سوي از او وكيل غنوي،
 .شد خواهند دستگير كنند،

 عراق، و ايران جنگ جانبازان از جوشن، سالم محمد: عراق و ايران جنگ بازانجان از جوشن، سالم محمد بازداشت •
 .شد منتقل اوين زندان به و دستگير امنيتي مامورين از تن 3 يورش با ماه خرداد 5 چهارشنبه روز ساله 52

 ناز اراك تصنع و علم دانشگاه دانشجوي چگيني بهرام: موسوي حسين مير ستاد فعالين از چگيني، بهرام بازداشت •
 .شد بازداشت امنيتي مامورين توسط پيش هفته دو به نزديك اراك، در موسوي ميرحسين ستاد فعالين

 محبوبه و ويسمه اعظم خرداماه، 10 مورخ گذشته شب نيمه: شدند بازداشت خوانساري محبوبه و ويسمه اعظم •
 .شدند بازداشت امنيتي نيروهاي توسط خبرنگاران از تن دو خوانساري

 وزارت مامورين ،1389 ماه خرداد 3 مورخ گذشته هفته: شهر شاهين در سياسي فعال يك مداوم بازجويي و ازداشتب •
 تفتيش به اقدام و شده پشتكوهي آقاي نام به شهر اين سياسي فعالين از يكي منزل وارد شهر، شاهين اطالعات

 .نمودند ايشان منزل
 انجمن مركزي شوراي سابق عضو نيا محمد احمد: كروبي مهدي شجوئيدان ستاد اعضاي از نيا، محمد احمد بازداشت •

 توسط خردادماه 10 مورخ كروبي، مهدي دانشجوئي ستاد اعضاي از و بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه اسالمي
 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي

 دستگير كتاب نمايشگاه در كه دلير پوريا: است اوين زندان در كتاب نمايشگاه تجمع در حضور دليل به دلير پوريا •
 . شد منتقل اوين ندان ز 350 بند به بود شده

 مسببيان رضا حميد بازداشت از اي اطالعيه صدور با ايران ملت حزب: برادرش همراه به سياسي فعال يك بازداشت •
 .داد خبر برادرش همراه به

-م" نام به شهروند يك: گفت كرمانشاه اناست انتظامي جانشين دولتي سرهنگ: كرمانشاه در شهروند يك بازداشت •
 .است شده دستگير داشته، را مسلحانه عمليات انجام "قصد" اينكه اتهام به كرمانشاه، در "ن

 اقدام مازندران استان امنيتي نيروهاي اخير روز چند طي: بابلسر در موسوي مهندس انتخاباتي ستاد رئيس بازداشت •
 .كردند بابلسر شهرستان در موسوي مهندس اتيانتخاب ستاد رئيس طاري دستگيري به

 مدافعان كانون رييس نايب محمدي، نرگس: شد بازداشت بشر حقوق مدافعان كانون رييس نايب محمدي، نرگس •
 .شد بازداشت 1389 ماه خرداد 20 شنبه پنج روز پاياني دقايق در بشر حقوق

 امروز مشاركت، جبهه جوانان شاخه عضو وشني،ر داوود: مشاركت حزب اعضاي از روشني، داوود مجدد بازداشت •
 .شد بازداشت خردادماه 22 مورخ شنبه،
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 مسالمت راهپيمايي در سبز جنبش شهداي از( آسا كيانوش شهيد برادر آسا كامران: شد بازداشت دوباره آسا كامران •
 كرمانشاه اطالعات وزارت نيروهاي توسط خانه به بازگشت راه در ماه، خرداد 10 دوشنبه شب نيمه) خرداد 25 آميز

 .شد بازداشت
 صبح بشر، حقوق مدافع و نويسنده كرمي، اكبر خانواده: قم انقالب دادگاه در كرمي خانواده بازداشت و شتم و ضرب •

 .گرفتند قرار قم انقالب دادگاه امنيتي ماموران شتم و ضرب مورد وي، دادگاه برگزاري از پس ديروز
 به مردمي اعتراضات سالگرد اولين در: شهروند ده دستكم بازداشت/ تهران مردم تمش و ضرب و آور اشك گاز شليك •

 تبديل پليس نيروهاي و معترضين از تن هزاران بين درگيري صحنه به تهران شهر مركزي مناطق انتخابات، نتيجه
 .شد

 در مردمي خودجوش تتظاهرا در: تهران در نفر 100 از بيش بازداشت/تهران امروز اعتراضات از تكميلي گزارش •
 از نفر 100 از بيش بازداشت به اقدام اطالعاتي و امنيتي-انتظامي نيروهاي انتخابات، نتيجه به اعتراضات سالگرد

 .كردند هموطنان و معترضين
فائزه هاشمي رفسنجاني، دختر آيت اهللا اكبر هاشمي رفسنجاني، غروب يكشنبه : تكميلي/ شد بازداشت هاشمي فائزه •

 .خيابان وليعصر توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد -فاطمي  در تقاطع

احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروي انتظامي، مدعي : داد خبر تهران در نفر يك دستگيري از رادان احمدرضا •
 .در تهران بازداشت شده است "مواد تخريبي"شده است كه عصر روز يكشنبه، اول اسفندماه يك شهروند با مقداري 

گزارش ها از رشت حاكي از آن است كه قريب به : شدند بازداشت رشت در معترض شهروندان از تن 150 به ريبق •
 .تن از شهروندان معترض توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند 150

محمدرضا ملكيان، از اعضاي اتاق بازرگاني استان : شد بازداشت آمل در موسوي ستاد اعضاي از ملكيان رضا محمد •
 .زندران، توسط نهادهاي امنيتي استان بازداشت شده استما

محمد صادقي فرزند صادق خلخالي، در ميان بازداشت شدگان تجمعات اول : شد بازداشت خلخالي صادق فرزند •
 .باشد اسفند مي

نيمه كه  -اول اسفندماه-شده در تجمع ديروز  يكي از افراد بازداشت: اسفند اول تجمع در نفر 500 حدود بازداشت •
شدگان  شب گذشته آزاد شده، در گفت و گو با يكي از رسانه هاي وابسته به اصالح طلبان، تعداد تقريبي بازداشت

 .نفر اعالم كرد 500ديروز را 

دو شهروند تهراني به نام هاي جعفر گنجي و : سياسي حزب يك از طرفداري علت به تهراني شهروند دو بازداشت •
 .زب سياسي بودند، طي روزهاي گذشته در تهران بازداشت شدندآرش نجبايي كه طرفدار يك ح

در پي برگزاري گراميداشت ياد كشته : امنيت پليس به انتقال و اسفند اول معترض شهروندان اي فله بازداشت •
تن از شهروندان معترض بازداشت شدند و به پليس امنيت واقع در خيابان  1500بهمن بيش از  25شدگان روز 

 .تقال داده شدندشريعتي ان

عصر روز گذشته مامورين امنيتي با يورش : كروبي علي بازداشت/ كروبي مهدي منزل درون به امنيتي ماموران هجوم •
به منزل كروبي تعداد زيادي از كتب و اسناد وي را با خود به همراه بردند و هم چنين علي كروبي، يكي از پسران 

 .ولي را بازداشت كردند
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در جريان ادامه بازداشت فعاالن سياسي، مدني و دانشجويي در مشهد : مشهد سياسي فعالين از اقي،رز علي بازداشت •
 .طي روزهاي اخير، علي رزاقي بهار از فعاالن سياسي مشهد، در محل كارش توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد

اسفند در گرگان  1تان استان گلس 88حسن رضايي سخنگوي ستاد : گلستان استان 88 ستاد سخنگوي بازداشت •
 .بازداشت شد

مهدي تحققي عضو سازمان مجاهدين انقالب : اسالمي انقالب مجاهدين سازمان اعضاي از ديگر تن دو بازداشت •
اسالمي بازداشت و به مكان نامعلومي برده شد؛ پيش از اين نيز احمد هاشمي ديگر عضو سازمان و از مديران كل 

 .را بازداشت شده بودوزارت كشور در دوران اصالحات 

به دنبال اعتراضات مردم در تهران و : بهمن 25 با ارتباط در سيا به وابسته يك و منافق يك دستگيري: مصلحي •
كم سه نفر انجاميد، حيدر مصلحي، وزير اطالعات در  ماه كه به كشته شدن دست بهمن 25شهرهاي ديگر ايران در 

 .دستگيري دو نفر در ارتباط با اين روز خبر دادشنبه شب از  نژاد، پنج دولت محمود احمدي

بهمن ماه توسط نيروهاي  25پيمان غالمي مترجم و نويسنده از روز : مترجم و نويسنده غالمي، پيمان بازداشت •
 .امنيتي بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است

اسفند،  1بهمن و  25ر پي حوادث روزهاي د: بابل مدنيِ فعالين از تن دو زرگريان، دانيال و طاهري ميالد بازداشت •
نيروهاي امنيتي در شهرستان بابل اقدام به دستگيري دانيال زرگريان و ميالد طاهري دو تن از فعالين مدني اين 

 .شهرستان نمودند
ر هاي به وجود آمده در ميدان ولفجر واقع د در پي درگيري: شدند بازداشت ولفجر ميدان در شهروندان از تن ها ده •

 .ها تن از شهروندان توسط ماموران امنيتي بازداشت شدند خاك سفيد در شب چهارشنبه سوري، ده

چند تن از اهالي مهاباد و بوكان كه تعدادي از : اروميه زندان به انتقال و مهاباد و بوكان در شهروند چندين بازداشت •
 .ها عضو يك خانواده هستند توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند آن

توسط  "آرام و فواد زندي"هاي  روز گذشته مورخ هفتم اسفندماه، دو برادر به نام: شدند بازداشت سنندج در برادر دو •
 .نيروهاي امنيتي در سنندج بازداشت شدند

ها حاكي از آن است كه سياوش  گزارش: بابل اسفند 1 حوادث جريان در پور غالم علي و چيتگر سياوش بازداشت •
اسفند توسط نهادهاي امنيتي و انتظامي دستگير  1پور دو تن از فعالين شهرستان بابل در حوادث  مچيتگر و علي غال

 .شود شدند و بر همين اساس روز به روز بر تعداد افراد بازداشت شده حوادث اخير در بابل افزوده مي

اي كه دوران  ه تن از سربازاني وظيفهس: قرنطينه زندانيان با مهرباني جرم به اوين زندان در وظيفه سرباز سه بازداشت •
زاد بازداشت و در بند دو الف سپاه  خدمت خود را در زندان اوين مي گذراندند به جرم همكاري با تاجزاده و نوري

 .شوند نگهداري مي

قبل از آغاز تجمعات اعتراضي امروز، در : تجمع گيري شكل لحظات اولين در تهراني شهروندان از تن 5 بازداشت •
آذر، در پي برخورد ماموران با مردمي كه  16الي مناطقي چون چهارراه ولي عصر، بلوار كشاورز و همچنين خيابان حو

 .دادند، پنج نفر بازداشت شدند هنوز تجمعي شكل نداده و شعاري نمي

ميادين هاي پراكندهي مردم معترض در برخي  در پي تجمع: انقالب ميدان در معترض شهروندان از تن 50 بازداشت •
 .نفر در ميدان انقالب بازداشت شدند 50هاي اصلي پايتخت و دخالت نيروهاي امنيتي، دستكم  و خيابان
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روز سه شنبه دهم اسفند ماه، مهسا امرآبادي، همسر مسعود باستاني : شدند بازداشت جهادي شهين و امرآبادي مهسا •
 .و شهين جهادي، فعال مدني نيز بازداشت شدند

فخرالسادات محتشمي پور، عضور جبهه مشاركت و همسر مصطفي تاجزاده، : شد دستگير پور تشميمح فخرالسادات •
 .عصر امروز، دهم اسفندماه در يكي از خيابان هاي تهران توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده است

ضو محمد طالبي، دانشجوي رشتهي مترجمي زبان انگليسي و ع: شد بازداشت مشهدي دانشجوي طالبي، محمد •
 .انجمن اسالمي دانشگاه غير انتفاعي خيام مشهد بازداشت شد

فريدون صيدي راد، عضو ستاد مهدي كروبي شاخه اراك روز دهم اسفندماه : است شده بازداشت راد صيدي فريدون •
 .بازداشت شده است

تاب سام محمودي سرايي دبير سرويس ك: شرق روزنامهي كتاب سرويس دبير سرايي محمودي سام بازداشت •
 .اسفند بازداشت شده است 10روزنامهي شرق در روز 

هادي وكيل زاده، فعال ستاد ميرحسين موسوي در دهمين : شد بازداشت شيراز سياسي فعالين از زاده، وكيل هادي •
 .دوره انتخابات رياست جمهوري در شيراز، توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد

روز دهم اسفند ماه عبدالكريم سليماني از اعضاي جبهه ملي در : ايالم سياسي الينفع از سليماني عبدالكريم بازداشت •
 .ايالم بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل گرديده است

اسفند  10ي افسانه، در جريان تجمعات  پارسا بهمني، خبرنگار روزنامه: شد بازداشت شيرازي خبرنگار بهمني، پارسا •
 .در شيراز بازداشت شده است

طي روزهاي گذشته تعدادي از اعضاء و فعاالن ستاد مير حسين : دارد ادامه شيراز در جديد هاي دستگيري موج •
 .اند پور، سعيد رحم دار و سيد احمد موسوي، دستگير و زنداني شده موسوي در شيراز، از جمله بهادر منفرد، حسن

جمال "و  "ابراهيم نامداري"هاي  ابادي به نامدو شهروند مه: امنيتي اتهامات به مهابادي شهروند دو بازداشت •
 .از سوي نيروهاي امنيتي در اين شهر بازداشت شدند "مقدسي

نيروي انتظامي در شب چهارشنبه سوري، نزديك : سوري چهارشنبه شب در تهران، در نفر 500 به نزديك دستگيري •
 .نفر را در پايتخت دستگير كرده است 500به 

حسن يونسي فرزند علي يونسي، وزير اطالعات دولت خاتمي : شد بازداشت خاتمي لتدو اطالعات وزير فرزند •
 .بازداشت شد

صبح روز يكشنبه پانزدهم  6ساعت : بابل نوشيرواني دانشگاه دانشجويي فعالين از جم اسالمي معين مادر بازداشت •
هران ضمن تفتيش وسايل و ضبط اسفندماه، چند مامور امنيتي با هجوم به منزل پدري معين اسالمي جم در شهر ت

 .لپ تاپ شخصي اين فعال دانشجويي مادر وي را بازداشت كردند

فريدون صيدي از اعضاي شاخه جوانان جبهه مشاركت و : پاسداران سپاه اطالعات توسط صيدي فريدون بازداشت •
 .شود ندان اوين نگهداري ميالف ز -2اسفند ماه در سلول انفرادي بند  10عضو ستاد انتخاباتي مهدي كروبي از روز 

چند تن از شهروندان مهابادي در جريان برگزاري مراسم : سوري چهارشنبه شب در مهابادي شهروند چند دستگيري •
 .چهارشنبه سوري توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند

گار اصالح طلب از بهروز صمد بيگي روزنامه ن: مطبوعاتي فعال بيگي، صمد بهروز وضعيت از خبري بي و شدن مفقود •
 .اسفندماه مفقود شده و خبري از وي در دست نيست 24سه شنبه 
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گزارش ها حاكي از بازداشت حسين گودرزي، از فعاالن : قم در موسوي ستاد فعاالن از گودرزي، حسين بازداشت •
 .ستاد ميرحسين موسوي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در استان قم، است

مهندس احمد موسوي و مهندس حسن پور، دو تن از فعالين اصالح : شيراز در طلب اصالح فعالين از تن دو بازداشت •
 .طلب در شيراز، دستگير شدند

سعيد ساعدي و يحيي قوامي دو فعال مدني بازداشتي در سنندج : سنندج زندان به بازداشتي مدني فعال دو انتقال •
 .سنندج منتقل شدندروز گذشته پانزدهم اسفندماه به زندان مركزي 

 احضار

 زنداني نويس وبالگ خانواده اعضاي اطالعات وزارت بازجويان: زنداني نويس وبالگ يك فرزند از بازجويي و احضار •
 .نمودند احضار را پورشجري رضا محمد

 يشورا اجرايي دبير و ملي جبهه مركزي شوراي اعضاي از حاتمي خان عيسي: دادگاه به حاتمي خان عيسي احضار •
 .شد فراخوانده انقالب دادگاه به ماه آبان 14 شنبه روز ايران در بشر حقوق و دمكراسي براي همبستگي

 ابالغ براي دادگستري يك پايه وكيل محمودي، جهانگيري اقاي: روحانيت ويژه دادگاه به محمودي جهانگير احضار •
 .شد فراخوانده اهواز روحانيت ويژه دادگاه به حكم

 سيامك به اي احضاريه در سمنان انقالب دادگاه احكام اجراي دايره: محكوميت گذراندن براي قانياي سيامك احضار •
 .نمود احضار دادگاه به صادره حكم اجراي جهت را وي ايقاني

 وكالي از و دادگستري يك پايه وكيل محمودي جهانگير: اصفهان روحانيت ويژه دادگاه به محمودي جهانگير احضار •
 .است شده احضار اصفهان روحانيت ويژه دادگاه به طبرزدي اهللا حشمت ، عابديني ابوالفضل ، يحاتم خان عيسي

 دانشجو، روز و آذر 16 آستانه در: آذر 15 روز دادگاه براي خراسان استان مشاركت جبهه جوانان شاخه اعضاي احضار •
 .شدند احضار انقالب دادگاه به رضوي، خراسان استان مشاركت جبهه جوانان شاخه اعضاي از گروهي

 درگذشت سالگرد رسيدن فرا آستانه در: منتظري اهللا آيت مرحوم پيروان و شاگردان از بازجويي و تهديد احضار، •
 از جلوگيري و كنترل جهت مختلف شهرهاي فعاالن بر وارده تهديدات و فشارها ادامه در و منتظري، اهللا آيت مرحوم
 اميري مرتضي و غروي اصغر علي سيد صلواتي، محمود آقايان مردمي، تقليد مرجع آن سالگرد براي مراسمي هرگونه
 .اند گرفته قرار تهديد مورد و احضار اصفهان امنيتي مقامات توسط نيز، جرقويه

 آستانه در: مرحوم آن سالگرد آستانه در منتظري اهللا آيت مرحوم پيروان و شاگردان از بازجويي و تهديد احضار، ادامه •
 شهرهاي فعاالن بر وارده تهديدات و فشارها ادامه در و منتظري، اهللا آيت مرحوم درگذشت سالگرد نرسيد فرا

 صلواتي، اهللا فضل آقايان مردمي، تقليد مرجع آن سالگرد براي مراسمي هرگونه از جلوگيري و كنترل جهت مختلف
 گرفته قرار تهديد مورد و احضار هاناصف امنيتي مقامات توسط نيز، جرقويه اميري مرتضي و غروي اصغر علي سيد

 .اند

 به دادگستري يك پايه وكيل محمودي جهانگير احضار پي در: روحانيت ويژه دادگاه به محمودي جهانگيري مراجعه •
 .شد سواالتي ملي جبهه و ايرانيست پان حزب با ارتباط علت به وي از اصفهان روحانيت ويژه دادگاه

 مي زندان به ديگر بار بشر، حقوق فعال و ،پژوهشگر نويسنده باقي عمادالدين: دانزن حكم اجراي براي باقي احضار •
 .رود
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 از يكي سهرابي اشكان مادر: شد احضار انقالب دادستاني به ،88 سال اعتراضات جانباختگان از سهرابي، اشكان مادر •
 معرفي با رابطه در اي احضاريه يو براي و شده فراخوانده انقالب دادستاني به گذشته سال اعتراضات باختگان جان
 .است گرديده ارسال دادستاني به خود

 جاري هفته شنبه سه تهران دانشگاه ارشد دانشجوي تاجيك مهدي: اوين زندان دادسراي به تاجيك مهدي احضار •
 .شد فراخوانده اوين زندان دادسراي به تلفني تماس يك طي

نماينده سنندج، كامياران و ديواندره به اتهام توهين به دولت : ولتاحضار يك نماينده مجلس به دادگاه با شكايت د •
 .توسط دادستان انقالب تهران احضار شد

پور، سخنگوي كمپين موج سوم و از اعضاي ستاد انتخاباتي  محمدرضا جاليي: احضار مجدد محمدرضا جاليي پور •
 . احضار شده استمهندس ميرحسين موسوي طي تماس تلفني مجددا از سوي وزارت اطالعات 

علي كاليي، از اعضاي كميته گزارشگران حقوق بشر بر اساس : ي سوم بازپرسي احضار مجدد علي كالئي به شعبه •
 .اردي بهشت ماه به دستش رسيده است، بار ديگر به دادگاه احضار شد 5احضاريه كتبي كه روز يكشنبه 

 طي در كه كار كودكان و كارگران زنان، حقوق فعال آميزش مهدي: شد احضار دادگاه به ديگر بار آميزش، مهدي •
 مال تحصيل" اتهام با رابطه در محاكمه براي ري شهر عمومي دادگاه توسط بود، شده بازداشت بار سه گذشته سال

 .شد احضار "نامشروع
 زهرا مجردي عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و همسر: زهرا مجردي، همسر دبيركل جبهه مشاركت احضار شد •

 .محسن ميردامادي دبيركل اين تشكل اصالح طلب، به دادسراي اوين احضار شد
مهدي ميردامادي، فرزند ارشد محسن ميردامادي دبيركل جبهه : فرزند محسن ميردامادي به دادگاه احضار شد •

 .مشاركت با يك تماس تلفني به دادسراي فن آوري اطالعات احضار شد
مهناز مدبري، مادر پيمان عارف، طي يك تماس تلفني، به : تبريز اطالعات اداره به عارف پيمان مادر تلفني احضار •

 .اداره ي اطالعات تبريز احضار شده است
 براي خوزستاني نگار روزنامه باغاني فرهاد: شد حاضر اهواز انقالب دادگاه در خوزستاني نگار روزنامه باغباني فرهاد •

 .يافت حضور اهواز انقالب دادگاه در وارده اتهامات از دفاع
پرونده حسن اسدي زيدآبادي، عضو شوراي مركزي : انقالب دادگاه 28 شعبه به زيدآبادي اسدي حسن پرونده ارجاع •

 .سازمان دانش آموختگان ايران با صدور كيفرخواست به دادگاه انقالب ارجاع شد
 89خرداد  22ارگردان زنداني، براي روز محمد نوري زاد نويسنده و ك: شد احضار دادگاه به ديگر بار زاد نوري محمد •

 .ي جماعات به دادسراي كاركنان دولت احضار شد دليل شكايت شوراي سياستگزاري ائمه  به

دادگاه انقالب تبريز هفت تن از فعاالن اين شهر را : تبريز انقالب دادگاه به سياسي فعال شش و ساكت موسي احضار •
 .شده بودند و هم اكنون با قيد وثيقه آزاد هستند به دادگاه فراخواندكه در حوادث بعد از انتخابات دستگير 

هفته گذشته و طي تماسي تلفني، پدر مجيد دري به : اطالعات وزارت سوي از دري مجيد خانواده تهديد و احضار •
يد قرار اداره اطالعات كرج احضار شد و در خصوص اطالع رساني خانواده اين دانشجوي محروم از تحصيل، مورد تهد

 .گرفتند

عيسي خان حاتمي، مدير مجله لغو امتياز شده ايرانمهر، دبير اجرائي همبستگي براي : شد احضار حاتمي خان عيسي •
 .دموكراسي و حقوق بشر در ايران و هموند شوراي مركزي جبهه ملي ايران، به زندان اوين احضار شد
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روز  "ماداران عزادار"پانزده تن از اعضاي : شدند احضار عاتاطال وزارت خبري ستاد به عزادار ماداران از تن پانزده •
 گذشته از سوي ستاد خبري وزارت اطالعات احضار شدند

 دانشجويي فعال و ايران آموختگان دانش سازمان عضو سيما سلمان: سيما سلمان به "تباني و اجتماع" اتهام تفهيم  •
 .شد متهم "نظام عليه تباني و اجتماع" به آزاد دانشگاه

 خوزستان در ملي سياسي فعالين از و نگار روزنامه باغباني فرهاد: خوزستاني نگاران روزنامه از باغباني، فرهاد احضار  •
 .شد احضار اهواز انقالب دادگاه به بار چندمين براي تيرماه 8 شنبه سه روز

 مسلمانان جنبش هواداران از همتي رحيم: انقالب دادگاه 28 شعبه به مذهبي ملي فعاالن از همتي رحيم احضار •
 چندين و شده بازداشت بار دو جمهوري، رياست انتخابات از بعد ماههاي طي كه مذهبي، - ملي فعاالن از و مبارز
 .شد فراخوانده تهران انقالب دادگاه 28 شعبه به جديد، اي احضاريه طي بود، گرفته قرار احضار مورد مرتبه

 به اخير ي هفته اوايل باران، بنياد جوان اعضاي از اي زهره ياسر: دادگاه به يمطبوعات فعال اي زهره ياسر احضار •
 .است شده خوانده فرا دادگاه

 به كه وحدت تحكيم دفتر سخنگوي و مركزي شوراي عضو هدايت بهاره: انقالب دادگاه به هدايت بهاره مجدد احضار •
 4 شعبه سوي از دوشنبه است،روز شده محكوم زيريتع حبس ماه وشش سال نه به انقالب دادگاه 28 شعبه در تازگي

 .شد احضار انقالب دادگاه به امنيت بازپرسي
 8 مورخ شنبه امروز منتظري، اهللا آيت فرزند منتظري، احمد: روحانيت ي ويژه دادگاه به منتظري احمد احضار •

 .شد احضار روحانيت ويژه دادسراي به خردادماه،
 خوزستان سياسي فعاالن از تن دو دهدار اميد و حيدري حسن: خوزستان اطالعات اداره به سياسي فعال دو احضار •

 .شدند احضار اطالعات اداره به
 دادگستري وكيل و حقوقدان ستوده، نسرين: اوين دادسراي به وي احضار و ستوده نسرين كار محل و منزل تفتيش •

 به روز 3 ظرف بايد اند داده او به كه اي طاريهاخ برگه براساس كرد اعالم و داد خبر كارش محل و منزل تفتيش از
 .كند معرفي اوين دادسراي به را خود "نظام عليه تبليغ و كشور امنيت زدن برهم قصد به تباني و اجتماع" اتهام

 شاپور خوزستان، صفي و سياسي فعاالن به فشار ادامه در: انقالب دادگاه به مذهبي ملي فعاالن از ديگر يكي احضار •
 .شد احضار انقالب دادگاه به انقالب رهبر به توهين اتهام به مذهبي ملي فعال رشنو،

 با مبارزه جمعيت و بشر حقوق گزارشگران كميته اعضاي از خانجاني نويد: شد احضار انقالب دادگاه به خانجاني نويد •
 انقالب دادگاه 26 شعبه در 89 مهر 13 روز در دادگاه جلسه در شركت براي كتبي احضاريه با تحصيلي تبعيض
 .شد احضار

 بر و شد احضار انقالب دادگاه 15 شعبه به سيما، سلمان پدر سيما، جالل: انقالب دادگاه به سيما سلمان پدر احضار •
 .كند پيدا حضور انقالب دادگاه در شهريورماه چهاردهم روز بايست مي وي احضاريه اين طبق

 به بار اين منتظري حسينعلي اهللا آيت شاگردان از و ديني پژوهشگر بلقا احمد: فريمان دادگاه به قابل احمد احضار •
 .شد احضار فريمان دادگاه

 انقالب 28 شعبه دادگاه به نگار روزنامه امرآبادي، مهسا: شد احضار دادگاه به باستاني، مسعود همسر امرآبادي، مهسا •
 .شد احضار مقيسه قاضي رياست به
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 13 روز دادگستري وكيل ستوده، نسرين: قضائيه قوه رياست به وي نامه و ودهست نسرين همسر خندان، رضا احضار •
 شهريور 17 تاريخ در بار يك فقط تاكنون روز آن از و شد بازداشت اوين ويژه دادسراي به احضار پي در ماه شهريور
 نگراني از را خانواده تنها نه تماس اين ستوده نسرين همسر خندان رضا آقاي گفته به كه داشته تلفني كوتاه تماس
 .است افزوده شان هاي نگراني بر بلكه نكرده خارج

 بازپرسي 5 شعبه به بشر، حقوق فعال و نگار روزنامه تاجيك، عبدالرضا خواهر: شد احضار تاجيك عبدالرضا خواهر •
  .شد احضار اوين زندان

 انقالب دادگاه 26 شعبه به تلفني صورت به بشر حقوق فعال حائري سعيد: شد احضار انقالب دادگاه به حائري سعيد •
 .شد احضار دادگاه برگزاري جهت پيرعباسي، قاضي رياست به

 به جاري هفته اواسط پور، احمد رضا احمد: وي اعدام به تهديد و پور احمد رضا احمد عليه جديد پرونده بازگشايي •
 .شد احضار روحانيت ويژه دادسراي

 .مريم ضياء، فعال حقوق كودكان و زنان به دادگاه انقالب احضار شد :احضار مريم ضيا به دادگاه انقالب  •
  علي كاليي، عضو كميته گزارشگران حقوق بشر طي تماسي تلفني به شعبه: علي كاليي به دادگاه انقالب احضار شد •

 .احضار شد "اداي آخرين دفاعيات"بازپرسي دادگاه انقالب، براي  4
اعضاي دفتر سياسي حزب جامعه مدني همدان به : دني همدان به دادگاه احضار دستجمعي اعضاي حزب جامعه م •

 .دادگاه احضار شدند
فر و سعيد حائري، دو عضو كميته  سعيد جاللي :فر و سعيد حائري به دادسراي زندان اوين احضار سعيد جاللي •

 .بازپرسي امنيت مستقر در زندان اوين احضار شدند 3گزارشگران حقوق بشر به شعبه 
شعبه اجراي احكام شهرستان  :ضار كاوه رضايي، فعال سابق دانشجويي و فعال حقوق زنان به اجراي احكاماح •

هشتگرد، براساس حكم دادگاه تجديد نظر استان تهران كاوه رضائي را به منظور اجراي حكم يك سال و نيم زندان، 
 .فرا خواند

 دادسراي به دربند نگار روزنامه تاجيك عبدالرضا واهرخ: اوين زندان دادسراي به تاجيك عبدالرضا خواهر احضار •
 .شد احضار اوين زندان درون

 دادگاه احكام اجراي شعبه سوي از گلكار اهللا حبيب: مريوان انقالب دادگاه به سنندجي نگار روزنامه پدر احضار •
 .شد احضار مريوان انقالب

 12 امروز، بشر حقوق گزارشگران ي كميته عضو ،كاليي علي: بازپرسي سوم ي شعبه به كاليي علي تلفني احضار •
 .شد احضار اوين دادسراي بازپرسي 3 ي شعبه به تلفني صورت به مرداد

 دادگاه به زنجاني مستقل نگار روزنامه و نويسنده خاني جليل مهدي: شد احضار انقالب دادگاه به خاني جليل مهدي •
 .شد احضار زنجان انقالب

 اطالعات اداره به دادگستري وكيل چرمهيني نژاد محمود جهانگير: شد احضار اطالعات اداره به محمودي جهانگير •
 .شد احضار اصفهان

 پايه وكيل مصطفايي محمد:  بزهكار نوجوانان جان نجات براي حساب شماره اعالم/ مصطفايي محمد احضار علت •
 شهيد دادسراي بازپرسي دوم شعبه سوي از كه اي احضاريه پيرو امروز صبح كودكان حقوق فعال و دادگستري يك

 .نمود مراجعه دادسرا اين محل به بود شده ابالغ و صادر اوين زندان مقدس
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 ميرحسين ستاد فعاالن از گل، عرب بهزاد: شد احضار انقالب دادگاه به تحميلي جنگ جانبازان از گل، عرب بهزاد •
 .شد احضار انقالب دادگاه به تحميلي جنگ جانباز و موسوي

 در موسوي ميرحسين ستاد فعاالن از باقري انسيه و باقري موريس: اطالعات وزارت به باقري انسيه و موريس راحضا •
 .شدند احضار شهر اين اطالعات اداره به الهيجان

 دانش سازمان اعضاي از ميرزايي احمد: دفاعيات آخرين ارائه براي ميرزايي احمد از وكيل معرفي و انتخاب حق سلب •
 به وارده، اتهامات خصوص در خود دفاعيات آخرين ارائه براي ، اصفهان شعبه وحدت تحكيم ادوار يران،ا آموختگان

 .شد احضار اصفهان انقالب دادگاه 12 شعبه بازپرسي
ميالد اسدي كه در هم چنان در زندان اوين به سر مي برد به : احضار ميالد اسدي از داخل زندان به دادسراي اوين •

 . يم اتهاماتي جديد به دادسراي اوين فراخوانده شده استتازگي براي تفه
 سرويس سابق دبير و مطبوعاتي فعال فراهاني، جاللي احمد: شد احضار اوين دادسراي به فراهاني جاللي احمد •

 .شد احضار اوين زندان دادسراي به مهر، خبرگزاري اجتماعي
 دليل به عاشورا روز شدگان دستگير از بهرامي زهرا دختر پور نايب بنفشه خانم: بهرامي زهرا دختر تهديد و احضار •

 .احضارشد كرج اطالعات اداره به مادرش وضعيت پيگيري و دفاع
 نگار روزنامه خواهر تاجيك، پروين:  شد احضار دادسرا به دوم بار براي زنداني، نگار روزنامه تاجيك، عبدالرضا خواهر •

 .شد احضار اوين ادسرايد به دوم بار براي تاجيك، عبدالرضا دربند
 حقوق مدافعان كانون وكالي براي امنيتي و قضايي فشارهاي ادامه در: انقالب دادگاه به دادخواه علي محمد احضار •

 .است احضارشده انقالب دادگاه 15 شعبه به زاده سيف محمدعلي از پس نيز دادخواه محمدعلي بشر
 مشاركت حزب زنداني كل دبير ميردامادي محسن همسر جرديم زهرا: شد احضار تهران دادستاني به مجردي زهرا •

 .شد احضار دادستاني به اسالمي ايران
 زندانيان هاي خانواده براي ها محدوديت ايجاد و فشارها ادامه در: ميردامادي محسن همسر مجردي، زهرا احضار •

 قرار بازجويي مورد و شده حضارا بار سومين براي گذشته روزهاي در ميردامادي محسن همسر مجردي زهرا سياسي،
 .است گرفته

وزارت اطالعات طي اقدامي سيد علي اكبر نبوي را : اطالعات وزارت توسط نبوي ضياء سيد پدر بازجوئي و احضار •
سيد علي اكبر نبوي پس از بازگشت از زندان اهواز و . ساعت وي را تحت بازجوئي قرار داد 7احضار و به مدت 

اداره اطالعات فرا خوانده شد و بابت مصاحبه ها و پيگبري وضعيت نامناسب فرزندش تحت  مالقات با فرزندش به
 .فشار و بازجوئي قرار گرفت

سيد نويد كامران، از بازداشت شدگان حوادث : 88 عاشوراي حوادث محكومان و متهمان از كامران، نويد سيد احضار •
ربه شالق محكوم شده، بود، توسط اجراي احكام دادسراي ض74ماه حبس و  33، كه در دادگاه بدوي به 88عاشوراي 

 .مستقر در زندان اوين احضار شد
 ايران آزادي نهضت سياسي عضو و حقوقدان مهر، معتمدي امير: شد فراخوانده انقالالب دادگاه به مهر معتمدي امير •

  .شد احضار مقيسه قاضي رياست به انقالب دادگاه28 شعبه در حضور براي تهديدآميزي تلفني تماس طي

 پدر راد كيانوش محمد راد، كيانوش ساجده بازداشت از پس ماه يك: اطالالعات وزارت به راد كيانوش محمد احضار •
  .شد احضار اطالعات وزارت به نيز جوان طلب اصالح اين
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 ماه دي 5 يكشنبه زرو احسني نادر همراه به احسني الهام: انقالالب دادگاه به خواهرش همراه به احسني نادر احضار •
  .شدند احضار اي مقيسه محمد مقيسه قاضي رياست به انقالب دادگاه 28 شعبة سوي از

 عزادار) الله پارك مادران حاميان از گروهي: انقالالب دادگاه به) عزادار( لهال پارك مادران حاميان از گروهي احضار •
  .شدند احضار محاكمه براي انقالب دادگاه 28 شعبة به(

 گيري موضع منظور به توكلي مجيد بر فشارها ادامه در: اطالالعات به برادرش احضار و توكلي مجيد منزل به رشيو •
 بردند يورش وي پدري منزل به شيراز اطالعات وزارت مامورين از تعدادي امروز صبح رهبرانش، و سبز جنبش عليه

  .بردند خود همراه به را منزل در موجود هاي يد سي و كامپيوتر جزوات، كتب، تمامي منزل وسايل تخريب ضمن و

 به اقدام عارف پيمان منزل به يورش در امنيتي نيروهاي: وي منزل به يورش در عارف پيمان بازداشت به اقدام •
  .نمودند ايشان منزل به ورود و درب شكستن

 محاكمه

 اصفهان رضاي شهر زندان در محبوس يسياس زنداني پور رحمان يوسف: سياسي زنداني يك به محاربه اتهام تفهيم •
 شده مواجه محاربه عنوان با جديدي اتهام با است زندان در خود حبس سال 5 حكم گذراندن حال در كه حالي در

 .است
 و انقالب دادگاه 28 شعبه در گلرو مهديه همسر پور لعلي وحيد دادگاه گذشته روز: شد برگزار پور لعلي وحيد دادگاه •

 .شد برگزار مقيسه قاضي رياست به

 به تهران انقالب دادگاه 26 شعبه در گذشته روز بشر حقوق فعال كالئي، علي دادگاه: شد برگزار كالئي علي دادگاه •
 .شد برگزار پيرعباسي قضاوت

 و بشر حقوق فعال پور، حسن الله اتهامات به رسيدگي دادگاه: شد برگزار بشر حقوق فعال پور، حسن الله دادگاه •
 .شد برگزار صبح 9 ساعت انقالب دادگاه 26 شعبه در گذشته روز يسنو وبالگ

 و نويس وبالگ محبي، نويد اتهامات به رسيدگي دادگاه: شد برگزار اجتماعي فعال و نويس وبالگ محبي، نويد دادگاه •
 .شد برگزار امضاء ميليون يك كمپين فعال

 ماه آذر 17 روز دادگستري يك پايه وكيل يان،بهرام خليل: شود مي محاكمه دادگستري وكيل بهراميان، خليل •
 .شود مي محاكمه

: شود مي برگزار "نويسان وبالگ" پرونده تجديدنظر دادگاه حكم، صدور از پس دوسال و بازداشت از پس سال شش •
 »نويسان وبالگ« به موسوم پرونده متهمان بدوي، دادگاه حكم صدور از پس سال دو و بازداشت از پس سال شش

 روزبه نظر تجديد دادگاه پرونده، اين وكالي به شده ابالغ احضاريه براساس. شدند احضار دادگاه به يگرد بار
 در 1389 آبان 18 در پرونده اين متهم چهار تميمي، غالم جواد و زاده رفيع شهرام معماريان، اميد ميرابراهيمي،

 .شد خواهد برگزار »تهران نظر تجديد دادگاه 34 شعبه«

 بخش با اين از پيش كه ادبي نگار روزنامه خواه، كاظم زينب: شد محكوم تعليقي و تعزيري حبس به خواه مكاظ زينب •
 ماه چهار به كرد، مي همكاري نافه و مهرنامه مانند نشرياتي با و) ايسنا( ايران دانشجويان خبرگزاري ادبي و فرهنگي

 .شد محكوم تعليقي حبس سال پنج و تعزيري حبس
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 و سال 2 به انقالب دادگاه توسط فشخامي نژاد حسن امين: شد محكوم حبس ماه شش و سال دو به ادنژ حسن امين •
 .شد محكوم حبس ماه 6

 نويسنده و مورخ شهبازي، عبداهللا: فارس در "خواري زمين" افشاي اتهام به شهبازي عبداهللا براي زندان حكم •
 نيم و سال يك به "اكاذيب نشر و توهين افترا، تهمت،" اتهام به ،"پهلوي سلطنت سقوط و ظهور" چون هايي كتاب
 .شد محكوم زندان

 صلواتي، قاضي سوي از آزادي نهضت جوانان شاخه مسوول بهاور، عماد: شد محكوم زندان سال ده به بهاور عماد •
 ضد بر تجمع براي تباني اتهام به وي.شد محكوم تعزيري حبس دهسال تحمل به انقالب دادگاه پانزده شعبه رييس
 .بود شده محاكمه رهبري به توهين و نظام عليه تبليغ ملي، امنيت

 26 شعبه سوي از نويس وبالگ و بشر حقوق فعال پور، حسن الله:  شد محكوم حبس سال پنج به پور حسن الله •
 .شد محكوم تعليقي حبس سال چهار و تعزيري حبس سال يك به انقالب دادگاه

 لرستان، استان توابع از آبدانان اهل رستمي يونس اخير روزهاي در: لرستان مدني فعال براي تعزيري حبس ماه شش •
 .است شده محكوم تعزيري حبس ماه شش به آبدانان شهرستان ملي جبهه جوانان شاخه مسووليت جرم به

 و سال سه به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از نظري علي مزدك: تعزيري حبس به نظري علي مزدك محكوميت •
 .شد محكوم زندان ماه ارچه

 با همبستگي كميته موسس عضو خادم، حميدرضا: تعزيري حبس سال سه به خادم رضا حميد محكوميت •
 تهران انقالب دادگاه 15 شعبه سوي از ايران، ملي جبهه آموختگان دانش سازمان عضو همچنين و زنداني دانشجويان

 .شد محكوم تعزيري حبس ماه چهار و سال سه به

 به ايران آزادي نهضت مركزي شوراي عضو: خرم امير مهندس براي شالق ضربه 74 و تعزيري حبس سال فته حكم •
 .شد محكوم شالق ضربه 74 و تعزيري حبس سال هفت تحمل

 نگاران روزنامه صنفي انجمن رئيس الواعظين، شمس ماشاءاهللا: شد محكوم حبس ماه 16 تحمل به الواعظين شمس •
 .شد محكوم زندان ماه 16 تحمل به تهران انقالب دادگاه توسط مطبوعات، آزادي از دفاع انجمن وسخنگوي ايران

 كاليي علي انقالب، دادگاه 26 شعبه رييس پيرعباسي، قاضي: شد محكوم تعزيري حبس سال شش به كاليي علي •
 كاليي علي. ردك محكوم تعزيري حبس سال 6 به به را اجتماعي سياسي فعال و بشر حقوق گزارشگران كميته عضو

 پرونده خصوص در دادگاه دادگاه ده شعبه رييس وثوقي، سوي از پيشتر كه تعليقي حكم سال يك احتساب با
 .است شده محكوم حبس سال هفت به مجموع در بود شده صادر او براي 86 سال بازداشت

 و نويسنده قابل، حمدا مشهد، انقالب دادگاه: مصاحبه عدم و جريمه تبعيد، حبس، به قابل احمد محكوميت •
 ممنوع سال سه زندان، ماه بيست به ،"رهبري به اهانت" و "نظام عليه تبليغ" اتهام به را، بازداشتي دينيِ پژوهشگر

 به ماهواره، گيرنده داشتن بدليل همچنين و سخنراني و المصاحبه ممنوع سال سه ،)تبعيد(زندگي محل از الخروج
 .نمود محكوم خصيش كامپيوتر مصادرة و نقدي جريمه

 معظمي، علي تعزيري حبس سال يك حكم: تعليقي حبس سال يك به نگار، روزنامه معظمي، علي محكوميت •
 .يافت تغيير تعليقي حبس سال يك به نظر تجديد دادگاه در نويس، وبالگ و نگار روزنامه
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 پايه وكيل فخرالدين احمد وحيد دكتر: شد محكوم حبس سال سه به دادگستري وكيل فخرالدين احمد وحيد دكتر •
 مجموعه همراهان خاصه امنيتي دستگاه سناريو قربانيان ديگر از بشر حقوق فعال و دانشگاه استاد دادگستري، يك

 .شد محكوم تعليقي حبس سال سه به ايران در بشر حقوق فعاالن

 براي مهرماه هفدهم كه ويسن وبالگ و نگار روزنامه ، پورحيدر سعيد: شد محكوم حبس سال پنج به پورحيدر سعيد •
 . شد محكوم حبس سال پنج به تهران انقالب دادگاه 26 شعبه راي با بود شده بازداشت گذشته يكسال در بار دومين

 محمودي جهانگير اصفهان روحانيت ويژه دادگاه حكم اساس بر: محمودي جهانگير وكالت از محروميت و لباس خلع •
 ريال ميليون 3 پرداخت به و لباس خلع اي؛ ماهواره تجهيزات نگهداري و يتروحان شئونات رعايت عدم اتهام به

 .شد محكوم وكالت از دائم محروميت و نقدي جزاي

 زندانيان از دوتن كامراني كيارش و جمالي علي زندان احكام: اوين زندان 350 بند سياسي زنداني دو حكم تقليل •
 . يافت كاهش 350 بند سياسي

پرونده اصغر خندان ، عضو ستاد ميرحسين : خندان، پاسداربازنشسته به دادگاه تجديد نظر ارسال پرونده اصغر •
تجديد  36موسوي ،پاسدار بازنشسته ، فرزند و برادر شهيد پس از اعتراض وكيلش به حكم دادگاه بدوي به شعبه 

 .نظر دادگاه انقالب ارجاع شد
صبح "آفتاب يزد"سيدگي به اتهامات مدير مسئول روزنامه دادگاه ر: مدير مسئول روزنامه آفتاب يزد محاكمه شد •

دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مدير خراساني و با حضور اعضاي  76  اردي بهشت ماه در شعبه 5امروز 
 .هيئت منصفه مطبوعات برگزار شد

بير سايت سحام نيوز در دومين جلسه دادگاه محمد داوري، سرد: برگزاري دومين جلسه ي دادگاه محمد داوري •
 .دادگاه انقالب تهران، روز دوشنبه سيزدهم اردي بهشت ماه برگزار شد 28شعبه 

 است، بازداشت در ماه پنج كه تحكيم دفتر مركزي شوراي عضو اسدي، ميالد دادگاه: شد برگزار اسدي ميالد دادگاه •
 .شد برگزار ماه، بهشت اردي 19 يكشنبه امروز تعويق بار سه از پس

طي چند روز گذشته چند تن از : حضور اعضاي كميته گزارشگران حقوق بشر در دادگاه و اخذ آخرين دفاعيات •
اعضاي كميته گزارشگران حقوق بشر با حضور در دادسراي مستقر در زندان اوين و دادگاه انقالب تفهيم اتهام شده و 

 .آخرين دفاعيات از آنان اخذ گرديد

 28جلسه رسيدگي به دادگاه امير خسرو دلير ثاني، فعال سياسي در شعبه : ني برگزار شددادگاه امير خسرو دلير ثا •
 .دادگاه انقالب تشكيل شد

جلسه محاكمه علي مليحي، مسئول روابط عمومي سازمان ادوارتحكيم : شد برگزار مليحي علي دادگاه اول جلسه •
نقالب اسالمي تهران به رياست قاضي مقيسه دادگاه ا 28اردي بهشت ماه، در شعبه  22وحدت امروز چهارشنبه 

 .برگزار شد
جلسه رسيدگي به اتهامات بهاره هدايت عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، : دادگاه بهاره هدايت برگزار شد •

 .اردي بهشت ماه برگزار شد 15امروز چهارشنبه 
پژوهشگر و نويسندة زنداني، امروز چهارشنبه  اولين جلسة دادگاه احمد قابل،: قابل احمد دادگاه جلسه اولين برگزاري •

  .اردي بهشت ماه در مشهد برگزار شد 29مورخ 
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فاطمه كمالي، همسر عمادالدين باقي از تفهيم اتهام تازه به همسر : تفهيم اتهام تازه به عمادالدين باقي، روزنامه نگار •
 .ي مي باشد؛ خبر داد"نگارش كتاب"خود كه همانا 

اتهامات محمدرضا يزدان پناه، روزنامه نگاري كه در حوادث پس : اه، روزنامه نگار تفهيم اتهام شدمحمدرضا يزدان پن •
  .از انتخابات بازداشت شده بود، به طور شفاهي و از طريق بازجو به وي اعالم شد

از آخرين اردي بهشت ماه طي تماس با منزل  9محبوبه كرمي روز پنج شنبه : آخرين تفهيم اتهام به محبوبه كرمي •
 .تفهيم اتهام خود در دادسراي امنيتي شعبه اوين خبر داد

دادسراي مستقر در زندان اوين، پس از اخذ آخرين دفاعيات از شيوا نظرآهاري، : شيوا نظرآهاري تفهيم اتهام شد •
را به وي  "آذر 16آبان و  13هاي  قدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در تجمعا"و  "تبليغ عليه نظام"اتهامات 

 .تفهيم كرد
خ بيستم اردي بهشت رآخرين جلسه دادگاه زهرا جباري روز گذشته، مو: جباري زهرا دادگاه جلسه آخرين برگزاري •

 .ماه، برگزار شد
دادگاه رسيدگي به پرونده اتهامي عبدالرضا تاجيك، روزنامه نگار و فعال حقوق : شد برگزار تاجيك عبدالرضا دادگاه •

 .بشر برگزار شد

بهاره هدايت و مهديه گلرو، صبح روز گذشته : انقالب دادگاه در گلرو مهديه و هدايت بهاره مجدد محاكمه و حضارا •
 .مجددا از زندان به دادگاه انقالب احضار و محاكمه شدند

ني و شكل غيرعل دادگاه رسيدگي به اتهامات سه كوهنوردآمريكايي، امروز به: شد برگزار آمريكايي كوهنورد سه دادگاه •
 .بدون حضور سارا شورد صبح امروز برگزار شد

در تداوم پرونده سازي بر عليه زندانيان سياسي و : كرج شهر رجايي در محبوس سياسي زنداني يك مجدد محاكمه •
 .امنيتي روز گذشته كريم پور صمدي به دادگاه انقالب منتقل و محاكمه شد

دادگاه رسيدگي به اتهامات نازنين خسرواني روزنامه نگار در : شد ربرگزا خسرواني نازنين اتهامات به رسيدگي دادگاه •
دادگاه انقالب تهران، به رياست قاضي پيرعباسي، برگزار  26بند، صبح امروز سه شنبه نوزدهم بهمن ماه، در شعبه 

 .شد

در دادياري اين  آخرين دفاع از مختار زارعي فعال مدني اهل سنندج: مدني فعال زارعي، مختار از دفاع آخرين اخذ •
 .شهر اخذ شد

 دادگاه 15 شعبه در امروز نويس وبالگ و نويسنده درخشان حسين محاكمه: شد برگزار درخشان حسين دادگاه •
 .شد برگزار انقالب

 آموختگان دانش سازمان عمومي روابط مسئول مليحي، علي محاكمه جلسه دومين: شد برگزار مليحي علي دادگاه  •
 به مليحي علي پرونده به بدوي دادرسي و شد برگزار  تيرماه، دوم مورخ چهارشنبه امروز) وحدت تحكيم ادوار( ايران
 .رسيد پايان

  معاون رحيمي، شكايت دليل به خاتمي، محمد سيد دولت سخنگوي: شد احضار قم دادگاه به زاده رمضان عبداهللا  •
 .شد احضار دادگاه به نژاد احمدي دولت

 28 شعبه در تيرماه، نهم چهارشنبه روز نويس، وبالگ و نگار روزنامه پژوه، فريبا دادگاه: شد اربرگز پژوه فريبا دادگاه  •
 .شد برگزار انقالب دادگاه
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) عاشورا(ماه دي 6 حوادث شدگان بازداشت ي محاكمه دادگاه: گلستان استان در عاشورا متهمان دادگاه برگزاري  •
 .شد خواهد برگزار شهر اين در -گرگان-گلستان استان مركز

 رياست به تهران انقالب دادگاه 28 شعبه در زنان و كودكان فعال ضياء مريم دادگاه: شد برگزار ضياء مريم دادگاه  •
 .شد برگزار مقيسه، قاضي

 نويسنده، كرمي اكبر دكتر دوم پرونده به رسيدگي دادگاه ي جلسه اولين: شد برگزار قم در كرمي اكبر دادگاه •
 قم شهر عمومي دادگاه محل در تيرماه 22 مورخ شنبه سه صبح درحالي بشر حقوق فعال و ديني مسايل پژوهشگر

 نگران شدت به و وخيم را همسرش روحي و جسمي وضعيت كرمي دكتر همسر فيروزي شيرين كه شد برگزار
 .است نموده اعالم كننده

 نگار روزنامه غزنويان، محمد تهاماتا به رسيدگي ي جلسه: شد برگزار غزنويان محمد اتهامات به رسيدگي ي جلسه •
 .شد برگزار قزوين انقالب دادگاه اول شعبه در تيرماه سيزدهم يكشنبه روز كودكان و زنان حقوق فعالين از و

 از پس وقايع شدگان بازداشت از پاپي، مصطفي دادگاه: انتخابات از پس وقايع شدگان بازداشت از يكي دادگاه برگزاري  •
 .شد برگزار انتخابات

 .شود مي محاكمه انقالب دادگاه 26 شعبه در ماه آذر اول زاده قلي مهدي: آزادي نهضت جوانان شاخه عضو محاكمه •
 خادم حميدرضا محاكمه جلسه: شد برگزار انقالب دادگاه 15 شعبه در ايران ملي جبهه عضو يك محاكمه جلسه •

 ايران ملي جبهه آموختگان دانش سازمان ضوع همچنين و زنداني دانشجويان با همبستگي كميته موسس و ،عضو
 دادگاه اي رسانه ،چهره صلواتي قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه 15 شعبه در آذر دوم شنبه امروزسه صبح

 .گرديد برگزار تهران، انقالب

 در شتهگذ هفته قابل، احمد اينكه از بعد: محاكمه جلسه در وي حضور بدون قابل احمد دادگاه مجدد برگزاري •
 منابع كرد، نخواهد پيدا حضور دادگاه جلسه در ديگر كه بود كرده خاطرنشان انقالب، دادگاه در خود محاكمه جريان
 وي حضور بدون) آذرماه سوم(اخير چهارشنبه روز زنداني، پژوهشگر اين دادگاه جديد جلسه كه دادند گزارش خبري
 .گرديد برگزار

: شد برگزار وكال هاي كانون سراسري اتحاديه و مركز وكالي كانون از ندگانينماي حضور در ستوده نسرين دادگاه •
 .شد برگزار زنان جنبش فعال و دادگستري وكيل ستوده، نسرين پرونده به رسيدگي جلسه دومين آذرماه 7 امروز

 دادگاه 26 ي شعبه در آذر 29 امروز، صبح بشر، حقوق فعال خانجاني، نويد دادگاه: شد برگزار خانجاني نويد دادگاه •
 .شد برگزار پيرعباسي، قاضي رياست به تهران، انقالب

ابوالفضل عابديني نصر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر  :خوزستاني نگار روزنامه عابديني، ابوالفضل مجدد محاكمه •
ضار و جهت محاكمه مجدد در خصوص عضويت در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به شعبه سوم بازپرسي اح

 .مورد بازپرسي قرار گرفت

 نشريه مديرمسئول ميثمي، اهللا لطف محاكمه جلسه: ايران انداز چشم نشريه مديرمسئول ميثمي، اهللا لطف محاكمه •
 .شناخت مجرم را او مطبوعات، منصفه هيئت و شود برگزار ايران، انداز چشم

 گروه رهبر ريگي عبدالمالك اتهامات به يدگيرس جلسه: شد برگزار ريگي عبدالمالك اتهامات به رسيدگي دادگاه •
 .شد برگزار توحيدي قاضي رياست به تهران اسالمي انقالب دادگاههاي شعب از يكي در جنداهللا
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 زنان حقوق فعال و نگار روزنامه يعقوب، بني ژيال دادگاه:  شد برگزار يعقوب بني ژيال اتهامات به رسيدگي دادگاه •
 قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه 26 شعبه در اسالمي جمهوري نظام عليه تبليغ هامات به ماه خرداد نهم ديروز،

 .شد برگزار پيرعباسي
 برگزار پيرعباسي قضاوت به انقالب دادگاه 26 شعبه در كالنكي، سعيد دادگاه جلسه: شد برگزار كالنكي سعيد دادگاه •

 .شد
 شعبه در امروز صبح بشر، حقوق گزارشگران كميته عضو درزيگو كوهيار دادگاه: شد برگزار گودرزي كوهيار دادگاه •

 .شد برگزار پيرعباسي قاضي رياست به انقالب دادگاه 26
 قاضي رياست به انقالب دادگاه 28 شعبه توسط حائري حميد: تبعيد و حبس سال پانزده به حائري حميد محكوميت •

 .شد محكوم كرج شهر رجايي زندان به تبعيد و تعزيري حبس سال 15 تحمل به مقيسه
 با توام قطعي حبس سال 10 به مددزاده فرزاد و شبنم: مددزاده فرزاد و شبنم براي تبعيد و قطعي حبس سال ده •

 .شدند محكوم تبعيد
جلسه بازپرسي و اخذ آخرين دفاع از نويد خانجاني، : برگزاري جلسه بازپرسي و اخذ آخرين دفاع از نويد خانجاني •

 .عبه سوم بازپرسي دادسراي مستقر در زندان اوين برگزار شدفعال دانشجويي در ش
 .وكيل فياض زاهد اتهامات از برگزاري دادگاه موكل خود در روز گذشته خبر داد: دادگاه فياض زاهد برگزار شد •

 76 شعبه در اعتماد روزنامه مسئول مدير حضرتي، الياس اتهام به رسيدگي جلسه: شد برگزار حضرتي الياس دادگاه •
 .شد برگزار مطبوعات منصفه هيات حضور با و مديرخراساني قاضي رياست به تهران استان كيفري دادگاه

 دادگاه 1059 شعبه در موكلش دادگاه برگزاري از زاد نوري محمد مدافع  وكيل: شد تشكيل زاد نوري محمد دادگاه •
 .داد خبر جمعه ائمه سياستگذاري شوراي شكايت با تهران عمومي

 اعدام، به محكوم سياسي زنداني همسر صارمي، مهين خانم: شد برگزار صارمي مهين اتهامات به رسيدگي ي جلسه •
 مورد صلواتي قاضي توسط و شد فراخوانده انقالب دادگاه 15 شعبه به ماه شهريور 2 شنبه سه روز صارمي، علي

 .گرفت قرار محاكمه

) يكشنبه( گذشته روز نگار، روزنامه يعقوب، بني ژيال: شد همحاكم اخير يكسال در بار سومين براي يعقوب بني ژيال •
  .شد محاكمه دادگاه در گذشته يكسال در بار سومين براي

 آخرين اخذ با و برگزار نظرآهاري شيوا اتهامات به رسيدگي جلسه آخرين: نظرآهاري شيوا به محاربه اتهام تفهيم •
 .شد اعالم دادرسي ختم دفاع،

 در اسدي ميالد و هدايت بهاره اتهامات به رسيدگي دادگاه: اسدي ميالد و هدايت بهاره براي جديد دادگاهي برگزاري •
 .شد اعالم دادرسي ختم متهمان، از دفاع آخرين اخذ با و برگزار جزايي عمومي دادگاه 1053 شعبه

 شدگان بازداشت از يكي كار، نقره صالح به رسيدگي جلسه: شد برگزار كار نقره صالح اتهامات به رسيدگي ي جلسه •
 .شد برگزار تهران اسالمي انقالب دادگاه در انتخابات از پس حوادث

 مهندس دادگاه جلسه سومين شهريورماه، 16 شنبه سه روز صبح: شد برگزار طبرزدي اهللا حشمت دادگاه جلسه •
 عباس، پير قاضي رياست، به انقالب دادگاه 26 شعبه در ايران، دموكراتيك جبهه كل دبير طبرزدي، اهللا حشمت

 .شد برگزار
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اولين جلسه دادگاه محمد يوسف رشيدي، از فعاالن دانشجويي : برگزاري اولين جلسه دادگاه محمد يوسف رشيدي •
 .دادگاه انقالب تهران به قضاوت پيرعباسي برگزار شده است 26اسفند ماه در شعبه  24طيف چپ روز دوشنبه 

دادگاه انقالب  26فروردين ماه در شعبه  15دادگاه مهديه گلرو روز يكشنبه  :تفهيم اتهامات سنگين براي مهديه گلرو •
 .به قضاوت قاضي پيرعباسي برگزار شد

دادگاه  1059دومين جلسه دادگاه عيسي سحرخيز در شعبه : برگزاري دومين جلسه دادگاه عيسي سحرخيز  •
 كاركنان دولت تشكيل شد

آذر در بازداشت به سر  29د نوري زاد نويسنده و كارگرداني كه از تاريخ محم: دادگاه نوري زاد امروز برگزار مي شود •
 .فرودين ماه، به دادگاه مي رود 16مي برد صبح امروز، دوشنبه 

پرونده قضايي روحاني عضو جبهه مشاركت پس از يكصد روز حبس از دادسرا به : پرونده احمد قابل به دادگاه رفت •
 .جاع شده استشعبه پنجم دادگاه انقالب مشهد ار

يك مقام آگاه در : دستگيري و پرونده سازي براي مردم فوالدشهر به بهانه شركت در مراسم چهارشنبه سوري •
اين فرد كه . پرونده براي شركت كنندگان در مراسم چهارشنبه سوري خبرداد 82دادگستري زرين شهر از تشكيل 

در  نفر از شركت كنندگان در مراسم چهارشنبه سوري  82:خواست نامش فاش نشود، با بيان اين مطلب اظهارداشت
 .نفر كماكان در بازداشت به سر مي برند 12د نفر آزاد و شهر فوالدشهر دستگير شده اند كه از اين تعداد هفتا

علي مليحي، :  دادگاه انقالب 28ارجاع پرونده يك عضو شوراي سياستگذاري سازمان دانش آموختگان ايران به شعبه  •
راي سياستگذاري سازمان دانش آموختگان ايران كه پيش از اين با صدور كيفرخواست به دادگاه انقالب عضو شو

 .دادگاه انقالب اسالمي تهران به رياست قاضي مقيسه ارجاع شده است 28ارسال شده بود، جهت رسيدگي به شعبه 
 دانش سازمان مركزي شوراي عضو زيدآبادي، اسدي حسن محاكمه جلسه: شد برگزار زيدآبادي اسدي حسن دادگاه •

 .شد برگزار مردادماه، دوازدهم شنبه سه امروز صبح) وحدت تحكيم ادوار( ايران آموختگان
 روز زندانيان ازحقوق دفاع انجمن رئيس نايب مظفر محمدجواد محاكمه جلسه: شد برگزار مظفر محمدجواد دادگاه •

 .شد برگزار ماه، مرداد شانزدهم گذشته
 31 شعبه در خندان رضا اتهامات به رسيدگي جلسه: شد برگزار خندان رضا اتهامات به رسيدگي جلسه آخرين •

 .شد برگزار شهرري انقالب دادگاه
 جلسه آخرين مردادماه، سوم و بيست شنبه روز صبح: شد برگزار خاني جليل مهدي اتهامات به رسيدگي ي جلسه •

 .شد برگزار زنجاني مستقل نگار روزنامه و نويسنده خاني، جليل مهدي اتهامات به رسيدگي ي
 نگار روزنامه روز، انجم علي ي پرونده: گيالن در ادوار سازمان عضو و نگار روزنامه روز انجم علي به جديد اتهامات تفهيم •

 بازپرسي به استان اين انقالب دادگاه قاضي سوي از پرونده نقص دليل به گيالن، در تحكيم ادوار سازمان عضو و
 طريق از "اسالمي جمهوري عالي مقامات به توهين " جديد اتهام تا شد داده ارجاع دادگاه، اين اول ي شعبه

 .شود تفهيم وي به اش شخصي كامپيوتر روي بر كاريكاتور نگهداري
 زنداني ايران در كه بشر حقوق فعاالن از يكي آهاري، نظر شيوا مادر: است شده متهم محاربه به نظرآهاري شيوا •

 .داد خبر "محاربه" به دخترش شدن متهم از است،
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 روز بشر، حقوق فعال پور، حسن الله: اوين زندان در مستقر دادسراي سوي از پور حسن الله به جديد اتهامات تفهيم •
 تهران، انقالب دادگاه بازپرسي 3 ي شعبه به دفاعيات آخرين اخذ جهت ماه، مرداد هفتم و بيست مورخ چهارشنبه

 .شد احضار اوين انزند در مستقر
 در مرداد26 شنبه سه گذشته روز باقي عمادالدين محاكمه جلسه آخرين: شد برگزار باقي عمادالدين دادگاه آخرين •

 .شد برگزار پيرعباسي قاضي رياست به انقالب دادگاه 26 شعبه
ي، فعال حقوق جلسه ي رسيدگي به اتهامات مهدي خداي: جلسه ي رسيدگي به اتهامات مهدي خدايي برگزار شد •

 .دادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسه برگزار شد 28بشر صبح امروز يكشنبه در شعبه 

جلسه ي رسيدگي به اتهامات ارژنگ داودي صبح امروز يكشنبه سي و يكم تيرماه، : دادگاه ارژنگ داودي برگزار شد •
 .دادگاه انقالب توسط قاضي صلواتي برگزار شد 15در شعبه 

 شوراي عضو و نگار روزنامه كاظميان، مرتضي دادگاه مهرماه، پنجم دوشنبه، امروز: شد برگزار كاظميان مرتضي دادگاه •
 .شد برگزار مطبوعات، آزادي از دفاع انجمن مركزي

 .شد برگزار شنبه يك روز صبح صلواتي قاضي رياست به بهاور، عماد مهندس دادگاه: شد محاكمه بهاور عماد •
 فعال و دادگستري وكيل زاده، سيف محمد پرونده: بشر حقوق مدافعان كانون تشكيل هامات به زاده سيف محاكمه •

 .است شده ارجاع تهران انقالب دادگاه 15 شعبه به بشر، حقوق
 ساكن بهايي شهروندان از تن دو يزداني، بهمن و زاده نبيل نورا: يزداني بهمن و زاده نبيل نورا از دفاعيات آخرين اخذ •

 .شدند احضار شهر اين انقالب دادسراي به دفاعيات آخرين اخذ جهت مشهد،
 اسالمي ايران آموختگان دانش سازمان مركزي شوراي عضو جمالي علي: شد برگزار جمالي علي دادگاه جلسه اولين •

 به انقالب دادگاه 28 شعبه به اوين زندان از دادگاه جلسه اولين برگزاري جهت امروز صبح) وحدت تحكيم ادوار(
 .شد داده انتقال مقيسه قاضي ستريا

 تاجيك عبدالرضا ،خواهر تاجيك پروين: نظام عليه تبليغ و ملي امنيت عليه اقدام جرم به تاجيك خواهر محاكمه •
 وي از دفاع آخرين و گرفت قرار موردبازجويي اوين دادسراي به خود احضار دومين پي در امروز زنداني نگار روزنامه

 .شد اخذ هپروند بازپرس توسط نيز
 فعال ايزدي، مصطفي به وارده اتهامات به رسيدگي جلسه: نگار روزنامه و نويسنده ايزدي، مصطفي دادگاه برگزاري •

 و شد برگزار دقيقه 20 مدت به تهران انقالب دادگاه 26 شعبه در پيرعباسي قاضي قضاوت با نگار، روزنامه سياسي،
 .رسيد پايان به

 .شد برگزار باستاني، مسعود همسر و نگار روزنامه امرآبادي، مهسا محاكمه جلسه: شد ربرگزا امرآبادي مهسا دادگاه •
دومين جلسه ) مهر ماه 28(صبح ديروز : كرد رد را ملي امنيت عليه اقدام اتهام دادگاه، جلسه دومين در قابل احمد •

ر آقاي قابل، وكيل ايشان صالح دادگاه انقالب مشهد با حضو 5دادگاه احمد قابل به رياست قاضي كاووسي در شعبه 
 .نيكبخت و خانواه آقاي قابل برگزار شد

ي دادگاه كاوه قاسمي كرمانشاهي،  نخستين جلسه: كرمانشاهي قاسمي كاوه دادگاه ي جلسه نخستين برگزاري •
 28ز رواي تغيير قوانين تبعيض آميز صبح روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و از اعضاي كمپين يك ميليون امضاء بر

 .ي اول دادگاه انقالب كرمانشاه برگزار شد در شعبه 1389مهر 
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 در محبوس سياسي زنداني بوكاني، شريفي رضا اتهامات به رسيدگي ي جلسه: بوكاني شريفي رضا دادگاه برگزاري •
  شد برگزار شهريار انقالب دادگاه در كرج، شهر رجايي زندان

 رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني صميمي كيوان: قالالبان دادگاه سوي از صميمي كيوان مجدد محاكمه •
  گرفت قرار محاكمه مورد جديد پرونده در مجددا كرج شهر

 به معروف نامه كه سياسي زنداني چهارده همه: نفر چهارده به موسوم نامه كننده امضا زندانيان مجدد محاكمه •
 محاكمه و فراخوانده دادگاه به بيانيه، نوشتن طريق از نظام عليه تبليغ اتهام به بودند، كرده امضا را نفر چهارده
  شود مي زنداني چهارده اين همه شامل محاكمه، اين شد خواهند

 دادگاه ي جلسه آخرين و دومين ماه، دي 21 ديروز صبح: كرمانشاهي قاسمي كاوه دادگاه ي جلسه دومين برگزاري •
 انقالب دادگاه اول ي شعبه در بشر حقوق فعال و نگار امهروزن كرمانشاهي، قاسمي كاوه اتهامات به رسيدگي
  شد برگزار مرادي قاضي رياست به كرمانشاه

 بازداشتي، اقتصاددان دانا، رئيس فريبرز همسر: داد خبر همسرش بازداشت دالاليل و اتهام تفهيم از دانا رئيس همسر •
 "ها يارانه كردن هدفمند طرح به نقد" ،"دولت ئيسر به توهين"چون اتهاماتي نموده وارد و همسرش اتهام تفهيم از
  داد خبر وي به "نويسندگان كانون در عضويت" و

جلسه رسيدگي به اتهامات نرگس محمدي، نايب رئيس : شد برگزار محمدي نرگس اتهامات به رسيدگي جلسه 
 .دادگاه انقالب امروز برگزار شد 26كانون مدافعان حقوق بشر در شعبه 

هاي مطلب احمديان و صالح مصطفايي كه  دو زنداني به نام: سقز زندان در محبوس زندانيان از تن دو ماتها تفهيم •
 .بازپرسي دادگاه اين شهر احضار و تفهيم اتهام شدند 2برند، به شعبه  هم اكنون در زندان مركزي شهر سقز بسر مي

گذراند، به بازپرسي  لي كه دوران حبس خود را ميابوالفضل قدياني در حا: قدياني ابوالفضل به جديد اتهامات تفهيم •
 .هاي توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام به او تفهيم شد احضار و مورد بازجويي مجدد قرار گرفت و اتهام

 تهديد و اعمال فشار

 پنج( امروز عصر امنيتي نيروي چهار: زنداني نگار روزنامه خسرواني، نازنين منزل به امنيتي ماموران دوباره يورش •
 از حكمي گونه هيچ ارائه بدون شده، بازداشت نگار روزنامه خسرواني، نازنين پدري خانه به دوباره مراجعه با) شنبه

 و خودداري باره اين در توضيحي هرگونه از آنها. كنند خانه مجدد تفتيش به اقدام تا كنند باز را در كه خواستند آنها
 .شكست خواهند را ها پنجره و درها بشوند، خانه وارد ارندنگذ كه صورتي در كه كردند تهديد

 با زنجاني بيات اهللا آيت مخالفت پي در: بيات اهللا آيت با ها شخصي لباس برخورد اطالعات؛ وزارت ماموران تهديد •
 از تن چند براي كه كردند رخدادهايي به تهديد را وي اطالعات وزارت ماموران اسالمي، جمهوري رهبر با مالقات
 .است پيوسته بوقوع ديگر منتقد مراجع

 و ايران دمكراتيك جبهه عضو درخشندي سعيد: امنيتي نيروهاي سوي از سياسي فعال درخشندي، سعيد تهديد •
 به تهديد است شده خوانده وي سياسي هاي فعاليت ادامه آنچه دليل به امنيتي نيروهاي سوي از همبستگي شوراي

 .شد بازداشت

 و اطالعاتي نيروهاي عاشورا، همچنين و آذر 16 آستانه در: سرخي عرب فاطمه منزل به منيتيا نيروهاي حمله •
 اند كرده آغاز را طلب اصالح جوانان با برخورد و بازداشت از جديدي دور امنيتي
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 وزارت مأموران: شدند تهديد رساني اطالع عدم به 88 عاشوراي جانباختگان از بيگي، كريم مصطفي خانواده •
 در تا دهند مي قرار تلفني تهديدات مورد را اخير حوادث هاي بازداشتي و جانباختگان بستگان و اقوام عات،اطال

 .كنند خودداري امر اين از و نموده سكوت زندانيان همچنين و جانباختگان وضعيت پيرامون رساني اطالع با رابطه

 خانواده از يكي منزل به پيش مدتي اطالعات زارتو مامورين: باخدا عابدي خانواده اعضاي از ديگر يكي بازجويي •
 تهديد مورد و بازجويي تحت طوالني مدت براي و دستگير را آنها فرزند و بردند يورش رشت در باخدا عابدي هاي
 .دادند قرار

دفتر ارتباطات مردمي مهندس محمد علي كريمي نماينده ي مردم : طلب مردم كرمان حمله به دفتر نماينده اصالح •
 .كرمان و راور و عضو فراكسيون خط امام مجلس مورد هجوم قرار گرفت

از روز گذشته، نيروهاي امنيتي در ماكو با : دارد قرار امنيتي فشارهاي و كنترل تحت ماكو در هولي علم شيرين خانه •
نترل خانه را استقرار در تپه اي مشرف به خانه شيرين علم هولي و همچنين كوچه اي كه خانه در آن واقع است، ك

 .در دست گرفته اند و هر چند ساعت يك بار به تفتيش خانه مي روند
صبح روز يكشنبه بيست و ششم اردي بهشت ماه، هشت مامور : امنيتي ماموران توسط جعفرپناهي خانواده تهديد •

را تهديد كردند كه  امنيتي كه دو تن از آنها زن بودند با حضور در منزل جعفرپناهي، خانواده اين كارگردان معروف
 .در صورت هر گونه مصاحبه واطالع رساني درباره وضعيت آقاي پناهي بازداشت خواهند شد

  آقاي  تلفن هاي منزل و تلفن همراه  تمامي: منزل از خارج با رهنورد زهرا و موسوي ميرحسين ارتباطات قطع •
ز نيز در ابتداي كوچه بن بستي كه منزل از صبح امرو. قطع شده است  از روز گذشته  موسوي و خانم رهنورد

 .و رهنورد در آن قرار دارد توسط ماشين پليس مسدود شده است ميرحسين
مهدي كروبي و  ◌ٴ ها بر خانواده از صبح امروز فشار: موسوي ميرحسين و كروبي مهدي ◌ٴ خانواده بر ها فشار تشديد •

 .آيد به عمل ميميرحسين موسوي تشديد شده و از خروج ايشان از منزل ممانعت 
بهمن و همزمان با برگزاري  25روز دوشنبه : امنيتي نيروهاي توسط نوري عبداهللا و خاتمي محمد منزل محاصره •

و همچنين ) رئيس جمهور سابق(تظاهرات مخافان دولت در پشتيباني از قيام هاي منطقه، منزل محمد خاتمي 
 .نيروهاي امنيتي به محاصره درآمده است، توسط )وزير كشور دولت اصالحات(منزل عبداهللا نوري 

جمعي از لباس شخصي ها كه گفته مي شود از حاميان دولت اند : كروبي مهدي منزل به ها شخصي لباس حملة •
 .بعدازظهر امروز سه شنبه، در برابر منزل مهدي كروبي تجمع كردند و شعارهايي بر ضد وي سر دادند

در پي علني شدن هويت واقعي يكي از كشته شدگان : بهمن 25 شدگان كشته از ژاله، صانع ◌ٴ خانواده بر فشار اعمال •
دانشجوي كرد رشته نمايش دانشگاه هنر تهران، كه رسانه هاي دولتي مدعي بسيجي بودن  "بهمن، صانع ژاله 25"

رمانشاه براي وي شده اند، خبرهاي رسيده به دانشجونيوز حكايت از فشار هاي گسترده به خانواده ژاله در شهر پاوه ك
 .قبول مصاحبه عليه جنبش مردم ايران دارد

از وضعيت ميرحسين موسوي و دكتر رهنورد، دو : رهنورد زهرا و موسوي ميرحسين وضعيت به نسبت اطالعي بي •
 .تن از رهبران مخالفان دولت، هيچ گونه اطالعي در دست نيست

شبانه ماموران امنيتي به منزل   در پي حمله: شد ريبست بيمارستان در امنيتي مأموران حمله پي در محمدي، نرگس •
تقي رحماني فعال ملي مذهبي و دستگيري وي، همسرش نرگس محمدي دچار حمله عصبي شد و به بيمارستان 

 .ايرانمهر تهران بستري شد
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عي از جم ماموران امنيتي مانع ديدار: كروبي مهدي با دانشجويان از جمعي ديدار از امنيتي نيروهاي جلوگيري •
 .دندمهدي كروبي ش دانشجويان و جوانان با 

در ادامه واكنش مقامات دولت جمهوري اسالمي به دعوت : كنيم مي برخورد شدت به مخالفان تحرك هرگونه با •
بهمن براي حمايت از قيام مردم مصر و  25ميرحسين موسوي و مهدي كروبي از مردم براي شركت در راهپيمايي 

به شدت "رمانده سپاه محمد رسول اهللا تهران بزرگ، مي گويد با هرگونه تحرك مخالفان تونس،حسين همداني، ف
 .خواهد شد "برخورد

از صبح امروز تمامي خطوط تلفن همراه : وي فرزندان و همسر كروبي؛ مهدي ثابت و همراه تلفن خطوط تمامي قطع •
 .و ثابت مهدي كروبي؛ همسر و فرزندان ايشان قطع گرديده است

 ايران در دولت مخالفان رهبران از يكي كروبي، مهدي: شريف دانشگاه در كروبي مهدي به ها شخصي لباس حمله •
 رئيس خاتمي، محمد اول معاون عارف، رضا محمد پدر ختم مراسم در حاليكه در تيرماه، هشتم امروز ظهر از بعد

 .گرفت قرار شخصي لباس اي عده لهحم مورد بود، شده حاضر شريف صنعتي دانشگاه مسجد در ايران سابق جمهور
 فعال 8 دادگاه تير 15 شنبه سه روز: بابل انقالب دادگاه در انتخابات از پس حوادث بازداشتي متهمين افشاگري •

 و سياسي فعالين و شد برگزار بودند شده دستگير 88 بهمن 22 از پس از پس حوادث در كه مازندران استان سياسي
 شده مطرح كيفرخواست و پرداختند بازجوئي دوران اسفناك و نامناسب شرايط افشاي به بابل شهرستان دانشجوئي

 .دانستند حقوقي وجاهت فاقد را دادستان توسط
 امنيتي هاي نهاد سوي از چپ، طيف دانشجويان از باقري، بهزاد ي خانواده: باقري بهزاد ي خانواده بر فشارها افزايش •

 .دارند قرار شديد فشار تحت
 ناشناس گروهي سوي از مذهبي، -ملي فعالين از همتي، رحيم: ناشناس گروهي سوي از همتي رحيم تلفني تهديد  •

 .شد بازداشت به تهديد كردند، معرفي قضايي مراجع سوي از را خود كه
 سالگرد به هفته سه از كمتر كه حالي در: خرداد 22 غيرقانوني تجمعات با برخورد مورد در تهران پليس هشدار •

 روز بزرگ تهران انتظامي فرمانده است، مانده جمهوري رياست انتخابات ي دوره دهمين به مردمي اضاتاعتر
 .كند مي برخورد خرداد 22 در "غيرقانوني" تجمع با پليس كه داد اخطار شنبه سه

 مياسال ارشاد و فرهنگ وزارت: كيارستمي عباس ي ساخته جديدترين ،"اصل برابر كپي" فيلم نمايش ممنوعيت •
 غيراسالمي پوشش دليل به "اصل برابر كُپي" نام به كيارستمي عباس ايراني سينماگر فيلم آخرين كه كرد اعالم

 .رفت نخواهد پرده روي به ايران در بينوش ژوليت آن اصلي هنرپيشة
 شخصي لباس امنيتي نيروهاي همچنان سو اين به فطر عيد از: شود مي تر تنگ موسوي و كروبي خانگي حصر حلقه •

 مي جلوگيري آنان منزل به مراجعان و ميهمانان ورود از كروبي مهدي و موسوي ميرحسين منزل مقابل حضوردر با
 .كنند

 دفتر به امنيتي نيروهاي هجوم با: دفتر وسايل،تفتيش توقيف/ موسوي ميرحسين دفتر در امنيتي نيروهاي •
 .شد جديدي مرحله وارد وي عليه ها محدوديت و فشارها موسوي، ميرحسين

 لباس افراد از تعدادي شهريورماه، شانزدهم  چهارشنبه روز: ساري اهل شهروند يك وسايل ضبط و غيرقانوني ورود •
 به ساري شهرستان شهروندان از حافظي نغمه منزل به ورود با اند كرده معرفي اطالعات ماموران را خود كه شخصي

 اداره به را خود شنبه پنج بعد روز صبح كه اند داشته هاراظ و پرداخته همسرش و وي شخصي لوازم آوري جمع
 .كنند معرفي اطالعات
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 روز چند تهران دانشگاه استاد و نويسنده رهنورد، زهرا: رهنورد زهرا از خياباني بازجويي و ها شخصي لباس تهاجم •
 لباس بازجويي و هجوم مورد اش زندگي محل از سوتر آن متر چند تنها و اش مسكوني منزل از خروج از پس پيش،

 .گرفت قرار ها شخصي

 و دستغيب اهللا آيت دفتر به حرمتي بي از پس: شده دهي سازمان گروهي توسط دستغيب اهللا آيت خانه به حمله •
 هتك مورد را تقليد مرجع اين بيت افراد اين بار اين شده، دهي سازمان گروهي توسط دفتر تابلوي به رنگ پاشيدن
 .دادند قرار حرمت

 كوكتل پرتاب با بسيج و شخصي لباس نيروهاي پيش دقايقي: مولوتف كوكتل پرتاب با كروبي مهدي منزل به ملهح •
 .كردند حمله كروبي مهدي منزل به مولوتف

 شب ي حمله حين در شود مي گفته: كردند تعرض زن يك جان به كروبي منزل به حمله پي در خودسر نيروهاي •
 .است شده تعرض زن يك جان به كروبي، مهدي لمنز به خودسر نيروهاي ي گذشته

 25 راهپيمايي در كه چگيني محرم مزار به متوالي هفته دو طي: ناشناس افراد توسط چگيني محرم مزار به حمله •
 بهشت مسوالن طريق از آنان هاي پيگيري حال عين در اما است شده حمله بود، گرفته قرار گلوله هدف مورد خرداد

 .است دادهن اي نتيجه زهرا

 سياسي و امنيتي معاون: است شده تشكيل اي پرونده تهران دادسراي در سبز جنبش سران جرايم به رسيدگي براي •
  شده تشكيل اي پرونده تهران دادسراي در سبز جنبش سران جرائم به رسيدگي براي: گفت كشور كل دادستان

 .است

 كروبي مهدي منزل ماه، شهريور يازدهم شنبه پنج روز،ام بامداد: كروبي مهدي منزل به بسيج نيروهاي ي حمله •
 .گرفت قرار بسيجي نيروهاي ي حمله مورد

 نيروهاي ي حمله ي ادامه پي در: بيمارستان به وي محافظان سرتيم انتقال و كروبي مهدي منزل به حمله ي ادامه •
 .شد منتقل بيمارستان به وي محافظان سرتيم ياري آقاي كروبي، مهدي منزل به شخصي لباس و بسيج مسلح

خانواده شهيدان باكري و همت هنگامي كه قصد : كروبي مهدي منزل مقابل باكري و همت شهيدان خانواده به حمله •
مالقات با مهدي كروبي را داشتند با اسپري گاز اشك آور مورد حمله نيروهاي لباس شخصي قرار گرفتند و در 

 .شد جريان اين حمله پسر شهيد باكري بازداشت
 موسوي ميرحسين براي امنيتي ي ها محدوديت دايره: موسوي ميرحسين پيرامون امنيتي هاي محدوديت تشديد •

 از برخوردها اين. است يافته افزايش شدت به مراجع و كروبي مهدي منزل به حمله با زمان هم و اخير هاي هفته در
 آن از پس و خورد كليد  قبل از تر جدي صورت به وي با نگاران روزنامه از جمعي ديدار روز در و پيش هفته چهار

 .يافت ادامه داشتند، را موسوي با مالقات قصد كه مختلف هاي شخصيت و اقشار با برخورد در

افرادي ناشناس طي روزهاي گذشته بر روي ديوار منزل : شعارنويسي شبانه بر ديوار منزل پدري ابوالفضل عابديني •
  .زنامه نگار و فعال حقوق بشر دربند اقدام به شعار نويسي كرده اندپدري ابوالفضل عابديني، رو

 در حضور با امنيتي نيروهاي از  نفر شش: غذا اعتصاب برابر در اي رسانه سكوت براي نژاد نوراني مادر از تعهد گرفتن •
 .كردند بازداشت تهديد را او تعهد، گرفتن ضمن ژاد ن نوراني حسين مادر منزل

 صادق آقاي خانواده مسافرت از امنيتي نيروهاي ايالم در: ايالم در تحكيم ادوار سازمان عضو يك انوادهخ اذيت و آزار •
 .اند كرده جلوگيري فرزندشان با ديدار براي تركيه به – تحكيم ادوار سازمان ايالم شعبه سابق عضو – اسكندري
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 نتيجه به معترض نامزدان از يكي كروبي يمهد منزل هاي تلفن ديروز ظهر از: كروبي مهدي منزل هاي تلفن قطع •
 .گرديد قطع كامل طور به انتخابات

 مورد مسئول مقام يك سوي از سينما خانه از دفاع بيانيه امضاكنندگان: سينما خانه از دفاع بيانيه امضاكنندگان تهديد •
 .شدند واقع تهديد

 احمد دكتر اعتراضي هاي نامه انتشار پي رد: اطالعات وزارت سوي از جوادي سيد حاج صدر دكتر خانواده تهديد •
 به را وي خانواده آشكارا اطالعات وزارت ماموران نژاد، احمدي دولت عملكرد خصوص در جوادي سيد حاج صدر

 .كردند تهديد شديد رواني و جسمي آزار و بازداشت

اي از ماموران  عده: يشخص لباس ماموران توسط اسالمي انقالب مجاهدين سازمان دفتر وسايل توقيف و تفتيش •
هاي  لباس شخصي، بعدازظهر روز گذشته با حمله به دفتر سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران، تمامي كيس

 .كامپيوتر، اسناد و مدارك موجود در دفتر را با خود بردند

ويا صمدي عروس مهرماه به منزل ز 28نيروهاي امنيتي چهارشنبه : اسانلو عروس منزل به امنيتي نيروهاي يورش •
 .زنداني سياسي منصور اسانلو يورش بردند

 رياست انتخابات نتايج به معترض نامزد كروبي مهدي: گرفت قرار دولت هواداران هجوم مورد قم در كروبي مهدي •
 .قرارگرفت تندرو گروههاي هجوم مورد قم در خرداد 23 يكشنبه امروز جمهوري

مادر اشكان سهرابي كه به اتفاق همسرش بر مزار فرزند : اطالعاتاحضار پدر اشكان سهرابي از سوي وزارت  •
 .شهيدشان حضور يافت از عدم برگزاري مراسم براي پسرش و احضار پدر اشكان به وزارت اطالعات مي گويد

 زهرا بهشت در را وي شنبه پنج روز كه كروبي مهدي محافظان از يكي: كروبي محافظان از يكي شديد شتم و ضرب •
 مكان به و بازداشت نظامي-امنيتي نيروهاي توسط مراسم پايان از پس كرد، مي همراهي خميني اهللا آيت مرقد و

 .شد برده نامعلومي
 محسوس حضور بزرگ، تهران فرمانده جانشين: است امنيت ايجاد براي شهر سطح در ماموران حضور شدن پررنگ •

 مستقر صبح 9 ساعت از نيروها: گفت و خواند آن برقراري و امنيت احساس ايجاد براي تنها را شهر سطح در ماموران
 .گردند مي باز پايگاه به و اند شده

 نوزدهم چهارشنبه، امروز صبح از: انتخابات سالگرد ي آستانه در تهران بر امنيتي العاده فوق فضاي شدن حاكم •
 .اند شده مستقر تهران مختلف نقاط در انبوه صورت به انتظامي نيروي ويژه هاي يگان خردادماه

 واصفي، صبا منزل در حضور با امنيتي نيروهاي: وي از مطلق خبري بي و واصفي صبا منزل به امنيتي نيروهاي يورش •
. نشدند بازداشتش به موفق منزل، در او نداشتن حضور دليل به اما كردند اقدام وي بازداشت براي بشر حقوق فعال
 .نيست دست در واصفي وضعيت از ريخب هيچ لحظه اين تا كه است درحالي اين

 ناشناس افراد سوي از هاشمي فائزه دفتر به مشكوكي حمله گذشته شب: هاشمي فائزه دفتر به مشكوك ي حمله •
 .است گرفته صورت

: است بوده همراه قم به اي خامنه اهللا آيت محرمانه سفر با صانعي و منتظري اهللا آيت بيت به ها شخصي لباس حمله •
 هجوم مورد خرداد 23 يكشنبه ظهر بعداز دو ساعت از منتظري سعيد منزل و منتظري العظمي اهللا آيت دفتر و بيت

 .است گرفته قرار ها شخصي لباس
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 اعتراضات سالگرد اولين در: تهران دانشگاه تجمع در خشونت/ كشور شهرهاي از بسياري در ميليتاريستي فضاي •
 در معترضان تر بيش هرچه سركوب جهت ميليتاريستي فضايي ايجاد هب امنيتي دستگاه انتخابات، نتايج به مردمي
 .است داده قرار شتم و ضرب مورد را تهران دانشگاه در معترض دانشجويان و آورده روي كشور شهرهاي از بسياري

در هنگام تدفين پيكر بانو : حمله لباس شخصي ها به شركت كنندگان در مراسم همسر آيت هللا منتظري •
 .تعدادي از لباس شخصي ها به جوانان حمله كردند سر آيت اهللا منتظري رباني،هم

مراسم تدفين همسر : تالش براي شناسايي شركت كنندگان مراسم همسرآيت اهللا منتظري از سوي ماموران امنيتي •
براي شناسايي افراد شركت كننده و   آيت اهللا منتظري امروز صبح توسط نيروهاي امنيتي تبديل به محلي

نيروهاي امنيتي از اوايل صبح امروز در نزديك منزل آيت اهللا منتظري . در آينده شدرخوردهاي احتمالي با آنها ب
 .در اين مراسم فيلمبرداري مي كردند حضور داشتند و با در دست داشتن دوربين از افراد شركت كننده 

ي خودسر با همكاري و هماهنگي نيروهاي نيمه شب گذشته، نيروها: كروبي مهدي خانه به صوتي نارنجك سه پرتاب •
 .اند جانبه به منزل مهدي كروبي حمله كرده امنيتي و وزارت اطالعات، به شكل همه

رئيس فراكسيون روحانيت مجلس شوراي اسالمي با بيان اين : روحانيت ويژه  دادگاه كار دستور در كروبي لباس خلع •
خلع لباس كروبي در دستور كار دادگاه ويژه : نيت نيست،گفتمطلب كه كروبي شايسته ملبس بودن به لباس روحا

 .روحانيت است

باقر فرهادي، قائم مقام ستاد مهندس ميرحسين موسوي در : شيراز در طلب اصالح سياسي فعال يك شتم و ضرب •
 .شيراز، مورد ضرب و شتم مايموران نيروي انتظامي قرار گرفته است

در حالي كه تنها دو هفته تا انتخابات هيات رئيسه خبرگان : رفسنجاني يهاشم خانواده به ها شخصي لباس حمله •
اهللا هاشمي  باقي مانده است، تعرض به رئيس مجلس خبرگان رهبري توسط عناصر خودسر، حتي به خانواده آيت

 .رفسنجاني در حرم عبدالعظيم و در مراسم ترحيم هم كشيده شد

به  پس از يورش دو روز قبل نيروهاي امنيني: امنيتي نيروهاي يسو از همسرش و كروبي مهدي كامل خانگي حصر •
ن است كه منزل مهدي كروبي و حبس ايشان و فاطمه كروبي در اتاق هاي جداگانه، آخرين شنيده ها حاكي از آ

 .ماموران امنيتي با مستقر شدن در داخل ساختمان، كوچه را تخليه نموده اند

مسئوالن قضايي براي مادر حسين رونقي ملكي، زنداني سياسي : ملكي يرونق حسين مادر براي جلب حكم صدور •
 .اند حكم جلب صادر كرده"مطلع "محبوس در زندان اوين، به عنوان 

تنها سه روز پس از فحاشي ناموسي به فائزه هاشمي، دختر : رفسنجاني هاشمي اكبر برادرزادهي شديد وشتم ضرب •
هاي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، برادرزادهي وي نيز كه بر  نوه اكبر هاشمي رفسنجاني و حمله باشوكر به

سر مزار مادر خود در حرم عبدالعظيم حضور يافته بود، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و راهي بيمارستان 
 .گرديد

 ششم(خبرها حاكي از آن است كه از شامگاه جمعه : شدند منتقل نامعلوم محل به همسرش و كروبي مهدي •
مقامات امنيتي جمهوري اسالمي، مهدي كروبي و همسرش را از منزلشان خارج كرده و به محل نامعلومي ) اسفندماه

 .انتقال داده اند و از سرنوشت آنها نيز خبري در دست نمي باشد

ني بر بدنبال انتشار اخبار ضد و نقيض مب: داد خبر نامعلوم محلي به مادرش و پدر انتقال از كروبي مهدي فرزند •
انتقال مهدي كروبي و فاطمه كروبي، يكي از فرزندانشان از انتقال قطعي پدر و مادرش توسط نيروهاي امنيتي به 

 .مكاني نامعلوم خبر داد
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پور و تعداد  پس از بازداشت فخرالسادات محتشمي: پور محتشمي فخرالسادات منزل به امنيتي نيروهاي مجدد هجوم •
اسفند، نيروهاي  11يان سياسي و زنان فعال در غروب دهم اسفند، شامگاه چهارشنبه هاي زندان ديگري از خانواده

زاده، به تفتيش آن پرداخته و مجددا بخشي از وسايل را با خود  پور و تاج امنيتي با هجوم به خانه خالي محتشمي
 .اند برده

اي از سوي نيروي  ر سال، طي اطالعيههمزمان با شب چهارشنبه آخ: شوند مي پلمپ بودن باز صورت در قم هاي مغازه •
 .داران مناطق مركزي و پر تردد شهر خواسته شده تا محل كسب خود را تعطيل كند انتظامي استان قم از مغازه

ها حاكي از آن است كه جمع كثيري از  خبر: سال پاياني هفته دو در دادستاني به سياسي فعاالن گسترده احضار •
 .اند خر سال به دادستاني دادگاه انقالب بويژه شعبه مستقر در زندان اوين احضار شدهفعاالن سياسي در دو هفته آ

اسفند  25در آستانه سال جديد، روز چهارشنبه : مشهد در منتظري اهللا آيت نماينده منزل به امنيتي ماموران يورش •
ايندهي آيت اهللا منتظري نم(ماموران امنيتي و دادگاه ويژهي روحانيت مشهد منزل حجت االسالم مهدي حسيني 

 .اند شناس را بدون دادن رسيد با خود برده را بازرسي كرده و كليهي آثار اين روحاني سر) در مشهد

 مطبوعات

 را »عدالت صداي« نشريه تهران استان كيفري دادگاه 76 شعبه: حبس به »عدالت صداي« مسئول مدير محكوميت •
 .كرد محكوم تعزيري حبس به

 رساني اطالع و مطبوعاتي معاون: خبرداد ها رسانه بر عمومي نظارت اعمال پايگاه اندازي راه از ارشاد تيمطبوعا معاون •
 عمومي نظارت اعمال" براي مكانيسمي تنظيم و خبري -تحليلي پايگاهي اندازي راه از اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت

 .داد خبر "ها رسانه بر
 "امروز تهران" مسئول مدير مطبوعات، منصفه هيأت: شناخت مجرم  را "امروز انتهر"  مسئول  مدير مطبوعات، دادگاه •

 اكثريت با و داد تشخيص مجرم آرا اكثريت با عمومي اذهان تشويش قصد به واقع خالف مطالب نشر اتهام مورد در را
 .دانست مجازات در تخفيف مستحق آرا

 منصفه هيات نظر خالف بر مديرخراساني سيامك قاضي: دش محكوم حبس ماه هفت به ايرنا سابق مديرعامل بهداد، •
 .دانست مجرم را او بود، كرده اعالم بيگناه را ايرنا سابق مديرعامل كه مطبوعات

 درباره را خود نظر مطبوعات دادگاه منصفه هيات: شدند شناخته مجرم " نو انديشه " و " آفرينش" مسئول مديران •
 .كرد اعالم " نو انديشه" و " آفرينش" هاي نشريه مسئول مديران پرونده

 را »گل« ورزشي روزنامه تهران، استان كيفري دادگاه 76 شعبه:  شد محكوم تعطيلي ماه 3 به "گل" ورزشي روزنامه •
 .كرد محكوم حبس از بدل تعطيلي ماه3 به

 شده توقيف زنامهرو مديرمسئول: شد توقيف بود، نشده مرتكب هنوز كه هايي جرم دليل به ملي اعتماد روزنامه •
 .بود تخلف از پيشگيري ملي اعتماد روزنامه توقيف دليل: گفت ملي اعتماد

 ي شعبه در امروز صبح فردا ي انديشه ي نشريه اتهامات به رسيدگي دادگاه:  شد برگزار "فردا  انديشه"  نشريه دادگاه •
 .شد برگزار صارمي قاضي رياست به تهران استان كيفري دادگاه 76

 سال ماه مرداد 25 مورخ جلسه در مطبوعات بر نظارت هيأت دبير: شدند مجوز لغو نشريه دو و توقيف نامهروز يك •
 .كرد مجوز لغو را "پرستو" و "سپيدار" نشريه دو و توقيف را آسيا روزنامه جاري
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 سوي از كه "ايران" مديرمسئول: شالالق ضربه 10 و تعزيري حبس ماه 6 به ايران روزنامه مسئول مدير محكوميت •
 مصاحبه در است شده محكوم اكاذيب نشر بابت شالق ضربه 10 و افتراء بابت تعزيري حبس ماه 6 تحمل به دادگاه

  .كرد نخواهم اعتراض حكم اين به: گفت مهر با

 3 گذراندن از پس كه شرق روزنامه سردبير غالمي، احمد: امنيتي نهادهاي فشار تحت شرق روزنامه سردبير استعفاي •
 سمت از استعفا به تصميم امنيتي نهادهاي فشار تحت شد، آزاد زندان از گذشته هفته چهارشنبه بازداشت، فتهه

  است گرفته خود

 نمايه" نشريه ،"يزد آفتاب" روزنامه به: گرفتند تذكر "فردوسي" و "تهران نمايه" نشريه ،"يزد آفتاب" روزنامه •
  .شد داده تذكر مطبوعات بر نظارت هيأت سوي از"فردوسي" ،نشريه"تهران

 ي نشريه مسوول مدير مطبوعات منصفه هيات: دانست مجرم را "امروز نسل" مسوول مدير مطبوعات منصفه هيات •
  .دانست مجرم آرا اكثريت با زنان، تصاوير از ابزاري استفاده اتهام رابه "امروز نسل"

 . شد توقيف كتبي تذكر چند يافتدر پي در "چلچراغ" نامه هفته: شد توقيف "چلچراغ" نامه هفته •

 -آذرماه هفتم- شنبه يك تهران استان كيفري دادگاه 76 ي شعبه: شود مي رسيدگي "فرارو" و "تابناك" هاي پرونده •
 .كند مي رسيدگي را "فرارو" و "تابناك" هاي پرونده

 سايت مسئول مدير طبوعات،م منصفه هيئت اكثريت راي با: شدند محكوم مطبوعات دادگاه در "فرارو" و " تابناك" •
 .شد شناخته مجرم فرهنگي، ميراث سازمان مديران شكايت با " تابناك" رساني اطالع و خبري

 شناخته مجرم مطبوعات، منصفه هيئت رأي با خراسان روزنامه مديرمسئول: شد شناخته مجرم " خراسان" روزنامه •
 .شد

 و نويس نگار،وبالگ روزنامه قادري، سيامك: شد محكوم قدين جريمه پرداخت و زندان سال چهار به ايرنا خبرنگار •
 .شد محكوم نقدي جريمه پرداخت و زندان سال چهار به ايرنا، سابق خبرنگار

 ◌ٴ نشريه مديرمسئول تهران، استان كيفري دادگاه 76 شعبه: نقدي جزاي پرداخت به "ليان" ◌ٴ نشريه محكوميت •
 .كرد محكوم حبس از بدل نقدي جزاي ريال ميليون 5 به را "ليان"

 رفع طلب اصالح روزنامه اين اعتماد روزنامه پرونده قاضي حكم با: اعتماد توقيف رفع حكم اجراي عدم براي فشار •
 .است جريان در قاضي حكم اجراي از ممانعت منظور به تالشهايي موثق منابع گزارش اساس بر اما شده توقيف

 جمهوري روزنامه و همشهري روزنامه به مطبوعات بر نظارت هيات سهجل در: كردند دريافت كتبي تذكر روزنامه سه •
 .شد داده تذكر خراسان روزنامه و

 كاركنان دادسراي به اعتماد روزنامه پرونده ارسال از تهران دادستان: شد ارجاع دادسرا به اعتماد روزنامه پرونده •
 .داد خبر پرونده اين به قضايي رسيدگي آغاز و دولت

 مطبوعات دادگاه منصفه هيات سوي از آرا اتفاق به خبر روزنامه مسوول مدير:  شد شناخته مجرم "رخب" روزنامه •
 .شد شناخته مجرم

 استان تازه سخن محلي نامه هفته: كرمان استان طلب اصالح نشريه ترين اصلي "تازه سخن"دفتر پلمپ و توقيف •
 دادستان سوي از تحريريه دفتر پلمپ و توقيف حكم با جديد سال در خود شماره اولين انتشار از پس كرمان

 .شد روبرو سيرجان
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 ، واقع خالف مطالب درج دليل به "بهار روزنامه" مطبوعات بر نظارت هيئت امروز جلسه در: شد توقيف بهار روزنامه •
 به اافتر همچنين و اسالمي جمهوري نظام اركان بردن سؤال زير انتخابات، چون اساسي موضوعات در شبهه ايجاد

 .شد توقيف كشور، رسمي هاي ارگان و نهادها

 توقيف ضمن خود، - دوشنبه - گذشته روز جلسه در مطبوعات بر نظارت هيات:  گرفت تذكر پنجره نامه هفته •
 .داد تذكر "پنجره" نامه هفته به قضايي، مرجع به آن پرونده ارسال و بهار روزنامه

 مسوول مدير تهران، استان كيفري دادگاه 76 شعبه: نقدي جزاي تپرداخ به "خبر" روزنامه مديرمسوول محكوميت •
 .كرد محكوم حبس از بدل نقدي جزاي ريال ميليون 5 پرداخت به را "خبر" روزنامه وقت

 مطالب انتشار دليل به "سرنا" و "هفت كتاب" نشريات به: اسالمي جمهوري  روزنامه به تذكر و نشريه يك توقيف •
 قانوني پيگرد جهت پرونده گرديد مقرر و شد داده تذكر مطبوعات قانون 6 ماده 2 بند تناداس به عمومي، عفت خالف

 .شود ارسال قضايي مرجع به

 چاپ " پائيس ال " روزنامه خبرنگار به ايران امنيتي دستگاه: شد اخراج ايران از اسپانيا "پائيس ال" روزنامه خبرنگار •
 .كند ترك را ايران كخا تا داد مهلت هفته سه تهران در اسپانيا

 و كار روزنامه سرپرستان نشست برگزاري از: مازندران در كارگر و كار روزنامه سرپرستان نشست برگزاري از ممانعت •
 .آمد بعمل جلوگيري شود برگزار مازندران كاغذ و چوب صنايع اجتماعات سالن در بود قرار كه كارگر

 2 تبصره و 27 ماده استناد به "نو انديشه" روزنامه: شدند مجوز لغو "نزنجا بهار" نامه هفته و "نو انديشه" روزنامه •
 به توهين و عمومي عفت خالف مطالب آنچه انتشار دليل به "زنجان بهار" نامه هفته و مطبوعات قانون 6 ماده

 ماده 2 رهتبص استناد به تخلفات بر اصرار دليل به و شد داده تشخيص 6 ماده 8 و 2 بندهاي مشمول كشور، مقامات
 .شدند مجوز لغو مطبوعات، قانون 11 ماده تبصره و 6

 داخلي مطبوعات كل مدير: شوند مي امتياز لغو پردازند، مي كروبي و موسوي عكس و بيانيه انتشار به كه نشرياتي •
 مورد در خط يك به حتي انتخابات از پس حوادث جريان در كه مطبوعاتي: گفت اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت

 .باشند نداشته را مطبوعات يارانه دريافت يا و حمايت انتظار نپرداختند، نظام اصول ساير و قدس روز ماه، دي 9 قايعو

 دستور) ايلنا(ايران كار خبرگزاري به امنيتي مقامات: ايلنا توسط كارگري اخبار پوشش از امنيتي مقامات ممانعت •
 .ندهند پوشش را كارگري تجمعات و اعتراضات اخبار پس اين از كه اند داده

 انديشه و سرمايه آشتى، فرهنگ جم، جام هاى روزنامه دادگاه: شد شناخته مجرم "نو انديشه" روزنامه مسئول مدير •
 "نو انديشه" مسئول مدير منصفه، هيئت نظر اساس بر كه شد برگزار تهران در خردادماه، دوم مورخ يكشنبه روز نو
 .شد شناخته مجرم اسالمى جمهورى دولت به توهين اتهام به

 بروجرد بهار ى نامه هفته مطبوعات فعاليت ي پروانه: شد محكوم آن مسئول مدير و امتياز لغو بروجرد بهار ى نامه هفته •
 .شد امتياز لغو هميشه براى

 به را "خبر" روزنامه مسئول مدير ، تهران استان كيفري دادگاه 76 شعبه: "خبر" روزنامه مسئول مدير محكوميت •
 .كرد محكوم حبس از بدل نقدي جزاي ريال ميليون 10 پرداخت

 "اسرار" و "اعتماد" هاي روزنامه تهران استان مطبوعات دادگاه منصفه: شدند  مجرم "اسرار" و "اعتماد" هاي روزنامه •
 .شناخت مجرم را
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 به و توقيف را "گل" ي روزنامه خود جلسه آخرين در مطبوعات بر نظارت هيأت: شد توقيف گل ورزشي ي روزنامه •
 .داد تذكر ديگر ي روزنامه 10

 مسئول مدير تهران، استان كيفري دادگاه 76 شعبه: شد محكوم نقدي جزاي پرداخت به "يزد آفتاب" روزنامه  •
 . كرد محكوم حبس از بدل نقدي جزاي پرداخت به را "يزد آفتاب" روزنامه

 جاري سال ماه خرداد نهم اسرار، روزنامه مسئول مدير اتهامات هب رسيدگي  جلسه: شدند محكوم "اسرار" و "اعتماد" •
 .شد برگزار مطبوعات منصفه هيات حضور با تهران استان كيفري دادگاه 76  شعبه در

 روزنامه وقت مديرمسئول تهران، استان كيفري دادگاه 76 شعبه: شد تبرئه "آشتي فرهنگ" روزنامه مسئول مدير •
 . كرد تبرئه واقع خالف مطالب نشر اتهام از را "آشتي فرهنگ"

 به مطبوعات بر نظارت هيات سوي از: گرفتند تذكر پول و اسالمي جمهوري امروز، وطن يزد، آفتاب هاي روزنامه •
 .شد داده تذكر جوانان بصيرت نامه هفته و پول اسالمي، جمهوري امروز، وطن يزد،  آفتاب هاي روزنامه

 اين انتشار عدم از پول روزنامه امتياز صاحب: پول روزنامه انتشار در وقفه عات؛مطبو بر نظارت هيات اخطار از بعد •
 .داد خبر موقت بطور آينده روزهاي طي روزنامه

 فردوسي ماهنامه به و شد لغو آموزش فرهنگ فصلنامه مجوز: گرفتند تذكر نشريه 3 و شد لغو نشريه يك مجوز •
 .شد داده كتبي تذكر گلستانه و ،رودكي

 ز تجمعممانعت ا تجمع و

 ويژه گارد و امنيت پليس: مذهبي مراسم ممانعت براي ارشاد حسينيه مقابل در امنيت پليس و ويژه گارد حضور •
 .يافت حضور عرفه دعاي معنوي مراسم برگزاري از ممانعت براي ارشاد حسينيه مقابل در صبح اوليه ساعات از امروز

 هشدار فروهر داريوش فرزند فروهر، پرستو به ديروز انتظامي نيروي: روهرف پرستو به انتظامي نيروي ماموران هشدار •
 .ندارد را آزادي خانه در چه عمومي اماكن در چه مراسم برگزاري اجازه  كه داد

 دعاي قرائت با نژاد احمدي حاميان از اي عده مخالفت: زدند برهم شاهرود در را عرفه دعاي مراسم دولت، حاميان •
 و تشنج ايجاد باعث شاهرود قلعه مدرسه اعظم حسينيه در طلبان اصالح به متمايل مداحان از يكي توسط عرفه

 .شد معنوي مراسم اين در درگيري
 از را فروهر پرستو اين از پيش كه امنيتي مأموران: آنها مزار سر بر فروهرها نزديكان و بستگان حضور از ممانعت •

 پدر مزار سر بر او كه ندادند اجازه بودند، كرده منع فروهر پروانه و ريوشدا ومادرش، پدر قتل سالگرد مراسم برگزاري
 .شود حاضر نيز مادرش و

 حوادث قربانيان هاي خانواده از جمعي: كردند بافق در بلوار يك كردن مسدود به اقدام ترافيكي قربانيان هاي خانواده •
 .كردند مسدود را بافق شهر انقالب بلوار ترافيكي

 گندابه" روستاي مردم با انتظامي نيروي شديد درگيري: شيرآوند گندابه روستاي مردم با انتظامي وينير درگيري •
 .انجاميد آور اشك گاز و صوتي نارنجك از استفاده و هوايي، تير شليك به لرستان در "شيراوند

 كردنشين مناطق در ميانتظا نيروهاي: سياسي زندانيان اعدام پي در كردنشين مناطق در امنيتي تدابير افزايش •
 زندانيان اعدام از پس مردمي احتمالي اعتراضات با مقابله راستاي در مهاباد و سنندج كامياران، منطقه در خصوصا
 .اند شده مستقر سياسي
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 در پاسداران سپاه نيروهاي اوين زندان در سياسي فعال 5 اعدام پي در و گذشته روز: كامياران در سپاه نظامي مانور •
 .كردند برپا نظامي مانور كامياران انشهرست

 گذشته روز اعداميان از تن چند ي خانواده اعالم بنابر: تهران دانشگاه اطراف در امنيتي نيروهاي ي گسترده حضور •
 ميدان در ماه بهشت اردي 20 دوشنبه امروز صبح ساعات اولين از تهران، دانشگاه مقابل در اعتراضي تجمع بر مبني

 .دارند حضور چشمگيري صورت به شخصي لباس و امنيتي نيروهاي تهران دانشگاه حوالي اخصوص و انقالب
مراسم عزاداري امام سوم شيعيان كه همه ساله در : شد كرباسچي ◌ٴ خانه در مذهبي مراسم برگزاري مانع ويژه يگان •

سوي نيروهاي امنيتي لغو  شد، به بهانه نداشتن مجوز از منزل غالمحسين كرباسچي، شهردار اسبق تهران برگزار مي
 .شد

بهمن ماه،  25با وجود نزديك شدن به لحظات پاياني : كسبه و بازاريان با نظامي نيروي آميز خشونت برخورد •
 .هم چنان ادامه دارد) شب 10: 30تا ساعت (هاي پراكنده در ميدان امام حسين  درگيري

هاي وارده از تهران حاكي است هنگام تشييع جنازه  شگزار: شد كشيده خشونت به ژاله صانع ي جنازه تشييع مراسم •
 .بهمن ماه در تهران، بين نيروهاي لباس شخصي و معترضان درگيري به وجود آمد 25صانع ژاله از كشته شدگان 

بهمن ماه،  25هاي بازداشت شدگان  در پي تجمع خانواده: بهمن 25 شدگان بازدشت هاي خانواده شديد شتم و ضرب •
 .دان اوين، مسئوالن امنيتي اقدام به ضرب و شتم ايشان نمودنددر مقابل زن

گزارش ها از تهران حاكي از آن است كه فضاي بسياري از ميادين و خيابان : تهران هاي خيابان در پليسي جو ايجاد •
 .پليسي ست -هاي اصلي شهر، امنيتي

 استان امنيتي ماموران: شدند مانشاهكر در ططري ختم مراسم برگزاري مانع ها شخصي لباس و امنيتي ماموران •
 متوفي نماينده ططري، اسماعيل ختم مراسم جريان در اصفهاني اشرفي و نيا منتجب رسول سخنراني از كرمانشاه،

 لغو سبب ختم، محل مسجد مقابل در ها شخصي لباس تجمع همزمان و آوردند بعمل جلوگيري مجلس، سابق
 .شد مسجد در مراسم

 در وي درگذشت سالروز دهمين در شاملو آثار دوستداران پيش، هاي سال همچون:  نشد زاربرگ شاملو سالگرد •
 .شدند حاضر) ع(طاهر امامزاده

 سازمان سياسي ي روزه افطاري مراسم: شد لغو امنيتي نهادهاي فشار با ادوار سازمان سياسي  روزه افطاري مراسم •
 دربند سخنگوي مومني، عبداهللا ي خانواده كنار در ديگر ساعتي ات بود قرار كه) تحكيم ادوار( ايران اموختگان دانش

 .شد لغو امنيتي نهادهاي فشار دليل به شود، برگزار سازمان اين
 براي يادبود مراسم برگزاري رسمي اعالم پي در: شد جلوگيري ططري يادبود مراسم برگزاري از بار سومين براي •

 حزب عضو اين بزرگداشت مراسم اسالمي شوراي مجلس در رمانشاهك مردم سابق نماينده ططري، اسماعيل مرحوم
 .شد لغو امنيتي نيروهاي دخالت با دوباره  ملي اعتماد

 شهيد منزل وارد  مجوز بدون شخصي لباس ماموران: باكري شهيد خانوده با ديدار از امنيتي ماموران جلوگيري •
 .دادند قرار بازجويي مورد را باكري خانواده  ميهمانان و شده باكري

از برگزاري مراسم دعاي كميل در منزل : سياسي زنداني راد شكوري دكتر منزل در كميل دعاي برگزاري از ممانعت •
 .آزاده دربند دكتر علي شكوري راد ممانعت به عمل آمد
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 دمع بر مبني سنندج زندان رياست خسروي اظهارات پي در: سنندج زندان مقابل در مردم مجدد تجمع گيري شكل •
 زندان اين مقابل در مجددا پيش لحظاتي از سنندج مردم ماه دي 5 روز در لطيفي اهللا حبيب اعدام حكم اجراي
  كردند تجمع

 دانشجوي لطيفي اهللا حبيب حكم اجراي زمان اعالم پي در: سنندج زندان مقابل در مردم از تن 300 از بيش تجمع •
  كردند تجمع زندان مقابل در سنندج مردم از تن سيصد از بيش كرد بند در

 علي براي بود ياد مراسم برگزاري از زندان مسئولين: صارمي علي براي مراسم برگزاري از زندان مسئولين ممانعت •
  آوردند عمل به ممانعت كرج شهر رجايي زندان 2 بند در محبوس سياسي زندانيان توسط كه صارمي

 از زيادي تعداد: وزرا بازداشتگاه و پيشگيري پليس مقابل در ادخرد 22 شدگان دستگير هاي خانواده اعتراضي تجمع •
 كردند تجمع 148 كالنتري و وزرا پيشگيري،بازداشتگاه پليس مقابل در خرداد 22 روز شدگان دستگير هاي خانواده

 .شدند عزيزانشان فوري آزادي خواستار و
 آسا، كيانوش ي خانواده بر امنيتي نهادهاي فشار يپ در: امنيتي نهادهاي فشار پي در آسا كيانوش سالگرد مراسم لغو •

 .شد لغو شود، برگزار كرمانشاه اخترشاد تاالر در فردا عصر بود قرار كه وي باختن جان سالگرد مراسم
خردادماه، كه مصادف است با سالروز يكي  30فضاي شهر تهران در روز : خرداد 30شهر تهران در روز  امنيتيفضاي  •

 .وزهاي حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، به شدت ميليتاريستي عنوان شده استاز خونبارترين ر
روز سي ام خرداد، سالگرد قتل ندا آقا : خانواده ندا آقا سلطان با همراهي ماموران امنيتي به بهشت زهرا رفته اند •

ياست جمهوري ايران است و سلطان و چند تن ديگر در راهپيمايي مسالمت آميز اعتراض به نتيجه انتخابات ر
 .خانواده ندا در حاليكه ماموران امنيتي آنها را همراهي مي كنند، برسر مزار او در بهشت زهرا رفته اند

در پي اعالم برگزاري تجمع در يكم اسفند ماه از سوي مخالفين دولت، از : تهران شهر اصلي ميادين در امنيتي فضاي •
منيتي و يگان ويژه در ميادين شهر مستقر شده و و با رسيدن به ساعت برگزاري ساعات اوليه صبح امروز نيروهاي ا

 .ها افزوده شده است تجمع بر تعداد اين نيرو

در حالى كه مخالفان دولت ايران براى تجمع در روز يكشنبه اول اسفند آماده : كنيم مي برخورد قطعا تجمعي هر با •
 ".قطعا با آنها برخورد مى شود"مى گويد كه  مى شوند، مصطفى محمد نجار وزير كشور ايران

در پي تجمع هزاران تن از مخالفان دولت در ميدان : شد كشيده خشونت به وليعصر ميدان در معترضين تجمع •
 .وليعصر تهران، نيروهاي امنيتي با يورش به سمت ايشان، اين تجمع آرام را به خشونت كشيدند

صدا و "گزارش ها حاكي از آن است كه در حوالي ساختمان : سيما و صدا فاطرا در تيرهوايي و آور اشك گاز شليك •
 .درگيري شديدي ايجاد شده است "سيما

در تيراندازي مستقيم نيروهاي امنيتي در ميدان : تير هفت ميدان در مردم سمت به امنيتي نيروهاي مستقيم شليك •
 .هفت تير تهران، يك نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفت

با رسيدن دامنه ي اعتراضات به بسياري از شهرهاي ايران، گفته مي : شيراز و رشت در معترض شهروندان سركوب •
 .شود كه نيروهاي امنيتي در دو شهر رشت و شيراز دست به سركوب معترضين زده اند

، در برخي در پي فراخوان به اعتصاب سراسري در كردستان در روز يكم اسفند ماه: بوكان شهر در گسترده اعتصاب •
 .مناطق كرد نشين اعتصاباتي انجام گرفته است
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به رغم فضاي امنيتي شهرهاي بابل و كرمانشاه، مردم با برگزاري : ماه اسفند يكم روز در كرمانشاه و بابل مردم تجمع •
 .تجمعاتي ياد صانع ژاله و محمد مختاري را گرامي داشتند

گاردهاي يگان ويژه ) پنجشنبه پنجم اسفندماه(د از ظهر امروز از بع: پايتخت در ناگهاني امنيتي فضاي برقراري •
پاسداران و ماموران امنيتي و لباس شخصي ها، در مناطق مختلف تهران مستقر شده و به برقراري حكومت نظامي 

 .اعالم نشده دست زدند

از رهبران معترضين در در پي حصر خانگي و انتقال دو تن : سبزوار و مشهد در ماه اسفند دهم تجمع از گزارشاتي •
هاي مختلف، شهروندان معترض در دو شهر مشهد و سبزوار  ايران و فراخوان مخالفين دولت مبني بر تجمع در شهر

 .نيز تجمعاتي مشابهي را برگزار كردند

مانع از  ماموران امنيتي با استقرار در ميادين اصلي شهر تهران،: تهران در پراكنده هاي درگيري و امنيتي فضاي ايجاد •
ها تن را نيز  شده و ضمن اعمال خشونت، ده) روز جهاني زن(مارس  8شكل گيري تظاهرات مسالمت آميز مردم در 

 .بازداشت كردند

مارس، روز جهاني زن، ماموران امنيتي  8عصر امروز، مصادف با : مارس 8 روز در هوايي تير و آور اشك گاز شليك •
 .ريق شليك گاز اشك آور و شليك تير هوايي نمودنداقدام به متفرغ كردن شهروندان از ط

در پي فراخوان معترضين دولت براي برگزاري تجمعات و : اعتراض فراخوان بدنبال تهران امنيتي فضاي تشديد •
 .اعتراضات در روزهاي سه شنبه، نيروهاي امنيتي و انتظامي به صورت گسترده در ميادين اصلي شهر مستقر شدند

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از ممنوعيت تردد : امروز16 ساعت از سيكلت تورمو تردد ممنوعيت •
 .امروز در تهران خبر داد 16موتورسيكلت ها از ساعت 

برگزاري جشن چهارشنبه سوري در ايران، : سوري چهارشنبه مراسم در آور اشك گاز پرتاب و پراكنده هاي درگيري •
ها امنيتي طي روزهاي اخير، به صحنهي اعتراضات ضد دولتي مردم در پايتخت تبديل  دعلي رغم تمامي تهديدات نها

 .شده است

علي رغم حضور انبوه نيروهاي امنيتي، شهروندان كرد : كشور كردنشين مناطق در سوري چهارشنبه مراسم برگزاري •
 .نيز با حضوري گسترده مراسم چهارشنبه سوري را برگزار كردند

 پلمپ تشكل

 "اميد نوجوانان و كودكان خانه" در كه سرپرستي بي كودكان: شد تعطيل تبريز سرپرست بي كودكان نگهداري مركز •
 .شدند آواره مركز، اين تعطيل به شرقي آذربايجان استانداري حكم با شدند، مي نگهداري تبريز در

 منتظري، اهللا آيت بيت به ها شخصي لباس گذشته روز تهاجم بدنبال: شد پلمپ منتظري حسينعلي اهللا آيت دفتر •
 .كرد دفتر اين پلمپ به اقدام روحانيت ويژه دادگاه حكم با اطالعات، وزارت امروز صبح

سازمان مجاهدين  دادستان تهران گفت كه ادامه فعاليت :ادامه فعاليت دو حزب سياسي در ايران منع قانوني دارد •
 .وني داردانقالب اسالمي و جبهه مشاركت ايران اسالمي منع قان
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 آزادي و وثيقه قرار

 از تن دو زينالي الناز و نجفي مريم: عزادار مادران هاي خانه به حمله جريان در شدگان بازداشت از نفر دو آزادي •
 12 از پس گذشته شب بودند شده بازداشت شان منازل به امنيتي ماموران يورش در مادرانشان همراه كه افرادي

 اين  مادران نقابي اكرم و مهدويان ژيال كه كردند آزاد را نفر دو اين حالي در ماموران شدند؛ آزاد كفالت قيد به روز،
 .برند مي سر به بازداشت در هنوز نفر دو

 شكراهللا آذربايجاني، نگار روزنامه كريمي حيدر: تبريز زندان از آذربايجاني مدني فعال و نگار روزنامه سه آزادي •
 89 مهر 30 و 29 آذربايجاني مدني فعالين از فضلي محمود مهندس و آفرين خدا شهر يدبستانها معلم فرد قهرماني

 .شدند آزاد تبريز زندان از توماني ميليون 220 وثيقه قيد به موقت بازداشت ماه پنج به نزديك تحمل از پس

 از بازگشت پي در كه اصفهان شهر فوالد شهر شوراي رئيس موسوي صفر: شد آزاد شهر فوالد شهر شوراي رئيس •
 .شد آزاد بود شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط خارجي سفر

 .شد آزاد نگار روزنامه مدني، امين: شد آزاد مدني امين •

 كرد سياسي زنداني منصوري وريا براي سنندج شهر دادگاه: كرد سياسي زنداني يك براي ميليوني 150 قرار صدور •
 .كرد صادر توماني ميليون 150 قرار

 زندان از موقتا ايران، آزادي نهضت عضو كاظمي، اميرحسين: آزادي نهضت عضو كاظمي، اميرحسين موقت يآزاد •
 .شد آزاد اوين

 وثيقه قيد با مشاركت جبهه عضو و ششم مجلس در تهران مردم نماينده راد، شكوري علي: شد آزاد راد شكوري علي •
 .شد آزاد

 .شد آزاد موقت صورت به اوين انزند از شهيدي هنگامه: شد آزاد شهيدي هنگامه •

 دوران گذراندن از پس گذشته روز دانشجويي فعال پرويز علي: شد آزاد اوين زندان از دانشجويي فعال پرويز علي •
 .شد آزاد اوين زندان از خود محكوميت

 آزاد شهر قائم زندان از اش محكوميت اتمام پي در بهايي شهروند گرجي سيمين: شد آزاد زندان از گرجي سيمين •
 .شد

 حزب عضو و  كرج شهر رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني شهرياري حسين: آمد مرخصي به شهرياري حسين •
 .شد آزاد زندان از دقيقه 20:15 ساعت آبانماه 11 شنبه سه روز ايرانيست پان

 روز كرج شهر اييرج زندان 4 بند در محبوس سياسي زنداني معزي علي: شد آزاد زندان از سياسي زنداني يك •
 .شد آزاد زندان از گذشته

 ي ماهه 15 محكوميت دوره گذراندن با »آكو« به متخلص جليليان، عباس: شد آزاد كُرد، نويسنده جليليان، عباس •
 .شد آزاد كرمانشاه آباد ديزل زندان از خود

 ساعاتي بازداشت، روز 77 از پس ردكو شاعر كردستاني بهزاد: شد آزاد وثيقه با زندان روز 77 از بعد كردستاني بهزاد •
 .شد آزاد توماني ميليون پنجاه وثيقه با پيش

 ي ماهه 15 محكوميت دوره گذراندن با »آكو« به متخلص جليليان، عباس: شد آزاد كُرد، نويسنده جليليان، عباس •
 .شد آزاد كرمانشاه آباد ديزل زندان از خود

 .شد آزاد شنبه روز بود، شده بازداشت پيش چندي كه خزعلي اهللا آيت فرزند خزعلي مهدي: شد آزاد خزعلي مهدي •



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 63

 

 نوامبر 16 با مصادف 1389 آبانماه 25(قبل لحظاتي: شد آزاد توماني ميليون 50 وثيقه قيد به ناصري عزيز امروز •
 .شد آزاد زندان از توماني ميليون 50 وثيقه سپردن با كرد مترجم و نويسنده ناصري عزيز) 2010

 از گذشته شب انساني غير محكوميت يكسال طي از پس زنداني كارگري فعال: شد آزاد صالحي داود ريكارگ فعال •
 .شد آزاد زندان

 عاشوراي حوادث شدگان بازداشت از كه داشاب)  بابك( رجبعلي: ميليوني 600 وثيقه توديع از داشاب خانواده ناتواني •
 وثيقه زنداني اين براي اينكه با.است نشده مرخصي حق از استفاده به موفق تاكنون شود مي محسوب گذشته سال
 .اند نشده آن توديع به موفق تاكنون خانواده اما شده تعيين ميليوني 600

 از تهران المللي بين فرودگاه در شده بازداشت وكيل دو  كرباسي مريم و قراچورلو رزا: شدند آزاد بازداشتي وكيل دو •
 .شدند آزاد زندان

 مازندران استان طلب اصالح فعال دو: وثيقه قيد با مازندران سياسي فعال دو عزيزي، رحمت و يبيگلربيگ آزادي •
 با ساري، شهرستان اطالعات اداره در بازداشت از پس ماه يك گذشت با عزيزي، رحمت و بيگلربيگي محسن بنامهاي

 .شدند آزاد وثيقه قرار

 كارگران سنديكاي عضو جابري، همايون: شد آزاد حومه و نتهرا اتوبوسراني واحد شركت سنديكاي كارگران از يكي •
 .شد آزاد كرج شهر رجايي زندان از توماني ميليون سي وثيقه با شب يكشنبه حومه، و تهران اتوبوسراني واحد شركت

 از سال يك از پس تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده كرد دانشجوي كاكايي، عباس: شد آزاد كاكايي عباس •
 .شد آزاد اوين نزندا

 .شدند آزاد اوين زندان 350 بند زندانيان از نفر 19 ماه آذر سوم گذشته روز: شدند آزاد زندانيان از نفر 19 •

 شهردار سابق معاون سپاه، سابق سرداران از فرزين، حسين: وثيقه قيد با مشهد سياسي فعال فرزين، حسين آزادي •
 بود، شده دستگير منزلش به مشهد سپاه اطالعات نيروهاي يورش با الامس مهرماه كه تلويزيون، كارگردان و مشهد

 .شد آزاد زندان از موقتا توماني، ميليون 300 اي وثيقه قرار با آذرماه، سوم چهارشنبه روز

 با امروز موسوي، حسين مير دفتر رييس محسني، حميد: شد آزاد موسوي حسين مير دفتر مسوول محسني، حميد •
 . شد آزاد اوين زندان از هوثيق قرار توديع

 فعال سه پور اسماعيل عمر و پور اسماعيل ابراهيم خسروي، صديق: زن سياسي زنداني دو و كارگري فعال سه آزادي •
 .شدند آزاد زندان از نقده اهل كارگري

 ندانيز اعضاي از يكي كمساري، مرتضي: شد آزاد تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي اعضاي از يكي •
 .شد آزاد كفالت قيد با شب جمعه حومه، و تهران اتوبوسراني واحد شركت سنديكاي

 آزاد زندان از موقت بطور توماني ميليون 20 ي وثيقه قرار با بوكان دبيرستانهاي دبير آروم سليم: شدند آزاد زنداني 2 •
 .بود تبازداش در را مدتي ملي امنيت عليه اقدام اتهام به فرهنگي فعال اين. شد

 از آذرماه ششم شنبه روز حبس، ماه شش تحمل از پس سياسي، فعال نژاد، عباسقلي اميد: شد آزاد نژاد عباسقلي اميد •
 .است شده آزاد اوين زندان

 آذرماه 8 قم روحانيت ويژه بند سياسي زنداني احمدپور االسالم حجت: شد آزاد پور احمد رضا احمد سياسي زنداني •
 ماه8 تحمل با بود شده محكوم تعزيري حبس سال يك به روحانيت ويژه دادگاه توسط كه وي. گرديد آزاد 89
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 به ،) ره(منتظري العظمي اهللا آيت حضرت شيعه عاليقدر مرجع جانگداز رحلت سالگرد يكمين ي آستانه حبس،در
 . گرفت قرار عفو مورد خم غدير عيد مناسبت

 درگيري در كه انتخابات از پس حوادث محكومان از نفر 50: شدند آزاد انتخابات از پس حوادث محكومان از نفر 50 •
 .شدند آزاد خم غدير عيد مناسبت به بودند، شده بازداشت خياباني  هاي

 تحكيم دفتر منتخب اعضاي از ديگر يكي كياني عليرضا: شد آزاد وحدت، تحكيم دفتر منتخب عضو كياني، عليرضا •
 .شد آزاد بود، شده دستگير ماه، آبان 16 روز در وييدانشج هاي بازداشت سلسله در كه وحدت

 آزاد امروز صبح كروبي مهدي ستاد عضو و وحدت تحكيم دفتر منتخب عضو زاده قلي علي: شد آزاد زاده قلي علي •
 .شد

 ميليون 200 وثيقه قرار با ماه آذر 8 بهايي شهروند فنائيان عدل: سمنان ساكن بهايي شهروند فنائيان عادل آزادي •
 .شد آزاد ومانيت

 .شد آزاد نگار تاريخ و نويسنده شهبازي عبداهللا: شد آزاد شهبازي عبداهللا •

 اوين 350 بند زندانيان از ديگر سياسي زنداني هفت گذشته شب: شدند آزاد ديگر سياسي زنداني هفت گذشته شب •
 .شدند آزاد

 مركزي زندان از حبس ماه شش حدود تحمل از پس دانشجويي فعال سرشومي، حسين: شد آزاد سرشومي حسين •
 .شد آزاد اصفهان

 واز حزب اين تهران منطقه اسالمي،رئيس ايران مشاركت جبهه برجسته عضو تاجرنيا علي: شد آزاد تاجرنيا علي •
 از حبس سال يك گذراندن از پس 18/8/89 چهارشنبه روز ظهر از بعد موسوي حسين مير مهندس ستاد اعضاي
 .شد آزاد اوين زندان

 دفتر مركزي شوراي انتخابات كانديداي برزگر محسن: شد آزاد وحدت تحكيم دفتر انتخابات كانديداي برزگر نمحس •
 .شد آزاد زندان از وثيقه قيد با امروز عصر وحدت تحكيم

 وثيق توديع با برد مي سر به زندان در است سال دو از بيش كه درخشان حسين: آمد مرخصي به درخشان حسين •
 .است آمده مرخصي به ميلياردي

 محمديان علي و) بازاري( فتاحي سعيد ،)معلم( مجيدزاده محمد گذشته روز: وثيقه قرار با سقزي شهروند سه آزادي •
 . شدند آزاد زندان از سقز اهل شهروند ،سه

 مسيحي نوكيشان از "سعيدي نشان": اهواز در مسيحي شدگان بازداشت از " نشان سعيد " وضعيت از خبر آخرين •
 گذشت از پس توماني ميليون 250 وثيقه ارائه با)  2010 اكتبر 3(  مهرماه 11 يكشنبه روز خوزستاني تبار بعر

 . شد آزاد موقت بطور ، انفرادي زندان در بازداشت روز 70 نزديك

 .شد آزاد كرج شهر رجايي زندان از امروز بشر حقوق فعال گودرزي، كوهيار: شد آزاد گودرزي كوهيار •

 سارا و ارثي كيان مريم زنداني، وكيل دو شنبه، سه روز: تهران خميني امام فرودگاه در بازداشتي وكيل دو آزادي •
 .اند شده آزاد اوين زندان از وثيقه توديع با صباغيان

 استان در موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد جوانان شاخه مسئول بحريني، زينب: شد آزاد زندان از بحريني زينب •
 .شد آزاد دانزن از فارس،
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 پس شرق، ي روزنامه اقتصادي سرويس خبرنگار انواري، اميرهادي: شد آزاد شرق شده بازداشت نگاران روزنامه از يكي •
 .شد آزاد) شب شنبه سه( گذشته شب بازداشت، روز پنج از

 ماموران يورش با ماه، آذر 24 چهارشنبه روز كه ايران آزادي نهضت عضو صباغيان، هاشم: شد آزاد صباغيان هاشم •
 .شد آزاد بود شده بازداشت حسيني تاسوعاي مراسم زدن برهم و منزلش به امنيتي

 خانواده توقيف، و دستگيري ساعت چندين از بعد: شدند آزاد زاده تاج مصطفي همسر و زاد نوري محمد خانواده •
 .گرديدند آزاد بودند، دهش بازداشت  اوين زندان مقابل امروز كه زاده، تاج مصطفي همسر و زاد نوري محمد

 و آذربايجاني مدني فعال پور عوض مصطفي: تبريز مركزي زندان از آزربايجان مدني فعال پور عوض مصطفي آزادي •
 از مشروط عفو با دوماه تحمل با قبل روز چند تبريز آزاد دانشگاه دانشجوي آرمان دانشجويي تشكل سابق عضو

 .شد آزاد تبريز مركزي زندان

 ميليون 500 وثيقه قرار تاجيك عبدالرضا براي قاضي: تاجيك عبدالرضا براي توماني ميليون 500 وثيقه رقرا صدور •
 ه شد وقت تجديد دادستان، نماينده حضور عدم دليل به هم زنداني نگار روزنامه اين دادگاه و كرده صادر توماني

 .است

 اسالمي انجمن عمومي شوراي سابق عضو مانپورسل اسماعيل: شد آزاد دانشجويي سابق فعال سلمانپور اسماعيل •
 .شد آزاد اوين زندان از پيش ساعتي اميركبير، دانشگاه دانشجويان

 بازداشت روز 100 از پس اهواز شهر شوراي رييس: روز صد از بعد اهواز شهر شوراي رييس زاده، حسن حميد آزادي •
 . شد آزاد وثيقه قرار با امروز ظهر حوالي موقت،

 بازداشت 89 آبان 17 تاريخ در كه بروجردي آقاي هواداران از يكي همتيار فروغ: شد آزاد بروجردي وادارانه از يكي •
 .شد آزاد وثيقه قرار با شده بود،سرانجام

 انجمن سابق دبير ، حاتم سياوش امروز عصر: شد آزاد وحدت تحكيم دفتر عمومي شوراي عضو ، حاتم سياوش •
 توماني ميليون 100 وثيقه قرار سپردن با وحدت تحكيم دفتر عمومي شوراي برجسته عضو و همدان دانشگاه اسالمي

 .شد آزاد زندان از

 بازداشت، هفته دو به نزديك از بعد: وثيقه قيد با هنــر دانشگاه بازداشتي دانشجوي صادقي، مجيد موقت آزادي •
 دانشجويان از تن پنج به همراه امسال ويدانشج روز مراسم از بعد كه تهران، هنر دانشگاه دانشجوي صادقي، مجيد

 .شد آزاد توماني ميليون پنجاه اي وثيقه قرار با بود، شده دستگير امنيتي نيروهاي توسط دانشگاه آن

 توسط مسيحي نوكيشان از "كريمي حسين" پدر "كريمي هاشم: بازداشت روز 13 از بعد مسيحي نوكيش پدر آزادي •
 كرج رجايي شهيد بيمارستان به آن از پس و آزاد گذشته روز بود شده بازداشت خود خانه در شخصي لباش ماموران
 .شد منتقل

آرش كيخسروي وكيل دادگستري روز : شدند آزاد سياسي فعال كرماني، رضا و دادگستري وكيل كيخسروي، آرش •
 .جمعه اول بهمن ماه از زندان آزاد شد

 .مشاركت، لز زندان آزاد شد علي شكوري راد، عضو جبهه: شد آزاد راد شكوري علي •

ساله و فارغ التحصيل رشته مخابرات هواپيمايي روز گذشته  23هادي پيري، : شد آزاد آذربايجاني فعال پيري، هادي •
 .از زندان ميانه آزاد شد

 .حسين كروبي، فرزند ارشد مهدي كروبي، آزاد شد: شد آزاد كروبي حسين •
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 300اي  مقامات قضايي براي آزادي نازنين خسرواني وثيقه: فرجي نمهرا و خسرواني نازنين براي وثيقه تعيين •
 .ميليون توماني تعيين كردند 100ميليوني و براي آزادي مهران فرجي، وثيقه 

 .ساجده كيانوش راد و زهرا حاتمي به قيد وثيقه از زندان آزاد شدند: شدند آزاد حاتمي زهرا و راد كيانوش ساجده •

بهمن ماه با  9سما بهمني فعال حقوق بشري محبوس در زندان مهاباد، شنبه : شد آزاد شرب حقوق فعال بهمني، سما •
 .اتمام مدت حبس از زندان اين شهر آزاد شد

حسين گوهري و پوريا موسوي، و دلير اسكندري، از : شدند آزاد اسكندري دلير و موسوي پوريا گوهري، حسين •
 .زندان آزاد شدند

لئونارد كشيشيان، شبان كليساي جماعت رباني اصفهان در طي روز : اصفهان بانير جماعت كليساي كشيش آزادي •
 .هاي گذشته از زندان آزاد شد

علي رغم آزادي دو زنداني سياسي كرد، از زندان سنندج از وضعيت : ديگر تن دو از خبري بي و كرد زنداني دو آزادي •
 .دو تن ديگر اطالعي در دست نيست

محمد نيكخواه فعال دانشجويي دانشگاه عالمه ي تهران، از زندان : شد آزاد زندان از شجويي،دان فعال نيكخواه، محمد •
 .اوين آزاد شد

شش تن از هموطنان مسيحي كه در دستگيريهاي گسترده : شدند آزاد اوين زندان از مسيحي شهروندان از تن شش •
 .پردن وثيقه بطور موقت از زندان آزاد شدندروز بالتكليفي با س 37مسيحيان در تهران بازداشت شده بودند پس از 

مهران فرجي، روزنامه نگاري كه از روز هجدهم آذرماه دستگير شده بود، عصر روز جمعه، : شد آزاد فرجي مهران •
 .پانزدهم بهمن ماه، با قرار وثيقه آزاد شد

 .همن ماه از زندان آزاد شدنادر احسني، فعال دانشجويي طيف چپ، امروز دوشنبه، هجدهم ب: شد آزاد احسني نادر •

االسالم  بخش، معروف به حاج عبدالرحيم، داماد و برادرزاده شيخ عبدالعليم شه: شد آزاد زاهدان جمعه امام داماد •
 .ماه بازداشت، با قيد وثيقه آزاد شد 4سنّت زاهدان، پس از تحمل بيش از  موالنا عبدالحميد، امام جمعه اهل

الهي گنابادي  در پي احضار و بازداشت دو تن از دراويش نعمت: شدند آزاد يگودرزال در شده بازداشت درويش دو •
صورت گرفت، كه در پي آن، اين دو   آميز شهرستان اليگودرز توسط نيروهاي اطالعاتي، روز دوشنبه تجمعي اعتراض

 .درويش آزاد شدند

خشي و پريا جمالي دو تن از حسن رضوي در: وثيقه قــرار بـا مشهد در مسيحي نوكيش زوج موقت آزادي •
 .شهروندان مسيحي در مشهد با تبديل قرار بازداشت به وثيقه و توديع آن از زندان آزاد شدند

بهمن  25آيت مهرعلي بيگلو و دكتر لطيف حسني ظهر امروز دوشنبه : شدند آزاد تبريز در سياسي زندانيان از تن دو •
 .مركزي تبريز آزاد شدندميليون توماني از زندان  100با سپردن وثيقه 

بهمن ماه، آزاد  25اولين گروه از بازداشت شدگان تظاهرات ديروز، : شدند آزاد بهمن 25 هاي بازداشتي از گروه اولين •
 .شدند

تعدادي از دانشجويان دانشگاه هنر كه روز گذشته بازداشت شده : شدند آزاد هنر دانشگاه دانشجويان از تعدادي •
 .بودند، آزاد شدند

محمد حسين خوشوقت و غالمعلي دهقان، مديران مسئول : شدند آزاد نيوز آفتاب و فرارو هاي سايت يرانمد •
 .بهمن ماه دستگير شده بودند، صبح امروز آزاد شدند 25كه در روز  "آفتاب"و  "فرارو"هاي خبري تحليلي  سايت
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زدي عصر امروز با توديع وثيقه از زندان آزاد زاده حشمت اهللا طبر ابوالفضل طبرزدي برادر: شد آزاد طبرزدي ابوالفضل •
 .شد

عبدالناصر مهيمني، رييس خانه مطبوعات استان : شد آزاد گلستان مطبوعات خانه رييس مهيمني، عبدالناصر •
 .بهمن، به قيد وثيقه آزاد شد 30گلستان بعد از ظهر شنبه 

 دوم چهارشنبه امروز ظهر انتخابات از بعد ثحواد شدگان دستگير از باقي الدين عماد: شد آزاد باقي الدين عماد •
 .شد آزاد زندان از تيرماه،

 .است  شده آزاد اوين زندان از مستندساز شيرزادي، محمدعلي: شد آزاد ساز مستند شيرزادي، محمدعلي •
 مرعشي حسين و كارگردان و نويسنده زاد، نوري محمد: آمدند مرخصي به مرعشي حسين و زاد نوري محمد •

 .آمدند مرخصي به كارگزاران زبح سخنگوي
 نتيجه به معترض شهروندان از اجدادي، اكبر: شد آزاد انتخابات نتيجه به معترض شهروندان از اجدادي، اكبر •

 .شد آزاد اوين زندان 350 بند از حبس يكسال تحمل از پس گذشته روز انتخابات،
 زندانيان از يكي پور، مرتضي مهدي: آمد مرخصي به انتخابات از پس حوادث شدگان بازداشت از پور، مرتضي مهدي •

 .آمد مرخصي به روز پنج براي توماني ميليون 200 وثيقه و تهران دادستاني موافقت با انتخابات از پس حوادث
 سال خرداد 22 روز كه قصرشيرين، شهرستان تأمين شوراي دبير محمدي، اهللا قدرت: شد آزاد محمدي اهللا قدرت •

 .شد آزاد كرمانشاه زندان از جمعه روز بود، شده بازداشت گذشته
 .شد آزاد زندان از گذشته روز معلمان صنفي كانون عضو لنگرودي بهشتي محمود: شد آزاد لنگرودي بهشتي محمود •
 احضار از پس جاري سال فروردين در كه موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد رئيس طاري علي: شد آزاد طاري علي •

 .شد آزاد  گذشته روز بود شده بازداشت بابلسر رستانشه اطالعات اداره به
 شب جمهوري رياست انتخابات از پس حوادث زندانيان از ويكي اجتماعي فعال ، بيكس علي: شد آزاد بيكس علي •

 .شد ازاد و تبرئه انقالب دادگاه 54 شعبه حكم با حبس يكسال تحمل از ،پس گذشته
 .شد آزاد وثيقه قرار با ايران معلمان صنفي كانون دبيركل انيباغ اكبر علي: شد آزاد باغاني اكبر علي •
 وثيقة قيد به شنبه سه روز كارگر حقوق مدافعان كانون عمومى روابط مسئول اخوان، عليرضا: شد آزاد اخوان عليرضا •

 .شد آزاد تومانى ميليون 70
 بشر، حقوق و زنان حقوق عالف محمدي، نرگس: شد بستري بيمارستان در زندان از آزادي از پس محمدي نرگس •

 .شد بستري بيمارستان در اش جسماني اوضاع وخامت دليل به تيرماه 12 روز
 معلمان صنفي كانون عضو عبدي، اسماعيل: شد آزاد ايران معلمان صنفي كانون دربند اعضاي از عبدي اسماعيل •

 .شد آزاد بازداشت روز 44 از پس تيرماه، دهم شنبه پنج ايران،
 از نصيري، حسين آزادي تبريز انقالب دادگاه: آذربايجاني مدني فعالين از يكي براي سنگين ي وثيقه ارقر تعيين •

 .دانست توماني ميليون صد ي وثيقه سپردن به مشروط را آذربايجان مدني فعالين
 روز ويموس ميرحسن 4 منطقه ستاد رئيس گل عرب بهزاد: شد آزاد وثيقه با جنگي، جانبازان از گل عرب بهزاد •

 .شد آزاد توماني ميليون 100 وثيقه با ماه تير 16 چهارشنبه
 .شد آزاد زندان از نخبه دانشجويان از زادگان يوسف عبداهللا: شد آزاد زادگان يوسف عبداهللا •
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 انجمن اعضاي از و كبير امير صنعتي  دانشگاه سازي كشتي ي رشته دانشجوي حيدري بهزاد: شد آزاد حيدري بهزاد •
 روز 15 از بعد امروز بود شده بازداشت انقالب ميدان در خرداد 22 روز اعتراضي تجمع در كه دانشگاه ينا اسالمي
 .شد آزاد انفرادي

 .شد آزاد وثيقه سپردن با خوانساري محبوبه پيش دقايقي: شد آزاد خوانساري محبوبه •
 شده بازداشت ماه اسفند 11 در كه بشر حقوق فعال احمدي، عبدالرضا: شد آزاد بشر حقوق فعال احمدي، عبدالرضا •

 .شد آزاد اوين زندان از امروز عصر بود،
 مدني فعال و ارتش زميني نيروي اخراجي دار درجه يوسفي فيروز: شد آزاد آذربايجان مدني فعالين از يوسفي، فيروز •

 از توماني ميليون 50 هوثيق قيد به موقت بازداشت روز 24 تحمل از پس ماه، تير 23 چهارشنبه روز عصر آذربايجاني
 .شد آزاد ارتش اطالعات حفاظت امنيتي بازداشتگاه

 مدني فعالين از عبدي رضا و زاده حسين عليرضا: شدند آزاد تبريز زندان از عبدي رضا و زاده حسين عليرضا •
 زندان از ومانيت ميليون 30 وثيقه قيد به موقت بازداشت روز 66 تحمل از پس ماه تير 24 شنبه چهار روز آذربايجاني

 .شدند آزاد تبريز
 تاز پس تحصيل از محروم دانشجوي محبوبي سارا: ساري در تحصيل از محروم دانشجوي محبوبي، سارا آزادي •

 .شد آزاد اطالعات وزارت بازداشتگاه از بازداشتش از روز 24 گذشت
 شنبه يك گذشته روز مازندران استان دانشجويي منابع از رسيده اخبار اساس بر: شدند آزاد مدني فعال و دانشجو سه •

 .اند شده آزاد مازندران استان دادگستري حكم با بابل كالي متي زندان دربند دانشجوي سه
 قرار توديع با تهران راني اتوبوس و واحد شركت سنديكاي عضو ترابيان سعيد: شد آزاد وثيقه قرار با ترابيان سعيد •

 .دش آزاد كرج شهر رجايي زندان از وثيقه
 سايت مدير و اسالمي ازاد دانشگاه ارشد مديران از كرمي، حمزه: آمد مرخصي به جمهوريت سايت ،مدير كرمي حمزه •

 .آمد روزه پنج مرخصي به معالجه براي تهران دادستان موافقت با ديروز جمهوريت
 .شد دآزا اوين زندان از ماه تير 30 مورخ چهارشنبه امروز ويسمه اعظم: شد آزاد ويسمه اعظم •
 قتل مرتكب) سالگي 16( نوجواني سن در كه ترابي مهين علي: شد آزاد تبرئه از پس اعدام به محكوم نوجوان •

 .شد آزاد كرج شهر رجايي زندان از حبس سال 7 از بيش تحمل و تبرئه از پس بود شده ديگر نوجواني
 معلمان صنفي فعال براي تهران تانيدادس: نفره چند سلول به انتقال و عبدي اسماعيل براي وثيقه قرار صدور •

 بند در نفره چند سلول به را زنداني اين اطالعات وزارت ماموران و است نموده تعيين وثيقه قرار عبدي اسماعيل
 .كردند منتقل 209

 صد ي وثيقه قرار با خردادماه، دوم مورخ يكشنبه امروز كرمانشاهي قاسمي كاوه: شد آزاد كرمانشاهي قاسمي كاوه •
 .شد آزاد كرمانشاه آباد ديزل زندان از توماني ليونمي

 وثيقه قرار ايراني، سرشناس سينماگر پناهي، جعفر براي: پناهي جعفر براي توماني ميليون 200 ي وثيقه قرار صدور •
 .است شده صادر توماني ميليون 200 ي

 .شد آزاد اوين انزند از نويس وبالگ و بشر حقوق فعال پور، حسن الله: شد آزاد پور حسن الله •
 بازداشتي معلمان از تن دو هاشمي عليرضا همراه به لنگرودي بهشتي محمود: شدند آزاد بند در معلمين از تن دو •

 .شدند آزاد اوين زندان از گذشته شب
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 .آمد مرخصي به بار سومين براي حبس، ماه يازده طي سرخي عرب: آمد مرخصي به سرخي عرب اهللا فيض •
 شريف، هاي دانشگاه دربند چهاردانشجوي: شدند آزاد فدايي ميالد و محمدي سهيل تجار، لطيف نيما كالري، مهدي •

 .آمدند مرخصي به ديشب سياسي زندانيان از ديگر اي عده همراه به آزاد و نصير خواجه اميركبير،
 .شد دآزا گذشته شب عاشورا روز در شده بازداشت بهاييان از فناييان پيام: شد آزاد فناييان پيام •
 پيگيري كميته عضو طاليي وحيد: شد آزاد موسوي ميرحسين دفتر حقوقي پيگيري كميته ،عضو طاليي وحيد •

 .شد آزاد اوين زندان از كفالت قرار با موسوي مهندس حقوقي
 آزاد خردادماه، 4 مورخ شنبه سه ظهر ايراني سرشناس سينماگر پناهي، جعفر: شد آزاد وثيقه قيد به جعفرپناهي •

 .شد
 11 شنبه سه امروز اعتمادملي، حزب مركزي شوراي عضو جوادي صادق محمد: شد آزاد حصار جوادي صادق محمد •

 .شد آزاد زندان از خردادماه،
 پس مشهد، فردوسي دانشگاه حقوق دانشجوي شمس زهرا: شد آزاد مشهد فردوسي دانشگاه دانشجوي شمس زهرا •

 .شد آزاد زندان از خردادماه 11 شنبه سه وزامر قانوني، غير بازداشت روز 24 به نزديك از
 ظهر دهم جمهوري رياست انتخابات در طلبان اصالح ائتالف ستاد فعاالن از بوترابي مهدي: شد آزاد بوترابي مهدي •

 .شد آزاد زندان از خردادماه 12 چهارشنبه امروز،
 ديگر قاسمي آرش همراه به بوعلي اهدانشگ شناسي باستان دانشجوي عبدي، محسن: شدند آزاد زنداني دانشجويي دو •

 .شدند آزاد اوين زندان از زندان دانشجوي
 . شد آزاد نگاران، روزنامه صنفي انجمن دبير مفيدي، بدرالسادات: شد آزاد مفيدي بدرالسادات •
 نزندا از خود بيماري درمان جهت بشر حقوق فعال آزادي، الدين محي: شد آزاد وثيقه قيد به آزادي، الدين محي •

 .شد آزاد سقز
 از بيش از پس تهران، دانشگاه كرد دانشجويان از كردنژاد،) هژير(امجد: شد آزاد وثيقه قيد به نژاد كرد) هژير(امجد •

 .شد آزاد وثيقه قيد با خردادماه، 18 شنبه سه روز مطلق، خبري بي هفته يك
 با خردادماه، 20 مورخ گذشته روز زندان، روز 170 به نزديك از پس قابل احمد: شد آزاد وثيقه قرار با قابل احمد •

 .شد آزاد ريالي، ميليون 500 وثيقه قرار
 شنبه امروز مصيبيان، اشكان و حميدرضا: شدند آزاد كرمانشاه زندان از وثيقه قرار با مصيبيان، اشكان و حميدرضا •

 .شدند آزاد كرمانشاه آباد ديزل زندان از وثيقه قرار توديع با ماه، خرداد 22
 آزاد اوين زندان از سياسي فعال و كتاب المللي بين نمايشگاه در شدگان بازداشت از زارع محمد: شد آزاد زارع مدمح •

 .شد
بابك غياثي، دانشجوي دانشگاه رازي كرمانشاه روز گذشته با قرار وثيقه پنج : بابك غياثي و كورش جنتي آزاد شدند •

جوي دانشگاه عالمه طباطبايي نيز شب گذشته در حدود ساعت همچنين كورش جنتي دانش. ميليون توماني آزاد شد
 .، آزاد شد22

از بند دو الف مبليوني  100با تعيين وثيقه ي  روز  107دكتر حسام فيروزي پس از : دكتر حسام فيروزي آزاد شد •
 .زندان اوين آزاد شد
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 100با وثيقه  روز حبس 110ز تحمل نصور نقي پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر پس ا: نصور نقي پور آزاد شد •
 .به طور موقت تا زمان تشكيل دادگاه از زندان اوين آزاد شد مليوني

 .شد آزاد زندان از موقتا موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد رييس: شد آزاد وثيقه قرار با نژاد بهزاديان •

 از پس كرج، در معلمان صنفي كانون عضو اسدي، مختار: وثيقه قرار با معلمان صنفي كانون عضو اسدي مختار آزادي •
 .شد آزاد اوين زندان از شهريور، نهم شنبه سه روز بازداشت، ماه دو از بيش

 200 وثيقه قرار طبرزدي، اهللا حشمت موقت آزادي براي: طبرزدي اهللا حشمت براي ريالي ميليارد دو وثيقه تعيين •
 .است شده تعيين تهران انقالب دادگاه 26 شعبه سوي از توماني ميليون

 از شهريورماه، شانزدهم گذشته، روز عصر ايران معلمان صنفي كانون اعضاي از باقري محمود: شد آزاد باقري محمود •
 .شد آزاد زندان

 گروهي حمله در جمعه، روز كه دستغيب اهللا آيت اطرافيان از تعدادي: شيراز قباي مسجد دستگيرشدگان آزادي •
 .شدند آزاد بودند، شده دستگير قدس روز در قبا مسجد به بسيجي و شخصي لباس

 بود، شده بازداشت پيش ماه 11 كه نگار روزنامه و نويس داستان زاده، ماه جواد: آمد مرخصي به زندان از زاده ماه جواد •
 .شد آزاد زندان از

 از پس سيسيا زندانيان از تن 2 مرعشي حسين و گلچين سينا: آمدند مرخصي به گلچين سينا و مرعشي حسين •
 .آمدند مرخصي به انتخابات

 سال يك گذراندن از پس نژاد نوراني حسين: مشاركت جبهه رساني اطالع كميته رئيس نژاد، نوراني حسين آزادي •
 88 سال ماه شهريور 26 اسالمي ايران مشاركت جبهه عضو و سياسي فعال اين. شد آزاد اوين زندان از محكوميت

 .شد محكوم زندان سال يك به نظام عليه تبليغ اتهام به نظر تجديد دادگاه در و بازداشت

 ميليون 500 قرار صدور از تهران دادستان: شد صادر توماني ميليون 500 وثيقه قرار آمريكايي، تبعه آزادي براي •
 .داد خبر آمريكايي تبعه شورد سارا براي توماني

 توديع با پيش دقايقي نگار روزنامه و بشر حقوق فعال آهاري، نظر شيوا: شد آزاد بشر حقوق فعال آهاري، نظر شيوا •
  .شد آزاد اوين زندان از ميليوني 500 وثيقه

 توسط ديگر نفر چهار با همراه مردادماه 23 روز كه كرد، شهروند كاوه اختيار: وثيقه قرار با كرد شهروند يك آزادي •
 .گرديد آزاد وثيقه توديع با ورماه،شهري 18 مورخه شنبه، پنج روز بود شده بازداشت امنيتي نيروهاي

 آذربايجاني شاعر و معلم نصيرزاده بهمن: وثيقه قيد به ماكو زندان از آذربايجاني شاعر و معلم نصيرزاده بهمن آزادي •
 زندان از توماني ميليون پنجاه وثيقه قيد به موقت بازداشت روز 116 تحمل از پس 89 شهريور 23 شنبه سه روز ظهر
 .دش آزاد ماكو

 بازداشت آمريكايي متهم 3 از يكي شورد سارا: شد آزاد ايران در شده بازداشت آمريكايي متهم 3 از يكي شورد، سارا •
 .شد آزاد زندان از تهران دادستان موافقت و پرونده بازپرس دستور با ايران در شده

 با توماني، ميليون ششصد وثيقه صدور با تهران دادستاني: شهيدي هنگامه براي توماني ميليون 600 وثيقه صدور •
 .كرد موافقت شهيدي هنگامه مرخصي

 يكشنبه روز صبح مشهد، ساكن بهايي شهروند زاده نبيل نورا: شد آزاد مشهد، ساكن بهايي شهروند زاده، نبيل نورا •
 .شد آزاد مشهد اطالعات اداره از شهريورماه، هشتم و بيست
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د فعال مدني و برادر نوجوان يعقوب مهرنهاد بعد از سي ماه حبس در ماه ابراهيم مهرنها: شد آزاد مهرنهاد ابراهيم •
 .رمضان سال جاري با قرار ضمانت آزاد شد

بعد از گذشت سي روز از بازداشت امير حسين : شد آزاد دزفول شاپور جندي دانشگاه اسبق رئيس شيروي، دكتر •
آن دانشگاه و تالش مداوم دانشجويان و  شيروي، رئيس اسبق دانشگاه جندي شاپور دزفول و عضو هيت علمي

 .شهريور ماه از زندان آزاد شد 30همكاران در جهت آزادي وي، اين استاد دانشگاه روز 
نوشين احمدي خراساني، نويسنده، پژوهشگر و : شد آزاد كفالت قرار با اتهام تفهيم از پس خراساني احمدي نوشين   •

 .قرار كفالت آزاد شدفعال جنبش زنان، پس از تفهيم اتهام با 

شهريور ماه توسط ماموران  31احسان باكري، فرزند شهيد باكري، كه روز چهارشنبه : شد آزاد باكري شهيد فرزند •
 .امنيتيِ لباس شخصي بازداشت شده بود، دقايقي پيش آزاد شد

 به بار دومين براي امروز اوين زندان 350 بند در محبوس دانشجوي ارشدي علي: آمد مرخصي به ارشدي علي •
 .آمد مرخصي

 امروز اوين زندان 350 بند در محبوس جوان هنرمند غفاري آبتين: آمد مرخصي به جوان هنرمند غفاري، آبتين •
 .آمد مرخصي به بار اولين براي

 در دوشنبه روز ايران سينماي مطرح كارگردان كيارستمي عباس: سازم نمي فيلم ايران در ديگر مي گويد كيارستمي •
 . است داده نشان شديدي واكنش فرهادي اصغر فيلم توقف به شرق روزنامه با گوييو گفت

 .شد آزاد وثيقه توديع با  يكشنبه روز عصر شيرازي بهشتي عليرضا سيد: شد آزاد شيرازي بهشتي عليرضا سيد •
 .شد آزاد صباغيان هاشم مهندس پيش دقايقي رسيده هاي گزارش اساس بر: شد آزاد صباغيان هاشم •
 و روانبخش زليخا خانم همسرش همراه به روانبخش اصغر علي آقاي: شدند آزاد ياسوجي بهايي شهروند هس •

 آزاد زندان از روزه 10 مدت به موقت بطور و تازگي به ياسوج، اهالي از سه هر ،)بقايي( يزداني روحيه خانم همچنين
 .اند شده

 روز 70 از بيش گذشت از بعد كرد زنداني رشي رحيم: شد ادآز زندان از توماني ميليون پانزده وثيقه با رشي رحيم •
 .شد آزاد زندان از وثيقه قيد سپردن با بازداشت،

 فعالين سعادتي ودود و عليزاده بهروز: اردبيل زندان از آذربايجاني مدني فعالين سعادتي ودود و عليزاده بهروز آزادي •
 .شدند آزاد اردبيل زندان از تعزيري حبس يكسال تحمل از پس 89 مهر 13 شنبه سه روز آذربايجاني مدني

 پس حومه، و تهران راني اتوبوس سنديكاي ي مديره هيئت اعضاي از شهابي رضا: شد آزاد كارگري فعال شهابي، رضا •
 .شد آزاد زندان از موقت بازداشت روز 120 از

 ماه مهر هجدهم يكشنبه روز ظهر از بعد موقت، بازداشت روز 10 از بعد غروي اصغر علي: شد آزاد غروي اصغر علي •
 .شد آزاد زندان از

 مركزي زندان از جاري هفته سنندج پناه يزدان دانشگاه دانشجوي كمانگر آزاد: شد آزاد وثيقه توديع با كمانگر آزاد •
 .شد آزاد وثيقه توديع با و سنندج

 مشاركت، جبهه مركزي شوراي ضوع سليماني، داود: آمد مرخصي به مشاركت جبهه زنداني عضو سليماني، داوود •
 .آمد مرخصي به بازداشت ماه شانزده نزديك از بعد مهرماه، 22 پنجشنبه شامگاه
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 از و قزوين غيرانتفاعي معماري دانشجوي ايرانشاهي، عليرضا: شد آزاد عاشورا شدگان بازداشت از ايرانشاهي عليرضا •
 .شد آزاد ماه 9 از پس امروز عاشورا روز شدگان بازداشت

 شنبه سه روز آذربايجاني مدني فعال بيگلو مهرعلي آيت همسر زاده فرج زهرا: تبريز زندان از زاده فرج زهرا آزادي •
 .شد آزاد تبريز زندان از توماني ميليون 50 وثيقه قيد به موقت بازداشت روز 115 تحمل از پس 89 مهر 20

 صفحه سردبير و آذربايجاني نگار روزنامه غالمي رحيم: يلاردب زندان از آذربايجاني نگار روزنامه غالمي رحيم آزادي •
 .شد آزاد اردبيل زندان از حبس يكساله دوره تحمل از پس 89 مهر 23 جمعه روز اردبيل مهر نامه هفته تركي

 ود از پس تبار، ايراني آمريكايي شهروند تقوي، رضا: شد آزاد اوين زندان از تبار ايراني آمريكايي شهروند تقوي رضا •
 .شد آزاد تهران در اوين زندان از سرانجام سال

دكتر عليرضا عبداللهي، مهندس : بازداشت ماه پنچ از پس تبريز زندان از آذربايجاني مدني فعال چهار موقت آزادي •
پس از  89مهر  27شهرام رادمهر، بهبود قليزاده و نعيم احمدي خياوي از فعالين مدني آذربايجاني روز سه شنبه 

 .ميليون توماني از زندان تبريز آزاد شدند 220نج ماه بازداشت به قيد وثيقه تحمل پ
 حبس اتمام از پس طباطبايي عالمه دانشگاه دانشجوي محمدي، بيگ ميثم: تهران در دانشجويي فعال يك آزادي •

  .شد آزاد تعزيري

 آزادي با تاجيك عبدالرضا ي وندهپر قاضي مخالفت از ها گزارش كه حالي: شد آزاد نگار روزنامه تاجيك عبدالرضا •
 بيش از پس نگار روزنامه اين( ماه دي اول شب چهارشنبه) قبل دقايقي داشت، حكايت وثيقه قرار توديع عليرغم وي

 .شد آزاد موقت بازداشت ماه شش از

 از روز صد دودح به نزديك گذشت با: شد آزاد زندان از امروز جهان، در زنداني نويس وبالالگ جوانترين محبي، نويد •
 شنبه روز وي ايران، مازندرانِ استان در جهان زنداني نويس وبالگ ترين جوان و مدني فعال محبي، نويد بازداشت

 . گرديد آزاد زندان از بود، شده محكوم تعليق سال پنج در حبس سال سه به حاليكه در ،89 ماه دي چهارم

 از پس ديني، نوانديشِ پژوهشگرِ و محقق قابل، احمد: شد آزاد قهوثي قرار با زنداني، پژوهشگر و محقق قابل، احمد •
 حكم با و ريالي، ميليون 500 اي وثيقه قرار با ،89 ماه دي چهارم شنبه روز غروب زندان، روز 170 به نزديك تحمل
  .شد آزاد مشهد انقالب دادگاه 5 شعبه رييس كاووسي قاضي

 بهايي شهروندان( قنبري) نوري فتانه و قنبري رويا: ساري ساكن بهايي شهروندان نوري فتانه و قنبري رويا آزادي •
  .شدند آزاد كسب جواز سپردن و ضمانت قيد با 1389 دي 2 پنجشنبه روز ساري، ساكن

 پيش چندي كه طلب اصالح جوانان از نفر سه: وثيقه قيد به طاهري عليرضا و شفيعي محمد حيدري، هادي آزادي •
  .شدند آزاد وثيقه قرار تعيين با بودند، شده بازداشت اوين زندان در مستقر دادسراي به مراجعه و احضار پي در

 و شرق روزنامه سردبير غالمي احمد: شرق روزنامه گذار سرمايه و سردبير خدابخش، علي و غالالمي احمد آزادي •
 ميليون ده وثيقه توديع با امروز بازداشت روز بيست به نزديك از پس روزنامه اين گذار سرمايه خدابخش، علي

  .شدند آزاد زندان از توماني

 از تن دو ارشدي علي و محمدي بيك ميثم: 88 عاشوراي زندانيان از ارشدي علي و محمدي بيك ميثم آزادي •
  .دشدن آزاد زندان از ،88 عاشوراي زندانيان

 در توكلي مجيد به جديد اتهامات تفهيم از پس: توكلي مجيد جديد پرونده براي ميليوني 200 وثيقه قرار صدور •
 جهت تباني و اجتماع اتهامات پيرامون نهايي دفاع اخذ و جاري هفته دوشنبه روز در اوين دادسراي بازپرسي 4 شعبه
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 فعال اين جديد پرونده براي توماني ميليون 200 وثيقه قرار نظام عليه تبليغي فعاليت و كشور امنيت عليه اقدام
  .دگردي صادر دانشجويي

 شرق روزنامه هاي بازداشتي از نفر دو براي: شرق روزنامه سردبير و گذار سرمايه براي توماني ميليون ده وثيقه صدور •
  .شوند آزاد فردا رود مي انتظار و شد صادر توماني ميليون ده وثيقه قرار

 روز دانشگاه و حوزه محقق كاظمي ايوب محمد: شد آزاد منتظري اللهلله آيت شاگردان از كاظمي، ايوب محمد •
   .شد آزاد و گرفت قرار مشروط آزادي مشمول ماه دي هشتم گذشته

 شركت سنديكاري اعضاي از تن دو نظري اكبر علي و كمساري مرتضي: نظري اكبر علي و كمساري مرتضي آزادي •
  .شدند آزاد زندان از تهران واحد

 رياست انتخابات نتيجه به معترض شهروندان از يكي ييورشو مهرداد: شد آزاد حبس ماه 20 از پس ورشويي مهرداد •
   .شد آزاد 88 سال جهموري

 روز سرخي، عرب اهللا فيض سياسي زنداني فرزند سرخي، عرب فاطمه: شد آزاد وثيقه قيد با سرخي عرب فاطمه •
  .شد آزاد اوين زندان از توماني ميليون 50 اي وثيقه قرار با ،89 ماه دي 11 شنبه

 دانشجويان اسالمي انجمن دبير كشتكاري، افشين: شد آزاد زندان از شيراز صنعتي دانشگاه اسالالمي انجمن دبير •
  .دش آزاد وثيقه قرار با شيراز صنعتي دانشگاه

 از امروز عصر لطيفي اهللا حبيب پدري خانه شدگان بازداشت از نفر سه: شدند آزاد سنندج شدگان بازداشت از تن سه •
  .شدند آزاد زندان

 مركزي زندان مقابل در گنابادي دراويش گسترده حضور پي در: دراويش تجمع بدنبال محجوبي مرتضي شيخ آزادي •
 ساعت اصفهان شهرستان مركزي زندان در بازداشت ساعت 5 از پس عرفاني، طريقت اين شيخ محجوبي اصفهان،

  .شد آزاد ماه دي 12 دوشنبه بامداد دقيقه پانزده و چهار

 آقاي دستگيري جريان در كه گنابادي دراويش از نفر سه: شدند آزاد اصفهان زندان از شده داشتباز درويش سه •
 تجمع و حضور دنبال به بودند، شده بازداشت اصفهان مركزي زندان در گنابادي اللهي نعمت طريقت شيخ محجوبي
  .شدند آزاد زندان مقابل در گنابادي دراويش پرشمار

 درياچه مقابل در فروردين 13 تجمع شدگان بازداشت از نصيري، حسين: شد آزاد انيآذربايج فعال نصيري حسين •
  .شد آزاد تبريز مركزي زندان از مرخصي از استفاده با و حبس ماه 10 تحمل از پس اروميه

 از امروز موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد رئيس مقدم، عزلتي محمد سردار: شد آزاد مقدم عزلتي محمد سردار •
  .شد آزاد اوين انزند

 مراجعه اطالعات وزارت پيگيري دفتر به امروز صبح كه توكلي، مجيد بزرگتر برادر توكلي، علي: شد آزاد توكلي علي •
  .شد آزاد بازجويي ساعت چند از پس بود، كرده

 زندان از كارگري فعال نصرالهي پدرام ، جاري سال ماه دي هيجدهم شنبه، روز: سنندج در كارگري فعال يك آزادي •
  .شد آزاد

 طور به زندان از 89 ماه دي18 مورخه شنبه روز پور نقي مرتضي: تبريز مركزي زندان از پور نقي مرتضي آزادي •
   .است شده آزاد موقت
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 از پس اعتراضات شدگان كشته از رمضاني، رامين پدر: شد آزاد ميليوني دويست وثيقه قيد به رمضاني رامين پدر •
 آزاد اوين زندان از گذشته شب بود، شده بازداشت پيش نيم و ماه يك به نزديك كه دهم، مهوريج رياست انتخابات

  .شد

 آزاد توماني ميليون 50 وثيقه با امروز ظهر از بعد باقي، داماد مقامي، علي: شد آزاد باقي عمادالدين داماد مقامي، علي •
  .شد

 شدگان بازداشت از ابراهيمي كسري: محكوميت دوره پايان با شريف دانشگاه دانشجوي ابراهيمي كسري آزادي •
  .شد آزاد زندان از مشروط طور به حبس ماه سه تحمل از گذشته،بعد سال عاشوراي

 كليساي به را خود خانه اينكه اتهام به ت رضا: كرج زندان از وثيقه سپردن با مسيحي نوكيشان از يكي موقت آزادي •
 با سرانجام كرج شهر رجايي زندان در بازداشت يكماه از پس بود داده قرار مسيحي شهروندان اختيار در و خانگي

 .شد آزاد موقت بطور توماني ميليون 15 وثيقه قرار

  .شد آزاد زندان از مركز، تهران آزاد دانشگاه حقوق دانشجوي اسالمي فرزاد: شد آزاد اسالالمي فرزاد •

  .شد آزاد اوين زندان از چپ طيف دانشجويي فعال نحوي انيم( ماه دي 22) چهارشنبه روز: شد آزاد نحوي نيما •

 در كه مسيحي نوكيشان از شفاعتي فخرالدين: تهران در اخير حوادث مسيحي نوكيشان از يكي موقت آزادي •
 آزاد زندان از موقت بطور وثيقه سپردن با روز 20 از پس بود شده بازداشت تهران مسيحيان گسترده دستگيريهاي

  .شد

 وثيقه شرق روزنامه بازداشتي عضو سه براي قضايي هاي مقام: شرق بازداشتي نگاران روزنامه براي ثيقهو تعيين •
  .كردند تعيين

  .شد آزاد اوين زندان از امروز عصر شرق روزنامه خبرنگار طباطبايي ريحانه: شد آزاد طباطبايي ريحانه •

 .شد آزاد اوين زندان از وثيقه قرار توديع با يدانشجوي فعال مظفري، حسين محمد: شد آزاد مظفري حسين محمد •

 ستاد فعال عضو و قزوين آزاد دانشگاه دانشجوي حسيني محمد عادل: شد آزاد وثيقه قرار با حسيني محمد عادل •
 شده بازداشت اوين زندان در مستقر دادسراي به مراجعه از پس امسال ماه دي شش تارخ در كه موسوي، ميرحسين

  .دش آزاد زندان از وثيقه، قرار به موقت بازداشت قرار تبديل با ماه، دي 27 دوشنبه روز بود،

 هاي سرويس دبيران روستايي فرزانه و مهرگان كيوان: شدند آزاد خندان رضا و روستايي فرزانه مهرگان، كيوان •
 امروز ركت،مشا حزب به نزديك دانشجويي فعاالن از محمدحسيني عادل و شرق ي روزنامه الملل بين و سياسي
 .شدند آزاد اوين زندان از وثيقه قرار توديع با ماه دي 27 دوشنبه

 با دوشنبه روز عصر دولت، هاي سياست منتقد اقتصاددان دانا، رئيس فريبرز: شد آزاد وثيقه قيد به دانا، رئيس فريبرز •
 . شد آزاد تهران اوين زندان از توماني ميليون 30 وثيقه قيد

 مارس8 در كه جوانرود درشهرستان زنان حقوق فعاالن محمدي،از فرزانه: شد آزاد زنان حوزه فعال محمدي، فرزانه •
 100 وثيقه قرار با حبس روز 315 تحمل از پس و امروز صبح بود شده دستگير زن روز با همزمان و قبل سال

  .شد آزاد اوين زندان از ميليوني

 فعاالن نخستين،از اهللا حجت و ابوعلي جواد: شدند آزاد بهبهان سبز فعاالالن نخستين اللهلله حجت و ابوعلي جواد •
  .شدند آزاد بهبهان زندان از امروز بردند،ظهر مي بسر بهبهان زندان در پيش ماه دو از كه سبز، جنبش
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 زنداني قنبري اميد و شهر قائم ساكن بهايي شهروند) اسدي(  يگان فيروزه: مازندران در بهايي شهروند دو آزادي •
 .شد آزاد زندان از ساري زندان در بوسمح

 آزاد اوين زندان از ماه مرداد 4 روز بهايي، شهروند و كودك حقوق فعال حيرتيان افشين: شد آزاد حيرتيان افشين •
 .شد

 زندان از دادگستري وكيل مصطفايي، محمد همسر پدر و همسر برادر: شدند آزاد مصطفايي محمد همسر پدر و برادر •
 .دشدن آزاد اوين

 .شد آزاد زندان از مردادماه، شانزدهم شنبه امشب، خبري، عكاس بردبار بابك: شد آزاد اوين زندان از بردبار بابك •
 از كفالت قرار با شنبه روز مصطفايي، محمد همسر حليمي، فرشته:  شد آزاد مصطفايي، محمد همسر حليمي، فرشته •

 .شد آزاد زندان
 اخير تجمعات شدگان بازداشت از اي عده: تبريز در خياباني اخير راضاتاعت شدگان بازداشت از اي عده آزادي •

 .شدند آزاد تبريز زندان از وثيقه قيد به 1389 مرداد 16 شنبه روز تراكتورسازي تيم طرفداران
 .شد آزاد وثيقه قيد به خبري عكاس و شريف صنعتي دانشگاه دانشجويي صابر حامد: شد آزاد صابر حامد •
 محكوميت دوران كردن سپري از پس بابل شهرستان در بهايي شهروند سمندري مشفق: شد زادآ سمندري مشفق •

 .شد آزاد
 پس اوين زندان 350 بند زندانيان از محمدي امير: شد آزاد انتخابات از پس حوادث شدگان بازداشت از اميرمحمدي •

 .شد آزاد حبس ماه 6 تحمل از
 با ماه مرداد 19 گذشته روز تهران دانشگاه طلب  برابري و خواه آزادي ويدانشج باقري، بهزاد: شد آزاد باقري بهزاد •

 .شد آزاد اصفهان زندان از توماني ميليون 100 ي وثيقه
 به نزديك از پس و امروز ساري شهر بهايي شهروندان از ثابتيان الدين قوام: شد آزاد بهايي شهروند ثابتان، الدين قوام •

 .شد آزاد ساري اتاطالع گاه بازداشت از ماه يك
 عمومي راوبط مسئول و كرد مدني فعال اسدي نعمت: توماني ميليون 100 وثيقه با كرد مدني فعال موقت آزادي •

 .شد آزاد زندان از وثيقه قرار توديع با ژيوار نشريه
 شتگذ از پس وثيقه توديع با اسالمي انقالب مجاهدين سازمان سخنگوي آرمين، محسن:  شد آزاد آرمين محسن •

 .شد آزاد اوين زندان از روز 70
 زبان فارسي مسيحيان از "گلچين علي" مسيحي زنداني:  شد آزاد توماني ميليون200 وثيقه قرار با "گلچين علي" •

 .شد آزاد اوين زندان از روز 87  از پس توماني ميليون 200 وثيقه صدور با مردادماه 3 يكشنبه روز
 آزاد وثيقه توديع با انفرادي روز 50 تحمل از پس بشر حقوق فعال و انپزشكدند ناظري علي: شد آزاد ناظري علي •

 .شد
 روز آذربايجاني نگار روزنامه رشيدي ابراهيم: شهر مشگين زندان از آذربايجاني نگار روزنامه رشيدي ابراهيم آزادي •

 مشگين زندان از ومانيت ميليون پنجاه وثيقه قيد به موقت بازداشت روز 57 تحمل از پس 89 مرداد 18 دوشنبه
 .شد آزاد) خياو(شهر

 از وثيقه قرار با اصفهان، چپ طيف دانشجويان از خدادادي، بهمن: شد آزاد چپ طيف دانشجويان از خدادادي بهمن •
 .شد آزاد زندان
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 مدني فعالين از ياوري جعفر و تاجدهي محمد: آذربايجان مدني فعالين از ياوري، جعفر و تاجدهي محمد آزادي •
 بازداشت روز 12 تحمل از پس 89 مرداد 21 شنبه پنج روز تبريز تراكتورسازي فوتبال تيم طرفداران از و ربايجانيآذ

 .شدند آزاد تبريز زندان از توماني ميليون 10 وثيقه قيد به موقت
 50 وثيقه تامين با) عاشورا( ماه دي 6 حوادث گان شده دستگير از بهبهاني بهادر نيما: شد آزاد بهبهاني، بهادر نيما •

 .شد آزاد تربيت و اصالح كانون از توماني ميليون
 در موسوي ميرحسين ستاد رييس و سياسي فعال محمدي امير: شد آزاد حبس ماه شش از پس محمدي امير •

 .شد آزاد حبس ماه شش تحمل از پس قيامدشت
 .شد آزاد موسوي ميرحسين مشاورين از يكي مازار، عرب علي: شد آزاد مازار عرب علي •
 انتخابات زمان در موسوي ميرحسين تبليغاتي ستاد فعاالن از پور، جاليي محمدرضا: شد آزاد پور جاليي رضا محمد •

 .شد آزاد انفرادي، سلول در بازداشت روز 66 تحمل از پس جمهوري، رياست
 بشر حقوق فعاالن مجموعه سابق اعضاي از كرمي محبوبه: شد آزاد تومان ميليون 500 وثيقه توديع با كرمي محبوبه •

 قرار وي براي روز همان در و احضار دادگاه به ماه مرداد 23 شنبه، روز بازداشت، روز 170 تحمل از پس ايران در
 .شد صادر وثيقه

تير ماه  26يك شهروند بهايي ساكن آبادان در استان خوزستان كه در : هدايت اهللا رضايي شهروند بهايي آزاد شد •
 .شده بود پس از توديع قرار وثيقه از بازداشتگاه آزاد شد بازداشت 89سال 

غالمحسين عرشي، از بازداشت شده هاي حوادث : شد آزاد انتخابات از پس حوادث زندانيان از عرشي، غالمحسين •
 .در تهران، روز گذشته با پايان يافتن دوران حبس اش از زندان اوين آزاد شد 88ششم دي ماه سال 

محمد طالبي از بازداشت شدگان تجمعات دهم اسفند در مشهد پس از : شد آزاد مشهدي جويدانش طالبي محمد •
 .توديع وثيقه از زندان آزاد شد

علي مرادي دبير سياسي انجمن اسالمي دانشگاه : شد آزاد شهركرد دانشگاه اسالمي انجمن دبيرسياسي مرادي علي •
عه به ستاد خبري اداره اطالعات شهرستان شهركرد بهمن ماه در پي احضار و مراج 26شهركرد كه در تاريخ 

 .ميليون توماني آزاد شد 20بازداشت شده بود، عصر چهارشنبه چهارم اسفندماه به قيد وثيقه 

كورش بنايي و رضا شاكري دو دانشجوي دانشگاه : شهركرد دانشگاه دانشجوي دو شاكري رضا و بنايي كورش آزادي •
 .شده بودند، آزاد شدندبهمن بازداشت  26شهركرد كه در 

خبري مطلق، با توديع  روز بي 18سه نوجوان كرد بعد از : مطلق خبري بي روز هجده از پس كرد نوجوان سه آزادي •
 .وثيقه از زندان آزاد شدند

 .الملل روزنامه شرق از زندان آزاد شد مازيار خسروي، دبير بين: شد آزاد نگار روزنامه خسروي، مازيار •

طلب گلستان كه  محمد حسين مهيمني فرزند محمد هاشم مهيمني استاندار اصالح: شد آزاد منيمهي حسين محمد •
 .آزاد شد 89اسفند  8برد، يكشنبه  روز در بازداشت به سر مي 16  با اتهاماتي مبهم و نامشخص، 

 .مجتبي شايسته از اعضاي شاخه ي جوانان جبهه مشاركت آزاد شد: شد آزاد شايسته مجتبي •

اسفندماه، پيمان روشن ضمير وبالگ نويس و سردبير تاالر  10عصر روز سه شنبه، : شد آزاد ضمير وشنر پيمان •
 .هفت تير پس از تحمل دوماه بازداشت موقت به قيد وثيقه از زندان كارون اهواز آزاد شد
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هاي  اسالمي در دورهشهربانو اماني نمايندهي پيشين مجلس شوراي : شد آزاد زندان از وثيقه قيد به اماني شهربانو •
 .پنجم و ششم، با سپردن قرار وثيقهي يكصد و پنجاه ميليون توماني از زندان آزاد شد

بهمن ماه سال جاري بازداشت شده بود،  4كه از تاريخ  و مترجم نگار ابراهيم اسكافي روزنامه: شد آزاد اسكافي ابراهيم •
 .آزاد شد

 .زاده زهرا رهنورد به قيد كفالت از زندان آزاد شد كار، خواهر قرهن  محمد صالح: شد آزاد كار نقره  صالح محمد •

 .روز بازداشت، آزاد شد 20پيمان غالمي، نويسنده و مترجم پس از : شد آزاد غالمي پيمان •

 .ميالد فدايي اصل، دانشجوي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، آزاد شده است: شد آزاد اصل فدايي ميالد •

زاده عضو كانون مدافعان حقوق كارگر، ظهر امروز چهارشنبه هجدهم اسفندماه آزاد  هاله صفر: شد آزاد صفرزاده هاله •
 .شد

فرناز كمالي فعال دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي با سپردن وثيقه از زندان آزاد : شد آزاد وثيقه قيد به كمالي فرناز •
 .شد

ي اصالحات و استاد  جمهوري اسالمي ايران، ايرنا، در دورهعبداهللا ناصري، رييس خبرگزاري : شد آزاد ناصري عبداهللا •
 .دانشگاه، عصر روز چهارشنبه هجدهم اسفندماه از زندان اوين آزاد شد

كورش زعيم نويسنده و از اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي ايران پس از تحمل يك ماه : شد آزاد زعيم كوروش •
 .حبس از زندان آزاد شد

 .طلب آزاد شد نگار اصالح مهسا امرآبادي، روزنامه :شد آزاد امرآبادي مهسا •

 .وزارت اطالعات آزاد شد 209نازنين خسرواني بعد از تحمل چهار ماه و نيم حبس در بند : شد آزاد خسرواني نازنين •

اي شوراي هماهنگي جبههي اصالحات، عضو شوراي  پور، رئيس دوره احمد حكيمي: شد آزاد پور حكيمي احمد •
 .مايندگان ادوار مجلس شوراي اسالمي و نماينده دوره چهارم مجلس با قرار كفالت آزاد شدمركزي مجمع ن

حسن رضايي از فعالين سياسي اصالح طلب استان گلستان، : شد آزاد طلب، اصالح سياسي فعالين از رضايي حسن •
 .آزاد شد

ن دانشگاه شريف كه در پي اعتراضات سه تن از دانشجويا: شدند آزاد شريف دانشگاه بازداشتي دانشجويان از تن سه •
 .بهمن ماه بازداشت شده بودند، آزاد شدند 25مردمي 

علي باقري و احمد هاشمي دو عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي، عصر : شدند آزاد باقري علي و هاشمي احمد •
 .امروز از زندان آزاد شدند

اسفند ماه يحيي قوامي و سعيد ساعدي  18گذشته مورخه روز : وثيقه قيد به سنندج مدني فعالين از تن دو آزادي •
 .دو فعال مدني اهل اين شهراز زندان آزاد شدند

عليرغم آزادي علي منصوري، احسان كاهوكار و محمد : مشهد فردوسي دانشگاه بازداشتي دانشجوي سه آزادي •
بودند، از وضعيت محمد غفاريان، بهمن و اول اسفند بازداشت شده  10هرمززاده سه دانشجوي دانشگاه فردوسي كه 

 .دانشجوي همين دانشگاه كه روز يك اسفند بازداشت شده بود، كماكان خبري در دست نيست

 .سيد حسين مرعشي، صبح امروز از زندان آزاد شد: شد آزاد مرعشي حسين •

 .شريف آزاد شدجواد سوهانكار از اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي : شد آزاد سوهانكار جواد •
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عباس پشمي دبير تشكيالت انجمن اسالمي دانشگاه : شدند آزاد شهركرد دانشگاه بازداشتي دانشجويان از تن دو •
 .شهركرد و محمد حيدرزاده عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت هر كدام با وثيقه ده ميليون توماني آزاد شدند

روز گذشته دكتر محمدرضا ملكيان از اعضاي ستاد مهندس : شدند آزاد صديقي ايمان و ملكيان رضا محمد دكتر •
موسوي در مازندران و ايمان صديقي دبير سياسي سابق انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 

 .ميليون توماني از زندان آزاد شدند 30و  50با سپردن وثيقه 

سامان سليماني مرند فعال دانشجويي، كه : ورامين دانشجويي نفعاال از جمالي فرشاد و مرند سليماني سامان آزادي •
همزمان دبير سياسي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه ورامين مي باشد، با قرار كفالت از زندان اوين آزاد شده و 

 .فرشاد جمالي، ديگر فعال دانشجويي آن دانشگاه نيز، يك روز قبل از وي با قيد كفالت آزاد شدند

سيد باقر اسكويي مشاور دبير كل و رئيس سازمان جوانان و دانشجويان : شد آزاد كروبي مهدي مشاور كويي،اس باقر •
 .اسفمد ماه با سپردن وثيقه از زندان اوين آزاد شد 26حزب اعتماد ملي امروز پنج شنبه 

 .ه آزاد شدعلي كروبي، فرزند سوم مهدي كروبي به قيد وثيق: شد آزاد نقدي وثيقه قيد به كروبي علي •

احسان قشقايي و امين روغني دو دانشجوي بازداشتي دانشگاه سمنان، : سمنان دانشگاه دانشجويي فعال دو آزادي •
 .روز پنجشنبه آزاد شدند

پس از يك ماه بازداشت، يداهللا اسالمي، دبيركل مجمع نمايندگان ادوار مجلس، وي امروز از : شد آزاد اسالمي يداهللا •
 .دزندان اوين آزاد ش

طي روزهاي اخير هومن نعمتي فعال دانشجويي دانشگاه : شد آزاد مازندران دانشگاه دانشجويي فعال نعمتي هومن •
 .مازندران با سپردن وثيقه از زندان آزاد شده است

حسين سالمكار، دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف از زندان آزاد : شد آزاد شريف، دانشگاه دانشجوي سالمكار، حسين •
 .شد

دو دانشجوي  "ولي سجادي"و  "حامد تقي پور": وصنعت علم دانشگاه دانشجويان از سجادي و پور تقي ديآزا •
اسفند بازداشت شده بودند، با قرار وثيقه از  1بهمن و  25دانشگاه علم و صنعت كه به ترتيب در جريان تظاهرات 

 .زندان آزاد شدند

 فيلترينگ و هك

 بود، گرفته سر از را خود فعاليت مدتها از پس قبل روز چند كه آينده خبري سايت: شد فيلتر آينده خبري سايت •
 .شد فيلتر

 .شد فيلتر خاتمي رضا محمد شخصي سايت: شد فيلتر خاتمي رضا محمد سايت •

 سايت خاتمي، محمد سيد شخصي سايت شدن فيلتر از پس: شد فيلتر نيز باران بنياد سايت خاتمي، وبسايت از پس •
 .شد فيلتر  زني باران بنياد

 آن به دسترسي و فيلتر چهارشنبه روز عصر از گفتارنو رساني اطالع پايگاه: فيلترشد "نو گفتار" رساني اطالع پايگاه •
 .شد غيرممكن ايراني كاربران براي

 پس جاري سال مردادماه در كه) سبز ابتكار( ابتكار معصومه جديد وبالگ: شد فيلتر ديگر بار ابتكار معصومه وبالگ •
 .شد فيلتر گذشته روز بود، شده اندازي راه قبلي وبالگ شدن مسدود و فيلتر از
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 دبير پيمان، اهللا حبيب شخصي وبسايت: شد فيلترينگ مشمول اندازي راه از پس ساعاتي پيمان اهللا حبيب وبسايت •
 .شد فيلتر اندازي راه از پس ساعاتي مبارز مسلمانان جنبش كل

 .شد هك وان فارسي زيان فارسي اي ماهواره تلويزيون تساي: شد هك "وان فارسي" سايت •

 احمد رسمي سايت وب و گلشيري هوشنگ بنياد سايت وب: شد فيلتر شاملو احمد و گلشيري بنياد سايت وب •
 .است شده مسدود ايراني، شاعر و نويسنده شاملو،

 .شد فيلتر مجددا 1389 ماه آبان 22 روز فمينيستي مدرسه سايت: شد فيلتر بار نوزدهمين براي فمينيستي مدرسه •
 سازمان علمي هيأت عضو درويش، محمد توسط كه زيستي محيط وبالگ اين: شد فيلتر "زايي بيابان مهار" وبالگ •

  شد فيلتر گذشته روز شد، مي نوشته كشور مراتع و ها جنگل

 اي رايانه جرايم قانون مجرمانه محتواي مصاديق كارگروه سوي از الجزيره شبكه اينترنتي پايگاه: شد فيلتر الجزيره •
  شد فيلتر

 عنوان با كه گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش خبري پايگاه: شد فيلتر بار دهمين براي نور مجذوبان سايت •
  شد فيلتر متوالي بار دهمين براي كند، مي فعاليت "نور مجذوبان سايت"

 اهللا آيت مرحوم درگذشت سالگرد آستانه در: شد لترفي منتظري اهللا آيت مرحوم رساني اطالع دفتر جديد سايت •
 جلوگيري جهت امنيتي گستردة فشارهاي راستاي در و سبز، جنبش حامي و مردمي تقليد مرجع منتظري، العظمي

 كاربران دسترس از خروج و فيلترينگ مشمول نيز ايشان دفتر وبسايت دومين مرحوم، آن سالگرد مراسم برگزاري از
 .شد كشور داخل

 از نيوز مشرق خبري پايگاه ها، رسانه گزارش به بنا: پيوست شده فيلتر خبري هاي سايت جمع به هم نيوز مشرق •
 .شد دسترس قابل غير ،89 آذرماه 21 يكشنبه روز صبح

 آذرماه 22 روز ،"فمينيستي مدرسه" اينترنتي پايگاه: شد فيلتر بار بيستمين براي فمينيستي، مدرسه اينترنتي سايت •
 .شد خارج كشور داخل كاربران دسترس از و گرديد فيلترينگ مشمول بار بيستمين براي و مجددا 89

 و كدباز افزارهاي نرم زمينه در ها سايت وب معتبرترين از يكي كام دات دانلود سايت وب: شد فيلتر كام دات دانلود •
 .است شده فيلتر ايران در است چندروزي كه باشد مي جهان در مجاني

 روزنامه نگاران، روزنامه از شماري مديرو سردبير، دستگيري دنبال به: شد "فيلتر" شرق روزنامه خبري سايت •
 .شد فيلترگذاري نيز روزنامه اين خبري سايت دولتي دستورمقامات به تهران، چاپ "شرق"

 .شد فيلتر جهاني آنالين دانشنامه پديا، ويكي تصاوير سرور: شد فيلتر هم پديا ويكي سرور •

محمد رضا عليپور در رابطه با : انشين فرمانده نيروي انتظامي مي گويد فقط فيلتر كردن چند مطلب كافي نيستج •
هاي سايبري احساسمان اين است كه بايد تمركز بيشتري كنيم چرا  در بحث: هاي پليس در بخش سايبر گفت برنامه

كه شايد فيلتر كردن چند مطلب كافي نباشد و بينيم  هاي اينترنتي مي هاي انحرافي شديدي را در سايت كه بحث
 .نياز به انسجام بيشتري وجود دارد

ساعت گذشته وب سايتهاي مجموعه فعاالن  24طي : حمالت مجدد سايبري به مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران •
هك شدن حقوق بشر در ايران بصورت گسترده مورد حمالت اينترني قرار گرفته است كه اين حمالت منجر به 

 .خبرنامه مجموعه در سرويس گوگل شد
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روز گذشته برخي سايت هاي خبري وابسته به صنف : فيلتر شدن سايت هاي صنفي معلمان در آستانه ي روز معلم •
معلمان منجمله سايت كانون صنفي معلمان ايران، سخن معلم و بسياري از وبالگ هاي خبري اين صنف فيلتر 

 .شدند

اردي بهشت ماه و در آستانه ي روز معلم، تارنماي  7ظهر روز سه شنبه : علمان ايران هك شدتارنماي كانون صنفي م •
 .كانون صنفي معلمان ايران به طرز مشكوكي هك شد

وب سايت خبري دانشجويان ايران همزمان با روز : همزمان با روز جهاني آزادي مطبوعات، دانشجونيوز فيلتر شد •
مروز توسط شركت مخابرات ايران و در عمده شهرهاي كشور فيلتر و از دسترس جهاني آزادي مطبوعات، از صبح ا

 .كاربران خارج شد
جامعه "به جاي وب سايت  "ميهن بالگ"ديروز، سرور : "جامعه شناسي ايران"مسدود شدن وبسايت اجتماعي  •

نتي، سايت هاي نشست و با مسدود كردن اين سايت به دستور كميته  ي مصاديق جرايم اينتر "شناسي ايران
 .منتخب خود را به خوانندگان سايت مسدود شده توصيه نمود

خبرگزاري آفتاب نيوز، نزديك به حسن روحاني رئيس مركز تحقيقات استراتژيك : شد فيلتر نيوز آفتاب خبرگزاري •
 .مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجددا فيلتر شد

نوان يكي از پرمخاطب ترين سرويس هاي وبالگ نويسي به ع "بالگر": سرويس بين المللي وبالگ نويسي فيلتر شد •
 .دنيا، در ايران فيلتر شد

 شكل از جلوگيري براي كردستان استان مخابرات اداره: كامياران و سنندج در اينترنت و همراه تلفن خطوط قطع •
 .نمود تاينترن و همراه تلفن خطوط قطع به اقدام كامياران و سنندج هاي شهر در اعتراضي تجمعات گيري

رسد پس از خصوصي شدن شركت  از رشت خبر مي: ها در رشت خبر داد روزنامه جمهوري اسالمي از كنترل پيامك •
هاي مختلف مردم را در پي  ارائه خدمات گزينشي به مردم موجبات نگراني) واگذاري آن به سپاه پاسداران(مخابرات 

 .داشته است
رويترز يكي از مشهورترين و . كانادايي رويترز در ايران فيلتر شد-يسيانگل خبرگزاري: شد فيلتر رويترز خبرگزاري •

  .دآي مهمترين منابع خبري در جهان به شمار مي

 .ياهو نيوز در ايران فيلتر و از دسترس كاربران خارج شد: شد فيلتر نيوز ياهو •

 .، در كشور فيلتر شدند"گوگلپيكاسا "و  "وردپرس"سرور دو سايت پرطرفدار : شدند فيلتر گوگل پيكاسا و وردپرس •

تنها پس از گذشت پنج روز از راه اندازي و انتشار سه مطلب در خبرنامه كرمانشاه اين : شد فيلتر كرمانشاه خبرنامه •
 .تحليلي غرب كشور فيلتر شد -وبالگ خبري

نترنتي و فيلترينگ در ادامه اعمال محدوديت هاي اي: شد فيلتر خميني حسن سيد حاميان به مربوط وارث، تارنماي  •
نيز ) عالقمندان به سيد حسن خميني(سايت ها و تارنماهاي منتقد و مخالف حاكميت، تارنماي اطالع رساني وارث 

 .فيلتر شد و از دسترس كاربران خارج گرديد

ن اي براي كابران اينترنت در ايرا هاي تازه طي روزهاي اخير محدوديت: شدند فيلتر "ميل جي" و "اسپات بالگ" •
 .ايجاد شده، تا جايي كه بالگ اسپات و جي ميل نيز فيلتر شدند

، به دستور كارگروه تعيين مصاديق محتواي "نجف آباد سبز"وبالگ اطالع رساني : شد مسدود سبز آباد نجف وبالگ •
 .مجرمانه مسدود شده است
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 تاسيس، سالگرد اولين در ايران در بشر حقوق تخصصي خبرگزاري اولين: شد فيلتر بار دهمين براي هرانا خبرگزاري •
 .شد فيلتر فيلترينگ، كميته سوي از

 به ايراني كاربران دسترسي در هايي اختالل ماه، خرداد 7 مورخ جمعه شامگاه از: شد فيلتر رفع و فيلتر گوگل •
 . است شده ايجاد گوگل شركت هاي سرويس

 .شد فيلتر بازهم گوگل سايت: شد فيلتر بازهم گوگل •
 دات وردپرس سرويس در شده ميزباني هاي وبالگ تمامي: ايران در كام دات وردپرس هاي وبالگ اميتم فيلترينگ •

 . اند شده فيلتر آنها محتواي به توجه بدون ايران داخل در ماه خرداد 23 يكشنبه ظهر از كام
 .تاهللا حسينعلي منتظري فيلتر شده اس سايت رسمي آيت: اهللا منتظري فيلتر شد آيت سايت رسمي  •

خرداد و اولين سالگرد  22هفت دامنه ي خبرگزاري هرانا همزمان با : فيلتر همزمان هفت دامنه ي خبرگزاري هرانا •
 .حوادث پس از انتخابات، از سوي كميته فيلترينگ، فيلتر شد

يت در هفته گذشته، وبسا Hotfileپس از فيلتر شدن وبسايت : فيلتر شدن دو سايت مشهور اشتراك فايل در ايران •
 .نيز از ديروز در ايران فيلتر شد Rapidshare مشهور

خردادماه پرشين بالگ، بالگفا و  30از صبح امروز، يكشنبه : سايت هاي بالگفا، پرشين بالگ و كلوب فيلتر شدند •
 .كلوب فيلتر شدند

براي بار بيست و  "رابريتغيير براي ب"براي بار دوم و  "تا قانون خانواده برابر: دو سايت فمنيستي مجددا فيلتر شدند •
 .پنجم فيلتر شدند

 آستانه در كشور مجازي فضاي بر شده اعمال هاي محدوديت پي در: شد فيلتر بار هجدهمين براي هرانا خبرگزاري •
 .شد فيلتر نيز هرانا خبرگزاري قدس، روز ي

 .شد فيلتر يزن دستغيب اهللا آيت حضرت دفتر رساني اطالع پايگاه: شد فيلتر دستغيب اهللا آيت سايت •

 شده فيلتر ايران در پست كرمانشاه خبري تارنماي ماه شهريور 20 شنبه گذشته روز از: شد فيلتر پست كرمانشاه •
 . است

 در "مردم همكاري" براي درايران اينترنت فيلترينگ مسئوالن: ايران در اينترنت فيلترينگ براي ها فعاليت تشديد •
 سازمان و پاسداران سپاه هدايت و همكاري با اخير هاي سال در. اند كرده يانداز راه اختصاصي سايت يك كار، اين

 .اند شده فيلتر سايت ميليون پنج از بيش بسيج

 مشكالت با كشور در اينترنت كاربران شهريورماه، يازدهم شنبه پنج امروز، بامداد از: شد اختالل دچار كشور اينترنت •
 .اند شده رو روبه اي عمده

 .روز پيش در ايران فيلتر شد 2ايران از   سايت رسمي اطالع رساني اهل سنت: شد يلترف آنالين سني •

 12 )پنج شنبه(از شب گذشته  "24فرانس "وب سايت شبكه ي تلوزيوني :"24فرانس "فيلتر شدن شبكه تلوزيوني  •
 .در ايران فيلتر شده است فروردين

 . شد فيلتر نامعلوم داليل هب دهخدا لغتنامه سايت: شد فيلتر دهخدا نامه لغت سايت •
 انجام از ايران، زيرساخت ارتباطات شركت مديرعامل: ايران در اينترنتي سايتهاي براي يكپارچه فيلترينگ اعمال •

 و فيلترينگ طرح مشمول كه سايتهايي تعيين و داد خبر وي گيت مسير از و كشور كل در يكپارچه فيلترينگ
 .كرد ذكر "فيلترينگ مصاديق تعيين كميته" ظايفو از نيز، را گيرند مي قرار انسداد
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 كميته سوي از بار هفدهمين براي ايران در بشر حقوق تخصصي خبرگزاري اولين: شد فيلتر هم باز هرانا خبرگزاري •
 .شد مسدود ايران اسالمي جمهوري فيلترينگ

 از فارسي آزاد دانشنامه بزرگترين:  شد فيلتر اسالمي جمهوري توسط آنالين دانشنامه بزرگترين فارسي پدياي ويكي •
 .است شده فيلتر اسالمي جمهوري فيلترينگ كميته سوي

 .شد فيلتر تهران شهرداري به وابسته شهر خبرگزاري: شد فيلتر شهر خبرگزاري •
 ،)ايران سبز رسانه( رسا تلويزيون اينترنتي بخش كار به آغاز از هفته يك گذشت با: شد فيلتر "رسا" اينترنتي آدرس •

 فيلترينگ مشمول ايران در شبكه اين اينترنتي آدرس تلويزيون، اين اي ماهواره بخش اندازي راه آستانه در و
 .گرديد خارج كاربران دسترس از و شد امنيتي نهادهاي

 31 روز فمينيستي مدرسه سايت مسئول مدير اتهام تفهيم و احضار از پس: شد فيلتر فمينيستي مدرسه سايت •
 .شد فيلتر سايت وب اين شهريورماه

 خبرگزاري ، كشور مجازي فضاي بر شده اعمال هاي محدوديت پي در: شد فيلتر بار نوزدهمين براي هرانا خبرگزاري •
 .شد فيلتر نيز هرانا

 جنبش خبري پايگاه( "نيوز اصالحات" تحليلي -خبري سامانه: فيلترشدند منتظري، سعيده وبگاه و نيوز اصالحات •
 سعيده به متعلق( "ها نوشته قلم" وبالگ همچنين و) كشور سراسر هاي دانشگاه جوييدانش فعالين اتحادي

 خارج كشور داخل كاربران دسترس از و شده فيلترينگ مشمول مجازي، حوزه امنيتي نهادهاي توسط ،)منتظري
 .شد

 عصر، 6 ساعت )مهرماه12(يكشنبه روز از سينما خانه سايت: است شده خارج دسترس از و هك سينما خانه سايت •
 .است شده خارج دسترس از و هك

 .شد فيلتر نيز تغيير سايت دولت، منتقدان به متعلق هاي سايت از تعدادي فيلترينگ پي در: شد فيلتر "تغيير" سايت •
 اهللا آيت دفتر اينترنتي سايت: مرجع سايت يك و تقليد مرجع دو وبسايت به دسترسي عدم فيلترينگ؛ جديد دور •

 .شد فيلتر "پديا ويكي" سايت فارسي بخش و صانعي اهللا آيت زنجاني، بيات
 فيلتر مجددا 1389 مهرماه 15 امروز فمينيستي مدرسه سايت: شد فيلتر هجدهم بار براي فمينيستي مدرسه سايت •

 .شد
 دانش سازمان خبري ارگان زنده، موج خبري سامانه: شد فيلتر تحكيم ادوار بوشهر شعبه رساني اطالع پايگاه •

 .شد فيلتر بوشهر شعبه)  وحدت تحكيم ادوار( اسالمي ايران وختگانآم
 بازيگر عليدوستي، ترانه وبالگ سينما، خانه جشن به مربوط هاي بازتاب ادامه در: شد فيلتر عليدوستي ترانه وبالگ •

 .شد فيلتر مسئول مقامات سوي از تئاتر و سينما
 توسط www.khatami.ir آدرس به خاتمي محمد سيد اينترنتي سايت: شد فيلتر هم خاتمي سيدمحمد سايت •

 .شد مسدود اسالمي جمهوري فيلترينگ كميته
در راستاي فشار بر رسانه ها و وبگاههاي حامي جنبش سبز، : شد فيلتر بار سومين براي "خواهي تحول" تارنماي •

ل فيلترينگ و خروج از ، مجددا و براي بار سوم طي يك سال اخير، مشمو"تحول خواهي"تحليلي  -سامانه خبري
 .دسترس كاربران داخل ايران شد



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 83

 

پايگاه اطالع رساني و سايت مركز تحقيقات : شد مسدود مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات مركز سايت •
 .استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط مراجع حكومتي مسدود و از دسترس خارج شد

نيروي انتظامي در چند نقطه از شهر تهران : اطالعات آزاد انتشار از وگيريجل جهت اي ماهواره هاي آنتن آوري جمع •
 .اي جهت جلوگيري از انتشار آزاد اطالعات نموده است هاي ماهواره اقدام به جمع آوري آنتن

هاي  يك مقام مخابرات استان تهران تائيد كرد مقام: كرد تاييد را ايران در اينترنت قطع بودن امنيتي مخابرات، •
 .كنند اي مسائل امنيتي و سياسي در بعضي مواقع دستور قطع اينترنت را صادر مي جمهوري اسالمي به دليل پاره

سيامك قادري از خبرنگاران ايرنا كه به دليل رويكرد : نژاد احمدي اي رسانه مشاور دستور به ايرنا خبرنگار اخراج •
سال زندان محكوم شده است از سوي اكبر جوان  4ب به انتقادي به انتخابات رياست جمهوري با حكم دادگاه انقال

 .فكر، مشاور رسانه اي احمدي نژاد از ايرنا اخراج شد

هاي ماهواره  آوري ديش خبرها حامي از آن است كه طرح جمع: تهران در  ماهواره هاي ديش آوري جمع ادامهي •
 .توسط نيروي انتظامي در سطح شهر ادامه دارد

اسفند،  17گزارش ها حاكي است از روز سه شنبه :  رسيد هم كرمانشاه به ماهواره يها ديش آوري جمع طرح •
هاي  هاي پاوه و اسالم آبادغرب، اقدام به جمع آوري ديش نيروهاي امنيتي ضمن يورش به منازل مردم در شهرستان

 .اي نموده است ماهواره

در داخل ايران فيلتر شده و دسترسي به آن بدون روز چهارشنبه  18از ساعت  "آينده"سايت : شد فيلتر آينده سايت •
 .فيلتر شكن غير ممكن است

راه اندازي شده  1386كه از مرداد ماه سال ) هه والده ري جوانرو(وبالگ جوانرودنيوز : شد فيلتر جوانرودنيوز وبالگ •
 .بود از روز گذشته از سوي سازمان فيلترينگ جمهوري اسالمي ايران فيلتر شد

در  -سفندماه ا 21شنبه  -سايت خبري راهبردي سالم، از عصر امروز : شد فيلتر كشور نقاط اكثر در "سالم" سايت •
 .است تر شدهاكثر نقاط كشور فيل

 .سابقه در شبكهي اينترنت كشور است ها حاكي از اختالالت بي خبر: ايران اينترنت شبكهي در سابقه كم اختالالت •

، ")آگه(آگاه "، "اختران"ناشر از جمله انتشارات  10مجوز فعاليت حدود : شد لغو معروف ناشر 10 فعاليت مجوز •
 .لغو شد "جيحون"و   "ديگر"، "نگار بازتاب"

همزمان با مراسم روز زن و اعالم قبلي : ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه خبري سامانه به اينترنتي حمالت •
 .تارنماي هرانا انجام گرفت سابقهي بر روي معترضان براي تجمع، حمالت اينترنتي بي

 بازداشت فله اي شهروندان

 تحت نفر 19 دستگيري از بزرگ تهران پيشگيري پليس رئيس: تهران در اوباش و اراذل اتهام به نفر 19 دستگيري •
 .داد خبر محور  محله امنيت طرح اول مرحله در تهران نامدار اوباش و اراذل عنوان

 و اجتماعي امنيت ارتقاء طرح اجراي در: گفت البرز و تهران استان انتظامي فرمانده :شدند بازداشت تهران در نفر 80 •
 و شناسايي معروف اوباش و اراذل و شرور 80 البرز و تهران استان سطح در اوباش و اراذل با برخورد و اخالقي
 .شدند دستگير
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 انتظامي فرماندهي ويژه يگان و موميع امنيت پليس سوي از مشترك عملياتي با: شدند بازداشت مشهد در نفر 33 •
 .شدند دستگير اوباش و اراذل اتهام به نفر 33 مشهد در رضوي خراسان استان

 شبانه پارتي يك در جوان پسر و دختر 40 بازداشت از كرج امنيت پليس: شبانه پارتي در پسر و دختر 40 دستگيري •
 .داد خبر شهريار در

 استعمال و داري نگه توزيع، محل منزل باب 5 : گفت سجاديان سيروس رسردا: شدند دستگير شيراز در نفر 62 •
 .شدند دستگير نفر 62 و شناسايي حرمين اطراف در موادمخدر

 با ارتباط در را ديگر نفر 9 گويند مي ايران امنيتي هاي مقام: چابهار انفجارهاي با ارتباط در ديگر نفر 9 بازداشت •
 .اند كرده دستگير چابهار هگذشت چهارشنبه انتحاري انفجارهاي

 شهرداري و انتظامي نيروي اطالعات، وزارت هماهنگي با: تبريز در "منكر از نهي و معروف به امر" ماموران استقرار •
 .شود مي داير تبريز در "منكر از نهي و معروف به امر" براي هايي مكان تبريز،

  تجهيزات  تعدادي ، الكلي  مشروبات مقاديري ، محل  اين از بازرسي در: مهماني چند در مرد و زن 50 بازداشت •
 . شد كشف موزيك و افشاني نور تجهيزات و سواري خودروي دستگاه سه ، همراه تلفن دستگاه 20 ، اي ماهواره

 شماري بازداشت و شناسايي از اطالعات وزير: شدند بازداشت اساتيد ترور حادثه با ارتباط در نفر چند: اطالعات وزير •
 .داد خبر اخير تروريستي حادثه 2 عوامل مجموعه از

 شبانه پارتي چند به پليس مأموران گذشته شب: شبانه هاي مهماني در ها فوتباليست جمله از نفر دهها دستگيري •
 .شدند بازداشت نيروها اين توسط نفر ها ده ميان، اين در كه برده يورش جوانان

 شدن الفعاليت ممنوع از فوتبال اي حرفه تخلفات به رسيدگي دبير: پارتي در دستگيرشدگان شدن الفعاليت ممنوع •
 .داد خبر پارتي در دستگيرشدگان

 كردند اعالم پنجشنبه روز ايراني مقامات: شدند بازداشت چابهار در تروريستي درعمليات شركت اتهام به نفر هشت •
 كه ايران شرق جنوب در "چابهار" شهر در چهارشنبه روز تروريستي عمليات دهي سازمان اتهام به را نفر هشت كه

 .اند كرده بازداشت شد، نفر 39 شدن كشته به منجر

معاون عمليات نيروي انتظامي تهران بزرگ : پايتخت پليس روزه يك طرح در سرد سالح حامل 682 دستگيري •
 .شدند نفر دستگير 682در طرح يك روزه پليس پايتخت به منظور برخورد با حامالن سالح سرد : گفت

شنبه و در طي يك عمليات  عصر ديروز يك: شدند بازداشت تهران در نفر 1000 از بيش: هرمي شركت 50 پلمپ با •
 .نفر نفر بازداشت شدند 1000  شركت هرمي در تهران پلمپ شده و بيش از 50گسترده نيروهاي نظامي، 

ات و امنيت عمومي فارس از اجراي طرح رئيس پليس اطالع: شيراز در اوباش و ارازل نام تحت نفر 12 دستگيري •
 .در شيراز خبر داد "اراذل و اوباش"نفر تحت نام  12ارتقاء امنيت اجتماعي و دستگيري 

هاي يك شركت هرمي در اصفهان بازداشت  نفر از سرشاخه 56: اصفهان در هرمي شركت يك سرشاخه 56 بازداشت •
 .شدند

دو تن از شهروندان تهراني در محدوده ي سيد خندان، : مشروب وردنخ علت به تهراني شهروندان از تن دو بازداشت •
 ميدان شهيد قندي به اتهام خوردن مشروب توسط نيروي انتظامي بازداشت شدند

 توسط داشتند حضور ميهماني يك در كه پسر و دختر 60 گذشته شنبه پنج: ميهماني در پسر و دختر 60 دستگيري •
 .شدند تبازداش امنيت ـ اطالعات ماموران
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 امروز صبح خزانه 160 كالنتري مأموران: كرد اعالم تهران هفتم سركالنتر: شدند بازداشت تهران خزانه در تن شصت •
 .كردند بازداشت "اوباش و اراذل" عنوان با را شهروند 60 غافلگيركننده عملياتي در

: گفت فارس استان اجتماعي حفاظت و پيشگيري ستاد رئيس: شدند بازداشت خواري روزه جرم به شيراز در نفر191 •
 دادگاه به كيفرخواست قرار با و دستگير شيراز سطح در شهروندان از نفر 191 خواران روزه با برخورد طرح اجراي با

 .شدند معرفي

 سطح در آلوده نقاط پاكسازي" به موسوم طرحي اجراي اساس بر: تهران در متكدي و خواب كارتن هشتاد دستگيري •
 .شدند دستگير متكدي و خواب كارتن هشتاد "تهران شهر

 دستگيري از بزرگ تهران امنيت پليس يكم پايگاه رئيس: تولد جشن يك در جوان پسر و دختر شصت دستگيري •
 .داد خبر تهران شمال حومه در اوشان در "شبانه پارتي" يك در جوان شصت

 به و دستگير مرد 15 و زن 15 مشهد در سنتي هكاف 4 از بازديد در: شدند بازداشت سنتي كافه 4 در مرد و زن 30 •
 .شدند معرفي دادسرا

 و حضور امين راه سه لويزان، پارك در شهروند سه و بيست و دويست: تهران شهر سطح در شهروند 223 دستگيري •
 .اند شده دستگير گذشته روز طي تهران انتظامي نيروي توسط خيمني امام خيابان

 به تهران آگاهي پليس رئيس محمديان عباسعلي: ايران در هرمي هاي شركت با ارتباط در نفر 308 بازداشت •
  اند شده دستگير ايران در هرمي هاي شركت اعضاي از نفر 308 كه است گفته( ايسنا) ايران دانشجويان خبرگزاري

 ز تردد، سخنراني و شركت در جلساتممانعت ا

 موسوي ميرحسين شركت از امنيتي نيروهاي: اقوامش از يكي ختم مراسم در موسوي ميرحسين حضور از ممانعت •
 .آوردند عمل به ممانعت است، بوده جنگ دوران شهيد سه پدر كه نزديكش اقوام از يكي ختم مراسم در

 نيروهاي كه داد گزارش ملي اعتماد حزب سايت: كروبي مهدي منزل به آمد و رفت از جلوگيري و محاصره ديگر بار •
 وي منزل به افراد ورود از كروبي، مهدي منزل مقابل در استقرار با امروز از مجددا نيز و گذشته هفته امنيتي،

 .آوردند عمل به جلوگيري
 ايجاد و فشار راستاي در: پيمان دكتر منزل در قرآن تفسير و شرح جلسه تشكيل از امنيتي ماموران ممانعت •

 جمهوري امنيتي ماموران حكومتي، غير و دولت دمنتق فعاالن مذهبيِ جلسات برگزاري و تشكيل براي ممنوعيت
 مسلمانان جنبش كل دبير پيمان، اهللا حبيب دكتر منزل در قرآن وتفسير شرح دوهفتگي جلسه تشكيل از اسالمي
 .آوردند بعمل ممانعت مبارز،

نامه،  بوري، خيامهيئت نظارت بر مطبوعات در آستانه روز ملي خيام نيشا: شد توقيف نيشابور نشريه تنها نامه، خيام •
 .تنها نشريه نيشابور را توقيف كرد

 مامور تهديد با پيمان اهللا حبيب دكتر سخنراني: شهريار معلمان جمع در پيمان اهللا حبيب دكتر سخنراني از ممانعت •
 .شد لغو دادستاني

 پنجشنبه بود قرار كه خميني اهللا آيت سالگرد مراسم: كاشان در ملي اعتماد حزب مقام قائم سخنراني از جلوگيري •
 مسجد در نيا منتجب رسول سخنراني با كاشان در طلب اصالح تشكل يك طرف از خردادماه سيزدهم شب

 .شد لغو كاشان فرمانداري و امنيتي مراجع اكيد توصيه با شود، برگزار شهر اين محمديان
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 الخروج ممنوع

و شوراي مركزي و دبير كميته حقوق بشر حسن اسدي زيدآبادي، عض: حسن اسدي زيدآبادي ممنوع الخروج شد •
 .ممنوع الخروج شد) ادوار تحكيم وحدت(سازمان دانش آموختگان ايران 

محمد صادقي، عضو شوراي مركزي و : محمد صادقي، عضو شوراي مركزي ادوار تحكيم وحدت ممنوع الخروج شد •
 .سراي انقالب  تهران ممنوع الخروج شداز سوي داد) ادوار تحكيم(دبيركميته شعب سازمان دانش آموختگان ايران 

فاطمه معتمدآريا و مجتبي ميرتهماسب كه قرار بود : اند شده الخروج ممنوع ميرتهماسب مجتبي و معتمدآريا فاطمه •
در حاشيه مراسم اسكار به آمريكا سفر كنند، با ممانعت  "از نزديك و شخصي"روز پنجشنبه براي شركت در برنامه 

 رو شدند فرودگاه امام خميني تهران روبه نيروهاي امنيتي در

 بابل دادستاني حكم به نژاد آرام آريا همسر ضيائي عادله: شد الخروج ممنوع نژاد آرام آريا همسر ضيائي، عادله •
 .است شده الخروج ممنوع

 و اسدي ميالد گذشته روز انقالب دادگاه بازپرسي چهارم شعبه: شدند الخروج ممنوع هدايت بهاره و اسدي ميالد •
 .كرد احضار را هدايت بهاره

با ممنوع الخروج شدن هادي اسماعيل زاده از وكالي :  تن از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر 7ممنوع الخروجي  •
كانون مدافعان حقوق بشر تعداد وكال و همكاران اين نهاد حقوق بشري كه ممنوع الخروج شده اند به هفت نفت 

كانون كه هم اكنون ممنوع الخروج هستند مي توان به نام هاي عبدالفتاح سلطاني، از جمله اعضاي اين . رسيد
 .محمدعلي دادخواه، نسرين ستوده، محمدسيف زاده، نرگس محمدي اشاره كرد

 مسئوالن جانب از فتنه سران: گفت مجلس حقوقي و قضايي كميسيون عضو: شدند الخروج ممنوع موسوي و كروبي •
 از خروج اجازه نيز پناهندگي اعطاي با و بوده الخروج ممنوع بنابراين اند شده شناخته محارب عنوان به ايران ملت و

  داشت نخواهند را كشور

 اخراج

رييس اتاق ايران خواستار اخراج يك خبرنگار از رسانه : اخراج يك خبرنگار از محل كارش به دستور رييس اتاق ايران •
 .اش شد

بهمن بازداشت شده  18خواه، خبرنگار ايسنا كه در تاريخ  زينب كاظم: اري ايسنااخراج زينب كاظم خواه از خبرگز •
از سوي سعيد پورعلي، مدير عامل  "خائن به وطن"بود، پس از آزادي و مراجعه به خبرگزاري ايسنا با اخراج و اتهام 

 .ايسنا، مواجه گشت
نام ميرحسين موسوي به عنوان يكي از  نژاد با حذف محمود احمدي: حذف موسوي از هيات موسس دانشگاه آزاد •

 .اعضاي هيات موسس دانشگاه آزاد، اساسنامه جديد اين دانشگاه را ابالغ كرد
نيروهاي امنيتي در تداوم فشار فزاينده خود بر فعاالن : از كاربركناري پدر به دليل فعاليت هاي حقوق بشري فرزند •

ر ايران كه از طريق تحت فشار قراردادن خانواده ها پيگيري حقوق بشر خاصه همكاران مجموعه فعاالن حقوق بشر د
 .دبيركل سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران شدند  مي شود، مانع از ادامه اشتغال پدر كيوان رفيعي،
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خانم دبيري  21/1/89روز شنبه هفته جاري مورخ : ساله سما بهمني، فعال حقوق بشر از مدرسه 14اخراج دختر  •
رسه نمونه نورالهدي بندرعباس بدون هيچ مقدمه و زمينه اي با جمع كردن دانش آموزان مدرسه از آنان مدير مد

 .خواست تا ارتباط خود را با آتنا بهمني، دختر نوجوان سما بهمني فعال حقوق بشر دربند قطع كنند
ار نيروي زميني ارتش و از فيروز يوسفي درجه د: اخراج فيروز يوسفي درجه دار آذربايجاني نيروي زميني ارتش •

 .فعالين حركت ملي آذربايجان از اشتغال در ارتش ايران اخراج شد

 قتل شهروندان معترض

بهمن ماه در  25يكي ديگر از مجروحان اعتراضات مردمي روز : باخت جان ماه بهمن 25 اعتراضات مجروحان از يكي •
 .تهران، لحظاتي پيش در بيمارستان جان باخت

دانشجوي كرد رشته نمايش  63متولد سال  "صانع ژاله": ماه بهمن 25 اعتراضات باختگان جان از ييك شناسايي •
 .بهمن ماه كشته شده است 25دانشگاه هنر تهران در اعتراضات 

در حد فاصل خيابان رودكي و ميدان توحيد تا ابتداي خيابان : معترض شهروندان از تن سه شدن مجروح و كشته •
 .اند منيتي به شدت با معترضان درگير شدند، تا جايي كه مستقيما به سوي مردم تيراندازي كردهآزادي، نيروهاي ا

 حمالت اينترنتي

همزمان با آغاز تجمع اعتراضي در تهران و ساير شهرها حمالت اينترنتي : خبري هاي سايت وب به اينترنتي حمالت •
 .فته استبه وب سايت هاي خبري از جمله خبرگزاري هرانا افزايش يا

از بعداز ظهر امروز، چهارشنبه حمالت اينترنتي به سايت دانشجونيوز مجددا : دانشجونيوز وبسايت به مجدد حمله •
 .آغاز شده است

بي سي اعالم كرد در پي پوشش خبري  بي: فارسي تلويزيون برنامه روي اندازي پارازيت مورد در سي بي بي اطالعيه •
 .شود ن بر روي تلويزيون فارسي اين سرويس پارازيت اندازي ميهاي مصر، از داخل ايرا آرامي نا

تشديد مشكالت در شبكه اينترنتي كشور، باعث : ها سايت به دسترسي محدوديت و كشور اينترنت در جدي اختالالت •
 .هاي مورد عالقه خود محروم شوند شده است بسياري از كاربران ايراني از دسترسي منظم و آسان به سايت

 حكماجراي 

اسماعيل صحابه تبريزي از اعضاي شاخه جوانان : رود مي اوين به حبس سال چهار تحمل براي صحابه اسماعيل •
 .سال حبس خود به اوين فرا خوانده شد 4جبهه مشاركت ايران اسالمي، براي تحمل 

يش از اين به حكم حبس هاله سحابي كه پ: شد منتقل زندان به محكوميتش دوران گذران منظور به سحابي هاله •
 .اجرا شد دوسال حبس تعزيري محكوم شده بود، 

پلي تكنيك (محسن غمين دانشجوي دانشگاه امير كبير : دانشجويي فعال غمين، محسن تعزيري حبس حكم اجراي •
 .، خود را به زندان اوين معرفي كرد)تهران
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به دوم بهمن ماه، احسان مهرابي، صبح امروز، شن: شد گذاشته اجرا به محرابي احسان تعزيري حبس سال يك حكم •
ساله در پي دريافت احضاريه كتبي، به دادسراي اوين فراخوانده شد و پس از مراجعه به اين دادسرا،  35روزنامه نگار 

 .براي سپري كردن يك سال حبس تعزيري خود به زندان اوين منتقل شد

 اقدام به بازداشت

در پي افزايش شديد فشارها بر روي : ياسوج در دانشجويي فعالين از ،خسروي امين منزل به امنيتي نيروهاي ◌ٴ حمله •
از فعالين دانشجويي  "امين خسروي"دانشجويان در هفته هاي اخير، نيروهاي امنيتي چهارشنبه شب به خانه 

 .دانشگاه ياسوج و دبير ستاد دانشجويي مهدي كروبي حمله كردند
نفر از نيروهاي امنيتي با  20نزديك به : وي منزل درب شكستن و كروبي حسين منزل به امنيتي نيروهاي ◌ٴ حمله •

هجوم به منزل حسين كروبي، فرزند ارشد مهدي كروبي، قصد بازداشت وي را داشتند كه بدليل ناكام ماندن در اين 
 .اند امر، اقدام به شكستن درب منزل و ورود غيرقانوني و استقرار در آنجا نموده

در تدوام سناريو سازي دستگاه امنيتي براي : اي بازداشت سيمين روزگرد، فعال حقوق بشرتالش نيروهاي امنيتي بر •
تن از نيروهاي امنيتي به منظور بازداشت سيمين روزگرد،  4فروردين ماه،  22فعاالن حقوق بشر عصر روز يكشنبه 

 .فعال حقوق بشر، به منزل پدري وي يورش بردند
در پي سناريو سازي دستگاه هاي : حسام الدين بهمن آبادي، فعال حقوق بشر يورش مجدد نيروهاي امنيتي به منزل •

امنيتي بر عليه فعاالن حقوق بشر، شب گذشته تعدادي از نيروهاي لباس شخصي براي دومين بار به منزل حسام 
 .الدين بهمن آبادي، خبرنگار و فعال حقوق بشر يورش بردند

 
 

 زندانيان
 مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط زندانيان حقوق موردي نقض 17322 تعداد 1389 سال در

 . است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن
 تماس از ممانعت از ائم زندانيان بر مضاعف محدوديت اعمال مورد 1137 دستكم شامل آمار اين

 از مسئوالن نيز دمور 285 در چنين هم. باشد مي بالتكليفي مورد 212 و خانواده با مالقات و تلفني
 است، داشته قرار جدي خظر معرض در ايشان جسمي سالمت كه زندانياني به پزشكي رسيدگي
 . سربازدند

 رفتار زندان، نامطلوب شرايط منجمله متعددي موارد به اعتراض در نيز زندانيان از تن 189 سويي از
 به توان مي ميان اين در كه زدند غذا اعتصاب به دست بالتكليفيشان يا و مسئوالن نامناسب
 . كرد اشاره اروميه مركزي زندان در محبوس سياسي زندانيان از تن 70 جمعي اعتصاب

 از تن 107 و شدند منتقل انفرادي به -فشار اعمال جهت اكثرا - زندانيان مورد 111 در چنين هم
 دارد، طوالني فاصله ها خانواده زندگي محل با عموما كه ديگر زنداني به راستا همين در نيز ايشان
 . شدند تبعيد
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 فوت زندان در بيماري اثر بر ديگر 6 زده، خودكشي به دست نيز زندانيان از نفر 6 گذشته سال در
 زندانيان عام قتل به بايستي باره اين در. رسيدند قتل به زندان در زنداني 89 دستكم و كردند
 حكم اجراي قرار به زندانيان اعتراض پي رد كه كرد اشاره 89 اسفندماه 24 در قزلحصار زندان
 و كشته گلوله اصابت اثر بر زنداني 150 دستكم مسئوالن با درگيري وقوع و همبنديانشان اعدام

 . شدند زخمي
 ديگر از نيز سازي پرونده مورد 49 و تهديد مورد 541 نامطلوب، محيط در نگهداري مورد 1578
 . است بوده 1389 سال در زندانيان حقوق نقض شده ثبت اهم موارد

 : بخوانيد را 1389 سال در زندانيان حقوق نقض تفصيلي گزارش زير در

 

 تبعيد اجباري، انتقاالت و نقل

 امنيتي بند از امروز تحصيل از محروم و دار ستاره دانشجوي نبوي ضيا: شد تبعيد اهواز كارون زندان به نبوي ضيا •
 .شد تبعيد اهواز كارون زندان به 350

 كه شهر رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني صمدي پور كريم: بازگشت شهر رجايي زندان به صمدي پور كريم •
 .شد بازگردانده زندان اين به مجددا بود شده منتقل نامعلومي مكان به شهريور 25 مورخ

 سلول ماه شش تحمل از پس مشهد ساكن بهايي شهروند واثقي، رزيتا: مشهد آباد وكيل زندان به واثقي رزيتا انتقال •
 .شد منتقل مشهد آباد وكيل زندان به انفرادي

 زندان به اوين زندان از امروز صبح منفرد اكبري مريم سياسي زنداني: شد تبعيد شهر رجايي زندان به اكبري مريم •
 .شد منتقل كرج گوهردشت

 آزادي از پس ايشان شهرياري ينحس مرخصي تمديد عدم علت به: شد منتقل كرج شهر رجايي به شهرياري حسين •
 .كرد معرفي را خود كرج شهر رجايي زندان به ماه شهريور 6 شنبه سه روز اصفهان مركزي زندان

 دانشگاه دانشجويي فعال عليخاني جواد: اوين زندان به اهواز چمران دانشگاه زنداني دانشجوي عليخاني جواد انتقال •
 برد مي سر به اهواز كارون زندان در تعزيري حبس سال 3 حكم با خود دانشجويي سال آخرين در كه اهواز چمران

 .شد منتقل تهران اوين زندان به
 شنبه سه روز سنندج پناه يزدان دانشگاه دانشجوي كمانگر آزاد: سنندج مركزي زندان قرنطينه به كمانگر آزاد انتقال •

 .شد نتقلم سنندج زندان قرنطينه به سنندج اطالعات اداره بازداشتگاه از
 رجايي زندان 2بند در محبوس زنداني بوكاني، شريفي رضا: شهر رجايي زندان 4بند به بوكاني شريفي رضا انتقال •

 .شد منتقل زندان اين 4بند به بالتكليف شرايط در كرج شهر
 كودكان حقوق مدافع و كارگري فعال زاده ابراهيم بهنام: اوين زندان 350 عمومي بند به زاده ابراهيم بهنام انتقال •

 .است شده منتقل اوين زندان 350 عمومي بند به ماه مهر 17 شنبه روز از غذا اعتصاب هفته دو به نزديك از پس
 زندان در محبوس سياسي زنداني بايماني افشين: شد منتقل شهر رجايي زندان يك اندرزگاه به بايماني افشين •

 .شد منتقل سالن سوئيت ،1 گاهاندرز به زندان اين 4 اندرزگاه از كرج شهر رجايي
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 در بهبهان زندان به اوين 350 بند از ديروز دانشجويي، فعال دري، مجيد: شد تبعيد بهبهان زندان به دري مجيد •
 تبعيد در زندان حكم اين از پيش. است بوده ايذه زندان در حبس سال شش وي حكم. شد منتقل خوزستان استان

 .است شده گذاشته اجرا به نيز رهنما فاطمه و نژاد روحي كريمي،حامد احمد نبوي، ضيا
استان  88محمد صابر عباسيان رئيس ستاد : شد منتقل شيراز آباد عادل بازداشتگاه به فارس استان 88 ستاد رئيس •

 .روز به بازداشتگاه عادل آباد شيراز منتقل شد 15فارس پس از هفت ماه و 

 ، امويي احمدي ،بهمن مومني عبداهللا: انفرادي سلول به كريمي احمد و امويي احمدي ،بهمن مومني عبداهللا انتقال •
 منتقل انفرادي سلول به مهدي حضرت ميالد روز در 350 بند سياسي زندانيان از ديگر تعدادي و كريمي احمد
 .شدند

 دي 6 حوادث شدگان بازداشت از بيگي، محمد معين: كرج حصار قزل زندان به بيگي محمد معين انتقال •
 .است شده منتقل كرج حصار قزل زندان به تازگي به) عاشورا(هما

 ميردامادي ومحسن مرعشي حسين پيش ساعاتي: اوين در 350 بند به ميردامادي محسن و مرعشي حسين انتقال •
 .شدند منتقل اوين زندان 350 بند به اندرزگاه 7 سالن از اوين زندان در محبوس سياسي زندانيان از دوتن

 زندان از اهواز چمران شهيد دولتي دانشگاه دانشجوي عليجاني جواد: اهواز كارون زندان به عليخاني جواد انتقال •
 .شد منتقل كارون زندان به سپيدار

 اسالمي انجمن سياسي دبير مددزاده، شبنم: شدند منتقل شهر رجايي زندان به ضيايي فاطمه و مددزاده شبنم •
 رجايي زندان به ماه مرداد 11 روز صبح وحدت، تحكيم دفتر تهران شوراي دبير نايب و تهران معلم تربيت دانشگاه

 .شد منتقل كرج شهر
 از پس كه فارس، استان در سوم موج ستاد رييس تارخ، علي: شد منتقل شيراز آباد عادل زندان به تارخ علي •

 دهم ي شعبه در دادگاهش رگزاريب از پس امروز صبح بود، گذرانده بازداشت در را ماه سه مجموعا و دوبار انتخابات،
 .شد منتقل محكوميتش، ي دوره گذراندن جهت آباد عادل زندان به بالفاصله شيراز انقالب دادگاه

 گذشته سال طول در كه پور جاليي محمدرضا: اوين به مشهد اطالعات زندان از پور جاليي محمدرضا مجدد انتقال •
 40 گذراندن از بعد و بود شده بازداشت مشهد بازپرسي حكم با مسالا خردادماه چهارم و بيست در بار سومين براي
 15 گذراندن از بعد بود، شده منتقل مشهد اطالعات انفرادي زندان به اوين زندان 240 بند انفرادي هاي سلول در روز
 اوين زندان به دامجد همسرش و خود  خانواده اطالع بدون و دليلي ذكر بدون مكرر، هاي بازجويي و زندان اين در روز
 .شد منتقل تهران در

 رسمي سايت( نيوز سحام سايت سردبير و نگار روزنامه داوري، محمد: اوين زندان 7 اندرزگاه به داوري محمد انتقال •
 .شد منتقل اوين زندان 7 بند قرنطينه به) ملي اعتماد حزب

 از بعد ايران در بهاييان ي جامعه پيشين مدير هفت: كرج شهر رجايي زندان به بهايي ي جامعه پيشين مدير 7 انتقال •
 منتقل) گوهردشت( كرج شهر رجايي زندان به نفر هر براي زندان سال بيست حكم ابالغ از پس و گذشته ظهر

 .شدند
 به اوين 240 بند از دانشجويي سرشناس فعال توكلي، مجيد: شد تبعيد كرج شهر رجايي زندان به توكلي مجيد •

 .شد تبعيد رجك شهر رجايي زندان
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 تماس در امروز پور جاليي حمدرضا:  شد منتقل مشهد زندان به پور جاليي محمدرضا انفرادي، روز چهل از پس •
 .است شده منتقل مشهد در زنداني به كه داد خبر خود پدر با كوتاهي تلفني

 تيرماه نهم دوشنبه روز تيبازداش مدني فعال و اخراجي معلم اسدي، نعمت: سنندج زندان به كرد زنداني يك انتقال •
 .شد منتقل سنندج مركزي زندان به

 به محمدزاده قادر نام به كرد زنداني يك گذشته روز: اروميه زندان قرنطينه به كُرد زنداني محمدزاده، قادر انتقال •
 .شد منتقل زندان اين قرنطينه به اروميه زندان مسئولين دستور

 نيروهاي توسط مردادماه 14 شب نيمه كه نگاري روزنامه قادري، يامكس: اوين زندان به قادري سيامك انتقال •
 .برد مي سر به اوين زندان در اكنون هم شد، بازداشت امنيتي

 تازگي به كه دانشجويي، سرشناس فعال توكلي، مجيد: عمومي بند به شهر رجايي ي قرنطينه از توكلي مجيد انتقال •
 بند به زندان ي قرنطينه از است شده تبعيد كرج شهر رجايي انزند به تهران دادستان شخص حكم براساس و

 .شد منتقل عمومي
مختار هوشمند، فعال فرهنگي و مسئول انجمن هنرهاي تجسمي مريوان : انتقال مختار هوشمند به زندان مريوان •

 .پس از هشتادوهفت روز بازداشت در اداره اطالعات سنندج به زندان مريوان منتقل شد
 به اوين زندان در مبحوس  سياسي زنداني دو امروز صبح: كرج شهر رجايي زندان به اوين از سياسي زنداني دو تبعيد •

 .شدند تبعيد كرج شهر رجايي زندان به خادمي رضا و حسيني صادق جمشيد نام
 در بوسمح زندانيان از يكي نژاد، روحي حامد: شد تبعيد زنجان زندان به جسمي وخيم شرايط در نژاد روحي حامد •

 .شد تبعيد زنجان زندان به اوين زندان از ماه شهريور چهارم مورخ گذشته شب اوين، زندان

 از كريمي احمد نژاد، روحي حامد تبعيد حكم اجراي با همزمان: شد تبعيد كاووس گنبد زندان به كريمي احمد •
 گنبد شهرستان زندان به تقالان قصد به گذشته شب تبعيد، حكم اجراي منظور به 350 بند در محبوس زندانيان
 .شد خارج اوين زندان از كاووس

زندان اوين  350محل تبعيد دو زنداني سياسي محبوس در بند : اهواز زندان به سياسي زنداني دو تبعيد مكان تغيير •
 .از زندان ايذه به زندان كارون اهواز تغيير يافت

 زندانيان بر فشار و تبعيد تداوم در حائري حميد سياسي انيزند: اوين زندان 350 بند زندانيان از ديگر يكي تبعيد •
 .شد تبعيد كرج شهر رجايي زندان به 350 بند سياسي

 بند در محبوس سياسي زندانيان از كريمي، احمد: كاووس گنبد زندان به تبعيد پي در كريمي احمد نامناسب شرايط •
 .دارد زندان اين در را نامناسبي العاده فوق شرايط ت،اس شده تبعيد كاووس گنبد زندان به تازگي به كه اوين 350

 گنبد زندان به) عاشورا( ماه دي 6 حوادث دستگيرشدگان از قائمي هادي: كاووس گنبد زندان به قائمي هادي تبعيد •
 .شد تبعيد كاووس

 دادگاه به خود رفيمع از ممانعت سال يك از پس سرانجام توانچه عابد: شد منتقل اراك مركزي زندان به توانچه عابد •
 منتقل اراك زندان به و بازداشت انقالب دادگاه در حضور با امروز دادگاه، اين غيرقانوني تصميم با مخالفت در انقالب

 .شد

 به آزادي، نهضت جوانان شاخه عضو كاظمي، حسين امير: معتادان بند ي قرنطينه به كاظمي اميرحسين انتقال •
 .است شده منتقل وين،ا زندان يك اندرزگاه ي قرنطينه
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ي  شده علي جمالي و حسن اسدي زيدآبادي، دو عضو بازداشت: 350 بند به اسدي حسن و جمالي علي انتقال •
 .اند زندان اوين منتقل شده 350سازمان ادوار تحكيم، به بند 

 توسط قبل ماه هشت كه اروميه اهل شهروند چهار: شكنجه آثار محو براي انفرادي به سياسي زنداني 4 انتقال •
 مي نگراني اظهار وضعيتشان به نسبت ايشان ي خانواده و برده سر به بالتكليفي در شدند، بازداشت امنيتي نيروهاي

 .نمايند

 بابل كال متي زندان از كشور، شمال ي خطه دانشجويي فعالين از نحوي، نيما: شد منتقل اوين زندان به نحوي نيما •
 .شد منتقل اوين زندان به

 از شهريورماه پانزدهم دوشنبه امروز صبح فراهاني، صفايي محسن: زندان به بيمارستان از فراهاني صفايي انتقال •
 .شد منتقل اوين 350 بند به قلب بيمارستان

 و نگار روزنامه نصر، عابديني ابوالفضل انتقال با كشور كل دادستان: اوين زندان به عابديني ابوالفضل انتقال با مخالفت •
 .است نموده مخالف اوين زندان به بشر، حقوق فعال

 دانشگاه دانشجويي فعال نحوي، نيما: يافت انتقال اوين زندان 350 بند به بابل دانشجوئي فعال نحوي، نيما •
 .شد منتقل اوين زندان 350 بند به شهر اين كالي متي زندان از گذشته روز بابل نوشيرواني

 در كرج شهر رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني صمدي پور كريم: نامعلوم نقطه به صمدي پور كريم انتقال •
 .شد منتقل نامعلومي نقطه به آزادي شرف

  اوين 350 بند به نيز موسوي ارشد مشاور شيرازي بهشتي عليرضا: اوين 350 بند به شيرازي بهشتي عليرضا انتقال •
 .نيست دست در اطالعي كار اين علت از هنوز. است شده منتقل

 تني همراه به توكلي مجيد: شدند منتقل اوين زندان 350 بند به سياسي زندانيان از چند تني همراه به توكلي دمجي •
 .شد منتقل 2  اطاق 350 بند به اوين زندان هفت اندرزگاه  از چند،

 بند به هم وسوي،م ميرحسين مشاور و دانشگاه استاد نژاد، بهزاديان قربانعلي: اوين 350 بند به نژاد بهزاديان انتقال •
 .شد منتقل اوين زندان 350

 زندان 350 يند به ايران آزادي نهضت جوانان شاخه رييس بهار، عماد: اوين بازداشتگاه 350 بند به بهاور عماد انتقال •
 .شد منتقل اوين

 در روز 100 از بيش كه مشهد ساكن بهايي شهروند قديري ناهيد: مشهد آباد وكيل زندان به قديري ناهيد انتقال •
 زندان به مشهد اطالعات اداره بازداشتگاه از ماه، تير سوم شنبه پنج ظهر از بعد شد مي نگهداري انفرادي سلول
 .شد منتقل مشهد آباد وكيل

 زندان 8 و 7 اندرزگاه در محبوس سياسي زندانيان از تعدادي: 350 بند به مازار عرب علي و مومني عبداهللا انتقال •
 .شدند منتقل اوين زندان 350 آلوده و يامنيت بند به اوين

 يك سياسي گر تحليل و نگار روزنامه زيدآبادي، احمد بازداشت از: متفاوت و دشوار شرايطي در حبس زيدآبادي، احمد •
 منتقل گوهردشت زندان به اوين، 240 و 209 بندهاي در نگاهداري و انفرادي ماه چند از پس وي. گذرد مي سال
 .است بوده محروم نيز مرخصي حق از مدت اين در يآباد زيد است؛ شده
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 دري، مجيد قانوني غير بازداشت از ماه دوازده به نزديك: ايذه زندان به دري مجيد تبعيد حكم لغو خواست در •
 آنكه بدون. گذرد مي تحصيل حق از دفاع شوراي اعضاي از و طباطبايي عالمه دانشگاه تحصيل از محروم دانشجوي

 .باشد شده رعايت او درباره نيقانو هاي رويه
 حوادث در همسرش همراه به كه دوست زاغه كبري: شد منتقل نسوان بند به دادگاه برگزاري تا دوست زاغه كبري •

 زندان نسوان بند به دادگاه برگزاري تا و ها بازجويي اتمام از پس بود شده بازداشت زهرا بهشت در انتخابات از پس
 .شد منتقل اوين

 قربان دكتر زاده برادر نژاد،  بهزاديان علي  كليه سنگ بيماري: اوين 350 بند در نژاد بهزاديان علي لحا وخامت •
 جسمي وضع و كرده عود شدت به شود، مي نگهداري اوين 350 بند در وي همراه اكنون هم كه نژاد، بهزاديان

 .دارد نامساعدي
 شده بازداشت پيش  هفته دو حدود كه كرد زنداني برائي امدح: سقز مركزي زندان به كرد زنداني برائي حامد انتقال •

 .گرديد منتقل سقز مركزي زندان به بازداشتگاه از شنبه پنج روز بود
 راني اتوبوس شركت سنديكاي عمومي روابط مسئول ترابيان سعيد: عمومي بند به كارگري فعال ترابيان، انتقال •

 .شد منتقل كرج شهر رجايي زندان 4 بند به سپاه بند انفرادي سلولهاي از حومه و تهران
 زنداني نگار ،روزنامه جوني كريمي نادر: اوين 209 بند به تحميلي جنگ جانباز جوني، كريمي نادر غيرقانوني انتقال •

 .هست نيز تحميلي جنگ جانبازان از كه
 بند به خردادماه 3 مورخ گذشته زرو بشر حقوق فعال باقي، عماالدين: اوين زندان 350 بند به باقي عمادالدين انتقال •

 .شد منتقل اوين زندان 350 عمومي
 و انفرادي هاي سلول در بازداشت روز هفتاد از بيش گذشت از پس بهاور عماد: شهر رجايي زندان به بهاور عماد انتقال •

 .شد منتقل شهر رجايي زندان به اوين زندان 209 بند چندنفرة
 سليماني داوود بهاور، عماد باستاني، مسعود: شهر رجايي زندان القران دار به سحرخيز و باستاني،بهاور،سليماني انتقال •

 در اينك هم و شده منتقل زندان اين دارالقرآن به برند، مي سر به كرج شهر رجايي زندان در كه خيز سحر وعيسي
 .برند مي سر به محل اين

 سنديكاي رئيس و كارگري سرشناس فعال اسانلو، منصور: كرج شهر رجايي زندان متادون بند به اسانلو منصور انتقال •
 "متادون بند" به موسوم عفوني بيماران و  مخدر مواد به معتادان بند به تهران، اتوبوسراني واحد شركت كارگران

 .شد منتقل كرج، شهر رجايي زندان
 عضو و ايران در بشر حقوق االنفع مجموعه سابق مسئوالن از بداقي رسول: نامعلوم مكاني به بداقي رسول انتقال •

 .شد منتقل نامعلومي نقطه به ايران معلمان صنفي كانون مديره هيئت
 بند انفرادي سلول از اوين زندان در محبوس سياسي زنداني توكلي مجيد: شد منتقل عمومي بند به توكلي مجيد •

 .شد منتقل  7 اندرزگاه به اوين زندان 240
 روز ظهر كه آذربايجاني مدني فعال حسني لطيف دكتر: تبريز اطالعات اداره زداشتگاهبا به حسني لطيف دكتر انتقال •

 انتقال از اش، خانواده با تلفني تماسي طي بود شده دستگير كرج شهر در خود پدري منزل در خردادماه 3 دوشنبه
 .داد خبر تبريز اطالعات اداره بازداشتگاه به خود
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 سياسي زندانيان از شماري اعتصاب دنبال به: قزوين زندان به تركيه كردستان اهل سياسي زنداني كارا، ياشار انتقال •
 .شد داده انتقال قزوين زندان به اروميه، زندان زندانيان از كارا، ياشار گذشته روز ماه، فروردين اواخر در اروميه

 بند در حبس ماه چند تحمل از پس ديروز شيرازي بهشتي عليرضا:  عمومي بند به شيرازي بهشتي عليرضا انتقال •
 .شد منتقل اوين هفت اندرزگاه به تهران دادستان با مالقات از پس اطالعات وزارت امنيتي

 اينكه بدون ، شهر رجايي زندان در آزاد نگار روزنامه فروشان، رفيعي رضا: تبعيد در نگار روزنامه يك نامعلوم وضعيت •
 .برد مي سر به دانزن در كه ،ماههاست  شود موافقت اش مرخصي با

 به موسوي مهندس انتخاباتي ستاد رييس نژاد، بهزاديان قربانعلي: شد منتقل اوين زندان عمومي بند به نژاد بهزاديان •
 .شد منتقل اوين زندان عمومي بند

 در حبس ماه چند تحمل از پس ديروز مازار، عرب: اوين زندان هشت بند به موسوي زنداني مشاور مازار، عرب انتقال •
 .شد منتقل اوين زندان هشت اندرزگاه به اطالعات وزارت امنيتي بند

 ماه 3 تحمل از پس كرد سياسي زنداني عبدالهي محمد: مهاباد مركزي زندان به كرد زنداني عبدالهي محمد انتقال •
 .گرديد منتقل مهاباد مركزي زندان به انفرادي سلول

 آسا كيانوش برادر آسا، كامران: كرمانشاه آباد ديزل زندان به مصيبيان اشكان و حميدرضا آسا، كامران انتقال •
 - مدني فعال برادر دو مصيبيان، اشكان و حميدرضا و ،)گذشته سال خرداد 25 تظاهرات باخته جان دانشجوي(

 .شدند منتقل كرمانشاه آباد ديزل زندان به كرمانشاه دانشجويي
 دانشجويان اعضاي از باقري، بهزاد: وي خانواده اعضاي احضار و اصفهان مركزي زندان به باقري بهزاد انتقال •

 بازداشتگاه به كه كرد اعالم تلفني تماس طي بازداشت، از روز 11 گذشت از پس) داب(طلب برابري و خواه آزادي
 .است شده منتقل اصفهان مركزي زندان در) اطالعات حفاظت بند( تا - الف امنيتي

 شده بازداشت مردان و زنان از تن 400 حدود: شدند منتقل اوين به خرداد، 22 نشدگا بازداشت از تن 400 حدود •
 .شدند منتقل اوين زندان هاي قرنطينه به امروز خرداد، 22 در

 امروز زنداني ،نويسنده زاد نوري محمد: بيشتر هاي محدوديت ايجاد هدف با اوين 350 بند به زاد نوري محمد انتقال •
 .شد منتقل زندان اين 350 بند به اوين زندان هفت بند از

داوود سليماني و عيسي سحر خيز پس : انتقال رسول بداغي، داوود سليماني و عيسي سحر خيز به زندان رجايي شهر •
 .از انتقال موقت به زندان كچوبي، به رجايي شهر منتقل شدند

 شهر رجايي زندان از سليماني ودداو و خيز سحر عيسي: كچويي زندان به سليماني داوود و سحرخيز عيسي انتقال •
 .شدند منتقل

 اوين زندان 350 بند به نگار نامه روز امويي، احمدي بهمن: اوين زندان 350 بند به امويي احمدي بهمن انتقال •
 اوين زندان به موقت آزادي روز 72 از پس و دوم بار براي خرداد نهم شنبه يك كه نگار مه روزنا اين. شد منتقل

 .شد منتقل زندان اين 350 بند به اوين زندان در قرنطينه دوره گذراندن از پس ، بود بازگشته
شيوا نظرآهاري، فعال حقوق بشر پس از شش ماه بازداشت، از : شيوا نظرآهاري به بند عمومي زندان اوين منتقل شد •

 .به بند عمومي زندان اوين منتقل شد 209بند 
خرداد ماه بازداشت شده بود،  14رضا اخوان، فعال اجتماعي كه بامداد  علي :رضا اخوان به سلول دو نفره انتقال علي •

 .خرداد، براي دومين بار با خانواده خود تماس گرفت و از سالمت خود خبر داد 24روز دوشنبه 
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  رفيعي رضا و محموديان مهدي طبرزدي، اهللا حشمت آقايان: شدند تبعيد شهر رجايي زندان به سياسي زنداني سه •
 .شدند تبعيد كرج شهر رجايي زندان به

زادگان دارنده مدال  عبداهللا يوسف: زادگان براي بار دوم در سه ماه گذشته به زندان مشهد منتقل شد عبداهللا يوسف •
طالي المپياد كشوري ادبيات و دانشجوي ارشد حقوق دانشگاه عالمه براي بار دوم در طول نود و سه روز حبس در 

 .ان مشهد منتقل شدسلول انفرادي به زند

سلمان سيما فعال دانشجويي دانشگاه آزاد و عضو ادوار : و پايان اعتصاب غذاي وي 350انتقال سلمان سيما به بند  •
زندان  350خرداد ماه براي دومين بار طي يكسال گذشته بازداشت شده بود، امروز به بند عمومي  22تحكيم كه روز 
 .مادر خود مالقات كرده است وي همچنين امروز با. اوين منتقل شد

حجت عربي دانشجوي محروم از تحصيل و ستاره : اطالعات بازداشتگاه به دار، ستاره دانشجوي عربي حجت انتقال •
 .دار دانشگاه نفت آبادان، پس از بازداشت در هفته گذشته به بازداشتگاه اطالعات اين شهر منتقل شده است

مهندس سيد هاشم خواستار، معلم زنداني كه در زندان وكيل آباد : بيمارستان به زنداني، معلم خواستار، هاشم انتقال •
گذراند، جهت عمل جراحي هموروئيد به بيمارستان امام رضا اين شهر  شهر مشهد دوران محكوميت خود را مي

 .منتقل شد

ته رشته مهندسي، روز مسعود آقايي فعال ملي، مذهبي و دانش آموخ: شد منتقل حصار قزل زندان به آقايي، مسعود •
 .اوين به منظور انتقال به زندان قزل حصار كرج، به قرنطينه اوين منتقل شد 350دوشنبه گذشته از بند 

دو زنداني سياسي محبوس در زندان مركزي اروميه، به اداره : اروميه اطالعات اداره به سياسي زنداني دو انتقال •
 .اره اطالعات به بيمارستان منتقل شداطالعات منتقل شدند و يك زنداني نيز از اد

لقمان مرادي زنداني سياسي محكوم به اعدام : شد منتقل نامعلوم مكان به اعدام به محكوم زنداني مرادي لقمان •
 .زندان رجايي شهر كرج به مكان نامعلومي منتقل شد 4ساعاتي پيش از بند

داني سياسي محبوس در بند امنيتي زندان رجايي ارژنگ داوودي، زن: شد منتقل انفرادي سلول به داوودي ارژنگ •
 .شهر كرج، به سلول انفرادي منتقل شد

لقمان مرادي، زنداني سياسي محكوم به اعدام كه در تاريخ دهم : كرج شهر رجايي زندان به مرادي لقمان بازگشت •
 .ر كرج، بازگردانده شدبهمن ماه سال جاري به مكان نامعلومي منتقل شده بود، به بند امنيتي زندان رجايي شه

محسن دكمه چي زنداني سياسي محبوس در زندان رجايي شهر : شد منتقل نامعلومي مكان به چي دكمه محسن •
 .كرج صبح امروز پنج شنبه به مكان نامعلومي منتقل شد

هاي سياسي  يامير خسرو دلير ثاني، فعال مذهبي و از زندان: شد منتقل اوين زندان 209 بند به دليرثاني خسرو امير •
 .وزارت اطالعات منتقل شده است 209زندان اوين به بند  350حوادث پس از انتخابات، چند روز پيش از بند 

روز گذشته مصطفي تاجزاده، زنداني سياسي در حالي كه چشم بند : شد منتقل نامعلوم مكاني به زاده تاج مصطفي •
 .منتقل شدبه چشم داشت، توسط مسئولين زندان به مكاني نامعلوم 

 .زاد، نويسنده و كارگردان زنداني، در بيمارستان بستري شد محمد نوري: شد بستري بيمارستان در زاد نوري محمد •
مهران فرجي روزنامه نگار كه چندي پيش بازداشت شد، به بند : عمومي بند نگاربه روزنامه فرجي مهران انتقال •

 .عمومي زندان اوين منتقل شده است
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 زندان  به پيش چندي كه سياسي زنداني صميمي كيوان: شهر رجايي زندان 4 اندرزگاه به صميمي كيوان انتقال •
 .شد منتقل زندان اين 10 سالن 4 اندرزگاه به اكنون هم بود شده تبعيد شهر رجايي

 به ممحكو زنداني پور گلپري... ا حبيب گذشته روز: اروميه زندان به سنندجي اعدام به محكوم زنداني يك انتقال •
 .شد منتقل اروميه زندان به اعدام

 از نظري اكبر علي: شهر رجايي قرنطينه به غالمحسيني غالمرضا و حصار قزل زندان به نظري اكبر علي انتقال •
 و احضار امنيت ويژه دوم شعبه به تلفني صورت به پس پيش چندي كه حومه و تهران اتوبوسراني سنديكاي اعضاي

 .شد منتقل كرج شهر رجايي زندان به اكنون هم و بازداشت انمك همان در مراجعه از پس

 سال 2 گذراندن براي حبسش سال 4 حكم شكستن از پس عجمي علي: شهر رجايي زندان به عجمي علي انتقال •
 .شد منتقل البرز استان در شهر رجايي زندان به خود تبعيد در حبس

 آذر 16 روز در كه اميركبير دانشگاه دانشجويان: اوين زندان به اميركبير دانشگاه دانشجويان از نفر 4 حداقل انتقال •
 .اند شده منتقل اوين زندان به بودند شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط

 ماه گذشت از پس سياسي زندانيان تهراني جاويد بهروز: شد منتقل شهر رجايي زندان 3 بند به تهراني جاويد بهروز •
 بند اين به است برخوردار ها بند ساير به نسبت تري مساعد شرايط از كه 3 بند به انتقال جهت وي درخواست از ها

 .شد منتقل

 زندان به جديدا كه بشري حقوق فعال اقدامي، جعفر: گوهردشت دوزندان بند به اقدامي جعفر سياسي زنداني انتقال •
 گوهر زندان دو بند به گذشته روز 6 بند قرنطينه در بالتكليفي روز چند از پس بود شده تبعيد كرج دشت گوهر
 .شد منتقل دشت

 صميمي كيوان سياسي زنداني ماه آذر 8 دوشنبه روز: كرج گوهردشت زندان به صميمي كيوان سياسي زنداني تبعيد •
 .شد تبعيد كرج گوهردشت زندان به اوين زندان 350 بند از

 و سياسي زندانيان از تن هفت انتقال پي در :شهر رجايي زندان 2بند به انتقال پي در سياسي زندانيان اعتراض •
 عدم صورت در كردند اعالم خود وضعيت به اعتراض در زندانيان از برخي شهر رجايي زندان 2بند به 4بند از امنيتي
 .زد خواهند غذا اعتصاب به دست 3بند به انتقال

 زندان 4 بند در محبوس سياسي انيانزند از تن پنج: شدند منتقل 3بند به شهر رجايي سياسي زندانيان از تن پنج •
 .شدند منتقل زندان اين 3بند به پيش ساعاتي كرج شهر رجايي

 209 بند در بالتكليفي و بازداشت ماه 11 به نزديك از پس بهرامي زهرا: شد منتقل اوين نسوان بند به بهرامي زهرا •
 .شد منتقل يناو زندان زنان عمومي بند به شنبه سه روز اطالعات وزارت بازداشتگاه

 به اوين زندان 350 بند در محبوس سياسي زنداني گودرزي كوهيار: كرج شهر رجايي به گودرزي كوهيار تبعيد •
 .است شده منتقل كرج شهر رجايي زندان

 در گذشته روز از كه بشر حقوق فعال گودرزي، كوهيار: شد منتقل شهر رجايي زندان 3 بند به گودرزي كوهيار •
 .شد منتقل زندان اين 3 بند به برد مي بسر كرج شهر جايير زندان قرنطينه

 مستقيما خود مجدد بازداشت پي در نگار ،روزنامه مقيسه رضا محمد: شد منتقل اوين 350 بند به مقيسه رضا محمد •
 .شد منتقل اوين زندان 350 بند سياسي زندانيان عمومي بند به
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 بند از گذشته هفته در كه بشر حقوق فعال گودرزي، كوهيار: شد منتقل شهر رجايي زندان 2 بند به گودرزي كوهيار •
 اين 2 بند به ديگر بار امروز بود شده منتقل كرج شهر رجايي زندان 3 بند به انجا از و قرطينه به اوين زندان 350
 .شد منتقل زندان

 متادون قرنطينه به اوين زندان در زن سياسي زندانيان تمامي: اوين متادون بند به زن سياسي زندانيان تمامي انتقال •
 .اند شده منتقل نسوان بند

 بند قرنطينه به وحدت تحكيم دفتر مركز شوراي عضو هدايت بهاره: شد منتقل متادون بند قرنطينه به هدايت بهاره •
 .است شده منتقل متادون

 نيروهاي توسط پيش تيمد كه كرد شهروند روزگرد، دلير: سقز در بازداشتي شهروند روزگرد دلير وضعيت آخرين •
 .است شده منتقل سقز مركزي زندان به بود، شده دستگير سقز در امنيتي

 ماموران حضور با گذشته روز كه تحصيل از محروم دانشجوي زاده قلي علي: اطالعات بازداشتگاه به زاده قلي علي انتقال •
 .است شده لمنتق اطالعات بازداشتگاه به شد، بازداشت اش پدري منزل در شخصي لباس

بختيار خوشنام زنداني سقزي به شهر سيرجان واقع در استان كرمان : سيرجان به سقز از سياسي زنداني يك تبعيد •
 .تبعيد شد

اعتصاب در زندان ديزل آباد كرمانشاه موجب تبعيد دو زنداني و ضرب و شتم : زاهدان زندان به زنداني دو تبعيد •
 .ديگر شد ◌ٴ عده

 به آنژيوگرافي انجام براي قلبي عارضه بدنبال سليماني داوود: سليماني داوود سالمت وضعيت از شديد نگراني •
 زندان به بالفاصله بودن، نظر تحت براي بيمارستان درماني كادر و پزشكان اصرار رغم به و اعزام قلب بيمارستان

 .شود مي بازگردانده شهر رجايي
 در واقع سيرجان شهر به سقزي زنداني خوشنام بختيار: انسيرج به سقزي سياسي زنداني خوشنام بختيار تبعيد •

  .شد تبعيد كرمان استان

گزارش ها حاكي از آن است كه روز پنجشنبه پنجم : شد منتقل نامعلوم مكاني به اهواز زندان از نبوي ضياء •
هواز را به مكاني اسفندماه، چند تن از نيروهاي امنيتي، ضياءالدين نبوي دانشجوي ستاره دار محبوس در زندان ا

 .نامعلومي منتقل كرده اند

بهمن ماه، دو فعال  25در پي راهپيمايي مسالمت آميز : شدند منتقل اوين زندان به قزوين دانشجويي فعال دو •
 .دانشجويي دانشگاه قزوين بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند

دو تن از دانشجويان بازداشت شده دانشگاه شريف : ناوي زندان به شريف صنعتي دانشگاه دانشجويان از تن دو انتقال •
 .اند به زندان اوين منتقل شده

به دنبال افزايش فشارها بر فعاالن دانشجويي، : شهر اين زندان به شهركرد دانشگاه دانشجويي فعالين از تن دو انتقال •
وراي مركزي دفتر تحكيم عباس پشمي دبير تشكيالت انجمن اسالمي دانشگاه شهركرد و محمد حيدرزاده عضو ش

 .وحدت به زندان شهركرد منتقل شدند

 تلفن حق و مالقات مرخصي، از محروم
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 وكيل ستوده، نسرين ي خانواده هاي پيگيري وجود با: شد محروم پدرش ختم مراسم در شركت از ستوده نسرين •
 قضايي و امنيتي ئوالنمس ،)است درگذشته پيش روز دو كه( پدرش ختم مراسم در شركت براي شده، بازداشت

 .اند كرده پرهيز وي به مرخصي دادن از پرونده، با مرتبط
 نزديك بازداشتگاه در نفره دو سلول به نژاد روحي حامد: شد المالقات ممنوع اسفبار شرايط در نژاد روحي حامد •

 .است المالقات ممنوع و شده منتقل زنجان مركزي زندان
 350 بند سياسي زندانيان هاي خانواده از جمعي: 350 بند هاي تلفن قطع به سيسيا زندانيان هاي خانواده اعتراض •

 دادستان با ديدار خواستار و كردند مراجعه تهران دادستاني به گذشته هاي ماه در بار چندمين براي قبل روز چند
 .كنند نمي لوص را آن مسووالن و است قطع ماه سه از بيش 350 بند هاي تلفن چرا بدانند تا شدند تهران

 نامتعارف، اقدامي در مهرماه، دوم و بيست شنبه پنج امروز صبح: مددزاده شبنم براي مالقات ممنوعيت و تلفن قطع •
 از استفاده از شهر رجايي زندان معاونت دستور به معلم، تربيت دانشگاه اسالمي انجمن دربند عضو مددزاده شبنم
 .شد محروم زندان از خارج با ارتباط گونه هر و تلفن

 زنداني زاده، امين جمال: برد مي بسر گنبد زندان در نوجواني سن از اوليه حقوق از محروم سياسي زنداني يك •
 .است محبوس مالقاتي، و مرخصي گونه هيچ بدون كاووس گنبد زندان در كه است سال 15 از بيش سياسي

سيد هاشم خواستار، فعال فرهنگي و : شد محروم هخانواد با تلفني تماس برقراري از خواستار، هاشم زنداني، معلم •
رييس كانون صتفي معلمان مشهد، بعد از ارسال نامه سرگشاده به معلمان جهان در روز جهان معلم، از برقراري 

 .تماس تلفني با خانواده اش در زندان محروم شد

نگار زنداني در ايران  دي، روزنامهمهديه محمدي، همسر احمد زيدآبا: زيدآبادي مرخصي با اطالعات وزارت مخالفت •
 .دهد تا همسرش از مرخصي استفاده كند گويد كه وزارت اطالعات اجازه نمي مي

مقامات زندان، از تحويل : اسالمي جمهوري رهبر به درخشان حسين محرمانه نامه ارسال از زندان مقامات ممانعت •
به خانواده درخشان جلوگيري  -وري اسالمي نوشته كه به رهبر جمه -حسين درخشان، وبالگ نويس زنداني   نامه

 .اند كرده

 اعياد روزهاي در كه زندانيان. است شده قطع اوين زندان 350 بند تلفن: 350 بند زندانيان هاي تلفن تمامي قطع •
 محروم هم امكان اين از دوشنبه روز از است تلفن تبريك، براي شان خانواده با ارتباطي وسيله تنها مسلمانان مذهبي

 .اند شده
 بشر حقوق فعال و خبرنگار نصر عابديني ابوالفضل: عابديني ابوالفضل براي تماس غيرقانوني ممنوعيت با فشار افزايش •

 .شد منع تلفني تماس حق از زنداني اين بر فشار اعمال تداوم در و قانوني غير اقدامي در گذشته روز
 از پس و متوالي هفته دومين براي اوين كننده اعتصاب زندانيان: يناو كننده اعتصاب زندانيان مالقات دوباره لغو •

  .شدند محروم هايشان خانواده با مالقات از انفرادي سلول به انتقال
 ابدي، ارسالن به مرخصي اعطاي با اطالعات، وزارت: ابدي ارسالن به مرخصي اعطاي با اطالعات وزارت مخالفت •

 كماكان زندان، حكم صدور و ماه شش گذشت با و كرده مخالفت اوين، زندان 350 بند در محبوس زنداني دانشجوي
 .دارد قرار امنيتي دستگاههاي فشار تحت

 فشارها اعمال راستاي در كال متي زندان مسئولين: بند در دانشجويي فعال نحوي نيما مرخصي درخواست با مخالفت •
 .كردند مخالفت بودن، بهايي دليل به ديگر تامكانا و مرخصي اعطاي از ، دربند دانشجوي نحوي نيما بر
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 اعياد روزهاي در كه زندانيان. است شده قطع اوين زندان 350 بند تلفن:  350 بند زندانيان هاي تلفن تمامي قطع •
 محروم هم امكان اين از دوشنبه روز از است تلفن تبريك، براي شان خانواده با ارتباطي وسيله تنها مسلمانان مذهبي

 .دان شده
 ساكن بهايي شهروند واثقي، رزيتا آزادي از ممانعت ضمن مسئوالن: واثقي رزيتا بودن المالقات ممنوع و بالتكليفي •

 .كردند المالقات ممنوع را وي مشهد،
 از پورعبداهللا، محمد: پورعبداهللا محمد به مرخصي حق اعطاي عدم/ محكوميت دوارن از نيمي از بيش گذشت با •

 گرفتن حق از كماكان كرده، سپري را خود محكوميت دوارن از نيمي از بيش كه چپ فطي دانشجويي فعالين
 .نيست مند بهره مشروط آزادي از برخورداري و مرخصي

 و تاميني اقدامات و ها زندان مديركل!: زندان ويژه مرخصي از برخورداري راه جماعت نماز و مذهبي مراسم در شركت •
 ويژه مرخصي از كنند كسب امتياز 200 جماعت نماز و مذهبي جلسات در كه انيزنداني: گفت كرمان استان تربيتي
 .شوند مي مند بهره زندان

 امروز اوين كننده اعتصاب زنداني شانزده خانواده: شدند محروم مالقات از هم باز اعتصابي زنداني شانزده هاي خانواده •
 ممنوع و هستند 340 بند هاي درانفرادي همچنان زنداني هفده اين": پاسخ و شدند روبرو بسته درهاي با نيز

 .شنيدند را "المالقات
 هاي خانواده مالقات از ديگر بار ديروز صبح: شد جلوگيري كننده اعتصاب زندانيان با ها خانواده مالقات از ديگر بار •

 .شد ممانعت آنها با كننده اعتصاب زندانيان
 سياسي زندانيان هاي خانواده انتظامي نيروي: سياسي زندانيان هاي خانواده تجمع با پليس آميز خشونت برخورد •

 .شد تهران دادستاني مقابل آنها تجمع مانع و كرد دستگيري و بازداشت به تهديد را كننده اعتصاب
گذرد  روز از بازداشت درسا سبحاني مي 15در حالي كه حدود : اش جلوگيري از مالقات درسا سبحاني با خانواده •

 .ي عيد نوروز از مالقات با او محروم هستند در آستانهخانواده وي 
مهديه گلرو، فعال دانشجويي براي چهارمين بار از مالقات با : شد "المالقات ممنوع"مهديه گلرو، در آستانه عيد نوروز  •

ده پور اعالم كردند بازجويان پرون هاي مكرر وحيد لعلي همسرش منع شد و مسئوالن زندان در پاسخ به درخواست
 .اند كرده "المالقات ممنوع"مهديه گلرو را 

با گذشت ده روز از بازداشت حجت منتظري هنور هيچ نهادي در مورد اتهام و : ده روز بي خبري از حجت منتظري •
 .محل نگهداري اين فعال سابق دانشجويي پاسخگو نيست

از بازداشت علي اكبر عجمي، از  روز 40با گذشت : خبري مطلق از وضعيت علي اكبر عجمي، فعال دانشجويي بي •
 .برند خبري مطلق از وضعيت وي به سر مي فعاالن دانشجويي طيف چپ، خانواده و دوستان وي در بي

محمد نوري زاد، نويسنده مستند ساز و روزنامه نگار كه از روز : خبري روز بي 93زاد پس از  تماس تلفني محمد نوري •
با  89روز بي خبري روز دوشنبه دوم فروردين ماه سال  93برد، پس از در بازداشت به سر مي  88آذر سال  29

 .خانواده خود تماس گرفت
از سرنوشت مهدي خدايي، فعال حقوق بشر و دبير سابق انجمن : يك ماه بي خبري از سرنوشت مهدي خدايي •

 .اسالمي دانشگاه آزاد شهر ري، هيچ اطالعي در دست نيست
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كاظميني بروجردي، روحاني مخالف نظام : ف نظام واليت فقيه ممنوع المالقات شدكاظميني بروجردي،روحاني مخال •
فرودين امسال ممنوع المالقات  14 واليت فقيه كه بيش از سه سال است كه در زندان اوين به سر مي برد، روزشنبه،

 .شد
روز از دستگيري عماد  15با گذشت بيش از : بي خبري مطلق از وضعيت نگهداري رئيس شاخه جوانان نهضت آزادي •

بهاور، فعال سياسي و رئيس شاخه جوانان نهضت آزادي ايران، خانواده و دوستان وي از وضعيت سالمتي و پرونده 
 .ايشان در بي خبري مطلق به سر مي برند

از سرنوشت سميه اجاقلو، فعال حقوق بشر بيش از يك ماه است كه : يك ماه بي خبري از سرنوشت سميه اجاقلو •
 .اطالعي در دست نيست هيچ

از مالقات  فروردين 19شنبه  عصر روز پنج مسئوالن زندان اوين:  جلوگيري از مالقات درسا سبحاني با خانواده خود •
 .ي به عمل آوردندخانواده درسا سبحاني، شهروند محروم از تحصيل بهايي با فرزندشان جلوگير

 19شنبه  مسئوالن زندان اوين عصر روز پنج:  زي با مادرشممانعت مسئوالن زندان اوين از مالقات كوهيار گودر •
ماه از مالقات مادر كوهيار گودرزي،عضوكميته حقوق بشرسازمان ادوار تحكيم وحدت با وي جلوگيري به  فروردين

 .اند عمل آورده
تن از از سرنوشت دانيال صبحي و شراره صبحي، دو :سرنوشت مبهم دانيال و شراره صبحي، دو فعال حقوق بشر •

بهمن ماه در بازداشت وزارت اطالعات بسر مي برند  22همكاران سابق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، كه از 
 .اطالعي در دست نيست

با گذشت يك ماه هنوز وضعيت ابراهيم ملكي از : بي اطالعي از وضعيت ابراهيم ملكي از شاگردان آيت اهللا منتظري •
 .عي در دست نيستشاگردان آيت اهللا منتظري اطال

وكيل پايه يك   دكتر وحيد احمد فخرالدين: سرنوشت نامعلوم وكيل پايه يك دادگستري و فعال حقوق بشر •
ه فعاالن حقوق بشر در دادگستري، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر از ديگر قربانيان سناريو دستگاه امنيتي خاص

 .وضعيت نامعلومي بسر مي برد
روز از بازداشت غيرقانوني ميترا  40با گذشت  :يترا عالي دانشجوي ممتاز شريف با خانواده خودممانعت از مالقات م •

زندان اوين علي رغم موافقت اوليه، از مالقات وي با خانواده  209عالي دانشجوي ممتاز دانشگاه شريف، مسئوالن بند 
 .اش جلوگيري كردند

يكي ديگر از قربانيان سناريوي دستگاه   شهرام شكوفاييان از سرنوشت  :نبي خبري از سرنوشت شهرام شكوفاييا •
 .امنيتي بر عليه مدافعان حقوق بشر، اطالعي در دست نيست

چنان  همخانواده ي ، مهدي بوترابيبا گذشت بيش از يك ماه از بازداشت  :يخبري محض از مهدي بوتراب يك ماه بي •
 .دن اين موضوع بجايي نرسيده استها براي مشخص ش و پيگيري ندخبر هست از وضعيت او بي

 فرامرز ازدستگيري ماه14 از بيش گذشت از پس: مرخصي بدون زنداني دو بخش فتاح مهدي و نژاد عبداهللا فرامرز •
 وجود با زنداني دو اين خانواده گذشته سال ماه خرداد انتخابات از پس حوادث در بخش فتاح مهدي و نژاد عبداهللا
 .اند نشده زنداني دو اين براي مرخصي اخذ به موفق هنوز انقالب دگاهدا از درخواست بار چندين

 از استفاده حق از مرعشي حسين و شهيدي هنگامه: ندارند را تلفن از استفاده حق مرعشي حسين و شهيدي هنگامه •
 .هستند محروم تلفن



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 101

 

 اهواز) مركزي(كارون زندان در محبوس سياسي زندانيان: شدند منع تلوزيون تماشاي از اهواز كارون زندان زندانيان •
 .شدند منع تلويزيون تماشاي از مقامات، دستور به

 و اسدي مختار بازداشت از دوماه به قريب گذشت با: هستند المالقات ممنوع كماكان باقري محمود و اسدي مختار •
 .هستند المالقات ممنوع كماكان ايران، معلمان صنفي كانون عضو دو اين باقري، محمود

 اعطاي با مهاباد شهر قضائي مقامات: مهاباد در كُرد سياسي زنداني پور، رحمان مام شورش مرخصي با لفتمخا •
 .كردند مخالفت پور رحمان مام شورش كرد زنداني به مرخصي

 مهاباد زندان در تيرماه 29 روز از كه كرد زنداني رشي رحيم: شد منتقل قرنطينه به و المالقات ممنوع رشي رحيم •
 .شد منتقل قرنطينه به و المالقات ممنوع زده، غذا اعتصاب هب دست

 كرد اعالم ملكي رونقي حسين وكيل دادخواه، محمد: وثيقه تامين وجود با ملكي رونقي حسين آزادي از ممانعت •
 قرار تامين و وثيقه قرار صدور عليرغم و شود مي نگهداري انفرادي سلول در و سپاه الف 2 دربند چنان هم موكلش

 بشر حقوق فعال و نويس وبالگ اين آزادي از و داده تغيير را قرار پيرعباسي قاضي موكلش، خانواده سوي از
 .است آمده عمل به جلوگيري

 هاي نام به سقزي زنداني سه مشروط آزادي با سقز شهر قضائي مقامات: سقزي زنداني سه مشروط آزادي با مخالفت •
 .اند كرده مخالفت ردنگيه محمد و رياحي داود نزاني، كس جالل

 تعيين با كاظمي حسين امير مرخصي با تهران دادستان: كاظمي حسين امير مرخصي با تهران دادستاني مخالفت •
 .كرد مخالفت مرخصي با آزادي، نهضت عضو اين ي خانواده توان از خارج اي وثيقه

 فعال طبرزدي اهللا حشمت آزادي براي  هوثيق تعيين پي در: طبرزدي اهللا حشمت آزادي با اطالعات وزارت مخالفت •
 به ممانعيت انقالب دادگاه توسط وثيقه قبول و كرد مخالفت زنداني اين آزادي با اطالعات وزارت بند در سياسي

 .آورد عمل

 رضواني صهبا حضوري ازمالقات كه است ماه چند اوين زندان مسئولين: رضواني صهبا حضوري هاي مالقات لغو •
 تهران اوين زندان در حبس ماه يك و سال 3 به سمنان شهر انقالب دادگاه حكم به كه سمنان اكنس بهايي شهروند
 .اند آورده بعمل ممانعت روشني دليل هيچ بدون شده تبعيد و محكوم

 گنبد زندان به كريمي احمد تبعيد حكم اجراي پي در: كاووس گنبد زندان در كريمي احمد شخصي وسايل ضبط •
 .شد ضبط زندان مسئولين توسط وي يشخص وسايل كاووس

 بند در اخير، روزهاي مختلف ساعات در: روحانيت ويژه بند در گاز نشت به نسبت اوين زندان مسئوالن توجهي بي •
 ابراز و ها اعتراض به توجهي تاكنون ذيربط مسئوالن و شود مي احساس گاز بوي شديدا  اوين، زندان روحانيت ويژه

 .اند نكرده يانزندان مكرر هاي نگراني
  قطعي حبس سال چهار به كه دربند نويسنده ، ماهزاده جواد: دربند نويسنده ماهزاده، جواد مرخصي با موافقت عدم •

 . شود نمي موافقت نيز وي مرخصي با كه برد مي سر به زندان در شرايطي در اكنون هم است شده محكوم
 طي "فتاحي وهاب" نام به مهاباد زندان در كرد زنداني يك: دمهابا زندان در كرد زنداني يك شدن المالقات ممنوع •

 .است شده المالقات ممنوع زندان مسئولين سوي از گذشته روزهاي
 تمامي دستوري طي تهران دادستان: كرد قطع را سياسي زندانيان حضوري هاي مالقات تمامي تهران دادستان •

 .كرد قطع نامحدود مدت براي و فتهه اين از را اوين سياسي زندانيان حضوري هاي مالقات
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 توديع از ماه سه گذشت وجود با: توماني ميليون 300 وثيقه تامين وجود با پور مرتضي مرخصي با موافقت عدم •
 .شود نمي موافقت او مرخصي با همچنان پور، مرتضي مهدي توماني ميليون سيصد وثيقه

 كرج شهر رجايي زندان در محبوس زندانيان امروز از: هما يك مدت به شهر رجايي زندانيان حضوري مالالقات قطع •
  شدند منع حضوري مالقات از ماه يك مدت به انفلوانزا شيوع علت به

 صارمي علي سياسي زنداني انتقال پي در: كرج شهر رجايي زندان در صارمي علي بندان هم تلفني تماس از ممانعت •
 از را 2 بند در محبوس سياسي زنداني هفت كرج شهر رجايي دانزن مسئولين اعدام حكم اجراي جهت اوين زندان به

  .كردند اعالم التماس ممنوع گذشته روز

 روزهاي هميشگي روال طبق كه پور محتشمي فخرالسادات: است المالالقات ممنوع همچنان زاده تاج مصطفي سيد •
 از شاكي تاجزاده مصطفي سيد ديدار از كه است هفته چهار رود مي اوين زندان به همسرش مالقات براي چهارشنبه
  .تاس مانده محروم كودتاگران

 مالقات از كه است ماه هفت مؤمني عبداهللا خانواده: وي با حضوري مالالقات از مومني خانواده ماهه هفت محروميت •
  .محرومند او با حضوري

  .هستند المالقت ممنوع همچنان گلرو مهديه و هدايت بهاره: گلرو مهديه و هدايت بهاره المالالقاتي ممنوع تداوم •

 اميرخسرو بازداشت از سال يك از بيش گذشت با: مالالقات و مرخصي بدون دليرثاني، اميرخسرو بازداشت سال يك •
 مي سر به زندان در همچنان و دستگير 1388 ماه دي 13 تاريخ از انتخابات، از بعد حوادث جريان در كه دليرثاني

  .باشد مي محروم اش خانواده با حضوري مالقات و صيمرخ از كماكان وي برد،

 از اوين زندان مسولين ديگر بار ماه، دي 28 شنبه، سه روز: گلرو مهديه و هدايت بهاره المالالقاتي ممنوع ادامه •
  .آوردند عمل به ممانعت زنداني، دانشجويي فعال دو گلرو، مهديه و هدايت بهاره همسران مالقات

 خسرواني، نازنين بازداشت از روز 50 گذشت وجود با: زنداني نگار روزنامه خسرواني، نازنين از مطلق خبري بي •
 . است نداشته اش خانواده با ديگري ارتباط هيچ تلفني، تماس يك جز به او دربند، نگار روزنامه

 سالميا انجمن دبير كشتكاري افشين: بازداشتي دانشجوي كشتكاري، افشين وضعيت از خبري بي هفته دو •
 "100 پالك" به معروف شيراز اطالعات اداره بازداشتگاه به آذر 16 روز در كه شيراز صنعتي دانشگاه دانشجويان

  .برد مي سر به بازداشت در كماكان بود شده احضار

 يشريف رضا اطالعات، اداره ماموران صبح دقيقه 9:30 ساعت در امروز: نامعلوم مكاني به بوكاني شريفي رضا انتقال •
  .كردند منتقل نامعلومي مكان به و احضار را كرج شهر رجايي زندان در محبوس زنداني بوكاني

 دانشجوي اسالمي فرزاد: دروغين اعترافات براي وي به بازجويان فشار و اسالالمي فرزاد از مطلق خبري بي هفته سه •
 به آذرماه 13 شامگاه آزاد، دانشگاه مسلمان دانشجويان كانون تشكيالت سابق دبير و مركز تهران آزاد دانشگاه حقوق
  .شد بازداشت بسيج نيروهاي توسط اميركبير دانشگاه سابق دانشجويي فعال پور سلمان اسماعيل همراه

 نگه مخفي و شوهرش دستگيري نحوة به اشاره با دانا، رئيس فريبرز همسر: دانا رئيس فريبرز وضعيت از خبري بي •
  .داند مي ربايي آدم يك را اقدام ناي وي، بازداشت محل داشتن

 دلير بازداشت از هفته يك از بيش گذشت رغم علي: كُُرد دانشجويي فعال اسكندري، دلير وضعيت از خبري بي •
  .نيست دست در اطالعي دانشجويي و مدني فعال اين وضعيت از اسكندري
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 دانشگاه اول شاگرد و رياضي نابغه والنيج حسن: تهران دانشگاه نخبه دانشجوي جوالالني، حسن وضعيت از بيخبري •
 توسط كه امسال ماه آبان 11 روز از است، نوشته المللي بين مقاله 12 تاكنون كه تهران دانشگاه رياضي دانشكده
 مي سر به نامشخصي وضعيت در كنون تا شده، ربوده( دانشگاه غربي درب) آذر16 درخيابان شخصي لباس ماموران

  .برد

 برگزاري پي در كه تهران اتوبوسراني شركت كارگران سنديكاي رئيس وضعيت از: اسالو منصور عيتوض از خبري بي •
  .نيست دست در خبري شد منتقل انفرادي هاي سلول به صارمي علي يادبود مراسم

 ظفري ژيان محمد نام به سنندج در مدني فعال يك سرنوشت از: سنندج در مدني فعال يك سرنوشت از خبري بي •
  .نيست دست در اطالعي شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط پيش نديچ كه

 ژيان محمد نام به سنندج در مدني فعال يك سرنوشت از: سنندج مدني فعالين از ظفري، ژيان وضعيت از خبري بي •
  .نيست دست در اطالعي شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط پيش چندي كه ظفري

 10 ساعت در خضري حسين ناگهاني انتقال پي در: اعدام به محكوم زنداني يخضر حسين سرنوشت از خبري بي •
  .نشدند وي سرنوشت از اطالع كسب به موفق كنون تا زنداني اين خانواده نامعلوم مكان به گذشته روز شب

 ادست اعضاي از و نگار روزنامه فرجي مهران بازداشت از روز 21 گذشت با: فرجي مهران از خبري بي هفته سه •
  .شوند خبر با او وضعيت از و باشند داشته مالقات خود فرزند با اند نتوانسته او خانواده كروبي، مهدي انتخاباتي

 او از خبري هيچ مهرگان كيوان بازداشت از ماه دو حدود شدن سپري با: زنداني نگار روزنامه يك از مطلق خبري بي •
   .نيست دسترس در

 پيگيري كميته عضو طاليي، وحيد دوباره بازداشت از نيم و ماه يك از بيش: سياسي فعال اليي،ط وحيد از خبري بي •
 بي او از كامال وي خانواده و نيست دست در خبري او از همچنان اما گذرد مي موسوي حسين مير ستاد حقوقي
  .خبرند

 ماه دو اوين زندان 350 بند در محبوس زندانيان از كريمي احمد: است محروم اش خانواده با مالقات از كريمي احمد •
 .باشد مي محروم خود ي خانواده ديدن از كه است

 دو بخش فتاح مهدي و نژاد عبداهللا فرامرز: زندان سال يك از پس بخش فتاح و نژاد عبداهللا مرخصي با موافقت عدم •
 چنان هم شدند داشتباز گذشته سال ماه خرداد در مردم اعتراضي هاي تجمع در كه انتخابات از پس حوادث زنداني
 .برند مي سر به اوين زندان در باشند آمده مرخصي به روز يك حتي اينكه بدون

 و شد محدودتر هم باز اوين زندان 209 بند هاي مالقات: اوين زندان 209 بند زندانيان هاي مالقات شدن محدود •
 .كنند مالقات را شان عزيزان ميان در هفته يك توانند مي سياسي زندانيان هاي خانواده

 محبوس سياسي زنداني ماسوري سعيد دكتر: اوليه حقوق از محروم همچنان ماسوري سعيد حبس، سال ده از پس •
 مرخصي حق از همچنان خود حبس سوم يك تحمل  با است شده محكوم ابد حبس به كه شهر رجايي زندان در

 .نيست برخوردار
 با ويسمه اعظم خانواده شنبه، پنج قراربود تهران دادستان دستور به كه حالي در: شد المالقات ممنوع ويسمه اعظم •

 .است المالقات ممنوع پارلماني خبرنگار اين كه شد اعالم 209 بند مسئوالن سوي از باشند، داشته ديدار وي
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 دري مجيد بازداشت از سال يك به نزديك كه حالي در: بازداشت سال يك از پس دري مجيد مرخصي از جلوگيري •
 حق از دفاع شوراي عضو اين مرخصي از تهران دادستاني جلوگيري از حاكي ها گزارش گذرد، مي دانشجويي لفعا

 .است تحصيل
 نسوان بند در محبوس سياسي زندانيان براي تلفن از استفاده زمان مدت: نسوان بند در تلفن از استفاده زمان كاهش •

 .يافت كاهش اوين زندان
 از و نگار روزنامه عابديني ابوالفضل تيرماه، پانزدهم شنبه، سه روز صبح: شد مالقاتال ممنوع عابديني ابوالفضل •

 .شد منع خود ي خانواده با ديدار از درايران، بشر حقوق فعاالن مجموعه سابق مسئوالن
 در ايران آزادي نهضت جوانان شاخه عضو كاظمي، حسين امير: زندان در كاظمي حسين امير جسماني بد وضعيت •

 .برد مي سر به زندان در همچنان جسماني بد يطشرا
 دادستان كه مجوزي اساس بر: نشدند وي با مالقات به موفق تاجيك عبدالرضا ي خانواده دادستاني مجوز رغم علي •

 مالقات را او ماه تير 17 شنبه پنج رور بايد او خانواده بود كرده صادر تاجيك عبدالرضا با مالقات براي تهران
 .اند كرده امتناع تاجيك عبدالرضا خانواده به مالقات دادن از اوين زندان مسئولين ماا كردند مي

 و دانشجويي فعال اسدي، ميالد ازبازداشت ماه پنج گذشت وجود با: دانشجويي فعال اسدي ميالد مرخصي با مخالفت •
 .شود مي مخالفت وي مرخصي با همچنان وحدت تحكيم دفتر مركزي شوراي عضو

 عليه ها محدوديت ايجاد و فرسا طاقت فشارهاي: هايشان خانواده با 350 بند زندانيان تلفني ارتباط كامل قطع •
 خانواده با بند اين سياسي زندانيان تلفني ارتباط كه جايي تا است شده تشديد اوين زندان 350 بند سياسي زندانيان
 .است شده قطع كامل طور به گذشته شب از هايشان

 عابديني ابوالفضل مالقات از اهواز كارون زندان معاون: است المالقات ممنوع ديگر هفته دو تا يعابدين ابوالفضل •
 .كرد جلوگيري ديگر هفته دو تا بشر حقوق فعال و نگار روزنامه

 دكتراي دانشجوي عليخاني، جواد: عليخاني جواد مرخصي و انتقال درخواست بررسي از غيرقانوني جلوگيري •
 خود قطعي حبس سال 3 محكوميت گذراندن براي امسال ماه خرداد دوم كه اهواز چمران شهيد دانشگاه دامپزشكي

 خود قانوني اوليه حقوق از زندان، اين بر ناظر قاضي كارشكني با شده، زنداني اهواز سپيدار زندان در و بازداشت
 .است شده محروم

 در محبوس سياسي زندانيان از يكي دي،محم رضا حميد: مرخصي ساعت يك بدون زندان سال 5 از بيش تحمل •
 .است بوده محروم نيز مرخصي روز يك حتي حق داشتن از بازداشت سال 5 طي در كه است اوين زندان

 به ديگر بار گذشته روز چند طي تهران دادستاني: كند مي مخالفت نژاد نوراني حسين مرخصي با اطالعات وزارت •
 بوده منفي وي مرخصي با موافقت مورد در اطالعات وزارت از استعالم پاسخ كه كرد اعالم نژاد نوراني حسين خانواده

 .است
 به كه بشر حقوق فعال و خبرنگار عابديني ابوالفضل: شد رد عابديني ابوالفضل مرخصي خواست در بار دومين براي •

 ارسال ستانداد براي وكيلش توسط گذشته هفته كه درخواستي پي در است شده محكوم تعزيري حبس سال 11
 .شد روبرو منفي جواب با بود كرده
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آرش صادقي، دانشجوي محروم از تحصيل : است محروم پزشكي رسيدگي از و المالقات ممنوع صادقي آرش •
باشد و مسئوالن از رسيدگي پزشكي به وي  كارشناسي ارشد فلسفه، قريب به يك ماه است كه ممنوع المالقات مي

 .آوردند ممانعت به عمل مي

ضياالدين نبوي، عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه نوشيرواني بابل و : است شده التلفن ممنوع نبوي االدينضي •
سخنگوي شوراي دفاع از حق تحصيل، طي چند روز اخير به دستور مقامات قضائي شهر اهواز، ممنوع التلفن شده 

 .است

با مرخصي و مالقات حضوري علي جمالي، مسئول : شا خانواده با جمالي علي حضوري مالقات و مرخصي با مخالفت •
 .كميته سياسي ادوار تحكيم، كه به چهار سال حبس تعزيري محكوم شده است، هم چنان مخالفت مي شود

بهاره هدايت، عضو شوراي دفتر مركزي تحكيم وحدت و : اند المالقات ممنوع كماكان گلرو مهديه و هدايت بهاره •
 .المي دانشكده اقتصاد عالمه طباطبايي، همچنان ممنوع المالقات هستندمهديه گلرو دبير انجمن اس

بهمن ماه، توسط ماموران وزارت 24انيسا مطهر، شهروند بهايي كه روز يكشنبه : است المالقات ممنوع مطهر انيسا •
 .اطالعات بازداشت شده بود، به زندان مركزي اصفهان منتقل شده و ممنوع المالقات است

 براي مرخصي اعطاي بدون حبس ماه هشت: زنداني دانشجويي فعال مليحي، علي مرخصي بدون بسح به اعتراض •
 خانواده نگراني موجب وحدت تحكيم ادوار سازمان عمومي روابط مسوول و سياستگذاري شوراي عضو مليحي، علي
 .است شده دانشجويي فعال اين

 باستاني، مسعود بودن زنداني از ماه 16 گذشت وجود با: نيزندا نگار روزنامه باستاني، مسعود مرخصي با موافقت عدم •
 .كند استفاده مرخصي قانوني حق از است نشده موفق هنوز او زنداني نگار روزنامه

 برخورداري و همسرش حقوق احقاق خواستار زاده امين محسن همسر: است محروم قانوني حقوق حداقل از همسرم •
 .دش عادي زنداني يك حقوق حداقل از او

 محبوس سياسي زنداني بوكاني شريفي رضا: سياسي زنداني بوكاني، شريفي رضا براي استعالجي مرخصي صدور عدم •
 دادن از زندان مسئولين و دارد نياز متخصص پزشك به تنفسي حاد مشكالت علت به كرج شهر رجايي زندان در

 .ميكنند خودداري زنداني اين يه استعالجي مرخصي

 كه تحصيل حق از دفاع شوراي عضو و دانشجويي فعال گلرو، مهديه: مرخصي بدون زندان الس يك گلرو، مهديه •
 مرخصي روز يك از حتي است نتوانسته بازداشت سال يك مدت در و شد بازداشت آذر 16 آستانه در گذشته سال

 سنگر آخرين دانشگاه ،اوين شدن دانشگاه قيمت به بايد": است كرده تاكيد اوين زندان از پيامي در كند، استفاده
 ".بماند زنده آزادي

 اما شود مي نزديك روز چهلمين به خسرواني نازنين بازداشت: مالقات بدون بازداشت روز چهل خسرواني، نازنين •
 .كنند مالقات خود فرزند با لحظه يك براي حتي تا اند نداده اجازه او خانواده به امنيتي مسئوالن هنوز

 زنداني نگار روزنامه جوني، كريمي نادر مرخصي با قضايي مقامات: زنداني نگار زنامهرو يك مرخصي با مخالفت •
 . كنند مي مخالفت

 از ماه چهار حدود گذراندن از پس زاد، نوري محمد و زاده تاج مصطفي: شدند المالقات ممنوع زاد نوري و زاده تاج •
 .شدند المالقات ممنوع اوين، زندان قرنطينه در خود حبس دوران
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 ادامه وضعيت اين هنوز و است شده قطع 350 بند هاي تلفن كه است ماه چند: 350 بند هاي تلفن قطع استمرار •
 دقيقه 20 حداكثر، و شيشه پشت از هم آن مالقات حق از بار يك اي هفته تنها بند اين زندانيان خانواده.دارد

 .است شده زندانيان اين خانواده نگراني موجب و برخوردارند

 و پور رسول جمال غداي اعتصاب دنبال به: شد المالقات ممنوع غذا، اعتصاب از روز هفتمين در پور رسول لجما •
 .نمودند جلوگيري اشەخانواد با وي مالقات از زندان مقامات كرد، زنداني اين جسماني وضعيت شدن تر وخيم

 استفاده مرخصي از تاكنون حبس، سال 13 گذشت با كرد، سياسي زنداني يك: مرخصي بدون حبس سال 13 تحمل •
 .است ننموده

 اعالم با مخدر مواد با مبارزه پليس رئيس: اجباري كار هاي اردوگاه به آنها اعزام و موادمخدر زندانيان مرخصي لغو •
: گفت مواجهيم، ها زندان در جا كمبود مشكل با مخدر مواد فروشان خرده و اصلي هاي شبكه با برخورد براي اينكه
 .بفرستد اجباري كار هاي اردوگاه به را خرد فروشان مواد از نفر هزار 40 تا 30 دارد آمادگي مخدر وادم پليس

 امروز ظهر از بعد اوين  زندان مسئوالن: اش خانواده با ستوده نسرين مالقات از اوين زندان امنيتي ماموران ممانعت •
 .كردند گيريجلو اش خانواده با دادگستري وكيل ستوده، نسرين مالقات از

 تماس و شده مسدود اوين زندان نسوان دو بند تلفن گذشته شب از: اوين زندان نسوان دو بند هاي تلفن قطع •
 .است شده قطع زندان از خارج با زندانيان

 از بخشهائي هاي تلفن تاكنون ماه آبان 11 شنبه سه روز ظهر از: ماه آبان 13 با همزمان اوين زندان هاي تلفن قطع •
 .باشد مي قطع دارد، قرار بازداشت تحت آن در بروجردي اهللا آيت كه روحانيت ويژه بند جمله از اوين نزندا

 محسن سياسي، زندانيان بر فشارها ادامه در: كابيني مالقات از اوين زندان 350 بند زندانيان از جمعي محروميت •
 خانواده با كابيني مالقات از ،89 ماه آبان 17 هدوشنب امروز اوين، زندان 350 بند زندانيان از جمعي و ميردامادي

 .شدند محروم هايشان

 مير دفتر رييس محسني، حميد بازداشت از ماه دو: ماه دو از پس موسوي دفتر رييس محسني المالقاتي ممنوع •
 اطالع چهي وي وضعيت از همچنين. اند نشده  او با ديدار با موفق وي  خانواده تاكنون اما  گذرد مي موسوي حسين
 .نيست دست در دقيقي

 هفدهم از كه نيوز سحام سايت وب سردبير و دربند معلم داوري، محمد: ماه چهار از پس مادر با داوري محمد ديدار •
 .شد اش سالخورده مادر ديدار به موفق ماه چهار از پس سرانجام برد، مي سر به بازداشت در گذشته سال ماه شهريور

 امنيتي زنداني حرداني خالد: زنداني يك حقوق از محروم همچنان محكوميت سال نيازدهمي در حرداني خالد •
 حقوق از كنون تا كه است شده خود محكوميت سال يازدهمين وارد حالي در كرج شهر رجايي زندان در محبوس

 .است بوده محروم زنداني يك
 ناصري عزيز نام به مريوان در كرد نگيفره فعال يك سرنوشت از: بازداشت از پس ناصري عزيز وضيعت از خبري بي •

 .نيست دست در اطالعي شده بازداشت شهر اين در امنيتي نيروهاي توسط پيش ماه يك حدود از كه
 تلفني تماس آخرين از هفته دو حدود گذشت با: اوين زندان در ستوده نسرين كننده نگران وضعيت از هايي گزارش •

 اخبار اوين، زندان در بازداشتي بشري حقوق فعال و سياسي دانيانزن از گروهي مدافع وكيل ستوده، نسرين
 .شود مي شنيده وي جسمي وضع خصوص در اي كننده نگران
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 كوهنوردي گروه مدير و آذربايجاني مدني فعال بااليي حسن: وي نامعلوم وضعيت از بااليي حسن خانواده نگراني ابراز •
 .برد مي سر به بازداشت در همچنان يدستگير زمان از ماه يك گذشت از پس "جك گله"

 نويد دستگيري از ماه يك به نزديك درحاليكه: مازندراني نويس وبالگ آموز دانش محبي، نويد نامعلوم وضعيت •
 سالمت و نگهداري وضعيت كماكان گذرد، مي مازندران در دانشگاهي پيش مقطع آموز دانش و نويس وبالگ محبي،

 .باشد مي نامشخص وي
 4 از بيش رئيسي ملك صابر محمد موقت بازداشت از سال يك گذشت با:  ابهام از اي هاله در بلوچ وجوانن سرنوشت •

 .نيست دست در خبر وي سرنوشت از كه است ماه
هشت روز است كه از وضعيت و شرايط دانشجوي : مددزاده شبنم زنداني دانشجوي شرايط و وضعيت از خبري بي •

در دست نيست و مراجعات مكرر خانواده اش براي اطالع يافتن از وضعيت و  زنداني شبنم مددزاده هيچ خبري
 .شرايط فرزندشان تا به حال بي نتيجه بوده است

 از "نگراني" ابراز با صابر هدي همسر: كنم مي شكايت: صابر همسر/ است ناعادالنه صابر هدي وضعيت از اطالعي بي •
 همسرم وضعيت از فردا تا كه خواهم مي جهموري رياست نهاد و قضايي دستگاه از من" گويد مي همسرش وضعيت
 يا هستند زنده ايشان دانيم نمي اصال ما كه كه نيست عدالت اين. بگويند را ايشان نگهداري محل و بدهند خبري

 "نه؟
 تهيآ عضو باقري محمود سرنوشت از: ايران در معلمان صنفي كانون دربند عضو باقري، محمود وضعيت از خبري بي •

 آموزش حراست به احضار از پس 8/4/89 تاريخ در كه تهران 4 منطقه فيزيك معلم و معلمان صنفي كانون ي مديره
 .نيست دست در اطالعي شوند؛ مي بازداشت اطالعات وزارت ماموران توسط تهران 4 منطقه پرورش و

 رفع كميتة مقابل در ژنو رد كهنمويي، مصدق ايران، قضايي مقام يك: آشتياني محمدي سكينه مبهم سرنوشت •
 آشتياني -محمدي سكينه سرنوشت مورد در تصميمي هنوز ايران اسالمي جمهوري كه گفت ملل سازمان تبعيض

 .است نگرفته تصميمي شده سنگسار به محكوم آزاد جنسي رابطة واقع در يا زنا جرم به كه
 كننده، اعتصاب زندانيان از يكي بردبار بابك يآزاد وجود با: اوين 350 بند زندانيان از مطلق خبري بي هفته دو •

 هاي خواسته از يكي خبري عكاس اين آزادي. برند مي سر به غذا اعتصاب در همچنان اوين 350 بند زندانيان
 .بود كننده اعتصاب زندانيان

 اطالعي ايشان سرنوشت از كرد جوان دو بازداشت از هفته سه گذشت از پس: كرد جوان دو سرنوشت از خبري بي •
 .نيست دست در

 اعتصاب پايان از حاكي ها گزارش كه درحالي: اوين زندان در كننده اعتصاب زنداني شانزده از كننده نگران خبري بي •
 اين نزديكان و ها خانواده نگراني موجب ها، آن از مطلق خبري بي اما است، اوين زندان در سياسي زنداني پانزده غذاي

 .است شده زندانيان
 اعضاي از شهابي رضا: واحد شركت كارگران سنديكاي مديره هيات دربند عضو شهابي رضا وضعيت از ريخب بي •

 زندان در همچنان و بازداشت كارش محل در 89 خرداد 22 تاريخ در واحد شركت كارگران سنديكاي مديره هيات
 .برد مي سر به

 اعضاي از و  بانه نانوايان  اتحاديه مسئول جبري،رن جالل سرنوشت از: رنجبري هژير و جالل سرنوشت از اطالعي بي •
 .نيست دست در اطالعي رنجبري هژير نام به ايشان فرزندان از يكي و شهر اين صنفي انجمن
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 و خواه آزادي دانشجوي سرشومي حسين وضعيت از: چپ طيف دانشجويي فعال سرشومي، حسين از مطلق خبري بي •
 در خبري شده بازداشت اصفهان استان اطالعات حفاظت كل اداره رانمامو توسط خرداد 31 از كه طلب برابري
 .نيست دست

 -ايراني شهروند يك سرنوشت از خبري بي پي در: اوين زندان در كانادايي ايراني شهروند يك سرنوشت از خبري بي •
 .است يافته افزايش وي سالمت و امنيت درباره ها نگراني اوين، زندان در كانادايي

 بامداد كه مريوان توابع از "ني" روستاي اهل كرد شهروند پنج سرنوشت از: مريواني شهروند پنج معلومنا سرنوشت •
 .نيست دست در اطالعي شدند، بازداشت پاسداران سپاه و امنيتي نيروهاي توسط مرداد 23 روز

 نگار، روزنامه و دسازمستن زاد، نوري محمد بازگشت از روز پنج گذشت از پس: زاد نوري محمد وضعيت از خبري بي •
 .شود مي داري نگه بند كدام در كه دانند نمي و خبرند بي او از چنان هم وي خانواده

 و زيدابادي اسدي حسن بازداشت از روز سه كه حالي در: زيدآبادي اسدي حسن و جمالي علي وضعيت از خبري بي •
 هيچ هنوز گذرد، مي) وحدت تحكيم واراد( ايران آموختگان دانش سازمان مركزي شوراي عضو دو جمالي، علي

 .است نگرفته عهده به را تن دو اين بازداشت مسووليت نهادي

بي خبري از محل بازداشت حميد : موسوي حسين مير دفتر رييس ، محسني بازداشت مكان از خبري بي تداوم •
 .شده است محسني ،رييس دفتر مير موسوي كه دو هفته پيش بازداشت شد موجب نگراني خانواده او

 و رحماني حسن نامهاي به كامياراني كرد جوان دو سرنوشت از: كامياراني جوان دو سرنوشت از مطلق خبري بي •
 دست در اطالعي اند شده بازداشت شهر اين در امنيتي نيروهاي توسط پيش روز 45 حدود از كه رحماني منت

 .نيست

 شرايط و سالمتي وضعيت از خبري بي: زندان در قلبي حمله از پس فراهاني صفايي داري نگه محل از خبري بي •
 اين خانواده نگراني موجب شد، قلبي حمله دچار اوين زندان در پيش روز پنج كه فراهاني صفايي محسن نگهداري

 .است شده اوين 350 بند در يارانش چنين هم و سياسي فعال

 دانشجوي نعمتي، ايوب بازداشت از روز ينچند گذشت با: تحصيل از محروم دانشجوي نعمتي ايوب از خبري بي •
 .ميبرند سر به مطلق خبري بي در وي خانواده تهران دانشگاه سياسي علوم و حقوق دانشكده تحصيل از محروم

 ،مسوول محسني بازداشت از روز پنج گذشت وجود با: موسوي ميرحسين دفتر مسوول محسني، از مطلق خبري بي •
 اش خانواده با تماسي هيچگونه او و نيست دست در وي وضعيت از اطالعي هيچ هنوز موسوي حسين مير دفتر

 بايد بازداشتش از ساعت 24 گذشت از پس متهم هر تهران دادستان گفته طبق كه است حالي در اين.  است نداشته
 . دهد اطالع را اش بازداشت محل و بگيرد تماس اش خانواده با

 اهواز مسيحي نوكيشان از "سعيدي نشان" وضعيت از: اهواز در شده تبازداش مسيحي نوكيش يك نامعلوم وضعيت •
 .نيست دست در اطالعي هيچ و برد مي سر به امنيتي نيروهاي بازداشت در است ماه يك از بيش كه

 كمانگر، خانواده بر فشار تداوم در: كمانگر آزاد سرنوشت از خبري بي تدوام/ كمانگر فرزاد خانواده بر فشار افزايش •
 شده اعدام بشر حقوق فعال و معلم كمانگر، فرزاد خواهرزاده( كمانگر، آزاد بازداشت از روز 10 از بيش گذشت از پس
 دست در اطالعي كماكان دانشجو اين سرنوشت از و بوده ثمر بي كنون تا وي خانواده پيگيري) ماه ارديبهشت 19 در

 .نيست
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ساعت از بازداشت، سيد  72با وجود گذشت : جبهه مشاركتبي خبري از محل نگهداري احمد ميري، عضو جانباز  •
احمد ميري قائم مقام جبهه مشاركت مازندران و استاد دانشگاه، هيچ اطالعي از وضعيت و محل نگهداري وي در 

 .دسترس نيست و پيگيري هاي خانواده اين جانباز براي كسب اطالع درباره اين موضوع بي نتيجه مانده است
 هم وي گذرد، مي عجمي اكبر علي بازداشت از روز صد از بيش كه حالي در: عجمي اكبر علي از بريخ بي ماه چهار •

 .دارد نامعلومي وضعيت چنان
 دانشجويان از جمعي بازداشت از روز 10 گذشت از پس: سنندجي دانشجوي كمانگر آزاد از مطلق خبري بي •

 .ندارد اطالعي كمانگر آزاد وضعيت از كمانگر خانواده سنندج پناه يزدان مهندسي و فني دانشكده
 حقوق فعال اخوان، عليرضا بازداشت از روز 9 گذشت از پس: كارگري فعالين از اخوان، رضا علي وضعيت از خبري بي •

 .هستند اطالع بي او وضعيت از اش خانواده كارگران،
 ين روز خود شده استخبري مطلق از اعظم ويسمه وارد دهم بي: خبري مطلق از وضعيت اعظم ويسمه  بي •
از وضعيت دو شهروند بهايي اهل مازندران به نام : بيخبري از وضعيت دو شهروند بهايي بازداشت شده ساكن مازندرن •

 .هاي شهناز رنجبر و مشتاق سمندري، اطالعي در دست نيست

 به تهران دانشگاه كرد دانشجوي دو وضعيت از اخير  روز دو در: تهران دانشگاه كرد دانشجوي دو از مطلق خبري بي •
 دو اين ربايش از حاكي ها زني گمانه و نيست دست در خبري رحمتي جمال و كردنژاد)هژير(امجد هاي نام

 .است امنيتي هاي نهاد توسط تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانكده دانشجوي
فعال سابق دانشجويي دانشگاه در پي احضار هيوا مجيدزاده، : دانشجويي فعال زاده، مجيد هيوا وضعيت از خبري بي •

ديماه تاكنون خبري از اين دانشجوي محروم از تحصيل در  22تهران به سازمان قضايي نيروهاي مسلح از تاريخ 
 .دست نيست

از وضعيت فيض اهللا روشن، شهروند بهايي ساكن ساري با : بهائي زنداني روشن، اهللا فيض وضعيت از خبري بي •
 .اشت اطالعي در دست نيستگذشت يك هفته از زمان بازد

از وضعيت ابراهيم اسكافي دانشجوي سابق دانشگاه : دانشجويي سابق فعال اسكافي، ابراهيم سرنوشت از خبري بي •
 .روز گذشته اطالعي در دست نيست 10وبلوچستان، طي  التحصيل دانشگاه سيستان و صنعت و فارغ  علم

مسجدي، فعال حقوق زنان و عضو كمپين يك ميليون امضا،  فاطمه: برد مي بسر نامعلوم محل در مسجدي فاطمه •
شناس بازداشت شد، در مكان نامعلومي  كه در روز جمعه هشتم بهمن ماه در مسير قم به تهران از سوي ماموران نا

 .شود نگهداري مي

ان، پس از از سرنوشت پروفسور مولوي، استاد دانشگاه دورهام انگلست: مولوي رضا پروفسور وضعيت از خبري بي •
 .ماه از بازداشت، هيچ گونه اطالعي در دست نيست 8گذشت بيش از 

از سرنوشت يك دانشجوي سقزي به نام محمد رحيم : سقز در بازداشتي دانشجوي يك ازسرنوشت خبري بي •
 .دهقاني كه توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده اطالعي در دست نيست) هيمن(

د رضا شريفي بوكاني و خال ◌ٴ خانواده: فرزندانشان وضعيت از حرداني خالد و نيبوكا شريفي رضا ◌ٴ خانواده خبري بي •
 .روز است كه هيچ گونه اطالعي از چگونگي وضعيت فرزندانشان در زندان، ندارند 20حرداني، قريب به 
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و  سعيد غالمحسين پور، هنرمند خوزستاني، نقاش: بهمن 25 در شده بازداشت خوزستاني هنرمند يك از خبري بي •
بهمن ماه تهران مي باشد كه نامش در هيچ كدام از ليست هاي مطرح شده  25نوازنده تار، از بازداشت شدگان روز 

 .توسط دفتر دادستاني ذكر نشده است
 ژيال و) زينالي مادر( نقابي اكرم خانمها: انفرادي بند در آنان نگهداري و بازداشتي مادران وضعيت از خبري بي •

 و پرونده وضعيت از اطالعي هيچ و باشند مي محبوس اوين 209 انفرادي سلولهاي در) سيترم مادر(مهدويان
 .نيست دست در آنان اتهامات

 شش و بروجردي اهللا ايت سرنوشت از خبري بي: وي هوادارن از تن شش و بروجردي اهللا آيت سرنوشت از خبري بي •
 .رسيد خود روز بيستمين به هوادرانش از تن

 رئيس مقدم، عزلتي محمد بازداشت از هفته سه گذشت با: مقدم عزلتي سردار بازداشت محل و يتوضع از خبري بي •
 و نگرفته بعهده را جنگ سردار اين بازداشت مسئوليت نهادي هيچ هنوز موسوي، ميرحسين ستاد ايثارگران كميته

 .است نرسيده اي نتيجه به هم نيز وي خانواده هاي پيگيري
 ، ميگذرد راد كيانوش ساجده بازداشت از روز شش از بيش كه حالي در: راد كيانوش دهساج وضعيت از خبري بي •

 . است نشده اش خانواده با تلفني تماس برقراري به موفق وي تاكنون

 دانشجوي دو محمودي قاسم سيد و غياثوند احمد: كرمانشاه رازي دانشگاه شده بازداشت دانشجوي دو از خبري بي •
 .اند شده بازداشت هرندي صفار به اعتراض پي در كه هستند شاهكرمان رازي دانشگاه

 محمداسماعيل بازداشت از روز 6 گذشت وجود با: اسالمي فرزاد و سلمانپور اسماعيل وضعيت از مطلق خبري بي •
 .است نامشخص دانشجويان اين وضعيت اسالمي فرزاد و سلمانپور

 در بازداشتي شهروندان از تن سه وضعيت از: زهرا بهشت در بازداشتي شهروندان از تن سه وضعيت از خبري بي •
 .نيست دست در اطالعي بودند كرده شركت انتخابات از پس جانباختگان از يكي تولد مراسم در كه زهرا بهشت

 كه نگاري روزنامه لواساني، مسعود وضعيت از: زندان به محكوم نگار روزنامه لواساني، مسعود وضعيت از خبري بي •
 .نيست دست در اطالعي هيچ بود، شده احضار زندان حكم راياج براي

 شهداي از رمضاني رامين پدر بازداشت از روز هفت: بازداشت روز هفت از پس رمضاني رامين شهيد پدر از خبري بي •
 .خبرند بي او نگهداري محل از وي بستگان و خانواده همچنان اما گذرد مي سبز جنبش

 از خبري هيچگونه همچنان خسرواني نازنين بازداشت از روز 45 گذشت با: روانيخس نازنين وضعيت از خبري بي •
 .نيست دسترس در وي وضعيت

 زمان از روز سه گذشت رغم علي طبرزدي ابوالفضل وضعيت از: طبرزدي ابوالفضل وضعيت از خبري بي روز سه •
 .نيست دست در اطالعي بازداشت

 او از خبري هيچ هنوز اما گذرد مي عبدالرضاتاجيك بازداشت از روز 10 زا بيش: تاجيك عبدالرضا از خبري بي روز ده •
 .كنند مي خودداري او وضعيت مورد در اطالعات دادن از نيز قضايي مسئولين و نيست

 از پس ايران معلمان صنفي كانون دبيركل باغاني اكبر علي: باغاني اكبر علي وضعيت از خبري بي روز ده چهار •
 .است المالقات ممنوع نانهمچ هفته دو گذشت
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 اسالمي انجمن اعضاي از نفر پنج: اردبيلي محقق دانشگاه اسالمي انجمن شده بازداشت عضو پنج از خبري بي •
 تاكنون و شدند بازداشت دانشگاه، حراست رييس توسط تهديد از پس و گذشته هفته تبريز، اردبيلي محقق دانشگاه
 .نيست دست در ها آن از خبري

 فعال دو شهابي رضا و ترابيان سعيد شرايط و وضعيت از: شهابي رضا و ترابيان سعيد شرايط و وضعيت زا خبري بي •
 به و دستگير اطالعات وزارت مامورين يورش با پيش هفته چند از كه حومه و تهران راني اتوبوس شركت سنديكاي

 .نيست دست در خبري شدند، منتقل 209 بند انفرادي هاي سلول
 در گذشته سال ماه اسفند از كه بند در بهايي شهروند واثقي رزيتا وضعيت از: واثقي روزيتا وضعيت از خبري بي •

 .نيست دست در اطالعي شده بازداشت
 و است قضائيه قوه هفته از روز آخرين امروز كه حالي در: پور جاليي محمدرضا و ويسمه اعظم از مطلق خبري بي ادامه •

 از بسياري همچنان اند؛ داده انجام فراواني هاي سخنراني قضائيه قوه فضائل درباره قوه اين مسئوالن اخير روزهاي در
 .دارند نامشخصي وضعيت انتخابات از بعد زندانيان

 زنداني يك سرنوشت از مطلق خبري بي ماه 7 گذشت با: اعدام به محكوم زنداني يك سرنوشت از مطلق خبري بي •
 امتناع زنداني اين خانواده به پاسخگويي از اطالعات وزارت و انقالب دادگاه ينمسئول تاكنون اعدام به محكوم سياسي

 .اند كرده
 پس حوادث فعال عكاسان از صابر، حامد: انتخابات از پس حوادث خبري ازعكاسان صابر، حامد كننده نگران وضعيت •

 و خبري هاي سايت وب و ها خبرگزاري مجالت، از بسياري در وي هاي عكس كه جمهوري، رياست انتخابات از
 و شده بازداشت جاري سال ماه خرداد 31 روز در سال، يك در بار دومين براي بود، يافته انتشار المللي بين اجتماعي

 .نيست دست در او از خبري مدت، كوتاه تلفني تماس چند جز تاكنون
 سياسي زنداني جالليان، زينب نوشتسر و وضعيت: تاجيك عبدالرضا و جالليان زينب كننده نگران و نامعلوم وضعيت •

 نامشخص كماكان محبوس، بشري حقوق فعال و نگار روزنامه تاجيك، عبدالرضا همچنين و اعدام به محكوم كرد
 را تاجيك وضعيت و نگهداري محل جالليان، اعدام حكم ساختن متوقف براي تالش ضمن آنان مدافع وكيل و بوده

 .كرد اعالم كننده نگران و نامعلوم
 هيچ تبريز دانشگاه بازداشتي دانشجويي سه وضعيت و سرنوشت از: كرد دانشجوي سه سرنوشت از اطالعي بي •

 .نيست دست در اطالعي
 سرداران از فرزين) حسين( محمدرضا بازداشت محل از: روز 18 از پس فرزين محمدرضا بازداشت محل از خبري بي •

 سپاه اطالعات نيروهاي از نفر 9 حمله با ماه مهر 22 كه تلويريون كارگردان و مشهد شهردار سابق معاون سپاه، سابق
 .نيست دست در اطالعي همچنان شد، دستگير اش منزل به مشهد

 فريماني سجودي فواد: پاسداران سپاه بند در محبوس دانشجوي فريماني سجودي فواد از مطلق خبري بي روز 45 •
 .نيست دسترس در وي وضعيت از اطالعي گونه هيچ و شده اشتبازد پيش روز 45 از اميركبير دانشگاه دانشجوي

) حسين( محمدرضا بازداشت از روز 18 گذشت از پس: سياسي زنداني فرزين، محمدرضا از خبري بي روز هجده •
 از نفر 9 حمله با ماه مهر 22 كه تلويزيون كارگردان و مشهد شهردار سابق معاون سپاه، سابق سرداران از فرزين

 .نيست دست در اطالعي وي نگهداري محل از چنان هم شد، دستگير اش منزل به مشهد سپاه اطالعات نيروهاي

 انجمن مركزي شوراي عضو مددزاده، شبنم: خواهرش با مددزاده شبنم مالقات مطلق، خبري بي روز 22 از پس •
 .كند مالقات اهرشخو با توانست مطلق، خبري بي روز 22 از پس معلم، تربيت دانشگاه دانشجويان اسالمي
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 خسرواني نازنين ازبازداشت روز چهار گذشت وجود با: زنداني نگار روزنامه خسرواني نازنين از مطلق خبري بي •
 تهران دادستان گفته طبق كه است حالي در اين.  است نداشته اش خانواده با تماسي هيچ تاكنون او نگار ،روزنامه

 .دهد اطالع را بازداشتش محل و بگيرد تماس اش خانواده با بعد ساعت 24 تا بايد شود مي بازداشت كس هر

 هيچ بازداشتي سنديكايي فعال غالمحسيني غالمرضا شرايط و وضعيت از: كارگري فعال يك وضعيت از خبري بي •
 .نيست دست در  اطالعي

 روز از كه است گارين روزنامه خسرواني نازنين: نيست دست در اطالعي خسرواني نازنين نگهداري محل و اتهام از •
 اتهامات يا اتهام و نگهداري محل درباره توضيحي گونه هيچ تاكنون اما برد مي سر به بازداشت در چهارشنبه

 .است نشده داده اش خانواده به انتسابي،

 از تن 6 شرايط و وضعيت از: نيست دست در خبري هيچ بروجردي اهللا آيت هوداران از تن 6 شرايط و وضعيت از •
 .نيست دست در خبري هيچ  شدند دستگير دوشنبه روز گسترده يورش در كه بروجردي اهللا آيت رانهواد

 دبير "آروم سليم" بازداشت از هفته يك گذشت با: هفته يك گذشت با بوكاني شده بازداشت معلم از خبري بي •
 .تاس نداشته منزل با تماسي هيچگونه وي امنيتي، نيروهاي توسط بوكان، هاي دبيرستان

 اهللا آيت كه ماه آبان 22 شنبه روز از: هوادارانش از تن 6 و بروجردي اهللا آيت سياسي، زنداني از مطلق بيخبري •
 خانواده تالشهاي و نيست دست در ايشان از اطالعي هيچگونه تاكنون شد، داده انتقال نامعلومي مكان به بروجردي

 دادگاه مسئولين و نبوده بخش نتيجه وي با تلفني تماس يبرقرار يا ايشان سالمتي مورد در اطالعاتي كسب براي
 .اند نداده ارائه رنجديده خانواده اين نگراني رفع براي شفافي پاسخ روحانيت ويژه

 محبوس سياسي زنداني منصوري، علي محمد خانواده: منصوري علي محمد سياسي، زنداني سرنوشت از خبري بي •
 و هستند بيخبر وي از كه است ماه يك از بيش انفرادي به زنداني اين لانتقا از پس كرج شهر رجايي زندان در

 .نميدهند خانواده اين به پاسخي هيچ زندان مسئولين

 نگار روزنامه خسرواني، نازنين مادر افشاريان، اعظم: ايران در شده بازداشت نگار روزنامه يك وضعيت از نگراني اظهار •
 با تماسي و است المالقات ممنوع هنوز بازداشت، از هفته دو گذشت با وا كه گويد مي ايران، در شده بازداشت
 .ندارد خانواده

 زندان در محبوس سياسي زنداني مددزاده شبنم: زنداني اين پدر با گفتگو در مددزاده شبنم وضعيت از خبري بي •
 جلوگيري اش خانواده و شا زنداني برادر با وي تلفني گفتگوي يا و مالقات از پيش چندي از كه كرج شهر رجايي

 .برد مي بسر نامعلومي وضعيت در است شده

 بازداشت از كه است روز: پاسداران سپاه بند در زنداني دانشجوي فريماني فواد از خبري بي كماكان روز، 60 از پس •
 .خبرند بي وي وضعيت از كماكان وي نزديكان و گذرد مي اميركبير دانشگاه دانشجوي فريماني فواد

نسرين ستوده، وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر از : شد محروم اش خانواده با هفتگي مالقات از ستوده يننسر •
 .اش محروم شد مالقات هفتگي با خانواده

كيوان صميمي، روزنامه نگار زنداني مدتهاست كه بدون : صميمي كيوان حضوري مالقات و مرخصي با مخالفت •
 .شود جايي شهر نگهداري ميمرخصي و مالقات حضوري در زندان ر
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عبداهللا مومني، زنداني سياسي و سخنگوي : اش خانواده با حضوري مالقات از مومني عبداهللا ماههي نه محروميت •
سازمان ادوار تحكيم وحدت نه ماه از مالقات حضوري با فرزندانش محروم بوده است چرا كه دادستان تهران اجازه 

 .اين فعال سياسي را صادر نمي كندمالقات حضوري با فرزندان و همسر 
با گذشت دو هفته از بازداشت محمد حسين مهيمني در : مهيمني حسين محمد وضعيت مورد در ها نگراني تشديد •

 .ها در مورد وضعيت سالمت اين فرد شدت گرفته است اطالعي مطلق از وضعيت وي، نگراني گرگان و بي
علي عجمي، زنداني سياسي محبوس در زندان رجايي شهر كرج، : ستا التلفن ممنوع و المالقات ممنوع عجمي علي •

مدت هاست كه از مالقات و حتي تماس تلفني با خانوادهي خود محروم است و عمال ممنوع المالقات و ممنوع 
 .التلفن مي باشد

ستاره دار از وضعيت ضياءالدين نبوي، دانشجوي : بند در دانشجويي فعال نبوي، ضياءالدين از خبري بي تداوم •
محبوس در زندان كارون اهواز كه قريب به دو هفته پيش به بازداشتگاه وزارت اطالعات اهواز منتقل شده است، هيچ 

 .اطالعي در دست نيست
كه  "عارف الوندي"از سرنوشت يك شهروند سنندجي به نام : سنندج در بازداشتي شهروند يك ازسرنوشت خبري بي •

 .شده اطالعي در دست نيست توسط نيروهاي امنيتي دستگير
دانشجوي دانشگاه علم و  "حامد تقي پور"از : صنعت و علم بازداشتي دانشجوي پور تقي حامد از كامل خبري بي •

 .بهمن حوالي ميدان انقالب بازداشت شده بود هيچ خبري در دست نيست 25صنعت، كه در روز 

روز از دستگيري مهدي  10با گذشت بيش از : نبهم 25 شدگان بازداشت از پيلتن، مهدي وضعيت از خبري بي •
 .برند خبري مطلق از وضعيت وي به سر مي پيلتن فارغ التحصيل دانشگاه تهران خانواده وي در بي

حامد "با گذشت چندين روز از بارداشت : صنعت و علم دانشگاه بازداشتي دانشجويان از تن دو از خبري بي تداوم •
نشجويان دانشگاه علم و صنعت، كماكان هيچ اطالعي از سرنوشت اين دانشجويان در از دا "ولي سجادي"و  "پور تقي

 .باشد دست نمي

از وضعيت باقر اسكويي، فعال سياسي اصالح طلب و مسئول : طلب اصالح فعالين از اسكويي، باقر از مطلق خبري بي •
 .عي در دست نيستشاخه ي جوانان حزب اعتماد ملي پس از گذشت دو هفته از بازداشت، هيچ اطال

از وضعيت حسين سالمكار دانشجوي بازداشتي : شريف دانشگاه دانشجوي سالمكار، حسين وضعيت از خبري بي •
دانشگاه صنعتي شريف و عضو سابق شوراي عمومي انجمن اسالمي دانشگاه خواجه نصير هيچگونه اصالعي در دست 

 .نيست

از وضعيت و محل نگهداري يك زنداني سياسي كرد : يهترك تبعهي كرد سياسي زنداني يك وضعيت از خبري بي •
 .هيچ گونه اطالعي در دست نيست "علي حسين اونديل"تبعهي تركيه به نام 

 25از وضعيت اكبر اميني، اولين بازداشتي اعتراضات روز : بهمن 25 بازداشتي اولين اميني، اكبر وضعيت از خبري بي •
 .باشد بهمن ماه، هيچ اطالعي در دست نمي

از وضعيت علي بياني، از دانشجويان قزويني : بهمن 25 بازداشتي دانشجويانِ از بياني علي وضعيت از اطالعي بي •
 .بهمن، هيچ گونه اطالعي در دست نيست 25بازداشت شده در جريان تجمعات 

كوروش "اكنون بيش ازيك ماه است كه از آخرين بازداشت : زنداني پژوهشگر زعيم، كوروش وضعيت از خبري بي •
 .نويسنده وپژوهشگر ايراني در تهران مي گذرد "زعيم
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مهديه گلرو فعال دانشجويي : شنويم مي هايش بندي هم طريق از فقط را مهديه سالمتي خبر: گلرو مهديه همسر •
دبير انجمن اسالمي دانشكده اقتصاد عالمه طباطبايي، نائب دبير انجمن اسالمي دانشگاه عالمه   محروم از تحصيل،

هايش در جهت حفظ انجمن اسالمي و همچنين  ، بعد از برگزاري انتخابات و تالش1385اطبايي در سال طب
اش از دانشگاه مانده بود، از  نژاد در حالي كه تنها دوماه به فارغ التحصيلي انتقادهايش به دولت محمود احمدي

 .ي تحصيل محروم شد ادامه

با گذشت قريب به يك ماه از بازداشت محمد : مشهد دانشجويي فعالين از غفاريان محمد وضعيت از خبري بي •
 .اش در دست نيست غفاريان، دانشجوي مهندسي برق دانشگاه فردوسي مشهد، خبري از وضعيت وي و روال پرونده

از وضعيت و سرنوشت علي رزاقي، حسين احمدنژاد و : مشهد آزاد دانشگاه دانشجويي فعال سه وضعيت از خبري بي •
بهمن بازداشت شدند، هنوز خبري منتشر نشده  25جارنژاد، سه فعال دانشجوئي دانشگاه آزاد مشهد كه روز فرزانه ن

 .است
روز از بازداشت محسن برزگر و حسين  8با گذشت بيش : ضرابي حسين و برزگر محسن وضعيت از مطلق خبري بي •

 .باشد ميها در دست ن ضامن ضرابي دو فعال دانشجويي، تا كنون هيچ خبري از آن

 قتل، تهديد، اعمال فشار، وضعيت نامناسب شكنجه، شتم، و ضرب

 كه دانشجويي فعال نبوي، ءالدين ضيا: اهواز زندان به ورود بدو در انفرادي سلول به نبوي ضياء انتقال و شتم و ضرب •
 وضعيت در انفرادي، سلول به انتقال و شتم و ضرب اثر بر شده، منتقل اهواز كارون زندان به گذشته روز چند طي

 .برد مي سر به نامناسبي
 زندان روحانيت ويژه بند رئيس مهرماه، 24 شنبه گذشته، روز عصر: اوين زندان در بروجردي اهللا آيت شتم و ضرب •

 .نمود مصدوم باتوم ضربات با را  زنداني اين و نموده فحاشي بروجردي آقاي به بار چندمين براي اوين،
 طوالني هاي شكنجه علت به تبريزي شهروند جهانگيرونديان حميد: شكنجه زير در ريزيتب شهروند يك عضو نقص •

 .است شده فلج دست ناحيه از تبريز آگاهي اداره در مدت
 ايوب: گيري اعتراف براي فشار تحت و الف-2 بند در تهران دانشگاه تحصيل از محروم دانشجوي نعمتي، ايوب •

 دانشگاه صنفي شوراي عضو و تهران دانشگاه سياسي علوم و حقوق شكدهدان تحصيل از محروم دانشجوي نعمتي،
 به وحشيانه حمله پرونده بررسي جهت نظامي دادسراي به احضار پي در شهريور، 24 چهارشنبه روز از كه تهران،
 .ميبرد سر به بازداشت در همچنان بود، شده بازداشت تهران دانشگاه كوي

 يك بند زندانيان از يكي قشقاوي، حسن مردادماه، بيستم چهارشنبه روز: كرج شهر رجايي زندان در زنداني يك قتل •
 .رسيد قتل به كرج، شهر رجايي زندان

 در شده بازداشت مسيحي زنداني دو: مشهد در مسيحي زنداني دو از كتبي تعهد گرفتن براي امنيتي مامورين فشار •
 .دارند قرار فشار تحت اطالعات وزارت ماموران يسو از كتبي تعهد پذيرش براي مشهد شهر در ماه تير 17

 350 بند به ورود با شورش ضد پليس!: كنيم مي دوم كهريزك را اينجا گفت 350 بند زندانيان به شورش ضد پليس •
 نيا بزرگ جمله از زندان مسووالن و فرستاد انفرادي به داشتند اعتراض زندان شرايط به كه را زندانياني اوين، زندان
. كنند مي سياسي زندانيان براي دوم كهريزك به تبديل را اوين كه گفتند زندانيان به اوين، زندان 350 بند رييس

 .داشت پي در را سياسي زنداني 17 غذاي اعتصاب كه تهديدهايي
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 با مالقات ضمن اوين زندان مقامات: شويد مي تبعيد شهر رجايي به: كننده اعتصاب زندانيان براي تازه تهديد •
 شان غذاي اعتصاب به كه خواستند آنها از اند كرده غذا اعتصاب گذشته هفته دوشنبه از كه اوين سياسي دانيانزن

 .شوند مي فرستاده شهر رجايي زندان به اگرنه و دهند پايان
 زنا اتهام به كه آشتياني محمدي سكينه: خواند دروغ را خود اتهام سنگسار، به محكوم ،زن آشتياني محمدي سكينه •

 را او بتوانند تا گويند مي دروغ وي اتهام مورد در ايراني هاي مقام كرد اعالم اي مصاحبه در شده، سنگسار به محكوم
 .كنند اعدام خفا در

 و ضرب مورد كرج گوهردشت زندان 6 بند زندانيان امروز صبح: كرج دشت گوهر زندان زندانيان به زندان گارد يورش •
 .گرفتند قرار زندان گارد شتم

 خرداد 22 از كه بشر حقوق فعال و نگار روزنامه تاجيك، عبدالرضا:  ام شده حرمت هتك زندان در: تاجيك عبدالرضا •
 خبر دادستان معاون حضور در و اوين زندان در خود "حرمت هتك" از خواهرش با مالقات در است، بازداشت در 89

 .است داده
 اوين زندان نگهبان افسر سه: كننده اعتصاب زندانيان براي وحير فشار و 240 بند سياسي زنداني يك شتم و ضرب •

 مورد را او شود مي داري نگه 240 بند انفرادي هاي سلول از يكي در كه سياسي زنداني يك به يورش با گذشته شب
 .دادند قرار شديد شتم و ضرب

 باالي تراكم علت به: گفت خوزستان هاي زندان كل مدير: دارند زنداني ظرفيت برابر چهار تا خوزستان هاي زندان •
 .اند داده جاي خود در جمعيت ظرفيت برابر چهار تا استان اين هاي زندان برخي خوزستان در زندانيان

 سال مردادماه 4 مورخ شنبه سه روز روحانيت ويژه بند در محبوس زندانيان: روحانيت ويژه بند در آلوده غذاي توزيع •
 .كردند امتناع زندان غذاي خوردن از بند اين در آلوده ايغذ توزيع تداوم دليل به جاري

 اوين كننده اعتصاب زندانيان از نفر پنج: شدند تهديد انفرادي ماه شش به گودرزي و عرشي صميمي، امويي، مليحي، •
 سلول در حبس ماه شش به تهديد و منتقل اوين دادسراي به 240 بند انفرادي هاي سلول از گذشته چهارشنبه

 .شدند ديانفر
 از و خبرنگار نصر عابديني ابوالفضل مردادماه، ششم و بيست مورخ گذشته روز: شد التردد ممنوع عابديني ابوالفضل •

 منع ثانوي اطالع تا بندش از خارج و كارون زندان در تردد از ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه پيشين مسئوالن
 . شد

 داراي كشور كار رزمي اساتيد از و كيكبوكسينگ مربي آرمين حسن: شد لجف ها شكنجه اثر در كيكبوكسينگ استاد •
 مورد شدت به اتهام پذيرش براي و بازداشت منطقه، جنايي پليس سازي پرونده با قزوين شهرستان در سبك

 .است شده فلج و ديده آسيب نخاع ناحيه از شكنجه اين اثر در و گرفته قرار شكنجه
شيرمحمد شه بخش : در بازداشتگاه اطالعات و وضعيت بحراني ساير بازداشت شدگان مرگ زندانيان سياسي بلوچ •

يكي از زندانيان سياسي بلوچستان به داليل نامعلومي در بازداشتگاهي در اداره اطالعات زاهدان جانباخت اين در 
ست داده بود، در حال حالي است كه طي هفته هاي گذشته زنداني ديگري نيز در اين بازداشتگاه جان خود را از د

 .حاضر وضعيت ساير بازداشت شدگان در اين بازداشتگاه نگران كننده ارزيابي مي شود
فروردين ماه، دو زنداني به وسيله ي  29روز يكشنبه مورخ  :قتل دو زنداني توسط نيروهاي گارد ويژه زندان اروميه •

 .سيدندزندان اروميه، به قتل ر 11و  9ضرب و شتم گارد ويژه در بند 
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محسن برزگر دانشجوي  :حمله به محسن برزگر دانشجوي زنداني در زندان بابل و انتقال وي به بهداري زندان •
دانشگاه نوشيرواني بابل كه از هفته ي گذشته دوره ي محكوميت تعزيري خود را در زندان بابل مي گذراند، توسط 

جو كه دو هفته ي گذشته را در بند مجرمين قتل اين اين دانش.زندانيان اين زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت
 .زندان به سر برده، روز گذشته مورد ضرب و شتم دو تن از زندانيان خطرناك اين زندان قرار گرفته است

محمد حسين كاظميني بروجردي كه به دليل مخالفت با : ضرب و شتم و اهانت به كاظميني بروجردي در زندان •
ند ويژه روحانيت به سر مي برد، مورد ضرب و شتم و اهانت ماموران زندان قرار گرفت و تهديد در ب نظام واليت فقيه 

 .به انتقال به بند انفرادي شد

اداره اطالعات استان مازندران در چند روز اخير به شدت دكتر  : فشارها به دكتر علي اكبر سروش براي اعتراف گيري •
تا اين عضو ستاد انتخاباتي مير حسين موسوي در مازندران مجبور به   علي اكبر سروش را تحت شكنجه قرار داده

 .اعتراف عليه خود شود
ويد خانجاني، فعال مدني و دانشجويي كه ن:  نويد خانجاني همچنان تحت فشار بازجوها براي پذيرفتن اتهامات •

 .ن اتهاماتي سنگين قرار داردهمچنان در بند متعلق به سپاه زنداني است تحت بازجويي شديد و فشار براي پذيرفت
كاوه كرمانشاهي، فعال حقوق بشر، كه از : تحت فشار بودن كاوه قاسمي كرمانشاهي براي پذيرش اتهام جاسوسي •

 .بهمن ماه سال گذشته در بازداشتگاه اطالعات كرمانشاه به سر مي برد، تحت شديدترين فشارها قرار دارد 14تاريخ 
تن از قربانيان گرداب يا مضلين طي نامه اي به قاضي  3: در شكواييه قربانيان شرح شكنجه هاي سپاه پاسداران •

سال بازداشت از سوي بازجويان سپاه پاسداران بر ايشان روا  2صلواتي از شكنجه ها وظلم هايي كه در طي مدت 
 .شده است، پرده برداري كردند

بسياري از روزنامه نگاران ايراني كه در : براي اعترافنگاران زنداني ايران، تحت فشار شديد جسمي و رواني  روزنامه •
 .بازداشت به سر مي برند، زير فشار شديد جسمي و رواني قرار دارند

 از يكي مردادماه، يكم و سي مورخ يكشنبه روز: وي مادر خودسوزي/ اروميه مركزي زندان در زنداني يك قتل •
 .داد دست از را خود جان شكجه زير و انفرادي لولس در اروميه، مركزي زندان در محبوس عادي زندانيان

 در محبوس عادي زندانيان از يكي وند، بيك محسن: رسيد قتل به زندان در شكنجه قربانيان از وند بيك محسن •
 .رسيد قتل به زندان در شهريورماه، نهم مورخ شب، شنبه سه كرج، شهر رجايي زندان

 الكلي مشروبات نگهداري اتهام به كه كامياراني جوان يك: كامياران يآگاه اداره در شكنجه اثر بر جوان يك مرگ •
 .باخت جان بازداشتگاه در جسمي هاي شكنجه دليل به بود شده بازداشت كامياران آگاهي اداره توسط

 شكنجه، اثر بر اهواز كارون زندان در محبوس زنداني موركاني، رجبي شاهين: اهواز كارون زندان در زنداني يك قتل •
 .رسيد قتل به زندان اين انفرادي هاي سلول از يكي در

 رجايي زندان در ناشناسي عوامل يكشنبه شب: كرج شهر رجايي زندان در كيكبوكسينگ استاد جان به قصد سوء •
 .نمودند كيكبوكسينگ استاد سر بريدن به اقدام قصد سو يك در ناشناسي عوامل كرج شهر

 زندانيان از يكي ماه شهريور 14 شنبه يك روز: شهر رجايي زندان در دل كهن صالح به رواني زنداني يك حمله •
 اين گردن بر پيراهن انداختن با و كهندل صالح آقاي به هجوم و حمله با شهر رجايي زندان  4 بند در محبوس
 اين و شد جلوگيري فاجعه يك وقوع از زنداني چند رسيدن سر با كه داشت را او كشتن و كردن خفه قصد زنداني،
  .يافت نجات مرگ خطر از زنداني



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 117

 

 ابوالفضل ماه، شهريور ششم و بيست مورخ گذشته، شب: گرفت قرار وحشيانه شتم و ضرب مورد عابديني ابوالفضل •
 .گرفت قرار شتم و ضرب مورد شكل بدترين به اهواز كارون زندان در بشر، حقوق فعال و خبرنگار نصر عابديني

ابوالفضل عابديني روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در : عابديني ابوالفضل شتم و ضرب علت سبز، بند مچ از استفاده •
زندان كارون اهواز به شدت از سوي دو تن از مسئولين زندان به دليل استفاده از مچ بند سبز مورد ضرب و شتم قرار 

 .گرفته است
 دفاع بي زندانيان به شهر رجايي زندان گارد يورش پي در: دفاع بي زندانيان به شهر رجايي زندان گارد يورش تدوام •

 .شد تخريب زندانيان وسايل از بسياري و مصدوم شدت به اي عده زندان اين
 بشر حقوق فعاالن مجموعه اسبق مسئوالن از بداغي، رسول: شهر رجايي زندان در بداغي رسول شديد شتم و ضرب •

 گذشته روز برد، مي سر به بازداشت در شهر رجايي زندان شش بند در كه معلمان صنفي كانون عضو و ايران در
 .گرفت قرار زندان مسئوالن شديد شتم و ضرب مورد

 به اخيرا كه اطالعات وزارت بررسي و تحقيق سابق معاون ملك رضا: انفرادي سلول در ملك رضا شديد شتم و ضرب •
 .است گرفته قرار شتم و ضرب مورد شدت به زندان گارد توسط است شده منتقل انفرادي سلول

 در كه دربند دانشجويان از ترالني حسن: كرمان زندان به شده تبعيد دانشجوي ترالني حسن دادن، قرار فشار تحت •
 اطالعات وزارت بازجويان شديد فشار و بازجوئي تحت گذشته هاي روز طي برد مي بسر تبعيد در و كرمان زندان

 .است گرفته قرار
 دانشگاه زنداني دانشجوي توكلي مجيد: هايش نوشته تكذيب براي دادستاني به ندانز از توكلي مجيد احضار •

 .گرفت قرار تهديد مورد هايش نوشته دليل به و شده منتقل دادستاني به اوين زندان از گذشته روز اميركبير
 مشهد ساكن بهايي شهروند قديري ناهيد: تعهد اخذ براي زندان در بهايي شهروندان از يكي داشتن قرار فشار تحت •

 به شود مي نگهداري انفرادي سلول در است روز 90 به نزديك و بازداشت گذشته سال ماه اسفند 24 تاريخ از كه
 .دارد قرار فشار تحت مشهد اطالعات اداره ماموران توسط شدت

 دادگاه در يتجمهور سايت مدير و سياسي فعال كرمي، حمزه: دربند سياسي فعال كرمي، حمزه وضعيت از گزارشي •
 دوران در وي. است شده محكوم دولتي خدمات از دائم انفصال و قطعي حبس سال يازده تحمل به نظر تجديد

 و داشته قرار رفسنجاني هاشمي عليه تلوزيوني ي مصاحبه اخذ منظور به امنيتي ماموران شديد فشار تحت مرخصي
 .برد مي سر به اوين زندان 7 اندرزگاه در نيز اكنون هم

 اسماعيل بند در معلم از اعترافات اخذ جهت اطالعات وزارت بازجويان: بند در معلم عبدي اسماعيل بر فشار اعمال •
 .دهند مي قرار فشار تحت را وي ، عبدي

 ماه سه از بيش گذشت با دانشگاه استاد طاهري، علي محمد دكتر: اوين زندان در دانشگاه استاد يك بر فشار اعمال •
 .دارد قرار بازجويان فشار تحت چنانهم بازداشت از

هاي مدار  سووالن زندان اوين با افزايش تعداد دوربينم: اوين زندان مالقات سالن در بسته مدار هاي دوربين افزايش •
هايشان به زندان  هاي زندانيان سياسي را كه براي مالقات زنداني بسته در سالن مالقات زندان اوين رفتار خانواده

 .كنند ش از پيش كنترل ميآيند، بي مي
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در پي بازجويي مجدد ابوالفضل عابديني نصر و : شد عابديني ابوالفضل مجدد محاكمه خواهان آبادي دولت جعفري •
تفهيم اتهام عضويت در مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، پرونده اين زنداني در قوه قضائيه جهت محكوميت 

 .مجدد ايشان به جريان افتاده است

وضعيت جسمي حكيمه شكري، يكي از اعضا : زندان در عزادار مادران از شكري حكيمه وخيم جسمي يتوضع •
اش را  مادران عزدار در زندان اوين وخيم عنوان شده و با اين حال امكان دريافت مرخصي و حتي مالقات با خانواده

 .ندارد
شهروند بهايي اهل سمنان، » يامك ايقانيس«سالمت جسماني : بهايي شهروند ايقاني، سيامك جسمي وخيم وضعيت •

 .در زندان به طور جدي در معرض خطر قرار گرفته است

سعيد متين پور نويسنده، روزنامه نگار و فعال مدني : زنداني نگار پور،روزنامه متين سعيد مرخصي با مخالفت •
ندان اوين به سر مي برد و آذربايجان و حقوق بشر نزديك به دو سال است كه بدون استفاده ازحق مرخصي در ز

 .همچنان با مرخصي وي مخالفت مي شود

با تشكيل بند امنيتي در زندان رجايي شهر كرج و قطع : كرج شهر رجايي زندان سياسي زندانيان بر ها فشار تشديد •
 .ياسي محبوس در اين زندان افزايش يافته استها بر زندانيان س ها و محدوديت ها، فشار تماس ◌ٴ كليه

حسين رونقي ملكي زنداني سياسي محبوس در : رونقي حسين عفوني كليه كردن خارج براي اطالعات وزارت ردستو •
برد با كارشكني و عدم رسيدگي  زندان اوين در حالي كه از وضعيت جسمي وخيم خود رنج مي 350بند امنيتي 

 .مسئوالن مواجه است و جان وي به شدت در معرض خطر قرار گرفته است

علي رغم صدور نامه آزادي مسئولين قضايي با افزايش قرار : بند در نگار روزنامه خسرواني، نازنين آزادي از ممانعت •
 .وثيقه نازنين خسرواني از آزادي وي ممانعت به عمل آوردند

پور، از زندانيان  مسووالن قضايي به خانواده نظام حسن: پور حسن نظام مرخصي يا و مشروط آزادي با مخالفت •
 .اند اند كه با مرخصي و آزادي مشروط وي مخالف ث پس از انتخابات اعالم كردهحواد

ها بر زندانيان سياسي محبوس  هاي اخير، فشار در هفته: سنندج زندان در محبوس سياسي زندانيان بر ها فشار افزايش •
 .در زندان مركزي سنندج افزايش يافته است

در حالي كه وضعيت جسمي حسين رونقي ملكي روز به روز به : نقيرو حسين درمان شرط پيش تلويزيوني اعترافات •
رود ماموران وزارت اطالعات با مانع تراشي و فشار بر اين زنداني سياسي سعي بر شكستن و خرد كردن و  وخامت مي

 .تاييد اتهامات روزنامه كيهان دارند

ي ابوالفضل طبرزدي، فعال سياسي در بند، امنيتي از آزاد -مسئوالن قضايي: طبرزدي ابوالفضل آزادي از ممانعت •
 .آورند ممانعت به عمل مي

مظفر بابايي، فعال سياسي زنداني، كه از يك سال و نيم : سياسي فعال بابايي، مظفر روحي و جسمي نامساعد وضعيت •
سر گذراند، از لحاظ جسمي و روحي در وضعيت نامساعدي به  پيش در زندان سلماس دوران محكوميت خود را مي

 .برد مي

مقامات قضائي منطقه با درخواست انتقال ماموستا ايوب گنجي : سنندج زندان به كرد نويسنده يك انتقال با مخالفت •
 .نويسنده و امام جماعت پيشين مسجد قباي سنندج، به زندان محل اقامتش مخالفت كردند
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از زندانيان سياسي حوادث پس از سعيد نورمحمدي : امتحانات در نورمحمدي سعيد حضور از دادستان ممانعت •
انتخابات كه در حال گذراندن دوران محكوميت يكساله خود مي باشد، به علت مخالفت دادستان تهران، امكان حضور 

 .در امتحانات پايان ترم دانشگاه را از دست داد

وضعيت حاد جسمي محسن دكمه چي علي رغم : شد بازگردانده زندان به سرطان به ابتال عليرغم چي دكمه محسن •
 .، به زندان رجايي شهر بازگردانده شد"سرطان"بر اثر ابتال به بيماري 

عليرضا فرزانه، از شهروندان معترض به نتيجه : قزلحصار زندان در سياسي زنداني فرزانه، عليرضا ناگوار شرايط •
ط بسيار نامناسبي به سر مي انتخابات كه چندي است از زندان اوين به زندان قزل حصار منتقل شده است در شراي

 . برد
طي روزهاي اخير، مسئوالن عموما و مسئوالن زندان رجايي شهر : اسانلو منصور درمان در مسئوالن انگاري سهل •

شركت اتوبوسراني تهران سنديكاي  ◌ٴ كرج خصوصا، علي رغم وضعيت حاد جسمي منصور اسانلو، رئيس هيات مديره
 .نمايند گاري ميو حومه، نسبت به درمان وي سهل ان

شناس، صبح روز گذشته  مجيد توكلي، فعال دانشجويي سر: تعزيري حبس سال شش صدور به توكلي مجيد تهديد •
 .مجدد و تهديد قرار گرفت ◌ٴ در دادسراي غيرقانوني مستقر در زندان اوين مورد محاكمه

زندان رجايي شهر كرج به سالن  كليه زندانيان سياسي محبوس در: كرج شهر رجايي زندان در امنيتي بند تشكيل •
 .هاي اين زندانيان قطع شد اين زندان منتقل و كليه تماس 4بند  12

ظهر امروز ماموران بلند پايه وزارت اطالعات : اروميه زندان در سياسي زندانيان بند به اطالعات وزارت ماموران يورش •
ه ضرب و شتم تمامي زندانيان سياسي محبوس در بند در استان آذربايجان غربي با مراجعه به زندان اروميه اقدام ب

 .زندان اروميه نمودند 12

مسئوالن زندان رجايي شهر، ضمن اعمال : كرج شهر رجايي زندان مسئوالن توسط بيمار زندانيان شتم و ضرب •
 .ايندفشارهاي مختلف بر زندانيان سياسي محبوس در زندان رجايي شهر كرج، اقدام به ضرب و شتم ايشان مي نم

پورمنصوري، دو زنداني امنيتي  فرهنگ و شهرام : شهركرج رجايي زندان در جنسي تجاوز به زندانيان تهديد و شكنجه •
 .روز در سلول انفرادي محبوس بودند، مورد آزار و اذيت جسمي قرار گرفتند 10كه قريب به 

شش هوادار آقاي بروجردي كه  مهندس محمد رضا صادقي يكي از: زندان در صادقي محمدرضا مهندس ي شكنجه •
هاي طاقت فرسا قرار  بازداشت شده بود، تحت شكنجه 1389آبان ماه  17طي يورش نيروهاي امنيتي به منزلش در 

 .دارد

هاي انفرادي  ارژنگ داوودي، زندان محبوس در سلول: كرج شهر رجايي زندان در داوودي ارژنگ شديد شتم و ضرب •
 .مورد ضرب و شتم شديد ماموران امنيتي قرار گرفته است بند يك زندان رجايي شهر كرج،

 در و روزها اين اوين زندان 350 بند زندانيان: نامه ندامت و عفو نوشتن براي 350 بند زندانيان به فشارها افزايش •
 امهن ندامت نوشتن براي اطالعات وزارت ماموران توسط جهان مسلمانان بزرگ عيد خم، غدير عيد رسيدن فرا آستانه

 .اند گرفته قرار فشار نحت عفو و
 زندان در محبوس سياسي زنداني داودي ارژنگ: شد احضار شهر رجايي زندان اطالعات حفاظت به داودي ارژنگ •

 3 بند به ساعاتي از پس و شد منتقل كرج شهر رجايي زندان اطالعات حفاظت به توضيحات اي پاره براي ديروز
 .بازگشت شهر رجايي
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 زندان مسئولين سوي از اخير ي هفته طي در تبعيدي سياسي زندانيان: تبعيدي زندانيان بر مضاعف فشار اعمال •
 .هستند محروم زنداني يك اوليه حقوق از و گرفته قرار فشار تحت

 اطالعات وزارت ماموران توسط مددزاده فرزاد امروز صبح: اطالعات وزارت توسط مددزاده فرزاد تهديد و شتم و ضرب •
 .نمودند ايشان شتم و ضرب به اقدام وي تهديد ضمن شد منتقل كرج شهر رجايي زندان 8 بند انفرادي هايسلول به

 زنداني كريمي، احمد تبعيد از ماه چهار از بيش: كاووس گنبد در سياسي زنداني كريمي، احمد نامناسب وضعيت •
 . كند مي تحمل قبل روز به نسبت بعيدت در را بدتري شرايط روز هر او و گذرد مي كاووس گنبد زندان به سياسي

 پيش ماه يك از كه زن سياسي زندانيان: متادون بند در زن سياسي زندانيان نامناسب شرايط و ها محدوديت ادامه •
 شرايط اين در چنان هم بودند، يافته انتقال متادون قرنطينه بند به امنيتي مسئوالن فشارهاي و ها محدوديت ادامه در
 .دبرن مي سر به

 غالمرضا  حومه و تهران راني اتوبوس شركت سنديكايي فعال: امنيتي نيروهاي توسط زندانيان از يكي شكنجه •
 اعترافات گرفتن براي روحي و جسمي هاي شكنجه تحت اطالعات وزارت  سپاه بند انفرادي سلولهاي در غالمحسيي

 زندانيان ساير توسط بند در روز شبانه طي رد غالمحسيني آقاي فريادهاي و وشتم ضرب صداي. دارد قرار دروغين
 .شود مي شنيده

 و آزار در كه شهر رجايي زندان قضايي معاونت محمدي علي: زندان قضايي معاونت توسط دل كهن صالح تهديد •
 و توهين مورد را وي خود دفتر به دل كهن صالح احضار با امروز صبح دارد طوالني سابقه سياسي زندانيان اذيت

 .داد قرار تهديد

 طرز به اروميه مركزي زندان در محبوس زنداني نوري فرشيد: اروميه مركزي زندان در زنداني يك مشكوك مرگ •
 .داد دست از را خود جان مشكوكي

 به كرج شهر رجايي زندان در محبوس عادي زنداني سربندي جعفر: پزشكي رسيدگي عدم علت به زنداني يك مرگ •
 .داد دست از را خود جان پزشكي رسيدگي عدم علت

 بود محبوس كرج شهر رجايي زندان در مالي اتهام به كه  زنداني يك: كرد خودكشي شهر رجايي در زنداني يك •
 .زد خودكشي به دست

 كه محمدي علي نام به مالي زنداني يك امروز صبح: شد زنداني يك مغزي سكته موجب پزشكي رسيدگي عدم •
 .شد مغزي سكته دچار بود كرده مراجعه نيز زندان بهداري به مداوا جهت پيشتر

 در خونين درگيري يك طي در: دفاع بي زندانيان از يكي به زندان رئيس به وابسته مافيايي باندهاي خونين يورش •
 .شد منتقل تهران بيمارستانهاي از يكي به مرگ آستانه در و مجروح بشدت زنداني يك كرج گوهردشت زندان 1 بند

 به ساله سي جوان يك گذشته هفته: جانباخت سپاه بازداشتگاه در مشكوكي طرز به ايران رهبر به معترض جوان يك •
 سپاه اطالعات توسط زبان فارسي شبكه يك با تماس در ايران رهبر به توهين اتهام به كه "مدملي حميد" نام

 .جانباخت نامعلومي بازداشتگاه در مشكوكي طرز به بود شده بازداشت پاسداران
 كوهيار بازداشت از ماه 11 به نزديك گذشت با: بازداشت ماه يازدهمين در گودرزي كوهيار بازجويي و دتهدي •

 گذشته روز چند در »جديد اتهامات تفهيم به وي تهديد و بازجويي« از حاكي ها گزارش بشر، حقوق فعال گودرزي،
 .است
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 از چهارتن بر غيرقانوني تنبيهات و فشار اعمال: مشهد آباد وكيل زندان در بهايي زنان از چهارتن نامناسب وضعيت •
 .است گرفته شدت مشهد آباد وكيل زندان در سياسي زنداني زنان

 كردستاني بهزاد بازداشت از ماه دو از بيش گذشت با: وي جسماني وخيم وضعيت و كردستاني بهزاد بر فشار تشديد •
 .دارد حكايت وي بر فشارها تشديد و هنامبرد جسماني وخيم وضعيت از ها گزارش كرد، دربند اديب

 10 سالن 4 بند در محبوس سياسي زنداني شهرياري حسين: سرود خواندن دليل به سياسي زنداني يك تهديد •
 .شد تهديد زندان در سرود خواندن دليل به كرج شهر رجايي زندان

 شكسته، را خشكش غذاي اعتصاب ستوده نسرين حاليكه در: خيز سحر عيسي و ستوده نسرين روي بر فشارها ادامه •
 حال همين در.دهد ادامه آب نوشيدن با صرفاً را خود غذاي اعتصاب هايش خواسته به رسيدن تا دارد تصميم ولي
 .است كشيده وخامت به بند در نگار روزنامه سحرخيز عيسي جسماني وضع كه دارشديم خبر

 به نزديك هاي روزنامه ديگر كه هاست هفته شهر رجايي نزندا در: شهر رجايي زندانيان بين در روزنامه توزيع عدم •
 .نميشود توزيع هم دولت

 عنوان با را اي بيانيه كه اوين سياسي زندانيان از نفر يازده: اوين 350 بند سياسي زنداني 11 تهديد و بازجويي •
 دادسراي به احضار از پس بودند، كرده امضا ،»دهيد تشكيل انتخابات حوادث بررسي براي ياب حقيقت كميته«

 . گرفتند قرار اتهام تفهيم و بازپرسي بازجويي، مورد دوباره اوين زندان
 گونه هر ورود رياست، از بعد خود اقدام اولين در اوين زندان جديد رييس: شد ممنوع اوين 350 بند به ميوه ورود •

 كرده تغيير اوين زندان رييس كه است زيرو چند. كرد ممنوع اوين زندان 350 بند به را غذايي مواد از برخي و ميوه
 است داده اختصاص خود به را سمت اين سوري اهللا ،حجت صداقت اهللا فرج جاي به و

 بازداشت از هفته سه حدود گذشت با: مشهد در بازداشتي سياسي فعال فرزين، حسين جسماني وخيم وضعيت •
 ها هفته از پس كه مالقاتي از پس وي خانواده اصالحات، دوران مقامات از و مشهد سياسي فعال فرزين، حسين

 .دادند خبر جنگ شيميايي جانباز اين جسماني كنندة نگران و وخيم وضعيت از شد، انجام
 زندان دربهداري قلبي ناراحتي بدنبال سليماني داوود: شد بستري شهر رجايي زندان بهداري در سليماني داوود •

 .شد بستري شهر رجايي

 صديق محمد جسماني وضعيت: زنداني بشري حقوق فعال كبودوند، محمدصديق رارياضط و وخيم وضعيت •
 زندان، مسوالن و قضايي مقامات و بوده اضطراري و وخيم بسيار زنداني، بشري حقوق فعال و نگار روزنامه كبودوند،

 .ندارند واكنشي و توجه هيچگونه مسئله اين به نسبت

 فشار افت  دليل به بند در نگار روزنامه سحرخيز، عيسي: شد بستري شهر رجايي زندان بيمارستان در هم خيز سحر •
 .شد بستري شهر رجايي زندان بيمارستان در

 سپري از پس كاظمي حسين امير: پزشكان نظر رغم به و جراحي عمل از پس زندان، به كاظمي اميرحسين بازگشت •
 .شد بازگردانده زندان به پزشكان نظر عليرغم و ديروز جراحي عمل چندين كردن

 ،وضعيت انتخابات از پس حوادث زندانيان از يكي قنبرپوريان ايوب: پوريان قنبر ايوب روحي و جسمي حال وخامت •
 مي مخالفت او مرخصي با زندان مسووالن و تهران دادستان حال اين با اما دارد نامناسبي بسيار روحي و جسماني

 . كنند
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 رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني حائري مشااهللا: سياسي زنداني ي،حائر مشااهللا به پزشكي رسيدگي عدم •
 .نميكنند اي توجه وي وضعيت به زندان مسئولين  و ميبرد سر به جسمي بد وضعيت در كرج شهر

 ناحيه از جسمي هاي شكنجه اثر در ميرزايي حسين: اروميه زندان در سياسي زنداني يك به پزشكي رسيدگي عدم •
 .آورند مي عمل به ممانعت زنداني اين درمان از زندان مسئولين و است شده جدي ديدگي بآسي دچار پا

 سياسي، زنداني توسط نامه ارسال از اوين زندان مسئولين: سياسي زنداني ملكي، رونقي حسين پرونده در كارشكني •
 . ميكنند جلوگيري خود وكيل با مالقات و تهران دادستان به ملكي رونقي حسين

 بزرگ نامناسب برخورد از اوين، 350 بند زندانيان: ماموران آميز توهين رفتارهاي به اوين 350 بند زندانيان اضاعتر •
 زندانيان بارها افراد اين كه كنند مي تاكيد آنها دهند مي خبر زندانيان با بند اين مسئوالن ديگر و بند اين رييس نيا
  .دهند مي قرار خطاب مورد "خائن و فروش وطن" همچون آميزي توهين عناوين با را

 يزدي، ابراهيم دكتر سياسي، زنداني انتقال از خبري منابع برخي: اطالالعات وزارت امن خانه به يزدي ابراهيم انتقال •
  .دهند مي گزارش نظامي اي منطقه در كنترل و مراقبت تحت اي خانه به اوين زندان از ايران، آزادي نهضت كل دبير

 امنيتي فوق اوين زندان سياسي زندانيان ،بند 350 بند فضاي: اوين زندان 350 بند در ها محدوديت هدوبار افزايش •
   .شود مي افزوده هايشان خانواده و زندانيان عليه محدوديت بر روز هر و شود مي گزارش

 ميان در ست سياسي زنداني اينكه رغم علي نبوي، جالل: قم در نبوي خانواده اعضاي از تن دو نگهداري بد شرايط •
  .شود مي نگهداري اند؛ كرده قتل به تهديد حتي و داده قرار اذيت و آزار مورد را وي كه عادي زندانيان

 مهرعلي آيت و حسني لطيف دكتر: تبريز زندان مسئوالالن سوي از بيگلو مهرعلي آيت و حسني لطيف دكتر تهديد •
 زده غذا اعتصاب به دست تبريز زندان ويژه بند در ماه دي يازدهم بهشن رو از كه آذربايجان سياسي زندانيان از بيگلو

  .شدند تهديد تر شديد برخوردهاي و بيشتر هاي محدوديت اعمال به زندان مسئوالن سوي از اند،

 ممنوع گذشته هفته از اوين زندان 350 بند به روزنامه گونه هر ورود: اوين زندان 350 بند به روزنامه ورود ممنوعيت •
  .شد

روز گذشته يونس رستمي مسئول شاخه دانش آموختگان : ايالم زندان در سياسي فعال رستمي، يونس شتم و ضرب •
 .جبهه ملي ايران در ايالم در پي انتقال به دادگاه، از ضرب و شتم شديد و شكنجه در روزهاي اخير خبر داد

م سروش، انديشمند سرشناس ديني و از عبدالكري: امنيتي ماموران توسط سروش عبدالكريم داماد ي شكنجه •
 .مخالفان دولت ايران، با انتشار نامه اي سرگشاده از شكنجه ي دامادش توسط نيروهاي امنيتي خبر داده است

يكي از زندانيان محكوم به اعدام در زندان رجايي : شهر رجايي زندان در اعدام به محكوم زنداني يك شتم و ضرب •
 .پس از احضار به حفاظت اطالعات زندان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است "دپهلوان جهانبخش"شهر كرج به نام 

بامداد چهارشنبه، بيست و پنجم اسفندماه، بر اثر يورش گارد ويژه : ويژه گارد توسط حصار قزل زندانيان شتم و ضرب •
 .ها تن از نزدانيان زخمي شدند به زندانيان محبوس در زندان قزل حصار كرج، ده

محمد جمال هبكي از فعاالن مذهبي اهل سنت شهرستان : شديد فشار و شكنجه زير كُرد زنداني هبكي حمدجمالم •
سقز و عضو مكتب قرآن كه در تاريخ هفدهم اسفندماه توسط مأموران امنيتي ايران بازداشت شده تحت شكنجه قرار 

 .دارد
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تن  10در پي قرار اجراي حكم اعدام : اعدام احكام اجراي به اعتراض پي در قزلحصار زندان در زخمي و كشته صدها •
هاي خونين در اين زندان به  از زندانيان در زندان قزل حصار و اعتراض هزاران تن از زندانيان به اين موضوع، درگيري

 .تن گرديد 150وقوع پيوست كه منجر به كشته و زخمي شدن دست كم 
مسعود باستاني، زنداني سياسي محبوس در زندان رجايي شهر كرج به : زندان حفاظت دفتر به باستاني مسعود انتقال •

 .دفتر حفاظت اطالعات زندان منتقل شده است

گزارش ها حاكي از اعمال فشار بر يك زنداني : 209 بند در در محبوس سياسي زنداني نشاط، راضيه بر فشار اعمال •
 .استزندان اوين  209نشاط در بند ) پري(سياسي زن، به نام راضيه

يكي از زندانيان سياسي محبوس در زندان مركزي اروميه به : اروميه مركزي زندان سياسي زندانيان بر فشار تشديد •
 .زندان رجايي شهر كرج تبعيد، و ديگري جهت بازجويي به ادارهي اطالعات منتقل شد

از بازداشت شدگان حوادث  رضا رفيعي فروشاني،: كروبي علي عليه اعتراف جهت رفيعي رضا دادن قرار فشار تحت •
 .پس از انتخابات، توسط ماموران وزارت اطالعات تحت فشار قرار گرفته، تا بر عليه علي كروبي اعتراف نمايد

 از ديگر يكي و نگهبان افسر توسط ساري، زندان در محبوس عادي زندانيان از يكي: ساري زندان در زنداني يك قتل •
 .رسيد قتل به زندانيان

 زندان در محبوس عادي زندانيان از يكي: كرج شهر رجايي زندان در زنداني يك مرگ/ پزشكي رسيدگي عدم پي در •
 از را خود جان زندان، مسئوالن پزشكي رسيدگي عدم دليل به بوده مبتال "ايدز" بيماري به كه كرج شهر رجايي
 .است داده دست

 حسين بازداشت از ماه يك باگذشت: فرزين ينحس بازداشت از ماه يك گذشت با اتهام تفهيم عدم و خبري بي •
 نيروهاي حمله با امسال ماه مهر كه تلويزيون كارگردان و مشهد شهردار سابق معاون سپاه، سابق سرداران از فرزين،

 .است نشده نيز اتهامي تفهيم و نيست دست در وي از اطالعي همچنان شد، دستگير منزلش به مشهد سپاه اطالعات

 خود جان خودكشي اثر بر شيراز زندان در محبوس عادي زندانيان از تن يك: شيراز زندان در دانيزن يك خودكشي •
 .داد دست از را

 ماه، خرداد 8 شنبه روز صبح: زندان در مخدر مواد به معتاد زندانيان از يكي توسط شهيدي هنگامه شتم و ضرب •
 مواد به معتاد زندانيان از تن يك حمله و تعرض دمور ملي اعتماد حزب اعضاي از و نگار روزنامه شهيدي هنگامه
 .گرفت قرار اوين زندان نسوان بند در مخدر

 از شهر رجايي زندان در محبوس زنداني, خياباني تصويري بهرام: كرج شهر رجايي زندان در زنداني يك به تجاوز •
 .گرفت قرار باتوم با تجاوز مورد بند پاسداران از تن دو سوي

 بيماري، بيماري روحي و رواني درمان عدم مي،جس وخيم شرايط

 مركزي زندان گمنام سياسي زندانيان از تن شش: يزد مركزي زندان به تبعيدي گمنام سياسي زندانيان وخيم شرايط •
 .شوند مي نگهداري مسلحانه سرقت و قتل مخدر، مواد جرايم با خطرناك زندانيان ميان در و وخيم شرايط در يزد

 و محروميت تعزيري، حبس سال 19 از بيش به حالي در درخشان حسين: ندارد خوبي وضعيت درخشان حسين •
 درخشان آقاي وكيل مهدوي، دكتر. است نشده ابالغ او وكيل به حكم اين كه شده محكوم سنگين جريمه پرداخت

 .است ديده خبري هاي سايت در را حكم كه كرد تاكيد مطلب اين اعالم ضمن "روز" با مصاحبه در
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 زندان 350 بند در محبوس سياسي زنداني عرشي غالمحسين: 350 بند در عرشي غالمحسين جسمي حاد وضعيت •
 .برد مي سر به جسمي حاد وضعيت در كليه خونريزي دليل به اوين

 باستاني، مسعود دندان و دهان هاي بيماري تشديد پي در: شهر رجايي در باستاني مسعود از قانوني پزشكي بازديد •
 قانوني پزشكي توسط وي قضايي مقامات دستور به شنبه سه روز صبح شهر، رجايي زندان در زنداني نگار نامهروز

 .شد صادر وي بيماري گواهي و معاينه
 گنبد زندان به شده تبعيد سياسي زنداني كريمي احمد: كاووس گنبد زندان در كريمي احمد نامساعد شرايط •

 .است گرفته قرار نامساعدي شرايط در جسمي سالمت لحاظ از ندانز محيطي  بد شرايط دليل به كاووس،
 350 بند اززندانيان يكي قنبرپوريان ايوب روحي و جسمي وضعيت: پوريان قنبر روحي و جسمي نامناسب وضعيت •

 . شود مي گزارش وخيم اوين زندان
 سوي از پيش ماه دو زا بيش كه مريوان اهل مدني فعال دو: كرد سياسي زنداني يك جسماني وخيم وضعيت •

 جسماني وضعيت و برند مي سر به سنندج اطالعات اداره انفرادي سلول در همچنان شدند بازداشت امنيتي نيروهاي
 .است شده گزارش وخيم آنان از يكي

 زنداني، كارگري فعال زاده، ابراهيم بهنام: اوين زندان در زنداني كارگري فعال زاده، ابراهيم بهنام وخيم وضعيت •
 .باشد مي بستري زندان بهداري در و زنداني اوين 350 بند بهداري در اكنون هم غذا، اعتصاب تداوم بدليل

 از پيش روز 33 كه كرد نويسنده و شاعر كردستاني بهزاد: بيمارستان به انفرادي سلول از كردستاني بهزاد انتقال •
 .شد منتقل انبيمارست به بود شده دستگير مريوان شهر اطالعات نيروهاي سوي

 زندانيان از يكي آزاد، كريمي پيمان: شد منتقل بيمارستان به كننده اعتصاب زندانيان از يكي آزاد، كريمي پيمان •
 به امروز عصر اش، جسماني وضعيت شدن وخيم خاطر به بود، زده غذا اعتصاب به دست كه 350 بند سياسي

 .شد منتقل بيمارستان
 عرشي غالمحسين و مليحي علي دري، مجيد نبوي، ضيا: شدند منتقل بهداري به ناوي كننده اعتصاب زنداني چهار •

 .شدند منتقل اوين بهداري به اند، زنده غذا اعتصاب به دست پيش روز چند از كه اوين سياسي زندانيان از
 غذاي پايين كيفيت علت به كه حالي در: شد اعالم ممنوع اوين زن زندانيان براي مكمل داروهاي تجويز و استفاده •

 كمبود از ناشي هاي بيماري با متادون، بند در زن زندانيان خصوص به زندانيان از بسياري اوين زندان در شده توزيع
 و استفاده جديد اي بخشنامه در ها زندان سازمان مسئوالن اند شده رو به رو كلسيم همچنين و آهن فوليك، اسيد

 .اند كرده اعالم ممنوع نز زندانيان براي را مكمل داروهاي تجويز
 از گروهي سالمتي وضعيت اعتصاب، روز نهمين در: اوين بهداري به انتقال و كنندگان اعتصاب زندانيان حال وخامت •

 .است گراييده وخامت به كننده اعتصاب زندانيان
 كه350 بند سياسي زنداني هفده از ديگر زنداني پنج: شدند منتقل اوين بهداري به كننده اعتصاب ديگر زنداني پنج •

 .شدند منتقل اوين بهداري به شنبه سه روز اند، زده غذا اعتصاب به دست گذشته دوشنبه روز از
 مرداد، 15 جمعه ازصبح زنداني نگار روزنامه سحرخير عيسي: شهر رجايي زندان در سحرخيز جسمي ناگوار وضعيت •

 .نيست كردن حركت به قادر و شده مبتال عمومي فلج به
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: شدم مي مشروط آزادي مشمول افسردگي دليل به بودم، زندان در قاچاق يا اعتياد جرم به اگر:  كرمي محبوبه •
 اين. شود مي برگزار ماه مرداد 18 دوشنبه روز, امضا ميليون يك كمپين و زنان حقوق فعال, كرمي محبوبه دادگاه

 .باقيست همچنان وي سالمت وضعيت از ها نگراني كه است حالي در
 خواسته به مسئولين توجه عدم به اعتراض در كه سياسي زنداني دو:  غذا اعتصاب پي در زنداني دو وخيم توضعي •

 .برند مي بسر وخيم و مبهم وضعيت در اند زده غذا اعتصاب به دست هايشان
 پس حوادث شدگان بازداشت از و جمهوريت سايت مدير كرمي حمزه: شد بستري قلبي حمله علت به كرمي حمزه •

 پنج مرخصي به بار دومين براي كه حالي در است شده محكوم تعزيري حبس سال يازده به كه ايران در انتخابات زا
 .شد بستري تهران هاي بيمارستان از يكي يو سي سي بخش در قلبي حمله اثر در بود آمده روزه

 كيوان به اوين زندان زشكانپ تيم كه است روز هشت: اوين زندان پزشكان توجهي بي و صميمي كيوان حال وخامت •
 را او جسماني اوضاع و نزده سر شده، خود غذاي اعتصاب روز دومين و بيست وارد كه دربندي نگار روزنامه صميمي
 .اند نكرده كنترل

 مسائل گر تحليل و نگار روزنامه سحرخيز، عيسي: شهر رجايي زندان در سحرخيز عيسي نامساعد جسمي وضعيت •
 .است رنج در نموده، رخ وي راست پاي در كه شديدي ردد از چنان هم سياسي

 زندان در بشر حقوق فعال و نگار روزنامه عابديني ابوالفضل:  است شده آنفوالنزا بيماري دچار عابديني ابوالفضل •
 .است شده آنفوالنزا بيماري دچار اهواز كارون

 ورود از گذشته روز صبح اهواز كارون زندان ينمسئول: كارون زندان بهداري به عابديني ابوالفضل ورود از ممانعت •
 .آوردند عمل به ممانعت زندان بهداري به نصر عابديني ابوالفضل

 شوراي عضو و نگار روزنامه سحرخيز، عيسي: شهر رجايي زندان در سحرخيز عيسي راست پاي نسبي كارافتادگي از •
 همچنان است، رنج در راست پاي نسبي افتادگيازكار و شديد درد از كه مطبوعات آزادي از دفاع انجمن مركزي

 .است حبس در كرج شهر رجايي زندان در مرخصي هيچ بدون
 شهابي رضا خانواده 28/05/1389 شنبه پنج روز صبح: بند در كارگري فعال شهابي رضا جسمي نامساعد وضعيت •

 . داشتند حضوري ديداري وي با اوين زندان در  تهران اتوبوسراني كارگران سنديكاي اعضاي از و كارگري فعال
 حاكيست اوين زندان 350 بند از مختلف اخبار: اوين 350 بند در اقبال كريميان مهدي نامناسب روحي شرايط •

 .است نامناسب بسيار مشاركت جبهه بند در اعضاي از اقبال كريميان مهدي روحي شرايط
 از پس حوادث زندانيان از كرمي، حمزه: شد بازگردانده اوين به متخصص پزشكان نظر رغم علي كرمي حمزه •

 ،عصر بود شده مرخص تازگي به و بستري CCU بخش در آن از ناشي عوارض و قلبي عارضه دليل به كه انتخابات
 ادامه ضرورت بر مبني قانوني پزشكي و متخصص پزشكان نظر عليرغم و تهران دادستان دستور به چهارشنبه امروز

 عمل پزشكان كه است حالي در اين. شد بازگردانده اوين به استرس، و فشار از ردو به محيطي در معالجات
 .بودند كرده تجويز وقت اسرع در وي براي را آنژيوگرافي

فرزند عيسي سحرخيز، با اعالم شرايط نگران : ممانعت از انتقال عيسي سحرخيز از زندان رجايي شهر به بيمارستان •
اعالم كرد و با بيان  13روي  22زنداني، وضعيت گزارش شدة وي را با فشار خون  كنندة جسمانيِ اين روزنامه نگار

، از بحراني شدن وضعيت وي و ممانعت ماموران از انتقال او به "مي باشد 8روي  12فشار خونِ نرمال "اينكه 
 .بيمارستان خبر داد
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انشجوي دانشگاه گرمسار كه هم اكنون در خانواده مسعود باباپور د: مسعود باباپور از حقوق يك زنداني محروم است •
زندان اوين بسر مي برد به دليل شرايط نا مناسب روحي درخواست مرخصي در ماه رمضان را به دادستاني ارائه 

 .كردند كه تا كنون پاسخي به آن داده نشده است
اء فعال كودكان در وضعيت جسمي خانم مريم ضي:  وضعيت جسمي مريم ضياء فعال كودكان رو به وخامت گذاشته •

به خواسته به حق او   ولي بازجويان وزارت اطالعات از تن دادن  ششمين روز اعتصاب غذا به وخامت گراييده
 .كنند خوداري مي

وضعيت جسمي زهرا اسدپور گرجي به حدي : زهرا اسدپور گرجي در وضعيت خطرناك جسمي بسر مي برد  •
 .صي استعالجي فوري براي انجام عمل جراحي وي شده اندخطرناك است كه پزشكان بهداري خواستار مرخ

مهدي محموديان، عضو جبهه مشاركت ايران اسالمي : وخامت وضعيت جسمي افشاگر ماجراي كهريزك درزندان •
اين روزنامه نگار كه پرده از وقايع كهريزك برداشته، از بيماري ريوي ، وضعيت جسماني نامناسبي در زندان اوين دارد

 .رنج مي برد و در هفته گذشته در زندان بيهوش شده استو تنفسي 
محمد علي دادخواه از ارائه درخواست پزشكان معالج : درخواست پزشكان معالج ابراهيم يزدي براي تمديد مرخصي او •

 .دكتر ابراهيم يزدي مبني بر تمديد مرخصي اين فعال سياسي به دادستاني تهران خبر داد

بنابر اخبار رسيده، وضعيت جسماني محمد نوري زاد، نويسنده و  : ر اوين نامساعد استوضعيت جسماني نوري زاد د •
 .گزارش شده است به سر مي برد،نامساعد "غيرقانوني"آذر در بازداشتي  29كارگردان دربند، كه از تاريخ 

نگار دربند با انتقاد از  همسر مسعود باستاني، روزنامه: انتقاد همسر مسعود باستاني از وضعيت نامناسب وي در زندان •
 .شهر، خواستار آزادي يا مرخصي همسر خود شد انتقال وي به زندان رجايي

پيمان عارف در اثر فشارهاي وارده   عصر ديروز: دچار حمله قلبي شد 350پيمان عارف در اثر فشارهاي وارده در بند  •
 .نتقل گرديددچار حمله قلبي شده و به بيمارستان مدرس م  مجددا  350  در بند

خانواده بدرالسادات  : ابراز نگراني خانواده دبير زنداني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از وضعيت جسماني وي •
 .مفيدي، دبير زنداني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، از وضعيت جسماني او نگرانند

موديان، روزنامه نگار زنداني به دليل وضعيت جسمي مهدي مح :وخامت وضعيت جسمي مهدي محموديان در زندان •
بيماري ريوي بر اثر فشارها و شكنجه هاي داخل زندان وخيم شده و مسئوالن زندان هنوز او را تحت درمان قرار 

 .نداده اند
بهروز عليزاده و  :وضعيت بد جسمي سه زندانياني سياسي آذربايجاني پس از يازده روز اعتصاب غذا در زندان اردبيل •

در زندان  89فروردين  12فعاالن مدني آذربايجاني و رحيم غالمي، روزنامه نگار آذربايجاني كه از  سعادتي، ودود 
 .ذا زده اند، پس از يازده روز اعتصاب غذا در شرايط وخيم جسمي به سر مي برنداردبيل دست به اعتصاب غ

، فعال حقوق بشر و از اعضاي سابق مجموعه ابوالفضل عابديني :انتقال ابوالفضل عابديني به بهداري زندان اوين •
 .سال زندان محكوم شده است به بهداري زندان اوين منتقل شد 11فعاالن حقوق بشر در ايران كه به تازگي به 

فروردين ماه، منصور اسانلو  24روز سه شنبه :  انتقال منصور اسانلو با دست بند و پابند به كمسيون پزشكي قانون •
مديره سنديكاي شركت اتوبوس راني تهران و حومه با پابند و دست بند به كميسيون پزشك  رئيس دربند هيئت

 .قانوني در يكي از بيمارستانهاي كرج منتقل شد
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ماموران اداره اطالعات شهرستان بابل از : ممانعت اداره اطالعات شهرستان بابل از انتقال ايمان صديقي به بيمارستان •
 .به شدت وخيم است، ممانعت كرده اند جوي دانشگاه نوشيرواني بابل كه حال جسمي اشانتقال ايمان صديقي، دانش

افتخار برزگريان فعال دانشجويي دانشگاه فردوسي : تشديد بيماري افتخار برزگريان، فعال دانشجويي در زندان مشهد •
 .در بازداشت به سر مي برد ،دچار بيماري شديد شده است 88مشهد كه از شهريور 

محبوبه كرمي، فعال حقوق بشر و زنان و از همكاران سابق مجموعه : ت نامساعد روحي و جسمي محبوبه كرميوضعي •
 .الف نگهداري مي شود 2فعاالن حقوق بشر در ايران در شرايط روحي و جسمي نامناسبي در بند 

مركزي جبهه مشاركت، به زاده عضو شوراي  مصطفي تاج :زاده و جواد امام، در بيمارستان بستري شدند مصطفي تاج •
در  بر اثر حمله ي قلبي جواد امام، رئيس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي در تهرانو  منظور درمان ديسك كمر

 .ندبيمارستان بستري شد
در طي دو روز گذشته ده ها تن از  :انتقال دهها تن از زندانيان به بهداري زندان به دليل استمرار آلودگي شديد آب •

ن سياسي و عادي به خاطر استمرار آلودگي آب در زندان گوهر دشت كرج و وخامت حال آنها به بهداري زندانيا
 .زندان منتقل شدند

در  در بند، زنامه نگاررووضعيت جسماني عيسي سحرخيز،  :وضعيت وخيم جسماني عيسي سحرخيز در زندان اوين •
 .ه استپي اعتصاب غذا در روزهاي آغاز سال نو رو به وخامت گذاشت

با گذشت بيش از يكصد روز از بازداشت : ناراحتي قلبي و عصبي بدرالسادات مفيدي بر اثر فشارهاي ناشي از بازجويي •
بدرالسادات مفيدي، دبير زنداني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، خانوادة وي پس از مالقات كوتاهي كه روز 

يط بسيار خطرناك جسمي و روحيِ وي و بروز ناراحتي هاي قلبي و فروردين ماه با وي داشتند، از شرا 26پنجشنبه 
 .عصبيِ ناشي از فشارهاي بازجويي بر ايشان خبر دادند

آرتين غضنفري، شهروند بهايي، وضعيت  :وخامت وضعيت جسماني آرتين غضنفري و ابتالي وي به عفونت ريه •
 .شده است مبتال "عفونت ريه"جسمي مساعدي ندارد و در زندان به بيماري 

اسفند ماه  17شعله منصوري، فعال حقوق بشر، كه از تاريخ  :وضعيت نامساعد جسمي يك فعال حقوق بشر دربند •
سال گذشته در پي يورش هاي سازمان يافته دستگاه امنيتي به فعاالن حقوق بشر در بازداشت به سر مي برد، 

 .وضعيت جسمي نامساعدي دارد
فاطمه كمالي همسر عمادالدين باقي نسبت به سالمت : نفسي مبتال شده استعمادالدين باقي به مشكل حاد ت •

 .جسمي همسرش ابراز نگراني كرد و شرايط نگهداري باقي را موجب صدمه به سالمتي او دانست
حال جسمي رضا خندان، فعال حقوق كودك، نويسنده و عضو  :وضعيت جسمي نامناسب رضا خندان نويسنده دربند •

به دليل  ؛نون نويسندگان ايران كه از روز هفتم بهمن ماه سال گذشته در بازداشت به سر مي بردهيئت دبيران كا
 .وخيم گزارش مي شودحمله هاي عصبي 

مهدي محموديان، عضو كميته اطالع رساني جبهه :  افشاگر كهريزك از زندان اوين به بيمارستان منتقل شد •
بيمارستان امام خميني براي معاينه ريه عفونت كرده اش منتقل شد مشاركت ايران اسالمي روز دوشنبه در حالي به 

 .كه شاهدان وي را با دستبند و پابند مشاهده كردند
 باستاني مسعود همسر و نگار روزنامه امرآبادي، مهسا: شهر رجايي زندان در باستاني مسعود دندان و دهان عفونت •

 .داد خبر شهر رجايي زندان در باستاني دهان و فك عفونت از دربند، نگار روزنامه
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 كرد نوجوان سبحاني حمزه به پزشكي رسيدگي از مسئولين: كرد سياسي زنداني يك به پزشكي رسيدگي عدم •
 .زنند مي سرباز وي فوري نياز به توجه با كرمانشاه، آباد ديزل زندان در محبوس

ي، زنداني سياسي محكوم به اعدام، دچار عبدالرضا قنبر: اعدام به محكوم زنداني قنبري عبدالرضا وخيم وضعيت •
 .خونريزي در ناحيه كليه شده و در شرايط جسماني بدي به سر مي برد

همسر مهندس محسن صفايي فراهاني در مورد آخرين وضعيت : فراهاني صفايي محسن جسماني وضعيت آخرين •
از گذشت مدت دوهفته از بروز  و پس) شهريورماه24(ايشان از سه شنبه هفته گذشته  :سالمتي او اظهار داشت

يكي از  (CCU) عارضه قلبي در زندان برايشان و پس از پيگيريهاي فراوان و مكرر در بخش مراقبتهاي ويژه
 .بيمارستانهاي تخصصي قلب تهران بستري و تحت نظر قرارگرفته اند

وضعيت جسمي زنداني : است جسمي وخيم شرايط در اعدام به محكوم و عاشورا روز شده دستگير زنان از يكي •
سياسي فرح واضحان يكي از دستگير شدگان محكوم به اعدام روز عاشورا كه از ناراحتي حاد قلبي رنج مي برد در 

بازجويان وزارت اطالعات از درمان وي در بيمارستانهاي خارج از زندان ممانعت به عمل .وضعيت وخيم جسمي است
 .مي آورند

 انتخابات، از پس حوادث زندانيان از كرمي، حمزه: نشد بيمارستان راهي انيدادست وعده برخالف كرمي حمزه •
 قلب آنژيوي شنبه سه ديروز بود قرار كه بيمارستان به اوين زندان از وي انتقال براي دادستان قبلي وعده برخالف

 .نشد اعزام بيمارستان به دهد، انجام

 كاظميني حسين اهللا آيت بينايي وضعيت اينكه رغم علي: يناو زندان در بروجردي اهللا آيت به پزشكي رسيدگي عدم •
 .آوردند مي عمل به ممانعت بيمارستان به وي انتقال از مسئوالن است، گرفته قرار جدي خطر معرض در بروجردي

 ضغف موجب زنداني، تحصيل از محروم دانشجوي گلرو، مهديه بيماري تشديد: زندان در گلرو مهديه بيماري تشديد •
 .است شده زندان در وي حال وخامت و شديد يجسمان

 هاي بيماري دچار كه اوين زندان در محبوس عقيدتي زنداني يك: زندان در بروجردي اهللا آيت هاي بيماري تشديد •
 .گيرد قرار پزشكي تخصصي آزمايشات تحت زندان از خارج در بايست مي است، شده مختلفي

 علت به گذشته هفته كه فراهاني يي صفا جسمي وضعيت: اوين يبهدار در فراهاني صفايي جسمي وخيم وضعيت •
 نامساعد حاضر حال در بود شده منتقل تهران قلب و مدرس هاي بيمارستان سپس و زندان بهداري به قلبي بيماري

 .است

 وجود اب اطالعات وزارت اما است رنج در دهان و فك عفونت از باستاني مسعود: زندان در باستاني مسعود درمان عدم •
 . كند مي مخالفت او درماني مرخصي با دادستاني، موافقت

 زنداني يك درمان از جلوگيري از بعد امنيتي نيروهاي: رشت زندان به درمان حال در سياسي زنداني از يك انتقال •
 .كردند منتقل رشت مركزي زندان به را او سياسي

 از كه قنبري عبدالرضا زنداني معلم: زنداني معلم رماند از اطالعات وزارت بازجويان ممانعت و جسمي حاد وضعيت •
 خونريزي دچار وي كليه و است يافته شدت او بيماري گذشته روزهاي طي در برد مي رنج كليوي حاد ناراحتي

 .برد مي بسر جسمي حاد شرايط در او و كند مي خوداري او جدي درمان از زندان بهداري. است
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 از يكي به اوين زندان از گذشته روز فراهاني صفايي محسن: قلب بيمارستان به انزند از فراهاني صفايي انتقال •
 خصوصي اطاق يك كه شده خواسته صفايي خانواده از. است شده بستري آنجا در و منتقل تهران قلب بيمارستانهاي

 .كنند مراقبت وي از و باشند داشته حضور وي سر باالي در مداوم طور به بتوانند ماموران تا كنند رزرو وي براي

 پابند از استفاده در كرمي حمزه مخالفت پي در اوين زندان مسئولين: بيمارستان به كرمي حمزه انتقال از جلوگيري •
 .كردند جلوگيري زنداني اين پزشكي آزمايش از بيمارستان، به وي انتقال براي

 3 از بيش شهابي رضا سنديكايي فعال: اوين زندان 209 بند در بالتكليفي و جسمي حاد شرايط در سنديكايي فعال •
 .برد مي بسر بالتكليفي در اوين زندان 209 بند در كه است ماه

 به دسترسي عدم دليل به كرماني رضا: دارو به دسترسي عدم دليل به زندان در كرماني رضا بيماري تشديد خطر •
 .دارد قرار بيماري تشديد و مغزي  سكته خطر در پزشكي هاي مراقبت و دارو

 كه طلبي اصالح هفت از يكي فراهاني، صفايي محسن: بهداري به وي انتقال و زندان در فراهاني صفايي قلبي حمله •
 شده منتقل اوين بهداري به و قلبي حمله دچار اوين 350 بند در پيش روز سه كرده، شكايت پاسداران سپاه عليه
 .است

 سالمتي وضعيت از شديد نگراني ابراز با باقي عمادالدين همسر: اقيب عمادالدين سالمت به نسبت شديد نگراني ابراز •
 از گرچه و است كرده كم وزن كيلو 20 حدود و شده شديد الغري دچار باقي آقاي": كرد اعالم نگار روزنامه اين

 ."هستيم او وضعيت نگران بشدت ما اما است برخوردار قوي روحيه
 با همكاري اتهام به كه نژاد روحي حامد معالجه در زندان مسئولين: وينا زندان در نژاد روحي حامد وخيم وضعيت •

 .كنند مي كارشكني برد، مي رنج اس ام بيماري از و است شده محكوم تعزيري حبس سال 10 به پادشاهي انجمن
 مركزي زندان در محبوس كرد زندانيان از ميرزايي حسين: اروميه زندان در ميرزايي حسين جسمي حاد شرايط •

 ارائه وي درمان جهت امكاناتي نيز زندان بهداري مسئوالن و دارد قرار نامناسبي شرايط در جسمي لحاظ از اروميه،
 .دهند نمي

 در توكلي مجيد غذاي اعتصاب يافتن ادامه پي در: وي غذاي اعتصاب ادامه پي در توكلي مجيد جان به نسبت نگراني •
 .است يافته افزايش وي تسالم وضعيت به نسبت ها نگراني اوين زندان

 در غذايش اعتصاب روز پنجمين در توكلي مجيد جسمي وضعيت: است داده دست از را تكلمش قدرت توكلي مجيد •
 آب نوشيدن از ممانعت اثر بر را تكلمش قدرت حتي وي كه جايي تا است وخيم اوين زندان 240 بند انفرادي سلول

 .است داده دست از
 و تهران دانشگاه استاد سليماني داوود :شهر رجائي زندان در تهران دانشگاه استاد يمانيسل داوود نامساعد شرايط •

 .برد مي سر به سختي شرايط در مشاركت حزب مركزي شوراي عضو
 شهر رجايي زندان در محبوس زنداني جوشن رضا: شهر رجايي زندان در جوشن رضا به پزشكي رسيدگي از ممانعت •

 بهداري به او انتقال و درمان از زندان مسئوالن ولي شده برونشيت و ريه حاد ناراحتي ردچا پيش هفته دو از كرج،
 .شود مي حادتر روز به روز او شرايط و كنند مي خودداري زندان

 و كننده نگران اوين زندان در دري مجيد جسماني وضعيت: اوين زندان در دري مجيد جسماني نامناسب وضعيت •
 .است نامناسب
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 پيشين مسووالن از و خبرنگار نصر عابديني ابوالفضل: اهواز كارون زندان در عابديني ابوالفضل طلوبنام شرايط •
 نامطلوبي شرايط در است شده منتقل اهواز كارون زندان به تازگي به كه ايران در بشر حقوق فعالين مجموعه
 .است خطر در وي جان و شود مي نگهداري

 ماه دي 6 حوادث شدگان دستگير از ياوري اميد: برد مي سر به اوين در مچنانه روحي مشكالت باوجود ياوري اميد •
 زندان 350 بند در زندان سال پنج حكم با اكنون هم است ه شد بازداشت عمومي نظم در اخالل اتهام با كه) عاشورا(

 .برد مي سر به اوين
 كانون دبيركل باغاني، اكبر علي قايآ جسمي وضعيت: اوين زندان در باغاني اكبر علي به پزشكي رسيدگي عدم •

 .آورند مي عمل به ممانعت وي درمان از زندان مسئوالن و شده توصيف نامناسب اوين زندان در ايران، معلمان صنفي
محمد نوري زاد، مستند ساز و روزنامه نگار در وضعيت : اوين 350وضعيت وخيم جسمي محمد نوري زاد در بند  •

اوين منتقل  350وي از چند روز پيش و براي ايجاد محدوديت در ارتباطات به بند  .وخيم جسمي به سر مي برد
 .شده است كه فاقد استاندارد ها الزم و حد اقلي است

وضعيت جسمي صهبا رضواني، شهروند بهايي محبوس در زندان : وضعيت نامطلوب صهبا رضواني در زندان اوين •
 .اوين، در معرض خطر قرار دارد

 .زندان اوين در وضعيت نامناسبي قرار دارند 7زندانيان اندرزگاه : سب زندانيان اندرزگاه هفت زندان اوينوضعيت نامنا •

 از پس دربند، نگار روزنامه سحرخيز، عيسي قلبي بيماري: گوهردشت زندان در سحرخيز عيسي قلبي بيماري تشديد •
 .است شده تشديد شهر، رجايي زندان به انتقال

ثاني، از فعاالن ملي  بيماري برونشيت امير خسرو دلير: زندان اوين 350خسرو دلير ثاني در بند  تشديد بيماري امير •
 .مذهبي و عضو شوراي مركزي جنبش مسلمانان مبارز، در زندان اوين تشديد شده است

 9خردادماه،  25مسعود لواساني روزنامه نگار زنداني، روز سه شنبه : حمله عصبي مسعود لواساني، روزنامه نگار زنداني •
 .دچار حمله عصبي شده است

وضعيت جسماني هنگامه شهيدي، عضو حزب اعتماد ملي، : وخامت وضعيت جسمي هنگامه شهيدي در زندان •
 .روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در زندان اوين رو به وخامت است

نيازمند درمان فوري است اما مسوالن حمزه كرمي در زندان بيماري قلبي دارد و : بيماري حمزه كرمي در زندان اوين •
 . با درخواست مرخصي وي مخالفت مي كنند

 در محبوس كرد زندانيان از مقدم، كردي كاوه جسماني وضعيت: اروميه زندان در مقدم كردي كاوه وخيم وضعيت •
 .است وخيم شدت به مبتالست،"سرطان" بيماري به كه اروميه زندان

 و هفت هاي بند سياسي زندانيان: اوين هشت و هفت هاي بند زندانيان تغذيه و بهداشتي ناگوار وضع از گزارشي •
 شرايط هستند معروف اندرزگاه به كه بندهايي. برند مي سر به نامناسبي بسيار وضعيت در اوين زندان هشت

 .است شده هم سياسي زندانيان هاي خانواده از تعدادي گاليه موجب بندها اين نامناسب
 توسط كه بشر، حقوق فعال و نگار روزنامه عابديني، ابوالفضل: اهواز كارون زندان در عابديني بوالفضلا وخيم شرايط  •

 شرايط در اهواز كارون زندان در شد، محكوم قطعي حبس سال يازده تحمل به خوزستان استان انقالب دادگاه
 .است فشار تحت شدت به و شده نگهداري نامطلوبي
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 زندان 350 بند سياسي زندانيان از كامراني مهدي: اوين زندان 350 بند در كامراني يمهد جسمي نامساعد شرايط  •
 .نيست برخوردار الزم درماني امكانات از و است شده تنفسي جدي مشكالت دچار اوين

 پيش يكسال از كه زنداني نگار روزنامه سحرخيز عيسي: شهر رجايي زندان در سحرخيز عيسي جسمي حاد وضعيت •
 جهت و شده هايپوتنشن دچار بار دومين براي گذشته روز برد مي سر به بازداشت در محاكمه دونب تاكنون
 .كرد پيدا انتقال بيمارستان به ويژه هاي مراقبت

 خونريزي دچار زندان در دانشجويي سرشناس فعال توكلي، مجيد: شد معده شديد خونريزي دچار توكلي مجيد  •
 وخيم وي سالمتي وضعيت اساس همين بر و نكردند منتقل بيمارستان به كنونتا را وي مسئوالن شده؛ معده شديد
 .است

 حامد جسمي و روحي وضعيت: سياسي زنداني نژاد روحي حامد تدريجي فلج/  پزشكي رسيدگي عدم سايه در  •
 به كيپزش رسيدگي عدم و "اس ام" بيماري تشديد اثر بر اوين زندان 8 اندرزگاه در محبوس زنداني نژاد، روحي
 .شود مي گزارش وخيم شدت

 در زنداني، دار ستاره دانشجوي نبوي، الدين ضيا: اوين زندان در عصبي حمله پي در نبوي ضيا جسمي وخيم شرايط  •
 .است شده تشنج و عصبي حمله دچار اوين زندان

 به جمعه امروز، اتانتخاب از پس حوادث زندانيان از كرمي، حمزه: شد بستري اوين زندان بهداري در كرمي حمزه  •
 .شد بستري اوين زندان بهداري در تنفس و قلبي اختالالت دليل

 زندان 350 امنيتي بند در محبوس سياسي زندانيان از كرمي حمزه: زندان در كرمي حمزه نامساعد پزشكي وضعيت  •
 .شد منتقل اوين زندان بهداري به خون فشار شديد افت دليل به روزگذشته اوين،

 350 بند در محبوس زندانيان از آزاد، كريمي پيمان: رفت اغما به آزاد كريمي پيمان پزشكي، رسيدگي عدم پي در  •
 .رفت اغما به سلولش در شدن بيهوش از پس پزشكي رسيدگي عدم دليل به اوين، زندان

 دليل به اوين نزندا 350 بند زندانيان از يكي جعفري محسن!: شد مبتال گال بيماري به 350 بند زندانيان از يكي  •
 .شد مبتال گال پوستي بيماري به بند اين در بهداشتي اسفناك شرايط

 در تبار، هلندي-ايراني شهروند بهرامي زهرا جسماني وضعيت: اوين زندان در بهرامي زهرا جسمي نامساعد شرايط  •
 .است گرفته قرار جدي خطر معرض در اوين زندان 209 بند

 شب چند اسالمي مشاركت جبهه عضو و نگار روزنامه محموديان مهدي: موديانمح مهدي جسمي نامساعد شرايط  •
 .شد موقت بيهوشي و تنفسي اختالل دچار زندان، در پيش

 محكوم سياسي زندانيان "كندي آخ رشيد": سقز زندان در اعدام به محكوم زنداني كندي آخ رشيد وخيم وضعيت  •
 و زنداني اين بيماري درمان از كه طوري به گرفته قرار زندان ولينمسئ تحميلي و  خاص امنيتي شرايط در اعدام به

 .شود مي جلوگيري  خانواده با مالقات
 كرج، شهر رجايي زندان از رسيده هاي گزارش اساس بر: شهر رجايي زندان در باستاني مسعود وخيم وضعيت  •

 .برد مي سر هب نامناسبي وضعيت در جسمي مشكالت علت به نگار روزنامه باستاني مسعود
 از تن دو اصغري، وحيد و گلچين سينا جسماني سالمت: اصغري وحيد و گلچين سينا جسمي نامساعد شرايط  •

 .است گرفته قرار جدي خطر معرض در پزشكي، رسيدگي عدم دليل به اوين، زندان 350 بند در محبوس زندانيان
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 بشر حقوق از دفاع سازمان رئيس كبودوند محمدصديق :شد منتقل اوين زندان درمانگاه به كامل بيهوشي با كبودوند •
 .شد داده انتقال بند اين درمانگاه به اوين زندان 350 بند در بيهوشي از پس كردستان،

 مصطفي خليل و عبدالهي محمد نام به كرد زنداني دو جسماني وضعيت: كرد زنداني دو به پزشكي رسيدگي عدم  •
 .است شده شگزار نامناسب مهاباد زندان در رجب،

 بروجردي كاظميني حسين اهللا آيت جسماني وضعيت:  بروجردي كاظميني حسين اهللا آيت جسماني حاد وضعيت  •
 .كند مي سپري اوين زندان در را سختي بسيار شرايط اكنون هم وي و گرفته قرار جدي خطر معرض در

 در محبوس بهايي شهروند واثقي رزيتا جسماني وضعيت: است خطر معرض در بهايي زنداني يك جسمي سالمت  •
 .است شده گزارش وخيم بسيار اش خانواده با مالقات آخرين در مشهد، آباد وكيل زندان

 وخامت به رو  ساله 57 معزي علي سياسي زنداني جسمي وضعيت: معزي علي سياسي زنداني جسمي حاد وضعيت •
 .آورند مي عمل به ممانعت او جدي درمان از ولي است گذاشته

مسئوالن از رسيدگي پزشكي به مهدي : كرج شهر رجايي زندان در محموديان مهدي به پزشكي رسيدگي عدم •
 .محمديان، زنداني سياسي محبوس در بند امينتي زندان رجايي شهر كرج، سرباز مي زنند

وضعيت جسمي حسين رونقي ملكي، زنداني سياسي محبوس در بند : ملكي رونقي حسين جسمي وخيم وضعيت •
 .زندان اوين رو به وخامت گرويده است 350تي امني

وضعيت روحي و جسمي حسين رونقي ملكي، زنداني : ملكي رونقي حسين به مرفين تزريق تا كيهان ي تبرئه از •
گرايد و مسئوالن كماكان از دادن  روز زندان رو به وخامت مي 406زندان اوين، پس از تحمل  350محبوس در بند 

 .آورند ه عمل ميمرخصي به وي ممانعت ب

علي رغم وخامت حال جسمي حسين رونقي : شديد عفونت بعلت ملكي رونقي حسين كليه دادن دست از خطر •
 .ملكي به دليل عفونت شديد كليه مسئولين زندان اوين و دادستاني تهران حاضر به درمان اين زنداني نيستند

الدين ابراهيمي، زنداني محبوس در زندان صالح : سلماس زندان در محبوس زندانيان از يكي وخيم وضعيت •
 .شهرستان سلماس، علي رغم شرايط وخيم جسمي، از هرگونه رسيدگي پزشكي محروم است

مسئولين وزارت اطالعات با پا فشاري به عدم رسيدگي : بيماري تشديد اثر بر رونقي حسين صورت و دست تورم •
اند و وي را بدون رسيدگي پزشكي در زندان  خطر انداخته وضعيت حسين رونقي ملكي جان اين زنداني سياسي را به

 .كنند نگهداري مي
سنديكاي شركت اتوبوسراني تهران و حومه،  ◌ٴ منصور اسانلو، رئيس هيات مديره: شد قلبي حمله دچار اسانلو منصور •

 .قلبي شد ◌ٴ دچار حمله

سنديكاي شركت اتوبوسراني  ◌ٴ هيات مديرهمنصور اسانلو، رئيس : شد بازگردانده شهر رجايي زندان به اسانلو منصور •
 .تهران و حومه، علي رغم وضعيت حاد جسمي به زندان رجايي شهر منتقل شد

 از يكي احضار از پس امنيتي ماموران: شهريار اطالالعات بازداشتگاه در مسيحي نوكيش يك وشتم ضرب و شكنجه •
 ايشان، از بازجويي و بازداشت ضمن شهريار، تانشهرس اطالعات اداره به خانگي كليساي در فعال مسيحي نوكيشان

   .دادند قرار شتم و ضرب و شكنجه مورد شدت به را وي

 ستاد فعال عضو و طلب اصالح جوانان از حسيني محمد عادل: بازجويي تحت و انفرادي در حسيني محمد عادل •
 .برد مي بسر انفرادي در ، موسوي ميرحسين
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 دانشجوي دو كامراني، كيارش و ابدي ارسالن: 350 بند در كامراني كيارش و ابدي ارسالالن روحي بد وضعيت •
  .برند مي سر به رواني و روحي بد شرايط در اوين، زندان 350 بند درِ زنداني

 و ضرب از پس عالمه دانشگاه تحصيل از محروم دانشجوي صادقي آرش: 209 بند در صادقي آرش شتم و ضرب •
  .شد منتقل 350 بند هب انفرادي روز 4 تحمل و شتم

 پور، گلپري اهللا حبيب هاي نام به كرد زنداني چهار گذشته روز: اروميه زندان قرنطينه به كُرد زنداني چهار انتقال •
 منتقل زندان اين قرنطينه به اروميه زندان مسئولين دستور به تموئي احمد و سليمان احمد علي ميرزايي، حسين
  .شدند

 نتيجه به معترض شهروندان از و ساله31 عرشي، غالمحسين: كن دروغ اعتراف گفتند و دكردن ام شكنجه كابل با •
  .برد مي سر به اوين زندان در پيش سال يك از جمهوري رياست انتخابات

 به نسبت "روز" با مصاحبه در سحرخيز عيسي فرزند سحرخيز، مهدي: سحرخيز عيسي وضعيت به نسبت نگراني •
 ضعيف خيلي نيست؛ خوب اصال پدرم جسمي وضعيت: گويد مي و كند مي نگراني زابرا پدرش جسماني وضعيت

 را كيفر تحمل يعني است، كيفر تحمل عدم شرايط در پدرم كه نوشته نامه رسما قلب متخصص دكتر حتي شده؛
 .نندك نمي منتقل نيز بيمارستان به را او و نميدهند هم مرخصي نميكنند، آزاد را او حال اين با اما ندارد

 گذشته ماه 2 طي دوم بار براي بشري حقوق فعال ، كبودوند محمدصديق: كبودوند هوشي بي و عصبي و مغزي فشار •
 .شد هوشي بي دچار عصبي و مغزي فشار اثر در

 از روز 20 گذشت از پس: وحدت تحكيم دفتر منتخب عضو برزگر محسن داروهاي تحويل با تهران دادستان مخالفت •
 .است كننده نگران برزگر محسن جسمي وضعيت وحدت، تحكيم فترد اعضاي بازداشت

 اعدام به محكوم سياسي زنداني يك پزشكي درمان از امنيتي مامورن: سياسي زنداني يك پزشكي درمان عدم •
 .ميكنند جلوگيري

 زنداني پناهي حسين انور برادر پناهي حسين افشين: قروه در شكنجه تحت سياسي زنداني يك جسمي آسيب •
 .است داده دست از را خود بينايي درصد پنجاه قروه شهر اطالعات وزارت در جسمي شكنجه دليل به ياسيس

 عدم و زنداني، بيماران وضعيت به زندان مقامات توجهي بي ادامه در: چي دگمه محسن جسماني وخيم شرايط •
 خاص مشكالت و بيماري به المبت كه چي دگمه محسن بنام سياسي زندانيان از يكي زندانيان، اين به رسيدگي
 مشكلي و كنيد مي تمارض شما" كه است شده متهم اوين، بهداري و زندان مسئولين سوي از باشد، مي جسمي
 ".نداريد

 زندان بهداري در داخلي خونريزي بدنبال خيز سحر عيسي: شهر رجايي زندان در سحرخيز عيسي حال وخامت •
 .است اكسيژن چادر زير و برد مي بسر جسمي نامساعد شرايط در ود،ب گرفته قرار جراحي عمل تحت شهر رجايي

 در او شدن بستري موجب زاد نوري حال وخامت: شد بيمارستان در او شدن بستري موجب زاد نوري حال وخامت •
 .شد بيمارستان

 دچار غذا اعتصاب علت به سياسي زنداني اين كه داد خبر زاد نوري سايت: شد معده ريزي خون دچار زاد نوري •
 .است شده ريزي خون

 كرج شهر رجايي زندان در محبوس زنداني دو جسمي وضعيت: سياسي زنداني دو جسمي وضعيت شدن تر وخيم •
 .ميشود گزارش وخيم
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 كرج شهر رجايي زندان در مشخص نا ويروس اخير هاي هفته طي در: شهر رجايي زندان 4 بند در ويروس پخش •
 انجام ويروس اين به مبتال زندانيان درمان براي عملي اقدام بهداري مسئولين و تاس گسترش حال در زندانيان بين

 .نميدهند

 خالد سياسي، زنداني درمان از كرج شهر رجايي زندان مسئولين: زندان از خارج در زنداني يك درمان از جلوگيري •
 .كردند جلوگيري زندان از خارج در حرداني

 دادگستري يك پايه وكيل و حقوقدان فر، اوليايي محمد: فر اوليايي محمد نشد بستري از قضايي مسئوالن ممانعت •
 است شده مواجه مشكالتي با زندان در است، شده محكوم حبس سال يك به بشري، حقوق هاي فعاليت دليل به كه
 امكانات از استفاده و شدن بستري اجازه قضايي مسئوالن تاكنون اما است، سرطان بيماري به ابتال به مشكوك و

 .اند نداده وي به را پزشكي

 به كرج شهر رجايي زندان 4 اندرزگاه زنداني 50 به نزديك: كرج شهر رجايي زندان در A نوع انفالنزاي شيوع •
 .شدند مبتال A نوع انفالنزاي

 زرو چند روحي فشارهاي تشديد از بعد زاد نوري همسر ملكي فاطمه: شد اورژانسي اوين در زاد نوري همسر حال •
 اوين بازداشتگاه در شدند، دستگير اش خانواده همراه امروز ظهر اينكه از بعد و همسرش غذاي اعتصاب پي در اخير
 .شد حال وخامت دچار

رضا شهابي، عضو هيئت مديره سنديكاي  :شد منتقل بيمارستان به غذا اعتصاب هفته يك دنبال به شهابي رضا •
اش، روز شنبه به بيمارستان  حومه، به دليل شرايط نامناسب جسمانيكارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و 

 .منتقل شده است
 شش از يكي صادقي رضا محمد مهندس: اوين زندان در صادقي رضا محمد مهندس نخاعي ديدگي آسيب احتمال •

 تحت بود، شده بازداشت منزلش به امنيتي نيروهاي يورش از پس 1389 ماه آبان 17 در كه بروجردي آقاي هوادار
  .ددار قرار فرسا طاقت هاي شكنجه

 نهضت ساله 80 دبيركل يزدي ابراهيم دكتر حاكيست ها شنيده: است شده بستري بيمارستان در يزدي ابراهيم •
 از حال وخامت دليل به برد مي بسر زندان در است ماه دو مجوز فاقد جمعه نماز در شركت دليل به كه ايران آزادي
  است شده اعزام مارستانبي به اوين زندان

 به خضري؛ حسين انتقال به اعتراض در كه كرد سياسي زنداني چهار: اروميه زندان بهداري به ميرزايي حسين انتقال •
  .برند مي بسر غذا اعتصاب در همچنان شدند منتقل زندان اين انفرادي

 شهر رجايي زندان در آ نوع آنفوالنزاي سريع شيوع رغم علي: كرج شهر رجايي زندان در زن بيماران به رسيدگي عدم •
  .اند نداده انجام آن از ممانعت براي جدي اقدام زندان مسئولين كرج

 بازداشت از ماه سه از بيش: زندان نامساعد شرايط به اعتراض دليل به تاجيك عبدالرضا با جويانه تالفي برخورد •
 .اند نداده ارايه او بازداشت دليل از دقيقي اطالع امنيتي و قضايي مقامات هنوز اما گذرد مي تاجيك عبدالرضا

 و اوليه امكانات فقدان ها، مالقات قطع پي در: روحانيت ويژه بند نامناسب وضعيت به بروجردي كاظميني اعتراض •
 طي بروجردي، كاظميني حسين سيد اوين، زندان روحانيت ويژه بند زندانيان با مامورين آميز توهين برخوردهاي

 .شد زندانيان وضعيت به رسيدگي خواستار روحانيت، ويژه دادستان قدياني، به اي نامه
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 نسوان بند رفاهي و بهداشتي نامناسب وضعيت: اوين زنان بند در بهداشتي و رفاهي نامناسب وضع و ها بيماري انواع •
 پس حوادث سياسي دانيزن زن بيست از بيش. است شده بند اين زندانيان از زيادي تعداد بيماري موجب اوين زندان

 .شوند مي داري نگه بند اين در انتخابات از
 حال در معتادين از يكي روحانيت، ويژه بند در گذشته شب: اوين زندان روحانيت ويژه بند در ديگر اي حادثه بروز •

 .انداخت خطر به را بند اين زندانيان ديگر جان جوش، آب ظرف و سنگين اشياء پرتاب با ترك،
 در گرم اب و بهداشت نبود و زندانيان نامناسب وضعيت: كرج گوهردشت زندان چهار اندرزگاه مناسبنا وضعيت •

 وجود به اندرزگاه اين سياسي زندانيان براي را سختي شرايط كرج گوهردشت زندان 10 سالن 4 اندرزگاه در  حمام
 .است آورده

 در كه است سال يك از بيش نيكبخت محمد: اصفهان اطالعات وزارت بازداشتگاه در نيكبخت محمد سخت شرايط •
 .دارد قرار اطالعات وزارت بازجويان روحي و جسمي هاي شكنجه تحت اصفهان اطالعات وزارت ط-الف بند

 زنان بند در آب روزه چهار قطعي پي در: اوين زندان زنان بند در كليوي و عفوني هاي بيماري شيوع و آبي بي بحران •
 . است گرفته قرار بحراني شرايط در زندانيان بهداشت و تسالم وضعيت اوين، زندان

روز گذشته در بازديد هماهنگ شده رئيس كل سازمان زندانها از زندان : اروميه مركزي زندان سياسي زندانيان تهديد •
 .مركزي اروميه بار ديگر زندانيان سياسي اين بند از سوي مسئولين زندان تهديد شدند

آلودگي شديد آب آشاميدني در : زندانيان سياسي و عادي بدليل آلودگي شديد آب آشاميدني بيماري تعداد زيادي از •
 .زندان گوهردشت كرج باعث بيمار شدن تعداد زيادي از زندانيان سياسي و عادي شده است

يكي از زندانيان زن از وجود حشرات موذي كه موجب خورده شدن بدن : وجود حشرات موذي در بند نسوان اوين •
 .كي از زندانيان شده است،در بند نسوان خبر دادي

وضعيت زندان گوهردشت كرج را در پي آلودگي شديد و قطعي : مصرف آب آلوده و مسموميت تعدادي از زندانيان •
 .هاي طوالني مدت و مكرر آب آشاميدني، خطرناك و بحراني اعالم كردند

 7,1نتايج آمارها حاكي از شيوع  " :ن زندانها اعالم كردمدير كل بهداشت و درمان سازما : شيوع ايدز در زندانها •
 ".درصدي بيماري ايذر در زندانهاست

داريوش جاللي دانشجوي دانشگاه ياسوج كه : غذا اعتصاب اثر بر زنداني، دانشجوي جاللي، داريوش وخيم وضعيت •
ده بود، بر اثر اعتصاب هفته گذشته با يورش نيروهاي اطالعات به منزلش و ضبط وسايل شخصي اش دستگير ش

غذاي خشكي كه از روز پنجشنبه به آن دست زده بود، روز يكشنبه هشتم اسفند ماه هوشياري خود را از دست داد 
 .به درمانگاه زندان برده شد

مهدي محموديان زنداني سياسي محبوس در زندان : گرفت قرار جراحي عمل تحت زندان در محموديان مهدي •
 .اسفندماه در زندان تحت عمل جراحي گرفته است 25چهارشنبه رجايي شهر كرج صبح 

وضعيت جسماني منصور اسانلو، زنداني سياسي : زندان در محبوس سنديكايي فعال اسانلو، منصور قلب عروق انسداد •
 .و رييس سنديكاي اتوبوسراني تهران و حومه، وخيم گزارش شده است

حسين رونقي ملكي زنداني سياسي محبوس در بند : گرفت رقرا جراحي عمل تحت مخفيانه ملكي رونقي حسين •
 .زندان اوين، بدون اطالع خانواده اش در بيمارستاني خارج از زندان تحت عمل جراحي قرار گرفته است 350
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زنداني سياسي محبوس در  "علي افشار": دستها كامل فلج و گلوله 5 زخم با سياسي زنداني انفرادي ماه سومين •
شود و  اروميه، علي رغم فلج كامل هر دو دست و وضعيت وخيم جسمي در سلول انفرادي نگهداري ميزندان مركزي 

 .در خطر مرگ قرار گرفته است

 350وضعيت جسمي مهدي كوهكن، زنداني سياسي در بند : مدني فعال كوهكن، مهدي جسمي نامساعد وضعيت •
 .زندان اوين نگران كننده گزارش شده است

يوسف فتوحي زنداني سياسي كرد محبوس در : اهواز كارون زندان سياسي زندانيان از يكي ميجس نامساعد وضعيت •
 .زندان كارون اهواز به دليل عدم رسيدگي پزشكي در وضعيت نامساعد جسماني به سر مي برد

محسن دكمه چي، زنداني سياسي محبوس در زندان رجايي شهر : شد منتقل زندان بهداري به چي دكمه محسن •
 .، به علت وخامت وضعيت جسمي اش، روز گذشته به بهداري زندان منتقل شدكرج

علي رغم اينكه محسن دكمه چي زنداني : جسماني حاد وضعيت رغم علي زندان به چي دكمه محسن بازگرداندن •
سياسي محبوس در زندان رجايي شهر كرج در وضعيت حاد جسماني قرار دارد، روز گذشته مسئوالن وي را از 

 .اند ري زندان به بند بازگرداندهبهدا

دادستاني تهران، كماكان در رسيدگي پزشكي به : رونقي حسين به پزشكي رسيدگي در دادستاني كارشكني تداوم •
 .كند زندان اوين، كارشكني مي 350حسين رونقي ملكي، زنداني سياسي محبوس در بند 

پزشكان به دليل پيشرفت بيماري : بود خواهد زنده روز 90 حداكثر چي دكمه محسن سياسي، زنداني: پزشكان •
 .اند سرطانِ محسن دكمه چي، زنداني سياسي محبوس در زندان رجايي شهر كرج، از وي قطع اميد كرده

در حاليكه وضعيت جسماني مجيد دري بسيار وخيم است، به گفته يكي : پزشكي رسيدگي به دري مجيد فوري نياز •
 .نتيجه مانده است هاي خانواده وي براي مرخصي استعالجي همچنان بي پيگيريازنزديكان اين دانشجوي زنداني، 

مقامات قضايي جمهوري اسالمي همچنان از : پزشكي رسيدگي عدم پي در رونقي حسين جسماني حاد وضعيت •
زنند كه اين امر موجب تشديد وضعيت حاد  رسيدگي پزشكي و مرخصي استعالجي به حسين رونقي ملكي سر باز مي

 .ماني وي مي شودجس

 غذا اعتصاب

 شوراي عضو ممبيني، داريوش بازداشت پي در: اهواز شهر شوراي بازداشتي عضو ممبيني، داريوش غذاي اعتصاب •
 جنگ درصد 50 جانباز نامبرده كه آنجا از و است زده غذا اعتصاب به دست امر اين به اعتراض در وي اهواز، شهر
 .باشد مي كننده نگران وضعيت اين ادامه باشد، مي عراق و ايران

 به دست اروميه زندان در زاده قاسم داود نام به زنداني يك: اروميه زندان در بيمار كرد زنداني يك غذاي اعتصاب •
 .زد غذا اعصاب

ريم ضياء از فعالين كودك در اعتراض به عدم م: اعتصاب غذاي مريم ضياء از فعالين كودكان در بند زنان زندان اوين •
دادگاه انقالب براي طوالني كردن پروسه و ممانعت از آزاديش از ظهر امروز با  28و انتقال پرونده اش به شعبه  آزادي

 .اعالم كتبي به مسئولين زندان اوين دست به اعتصاب غذا زد



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 137

 

 صاباعت در احتماال زنداني وكيل اين ستوده، نسرين همسر اعالم به بنا: غذاست اعتصاب در احتماال ستوده نسرين •
 به نيز دري مجيد مرخصي تقاضاي ي  نامه و شده فرزندش دادرسي اعاده خواستار نبوي ضيا پدر. برد مي سر به غذا

 .است شده گم دادستاني گفته
 كه مدني فعال و بازداشتي كارگر زاده، ابراهيم) اسد( بهنام: بازداشتي كارگري فعال زاده، ابراهيم بهنام غذاي اعتصاب •

 مهرماه هفتم روز از برد، مي بسر اوين زندان 209 بند انفرادي در كارگري هاي فعاليت اتهام به پيش ماه 4 حدود از
 زده غذا اعتصاب به دست -وضعيتش به رسيدگي عدم و انفرادي سلول در خود بازداشت تداوم به اعتراض در –

 .است
 مي بشر، حقوق فعال و نويس وبالگ ،ملكي رونقي حسين خانواده: زنداني نويس وبالگ ملكي حسين غذاي اعتصاب •

 .است زده غذا اعتصاب به دست تهران اوين زندان در پسرشان كه گويند
 موسوي حسين مير ايثارگران ستاد عضو زريني، حسين: موسوي ايثارگران ستاد عضو زريني، حسين غذاي اعتصاب •

 گونه هر از وي خانواده مدت اين مهه در و است شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط كه است ماه پنج از بيش
 .اند مانده محروم او با مالقات و تلفني تماس

 مسئول و مركزي شوراي عضو غروي، اصغر علي سيد جسماني وضعيت: زندان در غروي اصغر علي غذاي اعتصاب •
 گزارش كننده اننگر و وخيم برد، مي سر به بازداشت و غذا اعتصاب در حاليكه در ايران، آزادي نهضت اصفهان شاخه
 .است شده

 و مركزي شوراي عضو غروي، اصغر علي سيد جسماني وضعيت: برد مي سر به غذا اعتصاب در غروي اصغر علي دكتر •
 كننده نگران و وخيم برد، مي سر به بازداشت و غذا اعتصاب در حاليكه در ايران، آزادي نهضت اصفهان شاخه مسئول
 .است شده گزارش

 روز سه از نگار ،روزنامه امويي احمدي بهمن: برد مي سر به غذا اعتصاب در پيش روز سه از امويي احمدي بهمن •
 .است شده گزارش نامناسب وي جسماني شرايط و برد مي سر به غذا اعتصاب در پيش

 زسالرو با زمان هم و پيش روز سه كه سياسي زنداني شانزده اسامي: كردند غذا اعتصاب اوين سياسي زنداني شانزده •
 اين همه.شد مشخص ، بودند شده منتقل 240 بند انفرادي هاي سلول به 350 بندعمومي از)  عج( زمان امام ميالد

 .كردند آغاز را خود غذاي اعتصاب انفرادي سلول به شان انتقال به اعتراض در ها زنداني
 بند در مدني فعال غذاي اعتصاب از روز 17 كه حالي در: وي بر فشارها افزايش و رشي رحيم غذاي اعتصاب ي ادامه •

 در وي جسماني سالمت اينكه از جدا گذرد، مي اروميه شهر در سپاه اطالعات ادارهء زندان در"رشي رحيم" كرد
 .است شده اعمال وي بر فشار افزايش منظور به نيز اي تازه هاي محدوديت است، گرفته قرار جدي خطر معرض

 مي اند كرده غذا اعتصاب كه سياسي زندانيان هاي خانواده: آنها وضع از ينگران و زنداني سه خشك غذاي اعتصاب •
 .است وخيم اند زده خشك غذاي اعتصاب به دست كه زندانيان اين از نفر سه حال گويند

 اعالم شهر رجايي زندان سياسي زندانيان: 350 بند زندانيان با همبستگي در شهر رجايي زندانيان سياسي روزه •
 .اند گرفته سياسي روزه اوين، غذاي اعتصاب در زندانيان با همبستگي در وزامر كه كردند

 در اوين زندان 350 بند سياسي زندانيان: كنندگان اعتصاب با همبستگي در اوين زندان 350 بند زندان سياسي روزه •
 .گرفتند سياسي روزه را) مرداد 16 يكشنبه( گذشته روز انفرادي بندهاي در كنندگان اعتصاب از حمايت
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 شرايط و رفتاري بد دليل به اوين زندان باسابقه سياسي زنداني ملك رضا: است زده غذا اعتصاب به دست ملك رضا •
 .است زده خشك اعتصاب به دست انفرادي سلول به انتقال از پس زندان بد

 اعتصاب در زنداني نفر 16: دهيم مي ادامه غذا اعتصاب به خود هاي خواسته تحقق تا: 350 بند كنندگان اعتصاب •
 .هستند انفرادي در همچنان ،350 بند غذاي

 اعدام به محكوم كرد زنداني آگوشي، امين محمد: اعدام به محكوم كرد زنداني آگوشي، امين محمد غذاي اعتصاب •
 زده غذا اعتصاب به دست جاري، سال ماه مردادماه 24  يكشنبه روز از است محبوس اروميه مركزي زندان در كه
 .تاس

 اطالعات زندان از پيش روز چهار كرد، سياسي زنداني رش، رحيم: است خطر در كرد سياسي زنداني رش رحيم جان •
 .است داده ادامه خود غذاي اعتصاب به چنان هم اما شده، منقل مهاباد عمومي زندان به اروميه سپاه

 شهر رجايي زندان در امنيتي زنداني يحردان خالد:  غذا اعتصاب روز سومين در حرداني خالد جسمي وخيم شرايط •
 .برد مي سر به جسمي وخيم شرايط در و غذا اعتصاب روز سومين در كرج

 نشانه به مهاباد، اهل كرد شهروند يك:  است كرده غذا اعتصاب به اقدام دستگيري، از پس مهاباد اهل شهروند يك •
 .زد غذا اعتصاب به دست اتهام تفهيم در سازي شفاف عدم و خود دستگيري به اعتراض

 در است ماه چهارمين كه سياسي زنداني احمدپور احمدرضا سيد:  احمدپور احمدرضا خشك غذاي اعتصاب آغاز •
 .است زده خشك غذاي اعتصاب به دست امروز از غذا، اعتصاب روز پانزده از بعد برد، مي سر به قم لنگرود زندان

 روزنامه صميمي، كيوان جسماني وضعيت: غذا اعتصاب روز نبيستمي در صميمي كيوان جسماني نامناسب وضعيت •
 .شود مي گزارش وخيم برد مي سر به غذا اعتصاب در هنوز كه دربندي نگار

وهشت مردادماه توسط نيروهاي  رحيم رشي فعال كرد كه روز بيست: وضعيت نامساعد رحيم رشي، زنداني كرد •
 .برد چنان در اعتصاب به سر مي ز همرو 27امنيتي در مهاباد بازداشت شده بود، پس از 

كه بيش از پنج ماه است در زندان بسر مي برد در اعتراض به  جعفر افشاري: اعتصاب غذاي يك زنداني كرد در مهاباد •
 . اسفند دست به اعتصاب زده است 26عدم اعطاي راي باز و مرخصي ،از مورخه 

ودود سعادتي، بهروز عليزاده، علي عباسي و رحيم غالمي  :اعتصاب غذاي چهار فعال آذربايجاني در زندان اردبيل •
در اعتراض به فشارهاي وارده از سوي رئيس  88اسفند  22زندانيان سياسي آذربايجاني در زندان اردبيل از روز شنبه 

 .زندان و تضييع حقوق اوليه شان دست به اعتصاب غذا زده اند
محمد داوري عضو سازمان معلمان ايران و : يبه سلول انفراداعتصاب غذاي محمد داوري در اعتراض به انتقال  •

شهريورماه در دفتر مهدي كروبي بازداشت شده است، در اعتراض به انتقال به  17نيوز كه روز  سردبير سايت سحام
 .سلول انفرادي بيش از يك هفته اعتصاب غذا نموده است

مهرماه در منزل بازداشت شد،  4نويسي كه از  نگار و وبالگ مسعود لواساني، روزنامه:  اعتصاب غذاي مسعود لواساني •
 .پنج روز است كه اعتصاب غذا كرده است

رسول بداقي،از اعضاي سابق مجموعه فعاالن حقوق : اعتصاب غذاي يك عضو سابق فعاالن حقوق بشر در زندان اوين •
در زندان اوين به سر مي برد،دست به  بشر و عضو هيئت مديره كانون صنفي معلمان ايران كه از اوايل شهريور ماه

 .اعتصاب غذا زد
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الله حسن پور وبالگ نويس و فعال حقوق بشري و :  نگراني از سالمت دو فعال حقوق بشري محبوس در زندان اوين •
ابوالفضل عابديني نصر روزنامه نگار و فعال حقوق بشر خوزستاني كه در حين بازداشت اعالم اعتصاب غذا نموده اند 

 .زندان اوين نگهداري مي شوند الف - 2شرايط نامعلومي در بند در 

دي  10كه از   فعال حقوق زنان و كودكان مريم ضيا، : انتقال مريم ضياء به بهداري زندان اوين در پي اعتصاب غذا •
يت به دليل وخامت وضعخود   در زندان اوين به سر مي برد، در دوازدهمين روز اعتصاب غذاي  ماه سال گذشته

 .جسمي به بهداري زندان اوين انتقال يافت

فده تن از زندانيان سياسي محبوس در زندان ه: اعتصاب غذاي هفده تن از زندانيان سياسي در زندان مركزي اروميه •
 .مركزي اروميه در اعتراض به توزيع مواد مخدر در اين زندان دست به اعتصاب غذا زدند

حميد ولي وند، شهروند مسيحي ساكن شاهين شهر اصفهان كه قريب : حياعتصاب غذاي نامحدود يك شهروند مسي •
روز است كه در اعتراض به بالتكليفي و روشن نبودن  5روز از بازداشتش توسط نيروهاي امنيتي مي گذرد،  40به 

 .وضعيت پرونده ي خود دست به اعتصاب غذاي نامحدود زده است

 صنعتي دانشگاه دانشجويي فعال نحوي نيما: بابل كالي متي انزند دربند دانشجوي نحوي، نيما غذاي اعتصاب •
 و اساسنامه ي پايه بر زندان در وي حقوق نقض كه آنچه به اعتراض در شهريورماه اول دوشنبه روز بابل نوشيرواني

 .است زده نامحدود غذاي اعتصاب به دست باشد، مي كشور كل هاي زندان سازمان مقررات
 به دست مهاباد زندان در تيرماه 29 از كه كرد زنداني رشي رحيم: داد پايان اعتصابش به زرو 43 از پس رشي رحيم •

 .داد پايان خود اعتصاب به روز 43 از پس اش خانواده فشار و درخواست پي در بود، زده غذا اعتصاب

 در اروميه زندان در ،اشنويه اهل كرد سياسي زنداني سليماني احمد: اروميه زندان در كرد زنداني يك غذاي اعتصاب •
 .است زده غذا اعتصاب به دست خود حقوق نقض به اعتراض

 اعتصاب از ماه ازدو بيش گذشت از پس داوودي ارژنگ: غذايش اعتصاب عواقب قبول براي داوودي ارژنگ بر فشار •
 شهر جايير زندان بهداري به امروز صبح باشد مي هايش پلك گشودن و تكلم به قادر سختي به حاليكه در غذا

 مي قرار فشار تحت ايشان شهر، رجايي زندان بهداري در داودي ارژنگ نامناسب شدت به شرايط وجود با شد منتقل
 بر تاكيد با ايشان.دهد مي قرار وي عهده به را غذا اعتصاب ادامه عواقب مسئوليت كنندكه امضا را فرمي تا گيرند
 .ورزيدند خودداري فرم اين امضاي از هايشان خواسته تمام به رسيدن تا اعتصاب ادامه

 سر به غذا اعتصاب در است هفته يك كه ايراني، سرشناس سينماگر پناهي، جعفر: پناهي جعفر غذاي اعتصاب تداوم •
 .دهد مي ادامه خود اعتصاب به چنان هم است كرده اعالم برد؛ مي

 وضعيت به اعتراض در كرد سياسي فعاالن از آزادي الدين محي: كرد سياسي فعال آزادي، الدين محي غذاي اعتصاب  •
 مورخ چهارشنبه روز از درماني مراكز به وي انتقال و درمان خصوص در الزم هاي رسيدگي عدم و خود جسمي وخيم

 .است زده غذا اعتصاب به دست ماه، بهشت اردي 29
 دست اوين زندان به تهران نيدادستا معاون مراجعه پي در: انفرادي سلول در توكلي مجيد نامحدود غذاي اعتصاب •

 .گرفتند قرار اعقايد تفتيش مورد سياسي زندانيان از تن 50 كم
 تن دو ملكي، رونقي حسين و گودرزي كوهيار: اوين زندان در گودرزي كوهيار و ملكي رونقي حسين غذاي اعتصاب •

 .اند زده غذا اعتصاب به ستد خود بالتكليف شرايط به اعتراض در اوين، زندان در محبوس بشر حقوق فعالين از
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 زنداني پور، گلپري اهللا حبيب غذاي اعتصاب: اعدام به محكوم كرد زنداني پور، گلپري اهللا حبيب غذاي اعتصاب ادامه •
 .دارد قرار جدي خطر معرض در جسماني لحاظ از وي اساس همين بر و دارد ادامه اعدام به محكوم كرد سياسي

 اسالمي انجمن تشكيالت پورمدبير صنعتي محسن: مشهد فردوسي دانشگاه رد پور صنعتي محسن غذاي اعتصاب •
 دانشگاه هاي خوابگاه صحن در تحصيل از محروميت ترم دو حكم به اعتراض در مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويان

 .شد متحصن مشهد فردوسي
نش آموختگان ايران و فعال سلمان سيما، عضو سازمان دا :سلمان سيما در زندان دست به اعتصاب غذا زده است •

خرداد براي دومين بار پس از انتخابات بازداشت شده است، در زندان دست به  22دانشجويي در دانشگاه آزاد كه 
 .اعتصاب غذا زده است

 اوين زندان سياسي زندانيان از جمعي: زدند غذا اعتصاب به دست توكلي مجيد از حمايت در اوين سياسي زندانيان •
 اين غذاي اعتصاب با همبستگي اعالم راستاي در و انفرادي سلول به توكلي مجيد دوباره انتقال به اعتراض در

 .زدند غذا اعتصاب به دست بند در دانشجوي
نرگس محمدي، نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر كه شامگاه  :احتمال اعتصاب غذاي نرگس محمدي در زندان •

وي . شود داري مي ا گذشت يك هفته از بازداشت خود همچنان در انفرادي نگهام خرداد دستگير شده، اكنون ب بيست
شب گذشته در تماسي تلفني با بستگان خود اعالم كرد كه در صورت ادامه اين روند دست به اعتصاب غذا خواهد 

 .زد
سياسي پس از پور و احمد تموئي دو زنداني  حبيب اهللا گلپري: كرد سياسي زنداني دو خشك غذاي اعتصاب پايان •

 .روز اعتصاب غذاي خود را شكستند 20گذشت 

ارژنگ داوودي، زنداني سياسي محبوس در زندان رجايي شهر : شهر رجايي زندان در داوودي ارژنگ غذاي اعتصاب •
 .كرج، در پي انتقال به سلول انفرادي، دست به اعتصاب غذا زده است

 .نداني عادي محبوس در زندان سقز دست به اعتصاب غذا زدنددو ز: سقز زندان در محبوس زنداني دو غذاي اعتصاب •

علي احمد سليمان، زنداني سياسي محبوس در : شد منتقل اروميه بيمارستان به اعتصابي زنداني سليمان، احمد علي •
روز پيش در اعتصاب بسر مي برد و علي رغم انتقال به بيمارستان دست از اعتصاب  39زندان مركزي اروميه از 

 .يده استنكش

عبدالناصر مهيمني، رئيس خانه مطبوعات استان گلستان كه روز : است زده غذا اعتصاب به دست مهيمني عبدالناصر •
 .بهمن ماه در گرگان بازداشت شده بود، دست به اعتصاب غذا زده است 23

 89 آذر 13 شنبه زرو از بند، در كارگري فعال شهابي رضا: خشك غذاي اعتصاب اثر در شهابي رضا بحراني وضعيت •
 .دارد قرار بحراني وضعيتي در جسمي نظر از و زده خشك غذاي اعتصاب به دست خود وضعيت به اعتراض در

 كرد اعالم ش خانواده با تلفني تماس در گذشته روز ستوده، نسرين: كرد خشك غذاي اعتصاب دوباره ستوده نسرين •
 از دوباره برند، مي سر به زندان در ناعادالنه احكام با كه انزنداني ديگر و خود بازداشت ادامه به اعتراض در كه

 اعتصاب از دست هايش خواسته تحقق تا و زند مي خشك غذاي اعتصاب به دست) آذرماه شانزدهم شنبه، سه(امروز
 .داشت برنخواهد

 ششمين هاباد،م مركزي زندان در كرد سياسي زنداني يك: مهاباد زندان در كرد سياسي زنداني يك غذاي اعتصاب •
 .نمود سپري را خود غذاي اعتصاب از روز
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 شركت سنديكاي مديره هيات عضو شهابي رضا: واحد شركت كارگري فعال شهابي رضا خشك غذاي اعتصاب ادامه •
 .ميبرد بسر غذا اعتصاب در گذشته شنبه روز از اش پرونده به رسيدگي عدم دليل به حومه و تهران اتوبوسراني واحد

 فشار تحت اش نامه انتشار از پس كه صادقي آرش: 209 بند در وي شتم و ضرب پي در صادقي آرش ايغذ اعتصاب •
 .زد غذا اعتصاب به دست شتم و ضرب به اعتراض در است گرفته قرار بازجويان

 رياست انتخابات نتيجه به معترض شهروندان از عرشي، غالمحسين: عرشي غالمحسين غذاي اعتصاب روز هفتمين •
 . شد منتقل انفرادي سلول به 350 بند نامناسب شرايط به اعتراض از پس گذشته هفته اواخر يجمهور

 از انتقاد خاطر به كه نگاري روزنامه و سابق جهادگر زاد، نوري محمد: كنم مي غذا اعتصاب شنبه، روز از: زاد نوري •
 اعتصاب به دست آذرماه بيستم شنبه روز از كه كرد اعالم است، زندان در نظام فعلي مسئوالن از تن چند و رهبري
 .زد خواهد خشك غذاي

 و هدايت بهاره همسران مالقات از اوين زندان ماموران امروز صبح: كردند غذا اعتصاب گلرو، مهديه و هدايت بهاره •
 به تدس شدن المالقات ممنوع از پس دو اين كردند؛ ممانعت اوين زندان در زنداني دانشجويان اين با گلرو مهديه

 .زدند غذا اعتصاب
 روز از دادگستري وكيل ستوده، نسرين: برد مي سر به خشك غذاي اعتصاب در اوين زندان در ستوده نسرين •

 .نيست خوب اش جسماني وضع و برد مي بسر خشك غذاي اعتصاب در اوين درزندان آبان، نهم يكشنبه

 از صادقي، آرش كه رسد مي خبر اوين وارهايدي پشت از: غذا اعتصاب در همچنان تحصيل، از محروم دانشجوي •
  .غذاست اعتصاب در همچنان طباطبايي، عالمه دانشگاه دانشجويي فعاالن

 هفته يك از كه زنداني دانشجوي هدايت، بهاره: غذا اعتصاب هفته يك از پس هدايت بهاره جسمي نامساعد اوضاع •
 به جسمي نامساعد اوضاع پي در بود، زده غذا باعتصا به دست خود شدن المالقات ممنوع به اعتراض در پيش

  .است شده منتقل بهداري

 وضعيت به اعتراض در بيگلو مهرعلي آيت و حسني لطيف دكتر: تبريز زندان در سياسي زنداني دو غذاي اعتصاب •
 اعتصاب به دست ماه، دي 11 شنبه روز از تبريز، زندان در شان نگهداري محل انساني غير شرايط و خود بالتكليف

  .اند زده غذا

 سليمان احمد علي ميرزايي، حسين پور، گلپري اهللا حبيب: اروميه مركزي زندان زندانيان از تن چهار غذاي اعتصاب •
   .اند زده غذا اعتصاب به دست اروميه، مركزي زندان در محبوس زندانيان از تن سه تموئي؛ احمد و

 از كه اروميه مركزي زندان در محبوس سياسي زنداني سه: معترض يسياس زنداني سه انفرادي و اعتصاب روز سيزده •
 اعتصاب در كماكان اند شده منتقل انفرادي سلول به نامعلوم محل به خضري حسين انتقال پي در پيش روز سيزده

  .برند مي بسر

 سقز،روز مركزي زندان عادي و سياسي زندانيان از تعدادي: سقز مركزي زندان زندانيان از جمعي غذاي اعتصاب •
  .زدند اعتصاب به دست آميز اعتراض اقدامي در گذشته

 از پس تمويي احمد و پور گلپري اهللا حبيب: ديگر سياسي زنداني چهار همراهي و زنداني دو غذاي اعتصاب تداوم •
  .شوند مي نگهداري انفرادي سلول در و غذا اعتصاب در همچنان روز 17 گذشت

 حكم اجراي به اعتراضات جديد موج ادامه در: زنجان مركزي زندان در سياسي ندانيز سه غذاي اعتصاب اعالالم •
  .زدند غذا اعتصاب به دست زنجان مركزي زندان در ديگر كرد سياسي زنداني سه خضري حسين اعدام
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 ذاغ اعتصاب به دست زنجان زندان در محبوس كرد زنداني بايزيدي زينب: زد غذا اعتصاب به دست بايزيدي زينب •
 .است زده

 كرج، شهر رجايي زندان در محبوس زنداني داوودي ارژنگ: كرج شهر رجايي زندان در داوودي ارژنگ غذاي اعتصاب •
 .زد غذا اعتصاب به دست

قادر "يك زنداني كرد محبوس در زندان مركزي مهاباد به نام : مهاباد زندان در كرد زنداني يك غذاي اعتصاب •
 .دست به اعتصاب زد "دياري

حدود هفتاد تن از زندانيان سياسي محبوس : زدند غذا اعتصاب به دست اروميه زندان سياسي زندانيان از تن هفتاد •
 .ها و فشارهاي مسئولين زندان دست به اعتصاب غذا زدند زندان مركزي اروميه، در اعتراض به محدوديت 12در بند 

، دبير سياسي سابق انجمن اسالمي دانشجويان ايمان صديقي: زنداني دانشجوي صديقي، ايمان غذاي اعتصاب •
اسفند توسط نيروهاي امنيتي و اطالعاتي بابل دستگير و به زندان متي  1دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل كه در روز 

 .كال منتقل شد، دست به اعتصاب غذا زده است

 مركزي مشاركت ي جبهه عضو ورپ احمد رضا احمد: زد غذا اعتصاب به باردست سومين براي پور احمد رضا احمد •
 . است زده غذا اعتصاب به دست بار سومين براي اخير ماه چند طي در نويس وبالگ و قم

 و فرسا طاقت شرايط به اعتراض در جوشن رضا: نمود غذا اعتصاب اعالم شهر رجايي زندان در سياسي زنداني يك •
 .ندك مي غذا اعتصاب تيرماه 30 چهارشنبه روز از وسطائي قرون

 انفرادي به انتقال

 مركزي زندان در محبوس كرد سياسي زنداني دو: سياسي زنداني دو شكنجه آثار محو براي انفرادي ماه سه تحمل •
 است ماه سه از بيش شكنجه آثار محو براي شدند منتقل زندان اين به شهر اين اطالعات اداره از تازگي به كه اروميه

 .شوند مي نگهداري انزند اين انفرادي سلولهاي در كه
 سلول در حبس ماه سه تحمل از پس سياسي زنداني ، ملك رضا: شد منتقل انفرادي زندان به دوباره ملك رضا •

 انفرادي سلول به مجددا پيش روز دو اما شد منتقل اوين زندان هفت اندرزگاه به قبل هفته 240 بند انفرادي
 .است شده بازگردانده

 محمد همسر برادر و همسر حليمي، فرهاد و فرشته: هستند انفرادي سلول در چنان هم مصطفايي محمد ي خانواده •
 .شوند مي نگهداري اوين زندان انفرادي سلول در همچنان روز 6 گذشت از پس مصطفايي

 به كه اوين زندان در محبوس زنداني كريمي، احمد ي خانواده: فرزندشان وضعيت از كريمي احمد ي خانواده نگراني •
 .كردند نگراني ابراز وي شرايط به نسبت است شده منتقل انفرادي سلول به گيتاز

 هاي زنداني از نفر دوازده: عمومي بند به نفر دوازده بازگشت/ انفرادي در چنان هم صميمي امويي، احمدي مومني، •
 بهمن و مومني اهللاعبد اما شدند بازگردانده اوين زندان 350 بندعمومي به روز دو و بيست از پس كننده اعتصاب
 به انفرادي و غذا اعتصاب در همچنان نيز صميمي كيوان و شوند مي داري نگه انفرادي در همچنان امويي احمدي

 .برد مي سر
 سلولهاي به اعدام حكم اجراي جهت زندانيان از يكي: اعدام حكم اجراي جهت انفرادي سلولهاي به زنداني يك انتقال •

 .شد منتقل جكر گوهردشت زندان انفرادي
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نويد خانجاني، شهروند بهايي و فعال : در زندان اوين "سپاه"هاي انفرادي متعلق به  نگهداري نويد خانجاني در سلول •
 .شود هاي انفرادي متعلق به سپاه در زندان اوين نگهداري مي حقوق بشري در سلول

زندان  350پنج تن از زندانيان سياسي بند : وينزندان ا 240تن از زندانيان سياسي به سلولهاي انفرادي بند  5انتقال  •
 .زندان اوين منتقل شدند 240اسفند ماه، به سلول هاي انفرادي بند  22اوين، شنبه شب مورخ 

در حالي كه نزديك به يك ماه از صدور قرار كفالت براي آزادي احسان مهرابي : احسان محرابي همچنان در انفرادي •
 .ن مي گذرد، او همچنان در سلول انفرادي زندان اوين به سر مي برد،خبرنگار پارلماني فرهيختگا

مرجان صفري فعال حقوق بشر در بند همچنان در سلول انفرادي :  مرجان صفري همچنان در سلول انفرادي •
 .اطالعات سپاه پاسداران نگهداري مي شود

ماه  3بيش از  ن دستگير شده روز عاشورا زهرا جباري، يكي از زنا:  يك بازداشتي روز عاشورا همچنان در انفرادي •
واده اش محروم از داشتن مالقات با خان زندان اوين به سر مي برد و تا كنون  209در سلولهاي انفرادي بند  است كه 
 .بوده است

ه مالقات كابيني كه با خانواد عمادالدين باقي در: بسته بدون هرگونه امكانات يدر سلول عمادالدين باقي نگهداري •
در زندان اوين خبر  وضعيت نامساعدش در سلولي بسته بدون هرگونه امكانات، از تهيه شكايت درباره خود داشته

 .داد

مجيد توكلي، از اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه پلي تكنيك با وجود گذشت : مجيد توكلي همچنان در سلول انفرادي •
 .دي نگه داري مي شودماه از زمان بازداشت، همچنان در سلول انفرا 5بيش از 

يك زوج مدافع حقوق بشربه نام هاي مراد حسن لو و : تدوام بازداشت يك زوج مدافع حقوق بشر در زندان اوين •
 .روز از زمان بازداشت همچنان در سلول انفرادي نگهداري مي شوند 40نفيسه مجتهدي با گذشت بيش از 

 ياسر يوسف زاده، فوق ليسانس رشته :خابات در سلول انفراديتداوم نگهداري ياسر يوسف زاده، معترض به نتيجه انت •
ت ساري به سر مي برد، تفهيم اتهام كه بيش از يك ماه را در زندان اداره اطالعا ي  مكانيك از دانشگاه پلي تكنيك

 .نشده و كماكان در سلولي انفرادي نگهداري مي شود
ميترا عالي، دانشجوي كارشناسي ارشد : نزندان اوي وضعيت نامعلوم ميترا عالي، دانشجوي مهندسي پزشكي در •

 209مهندسي پزشكي دانشگاه شريف بيش از يك ماه است كه در وضعيت نامعلومي در سلول هاي انفرادي بند 
  .زندان اوين زنداني است و اخبار رسيده از فشارهاي شديد به اين دانشجو در بازجويي ها حكايت دارد

 منتقل انفرادي سلول به مجددا آزادي نهضت جوانان شاخه رييس بهاور، عماد: انفرادي ولسل به بهاور عماد انتقال •
 .است شده

 بند به نامعلومي دليل به گذشته روز اطالعات وزارت بررسي و تحقيق سابق معاون: انفرادي سلول به ملك رضا انتقال •
 .شد منتقل اوين زندان 240

 انتخابات نتيجه به معترض زندانيان با گفتگو و دادستان نماينده القاتم پي در: انتقال مجيد توكلي به انفرادي •
 .شد منتقل انفرادي سلول به نامبرده وي اظهارات به توكلي مجيد اعتراض و جمهوري، رياست

 هم بازداشت روز هفتاد از پس زادگان يوسف عبداهللا: انفرادي سلول در المپيادي ي نخبه دانشجوي نگهداري تداوم •
 تماس از اخير هفتة دو در و برد مي سر به اوين زندان 209 بند انفرادي هاي سلول در و موقت بازداشت رد چنان
 .است بوده محروم هم خانواده با مالقات و تلفني
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 به بازداشت در گذشته سال اسفندماه از كه بشر حقوق فعال پور، نقي نصور: انفرادي سلول به پور نقي نصور انتقال •
 .است شده منتقل انفرادي سلول به ديگر ارب برد، مي سر

 13 از كه نصير خواجه صنعتي دانشگاه دانشجوي پرويز، علي: انفرادي سلول به دربند، دانشجوي پرويز، علي انتقال •
 .شد منتقل انفرادي سلول به، برد مي سر به اوين زندان در گذشته سال ماه آبان

 سياسي زنداني تهراني، جاويد بهروز وضعيت: انفرادي سلول به تقالان پي در تهراني جاويد بهروز نامعلوم وضعيت •
 .است نامعلوم شده، منتقل انفرادي سلول به خردادماه 10 مورخ كه كرج شهر رجايي زندان در محبوس

 دانشجويي فعال صادقي آرش: 240 بند انفرادي سلول در دانشجويي فعال صادقي، آرش نگهداري ماه سومين •
 .برد مي سر به زندان در انفرادي سلول در كه است روز 60 از بيش طباطبايي عالمه دانشگاه

 يك بند زندانيان از تعدادي: انفرادي سلول به كرج شهر رجايي زندان زندانيان از جمعي انتقال اسناد، انتشار پي در •
 .شدند منتقل انفرادي به زندانيان،  به تجاوز و شكنجه از مستند فيلم دو انتشار پي در كرج شهر رجايي زندان

 شدگان بازداشت از كريمي پيمان: زندان پزشك توسط شتم و ضرب از پس انفرادي سلول به كريمي پيمان انتقال •
 .شد منتقل اوين 240 بازداشتگاه انفرادي سلول به غدير عيد شب در 350 بند در حاضر

 اروميه مركزي زندان در محبوس زندانيان از كيي تمويي احمد: انفرادي سلول به سياسي زنداني تمويي، احمد انتقال •
 .شد منتقل انفرادي سلول به امروز

 ماهنامه مسئول مدير بهبهاني صميمي كيوان: ميبرد سر به شهر رجايي زندان انفرادي در همچنان صميمي كيوان •
 زندان قرنطينه در اناير در بشر حقوق و دمكراسي براي همبستگي شوراي فرهنگي امور در مشاور و نامه، شده توقيف
 .ميبرد سر به كرج شهر رجايي

 صادقي، آرش حاليكه در: شد منتقل اوين زندان 209 بازداشتگاه به زندان، به محكوم دانشجويي فعال صادقي، آرش •
 وي كند، معرفي اوين زندان به را خود حبس، سال پنج حكم اجراي جهت بود قرار زندان، به محكوم دانشجويي فعال
 گزارش طبق و بازداشت بالفاصله شعبه، آن به مراجعه و اوين در مستقر 2 شماره دادسراي به كتبي حضارا از پس

 .است شده منتقل اوين زندان 209 امنيتي بند به موثق، منابع

 اعتراض پي در: شد منتقل انفرادي سلول به 350 بند شرايط به اعتراض پي در سياسي، زنداني عرشي، حسين غالم •
 به پزشكي رسيدگي عدم و اوين زندان 350 بند بهداشتي نامناسب شرايط به سياسي، زنداني عرشي، غالمحسن
 .است شده منتقل انفرادي سلول به بند اين رييس نيا بزرگ دستور به وي زندانيان، مشكالت

 پس سالجاري ردادماهخ در بازداشتي مدني فعالين از تن دو: شدند منتقل تبريز زندان انفرادي به آذربايجاني فعال دو •
 .شدند منتقل تبريز زندان انفرادي به تبريز اطالعات اداره انفرادي سلولهاي از ها بازجويي اتهام از

 شنبه پنج روز كه نگاري روزنامه فرجي، مهران: اوين زندان 209 بند به بازداشتي، نگار روزنامه فرجي، مهران انتقال •
 مي سر به اوين زندان 209 بند در اكنون هم بود، شده دستگير قزوين شهر در خود پدري خانه در 89 آذرماه 18
 .برد

 محمدي گوهردشت زندان 4 بند به زندان گارد گذشته روز يورش در: انفرادي سلول به منصوري علي محمد انتقال •
 .شد منتقل انفرادي سلول به سياسي زنداني منصوري علي
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 عاليه سياسي زنداني ماه آبان  16يكشنبه روز: اوين زندان انفرادي لهايسلو به دوست اقدام عاليه زنان فعال انتقال •
 اوين زندان انفرادي سلولهاي به متادن بند به سياسي زنداني زنان انتقال به نسبت اعتراض دليل به دوست اقدام

 .شد منتقل

 از بروجردي اهللا آيت صبح 10 ساعت ماه آبان 22 امروز صبح: نامعلوم مكاني به بروجردي كاظميني اهللا ايت انتقال •
 .گرديد منتقل نامعلومي نقطه به روحانيت ويژه بند

 اصفهان، دانشگاه دانشجويي فعال سرشومي، حسين: شود مي نگهداري انفرادي سلول در همچنان سرشومي حسين •
 ركزيم زندان در اطالعات حفاظت "ط-الف" بند در همچنان انفرادي، سلول روز 150 به نزديك تحمل از پس

 .شود مي نگهداري انفرادي سلول در و اصفهان،
 زندان 2 بند در محبوس امنيتي زنداني حرداني، خالد: سپاه بند انفرادي هاي سلول به حرداني خالد انتقال منصور •

  .شد منتقل انفرادي سلول به كرج، شهر رجايي

 تهران، راني اتوبوس واحد شركت كارگران يسنديكا زنداني رئيس اسانلو منصور: شد منتقل انفرادي سلول به اسانلو •
 .شد منتقل انفرادي سلول به

 رياست انتخابات زمان در موسوي ميرحسين 88 ستاد عضو صادقي آرش: 209 بند انفرادي به صادقي آرش انتقال •
 وينا زندان 209 بند به مجددا گذشته روز طباطبايي عالمه دانشگاه اسالمي انجمن مركزي شوراي عضو و جمهوري

  .شد منتقل

 در شهريار شهر شوراي نماينده آبادي دولت محمود: سپاه بند انفرادي در همچنان شهريار شهر شوراي نماينده •
  .است زنداني يك حقوق از محروم شهر رجايي زندان در پاسداران سپاه بند انفرادي سلولهاي

 از تن دو عبدالهي، محمدامين و زاده بادو جهانگير :انفرادي سلول به عبدالهي محمدامين و زاده بادو جهانگير انتقال •
  .شدند منتقل انفرادي سلول به اروميه، مركزي زندان در محبوس سياسي زندانيان

 اداره به اروميه زندان در اعتصابي سياسي زنداني دو: شدند منتقل اروميه اطالالعات اداره به سياسي زنداني دو •
  .شدند منتقل اروميه اطالعات

 2 بند در محبوس سياسي زنداني صارمي علي: نامعلوم نقطة به صارمي علي اعدام به محكوم سياسي زنداني الانتق •
  .شد منتقل زندان از خارج در نامعلومي مكان به كرج شهر رجايي زندان

 العاط همسرش به خود گذشته هفته دوشنبه روز تماس در راد شكوري دكتر: دوالف بند در راد شكوري و زاد نوري •
 .ندارد بازجويي و برد مي سر به الف دو بند در اي چندنفره سلول در كه داده

 كمونيستي حزب از يكي اعضاي از طفاح حسن: كرج شهر رجايي زندان 3بند به امنيتي زنداني طفاح، حسن انتقال •
  .شد منتقل كرج شهر رجايي زندان 3بند به امروز صبح عراق

پس از دو هفته از بازداشت فخرالسادات : اطالعات وزارت 209 بند به پور محتشمي السادات فخر انتقال •
 .وزارت اطالعات منتقل شده است 209پور، وي به بند  محتشمي

در آستانهي سال جديد، آرش صادقي، دانشجوي محروم از : شد منتقل انفرادي به بار چندمين براي صادقي آرش •
 .زندان اوين منتقل شد 209هاي انفرادي بند  ر به سلولشناسي ارشد فلسفه، براي چندمين با تحصيل كار

عبداهللا رمضان زاده به بند دو الف كه متعلق به سپاه است منتقل شده : سپاه الف دو بند به زاده رمضان عبداهللا انتقال •
 .است
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 به كرج شهر ييرجا زندان مسئولين: شد تمديد قرار/  انفرادي سلول در تهراني جاويد بهروز نگهداري يكماه عليرغم •
 مدت به و ماه تير 18 سالگرد پايان تا را انفرادي سلول در تهراني جاويد بهروز نگهداري اطالعات وزارت درخواست
 .كردند تمديد نامعلومي

 پانزدهم شنبه سه روز ايران معلمان صنفي كانون فعاالن از اسدي مختار: اوين زندان 209 بند به اسدي مختار انتقال •
 .شد منتقل اوين زندان 209 بند به تيرماه،

 در كه تماسي در اسالمي انقالب مجاهدين سازمان دربند سخنگوي: انفرادي سلول در آرمين محسن نگهداري تداوم •
 .داد خبر انفرادي سلول در اش نگهداري تداوم از داشت، خود ي خانواده با بازداشتش روز ويكمين چهل

 بند در محبوس سياسي زنداني پورصمد، كريم: رزمي ورزش انجام دليل هب انفرادي به سياسي زنداني يك انتقال •
 .شد منتقل انفرادي سلول به اوين زندان 350

 بالتكيفي

 209 بند در محبوس كارگري فعال شهابي رضا: موقت بازداشت مدت اتمام ي آستانه در شهابي رضا بالتكليفي •
 از ماه چهارمين ي آستانه در شد، بازداشت امنيتي رينمامو توسط جاري سال خردادماه 22 در كه اوين زندان

 .برد مي سر به بالتكليفي در چنان هم خود موقت بازداشت
 كرد شهروند چند شدن بازداشت از روز 50 از بيش گذشت با: مريوانى شده بازداشت شهروند 8 نامشخص سرنوشت •

 شدگان بازداشت اين هنوز شهر، اين توابع از "ني" روستاي در پاسداران سپاه و اصالعات نيروهاي توسط مريواني
 .ميبرند سر به مذكور شهر اطالعات انفرادي سلولهاي در بالتكليف

 مريواني، فعال دو بازداشت از ماه دو از بيش گذشت با: برند مي سر به انفرادي سلول در همچنان مريواني فعال دو •
 جمهوري امنيتي نيروهاي فشار تحت آنان خانوادهاي و نشده حاصل كرد شهروند دو اين ازسرنوشت اخباري هيچ

 .دارند قرار اسالمي
 ها رسانه برخي در اخيرا كه اخباري انتشار پي در: وثيقه توديع عليرغم سنديكايي، فعال شهابي، رضا بازداشت تداوم •

 بود، شده نتشرم تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي مديره هيئت عضو شهابي، رضا آزادي پيرامون
 .كرد تكذيب را مذكور خبر سنديكا، آن رسمي سايت

 آزادي نهضت دبيركل يزدي، ابراهيم براي قضايي مقامات: يزدي ابراهيم براي موقت بازداشت ماه يك قرار صدور •
 .اند كرده صادر موقت بازداشت ماه يك قرار ايران

 طلب برابري آزاديخواه دانشجويان از سرشومي حسين :اصفهان اطالعات بند در سرشومي حسين بالتكليفي روز 100 •
 اطالعات حفاظت امنيتي زندان "ط-الف" بند در كامل بالتكليفي در كماكان شد بازداشت خرداد 31 تاريخ در كه

 .برد مي سر به اصفهان
 به كه است ماه هشت چپ، طيف دانشجويي فعال عجمي، علي: عجمي علي براي وثيقه قرار توديع از خودداري •

 .نمايند مي خودداري وي براي وثيقه قرار توديع از مسئوالن و برد مي سر به بازداشت در بالتكليف صورت
 يك مدت به كردستاني بهزاد بازداشت قرار تمديد با همزمان: شد تمديد ديگر ماه يك كردستاني بهزاد بازداشت قرار •

 در نزند حرف وي كه هنگامي تا" نمودند اعالم كرد شاعر اين خانواده به سنندج اطالعات اداره ماموران ديگر، ماه
 ".ماند خواهد انفرادي سلول
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 به كه است ماه هشت چپ، طيف دانشجويي فعال عجمي، علي: عجمي علي براي وثيقه قرار توديع از خودداري •
 .نمايند مي خودداري وي براي وثيقه قرار توديع از مسئوالن و برد مي سر به بازداشت در بالتكليف صورت

 مي زيدآبادي اسدي حسن بازداشت از روز 50 از بيش حالي در: اوين زندان 240 بند در اسدي حسن حبس تداوم •
 .برد مي سر به بازداشت در هواخوري فرصت داشتن اختيار در بدون و مالي مجرمين كنار در وي كه گذرد

 يك مدت به كردستاني بهزاد بازداشت قرار تمديد با همزمان: شد تمديد ديگر ماه يك كردستاني بهزاد بازداشت قرار •
 در نزند حرف وي كه هنگامي تا" نمودند اعالم كرد شاعر اين خانواده به سنندج اطالعات اداره ماموران ديگر، ماه

 ".ماند خواهد انفرادي سلول
و تن از فعالين مدني دكتر لطيف حسني و آيت مهر علي بيگلو د: بيگلو علي مهر آيت و حسني دكتر بازداشت تمديد •

آذربايجان با تمديد قرار بازداشت به مدت يك ماه ديگر در سلول انفرادي بازداشت گاه اداره اطالعات تبريز نگهداري 
 .خواهند شد

مقامات قضائي استان مازندران پس از گذشت : مازندراني نويس وبالگ آموز دانش محبي نويد بازداشت قرار تمديد •
 .نويد محبي دانش آموز و وبالگ نويس مازندراني، قرار بازداشت وي را تمديد كردندروز از بازداشت  35

تيمور رضاييان عليرغم تبرئه از تمامي اتهامات و : شدند سياسي زنداني يك آزادي مانع اطالعات وزارت بازجويان •
 .برد هفته است كه در بازداشت بسر مي 2صدور راي آزادي او توسط دادگاه تجديد نظر بيش از 

 محمود بازداشت از ماه يك به نزديك گذشت با: اوين زندان 209 بند در معلمان و كارگري فعاالن بازداشت ادامه •
 باشند داشته ديداري آنها با نتوانستند آنها ي خانواده هنوز ايران، معلمان صنفي كانون عضو دو اسدي، مختار و باقري

 .ستني دست در اطالعي هيچ نيز آنها اتهام از و
 اسفند 17 روز در كه مسيحي شهروندان از تن سه: مشهد آباد وكيل زندان در مسيحي شهروند سه نگهداري تدوام •

 8 آزادي رغم علي و شدند بازداشت بودند شهر اين عازم بجنورد شهر در مذهبي مراسم يك در شركت قصد به ماه
 .برند مي بسر بازداشت در همچنان آنها از تن سه هموطنان اين از تن

 وكيل دادرسي اعاده درخواست رد از پس: نيست مشخص اعدام به محكوم سياسي زنداني شش هاي پرونده تكليف •
 كيهان روزنامه احكام، اجراي شعبه به سياسي زنداني اين پرونده ارجاع و كشور عالي ديوان سوي از كاظمي جعفر
 پرونده تكليف اند گفته سياسي زندانيان اين وكالي و ها خانواده اما هستند اعدام انتظار در زنداني 6 كه داد خبر
 .نيست مشخص ايشان هاي

 نظام بازداشت از چهارماه گذشت با: انتخابات از پس وقايع شدگان بازداشت از پور، حسن نظام بالتكليفي چهارماه •
 رسيدگي گونه هيچ و دبر مي سر به 350 بند در همچنان وي انتخابات، از پس وقايع شدگان بازداشت از پور، حسن

 .است نگرفته صورت اش پرونده درمورد
 و نگار ،روزنامه نظرآهاري شيوا دادگاه برگزاري عدم و بالتكليفي:  كنيد روشن را شيوا تكليف: نظرآهاري شيوا مادر •

 . است كرده نگران شدت به را اش خانوداه حبس سال يك به نزديك از پس بشر حقوق فعال
 شهر رجايي زندان در محبوس زنداني بوكاني، شريفي رضا: كرد سياسي زندانيان از بوكاني، فيشري رضا بالتكليفي •

 .برد مي سر به بالتكليفي شرايط در كرج،
 در تيرماه هفدهم كه مسيحي شهروندان از تن سه: مشهد در شده بازداشت مسيحي شهرونان از تن سه بالتكليفي •

 .برند مي سر به تكليفبال شرايط در كماكان شدند بازداشت مشهد



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 148

 

) فرح(الميرا سياسي زنداني: برد مي بسر بالتكليفي و سخت شرايط در همچنان عاشورا روز شده دستگير زنان از يكي •
 بسر بالتكليفي در و سخت شرايطي در همچنان اوين زندان زنان بند در است عاشورا شدگان دستگير از كه واضحام

 .برد مي
 را خود فرزندان انقالب كه اند گفته بسيار: گذشت رفسنجاني هاشمي ويژه ،منشي جبير رضا محمد حبس از ماه 11 •

 انقالب موثر اما گمنام فرزندان از "رجبي محمدرضا" وضعيت از است گزارشي آيد مي پي در آنچه. خورد مي
 .برد مي سر به اوين زندان در انتخابات از پس حوادث دنبال به است ماه 11 كه اسالمي

 كار كودكان حقوق فعال حيرتيان، افشين:  بهايي شهروند و كار كودكان حقوق فعال حيرتيان، افشين بازداشت تداوم •
 .برد مي سر به بازداشت در خردادماه 13 از تهران، ساكن بهايي شهروند و

اشت يك شهروند مسيحي باگذشت بيش از يك ماه از بازد: يك ماه بالتكليفي يك شهروند مسيحي در زندان اوين •
 .همچنان بدون دسترسي به وكيل و تفهيم اتهام در زندان اوين نگهداري مي شود

مسئول سابق واحد زنان در مجموعه فعاالن  محبوبه كرمي،: عدم تفهيم اتهام محبوبه كرمي پس از گذشت يك ماه •
 .تفهيم اتهام نشده استيك ماه از بازداشت،   حقوق بشر با گذشت نزديك به

علي اكبر سروش، استاد دانشگاه و عضو حزب مشاركت مازندان كه در اسفند ماه : ك استاد دانشگاهتداوم بازداشت ي •
 .گذشته دستگير شد،همچنان در بازداشت به سر مي برد

يكي از بازداشت حوادث پس از  وضعيت علي بيكس،:  روز بازداشت در زندان اوين 280بالتكليفي علي بيكس ؛  •
 .همچنان بالتكليف استخرداد سال گذشته بازداشت شد،  24 انتخابات كه در تاريخ 

هفت نفر از رهبران جامعه : هفت نفر از رهبران جامعه بهاييانِ ايران از شركت در جلسه دادگاه خودداري كردند •
بهاييانِ ايران كه نزديك به دو سال قبل زنداني شدند اين هفته براي برگزاري سومين جلسه محاكمه به دادگاه 

 .اما از شركت در جلسه دادگاه خودداري كردندرفتند 

درسا سبحاني، عضو كمپين يك ميليون امضا در ساري همچنان در زندان : بال تكليفي درسا سبحاني در زندان اوين  •
 .اوين بال تكليف است

خانواده  روز از بازداشت يوسفي، تالش 110با گذشت بيش از : روز بازداشت در زندان 110بالتكليفي محمد يوسفي؛  •
 .برد زندان اوين به سر مي 350نتيجه بوده و او همچنان در بند  و نزديكان او جهت تبديل قرار بازداشت بي

حصار عضو شوراي مركزي حزب اعتماد  صادق جوادي محمد: جوادي حصار بدون تفهميم اتهام در زندان اطالعات •
قريب به نود روز است كه  "توس"نامه توقيف شده چنين مدير مسوول روز  ملي، مسوول اين حزب در خراسان و هم

رغم اين زمان طوالني هنوز امكان داشتن وكيل  گير شده است و علي توسط اداره اطالعات خراسان رضوي دست
 .ندارد

روز كه از زمان بازداشت يك زوج  45با گذشت بيش از : اصفهان در مسيحي زوج تكليفي بال و بازداشت تداوم •
 .وهاي امنيتي در اصفهان مي گذرد ايشان همچنان در وضعيتي بالتكليف در زندان بسر مي برندمسيحي توسط نير

روز از بازداشت كوهيار  100گذشت بيش از  با وجود : تداوم فشاربازجوها بر كوهيار گودرزي پس از صد روز بازداشت •
 .يان پرونده قرار داردفشار توسط بازجو گودرزي، عضو كميته گزارشگران حقوق بشر، وي همچنان تحت 

معتقد به آيين بهاييت كه در  با گذشت سه ماه از دستگيري پيام ولي،: ماه بازداشت 3بالتكليفي يك بهايي پس از  •
 .گوهردشت به سر مي برد،هنوز وي بالتكليف است بند سپاه در زندان 
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ي جبهه متحد كرد با وجود گذشت مختار زارعي از اعضاي شوراي مركز: ادامه بازداشت غير قانوني مختار زارعي •
 .بيست روز از اتمام بازجوييها، هنوز در زندان مركزي سنندج در وضعيت بالتكليفي به سر مي برد

بهمن  17 فاطمه خرم لو، يك معترض به نتيجه انتخابات كه از : اتهام جاسوسي براي يك مادر سرپرست خانواده •
در زندان اوين بازداشت به سر مي برد، همچنان  يوهاي خارجي در سال گذشته به اتهام جاسوسي و مصاحبه با راد

 .بالتكليف است
شاهين فضلي، فعال  با گذشت دو ماه از بازداشت  :تداوم بازداشت و بالتكليفي شاهين فضلي فعال دانشجويي •

 . برد چنان در وضعيت بالتكليفي در زندان به سر ميدانشجويي وي هم 

ر پي تدوام بازداشت تهمينه مومني، فعال حقوق بشر، بي خبري از د: ني، فعال حقوق بشرتداوم بازداشت تهمينه موم •
 .سرنوشت وي موجب نگراني خانواده شده است

است  ماه 3بيش از  )عاشورا(دي ماه  6سه تن از بازداشت شدگان روز : بالتكليفي سه بازداشت شده حوادث عاشورا •
 .ان اوين نگهداري مي شوندزند 7به صورت بالتكليف در اندرزگاه  كه

دادگاه ميالد اسدي عضو دربند شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، كه قرار بود : دادگاه ميالد اسدي برگزار نشد  •
 .امروز برگزار شود، براي بار دوم به تعويق افتاد

 يك مدت به كردستاني بهزاد موقت بازداشت قرار حكم: كردستاني بهزاد براي موقت بازداشت قرار ماه يك قرار صدور •
 .شد صادر ماه

 عبدالرضا ي خانواده گذشته، ي هفته ي شنبه پنج: 209 بند چندنفره سلول در تاجيك عبدالرضا نگهداري تداوم •
 روحي حال و جسمي وضع تاجيك بستگان شدند؛ اوين زندان در وي با كابيني مالقات به موفق نگار، روزنامه تاجيك،

 .كنند مي توصيف قبل مالقات از بهتر را او

 فارس، استان 88 ستاد رئيس عباسيان، محمدصابر موقت بازداشت قرار: عباسيان صابر محمد بازداشت قرار تمديد •
 .شد تمديد متوالي ماه هفتمين براي

 تاجيك عبدالرضا "حرمت هتك" از ماه يك از بيش گذشت با: زندان در تاجيك عبدالرضا وضعيت بالتكليفي •
 .زنند مي باز  سر زنداني اين وضعيت به رسيدگي از چنان هم زندان مسووالن

 زندان نسوان بند سياسي زندانيان از تعدادي: اوين زندان در محاربه به متهم زن زندانيان از تعدادي مطلق بالتكليفي •
 ماه ندارد عملكردشان به ربطي هيچ كه سنگيني هاي اتهام با بالتكليف كامال شرايط در اند محاربه به متهم كه اوين

 .هستند زنداني كه هاست
 كشته چهلم مراسم در كه تهراني شهروند دوست، زاغه كبري: شد اتهام تفهيم ماه 11 از پس دوست زاغه كبري •

 ماه يازده از پس سرانجام بود، شده بازداشت همسرش، همراه به زهرا، بهشت در انتخابات از پس وقايع شدگان
 .شد اتهام تفهيم بالتكليفي

 امير بنازاده محمد: بازداشت ماه شش گذشت از پس تهران در شده شناخته بازاريان از يكي بالتكليف يتوضع •
 صورت به و جسمي و روحي هاي شكنجه تحت كه است ماه 6 از بيش تهران، در شده شناخته بازاريان از خيزي،

 .شود مي نگهداري اوين زندان 209 بند در بالتكليف
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 جاري سال ماه بهشت اردي اول هفته: اوين زندان در محبوس مسيحي شهروندان از گلچين، علي مبهم وضعيت •
 ضمن ورامين، شهرستان ساكن گلچين، علي بنام مسيحي شهروندان از يكي منزل به مراجعه با امنيتي ماموران
 .كردند طضب را وي شخصي وسايل از بسياري و نموده ايشان خانه تفتيش و بازرسي به اقدام نامبرده بازداشت

 هم تهران دانشگاه سياسي علوم دانشجوي عبداللهي جهانگير: 350 بند زنداني عبداللهي جهانگير بازداشت تداوم •
 وضعيتش چنان هم عمومي، بند به انتقال و ها بازجويي پايان وجود با و برد مي سر به اوين زندان در بالتكليف چنان

 .است نامعلوم
آرش سقر، روزنامه نگار و عضو ستاد انتخاباتي  :از هفت ماه بازداشت موقت بالتكليفي يك روزنامه نگار پس •

 .ماه در بالتكليفي به سر مي برد 7ميرحسين موسوي، علي رغم گذشت 
 مشاوران از حصار،  جوادي محمدصادق: مشهد زندان در بازداشت ماه پنج از پس حصار، جوادي صادق بالتكليفي •

 .برد مي سر به بازداشت در كه است ماه پنج به نزديك گذشته، جمهوري رياست انتخابات در كروبي مهدي
 ممتاز دانشجويان از زادگان، يوسف عبداهللا موقت بازداشت قرار: زادگان يوسف عبداهللا موقت بازداشت قرار تمديد •

 به جدداًم تهران و مشهد در اطالعات وزارت هاي گاه بازداشت انفرادي هاي سلول در حبس روز 84 از پس كشور،
 .شد تمديد نامعلوم داليل

 وعضو فارس استان 88 ستاد رئيس عباسيان، محمدصابر بازداشت قرار: عباسيان صابر محمد بازداشت قرار تمديد •
 .شد تمديد شيراز حوزه مشاركت جبهه جوانان شاخه

لين آذربايجاني تشديد طي روزهاي اخير روند بازداشت فعا: گزارشي از آخرين وضعيت سه فعال آذربايجاني در بند •
تن از فعالين آذربايجاني محبوس، در انفرادي به سر مي برند و تاكنون بازپرسي  15شده به طوري كه هم اكنون 

 .هم چنين وزارت اطالعات خانواده ها را نسبت به پيگيري وضعيت عزيزانشان تهديد نموده است. نشده اند
 قرار اوين دادسراي 5 شعبه ،بازپرس اسدي بازپرس: گرا ملي هنگيفر فعالين از تن 3 موقت بازداشت قرار تمديد •

 گذشته بهمن اوسط از كه را گرا ملي مدني فعال سه بابايي نادر دكتر و نور صادقي محسن كوهكن، مهدي بازداشت
 .كرد تمديد ديگر ماه 2 براي را، اند شده بازداشت عاشورا روز خياباني اعتراضات فعالين بازداشت با رابطه در

 مقام سوي از اعالمي عفو: كرد تاكيد تهران دادستان: اند نشده محاكمه هنوز آمريكايي كوهنورد سه: تهران دادستان •
 .نيستند آنان جز امريكايي كوهنوردان و هاست دادگاه قطعي محكومان مشمول رهبري معظم

 نوراني حسين آزادي با اطالعات وزارت بازجوهاي:شوند مي نژاد نوراني حسين آزادي مانع اطالعات وزارت بازجوهاي •
 . كنند مي مخالفت همچنان گذارنده را حبسش از نيمي كه سياسي فعال نژاد،

 علوم دانشجوي كاكايي عباس آزادي از امنيتي ماموران: نامه توبه ننوشتن دليل به كاكايي عباس آزادي از ممانعت •
 .آورند مي عمل به ممانعت هنام توبه نوشتن عدم دليل به تهران دانشگاه ارتباطات

 روز صبح بود قرار كه بشر حقوق فعال و نگار روزنامه نظرآهاري، شيوا دادگاه: افتاد تعويق به آهاري نظر شيوا دادگاه •
 .افتاد تعويق به شود، برگزار انقالب دادگاه 26 ي شعبه در ماه خرداد دوم

  استان 88ار بازداشت موقت صابر عباسيان، رييس ستاد قر: تمديد قرار بازداشت صابر عباسيان براي دو ماه ديگر •
 .فارس به مدت دو ماه ديگر تمديد شد
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 عبده احسان بازداشت از ماه پنج از بيش گذشت وجود با: دربند دانشجوي تبريزي عبده احسان بالتكليفي تداوم •
 بعد زندانيان كه است حالي در اين.  برد مي سر به اطالعات وزارت 209 امنيتي بند در بالتكليف همچنان او تبريزي

 .يابند رهايي بند اين امنيتي فوق شرايط از شوندو منتقل عمومي بند به بايد شان بازجويي مراحل از
 حبس ماه 11 از پس كرمي، حمزه هاي اي پرونده هم از يكي آقاياري، اميرعلي: زندان در آقاياري اميرعلي بالتكليفي •

 .شود مي نگهداري كرج حصار زلق زندان در بالتكليف چنان هم
 از پس حوادث زندانيان از ويكي اجتماعي فعال بيكس، علي: درمان به وي فوري نياز و بيكس علي بالتكليفي تداوم •

 .برد مي سر به اوين زندان در بالتكليف چنان هم پزشكي درمان به نياز وجود با جمهوري رياست انتخابات
 و ايران جنگ جانبازان از گل عرب بهزاد: اوين زندان در عراق، و ايران جنگ زانجانبا از گل عرب بهزاد بالتكليفي •

 بدنش در را جنگ هاي تركش هنوز كه حالي در تهران شرق در موسوي ميرحسين ستاد فعالين از و است عراق
 مزاياي و حقوق از هيچيك از تاكنون و برد مي سر به اي ويژه مراقبت هيچ بدون اوين زندان در كند مي حمل

 .است نكرده استفاده جانبازي
 آزاد دانشگاه اسالمي انجمن اسبق دبير خدايي مهدي: بشر حقوق و دانشجويي فعال خدايي مهدي بازداشت ادامه •

 .داد ارائه كيامنش رياست به اوين بازپرسي 3 شعبه به را خود آخر دفاع بشر حقوق فعال و ري شهر
 بازداشت ماه 7 گذشت از پس اميرخيزي بنازاده محمد: بازداشت ماه هفت گذشت از پس بنازاده، محمد بالتكليفي •

 .برد مي سر به بالتكليفي در كماكان اوين، زندان 209 بند در موقت
 آهاري، نظر شيوا دادگاه برگزاري عدم و بالتكليفي: حبس سال يك به نزديك از پس آهاري نظر شيوا بالتكليفي •

 .دارد ادمه چنان مه بشر حقوق فعال و نگار روزنامه
 سال خردادماه 22 از كه ايران آموختگان دانش سازمان عضو سيما سلمان: اوين 350 بند در سيما سلمان بالتكليفي •

 مي نگهداري اوين 350 بند در بالتكليفي وضع در است، شده بازداشت گذشته يكسال طي بار دومين براي جاري
 .شود

 از كه نگار، روزنامه رشيدي ابراهيم مهندس:  موقت بازداشت ماه يك از پس ار،نگ روزنامه رشيدي، ابراهيم بالتكليفي •
 در بالتكليفي شرايط در ماه يك گذشت از پس بود شده بازداشت اردبيل اطالعات اداره ماموران توسط ماه خرداد 24

 .برد مي سر به شهر مشگين زندان
 بازداشت از روز 120 به نزديك گذشت از پس: نشد ربرگزا كرمي محبوبه دادگاه جلسه قاضي، حضور عدم علت به •

به تعويق  قاضي حضور عدمضا، جلسه رسيدگي به اتهامات وي به علت ام ميليون يك كمپين فعال كرمي، محبوبه
 .افتاد

 به نشستن در وي ناتواني علت به باقي عمادالدين اتهامات به رسيدگي جلسه: شد موكول مرداد 26 به باقي دادگاه •
 .است شده موكول دادمر 26

 .شد موكول مردادماه 18 تاريخ به شود، برگزار تيرماه هفتم بود قرار كه وي دادگاه ضاء، •
 كه دانشجويي فعالين از عبدي محسن:  اوين زندان در همدان بوعلي دانشجوي عبدي محسن ماهه هفت بالتكليفي •

 .باشد مي تجديدنظر دادگاه حكم انتظار در همچنان برد مي سر به اوين زندان در كه است روز دويست از بيش
دادگاه رسيدگي به اتهامات حجت كالشي، فعال سياسي : كالشي حجت اتهامات به رسيدگي دادگاه برگزاري عدم •

 .پان ايرانيست، به دليل عدم حضور قاضي تشكيل نشد
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ه بهار همچنان در بازداشتگاه علي صابري دانشجوي دانشگا: مشهد بهار دانشگاه دانشجوي صابري علي بازداشت تداوم •
 .اطالعات مشهد و در سلول انفرادي نگه داري ميشود

بار با دست و  3خليل يارعلي، نوكيش مسيحي تاكنون : اهواز زندان در مسيحي نوكيشان از ديگر يكي بازداشت تداوم •
بدون برگزاري جلسه و يا نتيجه پاهاي زنجير شده از زندان به مجتمع دادگاه انقالب شهر اهواز آورده شده كه هر بار 

 .گرداندند ها انتظار دوباره ايشان را به زندان بر مي ايي پس از ساعت
اسفند ماه علي رغم اعالم قبلي، دادگاه رضا  15صبح امروز، يكشنبه : افتاد تعويق به ديگر بار شهابي رضا دادگاه •

 .سراني تهران، برگزار نشدشهابي از اعضاي هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبو
محمدعلي دادخواه وكيل دكتر ابراهيم يزدي به سايت : نشد برگزار يزدي ابراهيم دادگاه پياپي بار سومين براي •

رييس دادگاه ابراز كرد كه به علت نقض تحقيقات دادگاه پرونده را به دادسرا ": كمپين بين المللي حقوق بشر گفت
 ".يقات جديدي از طريق دادسرا به طور مستقيم از ابراهيم يزدي انجام بگيردارسال كرده است تا يك سري تحق

ي دانشگاه شهيد  ساله 19هاني محمدزاده، دانشجوي : سياسي زنداني جوانترين محمدزاده، هاني بازداشت تداوم •
 .برد سر مي زندان اوين به  350بازداشت شده و اكنون در بند  88بهشتي، از بهمن ماه 

رضا ايزدي، استاد دانشگاه غيرانتفاعي غزالي و بين المللي : قزوين در دانشگاهي اساتيد از ايزدي، رضا داشتباز تداوم •
 .برد بهمن ماه سال جاري توسط نيروهاي امنيتي ربوده شده است، كماكان در بازداشت به سر مي 25قزوين كه از 

علي رغم آزادي دو تن از فعالين : مشهد دانشجويي لينفعا از تن دو آزادي عليرغم نژاد نجار فرزانه بازداشت تداوم •
دانشجويي دانشگاه آزاد مشهد، فرزانه نجارنژاد، ديگر فعال دانشجويي اين دانشگاه، پس از گذشت بيست روز از زمان 

 .بازداشت كماكان در بازداشتگاه ادارهي اطالعات شهر مشهد، زنداني ست

با گذشت بيش از يك ماه از : تهران دانشگاه دانشجويي مجيدزاده،فعاالن اهيو و زاده ايلخاني محمد بازداشت تداوم •
زاده و هيوا مجيدزاده، دو تن از فعاالن دانشجويي دانشگاه تهران، از سوي سازمان قضايي  بازداشت محمد ايلخاني

فعاالن دانشجويي نيروهاي مسلح در ادامه رسيدگي به پرونده حمله به كوي دانشگاه تهران، همچنان از وضعيت اين 
 .خبري در دست نيست

ابوالفضل طبرزدي با گذشت بيش از يك ماه بازداشت همچنان : اهواز كارون زندان در طبرزدي ابوالفضل بالتكليفي •
 .بصورت بالتكليف و در بند عمومي زندان كارون اهواز نگهداري مي شود

هشت ماه از بازداشت هانيه فرشي از : اطالعات توزار 209 بند در تبريزي شهروند فرشي، هانيه بالتكليفي تدوام •
 . وزارت اطالعات نگهداري مي شود 209شهروندان تبريزي مي گذرد، اما او همچنان بالتكليف در بند 

مسئولين قضايي به دليل عدم توان در پرداخت وثيقه ابراهيم : مسيحي شهروند فيروزي، ابراهيم بازداشت تدوام •
 .از آزادي وي ممانعت به عمل آوردنداش  فيروزي توسط خانواده

تداوم بالتكليفي و نگهداري رضا شهابي، عضو : زندان در وي بالتكليفي تداوم به نسبت شهابي رضا ◌ٴ خانواده نگراني •
زندان اوين موجب نگراني خانواده اين فعال  209هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه در بند 

 .كارگري شده است

پيمان روشن ضمير، وبالگ نويس و سر دبير : تير هفت تارنماي سردبير ضمير، روشن پيمان بالتكليفي و ازداشتب •
 .تارنماي هفت تير با گذشت بيش از يك ماه از بازداشت به صورت بالتكليف در زندان كارون اهواز بسر مي برد
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ضمير وبالگ نويس بازداشت شده، طي پيمان روشن : ضمير روشن پيمان نامساعد جسمي شرايط و بالتكليفي •
 .اي از بيماري، وضعيت بسيار بد زندان و طوالني شدن غيرقانوني بازداشتش خبر داد نامه

 اعدام به محكوم كرد زنداني جالليان زينب وضعيت دريافتي اخبار بر بنا: زندان در جالليان زينب بالتكليف وضعيت •
 .ميباشد تكليف تعيين عدم وضعيت در

 ،فعال نگار روزنامه تاجيك، عبدالرضا: اطالعات وزارت 209 بند در زنداني نگار روزنامه تاجيك عبدالرضا يفيبالتكل •
 . است شده بازداشت بار سه گذشته نيم و يكسال طول در بشر حقوق مدافعان كانون عضو و مذهبي- ملي

 فعاالن از و جوان نويس وبالگ محبي، يدنو ي پرونده به رسيدگي كه حالي در: آمل زندان در محبي نويد بالتكليفي •
 آمل زندان جوانان بند به وي است، شده انجام آمل شهر انقالب دادگاه در ماه آبان 23 روز امضا، ميليون يك كمپين

 .شود مي نگهداري قتل به متهم يك همراه به سلولي در و شده منتقل است جرائم تفكيك و بندي طبقه فاقد كه
 قاضي ،1389 آذرماه 14 امروز: برد مي بسر انفرادي در هنوز او كه درحالي شد، تمديد ستوده ننسري بازداشت قرار •

 .است شده تمديد ستوده نسرين بازداشت قرار كه كرد اعالم ستوده نسرين خانواده به پرونده

 از آنان از تن دو كه مسيحي شدگان بازداشت از تن چهار: همدان زندان در مسيحي شهروند چهار بالتكليفي •
 ماه سه گذشت از پس همچنان هستند، زبان فارسي مسيحي نوكيشان از ديگر دوتن و ايران ارمني مسيحيان
 .برند مي بسر زندان در اتهام تفهيم بدون و بالتكليف

 بعد كه تهران هنر دانشگاه دانشجويان از تعدادي بازداشت از روز ده از بيش گذشت با: صادقي مجيد بازداشت ادامه •
 جز به كه است آن از حاكي دانشجويي منابع گزارش بودند، شده دستگير امسال دانشجوي روز مراسم در شركت از

 .برد مي سر به اوين زندان در همچنان دانشجويي فعال اين و شدند آزاد آنان همگي صادقي، مجيد

 در همچنان مشاركت، حزب جوانان شاخه عضو نورمحمدي، سعيد: 350 بند در نورمحمدي سعيد وضعيت آخرين •
 .برد مي سر به 350 بند در و اوين زندان

 محبوس زندانيان از يكي بوكاني شريفي رضا: شهر رجايي زندان در محبوس زنداني بوكاني، شريفي رضا بالتكليفي •
 .ميبرد سر به بالتكليفي در همچنان كرج شهر رجايي زندان در

 حقوق فعال و زنداني كارگر ، زاده ابراهيم بهنام دادگاه برگزاري: دانيزن ،كارگر زاده ابراهيم بهنام بالتكليفي تداوم •
 . برد مي سر به اوين زندان 350 بند در بالتكليف همچنان وي.  افتاد تعويق به ديگر بار كارگري

 ماه 9 از پس بابايي ابراهيم و كوهكن مهدي نور، صادقي محسن: ماه 9 گذشت از پس سياسي زنداني سه بالتكليفي •
 .برند مي سر به بالتكليفي در چنان هم بازداشت

 شريفي رضا بازداشت از ماه شش از بيش گذشت رغم علي: كرد سياسي زنداني بوكاني شريفي رضا بالتكليفي تدوام •
 بالتكليفي در را وي و نموده منتقل نامعلومي شعبه به را زنداني اين پرونده انقالب دادگاه كرد، سياسي زنداني بوكاني

 .است داده قرار قمطل

 براي شالق ضربه 74 و سال 9 راي اعالم از پس: خورد برگشت بدوي دادگاه به مجددا طبرزدي اهللا حشمت پرونده •
 كه شد ارجاع تهران استان تجديدنظر 54 شعبه دادگاه به ايشان پرونده بند، در سياسي فعال طبرزدي، اله حشمت

 .است خورده برگشت يبدو دادگاه به مجددا اداري مشكالت دليل به

 با طبرزدي اهللا حشمت زاده برادر طبرزدي، ابوالفضل: انفرادي در طبرزدي ابوالفضل بالالتكليفي هفته دو از بيش •
  شود مي نگهداري انفرادي سلول در و بالتكليفي در همچنان روز 16 گذشت
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 ساكن بهايي شهروند قنبري، اميد كه درحالي: وي خانواده بر فشار و بهايي شهروند قنبري، اميد بازداشت تداوم •
 او خواهر بازداشت قصد» وي، پدري منزل به مراجعه با امنيتي نهادهاي برد، مي سر به بازداشت در همچنان ساري

  «اند داشته را

 دو از پس و پيش روز 12 كه خسرواني نازنين مادر افشاريان، اعظم: دربند نگار روزنامه خسرواني، نازنين بالتكليفي •
 از خبري هيچ مالقات اين از بعد كه گويد مي "روز" به بود شده نگار روزنامه اين با مالقات به موفق بازداشت اهم

  ندارد دخترش وضعيت

 و اطالعاتي نيروهاي توسط مشهد در مسيحي زوج يك: مشهد در مسيحي زوج يك بالالتكليفي و بازداشت تداوم •
  برند مي بسر بازداشت در همچنان روز 18 از بيش گذشت رغم علي و شدند بازداشت امنيتي

 از يكي ،پدر رمضاني مهدي بازداشت از نيم و ماه يك از بيش: است بازداشت در همچنان رمضاني رامين شهيد پدر •
  است نشده آزاد زندان از هنوز او اما گذرد مي سبز جنبش شهداي

 اسالمي انجمن اعضاي از اميري حميد و درخشي نيما: اراك دانشگاه اسالالمي انجمن اعضاي بازداشت ي ادامه •
 مي بسر امنيتي نيروهاي بازداشت در ماه دي 13 دوشنبه روز از ديگر دانشجوي 6 همراه به اراك دانشگاه دانشجويان

  برند

 گردي روز پانزده مدت به كرد اديب و شاعر كردستاني بهزاد بازداشت قرار: كردستاني بهزاد موقت بازداشت قرار تمديد •
 .گرديد تمديد

 تحكيم دفتر شده بازداشت عضو 4 امروز صبح: اوين زندان به وحدت تحكيم دفتر شده بازداشت عضو چهار انتقال •
 .اند شده منتقل اوين زندان به وحدت

 آزادي از ممانعت قرار، تمديد

 و كارگري فعالين از شهابي، رضا موقت بازداشت قرار: شد تمديد ديگر دوماه مدت به شهابي رضا بازداشت قرار •
 .شد تمديد ديگر ماه دو مدت به حومه و تهران اتوبوسراني شركت مالي مسئول

 ماه يك مدت به آذربايجاني شده بازداشت فعاالن از تن سه بازداشت قرار: شد تمديد آذربايجاني فعاالن بازداشت قرار •
 .شد تمديد ديگر

 اجتماعي فعال و بهايي شهروند چهار بازداشت قرار: اصفهان هرويالش در بهايي شهروند چهار بازداشت قرار تمديد •
 .شد تمديد روز 10 مدت به اصفهان ويالشهر در شده بازداشت

 از ماه هشت به قريب گذشت با: دادستان مكرر هاي قول رغم علي محمدي بيگ به مشروط آزادي اعطاي عدم •
 اين خانواده به دادستاني مكرر هاي قول و باطباييط عالمه دانشگاه مترجمي دانشجوي محمدي بيگ ميثم بازداشت

 مي سر به اوين زندان 350 بند در چنان هم دانشجو اين وي، به مشروط آزادي اعطاي بر مبني زنداني دانشجوي
 .برد

با وجود موافقت بازپرسي دادسراي انقالب مستقر در : با وجود تامين وثيقه؛ مخالفت دادستان تهران با آزادي باقي •
روز بازداشت، دادستان تهران ،عباس جعفري  80دان اوين با آزادي عمادالدين باقي و توديع وثيقه وي پس از زن

 .دولت آبادي با آزادي باقي مخالفت كرد
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رضا خندان فعال حقوق كودكان ،نويسنده و عضو : بازجويان وزارت اطالعات از آزادي رضا خندان ممانعت مي كنند •
سندگان ايران ،عليرغم اينكه چند هفته از سپردن وثيقه او مي گذرد ولي بازجويان وزارت هيئت دبيران كانون نوي

 .اطالعات از آزادي او ممانعت مي كنند
با وجود تامين وثيقه براي عمادالدين باقي از هفته پاياني سال : تداوم بازداشت عمادالدين باقي عليرغم توديع وثيقه  •

 .زندان اوين در بازداشت موقت به سر مي برد 240، وي هنوز در سلول بسته بند 88
فعال ) مهابادي(رضا خندان :  ماه است كه عليرغم سپردن وثيقه همچنان در بازداشت بسر مي برد2رضا خندان  •

ماه است كه عليرغم قرار دادن وثيقه ولي  2نويسندگان ايران  و عضو هيئت دبيران كانون  كودك ، نويسنده
 .عات از آزادي او ممانعت مي كنند و همچنان در بازداشت بسر مي بردبازجويان وزارت اطال

قرار بازداشت كاوه قاسمي كرمانشاهي فعال دانشجويي و حقوق : تمديد مجدد قرار بازداشت كاوه قاسمي كرمانشاهي  •
 .بشري در بند به مدت يك ماه ديگر از سوي بازپرس پرونده تمديد شد

قرار بازداشت عباس كاكايي، فعال مدني اهل قروه و دانشجوي فارغ :  د شدقرار بازداشت عباس كاكايي تمدي •
 .التحصيل علوم ارتباطات دانشگاه تهران از سوي بازپرس پرونده به مدت شش ماه تمديد شد

درباره احتمال  پروين مخترع ، مادر كوهيارگودرزي، فعال حقوق بشر: احتمال آزاديم خيلي كم است :كوهيارگودرزي •
اش گفته است حتي پس از برگزاري دادگاهش نيز آزاد  كوهيار در تماس تلفني: فرزندش با قرار وثيقه گفتآزادي 

صدور  همچنين وكيل گودرزي گفته است پرونده موكلش براي نخواهد شد و احتمال آزاديش بسيار كم است،
 .كيفرخواست به دادگاه ارائه شده است

پس از گذشت بيش از چهار ماه از  :دايي اصل پس از چهارماه بازداشت موقتمخالفت با تبديل قرار بازداشت ميالد ف •
 .بازداشت ميالد فدايي اصل، با تبديل قرار وي موافقت نشد

با وجود اينكه حكم محمد نوري زاد نويسنده و :  مخالفت با صدور قرار وثيقه و آزادي موقت محمد نوري زاد •
 .او مخالف به عمل آمده استكارگردان ، صادر شده اما با آزادي موقت 

 هنرهاي انجمن مسئول و هنري فعال هوشمند، مختار بازداشت قرار: هوشمند مختار بازداشت موقت قرار تمديد •
 ديگر روز 10 مدت به سنندج، اطالعات اداره بازداشتگاه در ماه يك به نزديك كردن سپري از پس مريوان، تجسمي

 .شد تمديد
 ماه هفت از پس قزوين دانشگاه كامپيوتر دانشجوي ايرانشاهي، عليرضا: شاهي ايران رضا علي آزادي از جلوگيري •

 .است نكرده پبدا را مشروط آزادي با مرخصي از استفاده حق بازداشت
 انجمن مسئول و هنري فعال هوشمند، مختار بازداشت قرار: ديگر ماه يك براي هوشمند مختار بازداشت قرار تمديد •

 ديگر ماه يك مدت به سنندج، اطالعات بازداشتگاه در ماه يك از بيش كردن سپري از پس ان،مريو تجسمي هنرهاي
 .شد تمديد

 خانواده با مالقات و وكيل به دسترسي حق از چنان هم آذربايجاني فعاالن: آذربايجان مدني فعاالن بازداشت تداوم •
 .شود مي ممانعت نيز ها خانواده پيگيري از و محروم خود هاي

 .شد لغو دانشجويي، فعالين از گلرو مهديه ي وثيقه قرار:  دربند دانشجويي فعال گلرو مهديه وثيقه قرار لغو •
 بشر، حقوق فعال گودرزي كوهيار بازداشت از روز 200 از بيش گذشت با: گودرزي كوهيار آزادي از جلوگيري •

 .كنند مي خودداري اش  هپروند به رسيدگي از و كرده مخالفت وي آزادي با همچنان قضائي مسئوالن
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 روز چهل كه پور جاليي محمدرضا بازداشت قرار: شد تمديد ديگر ماه يك براي پور جاليي محمدرضا بازداشت قرار •
 انفرادي سلول در مدت اين تمام گذراندن از بعد بود شده بازداشت مشهد دادستاني حكم با بار سومين براي پيش
 .شد تمديد مجددا امروز

 پيروان از جويان حق خيراهللا آزادي از امنيتي نيروهاي: حق اهل پيروان از يكي آزادي از امنيتي هاينيرو ممانعت •
 جلوگيري بود، شده منتقل كرمانشاه آباد ديزل زندان به و بازداشت جاري سال ماه آذر سوم روز در كه حق اهل

 .كردند
 دوران اتمام وجود با: كنند مي خودداري وي آزادي از اسدپور، زهرا محكوميت دوران اتمام وجود با زندان مسئولين •

زندان مسئولين وعدة خالف بر و كرج، دشت گوهر درزندان محبوس گرجي، اسدپور زهرا سياسي، زنداني محكوميت 
 مي اعالم المالقات ممنوع ناگهاني بطور بلكه نشده، آزاد تنها نه سياسي زنداني اين كنند، آزاد موعد سر را وي كه

 .شود

 تامين و تاجيك عبدالرضا آزادي براي وثيقه تعيين وجود با: وثيقه توديع رغم به تاجيك عبدالرضا آزادي با مخالفت •
 زمان تا بايد او و كرده تغيير دادگاه تصميم كه شده اعالم او خانواده به زنداني، نگار روزنامه اين خانواده سوي از آن

 .بماند زندان در اش محاكمه

 شعبه به نگار روزنامه تاجيك، عبدالرضا پرونده: وثيقه پذيرش با مخالفت و دادگاه به تاجيك عبدالرضا پرونده ارسال •
 .شد ارسال انقالب دادگاه 26

 و نگار روزنامه امويي، احمدي بهمن بازداشت از ماه17: نگار روزنامه امويي، احمدي بهمن موقت آزادي با مخالفت •
 به نوروز عيد در هم آن بار يك وي مدت اين در كه است حالي در اين. گذرد مي اقتصادي مسائل گر تحليل

 .شد فراخوانده اوين زندان به دوباره مدت اين شدن سپري از بعد اما.آمد مرخصي

 به كه اروميه مركزي زندان در محبوس سياسي زنداني پور مصطفي عثمان: سياسي زنداني يك آزادي از ممانعت •
 زندان در همچنان ايشان آزادي با قضايي دستگاه موافقت موجود با كند يم حبس تحمل است سال 19 مدت

 .شوند مي نگهداري

 از مسووالن خسرواني، نازنين براي كفالت قرار صدور وجود با: كفالت قيد به خسرواني نازنين آزادي از ممانعت •
 .كردند خودداري زنداني نگار روزنامه اين براي كفالت دريافت

 فعال پورعبداله، محمد آزادي با ديگر بار سال سه به نزديك گذشت از پس: عبداهللا پور محمد آزادي از ممانعت •
 .شد مخالفت چپ دانشجويي

 اعتراف اجباري

 با را اش چهره كه زن يك: كرد تكذيب را زندان در خوردن شالق است آشتياني محمدي سكينه ميكرد ادعا كه زني •
 پخش اسالمي جمهوري درسيماي كه اي مصاحبه در است آشتياني محمدي هسكين ميكرد ادعا و بود پوشانده چادر
 .است كرده تكذيب را زندان در خود شدن شكنجه و خوردن شالق شده،

سيامك قادري روزنامه نگار و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسالمي : ايرنا زنداني خبرنگار قادري سيامك بر فشار •
 .ه مسائل غير واقعي، تحت فشار قرار داردزندان اوين براي اعتراف ب 209دربند 
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 دانشجويي نشريه سابق مسئول مدير سليماني يونس: تبريز اطالعات اداره بازداشتگاه در آذربايجاني فعال دو شكنجه •
 اداره بازداشتگاه در بيگلو مهرعلي آيت و آذربايجاني دانشجويي فعال و همدان سيناي بوعلي دانشگاه "ايلديريم"

 .اند شده شكنجه ريزتب اطالعات

 سخنگوي مومني، عبداهللا: است گفته اعتراف گرفتن براي خود شكنجه از اي خامنه اهللا آيت به اي نامه در مومني •
 گفته اي خامنه اهللا آيت به خطاب اوين زندان از اي نامه در وحدت، تحكيم ادوار ايران، آموختگان دانش سازمان

 با رفتار نحوه درباره ياب حقيقت كميته تشكيل خواستار و شد گرفته جه،شكن زير او شده پخش اعترافات كه است
 .است شده آنها محاكمات و سياسي زندانيان

 حفاظت به اوين، زندان در حاضر سياسي زنداني صميمي، كيوان: اوين اطالعات حفاظت به صميمي كيوان احضار •
 .شد احضار زندان اطالعات

 زندانيان تلفني تماس قطع از روز پنجاه گذشت از پس: نامه توبه نوشتن براي 350 بند زندانيان از مسئوالن تقاضاي •
 وصل به اقدام نامه ندامت نوستن صورت در تنها كه اند گفته زندانيان از مسئوالن اوين، زندان 350 بند سياسي
 .نمايند مي بند اين هاي تلفن مجدد

 ساير موارد

زندان اوين مجبور به بيگاري شده  350زندانيان سياسي بند : اجباري شده اندوادار به كار  350زندانيان سياسي بند  •
نفر از زندانيان حوادث پس از  200در اين بند زندان اوين كه زندانيان سياسي نگهداري مي شوند، اكنون بيش از .اند

 .انتخابات به سر مي برند

 قاضي عذرالسادات خردادماه سوم امروز، مدادبا يك ساعت: بامداد يك ساعت در سياسي زنداني شش از بازجويي •
 عمومي بند از بهرامي مطهره و دباغ ابراهيم حاج  ريحانه شهيدي، هنگامه رهنما، فاطمه نبوي، عاطفه ميرسعيد،

 .شدند فراخوانده 209 به نسوان
 دو امروز صبح رجك شهر رجايي زندان در تجاوز و شكنجه فيلم انتشار پي در: شدند احضار زندان حفاظت به تن 20 •

 ميان اين در و منتقل زندان حفاظت به را زندانيان از تن 20 زندان اين حفاظت در حضور با اطالعات وزارت مامور
 .شد منتقل انفرادي سلول به قربانيان از يكي وند بيك محسن

 چند به شهر رجايي زندان سياسي زندانيان تلفن سهميه: يافت كاهش شهر رجايي در سياسي زندانيان تلفن سهميه •
 در ها ساعت بايد اي دقيقه يك تلفن يك براي زندانيان اين ديگر طرف از و است كرده پيدا كاهش روز در دقيقه
 .بياستند صف

 با انقالب دادگاه 28 شعبه قاضي موافقت عدم پي در: شد منتقل اوين زندان به دانشجويي، فعال عبدي، محسن •
 .شد منتقل اوين زندان به جاري هفته اوايل جوييدانش فعال اين عبدي، محسن مرخصي

 اعطاي در اينكه بيان با ها زندان سازمان رييس: است اعطا برعدم اوليه بناي امنيتي، زندانيان به مرخصي اعطاي در •
 در امنيتي زندانيان به مرخصي اعطاي  :گفت است، آنها به اعطا برعدم اوليه بناي امنيتي، زندانيان به مرخصي

 .است دادستان برعهده جرائم اين مجرمان به مرخصي اعطاي تصويب مرجع اما است، شده ديده نامه آيين

 گذشت از پس اوين، زندان در محبوس مسيحي شهروندان از گلچين، علي: اش خانواده با گلچين علي مالقات اولين •
 .شد خود ي خانواده با مالقات به موفق ماه دو به قريب
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 دانشجويان
 و نشر آمار، واحد توسط كشور سراسر در دانشجويان حقوق موردي نقض 4114 تعداد 1389 سال در

 . است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه آثار
 نيروهاي توسط دانشجويان از تن مورد 241 دستكم مذكور زماني محدوده در اساس همين بر

 كميته سوي از نيز نفر 588 و امنيتي ايه ارگان سوي از ايشان از تن 343 بازداشت، امنيتي
 زندان ماه 3563 به انقالب هاي دادگاه سوي از نيز ايشان از تن 106چنين هم. شدند احضار انظباطي

 . شدند محكوم نقدي جريمه ريال 40000000 پرداخت و
 ليقتع تحصيل از نيز نفر 418 و اخراج دانشجو 70 شده ثبت گزارشات اساس بر كه حاليست در اين

 8 مجوز و شده پلمب دانشگاه مسئوالن سوي از نيز دانشجويي تشكل دفتر 14 چنين هم. شدند
 . است شده لغو دانشجويي نشريه

 1036 دستكم و كرده ايجاد اخالل دانشجويي تجمع 20 در امنيتي نيروهاي ساير و حراست سويي از
 . دادند قرار شتم و ضرب مورد را تن
 گذاشته اجرا مرحله به طرح اين مورد 14 در حداقل نيز، جنسيتي كيكتف هاي سياست راستاي در

 . است شده
 : بخوانيد را 1389 سال در دانشجويان حقوق نقض تفصيلي گزارش زير در

 

 صدور و تائيد حكم

 دانشجويان از تعدادي: صنعت و علم دانشگاه دانشجويان از تعدادي براي تعزيري حبس سال 10 حداقل صدور •
 دستگير خياباني تظاهرات و دانشگاه داخل در دانشجويي تجمعات در گذشته سال كه تهران صنعت و علم دانشگاه

 .شدند محكوم تعزيري حبس سال 10 حداقل به مجموعاً بودند، شده

 شوراي عضو جمالي، علي: تعزيري حبس سال چهار به تحكيم، ادوار سياسي كميته مسئول جمالي، علي محكوميت •
 تعزيري حبس سال چهار به) وحدت تحكيم ادوار( ايران آموختگان دانش سازمان سياسي كميته لمسوو و مركزي
 .شد محكوم

 تهران آزاد دانشگاه دانشجويي فعالين از منظمي احمد امير: شد محكوم شالق و حبس به دانشجويي فعال يك •
 . شد محكوم شالق ضربه 74 و تعزيري حبس سال يك به جنوب

 نسيم تعزيري حبس سال شش حكم ماه آذر نهم: بيگي سلطان نسيم براي تعزيري حبس سال شش حكم صدور •
 وكيل به صلواتي قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه 15 شعبه توسط عالمه دانشگاه دانشجويي فعال بيگي سلطان

 .شد ابالغ وي
 قزوين المللي بين دانشگاه جويدانش ابدي، ارسالن حكم: يافت تقليل تعزيري حبس سال سه به ابدي ارسالن حكم •

 .كرد پيدا كاهش سال 3 به شد بازداشت گذشته سال ماه دي 6 حوادث در كه
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 دانشجويان اسالمي انجمن سابق دبير: نژاد، عباسي مريم: تعليقي حبس سال سه به نژاد عباسي مريم محكوميت •
 حبس سال سه به شد، بازداشت روز شته براي امسال ماه ارديبهشت در كه تهران پزشكي علوم و تهران دانشگاه
 .شد محكوم تعليقي

 صدور با و تبريز انقالب دادگاه توسط محمدي علي حسين شنبه، يك روز: آذربايجاني فعال محكوميت حبس ماه شش  •
 .است شده محكوم حبس ماه شش به دادگاه اين سوي از حكمي

 تجديد دادگاه توسط حامدي آريا نام به سقز اهل دانشجويي فعال يك: كرمانشاه در دانشجويي فعال يك محكوميت •
 .شد محكوم زندان به كرمانشاه استان نظر

 بر فشار ادامه و دانشجو روز آستانه در: تهران دانشگاه دانشجوي هاشمي، مجتبي براي شالق، و حبس حكم صدور •
 سياسي علوم و حقوق كدهدانش اسالمي انجمن مركزي شوراي عضو هاشمي، مجتبي دادگاه حكم دانشجويي، فعاالن

 صادر بود شده بازداشت و ربوده شتم و ضرب با تهران دانشگاه درب مقابل گذشته سال آذر 17 كه تهران دانشگاه
 .گرديد

 حبس سال يك حكم: قزوين المللي بين دانشگاه دانشجوي معيني فرزام براي تعزيري حبس سال يك حكم صدور •
 ابالغ وي به زماني قاضي قزوين، استان انقالب دادگاه اول شعبه رئيس سوي از معيني فرزام دانشجويي، فعال تعزيري

 .شد

 جمعيت اعضاي از و تحصيل از محروم دانشجوي نوراني، سما: شد محكوم تعزيري حبس سال يك به نوراني سما •
 به "نظام عليه غتبلي" اتهام به مقيسه قاضي قضاوت به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از تحصيلي، تبعيض با مبارزه

 .شد محكوم تعزيري حبس سال يك
محمد پور عبداهللا، از دانشجويان طيف چپ، بر اساس : صدور حكم سه سال حبس قطعي براي محمد پور عبداهللا •

 .صدور راي دادگاه تجديد نظر محكوم به تحمل سه سال حبس قطعي شده است
دادگاه انقالب تهران به رياست قاضي مقيسه،  28شعبه ي : صدور حكم دو سال حبس تعزيري براي محسن غمين •

 .محسن غمين از فعالين دانشجويي طيف چپ را محكوم به تحمل حبس نمود

ليسانس  نصير اسدي، دانشجوي فوق: محكوميت نصير اسدي دانشجوي دانشگاه تهران به هفت ماه حبس قطعي •
 .ادبيات دانشگاه تهران به هفت ماه حبس قطعي محكوم شد  دانشكده

علي وفقي، مسئول كميته دانشجويان استان تهران ستاد مهندس : محكوميت علي وفقي، به شش سال حبس •
 .دادگاه انقالب به شش سال حبس محكوم شد 26موسوي از سوي شعبه 

مسعود باباپور دانشجوي دانشگاه  : محكوميت مسعود باباپور دانشجوي دانشگاه آزاد گرمسار به دو سال حبس تعزيري •
دادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسه، به دو سال حبس تعزيري محكوم  28رمسار، روز گذشته از سوي شعبه آزاد گ

 .شد

ارسالن ابدي، دانشجوي دانشگاه بين المللي امام : شد محكوم تعزيري حبس ماه شش و سال 9 به ابدي ارسالن •
 .سال و نيم حبس تعزيري محكوم شد 9خميني قزوين به 

عليرضا عزآباد، از بازداشت شدگان : تعزيري حبس سال يك به آمار كارشناسي دانشجوي عزآباد عليرضا محكوميت •
 . ضربه شالق محكوم شد 74وقايع بعد از انتخابات به يك سال حبس تعزيري و 
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محمد يوسف رشيدي، از دانشجويان طيف چپ دانشگاه : تعزيري حبس سال يك به رشيدي يوسف محمد محكوميت •
 .دادگاه انقالب به رياست قاضي پيرعباسي به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم شد 26سط شعبه اميركبير، تو

دادگاه  28با حكم قاضي مقيسه رياست شعبه : جوان ي نخبه براي تعزيري حبس ماه شش و سي حكم صدور •
 .ماه حبس تعزيزي محكوم شد 36انقالب، آرمان رضاخاني دانشجوي رشته مهندسي آي تي به 

پدرام رفعتي دانشجوي محروم از تحصيل : زندان به وي احضار و رفعتي پدرام تعزيري حبس سال دو حكم دتأيي •
سال حبس  2دانشگاه پلي تكنيك و از اعضاي سابق شوراي عمومي انجمن اسالمي اين دانشگاه براي گذراندن 

 .تعزيري خود به زندان اوين فراخوانده شد

دانشگاه بين المللي امام : قزوين اللملي بين دانشگاه اساتيد و دانشجويان ايبر نقدي جزاي و تعليقي حبس سال18 •
هاي كشور در اعتراض به  ترين دانشگاه خميني قزوين كه پس از انتخابات رياست جمهوري سال گذشته يكي از فعال
شده است كه اين هاي مختلف روبرو  كو دتاي انتخاباتي بوده است، با احكام انضباطي و قضايي سنگيني در برهه

 .ها آغاز شده است ها همچنان تداوم داردو در آستانه ترم جديد تحصيلي، موج جديدي از اين سركوب برخورد

پور، فعال دانشجويي حكم  در پي اعتراض وكيل فاطمه نصير: دانشجويي فعال پور، نصير فاطمه محكوميت نقض •
 .ل شدنامبرده نقض و براي رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض ارسا

سينا مختاري، دانشجوي : تعزيري حبس سال يك به شريف صنعتي دانشگاه دانشجوي مختاري، سينا محكوميت •
 .مكانيك دانشگاه صنعتي شريف به يك سال حبس تعزيزي محكوم شد

شهره كاظمي از اعضاي ستاد انتخاباتي و از فعالين : تعزيري حبس به دانشجويي فعال كاظمي شهره محكوميت •
 .ه سه ماه حبس تعليقي از سوي دادگاه انقالب شهرستان محالت محكوم شدسياسي ب

 شش به جديدي حكم در سياسي و دانشجويي فعال صادقي آرش: شالق و حبس به صادقي آرش مجدد محكوميت •
 .شد محكوم شالق ضربه 74 و تعزيري حبس سال

 يك به را دانشجويي فعالين از بزرگ دادمهر تجديدنظر، دادگاه: تعليقي حبس سال يك به بزرگ مهرداد محكوميت •
 .كرد محكوم حبس سال

 دادگاه 15 شعبه حكم ابالغ اساس بر: تهران آزاد دانشگاه دانشجوي اسالمي فرزاد براي حبس سال يك حكم صدور •
 حالت به سال سه مدت به كه محكوم تعزيري حبس سال يك به "نظام عليه تبليغ" جرم به اسالمي فرزاد  انقالب

 .آيد مي در يقتعل
 اساس بر تي، آي ي رشته دانشجوي خاني، رضا آرمان: حبس ماه شش و سي به جوان ي نخبه قطعي محكوميت •

 .شد محكوم حبس شش و سي به تجديدنظر دادگاه راي
 چهارشنبه، ديروز كرد دانشجوي فعال عبدالهي جهانگير: تعليقي حبس سال پنج به عبدالهي جهانگير محكوميت •

 محكوم تعليقي حبس سال 5 به پيرعباسي قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه 26 شعبه سوي از رماهتي شانزدهم
 .شد

 آزاد دانشگاه زبان مترجمي دانشجويان از قمي، صفوي مهران: شد محكوم حبس سال 2 به گمنام دانشجوي يك •
 .شد محكوم سحب سال دو به مقيسه، قاضي رياست به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از ورامين

 تعزيري حبس سال شش حكم تجديدنظر دادگاه 54 شعبه: شد محكوم قطعي حبس سال شش به سيما سلمان •
 .كرد تاييد را ايران آموختگان دانش سازمان عضو سيما سلمان
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 از تكنيك پلي دانشجويي سابق فعال رفعتي پدرام: نقدي جريمه و تعزيري حبس سال دو به رفعتي پدرام محكوميت •
 نقدي جريمه تومان هزار 300 و تعزيري حبس سال دو به صلواتي قاضي رياست به انقالب دادگاه 15 شعبه سوي

 .شد محكوم
 ماه دي 6 كه قزوين المللي بين دانشگاه دانشجوي ابدي، ارسالن: قطعي حبس سال شش به ابدي ارسالن محكوميت •

 .شد محكوم نظر تجديد دادگاه 54 شبه در تعزيري حبس سال 6 به بود شده بازداشت گذشته سال) عاشورا(
 آزاد دانشگاه عمران ي رشته دانشجوي گلچين، سينا: قطعي حبس نيم و سال چهار به گلچين سينا محكوميت •

 .شد محكوم حبس ماه 6 و سال 4 به نظر تجديد دادگاه در -تهران
 سالم علي تهران انقالب دادگاه :چپ طيف دانشجويي فعالين از سالم، علي براي تعزيري حبس سال دو حكم صدور •

 .كرد محكوم تعزيري حبس سال 2 تحمل به را چپ طيف دانشجويي فعالين از
 حق از دفاع شوراي سخنگوي و دانشجويي فعال نبوي، ضياء: شد محكوم قطعي حبس سال ده به نبوي ضياء •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال 10 به تجديدنظر دادگاه 54 شعبه سوي از تحصيل
 احكام تهران، استان تجديدنظر دادگاه: تعزيري حبس سال يك به دولتشاه احسان و شكوهي سينا قطعي وميتمحك •

 .كرد تاييد عينا را بدوي  دادگاه در ليبرال دانشجويي فعال دو براي شده صادر
 36 شعبه توسط پيروزفام حميد: تعزيري حبس ماه شش به قزوين آزاد دانشگاه دانشجوي پيروزفام حميد محكوميت •

 .شد محكوم قطعي حبس ماه 6 به  زرگر قاضي رياست به نظر تجديد دادگاه
 علوم ي آموخته  دانش زاهدي البرز انقالب، دادگاه ششم و بيست ي شعبه: زاهدي البرز براي تعليقي حبس سال يك •

 .كرد محكوم تعليقي حبس سال يك به را تهران دانشگاه سياسي
 دانشجويان از داشاب، رجبعلي: بهشتي شهيد دانشگاه دانشجوي داشاب رجبعلي براي قطعي حبس سال پنج صدور •

 قطعي حبس سال 5 به موحد، قاضي رياست به انقالب دادگاه تجديدنظر 54 شعبه توسط بهشتي شهيد دانشگاه
 .شد محكوم

سال حبس  6سه دانشجوي كرد از سوي دادگاه انقالب جمعا به : زندان سال 6 به كرد دانشجوي سه محكوميت •
 .اند محكوم شده

 افزوده ديگر سال يك دانشجويي فعال گلرو، مهديه محكوميت به: شد افزوه گلرو مهديه محكوميت به ديگر سال يك •
 .شد

 روز چند فاصله با نژاد احمدي دولت علوم وزير: شود يكسان خاك با بايد باشد، نداشته مذهبي مراسم كه دانشگاهي •
 با و كرد آن كاركرد و دانشگاه نهاد متوجه را خود حمله سوي و سمت بار اين ها، شگاهدان رؤساي گسترده تصفيه از
 در ظهر اذان صداي يا نشود، برگزار مذهبي مراسم دانشگاهي در اگر كه داد هشدار متعارف، غير ادبياتي كارگيري به
 .كرد يكسان خاك با را آن بايد باشد، نداشته نمازخانه يا و نشود بلند آن

 آزاد دانشگاه دانشجويي فعاالن از رشاد جواد محمد: تعليقي حبس سال دو به رشاد جواد محمد قطعي وميتمحك •
 .شد محكوم تعليقي حبس سال دو به تهران استان نظر تجديد دادگاه توسط

 فعال قابل حسين: تعليقي حبس سال يك به فردوسي دانشگاه تحصيل از محروم دانشجوي قابل، حسين محكوميت •
 در شركت و همراه تلفن از استفاده از محروميت و تعليقي حبس سال يك به مشهد فردوسي دانشگاه شجوييدان

 .شد محكوم تجمعات
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 دانشجوي سه: مشهد آباد وكيل زندان در رياحي امين شتم و ضرب با همراه مشهدي دانشجو سه حبس احكام ابالغ •
 تعزيري حبس سال يك به اميرخاني رضا حميد و ياحير امين خسروي، مهدي هاي نام به مشهد فردوسي دانشگاه

 .شدند محكوم است آمده در تعليق حالت به سال پنج مدت به كه

 سال پنج آموختگان، دانش سازمان اعضاي بر فشار اعمال تداوم در: زيدآبادي اسدي حسن براي زندان سال پنج •
 .شد تائيد بانقال دادگاه سوي از سازمان اين زنداني عضو براي تعزيري حبس

 آذربايجان" دانشجويي نشريه سردبير نصيرپور فاطمه: دانشجويي فعال نصيرپور فاطمه براي تعزيري حبس ماه شش •
 حبس ماه شش به مرند انقالب دادگاه سوي از تبريز آزاد دانشگاه آرمان شده توقيف دانشجويي تشكل عضو و "قايني

 .گرديد محكوم تعزيري
 دادگاه 54 شعبه سوي از دانشجويي فعال توكلي مجيد تعزيري حبس حكم: كليتو مجيد زندان حكم تائيد •

 .شد تائيد تهران استان تجديدنظر

فرشاد دوستي پور دانشجوي كرد دانشگاه بوعلي همدان از سوي : زندان سال دو به پور دوستي فرشاد محكوميت •
 .دادگاه انقالب به دو سال حبس تعزيري محكوم شد

مشفق سمندري فعال دانشجويي شمال كشور : ري براي دو تن ديگر از دانشجويان مازندرانصدور حكم حبس تعزي •
ماه حبس تعزيري و مهدي داووديان فعال دانشجوئي دانشگاه مازندران در دادگاه بدوي  6در دادگاه تجديد نظر به 

 .سال تعليق محكوم شد 3ماه حبس تعزيري به مدت  6به 
درحالي كه حسن مددي : جان به جاي متهم پرونده سواستفاده از دختر دانشجومحاكمه دانشجويان دانشگاه زن •

معاون دانشجويي سابق و متهم پرونده دانشگاه زنجان هنوز محاكمه نشده است و به سمتي باالتر در وزارت خانه 
ستفاده جنسي علوم ارتقا يافته است، شش نفر از دانشجويان دانشگاه زنجان كه معترض و افشاكننده ي قصد سوء ا

حسن مددي، معاون دانشگاه زنجان، از يك دانشجوي دختر بودند، به احكام حبس و محروميت از تحصيل متهم 
 .شدند

تن از دانشجويان دانشگاه  160براي بيش از  :دانشجوي تربيت معلم سبزوار 160صدور احكام كميته انضباطي براي  •
 ،اعتراض به هتك حرمت رهبر سابق ايران ،)آذر 16(اي روز دانشجو تربيت معلم سبزوار به اتهام مشاركت در مراسمه

 .احكام سنگين به طور غيابي صادر و تاييد شد ) آذر30(منتظري ... بزرگداشت آيت ا

بحث و راهپيمائي   در پي برگزاري جلسه :صدور حكم پنج ترم تعليق براي دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني •
دبير سياسي سابق انجمن اسالمي (شگاه صنعتي نوشيرواني بابل براي بدرقه ايمان صديقي اعتراضي دانشجويان دان

كميته انضباطي دانشگاه احكام سنگين و دور ) دبير فرهنگي سابق انجمن اسالمي دانشگاه( و محسن برزگر ) انشگاهد
 .از انتظاري را براي پنج دانشجوي اين دانشگاه صادر كرد

اميرحسين توكلي، دانشجوي كارشناسي ارشد : ويني به يك سال و نيم حبس تعزيريمحكوميت يك دانشجوي قز •
 .دانشگاه آزاد قزوين در دادگاه تجديدنظر به يك سال و نيم حبس تعزيري محكوم شد

 19كميته انضباطي دانشگاه بابلسر مازندران روز پنج شنبه : صدور احكام انضباطي براي دانشجويان دانشگاه مازندران •
 .تن از دانشجويان دانشكده علوم پايه، احكام انضباطي صادر نموده است 4 دين ماه، براي فرور

در آستانه ي شروع امتحانات پايان ترم در : دانشجويِ دانشگاه آزاد واحد نجف آباد بسته شد 40پرونده ي انضباطي  •
اد كه به دليل شركت در تجمعات تن از دانشجويِان دانشگاه آزاد واحد نجف آب 40سال تحصيلي جاري، پرونده ي 

 .آذر از سوي حراست دانشگاه به كميته انظباطي احضار شده بودند، بسته شد 16
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 :دانشجو از تحصيل در دانشگاه پلي تكنيك تهران 5دانشجو به كميته انضباطي و محروميت  170احضار بيش از  •
تن از اين  40به كميته انضباطي احضار و حدود تن از دانشجويان پلي تكنيك از ابتداي سال تحصيلي  170بيش از 

 .تن تا كنون با قطعي شدن حكم ممنوع الورود شدند 5افراد با حكم تعليق از تحصيل روبرو شدند و 

در تداوم برخورد با فعالين : دانشجوي دانشگاه تربيت معلم سبزوار 74صدور حكم سنگين كميته انضباطي براي  •
احكام سنگين محروميت هاي  نفر ديگر از اين دانشجويان  74م سبزوار، براي حدود دانشجويي دانشگاه تربيت معل

 .صادر شده استتحصيل 
شعبه  بهره هدايت، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، اپرونده به :ارسال پرونده بهاره هدايت به دادگاه انقالب •

 .برگزاري دادگاه، خردادماه اعالم شده استو زمان احتمالي  ارسال شده  دادگاه انقالب به قضاوت مقيسه 28
ر سري جديد از صدور احكام د: صدور حكم كميته انضباطي براي چند تن از دانشجويان در دانشگاه كردستان •

انضباطي براي فعالين دانشجويي، كميته انضباطي دانشگاه كردستان براي فعالين دانشجويي اين دانشگاه حكم صادر 
 .كرده است

آرش صادقي، دانشجوي دانشگاه عالمه  :دانشگاه عالمه طباطبايي به سه سال حبس محكوم شد يك دانشجوي •
 .محكوم شدتعزيري طباطبايي به سه سال حبس 

 فعال گلرو، مهديه حبس سال دو حكم:  اش مدافع وكيل و وي به ابالغ بدون گلرو حبس سال دو حكم تاييد •
 .است نرسيده وي وكيل يا و گلرو رويت به اكنونت اما شد تاييد تجديدنظر دادگاه در دانشجويي

 شعبه سوي از گرمسار، آزاد دانشگاه دانشجوي باباپور، مسعود:  باباپور مسعود براي تعزيري حبس سال دو حكم تاييد •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال دو به تجديدنظر دادگاه 54

 پيمان براي تهران انقالب دادگاه 26 شعبه طتوس شده صادر حكم: شد تاييد عينا عارف پيمان براي صادره حكم •
 عينا ميبرد سر به زندان از بيرون موقت و مشروط صورت به حاضر حال در كه  دانشجويي فعال و نگار روزنامه عارف
 .شد تاييد انقالب دادگاه تجديدنظر 54 شعبه توسط

 خسروي سعد مهدي: شالق ضربه چهار و هفتاد و حبس سال يك به تهران دانشگاه دانشجوي يك محكوميت •
 و حبس سال يك به انقالب دادگاه 26 شعبه حكم با تهران دانشگاه سياسي و علوم و حقوق دانشكده دانشجوي

 به سال 5 مدت به آن ماه 9 و تعزيري صورت به سال يك اين از ماه سه كه گرديد محكوم شالق ضربه چهار و هفتاد
 .است شده گرفته نظر در تعليقي حالت

 توسط تهران دانشگاه دانشجوي عجمي علي مرداد 17 شنبه يك روز: شد محكوم زندان سال چهار به عجمي علي •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال چهار به صلواتي قاضي رياست به انقالب دادگاه 15 شعبه

 پلي شگاهدان دانشجوي زاد صميمي بيتا: تعليقي حبس سال پنج به چپ، طيف فعالين از زاد صميمي بيتا محكوميت •
 .شد محكوم تعليقي حبس سال 5 به دانشجويي چپ فعالين از و تهران تكنيك

 اصالح دانشجويان اسالمي تشكل سابق دبير دارالشفاء ياشار: تعزيري حبس سال هفت به دارلشفاء ياشار محكوميت •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال هفت به قزوين المللي بين دانشگاه طلب

 دانشجوي پاپي مصطفي دادگاه جلسه: صنعت و علم دانشگاه دانشجوي پاپي مصطفي ايبر تعليقي حبس سال دو •
 قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه 28 شعبه در صنعت و علم دانشگاه انگيسي زبان آموزش رشته ارشد كارشناسي

 .گرديد برگزار مقيسه
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 دانشگاه دانشجويان اسالمي انجمن بقاس دبير پاشايي، مجيد: تعليقي حبس سال دو به پاشايي مجيد محكوميت •
 .شد محكوم حبس سال دو به اردبيلي محقق

 برهان طلب، برابري و آزاديخواه دانشجوي دو قضايي احكام: شد تائيد كوشا مهران و بقايي برهان حبس سال ده •
 سال 5 مدت به كه تعزيري حبس سال 5 به كدام هر مشهد انقالب دادگاه اوليه احكام در كه كوشا مهران و بقايي
 .گرفت قرار تاييد مورد بود، شده تعليق

 تبريز انقالب دادگاه: تبريز آزاد دانشگه آرمان دانشجويي تشكل مركزي شوراي عضو دو براي برائت حكم صدور •
 .نمود تبرئه وارده اتهامات از را آرمان دانشجويي تشكل مركزي شوراي اعضاي از نوروزي قادر و نيا سرداري آيدين

 به متهم كه سنندج پناه يزدان دانشگاه دانشجوي پنج: تعليقي حبس سال دو به كرد دانشجوي 5 وميتمحك •
 .شدند محكوم تعليقي حبس سال دو به يك هر هستند بهشت اردي 19 اعداميان براي مراسم برگزاري

 دانشگاه سالميا انجمن سابق دبير فتوحي حسين امير: تعزيري حبس سال چهار به فتوحي حسين امير محكوميت •
 محكوم تعزيري حبس سال 4 به انقالب دادگاه 15 شعبه سوي از وحدت تحكيم دفتر عضو و هرمزگان پزشكي علوم
 .شد

 سال دو به عالمه دانشگاه صنفي شوراي اسبق دبير محمدي، آمانج: حبس سال دو به محمدي آمانچ محكوميت •
 .شد محكوم تومان ميليون دو از بدل حبس

 تهران، دانشگاه دانشجوي زينالي، رضا: تعليقي حبس سال 5 به تهران دانشگاه دانشجوي زينالي، رضا محكوميت •
 .شد محكوم تعليقي حبس سال 5 به اسالمي انقالب دادگاه 26 شعبه توسط

 نظر تجديد دادگاه نهايي حكم: شد محكوم تعليقي حبس ماه هشت به ارشد، كارشناسي دانشجوي اصغرپور، مقداد •
 از نظام مقدسات به توهين اتهام به 88 ماه بهمن كه سمنان دانشگاه برق ارشد كارشناسي دانشجوي رپوراصغ مقداد
  .شد صادر بود بازداشت در روز 20 حدود ، ايميل ارسال طريق

 دانشجويي فعال ميرزايي سيامك: شد محكوم زندان سال دو به آذربايجاني دانشجويي فعال ميرزايي سيامك •
  .شد محكوم تعزيري حبس سال دو به اردبيل انقالب دادگاه اول شعبه رئيس زاده، حسن قاضي سوي از آذربايجاني

 دورهام دانشگاه دكتراي دانشجوي تبريزي عبده احسان: شد محكوم حبس سال هفت به تبريزي عبده احسان •
  .دش محكوم حبس سال هفت به انگلستان

 استان تجديدنظر دادگاه: تجديدنظر دادگاه در شهركرد ادآز دانشگاه دربند دانشجوي يك زندان حكم افزايش •
 به تعزيري حبس دوماه و سال سه از را شهركرد آزاد دانشگاه زنداني دانشجوي درويشي، محمد محكوميت لرستان،

  .داد افزايش حبس ماه شش و سال پنج

 استان نظر تجديد دادگاه: شدند محكوم نقدي جريمه و تعزيري حبس به گلستان استان دانشجويي فعال چهار •
  .كرد صادر را استان اين در موسوي ميرحسين ستاد اعضاي از چهارتن جريمه و حبس احكام گلستان،

 احمد بابل شهرستان انقالب دادگاه: دانشجوئي فعال محمدنيا، احمد براي تعزيري حبس ماه شش حكم صدور •
  .كرد محكوم تعزيري حبس ماه 6 تحمل به ار بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه دانشجوئي فعال محمدنيا

اردوان تراكمه، دانشجوي كارگرداني، نويسنده و منتقد سينما، به : شد محكوم قطعي حبس سال 3 به تراكمه اردوان •
 .سال حبس قطعي محكوم شده است 3
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تجديد نظر  احسان عبده تبريزي از سوي دادگاه: تعزيري حبس سال پنج به تبريزي عبده احسان قطعي محكوميت •
 .به تحمل پنج سال حبس تعزيري محكوم شد

 احضار، احكام كميته هاي انضباطي

 دانشگاه آخر ترم دانشجوي قزويني، حيدر پيام: قزوين المللي بين دانشگاه دانشجويي فعال قزويني حيدر پيام اخراج •
 سال سه و اخراج" قطعي حكم با دانشگاه، اين طلب اصالح تشكل سابق دبير و قزوين خميني امام المللي بين

 .شد محروم تحصيل ادامه از "ها دانشگاه تمامي در تحصيل از محروميت
 تن دو آبان 13 فرارسيدن ي آستانه در: بابِل نوشيرواني صنعتي و مازندران دانشگاه دانشجوئي فعالين از تن دو اخراج •

 .كردند دريافت ار خود اخراج حكم مازندران استان دانشجويي-سياسي فعالين از ديگر

 در جديد تحصيلي سال: قزوين المللي بين دانشگاه در اساتيد و دانشجويان براي شده صادر احكام آخرين از گزارشي •
 بودن بند در نيز و مختلف هاي دانشگاه در اساتيد و دانشجويان با ها برخورد تداوم كه شد آغاز حالي در ها دانشگاه

 سركوب در را دولت عزم پيش از بيش بلكه افزود كشور دانشگاهي جامعه گرانين بر تنها نه دانشجو، 70 از بيش
 .ساخت نمايان دانشگاه عريان

 علوم دانشگاه پزشكي رشته دانشجوي رحماني ياسر: شيراز پزشكي دانشگاه دانشجويي فعال رحماني، ياسر اخراج •
 حكمي در باالخره بالتكليفي، ونيم سال يك از پس دانشگاه، اين اسالمي انجمن سابق سياسي دبير و شيراز پزشكي
 .شد اخراج دانشگاه از پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مركزي انضباطي كميته توسط

 كه اصفهان دانشگاه اقتصاد ي رشته آخر سال دانشجوي اجاقي علي: اصفهان دانشگاه دانشجوي اجاقي، علي اخراج •
 .شد اخراج دانشگاه اين از بود شده مواجه عليقت ترم سه با انظباطي كميته حكم با پيشتر

 دانشجوي و طلب برابري و خواه آزادي دانشجويان از امين سيامك: اروميه دانشگاه دانشجويي فعال براي اخراج حكم •
 خاص موارد كميسيون سوي از حكمي طبق بر دانشگاه، انضباطي ي كميته به احضار از پس اروميه دانشگاه اقتصاد

 .شد اخراج دانشگاه از
 اين از معلم تربيت دانشگاه دانشجوي دو رشيدي عباس و اريا امين: معلم تربيت دانشگاه از دانشجو دو اخراج •

 .شدند اخراج دانشگاه

 پنجاه كم دست: انضباطي كميته به صنعت و علم دانشگاه دانشجوي 50حداقل ناگهاني تحصيل از محروميت و احضار •
 شده، عنوان دانشجويان ديگر با مختلط اردوي در شركت آنچه علت به صنعت و علم دانشگاه برق دانشكده دانشجوي

 براي كه محروميتي اند؛ شده محكوم تحصيل از محروميت ترم يك به و احضار انضباطي كميته به اخير روزهاي طي
 .باشد مي تحصيل ادامه از بازماندن معناي به دانشجويان برخي

 دانشجوي هرمززاده، محمد: مشهد فردوسي دانشگاه دانشجوي زاده، هرمز محمد يبرا تحصيل از تعليق حكم صدور •
 از تحصيل از محروميت ترم يك به دانشجويي، هاي فعاليت بدليل مشهد، فردوسي دانشگاه مديريت رشته ممتازِ
 .شد محكوم دانشگاه اين انضباطي كميته سوي

 بر وارده تهديدهاي و فشار ادامه در: يزد دانشگاه از بال،اق ي شده توقيف روزنامه مديرمسئول فالح، دكتر اخراج •
 و زبان گروه استاد كه اقبال ي شده توقيف روزنامه سابق مسئول مدير فالح مرتضي دكتر ، استادان تصفيه و ها دانشگاه
 .شد اخراج دانشگاه از ميرمحمدي محمد علي يزد، دانشگاه رئيس حكم با بود يزد دانشگاه ادبيات
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تن از دانشجويان دانشگاه  8حداقل : ليق و ممنوع الورودي براي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهوازحكم تع •
 .شهيد چمران اهواز با احكام تعليقي روبه رو شده و به دستور رياست دانشگاه، به دانشگاه ممنوع الورد شدند

ربيت مدرس در اقدامي عجيب در فروردين ماه دانشگاه ت: حكم تعليق كليه فعاليتهاي دانشگاهي دكتر بهزاديان نژاد •
سال جاري عالوه بر فعاليت دكتر عليرضا بهشتي فعاليت دكتر قربان بهزاديان نژاد از ديگر اساتيد اين دانشگاه و از 

 .مشاوران ميرحسين موسوي را به حالت تعليق در آورد

اردي  7شنبه  انشجويي وزير علوم امروز، سهمعاون د: باطي براي دانشجويان پس از انتخاباتضصدور پنجاه حكم ان •
، 88بهشت ماه در نشستي مطبوعاتي با اشاره به احكام انضباطي صادر شده براي دانشجويان پس از انتخابات سال 

، تعليق از تحصيل  حكم نهايي انضباطي صادر شده كه اين احكام شامل توبيخ كتبي، درج در پرونده 50حدود  :گفت
 .نشگاهي بوده استو يا جابجايي دا

محسن عبدي : صدور حكم دو سال حبس تعزيري براي محسن عبدي دانشجوي دانشگاه بوعلي سيناي همدان •
دانشجوي باستان شناسي دانشگاه بوعلي سيناي همدان كه از روز عاشورا در بازداشت به سر مي برد، هفته گذشته از 

 .سه به دو سال حبس تعزيري محكوم شددادگاه انقالب تهران به رياست قاضي مقي 28سوي شعبه 

در ادامه صدور احكام تعليقي و محروميت : هشت حكم محروميت از تحصيل براي دانشجويان دانشگاه ياسوج •
شركت در تجعمات آبان   دانشجوي ديگر اين دانشگاه به دليل 8ازتحصيل براي فعالين دانشجويي دانشگاه ياسوج، 

 .صيل صادر شدباطي و حراست احضار و براي آنها احكام تعليق از تحآذر از طريق كميته انض 16ماه و 
در موج سوم برخورد با دانشجويان : صدور حكم محروميت از تحصيل براي ده تن از دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد •

گين كميته تن از دانشجويان منتقد دانشگاه آزاد مشهد با احكام سن 10دانشگاه آزاد مشهد و در آستانه خرداد ماه، 
 .انضباطي اين دانشگاه روبرو شدند

سيامك امين از فعالين دانشجويي طيف  : صدور حكم يك ترم تعليق براي سيامك امين از دانشجويان طيف چپ •
 .چپ و دانشجوي اقتصاد دانشگاه اروميه به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شد

در پي صدور احكام سنگين انضباطي براي دانشجويان : انادامه صدور احكام محروميت از تحصيل در دانشگاه كردست •
 .دانشگاه كردستان، چهار تن ديگر از دانشجويان اين دانشگاه از تحصيل محروم شدند

در ادامه سياست سركوب در دانشگاههاي كشور تعدادي از دانشجويان دانشگاه : شيراز دانشگاه دانشجويان اخراج •
 .عيد مواجه شدندشيراز با احكام سنگين اخراج و تب

به نام هاي پويا  تن از فعالين دانشجويي دانشگاه علم و صنعت : صنعت و علم دانشگاه از دانشجويي فعال 4 اخراج •
 .بر اساس صدور احكام كميته ي انضباطي اخراج شدند شريفي، حميدرضا صحرايي، علي اسدالهي و سجاد درويش

 المللي بين دانشگاه ديگر دانشجوي35: قزوين المللي بين نشگاهدا دانشجويان براي ديگر انضباطي حكم 35 صدور •
 .اند شده مواجه دانشگاه انضباطي كميته سوي از سنگين احكام با نيز قزوين

 تهران دانشگاه دانشجويان از زيادي شمار:  دانشجو سه اخراج و انضباطي كميته به تهران دانشگاه دانشجويان احضار •
 .اند شده احضار انضباطي كميته به كنون تا تيرماه اوايل از

 دبير پور صنعتي محسن: مشهد فردوسي دانشگاه دانشجوي پور، صنعتي محسن براي تعليق ترم دو حكم اجراي •
 كميته سوي از مشهد، پزشكي علوم و فردوسي دانشگاه دانشجويان اسالمي انجمن مدرن فراكسيون تشكيالت
 .شد محكوم تعليق ترم دو به انضباطي
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 عالمه دانشگاه فلسفه رشته دانشجويان از كرمي، مقصود: شد الورود ممنوع عالمه دانشگاه دانشجوي كرمي، مقصود •
 . است الورود ممنوع كه شد گفته وي به و شد مواجه حراست مسئوالن ممانعت با دانشگاه اين به ورود هنگام تهران

 بزرگداشت مراسم برگزاري از بعد و گذشته سال :طباطبايي عالمه دانشگاه دانشجويان از تن دو تحصيل از تعليق •
 به دانشكده اين دانشجويان از نفر هشت عالمه دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده در زن، جهاني روز مارس، هشت
 .شدند احضار انضباطي كميته

 تماعياج پژوهشگري التحصيل فارغ و زنان حقوق فعال كبيري، هاجر: شد محروم تحصيل ادامه از كبيري هاجر •
 .شد اعالم دار ستاره ارشد كارشناسي مقطع به ورود براي تبريز دانشگاه

 دانشگاه دانشجويان ار نفر 70 احضار درپي: تبريز دانشگاه دانشجويان براي تحصيل از محروميت ترم پانزده صدور •
 تعليق ترم 15 مجموع در دانشجويي فعالين از تن 9 براي ماه خرداد آستانه در دانشگاه اين انضباطي شوراي تبريز،
 .است كرده صادر

 دانشجوي ثقفي محسن: شد محروم تحصيل از اطالعات وزارت دستور به آزاد دانشگاه دانشجوي ثقفي محسن •
 ارشد كارشناسي دوره در تحصيل از اطالعات وزارت دستور با مركز تهران آزاد دانشگاه معماري و هنر دانشكده

 .شد محروم
 آغاز نيز و ماه خرداد 22 تا روز چند تنها كه حالي در: قزوين المللي بين دانشگاه در باطيانض جديد احكام صدور •

 امام المللي بين دانشگاه اساتيد و دانشجويان بر وارده هاي فشار است، مانده باقي ها دانشگاه ترم پايان امتحانات
 وحشت و ترس از نشان امر ينا كه است، رسيده اخير مدت چند در ممكن شكل شديدترين به قزوين خميني

 .دارد 88 خرداد انتخابات سالگرد نخستين در اعتراضي احتمالي اقدامات از مسئولين
سارا خادمي از فعالين دانشجويي طيف چپ دانشگاه : سارا خادمي، فعال دانشجويي از ادامه تحصيل محروم شد •

 .مازندران، از ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شد

 دربند دانشجوي صيادي محمد اخراج حكم: سينا بوعلي دانشگاه زنداني دانشجوي صيادي، محمد اخراج حكم دورص •
 .شد صادر همدان در دانشجويان اسالمي انجمن سابق سياسي دبير و

 بهشتي شهيد دانشگاه انضباطي كميته:  رسيد تن چهل به بهشتي شهيد دانشگاه تحصيل از محروميت احكام تعداد •
 روند شدن طي بدون اندك، زماني مدت در دانشگاه اين دانشجويان از بسياري تعداد براي سابقه، بي اقدامي در

 دو از سنگيني احكام غيابي، صورت به و دفاعيات، اخذ و اتهام تفهيم براي دانشجويان كتبي احضار و اداري مرسوم
 .كرد صادر تحصيل از انفصال و اخراج تا تعليق ترم

محمدرضا گيالني، دانشجوي ادبيات  :عليق براي محمدرضا گيالني، دانشجوي دانشگاه عالمه طباطبائيصدور حكم ت •
 .دانشگاه عالمه طباطبائي با حكم كميته انضباطي اين دانشگاه براي يك ترم از تحصيل محروم شد

شهر سازمان ادوار سيروس بنه گزي عضو شعبه بو: محروميت يكي از اعضاي سازمان ادوار تحكيم وحدت از تحصيل •
 .تحكيم وحدت، از ادامه ي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد محروم شد

بيش از پانزده نفر ديگر از دانشجويان معترض به احمدي نژاد در دانشگاه شهيد بهشتي با احكام سنگين انضباطي  •
شجويان اين دانشگاه كه كميته انضباطي دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه برخوردهاي گسترده با دان: روبرو شدند

تن از اين دانشجويان را در پي داشته است، احكام تعليق ديگري براي بيش  40تاكنون محروميت از تحصيل بيش از 
 .نفر ديگر از دانشجويان معترض صادر كرد 15از 
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 در: بهشتي شهيد دانشگاه در نژاد احمدي به معترض دانشجوي پانزده از بيش براي تحصيل از محروميت حكم صدور •
 اين انضباطي كميته وي، حضور به دانشجويان اعتراض و بهشتي شهيد دانشگاه در نژاد احمدي محمود حضور پي

 .است كرده صادر تعليق حكم معترض دانشجويان از تن 15 براي كنون تا دانشگاه
د، استاد دانشگاه و مشاور مير نژا قربانعلي بهزاديان : اش محروم شد نژاد از تمامي حقوق دانشگاهي قربان بهزاديان •

  .اش محروم شد برد از همه حقوق دانشگاهي سر مي حسين موسوي كه هم اكنون در زندان اوين به

چهار تن از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي به خوابگاه و دانشگاه : شدند الورود ممنوع عالمه دانشگاه دانشجويان •
 .ممنوع الورود شدند

 دانشجويان انضباطي مركزي شوراي دبير: هرمي هاي شركت عضو دانشجويان براي ازكنكور محروميت و اخراج •
 فعاليت با كه دانشجوياني: گفت هرمي شركتهاي در فعال دانشجويان با برخورد جزئيات به اشاره با بهداشت وزارت

 را كنكور در شركت حق سال سه تا و شوند مي اخراج دانشگاه از كنند ناامن را دانشگاه فضاي هرمي شركتهاي در
 .ندارند

 المللي بين دانشگاه بهايي دانشجويان از ممتازي وصال: قزوين المللي بين دانشگاه از بهايي دانشجوي يك اخراج •
 .شد اخراج خود تحصيل محل دانشگاه از بهائيت، آيين به اعتقاد دليل به قزوين،

 از تعليق به نصير خواجه دانشگاه دانشجويي فعال سه: رنصي خواجه دانشگاه دانشجويي فعال سه تحصيل از تعليق •
 .شدند محكوم خوابگاه امكانات از محروميت و تحصيل

 از يكي مدرك اعطاي از تهران اميركبير دانشگاه:  اللهي امين كاوه مدرك اعطاي از تكنيك پلي دانشگاه خودداري •
 .كند مي ممانعت است شده آزاد اخيرا كه زنداني دانشجويان

 ترم پايان امتحانات يافتن خاتمه با: نصير خواجه دانشگاه در "حجابي بد" بهانه به دانشجويان پاياني نمره ارائه معد •
 كه آنچه علت به دانشگاه اين مكانيك و برق هاي دانشكده اساتيد از اي عده گذشته هفته در نصير خواجه دانشگاه

 .كردند خودداري دانشجويان از گروهي نهايي نمره دادن از خواندند مي "پوششي بد" و "حجابي بد"
 صنعت و علم دانشگاه در اخيرا: آسا كيانوش شهيد مراسم در كننده شركت دانشجويان براي تحصيل از ممنوعيت •

 تا تحصيل از ممنوعيت با مراسم اين در كننده شركت دانشجويان آسا، كيانوش سالگرد مراسم برگزاري از بعد تهران
 .اند شده مواجه ترم 2 سقف

 بهشتي شهيد دانشگاه دانشجويان گسترده اعتراض از بعد: تهران بهشتي شهيد دانشگاه دانشجويان گسترده احضار •
 هاي دانشكده دانشجويان از زيادي تعداد اكنون هم دانشگاهشان، در نژاد احمدي محمود پنهاني حضور به تهران

 .اند شده احضار انضباطي كميته به دانشگاه آن مختلف
 عالمه دانشگاه دانشجوي 20: انضباطي كميته به طباطبائي عالمه دانشگاه ادبيات دانشكده دانشجوي 20 احضار •

 .شدند احضار انضباطي كميته به طباطبايي
 كميته به ري شهر آزاد دانشگاه دانشجويان از تن 71: انضباطي كميته به ري شهر آزاد دانشگاه دانشجوي 71 احضار •

 .شدند احضار گاهدانش اين انضباطي
 پرويز، قادر: دانشجويان از تعدادي تحصيل از تعليق و عالمه دانشگاه انضباطي كميته به بدحجاب دانشجويان احضار •

 برخي: گفت و داد خبر انضباطي كميته به بدحجاب دانشجويان احضار طباطبايي، عالمه دانشگاه دانشجويي معاون
 .است شده صادر انضباطي حكم تحصيل از تعليق ترم دو تا يك اند بوده مصر پوشش نوع اين به كه بدحجابان

 چهار صفحه

 48شماره –سال اول  – 1389خرداد  31دو شنبه، 
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بعداز تجمع و راهپيمايي : خرداد دانشگاه تهران به كميته انضباطي 22احضار يازده تن از دانشجويان معترض  •
اعتراضي بيست ودوم خرداد امسال در دانشگاه تهران كه به مناسبت سالگرد انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، 

، به كميته انضباطي "ايجاد اغتشاش"يازده تن از دانشجويان دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، به اتهام 
 .احضار شدند

ده ها تن از : احضار دانشجويان معترض دانشگاه صنعتي شريف به كميته انضباطي و دفاتر پي گيري وزارت اطالعات •
خرداد به كميته انضباطي و دفتر پي گيري وزارت اطالعات  22مراسم  دانشجويان دانشگاه شريف درپي برگزاري

 .احضار شدند

 دانشگاه دانشجويي معاون: شريف صنعتي دانشگاه انضباطي كميته به بدحجابي بهانه به دانشجو دو ماهانه احضار •
 طور به: گفت اند شده هفراخواند دانشگاه اين انضباطي كميته به كه بدحجابي دانشجويان تعداد درباره شريف صنعتي
 .شود مي احضار انضباطي كميته به نفر يك روز 15 هر در دانشگاه اين در ميانگين

: صنعت و علم دانشگاه دانشجويان از تن سي از بيش كردن الورد ممنوع و انضباطي كميته به گسترده احضارهاي •
 دانشگاه اين مسئوالن صنعت، و علم شگاهدان دانشجويان توسط آسا كيانوش شهادت سالگرد مراسم برگزاري از پس
 الورد ممنوع نيز و دانشگاه اين انضباطي ي كميته به دانشجويان ي گسترده احضار به اقدام جويانه تالفي اقدامي در

 كردن محروم نيز و دانشجويي هاي خوابگاه به خوابگاه ساكن پسر دانشجوي 16 و دختر دانشجوي 15 از بيش كردن
 .كردند دانشجويي رفاهي تسهيالت تمامي از آنان

 كرمانشاه پاسداران سپاه خرداد 22 آستانه در: خرداد 22 آستانه در كرمانشاه سياسي فعالين و دانشجويان احضار •
 .است كرده  كروبي مهدي و موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد پيشين فعالين و دانشجويان احضار به اقدام

 جنجال ي نامه آيين توزيع پي در: انظباطي كميته به شيراز پزشكي علوم نشگاهدا دانشجويي فعاالن گسترده احضار •
 دانشجويان از تن ها ده اخير، روزهاي طي شيراز، پزشكي علوم دانشگاه در انضباطي عجيب حال عين در و برانگيز

 .اند شده احضار انضباطي ي كميته به دانشكده اين

 دو تنها كه حالي در: سنجش سازمان گزينش واحد به ارشد كارشناسي نآزمو داوطلبين از توجهي قابل شمار احضار •
 اين در كه دانشجويي فعالين از بسياري است، مانده باقي ارشد كارشناسي كنكور نهايي نتايج اعالم زمان به هفته

 .اند شده احضار سنجش سازمان دانشجو و استاد گزينش واحد به بودند كرده شركت آزمون
 دانشگاه دانشجويان از تعدادي آذر 20 شنبه روز: انضباطي كميته به شهركرد دانشگاه دانشجويان زا تن 13 احضار •

 .خورد مي چشم به نيز حيدرزاده محمد نام ميان اين در كه شدند احضار انضباطي كميته به شهركرد

 تجمعات برگزاري از پس :اخير تجمعات از پس نصير خواجه دانشگاه دانشجويان از تن 30 از بيش بازجويي و احضار •
 صنعتي دانشگاه در آذر 16 مراسم همچنين و) تحكيم دفتر زنداني عضو( اسدي ميالد بازداشت سالروز به مربوط
 .شدند بازجويي و احضار حراست به دانشگاه آن دانشجويان از تن سي از بيش نصير، خواجه

 با برگزاري پي در: انضباطي كميته به تن ها ده اراحض/اميركبير دانشگاه شده بازداشت دانشجويان از تن 2 آزادي •
 .اند شده احضار انضباطي كميته به اميركبير دانشگاه دانشجويان از تن 20 حداقل آذرتاكنون 16 مراسم شكوه

با گذشت بيش از يك ماه از مراسم روز دانشجو و : انضباطي كميته به تهران هنر دانشگاه دانشجويان از تن 30 احضار •
ي تجمعات اعتراضي در چندين دانشگاه كشور، كماكان احضار دانشجويان به كميته هاي انضباطي ادامه دارد برگزار

 .تن از دانشجويان دانشگاه هنر تهران، به كميته انضباطي آن دانشگاه احضار شده اند 30و در همين رابطه 
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دانشجويان دانشگاه خواجه نصير پيش از  نفر از 20: نصير خواجه دانشگاه دانشجويان احضار و تحصيل از محروميت •
دانشجو نيز به حراست دانشگاه احضار و توسط معاونين حراست  50به دانشگاه ممنوع الورود و ) روز دانشجو(آذر  16

 .بازجويي شده اند) عيسي عباسي و بهروز كرد)
 از سردارپور حافظ و ييميرزا سيامك: دانشجويي فعال دو براي ارشد كارشناسي مقطع در تحصيل از محروميت •

 .شدند محروم دانشگاه به ورود از بودند كرده شركت ليسانس فوق مقطع ورودي كنكور در كه دانشجويي، فعالين

 سال در كه اين بيان با دار ستاره دانشجوي يك: هستند نفر 150 تا 100 بين امسال دار ستاره دانشجويان حداقل •
 هاي سال با مقايسه در تعداد اين كه گفت اند شده دار ستاره ارشد رشناسيكا آزمون در نفر 150 تا 100 بين جاري

 .است يافته افزايش شدت به گذشته

 بر فشارها از اي تازه دور جديد سال ابتداي در: دارد ادامه همچنان دانشجويان كردن دار ستاره و تعليق روند •
 مي گرفته پي همچنان دانشجويان تعليق و كردن ردا ستاره روند و است شده آغاز دانشجويي فعاالن و دانشجويان

 .شود

 و مازندارن هاي دانشگاه مسئولين: بابل نوشيرواني صنعتي و مازندران دانشگاه دانشجويي فعالين از تن 5 اخراج •
 .كردند اقدام مذكور دانشگاه دو دانشجويي فعالين از تن 5 اخراج به احكامي صدور طي بابل نوشيرواني صنعتي

 دانشجويي فعال كوثري كامليا: شد محروم ارشد كارشناسي مقطع در تحصيل از عالمه دانشگاه دانشجويي لفعا يك •
 است نموده شركت ارشد كارشناسي كنكور در كه ادبيات دانشكده منتخب اسالمي انجمن عضو و عالمه دانشگاه
 .شد تبديل دار ستاره دانشجوي به و محروم تحصيل از گزينش هيئت توسط

 در بهائي محصلين از نفر 15 از بيش: اصفهان صنعتي مديريت سازمان در بهائي محصلين از تن 15 از بيش جاخرا •
 .شدند محروم تحصيل از و اخراج شفاهي حكمي طي اصفهان صنعتي مديريت سازمان

سمي خود در تاريخ دانشگاه پيام نور بجنورد بنا به اعالم سايت ر: اخراج سه دانشجوي بهايي دانشگاه پيام نور بجنورد •
 .مواجه كرد "محروم از تحصيل"اسفند ماه سال گذشته سه تن از دانشجويان بهايي اين دانشگاه را با عنوان  26

سعيدمحمد اميني دانشجوي :  محكوميت سعيد محمد اميني، دانشجوي پلي تكنيك به دو ترم محروميت از تحصيل •
 .ه انضباطي دانشگاه به دو ترم تعليق از تحصيل محكوم شدمهندسي متالورژي دانشگاه اميركبير از سوي كميت

 جمع شركت دنبال به: صنعت و علم دانشگاه دانشجويان براي تحصيل از محروميت ترم 25 از بيش حكم صدور •
 خرداد يازدهم تاريخ در آسا كيانوش باختن جان سالگرد اولين مراسم در صنعت و علم دانشگاه دانشجويان از كثيري

 از تن 18 براي اخيراً دانشجويان اين از نفر 30 از بيش احضار از پس دانشگاه اين انضباطي ي كميته جاري، سال ماه
 .است كرده صادر تحصيل از محروميت ترم 25 دستكم ايشان

 يك دانشجويي، فعال خوشنام، بختيار حكم صدور دنبال به: شد محروم تحصيل از سال سه مدت براي اميدي حامد •
 محكوم تحصيل از محروميت و زندان سال 3 به بازداشت، تاريخ از ماه 5 از بيش گذشت از پس كُرد يگرد دانشجوي

 .شد
 در: بابل فنون و علوم دانشگاه دانشجويي هاي تشكل پلمپ و دانشجويي فعالين براي جديد انضباطي احكام صدور •

 دانشگاه اين دانشجويي فعالين از تن چند رايب بابل فنون و علوم دانشگاه انضباطي كميته جديد، تحصيلي سال آغاز
 سال آغاز از پيش روز چند و انضباطي كميته به احضار بدون احكام اين. است كرده صادر انضباطي مختلف احكام

 .است شده ابالغ آنان به جديد تحصيلي
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 دانشگاههاي جديد تحصيلي سال آغاز با همزمان: بابل دانشجويي فعاالن از تن 17 براي انضباطي احكام صدور •
 مختلف احكام دانشگاه، آن دانشجويي فعالين از تن هفده براي بابل فنون و علوم دانشگاه انضباطي كميته كشور،

 تحصيلي سال آغاز از پيش روز چند و انضباطي كميته به افراد احضار بدون را احكام اين و كرده صادر انضباطي
 .است نموده ابالغ آنان به جديد،

 مركزي سازمان دانشجويي انضباطي كميته حكم پنجمين  طي: مركز تهران واحد آزاد دانشگاه انشجوياند تبعيد •
 .شدند تبعيد مختلف شهرهاي به بار چندمين براي دانشگاه اين دانشجويي فعالين آزاد دانشگاه

 انتخابات از سپ تهران دانشگاه كوي وضعيت: تهران دانشگاه كوي ساكن دانشجويان براي جديد هاي محدوديت •
 خرداد 24 شامگاه در امنيتي نيروهاي وحشيانه حمله همچنين و گذشته سال در جمهوري رياست برانگيز جنجال

 .است شده زيادي نامطلوب تغييرات دستخوش پيشين، سال
 انضباطي احكام صدور نزولي سير از علوم وزير دانشجويي معاون: ها دانشگاه در انضباطي حكم 1100 صدور •

 براي مختلف هاي زمينه در انظباطي حكم 100 و هزار يك 88-89 تحصيلي سال در: گفت و داد خبر شجوياندان
 . شد صادر دانشجويان

مسئولين دانشگاه مازندران طي حكمي : دانشجوئي خوابگاه از مازندران دانشگاه صنفي شوراي فعالين از يكي اخراج •
 .بگاه اخراج نمودنديكي از فعالين شوراي صنفي دانشگاه را از خوا

 مردم رشته دانشجوي جاللي، فرزانه: شد محروم تحصيل ادامه از ارشد كارشناسي كنكور 6 رتبه جاللي، فرزانه •
 هايش تالش و شد محروم تحصيل ادامه از ارشد كارشناسي آزمون در 6 رتبه كسب وجود با تهران دانشگاه شناسي

 .ماند نتيجه بي نظر تجديد و بازنگري براي
 برگزاري دنبال به: تحصيل از محروميت ترم 4 به صنعت و علم دانشگاه دانشجويي فعالين از تن دو حكوميتم •

 و علم دانشگاه انضباطي كميته صنعت، و علم دانشگاه در 88 سال انتخابات از بعد دانشجويي بزرگ تجمع چندين
 دانشجوي "عطائي نويد" و كامپيوتر مهندسي رشته پنجم سال دانشجوي »بيدار حميد« آقايان از يك هر صنعت

 به ممكن حكم شديدترين صدور با را ،»نو موج« شده توقيف نشريه مسئول مدير و عمران مهندسي رشته پنجم سال
 مركزي كميته نظر تجديد شوراي توسط حكم اين و كرد محكوم سنوات احتساب با تحصيل از محروميت ترم 2

 .شد تأييد نيز علوم وزارت
 نقده مرادي سعيد: ارشد كارشناسي مقطع در تحصيل ادامه از دانشجويي، فعال نقده مرادي سعيد محكوميت •

 هيئت سوي از "قوپوز" نشريه سابق مسئول مدير و دانشجويي فعالين از گيالن، دانشگاه حقوق رشته دانشجوي
 .است شده اعالم التحصيل  ممنوع سنجش سازمان گزينش

 و التحصيلي فارغ از بيرجند دانشگاه: دانشجويي فعال خوشوقت، هيمن التحصيلي رغفا از بيرجند دانشگاه ممانعت •
 .كرد خودداري دانشگاه اين دانشجويي فعال خوشوقت، هيمن به كارشناسي مدرك ارائه

 فعال نقده مرادي سعيد: ليسانس فوق مقطع در تحصيل ادامه از آذربايجاني دانشجويي فعال مرادي سعيد محروميت •
 از بود كرده شركت ليسانس فوق مقطع ورودي كنكور در كه رشت دانشگاه حقوق دانشجوي و آذربايجاني يدانشجوي

 .شد محروم دانشگاه به ورود
 صادقي ارسالن حكمي طي علوم، وزارت مركز كميته: اصفهان دانشگاه چپ دانشجويي فعال صادقي ارسالن اخراج •

 كرد محروم سنوات احتساب با تحصيل از محروميت نيمسال 2 به را اصفهان دانشگاه IT مهندسي رشته دانشجوي
 .باشد مي وي اخراج ي منزله به مزبور حكم دانشجو اين سنوات اتمام به توجه با كه
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مازيار معصومي دانشجويي دانشگاه اصفهان طي : اصفهان دانشگاه چپ دانشجويي فعال معصومي، مازيار اخراج •
 .ادامه تحصيل محروم شد حكمي از كميته مركز وزارت علوم از

 از مذهبي اعتقادات دليل به كرمان باهنر دانشگاه دانشجوي يك: كرمان باهنر دانشگاه از بهايي دانشجوي يك اخراج •
  شد تحصيل از محروم و اخراج دانشگاه

 نينوشيروا صنعتي دانشگاه انضباطي كميته: ضرابي ضامن حسين براي سنوات احتساب با تعليق ترم يك محكوميت •
 محكوم سنوات احتساب با تعليق ترم يك به را دانشگاه اين دانشجوئي فعال ضرابي ضامن حسين حكمي طي بابل
  كرد

 دانشگاه دانشجوي دو تحصيل از تعليق حكم ابالغ از پس: عباس بندر دانشجويان از تن چهار تحصيل از محروميت •
  شد حكومم تحصيل از محروميت ترم يك به ديگر دانشجوي يك بندرعباس

 شوراي سابق دبير و نگار روزنامه محمدي، سليمان: دانشجو نگار روزنامه يك براي تحصيل از محروميت ترم 11 •
 ديگر ترم چهار به ايران علوم وزارت سوي از طباطبايي، عالمه دانشگاه ارتباطات و اجتماعي علوم دانشكده صنفي

  .شد محكوم تحصيل از محروميت

نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز با  10: خوابگاه از تبريز سهند دانشگاه شجوياندان از نفر 10 اخراج •
 .حكم اخراج از خوابگاه مواجه شدند

امين خسروي، دانشجوي دانشگاه : شد محروم تحصيل از ديگر ترم دو ياسوج دانشگاه دانشجويي فعال خسروي امين •
 .ترم تعليق ديگر محكوم شد 2صيل، به ترم تعليق از تح 2ياسوج پس از سپري كردن 

رامتين مقدادي جوان ترين زنداني : تحصيل از محروميت آستانهي در سياسي زنداني ترين جوان مقدادي، رامتين •
 .عضو ستاد مهندس موسوي در مازندران در آستانه محروميت از تحصيل مي باشد

تن از دانشجويان  200بيش از : شيراز نشگاهدا دانشجوي 200 از بيش براي تحصيل از محروميت احكام صدور •
 .اند دانشگاه شيراز از سوي كميته انضباطي به محروميت تحصيلي محكوم شده

بنا به دستور رياست انتصابي دانشگاه : مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويان از تعدادي احضار و الورودي ممنوع •
 .هد ممنوع الورود شدندفردوسي مشهد، تعدادي از دانشجويان دانشگاه فردوسي مش

رضا روستا آزاد، سرپرست موقت دانشگاه : خوابگاه و دانشگاه به شريف دانشگاه معترض دانشجويان ورود ممنوعيت •
تن را به  25دانشجوي شريف را به دانشگاه و نيز ورود  20صنعتي شريف هفته گذشته و طي اقدامي غيرقانوني ورود 

 .خوابگاه ممنوع اعالم كرد

پس از علني شدن : حراست توسط دانشجويان برخي احضار و شيراز دانشجويان خوابگاه در امنيتي ضايف تشديد •
جان باختن حامد نور محمدي، دانشجوي دانشگاه شيراز، اوضاع خوابگاه دستغيب بسيار متشنج گزارش مي شود و 

 .حراست دانشگاه به احضار دوستان حامد نور محمدي روي آورده اند

همزمان با آزادي با قرار وثيقه : انضباطي كميته به ديگر تن چند احضار و بابل نوشيرواني دانشگاه شجويدان 3 آزادي •
هاي حسين ضامن ضرابي، سارا باقري و علي يزدان پناه كه در  تن از فعالين دانشجويي دانشگاه نوشيرواني بابل بنام 3

تن ديگر نيز با شكايات بسيج دانشجويي  3ت شده بودند بهمن و يكم اسفند خارج از تجمعات بازداش 25هاي  ناآرامي
 .اند به كميته انضباطي اين دانشگاه احضار شده
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ها حاكي از آن است كه هفت تن از  گزارش: انضباطي كميتهي به بابل نوشيرواني دانشگاه دانشجويان از تن 7 احضار •
 .اند هدانشجويان دانشگاه نوشيرواني بابل به كميتهي انضباطي احضار شد

كميته انضباطي دانشگاه فردوسي مشهد، : مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويان براي انضباطي سنگين احكام صدور •
، احكام تعدادي از "بهمن 25حضور در مراسم "پس از احضار بيش از بيست تن از دانشجويان آن دانشگاه، به اتهام 

 .ترم محروميت از تحصيل قرار دارندآنان را اعالم كرده است، كه طبق آن، بين دو ترم و يك 

تن  8با وجود اتمام دورهي محروميت از تحصيل : صنعت و علم دانشگاه دانشجويان از تن 8 تحصيل ادامه از ممانعت •
 .ها در ترم جديد ممانعت به عمل آمده است از فعالين دانشجويي دانشگاه علم و صنعت، از ادامهي تحصيل آن

مهناز رباني فعال دانشجويي دانشگاه خواجه : شد تعليق تحصيل از نصير خواجه دانشگاه ييدانشجو فعال رباني، مهناز •
 .نصير به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شد

در ادامه فشار بر فعاالن دانشجويي، شهاب مهدي نيا، : بابل فنون و علوم دانشگاه دانشجوي نيا مهدي شهاب اخراج •
 .ابل از دانشگاه اخراج شديكي ديگر از فعالين دانشجويي در ب

اسفند  21صبح روز شنبه : سمنان دانشگاه دانشجويان از تن دو بازداشت و انضباطي كميته به اي فله هاي احضار •
ماموران لباس شخصي با ورود به منزل سه تن از دانشجويان و تفتيش خانه با حكم دست نويس كپي شده براي 

ن قشقايي دبير سياسي دو دوره مجمع اسالمي دانشجويان دانشگاه تحقيق، امين روغني دانشجوي فني و احسا
 .سمنان و دبير فعلي واحد روابط عمومي اين تشكل را به همراه خود بردند

محمد تقي كروبي فرزند دوم مهدي كروبي كه سه ترم : ايران هاي دانشگاه در پژوهشي فعاليت از كروبي فرزند منع •
شده، اخيرا با دستور دكتر يادگاري رئيس جديد جهاد دانشگاهي از انجام هرگونه است از تدريس در دانشگاه محروم 

 .هاي جهاد دانشگاهي منع شده است فعاليت پژوهشي و تحقيقاتي در محيط پژوهشگاه

 تجمع و تحصن

 پيشنهاد با نه ايران پزشكي علوم دانشگاه: كردند تحصن دانشگاه انحالل به اعتراض در ايران پزشكي علوم دانشجويان •
 شد منحل جمهوري رياست انساني معاونت ابالغيه با بلكه بهداشت وزارت و دانشجويان پزشكي، علوم هاي دانشگاه

 .است كرده وارد دانشگاه اين دانشجويان به را بزرگي شوك اتفاق اين كه

 و درمان هداشتب وزير امروز است قرار كه حالي در: مجلس مقابل در پزشكي علوم دانشجويان اعتراضي تجمع •
 پزشكي علوم دانشگاه انحالل دليل مورد در پزشكي آموزش و درمان بهداشت كميسيون در حضور با پزشكي آموزش

 .كردند تجمع مجلس مقابل در ايران پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان از جمعي دهد، توضيح ايران
 هتك به اعتراض در شاهرود صنعتي اهدانشگ دانشجويان از جمعي: دختر دانشجوي يك حرمت هتك به اعتراض •

 .كردند تحصن دانشگاه اين محوطه در ديروز ظهر دانشگاه اين دختر دانشجوي يك حرمت

 در شنبه سه روز 12 ساعت شاهرود صنعتي دانشگاه دانشجويان: شاهرود صنعتي دانشگاه دانشجويان گسترده تجمع •
 از يكي به اوباش و اراذل از تن هشت تجاوز حادثه گيريپي عدم و دانشگاه مسير در امنيت وجود عدم به اعتراض

 به دانشگاه اين مسئولين پاسخگويي خواهان و كرده تجمع دانشگاه اين مركزي ساختمان مقابل دختر دانشجويان
 .شدند خود هاي خواسته
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 دانشكده اندانشجوي: ها كالس تعطيلي و ايران صنعت و علم دانشگاه خودرو مهندسي دانشكده دانشجويان تحصن •
 شجاعي حسن محمد" دكتر دانشكده ضعيف مديريت به اعتراض در ايران صنعت و علم دانشگاه خودرو مهندسي

 هاست مدت كه آموزشيِ مشكالت نيز و "عاملي جبل سعيد محمد" دكتر دانشگاه رياست هاي توجهي بي و "فرد
 .نشدند حاضر دخو درس هاي كالس سر بر و زده تحصن به دست هاست، آن گير گريبان

 دانشگاه شهرسازي و معماري دانشكده دانشجويان: مشهد فردوسي دانشگاه معماري دانشكده دانشجويان تجمع •
 اين رئيس بركناري خواستار و كرده تعطيل را درس هاي كالس گذشته هفته چهارشنبه روز از مشهد، فردوسي
 .اند شده دانشكده

 و گذشته هفته در شيراز داروسازي دانشكده دانشجويان: شيراز داروسازي دانشكده كالسهاي تعطيلي و آزاد تريبون •
 هاي كالس تعطيلي با اداري، عدالت ديوان توسط "ها داروخانه فني حق" حذف طرح بر مبني هايي زمزمه دنبال به

 .كردند خود دانشكده سالن در آزاد تريبون برگزاري به اقدام درس

 جمعي اعتراضي ي بيانيه دنبال به: اسدي ميالد بازداشت روز سال در نصير خواجه دانشگاه دانشجويان اعتراضي تجمع •
 اين دانشجويان از گروهي دربند، دانشجوي اسدي، ميالد بازداشت سالروز در نصير خواجه دانشگاه دانشجويان از

 در تر پيش كه -اسدي ميال از هايي عكس گرفتن دست در با و زده تجمع به دست آذرماه، نهم شنبه سه روز دانشگاه
 آزاد سياسي زنداني" شعارهاي دادن سر و -بود شده  ناميده »نصير خواجه دانشگاه آبروي و شرف« دانشجويان بيانيه

 .داشتند اعالم بند در دانشجوي اين از را خود حمايت دبستاني، يار سرود خواندن و "ديكتاتور بر مرگ" ،"گردد بايد
 از حمايت در و آذر 16 داشت پاس به اميركبير دانشگاه دانشجويان: اميركبير اهدانشگ در دانشجويي تجمع آغاز •

 .زدند اعتراضي تجمع به دست دربند، دانشجويان

 با قزوين آزاد دانشگاه در امروز آذر، شانزدهم اعتراضي تجمع: قزوين دانشگاه امروز ديكتاتوردرتجمع بر مرگ فرياد •
 .شد آغاز دانشگاه اين قلم ميدان از و 10 ساعت از نفر يكهزار از بيش حضور

 رغم علي همدان سينا بوعلي دانشگاه دانشجويان امروز: دانشجو روز در همدان بوعلي دانشگاه دانشجويان تجمع •
 .پرداختند دانشجو روز تكريم به و آمدند هم گرد بود، رويشان پيش كه فراوان هاي محدوديت

جمعي از داوطلبان آزمون دستياري امسال : روز مقابل وزارت بهداشتتجمع اعتراضي داوطلبان آزمون دستياري ام •
 .در اعتراض به نتايج اعالم شده اين آزمون از صبح امروز مقابل ساختمان وزارت بهداشت تجمع كردند

برخي از داوطلبان شركت كننده در آزمون دستياري كه به : تجمع داوطلبان معترض آزمون دستياري مقابل مجلس •
وليه آزمون كه از سوي وزارت بهداشت اعالم شده معترض هستند در برابر مجلس شوراي اسالمي تجمع نتايج ا
 .كردند

صدها تن از : در پي حضور غيرمنتظره احمدي نژاد در دانشگاه تهران دانشجويان دست به تجمع اعتراضي زدند •
 .دانشگاه تجمع اعتراضي برپا كردند دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به حضور محمود احمدي نژاد در اين

اردي بهشت ماه، تعداد زيادي از دانشجويان  12ظهر روز يكشنبه : اعتراض و تحصن صنفي دانشجويان تربيت مدرس •
دانشگاه تربيت مدرس در اعتراض به طرح دانشگاه مبني بر حذف يارانه غذاي دانشجويي دست به اعتراض و تحصن 

 .زدند

دانشجويان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به پوشيدن اجباري مقنعه : يان دانشگاه هنر تهرانتجمع اعتراضي دانشجو •
 .در دانشگاه، تجمع برگزار كردند
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دانشجويان دانشگاه برق و ساير دانشجويان دانشگاه امير : اعتصاب در دانشكده ي برق دانشگاه صنعنتي اميركبير •
ده اند و خواستار رسيدگي هر چه سريعتر به موضوع سوء قصد به كبير، در مقابل دانشكده برق دست به تحصن ز

 .جان دكتر معتمدي شده اند

برخي از داوطلبان آزمون دستياري در  : تداوم اعتراض داوطلبان آزمون دستياري و تجمع ايشان در مقابل مجلس •
اردي بهشت  14ز سه شنبه اعتراض به تقلب صورت گرفته در اين آزمون براي چندمين بار طي روزهاي اخير، امرو

 .ماه، مقابل مجلس تجمع كردند

ظهر روز گذشته، دوشنبه سيزدهم اردي بهشت ماه،  : اعتراض و تحصن دانشجويان در دانشگاه آزاد شهركرد •
 .دانشجويان دانشگاه آزاد شهركرد در محوطه دانشگاه دست به تحصن زدند

در حالي كه اعدام پنج تن از زندانيان سياسي ـ عقيدتي، : كرد خواهند تجمع ها اعدام به اعتراض در كرد دانشجويان •
ايرانيان را در سراسر نقاط جهان به اعتراض واداشته، دانشجويان مناطق كردنشين نيز اعالم كرده اند اعتراضات خود 

 .را ادامه خواهند داد
 اردي 20 دوشنبه امروز بحص: دانشگاهشان در نژاد احمدي حضور به بهشتي شهيد دانشگاه دانشجويان اعتراض •

 .كردند برپا اعتراضي تجمعي نژاد، احمدي محمود حضور به اعتراض در بهشتي شهيد دانشگاه دانشجويان ماه، بهشت
دانشجويان دانشكده : دانشگاه اين در سپاه فرمانده جعفري سردار حضور به نصير خواجه دانشگاه دانشجويان اعتراض •

روز در حركتي خود جوش، نسبت به حضور سردار جعفري فرمانده سپاه در اين مكانيك دانشگاه خواجه نصير ام
 .دانشگاه، دست به اعتراض زدند

بسياري از دانشجويان دانشگاه نوشيرواني بابل، بعد از ظهر : بابل نوشيرواني دانشگاه دانشجويان پراكنده تجمعات •
 .اند اي كرده قدام به شكل دادن تجمعات پراكندهديروز، علي رغم حضور پر شمار نيروهاي امنيتي و لباس شخصي ا

هاي مختلف  دانشجويان دانشكده: ژاله صانع شدن كشته به اعتراض در هنر دانشگاه دانشجويان اعتراضي تجمع •
هايشان به نام  تر در اعتراض به قتل يكي از همكالسي سينما تا ◌ٴ دانشگاه هنر و تهران از جمله دانشجويان دانشكده

كاربردي تجمع كرده و به خواندن سرود  -علمي  ◌ٴ هاي خود در محل دانشكده ضمن تعطيل كردن كالس صانع ژاله،
 .اند و سر دادن شعار پرداخته

با دخالت نيروهاي دولتي، دانشجويان دانشگاه هنر : اند شده محبوس دانشگاه تئاتر آمفي در هنر دانشگاه دانشجويان •
 .محبوس شده اند تهران در سالن آمفي تئاتر اين دانشگاه

 روز تبريز اكرم نبي دانشگاه دانشجويان: صنفي مشكالت به اعتراض در تبريز اكرم نبي دانشگاه دانشجويان تجمع •
 .كردند برپا اعتراضي تجمعي ماه بهشت اردي 30 شنبه پنج

 دانشكده وياندانشج تجمع از پس روز يك: كردند برپا اعتراضي تجمعي مجددا مركز -تهران واحد آزاد دانشجويان •
 دانشجويان شد، كشيده خشونت به بسيج و امنيتي نيروهاي حمله با كه مركز تهران واحد آزاد  دانشگاه فني

 .خواستند بر دولت عليه اعتراض و فني دانشكده دانشجويان از حمايت به دانشگاه اين حقوق دانشكده
 دانشجويان فراخوان پي در: خرداد دوم سالگرد در مشهد آزاد و فردوسي هاي دانشگاه دانشجوي صدها سكوت تجمع •

 خرداد دوم سالگرد در سكوت تجمع ، ها دانشگاه اين در سكوت تجمع براي مشهد فردوسي و آزاد هاي دانشگاه سبز
 .شد برگزار دانشگاه دو دراين در
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 از صنعت و علم دانشگاه دانشجويان: آسا كيانوش بزرگداشت مناسبت به صنعت و علم دانشگاه دانشجويان تجمع •
 .كردند تجمع دانشگاه اين دانشجوي آسا كيانوش شهادت بزرگداشت مناسبت به امروز ظهر

خرداد ماه دست به اعتصاب غذا  25دانشجويان دانشگاه كردستان روز سه شنبه  :اعتصاب غذا در دانشگاه كردستان •
 .زدند

 اطالع پي در: كردند برگزار اعتراضي تجمع انشگاهد كوي ي فاجعه سالگرد در تهران دانشگاه دانشجويان از تن صدها •
 دانشكده در مخفيانه و اعالميه صورت به گذشته روز چند طي كه تهران دانشگاه سبز دانشجويان از جمعي رساني

 امروز دانشگاه، اين اسالمي انجمن اعضاي از جمعي شنبه روز بيانيه پي در و بود شده پخش مركزي پرديس هاي
 برگزاري زمان علت به دانشگاه خلوتي همچنين و دانشگاه آور رعب فضاي و تهديدها وجود با ماه ادخرد 24 دوشنبه

 .زدند دانشگاه سطح در راهپيمايي به دست سبز دانشجويان از تن صدها امتحانات،

 دوشنبه امروز 10:30 ساعت از طوسي نصيرالدين خواجه دانشگاه دانشجويان: نصير خواجه دانشگاه دانشجويان تجمع •
 نصيرالدين خواجه دانشگاه مركزي دفتر مقابل در خود خوابگاهي و صنفي مشكالت به اعتراض در شهريورماه، 8

 .كردند تجمع طوسي
تن از دانشجويان دانشكده هاي  100حدود : اي مقابل مجلس هاي فني حرفه تجمع تعدادي از دانشجويان دانشكده •

 .بل مجلس تجمع كردندفني حرفه اي استان تهران ظهر امروز مقا
جمعي از دانشجويان دانشگاه بيرجند با برپايي  : تجمع اعتراضي دانشجويان بيرجند نسبت به وضعيت دانشگاه •

 .تجمعي خواستار رفع مشكالت صنفي از جمله مشكالت خوابگاهها و بركناري رياست دانشگاه شدند

جويان دانشگاه عالمه طباطبايي، با راهپيمايي و سرود، گروهي از دانش : تجمع اعتراضي در دانشگاه عالمه طباطبايي •
نسبت به حضور مشاور ارشد محمود احمدي نژاد در دانشگاه خود اعتراض كرده و خواستار آزادي دانشجويان دربند 

 .و لغو احكام انضباطي و قضايي فعاالن دانشجويي شدند
دانشجويان دانشكده هنر اواخر هفته  :نرمندان دربندتجمع دانشجويان دانشكده هنر در اعتراض به ادامه بازداشت ه •

تئاتر تهران تجمع هاي اعتراضي -شكده سينما در دان گذشته در اعتراض به بازداشت جعفر پناهي و محمد نوري زاد 
 .برگزاركردند

ض به اي در اعترا نفر از دانشجويان فني و حرفه 200حدود : اي مقابل مجلس حرفه و تجمع دويست دانشجوي فني •
 .حذف كنكور كارداني به كارشناسي مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند

در  فروردين ماه 30روز دوشنيه دانشجويان دانشگاه تربيت معلم، ظهر : تجمع اعتراضي دانشجويان تربيت معلم •
 .كردند ي اعتراضي برپاتجمع ،اعتراض به كيفيت نامناسب غذا

دانشجوي واحد دانشگاه علم  100بيش از : راكي مقابل در اصلي وزارت علوم تجمع اعتراضي بيش از صد دانشجوي ا •
صنعت اراك در اعتراض به مشكالت صنفي و كمبود امكانات در دانشگاه علم و صنعت اراك صبح امروز مقابل درب 

 .اصلي وزارت علوم تجمع كردند
انشجويان دانشگاه تحصيالت تكميلي زنجان د: تحصن دانشجويان زنجان در اعتراض به بركناري پرفسور يوسف ثبوتي •

ين دانشگاه و ادبيات زننده اي كه پرفسور يوسف ثبوتي رياست ا  و جمعي از مردم زنجان در اعتراض به بركناري
 .براي توديع ايشان استفاده شده بود امروز در مقابل اين دانشگاه تحصن كردند
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 ارائه نحوه به اعتراض در گذشته روز مشهد فردوسي دانشگاه ندانشجويا: مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويان اعتصاب •
 .زدند غذا اعتصاب به دست فجر سلف در غذايي امكانات

 13 شنبه سه روز ظهر از بعد: دانشگاه نامناسب وضعيت به اعتراض در قم كاربردي علمي دانشجويان اعتراضي تجمع •
 دانشگاه، نامناسب وضعيت به اعتراض در قم، دادگسترى دىِكاربر - علمى دانشگاه دانشجويان از نفر صدها مهرماه،

 .نمودند خوددارى كالسها به رفتن از و زدند تحصن به دست آن ساختمان جابجايى پى در
 و پنجشنبه روز: ها يارانه حذف قانون اجراي به اعتراض در سبزوار معلم تربيت دانشگاه دانشجويان تحصن و اعتصاب •

 به توجه عدم به اعتراض سبزواردر معلم تربيت دانشگاه ها يارانه(حذف) هدفمندي قانون اجراي از بعد روز چند
   بود دانشگاه اين سلف مقابل تحصن و اعتصاب شاهد دانشجويان صنفي هاي خواسته

اند روز  در حالي كه چندين تشكل دانشجويي اعالم كرده: علوم وزير تهديد و اسفند يكم براي دانشجويان فراخوان •
همراه ديگر اقشار جامعه تجمع برگزار خواهند كرد،   بهمن، 25شنبه به مناسبت كشته شدن دو دانشجو در روز يك

 .هاي دانشجويي هشدار داد نژاد روز شنبه نسبت به اعتراض وزير علوم محمود احمدي

كي از دانشجويان هاي ديروز شيراز، ي در جريان ناآرامي: شيراز ديروز تجمعات جريان در دانشجو يك شدن كشته •
 .روز گذشته توسط نيروهاي امنيتي كشته شده است "حامد نورمحمدي"دانشگاه شيراز به نام 

صبح با  11: 30دانشجويان دانشگاه شيراز امروز ساعت : شيراز دانشگاه دانشجويان تجمع شدن كشيده خشونت به •
تجمع با دخالت نيروهاي حراست و بسيج حضور در ميدان پرديس دانشگاه شيراز به اعتراض پرداختند اما اين 

 .دانشگاه به خشونت كشيده شد

در پي افزايش فشار بر فعاالن : دانشجويي فعال 3 به بيشتر فشار براي مقيسه قاضي به اطالعات وزارت دستور •
لي را دادگاه انقالب اسالمي تهران، بهاره هدايت، مهديه گلرو و مجيد توك 28دانشجويي قاضي مقيسه، رئيس شعبه 

 .به صدور مجدد احكام طوالني مدت حبس و تبعيد به نقاط دوردست تهديد نموده است

 تفكيك جنسي و طرح حجاب

 استان نور پيام دانشگاه رهبري نهاد مسئول: شود مي اجرا نور پيام دانشگاه در دانشجويان جنسيتي تفكيك طرح •
 .شود مي اجرا نور پيام دانشگاه در دهآين هاي سال در دانشجويان جنسيتي تفكيك طرح: گفت اصفهان

 رعايت بهانه به دختر دانشجويان از ورامين اسالمي آزاد دانشگاه در: حجاب رعايت عدم بهانه به دانشجويان با برخورد •
 .شود مي اخذ تعهد اسالمي شئونات نكردن

 به بدحجاب افراد ورود نعم از تهران دانشگاه حراست مديركل: شد ممنوع تهران دانشگاه به "ها بدحجاب" ورود •
 دانشگاه در بدحجاب پسر دانشجويان با برخورد و تهران دانشگاه هاي دانشكده برخي در مقنعه اجبار تهران، دانشگاه

 .كرد ارائه توضيحاتي تهران دانشگاه زيبا هنرهاي پرديس در پوشش وضعيت و درباره و داد خبر
 و تحقيقات علوم، وزارت آزاد آموزشهاي دفتر كل مدير: شد ادرص تهران در جنسيتي تك دانشگاه سه تأسيس مجوز •

 اصولي مجوز كسب به موفق دخترانه غيرانتفاعي عالي آموزش موسسه تأسيس درخواست سه اينكه بيان با فناوري
 .پذيرند مي دانشجو ماه مهر از قطعي مجوز دريافت صورت در ها دانشگاه اين: گفت شدند

 رعايت عدم بهانه به دانشجويان بر فشار و آميز توهين رفتارهاي: حجاب رعايت عدم انهبه به دانشجويان بر فشار •
 .است شده دانشجويان گسترده اعتراض و درگيري موجب حجاب
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 اينكه بيان با فتحيان محمد دكتر: بدحجابي با مبارزه عنوان با صنعت و علم دانشگاه در دانشجويان كارت ضبط •
 متعدد جلسات در: افزود است "ارشادي" خواند، بدحجابي وي كه آنچه با مقابله در صنعت و علم دانشگاه رويكرد
 بد با برخورد روند شد مقرر و گرفت قرار بررسي دست در مواردي عفاف حجاب زمينه در دانشگاه فرهنگي شوراي
 .شود تشديد مدت بلند و مدت كوتاه برنامه دو طي حجابي

معاون دانشجويي دانشگاه تبريز درباره تعداد : نشگاه تبريز تعهد گرفته شدخاطر حجاب از هفتاد دانشجوي دا به •
دانشجوي بدحجاب تعهد  70از ابتداي سال تاكنون از حدود : احضار دانشجويان بدحجاب به كميته انضباطي گفت

 .دانشجو نيز برخورد انضباطي صورت گرفته است 10اخذ شده است و با بيش از 

 امام با ديدار در ورامين مركز كاربردي علمي دانشگاه رييس: ورامين مركز كاربردي ميعل دانشگاه جنسي تفكيك •
 اجراي از ها دانشگاه جنسيتي تفكيك در موجود مزاياي برشمردن با ورامين شهرستان در فقيه ولي نماينده و جمعه

 .داد خبر مركز اين جديد ترم در طرح اين
 تازگي به اقتصادي علوم دانشكده دانشجويان: اقتصادي علوم دانشكده رد پسران و دختران بين حائل ديوار ايجاد •

 .اند بوده جنسيتي جداسازي براي دانشكده اين محوطه در ديواري احداث به دانشكده مسئوالن اقدام شاهد

 وششپ تا خواسته مذهبي و فرقه هر از دختر دانشجويان از االزهر دانشگاه: شد اجباري االزهرا دانشگاه در حجاب •
 .كنند رعايت دانشگاه محيط در را حجاب

 از بهداشت وزارت دانشجويان انضباطي مركزي شوراي دبير: دانشگاهها در حجاب درباره صادره احكام بر نظارت •
 رفتار: گفت و داد خبر پزشكي علوم دانشگاههاي در عفاف و حجاب خصوص در شده صادر انضباطي احكام بر نظارت
 .است شده اصالح كتبي كرتذ با دانشجويان عمده

 عفاف و حجاب نامه آيين بازنگري در ما: گفت تركستاني فرحناز دكتر: دانشجويان "پوشش" نامه آيين تدوين پايان •
 مورد را گذشته قوانين واقع در و كنيم نگاه موضوع به بيشتري گويي كلي با پوشش ضوابط مورد در ايم كرده سعي

 .ايم داده قرار بازخواني
 علوم، وزارت غيرانتفاعي و آزاد آموزشهاي دفتر كل مدير: شدند اندازي راه "رفاه" و "ابرار" دخترانه ههايدانشگا •

 و داد خبر تهران در "ابرار" و "رفاه" نامهاي با دخترانه جنسيتي تك دانشگاه دو اندازي راه از فناوري و تحقيقات
 .است بررسي دست در يزن ديگر غيرانتفاعي عالي آموزش موسسه درخواست پنج: گفت

 طباطبايي عالمه دانشگاه فرهنگي دانشجويي معاون: عالمه جديدالورود دانشجويان براي عفاف و حجاب طرح اجراي •
 اجرا و تبيين الورود جديد دانشجويان براي كارشناسان توسط آن اجراي چگونگي و عفاف و حجاب طرح: گفت

 .شود مي
 شهر دانشگاه مسئولين اخير ماه چند در: دانشجويان اعتراض و شهركرد اهدانشگ در جنسيتي هاي محدوديت اعمال •

 .نمودند هنري و فرهنگي هاي تشكل و كانون چندين انحالل به اقدام كرد

 بد كه آنچه با مقابله براي دولت اخير اقدامات پي در: سينا علي بو دانشگاه در حجابي بد با مبارزه ماموران استقرار •
 سينا بوعلي دانشگاه هاي دانشكده حراست اتاقك مقابل زن مامور چند برد،اخيراً مي نام ها دانشگاه در حجابي
 از ؛ دهند مي ها آن به را تذكرهايي و گرفته را دختر دانشجويان جلوي اي سليقه كامالً صورت به و اند ايستاده

 .دارند را دانشجويان با برخورد و شناسايي در سعي ، دانشجويي كارت درخواست با حراست كمك به جمله
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ها و  در راستاي كنترل وضع پوشش در دانشگاه: طباطبائي عالمه دردانشگاه پسران و دختران ورودي تفكيك •
رسد، شنيده ها حاكي است كه  خبرهايي كه از تصويب آئين نامه مبارزه با بد حجابي در وزارت علوم به گوش مي

 .ر كار دارددانشگاه عالمه طباطبايي طرح جديدي در دستو
معاون دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس در : ميشوند احضار نيز حجابي بد براي مدرس تربيت دانشگاه دانشجويان •

طرح مبارزه با بدحجابي در اين دانشگاه اجرا مي شود اما به دليل : خصوص مبارزه با بدحجابي در اين دانشگاه گفت
 .شجويان به كميته انضباطي فراخوانده شده اندرعايت حجاب و عفاف تنها تعداد معدودي از دان

را  "بدحجابي"حراست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طرح برخورد با : ها دانشگاه در  بدحجابي با مبارزه طرح ابالغ •
 .ها و موسسات آموزش عالي ابالغ كرد به دانشگاه

وزير علوم دولت دهم اعالم كرد كه هيچ  :!كرد اعالم ممنوع را دانشجويي مختلط اردوهاي برگزاري علوم وزير •
 .ها جدا برگزار شوند ها را ندارد و بايد اين اردو دانشگاهي حق برگزاري اردوي مختلط دانشجويي در دانشگاه

جدا سازي جنسيتي در دانشگاه عالمه طباطبايي بنا به : خورد كليد طباطبايي عالمه دانشگاه در جنسيتي جداسازي •
 .اين دانشگاه كليد خورددستور شريعتي رييس 

 محاكمه و احضار

 هشتم دربند،ديروز، دانشجوي ، تبريزي عبده احسان دادگاه: دربند دانشجوي تبريزي عبده احسان دادگاه برگزاري •
 .شد برگزار انقالب دادگاه در مقيسه قاضي رياست به جاري سال ماه آبان

 محاكمه نظامي هاي دادگاه در بازجويي و احضار از بعد زهارو اين دانشجويان: نظامي دادگاه در دانشجويان محاكمه •
 .شود مي انجام اسالمي جمهوري در بار اولين براي كه اقدامي. شوند مي

 طباطبايي، عالمه دانشگاه دانشجوي صادقي آرش: شد احضار اوين در مستقر قانوني غير دادسراي به صادقي آرش •
 غير دادسراي به  است شده محكوم تعزيري حكم سال سه به كه تهران در عاشورا روز شدگان بازداشت از ديگر يكي

 .احضارشد اوين زندان در مستقر قانوني

 ادوار سازمان عضو زيدآبادي، اسدي حسن: انقالب دادگاه 28 شعبه در زيدآبادي اسدي حسن دوباره محاكمه •
 .شد محاكمه انقالب دادگاه 28 شعبه در دوم بار براي تحكيم،

 دانش سازمان اعضاي از مدادي احمد: زنجان انقالب دادگاه به تحكيم، ادوار سازمان اعضاي از مدادي، داحم احضار •
 .شد احضار زنجان انقالب دادگاه بازپرسي دوم شعبه به) وحدت تحكيم ادوار( ايران آموختگان

 المللي بين دانشگاه دانشجويان: شدند احضار خبري ستاد به قزوين المللي بين دانشگاه دانشجويان از تن شش •
 برگزار امنيتي ي سابقه بي جو وجود رغم علي  را آذر 16 روز مراسم كشور هاي دانشگاه ديگر با همگام قزوين
 . نمودند

 16 دانشگاه اين پرديس مجموعه و مازندران دانشگاه: مازندران دانشگاه در دانشجويي فعالين گسترده تهديد و احضار •
 .گذراند تعطيل نيمه صورت به و شده امنيتي شدت به فضاي در را امسال آذر

 انتظامي و امنيتي نيروي مامور چند گذشته روز: زندان به وحدت تحكيم دفتر عضو ذهابيان اشكان غيرقانوني احضار •
 .داشتند را دانشجوئي فعال اين بازداشت قصد ذهابيان اشكان زندگي محل به مراجعه با
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 انجمن سابق سياسي دبير صديقي ايمان: زندان از آزادي از پس دانشجويي عالف يك ساعته چند بازجويي و احضار •
 پي در شنبه يك روز شد، آزاد زندان از مشروط طور به امسال تابستان كه بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه اسالمي
 .گرفت قرار ساعته سه بازجويي مورد احضار، اطالعات وزارت به احضار

جلسه دوم دادگاه رسيدگي به  : تكنيك ه محمد يوسف رشيدي، دانشجوي سوسياليست پليبرگزاري جلسه دوم دادگا •
اردي بهشت ماه، در شعبه  13اتهامات محمد يوسف رشيدي، دانشجوي سوسياليست پلي تكنيك، ظهر روز گذشته 

 .دادگاه انقالب تهران برگزار شد 26

پرونده محمد يوسفي دانشجوي : دگاه تجديد نظرارسال پرونده محمد يوسفي دانشجوي دربند پلي تكنيك به دا •
سال حبس تعزيري محكوم شده بود به دادگاه تجديد نظر ارسال شده است،  4دربند پلي تكنيك كه پيش از اين به 

اما وكيل اين دانشجو عليرغم تالش فراوان هنوز موفق به مالقات قاضي دادگاه تجديد نظر براي دادن اليحه دفاعيه 
 .نشده است

امير حسين توكلي، دانشجوي دانشگاه آزاد قزوين كه : قزوين دانشگاه زنداني دانشجوي توكلي، حسين امير حضارا •
 .برد بار ديگر به دادگاه احضار شد هم اكنون در زندان به سر مي

اداره تن از دانشجويان دانشگاه تهران به  20دست كم : نژاد احمدي به معترض دانشجويان تهديد و بازجويي احضار، •
 .پيگيري وزارت اطالعات احضار و بازجويي شدند

محسن صنعتي پور، دبير فراكسيون مدرن : احضار محسن صنعتي پور، فعال دانشجويي به دادگاه انقالب مشهد •
 .اسالمي دانشجويان دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد از سوي دادگاه انقالب مشهد احضار شد  انجمن

بازجويان وزارت اطالعات به گواه  :عليه نادر احسني، از فعالين دانشجويي طيف چپ پرونده سازي هاي جديد •
احضاريه اي كه فرستادند قصد دارند عليه نادر احسني از فعالين دانشجويي طيف چپ، علي رغم اينكه اخيرا دستگير 

 .و در زندان بسر مي برد، پرونده ي جديدي بگشايند

مصطفي رسته مقدم دانشجوي   :ن دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي به دادگاهاحضار مصطفي رسته مقدم از فعالي •
 .دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات تهران به اتهام توهين به مقامات به دادگاه احضار شد

تن از  7اردي بهشت ماه،  22 روز چهارشنبه : اوين زندان در مستقر دادسراي به كرد دانشجويان از تن 7 احضار •
 .زندان اوين احضار شدنديان كرد دانشگاه تهران به دادسراي مستقر در دانشجو

 دانشجويان از زيادي شمار گذشته هفته اواخر در: اطالعات اداره به تبريز دانشگاه دانشجويي فعالين گسترده احضار •
 .اند گرفته قرار بازجويي مورد و اند شده احضار تبريز شهر اطالعات اداره به تبريز دانشگاه

 دانشجويان از تن شصت از بيش: حجاب رعايت عدم دليل به قم آزاد دانشگاه دختر دانشجوي شصت از بيش احضار •
 .شدند احضار دانشگاه اين انضباطي كميته به تاكنون جاري سال ماه فروردين از قم آزاد دانشگاه دختر

 تبريز دانشگاه دانشجويان از زيادي شمار تهگذش هفته اواخر در: اطالعات وزارت به دانشجويان احضار: تبريز دانشگاه •
 .اند گرفته قرار بازجويي مورد و شده احضار تبريز شهر اطالعات اداره به

 بازپرسي 4 شعبه به زنان، جنبش و دانشجويي فعال سرابندي، نسيم: زنان و دانشجويي فعال سرابندي، نسيم احضار •
 .شد احضار انقالب دادگاه

 خواجه دانشگاه دانشجويي فعال همتي، حاج جاويد دادگاه: وكيل حضور بدون همتي، اجح جاويد دادگاه برگزاري •
 .شد برگزار مقيسه قاضي رياست به انقالب دادگاه 28 شعبه در تيرماه نهم چهارشنبه، روز نصير
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 عالينف نيا سرداري آيدين اتهامات به رسيدگي جلسه: دانشجويي فعال نيا، سرداري آيدين دادگاه جلسه برگزاري •
 شعبه در ماه خرداد 2 يكشنبه روز تبريز آزاد دانشگاه آرمان تشكل مركزي شوراي اعضاي از و آذربايجاني دانشجويي

 .شد برگزار تبريز انقالب دادگاه دوم
 سازمان بشر حقوق كميته دبير زيدآبادي، اسدي حسن همسر: زيدآبادي اسدي حسن به جديد اتهام سه تفهيم •

 .داد خبر همسرش به جديد پرونده تشكيل و تازه اتهامات تفهيم از ن،ايرا آموختگان دانش
 و بهايي تحصيل از محروم دانشجوي نوراني سما: دفاعيات آخرين اخذ جهت اوين دادسراي به نوراني سما احضار •

 بود، شده زادآ اوين زندان در پاسداران سپاه الف -2 بند از وثيقه توديع با ارديبهشت 6 تاريخ در كه بشر حقوق فعال
 .شد احضار اوين دادسراي به ماه شهريور اول دوشنبه امروز

 بوعلي دانشگاه دانشجويان اسالمي انجمن سياسي دبير جعفريان، رضا: همدان اطالعات اداره به جعفريان رضا احضار •
 .شد احضار همدان اطالعات اداره به همدان

چند دانشجوي ايراني ساكن استراليا پس از بازگشت به : ايرانبازجويي چند دانشجوي مقيم استراليا در بازگشت به  •
 .توسط ماموران امنيتي بازداشت شده و از آنها بازجويي شده است ايران،

در ادامه برخورد هاي انضباطي در دانشگاه تربيت : احضار و تهديد فعاالن دانشجويي دانشگاه تربيت معلم سبزوار •
االن دانشجويي اين دانشگاه را به كميته تن از فع 12كمك مامورين حراست، به   معلم سبزوار، معاون دانشجويي

تن از دانشجويان مورد بازخواست  234انضباطي احضار و آنان را تنها به اتهام خبر رساني در مورد احكام غبر قانوني 
  .قرار دادند

مريم شفيع پور، دانشجوي مقطع  :باحضار مريم شفيع پور، دانشجوي دانشگاه بين المللي قزوين به دادگاه انقال •
فروردين ماه طي احضاريه كتبي از سوي دادسراي  28كارشناسي دانشكده فني دانشگاه بين المللي امام خميني، 

 .عمومي و انقالب استان قزوين احضار شد

 نوروزي ادرق اتهامات به رسيدگي جلسه: آرمان دانشجويي تشكل اعضاي اتهامات به رسيدگي دادگاه جلسه برگزاري •
 .شد برگزار تبريز آزاد دانشگاه آرمان شده توقيف دانشجويي تشكل دبير

 دانشجويي فعال زاده، حكيم عباس: تحصيلي جديد سال آستانه در اوين زندان دادسراي به زاده حكيم عباس احضار •
 .شد احضار اوين زندان دادسراي به ها دانشگاه بازگشايي آستانه در اميركبير، دانشگاه

 سال آغاز در تحصيل حق فعال عارف، پيمان: اوين زندان دادسراي به تحصيل از محروم دانشجوي يك احضار •
 .شد احضار اوين زندان در واقع مقدس شهيد دادسراي به تحصيلي

 تشكيالت دبير عربشاهي مهدي: شد فراخوانده اوين زندان به وحدت تحكيم دفتر تشكالت دبير عربشاهي مهدي •
 .شد فراخوانده زندان حكم اجراي براي اي احضاريه دريافت با مهرماه 5 گذشته روز وحدت تحكيم دفتر

 مديرمسئول و اميركبير دانشگاه اسالمي انجمن مركزي شوراي سابق عضو: انقالب دادگاه به محموديان پويان احضار •
 .شد احضار انقالب دادگاه به ريوار دانشجويي نشريه

 نظامي دادسراي به تهران، دانشگاه كوي پرونده با درارتباط احمديان، احمد: نظامي ايدادسر به احمديان احضاراحمد •
  شد احضار انقالب دادگاه و مسلح نيروهاي كاركنان

 جهت كتبي، حكم داشتن دردست با امنيتي نهادهاي: وي بازداشت براي تالالش و ها سليمي امير بر فشار تشديد •
  اند كرده مراجعه وي منزل به جوييدانش فعال ها، سليمي امير بازداشت
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 اتهامات به رسيدگي جلسه آخرين: وي آزادي با مخالفت و تبريزي عبده احسان دادگاه جلسه آخرين برگزاري •
 همچنان زنداني دانشجوي اين وجود اين با اما شد، برگزار مقيسه قاضي رياست به گذشته هفته تبريزي عبده احسان

  است نشده موافقت وثيقه به او بازداشت قرار تبديل با و برد مي سر به زندان در

 فعال دو هدايت، بهاره و توكلي مجيد: توكلي مجيد و هدايت بهاره دانشجويي، فعال دو به جديد اتهام تفهيم •
  .اند شده رو روبه جديد اتهامات تفهيم با اوين، دادسراي چهار شعبه به انتقال با زنداني، دانشجويي

 

 ري، اخراج و استعفاي اساتيدبازنشستگي اجبا

 دانشجويان پياپي روز سومين براي نيز امروز: دادند استعفا ايران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات اعضاي از تعدادي •
 از تجمع اين در دانشگاه اين دانشجويان نشستند، تحصن به دانشگاه اين پزشكي دانشكده مقابل در ايران دانشگاه

 .دادند خبر ايران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات اعضاي از رنف چند استعفاي اعالم

 بازداشت

 روزهاي طي بابل دانشجوئي فعالين از پرهيزگار حسين: بابل در دانشجوئي فعال پرهيزگار حسين موقت بازداشت •
 .شد بازداشت بابل شهرستان اطالعات اداره به احضار از پس اخير

 زنجان انقالب دادگاه در كه زنجان دانشگاه التحصيل فارغ شكيبا پيام: زنجان دانشگاه دانشجويان زندان حكم اجراي •
 سال 5 در تعليقي حبس ماه 6 و تعزيري حبس ماه 6 به نظر تجديد دادگاه در سپس و تعزيري حبس سال يك به

 .شد خوانده فرا زنجان زندان به حكم اجراي براي  شنبه پنج روز بود شده محكوم

 دانشگاه دانشجوئي فعال برزگر، محسن ماه آبان 16 يكشنبه امروز صبح: شد بازداشت دانشجوئي فعال برزگر، محسن •
 .شد بازداشت بابل نوشيرواني صنعتي

 .شد بازداشت نيز مازندران دانشجويي فعال كياني عليرضا: شد بازداشت دانشجويي فعال كياني عليرضا •

 كارشناسي دانشجوي مرادي عليرضا: تهران دانشگاه نخبه ويدانشج مرادي، عليرضا براي زندان سال يك حكم اجراي •
 .شد منتقل حصار قزل به زندان حكم سال يك گذراندن براي تهران دانشگاه ارتباطات علوم ارشد

 سابق فعال پور، تقي مرتضي ماه، آبان 22 شنبه،: شد بازداشت مجدداً بالتكليفي، سال نه از پس پور، تقي مرتضي •
 منتقل اوين زندان 350 بند به وي. شد بازداشت مجدداً بالتكليفي سال 9 از پس نصير، خواجه دانشگاه دانشجويي

 .است شده

 اسالمي انجمن عمومي شوراي سابق عضو سلمانپور اسماعيل: شدند بازداشت اسالمي فرزاد و سلمانپور اسماعيل •
 سابق دبير و مركز تهران آزاد شگاهدان حقوق دانشجوي اسالمي فرزاد همراه به اميركبير دانشگاه دانشجويان
 .شدند بازداشت مسلمان دانشجويان كانون تشكيالت

 نيروهاي بين گيري در با اميركبير دانشگاه در امروز تجمع: شدند بازداشت تهران كبير امير دانشگاه دانشجويي چهار •
 .دارد ادامه دانشجويان و بسيج
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 دانشگاه در آذر 16 برنامه برگزاري از پس: شيراز صنعتي گاهدانش دانشجويي فعالين بازداشت و گسترده احضار •
 "100 پالك" به معروف شيراز اطالعات اداره بازداشتگاه به دانشگاه اين دانشجويي فعالين از نفر 9 شيراز، صنعتي
 .شدند احضار

 روز مراسم برگزاري از روز سه گذشت با: آذر 16 مراسم از بعد تهران، هنر دانشگاه دانشجويان از تن شش بازداشت •
 تن شش دستگيري از دانشجويي منابع تهران، هنر دانشگاه جمله از كشور، مختلف دانشگاههاي در دانشجو

 .دادند خبر آنها وضعيت از خبري بي و دانشگاه آن دانشجويان

 در انشجوييد فعال ذهابيان اشكان: دانشجويي فعاالن از ذهابيان اشكان بازداشت براي امنيتي ماموران مراجعه •
 ايران شمال در بابل در او منزل به وي بازداشت براي اخيرا امنيتي ماموران كرد تاكيد العربيه با تلفني گفتگوي
 .كردند مراجعه

 روز همدان بوعلي دانشگاه اسالمي انجمن سابق دبير و دانشجويي فعال حاتم، سياوش: شد بازداشت حاتم سياوش •
 .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت اطالعات وزارت مامورين توسط هفته اين شنبه سه

 دانشگاه دانشجويان تجمع از پس  هفته يك: سياسي شرابخوار تازه؛ اتهام با زاهدان در دانشجويان دستگيري •
 فعاليت سابقه داشتن با دانشجو چند بازداشت از حكومتي هاي¬رسانه دانشجو، روز مناسبت به بلوچستان و سيستان

 صورت "شرابخواري" حين در و "مختلط" مجلس يك در آنها گفته به كه بازداشتي  دادند؛اما خبر اسيسي هاي
 است گرفته

پس از تجمعات اعتراضي دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان در : مريوان دانشجويي فعالين از تن پانزده دستگيري •
و سه شنبه و دعوت مردم مريوان به شركت در اعتراض به اعدام هاي نوزده اردي بهشت، طي روزهاي دوشنبه 

 .تن از فعالين دانشجويي اين شهر بازداشت و به مكان هاي نامعلومي منتقل شده اند 15اعتصاب عمومي، حداقل 
ارش صابونچي از فعالين دانشجويي در اراك توسط نيروهاي لباس : شد بازداشت دانشجويي فعال صابونچي، آرش •

  .شخصي بازداشت شد
مشفق سمندري از جمله فعاالن دانشجويي، روز گذشته راهي زندان : حكم اجراي جهت سمندري مشفق داشتباز •

 .متي كالي بابل شد تا دوران محكوميت خود را سپري كند
مريم عباسي نژاد، دبير سابق انجمن اسالمي : نژاد، دبير سابق انجمن اسالمي دانشگاه تهران بازداشت شد مريم عباسي •

 .داردي بهشت ماه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت ش 12هران و علوم پزشكي، شب گذشته مورخ دانشگاه ت
آيدين خواجه اي دانشجوي حقوق دانشگاه تبريز روز : تبريز در دانشجويي فعاالن از اي، خواجه آيدين بازداشت •

 .اردي بهشت ماه توسط ماموران امنيتي بازداشت شد 29چهارشنبه 
زهرا شمس، دانشجوي رشته ي حقوق دانشگاه : مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويان از شمس، زهرا بازداشت •

 .اردي بهشت ماه در منزل پدري اش در مشهد توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد 16فردوسي مشهد، 
نشجوئي در روزهاي اخير هومن نعمتي از فعالين دا: شد بازداشت مازندران دانشگاه دانشجوئي فعالين از نعمتي هومن •

 .دانشگاه مازندران بازداشت شد

 ◌ٴ زاده، دانشجوي فوق ليسانس دانشكده محمد ايلخاني: شد بازداشت تهران دانشگاه دانشجوي زاده، ايلخاني محمد •
 .علوم اجتماعي دانشگاه تهران، بازداشت شد
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آزاد قوچان شب گذشته در  تعدادي از دانشجويان دانشگاه: مشهد در قوچان آزاد دانشگاه دانشجويي فعالين بازداشت •
 .شهر مشهد بازداشت شدند

ستاد ملي هشتاد و "جاويد فخريان، فعال دانشجويي و از مديران : شد بازداشت دانشجويي فعال فخريان، جاويد •
 .، بازداشت شد"هشت مجازي

افتخاري و زهرا زهرا  بهمن، 25ها قبل از  در ادامه ي روند بازداشت: شدند بازداشت شريف زهرا و افتخاري زهرا •
 .شريف، دو تن از دانشجويان دانشگاه تهران نيز بازداشت شدند

 25در جريان تجمعات و اعتراضات روز دوشنبه : مشهد در بهمن 25 بازداشتي دانشجويان از تن پنج اسامي اعالم •
 .بهمن ماه در مشهد، گروهي از دانشجويان و فعاالن دانشجويي بازداشت شدند

در ادامه بازداشت هاي روزهاي اخير، يكي ديگر از : شريف دانشگاه فيزيك رشتة دانشجوي اييوزو شيما بازداشت •
 .دانشجويان دانشگاه دانشگاه شريف توسط مأموران امنيتي بازداشت شد

سينما دانشگاه هنر تهران، در  ◌ٴ ابوذر رستمي، دانشجوي رشته: شد بازداشت هنر دانشگاه دانشجوي رستمي، ابوذر •
 .بهمن ماه بازداشت شده است 25ت اعتراضاپي 

روز گذشته به دنبال برگزاري تجمع پرشور : بهمن 25 اعتراضات در تهران، دانشگاه دانشجوي 10 از بيش بازداشت •
 .بيست و پنج بهمن بيش از ده تن از دانشجويان و اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه تهران بازداشت شدند

در ادامه بازداشت فعالين دانشجويي در روزهاي اخير، امروز سه : شهركرد دانشگاه دانشجويان از تن سه بازداشت •
بهمن ماه، علي مرادي، دبير سياسي انجمن اسالمي دانشگاه شهركرد و دو تن ديگر از دانشجويان اين  26شنبه 

 .داشگاه به نام هاي كوروش بنايي و رضا شاكري بازداشت شدند
ها در جريان تظاهرات  در ادامه موج بازداشت: بهمن 25 تظاهرات جريان در دانشجويي فعال باقري، محمود بازداشت •

بهمن ماه، محمود باقري، فعال دانشجويي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز نيز جزو دستگير شدگان  25مردمي 
 .باشد مي

فعالين سياسي در  در پي بازداشت هاي گسترده دانشجويان و: شريف دانشگاه دانشجويان از نفر 16 حداقل بازداشت •
 .نفر از دانشجويان دانشگاه شريف بازداشت شده اند 16روزهاي اخير، حداقل 

ميثاق افشار، دانشجوي بهايي دانشگاه شهيد بهشتي در : بهشتي شهيد دانشگاه دانشجوي افشار، ميثاق بازداشت •
 .بهمن ماه بازداشت شده است 26بامداد روز 

سعيد سكاكيان و فرهاد فتحي، از اعضاي تشكل : قزوين المللي بين دانشگاه دانشجويي فعالين از تن دو بازداشت •
 .اند بهمن ماه بازداشت شده 25اصالح طلب دانشگاه بين المللي قزوين، روز 

فرزانه نجارنژاد دانشجو و فعال اجتماعي صبح روز : شد بازداشت مشهد در اجتماعي فعال و دانشجو نجارنژاد فرزانه •
 .ازداشت شدگذشته در مشهد ب

يكي از شركت كنندگان در كنكور  : سنندج در ارشد كارشناسي كنكور در كنندگان شركت از يكي بازداشت •
 .شناسي ارشد دانشگاه كردستان بازداشت شد كار

 .حسين سالمكار فعال دانشحويي دانشگاه صنعتي شريف بازداشت شد: شد بازداشت دانشحويي فعال سالمكار حسين •
 توسط دانشجويي بيانيه يك تنظيم درپي اروميه دانشگاه دانشجوي علوي، مسعود: شد بازداشت دامجد علوي مسعود •

 .شد بازداشت امنيتي ماموران
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 ارتباطات آخر سال دانشجوي احمدلو عباس: اراك آزاد دانشگاه دانشجوي احمدلو عباس زندان سال يك حكم اجراي •
 .گرديد اراك زندان روانه رستانشه اين انقالب دادگاه حكم با اراك آزاد دانشگاه

 دانشگاه مكانيك ارشد كارشناسي دانشجوي تركمن ياسر: شد بازداشت اميركبير دانشگاه دانشجوي تركمن، ياسر •
 .شد اوين زندان روانه تعزيري حبس سال يك حكم اجراي براي اميركبير

 توسط رشت دانشگاه دامي توليدات دانشجوي ميرزايي سيامك: رشت دانشگاه دانشجوي ميرزايي، سيامك بازداشت •
 .است شده منتقل اردبيل اطالعات اداره به و بازداشت رشت در امنيتي ماموران

 بنيامين نام به دزفول آزاد دانشگاه دانشجويان از يكي: دزفول آزاد دانشگاه دانشجويان از طيب، آل بنيامين بازداشت •
 .است شده دستگير اهواز عاتاطال اداره توسط ماه بهشت اردي 29 تاريخ از طيب آل

 دانشگاه فني دانشكده دانشجويان از يكي فيض محمد: مشهد فردوسي دانشگاه دانشجوي فيض، محمد بازداشت •
 بازداشت امنيتي نهادهاي توسط فردوسي دانشگاه دانشجويان خرداد دوم روز تجمع پايان از پس مشهد، فردوسي

 .شد
 عمران مهندسي 85 ورودي دانشجوي كدخدايي مسعود: اميركبير گاهدانش دانشجوي كدخدايي، مسعود بازداشت •

 شده بازداشت منزلش به امنيتي نيروها هجوم با جاري هفته در دانشگاه اين صنفي فعاالن از و اميركبير دانشگاه
 .است

 آخر سال دانشجوي عليخاني جواد: زندان به اهواز چمران شهيد دانشگاه دانشجويي فعال عليخاني، جواد انتقال •
 اهواز زندان به و بازداشت قطعي حبس سال 3 حكم اجراي براي اهواز چمران دانشگاه دانشجويي فعال و دامپزشكي

 .شد منتقل
يونس سليماني مدير مسئول سابق نشريه دانشجويي : بازداشت يونس سليماني، از فعالين دانشجويي آذربايجان •

خرداد ماه در منزل  27انشگاه بوعلي سيناي همدان روز پنجشنبه و فعال دانشجويي آذربايجاني در د "ايلديريم"
 .پدري اش در منطقه حسين آباد اردبيل بازداشت وبه اداره اطالعات تبريز منتقل شده است

ده ها تن از فعالين سياسي و دانشجويي شيراز دستگير : بازداشت ده ها تن از فعالين سياسي و دانشجويي در شيراز •
 .در بازداشت وزارت اطالعات به سر مي برند شده و هم اكنون

طي روزهاي گذشته دستكم سه تن از فعالين مدني در : بازداشت فعالين سياسي و دانشجويي در استان هرمزگان •
 .استان هرمزگان توسط ماموران امنيتي بازداشت شدند

عتراضات مردمي به نتايج انتخابات، زمان با سالروز ا هم :بازداشت سجاد و حمزه بنام دو فعال دانشجويي در شيراز •
 .اند خرداد توسط اداره اطالعات شيراز بازداشت شده 22سجاد و حمزه بنام، دو فعال دانشجويي در شيراز، روز 

 سياسي فعالين ي گسترده هاي بازداشت و امنيتي برخوردهاي دنبال به: تبريز دانشگاه دانشجوي دو بازداشت •
 دانشگاه دانشجويي فعالين از احمدي نعيم و آقاسي صدرا دانشجويي، جنبش فعالين با برخوردها تشديد و آذربايجان

 . شدند بازداشت خرداد 24 دوشنبه دانشگاه،روز اسالمي انجمن اعضا از و تبريز
 بار آزاد، دانشگاه دانشجويي فعال سيما، سلمان: شد بازداشت ديگر بار آزاد، دانشگاه دانشجويي فعال سيما، سلمان •

 .شد بازداشت رديگ
 رازي دانشگاه انديش آزاد دانشجويي تشكل فراخوان پي در گذشته روز: كرمانشاه دانشگاه دانشجوي 2 بازداشت •

 .شدند بازداشت دانشگاه اين دانشجوي 2 آميز، مسالمت تجمعي برگزاري و كرمانشاه
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 22 شنبه گذشته، روز صبح يي،طباطبا عالمه دانشگاه ادبيات دانشجوي جنتي، كوروش: شد بازداشت جنتي كوروش •
 .شد بازداشت دانشگاه، حراست به احضار از پس خرداد،

 دانشجويي فعال دو گذشته روز اعتراضات جريان در: دانشجويي فعال دو رزقي فرنوش و اصل فدايي سعيد بازداشت •
 .شدند بازداشت تهران در امنيتي نيروهاي توسط

 تبريز در امروز عصر تبريز دانشجوي فعاالن از يحيايي فريد امين و رضا: تبريز در دانشجويي فعال دو بازداشت •
 .شدند بازداشت

 فعالين از تن 14 ماه، خرداد 19 چهارشنبه روز در:كرمان دانشگاه دانشجويي فعالين از تن چهارده بازداشت •
 .شدند احضار انضباطي كميته به ايشان از نفر 35 دستكم.  بازداشت كرمان دانشگاه دانشجويي

 شهر شاهين در خردادماه، 8 شنبه روز دانشجويي، فعال باقري، بهزاد: شد بازداشت دانشجويي فعال باقري، بهزاد •
 .شد بازداشت اصفهان

 شهر امنيتي نيروهاي ماه خرداد 10 مورخ دوشنبه روز: قزوين المللي بين دانشگاه طلب اصالح تشكل دبير بازداشت •
 چشم و دستنبد با و دستگير شهر اين در را قزوين المللي بين دانشگاه طلب اصالح تشكل دبير فتحي فرهاد قزوين

 .كردند منتقل نامعلومي مكان به بند
 اشكان و حميدرضا ماه، خرداد 11 شنبه سه روز: شدند دستگير كرمانشاه در كرد دانشجويي و مدني فعال دو •

 .اند شده منتقل نامعلومي مكان به و دستگير كرمانشاه در كرد دانشجويي و مدني فعالين از مصيبيان،
 در امنيتي نيروهاي: كمانگر فرزاد زاده خواهر بازداشت براي تالش/  سنندج در كرد دانشجوي شش بازداشت •

 شهر اهل كرد دانشجوي 6 حداقل بازداشت به اقدام گذشته هفته طي سنندج پناه يزدان مهندسي و فني دانشكده
 خواهر و دانشگاه اين دانشجوي ديگر كمانگر آزاد بازداشت در ناموفقي اقدام چنين هم نيروها اين اند، كرده كامياران

 . اند داشته كمانگر فرزاد زاده
 اسالمي انجمن عمومي شوراي سابق عضو حيدري بهزاد: شد بازداشت اميركبير دانشگاه دانشجوي حيدري، بهزاد •

 به امنيتي نيروهاي بازداشت در خرداد 22 روز از گاه،دانش اين سازي كشتي مهندسي دانشجوي و اميركبير دانشگاه
 .برد مي سر

خردادماه  29ظهر روز شنبه : اقدام ماموران امنيتي براي بازداشت سارا محبوبي، از دانشجويان محروم از تحصيل •
 .دندماموران امنيتي به منزل سارا محبوبي دانشجوي اخراجي بهايي ساكن ساري به منظور بازداشت وي هجوم آور

 پناه يزدان مهندسي و فني دانشكده دانشجوي كمانگر آزاد: شد بازداشت كمانگر فرزاد زاده خواهر كمانگر، آزاد •
 .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت دانشگاه به مراجعه پي در پيش روز دو سنندج

 تحصيلي سال آغاز و ها دانشگاه بازگشايي آستانه در: تهران دانشگاه كوي دانشجويان از گروهي دستگيري و احضار •
 .اند كرده آغاز تهران دانشگاه كوي دانشجويان بر را جديدي فشارهاي قضايي و امنيتي نيروهاي جديد،

شيرين قرچه داغي، دانشجوي رشته پزشكي دانشگاه  :دانشجوي پزشكي دانشگاه تهران بازداشت شيرين قرچه داغي، •
ج نيروي لباس شخصي در نزديك دانشكده دستگير و به محلي نامعلوم فروردين ماه توسط پن 6تهران صبح جمعه 

 .برده شد

 اصفهان دانشگاه چپ طيف دانشجويان از سرشومي حسين: شد بازداشت چپ طيف دانشجويان از سرشومي، حسين •
 .است شده بازداشت گذشته روزهاي طي
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 به احضار از پس مشهد دانشگاه دانشجوي زاده شيباني امير: شد بازداشت مشهد دانشگاه دانشجوي شيباني امير •
 .شد بازداشت بار دومين براي دادگاه

 دانشجوي فرحزادي، حبيب: شد ربوده شخصي لباس ماموران توسط تهران، دانشگاه دانشجويي فرحزادي، حبيب •
 كرده جعهمرا دانشگاه به مجدد نام ثبت براي حاليكه در مهرماه، دهم شنبه روز تهران، دانشگاه تحصيل از محروم

 .شد ربوده شخصي لباس نيروهاي توسط دانشگاه درب مقابل در بود،
 دانشجويي تشكل سابق عضو و دانشجويي فعال پور عوض مصطفي: حكم اجراي منظور به پور عوض مرتضي بازداشت •

 .شد بريزت زندان روانه حكم اجراي جهت و بازداشت 89 مهر 14 چهارشنبه روز تبريز آزاد دانشگاه دانشجوي آرمان
 سه امروز تهران دانشگاه خواه دموكراسي انجمن دبير آقايي نعيم: تهران دانشگاه دانشجويي فعال آقايي نعيم بازداشت •

 .شد بازدداشت نظامي دادسراي در مهرماه، بيستم شنبه
 امنيتي نيروهاي توسط پيش روز يازده چپ دانشجويي فعال وفايي، محسن: چپ دانشجويي فعال يك بازداشت •

 .است شده منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت
 دانشگاه اخراجي بهايي دانشجوي صفريان، انيسا: بابلسر دانشگاه اخراجي بهايي دانشجوي صفريان، انيسا بازداشت •

 شده بازداشت بابلسر در شخصي منزل در امنيتي نيروهاي توسط 1389 ماه آذر 29 بهشهر، واحد صنعت و علم
  .است

 تهران دانشگاه دانشجويي پيشين فعال عسكري نادر: تهران دانشگاه دانشجويي پيشين فعالين عسكري رناد بازداشت •
  .شد بازداشت

 انجمن دبير: برد مي سر به بازداشت در آذر 16 روز از شيراز صنعتي دانشگاه دانشجويان اسالالمي انجمن دبير •
 پالك» به معروف شيراز اطالعات اداره بازداشتگاه به آذر 16 روز در كه شيراز صنعتي دانشگاه دانشجويان اسالمي

  .برد مي سر به بازداشت در كماكان بود شده احضار« 100

 دلير سنندج، شهر بازداشتهاي زنجيره ي ادامه در: شد بازداشت سنندج در دانشجويي فعال اسكندري، دلير •
 غير بازجويي مرحله چندين از پس كرد، اندانشجوي ي اتحاديه ادواري دبير و مدني و دانشجويي فعال اسكندري

 از تاكنون و شد احضار كردستان استان اطالعات كل اداره خبري ستاد به تلفني تماس يك طي امروز صبح قانوني،
  .نيست دست در اطالعي مشاراليه

 فترد به احضار پي در دانشجويي فعال مظفري حسين محمد: شد بازداشت دانشجويي مظفري،فعال حسين محمد •
  .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت ، بازجويي ساعت چند از پس اطالعات وزارت پيگيري

 آبادان نفت دانشكده دانشجويي فعالين از يكي: آبادان نفت صنعت دانشگاه دانشجويي فعال عربي، حجت شدن ناپديد •
  .است گشته اپديدن مشكوكي طرز به ماه، دي سوم و بيست شنبه پنج روز از عربي حجت نام به

مهندس صدري، استاد و : بهمن 25 شدگان بازداشت ميان در اميركبير دانشگاه علمي هيات عضو صدري عبداهللا •
 .بهمن ماه بازداشت شده است 25عضو هيئت علمي دانشكده معدن و متالورژي دانشگاه اميركبير در روز 

ايمان صديقي فعال دانشجويي دانشگاه : شد بازداشت لباب نوشيرواني صنعتي دانشگاه دانشجويي فعال صديقي ايمان •
 .صنعتي نوشيرواني بابل توسط نيروهاي امنيتي دستگير شد

در جريان تجمعات يكم اسفندماه در : مركز تهران آزاد دانشگاه دانشجويان كمالي، فرناز و عسگري سعيده بازداشت •
 .ويي دانشگاه آزاد تهران مركز بازداشت شدندتهران، سعيده عسگري و فرناز كمالي دو تن از فعالين دانشج
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امروز پنج تن از دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در : شدند بازداشت نصير خواجه دانشگاه دانشجويان از تن پنج •
 .هجوم نيروهاي سپاه پاسداران به دانشكده علوم اين دانشگاه بازداشت شدند

حبيب فرحزادي و سهراب جعفري دو تن از : تهران دانشگاه ندانشجويا جعفري، سهراب و فرحزادي حبيب بازداشت •
 .دانشجويان دانشگاه تهران، عصر يكم اسفندماه، بازداشت شدند

علي منصوري دانشجوي مهندسي : مشهد فردوسي دانشگاه دانشجوي دو هرمززاده، محمد و منصوري علي بازداشت •
ديريت بازرگاني اين دانشگاه عصر روز اول اسفند شيمي دانشگاه فردوسي و محمد هرمززاده دانشجوي رشته ي م

 .بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده اند و خانواده ي آنان نيز از وضعيتشان بي خبرند

در پي افزايش فشار بر فعالين دانشگاه ياسوج چند دانشجوي : ياسوج دانشگاه دانشجويي فعال چهار بازداشت و احضار •
 .د خبري احضار و يا بازداشت شدندديگر اين دانشگاه به ستا

در ادامه بازداشت دانشجويان و فعاالن دانشجويي : مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويان از ديگر تن دو بازداشت •
دانشگاه فردوسي مشهد، احسان كاهوكار و محمد غفاريان، دو دانشجوي ديگر آن دانشگاه، در جريان مراسم اول 

 .جنبش سبز، بازداشت و به محل نامعلومي منتتقل شدنداسفند و بزرگداشت شهداي اخير 

در جريان اعتراضات يك اسفند در بابل علي : شدند بازداشت بابل در دانشجويي فعال دو باقري سارا و پناه يزدان علي •
 .يزدان پناه و سارا باقري دو فعال دانشجويي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بازداشت شدند

از سرنوشت يك دانشجوي سقزي به نام فواد حداديان كه : سقز در بازداشتي دانشجوي يك ازسرنوشت خبري بي •
 .توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده اطالعي در دست نيست

علي صابري، فعال دانشجويي دانشگاه فردوسي : شد بازداشت مشهد، فردوسي دانشگاه دانشجويي فعال صابري، علي •
 .در حالي كه در كالس درس بود، توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد مشهد، روز يكشنبه اول اسفند ماه

تجمع مسالمت آميز دانشجويان دانشگاه شيراز بار ديگر با حضور : دانشجو ها ده بازداشت و شيراز دانشگاه متشنج جو •
 .ها دانشجو در جريان اين تجمع بازداشت شدند نيروهاي امنيتي به خشونت كشيده شد و ده

حداقل چهار تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در : اميركبير دانشگاه دانشجويان از چهارتن داشتباز •
 .تظاهرات اعتراضي يكم اسفند ماه بازداشت شده اند

نيروهاي امنيتي براي چندمين بار در طي ده : بشر حقوق فعال و نويس وبالگ منفرد، اشكان بازداشت براي تالش •
 .بازداشت اشكان منفرد، وبالگ نويس و فعال حقوق بشر به منزل پدري ايشان مراجعه كردند ماه گذشته براي

امير گل، دانشجوي رشته مهندسي : شد بازداشت شريف صنعتي دانشگاه مكانيك مهندسي دانشجوي گل، امير •
 .مكانيك دانشگاه صنعتي شريف بازداشت شد

در پي فراخوان مخالفان حكومت ايران براي : اسفند 10 تتجمعا درجريان تبريز دانشگاه دانشجوي 4 بازداشت •
هايي گزارش شده  اعتراض به حصر و بازداشت موسوي و كروبي و همسرانشان، روز گذشته در شهر تبريز هم ناآرامي

 .دانشجوي دانشگاه تبريز شده است 4كه منجر به بازداشت 

سيامك سهرابي، دانشجي كارشناسي ارشد : فشري صنعتي دانشگاه دانشجويي فعال سهرابي، سيامك بازداشت •
مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف ظهر دوشنبه، نهم اسفند ماه جاري در پي مراجعه به دفتر پيگيري وزارت 

 .اطالعات بازداشت شد
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شناسي  شناسي ارشد رشته جامعه لقمان قديري دانشجوي كار: شد بازداشت شيراز دانشگاه دانشجوي قديري، لقمان •
 .اسفند توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده است 16ح روز دوشنبه صب

 .ميالد فدايي اصل، دانشجوي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب بازداشت شد: شد بازداشت اصل فدايي ميالد •

 امنيتي دانشگاه، ممانعت از تجمع فضاي

 ديگر همانند سمنان دانشگاه فضاي آذر 16 سالروز به شدن نزديك با: سمنان دانشگاه در امنيتي فضاي تشديد •
 .است گرفته قرار مسئولين كار دستور در امنيتي فضاي تشديد كشور دانشگاههاي

 نه ايران پزشكي علوم دانشگاه: كرد محاصره را ايران پزشكي علوم ي شده منحل دانشگاه ساختمان ضدشورش پليس •
 جمهوري رياست انساني معاونت ابالغيه با بلكه داشتبه وزارت و دانشجويان پزشكي، علوم هاي دانشگاه پيشنهاد با

 . است كرده وارد دانشگاه اين دانشجويان به را بزرگي شوك اتفاق اين كه شد منحل

 روز جشن برگزاري از مانع مازندران دانشگاه مسئولين: مازندران دانشگاه در كوروش جهاني روز برگزاري از ممانعت •
 .ندشد دانشگاه اين در كوروش جهاني

 دانشگاه در مستقر بسيجيان از گروهي: اصفهان در دولت حاميان توسط صدر موسي امام بزرگداشت برنامه در اخالل •
 آن در صدر موسي امام بزرگداشت جريان در كرده، ذكر "واليتمدار" دانشجويان را آنها فارس خبرگزاري كه اصفهان
 .ساختند مواجه اخالل با را مراسم تهديد، و هياهو و آشوب ايجاد با دانشگاه،

 قيام سالگرد نخستين و آذر 16 سالروز آستانه در: آذر 16 آستانه در تهران انقالب خيابان در امنيتي فضاي تشديد •
 شده تشديد تهران دانشگاه اطراف خصوص به و انقالب خيابان در امنيتي تدابير ،88 عاشوراي در تهران مردم خونين

 .است

 آزاد هاي دانشگاه مسئولين: ورامين آزاد و تبريز آزاد هاي دانشگاه در دانشجو روز رگداشتبز براي مجوز صدور عدم •
 نخواهند را دانشجويان خواسته و طرح بر مطابق دانشجو روز مراسم برگزاري اجازه كه كردند اعالم ورامين و تبريز

 .داد
 بدون دانشگاه اين مسئوالن سوي از دانشجو، زرو در اراك آزاد دانشگاه: دانشجو روز در اراك آزاد دانشگاه تعطيلي •

 .شد تعطيل دانشجويان قبلي اطالع

 و اطالعاتي نيروهاي و كشور هاي دانشگاه مسئولين:: ماه آذر 15/  دانشجو روز آستانه در ايران هاي دانشگاه اخبار •
 هاي شيوه با و اند زده انشجود روز برگزاري از ممانعت راستاي در اقداماتي به دست دانشجو روز آستانه در امنيتي
 .كردند ايجاد ها دانشگاه در امنيتي فضاي مختلف

 10 مورخ چهارشنبه روز صبح: اهواز چمران دانشگاه اجتماعي علوم و اقتصاد دانشكده اسالمي انجمن دفتر به حمله •
 اسالمي انجمن درب قفل شكستن با اهواز چمران شهيد دانشگاه حراست ماموران از تن چند و معاون 89 اذر

 .كردند آن اموال تخريب و تفتيش به اقدام و شده وارد دفتر اين به اجتماعي، علوم و اقتصاد دانشكده

 دانشجويان امروز ظهر اعتراضي تجمعي: مركز-تهران آزاد دانشگاه دانشجويان امروز تجمع به بسيج نيروهاي حمله •
 .است شده روبرو بسيج نظامي شبه نيروهاي حمله با مركز،-تهران واحد آزاد دانشگاه فني دانشكده
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اعضاي كانون موسيقي دانشگاه شريف كه : شكستن سازهاي دانشجويان شريف به خاطر حمايت از دانشجويان دربند •
اي از دانشجويان دربند ياد كرده بودند، چهاردهم فرورين ماه هنگامي كه وارد  در برنامه 88در آخرين روزهاي سال 

 .د سازهاي شكسته خود را مشاهده كردنداتاق موسيقي شدن
ماموران حراست دانشگاه بين المللي قزوين هفته : حمله ماموران حراست دانشگاه آزاد قزوين به دانشجويان منتقد •

گذشته به دفتر يكي از تشكل هاي منتقد اين دانشگاه هجوم بردند و كارت دانشجويان حاضر در تشكل را توقيف و 
 .و دفتر را پلمپ كردندسپس آنان را بيرون 

بيش از صد تن از دانشجويان دانشگاه : دانشگاه غذاي قيمت افزايش به شاهرود صنعتي دانشگاه دانشجويان اعتراض •
اسفند در تجمعي خود جوش به افزايش پنج برابري قيمت غذاي سلف دانشگاه ها  15صنعتي شاهرود، روز يكشنبه 

 .اعتراض كردند
در پي اطالعيه معاونت دانشجويي دانشگاه صنعتي : شاهرود صنعتي دانشگاه شجوياندان صنفي تحصن و اعتصاب •

برابري قيمت غذا، در دو روز گذشته بيش از صدها تن از دانشجويان اين دانشگاه به  5شاهرود مبني بر افزايش 
 .تجمع و تحصن پرداخته اند

 اعتصاب غذا

دانشجويان برخي از دانشگاه هاي كشور در روز جهاني : كرد دانشجويان در روز جهاني كارگر اعتصاب غذا خواهند •
 .كارگر دست به اعتصاب خواهند زد

اعتصاب دانشجويان دانشگاه : تداوم اعتراض دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس به طرح اين دانشگاه در مورد يارانه غذا •
 .دانشجويي وارد دومين روز خود شد تربيت مدرس در اعتراض به طرح دانشگاه مبني بر نقدي كردن يارانه غذاي

در پي صدور بيانيه ي تشكل سازمان مستقل آزاد انديشان دانشگاه آزاد : آغاز اعتصاب غذا در دانشگاه آزاد شهركرد •
شهركرد مبني بر اعتراض به عدم كسب مجوز انتخابات شوراي مركزي اين تشكل، اعضاي اين تشكل با تجمع مقابل 

 .نشگاه اعتراض خود را نشان دادنددفتر نهاد رهبري در دا
امروز دانشجويان : كردند غذا اعتصاب سياسي زنداني 5 غيرانساني اعدام به اعتراض در كردستان دانشگاه دانشجويان •

دانشگاه كردستان با شكل دادن يك حركت اعتراضي و اعتصاب غذاي عمومي نسبت به اجراي احكام اعدام فرزاد 
 .اعتراض كردندفعال كرد ديگر  4كانگر و 

دانشجويان دانشگاه آزاد قصد دارند در صدمين : دربند دانشجويان آزادي براي آزاد دانشگاه دانشجويان سياسي روزه •
 .دروز بازداشت علي مليحي، براي آزادي تمامي دانشجويان دربند روزه اعتراضي بگيرن

 الل تشكالتتوقيف، لغو مجوز و انح

تشكل دانشجويي : دانشگاه آزاد تبريز و بازجويي اعضاي اين تشكل در دادگاه لغو مجوز تشكل دانشجويي آرمان •
آرمان، تنها تشكل مجوزدار دانشجويان آذربايجاني در دانشگاه هاي ايران لغو مجوز و اعضاي آن به دادگاه احضار و 

 .مورد بازجويي قرار گرفتند
نجمن اسالمي دانشگاه نفت آبادان با توجه به عدم دفتر ا: حراست توسط آبادان نفت دانشكده اسالمي انجمن پلمپ •

 .حضور شوراي مركزي توسط حراست اين دانشگاه تعطيل شد
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نشريه دانشجويي دانشگاه علوم كشاورزي : شود توقيف گرگان كشاورزي علوم دانشگاه دانشجويي نشريات از يكي •
 .فعاليت مينمود توقيف شد) راز(گرگان كه با عنوان ياردبستاني 

 دانشجويي، هاي تشكل و دانشجويان بر وارده فشارهاي ادامه در: شهركرد آزاد دانشگاه اسالمي انجمن دفتر پلمب •
 شتم و ضرب همزمان. گرديد پلمپ دانشگاه مقامات توسط و دليل بدون شهركرد، آزاد دانشگاه اسالمي انجمن دفتر

 .است شده دانشگاهي واحد آن در لتهابا تداوم سبب ارعاب، فضاي ايجاد و ها شخصي لباس توسط دانشجويان
 انتخابات برگزاري از اردبيلي محقق دانشگاه نظارت هيئت: اردبيلي محقق دانشگاه اسالمي انجمن بر فشارها افزايش •

 .كند مي جلوگيري دانشگاه اين در نامشخص داليل به اسالمي انجمن
 شوراي دانشجويي، فعاليتهاي كردن محدود دنبال به: فردوسي دانشگاه مهندسي دانشكده صنفي شوراي انحالل •

 .شد منحل مشهد فردوسي دانشگاه مهندسي دانشكده صنفي

 پيگير و گسترده فعاليتهاي پي در: شد منحل سياسي داليل به فردوسي، دانشگاه مهندسي دانشكده صنفي شوراي •
 را شورا اين دفتر پلمپ دستور دانشگاه، اين رياست مشهد، فردوسي دانشگاه مهندسي دانشكده صنفي شوراي اعضاي
 .كرد جلوگيري مقرر موعد در دانشجويي صنفي نهاد اين انتخابات مجدد برگزاري از و صادر

 شكل: گفت علوم، وزير دانشجو، كامران: دهيم نمي فعاليت ي اجازه سكوالريسم مروج دانشجويي هاي تشكل به •
 مي دارند قبول عمل در را اسالمي جمهوري نظام رراتمق و فقيه واليت اصل اساسي، قانون كه اي دانشجويي هاي

 .كنند فعاليت توانند
 تعطيلي به اقدام سرانه خود اقدامي در تبريز امنيتي ماموران: كرد تعطيل را دانشجويان هيئت تبريز دانشگاه حراست •

 .كردند مسلمانان احياي مذهبي هاي شب ي آستانه در تبريز دانشگاه الشهداي مكتب هيئت
انجمن اسالمي  انجمن اسالمي دانشگاه تهران تعطيل شده و :است يها در شرف تعطيل م انجمن اسالمي دانشگاهتما •

 .است در شرف تعطيلي ساير دانشگاهها

 فردوسي دانشگاه  دانشجويي نشريه ترين قديمي "سيميا" نشريه:  مشهد فردوسي دانشگاه دانشجويي نشريه توقيف •
 .شد توقيف فردوسي دانشگاه اقتصادي و اداري علوم دانشكده دانشجويان اسالمي انجمن امتيازي صاحب به مشهد

 شيراز، صنعتي دانشگاه دانشجويان اسالمي انجمن: شد پلمپ شيراز صنعتي دانشگاه دانشجويان اسالمي انجمن دفتر •
 شده، خوانده توحد تحكيم دفتر عالمه طيف به انتساب آنچه دليل به دانشگاه، نظارت هيئت جانب از حكمي طي
 .شد پلمپ منتقد دانشجويي تشكل آن دفتر حراست مامورين حضور با و گرديد اعالم قانوني غير

 انحالل از كرمان باهنر شهيد دانشگاه در مسئول مقام يك: شد منحل كرمان در دولت منتقد دانشجويي تشكل تنها •
 .داد خبر شود، مي محسوب كرمان استان در دولت منتقد تشكل تنها كه دانشگاه اين اسالمي انجمن

هاي دانشجويي  براساس نامهي امروز هيئت نظارت بر تشكل: شريف دانشگاه اسالمي انجمن هاي فعاليت كليهي تعليق •
هاي انجمن از  هاي انجمن اسالمي اين دانشگاه ابالغ شده و تمامي اتاق دانشگاه شريف، حكم تعليق كليهي فعاليت

 .اعضاي آن گرفته شد
مجوز يكي از نشريات دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي : بناب اسالمي آزاد دانشگاه دانشجويان نشريهي جوزم لغو •

 .واحد بناب لغو شد

دفتر انجمن اسالمي دانشگاه آزاد واحد كرج از سوي نيروهاي : شد پلمب كرج آزاد دانشگاه اسالمي انجمن دفتر •
 .امنيتي پلمب شده است
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 ضرب و شتم

در جريان اعتراضات روز گذشته نيروهاي امنيتي با : امنيتي نيروهاي توسط شريف دانشگاه انشجوياند شتم و ضرب •
 .ورود به دانشگاه صنعتي شريف، اقدام به ضرب و شتم شديد دانشجويان اين دانشگاه نمودند

 مركز تهران آزاد گاهدانش امنيتي نيروهاي دوشنبه روز: آزاد دانشگاه دانشجويان از جمعي به امنيتي نيروهاي حمله •
 اين كف هم طبقه در انديشي هم و بحث منظور به كه كشور هاي دانشگاه دانشجويان از جمعي به نيايش، واحد

 .كردند حمله بودند، شده جمع دانشگاه
 علوم و حقوق دانشكده ارشد كارشناسي دانشجويان از يكي: تهران دانشگاه دانشجوي يك به بسيجي دو شبانه حمله •

 در ماه، شهريور 25 گذشته هفته شب شنبه پنج قدس، خيابان در واقع قدس خوابگاه ساكن و تهران دانشگاه سياسي
 به و گرفته قرار ناشناس فرد دو حمله مورد خوابگاه كوچه در شب 10 ساعت حوالي در خوابگاه به بازگشت حين
 حمله اين جريان در و است داشته دنگر بر چفيه ضارب افراد از يكي شاهدان، گفته به. است شده مضروب شدت
 .است شده ربوده نيز دانشجو اين موبايل و كيف

 اين انتظامات رشت، آزاد دانشگاه بازگشايي با مهرماه سوم شنبه روز: رشت آزاد دانشگاه دانشجويان شتم و ضرب •
 دختري دانشجويان و شتنددا تن بر كوتاه آستين هاي لباس كه پسري دانشجويان ورود از حراست، دستور به دانشگاه

 .آورد عمل به ممانعت داشتند "نامناسب پوشش" حراست مسؤولين گفته به كه
 نامه شيوه تدوين به اشاره با بهداشت وزارت فرهنگي و دانشجويي معاون: شد ممنوع دانشگاه در سيگار استعمال •

 آن اجراي و شوند مي آشنا نامه شيوه اين با جديدالورود دانشجويان: گفت جديد تحصيلي سال در انضباطي اجرايي
 .شد خواهد پيگيري جدي صورت به

 و علم دانشگاه جديد، تحصيلي سال شروع با: صنعت و علم دانشگاه ترياي در امنيتي بسته مدار دوربينهاي نصب •
 انجام ليحا در ها دوربين اين نصب. است نموده پسران ترياي در بسته مدار دوربينهاي نصب به اقدام ايران صنعت
 .بود شده گذشته كار امنيتي هاي دوربين دانشگاه آمد و رفت پر اماكن در نيز گذشته سال كه ميشود

 فشارهاي راستاي در: اسالمي انجمن مكان تسخير به تهران دانشگاه سياسي وعلوم حقوق دانشكده مسئوالن تهديد •
 تهران، دانشگاه سياسي علوم و حقوق انشكدهد اعضاي از يكي ربايش با همزمان و دانشجويي فعالين بر گسترده
 نموده تهديد اخيرا آن انتصابي مسئولين كه دارد آن از حكايت دانشكده آن دانشجويان از برخي اظهارات و شواهد

 تبديل بوفه به -باشد مي جنبش حامي فعال هاي انجمن از كه – را دانشكده آن اسالمي انجمن فعلي مكان كه اند
 .نمود خواهند

 دختر دانشجويان از نفر 100 و هزار: ديدند عفاف و حجاب آموزش شيراز، دانشگاه الورود جديد انشجوياند •
 .ديدند عفاف و حجاب آموزش دانشگاه فرهنگي معاونت همكاري با اي دوره طي شيراز دانشگاه جديدالورود

 مرگ قتل، خودكشي،

 با اصفهان صنعتي دانشگاه مشاوره مركز معاون: نندك مي خودكشي اصفهان صنعتي دانشگاه دانشجوي هشت ترم هر •
 از موقع، به اقدامات با: گفت كنند، مي خودكشي به اقدام دانشگاه اين دانشجويان از نفر 8 حدود ترم هر اينكه بيان

 .ايم كرده جلوگيري فوت به منجر خودكشي
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 آتش پي در خردادماه، 3 مورخ نبهش سه روز: جنگ نمايشگاه از حاصل آتش هاي شعله ميان در دانشجو يك مرگ •
 داير ماهشهر واحد آزاد دانشگاه دانشجويي بسيج سوي از"خرمشهر سازي آزاد" مناسبت به كه نمايشگاهي در سوزي

 .باخت جان آتش هاي شعله ميان در دانشجو يك بود، شده

 1385دانشجوي ورودي   كيوان گودرزي،:  مرگ مشكوك كيوان گودرزي، دانشجوي رشته رياضي دانشگاه ايرانشهر •
 .رشته رياضي اهل كرمانشاه دانشگاه ايرانشهر امروز به طرز مشكوكي جانباخته است

 شوراي عضو بيرجند، دانشگاه دانشجوي ميزبان آزيتا:  بيرجند دانشگاه دانشجويي فعال ميزبان، آزيتا خودكشي •
 اثر در پيش روز دو بيرجند اسالمي نانجم ارگان سكوت، نشريه مسئول مدير و بيرجند اسالمي انجمن مركزي

 .كرد فوت خودكشي
 با گذشته هفته در كرمانشاه رازي دانشگاه دانشجوي يك فوت: كرمانشاه رازي دانشگاه در دانشجو يك خودكشي •

 .است شده روبرو ابهاماتي
 نشگاهدا كرد دانشجوي يك: كردستان دانشگاه در اجتماعي مشكالالت دليل به دختر دانشجوي يك خودكشي •

  .كرد خودكشي به اقدام اجتماعي مشكالت دليل به كردستان،

روابط عمومي دانشگاه صنعتي شريف از مرگ يكي از : شريف صنعتي دانشگاه دانشجويان از يكي خودكشي •
دانشجويان دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي شريف به دليل اقدام به خودكشي در شامگاه روز پنج شنبه دوازدهم 

 .خبر داد اسفند ماه

كمتر از دو هفته از خودكشي يكي از دانشجويان دانشگاه : كرد خودكشي شريف دانشگاه دانشجويان از ديگر يكي •
 .صنعتي شريف نمي گذرد كه شب گذشته يكي از ديگر از دانشجويان اين دانشگاه اقدام به خودكشي كرد

 محيط بهداشت

 فني دانشكده دخترانه خوابگاه دانشجويان از نفر دص از يش: دختر دانشجوي صد از بيش مشكوك مسموميت •
 كليه كه است حدي به مسموميت شيوع. شدند بيمارستان راهي مسموميت دليل به ميبد در الزهرا دختران

 .است گرديده لغو مربوطه خوابگاه دانشجويان امتحانات

 تهديد و ارعاب، اعمال فشار

 كماكان يزد دانشگاه چپ دانشجويي فعالين بر تهديد و فشار: يزد گاهدانش چپ دانشجويي فعالين بر فشارها ي ادامه •
 .دارد ادامه

 به اميركبير دانشگاه دانشجويان از تن چندين آبان 13 آستانه در: آبان 13 آستانه در دانشگاه بر فشارها افزايش •
 .شدند احضار انقالب دادگاه

 رئيس طرف از آرمان تشكل اعضاي بر فشارها ادامه در: ريزتب اطالعات اداره به آرمان تشكل اعضاي از تن دو احضار •
 احضار را تشكل اين اعضاي از تن دو تبريز اطالعات اداره بار اين دانشگاه اين انظباطي كميته و تبريز آزاد دانشگاه

 .است كرده
 فشارهاي 88 خرداد 22 انتخابات سالگرد نخستين آستانه در: قزوين المللي بين دانشگاه در امنيتي سابقه بي شرايط •

 .است شده اعمال قزوين المللي بين دانشگاه كارمندان حتي و اساتيد دانشجويان، بر اي سابقه بي
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 هاي دانشكده حراست مسئوالن خردادماه، 22 شنبه، روز: دانشگاه به عالمه دانشگاه دانشجويان ورود از جلوگيري •
 روز در كه دانشجوياني ورود از دانشجويان، آزمون كارت دنكر چك از پس عالمه، دانشگاه اجتماعي علوم و ادبيات
 .كردند جلوگيري نداشتند امتحان مذكور،

نهادهاي امنيتي و شبه امنيتي مجددا و در : ارعاب و آزار فعالين دانشجويي كرمانشاهي در آستانه امتحانات پايان ترم •
 .حضار و تهديد دانشجويان فعال كرده اندآستانه امتحانات پايان ترم به صورت سازمان يافته اقدام به ا

دبير شوراي مركزي انضباطي دانشجويان وزارت بهداشت، : شوند دو ترم از تحصيل محروم مي  دانشجويان سيگاري •
نامه جديد اجرايي انضباطي دانشجويان از ممنوعيت مصرف سيگار  درمان و آموزش پزشكي با اشاره به جزئيات شيوه

 .و اجراي تنبهيات در اين حوزه خبر دادها  در محيط دانشگاه

 دانشگاه تابستاني تعطيالت در: قزوين اللمللي بين دانشگاه دانشجويان بر فشارها تشديد و مسئولين هاي كارشكني •
 بين دانشگاه اساتيد و دانشجويان از تن چند دادگاه ندارد، وجود نيز دانشجويي اعتراضات از خبري كه حالي ودر ها

 .شد تشكيل نقزوي المللي

 زندان اوليه احكام مازندران استان نظر تجديد دادگاه: علوم وزير سخنان از پس دانشجويان بر فشارها جديد دور آغاز •
 195 و تعزيري زندان ماه 62 به مجموع در كه دانشجويان اين است؛ كرده تاييد عينا را دانشگاه اين دانشجوي ده

 سال خرداد 26 و 25 در تجمع برگزاري وسيله به عمومي نظم در اخالل تهاما به ابتدا اند، شده محكوم شالق ضربه
 .گرفتند قرار محاكمه مورد بابلسر دادگاه 101 شعبه در و گذشته سال ماه آبان در 88

در پي حوادث هاي روز هاي اخير، حراست دانشگاه امير كبير به : كبير امير دانشگاه هاي خوابگاه در دوربين نصب •
 .رل ورود و خروج دانشجويان اقدام به نصب دوربين در ورودي خوابگاه ها نموده استمنظور كنت

در ادامه فشارها بر فعالين دانشجويي سراسر : اطالعات اداره خبري ستاد به دانشجويي فعال كريمزاده، رضا احضار •
 .ي اداره اطالعات احضار شدكشور، رضا كريمزاده از اعضاي فعال انجمن اسالمي دانشگاه آزاد شهركرد به ستاد خبر

يكي از دانشجويان دانشگاه اميركبير كه : اميركبير دانشگاه شده بازداشت دانشجوي قضايي ازپرونده خبري بي تداوم •
 .برد بهمن ماه بازداشت شده بود، در وضعيت نامعلومي به سر مي 25در پي اعتراضات 

سجاد رضايي دبير انجمن اسالمي دانشگاه هنر : هنر انشگاهد اسالمي انجمن دبير رضايي سجاد برروي فشارها افزايش •
دو هفته است كه به خوابگاه و دانشگاه ممنع الورود شده و تا تعيين حكم كميته انضباتي از تحصيل معلق شده 

 .است
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 كارگران
 آثار و نشر آمار، واحد توسط ايران، در كارگران حقوق موردي نقض 3339218 ،1389 سال در

 هاي استان ترتيب به آمار اين اساس بر و است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق عاالنف مجموعه
 اختصاص خود به را كارگران حقوق نقض آمار بيشترين قزوين و كردستان خوزستان، تهران،

 . اند داده

 طبق حال اين با اما بود شده تعيين تومان 48 و هزار 303 ،1389 سال در كارگران دستمزد حداقل
 داليل به كارفرمايان توسط كار به مشغول كارگر 12690 دستكم شده آوري جمع اطالعات و اخبار

 به بيكاري مورد 441844 حداقل كه حاليست در اين. شدند اخراج كار از نيرو تعديل از ائم متععد
 تعديل طرح و عموما اقتصادي بد شرايط علت به توليدي واحدهاي تعطيلي منجمله داليلي

 در اخراج به منجر كه معوقه حقوق دريافت عدم به اعتراض يا و خصوصا) يارانه حذف( دياقتصا
 . است رسيده ثبت به بوده، پيشين هاي زمان

 نشر آمار، واحد توسط كارگري اعتصاب يا و تجمع مورد 109 دستكم گذشته سال طي در چنين هم
 به ماه بهشت اردي و مهرماه كه تاس رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه آثار و

 هاي حركت اين بيشتر كه است ذكر به الزم. است داده جاي خود در ها اعتصاب اين بيشترين ترتيب
 نيز ماه 27 به حتي ها گا آمار طبق كه كارگران معوقه حقوق پرداخت عدم راستاي در اعتراضي

 امثالهم و شغلي امنيت بيمه، حق از برخورداري عدم يا و) كاشان نساجي كارگران( است رسيده
 . است گرفته شكل

 ها ده آن اثر بر كه داده روي سانحه 55 حداقل كار محيط در كافي اميني نبود علت به سويي از
 از تن 17 شدن زخمي و كشته بين اين در كه اند داده دست از را خود جان بعضا و شده زخمي كارگر

 كارگري هاي تشكل و كارخانه اين كارگران وسيع عتراضاتا با ماه بهمن در خودرو ايران كارگران
 . شد رو روبه

 اوليه حقوق به رسيدن راستاي در كه كارگري تحركات ترين كوچك كشور در كه كرد اشاره بايستي
 حبس سنگين احكام صدور بعضا و كارگري فعالين احضار و بازداشت به گيرد، مي شكل كارگران

 411 جمعا و احضار، تن 14 بازداشت، كارگري فعالين از تن 51 نيز 1389 سال در كه شود مي منجر
 بهنام به مربوط محكوميت ترين سنگين ميان اين در كه است شده صادر ايشان براي نيز حبس ماه

 رئيس اسانلو، منصور كه حاليست در اين. ست تعزيري حبس سال 20 با كارگري فعال زاده، ابراهيم
 وخيم وضعيت رغم علي حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت گرانكار سنديكاي مديره هيات

 تشكل اين مديره هيات عضو شهابي رضا است، محبوس شهر رجايي زندان در چنان هم جسمي
 سر به اوين زندان در بالتكليف صورت به و كماكان شد، بازداشت 89 خردادماه از كه نيز كارگري

 . برد مي

 :بخوانيد را 1389 سال در كارگران قوقح نقض تفصيلي گزارش زير در
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 تجمع و اعتصاب

 الستيك كارخانه كارگران: كردند اعتراض خود حقوق ماه چند نشدن پرداخت به البرز الستيك كارخانه كارگران •
 كارخانه اين محل در الستيك زدن آتش به اقدام هايشان خواسته نيافتن تحقق به اعتراض در دوشنبه روز البرز

 .كردند
 اعتراض در آبادان شهرداري سبز فضاي سازمان كارگران از نفر 30 حدود: آبادن شهرداري كارگران اعتراضي جمعت •

 . كردند تجمع آبادان مركزي شهرداري مقابل در خود بيمه و حقوق ماه سه نشدن پرداخت به
 1300 اعتصاب كه اكيستح تهران از ها گزارش: دارد ادامه تهران البرز الستيك كارخانه كارگر 1300 اعتصاب •

 .دارد ادامه همچنان تهران البرز الستيك كارخانه كارگر

-تهران جاده در "صفا لوله و نورد" كارخانه كارگر صدها: كردند غذا اعتصاب "صفا لوله و نورد" كارخانه كارگر صدها •
 .اند زده غذا اعتصاب به دست شان حقوق ماه دو نشدن پرداخت پي در ساوه،

 كيان كارگران: كردند كارخانه محل در الستيك زدن آتش به اقدام خود وضعيت به اعتراض در تاير انكي كارگران •
  ظهر 12 تا صبح 10 ساعت از  امروز، اداري وقت پايان تا خواستهايشان تحقق براي اي روزنه نبود به توجه با تاير

 .كردند) چهاردانگه بخشداري روبروي( راسالمشه جاده به مشرف و كارخانه محل در الستيك زدن آتش به اقدام

 بودند نفر 150 به نزديك كه كارگران اين: كردند تجمع مجلس مقابل ري شهر و تهران غرب كارگر خانه بازنشستگان •
 بهداشت وزارت به آن انتقال و اجتماعي تامين از مستقيم درمان شدن جدا مخالف ما" مضمون با پالكاردهايي در

 . داشتند دست در را "كنند توجه كارگران ما معيشتي وضعيت به مجلس نمايندگان" "هستيم

 پاكدشت كارگر  خانه بازنشستگان از نفر 200: كردند تجمع مجلس مقابل ورامين و پاكدشت كارگر خانه بازنشستگان •
 .كردند تجمع مجلس مقابل بهداشت وزارت به اجتماعي تامين از درمان انتقال به اعتراض در ورامين و

 حقوق، ماه 11 حدود شركت اين كارگران حاضر حال در: قزوين استانداري مقابل بافت پوشينه كارگران جتماعا •
 .طلبكارند مطالبات ساير و عيدي

 17 دوشنبه روز صبح بردسير قند كارخانه اخراجي كارگران از نفر 60 از بيش: بردسير قند كارخانه كارگران تجمع •
 .شدند خود معوقه مزاياي و حقوق سال دو دريافت خواستار و كرده تجمع شهر اين كار اداره مقابل در آبان

 بازنشسته كارگران كانون: ها مستمري درصدي شش افزايش به اجتماعي تامين بازنشسته كارگران كانون اعتراض •
 در ها يمستمر درصدي 6 افزايش به اعتراض ضمن نژاد، احمدي محمود به اي درنامه تهران استان اجتماعي تامين
 سازمان اين در هاي مستمري درصدي 15 افزايش و اجتماعي تامين قانون 96 ماده اعمال خواستار اجتماعي تامين
 . شدند

 نساجي كارخانه كارگران از تن 750: شهر قائم فرمانداري درمقابل مازندران نساجي كارخانه كارگر 750 تحصن •
 .كردند تحصن شهر قائم فرمانداري مقابل در توليدي، واحد اين محل از راهپيمايي از پس چهارشنبه روز مازندران

 پي بنا ساختماني شركت كارگران از نفر 20 از بيش: مهاباد بناپي ساختماني شركت استادكاران و كارگران اعتصاب •
 اعامتن كار سر به رفتن از و كشيدند كار از دست خويش ماهه چندين معوقه حقوق و بيمه نبود دليل به مهاباد

 .ورزيدند

 در تجمع با بال كفش كارگران از جمعي پيش ساعتي: ملي بانك پوشش تحت هاي شركت از يكي كارگران تجمع •
 . كردند اعالم مجموعه اين كنوني مديريت عملكرد به نسبت را خود اعتراض شركت اين مركزي دفتر مقابل
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 با خوزستان سازي لوله كارخانه كارگري ورايش عضو: استانداري مقابل خوزستان سازي لوله شركت كارگران تجمع •
 مجدد اندازي راه خواهان ما:  گفت اند، نگرفته حقوق كه است كامل ماه18 كارخانه اين كارگران كه اين به اشاره

 .هستيم كارخانه

 صبح توسعه پنجم برنامه اليحه مواد تصويب و بررسي ادامه در: مجلس مقابل ساختماني كارگر صدها اعتراضي تجمع •
 تعليق از تا كردند تجمع اسالمي شوراي مجلس ساختمان مقابل در حضور با ساختماني كارگران از جمعي امروز

 .كنند جلوگيري آينده سال پنج در ساختمان كارگران اجباري بيمه قانون اجراي

 احقاق دنبال به رشت كار كنف شركت كارگران: گيالن صنايع سازمان مقابل رشت كار كنف كارخانه كارگران تجمع •
 .كردند تجمع گيالن معادن و صنايع سازمان مقابل خود ساله پنج طلب

 دليل به فارس جهان شركت كارگر 1700: جاده بستن و بوشهر استان ديلم شركت ازكارگران نفر 1700 اعتصاب •
 .زدند اعتصاب به دست خود ماهيانه حقوق دريافت عدم

 دور  راه مخابرات كارخانه كارگران از شماري: شيراز در دور راه مخابرات هكارخان كارگران از شماري اعتراضي تجمع •
 كرده تجمع توليدي واحد اين محل در خود گذشته ماه 17 دستمزد نشدن پرداخت به اعتراض در شيراز در ايران،

 .اند

 خاور ريسندگي كارگران به شده داده هاي وعده تحقق عدم دنبال به: رشت خاور ريسندگي كارگران مجدد تجمع •
 رشت معادن و صنايع اداره مقابل صبح 8 ساعت از  كارگران اين از زيادي تعداد 1389 آذر 13 شنبه روز ، رشت
 .نمودند تجمع

 دنبال به عسلويه در سالش خرد كودك و مادر مرگ پي در: دختر و مادر مرگ دنبال به عسلويه در اعتراضي تجمع •
 .شد برگزار داري بخش برابر در تراضياع تجمعي مناسب درماني مراكز نبود

 مازندران استانداري مقابل نساجي كارخانه كارگران از تعدادي: استانداري مقابل نساجي كارگران اعتراضي تجمع •
 .كردند برگزار آميز اعتراض تجمع

 از نفر 200 به نزديك آذر 29 دوشنبه صبح امروز: آبادان پااليشگاه خدمات كارگران از تن دويست تجمع از ممانعت •
 آبادان پااليشگاه از قسمت دو در سال آخر سنوات و عيدي كسر به اعتراض در آبادان پااليشگاه خدمات كارگران

 .كردند تجمع

كارگران شركت كننده در اولين روز مراسم : اعتراض كارگران شركت كننده در اولين روز مراسم هفته كارگر •
است هاي اقتصادي دولت، از جمله افزايش واردات و رشد بيكاري اعتراض گراميداشت هفته كارگر به پيامدهاي سي

 .كردند
كارگران شركت كشتي سازي : اعتراض كارگران شركت كشتي سازي بندرعباس به آغاز موج اخراج ها در اين شركت •

 .ض كردندو صنايع فراساحل بندرعباس به نبود امنيت شغلي و تصميم مسئوالن براي اخراج آنها از شركت اعترا
عبدالرضا شيخ االسالمي وزير كار و امور اجتماعي در : تجمع اعتراضي كارگران بعد از سخنراني وزير كار در مشهد •

اولين همايش كشوري روز بسيج كارگري و تجليل از شهداي كارگر كه روز گذشته در مشهد برگزار شد، به تفسير 
رداخت و به دليل اينكه در اين همايش كه به مناسبت روز كارگر بقره و تبيين مفهوم غيب و ايمان پ  آيه سوم سوره

 .برگزار شده بود سخني درباره وضعيت كارگران به زبان نياورد مورد اعتراض قرار گرفت
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كارگران در شيراز )اول مه(اردي بهشت ماه 11صبح امروز  10ساعت : تجمع كارگران شيرازي مقابل استانداري فارس •
 .ر، تجمع اعتراضي برپا كردندبه مناسبت روز كارگ

عدم تعهد مسئولين به وعده ها و تأخير در : عدم پرداخت مطالبات، بازنشستگان واگن پارس را به تجمع واداشت •
كارگر بازنشسته شركت  400پرداخت مطالبات بازنشستگان در آستانه هفته كارگر، منجر به تجمع اعتراض آميز 

رشنبه ي گذشته گرديد تا كارگران اين شركت براي پيگيري تحقق وعده ها صبح روز چها 10واگن پارس در ساعت 
 .ميليون تومان، صداي اعتراض خود را به گوش مسئولين برسانند 15تا  10و پرداخت مطالبات 

صدها تن از كارگران و مردم در : تجمع صدها تن از كارگران تبريزي در مقابل اداره كار به مناسبت روز چهاني كارگر •
دست به تجمع ) اول ماه مه(ابل اداره كار شهر تبريز واقع در خيابان امام خميني، به مناسبت روز جهاني كارگر مق

 .زدند

هزاران تن از كارگران قزوين براي گراميداشت روز جهاني كارگر، با : تجمع اعتراضي هزاران تن از كارگران در قزوين •
 .الت كارگري دست به اعتراض زدندبرپايي تجمعي عليه اخراج كارگران و ساير مشك

ماه مطالبات معوقه كارگران چيني البرز و نيز  7در پي پرداخت نشدن  : تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز •
اردي بهشت ماه در مقابل  14اعالم انحالل اين كارخانه، جمعي از كارگران اين واحد توليدي، صبح امروز سه شنبه 

  .دني البرز تجمع اعتراضي برپا كردنه چيدار عمد دفتر سهام
كارگران بازنشسته شركت واگن پارس براي : دومين تجمع كارگران بازنشسته شركت واگن پارس در سال جاري •

ارديبهشت ماه  8آميز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در روز   دومين بار در سال جاري پس از اجتماع اعتراض
دفتر رياست جمهوري به صورت حضوري در آن زمان، با توجه به عدم پاسخگويي اين  و انعكاس مشكالت خود به

دفتر به مشكالتشان بار ديگر روز گذشته، مورخ چهاردهم اردي بهشت ماه، مقابل در ورودي شركت اجتماع كرده و 
 .هاي خود تاكيد كردند بر تحقق خواسته

 اخراجي كارگران از جمعي ماه، بهشت اردي 20 دوشنبه وزامر صبح: ساسان سازي  نوشابه اخراجي كارگران تجمع •
 .كردند تجمع خود سابق كار محل در بيكاري بيمه مقرري نكردن دريافت به اعتراض در سازي  نوشابه

 .كارگران مخابرات صبح امروز در مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند: مجلس مقابل مخابرات كارگران تجمع •

گويند در  مي) 1(كارگران كارخانه صنايع فلزي: معوقه مطالبات نشدن پرداخت به فلزي يعصنا كارگران اعتراض •
 .اند اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود از چهارشنبه ي گذشته تاكنون اعتصاب كرده

اياي رفاهي كسر مبالغ اضافه كار، حق شيفت وساير مز  به دنبال: مديريت ساختمان مقابل تهران برق كاركنان تجمع •
دي، كاركنان صنعت برق در مقابل ساختمان مديريت برق  28شنبه  و انگيزشي از شمول پرداخت حق بيمه، روز سه

 .كردند اي تهران تجمع منطقه

گري فرماندار و رييس  اعتصاب دو روزه كارگران شهرداري شوشتر با ميانجي: شوشتر در شهرداري كارگران اعتصاب •
 .شوراي شهر پايان يافت

دهها نفر از كارگران شركت پارس متال كه از ماه ها : كردند تجمع مجلس مقابل در متال پارس شركت كارگر دهها •
پيش، حقوق معوقه خود را دريافت نكرده اند، روز دوشنبه، چهارم بهمن ماه در مقابل مجلس شوراي اسالمي در 

 .تهران تجمع كردند
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پي حادثه مرگبار در شركت ايران خودرو كه بر اثر فشار كاري وارده بر در : خودرو ايران كارگران اعتصاب و تحصن •
يكي از كارگران بوقوع پيوست، و منجر به مرگ چند تن از كارگران آن شركت شد، فضاي كارخانه همچنان به شدت 

 .ملتهب بوده و كارگران معترض در تحصن به سر مي برند

خودرو كه طبق آمارها منجر به  به دنبال حادثه كارخانه ايران: دروخو ايران شدن تعطيل و كارگري اعتراضات ادامه •
 .ها نسبت به اين واقعه ادامه دارد تن شد، اعتراض 13هشت نفر و زخمي شدن -كشته شدن چهار

جمع كثيري از كارگران كارخانجات نساجي : طبرستان نساجي شركت مقابل در مازندران نساجي كارگران تجمع •
 .صبح امروز در مقابل نساجي طبرستان تجمع نمودند 2ي بافي و نساجي تالر و شماره مازندران شامل گون

جمع كثيري از كارگران نساجي مازندران، صبح : متوالي روز دومين براي مازندران، نساجي بالتكليف كارگران تجمع •
 .ودندامروز يكشنبه دهم بهمن ماه، براي دومين روز متوالي درمقابل نساجي طبرستان تجمع نم

دبير اجرايي خانه كارگر گلستان از تجمع كارگران نئوپان شموشك در مقابل : كردند تجمع شموشك نئوپان كارگران •
 .اداره كل كار و امور اجتماعي استان گلستان خبر داده است

الستيك  ◌ٴ هتن از كارگران كارخان 1300: اند كرده اعتصاب شنبه روز از البرز الستيك ◌ٴ كارخانه كارگر هزار از بيش •
البرزِ واقع در تهران، طي روزهاي شنبه و يكشنبه در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات وزارت صنايع و كارفرماي خود 

 .دست به اعتصاب زدند

نفر از كارگران پروژه احداث  40حدود : فرمانداري مقابل طبس شرب آب خانه تصفيه احداث پروژه كارگران تجمع •
بهمن ماه با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداري طبس از عدم پرداخت 16هر روزخانه آب شرب طبس، ظ تصفيه

 .حقوق خود طي هفت ماه اخير خبر دادند

تن از كارگران  50بهمن ماه بيش از  25صبح روز گذشته، مورخ : كردند اعتصاب آبادان نفت پااليشگاه كارگران •
 .تصاب زدندپااليشگاه نفت آبادان در اعتراض به بيكاري، دست به اع

 نازنخ كارخانه كارگران مطالبات نشدن پرداخت ماه چندين و تعطيلي پي در: مجلس مقابل در نازنخ كارگران تجمع •
 ميدان در واقع اسالمي شوراي مجلس ساختمان مقابل در امروز كارخانه اين كارگران از جمعي قزوين، استان

 .كردند تجمع بهراستان
 در واقع نصب ساختمان شركت كارگران از نفر 500 حدود: ابادان پااليشگاه رد نصب ساختمان كارگران تجمع  •

 و كشيده كار از دست امروز تيرماه، چهاردم دوشنبه روز خود حقوق پرداخت عدم بدليل ابادان نفت پااليش شركت
 .نمودند تجمع ابادان پااليشگاه 3 فاز پروژه محل در

 كارخانه كارگران از جمعي: كردند تجمع جمهوري رياست دفتر مقابل انتهر متال پارس كارخانه كارگران از جمعي  •
 دفتر محل در امروز صبح خود اخراج و معوقه مطالبات نشدن پرداخت به اعتراض در تهران متال پارس

 .كردند تجمع پاستور ميدان در واقع جمهوري رياست
 كارگران از گروهي تجمع با همزمان: تن دو يريدستگ و آبادان نفت پااليشگاه كارگران از گروهي اعتراضي تجمع  •

 آن اصلي در مقابل در خود، بيكاريِِ بدليل نيز، ايران جنوب در آبادان پااليشگاه كارگران از جمعي تهران، در معترض
 .شدند مرور و عبور توقف و در موقت انسداد باعث و زده تجمع به دست پااليشگاه

 نوزدهم شنبه ديروز، صبج سنندج در ژاوه مخزني سد كارگران: سنندج در وهژا مخزني سد كارگران مجدد اعتصاب  •
 .زدند اعتصاب به دست تيرماه،
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 خود وكيل همراه به) نفر چهار(تپه هفت نيشكر اخراجي كارگران: تپه هفت كارخانه كارگران هاي خانواده تجمع  •
 اداره مقابل در آنان هاي خانواده مزمانه و شدند جلسه يك در نفر چهار هر شكايت به همزمان رسيدگي خواهان

 .شدند خود همسران و پدران بكار بازگشت خواهان پالكاردهايي داشتن دست در با شوش كار
 از جمعي اجتماعي، تامين هفته از روز سومين در: كردند تجمع مجلس مقابل اجتماعي تامين بازنشستگان  •

 اقدامات به نسبت را خود اعتراض مجلس مقابل در تجمع با عياجتما تامين سازمان بگيران مستمري و بازنشستگان
 .كردند اعالم اجتماعي تامين و رفاه وزارت و سازمان اين مديران اخير

 كارگران معوقه مطالبات پرداخت در كه اي هفته چند خبر تاخير درپي: فلزي صنايع در كارگري هاي اعتراض ي ادامه •
 .دارد ادامه شركت دراين كارگري هاي اعتراض ستا آمده وجود به فلزي صنايع كارخانه

 استاندار نوذري قوام زني كلنگ پي در: كردند برگزار آميز اعتراض تجمع بويراحمد و كهگيلويه پزشكان و پرسنل •
 و پرسنل از جمعي مهر مسكن طرح به آن واگذاري و ياسوج پزشكي علوم دانشگاه زمين در بويراحمد و كهگيلويه
 برگزار موضوع اين به نسبت را آرامي تحصن شد مي نفر 400 حدود آنها تعداد كه بويراحمد و يهكهگيلو پزشكان

 .كردند
 پارس واگن شركت بازنشسته كارگران: كردند برگزار اعتراضي تجمع اراك، پارس واگن شركت بازنشسته كارگران •

 مقابل در گذشته چهارشنبه صبح 11 تا 10 ساعت در تاكنون، گذشته سال طي در بار يكمين و بيست براي اراك
 .كردند تجمع شركت

چهارصد تن از كارگران كارخانه : اعتصاب صدها تن از كارگران استان كرمان در اعتراض به اخراج قريب الوقوع •
 .خرداد ماه، دست به اعتصاب زده اند 24گهر سيرجان، از روز دوشنبه  سازي شركت سنگ آهن گل گندله

كارگران منطقه يك شهرداري آبادان به دليل عدم پرداخت سه ماهه حقوق، مزايا : ري آباداناجتماع كارگران شهردا •
 .و عدم پرداخت پنج ماهه بيمه خود دست از كار كشيده و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند

مخزني ژاوه خردادماه، ده ها تن از كارگران سد  29امروز شنبه مورخ : اعتصاب كارگران سد مخزني ژاوه در سنندج •
 .در سنندج در محوطه كارگاه اين سد، دست يه اعتصاب زدند

سازي شركت  اعتصاب دسته جمعي كارگران مجتمع گندله: ششمين روز اعتصاب كارگران گندله سازي در سيرجان •
 .شد  خرداد آغاز شده، امروز وارد ششمين روز 24گهر سيرجان كه از روز دوشنبه  سنگ آهن گل

 اعتراض و اعتصاب به دست سيرجان سازي گندله كارخانه كارگران از جمعي: كردند اعتصاب سازي گندله كارگران •
 .اند زده

 فلزي صنايع كارخانه كارگران سرانجام اعتصاب، هفته چند از پس: اجبار روي از فلزي صنايع كارگران اعتراض پايان •
 .زگشتندبا خود كار به خود معوقه مزاياي و حقوق ماه يك دريافت ازاي در

 از تن 300 حقوق ماه سه از بيش نشدن پرداخت پي در: زدند تجمع به دست هرمزگان فوالد مجتمع كارگران •
 .زدند تجمع به دست ها آن از تعدادي هرمزگان، فوالد مجتمع كارگران

 در آبادان شهرداري يك ي منطقه) پيمانكاري( كارگران از نفر 30 حدود: آبادان يك منطقه شهرداري كارگران تجمع •
 اجتماع آبادان يك ي منطقه شهرداري مقابل در خود حقوق ماه دو و بيمه حق ماه چهار پرداخت تعويق به اعتراض
 .كردند
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 دور راه مخابراتي كارخانجات كاركنان از جمعي: شيراز در ايران دور راه مخابراتي كارخانجات كاركنان تجمع •
 خود پيشين هاي خواسته نشدن برآورده كه آنچه به نسبت كارخانه، ناي مقابل در تجمع با شيراز، در (ITI)ايران

 .كردند اعتراض كردند، مي عنوان

 فرمانداري مقابل در بابكان نساجي كارگران از تعدادي: آمل فرمانداري مقابل بابكان نساجي كارگران تجمع •
 .كردند تجمع آمل شهرستان

 هفدهم مورخ گذشته روز كرمانشاه ناز كرپ شركت كارگران زا تعدادي: كرمانشاه ناز كرپ شركت كارگران تجمع •
 .شدند حاضر شهر اين ملت بانك مديريت مقابل در شهريورماه،

 از كه »قزوين نخ ناز« بافندگي و ريسندگي كارگران از تعدادي: تهران در كارخانه دفتر مقابل قزويني كارگران تجمع •
 كارخانه اين مركزي دفتر مقابل امروز صبح اند، آمده تهران به خود كاري وضعيت به اعتراض براي ديروز ظهر از بعد

 .كردند تجمع بافندگي و ريسندگي

 برق هاي سازه توليد شركت اخراجي كارگران از تعدادي: آذربايجان برق هاي سازه اخراجي كارگران اعتراضي تجمع •
 .كردند تجمع تبريز فرمانداري مقابل در خود اخراج به اعتراض در آذربايجان

نفر از كاركنان كارخانه سبالن پارچه اردبيل  150حدود : اند كارگر كه هفت ماه است حقوق نگرفته 150تجمع  •
 .فروردين ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماهشان در مقابل ساختمان استانداري اردبيل تجمع كردند

كارگر شركت صنايع اراك به دليل  150بيش از  :وقاعتراض كارگران شركت صنايع اراك به دليل عدم پرداخت حق •
عدم پرداخت حقوق شش ماهه اخير و معرفي تعدادي از آنها به بيمه بيكاري در آستانه بازنشستگي و اجرا نشدن 

 .تعهدات كارفرما معترضند و قصد تجمع در برابر نهاد رياست جمهوري را دارند
اعتراضات جمعي از كاركنان سازمان تامين : افزايش دستمزدها ادامه اعتراض كاركنان تامين اجتماعي به عدم •

 اجتماعي به دليل 

 .بخشي از بهره وري و كارانه ادامه دارد عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت  •
شركت تخليه و بارگيري فعال در  23كارگران و نمايندگان : تجمع اعتراض آميز چهارصد كارگر بارانداز در آبادان •

مچه در مقابل ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض بارانداز شل
 .آميز برپا كردند

تعطيل شده   كارخانه نفر از كارگران  50يش از   :حميد مقابل اداره كل كارشهر قم تجمع كردند كارگران چيني  •
اداره كل كار و امور اجتماعي  امروز صبح در مقابل در حميد قم، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود چيني

 .استان تجمع كردند

هاي كرمان به  تعدادي از كارگران نساجي بافت: ها در مقابل استانداري كرمان تجمع كردند كارگران نساجي بافته •
 .دليل تعطيلي و عدم پرداخت سنوات در محل استانداري كرمان تجمع كردند

س از كارگران شهرداري آبادان، نوشابه خرمنوش و تخليه و بارگيري خرمشهر پ: در خوزستان موج اعتراضات كارگري •
كارگران اتوبوسراني و لوله سازي اهواز هم دست به تجمع اعتراض آميز زدند و به موج وسيع  در استان خوزستان،

 .اعتراضات كارگري در ايران پيوستند
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نفر از كارگران  60 ماه، فروردين 30دوشنبه  روز صبح :د اصفهانتن از كارگران شركت ميال 60تجمع اعتراضي  •
شركت ميالد از توابع مجتمع صنايع قايم رضا در برابر دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع 

 .كردند

تن از  60فروردين بار ديگر  31صبح امروز سه شنبه : دومين تجمع كارگران شركت ميالد اصفهان برگزار شد •
 .كارگران شركت ميالد روبروي دفتر مجتمع صنايع قائم رضا واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان تجمع كردند

مرداد  28كارگران كارخانه كيان تاير از صبح روز پنج شنبه : اعتصاب و تجمع كارگران كيان تاير در محوطه كارخانه •
اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها مانع خروج الستيك  ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود دست به

 .از كارخانه شدند

 تجمع از پس كرمانشاه، ناز كرپ كارخانه كارگران: ملت بانك مقابل كرمانشاه ناز كرپ شركت كارگران مجدد تجمع •
 كرمانشاه ملت كبان مركزي ساختمان مقابل بار چندمين براي استانداري، و اجتماعي امور و كار اداره مقابل در

 .كردند تجمع
 مجتمع فروشان استيل تجمع و اعتصاب جريان در: كارگري فعالين از تن دو بازداشت و كرج در كارگران اعتصاب •

 متحصنين از نفر دو گرفت، صورت دولت جديد مالياتي سياست به اعتراض در كه كرج، قديم جاده "غدير پارس"
 .شدند بازداشت

 عملكرد به دراعتراض) تهران در واقع( قو نباتي روغن كارخانه كارگران: ازكاركشيدند دست قو نباتي روغن كارگران •
 .كشيدند ازكار دست قو شركت امالك فروش محل از كارگران حقوق پرداخت و شركت اين مديريت به

 مسووالن ،شهري برون هاي اتوبوس رانندگان از جمعي: مسافربري يك شماره تعاوني به كارگري فعال يك اعتراض •
 .كنند مي متهم تعاوني اين اعضاي قانوني مطالبات پرداخت از ممانعت به را مسافربري يك شماره تعاوني شركت

 روز ظهر از بارز الستيك كارگر پانصد و هزار سه حدود: بارز الستيك كارگر هزار سه از بيش روزه سه اعتصاب •
 كه خود روتين كاري اضافه پرداخت عدم و كارشان ارب اسف شرايط به اعتراض در 89 ماه مهر چهارم يكشنبه
 به ماه مهر هفتم چهارشنبه روز صبح تا و كشيدند كار از دست اي يكپارچه بطور شد مي پرداخت انان به ماهيانه
 .دادند ادامه اعتصاب

 از ،)تاير كيان(البرز الستيك كارخانه كارگران: كرمان و تهران در سازي الستيك كارخانه دو در كارگري اعتصابات •
 به دست كارخانه در موجود مشكالت ساير و خود معوقه دستمزد ماه چهار پرداخت عدم به اعتراض در شنبه روز

 .يافت ادامه نيز يكشنبه روز كه زدند اعتصاب
 امروز صبح قو پارس نباتي روغن كارخانه كارگران از جمعي: قو پارس نباتي روغن كارخانه كارگران اعتراضي تجمع •

 .كردند تجمع شود مي ناميده شغلي وضع بودن نامشخص آنچه به اعتراض در
 براي قزوين نازنخ شركت كارگران از نفر 100 حدود: جمهوري رياست مقابل قزوين نازنخ شركت كارگران تجمع •

 ترياس نهاد مقابل در يكشنبه، امروز صبح گذشته سال معوقه حقوق ماه 2 و جاري سال حقوق از ماه 6 گرفتن
 .كردند تجمع جمهوري

 سازي، كمباين هاي شركت كارگران ماه مهر نوزدهم دوشنبه روز: شدند متحصن اراك در كارخانه چند كارگران •
 خود حقوق پرداخت عدم به نسبت اراك شهر ورودي انسداد و كارخانه مقابل در تجمع با اراك آونگان و پارس واگن

 .كردند اعتراض
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 تجمع با امروز صبح رشت خاور ريسندگي كارخانه كارگران: شهر اين استانداري قابلم در گيالني كارگران تجمع •
 .شدند مسئوالن از خود معوقه حقوق دريافت خواستار گيالن استانداري مقابل

نفر از كارگران شركت آب و فاضالب آذربايجان غربي و  50بيش از : غربي آذربايجان استانداري مقابل كارگري تجمع •
سه شهرستان آذربايجان غربي در اعتراض به وضعيت جامعه كارگري در مقابل استانداري آذربايجان   ICT دفاتر

  .غربي تجمع كردند
 محسوس كاهش به اعتراض در تهران مخابرات شركت از نفر 150 حدود: تهران مخابرات شركت كاركنان تجمع •

   .اند كرده تجمع خود ماهيانه حقوق

: خوزستان استان اجتماعي تامين كل اداره مقابل در شوشتر كارون صنعت و كشت و تپه هفت بر ني كارگران تجمع •
 اعدام خوزستان استان اجتماعي تامين كل اداره مقابل در شوشتر كارون صنعت و كشت و تپه هفت نيشكر كارگران

  .شدند

 از كردستان نساجي اجياخر كارگران ماه دي يازدهم شنبه روز: كردستان نساجي اخراجي كارگران مجدد تجمع •
 تجمع به دست جم، جام خيابان در واقع سنندج اجتماعي امور كارو اداره مقابل ظهر، نزديك تا صبح 10 ساعت

  .زدند

 ساختمان تبريز شركت كارگر صد: گيالالن استانداري مقابل رشت قزوين آهن راه سازنده شركت كارگران تجمع •
 ساله3 سنوات وحق عيدي ونيز ماهه11 حقوق دريافت عدم دليل به شتر به قزوين آهن راه 5 قطعه ساخت مجري

  .كردند تجمع گيالن استانداري مقابل در خود

 سر به اعتصاب كارگردر تن 1200 با البرز صنعتي مجتمع كارگران: برند مي سر به اعتصاب در البرز صنعتي كارگران •
  برند مي

در پي ممانعت مديران مجتمع پتروشيمي تبريز از اجراي مصوبه : كردند تجمع تبريز پتروشيمي پيماني كارگران •
هيات دولت در خصوص تبديل وضعيت استخدام كارگران متخصص و فني پيماني به قراردادي، كارگران متخصص و 

 .پيماني شاغل در اين مجتمع تجمع كردند

در روز دهم ) البرز تاير سابق(كيان تاير  ها تن از كارگران كارخانه صد: تهران در تاير كيان كارخانهي كارگران تحصن •
 .اسفند دست به تحصن زدند

گزارش هاي رسيده از تهران حاكي است كه اعتراضات كارگران : تهران در تاير كيان كارخانه كارگران اعتراضات ادامه •
 .كارخانه كيان تاير كه از مدتي پيش آغاز شده است، ادامه دارد

اسفندماه، كارگران سه كارخانه كاشي و سراميك سازي  14روز شنبه : ميبد شهر در دانشجويان و كارگران تجمع •
 .دولتي در ميبد با تجمع مقابل دانشگاه آزاد اين شهر خواستار پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده خود شدند

شيراز، همزمان با سفر محمود احمدي نژاد به : نژاد احمدي سفر با همزمان شيراز، در كارگران اعتراضي تجمع •
 .كارگران مجتمع صنعتي گوشت صبح امروز مقابل استانداري فارس تجمع كردند

تعداد زيادي از كارگران نساجي مازندران در مقابل فرمانداري : زدند تجمع به دست مازندران نساجي كارگران •
 .قائمشهر تجمع نمودند

تن از كارگران قراردادي پتروشيمي  1400اعتصاب : شد خود روز دهمين وارد تبريز پتروشيمي كارگران اعتصاب •
 .اسفند ماه آغاز شده است، وارد دهمين روز شد 7تبريز كه از روز شنبه 
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كارگران كارخانهي پارسيلون واقع در خرم آباد لرستان از آغاز اسفند : آباد خرم پارسيلون كارخانه كارگران اعتصاب •
 .ماه تاكنون دستكم چهار روز دست به اعتصاب زدند

نفر از كارگران تحت پوشش يكي از  80حدود : آبادان گازي نيروگاه تركيبي سيكل پروژهي كارگران صاباعت •
پيمانكاري هايي مشغول در پروژهي سيكل تركيبي نيروگاه گازي آبادان از دو روز پيش به دليل پرداخت نشدن 

 .حقوقشان دست از كار كشيدند

ها نفر از كارگران معترض كيان تاير در اعتراض به عدم  ده: هوريجم رياست دفتر مقابل در معترض كارگران تجمع •
  .دريافت دستمزد خويش در جلوي نهاد رياست جمهوري دست به تجمع و سر دادن شعارهايي كردند

 به مشغول پاوه داريان سد در كه "كوثر پاياپ" شركت كارگران:  سنندج ژاوه سد و پاوه داريان سد كارگران اعتصاب •
 .اند زده اعتصاب به دست 1389/04/28 تاريخ در دهستن كار

 درماني، عدم پرداخت حقوق و سنواتبيمه 

 80 حدود كه چابهار آزاد منطقه مخابرات شركت كارگران: اند نگرفته حقوق است ماه 4 چابهار آزاد منطقه كارگران •
 سابقه با و ديپلم مدرك با ازاد نطقهم حراست مدير كه است حالي در اين  اند نگرفته حقوق است ماه 4 ميباشند نفر
 .ميگيرد حقوق تومان ميليون 5 از بيش ماهه 6

 در ساوه پروفيل و لوله و صفا لوله نورد كارگران: ساوه پروفيل و صفا لوله نورد كارگران ميان در غذا اعتصاب زمزمه •
 .زد خواهند غذا اعتصاب به دست خود حقوق دريافت عدم به اعتراض

 الستيك كارخانه كارگران مذاكره: ماند نتيجه بي دولتي هاي مقام با تهران البرز الستيك كارخانه انكارگر مذاكره •
 .است مانده نتيجه بي خود، مزاياي و معوقه حقوق دريافت براي صنايع وزارت هاي مقام با البرز،

 درمجلس رشت دممر نماينده: است تحمل غيرقابل رشت خاور ريسندگي كارگران حقوق ماهه6 پرداخت عدم •
 شدت به رشت خاور ريسندگي كارحانه زحمتكش كارگر400 حدود حقوق ماهه6 پرداخت ازعدم اسالمي شوراي

 .انتقادكرد

 نژاد احمدي به وبيدگل آران كاشان، نماينده پور گرانمايه: است نشده پرداخت ماه 27 كاشان نساجي كارگران حقوق •
 .است تذكرداده كاشان نساجي و بافندگي ريسندگي، شركت انكارگر ماهه 27 معوقه حقوق پرداخت درباره

 خود اوليه حقوق از گذشته ماه سه طي در جوانرود شهرداري كارگران: حقوق از محروم جوانرود شهرداري كارگران •
 .شود مي پرداخت ماهه چندين تاخير با حقوقشان همواره و بوده محروم

 شرق در واقع مينودشت قشالق و رودبار روستاهاي معادن ارگرانك: مينودشت معادن در مزد بدون كار روز 300 •
 .است نشده پرداخت حقوقشان گذشته ماه 10 در كه كنند مي عنوان گلستان

 در ايران نانواييهاي كارگران صنفي هاي انجمن سراسري كانون: محرومند خود حقوق از خباز كارگر ميليون ونيم  يك •
 از مندي بهر و اجتماعي امور و كار وزارت 89 سال دستمزدهاي مصوبه اجراي رخواستا جمهوري رياست از اي نامه

 .شدند آور زيان و سخت مشاغال بازنشستگي قانون مزاياي

 معاونت سرپرست سجادي فرهاد: است نشده پرداخت مرودشت آزمايش كارخانه كارگران مطالبات و حقوق هاست ماه •
 پرداخت  با رابطه در مرودشت آزمايش كارخانه مشكالت و مسائل سيبرر جلسه در فارس استانداري ريزي برنامه
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 را كارگران حقوق كارخانه اين مديران اگر: گفت مرودشت آزمايش كارخانه كارگران افتاده عقب مزاياي و حقوق
 .كند مي برطرف را مشكل قانوني مجاري طريق از نكند پرداخت

 6 از بيش: گويد مي قزوين استان كارگر خانه دبيراجرايي: برند يم سر  به بالتكليفي در قزويني كارگر هزار شش •
 حل قزوين استان به دولت هيات درسفر آنها افتاده عقب حقوق و اشتغال بازنشستگي، وضعيت تا منتظرند هزاركارگر

 .شود فصل و

 كه است ماه جپن) پارسيان( بنا زرين شركت كارگران: رشت خاور ريسندگي كارگران حقوق ماهه 6 پرداخت عدم •
 و دارد قرار دهگالن – سنندج محور كيلومتري 30 در توليدي مركز اين. است افتاده تعويق به شان ماهيانه حقوق
 .باشد مي دوجداره شيشه و پروفيل كننده توليد

 يناتوان دليل به: گويند مي خوزستان سازي لوله كارگران: طلبكاريم حقوق ماه 18: خوزستان سازي لوله كارگران •
 . هستند طلبكار حقوق ماه 18 كارخانه، اداره در خصوصي مديريت

 مصوبه موجب به كه حالي در: گيريم مي حقوق تومان هزار 200 ماهي سابقه، سال 20 با: متال پارس كارگران •
 باشد، كمتر تومان هزار سه و سيصد از نبايد ساده كارگر يك دستمزد 89 سال در كار عالي شوراي دستمزدهاي

 .دهند خبري 89 سال در دستمزد عنوان به تومان هزار 200 ماهانه دريافت از پارس پروفيل كارخانه گرانكار
 اين كارگران بيشتر: گويد مي ساوجبالغ كارگر خانه اجرايي دبير: است افتاده عقب جبالغ ساوه كارگران اكثر حقوق •

 .هستند مواجه مزايا و حقوق پرداخت در اخيرت مشكل با شود مي عنوان نقدينگي كمبود كه آنچه دليل به منطقه
 شهرستان اجتماعي تامين بازنشستگان كانون رئيس نايب: نيست عدالت با منطبق بازنشسته كارگران حقوق افزايش •

 به مربوط التفاوت مابه پرداخت خواستار 1388 سال بودجه قانون 39 بند نشدن ازعملي انتقاد با وبيدگل آران
 .شد بازنشسته كارگران مستمري سازي همسان

: گفت نيشابور شهرستان كارگر  خانه اجرايي دبير: اند نكرده دريافت حقوق گذشته ماه 4 نيشابور كارگران از درصد15 •
 . اند نكرده دريافت حقوق كه است ماه4 حدود شهرستان اين كارگران از درصد15

: اند نكرده دريافت را خود گذشته سال پاداش و حقوق،عيدي ماه8 از بيش بابل شكوفه نباتي روغن شركت كارگران •
 بخش به واگذاري از قبل كه بود موفقي واحدهاي از دور چندان نه اي گذشته در بابل شكوفه نباتي روغن شركت

 برايجاد وعالوه داشت چشمگيري هاي فعاليت وبنياد گذاري سرمايه شركت تجارت بانك نظر زير خصوصي
 .نمايد اشتغال ايجاد نفر صد چندين براي مستقيم غير بصورت بود توانسته كتشر اين مستقيم بصورت شغل100

 و نقدينگي كمبود كه آنچه دليل به صنعتي توليدي واحدهاي عموم در: دارند طلب حقوق ماه 6 تا اصفهاني كارگران •
 .دارند طلب ماه شش تا خود قانوني مزاياي و حقوق بابت ازكارفرمايان كارگران شود مي ناميده فروش مشكل

 با كرمانشاه استان كارگر خانه اجرايي دبير ، اكبري جواد: هستند مشغول امضا سفيد قرارداد با ازكارگران بسياري •
 بيمه اجراي عدم مشكل كارگري، جامعه مشكالت تمام راس در: كرد تاكيد كارگران، مشكالت از برخي به اشاره

 .است نشده اجرايي هنوز متاسفانه اسالمي، شوراي مجلس رد آن تصويب وجود با كه است ساختماني كارگران

: راه دور ايران خواستار دريافت سيزده ماه حقوق معوقه خود شدند ششصد تن از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي  •
اي ه راه دور ايران در استان فارس به دنبال برآورده نشدن خواسته  تن از كارگران كارخانه صنايع مخابراتي  600

 .ماه حقوق معوقه خود شدند 13صنفي خود، با انتشار بيانيه اي خواستار تحقق مطالباتشان، از جمله دريافت 
مشكالت اقتصادي باعث تعطيلي يا كاهش توليد در : دارند مشكل كارگران حقوق پرداخت در نساجي هاي كارخانه •

 .واحدهاي نساجي استان يزد شده است
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واحد  50هم اكنون حدود شش هزار نفر كارگر در : اند نگرفته حقوق ماه 38 تا ماه يك از قزويني كارگر هزار 6 •
اند كه بطور متوسط اين شش هزار نفر شش ماه حقوق  ماه حقوق نگرفته 38توليدي استان قزوين از يك ماه تا 

اقتصادي روز مره  اند و ازاين بابت كه درآمدشان صفر شده است، دچار مشكالت اساسي در زندگي معيشتي و نگرفته
 .اند خود شده

گويد به دليل  دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان مي: خوزستان سازي لوله كارگران ماهه 18 معوقه مطالبات •
سازي خوزستان با مشكل دريافت حقوق و مطالبات  هاي معوقه و مشكالت مديريتي، كارگران كارخانه لوله بدهي

 .مواجه هستند

به دنبال اخراج اكثر كارگران شركت ريسندگي پرريس در : اند نگرفته حقوق ماه 8 پرريس ريسندگي شركت كارگران •
و استخدام نيروهاي جديد با تدابير شديد و  86-88هاي معوقه طي سالهاي  اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

 .ستندگزينشي، اما هم چنان كارگان اين شركت با مشكل پرداخت نشدن حقوق از طرف كارفرما مواجه ه

ماه  20كارگر كارخانه گوشت زياران بابت مطالبات معوقه خود  115: دارند طلب حقوق ماه 20 زيارن گوشت كارگران •
 .حقوق و مزايا طلبكار هستند

در شيراز هنوز  (ITI) كارگران شركت مخابرات راه دور ايران: دارند طلب حقوق 18 دور راه مخابرات شركت كارگران •
 .حقوق طلب دارند 18

كارگران كارخانه قند : گويد دبير اجرايي خانه كارگر ياسوج مي: طلبكارند معوقه حقوق ياسوج قند كارخانه كارگران •
 .طلبكار هستند 84تا  82ياسوج هنوز بابت بخشي از مطالبات سالهاي 

 راه مخابراتي صنايع هكارخان كارگران: ايم داده جيب از را بيمه حق: ايران دور راه مخابراتي صنايع كارخانه كارگران •
 .اند كرده تمديد شخصي هزينه پرداخت با را خود هاي بيمه  دفترچه گذشته سال 3 در: گويند مي ايران، دور

 آغاز از ماه چهار به نزديك گذشت با: گويند مي تاليا شركت كاركنان: اند گرفته حقوق ماه يك فقط تاليا كاركنان  •
 .اند كرده دريافت حقوق ماه يك تنها جاري سال

 راننده هزار 19 حدود تنها تهران شهر تاكسي راننده هزار 80 مجموع از: نيستند بيمه تاكسي هاي راننده اكثر  •
 .دارند قرار بيمه پوشش تحت تاكسي

 خود معوقه مطالبات نكردن دريافت بابت) 1( فلزي صنايع كارگران سرانجام: كردند دعوي اقامه فلزي صنايع كارگران •
 .كردند دعوي اقامه اسالمشهر كار اداره در رماكارف عليه

 اسالمي شوراهاي هماهنگ كانون مديره هيات عضو: بدهكارند كارگران به معوقه حقوق ماه 9 كه هستند واحدهايي •
 پرداخت را خود كارگران حقوق است ماه 9 كه داريم بزرگي صنعتي واحدهاي تهران در: گفت تهران استان كار

 .اند نكرده
 در كه لرستان استان مخابرات شركت كاركنان: يافت كاهش شركت لرستان مخابرات شركت كاركنان دستمزد •

 تصميم با آنان دستمزدهاي گويند مي هستند كار به مشغول پيمانكاري و قراردادي صورت به و كار قانون چارچوب
 .است يافته كاهش چشمگيري طور به شركت مديره هيات

يكي از كارگران كارخانه : ده اندبيست و شش ماه است كه حقوق دريافت نكر و و تهران پتوكارخانه ايران پت كارگران •
هزارنفرغيرمستقيم ازآن نان 20هزارنفرمستقيم و3كارخانه اي كه روزي":نيمه تعطيل ايران ترمه و تهران پتو گفت
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حقوق و مزايايي دريافت باوضعيت فعلي درحال نابودي است و كارگران آن بيست و شش ماه است كه  مي بردند،
 ".نكرده اند

ماه تاخير در  4در پي  :رانندگان معترض اتوبوس حمل و نقل همگاني شهرستان لنجان حقوق دريافت نكردند •
پرداخت حقوق رانندگان اتوبوس حمل و نقل همگاني شهرستان لنجان استان اصفهان در اواخر سال گذشته و نامه 

انداري شهرستان نماينده شهرستان در مجلس و نيز استانداري در حالي كه حقوق تن از رانندگان به فرم 15نگاري 
 .راننده معترض حقوقي داده نشد 15ساير رانندگان به طور كامل پرداخت گرديد به 

) ITI( ايران دور راه مخابراتي صنايع كارخانه كارگران:  اند نكرده دريافت حقوق ماه 4 مخابرات صنابع كارگران •
 مطالبت بابت وجهي هيچ آنها به استاني مسووالن نه و كارفرما نه ديگر تاكنون پيش ماه چهار حدود از: گويند مي

 .اند نكرده پرداخت معوقه
 ماه 15 خوزستان سازي لوله كارخانه كارگران:  خوزستان سازي لوله كارخانجات كارگران حقوق ماه 15 دريافت عدم •

 . اند نكرده دريافت حقوق
 واگذاري پيرامون متفاوت اظهارنظر چهارمين در: كارگران عدالت سهام واگذاري در دولت نشيني عقب و موضع تغيير •

 كارگراني" كرد اعالم و داد خبر دولت رويه تغيير از سازي خصوصي سازمان رييس كشور، كارگران به عدالت سهام
 ".كرد خواهند دريافت عدالت سهام نيز، گيرند مي ترجيحي سهام كه

: گويد مي بار تره و ميوه ميادين كارگران صنفي انجمن دبير:  محرومند خود كارگري حقوق از "باربر" انكارگر •
 از شده بيمه باربران تمامي تا است شده باعث بار تره و ميوه ميادين باربر كارگران بيمه به مربوط العمل دستور
 .شوند محروم اجتماعي تامين سازمان اجباري بيمه مزاياي

 اخراج آخرين از ماه 5 به نزديك گذشت با: نكردند دريافت بيكاري بيمه ساسان سازي نوشابه اخراجي كارگر هفتصد •
 دريافت بر مبني خود قانوني حق از اند نتوانسته كارگران اين تمامي هنوز ساسان سازي نوشابه كارگران جمعي دسته

 .كنند استفاده بيكاري بيمه مقرري
 خطوط بودن فعال وجود با: گويند مي زهش چيلرسازي كارخانه كارگران: اند نگرفته وقحق ماه سه "زهش" كارگران •

 .اند نكرده دريافت حقوق گذشته ماه سه در كارخانه اين محصوالت فروش و توليد
 بين كاشان ريسندگي كارخانه كارگران: معوقه حقوق سال دو با كاشان ريسندگي كارخانه كارگران اسفبار وضعيت •

 .نيست پاسخگو مورد اين در آنها به نيز مسئولين از هيچيك و ارند د طلب را خود معوقه حقوق ماه 26 تا 20
 وزير به تذكري در معادن و صنايع كميسيون عضو: اند نگرفته حقوق كه است سال دو پارس واگن شركت كارگران •

 سال 2 پارس واگن شركت گرانكار: گفت و داد خبر مجلس جلوي در پارس واگن شركت كارگران تجمع از صنايع،
 .نكردند دريافت را خود حقوق كه است

 بحران از اسالمشهر كارگر خانه اجرايي دبير: البرز الالستيك كارگر دويست و هزار يك افتاده عقب حقوق ماه پنج •
 رانبح دهنده تشكيل اصلي عوامل از غيراصولي هاي واگذاري و مديريت سوء: وگفت داد خبر شهر اين در صنعتي
  است اسالمشهر شهرستان صنعتي

 دفتر به مراجعه با قزوين الوند توانبخشي كارگران از تعدادي: اند نگرفته حقوق ماه21 قزوين الوند توانبخش كارگران •
 حقوقشان از ماه 21 نپرداختن به مسئولين از برخي و كارخانه اين صاحب توجه عدم به نسبت ايلنا خبرگزاري

  بودند معترض
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 شدن قطع پي در گويند مي متال پارس كارخانه كارگران: طلبكارند حقوق ماه هفت متال پارس كارخانه نكارگرا •
  است  شده متوقف توليدي درخطوط ها فعاليت تمامي توليدي واحد اين  برق

 حقوق كارخانه اين كارگران از نفر 230 است ماه 4 حدود: اند نگرفته حقوق ماه چهار قزوين تبد كارخانه كارگران •
  اند كرده پيدا اي عديده مشكالت و اند نكرده دريافت

 ماه 18 از بيش خوزستان سازي لوله ي كارخانه  كارگران: طلبكاراند حقوق ماه هجده خوزستان سازي لوله كارگران •
  هستند طلبكار مزايا و حقوق

 كارگران روزه چند اعتراض از كرمان ركارگ خانه اجرايي دبير: واداشت اعتراض به را بارز كارگران حقوق پرداخت عدم •
   دهد مي خبر مطالبات و حقوق شدن پرداخت در تاخير دليل به بارز الستيك كارخانه

 مزد روز كارگران: گويد مي آبادان كارگر خانه اجرايي دبير: دارند  طلب حقوق آبادان شهرداري پيماني كارگران •
  .هستند طلبكار خود معوقه مطالبات و حقوق گذشته ماه 6 بابت حداقل آبادان شهرداري

 و روزافزون تورم و گراني كنار در ايران در كارگران از زيادي شمار: كارگران حقوق نشدن پرداخت و صنايع در بحران •
 كه كارگراني مواجهند؛ نيز خود مزاياي و حقوق نشدن پرداخت نام به مشكلي با شدن، بيكار از نگراني همچنين
  .كنند مي دريافت ماه، در تومان هزار 303 يعني حقوق، حداقل تورم، و گراني غول با مواجهه رد آنان از بسياري

 قزوين البرز چيني اخراجي كارگران: اند نكرده دريافت را خود معوقه حقوق ماه 14 البرز چيني اخراجي كارگران •
  .اند شده قزوين خيابانهاي آواره و نكرده دريافت را معوقه حقوق ماه 14 كماكان

 از كه است ماه دو از بيش پاسارگاد، سنگ كارخانه كارگران: دارند معوقه حقوق ماه 2 پاسارگاد سنگ كارگران •
  .اند نكرده دريافت حقوق خود كارفرماي

 چيني شركت ازتعطيلي دره خرم كارگر خانه اجرايي دبير: شد تمام هيس چيني كارگران بيكاري بيمه مقرري زمان •
  .داد خبر هيس

 اسالمي،گفت شوراي درمجلس گيالن نمايندگان عضومجمع يك: هستند بيكاري درخطر گيالالني كارگر هزاران •
  .بكند رسيدگي سريعتر هرچه بايد ودولت است مواجه كارگري شديد بحران با گيالن:

 و هرانت ساختماني نقاشان صنفي انجمن مديره هيات عضو: اجباري بيمه قانون شموليت از نقاش كاگران حذف •
  .است شده ساختماني نقاشان نگراني و ناراحتي باعث اجتماعي تامين سازمان اخير اقدام: گويد مي حومه

 مهلت اتمام دنبال به: داشت اظهار كرمان كارگر خانه اجرايي دبير: شد قطع كرمان نساجي كارگران بيكاري بيمه •
 استفاده و معاش تامين براي كارگران اين كرمان اجينس مجتمع باقيمانده كارگران به بيكاري بيمه مقدري پرداخت

  .اند شده مشكل دچار بازنشستگي مزاياي از

: دبير اجرايي خانه كارگر استان همدان گفت: اند نكرده دريافت حقوقي اسدآباد آباد نعمت سد كارگران از نفر 70 •
 ".اند نون حقوق دريافت نكردهسد نعمت آباد اسدآباد از مهرماه سالجاري تا ك  نفر از كارگران 70"

دبير اجرايي خانه كارگر ساوه از تاخير كارفرماي شركت : طلبكارند معوقه مطالبات ماه 3 اسپيدار چيني كارگران •
 .در پرداخت سه ماه مطلبات معوقه كارگران خود ناموفق عمل كرده است "چيني اسپيدار"

 24حداقل : گويد كارگر ساوه مي دبيراجرايي خانه : دارند كارگران به پرداخت عدم شكل ساوه در توليدي واحد 24 •
واحد توليدي در اين منطقه به دليل داشتن شرايط بحراني در پرداخت مطالبات كارگران خود دچار تاخير جدي 

 ".هستند
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 بيكاري و اخراج

 مجموعه جزء كه ترش در واقع عمران سيرنگ سازي پنجره و درب كارخانه: شدند اخراج سيرنگ كارخانه كارگران •
 .شدند اخراج كارخانه اين كارگران كليه و تعطيل اندازي راه از قبل باشد، مي مشي اشي توليدي

 از نفر دهها گذشته روز چند طي: شد آنها اخراج سبب معوقه، حقوق پرداخت عدم به آباداني كارگران اعتراض •
 به اعتراض در آبادان، شهرداري سبز فضاي زمانسا كارگران همچنين و آبادان پااليشگاه نصب ساختمان كارگران

 .شدند اخراج آنها از گروهي نتيجه در كه زدند تجمع و اعتصاب به دست خود، معوقه حقوق ماهها

 رهاسازان شركت قراردادي كارگران از تن  شصت: شدند اخراج كار از صنعتي شركت يك كارگران از تن شصت •
 .كرد اخراج ارك از قرارداد، اتمام از پس كرمانشاه

 آبي پرنده كارگران كار، به بازگشت راي شدن نقض از بوشهر كارگر خانه اجرايي دبير: شدند اخراج آبي پرنده كارگران •
 . دهد مي خبر شهرستان اين كار اداره اختالف حل هيأت در جهان

 نيرو جذب جديد شرايط زا هايي بخش اعالم با ايران مخابرات شركت مديرعامل: مخابرات شركت كارگر 370 اخراج •
 .كنيم نمي استخدام ليسانس از تر پايين: گفت شركت اين در

اگر مشكل : محمود عباسي گفت: احتمال تعطيلي يك كارخانه و بيكار شدن دويست و بيست كارگر در كرمان •
 .نفر كارگر خواهد شد 220نقدينگي ما رفع نگردد منجر به تعطيلي شركت وبيكاري

در حاليكه بر اساس سند اشتغال در سال جاري بايد بيش از : كارگر شركت مخابرات گلستاناخراج صد و بيست  •
كارگر شاغل در شركت مخابرات استان موجي از  120هزار شغل جديد در گلستان ايجاد شود، خبر اخراج  187

 .نگراني ايجاد كرده و اين قشر را به آسيب پذيرترين قشر جامعه تبديل كرده است

كارمند يك  300با ممنوعيت پرواز هواپيماهاي روسي توپولف بيش از : صد كارمند شركت هواپيمايي تاباناخراج سي •
 .شركت هواپيمايي ايراني در آستانه اخراج قرار گرفتند

يكي ديگر از كاركنان ناصر محرم زاده، : دارد ادامه حومه و تهران اتوبوسراني شركت سنديكايي فعالين كار از تعليق •
 .س راني تهران و حومه توسط كميته انظباطي تعليق از كار شداتوبو

ديوان عدالت اداري طي يك پروسه : شركت حراست توسط واحد شركت سنديكاي فعالين كار به بازگشت از ممانعت •
ي حقوقي طوالني راي به بازگشت آقاي عطا باباخواني يكي از فعالين سنديكاي شركت اتوبوس راني تهران و حومه 

 .از كار تعليق شده بود، داده است ولي حراست شركت از بازگشت به كار او ممانعت به عمل آورد 84ز سال كه ا
نفر از كارگران قراردادي شركت تاژ قزوين، توسط پيمانكار اخراج  50: شدند اخراج قزوين تاژ شركت كارگر پنجاه •

 .شدند و براي پيگيري مطالباتشان، دست به تجمع زدند

ها و به دليل گران شدن سوخت،  پس ازحذف يارانه: كارگر صدها بيكاري و پزي آجر هاي خانهكار تعطيلي •
 .اند هاي آجرپزي درمعرض تعطيلي كامل قرارگرفته كارخانه

پروژه تعديل نيروي انساني شركت تاژ : يابد مي ادامه كارگر 200 اخراج تا قزوين تاژ شركت نيروي تعديل پروژه •
 .نفر از ايشان ادامه خواهد داشت 200نفر از كارگران قراردادي كليد خورده است، تا اخراج  50قزوين كه با اخراج 

طي يك ماه گذشته كارفرمايان شركت كشت و : مهاباد صنعت و كشت 2 واحد كارگران از نفر 30 از بيش اخراج •
 .ج نموده اندنفر از كارگران خود را اخرا 30صنعت مهاباد اقدام به تعديل نيرو نموده و بيش از 

 



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 210

 

با نزديك شدن به : گويد دبيراجرايي خانه كارگر قزوين مي: سال آخر مزاياي پرداخت از فرار براي كارگران اخراج •
روزهاي پايان سال برخي كارفرمايان براي فرار از پرداخت حقوق و پاداش پايان سال اقدام به آغاز تعديل كارگران 

 .خود كرده اند
تعدادي از كارگران شركت متروي تهران از اخراج خود توسط شركت پيمانكار : تهران ترويم ازكارگران برخي اخراج •

 .طرف قرارداد با اين شركت خبر دادند

تعدادي از كارگران سد بن ير سنندج از سوي كارفرما اخراج مي   روزانه: سنندج در ير بن سد كارگران روزانه اخراج •
 .شوند

كارخانجات پارس الكتريك وابسته به شركت : كارگر 300 بيكاري و الكتريك پارس كارخانجات تعطيلي •
كارگر رسمي در تعطيلي  300ماه پيش تاكنون با داشتن بيش از  4از حدود  )شستا(گذاري تامين اجتماعي  سرمايه

 .برد به سر مي
 مصرفي يانرژ بهاي افزايش با خصوصي بخش كارفرماي يك اعتقاد به: شد تشديدخواهد كارگران تعديل روند •

 .شد تشديدخواهد كارگران تعديل روند ها كارخانه
 منطقه در نفر هزار 60 گذشته در اينكه اعالم با وي كارگري فعال يك: درعسلويه كارگر هزار دو و پنجاه بيكاري •

 52 گذشته سال چهار طي: گفت كنند، مي كار عسلويه در نفر هزار هشت حاضر حال در كردندكه مي كار عسلويه
 هاي پروژه دارد ادعا همچنان دولت كه است حالي در اين و اند داده دست از را خود شغل منطقه اين در كارگر هزار

 .است منطقه اين در اندازي راه حال در متعددي

 به اعتراض پي در آبادان  كار اسالمي شوراي اعضاي: شدند اخراج آبادان زمزم شركت كار اسالمي شوراي اعضاي •
 . شدند اخراج شانحقوق پرداخت عدم

 عالي كانون مديره هيات عضو: توليدي واحدهاي از درصد نود ورشكستگي و كارگران اخراج درصدي چهل افزايش •
 خبر كشور توليدي واحدهاي از كارگران اخراج حجم درصدي چهل افزايش از تهران استان كار اسالمي شوراهاي

 .داد
 شركت كاركنان از يكي جوادي غالمرضا: حومه و تهران توبوسرانيا شركت كاركنان از يكي جوادي، غالمرضا اخراج •

 .شد اخراج كار از حقوقي پروسه هرگونه طي بدون و واهي اتهامات با حومه و تهران اتوبوسراني

كاركنان شركت توليد نوشابه خرمنوش  : اخراج كارگران و تعطيلي بزرگترين كارخانه نوشابه سازي خاورميانه •
كه يكي از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و ايران  ند و اين واحد توليديخرمشهر اخراج شد

 .تعطيل شد مي شود، محسوب
شركت مخابرات ايران پس از واگذاري به كنسرسيوم : ها در شركت مخابرات پس از تصاحب آن توسط آغاز اخراج •

ان انقالب اسالمي، تعديل نيرو در شركتهاي وابسته توسعه اعتماد مبين وابسته به شركتهاي زيرمجموعه سپاه پاسدار
 .را آغاز كرده است

هزار نفر در سال  40اخراج هاي گسترده در عسلويه تعداد كارگران را از  :نود درصد كارگران عسلويه اخراج شدند •
 .هزار نفر كاهش داده است 4به  83
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مديرعامل جديد صندوق پس انداز كاركنان راه  :موج اخراج نيروهاي جوان از صندوق پس انداز كاركنان راه آهن •
نفر از نيروهاي جوان خود را تعديل و از نيروهاي بازنشسته به  10آهن در طول سه ماه گذشته تاكنون در دو مرحله 

 .كند جاي آنها استفاده مي
ه مه، وضعيت درآستانه روز جهاني كارگر، روز اول ما: اخراج گسترده كارگران شركت هاي دولتي در شهر اراك •

كارگري در شهر اراك، بزرگترين قطب صنعتي ايران، بحراني است و شركت هاي دولتي در شهر اراك، بسياري از 
 .كارگران خود را اخراج نموده اند

علي غياثي يك فعال كارگري در استان ايالم از بحران واحدهاي صنعتي خبر :  اخراج و بيكاري هزار كارگر در ايالم •
 .اند واحد استان تعطيل شده و بيش از هزاركارگر اخراج و بيكار شده 20تعداد  88و  87هاي  طي سال: داد و گفت

دليل مشكالت مالي،  هاي تبريز به شماري از كارخانه: سه هزار دويست كارگر در تبريز در معرض بي كاري •
 3200اند و  اج كاركنان خود زدهها و پيمانكاران، دست به تعديل يا اخر هاي هنگفت به بانك سوءمديريت و بدهي

 .كارگر نيز بر همين اساس در معرض تهديد جدي قرار گرفته اند

 نوروزي سفر پي در: سپاه وابستگان از يكي تصدي از پس كيش، آزاد منطقه سازمان پرسنل از نفر 20 ناگهاني اخراج •
 عامل مدير كشور، شرايط به اعتراضاتي نبيا و وي با مردم از گروهي ديدار و كيش آزاد منطقه به رفسنجاني هاشمي
 سپاه به وابستگان از يكي كه جديد، عامل مدير كار به آغاز با همزمان و شد بركنار كار از كيش آزاد منطقه سازمان

 .شدند اخراج كار از سازمان، آن تابعة هاي شركت از يكي كارمندان از نفر بيست باشد، مي
 .شد اخراج خود كار محل از بشر حقوق فعال و نگار روزنامه پور نقي نصور: شد اجاخر خود كار محل از پور نقي نصور •
 اخراج خبر: گفت پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه مديرعامل: شد تاييد عسلويه در كارگر هزار پنج و بيست اخراج •

 از كارگر تعداد اين كند ثابت كه كسي و خبرنگار هر به و ندارد صحت عنوان هيچ به عسلويه از كارگر هزار 40
 .دهم مي جايزه تومان ميليون 5 شده، اخراج عسلويه

 امور سوي از شده دريافت شكايات تعداد حقيقت در كه بيكاري رقم: شدند اخراج گلستان استان در كارگر 3400 •
 تا بود قرار گذشته، سال ماه اسفند در دولت مصوبه طبق بر كه شود مي اعالم حالي در است، گلستان استان اجتماعي

 ايجاد استان اين در ها زمينه ديگر و كشاورزي صنعت، توليدي، بخش در شغل 217 و هزار 17 جاري سال پايان
 .شود

 شركت سنديكايي فعالين از يكي غالمحسيني، غالمرضا: شد تعليق كار از تهران اتوبوسراني سنديكاي اعضاي از يكي •
 .دش تعليق كار از حومه و تهران راني اتوبوس

 اتوبوس شركت حراست :آورد مي عمل به ممانعت سنديكايي فعال كار ادامه از تهران راني اتوبوس شركت حراست •
 .آورد مي عمل به ممانعت ترابيان سعيد سنديكايي فعال كار به ادامه از حومه و تهران راني

 كارخانه تنها كه آبي پرنده شركت كارگران از نفر100: بوشهر در بنزين توليد كارخانه كارگران از نفر 100 اخراج •
 .شدند اخراج است بوشهر اقتصادي ويژه منطقه در بنزين كنند توليد

 اماكن ي اداره سوي از  سنندج شهر ساكن كارگري فعالين از امجدي، صديق: كارگري فعال يك كار از محروميت •
 .شد بيكار كار از شهر، اين

 به راي شوش شهرستان كار اداره اختالف حل هيات: كرد تاييد را تپه هفت كارگران اخراج شوش اختالف حل هيات •
 .داد تپه هفت نيشكر كارخانه كارگران از نفر چهار اخراج
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 ديگر كه استدالل اين با جهان آبي پرنده شركت كارفرمايان و مديران: شدند اخراج جهان آبي پرنده كارگران •
 .كردند اخراج را كارگران تمامي كنند فعاليت توانند نمي

 عمليات انجام دليل به: گويد مي ياسوج كارگر خانه دبيراجرايي: ياسوج آرد كارخانه كارگران از جمعي بيكاري •
 تاكنون 88 سال از كارخانه اين ازكارگران جمعي ياسوج گلوكز و نشاسته آرد، كارخانه در وتغييرساختار بازسازي

  .اند بيكارشده

 نساجي كارخانه چهار كارگران: گويد مي يزد كارگر خانه اجرايي دبير: بازداشت بازنشستگي از را كارگران اخواسته •
 آور زيان و سخت مشاغل بازنشستگي مزاياي تواننداز نمي بافت گرد و بافت سلك نساجان، سعادت درخشان،

  .كنند استفاده

 اخراج كار از تير به آزاد سد كارگران از تن سيصد گذشته ماه يك طي: تير به آزاد سد كارگران از نفر سيصد اخراج •
  .شدند

 اروميه، تراكتورسازي كارخانه كارگران از تن 50 حدود: اروميه سازي تراكتور كارخانه كارگران از نفر 50 اخراج •
  .شدند اخراج كار از كارفرما توسط

اني از كار بيكار شده و طي سال هاي اخير هزاران تن از قاليبافان اير: كشور در قاليباف ميليون 2 براي بيكاري خطر •
 .ميليون قاليباف ديگر، به دليل واردات بي رويهي فرش در معرض بيكاري قرار دارند 2گفته مي شود 

هاي اخير بيش از هزار كارگر در نتيجه انتشار يك  در هفته: مرغداري 10 تعطيلي پي در كارگر هزار از بيش بيكاري •
 .اند را از دست داده مرغداري شغل خود 10بيماري خاص در بيش از 

مرغداري در  6در ) آنفوالنزا(بر اثر شيوع يك بيماري خاص: قم در مرغداري 6 تعطيلي پي در كارگر 60 بيكاري •
 .كارگر از كار بيكار شدند 60استان قم دستكم 

ران شنبه سي ام بهمن ماه، تعدادي از كارگ روز : حقوق پرداخت در تاخير به آباداني معترض كارگران اخراج •
گويي مسووالن،  گاه آبادان، در اعتراض به چندين ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم پاسخ ساختمان نصب پااليش

 .اند  دست به تجمع زده و به ساختمان محل كار خود آسيب وارد كرده
ي با پايان سال جديد تن از كارگران آبادان 360قريب به : اند گرفته قرار اخراج آستانهي در آباداني كارگران از تن 360 •

 .اند در آستانهي اخراج قرار گرفته

 بازداشت

 كارگران از تن 30 حدود ، 89 ماه آبان 9 يكشنبه روز: لرستان استان در واقع درود سيمان در كارگر 30 دستگيري •
 امنيتي نيروهاي توسط  شان، قراردادهاي تثبيت براي اعتصاب و اعتراض در لرستان استان در  واقع درود سيمان

 .شدند گاه بازداشت ي روانه و دستگير

 در را ترابيان سعيد و غالمحسيني غالمرضا اطالعات وزارت مامورين گذشته روز: شدند بازداشت كارگري فعال دو •
 .كردند منتقل كرج گوهردشت زندان سپاه بند انفرادي هاي سلول به و بازداشت كرج خيابانهاي از يكي

 و حمل كارگران جهاني فدراسيون: شد محكوم تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي عضو يك بازداشت •
 واحد شركت كارگران سنديكاي عضو حسيني، غالم غالمرضا بازداشت از اي بيانيه انتشار با جمعه روز نقل

 .كرد انتقاد حومه، و تهران اتوبوسراني
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 بازداشت دوشنبه روز كارگري فعاالن از تن دو اسماعيلي ابراهيم و خسروي صديق: شدند بازداشت كارگري فعال دو •
 .شدند

 جابري، همايون: حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي اعضاي از يكي جابري، همايون بازداشت •
 .شد بازداشت تهران در شنبه سه روز حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي اعضاي از يكي

 در كارگري، فعال پور اسماعيل عمر ،8/89/ 20 مورخ شنبه پنچ روز: شد بازداشت سقز در ديگر كارگري فعال يك •
 شد بازداشت و احضار پاسداران سپاه حفاظت طرف از نقده شهرستان

 واحد شركت سنديكاي اعضاي از ديگر يكي: شد بازداشت حومه و تهران واحد شركت سنديكاي ديگر عضو يك •
 .شد بازداشت شنبه سه روز مهحو و تهران

 31 آنكه از پس پيگيري كميته عضو و كارگري فعال اشرفي محمد: شد بازداشت كارگري فعالين از اشرفي، محمد •
 مذكور، شعبه به مراجعه از پس تيرماه اول شنبه سه روز در شد، احضار انقالب دادگاه بازپرسي 3 شعبه به ماه خرداد

 .است شده داده انتقال نامعلومي مكان به و دستگير
 كارگران از گروهي تجمع با همزمان: تن دو دستگيري و آبادان نفت پااليشگاه كارگران از گروهي اعتراضي تجمع  •

 آن اصلي در مقابل در خود، بيكاريِِ بدليل نيز، ايران جنوب در آبادان پااليشگاه كارگران از جمعي تهران، در معترض
 .شدند مرور و عبور توقف و در موقت انسداد باعث و زده تجمع به دست پااليشگاه

 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي توسط كارگري فعال اخوان عليرضا: كارگري فعال اخوان عليرضا بازداشت •
 كميته اعضاي از برادرش همراه به محمدي گل كاوه نام به كارگري فعال يك: كارگري فعال يك تهديد و بازداشت •

 .بازداشت شد كارگري هاي تشكل ايجاد براي هماهنگي
 خردادماه، 19 چهارشنبه امروز، صبح: شد منتقل نامعلومي نقطه به و دستگير واحد شركت عمومي روابط مسئول •

 در منزلش به امينتي نيروهاي هجوم توسط حومه، و تهران راني اتوبوس شركت عمومي روابط مسئول ترابيان، سعيد
 .شد دستگير كرج

 بازداشت ماه خرداد 11 شنبه سه روز كارگري، فعالين از شانديز فرحي مهدي: شد بازداشت شانديز فرحي مهدي •
 .است شده

 هيئت اعضاي از شهابي رضا: شد بازداشت تهران واحد شركت كارگران سنديكاي مديره هيئت اعضاي از شهابي رضا •
 دستگير خود كار محل در دماهخردا 11 شنبه امروز صبح 10 ساعت تهران واحد شركت كارگران سنديكاي مديره

 .شد
بهنام ابراهيم زاده فعال كارگري و عضو كميته پيگيري براي ايجاد : بازداشت بهنام ابراهيم زاده، از فعالين كارگري •

 .خرداد در تهران دستگير و به زندان اوين منتقل شده است 22تشكل آزاد كارگري روز شنبه 

 خالد ماه دي پانزدهم شنبه چهار روز ظهر: شد دستگير كارگري يها تشكل هماهنگي كميته عضو حسيني خالد •
  .شد بازداشت كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي كميته عضو و كارگري فعالين از حسيني

 مديره هيئت رئيس رخشان، رضا: شد زنداني تپه نيشكرهفت شركت كارگران سنديكاي مديره هيئت رئيس •
 اجراي شعبه به خود زندان ماه شش حكم اجراي جهت دوشنبه روز صبح تپه، نيشكرهفت شركت كارگران سنديكاي

  .شد زنداني دزفول فجر زندان در و كرد مراجعه شوش دادسراي احكام
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زاده عضو كانون مدافعان حقوق كارگر امروز در تهران دستگير  هاله صفر: شد بازداشت كارگري فعال زاده، صفر هاله •
 .شد

افشين اسانلو، برادر منصور اسانلو، رئيس زنداني هيئت : است شده بازداشت اسانلو منصور برادر و،اسانل افشين •
مديرهي سنديكاي كارگران اتوبوسراني تهران و حومه از اول آذرماه سال جاري توسط ماموران امنيتي ناپديد شده 

 .است

جاعي، فعال كارگري صبح روز شنبه، بيست و اميد ش: دادگاه به او احضار و كارگري فعال شجاعي، اميد دستگيري •
 .يكم اسفندماه توسط ماموران لباس شخصي بازداشت شد

 صدور حكم و محاكمه

 تن از سه كه حاكيست ايران از ها گزارش: شدند محكوم زندان ماه شش به تپه هفت نيشكر شركت كارگران سه •
 .شدند محكوم زندان ماه شش به جديدنظراهوازت دادگاه سوي از چهارشنبه روز تپه هفت نيشكر شركت كارگران

 يك زندان حكم كردستان استان نظر تجديد دادگاه: شد محكوم زندان به كامياران در كارگري فعال منيرنيا، آزاد •
 .نمود تاييد را منيرنيا آزاد نام به كامياران در كارگري فعال

 رئيس رخشان، رضا اهواز نظر تجديد دادگاه 13 بهشع: سنديكايي فعاليت دليل به رخشان رضا براي زندان ماه شش •
 .كرد محكوم زندان ماه 6 به اكاذيب نشر اتهام به را تپه، هفت نيشكر سنديكاي مديره هيأت

مه روز جهاني  1در آستانه ي : محكوميت همايون جابري از اعضاي سنديكاي شركت واحد به سه سال حبس تعليقي •
دادگاه  14ي سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، از سوي شعبه كارگر همايون جابري، يكي از اعضا

 .سال تعليق محكوم شد 3سال حبس تعزيري به مدت  1انقالب به رياست قاضي تقوي به 

 كميته اجرايي هيات عضو و كارگري فعال بوكاني، خسرو: كارگري فعالين از بوكاني، خسرو براي زندان سال دو •
 .شد محكوم زندان دوسال به كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي

 فعالين از محمدي، گل كاوه تعزيري حبس ماه چهار حكم: كرد تاييد را محمدي گل كاوه حكم نظر تجديد دادگاه •
 .است شده تاييد كردستان استان نظر تجديد دادگاه سوي از كامياران، در كارگري

 راني اتوبوس واحد شركت كارگران سنديكاي زنداني رئيس اسانلو، منصور: رفت كرج انقالب دادگاه به اسانلو منصور •
 .است شده احضار كرج دادگاه شش شعبه به حومه، و تهران

 سوي از خوزستاني كارگري فعال رحيمي، پژمان: كارگري فعال رحيمي، پژمان براي حبس سال 7 و شالق ضربه 40 •
 .شد محكوم شالق ربهض 40 و حبس سال يك به اهواز عمومي دادگاه

 دو براي تعزيري حبس سال يك حكم: شدند محكوم حبس به تپه هفت نيشكر صنعت و كشت كارخانه كارگر دو •
 .شد صادر دزفول انقالب دادگاه اول شعبه سوي از تپه هفت نيشكر صنعت و كشت كارخانه كارگر

 تازه اتهامي با وكيل غياب در گذشته هفته كه اسانلو منصور: ديگر حبس سال يك به اسانلو منصور محكوميت •
 .شود مي آغاز فعليش محكوميت پايان از آن اجراي كه شد محكوم حبس سال يك به مجددا شد محاكمه

 و تهران اتوبوسراني شركت سنديكاي مديره هيئت رئيس اسانلو منصور: شد محاكمه جديدي اتهام با اسانلو منصور •
 .گرفت قرار محاكمه ردمو كرج انقالب دادگاه 1 شعبه در حومه
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 صديق شهريورماه، 31 چهارشنبه روز: كارگري فعالين از تن دو كيخسروي فواد و كريمي صديق مجدد ي محاكمه •
 شعبه سوي از دوم بار براي ايران كارگران آزاد اتحاديه فعال اعضاي از كيخسروي فواد و مديره هيئت عضو كريمي

 .گرفتند رارق محاكمه مورد سنندج انقالب دادگاه اول

 كه كرد اعالم يكشنبه روز ايران كارگران آزاد اتحاديه: شد محكوم زندان سال 20 به كارگري فعال زاده، ابراهيم بهنام •
 به امنيتي هاي اتهام به انقالب دادگاه 15 شعبه سوي از كودكان، حقوق مدافع و كارگري فعال زاده، ابراهيم بهنام

  .است شده محكوم زندان سال بيست

 به مربوط شدگان بازداشت از عربگل بهزاد: تعزيري حبس سال 6 به ساختماني، كارگر عربگل، بهزاد محكوميت •
 بدوي مرحله در تعزيري حبس سال 6 به انقالب دادگاه 15 شعبه در صلواتي قاضي سوي از گذشته، سال عاشوراي

  .شد محكوم

فعال كارگري اهل كامياران به نام افشين نديمي توسط يك : كامياران در كارگري فعال يك براي زندان حكم صدور •
 .دادگاه انفالب اسالمي سنندج به زندان محكوم شد

 خودكشي، مرگ

 دست كارش، محل از خود اخراج دنيال به كارمندي خانم: كرد سوزي خود خود، كار محل از اخراج دليل به كارمندي •
 .زد خودسوزي به

 گوشت چرخ يك با كار حين در "ح. امير" نام به جواني كارگر: كار نحي در جوان كارگر يك شديد مصدوميت •
 .شد مصدوم شدت به دست ي ناحيه از صنعتي

 چاه از يكي خردادماه، 8 شنبه امروز صبح 6:30 ساعت: شهر نفت نفت چاه دكل انفجار در زخمي و كشته سيزده •
 منطقه اين كارگران از تن 3 تاكنون حادثه ناي در كه گرديد منفجر كرمانشاه استان "شهر نفت" منطقه نفت هاي

 .شدند زخمي نفر 10 و كشته
 ي حادثه مجروحان و شدگان كشته اسامي: شد اعالم شهر نفت نفتي چاه سوزي آتش حادثه شدگان كشته اسامي •

 .شد اعالم شيرين قصر فرماندار توسط شهر، نفت نفتي چاه سوزي آتش

 سانحه، مرگ در حين كار

 از را خود جان نفر يك طبس، شهرستان در معدن ريزش اثر بر: طبس در معدن ريزش اثر بر كارگر، يك شدن كشته •
 .داد دست

 سقوط به منجر بافت كروميت معدن كارگران اصولي غير جابجايي: شدند زخمي بافت كروميت معدن كارگر 22 •
 . شد نفر 22 شدن زخمي و دره به كارگران حامل كاميون

 بار هجدك زغالسنگ معادن در گاز نشت و معدن ريزش: شد كارگر 4 شدن كشته موجب زگا نشت و معدن ريزش •
 .گرفت را معدن كارگر 4 جان و آفريد حادثه ديگر

 سنگ زغال معدن ريزش از روز 5 گذشن با: كرمان هجدك معدن در شده مدفون معدنچيان مرگ شدن قطعي •
 استان مهندسي نظام سازمان كارشناسان از يكي متري، 600 عمق در معدنچي 3 شدن مدفون و كرمان هجدك
 .دهد مي خبر كارگران مرگ شدن قطعي از وگويي گفت در كرمان
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پزي در منطقه  اصولي درمحوطه يك كوره آجر خاك برداري غير: تهران در آجرپزي ◌ٴ كوره كارگر يك دلخراش مرگ •
 .ها خاك شد قيام دشت موجب مرگ دلخراش يك كارگر در زير خروار

يك راننده كمپرسي حامل بار در ايران خودرو موجب   احتياطي بي: شدند مجروح و كشته خودرو ايران كارگر هفده •
 .كشته و زخمي شدن هفده تن از كارگران شد

براثر انفجاري كه روز پنج شنبه گذشته در قسمت موتور خانه : آزادي استاديوم موتورخانه در كارگر يك مرگ •
ساله جان  55ورزشگاه آزادي رخ داد، يكي از كاركنان اين مجموعه به نام رحمت آقاياري استاديوم يكصد هزار نفري 

 .خود را از دست داد

فرو ريختن سقف زيرزمين يك فروشگاه، منجر : سپرد جان زميني زير ◌ٴ فروريخته سقف آوارهاي ميان در كارگر يك •
 .به مرگ يك كارگر در حين كار شد

 NF 2 سوزي در واحد در اثر سانحه آتش: امام بندر پتروشيمي در سوزي شآت اثر بر مصدوم 11 و كشته يك •

 .مصدوم شدند تن ديگر  11در آن محل كشته و دستكم   پتروشيمي بندر امام، يك نفر از كارگران

يك كارگر چاه كن در كاشان، به علت عدم ايمني كافي در حين كار، جان : برگرفتگي علت به جوان كارگر يك مرگ •
 .سپرد

به تازگي دبيراجرايي خانه كارگر استان كرمان از كشته شدن يك : كرمان راور در معدن كارگر يك شدن كشته •
 .كارگر در معادن اين استان خبر داد و اين مهم نشان مي دهد كه معادن كرمان هم چنان قرباني مي گيرد

كارگران ايران خودرو كه در پي  شود يكي ديگر از گفته مي: خودرو ايران حادثه مجروحان از ديگر يكي فوت •
 .مجروحيت در حادثه حادثه رانندگي در بيمارستان بستري شده بود، در گذشته است

 از كارگر سه سقوط به منجر كار، حين در ايمني تامين عدم: كاره نيمه ساختمان يك ششم طبقه از كارگر سه سقوط •
 .شد ساخت حال در ساختمان ششم طبقه

 كارگر دو جان مشهد در تونل ريزش و اصولي غير برداري گود: مشهد در تونل ريزش براثر كارگر دو باختن جان •
 .گرفت كار حين در را ساله 26 و 23 جوان

 مجروحان تعداد ست، حاكي ها گزارش برخي: رسيد تن 16 به مشهد_سرخس گاز لوله خط انفجار مجروحان تعداد •
 .است رسيده تن 16 به مشهد، نزديكي در هيپااليشگا گاز انتقال لوله خطِ  سوزي آتش حادثه

 شب ساخت حال در ساختمان يك در كارگري اتاق: طبقه پنج ساختمان يك در ساختماني كارگر چهار سوختگي •
 .شد سوزي آتش دچار كارگر چهار و گرفت آتش نيكي پيك كپسول از گاز نشت اثر در گذشته

گويد باگذشت نزديك به  يك فعال كارگري مي: نيست ندگانبازما پاسخگوي كسي شدند؛ كشته يكماه در كارگر نه •
چهل روز از كشته شدن پنچ كارگر در جريان حادثه انفجار پتروشيمي پرديس هنوز مسووالن اين حوادث مشخص 

 .اند نشده
كارگر جواني در حين عمليات گودبرداري در يك ساختمان در حال ساخت در : گرفت را كارگر  جان گودبرداري •

 .ن وليعصر تهران زير آوار ماند و درگذشتخيابا
هفته گذشته مهدي اميدي، كارگر شركت : مصدوميت شديد يكي از كارگران كارخانه ذوب آهن اصفهان در حين كار •

تابان نيرو سپاهان در حين انجام تعميرات در نيروگاه حرارتي كارخانه ذوب آهن اصفهان به علت سقوط قالب 
 .ك، گردن و كمر دچار آسيب ديدگي شدجرثقيل از ناحيه بيني، ف
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 در غدير پتروشيمي آمونياك واحد در انفجار وقوع: عسلويه در كارگران از تن چهارده دستكم شدن زخمي و كشته •
 .شد كارگران از تن شش شدن كشته به منجر عسلويه،

 پتروشيمي واحدهاي از يكي نايزر، ديتا برج در سوزي آتش:  گرفت را كارگر 4 جان خارك پتروشيمي سوزي آتش •
 . شد مهار كامل طور به بود شده آغاز گذشته شب از كه خارك

 در ميانه شهرستان آب چاه كارگران از تن سه: كار حين در ميانه آب چاه كارگران از تن پنج شدن زخمي و كشته •
 زخمي ايشان از نفر 2 و كشته بودند، كار مشغول چاه داخل در آب موتور تعمير منظور به كه شرقي، آذربايجان

 .شدند
 حفاري حين در جواني كارگر كه خبرداد تهران اورژانس عمومي روابط مدير: حفاري حين در جوان كارگر يك مرگ •

 .درگذشت و ماند آوار زير شهري، فاضالب كانال
 ايمني بودن دليل به گذشته روز دو طي تهران در ساختماني كارگر دو: كار حين در ساختمان كارگر دو باختن جان •

 .باختند جان كارشان محل در كاري
براثر انفجار مهمات باقي مانده از جنگ : شدند زخمي و كشته نفر 3 خرمشهر دريايي تاسيسات در انفجار  اثر بر •

 .كارگر ديگر نيز مجروح شدند 2تحميلي در تاسيسات دريايي خرمشهر يك نفر جان باخت و 

 خيابان در مسكوني مجتمع يك متري 35 چاه عمق در كن چاه رگركا: متري 35 عمق در كن چاه كارگر مرگ •
  .شد كشته اصفهاني اشرفي

 خاك ها ساعت از پس شد مدفون ديوار آوار زير كه ساله 18 كارگر يك: گودبرداري براثر ساله 18 كارگر مرگ •
  .گرفت قرار ظاميانت نيروي اختيار در و انتقال باال به و خارج شده فوت فرد جسد تالش و سعي و برداري

  .گذاشت برجا كشته يك دامغان شهرستان در معدن ريزش: گذاشت برجا كشته يك دامغان در معدن ريزش •

 احضار

 اتوبوس شركت سنديكايي فعال: اوين زندان دادسراي به تهران واحد شركت سنديكايي ازفعالين ديگر يكي احضار •
 .شد احضار اوين زندان در مستقر انقالب  رايدادس به نظري اكبر علي آقاي  حومه و تهران راني

 مازندران كارگراستان خانه كارگر زنان اتحاديه مسئول صادقي زهرا: شوند مي اخراج بحراني كوچكترين با كارگر زنان •
 انگيزه باشد تامين خانواده در زن كه مادامي اسالمي فرهنگ در اينكه به توجه با بنگريم وسيع نگاهي با اگر: گفت

 .است مالي نياز تامين زنان كار اصلي علت كه رسيم مي نتيجه اين به ندارد، را خانه از خارج كار

 صمد هاي نام به هماهنگي كميته اعضاي از تن شش: دادگاه به اشنويه شهر كارگري فعالين از تن هفت احضار •
 عيسي چنين هم و پور هاشم عباس پيروتي، حسين سليماني، فتاح زاده، ابراهيم رحمان تنها، رحمان احمدپور،

 .شدند احضار اروميه انقالب دادگاه اول شعبه طرف از اشنويه شهر كارگري فعالين از زاده ابراهيم
 60 ي دهه سياسي زندانيان از و كارگري فعال يزداني علي: اطالعات وزارت به كارگري، فعالين از يزداني، علي احضار •

 .شد راحضا اطالعات وزارت پيگيري ي كميته به
 ايجاد به كمك براي هماهنگي كميته اعضاي از تن سه: انقالالب دادگاه به نقده در كارگري فعال سه احضار •

 انقالب دادگاه به خسروي صديق و پور اسماعيل ابراهيم پور، اسماعيل عمر هاي نام به نقده در كارگري تشكلهاي
  .شدند احضار اروميه
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 تعطيلي كارخانجات

 آن درهاي و است تعطيل متوالي هفته دومين براي تبد نساجي كارخانه: رسيد دوم هفته به "بدت" نساجي تعطيلي •
 از معوقه حقوق ماه سه به نزديك نساجي كارخانه اين كارگر 250/ است شده بسته كارخانه اين كارگر 250 روي به

 .هستند طلبكار كارفرما
 ذوب كارخانه تعطيلي از دره، خرم كارگر خانه اجرايي بيرد: كارگر 200 بيكاري و فلزات ذوب كارخانه يك تعطيلي •

 .داد خبر كارگر 200 حدود با دره خرم فلزات

 شركت تعطيلي از ايالم كارگر خانه اجرايي دبير: كارگر 180 بيكاري و ايالم توليدي شركت ترين بزرگ تعطيلي •
 .است شده انهكارخ اين كارگر 180 بيكاري به منجر كه داد خبر شهر اين بافت زرجين

: داد خبر  دره خرم كارگر خانه اجرايي دبير: كارگر 140 بيكاري و دره خرم در باسابقه توليد واحد يك تعطيلي •
 ".است شده تعطيل كارگر 140 با نور چيني شركت"

در پي پلمپ شركت صنعت و معدن فوالد ابركوه : پلمپ شركت صنعت و معدن فوالد ابركوه و بيكاري دهها كارگر •
مدير كل سازمان محيط زيست استان هرمزگان صورت گرفت دهها كارگر و كارمند اين شركت از كار كه با دستور  

 .بيكار شدند
درصد واحد صنعتي  50دراثر رسيدگي نكردن مسووالن حدود : نيمي از واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است •

 .خير آباد ورامين تعطيل شده است
ها  سازي در مشهد ادامه دارد و اين تعطيلي هاي چرم تعطيلي كارخانه:  هاي چرم مشهد كارخانه دار هاي دامنه تعطيلي •

 .موجب بيكار شدن حداقل هزار و پانصد كارگر شده است
 سوي از افتتاح از پس گچساران سازي ماشين كارخانه: شد تعطيل افتتاح از بعد گچساران سازي ماشين كارخانه •

  برند مي بسر بالتكليفي در آن كارگران و است شده تعطيل ماه چند گذشت از پس و استان مسئولين

 مختلفي دليل به آباده در كشور سراميك و كاشي كارخانه بزرگترين: سراميك و كاشي كارخانه بزرگترين تعطيلي •
  است شده تعطيل

 تخريب و مصادره منازل

 در فقير مردم هاي خانه غيرقانوني تصرف و تخريب هادام در: مشهد طرق رباط در كارگران هاي خانه تخريب ادامه •
 و كرد صادر را ديگر مسكوني خانه سه تخريب حكم آذرماه، 27 شنبه امروز شهر آن شهرداري مشهد، طرق رباط
 .شوند تخليه بايد ها خانه اين آذر 28 يكشنبه روز صبح 4 ساعت تا كرد اعالم

 رجايي زندان 2بند در محبوس زندانيان اكثر اموال گذشته روز: رجك شهر رجايي در كارگر زندانيان اموال مصادره •
  .شد مصادره زندان مسئولين سوي از كرج شهر
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 تهديد و ارعاب، اعمال فشار

اردي بهشت ماه روز جهاني  11همزمان با : تهديد كارگران به اخراج و ايجاد فضاي امنيتي در سطح شهر تهران •
 .ص در مناطق مركزي شهر، فضاي امنيتي حاكم شده استكارگر در سطح شهر تهران به خصو

 در بايست مي امروز و شد فراخوانده 1027 شعبه به اسانلو منصور كوچك پسر: اسانلو خانواده بر فشارها افزايش •
 .يابد حضور دادگاه

 كاركنان از نفر دويست به قريب: گرفتند قرار اخراج آستانه در اتوبوسراني واحد شركت كاركنان از تن دويست  •
 .اند گرفته قرار اخراج آستانه در حومه، و تهران اتوبوسراني شركت

 كارگري فعال يك خانواده از تپه هفت نيشكر شركت حراست: تپه هفت كارگران سنديكاي اعضاي بر فشار اعمال  •
 اخراجي ياعضا به كه كارگراني ساير همچنين و نمايد تخليه را شركت اين سازماني ي خانه كه است خواسته

 .كردند تهديد نيز نمودند مي مالي كمك تپه هفت سنديكاي
 واحد، شركت حراست تازگي به: خود كاري مشكالت بيان عدم براي واحد شركت كاركنان از كتبي تعهد گرفتن •

 مورد در رانندگان آن اساس بر كه كند مي تعهدي امضاي به وادار را حومه و تهران راني اتوبوس شركت كاركنان
 .باشند نداشته مصاحبه حق خارجي يا و داخلي از اعم اي رسانه هيچ با واحد شركت سايلم

 بالتكليفي

هايي كه داده شده است، هنوز بخش  هاي اعالمي و وعده باوجود برنامه: قرارداد كارگران شركتي در بالتكليفي •
 .ان قراردادي تبديل شونداند با بهبود وضعيت خود به كارگر نتوانسته "كارگران شركتي"اي از  عمده

سازي گل گهر  كارخانه گندله : سازي خاورميانه و بالتكليفي كارگران آن توقف فعاليت بزرگترين كارخانه گندله •
سازي در خاورميانه افتتاح  دولت به استان كرمان به عنوان بزرگترين شركت گندله  سيرجان كه در سفر اخير رئيس

 .ز كار باز ايستاد و اكنون كارگران آن بالتكليف اندشده بود، در كمتر از دو هفته ا
 سازي نوشابه كارخانه قراردادي كارگران از جمعي: دارد ادامه هنوز ساسان سازي نوشابه اخراجي كارگران سرگرداني •

 .اند نشده بيكاري بيمه مقرري دريافت به موفق هنوز كه كردند اعالم ساسان
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 اقلييت هاي مذهبي
 و نشر آمار، واحد توسط ايران در مذهبي هاي اقليت حقوق موردي نقض 1949 تعداد 1389 سال در

 ترتيب به آمار اين اساس بر و است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه آثار
 را مذهبي هاي اقليت حقوق نقض آمار بيشترين فارس و رضوي خراسان تهران، مازندران، هاي استان

 . اند داده صاختصا خود به
 اسالم از غير مذهبي با رابطه در كشورمان شهروندان از نفر 322 دستكم گذشت، كه سالي در

 ايشان از تن 134 چنين هم. شدند احضار قضايي مراجع سوي از ايشان از تن 85 و بازداشت شيعي
 يالر 45000000 پرداخت و تعزيري حبس ماه 6329 تحمل به انقالب هاي دادگاه حكم براساس

 . شدند محكوم نقدي جريمه
 در و آورده عمل به ممانعت مختلف هاي آيين اجراي از امنيتي ماموران مرتبه 19 حداقل سويي از

 نيز شهروندان از تن 53 كه حاليست در اين. آوردند روي اماكن پلمب يا و تخريب به نيز مورد 22
 اقتصادي هاي فعاليت از بعضا و تهنداش شغلي امنيت خود متفاوت مذهبي اعتقادات علت به تنها

 . است شده جلوگيري ايشان
 : بخوانيد را 1389 سال در مذهبي هاي اقليت حقوق نقض تفصيلي گزارش زير در

 

 تهديد و اعمال فشار

 شهروند يك كسب محل به ساري امنيتي ماموران: ساري ساكن بهايي شهروند يك منزل و كسب محل تفتيش •
 .نمودند ايشان مغازه تفتيش به اقدام نويس دست حكمي با و نموده مراجعه بهايي

 جمعه روز كردنشين مناطق در سنت اهل بر فشار جديد موج ادامه در: كردنشين مناطق در نست اهل بر فشار تداوم •
 اين نمازگزاران بازرسي به اقدام و كرده محاصره را كامياران شهر جامع مسجد پاسداران سپاه نيروهاي گذشته هفته
 .كردند شهر

منزل مجيد اسالمي، از شهروندان بهايي ساكن : يورش نيروهاي امنيتي به منزل يكي از شهروندان بهايي ساكن يزد •
 .اردي بهشت ماه سال جاري، مورد يورش نيروهاي وزارت اطالعات قرار گرفته است 9يزد مورخ 

 شهرستان انتظامي نيروي و اطالعات اداره :مجلس تعطيلي به آنها اجبار و بهبهان در دراويش فشارعليه تشديد •
 در درويشي مجالس تعطيلي منظور به را گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش بر فشار خوزستان، استان در بهبهان

 .است داده افزايش شهرستان اين
 معاونت پرسنل از را خود كه شخصي لباس نيروهاي: كرج در گنابادي دراويش به سپاه اطالعات معاونت حمالت •

 از تن شش احضار همچنين و كرج دراويش حسينيه بازرسي به اقدام گذشته روز نمودند مي معرفي سپاه اطالعات
 .نمودند كرج سپاه اطالعات معاونت به دروايش

 حكمي ارائه با بيرجند در اطالعات وزارت ماموران: بيرجند بهايي شهروندان مالي گردش و خصوصي زندگي تفتيش •
 .شدند شهر اين بهايي شهروندان حسابهاي مالي گردش و حساب صورت روئيت خواستار شهر اين يها بانك به
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 سوي از مازندران بهايي شهروندان بر آزار و اذيت روزافزون تشديد پي در: مازندران بهاييان آزار و فشار اعمال تداوم •
 .است شده امهمحك نيز تن يك و احضار تن چهار بازداشت، تن دو استان اطالعات اداره

 خود معرفي با امنيتي نيروهاي از تن شش: بهايي خانواده يك منزل به يورش پي در مازندران بهاييان بر فشار ادامه •
 ضبط و منزل تفتيش به و شده ساري ساكن بهايي شهروند ثابتيان، الدين قوام منزل وارد ،"دارايي مامور" عنوان به

 .پرداختند شخصي وسايل
 در تازگي به كه بهاييان عليه آميز تحريك سخنرانيهايي ايراد پي در: سمنان در بهاييان عليه تحمال جديد موج •

 به سمنان ساكن بهايي شهروندان بر فشارها و حمالت از جديدي موج است گرفته صورت سمنان مساجد از برخي
 .است افتاده راه

 چند و تهران از رسيده گزارشهاي بر بنا: اهدانز جمعه امام اعتراض/  ايران سنت اهل بر مذهبي فشارهاي تشديد •
 در.  اند كرده جلوگيري سنت اهل جمعه و عيد نمازهاي برگزاري از امنيتي و انتظامي نيروهاي ، كشور بزرگ شهر

 بود شده مهيا سنت اهل نمازگزاران عيد نماز برگزاري براي مسجد اين جمعه امام موافقت با كه تهران ابوذر مسجد
 در و شد انجام سنت اهل نمازگزاران از هواداري به مسجد اين شيعه مقتديان و انتظامي نيرهاي بين ييدرگيريها

 .شد برگزار آن در سنت اهل عيد نماز متعدد مكانهاي بين از كه بود جايي تنها تهران در مسجد اين نهايت

 ماموران مازندران بهايي هروندانش بر اخير فشارهاي تشديد پي در: ساري اهل بهايي شهروند دو منازل تفتيش •
 منازل بازرسي و تفتيش به اقدام و رفته ساري اهل بهايي شهروندان از تن دو منزل به اخير روزهاي طي امنيتي
 .كردند ايشان

 تهديد ضمن مشهد اسالمي انقالب دادگاه: مشهد در مسيحي شدگان بازداشت هاي خانواده بر فشار اعمال و تهديد •
 حكم آنان براي برنگردند اسالم به افراد اين كه صورتي در گفته، آنان به مسيحي شدگان ازداشتب هاي خانواده

 .شد خواهد صادر "ارتداد"

 به اقدام تهران آرارات باشگاه به يورش با تهران در خودسر عوامل: ايران ارامنه اماكن به خودسر افراد برخي حمله •
 .دنمودن ساختمان داخل به زا آتش مواد پرتاب

اداره اطالعات نيروي انتظامي شهرستان بهبهان، اكبر صفوت، : درويشي محافل تعطيلي براي بهبهان دراويش تهديد •
 .شد محافل درويشي در منزلش احضار و خواستار تعطيل شدن جلسات از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي را 

ايقان شهيدي و سما نوراني، دو شهروند محروم از تحصيل : تلويزيوني اعترافات گرفتن براي بهايي شهروند دو بر فشار •
 .مدت براي اخذ اعترافات تلويزيوني قرار دارند هاي طوالني بهايي در زندان اوين تحت فشار و بازجويي

اعمال فشار دستگاه امنيتي بر يكي از شهروندان مسيحي ترك زبان : تبريز در مسيحي شهروندان بر فشار اعمال •
 .اسفند ماه بازداشت شده بود ادامه دارد 16ر در تبريز كه پيشت

 دراويش از تن  5 مجموعا چهارشنبه  روز در  شاهي ملك محسن دستگيري با: درويشي مجالس تعطيلي براي فشار •
 تبليغ اتهام به گذشته روزهاي طي لرستان استان توابع از الشتر شهرستان در ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله

 . دارند قرار فشار تحت شهرستان اين در درويشي مجالس تعطيلي براي و گيردست نظام عليه
 10 ساعت مقارن  مردادماه 25 دوشنبه: كوار شهرستان در گنابادي درويش يك دستگيري به امنيتي ماموران اقدام •

 مراجعه گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از دهقان كاظم آقاي منزل به انتظامي و امنيتي ماموران از تن 4 شب،
 .كردند وي دستگيري به اقدام و كرده
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 بازداشت آبادان در فرد يك ايران در ساكن بهايي شهروندان سركوب تداوم در:  ايران در بهائيان اذيت و آزار تداوم •
 .شد تخريب كرمان در بهائيان گورستان و شد

ت هموطنان مسيحي در ماههاي اخير ماموران در تداوم آزار و اذي: تداوم آزار و اذيت هموطنان مسيحي در تبريز •
 .امنيتي و اطالعاتي در استان آذربايجان شرقي، از طريق پيگرد، احضار و بازجويي اقدام به تهديد ايشان مي كنند

 شهرستان ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از مروي علي: گنابادي درويش يك به ها شخصي لباس حمله •
 .گرفت قرار شخصي لباس نقابدار تن چند شتم و ضرب و تهاجم مورد گناباد

 سلسله دراويش از وي والدين كه سلطاني دانيال: مدرسه در گنابادي دراويش فرزندان از يكي شتم و ضرب •
 گرفته قرار شخصي لباس دار نقاب اي عده شتم و ضرب و حمله مورد شنبه سه روز صبح است،  گنابادي اللهي نعمت
 .است

 بر فشار اعمال با تهران بسيج و سپاه امنيتي نيروهاي: شد برگزار امنيتي نيروهاي اجبار به تهران نهارام تجمع •
 .كردند آمريكا در قران سوزاندن دليل به اعتراضي تجمعي در شركت به مجبور را آنها ارامنه قومي و مذهبي رهبران

 به كه بهايي شهروند نعيمي، فواد به حمله با ،ناشناس دو: تبعيد در بهايي شهروند يك به ناشناس افراد ي حمله •
 .دادند قرار شتم و ضرب مورد را وي است، شده محكوم اقليد شهرستان به تبعيد و حبس دوسال

 شهروند يك كسب محل پلمپ از يكسال از بيش گذشت با: مازندران در بهايي خانواده يك بر فشار اعمال تداوم •
 .است شده تكرار نيز وي خانواده اعضاي ساير براي يجار سناريوي مازندران، ساكن بهايي

 اهل جمعه امام فاضلي، موحد محمد سيد موالنا: تايباد شهرستان جمعه امامت از فاضلي موالالنا گيري كناره دستور •
  نمايد گيري كناره شهرستان اين جمعه امامت از تا شد خواسته وي از و احضار مشهد اطالعات اداره به تايباد، سنت

 تداوم در و بهايي شهروندان اذيت و آزار راستاي در: شد كشيده آتش به روز 50 طي در بار 13 مجموعا مغازه باب 9 •
  شد كشيده آتش به مغازه باب دو گذشته روز دو طي در رفسنجان شهر در بهائيان كسب محل كشيدن آتش به

 در بهايي شهروندان بر فشار گسترده موج دامها در: كرج ساكن بهايي شهروند زيبايي، اللهلله روح منزل تفتيش •
 زيبايي اهللا روح منزل به كرج در اطالعات وزارت مامورين ماه دي هجدهم شنبه شامگاه ايران، مختلف شهرهاي
  كردند توقيف را وي وسايل از برخي منزل تفتيش ضمن و مراجعه شهر اين ساكن بهايي شهروند

 از "مشعشعي الدين نظام سيد" سفر از امنيتي ماموران: حق اهل رهبران از يكي سفر از امنيتي ماموران ممانعت •
  آوردند عمل به ممانعت كرمانشاه، بان گره روستاي به حق اهل بانفوذ رهبران

  شدند بازداشت امنيتي مقامات سوي از ايراني اكراد و آذري طلب هويت فعالين از تن  5 گذشته ماه طي  در •

 محاكمه  مورد و احضار تن سه كم دست و  شدند مواجه المدت طويل حبس احكام با انشهروند اين از تن چهار •
 جانباختند اندازي تير اثر در كرد و بلوچ شهروند دو كم دست بين اين در و د گرفتن قرار

 بازداشت

 يرجال" هاي نام به مشهد ساكن بهايي شهروند دو: تعزيري حبس حكم اجراي جهت بهايي شهروند دو بازداشت •
 اجراي دايره به را خود ساله، 5 محكوميت گذراندن براي ماه آبان 2 شنبه يك روز صبح "اشراقي سيما " و "وحدت
 .شدند منتقل مشهد آباد وكيل زندان به بازداشت از پس كه كرده معرفي مشهد احكام
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 يكم شنبه ظهر قم، توبانا عوارضي در انتظامي نيروي بازرسي: شدند توقيف قم پليس توسط گنابادي درويش چهار •
 و كرد بازداشت گنابادي، اللهي نعمت سلسله قطب سخنراني جزوه حمل دليل به را گنابادي درويش چهار آبان،

 .داد اطالعات پليس تحويل
 استان شهر قائم شهرستان ساكن بهايي شهروند يك: شد منتقل زندان به حكم اجراي جهت بهايي شهروند يك •

 محكوميت گذراندن حال در مذكور شهر زندان در كه است ماه يك از بيش ") اسدي( يگان يروزهف " نام به مازندران
 .باشد مي خود ماهه 6

 زاهدان مكي مسجد جمعه امام عبدالحميد مولوي ديگر داماد: زاهدان در عبدالحميد مولوي ديگر داماد دستگيري •
 .شد بازداشت

 براي و بازداشت آبان 15 شنبه صبح بهايي شهروند ايقايي سيامك :ايقاني سيامك محكوميت دوران آغاز و بازداشت •
 .شد منتقل سمنان زندان به خود حبس سال 3 گذراندن

 وزارت توسط يكشنبه روز سمنان ساكن بهايي شهروند يك بيدقي روفيا: سمنان در بهايي شهروند يك بازداشت •
 .شد بازداشت اطالعات

 در نظام رهبر سخنان از كوتاهي مدت گذشت از پس: دختر پل شهرستان رد گنابادي دراويش از تن چهار بازداشت •
 به  اقدام لرستان اطالعات اداره ماموران ناميد، بدلي و كاذب را آنها وي كه عرفانهايي پيروان با برخورد بر مبني قم

 . كردند دختر پل شهرستان دراويش قانوني غير بازداشت

 تن يك و بازداشت سمنان در بهايي شهروند يك: شد آزاد ديگر تن يك و بازداشت سمنان در بهايي شهروند يك •
 .شد آزاد زندان از وثيقه قرار  توديع با ديگر

 شديد تدابير تحت حق اهل بزرگان از نژاد عالي خليل سيد سالگرد مراسم: حق اهل پيروان از نفر دو بازداشت •
 .ندشد بازداشت مكتب اين پيروان از نفر 2 و برگزار امنيتي

 دوران گذراندن براي شهر قائم ساكن بهايي شهروند دو: شهر قائم در بهايي شهروند دو محكوميت دوران آغاز •
 .شدند منتقل شهر قائم زندان به خود محكوميت

 براي  كه مسيحي شهروندان از گروه يك: ورامين زندان در ايشان از تن دو بالتكليفي و مسيحي شهروند ده بازداشت •
 .شدند بازداشت  امنيتي ماموران توسط بودند آمده هم گرد مقدس كتاب تعليم و عبادتي ينآئ برگزاري

 توسط مسيحي نوكيشان از "كريمي حسين" پدر "كريمي هاشم": كرج در مسيحي نوكيشان از يكي پدر بازداشت •
 .شد بازداشت خود خانه در شخصي لباش ماموران

 قنبري، رويا آذرماه، 29 دوشنبه، روز: نوري فتانه دستگيري براي امنيتي نيروهاي يورش و قنبري رويا بازداشت •
 امنيتي مامور يازده شنبه يك روز ديگر، اقدامي در. شد بازداشت قضايي حكم ارائه بدون ساري ساكن بهايي شهروند

 تفتيش ردمو را او شوهر پدر و پدر منزل قنبري، اميد همسر نوري، فتانه بازداشت كتبي نويس دست حكم ارائه با
 .دادند قرار

 7روز يكشنبه پنجم ارديبهشت ماه، ساعت : حمله به منزل يكي از دراويش گنابادي در استان فارس و دستگيري وي •
بعد از ظهر ، منزل شخصي بهيار رجبي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي در روستاي قصيرا از توابع كوار در 

 .ي از افراد لباس شخصي قرار گرفتاستان فارس مورد حمله و هجوم عده ا
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اردي بهشت ماه، فواد خانجاني، از شهروندان  7عصر امروز : بازداشت فواد خانجاني، يكي ديگر از شهروندان بهايي •
 .بهايي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد

 توسط رشه قائم ساكن بهايي شهروند گرجي سيمين: شهر قائم ساكن بهايي شهروند گرجي سيمين بازداشت •
 .شد بازداشت انتظامي نروهاي

جمعي از نوكيشان مسيحي بدليل محدوديت ها، در مكاني : اهواز و دزفول در مسيحي شهروندان از جمعي بازداشت •
كه با عنوان كليساي خانگي به جهت پرستش و برگزاري مراسم شكرگزاري دور هم گرد آمده بودند با ورود مامورين 

 .ت يكماه از سرنوشت خادم اين كليسا ي خانگي تاكنون اطالعي در دست نيستامنيتي بازداشت و با گذش

دي  25در روز شنبه  "فيض اهللا روشن"يك شهروند بهايي ساكن ساري به نام : ساري در روشن اهللا فيض بازداشت •
 .ل شدپس از احضار و معرفي خويش به اداره اطالعات شهر مذكور بازداشت و به نقطه نامعلومي منتق 89ماه 

روزگذشته اداره اطالعات كرج با احضار بهنام : شد تبرئه ارتداد اتهام از ديگري و بازداشت مسيحي شهروند يك •
 .ايراني، شهروند مسيحي به اداره اطالعات وي را بازداشت كرد

رهاد امري، و ف) شعاعي(دو شهروند بهايي، به نام هاي ضيائيه اسحاقي: مشهد در بهايي شهروندان از تن دو بازداشت •
 .توسط نيروهاي امنيتي شهر مشهد بازداشت شدند

تنها در يكماه گذشته بيش از نه نفر از هموطنان اهل سنت در : سردشت در سنت اهل شهروندان از نفر نه بازداشت •
 .اند شهرستان سردشت بازداشت شده

يي اهل قائمشهر ظهر روز گذشته، فرهاد سنائي، شهروند بها: قائمشهر اهل بهايي شهروند سنائي، فرهاد بازداشت •
 .شانزدهم دي ماه، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد

 "پيركريمي"در ادامه فشارهاي وارده بر دراويشِ نعمت اللهي گنابادي، : اليگودرز شهرستان دراويش از يكي بازداشت •
 .يكي از دراويش شهرستان اليگودرز بازداشت شد

علي اكبر محمودي يكي از فعالين اهل سنت شهرستان : قصرشيرين ستانشهر در سنت اهل فعال يك بازداشت •
قصرشيرين در استان كرمانشاه صبح روز يكشنبه، بيست و چهارم بهمن ماه توسط نيروهاي امنيتي اين شهرستان 

 .بازداشت و به مكان نامعلومي انتقال داده شده است
بيست و چهارم بهمن ماه، دو شهروند بهايي اهل اصفهان  صبح يكشنبه: اصفهان بهايي شهروندان از تن دو بازداشت •

 .توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند "سعيد هاشمي"و  "انيسا مطهر"به نام هاي

بهمن نيروهاي اطالعاتي در يك عمليات  28  صبح روز پنج شنبه: جوانرود سنت اهل شهروندان گسترده بازداشت •
 .ان سني مذهب در جوانرود نمودندضربتي اقدام به بازداشت گسترده شهروند

 و اطالعاتي نيروهاي سوي از مشهد ساكن بهايي شهروند زاده نبيل نورا: مشهد در بهايي شهروند يك بازداشت •
 .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت  امنيتي

 ساكن بهايي لتحصي از محروم دانشجوي محبوبي سارا: تحصيل از محروم دانشجويان از محبوبي، سارا بازداشت •
 .شد بازداشت ساري شهر اطالعات وزارت پيگيري دفتر به مراجعه از پس امروز صبح ساري،

 دايره به احضار از پس سمنان ساكن بهايي شهروند تبيانيان سوسن: بهايي شهروند يك حكم اجراي و بازداشت •
 .گرديد منتقل اوين زندان به و بازداشت محل در انقالب دادگاه احكام اجراي
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 ورود با امروز ساري شهر بهايي شهروندان از ثابتيان الدين قوام: شد بازداشت ساري ساكن بهايي شهروند يك •
 .شد بازداشت ساري در منزلش به اطالعات وزارت مامورين

 ساكن بهايي شهروند زاده نبيل داور: سال 5 محكوميت گذراندن براي زندان به زاده نبيل داور وانتقال بازداشت •
 و معرفي ، مشهد انقالب دادگاه احكام اجراي دايره به را خود اي احضاريه طبق ماه تير 22 شنبه سه روز صبح مشهد

 .گرديد منتقل مشهد آباد وكيل زندان به ساله 5 محكوميت گذراندن براي و بازداشت محل همان در
 نهادهاي و اطالعات وزارت فشارهاي اومتد در: گنابادي دراويش از تن 15 گرفتن قرار تهديد مورد و بازداشت احضار، •

 و احضار بازداشت، اخير روزهاي طي مختلف شهرهاي دروايش از تن پانزده كم دست گنابادي، دراويش بر امنيتي
 .است شده واقع تفتيش مورد آنها منازل و گرديده پلمب آنان كسب محل شده، تهديد

 زندان حكم اجراي منظور به مشهد ساكن بهايي شهروندان از تن دو: حكم اجراي جهت بهايي شهروند دو بازداشت •
 .شدند بازداشت

 در امنيتي نيروهاي توسط بهايي  ساله 18 شهروند هوربد، هومن: ساري در ساله 18 بهايي شهروند يك بازداشت •
 .شد بازداشت ساري

 دستگير دشتي احسان و سعيد هاي نام به كرج ساكن درويشان از تن دو: كرج ساكن دراويش از تن دو بازداشت •
 .شدند

 سرور و خادمي صهبا هاي نام به همدان ساكن زن بهايي شهروند دو: همدان ساكن بهايي شهروند دو بازداشت •
 .شدند بازداشت سرورِِيان

 اللهي نعمت سلسله دراويش از حقيقي، زارع غالم عباس: گنابادي دراويش از حقيقي، زارع غالمعباس بازداشت •
 .شد زندان ي روانه و دستگير بيدخت سلطاني مزار متصدي و گنابادي

 به احضار از پس بابل ساكن بهايي شهروند سمندري، مشتاق: بابل ساكن بهايي شهروند سمندري مشتاق بازداشت •
 شد بازداشت شهر اين اطالعات اداره توسط بابل شهر دادسراي

بهنام متعارفي از شهروندان : حبس تعزيري اشبازداشت يك شهروند بهايي براي اجرايي كردن حكم يك و نيم سال  •
 .بهايي سمنان پس از احضار به دادگاه انقالب اين شهر براي اجراي حكم حبس خود روانه زندان شد

 سروستان ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از تن پنج: شدند بازداشت سروستان در گنابادي درويش پنج •
 .شدند اطالعات اداره تحويل زندان،  به معرفي نامه با بازجويي، ساعت 5 به قريب از پس

 شهروند عبادي مژگان شهريورماه 3 چهارشنبه روز صبح: اصفهان ويالشهر بهايي شهروند عبادي مژگان بازداشت •
 .شد ضبط وي شخصي موبايل و كامپيوتر و بازداشت اصفهان ويالشهر در واقع منزلش در بهايي

  جمعه روز  اسالمي جمهوري تلويزيون كه حالي در: شده تعيين پيش از سناريويي همدان، در مسيحيان دستگيري •
 شبكه مدير كامور، سامان اند، شده دستگير همدان حومه در مسيحيت تبليغ اتهام به نفر 9 جمعا كه كرد اعالم

 قصد آمريكايي شكشي آنكه از پيش روز يك برنامه اين پخش گويد مي فردا راديو به زبان، فارسي مسيحيان خبري
 براي و اسالمي جمهوري ساخته ،"سناريو" اين كه دهد مي  نشان داشت، را سپتامبر 11 روز در قرآن سوزاندن
 افراد اين دستگيري از اخباري و جزئيات هنوز": افزايد مي كامور آقاي. است ايران مردم اذهان در مسيحيت تخريب

 با آنهم و كنند مي تظاهرات اي عده. است شده تعيين پيش از سناريوي واقع در اين. است نرسيده ما دست به
 ".بود شده آماده دوربين براي چيز همه واقع در. زبان دو به پالكاردهايي
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 آيد مي پي در آنچه: بازداشتي 10 اسامي همراه به/  سقز شهرستان در سنت اهل منازل به يورش از گزارشي •
 و سقز شهرستان سني مردم به شخصي لباس و انتظامي اطالعاتي، ،ويژه گارد نيروهاي حمله مختصراز گزارشي
 اين توسط مذهب سني شهروندان از تن 10 كم دست كنون تا كه است) قران مكتب) زاده مفتي عالمه پيروان
 .شدند بازداشت نهادها

 15 دوشنبه زرو ظهر گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از مروي محمد: گناباد در ديگر درويش يك بازداشت •
 .شد زندان روانه پليس دستور از تمرد اتهام به گناباد دادستان دستور به شهريورماه

ماموران امنيتي در استان كرمانشاه به تازگي چند فعال اهل سنت را  :بازداشت چند فعال اهل سنت در كرمانشاه •
 .بازداشت و به مكاني نامعلوم انتقال دادند

به اتهام نشر اكاذيب و توهين به  ،جوان مسيحي ،دانيال شهري :در اصفهانبازداشت يك شهروندي مسيحي  •
 .ه استفروردين ماه در شهر اصفهان بازداشت شد 22مقدسات روز 

، 16:30فروردين ماه در ساعت  25روز چهارشنبه : بازداشت و ضرب و شتم شبان يك كليساي خانگي در كرج •
ران اداره اطالعات معرفي كردند در يورش به يك كليساي خانگي در تعدادي از افراد لباس شخصي كه خود را مامو

را مورد ضرب و شتم و ناسزا قرار  "بهنام ايراني"كرج ضمن تهديد افراد حاضر در آن محل، شبان اين جمع به نام 
  .داده و ضمن بازداشت، وي را به مكان نامعلومي منتقل كردند

 نهادهاي و اطالعات وزارت فشارهاي تداوم در: گنابادي دراويش از تن 15 نگرفت قرار تهديد مورد و بازداشت احضار، •
 بازداشت، اخير روزهاي طي كشور، مختلف شهرهاي دروايش از تن پانزده كم دست گنابادي، دراويش بر امنيتي
 .است شده واقع تفتيش مورد آنها منازل و گرديده پلمب آنان كسب محل شده، تهديد و احضار

 از شاهي ملك پرويز آقاي مردادماه، نهم شنبه روز صبح: لرستان در گنابادي دراويش از يكي بازداشت و دستگيري •
 منتقل معلومي نا نقطه به و دستگير لرستان استان توابع از الشتر شهرستان در گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش

 .شد
 از تن سه نادري، حميد و شاهي ملك محمد شاهي، ملك حمزه: الشتر در گنابادي دراويش از تن سه بازداست •

 دوازدهم شنبه سه صبح لرستان، استان توابع از الشتر شهرستان در ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش
 .شدند بازداشت امنيتي نيروهاي توسط مردادماه

 براي سمنان، ساكن بهايي شهروند متعارفي بهنام: سمنان ساكن بهايي شهروندان از متعارفي، بهنام بازداشت •
 .شد منتقل سمنان زندان به و بازداشت خود محكوميت دوران گذراندن

 اقلييت اين رهبران بازداشت گويد، مي بهائيان المللي بين جامعه: شد تمديد ايران بهائيان رهبر هفت بازداشت •
 .است شده تمديد ديگر ماه 2 مدت به ايران در مذهبي

 فراز منزل در حضور با مرداد 14 گاه شام امنيتي ماموران: اصفهان ويالشهر در هاييب شهروندان از تعدادي بازداشت •
 و منزل بازرسي به اقدام اصفهان شهر ويال در بهايي شهروندان از تن سه روحي، نسيم و جوشنيان ژينوس روحي،
 .اند نموده ايشان بازاشت

 اصفهان، ويالشهر ساكن بهايي شهروند ساله، 23 حيرو افروز: اصفهان ويالشهر در ديگر بهايي شهروند يك بازداشت •
 .شد بازداشت اصفهان تيران دادستاني به مراجعه و احضار از پس مرداد 17 يكشنبه صبح
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 تعيين پيش از ريزي برنامه يك در مشهد ساكن مسيحيان از جمعي:  شدند بازداشت مشهد در مسيحيان از جمعي •
 دست در خبري تاكنون آنان از تن دو سرنوشت از كه شدند بازداشت  مشهد اطالعات امنيتي نيروهاي توسط شده

 .نيست
 پنج روز صبح مشهد ساكن بهايي شهروند نوزدهي كاويز: محكوميت دوران گذراندن براي نوزدهي كاويز بازداشت •

 2 كوميتمح گذراندن براي و بازداشت ، مشهد دادسراي احكام اجراي دايره به احضار از پس 89 ماه تير 31 شنبه
 .گرديد منتقل مشهد آباد وكيل زندان به ساله

 سلسله دراويش از ديگر تن دو ميرزاپور احسان و شاهي ملك ايرج: الشتر گنابادي دراويش از ديگر تن دو بازداشت •
 و دستگير شهرستان اين دادگستري مقابل امنيتي نيروهاي توسط امروز صبح  الشتر ساكن گنابادي اللهي نعمت

 .شدند اطالعات ازداشتگاهب تحويل
ماموران امنيتي مانع برگزاري مراسم مذهبي : بازداشت دست كم چهار تن/ ممانعت از مراسم مردم سني مذهب سقز •

 .هم وطنان سني مذهب در شهر سقز شده و چندين تن از ايشان را بازداشت كردند
) صميمي(خانجاني مهين مهرماه، نزدهمپا گذشته روز صبح: تهران ساكن بهايي شهروند خانجاني مهين بازداشت •

 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي توسط تهران، ساكن بهايي شهروند
 نام به)  مازندران استان از(  تنكابن شهرستان ساكن بهايي شهروند دو: تنكابن ساكن بهايي شهروند دو بازداشت •

 شهر اطالعات اداره ماموران توسط 1389 ماه مهر 24 شنبه روز صبح قادري آقاي و ايقاني سليم وحيد هاي
 . اند شده مزبوربازداشت

 سال دو حكم اجراي براي سمنان ساكن بهايي شهروند احساني، علي: شد بازداشت سمنان در بهايي شهروند يك •
 .شد بازداشت بود خود كار محل عازم كه حالي در زندان

 برادرزاده و داماد عبدالرحيم، حاج به معروف خشب شه عبدالعليم: شد بازداشت زاهدان سنت اهل جمعه امام داماد •
 .شد بازداشت زاهدان سنت اهل جمعه امام عبدالحميد موالنا االسالم شيخ

 را او و برده يورش كفعمي علي محمد منزل به امنيتي مأموران از گروهي: اصفهان در مذهبي خانواده يك بازداشت •
  .اند كرده بازداشت فرزندش دو و همسر با همراه

 تولد كريسمس هاي جشن با مصادف روزهاي در: تهران در زبان فارسي مسيحيان از جمعي يافته سازمان بازداشت •
 از جمعي بازداشت به اقدام يافته سازمان اقدامي در اطالعات امنيتي ماموران ميالدي نو سال و مسيح عيسي

 . نمودند تهران ساكن مسيحي نوكيشان

 ساكن بهايي شهروندان از تن سه مرغي، نويد و پرويزي حميرا كريمي، شيوا: اروميه در بهايي شهروند سه بازداشت •
  .اند شده بازداشت ماه دي هفتم شنبه سه روز اروميه

 اين ساكن بهايي شهروند يك مازندران در بهايي شهروندان بازداشت تداوم در: ساري در بهايي شهروند يك بازداشت •
  .شد بازداشت اطالعات اداره توسط شهر

 سال و مسيح عيسي تولد كريسمس ايام با همزمان: مسيحي شهروند فروتن مهدي وضعيت از خبري بي و بازداشت •
 سازمانهاي به شهرستانها برخي و تهران ساكن مسيحي نوكيشان از شماري بازداشت و احضار پي در و ميالدي نو

  .نيست دست در اطالعي آنان از برخي وضعيت از كنون تا امنيتي
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 شبان "كشيشيان لئونارد" كشيش استان، اطالعات ماموران: اصفهان رباني جماعت كليساي كشيش بازداشت •
  .كردند بازداشت و احضار شهر آن اطالعات اداره به ديماه 10 جمعه روز را اصفهان رباني جماعت كليساي

 دو امروز بامداد اوليه ساعات در يانتظام و اطالعاتي نيروهاي: شدند بازداشت سنت اهل كرد شهروندان از تن دو •
  .كردند بازداشت را سنت اهل كرد شهروند

 ،"اميني الدين بصير" هاي نام به مسيحي شهروند چهار: اصفهان در مسيحي نوكيشان از تن چهار بازداشت •
 دي 9 شنبه پنج روز در شده سازماندهي اقدام يك طي جداگانه طور به "ياسي" خانم همسرش و "رفيع" ،"هومن"

  .شدند بازداشت اصفهان در ماه

 چندي كه كرديم رابط شهرستان مسيحي شهروندان از فيروزي ابراهيم: كريم رباط در مسيحي شهروند يك بازداشت •
  .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت مجددا بود شده آزاد زندان از كتبي تعهد با پيش

 صبح درود، شهرستان ساكن گنابادي دراويش از لك جمشيد :درود شهرستان در گنابادي درويش يك بازداشت •
  .شد بازداشت انتظامي نيروي و شخصي لباس ماموران توسط ديروز

 عامل مدير و كاركنان از تن سه دوشنبه روز صبح: "در آچيالالن " شركت كارمندان از نفر سه و عامل مدير بازداشت •
  .شدند شتبازدا مشهد اطالعات اداره توسط صنعتي شركت يك

ماموران امنيتي لباس شخصي در روزهاي پاياني سال : شدند بازداشت كرمانشاه در مسيحي نوكيشان از تن ده •
 .تن از نوكيشان مسيحي كرمانشاه را بازداشت نمودند 10، 1389

زارت هوشنگ فناييان، شهروند بهايي ساكن مازندران، توسط ماموران و: بهايي شهروند فناييان، هوشنگ بازداشت •
 .اطالعات بازداشت شد

زهره "هاي  چهار شهروند بهايي ساكن سمنان به نام: شدند بازداشت سمنان ساكن بهايي شهروندان از تن چهار •
 .توسط نيروهاي وزارت اطالعات بازداشت شدند "پويا تبيانيان"و  "ترانه احساني"، "الهام متعارفي"، "تبيانيان

هفتهي گذشته  "نهاله شهيدي"يك شهروند بهايي اهل كرمان به نام : بم در يبهاي شهروند شهيدي، نهاله بازداشت •
 .توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد

دادستان عمومي و انقالب شهرستان بم از بازداشت تعدادي : تهران و كرمان در بهايي شهروندان از تعدادي بازداشت •
 .از شهروندان بهايي در بم، كرمان و تهران خبر داده است

زاده، روز سه  محمد جمال هبكي يكي از پيروان عالمه كاكه احمد مفتي: سقز در سنت اهل شهروند يك بازداشت •
اسفندماه توسط نيروهاي امنيتي شهرستان سقز در استان كردستان بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل  17شنبه 

 .شد

ز علماي اهل سنت خراسان رضوي، در تعدادي ا: رضوي خراسان در سنت اهل علماي از تن چند بازداشت •
 .اند شهرستانهاي مشهد و تايباد، طي روزهاي اخير بازداشت شده

ظهر روز گذشته، ماموران ادارهي اطالعات اصفهان سه شهروند بهايي : شدند بازداشت اصفهان در بهايي شهروند سه •
 .نمودندرا بازداشت  "رمينا احراري"و  "ثمن گلشني"، "پيمان پناه"هاي  به نام

روز چهارشنبه  "سامان استوار"يك شهروند بهايي ساكن كرمان به نام : شد بازداشت كرمان در بهايي شهروند يك •
 .بازداشت شد 89اسفند ماه  11
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بديع اهللا لهراسب شهروند بهائي ساكن سلمان شهر : شهر سلمان ساكن بهايي شهروند لهراسب اهللا بديع بازداشت •
 .وهاي امنيتي بازداشت شده استتوسط نير) متل قو سابق(

بهزاد ذبيحي ماهفروزكي، شهروند بهايي ساكن ساري، صبح : شد دستگير ساري ساكن بهايي شهروند ذبيحي، بهزاد •
 .روز سوم اسفند بازداشت شد

طي روزهاي اخير دستكم سه تن از شهروندان اهل : شدند بازداشت كردستان در سنت اهل شهروندان از تن سه •
 .ز و بانه، دو شهر استان كردستان، بازداشت شده اندسنت در سق

دادگاه انقالب بروجرد با صدور قرار بازداشت موقت براي يك : بروجرد شهرستان دراويش از پيريايي حبيب بازداشت •
 تر براي تن از دراويشي كه پيش 189درويش گنابادي به اتهام توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام، به بررسي پرونده 

 .پردازد ها احضاريه صادر كرده و مورد بازجويي قرار داده، مي آن

بيش  "مجيد مجيدي"يك شهروند ساكن مشهد به نام : در آچيالن شركت با رابطه در ديگر شهروند يك دستگيري •
 .از دو هفته است كه توسط نيروهاي اطالعات سپاه، بازداشت و به نقطه نامعلومي منتقل شده است

 حكم صدور و تائيد

 به ساري شهرستان انقالب دادگاه دوم شعبه حكم طبق: حبس به شهر قائم ساكن بهايي شهروند يك محكوميت •
 بهائيت ترويج  اتهام به  " صميمي فخرالدين " نام به شهر قائم ساكن بهايي شهروند يك كوهي سواد قاضي رياست

 . شد محكوم تعزيري حبس ماه شش به
 سنت اهل مذهبي فعال امين فرزند  سليماني جمال: شد محكوم حبس سال 13 هب سنت اهل مذهبي، فعال يك •

 .گرديد محكوم زندان سال 13 به تهران انقالب دادگاه 28 شعبه توسط جوانرود شهرستان ساكن

 استان نظر تجديد دادگاههاي 12 شعبه رأي با: تبعيد و شالق ، زندان به گنابادي درويش 24 قطعي محكوميت •
 مناطق به تبعيد و شالق ، حبس تحمل به گنابادي اللهي نعمت سلسله درويش 24 محكوميت ، يرضو خراسان
 .شد قطعي محروم

 كه چرمهين شهرستان گنابادي دراويش از نفر 30: شدند محكوم نقدي جزاي و حبس تحمل به گنابادي درويش 30 •
 آسايش و  نظم در اخالل جرم به ،بودند دولتي نيروهاي توسط خود مذهبي مجالس برگزاري محل تخريب شاهد

 به اصفهان بهادران  باغ عمومي دادگاه سوي از دولتي، اموال تخريب و توهين و مأمورين به نسبت تمرد عمومي،
 تعليق( شالق و حبس از بدل نقدي جزاي ريال هزار پانصد و ميليون سه پرداخت و تعزيري حبس سال يك تحمل

 .شدند محكوم) سال پنج مدت به

 28 شعبه سوي از زبان كرد مذهبي مبلغان از تن 7: زبان كرد مذهبي مبلغان براي زندان سال چهل از بيش ورصد •
 .شدند محكوم طوالني هاي حبس به تهران انقالب دادگاه

 از مروي محمد غيابي، اي محاكمه جريان در گناباد عمومي دادگاه: اللهي نعمت دراويش از يكي براي حبس ماه چهار •
 ماه چهار تحمل به دولت ماموران مقابل در مقاومت دليل به را بيدخت ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش

 .است كرده محكوم حبس
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يك شهروند بهايي ساكن سمنان به نام شعله طائف، كه : محكوميت يك شهروند بهايي اهل سمنان به زندان و تبعيد •
زاد شده بود؛ بر اساس راي دادگاه انقالب سمنان به تحمل يك سال در آذرماه سال گذشته بازداشت و پس از مدتي آ

 .حبس تعزيري در تهران و دوسال زندگي خارج از سمنان محكوم شده است
 13شده در تاريخ  پيام فناييان از بهاييان بازداشت: پيام فناييان، شهروند بهايي به يك سال حبس قطعي محكوم شد •

 .ك سال حبس قطعي محكوم شدماه، در دادگاه تجديد به ي دي 
شهروند بهايي ساكن مشهد به  9دادگاه تجديد نظر براي : صدور احكام سنگين حبس براي شهروندان بهايي مشهدي •

نام هاي سيما اشراقي، رزيتا واثقي، داور نبيل زاده، جالير وحدت، ناهيد قديري، نسرين قديري، كاويز نوزدهي، هومن 
 .م سنگين حبس صادر كرده استبخت آور و سيما رجبيان احكا

 6از شهروندان بهايي ساكن بابل، به  "مشفق سمندري" : محكوميت يك شهروند بهايي به شش ماه حبس تعزيري •
 .ماه حبس تعزيري محكوم شد

علي احساني، شهروند بهايي ساكن در سمنان به : محكوميت علي احساني، شهروند بهايي به دو سال حبس تعزيري •
 .عزيري و پس از آن دو سال تبعيد به صورت قطعي محكوم شده استدو سال حبس ت

دادگاه انقالب شهر سمنان، سوسن : محكوميت سوسن تبيانيان شهروند بهايي به يك و نيم سال حبس تعزيري •
 .تبيانيان، شهروند بهايي ساكن اين شهر را به تحمل يك و نيم سال حبس تعزيري محكوم كرد

 نعمت سلسله پيروان و دراويش از تن 24: تبعيد و شالق ، زندان به گنابادي دراويش از نفر چهار و بيست محكوميت •
 مناطق به تبعيد و شالق حبس، تحمل به ،"غيرقانوني تجمع طريق از عمومي نظم در اخالل" اتهام به گنابادي اللهي

 .شدند محكوم محروم
 اهل بهايي شهروندان از ايقاني افشين: تعزيري حبس روز يك و ماه سه و سال چهار به ايقاني افشين محكوميت •

 .شد محكوم تعزيري حبس روز يك و ماه سه و سال چهار به سمنان
 از پس شده دستگير بهايي شهروندان از غضنفري آرتين: غضنفري آرتين براي تعزيري حبس سال يك حكم صدور •

 .شد محكوم ريتعزي حبس سال يك به انقالب دادگاه سوي از( عاشورا(ماه دي 6 حوادث
 با كه تهران ساكن بهايي شهروند آبادي نجف كشفي پيمان: شد محكوم حبس سال چهار به بهايي شهروند يك •

 محكوم تعزيري حبس سال چهار به بود شده آزاد وثيقه قرار با و بازداشت امنيت معاونت به اطالعات وزارت احضار
 .شد

 دراويش از تن چند گذشته روزهاي طي شهركرد، اطالعات ارهاد: اطالعات اداره سوي از شهركرد دراويش احضار •
 اهللا نعمت آقاي منزل به شهرستان اين دادستاني حكم با و احضار تلفني صورت به را گنابادي اللهي نعمت سلسله
 .است داده قرار بازرسي و تفتيش مورد را او منزل وي، غياب در و شده وارد رياحي

 وي پدري منزل كه گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از رحماني هادي: فارس سروستان دراويش از يكي احضار •
 امنيت پليس سوي از تيرماه سيزدهم يكشنيه  روز ظهر است، درويشي مجالس برگزاري محل فارس سروستان در

 .شد احضار انتظامي نيروي
 محمد  پوريابراتي، كريمايي، دسعي هاي نام به گنابادي درويش شش: شيراز گنابادي دروايش از تن شش احضار •

 شهركرج پاسداران سپاه اطالعات بخش سوي از گذشته شب دشتي، سعيد و دشتي احسان زاده، رحيم كميل ساكي،
 .شدند احضار غيرقانوني صورت به
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 سلسله اعضاي از وفاعلي" تيرماه، 25 شنبه پنج روز ظهر:  اطالعات اداره به الهي نعمت دراويش از يكي احضار •
 .است شده احضار الر شهرستان اطالعات اداره خبري ستاد سوي از گراش، شهر در گنابادي اللهي متنع

 انقالب دادگاه مازنداران استان در مذهبي هاي اقلييت سركوب تدوام در: ساري ساكن بهايي شهروند چند محكوميت •
 .نمود ابالغ ايشان به و صادر را بهايي شهروند 4 احكام ساري شهرستان

 تهديد" اتهام به گنابادي اللهي نعمت سلسله دروايش از تن شش: زندان به گنابادي دروايش از تن شش كوميتمح •
 .شدند محكوم حبس ماه 4 به "ممنوعه محل در اموات ذفن طريق از عمومي بهداشت عليه

محمدي،  سهند علي:  صدور حكم سي ماه حبس تعزيري براي سه زنداني اهل حق آذربايجاني در زندان يزد •
در زندان يزد به سي ماه ) گوران(بخشعلي محمدي و عباداله قاسم زاده شهروندان آذربايجاني و از پيروان اهل حق

 .حبس تعزيري محكوم شدند
 سوي از بهايي ي جامعه پيشين مدير 7 از يك هر: بهايي ي جامعه مدير هفت براي براي حبس سال 140 مجموع •

 .شدند محكوم حبس سال 20 به مقيسه قاضي ياستر به انقالب دادگاه 28 ي شعبه
 بهايي شهروند يك ايران در مذهبي هاي اقلييت سركوب تدوام در: شد محكوم حبس سال سه به بهايي شهروند يك •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال 3 به بابل انقالب دادگاه سوي از
 دي 13 تاريخ در كه بهايي تحصيل از محروم شهروند خانجاني لوا: تعزيري حبس سال دو به خانجاني لوا محكوميت •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال دو به بود، شده بازداشت 1388
 ايقاني، سيامك محكوميت سمنان استان نظر تجديد دادگاه: تعزيري حبس سال 3 به ايقاني سيامك محكوميت •

 .داد قرار تائيد مورد را بهايي شهروند
دادگاه تجديد نظر استان مازنداران محكوميت مسعود عطائيان را : قائمشهر ساكن بهايي شهروند يك محكوميت تائيد •

 .مورد تائيد قرار داد
هر يك از هفت مدير سابق جامعه بهايي، از سوي : قطعي حبس سال 20 به بهايي جامعه سابق مدير هفت محكوميت •

حكم به صورت كتبي و در زندان  بنابر گزارش هاي دريافتي، اين. سال حبس محكوم شدند 20دادگاه تجديدنظر به 
 .به اين هفت نفر ابالغ شده است

سال حبس  3شهروند بهايي ساكن تهران به  "ديدار رئوفي": تعزيري حبس سال 3 به بهايي شهروند يك محكوميت •
 .تعزيري محكوم شده است

 ر به دادگاه و ارگانهاي اطالعاتياحضا

 از پس وقايع جريان در كه بهايي شهروند روحاني، فريد: انقالب دادگاه به بهايي شهروند روحاني، فريد احضار •
 .شد احضار تهران انقالب دادگاه 28 شعبه به آذر 20 روز براي بود، شده بازداشت گذشته سال عاشوراي

 سنت، اهل علماي بر دولتي فشارهاي ادامه در: روحانيت ويژه دادگاه به زهي اسماعيل عبدالمجيد احضارمولوي •
 .شد احضار مشهد روحانيت ويژه دادگاه به) عمار ابو( زهي اسماعيل دالمجيدعب مولوي

 از تعدادي نژاد عالي خليل سيد سالگرد مراسم از پس امنيتي نيروهاي: حق اهل پيروان از تعدادي بازجويي و احضار •
 . دادند قرار بازجويي و بازداشت تحت ساعاتي براي و احضار را حق اهل ايين رهبران
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 آبان 13 در اصفهان بهايي شهروندان از تن سه: شان محكوميت دوران آغاز براي اصفهان در بهايي شهروند سه احضار •
 شده صادر ايشان براي انقالب دادگاه سوي از 84 سال در كه زندان سال يك حكم اجراي اطالع جهت سالجاري ماه
 .شدند احضار انقالب دادگاه احكام اجراي دايره به بود

 21تي روز سه شنبه مورخ ينيروهاي امن: ايشان احضار و قائمشهر بهايي شهروند دو منزل به امنيتي رانمامو هجوم •
به منزل دو تن از شهروندان بهائي ساكن قانم شهر به نام هاي چنگيز اوالدي و پرويز اوالدي  1389اردي بهشت ماه

 .مراجعه كردند
صبح امروز موالنا فاضلي امام جمعه اهل سنت تايباد به دادگاه : روحانيت ويژة دادگاه به موحد فاضلي موالنا احضار •

 .ويژه روحانيت احضار شد

در پي حادثه اصفهان و آزادسازي آقاي محجوبي شيخ : لنجان امنيت و اطالعات پليس به گنابادي درويش دو احضار •
ن علي بابايي و حسين محمدپور طريقت نعمت اللهي گنابادي از زندان توسط جمع كثيري از دراويش گنابادي، آقايا

 .از دراويش ساكن شهرستان لنجان استان اصفهان، به پليس اطالعات و امنيت آن شهرستان احضار شدند

اللهي گنابادي  چهارده نفراز دراويش طريقت نعمت: دادگاه به سروستان گنابادي دراويش از تن چهارده احضار •
رمانداري آن شهرستان به اتهام اخالل در نظم عمومي به دادسراي آميز مقابل ف سروستان به دليل تحصن اعتراض

 .عمومي و انقالب سروستان احضار شدند
 نعمت سلسله دراويش از موسوي سعيد سيد: لنگه بندر اطالعات ي اداره به اللهي نعمت دراويش از يكي احضار •

 اداره خبري ستاد سوي از خردادماه 3 خمور دوشنبه روز صبح خميني، امام امداد كميته كارمند و گنابادي اللهي
 .شد احضار بندرلنگه اطالعات

 ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از محيط اهللا كرامت: شد احضار سروستان دادسراي ديگربه درويش يك •
 يدادسرا سوي از عمومي اموال تخريب در مشاركت و عمومي نظم در اخالل اتهام به سروستان آباد سيف روستاي

 . شد احضار فارس سروستان شهرستان
 ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از آقاجري حميد: سپيدان اطالعات اداره به گنابادي درويش يك احضار •

 . شد احضار اطالعات اداره سوي از فارس استان در سپيدان توابع از مهرآباد روستاي در

 نعمت سلسله دراويش از زماني اهللا حبيب مرحوم خانواده امروز صبح :گناباد دادستاني به زماني مرحوم وراث احضار •
 . شدند احضار گناباد دادستاني به گنابادي اللهي

 گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از لك جمشيد: دورود امنيت و اطالعات پليس به گنابادي درويش يك احضار •
 احضار لرستان استان در دورورد شهرستان عمومي نيتام و اطالعات پليس سوي از ماه شهريور 23 شنبه سه روز
 . شد

 ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از باتر غالمحسين: قوچان اطالعات اداره به گنابادي درويش يك احضار •
 . شد احضار شهر اين اطالعات اداره سوي از قوچان در

ان برگزاري دادگاه رسيدگي به پرونده دو تن از نوكيشان زم: تهران در مسيحي شهروند دو دادگاه برگزاري زمان ابالغ •
 .مسيحي به نام هاي مريم رستم پور و مرضيه اميري زاده، به ايشان ابالغ گرديد

سومين جلسه محاكمه هفت نفر از رهبران بهايي كه قرار : شود مي برگزار دوشنبه ايران بهايي جامعه رهبران دادگاه •
 .فروردين موكول شد 23انقالب تهران برگزار شود، به روز دوشنبه  دادگاه 28بود امروز در شعبه 
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اي از  جامعه جهاني بهايي روز جمعه با صدور اطالعيه: بهايي جامعه مديران محاكمه جلسه سومين برگزاري فردا؛ •
 28 در شعبه فروردين ماه 21 برگزاري سومين جلسه محاكمه هفت مدير سابق جامعه بهاييان ايران در روز شنبه

 .دادگاه انقالب تهران خبر داده است
پنج تن از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن سروستان : احضار پنج درويش گنابادي به دادسراي سروستان •

 .به اتهام اخالل در نظم عمومي و مشاركت در تخريب اموال عمومي از سوي دادسراي اين شهرستان احضار شدند

 دراويش خانواده اعضاي از برخي: سلطاني مزار در اموات غيرمجاز دفن اتهام به بيدخت دراويش خانوادگي احضار •
 متبرك امكان از يكي سلطاني، مزار در خود متوفيان پيكر دفن جهت به بيدخت در ساكن گنابادي اللهي نعمت

 .شدند احضار گناباد دادستاني سوي از دراويش،
 با گناباد، شهرستان ساكن اللهي نعمت دراويش از مروي، محمد: لهيال نعمت دراويش از مروي، محمد مجدد احضار •

 .است شده فراخوانده دادگاه به ديگر بار چهارشنبه روز اي احضاريه صدور
 جمعيت اعضاي از و بهايي تحصيل از محروم دانشجوي نوراني سما: شد احضار تهران انقالب دادگاه به نوراني سما •

 دادگاه 28 شعبه به 89 آبان 10 روز در دادگاه جلسه در شركت براي كتبي حضاريها با تحصيلي تبعيض با مبارزه
 .شد احضار تهران انقالب

 به ديگر بار گناباد، شهرستان ساكن اللهي نعمت دراويش از مروي، محمد: گناباد دادگاه به مروي محمد مجدد احضار •
 .شد احضار دادگاه

دار دراويش گنابادي در شهرستان  صبح امروز، امير كريمي مجلس: نيتام پليس به داران شهرستان دار مجلس احضار •
 .داران استان اصفهان، به داليلي كه هنوز اعالم نشده است به پليس اطالعات و امنيت احضار شد

 يك به كه بهايي، شهروند غضنفري آرتين: شد احضار تعزيري حبس سال يك حكم اجراي براي غضنفري آرتين •
 يكشنبه روز بايد او اساس همين بر و شد فراخوانده زندان به حكم اجراي براي بود، شده محكوم تعزيري حبس سال
  .كند معرفي زندان به را خود دي 12

 اي برگه داشتن دست در با امنيتي ماموران 89 ماه دي 4 روزشنبه: اطالالعات اداره به بهايي شهروند يك احضار •
 مي احضار اطالعات اداره به را وي تعهد با سپس و نموده ساري ساكن بهايي شهروند يك منزل تفتيش به اقدام
  .كنند

 آميز اعتراض  تحصن از ماه 5 گذشت از پس و شنبه سه روز:  دادسرا به سروستان گنابادي درويش سه احضار •
 با يگناباد درويش سه شهر، آن داري فرمان مقابل در سروستان شهرستان گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش

  .اند شده احضار شهرستان آن انقالب و عمومي دادسراي به عمومي نظم در اخالل اتهام

 آزادي براي اصفهان گنابادي دراويش تالش پي در: اصفهان فوالالدشهر ساكن گنابادي دراويش از شماري احضار •
 احضاريه طي والدشهرف ساكن دراويش از شماري گنابادي، اللهي نعمت سلسله مشايخ از محجوبي مرتضي سازي
  .اند خوانده فرا فوالدشهر مركزي كالنتري به هايي
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 محاكمه

 تيرماه 28 كه گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از شمسايي) غالمرضا( سعيد: شد محاكمه گنابادي درويش يك •
 آبان ششم شنبه پنج روز بود، شده دستگير گناباد شهرستان دادگستري مقابل دراويش تحصن جريان در جاري سال
 .شد محاكمه شهرستان آن جزايي دادگاه  101 شعبه در پليس، دستور از تمرد و عمومي نظم در اخالل اتهام به ماه

 سه امروز اصفهان ويالشهر ساكن بهايي شهروندان از تن 5 دادگاه: شد برگزار ويالشهر بهايي شهروند پنج دادگاه •
 .شد برگزار اصفهان استان توابع از تيران شهرستان انقالب دادگاه در آبان 25 شنبه

 ساكن بهايي شهروند 9  دادگاه تاريخ مشهد اسالمي انقالب دادگاه: مشهد ساكن بهايي شهروند 9 دادگاه زمان اعالم •
 .كرد اعالم را اند بوده اطالعات اداره بازداشت در مدتي مختلف انحاء به گذشته سال كه را مزبور شهر

تن از دراويش طريقت نعمت اللهي  7جلسه رسيدگي به اتهامات : الشتر انقالب دادگاه در باديگنا درويش 7 محاكمه •
 . گنابادي ، فردا يكشنبه سوم بهمن ماه در دادگاه انقالب الشتر برگزار مي شود

 شهروند بهايي ساكن مشهد كه در حال گذراندن دوره "رزيتا واثقي": بهايي شهروند واثقي، رزيتا مجدد محاكمه •
 .ساله در زندان وكيل آباد است؛ مجددا محاكمه شد 5محكوميت 

 بهائيان جامعه زنداني مديران تن هفت دادگاه جلسه چهارمين: شد برگزار بهائي مديران محاكمه جلسه چهارمين •
 مي بيشتر روز به روز تن هفت اين مورد در خواهانه آزادي صداهاي كه است درحالي اين. برگزارشد امروز ايران
 .گردد

 امروز نيويورك در متحد ملل سازمان مقر در بهائي المللي بين جامعة دفتر: ايران بهايي رهبر هفت محكوميت كاهش •
 جامعة اداري رهبر هفت زندان سال بيست حكم است رسيده دفتر اين به كه هائي گزارش اساس بر كرد اعالم

 .است هيافت كاهش سال ده به نظر تجديد دادگاه در ايران بهائيان
سومين جلسه دادگاه هفت بهائي كه از دو سال : بسته درهاي پشت بهايي هفت محاكمه جلسه سومين برگزاري •

 .برگزار شد فروردين 23دوشنبه  پيش در بازداشت به سر مي برند، ديروز
نفر از  جلسه رسيدگي به اتهام دو: عمومي اذهان تشويش و نشراكاذيب اتهام به گنابادي دراويش وكالي محاكمه •

ارديبهشت ماه به اتهام نشراكاذيب به قصد  6وكالي مدافع دراويش سلسلسه نعمت اللهي گنابادي روز دوشنبه 
 .تشويش اذهان عمومي در دادگاه جزيره كيش برگزار مي شود

 هاي نام به مشهد آباد وكيل زندان بهايي زندانيان از نفر دو: قديري ناهيد و واثقي رزيتا به جديد اتهامات تفهيم •
 رو روبه جديد اتهام تفهيم با هستند خود ساله 5 محكوميت كردن سپري حال در كه واثقي رزيتا و قديري ناهيد
 .شدند

 ندرخاني يوسف كشيش براي گيالن، دادگستري 11 شعبه: است گرفته قرار اعدام معرض در ندرخاني يوسف كشيش •
 شده محكوم ابد حبس به و است زنداني نيز ندرخاني آقاي همسر. است كرده تقاضا مرگ مجازات ارتداد، اتهام به

 .كند مي تهديد هم را شيراز در خانجاني بهروز كشيش اعدام خطر. است
 كه گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از نفر 189: بروجرد دادگاه در گنابادي درويش 189 جمعي دسته محاكمه •

 دادگاه اول شعبه در آبان 9 تا يك از اند، شده شناخته متهم وجردبر شهرستان در دراويش حسينيه تخريب جريان در
 .شوند مي محاكمه شهرستان آن انقالب
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 چهار محاكمه جلسه 1389 ماه آذر 29 دوشنبه روز صبح: شد برگزار مشهد در بهايي شهروند چهار دادگاه جلسه •
 انقالب دادگاه در قديري ناهيد و واثقي رزيتا ، زاده نبيل نورا ، احمدي سونيا نامهاي به مشهد ساكن بهايي شهروند
  .شد برگزار مشهد

 ماه دي 11 شنبه روز صبح مشهد ساكن بهايي شهروند دو دادگاه جلسه: شدند محاكمه مشهد در بهايي شهروند دو •
  .شد برگزار علني غير بطور مشهد انقالب دادگاه محل در

طور همزمان در بروجرد محاكمه  به، ده درويش گنابادي بهروز شن: زمان هم طور به گنابادي درويش ده محاكمه •
يكي از وكالي دراويش بعد از اتمام دادگاه، از اعالم وقت دادگاه براي رسيدگي به اتهامات ديگر دراويش در . شدند

 .درويش احضاريه صادر شده است 189در همين حال براي . آينده خبر داده است
سال از تخريب  3دادگاه انقالب بروجرد پس از گذشت : بروجرد در اباديگن درويش 189 جمعي دسته  محاكمه •

  ديدگان اين واقعه درويش را كه از آسيب 189اللهي گنابادي در آن شهرستان، حسينيه دراويش طريقت نعمت
 .كند اسفند ماه محاكمه مي 14اند،  بوده

 محروميت از تحصيل

 آئين به اعتقاد دليل به بهايي آموز دانش ثابتيان سحر: ساري شهر در دبيرستاني از بهايي آموز دانش يك اخراج •
 .شد اخراج دبيرستان از بهايي

 

 ج و توقيف گذرنامهممنوع الخرو
 از اميني حسن گذرنامه المللي بين فرودگاه امنيتي ماموران: شد توقيف سنت اهل ديگر، مذهبي فعال يك گذرنامه •

 .ردندك توقيف را كردستان قران مكتب اعضاي

 امام فرودگاه در كردستان مردمي شرع حاكم اميني، حسن: ايران سنت اهل ديني رهبران هاي گذرنامه توقيف ادامه •
 در نامش و شده توقيف اش گذرنامه كه گويد مي وله دويچه با گفتگو در او. گرفت قرار تفتيش و بازرسي تحت خميني
 .دهد مي توضيح را اه محدوديت اين دليل وي. هاست الخروج ممنوع فهرست

 مسعود الخروجي ممنوع قرار: ديگر ماه 6 براي گنابادي دروايش از يكي وحدت، مسعود آقاي الخروجي ممنوع تمديد •
 شهرستان اين دادستاني سوي از آباد، خرم شهرستان در گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش نماز مجاز وحدت،

 .شد تمديد ديگر ماه 6 مدت براي

 سنت اهل جمعه امام عبدالحميد، موالنا اخير سفر پي در: عبدالحميد موالنا شدن الخروج ممنوع و نامهگذر توقيف •
 بين فرودگاه در بازگشت، از پس مسلمين، علماي جهاني اتحاديه المللي بين كنفرانس در شركت و تركيه به زاهدان
 .شد توقيف ايشان گذرنامه تهران خميني امام المللي

 ساكن گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از ميرزاده مهدي: بيدخت شهرداري از گنابادي شدروي يك اخراج •
 .شد اخراج شهرداري از خدمت، سابقه سال پنج وجود با مردادماه، 23 شنبه روز صبح بيدخت شهرستان

مل و پنج نفر از در حاليكه بيش از دو ماه از بازداشت مدير عا: "در آچيالن" شركت بهايي كارمندان كليه اخراج •
توسط ماموران اطالعات سپاه گذشته است، طي روزهاي گذشته كليه كارمندان و  "آچيالن در"كارمندان شركت 
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كارگران بهايي شاغل در شركت مزبور در شهرهاي تهران و مشهد به دستور ادارهي اطالعات سپاه از كار اخراج 
 .شدند

 ممانعت از مراسم

 هاشمي حسن شيخ دكتر گذاري عمامه ي برنامه: اطالعات توسط كردستان مشايخ از ييك گذاري عمامه مراسم لغو •
 مسئولين سوي از شود برگذار كامياران شهرستان جامع مسجد در بود بنا كه كردستان، در قادري طريقت مرشد

 .گرديد لغو امنيتي مسائل ي بهانه به كردستان استان تامين شوراي

 مشايخ از شريعت احمد سيد ورود از   امنيتي ماموران: بابل دراويش به ها شخصي سلبا و انتظامي نيروهاي حمله •
 در نماز اقامه قصد بابل شهرستان دراويش دعوت به و بود تهران عازم مشهد  از ،كه گنابادي اللهي نعمت سلسله
 .كردند ممانعت ، داشتند را شهرستان اين  درويشي مجلس

 آذر 1 تاريخ در مازندران اطالعات اداره ماموران: بهايي شهروند سه وبازداشت يانبهاي مذهبي جلسه به يورش تداوم •
 تن سه و آورده هجوم رامسر شهرستان در " ضيافت " به موسوم بهاييان مخصوص مذهبي جلسه يك به 1389 ماه
 .كردند بازداشت را

 سلسله دراويش از جمعي: بروجرد رد گنابادي دراويش توسط تاسوعا مراسم برگزاري از امنيتي نيروهاي ممانعت •
 بروجرد شده تخريب حسينيه محل در شمع برافروختن با را تاسوعا مراسم ، سنت رسم به گنابادي اللهي نعمت
 .داشت پي در را عاشورا روز در آن برگزاري عدم و مراسم ادامه از امنيتي مأمورين ممانعت امر اين كه كردند برگزار

 براي محدوديت ايجاد و فشارها ادامه در: شدند دراويش توسط تاسوعا مراسم گزاريبر مانع امنيتي نهادهاي •
 تاسوعا گذاريِ شمع مراسم برگزاري از مانع امنيتي ماموران اخير روزهاي طي مذهبي، و عقيدتي ديني، دگرانديشانِ

 .شدند دراويش توسط
 سنت اهل علماي شركت مانع ايران، اطالعات رتوزا: كرد لغو را زاهدان در سنت اهل ساالنه مراسم اطالعات وزارت •

 . كند مي گزار بر ايران در سني گروه يك كه شد اي ساالنه مراسم در سوريه و مالزي
 اداره مامورين از گروهي: محل بازرسي و تفتيش و شهر قائم در گنابادي دراويش مجلس به اطالعات مامورين ورود •

 عربي عيسي آقاي منزل به دادستاني حكم با است شده گزارش نفر 10 انآن تعداد كه شهر قائم شهرستان اطالعات
 محل بازرسي ضمن و شده وارد) جمعه هاي شب در گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش مجالس برگزاري محل(

 .بردند خود وبا مصادره را موجود عرفاني و فرهنگي اقالم كليه

 طبق فطر عيد در دست يك نماز برگزاري براي دولت تالش ادامه در :ندارند را فطر عيد نماز برگزاري حق سنت اهل •
 تهران در سنت اهل فطر عيد نماز برگزاري از تا اند شده مكلف انتظامي اي،نيروهاي خامنه اهللا آيت  دفتر دستور

 آيت نسر،خيابا غرب،تهران شهرك جمله از نقاط از برخي در تهران در سنت اهل قبل سالهاي در. نمايد جلوگيري
 عموما كه نمودند مي عيدفطر نماز برگزاري به اقدام لواسانات در اي نقطه و آزادي خيابان و شوش كاشاني،ميدان اهللا
 ساكن تهران در كه اي افاقنه و وخوزستان مازندران و كردستان،سيستان جمله ايران؛از استانهاي سنت اهالي از

 مي برپا جشني مراسم و پردازند مي وبازديد ديد به عيدفطر نماز برگزاري با عيدفطر در كه باشند مي هستند
 .نمايند
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اداره بازرسي و كشف كاالي قاچاق با هماهنگي نيروي : امنيتي نيروهاي توسط انجيل جلد سيصد از بيش سوزاندن •
ست را كه در جريان يك عمليات اي "انجيل"جلد كتاب  300كارتن كتاب حاوي بيش از  2امنيتي سپاه پاسداران 

 .بازرسي در داخل يك اتوبوس كشف و ضبط كرده بودند، به آتش كشيدند

با  مسئولين استان سيستان و بلوچستان : وانديشمندان علما با كشور سنّت اهل دانشجويان ديدار از جلوگيري •
 .سنّت كشور با علما وانديشمندان مخالفت كردند فرهنگي ِديدار دانشجويان اهل -برگزاري جلسه ديني 

 و كار مانعت از كسبم

 گرفته صورت هاي افشاگري رغم علي: رفسنجان ساكن بهايي شهروند يك كسب محل مجدد، و تعمدي سوزي آتش •
 قطعات فروشگاه) آذر 28( امروز بامداد 3 ساعت رفسنجان در بهايي شهروندان كسب محل زدن آتش خصوص در

 .دش كشيده آتش به مجددا شاكر علي آقاي خانگي لوازم يدكي

عوامل خودسر در يك پروژه سازمان يافته  :رفسنجان در بهائيان كسب محل يافته سازمان و تعمدي سوزي آتش •
 .باب مغازه كردند 8عليه بهائيان كاسبكار در رفسنجان ايران اقدام به آتش زدن 

ايران، محل كسب در تدوام اعمال فشار بر شهروندان بهايي در : محل كسب يك شهروند بهايي در بيرجند پلمپ شد •
 .يك شهروند بهايي ساكن شهرستان بيرجند پلمپ شد

به تازگي ادارة اماكن شهرستان مرودشت در استان فارس، از برخي بهائيان خواسته : فشار بر بهائيان ساكن مرودشت •
 .تا به معرفي ديگر بهائيان شاغل بپردازند

طي ماه هاي اخير بر اساس حساسيت و فشارهاي  شهروندان بهايي،: گزارشي از فشارهاي اقتصادي بر بهاييان •
 .دستگاه امنيتي متحمل فشارها و زيان هاي اقتصادي فراواني شده اند

 شهروندان بر پي در پي اذيتهاي و آزار افزايش پي در: شد كشيده آتش به كرج در بهايي شهروند يك كسب محل •
 .شد شيدهك آتش به كرج در بهايي شهروند يك كسب محل ايران در بهايي

 بدليل آباده، ساكن بهايي شهروند فروتن اهللا حشمت آقاي: شد اخراج كار از بهايي شهروند فروتن، اللهلله حشمت •
  شد اخراج كار از بهايي ديانت به اعتقاد

در حاليكه بيش از دو ماه از بازداشت مدير عامل و پنج نفر از : "در آچيالن" شركت بهايي كارمندان كليه اخراج •
توسط ماموران اطالعات سپاه گذشته است، طي روزهاي گذشته كليه كارمندان و  "آچيالن در"ندان شركت كارم

كارگران بهايي شاغل در شركت مزبور در شهرهاي تهران و مشهد به دستور ادارهي اطالعات سپاه از كار اخراج 
 .شدند

 پلمپ و تخريب محل عبادت

امنيتي پس از شكست در انتصاب امام جمعه حكومتي براي تايباد  نيروهاي: شد پلمب تايباد شهر جامع مسجد •
 .مسجد جامع اين شهر سني نشين را پلمب كرد

نيروهاي امنيتي يكي از : آن نماز پيش بازداشت و تهران سنت اهل ◌ٴ باسابقه هاي نمازخانه از يكي پلمب •
 .بازداشت كردند نماز آن را سنت در تهران را پلمب و پيش  اهل ◌ٴ هاي باسابقه  نمازخانه
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 اعمال فشار، تهديد و ضرب و شتم

در پي بركناري مولوي محمد فاضلي : تايباد سنت اهل جمعه امام بركناري به معترضان بازداشت و شتم و ضرب •
موحد، امام جمعه اهل تسنن، اعتراضات گسترده اي در شهر مرزيِ تايباد، در استان خراسان رضوي بوقوع پيوست، 

 .و خورد و بازداشت گروه زيادي از شهروندان شد كه منجر به زد
در پي اعمال فشارهاي روزافزون بر شهروندان بهايي مازندران : ساري بهايي شهروندان بر روزافزون فشارهاي اعمال •

بهزاد "بهمن ماه ماموران اداره اطالعات ساريبه منزل و محل كسب يك شهروند بهايي به نام  10صبح روز يك شنبه 
 .مراجعه كرده و اقدام به تفتيش هر رو محل نمودند "ماهفروزكيذبيحي 

 اجساد دفن اجازهعدم  و گورستان منازل، تخريب

 ايول روستاي ساكن بهايي شهروندان از تن پنجاه منازل: ايول روستاي در بهايي شهروندان از تن پنجاه منزل تخريب •
 .شد واقع تخريب مورد خودسر عوامل توسط مازندران

 تحويل از مشهد "رضا بهشت" ماموران ماه تير  28 دوشنبه روز صبح: مشهد در بهايي شهروند يك تدفين از عتممان •
 .كردند خودداري بستگانش به است، كرده فوت گذشته روز كه) پردل( غالمي مرضيه نام به بهايي خانم يك جسد

 بهايي شهروند يك دفن اجازه و تحويل زا مشهد رضا بهشت مسئوالن: مشهد در بهايي شهروند يك دفن از ممانعت •
 كرده اعالم ايشان به و كرده خودداري اش خانواده به كرده فوت ماه دي 26 شنبه روزيك در كه روشني خانم نام به
 ايشان كه جديدي زمين در مگر ندارد را بهاييان فعلي قبرستان در دفن اجازه بهايي فرد هيچ پس اين از كه اند

  اند كرده مشخص

 13روز جمعه ساعت  "اهل حق"جمعي از پيروان آئين ياري : حق اهل پيروان زيارتگاه ترين مهم تخريب حتمالا •
 .تجمع خواهند كرد) سلطان اسحاق(براي دومين بار جهت جلوگيري از تخريب آرامگاه بنيان گذار اين آئين 

رقانوني بر دراويش طريقت نعمت اللهي در ادامه تشديد فشارهاي غي: كرج در گنابادي دراويش عليه جديد تحركات •
 .گنابادي، بار ديگر تخريب حسينيه دراويش كرج در دستور كار شهرداري اين شهرستان قرار گرفت

 تجمع

 اللهي نعمت سلسله پيروان و دراويش از جمعي: سروستان دادگستري مقابل گنابادي دراويش اعتراضي تجمع •
 آرام تجمعي به دست اطالعات اداره به آنها تحويل و دراويش از تن 5  شتبازدا به اعتراض در امروز صبح گنابادي

 .زدند سروستان شهرستان دادگستري مقابل

 واقع كوار درشهرستان گنابادي دراويش عليه اعالميه پخش پي در: كوار بخشداري درمقابل گنابادي دراويش تجمع •
 .نمودند اجتماع  هرستانش اين بخشداري مقابل در دراويش از جمعي فارس، استان در

 تجمع فارس سروستان فرمانداري مقابل امروز صبح گنابادي دراويش: فارس سروستان در گنابادي دراويش تجمع •
 .كردند برگزار اعتراضي
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 اقلييت هاي قومي
 و نشر آمار، واحد توسط ايران در قومي هاي اقليت حقوق موردي نقض 1029 تعداد 1389 سال در

 ترتيب به آمار اين اساس بر و است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق النفعا مجموعه آثار
 آمار بيشترين بلوچستان و سيستان و غربي آذربايجان شرقي، آذربايجان كردستان، هاي استان

 . اند داده اختصاص خود به را مذكور �� حوزه در شهروندان حقوق نقض
 مراجع سوي از تن 47 و بازداشت قومي هاي اقليت �� حوزه در تن 449 دستكم گذشته سال در

 زندان ماه 1941 به جمعا انقالب هاي دادگاه سوي از ايشان از تن 47 چنين هم. شدند احضار قضايي
 . شدند محكوم نقدي جريمه ريال 75000000 پرداخت و

 ها ده و كشته امنيتي نيروهاي دست به نيز مذكور حوزه در شهروند 57 حداقل كه حاليست در اين
 . گرفتند قرار شتم و ضرب مورد نيز تن 201 و شدند زخمي تن
 : بخوانيد را 1389 سال در قومي هاي اقليت حقوق نقض تفصيلي گزارش زير در

 

 مبازداشت و اجراي حك

 رشته التحصيل فارغ وااليي حميد: تبريز در آذربايجاني مدني فعال وااليي حميد براي زندان يكساله حكم اجراي •
 روانه حبس يكساله حكم اجراي جهت و بازداشت 89 مهر 27 يكشنبه روز آذربايجان دانشجويي سابق الفع و حقوق
 .شد تبريز زندان

 شد مدعي اسالمي جمهوري اطالعات وزارت: داد خبر كردستان در كومله عضو چهار بازداشت از اطالعات وزارت •
 به را تن پنج تاكنون كه است  كرده دستگير كشور ربغ در مريوان شهر در را انگليس به وابسته تروريست نفر چهار
 .اند رسانده قتل

 هاي نام به كرد شهروند دو اخباردريافتي اساس بر: كردستان در مخالف احزاب با همكاري اتهام به تن دو بازداشت •
 . شدند بازداشت امنيتي نيروهاي سوي از تناسبي بهروز و زاده مجيد محمد

 مورد سقز در ديگر شهروند يك و بازداشت بوكان شهر در كرد شهروند دو: كردستان در تن سه ومحاكمه بازداشت •
 .گرفت قرار محاكمه

 كرداهل فعال اخيرسه روزهاي طي سقز شهر از رسيده اخبار اساس بر: سقز در بازاري و هنرمند دانشجو، بازداشت •
 .شدند بازداشت امنيتي نيروهاي شهرتوسط اين

 بازداشت شهر اين امنيتي نيروهاي توسط و سلماس شهر در كرد مدني فعال دو: سلماس در مدني فعال دو بازداشت •
 .اند شده منتقل نامعلومي محل به و

 مجيديان نادر نام شهربه اين ورزشكاران از يكي سقز از رسيده خبرهاي به بنا: سقز شهر ازورزشكاران يكي دستگيري •
 .شد دستگير امنيتي نيروهاي توسط

 جنداهللا گروه در عضويت اتهام به زاهدان، در نفر سه: شدند بازداشت جنداهللا گروه در عضويت اتهام به نفر سه •
 .شدند بازداشت
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 نيروهاي توسط شهر اين اهل جوان سه گذشته روز مريوان، از رسيده اخبار براساس: مريوان در جوان سه دستگيري •
 .شدند بازداشت امنيتي

 از نفر هفت كردستان، در مدني و سياسي فعاالن دستگيري ادامه در: شدند تبازداش مريوان در ديگر فعال هفت •
 .شدند بازداشت امنيتي ماموران سوي از مريوان جوانان

 كرد مدني و سياسي فعالين بر فشار ادامه در: كرد مدني و سياسي فعالين براي سنگين احكام صدور و بازداشت ادامه •
 سنگين احكام به انقالب هاي دادگاه سوي از كرد مدني و دانشجويي عالينف اين از تعدادي گذشته روزهاي طي در

 .اند گشته محكوم

 روستاي اهالي از تن چهار بازداشت از پس روز چهار تنها: دارد ادامه همچنان مريوان در كرد فعاالن بازداشت •
 .شدند دستگير هرش اين امنيتي نيروهاي سوي از روستا اين اهالي از ديگر نفر سه مريوان، "گوگجه"

 بازداشت امنيتي نيروهاي توسط سقزي شهروند يك و اي بانه دانشجوي يك: كردستان در ديگر شهروند دو بازداشت •
 .شدند

 به 89 ماه آذر 18 پنجشنبه روز صبح ساري اطالعات اداره ماموران: ساري ساكن بهايي شهروند قنبري اميد بازداشت •
 نامعلومي نقطه به و بازداشت را نامبرده و كرده مراجعه مزبور شهر ساكن يبهاي شهروند "قنبري اميد" كسب محل

 .كردند منتقل

 روز حسيني، شاخوان نام به زندان به محكوم سقزي شهروند يك: زندان به محكوم سقزي شهروند يك بازداشت •
 .گرديد زندان روانه و بازداشت شهر اين در امنيتي نيروهاي توسط گذشته

 محمد اميد و رستمي آزاد اي، خليفه كاوه هاي نام به سقزي شهروند چند: كردستان در روندشه چند بازداشت •
 .شدند دستگير شهر اين در امنيتي نيروهاي توسط اميني

 بازداشت امنيتي نيروهاي توسط شهر اين اهل شهروند سه سقز، از رسيده اخبار براساس: سقز در تن سه دستگيري •
 .شدند زندان وروانه

 آنها بيشتر كه مهاباد و بوكان شهرهاي اهالي از تعدادي اخير روزهاي طي: مهاباد و بوكان در شهروند چند تبازداش •
 .شدند بازداشت حكومتي نيروهاي توسط هستند، خانواده يك عضو

 روز ظهر آذربايجان دانشجويي سابق فعال بيگلو، مهرعلي آيت: آذربايجاني مدني فعال بيگلو مهرعلي آيت بازداشت •
 مكان به و بازداشت تبريز شهرستان توابع از صوفيان شهر در خود شخصي منزل در ماه بهشت اردي 20 دوشنبه

 .شد منتقل نامعلومي
عليرضا حسين زاده فعال مدني آذربايجاني در تبريز، مورخ : آذربايجان مدني فعاالن از زاده حسين عليرضا بازداشت •

 .ر مغازه اش بازداشت شدتوسط ماموران امنيتي د 89ارديبهشت  21
حسين محمدي الوار فعال مدني آذربايجاني و از : آذربايجان مدني فعاالن از ديگر يكي الوار، محمدي حسين بازداشت •

اردي بهشت ماه توسط ماموران اداره اطالعات تبريز بازداشت  14هواداران تيم فوتبال تراكتورسازي، روز سه شننبه 
 .شده است

رضا عبدي دانشجوي علوم سياسي وفعال مدني آذربايجاني روز سه : آذربايجاني مدني فعال ،عبدي رضا بازداشت •
 .اردي بهشت ماه، توسط ماموران امنيتي در منطقه نصف راه تبريز بازداشت شد 21شنبه 
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ن دكتر متين فتاحيان شهروند كرد ساكن تبريز از سوي نيروهاي امنيتي در اي: شد بازداشت فتاحيان متين دكتر •
 .شهر بازداشت شد

محمد فرجيان فعال مدني آذربايجاني و معلم دبستان هاي پارس آباد : شد بازداشت آذربايجاني معلم فرجيان، محمد •
 .بازداشت شد)مغان(اردي بهشت ماه پس از احضار به اداره اطالعات پارس آباد 29مغان روز چهارشنبه 

مهندس مصطفي جمشيدي و رامين جباري روزنامه نگاران : انيآذربايج فرهنگي فعال و نگار روزنامه شش بازداشت •
آذربايجاني و مهندس حافظ سردارپور، مهناز كريمي، نادر عزيزي و مهدي زينالي از فعاالن فرهنگي آذربايجاني 

 .بازداشت شدند

م بهمن نعمت حاجي زاده و ناصر شيخي، روز شنبه دو: شدند بازداشت سردشت در شيخي ناصر و زاده حاجي نعمت •
 .بازداشت شدند) استان آذربايجان غربي(ماه، توسط اداره اطالعات شهرستان سردشت

از سرنوشت پنج شهروند بلوچ كه در پي انفجار يك بمب در : چابهار در بمب انفجار بهانه به بلوچ شهروندان بازداشت •
 .اند اطالعي در دست نيست شهرستان چابهار بازداشت شده

فرمانده انتظامي كردستان از شناسايي و بازداشت : انتظامي نيروي مامور دو كشتن اتهام به ندجسن در نفر 4 بازداشت •
 .ي اين استان بوده اند، خبر داد"مبارزه با قاچاق كاال"چهار نفر كه به گفته ي وي عامل كشته شدن دو مامور 

گي كرد، صبح امروز توسط سوسن محمد خاني غياثوند، فعال فرهن: شد بازداشت غياثوند خاني محمد سوسن •
 .نيروهاي امنيتي در كرج بازداشت شد

ديده بان حقوق بشر كردستان به تازگي خبر از بازداشت بيست : اخير روزهاي طي كرد شهروندان از تن 20 بازداشت •
 .تن از شهروندان مناطق كرد نشين در روزهاي اخير داده است

ها در ايران، موج جديدي از دستگيري فعاالن  سرگيري اعتراض همزمان با از: اهوازي عرب فعاالن دستگيري موج •
 .اند مدني عرب در شهر اهواز آغاز شده و طي روزهاي گذشته شش فعال عرب در شهر اهواز دستگير شده

 از تعدادي بازداشت دنبال به ، موكريان خبري آژانس به رسيده اخبار براساس: مهاباد در ديگر شهروند چند بازداشت •
 امنيتي نيروهاي توسط شهر اين شهروندان از ديگر تن چند نيز گذشته روز اخير روزهاي در مهابادي دانشهرون

 .شدند بازداشت
 اخراجي دار درجه و آذربايجاني مدني فعال يوسفي فيروز: تهران در آذربايجاني مدني فعال يوسفي، فيروز بازداشت •

 به و بازداشت تهران در ارتش اطالعات حفاظت ماموران توسط ماه خرداد 31 دوشنبه روز ايران ارتش زميني نيروي
 .است شده منتقل نامعلومي مكان

 شهرستان در اخير هاي بازداشت ادامه در: شهر اين شهروندان بازداشت موج پي در مهاباد، در تن يك بازداشت •
 .است شده بازداشت منيتيا نيروهاي توسط اخير روزهاي طي "زيبايي آمانج" نام به ديگر شهروند يك مهاباد،

 معلم و آذربايجاني مدني فعال فرد قهرماني شكراهللا: آذربايجاني مدني فعال و معلم فرد قهرماني شكراهللا بازداشت •
 نامعلومي مكان به و بازداشت كليبر در امنيتي ماموران توسط ماه تير اول شنبه سه روز آفرين خدا شهر دبستانهاي

 .شد منتقل
 كامبيز هاي نام به مهابادي كرد شهروند دو: مهاباد در كُرد شهروند دو درويشي، نادر و زاده ابراهيم كامبيز بازداشت •

 .شدند بازداشت منطقه امننيتي نيروهاي سوي از درويشي نادر و زاده ابراهيم
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 سوران و ضريخ ناصر هاي نام به كرد شهروند دو تيرماه، 24 مورخ چهارشنبه روز: شدند بازداشت بوكاني شهروند دو •
 .شدند بازداشت امنيتي نيروهاي توسط خضري

 ايجاد قصد كه را نفر 40 پليس" اينكه اعالم و زاهدان در حضور با رادان احمدرضا:شدند دستگير زاهدان در نفر چهل •
 مشكل و است عادي حاضر حال در زاهدان امنيتي وضعيت: گفت ،"دستگيركرد داشتند را زاهدان شهر در ناامني
 .ندارد وجود خاصي

 قادري كاميل يوسفي، ميالد نامهاي به "شمشير" روستاي اهل كرد شهروند سه: ايي پاوه كرد شهروند سه بازداشت •
 .شدند بازداشت پاوه شهر اطالعات اداره به مراجعه از پش زاهدي عدنان و

 مدني، - سياسي فعاالن از زر، خوانچه آزاد: مريوان مدني فعاالن براي حبس احكام صدور و زر خوانچه آزاد بازداشت •
 جهت بود، شده محكوم تعليقي سال 2 و تعزيري حبس ماه 6 تحمل به مريوان شهر انقالب دادگاه سوي از كه

 .شد بازداشت و احضار ماه تير 20 شنبه يك روز در حكم، اجراي
 امنيتي نيروهاي سوي از رستمي علي نام به بوكان آباد امير اهل شهروند يك:  بوكاني شهروند رستمي، علي بازداشت •

 .شد بازداشت
سعيد بيدخت فعال مدني و دو تن ديگر از شهروندان : بازداشت چند شهروند آذربايجاني در جريان مسابقه فوتبال •

 .خرداد ماه توسط ماموران حفاظت اطالعات نيروي انتظامي تبريز بازداشت شدند 26آذربايجاني روز چهارشنبه 

طي روزهاي اخير توسط  "ريبين نبردي"يك شهروند ديگر اهل مهاباد به نام : در مهابادبازداشت يك شهروند  •
 .نيروهاي امنيتي در اين شهر دستگير شده است

يك شهروند اهل شهر مهاباد به نام محمدامين  :بازداشت يك شهروند در مهاباد به اتهام همكاري با احزاب مخالف •
 .منيتي دستگير شده استراشدي طي روزهاي اخير توسط نيروهاي ا

 اتهام به اخير روزهاي طي مهابادي شهروند چند: مخالف احزاب با همكاري اتهام به مهابادي شهروند چند بازداشت •
 .شدند بارداشت شهر اين در امنيتي نيروهاي توسط نظام، مخالف احزاب با همكاري

 فعال و نگار روزنامه كريمي حيدر: شدند زداشتبا آذربايجان مدني فعال دو آذربايجاني، فعالين سركوب تدوام در •
 مدني فعالين از فضلي محمود و خوي شهرستان اطالعات اداره مامورين توسط ديروز ظهر آذربايجاني مدني

 .شدند بازداشت تبريز در آذربايجان
 دوشنبه صبح سبيلي شيركو نام به مهابادي شهروند يك: مهاباد ساكن كرد شهروندان از سبيلي، شيركو بازداشت •

 .شد بازداشت شهر اين در امنيتي نيروهاي توسط خردادماه، دهم
 خرداد چهارم روز آذربايجاني زن شده شناخته فعال) پينار( زاده فرج حميده: شد بازداشت) پينار( زاده فرج حميده •

 .شد بازداشت اروميه در 1389
 دوم شنبه يك روز مريوان شهر مدني فعال هوشمند مختار: كرد مدني فعال و هنرمند هوشمند مختار بازداشت •

 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي توسط ماه خرداد
 و وارليق هاي ماهنامه تحريريه هيات عضو و آذربايجاني نويسنده آزاد اكبر: آذربايجان مدني فعال آزاد، اكبر بازداشت •

 .است شده بازداشت تهران در اش شخصي منزل در 89 خرداد 4 شنبه سه روز پارپاق
 اول شنبه روز ظهر مدني، فعال عبداللهي عليرضا دكتر: آذربايجان مدني فعالين از عبداللهي عليرضا دكتر بازداشت •

 .شد بازداشت امنيتي ماموران توسط اروميه، امام خيابان در واقع كارش محل در ماه، خرداد
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 اول مورخ شنبه روز آذربايجاني شاعر و ممعل نصيرزاده بهمن: آذربايجاني شاعر و معلم نصيرزاده، بهمن بازداشت •
 .شد بازداشت منزلش در ماكو امنيتي ماموران توسط ماه، خرداد

 اردي 31 جمعه روز آذربايجان، مدني فعالين از قليزاده بهبود: آذربايجان مدني فعالين از قليزاده، بهبود بازداشت •
 .شد بازداشت مياندوآب در امنيتي ماموران توسط ماه بهشت

مهندس ابراهيم رشيدي روزنامه نگار و : پديد شدن مهندس ابراهيم رشيدي روزنامه نگار آذربايجاني در اردبيلنا •
 .خرداد ماه در اردبيل ناپديد شده است 24وبالگ نويس آذربايجاني از روز دوشنبه 

از سوي  "حسين نوجوان"طي روزهاي اخير يكي از بازاريان مهابادي به نام : بازداشت و احضار چند شهروند مهابادي •
 .نيروهاي امنيتي بازداشت شده است

 بازداشت روانسر شهرستان توابع در گذشته هفته طي كرد فعاالن از تن پنج: روانسر شهر در كرد فعال پنج بازداشت •
 .اند شده منتقل نامعلومي محل به و

 كامياران شهر سنت اهل جمعه امام حسيني محسن مال گذشته روزهاي طي: شد بازداشت كامياران جمعه امام •
 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي توسط

 آذربايجاني شهروندان از نصيرزاده ايرج و رحيمي توحيد: فوتبال مسابقه جريان در آذربايجاني شهروندان بازداشت •
 بانخيا دز تبريز انتظامي نيروي اطالعات حفاظت به و بازداشت امنيتي مامورين توسط 89 شهريور 19 جمعه روز

 .شدند منتقل صائب

 امنيتي نيروهاي سوي از كرد سرشناس ومترجم شاعر ناصري، عزيز: كرد مترجم و شاعر ناصري، عزيز بازداشت •
 .شد بازداشت

 بانه شهر در امنيتي نيروهاي توسط ماه شهريور چهاردهم روز كرد شهروند دو: بانه در كرد شهروند دو بازداشت •
 .شدند بازداشت

 گله" كوهنوردي گروه مدير و آذربايجاني مدني فعال بااليي حسن: آذربايجاني مدني فعال الييبا حسن بازداشت •
 نامعلومي مكان به و بازداشت مغان آباد پارس در اطالعات اداره مامورين توسط ماه شهريور 13 شنبه روز "جك

 .است شده منتقل

 روستاي به يورش با امنيتي نيروهاي هريورماه،ش نهم شنبه سه روز بامداد: مريوان در كرد شهروند سه بازداشت •
 .نمودند بازداشت را روستا اين شهروند 3 كردستان استان در مريوان شهرستان توابع از "ني"

 امنيتي نيروهاي توسط الهي كمال و معتمدي هيوا هاي نام به سقزي شهروند دو: شدند بازداشت سقزي شهروند دو •
 .شدند بازداشت شهر اين در

 بر فشار اعمال و خودسرانه هاي بازداشت ادمه در: بودن ناپديد روز بيست از پس كرد شهروند دو بازداشت اعالم •
 .نمودند جوانان اين از ديگر تن دو دستگيري به اقدام اطالعاتي نيروهاي ديگر بار كرد، مردم

 سوي از گذشته روز كرد، ناسسرش شاعران از كردستاني بهزاد: شد بازداشت كرد نويسنده و شاعر كردستاني بهزاد •
 .شد دستگير مريوان شهرستان در خود منزل حوالي اطالعات نيروهاي

فروردين ماه،  13ماموران امنيتي روز جمعه : بازداشت گسترده آذربايجانيها در همايش دفاع از درياچه اروميه •
اطراف پل ميانگذر شهيد كالنتري همزمان با روز طبيعت، با حمله به فعالين آذربايجاني طرفدار محيط زيست در 

 .درياچه اروميه ضمن ضرب و شتم خانواده ها عده زيادي را بازداشت كردند
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 27ماموران امنيتي و پليس ايران روز جمعه: بازي فوتبالبازداشت زنان هوادار تيم فوتبال تراكتورسازي در جريان  •
تبال تراكتورسازي را بازداشت و پس از چند ساعت فروردين ماه بيست و پنج تن از زنان و مردان هوادار تيم فو

 .بازجويي آزاد كردند

دادود خداكرمي روزنامه نگار و فعال : بازداشت داود خداكرمي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربايجاني در زنجان •
 .دفروردين ماه بدست ماموران حفاظت اطالعات زنجان بازداشت ش 28حقوق بشر آذربايجاني روز شنبه 

 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي توسط صمدي يحيي نام به فرهنگي فعال يك: سنندج در فرهنگي فعال يك بازداشت •
 شهروند يك همراه به فرهنگي فعال شيري قادر: سقز شهر در كرد شهروند يك همراه به فرهنگي فعال يك بازداشت •

 .شدند اشتبازد امنيتي نيروهاي توسط سقز شهر در اماني امير نام به كرد
 زندان به روز يك و ماه سه تحمل براي كامياران اهل كرد شهروند يك: كرد شهروند يك حكم اجراي و بازداشت •

 .شد منتقل سنندج مركزي
 اهل شفيعي مجيد و سالم كاميل نامهاي به كرد شهروند دو: امنيتي نيروهاي توسط كرد شهروند پنج بازداشت •

 پدريشان منزل در شبانه سپا اطالعات نيروهاي توسط گذشته هفته ديواندره السار توابع از ليانا لو قه روستاي
 .ميشوند دستگير

 ،امير جالليان ،امير ستاري ،دياكو احمديان لقمان هاي نام به سقزي شهروند چند: سقز در شهروند چند بازداشت •
 .شدند گيردست شهر اين در امنيتي نيروهاي توسط گذشته روزهاي طي شيري قادر و امانيان

 شهروندان از تن پنج بوكان شهر در امنيتي نيروهاي اخير روزهاي طي: بوكان در كرد شهروند پنج احضار و بازداشت •
 .كردند بازداشت و احضار را

 سردشت اهل كرد شهروندان از "خضري عبداهللا" مردادماه، 23 شنبه روز: كرد شهروندان از خضري، عبداهللا بازداشت •
 .شد بازداشت نيتيام نيروهاي توسط

 از "ني" روستاي اهل كرد شهروند پنج مردادماه، 23 بامداد: شدند بازداشت امنيتي نيروهاي توسط كرد شهروند پنج •
 .شدند منتقل مريوان اطالعت اداره به و بازداشت امنيتي نيروهاي سوي از مريوان توابع

 روز دهگالني شهروند شش كردستان، در سياسي و مدني فعاالن بازداشت ادامه در: دهگالني شهروند شش بازداشت •
 .شدند داده انتقال قروه شهر اطالعات اداره به و دستگير امنيتي نيروهاي سوي از گذشته هفته چهارشنبه

 را شهروندان از تن 3  پاوه شهر در امنيتي نيروهاي مهرماه، نوزدهم  دوشنبه امروز: شدند دستگير پاوه در شهروند سه •
 .نمودند منتقل  پاوه اطالعات  اداره هاي بازداشتگاه  به و دستگير

 روز عصر رشت دانشگاه دانشجويي فعال ميرزايي سيامك: مغان در آذربايجاني مدني فعال ميرزايي سيامك بازداشت •
 .شد بازداشت مغان آباد پارس شهر در اش پدري منزل در 89 مهر 17 شنبه

 ماموران كرد، سياسي و مدني فعاالن بازداشت ادامه در: شدند بازداشت مريوان "ني" روستاي اهالي از ديگر تن پنج •
 منتقل نامعلومي مكان به و دستگير را مريوان شهرستان در واقع "ني" روستاي اهالي از تن پنج اطالعات اداره

 .نمودند
 تيري، كريم روشني، يول نورمحمدي، بهنام: تبريز زندان به تراكتورسازي فوتبال تيم هواداران انتقال و بازداشت •

 اوشاغي، خوي حسن رنجبر، حسن زاده، حسين سعيد فياض، پور حسين فوري، رحيم گالبي، مهدي گالبي، رحيم
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 امنيتي ماموران توسط 89 مهر 18 تراكتورسازي فوتبال تيم هواداران از ديگر اي عده و نوجوان ،هاشمي حميد
 .شدند بازداشت

 فعال دو كرد مدني و سياسي فعالين بازداشت گسترده موج ادامه در: دندش بازداشت ديگر سنندجي شهروند دو •
  .شدند بازداشت سنندج در فرهنگي و سياسي

 اروميه ساكن شهروند دو ارسالني، اكبر و آموزگار احسان: شدند بازداشت اروميه در ارسالالني اكبر و آموزگار احسان •
 .شدند بازداشت شهر اين اطالعات اداره به مراجعه و احضار پي در

 آذربايجان مدني فعالين از زاده حسين ياشار: تبريز زندان به آذربايجان مدني فعال و هنرمند زاده حسين ياشار انتقال •
 مركزي زندان به پيش روز چهار بود شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط 1389 ماه دي نهم شنبه پنج روز كه

  است شده منتقل تبريز

يك شهروند سقزي به نام هيوا خالدي به همراه خواهرش لطيفه طي روزهاي : سقز در برادر و رخواه يك بازداشت •
 .اخير در اين شهر توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند

سانيه "و  "عرفان عرفاني"يك برادر و خواهر به نام : امنيتي نيروهاي توسط مريواني خواهر و برادر يك بازداشت •
 .امنيتي در مريوان بازداشت شدندتوسط نيروهاي  "عرفاني

دستگاه امنيتي ايران روز دوشنبه نهم : عرب سياسي فعال يك و آباد شهرخلف شوراي سابق رئيس بازداشت •
اسفندماه حبيب اله راشدي رئيس شوراي سابق خلف آباد در شمال شرق اهواز و هادي راشدي از فعاالن سياسي و 

 .فرهنگي اين شهر را بازداشت كرده است

هاي وفا مرادي و صديق حسني از سوي نيروهاي امنيتي  دو شهروند به نام: شدند بازداشت سقز در شهروند دو •
 .بازداشت شده اند

» اشناك«چنگيز ايوري فرزند فهيم از اهالي روستاني : سلماس شهرستان در كرد شهروند يك از خبري بي و بازداشت •
 .از سوي ارگان امنيتي سپاه پاسداران بازداشت شداز توابع شهرستان سلماس در آذربايجان غربي 

قاسم "و  "جمال ناصري"، "جالل ناصري"هاي  سه شهروند بوكاني به نام: بوكان در كرد شهروند سه بازداشت •
 .، توسط نيروهاي امنيتي در اين شهر دستگير شدند"رحيمي آذر

مرزي شهر سلماس در روزهاي هفتهي  نيروهاي حفاظت اطالعات هنگ: سلماس در كرد شهروند چهار بازداشت •
 .اند گذشته اقدام به بازداشت چهار شهروند كرد اهل روستاهاي توابع شهرستان سلماس كرده

ها حاكي از بازداشت سه تن از شهروندان كرد  خبر: كردي احزاب از يكي با همكاري اتهام به كرد شهروند 3 بازداشت •
 .در در يكي از شهرهاي كرد نشين كشور است

 صدور و تائيد حكم

 دادگاه در را صلواتي سعيد زندان سال 20 حكم سنندج شهر انقالب دادگاه: كرد سياسي زنداني يك حكم كاهش •
 .داد كاهش عباس بندر شهر زندان به تبعيد و زندان سال 12 به نظر تجديد

 به اسالمي انقالب دادگاه سوي از قادري علي نام به بانه اهل شهروند يك: زندان به اي بانه شهروند يك محكوميت •
 .شد محكوم زندان
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 انقالب دادگاه اول شعبه سوي از مريوان اهل اجتماعي فعال  باب، احمد: حبس سال چهارده به باب احمد محكوميت •
 .شد محكوم تعزيري حبس سال چهارده به شهر اين

 انقالب دادگاه طرف از آرمين حيدر نام به اشنويه اهل شهروند يك: شد محكوم زندان به اشنويه اهل شهروند يك •
 .گرديد محكوم حبس به اسالمي

 عباد هاي نام به شهر اين اهل شهروند دو شهرسقز، اسالمي انقالب دادگاه: شدند محكوم زندان به سقز در نفر دو •
 .كرد محكوم حبس به را غفاري كاوه و شيخي

 فعاالن دستگيري و زندان احكام صدور ادامه رد: ايران به بازگشت از پس سال دو ;زندان سال هفت حكم صدور •
 زندان سال هفت به ديگر شهروند يك همچنين و بازداشت بوكان "نوبار" اهالي از يكي كردستان، در مدني و سياسي
 .شد محكوم

 سال شانزده به اشنويه شهر دادگاه سوي از كرد شهروندان از يكي: حبس سال شانزده به كرد شهروند يك محكوميت •
 .شد محكوم انزند

 اسالمي انفالب دادگاه توسط احمدپور احمد نام به سقز اهل شهروند يك: سقزي شهروند يك براي زندان حكم صدور •
 .شد محكوم زندان به سقز

 شعبه در آذرباييجاني فعاالن از عبدي رضا و زاده حسين عليرضا: حبس ماه شش به آذرباييجاني فعال دو محكوميت •
 .شدند محكوم حبس ماه شش به اروميه درياچه درباره فيلم يك ساخت اتهام به تبريز دادگاه سوم

اهللا  يك شهروند كُرد اهل سنندج به نام حبيب: پور، شهروند كرد در مهاباد اهللا گلپري صدور حكم اعدام براي حبيب •
 .پور از طرف دادگاه انقالب مهاباد به اعدام محكوم شد گلپري

زندان دو  سال لدادگاه تجديدنظر آذربايجان غربي حكم چه: زندان چهل سال محكوميت دو شهروند بوكاني به •
شهروند اهل بوكان به نام هاي قادر محمدزاده و محمد امين عبدالهي را كه متهم به محاربه و درگيري با مأموران 

 .دولتي شده اند؛ تأييد كرد
هروند اهل بوكان به نام صادق آهنگري از يك ش: محكوميت صادق آهنگري، فعال كُرد به هجده ماه حبس تعزيري •

 .طرف دادگاه انقالب شهر مهاباد به زندان محكوم شد

هاي علي  دادگاه انقالب اسالمي شهر اراك دو شهروند اهل مهاباد را به نام: مهابادي شهروند دو براي زندان سال يازده •
 .رحيمي و كاوه شيخ محمدي را جمعا به يازده سال حبس محكوم كرد

شعبه يك دادگاه انقالب تبريز موسي ساكت و عطا عليزاده، : تعزيري حبس به عليزاده وعطا ساكت موسي كوميتمح •
 .از فعاالن سياسي شهر تبريز را به حبس تعزيري محكوم كرد

 به انقالب دادگاه سوي از بانه اهل شهروندان از سعيدي ناصر: كرد شهروندان از سعيدي، ناصر براي حبس ماه 18 •
 .است شده محكوم تعزيري حبس اهم 18

 كرد، سياسي زنداني پناهي، حسين انور ي خانواده بر فشارها افزايش پي در: شدند محكوم زندان به كرد شهروند دو •
 .شد احضار اطالعات اداره توسط ايشان پدر و شدند محكوم زندان به وي اقوام از تن دو

 شهر توابع از "هنيمن" روستاي اهل كرد سياسي فعال چهار:ردك سياسي چهارفعال براي زندان قرن نيم حدود صدور •
 انقالب دادگاه يك شعبه سوي از بودند شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط گذشته سال آذرماه در كه سنندج
 شدند محكوم زندان قرن نيم حدود تحمل به مجموعا سندج اسالمي
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 يك تحمل به خوشنام بختيار نام به سقز اهل كرد فعال يك: دتبعي و زندان به كُرد فعال خوشنام، بختيار محكوميت •
 .شد محكوم كرمان سيرجان در اجباري اقامت سال دو و زندان سال

 و بلوچ شهروندان از بادفر عباس: تبعيد و تعزيري حبس سال ده به بلوچ گمنام شهروندان از بادفر، عباس محكوميت •
 .است شده محكوم گوهردشت زندان به تبعيد و تعزيري حبس سال 10 به انقالب دادگاه سوي از گمنام، زندانيان از

 مدني فعال جعفري محمد آيت: آذربايجاني مدني فعال جعفري محمد آيت براي زندان ماه سه حكم صدور •
 زندان به حكم اجراي جهت و محكوم تعزيري حبس روز 91 به كليبر جزائي دادگاه 102 شعبه سوي از آذربايجاني

 .شد لمنتق اهر
 از بعد كرد نگار روزنامه پور حسن عدنان مجازات: تعزيري حبس سال پانزده به پور حسن عدنان قطعي محكوميت •

 .يافت كاهش سال 15 به سال 31 از سنندج انقالب دادگاه حكم نقض از پس و اعدام نقض
 استان نظر تجديد دادگاه يكم شعبه: تعزيري حبس ماه شش به فرشي عليرضا و ديدار سيما قطعي محكوميت •

 قطعي تعزيري حبس ماه شش به را ديدار سيما همسرش و دانشگاه استاد فرشي عليرضا مهندس شرقي آذربايجان
 .نمود محكوم

احمد سليماني از شهروندان كرد اهل اشنويه، توسط دادگاه : محكوميت احمد سليماني به يك سال حبس تعزيري •
 .يري محكوم شدانقالب اروميه به تحمل يك سال حبس تعز

 شهروند و پيشگير) هيمن( رشيد نام به نقده اهل شهروند يك: زندان به اروميه و نقده اهل شهروند دو محكوميت •
 محكوم زندان به اسالمي انقالب دادگاه سوي از اروميه روستاهاي از يكي اهل شهسوار الدين شمس نام به ديگري
 .شدند

 پنجه، عقاب منصور نام به اشنويه اهل كرد شهروند يك: تعزيري حبس اهم ده به اشنويه اهل شهروند يك محكوميت •
 .شد محكوم تعزيري حبس ماه ده تحمل به اسالمي انقالب دادگاه سوي از مولود، فرزند

 علي و جدي مرضيه جدي، زهرا: آذربايجاني خانواده يك اعضاي از تن سه براي جريمه و شالق زندان، حكم صدور •
 روز 91 به غيابي اي محاكمه طي تبريز جزايي دادگاه 105 شعبه سوي از تبريز در آذربايجاني دنيم فعالين از اميني

 .شدند محكوم شالق تحمل و ديه پرداخت حبس،

يك شهروند اهل اشنويه به نام خالق منگورنژاد از طرف دادگاه انقالب : زندان به اشنويه اهل شهروند يك محكوميت •
 .يداسالمي به زندان محكوم گرد

محي الدين آزادي، فعال كرد در سقز از طرف : سال حبس تعزيري براي محي الدين آزادي، فعال كرد 4صدور حكم  •
 .سال حبس تعزيري محكوم شد 4شعبه يك دادگاه نظامي استان كردستان به تحمل 

انشجويي فعالين د(علي و مهدي ايماني : احكام زندان براي معترضين به جوك سيد محمد خاتمي در تبريز •
 111جهانبخش و نادر بخت آور از فعالين مدني آذربايجاني در تبريز از سوي شعبه  ،)آذربايجاني در دانشگاه تبريز

 .جزائي تبريز به احكام شش ماه تا سه ماه حبس تعليقي و سي ضربه شالق محكوم گرديدند
 ستار عندليبيان، داريوش مهاباد بانقال دادگاه يك شعبه: نقدي جريمه پرداخت به ترك مدني فعالين محكوميت •

 به را) قوشاچاي( مياندوآب در آذربايجاني مدني فعالين از آكسون بابك و عزيزي سجاد سودبر، يوسف برازش،
 .كرد محكوم نقدي جريمه پرداخت



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 248

 

 از يكي كرد، فعاالن براي حبس سنگين احكام صدور ادامه در: شد محكوم زندان سال ده به مريواني شهروند يك •
 .شد محكوم زندان سال ده به مريوان شهرستان در واقع "ئالمانه" روستاي اهالي

 هاي نام به را شهر اين اهل شهروند دو شهرسقز، اسالمي انقالب دادگاه: كرد شهروند دو براي زندان حكم صدور •
 .كرد محكوم حبس به منيري محمد و اميني جمال

 اتهام به سنندج در نظامي دادگاه يك سوي از كرد روندشه يك: شد محكوم اعدام به سنندجي شهروند يك •
 .شد محكوم اعدام به جاسوسي

 هاي نام به را شهر اين اهل شهروند دو شهرسقز، اسالمي انقالب دادگاه: شدند محكوم زندان به سقزي شهروند دو •
 .كرد محكوم حبس به امانيان امير و ستاري دياكو

 از قلعه قم روستاي اهل شهروند سه مهاباد شهر اسالمي انقالب دادگاه: كرد مدني فعال سه براي زندان سال پانزده •
  كرد محكوم حبس به قنده قادر و فتاحي عبدالوهاب پورمند، هيوا هاي نام به را مهاباد شهر توابع

 بهروز» براي را زندان سال 4 حكم اسالمي جمهوري قضايي دستگاه: سقز مدني فعال يك براي زندان سال 4 •
  كرد صادر كرد، مدني فعال «اسبيطهم

دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي محكوميت ابراهيم : آذربايجاني فعال دشتي، ابراهيم قطعي محكوميت •
 .دشتي، فعال آذربايجاني را مورد تائيد قرار داد

 محاكمه

دگي به اتهامات شهروز اسدي دومين جلسه رسي: برگزاري دومين جلسه دادگاه شهروز اسدي فعال مدني آذربايجاني •
 .در شعبه يكم دادگاه انقالب اردبيل برگزار شد 89فروردين  30فعال مدني آذربايجاني در گرمي روز دوشنبه 

جلسه رسيدگي به اتهامات صمد موالقلي از فعالين مدني آذربايجاني : برگزاري دادگاه يك فعال آذربايجاني در تبريز •
 .ن ماه در شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز به رياست قاضي بيات برگزار شدفروردي 28در تبريز روز شنبه 

 رهبري به جنداهللا گروه اعضاي از تن 8 علني دادگاه: شد برگزار زاهدان در جنداهللا گروه عضو هشت علني دادگاه •
 .شد برگزار نبلوچستا و سيستان دادگستري بهشتي شهيد سالن در است، شده اعدام تازگي به كه ريگي عبدالمالك

 هادي اتهامات به رسيدگي جلسه: تبريز در آذربايجاني دانشجويي و فرهنگي فعال شش دادگاه جلسه برگزاري •
 استاد تهمتن حسين علي اصفهان، صنعتي دانشگاه"اولدوزو دان"دانشجويي نشريه مسئول مدير سيالب مرتضي

 آذربايجاني مدني فعالين از يوسفي رضا محمد و آسماني ابراهيم ابري، رضا زاده، فرج ابراهيم و آذربايجاني موسيقي
 .شد برگزار تبريز انقالب دادگاه دوم شعبه در ماه خرداد 5 چهارشنبه روز

 نام به سقز در كرد فعال يك اتهامات به رسيدگي جلسه: سقز در كُرد فعال يك اتهامات به رسيدگي جلسه برگزاري •
 .شد برگزار خرداد،  23 شنبه يك روز صبح شهابي، الدين بهاء

 زيبا كرد، مدني فعال سه اتهامات به رسيدگي جلسه: كُرد مدني فعال سه اتهامات به رسيدگي جلسه برگزاري •
 .شد برگزار ماه، خرداد 11 شنبه سه روز صبح پور، حسن  كاوه و آذرنگ جالل بختياري،

 ستار عندليبيان، داريوش اتهامات به رسيدگي سهجل: مهاباد انقالب دادگاه در آذربايجاني فعال پنج دادگاه برگزاري •
 دوشنبه روز) قوشاچاي(مياندوآب در آذربايجاني مدني فعالين از آكسون بابك و عزيزي سجاد سودبر، يوسف برازش،

 .شد برگزار مهاباد انقالب دادگاه اول شعبه در 89 شهريور 8
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 نصيري، حسين اتهامات به رسيدگي دادگاه: كليفيبالت و بازداشت ماه پنج از پس نصيري، حسين دادگاه برگزاري •
 به و بازداشت "اورميه درياچه از دفاع" همايش جريان در امسال ماه فروردين سيزدهم كه آذربايجان، مدني فعال

 زندان در بالتكليفي و انفرادي سلول ها ماه تحمل از پس گرديد، منتقل تبريز سپس و اسكو شهرهاي اطالعات
 .شد رگزارب تبريز، مركزي

پنج فعال مدني اهل :  تفهيم اتهام فعاالن مدني برگزار كننده مراسم موسيقي و رقص آذربايجاني در مياندوآب •
آذربايجان در خصوص برگزاري مراسم موسيقي و رقص سنتي آذربايجاني در مياندو آب شنبه گذشته در دادگاه 

 .حاضر و تفهيم اتهام شدند

 مخالف گروه يك عضو شش محاكمه دادگاه:  شدند محاكمه جنداهللا در يتعضو اتهام به بلوچ شهروند شش •
 در يكشنبه روز هستند، راه پليس مامور سه قتل عاملين قضائيه قوه و اطالعات وزارت ادعاي به كه اسالمي جمهوري

 .شد برگزار زاهدان
 تركي، ادبيات و زبان مدرس )اميداغلو(جهاني عبداللهي حسن: تبريز در آذربايجاني فعال شش براي زندان حكم •

 و هاشمي محمدرضا آوريده، حبيب تبريز، دانشگاه در دانشجويي فعال زهتاب فراز آذربايجاني، شاعر بوداقي محبوب
 تا ماه شش از حبس احكام به تبريز جزائي 111 شعبه سوي از تبريز در آذربايجاني شهروندان از آسيابي حسين
 .گرديدند محكوم يكسال

 فعالين از الوار محمدي حسين اتهامات به رسيدگي جلسه: مدني فعالين از الوار، محمدي حسين ادگاهد برگزاري •
 .شد برگزار تبريز انقالب دادگاه دوم شعبه در 89 مهر 19 دوشنبه روز تبريز مدني

 فعال اسمعيلي مابراهي اتهامات به رسيدگي جلسه: تبريز در آذربايجاني مدني فعال اسمعيلي ابراهيم دادگاه برگزاري •
 .شد برگزار تبريز انقالب دادگاه سوم شعبه در 89 مهر 19 دوشنبه روز آذربايجاني مدني

 اتهامات به رسيدگي جلسه: تبريز در عافيت علي و آذربايجان مدني فعالين صدوقي - عليمرادي دادگاه برگزاري •
 چاپخانه مدير عافيت وعلي تبريز سازي راكتورت فوتبال تيم هوادار و مدني فعالين صدوقي عبداهللا عليمرادي، محمد
  .شود مي برگزار تبريز انقالب دادگاه دوم شعبه در 89 ماه دي 12يكشنبه روز عافيت

جلسه رسيدگي به اتهامات فيروز يوسفي فعال مدني ترك : ترك اخراجي دار درجه يوسفي، فيروز دادگاه برگزاري •
جزايي مجتمع قضايي وليعصر تهران  1003در شعبه  89بهمن ماه  30زبان و درجه دار اخراجي ارتش روز شنبه 

 .برگزار شد

 احضار

در آذربايجان كه سال گذشته مدتي   حسن ارك از فعاالن مدني: دادگاه به آذربايجان مدني فعال ارك حسن احضار •
 .استبه دادگاه انقالب احضار شده را در بازداشت اداره اطالعات تبريز بسر برده بود، مجددا 

 شهر هنرمندان از يكي شهريورماه يازدهم مورخ شنبه پنج روز: اطالعات ي اداره به سقز هنرمندان از يكي احضار •
 .شد احضار شهر اين اطالعات ي اداره به شنبه پنج روز سقز

مياندوآب به  بهبود قليزاده مدير گروه كوهنوردي ياشيل آذربايجان در: احضار بهبود قليزاده به دادگاه انقالب مهاباد •
 .دادگاه انقالب مهاباد احضار شد
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تعدادي از بازداشت شدگان حوادث روز سيزده فروردين : احضار دوباره بازداشت شدگان مراسم دفاع از درياچه اروميه •
و اعتراضات به خشك شدن درياچه اورميه كه بعد از تحمل چند روز بازداشت و با وثيقه هاي صد ميليون ريالي تا 

ليون ريالي به صورت موقت آزاد شده بودند بار ديگر به ستاد هاي خبري اداره اطالعات شهرهاي مختلف سيصد مي
 .آذربايجان احضار شده اند

 احمد زنجان انقالب دادگاه سوم شعبه: اموال توقيف به آنها تهديد و آذربايجان بشر حقوق فعاالن خانواده احضار •
 زنجان دادگستري احكام اجراي دايره به را آذربايجاني بشر حقوق عالف پور حكاك ياشار پدر و كفيل پور حكاك
 . كرد احضار

 و تبريز آزاد دانشگاه آرمان تشكل سابق عضو پور عوض مصطفي: احكام اجراي ي دايره به پور عوض مصطفي احضار •
 11 شعبه به حكم اجراي براي بود شده محكوم قطعي حبس ماه شش به و بازداشت 85 ماه فروردين كه مدني فعال

 .شد احضار تبريز دادگستري احكام اجراي
 آذربايجاني نگار روزنامه رشيدي ابراهيم: قضايي مقام دستور به شهر مشكين امنيت پليس به رشيدي ابراهيم احضار •

  .است شده احضار قضايي مقام يك دستور به شهر مشكين امنيت پليس توسط

 تهديد و اعمال فشار

 در انتظامي نيروي شورش ضد و ويژه و يگان نيروهاي: كشور غرب محروم مناطق در شورش ضد ينيروها باش آماده •
 كشور غرب محروم مناطق در مردمي گسترده اعتراضات بروز از جلوگيري و يارانه كردن هدفمند طرح اجراي آستانه

 .درآمداند باش آماده حال به

 قطع به اقدام كه است هفته يك مدت سپاه نيروهاي: وشاه كوهستان اطراف روستاهاي در امنيتي فضاي تشديد •
 .اند نموده مريوان و كامياران مابين جاده در شاهو كوهستان اطراف روستاهاي تلفن و موبايل خطوط

 ترور سالگرد يكمين و بيست تيرماه 22 استانه در: قاسملو دكتر ترور سالگرد در كردنشين مناطق امنيتي فضاي •
 .اند آمده در باش اماده حالت به نشين كرد مناطق اكثر در انتظامي و امنيتي ينيروها قاسملو، دكتر

 روز در زاهدان جامع مسجد در بمب انفجاز درپي: شد بازار تعطيلي موجب زاهدان در يافته سازمان هاي خشونت •
 تجاري اماكن به يورش با اند بوده مذهب شيعه جوانان شاهدان گفته به كه شخصي لباس عوامل از برخي پاسدار

 .نمودند اماكن اين زدن آتش به اقدام آنها تابلوهاي و اجناس از برخي تخريب ضمن بلوچ شهروندان
 مردم عمومي اعتصاب از دوماه به نزديك گذشت از بعد: اعتصاب از ماه دو گذشت از پس كردستان كسبه بر فشار •

 23 روز عمومي اعتصاب در شركت بعلت به انكردست بازاريان و كسبه بر امنيتي هاي دستگاه فشار كردستان،
 .دارد ادامه چنان هم ماه ارديبهشت

 سه روز شهر اين تبريز، در اعتراضي تظاهرات دنبال به: شهر اين مردم اخير اعتراضات پي در تبريز در امنيتي فضاي •
 .بود امنيتي نيروهاي چشمگير حضور شاهد شنبه

 تمهيدات پاسداران سپاه نظامي نيروهاي: پاسداران سپاه توسط شاهو وهك اطراف در ساكن روستائيان اذيت و آزار •
 .اند كرده اعمال شاهو كوه اطراف در ساكن روستائيان آمد و رفت سخت

 توسط سنندج در كرد زنان ي حوزه فعاالن از گلكار، كويستان: امنيتي نيروهاي توسط گلكار كويستان تهديد •
 .است دهش بازداشت به تهديد امنيتي نيروهاي
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همزمان با فرا رسيدن هفتمين روز جان باختگان : سپاه نيروهاي از تن چند شدن كشته پي در مريوان امنيتي فضاي •
بهمن ماه و برپايي تجمعات اعتراضي در برخي شهرهاي كشور به همين مناسبت، فضاي بسياري از مناطق  25

 .ده استكردنشين و به خصوص شهر مريوان نيز به شدت امنيتي گزارش ش

 قتل شهروندان، انفجار مين

 يك كردستان مرزهاي در مستقر اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي: كردستان در مرزي كاسبكار يك جانباختن •
 .گرفتند را او جان و بستند گلوله رگبار به نوسود مرزي درمنطقه را كرد كاسبكار

 چهار طي كردستان در كاسبكاران كشتار دامها در: گذشته روز چهار طي كرد كاسبكار چهار شدن زخمي و كشته •
 .دادند دست از را خود جان اسالمي جمهوري نظامي نيروهاي تيراندازي اثر بر تن چهار كم دست گذشته روز

 علي نام به ديواندره شهرستان توابع از ده تازه روستاي اهل جوان يك گذشته شب: دره ديوان در جوان يك قتل •
 .شد كشته ناشناس افراد توسط تيراندازي اثر بر اصغري

 با بمپور انتظامي پاسگاه ماموران  ماه آبان دوم يكشنبه روز: رساندند بقتل را بلوچ دو بمپور انتظامي پاسگاه ماموران •
 دو بود ايرانشهر عازم دلگان از كه گازوئيل مقداري حامل 405 پژو سواري خودروي يكدستگاه طرف به گشودن آتش

 .رساندند بقتل را ساله 20 بامري محمد و ساله 47 بامري الياس نامهاي به فوق خودروي سرنشين نفر
 از يكي بعدازظهر 6 ساعت حوالي جمعه روز: برد فرو كما به را كرد جوان يك انتظامي نيروي سوي از سنگ پرتاب •

 موجب كرد، جوان يك سوي به بزرگ سنگ يك پرتاب با كامياران توابع از گشكي پاسگاه در انتظامي نيروي پرسنل
 .شد وي مغزي ضربه

 آباد نصرت جاده در ويژه يگان نيروهاي: شدند مجروح تن دو و كشته جوان يك بلوچستان در ماموران تيراندازي در •
 بودند رفته شهر از بيرون به تفريح براي كه بلوچ جوان سه حامل سيكلت موتور دستگاه سه طرف به ،)بلوچستان(

 .گشود آتش
 وقوع اثر بر ،)89 آذر 9 شنبه سه( ديروز سحرگاه: بمب انفجار اثر بر مريوان در آموز دانش سه شدن زخمي و كشته •

 .شدند زخمي و كشته آموز دانش سه مريوان شهر در مشكوك شيئ يك انفجار

 شهروندان سيستماتيك كشتار ادامه در: شدند زخمي شدت به انتظامي نيروهاي توسط كرد مرزنشين شهروند دو •
 مريوان مرز حوالي در گذشته شب كرد ديگر شهروند دو كاال، قاچاخ با مبارزه بهانه به)  كولبران(  كرد شينمرزن
 .گرفتند قرار انتظامي نيروهاي گلوله اصابت مورد

 مرزهاي در كه كرد كولبران و كاسبكاران كشتار به همچنان ايران رژيم: اروميه در  كرد كاسبكار يك شدن كشته •
 .دهد مي ادامه هستند كار به مشغول كردستان شرق و شمال

در پي تداوم كشتار شهروندان مرز نشين، : كشته شدن يكي ديگر از شهروندان مرزنشين به دست نيروي انتظامي •
 .اردي بهشت ماه، يكي از شهروندان مريواني را با شليك گلوله كشته اند 4نيروهاي انتظامي شنبه مورخ 

در يك درگيري در اهواز بين اعضاي قبيله : اهواز در امنيتي نيروهاي با درگيري در يزخم دو و بيست و كشته پنج •
 .تن ديگر زخمي شدند 22تن كشته و  5ي العمور و نيروهاي بسيج 

 .اند شده كشته مين انفجار اثر بر بلوچ شهروند سه اخير روزهاي طي: مين انفجار اثر بر بلوچ شهروند سه شدن كشته •
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 به پاسداران سپاه موشكي ي حمله اثر بر: امنيتي نيروهاي موشكي ي حمله پي بر بلوچ ندشهرو شش مجروحيت •
 .شدند مجروح شدت به شهروندان از تن شش بلوچستان زعمران منطقه

 انتظامي، نيروي دست به كرد مرزنشينان سيستماتيك كشتار تدوام در: كرد مرزنشينان سيستماتيك كشتار تدوام •
 .شود مي كشته "ابراهيمي زانيار" منا به كرد نوجوان يك

 كشور، غرب مرزي مناطق كرد شهروندان از يكي تيرماه، بيستم شنبه يك روز: كرد مرزنشين شهروندان كشتار تداوم •
 .داد دست از را خود جان و درآمده پاي از انتظامي نيروهاي مستقيم تيراندازي اثر بر

يروهاي امنيتي سپاه پاسداران در يك عمليات بازرسي يك جوان ن: بلوچستان از منطقه دو در بلوچ جوان دو قتل •
 .بلوچ را به قتل رسانده و يك تن را بازداشت كردند

يك كاسبكار ديگر كرد از   خبرها حاكي از آن است كه: انتظامي نيروي مأمور تيراندازي اثر بر كرد كاسبكار يك قتل •
 . وهاي نظامي رژيم ايران به قتل رسيده استاهالي روستاي قمطره از توابع پيرانشهر به دست نير

 بين درگيري در: خوزستان در عرب كشاورزان و سپاه نيروهاي بين مسلحانه درگيري در زخمي و كشته ده •
 نفر 7 دستكم و نفركشته سه خوزستان استان درشهرحميديه اسالمي انقالب پاسداران سپاه و عرب شهروندان

 .شدند زخمي
در ادامهي كشتار سيستماتيك شهروندان ساكن مناطق مرزي : كرد مرزنشين شهروندان تيكسيستما كشتار ادامهي •

 .بر اثر تيراندازي مستقيم نيروهاي انتظامي كشته شد "عزت قادري"غرب كشور، يك نفر به نام 

ازي شنبه دهم اسفندماه بر اثر تيراند شامگاه روز سه: انتظامي نيروهاي توسط سردشت در كولبر يك شدن كشته •
 .نيروهاي انتظامي در مناطق مرزي سردشت يك فرد كاسب كشته شد

از  "كاني بوچكان"روز پنج شنبه چهار نفر در حوالي روستاي : سنندج حوالي در تيراندازي براثر شهروند چهار قتل •
 .توابع شهر سنندج مركز استان كردستان كشته شدند

شنبه پانزدهم اسفندماه بر اثر تيراندازي نيروهاي انتظامي در روز يك: مريوان در مرزي كولبران از يكي شدن كشته •
 .مناطق مرزي شهر مريوان يكي از كولبران مرزي جان خود را از دست داد

در تدوام كشتار سيستماتيك شهروندان مرزنشين كرد در مناطق : سردشت در مرزي كولبران از تن دو شدن كشته •
 .وسط نيروهاي انتظامي به قتل رسيدندمختلف مرز غربي كشور، دو شهروند ديگر ت

در پي تيراندازي نيروهاي انتظامي به شهروندان : انتظامي نيروهاي دست به سردشت در كولبر يك شدن كشته •
 .دهد كولبر در سردشت، يك تن جان خود را از دست مي

يروهاي مستقر در منطقهي در پي تيراندازي ن: انتظامي نيروهاي تيراندازي علت به بانه در شهروند يك شدن كشته •
 .جان خود را از دست مي دهد "عزيز"يك شهروند كرد به نام  "بانه"مرزي 

بر اثر بارندگي و رطوبت خانه اي خشت و گلي در زاهدان، سقف : شدند كشته زاهدان در خانوادهي يك عضو چهار •
  .ته شدندگنبدي اين خانه بامداد امروز تخريب شد و اعضاي چهار نفرهي يك خانواده كش

بر اثر تيراندازي يكي از مأمورين نيروي انتظامي در : انتظامي نيروي توسط مهابادي شهروند دو شدن زخمي و كشته •
 .هشترود دو شهروند مهابادي كشته و زخمي شدند -جاده مراغه

جان غربي به نام يك افسر نيروي انتظامي آذرباي: اروميه در مين انفجار اثر بر انتظامي نيروي افسر يك شدن كشته •
 .بر اثر انفجار مين جان باخت "محمد روحي"
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معاون سياسي امنيتي استاندار كردستان از : شدند زخمي و كشته بان محيط 4 قتل اتهام به سنندجي شهروند دو •
 .بانان سنندجي توسط ماموران انتظامي كردستان خبر داد كشتن و دستگيري دو تن از عوامل قتل محيط

 و ارعاب احضار، تهديد

 كردستان مختلف شهرهاي بازاريان از جمعي اعتصاب پي در: كردستان شهرهاي در بازاريان تهديد و احضار پلمپ، •
 و احضار اطالعات اداره به مختلف شهرهاي اصناف و بازاريان از برخي كرد سياسي فعال 4 حكم اجراي به اعتراض در

 .است شده پلمپ اماكن اداره سوي از نيز برخي كسب محل
فيروز يوسفي فعال مدني آذربايجاني : احضار فيروز يوسفي فعال مدني آذربايجاني به بازپرسي دادسراي امنيت تهران •

خرداد ماه، در شعبه سوم بازپرسي دادسراي امنيت تهران حاضر و به سواالت قاضي و  24در تهران روز دوشنبه 
 .بازجويان پاسخ گفت

 توابع در انتظامي نيروي ماموران شهريورماه، هشتم دوشنبه روز: كرد روندانشه سيستماتيك كشتار روند تدوام •
 رگبار به را، آن سرنشين دو همراه به بوده قاچاق كاالي حمل به مشكوك كه تويوتا خودروي يك سقز، شهرستان

 .بندند مي

 13 مورخ شنبه روز درهديوان شهر اهل كرد نوجوان دو: شدند كشته ديواندره شهر در مين انفجار اثر بر تن دو •
 .شدند كشته جنگ از مانده باقي مين انفجار اثر بر شهريور

 نيروهاي دست به كومله حزب اعضاي از تن چهار: شدند كشته امنيتي نيروهاي دست به كومله اعضاي از تن چهار •
 .شدند كشته سنه شهر قشالق سد نزديكي در امنيتي

 يك شهريورماه شانزدهم شنبه سه امروز صبح: انتظامي نيروهاي ستد به قشم ساكن نوجوانان از يكي شدن كشته •
 .شد كشته دم در سر ناحيه از گلوله ضرب به قشم جزيره ساكن و سنت اهل نوجوان

نفر بر اثر منفجر شدن بمب در مراسم رژه نظامي نيروهاي  9: جنگ سالگرد رژه جريان در مهاباد در مرگبار انفجار •
پانزده نفر هم در اين حادثه . ويق كننده در مهاباد در شمال غرب كردستان كشته شده اندمسلح و در كنار مردم تش

 .زخمي شده اند

درگيري مسلحانه بين افراد ناشناس و نيروهاي : امنيتي نيروهاي مسلحانه درگيري در ساله چهار كودكي شدن كشته •
 .امنيتي صبح امروز درشهر سقز چندين كشته و زخمي به جاي گذاشت

يك شهروند كرد اهل روستاي شندره از توابع شهر :  رگ يك شهروند كرد بر اثر تيراندازي مأمور نيروي انتظاميم •
بر اثر تيراندازي يكي از مأمورين نيروي انتظامي ) شندره اي (سردشت در آذربايجان غربي به نام ريبوار نصرتي 

 .كشته شد
تنها چند روز پس از اعالم آمارهايي از سوي برخي نهادهاي  : روز 15كشته در  4افزايش كشتارها در كردستان؛  •

 4حقوق بشر در مورد كشتار كاسبكاران مرزنشين كردستان، برخي ديگر از منابع خبري از كشته شدن دست كم 
 .باربر مرزي در ايام تعطيالت نوروزي خبر داده اند

فروردين ماه، در پي  26روز پنج شنبه  :ميكشتار دو تن ديگر از شهروندان مناطق مرزي توسط نيروهاي انتظا •
از  "رزآو  "اهل روستاي  "خبات"تيراندازي نيروهاي انتظامي در مناطق مرزي شهر مريوان، دو شهروند به نام هاي 

 .؛ كشته شده اند"سنندج"اهل شهر  "كيومرث"توابع شهر سرو اباد و 
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 كاسبكاران سوي به پاسداران سپاه نيروهاي گشودن آتش پي در: شدند زخمي و كشته كرد كاسبكار يازده از بيش •
 .شدند زخمي و كشته تن ده از بيش ديروز مرزي، نقطه دو در كرد

 در امنيتي نيروهاي تيراندازي اثر بر مردادماه، سوم و بيست مورخ گذشته روز: سردشت در كاسبكار يك شدن زخمي •
 .شد زخمي كاسبكار يك سردشت مرزي مناطق

 به بلوچ شهروند يك مردادماه، بيستم چهارشنبه روز: انتظامي نيروي ماموران دست به بلوچ وندشهر يك شدن كشته •
 .شد كشته زاهدان در انتظامي نيروي دست به "نارويي خدانظر" نام

 ده جاري هفته طي در كشور در امنيتي و انتظامي نيروهاي هاي خشونت: هفته يك طي در زخمي و كشته ده •
 .گذاشت برجاي زخمي و كشته

 امنيتي نيروهاي ايران بلوچستان در مرزي روستاي يك محاصره در: ديگر تن يك بازداشت و بلوچ شهروند يك قتل •
  كردند بازداشت را ديگر يكي و كشته را بلوچ شهروند يك

 يك به انتظامي نيروهاي ماموران گلوله اصابت: نوجوان يك به گلوله اصابت و سنندج در مردم تجمع به تيراندازي •
  شد مردم واكنش باعث سنندج گاز ميدان در ساله 12 نوجوان

 

 اصناف
 آثار و نشر آمار، واحد توسط مختلف اصناف حقوق موردي نقض 26107 تعداد 1389 سال در

 هاي استان ترتيب به آمار اين اساس بر و است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه
 را اصناف بخش حقوق نقض آمار بيشترين ترتيب به مازندران و رقيش آذربايجان كردستان، تهران،

 . اند داده اختصاص خود به
 از تن 24 و بازداشت صنفي فعاالن از تن 48 دستكم مذكور زماني محدوده در اساس همين بر

 مختلف شعب سوي از نيز ايشان از تن 10 چنين هم. شدند احضار امنيتي هاي ارگان سوي از ايشان
 . شدند محكوم نقدي جريمه ريال 4000000 پرداخت و حبس ماه 216 به انقالب هاي هدادگا

 اخراج كار از قراردادشان تمديد عدم يا و سياسي از ائم مختلف داليل به نيز تن 758 سويي از
 پلمب امنيتي نيروهاي توسط نيز صنفي واحد 35 شده، ثبت هاي گزارش اساس بر چنين هم. شدند
 . شدند

 : بخوانيد را 1389 سال در اصناف حقوق نقض تفصيلي گزارش زير در

 

 ضار و بازجويي، محاكمه، صدور حكماح

 حقوق دانشكده دانشجويان از برخي اظهار بر بنا: گرفت قرار بازجويي مورد تهران دانشگاه حقوق دانشكده استاد •
 حقوق دانشكده انساني علوم برتر اتيداس از زاده سيف حسين سيد دكتر گذشته هفته شنبه سه روز تهران دانشگاه
 اطالعات وزارت ماموران توسط نيم و ساعت سه مدت به و شده خوانده فرا دانشگاه حراست به تهران دانشگاه
 .شد بازجويي
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 به مهاباد شهر بازاريان از تعدادي اخير روزهاي طي: اسالمي انقالب دادسراي به مهاباد اصناف از تعدادي احضار •
 .شدند احضار شهر اين انقالب و وميعم دادسراي

 كانون مركزي شوراي اعضاي از تن دو: انقالب دادگاه به كرمانشاه معلمان صنفي كانون اعضاي از تن دو احضار •
 .شدند احضار شهر اين انقالب دادگاه به دوم بار براي صادقي علي و توكلي محمد هاي نام به كرمانشاه معلمان صنفي

 بداقي، رسول دادگاه ي جلسه تيرماه، سيزدهم يكشنبه روز: شد برگزار بداغي رسول هاماتات به رسيدگي ي جلسه •
 ايران، در بشر حقوق فعاالن مجموعه اسبق مسئوالن از و ايران معلمان صنفي كانون ي مديره هيات زنداني عضو

 .شد برگزار
 ظريفيان غالمرضا و عالمي اهللا روح: رانته دانشگاه سوي از عالمي اهللا روح و ظريفيان غالمرضا بازنشستگي ابالغ •

 .شوند مي بازنشسته امسال تابستان تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده علمي هيئت اعضاي
 به نامعلوم دليل به امروز دادگستري يك پايه وكيل مصطفايي محمد: شد احضار انقالب دادگاه به مصطفايي محمد •

 .شد احضار مقدس يدشه دادسراي بازپرسي دوم شعبه
 ايران، معلمان صنفي كانون اعضاي از يكي عبدي، اسماعيل: معلمان صنفي كانون اعضاي از عبدي، اسماعيل احضار •

 .شد احضار اسالمشهر شهرستان انقالب دادگاه به
 براي دامجد چهارشنبه روز تهران دانشگاه صنفي شوراي دبير نعمتي، ايوب: تهران دانشگاه صنفي شوراي احضاردبير •

 .گرديد احضار قضايي مراجع بارتوسط چندمين

دادگاه اخذ آخرين دفاع از دو تن از وكالي : تعيين زمان برگزاري آخرين جلسه دادگاه دوتن از وكالي دراويش كيش •
دادگاه  102دادگستري، آقايان فرشيد يداللهي و امير اسالمي بوركي ششم ارديبهشت ماه سال جاري در شعبه 

 .است قاضي صدربرگزارخواهد شدكيش به ري
استاد گروه فلسفه دانشگاه عالمه  مرتضي مرديها،: استاد دانشگاه عالمه طباطبايي اخراج شد مرتضي مرديها، •

اين استاد دانشگاه صبح ديروز حكم اخراجي خود از دانشگاه را دريافت كرده . طباطبايي از اين دانشگاه اخراج شد
 .است

دو تن از اساتيد دانشكده مهندسي برق دانشگاه علم و : ه علم و صنعت هم اخراج شدنددو تن از اساتيد دانشگا •
 . پيش با حكم كتبي از دانشگاه اخراج شدند صنعت هفته

دانشگاهي تربيت مدرس در اقدامي عجيب فعاليت دكتر : تعليق تدريس دكتر بهشتي در دانشگاه تربيت مدرس •
 .حالت تعليق در آورد علت فعاليت هاي سياسي عليرضا بهشتي استاد اين دانشگاه را به

 اعضاي از تن دو صادقي علي و توكلي محمد: انقالب دادگاه به كرمانشاه معلمان صنفي كانون اعضاي از تن دو احضار •
 .شدند احضار كرمانشاه انقالب دادگاه يك شعبه به كرمانشاه معلمان صنفي كانون مركزي شوراي

 به ، كردستان معلمان صنفي انجمن اعضاي از زمان، حيدر: كردستان معلمان صنفي انجمن اعضاي از يكي احضار •
 .شد احضار سنندج اطالعات اداره خبري ستاد

 هوتن و قادرزاده سجاد) اكتبر 19( مهر 27 شنبه سه: شوند مي محاكمه شنبه سه روز آشتياني، سكينه وكيل و پسر •
 .شد خواهند محاكمه بودند، شده دستگير تبريز در آلماني ارنگ روزنامه دو با همراه گذشته يكشنبه كه كيان

 زندان سال يك محكوميت بختياري، چهارمحال استان تجديدنظر دادگاه: معلمان صنفي فعاالالن وضعيت آخرين •
  است كرده تاييد را شهركرد در كانون اين عضو باستان، اهللا نبي
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طي روزهاي اخير تعدادي از بازاريان شهر مهاباد به : اسالمي انقالب دادسراي به مهاباد اصناف از تعدادي احضار •
 .دادسراي عمومي و انقالب اين شهر احضار شدند

 تجمع

 مقابل در اخير ماه چند طول در بار چندمين براي خدمتي خريد معلمان از تعدادي: مجلس مقابل معلمان تجمع •
 .كردند تجمع اسالمي شوراي مجلس ساختمان

 به اعتراض در - شنبه - امروز ظهر هوو داران كاميون از تعدادي: مجلس مقابل در هوو داران كاميون از تعدادي تجمع •
 .كردند تجمع مجلس مقابل در ديزل خودرو ايران شركت توسط حكومتي تعزيرات سازمان حكم اجراي عدم

 هزينه كمك قطع دليل هب صبح امروز اردبيل استانداري كاركنان: اردبيل استانداري كارمندان اعتراضي تجمع •
 .زدند اعتراضي تجمع به دست هايشان

 پزشكي علوم هاي دانشگاه برخي اقدام پي در: كار ساعت افزايش به چالوس طالقاني بيمارستان پرستاران اعتراض •
 به ساعت 176 از نيز چالوس طالقاني اهللا آيت بيمارستان پرسنل كار ساعت پرستاران، كار ساعت افزايش براي كشور
 .است يافته افزايش ساعت  191

 D , T 300 هاي كاميون بودن كيفيت بي به اعتراض در كاميونداران از جمعي: مجلس مقابل كاميونداران تجمع •
 .كردند تجمع مجلس مقابل

 تجمع مجلس مقابل T300 هاي كاميون خريداران پياپي روز دومين براي: مجلس مقابل داران كاميون مجدد تجمع •
 .كردند

 بهارستان ساختمان مقابل در امروز صبح T300 داران كاميون از تعدادي: كردند تجمع مجلس برابر در داران يونكام •
 .كردند تجمع

 خريد معلمان از جمعي شهريورماه، سوم چهارشنبه امروز صبح: مجلس مقابل خدمت خريد معلمان مجدد تجمع •
 .شدند وزارتخانه اين استخدام ليست در گرفتن قرار خواستار مجلس مقابل تجمع با پرورش و آموزش وزارت خدمت

 و راهنمايي مقطع التدريس حق معلمين از جمعي: مجلس مقابل در التدريس حق معلمين از تعدادي تجمع •
 به آنها دعوت و پرورش و آموزش وزارت سوي از جديد نيروي هزار 40 جذب به اعتراض در تهران استان ي متوسطه

 مجلس مقابل در بار چندمين براي شهريورماه، هشتم دوشنبه امروز ظهر افراد، اين جاي به ندبيرستا مقطع در كار
 .كردند تجمع اسالمي شوراي

 و آموزش ساختمان جلوي در تجمع با مازندراني شهروندان از كثيري جمع: ساري در سابقه بي اعتراض و تجمع •
 .كردند اعتراض استخدامي  ونآزم شدگان پذيرفته اسامي اعالم به نسبت مازندران پرورش

 و معلمان از تعدادي شهريورماه چهاردهم) يكشنبه( امروز صبح: كردند تجمع مجلس مقابل معلمان از تعدادي •
 اسالمي شوراي مجلس مقابل خود، التدريسي حق همكاران اخراج به اعتراض در پرورش و آموزش وزارت فرهنگيان

 .كردند تجمع

 استان 5 از) شركتي( خدمتي خريد معلمان از جمعي: زدند تجمع به دست بار ندمينچ براي خدمتي خريد معلمان •
  .اند كرده تجمع اسالمي شوراي مجلس مقابل در امروز صبح از كشور
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 ، خود هاي كاميون توقف به اعتراض در هوو هاي كاميون دارندگان از شماري: كردند تجمع هوو داران كاميون •
 .اند كرده تجمع ديزل خودرو ايران شركت بلمقا در فروش؛ قيمت و كيفيت

 سمنان هاي استان جمله از كشور استان چند معلمان از تعدادي: مجلس مقابل در خدمتي خريد معلمان تجمع •
 يكشنبه امروز صبح كشور؛ سراسر در شده بازخريد معلم هزار 120 حدود از نمايندگي به شرقي آذربايجان و رشت
 .كردند تجمع اسالمي شوراي مجلس ساختمان مقابل در شهريورماه هفتم

 نشانه به گذشته روز قم شهر داران تاكسي از جمعي: گاز قيمت شدن گران به اعتراض در قم داران تاكسي تجمع •
  .زدند اعتصاب به دست امين بلوار خيابان در قم وسيماي صدا مقابل در تجمع با اعتراض

 بازداشت

 خميني، فرودگاه در دادگستري وكيل سه بازداشت خبر انتشار از پس: شدند بازداشت دادگستري ديگر وكيل دو •
 .داد خبر ديگر وكيل دو بازداشت از تهران دادستان امروز،

 خميني امام فرودگاه در امروز بامداد دادگستري، وكيل سه: خميني امام فرودگاه در دادگستري وكيل سه بازداشت •
 .شدند بازداشت تهران

اداره اطالعات همدان از سه نفر از معلمان و فعاالن : لمان در آستانه روز معلم بازداشت شدندسه فعال صنفي مع •
صنفي معلمان به نام هاي علي نجفي و محمد خاني و سعيد جهان آرا پس از احضار تلفني به اداره اطالعات و 

 .اداره اطالعات منتقل كرد بازجويي هاي طوالني در نهايت ايشان را بازداشت و به بازداشتگاه هاي انفرادي
صبح روز : بازداشت علي اكبر باغاني و محمد بهشتي لنگرودي، دو تن از اعضاي ارشد كانون صنفي معلمان •

هاي علي اكبر باغاني دبيركل كانون  چهارشنبه، هشتم اردي بهشت ماه ماموران وزارت اطالعات با مراجعه به خانه
 .نگوي اين كانون، آنها را دستگير كردندصنفي معلمان و محمد بهشتي لنگرودي سخ

در پي فشارهاي فزاينده بر فعاالن صنفي معلمان در آستانه : بازداشت يكي از اعضاي كانون صنفي معلمان در تبريز •
 .ي روز معلم، يكي از اعضاي كانون صنفي معلمان در تبريز بازداشت شد

روز معلم، علي رضا هاشمي، دبير كل سازمان معلمان  در آستانه ي: دبير كل سازمان معلمان ايران بازداشت شد •
 .اردي بهشت ماه، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد 8ايران مورخ چهارشنبه 

شماري از معلمان و فرهنگيان كه امروز قصد داشتند به مناسب روز معلم : بازداشت شماري از معلمان در روز معلم •
 .ند از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شدندگرد آي "دكتر ابوالحسن خانعلي"در مزار 

 صنفي انجمن اعضاي از تن چهار امروز عصر: شدند بازداشت كردستان معلمان صنفي انجمن اعضاي از تن چهار •
 .شدند بازداشت امنيتي نيروهاي سوي از كردستان معلمان

ز اعضاي كانون صنفي معلمان اسماعيل عبدي، ا: ايران معلمان صنفي كانون اعضاي از عبدي، اسماعيل بازداشت •
 .اردي بهشت ماه توسط نيروهاي امنيتي در تهران بازداشت شد 29ايران روز چهارشنبه مورخ 

فرد حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري صبح  محمد اوليايي: محمد اوليايي فرد، وكيل دادگستري بازداشت شد •
 .امروز بازداشت شد
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دكتر حسين رئيسيان استاد دانشگاه بين المللي : شد بازداشت قزوين المللي ينب دانشگاه استاد رئيسيان حسين دكتر •
امام خميني همزمان با موج جديد احضار هاي دانشجويي به كميته انضباطي دانشگاه و اداره اطالعات شهر قزوين 

 .بازداشت شد
 كرج در ماه تير 7 مورخ  وشنبهد روز ايران معلمان صنفي كانون فعاالن از اسدي مختار: شد بازداشت اسدي مختار •

 .شد بازداشت
 صنفي كانون اعضاي از باقري، محمد: ايران در معلمان صنفي كانون اعضاي از ديگر يكي باقري، محمد بازداشت •

 .شد بازداشت تهران در ايران، در معلمان
 اخراجي دبير ،اهللا حبيب فرزند اسدي، نعمت: كردستان پرورش و آموزش اخراجي دبير اسدي، نعمت بازداشت •

 .است شده منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت امنيتي نيروهاي توسط كردستان، پرورش و آموزش
 دانشگاه ارشد كارشناسي هاي دوره دانشجويان و دادگستري وكالي از تن سه: شدند بازداشت دادگستري وكيل سه •

 .هستند بازداشت در بهشتي شهيد
 علي محمد معلمان، صنفي فعالين بازداشت ادامه در: يزد در ايران معلمان صنفي كانون اعضاي از تن دو بازداشت •

 .شدند بازداشت نيز يزد معلمان صنفي كانون مديره هيات اعضاي از شاهدي علي محمد و شيرازي
 نام به كردستان استان معلمان صنفي انجمن فعاالن از يكي: كردستان معلمان صنفي انجمن اعضاي از يكي بازداشت •

 بازداشت امنيتي نيروهاي توسط سنندج در كارش محل در خردادماه هشتم مورخ گذشته روز دالن، زنده اهللا فرج
 .شد

 مازندران، استان در دانشجوئي آگاه منابع به رسيده خبرهاي اساس بر: مازندران دانشگاه اساتيد از يكي بازداشت •
 .است برده سر به امنيتي نيروهاي بازداشت در را اخير هماه چند مازندران دانشگاه علمي هيئت عضو طاهري استاد

 كانون سخنگوي لنگرودي بهشتي محمود: شد بازداشت مجددا معلمان صنفي كانون سخنگوي بهشتي، محمود •
 .شد بازداشت امنيتي نيروهاي سوي از ماه خرداد 17 مورخ يكشنبه روز ايران معلمان صنفي

 جندي دانشگاه اسبق رئيس شيروي، حسين امير دكتر: شد بازداشت دزفول شاپور جندي دانشگاه اسبق رئيس •
 .شد بازداشت دزفول شهر در منزلش در ماه مرداد 31 يكشنبه بامداد دانشگاه، آن علمي هيت عضو و دزفول شاپور

 وكيل ستوده، نسيم وكال، ارعاب و سركوب پي در: شد بازداشت ستوده نسرين وكال؛ ارعاب و سركوب ادامه در •
 .شد بازداشت انقالب، دادسراي به احضار از پس دادگستري شناسسر

 بهداشتي آرايشي شركت نمايندگي دفتر: نفر چهار بازداشت و ايران در "ليم اوريف" سوئدي آرايشي شركت تعطيلي •
 بسته يانتظام نيروهاي سوي از شنبه روز كند مي فعاليت "پرشيا ليم اوريف" نام با كه ايران در "ليم اوريف" سوئدي

 .شدند بازداشت آن فروش مسئوالن و مديران از نفر چهار و شد

 صنفي كانون فعاالن از فارساني باستان اهللا نبي: شهركرد معلمان صنفي كانون اعضاي از باستان اللهلله نبي بازداشت •
  شد بازداشت مدرسه از بازگشت راه در گذشته روز شهركرد معلمان

مائده قادري وكيل دادگستري و عضو كانون وكالي تهران از : تهران وكالي كانون اياعض از قادري، مائده بازداشت •
 .اسفندماه تاكنون در بازداشت به سر مي برد 12
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 اخراج از كار، بازنشستگي اجباري ممانعت ،

 اي هنام بخش ابالغ با پرورش و آموزش وزارت: شوند نمي استخدام سياسي معلمان وپرورش آموزش وزير بخشنامه با •
 اعالم را دولتي غير مراكز و مدارس در نيروها گزنيش جزئيات است، آمده در وپرورش آموزش وزير امضاي به كه

 .كرد

 گفتگو در آستارا واحد اسالمي آزاد دانشگاه رئيس: شدند اخراج آستارا واحد اسالمي آزاد دانشگاه قراردادي كاركنان •
 اخذ بدون و ساعتي بصورت گذشته ساليان از افراد اين:گفت افراد اين اخراج خصوص در آستارا در ايلنا خبرنگار با

 شوراي تصميم با بودندو نموده همكاري به شروع اسالمي آزاد دانشگاه مركزي سازمان مالي و اداري شوراي از مجوز
 .شد جلوگيري آنان اشتغال ادامه از سازمان

 .ايجان غربي توسط پليس امنيت عمومي اين استان پلمب شدهفت تاالر در آذرب: اروميه در عروسي تاالر هفت پلمب •

 براي دانشگاه اين مميزه هيئت تصميم از بهشتي شهيد دانشگاه رئيس: بهشتي دانشگاه در اساتيد اخراج و بازخريد •
 وزارت ابالغيه مندرجات مشمول كه بهشتي شهيد دانشگاه علمي هيئت عضو چهار بازنشستگي يا بازخريد اخراج،
 .داد خبر اند شده علمي ركود درباره فناوري و تحقيقات علوم،

 عضو 30 بازنشستگي از تهران دانشگاه رياست دفتر مديركل: كردند بازنشستگي درخواست تهران دانشگاه استاد 20 •
 و كرده بازنشستگي درخواست خودشان علمي هيئت اعضاي اين از نفر 20: گفت و داد خبر دانشگاه اين علمي هيئت

 .شود مي صادر شهريور نيمه تا آنها احكام كه شوند مي بازنشسته قانون طبق ديگر رنف 10
نفر از كارمندان دانشگاه زابل از كار اخراج شدند  110پس از تعطيالت نوروزي : اخراج صد و ده كارمند دانشگاه زابل •

 .و در پي آن دانشگاه زابل عمال به حالت تعطيل درآمده است

 اعمال پي در تهران شهرداري مسئولين: بازداشت سابقه دليل به تهران شهرداري فرهنگي فعالين قرارداد تمديد عدم •
 اند داشته اخير وقايع در بازداشت سابقه كه شهرداري در فرهنگي فعالين با قرارداد تمديد از نهاد اين بر دولت فشار

 .ميزند باز سر
 اخراج براي گيري تصميم از) س( الزهرا دانشگاه رئيس:  خراجا آستانه در استاد 6/  الزهرا دانشگاه مدرس 7 اخراج •

 علمي هيئت اعضاي از دسته آن: گفت و داد خبر اند شده علمي ركود دچار كه دانشگاه اين علمي هيئت عضو 13
 .شوند مي اخراج نيز مانده باقي استاديار همچنان تدريس طوالني سنوات در كه نيز

 عضو 15 علمي ركود احراز از طباطبايي عالمه دانشگاه رئيس: عالمه دانشگاه يعلم هيئت عضو پانزده به اخطار •
 براي دانشگاه رئيس توسط محرمانه صورت به اشخاصي: گفت و داد خبر آنها به اخطار و دانشگاه اين علمي هيئت
 .شوند مي انتخاب علمي هيئت اعضاي علمي ركود بررسي

 هزار 23 استخدام چنانچه: گفت پرستاري نظام سازمان رئيس: هستند ماستخدا انتظار در پرستار هزار سه و بيست •
 كاري پرستاري جامعه نشود، اجرايي رمضان ماه آخر تا پرستاري نظام عالي شوراي تصويب با و نشود محقق پرستار

 داشته ادامه رمضان ماه آخر تا روند اين اگر را تجمع برگزاري درخواست يعني كند، مي تكرار كرد 83 سال در كه را
 .نزنند اقدامي به دست خودجوش صورت به پرستاران اميدواريم چه گر كنيم، مي ارائه كشور وزارت به باشد

 علمي هيئت عضو 15 به اخطار از اصفهان دانشگاه رئيس:  علمي ركود بدليل اصفهان دانشگاه استاد 15 به اخطار •
 از پس دانشگاه اين در علمي ركود داراي علمي هيئت اعضاي: گفت و داد خبر علمي ركود بدليل دانشگاه اين

 .كنند مي پيدا تنزل دانشگاه كارمند حد در فرصت، و اخطار دريافت
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 قربان و بهشتي عليرضا شكايت: مدرس تربيت دانشگاه در تدريس از نژاد بهزاديان و بهشتي عليرضا محروميت ادامه •
 پذيرفته شد، ارائه اداري عدالت ديوان به مدرس، تربيت شگاهدان در تدريس از ممنوعيت از پس كه نژاد بهزاديان

 .نشد
 دانشگاه رئيس پيش روز چند تا كه بطحايي تقي محمد!: باال از تصميمي طي نصير خواجه دانشگاه رئيس بركناري •

 تصميمي طي" شود اعالم وي به تا شد دعوت علوم وزارت به عمره حج از بازگشت از پس بود نصير خواجه صنعتي
 .شود مي نصير خواجه دانشگاه مسئوليت دار عهده ديگري فرد "است شده گرفته نيز دانشگاهها اغلب براي كه باال از

 تدريس از نامعلومي دليل به پرورش و آموزش وزارت: تهران مدارس در معلمان صنفي فعال يك تدريس از ممانعت •
 .ميكند يجلوگير تهران پنج منطقه هاي دبيرستان دبير ئي نقي طاهره

 فرهاد مستقيم تصميم با: تهران دانشگاه رئيس دستور به كاظمي عباس اخراج ديگر؛ دانشگاه استاد يك بركناري •
 دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده ارتباطات گروه علمي هيات عضو كاظمي عباس دكتر تهران، دانشگاه رئيس رهبر،
 .شد اخراج دانشگاه از تهران

 و تصفيه و حذف ادامه در: شد تهران دانشگاه استاد نژاد وردي فريدون مشمول دانشگاه، ناستادا بازنشستگي و حذف •
 خبرگزاري پيشين عامل مدير نژاد، وردي فريدون دولت، منتقد علمي هئيت اعضاي و استادان اجباري بازنشستگي

 وي كه بود درحالي اين. پيوست دانشگاه آن بازنشسته علمي هيئت اعضاي جمع به نيز، تهران دانشگاه استاد و ايرنا،
 .است كرده دريافت را اجباري حكم اين ناگهاني بطور و نبوده دارا را بازنشستگي شرايط از يك هيچ

 استاد و مدني فعال فرشي عليرضا: جلفا آزاد دانشگاه علمي هيات در عضويت از فرشي عليرضا مهندس اخراج •
 .شد محروم دانشگاهي واحد اين در تدريس از جلفا آزاد دانشگاه كامپيوتر

 به اي نامه طي اخيرا بهشتي شهيد دانشگاه رئيس شعباني احمد: بهشتي شهيد دانشگاه جوان استاد ده اخراج •
 علمي هيئت اعضاي نگرفتن قرار جدي مالحظه مورد از دانشگاه اين به وابسته هاي پژوهشكده و ها دانشكده روساي
 هيئت اعضاي موثر بكارگيري فرآيند دانشگاه است بديهي": است گفته و ردهك انتقاد دانشگاه اين االستخدام جديد
 ".داد خواهد ارائه امور تر مناسب تنظيم جهت را الزم بازخوردهاي و كرد خواهد نظارت را جديداالستخدام علمي

 شوراي مجلس فرهنگي كميسيون رئيس نايب: حجاب و عفاف طرح درراستاي دانشگاهها برخي روساي تغيير •
 عفاف قانون راستاي در اخير وقت چند در ها دانشگاه روساي برخي بركناري كه داد خبر علوم وزير از نقل به اسالمي

 .است بوده حجاب و
 احكام اجراي كه تهران دانشگاه اساتيد آخرين اسامي: شد صادر تهران دانشگاه استاد 8 بازنشستگي حكم •

 از استاد 8 اساس اين بر كه شد منتشر شود مي آغاز امسال پاييز در يا هشد آغاز شهريورماه نيمه از آنها بازنشستگي
 .پيوستند بازنشسته اساتيد جمع به تهران دانشگاه پرديس 6

 23 جذب براي اي اراده و عزم اينكه بر تاكيد با پرستار خانه دبيركل: شد منتفي پرستار هزار سه و بيست استخدام •
 كميسيون مخالفت بهانه به جاري سال در پرستاران استخدام موضوع رسد مي نظر به: گفت ندارد، وجود پرستار هزار

 .است شده منتفي مجلس تلفيق

در اولين ماه از سال : معلمان حقوق فعال و تحكيم دفتر سابق عضو شجاع، اهللا امين براي خدمت از موقت انفصال •
ق معلمان، توسط هيئت بدوي رسيدگي به تحصيلي جديد، امين اهللا شجاع، فعال سابق دانشجويي و فعال حقو

 .تخلفات آموزش و پرورش استان كهگيلويه و بويراحمد، به انفصال موقت از مشاغل و خدمات دولتي محكوم گرديد
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نقي محمودي و عباس جمالي وكالي دادگستري در : تبريز در آذربايجاني وكالي فعاليت ادامه از قضائيه قوه ممانعت •
گذشته پرونده بسياري از روزنامه نگاران و فعالين مدني و حقوق بشري را بر عهده داشتند از تبريز كه در سالهاي 

 .سوي اداره اطالعات تبريز تهديد به پرونده سازي و بازداشت شدند
 از تهران دانشگاه مالي و اداري معاون مقيمي، حسين محمد: جاري سال در تهران دانشگاه استاد چهل بازنشستگي •

 .داد خبر تاكنون سال ابتداي از دانشگاه علمي هيات عضو نفر چهل حدود بازنشستگي
 معاون گذشته روزهاي طي درحاليكه: مقامات كتمان عليرغم تهران دانشگاه استاد دو اجباري بازنشستگي اعالم •

 استادان زا تن دو بود، شده سياسي دليل به كشور دانشگاههاي استادان بازنشستگي منكر علوم وزارت مالي و اداري
 .شدند مواجه اجباري بازنشستگي با تهران، دانشگاه مديريت دانشكده

 دكتر مستقل، استادان از دانشگاهها تصفيه تداوم در: شد التدريس ممنوع شناسي جامعه برجسته استاد يك •
 از نامه يك طريق از آذر 15 روز بود، شده اخراج تهران دانشگاه از سياسي دالئل به اين از پيش كه توسلي غالمعباس

  .گرديد مطلع آزاد دانشگاه در خود كار پايان

 دكتر بهداشت، وزير دستجردي دكتر توسط ابالغي طي: كرمانشاه دانشگاه رياست از زاد نوري محمد برادر بركناري •
 پزشكي علوم دانشگاه سرپرست عنوان به كاشان، پزشكي علوم دانشگاه فعلي سرپرست نيكبخت، رضا محمد

  .شد معرفي زاد نوري صمد دكتر آقاي جايگزين و اهكرمانش

حسين جاوداني عضو شوراي مركزي ادوار : تحكيم ادوار مركزي شوراي عضو جاوداني حسين شدن التدريس ممنوع •
 .تحكيم خراسان و از فعاالن سابق دانشجويي، از تدريس در دانشگاه پيام نور مشهد محروم شد

رئيس دانشگاه تربيت مدرس از تعليق فعاليت ميرحسين موسوي : مدرس ربيتت دانشگاه در موسوي تدريس تعليق •
 .در اين دانشگاه خبر داد

گذار  پروفسور جالل حجازي، پايه: شد محروم تدريس از صنعت و علم دانشگاه متالوژي استاد حجازي جالل پروفسور •
ي از تدريس در دانشگاه علم و صنعت گري ايران و عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مواد و متالورژ صنعت ريخته

 .محروم شده است

زاده استاد روابط بين الملل  دكتر حسين سيف: تهران دانشگاه استاد زاده، سيف حسين اجباري بازنشستگي حكم ابالغ •
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، عصر روز دوشنبه با ابالغ مستقيم حكم بازنشستگي اجباري به طور 

 .از دانشگاه تهران اخراج گرديد قطعي

شدن تعداد زيادي از  يك عضو كميسيون صنايع مجلس از اخراج: توپولف خروج پي در ها هواپيمايي كاركنان اخراج •
 .هاي هواپيمايي در پي خروج هواپيماهاي توپولف از ناوگان هوايي خبر داد كاكنان و كارمندان برخي شركت

 اعتصاب

 كاري بد شرايط به نسبت اعتراضي اقدامي در اروميه زندان بهداري پزشكان: اروميه زندان بهداري پزشكان اعتصاب •
 .زدند نامحدود اعتصاب به دست خود

 از بخشي شده، اعالم مالياتي توافق رغم علي: نرفت اصناف شوراي توافق بار زير بازار/ تهران بازار اعتصاب ي ادامه •
 .دادند ادامه خود اعتصاب به شنبه سه امروز، صبح فرش، فروشندگان و انفروش پارچه فروشان، طال بخصوص و بازار
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 پايان منظور به امنيتي نيروهاي:  تبريز بزرگ بازار معتمدين بر تبريز شهر اطالعاتي و امنيتي نيروهاي گسترده فشار •
 .اند آورده روي شهر اين بازاريان بر فشار آوردن وارد سياست به تبريز بازار در اعتصاب سريعتر هرچه

 امنيتي تهران بازار عمومي جو اينكه بر عالوه: تبريز بزرگ بازار به اعتصاب شدن كشيده و تهران بازار در امنيتي جو •
 .رسيد نيز تبريز بزرگ بازار به بازريان اعتصابات ي دامنه شود مي توصيف

 تجمع با دهگالن شهرستان اراند تاكسي ي كليه شنبه روز صبح: دهگالن شهرستان داران تاكسي عمومي اعتصاب •
 اين ي حاشيه در خود هاي تاكسي پارك با و زدند اعتصاب به دست آباد بلبان ترمينال به منتهي ي دوبانده در

 . شدند خود سوختي مشكالت زودتر چه هر حل خواستار خيابان
وزش و پرورش صبح امروز جمعي از معلمان و آموزشياران شاغل در آم: تجمع معلمان و آموزشياران مقابل مجلس •

 .يكشنبه سي و يكم مردادماه در اعتراض به عدم استخدام خود، مقابل مجلس تجمع كردند

 .شد تعطيل افزوده، ارزش بر ماليات به اعتراض در ديگر بار تهران طالي بازار: شد تعطيل طال بازار •
 مراجعه در مردم و بودند تعطيل قزوين رشه هاي طالفروشي اكثر امروز صبح از: قزوين در طالفروشان صنف اعتصاب •

 .شدند مواجه بسته هاي كركره با بازار و طالقاني خيابان در شهر مركزي پاساژهاي و ها مغازه به
 مجلس ساختمان مقابل امروز فنگ دانگ چيني هاي كاميون خريداران از تعدادي: مجلس مقابل داران كاميون تجمع •

 .كردند تجمع
 گرفتن باال بر مبني خبرهايي حاليكه در: افزوده ارزش بر ماليات قانون به اعتراض در رانته آهن بازار تعطيلي •

 قانون اجراي ماهه شش تعويق خواهان صنف اين اعضاي است، شده منتشر ايران در فروشان آهن صنف اعتراض
 .اند شده افزوده ارزش بر ماليات

 شهرهاي فروشان طال اعتصاب راستاي در: پيوست ابيوناعتص جمع به مداوم، تعطيلي روز سه با قم طالي بازار •
 .برد مي سر به كامل اعتصاب در متوالي روز سومين براي قم طالي بازار كشور، مختلف

 به أقدام امروز صبح اباد خرم شهر دستفروشان و داران مغازه از تعدادي: زدند اعتصاب به دست آباد خرم شهر كسبه •
 كردند ساعته چند اعتصاب

 از افروده ارزش بر ماليات قانون جديد مرحله اجراي به اعتراض در اراكي طالفروشان: اراك طالفروشان بازار ليتعطي •
 تعطيلي اين كه اند كرده شهر اين هاي طالفروشي تعطيلي به اقدام اعتراض نشانه به مهرماه پنجم دوشنبه روز صبح

 .است داشته ادامه امروز به تا
 مقامات مكرر هشدارهاي وجود با: برند مي سر به اعتصاب در كماكان دوهفته گذشت با ،اردبيل طالفروشان بازار •

 از فروشان طال صنف مقامات برخي حاليكه در و بازاريان، اعتصابات ادامه مورد در كشور سياسي و امنيتي قضايي،
 در اردبيل طالفروشان بازار كه است آن از حاكي ها گزارش آخرين بودند، داده خبر دولت با مشروط و ضمني توافق

 .برد مي سر به اعتصاب در كماكان قبل روز چهارده از افزوده ارزش بر ماليات قانون به اعتراض
 برخي به اعتراض در كارون، كاغذسازي پرسنل از جمعي امروز صبح: كردند تجمع مجلس مقابل كاغذسازان •

 . دندكر تجمع اسالمي شوراي مجلس مقابل در خود صنفي كمبودهاي
 پرورش و آموزش خدمتي خريد معلمان از نفر 600 از بيش: مجلس مقابل خدمتي خريد معلم ششصد از بيش تجمع •

 تجمع اسالمي شوراي مجلس مقابل امروز صبح پرورش و آموزش سوي از قراردادهايشان كردن تمديد به اعتراض در
 .كردند
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 بر و دارد ادامه چنان هم بابايي حاجي استيضاح شدن فيمنت هاي لرزه پس: مجلس مقابل در معلمان تجمعات ادامه •
 .كردند تجمع مجلس مقابل در التدريسي حق معلمان عصر، يكشنبه اساس همين

 در سينا بيمارستان پزشكان امروز صبح: راد شكوري علي بازداشت به اعتراض در سينا بيمارستان پزشكان تجمع •
 .كردند عتجم راد شكوري علي دكتر بازداشت به اعتراض

كسبه پاساژسعيد واقع در شهرك وليعصرِ : زدند اعتراض به دست ساوه جاده وليعصرِ شهرك در پاساژسعيد كسبه •
توسط شهرداري دست به اعتراض ورودي اين پاساژ   مهر در اعتراض به مسدود كردن25جادة ساوه روز يكشنبه

 .زدند
 حكايت گازوييل مصرف شديد كاهش از خبرها گازوييل، تقيم برابري 20 افزايش با: داران كاميون خاموش اعتصاب •

 مختلف نقاط به عباس بندر از بار و است آرام چيز همه رويانيان سردار گفته به كه است حالي در دارند؛اين
  ميشود كشورحمل

عبور و تن از خانم هاي معلم مناطق صعب ال 500بيش از : حقوق ماه 5 دريافت عدم به اعتراض در معلم زنان تجمع •
ماه، صبح امروز  5محروم استان تهران در اعتراض به تحقق نيافتن خواسته هاي خود و عدم دريافت حقوق بيش از 

 .در تهران دست به تجمع زدند

هاي  روز شنبه بيست و يكم اسفندماه تعدادي از رانندگان كاميون: مريوان باشماخ مرز در كاميون رانندگان اعتصاب •
 .اشماخ مريوان دست به اعتصاب زدندباري در مرز رسمي ب

 قصد ءترور، قتل، سو

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران شب گذشته مورد سوءقصد قرار : شد كشته گلوله ضرب به تهران دانشگاه استاد •
  .گرفت و كشته شد

 چهارشنبه شامگاه كه قلب متخصص سرابي، غالمرضا: كرد فوت بيمارستان در تيرخورده، تهراني پزشك دومين •
 .كرد فوت بيمارستان در پيش ساعتي بود، گرفته قرار مسلحانه حمله مورد تهران در اش مطب مقابل

 تفكيك جنسي

 حجاب و عفاف طرح اجراي اهميت به يزد استاندار: مرد و زن كارمندان جداسازي براي يزد استاندار ماهه 2 مهلت •
 اين كه شوند جدا مردان از كارمند زنان و شود اجرا استان ادارات رد بايد ابتدا طرح اين: گفت و كرد تاكيد جامعه در
 .است شده آغاز يزد استانداري در كار

 محدوديت و اعمال فشار

 واساتيد دانشگاهها تحصيلي، جديد سال آغاز آستانه در: مدرس تربيت دانشگاه اساتيد براي محدوديت افزايش •
 دانشگاه در آن بارز نمونه كه اند گرفته قرار حراستي و انتظامي مراجع به احضار از اي تازه برخوردهاي با مستقل
 .است شده مشاهده مدرس تربيت
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 سينما، خانه عمومي روابط: كرد تهديد را سينما خانه جشن برگزاركنندگان اسالمي ارشاد وزرات سينمايي معاونت •
 چهاردهمين جشن درباره سينمايي معاونت يهبيان به پاسخ در اي اعالميه طي ايران، سينماگران صنفي مستقل نهاد
 .است شگفتي مايه ايران سينماي جشن درباره سينمايي معاونت كذب سراسر بيانيه: است گفته سينما خانه دوره

 در طالفروشان بازارهاي: اعتصاب در كماكان مشهد طالفروشان بازار قضايي؛ برخورد و بازداشت به تهديد رغم علي •
 .نمودند اعتصاب  افزوده ارزش بر ماليات قانون اجراي نحوه به اعتراض در كنون تا پيش هفته ود از مشهد شهر سطح

 استان معلمان صنفي انجمن اعضاي بر فشار ادامه در: كردستان استان معلمان صنفي انجمن اعضاي بر فشار ادامه •
 احضار مريوان پرورش و آموزش حراست به راد عاملي شيوا نام به ديگر فرهنگي يك اخير روزهاي طي كردستان،

 .شد
 حال در طالفروشان و دولت مذاكرات كه حالي در: ميكنيم قضايي برخورد بازار كنندگان اعتصاب با تهران؛ دادستان •

 در تهران دادستان هستند، خود هاي مغازه بازگشايي آستانه در صنف اين كه شود مي گفته و است رسيدن نتيجه به
 .كرد تهديد قضايي برخورد به را بازار كنندگان تصاباع و دخالت موضوع اين

 براي كه گنابادي دراويش وكالي از اسالمي، امير: امنيتي ماموران توسط گنابادي دراويش وكيل ارعاب و توقيف •
 و پرونده مطالعه از بعد بود، كرده مراجعه شهرستان آن انقالب دادگاه به بروجرد حسينيه تخريب پرونده مطالعه
 .گرفت قرار تهديد و بازخواست مورد شخصي لباس و انتظامي  ماموران  توسط دادگاه، از خروج

 عدم پرداخت حقوق

گويند،  اهللا مي اعضاي تحريريه و كادر فني روزنامه حزب: نگاراني كه در جستجوي طلب خود سرگردانند روزنامه •
 .، اعتبار ندارد ايا به آنها داده شدهداري كه از سوي مديريت اين روزنامه بابت حقوق و مز هاي وعده چك

شواهد حاكي از آن است كه بودجهي سال آيندهي آموزش و پرورش به : ندارند حقوق وارد  تازه معلم هزار چهل •
اي نيست كه بودجهي مورد نياز براي حقوق و مزاياي معلمان و پرسنل تازه استخدام شده در آموزش و پرورش  اندازه

 .را تامين كند
 :ت از مراسمممانع •

مراسم تقدير و تجليل از اسكندر لطفي فرهنگي مريواني، لغو : سنندج در كردستان معلمان صنفي انجمن مراسم لغو •
 .و چند تن از اعضاي انجمن صنفي معلمان كردستان توسط نيروي انتظامي دستگير و بازداشت شدند

 الخروج ممنوع

 جهت بوستون به عزيمت هنگام صابر فيروزه گذشته شب: شد روجالخ ممنوع ايران كارآفريني مادر صابر، فيروزه •
 زنان شبكه) PGN( نشست در شركت آن متعاقب و ماساچوست دانشگاه در زنان رهبري آموزش كارگاه در شركت
 بدون خميني امام فرودگاه در بود،)اكتبر ماه در( جهاني بانك همكاري با كه شيكاگو دانشگاه در زبان فارسي

 .شد ضبط پاسپورتش و شد منع سفر از وضيحيت هيچگونه
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 اجباري حجاب

 گزينش سوي از خميني امام بيمارستان پيماني پرستاران از بسياري: بدحجابي دليل به پرستاران پيماني قرارداد لغو •
 .اند شده قرارداد لغو

 بايد كه است تهگف زنان اجتماعي فرهنگي شوراي رئيس: عمومي محافل در فرم لباس از استفاده بر تاكيد •
 .شوند حاضر مراكز اين در يكدست و مناسب پوششي با فرهنگي مراكز در حاضر افراد و دانشجويان

 

 فرهنگي
 آثار و نشر آمار، واحد توسط فرهنگي بخش در حقوق موردي نقض 129 تعداد 1389 سال در

 بازداشت، مورد 45 به مربوط آمار اين كه است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه
 حبس ماه 144 صدور به كه) پناهي جعفر و اف رسول محمد( محكوميت مورد 2 احضار، مورد 2

 مورد 10 اماكن، پلمب مورد 4 الخروجي، ممنوع مورد 4 اخراج، مورد 2 است، شده منجر تعزيري
 . باشد مي دست اين از مواردي و تشكل فعاليت از ممانعت مورد 2 مجوز، ابطال

 
 : بخوانيد را 1389 سال در فرهنگي حقوق نقض تفصيلي گزارش زير در

 بازداشت

 است گفته تهران دادستان آبادي، دولت جعفري عباس: شدند بازداشت قانوني غير كنسرت دريك پسر و دختر هشتاد •
 در شركت" اتهام به  را پسر و دختر 80 تهران در "قانوني غير كنسرت" يك جريان در پنجشنبه شامگاه پليس كه

 .است كرده بازداشت "لعب و لهو مجالس
 مديره هيات عضو و مستندساز شيرزادي، علي محمد: شد بازگردانده اوين زندان به ساز مستند شيرزادي، علي •

 بند در اكنون او  شد بازگردانده اوين زندان به حكمش اجراي براي پيش روز چند زندانيان آزادي از دفاع انجمن
   برد مي سر به اوين زندان 350

 مذهبي مراسم جريان در منطقه، فرهنگي فعاالن ترين شاخص از نفر دو: لرستان فرهنگي فعاالالن از نفر دو بازداشت •
  .اند شده برده نامعلومي نقطه به و بازداشت امنيتي نيروهاي توسط محرم،

 بازداشت شهر اين در امنيتي روهايني توسط بوكان شهر در فرهنگي فعال دو: بوكان در فرهنگي فعال دو بازداشت •
  .شدند

 تهديد و ارعاب

بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران با فشار بي سابقه : نمايشگاه كتاب تهران، زير فشار ماموران امنيتي •
 .ماموران امنيتي همراه شده است
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، بازيگر سرشناس )نادره(ه خيرآبادي پيكر حميد: مراسم تدفين مادر سينماي ايران در محاصره ماموران امنيتي •
 . سينماي ايران ديروز در محاصره ماموران امنيتي دفن شد

گويد  المللي كتاب تهران مي محسن پرويز، رئيس نمايشگاه بين: هاي مداربسته كنترل نمايشگاه كتاب با دوربين •
 ".هاي مداربسته كنترل خواهد شد وربينمحيط نمايشگاه با د"برداري سياسي كند و  كس نبايد از نمايشگاه، بهره هيچ

انتشارات روشنگران : كتاب نمايشگاه در حضور از انتشارات اين انصراف از پس "روشنگران" كتاب نقد جلسات لغو •
پس از انصراف از شركت در نمايشگاه كتاب، قصد داشت در دفتر انتشارات و با حضور نويسندگان و مترجمان 

فعال و ) مدير اين انتشارات(اش بپردازد اما شهال الهيجي في و بررسي آثار تازه منتشر شدهها و مخاطبان؛ به معر كتاب
 .نظر كرده است به دليل شرايط موجود از برگزاري اين جلسات صرف

 جمع آوري كتاب

 مينوسو بيست برگزاري از روز نخستين در: شدند آوري جمع كتاب نمايشگاه از صانعي و منتظري اهللا آيت هاي كتاب •
 هاي غرفه ساير و ايشان به منتسب هاي غرفه سطح از منتظري و صانعي اهللا آيت آثار تمام تهران، كتاب نمايشگاه
 . شد آوري جمع نمايشگاه

 و گلشيري هوشنگ هاي كتاب عرضه: كتاب نمايشگاه از فرخزاد فروغ و گلشيري هوشگ هاي كتاب آوري جمع •
 .است شده ممنوع كتاب هنمايشگا در فرخزاد، فروغ اشعار مجموعه

 كتاب نمايشگاه در قطره نشر غرفه مدير(ساداتيان: كتاب نمايشگاه در آبادي دولت محمود آثار ي ارائه از جلوگيري •
 .نداريم را آبادي دولت محمود هاي كتاب ارائه اجازه: كرد اعالم) تهران

 پلمپ

غرفه ي جمعيت دفاع از كودكان كار و : شد عطيلت كتاب نمايشگاه در خيابان و كار كودكان از دفاع جمعيت غرفه •
 .خيابان در بيست و سومين نمايشگاه بين المللي تهران، ه دستور مدير ستاد هماهنگي تعطيل شد

مسئوالن وزارت ارشاد و نمايشگاه كتاب اجازه حضور انتشارات : غرفه آيت اهللا بهشتي از نمايشگاه كتاب حذف شد •
  ..هللا بهشتي را در نمايشگاه لغو كردندا بنياد حفظ و نشر آثار آيت

المللي كتاب تهران  غرفه مشاهير و مفاخر ايران در نمايشگاه بين: تهران كتاب نمايشگاه در ايران مشاهير غرفه پلمپ •
 .از سوي مسووالن برگزار كننده اين نمايشگاه پلمپ شد

 هفته يك حدود از پس گذشته روز«: كرد اعالم هاشم آل شريفي سيدحميد:  است پلمپ همچنان چليپا نگارخانه •
 نگارخانه و اند برداشته آنها در موجود وسايل و شده شكسته هنرمندان، اتاق هنري حوزه هاي كارگاه از برخي پلمپ

 ».است پلمپ همچنان "چليپا"

 محاكمه

لبياني، رضا گرداني، جلسه رسيدگي به اتهامات سعيد چ: دادگاه چهار فعال فرهنگي آذربايجاني در تبريز برگزارشد •
بهرام بهيمي و جمال تسوجيان مسئوالن گروه فرهنگي كودكان وارليق و از فعاالن فرهنگي آذربايجاني در تبريز روز 

 .در شعبه سوم دادگاه انقالب تبريز برگزار شد 89فروردين  31سه شنبه 
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 تجمع

 و فرهنگي ميراث سازمان كارمندان:  زدند اعتراض به دست مجددا مهرآباد فرودگاه در فرهنگي ميراث كارمندان •
 .زدند اعتراض به دست انتقال هنگام مهرآباد فرودگاه در گردشگري،

 مطالبات پيگيري و بررسي براي سينما خانه در ايران سينماگران گردهمايي: شد لغو ايراني گران سينما گردهمايي •
 .شد لغو صنفي و قانوني

 اخراج

دكتر محمد حسن يوسف پورسيفي، به دليل فعاليت هاي حقوق : بشر در صدا و سيما ممانعت از كار يك فعال حقوق •
 .بشري، از كار در صدا و سيما منع شده است

 ميترا حضور با آناهيتا فيلم بود قرار پيش روز چند از كه حالي در: شد "هفت" در حجار ميترا حضور مانع تلويزيون •
 تلويزيون سوي از قبل روز يك بگيرد، قرار وبررسي نقد مورد هفت برنامه در نژاد حميد اهللا عزيز و فيلم بازيگر حجار
 .ندارد را هفت برنامه در حضور حق ميتراحجار كه شود مي اعالم

 شش بر مبني »اف رسول محمد« محكوميت حكم: تعزيري حبس سال شش به فيلمساز، اف، رسول محمد محكوميت •
 .است شده صادر نظام عليه تبليغ و تباني و اجتماع اتهام به تعزيري حبس سال

 26 ي شعبه سوي ار ايراني، ي برجسته ساز فيلم پناهي، جعفر: شد محكوم تعزيري حبس سال شش به پناهي جعفر •
 هر كارگرداني و ساختن از محروميت سال 20 و تعزيري حبس سال شش" به پيرعباسي قضاوت به انقالب دادگاه

 محكوم "كشور از خروج و خارجي و داخلي مطبوعات و ها رسانه با مصاحبه نوع هر و فيلمنامه نوشتن و فيلم نوع
 .شد

 صداي با زيرزميني موسيقي تهيه پرونده با ارتباط در نفر پنج: مشهد در زيرزميني موسيقي گروه اعضاي بازداشت •
 .شدند دستگير مشهد در زن خواننده يك

 دوبله  استوديوي يك پلمپ و شناسايي از موثق اخبار :تهران در آن كاركنان بازداشت و استوديوي يك پلمپ •
 هاي شبكه در پخش منظور به استوديو اين در شده دوبله آثار. دارد حكايت تهران در خارجي هاي فيلم و ها سريال
 .است داشته فعاليت 1فارسي و پرشيا وي تي جمله از اي ماهواره

قلعه ريشهر به دليل عدم رسيدگي از سوي : است تخريب لحا در ساسانيان دوران از مانده جا به تاريخي قلعه •
 .سازمان ميراث فرهنگي، در حال نابودي و تخريب است

هاي زيرزميني،  نفر از سازندگان ويدئو كليپ 15: تهران در زيرزميني هاي كليپ ويدئو سازندگان از تن 15 بازداشت •
 .اي در جنوب تهران بازداشت شدنددر خانه  "سربازان گمنام امام زمان"توسط گروهي موسوم به 

 .تنها سينماي استان خراسان شمالي، به دستور مسئوالن تعطيل شد: شمالي خراسان استان سينماي تنها تعطيلي •

 تا مهرجويي، داريوش ي ساخته سنتوري، سينمايي فيلم: شد قطعي عمومي اكران براي سنتوري مجوز اخذ عدم •
 .ماند مي باز عمومي اكران از هميشه براي اساس همين بر و شود مي خانگي نمايش وارد ديگر چندي

 حجار ميترا آفريني نقش به نسبت سيما، و صدا بر نظارت شوراي:  گرفت اخطار "ميتراحجار" حضور بخاطر ضرغامي •
 .داد هشدار توليد دست در تلويزيوني سريال يك در
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 در "مه در مرغ تخم دو" عنوان با شكيبا شهرام طنز مجموعه كتاب انتشار: نويس طنز يك كتاب انتشار از جلوگيري •
 .شد متوقف نامعلوم داليل به هنري حوزه

 به "خاطره ختم خنكاي" نمايش دوم اجراي: آن اجراي از جلوگيري تئاتر يك به ها شخصي لباس ي حمله •
 لباس نيروهاي خوردبر و برق ناگهاني قطع با مقاومت تئاتر ملي جشنواره سيزدهمين در دهقان، نيما كارگرداني

 .شد متوقف شخصي
 عروسي، ساماندهي طرح استمرار به اشاره با ياسوج دادستان: ياسوج هاي عروسي در اركستر از استفاده ممنوعيت •

 اخالل و صوتي آلودگي ايجاد شرعي، موازين با مغايرت جمله از سوء آثاري اركستر گروه كه اين به توجه با: كرد اظهار
 دارد، وجود آن از استفاده سبب به نوجوانان و جوانان انحراف بيم و داشته همراه به عمومي ايشآس سلب و نظم در

 .است ممنوع مطلقا ها جشن و عروسي مراسم در گروه اين از استفاده
 كن جشنواره در حضور با تازگي به كه تلويزيون و سينما بازيگر آريا معتمد فاطمه: شد التصوير ممنوع آريا معتمد •

 .شد التصوير ممنوع بود، كرده حجاب كشف

 تاريخي بافت محدوده تاريخي آثار از كه سپهداري به معروف انبار: شد نابود اراك سپهداري ساله دويست انبار آب •
 با شد عنوان شهردار سياسي معذورات كه آنچه دليل به اراك شهرداري توسط بود قدمت سال 200 با اراك شهر

 .شد تخريب كامل صورت به مركزي اناست مسئوالن شفاهي دستور
 در منتقد، فيلمساز فرهادي اصغر سخنان: شد لغو فرهادي فيلم ساخت پروانه سينما، خانه جشن در انتقاد از پس •

 مدير تا شد موجب گرديد، مواجه شديد انتقاد با كيهان روزنامه سوي از كه ايران سينماي خانه جشن چهاردهمين
 او جديد فيلم ساخت پروانه لغو دستور مستقيم بصورت اسالمي، ارشاد وزارت در سينما يارزشياب و نظارت اداره كل

 .است شده فيلمبرداري نيز آن از صد در بيست تاكنون حاليكه در كند؛ صادر را) سيمين و نادر جدائي(
 دوبار از پس زاده هوشمند پيمان داستان كتاب چهارمين ،"شاخ" انتشار مجوز: گرفت پس را "شاخ" مجوز ارشاد •

 عكس نمايشگاه دو نيز اين از پيش. شد گرفته آن انتشار جلوي و پس اثر اين ناشر از كتاب، بازار در توزيع و انتشار
 .بود شده ارشاد وزارت سانسور گرفتار هنرمند اين

 احضار

 هدا" نام با تئاتري اجراي هب ها واكنش دنبال به: دادسرا به "گابلر هدا" نمايشنامه اندركاران دست و كارگردان احضار •
 از چهارشنبه روز تهران، دادستان آبادي، دولت جعفري عباس تهران، شهر تئاتر مجموعه چهارسو سالن در "گابلر

  است داده خبر دادسرا به "توضيح اخذ" براي نمايش اين اندركار دست عوامل ساير و كارگردان احضار

 چاپ مجوز صدور عدم سانسور،

 دي 26 امروز زنان مطالعات و روشنگران انتشارات مدير: رسد مي صفحه صد به بيضايي بهرام "نامه جتارا" مميزي •
  .است شده مواجه اصالحي صفحه 100 با كتاب، مميزي اداره در بيضايي بهرام هاي كتاب از يكي كه گفت ماه

 مهرداد" جديد هاي كتاب از ديگر عنوان دو: ارشاد و فرهنگ وزارت سوي از نصرتي مهرداد كتاب دو چاپ ممنوعيت •
  .شد اعالم چاپ قابل غير دهم دولت اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت بررسان توسط "مهرشاعر " به متخلص "نصرتي
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 تواناي شاعر سپانلو علي محمد هاي گفتگو مجموعه شفاهي، تاريخ: نگرفت مجوز ايران مدرن ادبيات شفاهي تاريخ •
  .تنگرف چاپ مجوز اسالمي ارشاد فرهنگ وزارت سوي از است كرده نتشرم كتاب شصت از بيش كه ايراني

 روز برزيلي سرشناس نويسنده "كوئليو پائولو: داد خبر ايران در هايش كتاب انتشار ممنوعيت از "كوئليو پائولو" •
  .داد خبر ايران در هايش كتاب فروش و انتشار ممنوعيت از دوشنبه

با وجود مرور يك سال از ارائه درخواست : شجريان رضا محمد آلبوم براي مجوز دورص از ايران ارشاد وزارت ممانعت •
از سوي محمد رضا شجريان استاد آواز ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اين  "مرغ خوش خوان"مجوز براي آلبوم 

 .كشور، اما اين وزارتخانه تا كنون از صدور مجوز براي انتشار اين آلبوم امتناع كرده است

 فعاليت از ممانعت

 اجرا، مجوز تمديد براي نمايشي هنرهاي كل اداره مخالفت علت به: شد متوقف هم 1361متولد نمايش اجراي •
  دهد خاتمه خود كار به دي 28 دوشنبه امروز بايد مخاطبان، فراوان تقاضاهاي وجود با 1361 متولد نمايش

 

 اعدام
 به ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه آثار و نشر ر،آما واحد سوي از 1389 سال در نفر 365 اعدام
 در خشونت بازتوليد بارز مصداق كه مالءعام در ايشان از تن 13 حكم اجراي كه است رسيده ثبت

 . است شده انجام است، جامعه
 شده عنوان قتل يا و مخدر مواد به مربوط جرايم قضايي مراجع سوي از افراد اين از برخي اتهام
 از بسياري البته و است نگرفته قرار تاييد مورد مستقلي مرجع هيچ سوي از اتهامات ينا كه است

 مهدي وكيلي، فرهاد هولي، الم شيرين حيدريان، علي كمانگر، فرزاد خضري، حسين منجمله ايشان
 ريگي، عبدالمالك و عبدالحميد آقايي، حاج محمدعلي كاظمي، جعفر صارمي، علي اسالميان،

 محاربه اتهام به براهوئي جهانبخش و دوست عاصف احمد ظهور ناروئي، شهرام ي،براهوئ محمود
 و نشده داده تحويل ايشان هاي خانواده به افراد اين از نفر 17 دستكم پيكر چنين هم. شدند اعدام

 . اند شده دفن مخفيانه يا
 . است كرده صادر ماعدا حكم نفر 303 دستكم براي انقالب و كيفري هاي دادگاه نيز ديگر سويي از

 79 دستكم اجراي با ماه دي گرفتن قرار صدر در گذشته سال هاي اعدام مورد در توجه قابل نكته
 اصفهان و دارد جاي اول رده در تن 49 اعدام با خوزستان كه است ذكر قابل. است بوده اعدام مورد

 قرار بعدي هاي رده در اعدام 27 اب كرمان و 33 با غربي آذربايجان ،39 با البرز ،41 با تهران ،48 با
 . دارند

 : بخوانيد را 1389 سال در اعدام تفصيلي گزارش زير در
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 صدور و تائيد حكم

 بر جوان زن يك و مرد يك اخير روزهاي طي: تهران استان كيفري دادگاه 113 شعبه سوي از قصاص حكم دو صدور •
 .اند شده محكوم اعدام به تهران استان يكيفر دادگاه 113 شعبه سوي از جداگانه اتهاماتي اساس

 براي كه پور ملك سعيد همسر: است شده گرفته نظر در اعدام حكم شوهرش براي گويد مي پور ملك سعيد همسر •
 مي است بوده زندان در - "مستهجن هاي سايت مديريت" جمله از - اينترنتي جرايم با ارتباط در سال دو از بيش
 .شود صادر اعدام حكم او براي است نگران گويد

 اعدام به را جوان چهار رامسر شهرستان در مستقر استان كيفري دادگاه: رامسري جوان چهار براي اعدام حكم صدور •
 .كرد محكوم

 نامهاي به ايراني شهروند دو براي قضايي دستگاه: شد تائيد كشور عالي ديوان در قتل جرم به مرد دو اعدام حكم •
 .است كرده صادر قصاص حكم "رامين" و "سعيد"

 متعدد جرايم دليل به »روشنفكر« نام به تبهكاري باند يك اعضاي: محاربه اتهام به مرد سه براي اعدام حكم صدور •
 .شدند محكوم اعدام به و شناخته "محارب"

 به را مرد يك تهران استان كيفري دادگاه سيزده و يكصد شعبه: قتل جرم به سرايدار يك براي قصاص حكم صدور •
 .كرد محكوم اعدام به قتل جرم

 گفته به كه "علي" نام به جواني مرد قصاص حكم: كشور عالي ديوان توسط تهراني شهروند يك قصاص حكم تاييد •
 . شد تأييد كشور عالي ديوان 27 شعبه در بود، شده قتل مرتكب دوستش از دفاع براي خودش

 .شد محكوم اعدام به خود خردسال فرزند و همسر قتل اتهام به مرد يك: شهروند يك براي اعدام حكم صدور •

 حكم قتل اتهام به "ناهيد" و "سحر" نام به شهروند دو براي قضايي دستگاه: شهروند دو براي قصاص حكم صدور •
 .كرد صادر اعدام

 قتل اتهام به مرتضي نام به ورشكسته دامدار يك: شدند محكوم اعدام به قتل اتهام به قضايي دستگاه سوي از مرد دو •
 .شد محكوم نفس قصاص بار سه به همدان استان كيفري دادگاه سوي از راننده سه

 وزارت كنسولي بخش معاون امين امان محمد: است شده صادر قضايي دستگاه توسط افغان تبعه 127 اعدام حكم •
 .كند مي داريخود افغاني اعداميان اجساد تحويل از ايران كرد اعالم شنبه سه امروز افغانستان خارجه

 71  شعبه قضايي هيات: حبس و شالق مالءعام، در قصاص به قاتل محكوميت آباد؛ سعادت قتل  پرونده راي اعالم •
 .كرد صادر را پرونده اين راي آباد، سعادت حادثه متهمان محاكمه برگزاري: از پس تهران استان كيفري دادگاه

 رسانده قتل به را انتظامي نيروي سرباز يك قبل، سال 2 كه جواني قصاص حكم: جوان يك براي قصاص حكم تاييد •
 .شد تأييد كشور عالي ديوان در بود،

 انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از پور ملك سعيد اعدام حكم: شد ابالغ كتبي صورت به پور ملك سعيد اعدام حكم •
 .شد ابالغ مقيسه قضاوت به تهران

 به مردي اعدام حكم كشور عالي ديوان 14 شعبه: شد تائيد كشور عالي نديوا در تجاوز اتهام به مرد يك اعدام حكم •
 .كرد تائيد تجاوز اتهام به را بود شده بازداشت همراهنش از تن 12 همراه به كه جالل نام

 دو به بود، رسانده قتل به را اش ساله هشت نوه و زن يك سرقت انگيزه با مردي:اعدام بار سه به مرد يك محكوميت •
 . شد محكوم اعدام بار يك و اصقص بار
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 .شد صادر اعدام حكم مخدر مواد قاچاق اتهام به تانكر راننده يك براي: مرد يك براي اعدام حكم صدور •
 كه خود موكل براي قصاص حكم صدور از دادگستري وكيل يك: بدوي دادگاه در نوجوان يك براي اعدام حكم صدور •

 .داد خبر فارس استان كيفري دادگاه سوي از ه،داشت سن سال 15 از كمتر قتل وقوع هنگام

حكم سنگسار دو متهم يك پرونده به اتهام زناي : مرد و زن يك براي عرض هم شعبه در سنگسار حكم مجدد صدور •
 .محصنه پس از اعالم نقص از سوي ديوان عالي كشور در شعبه هم عرض مجددا به سنگسار محكوم شد

دادگاه متهمان كهريزك در آستانه صدور حكم قرار دارد و حكم : كهريزك حكم قصاص براي سه نفر از متهمان •
 .قصاص سه نفر از متهمان اين پرونده قطعي شده است

متهم به قتل هاي سريالي زنان در كرج  "اميد برك"بار قصاص  10حكم : تاييد حكم ده بار قصاص براي اميد برك •
 .تأييد شد

عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران، از تاييد و قطعيت : داد خبر اعدام حكم سه قطعيت از تهران دادستان •
 .حكم اعدام محمدعلي صارمي، جعفر كاظمي و محمدعلي حاج آقايي خبر داده است

حكم اعدام محمدعلي حاج آقايي و جعفر كاظمي، دو تن : تاييد حكم اعدام دو تن از متهمان وقايع پس از انتخابات •
 .دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شد 36از انتخابات از سوي شعبه از متهمان وقايع پس 

 دانشپور احمد اعدام حكم گفت تهران دادستان): عاشورا(ماه دي 6 حوادث متهمان از تن سه اعدام حكم شدن قطعي •
 ايشان ليو شده قطعي) عاشورا(ماه دي 6 حوادث شدگان بازداشت از قنبري عبدالرضا و مقدم دانشپور محسن مقدم،

 .اند كرده عفو تقاضاي
طي روزهاي اخير، دستكم پنج شهروند توسط : تهران استان كيفري هاي دادگاه سوي از قصاص حكم پنج صدور •

 .اند هاي كيفري استان تهران به اعدام محكوم شده شعب مختلف دادگاه

ري استان تهران به رياست قاضي دادگاه كيف 71شهروند بر اساس حكم شعبه  4: اعدام بار 14 به نفر 4 محكوميت •
 .سال حبس محكوم شدند 82بار اعدام و قصاص و  14نوراهللا عزيزمحمديبه 

اي  تن از اعضاي خانواده 4دو كارگر ساختماني، به اتهام قتل : شدند محكوم عام درمالء اعدام به ساختماني كارگر دو •
بار قصاص و اعدام در مالء عام، زندان و شالق  5ه دادند، ب متمول كه در خانه شان تعميرات ساختماني انجام مي

 .محكوم شدند

رئيس كل دادگستري استان سيستان و : چابهار تروريستي حمله متهم چهار براي اعدام كيفرخواست صدور •
: بلوچستان از صدور كيفرخواست اعدام براي چهار متهم حمله تروريستي روز تاسوعا در چابهار خبر داد و گفت

 .قبل از عمليات انتحاري دستگير شد) جنداهللا(يكي از اعضاي گروهك تروريستي ريگي چندي پيش 

سه نفر در تهران به اتهام آزار و اذيت يك دختر جوان به اعدام محكوم : سه نفر در تهران به اعدام محكوم شدند •
 .شدند

ننده يك خودروي نيسان را حكم قصاص مرد جواني كه گفته مي شود را: تائيد حكم قصاص يك شهروند اروميه اي •
 .اش به قتل رسانده بود، از سوي ديوان عالي كشور تأييد شد با انگيزه سرقت خودرو 

 دادگاه 113 شعبه سوي از شهروند يك تيرماه، اول مورخ شنبه سه روز: كرجي شهروند يك براي قصاص حكم صدور •
 .شد محكوم اعدام به محمدي، قاضي رياست به تهران كيفري
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 پرونده متهمان از نفر 12 عليه كيفرخواست صدور دنبال به: كهريزك بازداشتگاه متهمان براي قصاص كمح صدور •
 يك نظامي دادگاه به پرونده گرديد، اعالم قبلي اطالعيه در كه تهران نظامي دادسراي توسط كهريزك بازداشتگاه

 شكات، حضور با دادگاه متعدد جلسات در يقانون مقررات رعايت با متهمان اتهامات به رسيدگي و شد ارجاع تهران
 .پذيرفت صورت آنان وكالي و متهمين

 شكايت با كه تبريزي جوان متهم چهار حكم: شدند تبرئه ديگر تن سه و شد محكوم اعدام به تبريزي جوان يك •
 .شد صادر بار سومين براي بود گرديده مطرح ف.  حجت واهي

 دادگاه 71 شعبه سوي از اسالمشهر ساكن شهروند يك: المشهراس ساكن شهروند يك براي قصاص حكم صدور •
 .شد محكوم اعدام به عزيزمحمدي نوراهللا قاضي رياست به تهران استان كيفري

 استان دادگستري اجتماعي حفاظت و پيشگيري مردمي ستاد رييس: كردستان در اعدام حكم بيست صدور •
 هشت حكم كه شده صادر استان در "مخدر مواد قاچاق" تهاما به تن 20  براي اعدام حكم تاكنون: گفت كردستان

 .است شده اجرا ها آن از نفر
 نشستي در زاهدان انقالب و عمومي دادستان مرزيه محمد: اند گرفته قرار اعدام ي آستانه در زاهداني شهروند هشت •

 و اعدام به محكوم نفر 2 ند،شو مي ناميده زاهدان در "فاطميه دهه اغتشاشگر عوامل" آنچه براي: گفت مطبوعاتي
 ولي كنند جلوگيري حادثه اين بروز از توانستند مي كه مقصرين ساير براي و شده اعدام درخواست ديگر نفر 6 براي

 ".است شدن تكميل حال در هايي پرونده كردن كوتاهي
 دادگاه 113 شعبه دادگاه حكم با تهراني شهروند 3:  قتل اتهام به حبس سال سه و بيست و قصاص حكم صدور •

 .شدند محكوم حبس سال 23 تحمل و قصاص به جنايي يار همت محمدسلطان قاضي رياست به تهران استان كيفري
 كشور عالي ديوان در قتل، اتهام به تهراني شهروند يك قصاص حكم: تهراني شهروند يك براي قصاص حكم صدور •

 .شد تأييد
 كرده صادر اعدام حكم قم ساكن شهروندان از تن سه براي قضايي گاهدست: قم در شهروند دو براي اعدام حكم صدور •

 .است
 در "امير" نام به تهراني شهروند يك قصاص حكم: كشور عالي ديوان سوي از تهراني شهروند يك قصاص حكم تاييد •

  .شد تأييد كشور عالي ديوان 11 شعبه
 به و تائيد عالي ديوان سوي از كرد سياسي فعال دو انتيربار حكم: كشور عالي ديوان سوي از تيرباران حكم دو تائيد •

 .شد ابالغ ايشان وكالي
 صادر بودند داده قرار آزار مورد را وي جواني، زن خانه به ورود با كه مردي 3 اعدام حكم: شد صادر نفر 3 اعدام حكم •

 .شد
 محكوم اعدام به را ورامين ساكن شهروند يك تهران استان كيفري دادگاه: ورامين ساكن شهروند دو براي اعدام حكم •

 .گرفت قرار تاييد مورد كشور عالي ديوان در نيز ورامين از ديگري جوان مرد اعدام حكم و است نموده

 ي محله در قتلي ارتكاب اتهام به ساله نوزده جوان پسر يك قصاص حكم: شد تاييد ساله نوزده جوان يك اعدام حكم •
 .شد تأييد كشور عالي ديوان در تهران، نارمك

 نام به ساختماني كارگر يك قصاص حكم كشور، عالي ديوان 6 شعبه: ساختماني كارگر يك قصاص حكم تاييد •
 .كرد تاييد را "احمد"
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 كه اعدام به محكوم نوجوان دروديان جليل: يافت رهايي قصاص از كه نوجواني دروديان جليل براي زندان سال ده •
 ده به يافت رهايي قصاص از فرد اوليايي مسعود وكالت با كردستان استان ريكيف دادگاه چهارم درشعبه پيش چندي

 .شد محكوم تعزيري حكم سال
 "ياسر" نام به تهراني ي ساله 26 جوان شهروند يك قصاص حكم: كشور عالي ديوان در ديگر اعدامي حكم تاييد •

 .شد تأييد كشور عالي ديوان 11 شعبه توسط

 كرد زنداني پور گلپري اهللا حبيب اعدام حكم: كشور عالي ديوان توسط پور گلپري اهللا حبيب اعدام حكم تاييد •
 .شد تأييد كشور عالي ديوان توسط اعدام، به محكوم

 كيفري دادگاه 71 شعبه توسط "عبدالحسين" نام به تهراني شهروند يك: قصاص به تهراني شهروند يك محكوميت •
 .شد محكوم اعدام به مدي،عزيزمح نوراهللا قاضي رياست به تهران استان

 قتل و تجاوز جرم به را "شاهين" و "امين" نام با مرد دو تهران استان كيفري دادگاه: مرد دو براي اعدام حكم صدور •
 .كرد محكوم اعدام به

 استان كيفري دادگاه 71 شعبه شهريورماه، دوم مورخ گذشته روز: ايراني يك و افغاني دو براي قصاص حكم صدور •
 .كرد صادر قصاص حكم ايراني يك و افغاني شهروند دو براي عزيزمحمدي نوراهللا قاضي رياست هب تهران

به جرم اقدام  يكي از نظاميان  جلسه رسيدگي به پرونده علي محمدي مقدم،: صدور حكم اعدام براي يك نظامي •
 .تشكيل شد، نامبرده از سوي دادگاه انقالب به اعدام محكوم شد عليه امنيت ملي 

 .ك شهروند تهراني به اتهام قتل به اعدام محكوم شدي: ك شهروند به اعدام محكوم شدي •
دادگاه انقالب در حكمي عبدالرضا قنبري، معلم دبيرستان يكي از مدارس : معلم پاكدشتي به اعدام محكوم شد •

 .به اعدام محكوم شد پاكدشت و استاد دانشگاه 

زن و يك مرد سالخورده را در شهرستان قزوين به  5  ه انگيزه سرقت،زن جواني كه ب: شش بار قصاص براي زن سارق •
بار قصاص در مألعام، حبس، شالق و رد  6قتل رسانده بود، از سوي قضات شعبه دوم دادگاه كيفري استان قزوين به 

 .مال محكوم شد
ه در يك درگيري جوان به اتهام اينك "حامد"مردجواني به نام :  به قصاص "حامد"محكوميت مرد جواني به نام  •

را به قتل رسانده، با حكم دادگاه كيفري به رياست قاضي نوراهللا عزيزمحمدي، به قصاص  "حسين"ديگري به نام 
 .محكوم شد

 كيفري دادگاه 71 شعبه توسط قتل اتهام به تهراني شهروند يك: تهراني شهروند يك براي قصاص دوبار حكم صدور •
 .شد محكوم قصاص بار دو به ي،عزيزمحمد قاضي رياست به تهران

 هشت اعدام حكم تائيد از كرمان انقالب دادگاه رئيس: كشور عالي ديوان در كرماني شهروند هشت اعدام حكم تاييد •
 .داد خبر كرماني شهروند

 در نفر 9 براي اعدام حكم صدور از كرمان اسالمي انقالب دادگاه رئيس: كرماني شهروند 9 براي اعدام حكم صدور •
 .داد خبر مانكر

 دادگاه 15 شعبه سوي از ساله 55 سياسي زنداني الري، جواد: شد محكوم اعدام به زنداني بازاريان از الري، جواد •
 .شد محكوم اعدام به "االرض في فساد و محاربه" اتهام به صلواتي قاضي رياست به تهران انقالب
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 يك صلواتي، قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه 15 شعبه: شد محكوم اعدام به تهراني دندانپزشك يك •
 .كرد محكوم اعدام به "االرض في افساد" اتهام به را دندانپزشك

 ي پرونده دو در "شهريار" و "مهران" هاي نام به تهراني شهروند دو: شدند محكوم اعدام به تهراني شهروند دو •
 .اند شده محكوم اعدام به محمدي، عزيز هللانورا قاضي رياست به تهران كيفري دادگاه 71 شعبه توسط جداگانه

 شود مي گفته كه "نادر" نام به تهراني شهروند يك قصاص حكم: شد تاييد تهراني شهروند يك قصاص حكم •
 .شد تأييد كشور عالي ديوان در بود، رسانده قتل به را همسرش

 كيفري دادگاه توسط دخترجوان يك قتل و تجاوز جرم به "جالل" نام به مردي: مرد يك براي اعدام حكم صدور •
 .شد محكوم اعدام به تهران استان

 سنندج زندان در محبوس زنداني مقدم، زاده عبداهللا لقمان: اعدام حكم اجراي انتظار در سنندج زندان در زنداني يك •
 .برد مي بسر اعدام حكم اجراي انتظار در شده اعدام به محكوم مخدر مواد حمل اتهام به كه

 2 اينكه از بعد بود، رسانده قتل به را خود زن پدر كه جواني مرد قصاص حكم:  شد صادر جوان يك براي اعدام حكم •
 .رسيد تأييد به سرانجام بود، شده نقض كشور عالي ديوان در بار

 قتل جرم به "مهدي" نام به كفاش مرد يك و "پويا" نام به جواني پسر: شدند محكوم قصاص به تهراني شهروند دو •
 .شدند محكوم قصاص به  تهران استان كيفري دادگاه در

 در توانايي عدم دليل به رشت در قتل به متهم زنداني يك: حبس سال 21 تحمل از پس اعدامي زنداني يك استمداد •
 .دارد قرار اعدام خطر در ديه پرداخت

 نام به جواني مرد ادماه،مرد چهارم و بيست مورخ گذشته روز صبح: قتل به متهم جوان يك براي قصاص حكم صدور •
 محكوم قصاص به همتيار محمدسلطان قاضي رياست به تهران استان كيفري دادگاه 113 شعبه حكم با "رامين"

 .شد
 اتهام به برازجاني توكلي عباس امير: انتظامي نيروي مامور با قتل و درگيري اتهام به اعدام به زنداني يك محكوميت •

 به محكوم تهران، دادگاه كيفري 71 شعبه در محاكمه از پس انتظامي، نيروي رينمامو از يكي با قتل و درگيري
 .شد اعدام

 در كه انقالب دادگاه 15 شهبه رئيس صلواتي قاضي: هلندي – ايراني شهروند يك براي اعدام حكم صدور احتمال •
 شهروند يك براي دارد صدق است كرده صادر را معترض شهروندان از بسياري اعدام احكام انتخابات از پس حوادث
 .كند صادر اعدام حكم تبار ايراني – هلندي

دادگاه  71صبح امروز شنبه مورخ سي ام مردادماه، شعبه : صدور حكم اعدام به دليل شركت در يك درگيري فيزيكي •
 .م كردرا به قصاص محكو "حميد"كيفري استان تهران به رياست قاضي نوراهللا عزيز محمدي شهروند جواني به نام 

 هفت و بيست جوان پور، گلپري اهللا حبيب اعدام حكم گذشته روزهاي در: شد تاييد پور گلپري اهللا حبيب اعدام حكم •
 .شد تاييد كشور عالي ديوان سوي از سنندجي ي ساله

 شهروند يك قصاص حكم كشور عالي ديوان 27 شعبه: كشور عالي ديوان در تهراني شهروند يك قصاص حكم تاييد •
 .كرد تأييد را نيتهرا

 به تهران استان كيفري دادگاه 113 شعبه سوي از ميالد نام به جواني مرد: قصاص به آژانس راننده يك محكوميت •
 .شد محكوم قصاص به همتيار، محمدسلطان قاضي رياست
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 تا كرد ييدتأ را آباد سعادت به موسوم پرونده قاتل قصاص حكم كشور عالي ديوان: شد تائيد آباد سعادت قاتل حكم •
 همه شدن فراهم صورت در و آينده هفته در حكم اجراي از تهران دادستان بگيرد قرار دار طناب قدمي يك در قاتل

  .داد خبر مقدمات

 در يكشنبه روز تهران دادستان: داد خبر اسرائيل براي جاسوسي اتهام به نفر يك اعدام حكم صدور از تهران دادستان •
  .است شده محكوم اعدام به انقالب، دادگاه در اسرائيل براي جاسوسي اتهام به نفر كي كه گفت خبري كنفرانسي

 دو تهران، انقالب دادگاه 15 شعبه رئيس صلواتي، ابوالقاسم قاضي: عام مالال در اعدام به كرد جوان دو محكوميت •
  .كرد محكوم اعدام به را"مرادي لقمان" و "مرادي زانيا" هاي نام به كرد جوان

 صادر اعدام حكم مرد 5 براي اسالمي جمهوري قضايي دستگاه: قضايي دستگاه سوي از مرد 5 اعدام حكم ورصد •
  است كرده

 زانيار نامهاي به سياسي زنداني دو به عام مال در اعدام حكم امروز صبح: كرد سياسي زنداني دو اعدام حكم ابالغ •
  .شد ابالغ مرادي لقمان و مرادي

 از يكي و هلندي -ايراني شهروند بهرامي زهرا: شد محكوم اعدام به هلندي -ايراني شهروند بهرامي زهرا •
  .شد محكوم اعدام به 88 سال ماه دي 6 اعتراضات دستگيرشدگان

 آموز دختردانش يك شتابزده دادگاه جلسه يك طول در: اعدام آستانه در ساله شانزده دختر سالبِهي، فاطمه •
 نيز كشور عالي ديوان تاييد به سپس و شده صادر وي اعدام حكم و شده شناخته تلق به متهم ساله 16 دبيرستاني

  .رسد مي

حكم دو شهروند طبسي كه به شالق در مالء عام محكوم شده : طبس در شهروند دو مالءعام در شالق حكم اجراي •
 .بودند با حضور دادستان عمومي و انقالب طبس در ميدان امام خميني اين شهر اجرا شد

به تازگي شعبهي دوم دادگاه انقالب اسالمي كرمان براي سه نفر حكم : كرمان در نفر سه براي اعدام حكم صدور •
 .اعدام صادر كرده است

به همراه  "شايان اميدي"ساله در گيالن به نام  16يك نوجوان : شد محكوم اعدام به گيالن در ساله 16 نوجوان يك •
 .اند محكوم شده، به اعدام "سجاد"اش  ساله 24دوست 

حكم اعدام سه نفر از زندانيان محبوس در زندان مركزي اروميه از : اروميه مركزي زندان در نفر 3 اعدام حكم ابالغ •
 .سوي مسئوالن به ايشان ابالغ شده است

ا شهد سه مرد ر قاضي سلماني، رئيس يكي از شعب دادگاه انقالب م: شدند محكوم اعدام به محاربه اتهام به تن سه •
 .محارب شناخته و به اعدام محكوم نمود

دادگاه كيفري استان تهران، به رياست قاضي نوراهللا  71شعبه : تهران كيفري دادگاه سوي از قصاص حكم دو صدور •
 .را به قصاص محكوم كرده است "سينا"و  "كامران"هاي  عزيزمحمدي، دو مرد به نام

متهم رديف اول پرونده قتل دكتر غالمرضا سرابي، : شد محكوم قصاص به سرابي دكتر قتل  پرونده اول رديف متهم •
اش مورد هدف گلوله قرار گرفته بود، به قصاص  در برابر مطب شخصي 89پزشك تهراني كه اواخر شهريور ماه 

 .محكوم شد
رج، با يكي از زندانيان عادي زندان رجايي شهر ك: كرج شهر رجايي زندان زندانيان از يكي براي اعدام حكم صدور •

 .حكم دادگاه انقالب كرج به اعدام محكوم شد
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 اجراي حكم

 .شد اعدام اهواز كارون زندان در تن يك ماه، آبان يكم شنبه روز: شد اعدام اهواز كارون زندان در تن يك •

 مخدر مواد توزيع و ورود جرم به اخير روز سه -دو در نفر 5 اعدام از تهران دادستان: شدند اعدام تهران در نفر پنج •
 .يافت خواهد ادامه سياست اين كه كرد اذعان و داد خبر

 اسالمي انقالب دادگاه سوي از صادره حكم اساس بر: شد اعدام زاهدان مركزي زندان در بلوچ سياسي زنداني يك •
 .شد اعدام زاهدان مركزي زندان در پنجشنبه روز 'االرض في افساد و محاربه' اتهام به سياسي فعال يك زاهدان

 .شود اعدام اصفهان زندان در عنف به تجاوز جرم به "م – حسين" نام به مرد يك: اصفهان در مرد يك اعدام •

 در زن يك همراه به مرد 5 ماه آبان 18 شنبه سه امروز سحرگاه: شدند اعدام گنبد زندان در تن شش امروز صبح •
 .دشدن اعدام مخدر مواد قاچاق اتهام به كاووس گنبد زندان محوطه

 و زن 15 ،87 تا 84 سال از است متهم كه آبادان اي زنجيره هاي قتل قاتل: شد اعدام آبادان اي زنجيره هاي قتل قاتل •
 . شد  مجازات است رسانده قتل به خرمشهر و آبادان شهرهاي در را پسربچه يك و دختر

 و زنان از سرقت و عنف به تجاوز به اماقد ديگر فرد دو همدستي با كه مردي: اصفهان مركزي زندان در نفر يك اعدام •
 .شد آويخته  دار به كرد، مي دختران و

 محكوم اعدام به مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام به كه ساله 24 زنداني يك: شد اعدام كاشان زندان در مرد يك •
 .شد آويخته دار به كاشان زندان در بود شده

 سابق پوش ملي ـ محمدخاني ناصر همسر سحرخيزان، الله قتل به متهم جاهد، شهال: شد اعــــدام جاهد شهال •
 رفع بر داليلي و بود شده قتل منكر وي اينكه عليرغم و فراوان هاي نشيب و فراز از بعد سرانجام ـ ايران فوتبال

 .شد آويخته دار به 89 آذرماه دهم چهارشنبه، روز سحرگاه داشت، وجود كماكان اتهامش

 مواد نگهداري و حمل اتهام به كه مرد زنداني چهار: شدند اعدام اصفهان در مخدر مواد اققاچ اتهام به تن چهار •
 .شدند اعدام اصفهان مركزي زندان در امروز بامداد بودند شده محكوم اعدام به و بازداشت مخدر

 دادگستري عمومي روابط گزارش به: شدند اعدام جنداهللا با همكاري اتهام به نفر 11 واكنشي، و سريع حركت يك در •
 ادامه در بلوچستان، و سيستان استان پرور شهيد و مقاوم مردم: است آمده اطالعيه اين در بلوچستان، و سيستان

 گروهك به وابستگان از نفر 11 ، استان در پايدار امنيت تأمين راستاي و امني نا و شرارت عوامل با امان بي مبارزه
 با درگيري و استان تروريستي حوادث در اخير هاي ماه در كه بيگانه به هخودفروخت عوامل و چنداهللا تروريستي

 آويخته مجازات دار به زاهدان زندان محوطه در اند داشته نقش بيگناه مردم رساندن شهادت به و انتظامي مأموران
 . شدند

 چوبين زندان در وزامر صبح قزوين زنان قتل اتهام به زن يك قصاص حكم: شد اجرا قزوين در زن يك قصاص حكم •
 .شد اجرا قزوين

طايفه براهوئي، در زندان  "نظراز"و  "فيض اهللا"دو زنداني بلوچ زاهداني به نام هاي  :م دو زنداني بلوچ در كرمانااعد •
 .كرمان اعدام شده اند
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دند و طي هفته ي گذشته سه نفر در مشهد و دزفول اعدام ش: اجراي سه حكم اعدام و يك حكم شالق در مالء عام •
 .حكم شالق در مالء عام يك نفر ديگر نيز از سوي دستگاه قضايي اجرا شد

يك نفر در هفته جاري در زندان اردبيل به جرم حمل و قاچاق مواد مخدر به دار : يك نفر در اردبيل اعدام شد •
 .آويخته شد

 اين هاي تلفن قطع با اوين زندان نمسوال: شدند اعدام اوين در سياسي زنداني چهار و كمانگر فرزاد ها، تلفن قطع با •
 فرزند حيدريان علي باقي، فرزند كمانگر فرزاد سياسي زندانيان اعدام حكم اجراي به اقدام گذشته روز دو از زندان
 .نمودند محمد فرزند اسالميان مهدي و خدر فرزند هولي علم شيرين سعيد، محمد فرزند وكيلي فرهاد احد،

 كه كرد اعالم اي اطالعيه صدور با تهران انقالب و عمومي دادسراي: شدند اعدام درمخ مواد قاچاق به متهم شش •
 شده آويخته دار به كرج حصار قزل زندان در ماه بهشت اردي 18 شنبه امروز سحرگاه در مخدر مواد قاچاقچي شش

 .اند
هللا در محوطه ي زندان مركزي دو تن به نام هاي مرتضي و عزيزا: اصفهان در مخدر مواد قاچاق جرم به تن دو اعدام •

 .اصفهان به دار آوبخته شدند
يك نفر به اتهام خريد و فروش مواد مخدر روز سه شنبه : شدند اعدام خوزستان استان در اخير روزهاي طي نفر دو •

 .اعدام شد "عام ءمال"اردي بهشت ماه در شهر اهواز و در  28
 به تن يك اعدام حكم قضايي دستگاه ماه، بهشت اردي 30 ورخم شنبه پنج روز صبح:  شد اعدام اصفهان نفردر يك •

 .آورد در اجرا به اصفهان زندان در بود، قتل به متهم كه را محمد نام
خراسان (ماه، يك شهروند در زندان بيرجند دي 30شنبه،  سحرگاه روز پنج: شد اعدام بيرجند زندان در شهروند يك •

 .به دار آويخته شد) جنوبي

  ، يك شهرروند89دقيقه صبح امروز، سوم بهمن ماه  30ساعت هفت و : شد اعدام ياسوج در شهروند كي امروز صبح •
 .ساله در زندان مركزي ياسوج، مركز كهگيلويه و بويراحمد، به دار آويخته شد 29

ه، جعفر كاظمي و محمدعلي حاج آقايي، بامداد امروز، دوشنب: شدند اعدام آقايي حاج محمدعلي و كاظمي جعفر •
 .چهارم بهمن ماه، بدون اطالع وكيل و خانواده به دار آويخته شدند

چهار نفر، سحرگاه امروز دوشنبه، در كرج و تهران اعدام : شدند اعدام تهران و كرج در جنسي جرايم متهم چهار •
 .شدند

و  "كامران خاكي"ي ها برادر به نام 2بامداد امروز سه شنبه، پنجم بهمن ماه، : شدند اعدام بجنورد در برادر دو •
 .در زندان بجنورد به دار آويخته شدند "مهران خاكي"

 .چهار زنداني، در زندان مركزي اروميه به دار آويخته شدند: شدند اعدام اروميه مركزي زندان در چهارتن •
چهار تن از بهمن ماه  7بامداد امروز پنج شنبه مورخ : شدند اعدام اروميه زندان در امروز بامداد ديگر نفر چهار •

 .زندانيان محبوس در زندان مركزي اروميه اعدام شدند

زنداني بامداد امروز پنج شنبه، هفتم بهمن ماه، در زندان قزل حصار  7: شدند اعدام كرج قزلحصار زندان در زنداني 7 •
 .كرج به دار آويخته شدند

ي عقيدتي به اتهام ارتداد در روز چهارشنبه يك زندان: شد اعدام اهواز كارون زندان در ارتداد اتهام به زنداني يك •
 .ششم بهمن ماه در زندان كارون اهواز اعدام شد
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 .هلندي، بامداد امروز شنبه نهم بهمن ماه، در تهران اعدام شد -زهرا بهرامي، شهروند ايراني: شد اعدام بهرامي زهرا •

اي طي روزهاي گذشته،  گفته ي محسني اژهبنا بر : داد خبر مختلف شهرهاي در تن چندين اعدام از اي اژه محسني •
 .چندين تن در تهران، كرج، ايالم و بيرجند به دار آويخته شدند

زنداني بصورت مخفيانه و دسته جمعي در زندان  10بهمن ماه  18روز گذشته : شدند اعدام مشهد زندان در نفر ده •
 .وكيل آباد مشهد به دار آويخته شدند

 .اعدام شدند) استان لرستان(دو نفر در مالء عام در خرم آباد: شدند اعدام آباد خرم در عام مالء در نفر دو •
دو زنداني بامداد روز دوشنبه، بيست و پنجم بهمن ماه در زندان ساري به دار آويخته : شدند اعدام ساري در تن دو •

 .شدند

م بهمن ماه، دوشهروند در سحرگاه امروز سه شنبه، بيست و شش: شدند اعدام سنندج مركزي زندان در نفر دو •
 .محوطه ي زندان مركزي سنندج به دار آويخته شدند

چهار تن به اتهام هاي مرتبط با مواد مخدر طي هفته جاري در زندان كرمان به : شدند آويخته دار به كرمان در تن 4 •
  .دار آويخته شدند

 يونس" و "ملنگ فرزند پوريان اله امان" يها نام به بلوچ شهروند دو: محاربه اتهام به زاهدان در تن دو اعدام •
 .شدند اعدام "االرض في افساد و محاربه" اتهام به تيرماه، سيزدهم يكشنبه سحرگاه "رئيس فرزند رحماني

 امروز گاه صبح: اعدام حكم اجراي منظور به انفرادي سلول به تن پنج انتقال/ اروميه مركزي زندان در تن دو اعدام •
 اعدام اروميه مركزي زندان ي محوطه در مخدر مواد قاچاق اتهام به زن يك و مرد يك رماه،تي چهاردهم دوشنبه

 .شدند
 دار به اصفهان مركزي زندان در نفر چهار تيرماه، چهادهم دوشنبه روز صبح: اصفهان زندان در نفر چهار اعدام •

 .شدند آويخته
 زندان ي محوطه در شهروند پنج تيرماه، 24 شنبه پنج گذشته روز گاه صبح: اروميه مركزي زندان در نفر پنج اعدام •

 .شدند اعدام اروميه مركزي
 فقره يك وقوع از وليعصر شهرك 153 كالنتري مأموران ،85 دي 20 عصر: شد محكوم اعدام به قتل جرم به تن يك •

 .شدند باخبر معلم ميدان در قتل به منجر درگيري
 صبح بود، شده بازداشت مخدر مواد قاچاق اتهام به كه نفر يك عداما حكم: اهوازي شهروند يك عام مال در اعدام •

 .شد اجرا اهواز در امروز
 شهرستان در نيز تن يك و كرمان مركزي زندان زندانيان از تن سه گذشته روز: شيروان و كرمان در تن چهار اعدام •

 .شدند اعدام شمالي خراسان استان شيروان،
 مواد فروش و خريد اتهام به كه ح.س اعدام حكم امروز صبح: شد اجرا اهواز ارونك زندان در زنداني يك اعدام حكم •

 .شد اجرا بود شده محكوم اعدام به انقالب دادگاه سوي از و بازداشت مخدر
 را تن يك اعدام حكم قضايي دستگاه ماه، بهشت اردي 30 مورخ شنبه پنج روز صبح: شد اعدام اصفهان نفردر يك •

 .آورد در اجرا هب اصفهان زندان در
 از عام مال در و اهواز در تن يك 31/2/89 مورخ جمعه ظهر: شد آويخته دار به اهواز شهر در عام مال در نفر يك •

 .شد آويخته دار به قضايي دستگاه سوي
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 .شد اعدام اهواز شهر در عام، مال در نفر يك 1389/3/2 مورخ يكشنبه ظهر: اهواز شهر در عام، مال در تن يك اعدام •
 دستگاه توسط زنداني پنج خردادماه، 3 مورخ دوشنبه روز سحرگاه: شدند آويخته دار به رشت زندان در زنداني، پنج •

 .شدند اعدام رشت زندان در قضايي
 به اصفهان زندان در افغاني شهروند يك ماه، خرداد 8 شنبه امروز بامداد: شد اعدام اصفهان در افغاتي شهروند يك •

 .شد آويخته دار
 هفته چهارشنبه روز گاه صبح يزد مركزي زندان زندانيان از تن چهار: شدند اعدام يزد مركزي زندان در نفر هارچ •

 .شدند اعدام گذشته
 .شدند آويخته دار به شمالي خراسان شيروان زندان در نفر دو: شدند اعدام) شمالي خراسان( شيروان زندان در نفر دو •
 آويخته دار به اصفهان در شهروند يك خردادماه، 13 شنبه پنج صبح: تجاوز هامات به اصفهان در شهروند يك اعدام •

 .شد
 سحرگاه مخدر مواد توزيع و پخش اتهام به ميانه زندان در مرد يك: شد اعدام شرقي آذربايجان در نفرامروز يك •

 .شد اعدام زندان اين محوطه در امروز
 در پيشتر كه كرج حصار قزل زندان زندانيان از تن 13 روزام سحرگاه: شدند اعدام حصار قزل در زنداني سيزده •

 .شدند آويخته دار به بودند، شده محكوم اعدام به انقالب و عمومي هاي دادگاه
 مواد نگهداري و حمل جرم به اصفهان مركزي زندان در زنداني يك امروز گاه سحر: شد اعدام اصفهان در نفر يك •

 .شد اعدام مخدر
 ديگر نفر پنج كرج، حصار قزل زندان در نفر 13 اعدام از پس روز يك تنها: شدند آويخته دار هب ديگر شهروند پنج •

 .شدند آويخته دار به خردادماه، 17 شنبه سه روز صبح
 سراب شهرستان در نفر يك ماه خرداد 19 چهارشنبه روز:شد آويخته دار به عام مالء در سراب شهرستان در نفر يك •

 .شد آويخته دار به عام مالء در) شرقي آذربايجان(
 در "مير جمشيد" نام به نفر يك ماه، خرداد 4 مورخ گذشته روز: شد اعدام زاهدان در "مير جمشيد" نام به تن يك •

 .شد آويخته دار به قضايي مقامات توسط زاهدان مركزي زندان
 برادر ريگي، عبدالحميد ، اهدانز اسالمي انقالب دادگاه سوي از صادره حكم موجب به: شد اعدام ريگي عبدالحميد •

 .شد آويخته دار به زاهدان در جنداهللا، گروه رهبر ريگي، عبدالمالك
خردادماه، در زندان زاهدان به  27روز پنج شنبه  "ح -اكبر "يك شهروند به نام : يك نفر درزندان زاهدان اعدام شد •

 .دار آويخته شد

-اعدام عبدالمالك ريگي، رهبر گروه جنداهللا كه سازماني سياسي دادستاني تهران از: عبدالمالك ريگي اعدام شد •
 .نظامي و مخالف دولت ايران است خبر داد

 .در زندان زاهدان به دار آويخته شد "جمشيد"يك شهروند به نام : اعدام يك شهروند ديگر در زاهدان •

 به اصفهان مركزي زندان در نفر سه ماه، مرداد 31 يكشبه ديروز صبح: شدند اعدام اصفهان در ديروز صبح نفر سه •
 .شدند آويخته دار

 .شد اجرا قضايي مقامات توسط شيروان شهر در زنداني يك اعدام حكم: شد اجرا شيروان در زنداني يك اعدام حكم •

صفحه پنج  

47شماره –سال اول  – 1389خرداد  30يك شنبه،   
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 از پس اي ساله 25 جوان شنبه پنج گذشته روز: شد آويخته دار به شالق ضربه 173 تحمل از پس زنداني يك •
 .شد اعدام ورامين خوران زندان محوطه در شالق ضربه 174 تحمل

حكم سنگسار دو متهم يك پرونده به اتهام : شد تاييد كشور عالي ديوان توسط مرد يك و زن يك سنگسار حكم •
 .زناي محصنه از سوي ديوان عالي كشور تاييد شد

زندان زاهدان به جرم قتل اعدام شهريور ماه يك مرد در  28روز يك شنبه : زاهدان در زنداني يك اعدام حكم اجراي •
 .شد

  .نفر از محكومين قاچاق مواد مخدر در زندان مركزي يزد به دار مجازات آويخته شدند3: شدند اعدام يزد در نفر 3 •

حكم اعدام دو زنداني به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر و يك : شد اجرا اهواز كارون زندان در مرد سه اعدام حكم •
 .ام قتل در زندان كارون اهواز اجرا شدتن نيز به اته

 .به دار آويخته شدند سه نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان تايباد: دسه نفر در تايباد به دار آويخته شدن •
 .اند سه تن از اتباع افغانستان در ايران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده: اعدام سه تبعه افغانستان در ايران •
و يك نفر به   به دستور يك قاضي در ماهشهر دست و پاي يك نفر قطع: اعدام و قطع عضو در ماهشهراجراي حكم  •

 .دار آويخته شد
بنا  دو نفر در شهرهاي بهبهان و شادگان استان خوزستان: دو نفر در مال عام در استان خوزستان به دار آويخته شدند •

  .ته شدنددر مالء عام به دار آويخ بر اتهامي سياسي امنيتي،
در  فروردين ماه 22سه تن به نام هاي مرتضي، قادر و غالمرضا صبح روز : تن در زندان اصفهان 3اجراي حكم اعدام  •

 .زندان مركزي اصفهان به دار آويخته شدند
به جرام قاچاق مواد  حكم اعدام پنج نفر در مشهدفروردين ماه،  19روز پنج شنبه : پنج نفر در مشهد اعدام شدند •

 .اجرا شد در،مخ
 با نام ساله 28فروردين ماه، يك مرد جوان  24پيش از ظهر سه شنبه : يك مرد جوان در ماهشهر به دار آويخته شد •

 .به جرم سرقت مسلحانه اعدام شد و در مالء عام در ماهشهر "عدنان البو"
وندان اين كشور را كه در ايران دولت افغانستان تعداد شهر :ايران شش افغان را اعدام كرده است: دولت افغانستان •

 .اعدام شدند، شش نفر اعالم كرد و به جرم قاچاق مواد مخدر اخيرا
در محاكم  متعاقب صدور احكام براي پنج نفر كه دادگستري استان كرمان اعالم كرد :اعدام پنج نفر در زندان كرمان •

 .نفر اعدام شدند 5كيفري و انقالب اسالمي كرمان اين 

روزنامه كيهان از اجراي حكم اعدام دو زنداني به اتهام تجاوز در شهر اصفهان خبر :  صفهان اعدام شدنددو نفر در ا •
 .داد

 بود، شد محكوم اعدام به عنف به تجاوز اتهام به كه قزوين در مرد يك امروز بامداد: شد اعدام قزوين در مرد يك •
 .شد اعدام

 اعدام به انقالب دادگاه سوي از مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام هب كه زنداني دو: شدند اعدام اصفهان در مرد دو •
 .شدند اعدام كشور عالي ديوان سوي از احكام تائيد از پس بودند شده محكوم

 گاه صبح كرج، شهر رجايي زندان در محبوس زنداني مهاجر رضا: شد اعدام حبس سال يازده از پس زنداني يك •
 .دش اعدام ماه مرداد يازدهم امروز
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 خوزستان در مخدر مواد قاچاق جرم به ماه، مرداد نهم شنبه صبحگاه شهروند سه: شدند اعدام خوزستان در نفر سه •
 .شدند آويخته دار به قضايي مقامات توسط

 مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام به اهواز زندان در نفر پنج امروز صبح: شدند اعدام اهواز در امروز صبح نفر پنج •
 دشدن اعدام

 مواد قاچاق اتهام به اهواز كارون زندان زندانيان از تن سه اعدام حكم: شدند اعدام اهواز كارون زندان در مرد سه •
 .شد اجرا اهواز شهرستان در ديروز  صبح مخدر

 .شدند اعدام عام مال در و لرستان استان "ازنا" شهرستان در شهروند سه: عام مال در و ازنا در تن سه اعدام •
 دار به اصفهان و كرمان استانهاي در نفر دو  رسيده گزارشهاي به بنا: اصفهان و كرمان استانهاي در نفر دو اعدام •

 .شدند آويخته
 را پسري اعدام خبر شيراز در قضايي مراجع اينكه بدون ماه تير نوزدهم روز: شد اعدام مخفيانه بزهكار نوجوان يك •

 را بود محمد نامش كه را وي پنهان صورت به نمايند اعالم پيش زا را بود شده جرم مرتكب سالگي 15 سن در كه
 تاييد نيز نگهبان شوراي و رسيده اسالمي شوراي مجلس تصويب به كه كودك حقوق كنوانسيون 37 ماده برخالف

 .آويختند دار به است، كرده
 و حمل اتهام به كه اروميه مركزي زندان در محبوس مرد زنداني دو: شدند اعدام اروميه مركزي زندان در مرد دو •

 .شدند اعدام زندان اين در گذشته روز سه طي در بودند شده بازداشت مخدر مواد نگهداري
 در رسمي اعالم بدون جنوبي خراسان در مرد سه و شمالي خراسان در زن يك: خراسان در مرد سه و زن يك اعدام •

 .شدند داماع ماه مهر و شهريور طي در  داخلي هاي رسانه و مطبوعات
 دار به كرمان زندان در مهرماه، 14 چهارشنبه امروز صبح مرد، شهروند هشت: شدند اعدام كرمان زندان در تن هشت •

 .شدند آويخته
 آويز حلق راه از زنجان در شهروند چهار مهرماه، هجدهم يكشنبه امروز صبح: زنجان مركزي زندان در چهارتن اعدام •

 .شدند اعدام
 .شدند آويخته دار به اصفهان مركزي زندان در شهروند پنج: اصفهان مركزي زندان در تن پنج اعدام •
 شهر در زنداني سه اعدام حكم با مبارزه جهاني رو آستانه در و شنبه روز: شدند اعدام دهدشت در زنداني سه •

 .شدند اعدام دهدشت
 بيستم چهارشنبه فردا صبح اند كرده ررمق قضايي مسئوالن: شد خواهد اعدام شيراز در چهارشنبه بامداد زنداني يك •

 .كرد خواهند اعدام شيراز زندان در را تن يك مهرماه
 دار به اهواز كارون زندان در نفر سه ،1389 مهرماه 24 شنبه ديروز بامداد: شدند اعدام اهواز كارون زندان در نفر سه •

 منافي عمل ديگر فرد واتهام مخدر مواد قاچاق دهش اعدام افراد از نفر دو اتهام ها گزارش اين به بنا. شدند آويخته
 .است گرديده عنوان عفت

 و حمل اتهام به كه مرد زنداني يك شنبه پنج روز سحرگاه: شد اعدام اروميه مركزي زندان محوطه در زنداني يك •
  شد اعدام زندان اين محوطه در بود شده محكوم اعدام به مخدر مواد نگهداري

 و شد اعدام مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام به مرد يك: تهران در اعدام حكم صدور و ساري در اعدام حكم اجراي •
  شد محكوم اعدام به قتل اتهام به نيز تهران در مرد يك
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 مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام به ساوه زندان در زنداني دو اعدام حكم: شدند اعدام ساوه زندان در نفر دو •
 شد اجرا ماه يد 4 شنبه امروز سحرگاه

 آويز حلق راه از زاهدان مركزي زندان در تن چهار ماه، دي يازدهم شنبه امروز صبح: شدند اعدام زاهدان در تن چهار •
  شدند اعدام

 بازداشت عفت منافي عمل و مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام به كه زنداني چهار: شدند اعدام اهواز در نفر چهار •
  شدند اعدام اهواز كارون زندان رد گذشته روز بودند، شده

 بامداد امنيتي و سياسي زنداني دو سيادت اكبر علي و صارمي علي: شدند اعدام سيادت اكبر علي و صارمي علي •
  شدند اعدام اوين زندان در امروز

 زا اعدام حكم 10 كم دست گذشته روز دو طي در: گذشته روز دو طي در اعدام حكم 10 درخواست و صدور اجرا، •
  است شده درخواست يا و اجرا صادر، قضايي دستگاه سوي

 شدند اعدام قم در مخدر مواد قاچاقچيان از نفر 8: گفت قم انقالب و عمومي دادستان: شدند اعدام قم در نفر هشت •
  شوند مي اعدام نهايي، حكم صدور از پس افراد اين و است بررسي دست در نيز ديگر نفر 16 پرونده و

 كرمانشاه مركزي زندان محل در امروز صبح مخدر مواد قاچاق اتهام به نفر هفت: شدند اعدام كرمانشاه در نفر هفت •
   شدند اعدام

 زندان در امروز سحرگاه مخدر مواد نگهداري و حمل و قتل اتهام به ريگي بهمن: شد اعدام زاهدان در ريگي بهمن •
  شد اعدام زاهدان مركزي

 اعدام آباد سعادت كاج ميدان قتل پرونده در قصاص به محكوم 6:18 امروز بامداد: شد اماعد آباد سعادت پرونده قاتل •
  شد

 نيازي اردشير و درفشي عبداهللا هاي نام به تن دو اعدام از بروجرد دادگستري رئيس: شدند اعدام بروجرد در نفر دو •
  است داده خبر شهر اين زندان در 1389 ماه دي هفدهم امروز، صبحگاه در

 زندان در شنبه روز صبح در نفر چهار اعدام از اصفهان انقالب و عمومي دادستان: شدند اعدام اصفهان در نفر هارچ •
 است داده خبر اصفهان

 محوطه در ماه دي پانزدهم روز صبح مخدر، مواد قاچاق اتهام به نفر يك: شد اعدام شيروان درشهرستان نفر يك •
  شد اعدام( شمالي خراسان استان)شيروان شهرستان زندان

 بودند، شده محكوم اعدام به تهران اسالمي انقالب دادگاههاي سوي از كه تن هفت: شدند اعدام تهران در نفر هفت •
  شدند آويخته دار به  ماه دي دوم و بيست( چهارشنبه) امروز سحرگاه

 امروز، سحرگاه بهادر، فرزند "عليزاده فرزاد" نام به زنداني يك: شد اعدام اوين زندان در نفر يك امروز صبح •
  شد اعدام اوين زندان در ماه، دي دوم و بيست چهارشنبه

 اعدام آباد خرم در شهروند پنج ماه، دي سوم و بيست شنبه، پنج امروز بامداد: شدند اعدام آباد خرم در نفر پنج •
  شدند

  اند شده اعدام خوزستان در مخدر مواد قاچاقچي 16 گذشته روزهاي در: شدند اعدام اهواز در نفر 16 •

  شد اعدام اروميه مركزي زندان در امروز صبح خضري، حسين: شد اعدام خضري حسين •
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 قصاص حكم صدور از پرورش، و آموزش وزارت مجلس امور معاون: شيرواني شهروند يك براي اعدام حكم صدور •
  داد خبر ،است شيروان در آموزشي مجتمع يك مدير قاتل شود مي گفته كه شهروندي براي

  شد آويخته دار به كرمان استان توابع از زرند، شهرستان در شهروند يك: شد اعدام كرمان زرند در نفر يك •

 زندان محل در 1389 ماه دي 29)چهارشنبه( امروز سحرگاه نفر 10: شدند اعدام شهر رجايي زندان در نفر 10 •
  شدند آويخته دار به شهر رجايي

اعدام ) كراك(دو نفر در اصفهان به اتهام موارد مرتبط با مواد مخدر: شدند اعدام اصفهان مركزي زندان در نفر دو •
 .شدند

سه تن در مالء عام در  1389صبح روز يكشنبه، اول اسفند ماه  8ساعت : شدند اعدام مالءعام در سلماس در نفر سه •
 .به دار آويخته شدند) استان آذربايجان غربي(شهرستان سلماس

نفر از زندانيان عادي در محوطهي  9، 1389بامداد روز دوشنبه، نهم اسفندماه : اروميه مركزي زندان در رنف 9 اعدام •
 .زندان مركزي شهر اروميه به دستور مراجع قضايي جمهوري اسالمي به صورت جمعي به دار آويخته شدند

هاي انقالب بم و جيرفت  ه در دادگاهروز سه شنبه، دهم اسفندماه هفت نفر ك: شدند اعدام بم و جيرفت در نفر هفت •
 .به اعدام محكوم شده بودند، در اين دو شهر به دار آويخته شدند

نفر در زندان عادل آباد شيراز كه پيشتر با صدور  3: شدند آويخته دار به شيراز آباد عادل زندان در نفر سه •
 .اعدام محكوم شده بودند، به دار آويخته شدندهايي از سوي شعب دوم و چهارم و ششم دادگاه انقالب شيراز  دادنامه

صبح امروز، چهارشنبه يازدهم  "محمود اعاليي"ساله به نام  24يك جوان : شد اعدام شهر خميني در جوان يك •
 .اعدام شد) استان اصفهان(اسفندماه در محوطه زندان خميني شهر

مي و انقالب اردبيل از اعدام در مالءعام چهار نفر دادستان عمو: شد خواهند اعدام مالءعام در و اردبيل در تن چهار •
 .اي نزديك خبر داده است در اردبيل در آينده

اسفندماه  12در پي موج اعدام هاي بي رويه در اروميه، روز پنج شنبه : شدند اعدام اروميه مركزي زندان در نفر دو •
 .نيز، دو زنداني كرد در زندان مركزي اروميه اعدام شدند

 "قاچاقچيان مواد مخدر"تن از  13يك مقام مسئول در كرمانشاه از اعدام : شد خواهند اعدام كرمانشاه در رنف سيزده •
 .در آينده اي نزديك خبر داد

سه مرد افغان بامداد روز شنبه چهاردهم اسفندماه، در محوطهي زندان : شدند اعدام اوين زندان در افغاني مرد سه •
 .اوين به دار آويخته شدند

 و اجراي قطع عضو و شالق صدور

 دومين اجراي از جرم از پيشگيري و اجتماعي امور در مشهد دادستان معاون: مشهد در سرقت به متهمان دست قطع •
 . داد خبر مشهد دادستان دستور بنابر زورگيرها و سارقان يد قطع مرحله

 زنداني يك شالق حكم و اجرا يزد دانزن در زنداني يك دست قطع حكم: ايران در دست قطع و شالق مجازات هم باز •
 .شد اجرا عام مالء در و سوسنگرد در

 زندان در محبوس زندانيان از يكي: اروميه مركزي زندان در محبوس زندانيان از يكي براي يد قطع حكم صدور •
 .است شده مواجه دست قطع غيرانساني حكم با اروميه عمومي دادگاه 102 شعبه سوي از اروميه مركزي
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 برخورد راستاي در كرد اعالم يزد دادگستري: مالءعام در طبس شهرستان محكومين از نفر 4 شالق حكم راياج •
 4 شالق مجازات اي، حرفه سارقان همچنين و مخدر مواد كنندگان مصرف و فروش عوامل با قضايي دستگاه قاطعانه

 .گرديد اجرا شهرستان اين تكري روستاي و طبس شهرستان خميني امام ميدان محل در محكومين از نفر
 سياسي زنداني شالق ضربه 74 حكم ماه آبان 19 امروز صبح: شد اجرا تهراني جاويد بهروز شالق ضربه 74 حكم •

 .شد اجرا كرج گوهردشت زندان در تهراني جاويد بهروز

 در شنبه روز ظهر مجيد نام به زنداني يك دست قطع حكم: شد اجرا مشهد در ديگري سرقت به متهم يد قطع حكم •
 .شد گذاشته اجرا به مشهد زندان

 در كرمانشاه مركزي زندان در سرقت به متهم يك دست قطع كم: كرمانشاه در ديگر نفر يك دست قطع حكم اجراي •
 .شد اجراء خواند، "محالت دار سابقه اوباش و اراذل و اشرار" كرمانشاه دادستان كه اي حضورعده

 .شد اجرا شيراز مركزي زندان در  سارق دو دست قطع كمح: جوان دو عضو قطع حكم اجراي •

 دادستان: شود مي اجرا عام مالء در يد قطع حكم چند آينده روزهاي در:  كرمانشاه انقالب و عمومي دادستان •
 و كنندگان تهيه با مخدر، مواد بحث در مردم جدي دغدغه به توجه با قضائيه قوه: گفت كرمانشاه انقالب و عمومي
 .كند مي برخورد شدت به مخدر مواد گانفروشند

 3دادستان عمومي و انقالب قائمشهر از اجراي حكم شالق : عام مالء در قائمشهري شهروند سه شالق حكم اجراي •
 .شهروند، در ميدان طالقاني اين شهر خبر داد

 يك براي گيوكي يقاض رياست به  بعثت، قضايي مجتمع 1156 ي شعبه: تهراني جوان يك براي يد قطع حكم صدور •
 .كرد صادر يد قطع حكم ساله، 21 شهروند يك

 قطع به و دستگير سرقت جرم به كه جواني سارق حكم: شود مي اجرا مشهد در امروز "سارق" يك دست قطع حكم •
 .شود مي اجرا مشهد مركزي زندان در امروز است شده محكوم دست

 حكم اهواز،  مردم حضور با و گذشته هفته چهارشنبه روز: شد اجرا عام مالء در مخدر مواد فروشنده 2 شالق حكم •
 .درآمد اجرا به شهرستان اين در مخدر مواد فروش اتهام به مرد دو شالق

مهرماه در ميدان  25حكم شالق چهار نفر ديروز دوشنبه : عضو قطع صدور و اجرا عام مالء در شالق حكم اجراي •
 .مركزي گنبد كاووس اجرا شد

 صدور از مشهد انقالب و عمومي دادستان ذوقي، محمود قاضي: مشهدي شهروند دو براي دست قطع حكم صدور •
  است داده خبر شهروند دو براي دست قطع حكم

 شالق حكم اجراي از انديمشك، انقالب و عمومي دادستان: عام مالال در انديمشكي شهروند يك شالق حكم اجراي •
  .داد برخ انديمشك شهر مركزي ميدان در شهروند يك

حكم دو شهروند طبسي كه به شالق در مالء عام محكوم شده : طبس در شهروند دو مالءعام در شالق حكم اجراي •
 .بودند با حضور دادستان عمومي و انقالب طبس در ميدان امام خميني اين شهر اجرا شد

 .شد قطع مالير زندان رد دادگاه، حكم براساس عادي زندانيان از يكي دست: مالير در دست قطع حكم اجراي •
 اتهام به شهروند 5 دست قطع حكم اجراي از همدان دادستاني: همدان زندان در شهروند 5 دست قطع حكم اجراي •

 .داد خبر همدان مركزي زندان در سرقت
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 عدم تحويل جسد

از اعدام مخفيانه  پس: تحصن براي ها خانواده آمادگي/ بهشت اردي نوزده اعداميان اجساد تحويل از خودداري تداوم •
امنيتي هم چنان از تحويل پيكرهاي ايشان -زنداني سياسي در سحرگاه نوزده اردي بهشت، دستگاه قضايي 5ي 

 .خوداري مي كند
علي رغم تكذيب دادستان تهران، وزارت اطالعات از تحويل پيكر زهرا : اش خانواده به بهرامي زهرا پيكر تحويل عدم •

 .ندي سرباز مي زندهل -بهرامي شهروند ايراني
امنيتي دو زنداني سياسي به نام  -پس از اينكه دستگاه قضايي: شدگان اعدام اجساد تحويل در مسئوالن كارشكني •

جعفر كاظمي و محمدعلي حاج آقايي را در زندان اوين اعدام كرد، اكنون از تحويل اجساد ايشان ممانعت به عمل 
 .مي آورد

پيكر زهرا بهرامي زنداني سياسي كه چندي پيش توسط دستگاه : شد دفن نوادهخا حضور بدون بهرامي زهرا پيكر •
 .قضايي اعدام شد، در شهر سمنان بدون حضور خانواده دفن شد

 حبدريان، علي كمانگر، فرزاد اعدام از روز چهل گذشت رغم علي: بهشت اردي 19 شدگان اعدام خانواده بالتكليفي •
 اطالع به تاكنون جانباختگان پيكر دفن محل سياسي، زنداني 5 اسالميان، ديمه و هولي علم شيرين وكيلي، فرهاد

 روزهاي در ها آن بر امنيتي نيروهاي سوي از مضاعف فشارهاي اعمال بر مبني هايي گزارش و نرسيده آنها خانواده
 .است شده منتشر ها خبرگزاري از برخي در افراد اين اعدام چهلم از پس

 

 زنان
 مجموعه آثار و نشر آمار، واحد توسط مختلف زنان حقوق موردي نقض 62366 دادتع 1389 سال در

 به مربوط آن مورد 62072 تنها آمار اين از و است رسيده ثبت به ايران در بشر حقوق فعاالن
 . است بوده زنان براي اجباري پوشش با رابطه در موجود هاي محدوديت

 . است شده ثبت ايشان احضار مورد 22 و زنان فعاالن بازداشت مورد 7 چنين هم
 در نيز تجاوز مورد يك و ناموسي قتل مورد 2 خودسوزي، مورد 9 الذكر فوق آمار اساس بر سويي از

 . است پيوسته وقوع به گذشته سال زماني �� محدوده
 

 : بخوانيد را 1389 سال در زنان حقوق نقض تفصيلي گزارش زير در
 

 در دانشجويان بر روزافزون فشارهاي پي در: جنسيتي تبعيض به اعتراض در قم آزاد دانشگاه دانشجويان تجمع •
 مناسبت به و موجود شرايط به اعتراض در دانشگاه اين دانشجويان دانشگاه، اين حراست طرف از قم آزاد دانشگاه
 به دست پرديسان در انساني علوم دانشكده ساختمان مقابل در خودجوش صورت به و زن جهاني روز مارس، هشتم
 . زدند تجمع



1389ويژه سال  –حقوق بشر در ايران  گزارش تفضيلي نقض  

 مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 286

 

 حقوق فعاالن مجموعه سابق همكاران از و زنان جنبش فعال و نويسنده پور، حسن الله: شد بازداشت پور حسن الله •
 نامعلومي مكان به و بازداشت منزلش به امنيتي نيروهاي يورش طي اسفندماه 25 شنبه سه امروز ايران در بشر

 . شد منتقل
 خواندن اتهام به دوست اقدام عاليه: شد دادگاهي زندان در مارس هشت تاريخچه وانشخ اتهام به دوست اقدام عاليه •

 احضار اوين دادسراي سرپرست توسط اوين، نسوان بند در زنداني زنان از كوچكي جمع در مارس هشتم تاريخچه
 تهييج و زن جهاني روز در بانوان بين سخنراني و نطق مقاله، خواندن" اتهامات انفرادي يكهفته تحمل بر عالوه و شد

 تفهيم وي به "سوسياليسم به تبليغ و رهبر؛ جمهور، رئيس به توهين نظام؛ عليه سوء تبليغ زنان؛ هاي فعاليت درباره
 . شد

 در ايران عضويت عليه كه هايي اعتراض وجود با: كرد تصويب را زن مقام كميسيون در ايران عضويت ملل سازمان •
 آرا، اتفاق به ملل سازمان اجتماعي و اقتصادي شوراي گرفت، صورت متحد ملل سازمان »زن مقام كميسيون«

 . كرد تصويب را كميسيون اين در ايران عضويت
 74 تحمل و تعزيري حبس سال 6 را صدر شادي انقالب دادگاه 26 شعبه: شالق و حبس به صدر شادي محكوميت •

 . است نموده محكوم شالق ضربه
 تهران، انقالب دادگاه 26 شعبه سوي از زاده قلي عباس محبوبه: شد محكوم شالق و حبس به زاده قلي عباس محبوبه •

 . است كرده محكوم شالق ضربه 30 تحمل و تعزيري حبس ماه شش و سال 2 به پيرعباس، قاضي رياست به
 طرحي بررسي از تهران شهر خدماتي و توزيعي صنفي، امور مجمع رئيس: آزاد مشاغل در فعال زنان براي فرم لباس •

 و فرم لباسهاي از بايد كنند مي فعاليت آزاد مشاغل در كه هايي زن تمام آن اجراي و تصويب صورت در كه داد خبر
 . كنند استفاده اسالمي حجاب

 خرداد چهارم روز آذربايجاني زن شده شناخته فعال) پينار( زاده فرج حميده: شد بازداشت) پينار( زاده فرج حميده •
 . شد بازداشت وميهار در 1389

 به سينما و صداوسيما بر حاكم خاص هاي سياست: اسالمي غير پوشش از استفاده خاطر به زنان شدن الكار ممنوع •
 . است شده شناس سر بازيگر يك و مجري يك شدن الكار ممنوع نتيجه در و دولتي هاي رسانه واكنش به منجر تازگي

 ايران در بشر حقوق فعاالن مجموعه سابق اعضاي از كرمي محبوبه: شد تقلمن انقالب دادگاه به كرمي محبوبه پرونده •
 . شد منتقل انقالب دادگاه 26 شعبه به امضا ميليون يك كمپين عضو و

 و بيست بار براي« برابري براي تغيير »و دوم بار براي« برابر خانواده قانون تا: شدند تر فيل مجددا فمنيستي سايت دو •
  .شدند تر فيل پنجم

 روز مهاباد، شهرستان توابع از دايماو روستاي اهل ع، سيران نام به جوان زن يك: مهاباد در جوان زن يك خودسوزي •
 . سپرد جان بيمارستان در چندي از پس وارده جراحات شدت اثر بر كه نمود خودسوزي به اقدام دوشنبه

 انظار و معابر در شرعي حجاب بدون هك زناني: گفت طبس دادستان: بدحجاب زنان براي نقدي جريمه و حبس •
 خواهند محكوم نقدي جزاي ريال هزار 500 تا ريال هزار 50 از يا ماه دو تا روز 10 از حبس به شوند ظاهر عمومي

 . شد
 آن در كه اي خانه زمين زير در شيوا، نام به پيرانشهري جوان دختر يك: پيرانشهر در جوان دختر يك خودكشي •

 . نمود خودكشي به ماقدا بودند مستأجر
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 مراسم در كه حالي در بدني تربيت سازمان زنان معاون اكبرآبادي مرضيه: بپردازند فوتبال تمرين به مقنعه با زنان •
 از پس بود كرده شركت فوتبال آكادمي مصنوعي چمن زمين محل در فيفا تاييد مورد و جديد لباس از رونمايي
 ! بپردازند فوتبال تمرين به مقنعه با است بهتر زنان گفت و نداد قرار تاييد مورد را آن لباس اين از رونمايي

 . شد تر فيل مجددا تيرماه 18 روز فمينيستي مدرسه سايت: شد تر فيل فمنيستي مدرسه سايت •
 شناسايي مدارك از استفاده سوء با بسيج نظامي شبه نهاد عضو سه: بدحجابي با مبارزه بهانه به تبريز در قتل و جاوز •

 قتل به را او گرم سالح وسيله به تجاوز و تعرض و شتم و ضرب از پس و ربوده تبريز شهر در را جواني دختر خود،
 . اند كرده رها   شهر بيرون در را وي جسد و رسانده

 هيچ كه كرده اعالم صراحت به كشور وزير: نيست بدحجاب افراد با انتظامي نيروي صريح برخورد در منعي هيچ •
 . ندارد وجود بدحجاب افراد با انتظامي نيروي صريح برخورد در منعي

 رفع كميتة مقابل در ژنو در كهنمويي، مصدق ايران، قضايي مقام يك: آشتياني محمدي سكينه مبهم سرنوشت •
 آشتياني -محمدي سكينه سرنوشت مورد در تصميمي هنوز ايران اسالمي جمهوري كه گفت ملل سازمان تبعيض

 . است نگرفته تصميمي شده سنگسار به محكوم آزاد جنسي رابطة واقع در اي زنا جرم به كه
 فاطمه و بيدگلي مريم دادگاه ،1389 مرداد 13 چهارشنبه: قم در زنان حقوق فعاالن از تن دو دادگاه برگزاري •

 . شد برگزار قم انقالب دادگاه دوم شعبه در قم در زنان فعاالن از دونفر مسجدي،
 جلسه پيرعباسي، آقاي ،26 شعبه قاضي حضور عدم دليل به: افتاد تعويق به بار دومين براي ميكر محبوبه دادگاه •

 . افتاد تعويق به دوم بار براي كرمي محبوبه اتهامات به رسيدگي دادگاه
 نيروهاي توسط سنندج در كرد زنان ◌ٴ حوزه فعاالن از گلكار، كويستان: امنيتي نيروهاي توسط گلكار كويستان تهديد •

 . است شده بازداشت به تهديد منيتيا
 بهداشت، وزارت جمعيت و خانواده تنظيم اداره معاون: ميرند مي پرخطر هاي حاملگي دليل به ايراني زنان چهارم يك •

 زير سنين در پرخطر بارداريهاي دليل به كشور زنان مير و مرگ علت از درصد 25: گفت پزشكي آموزش و درمان
  .است سال 35 باالي و 18

 مختلف ادوار نمايندگان: روند مي مجلس به خانواده از حمايت اليحه به اعتراض براي مجلس ادوار زن نمايندگان •
 اين. كنند مطرح خانواده از حمايت اليحه با رابطه در را خود انتقادات تا شوند مي حاضر مجلس در فردا مجلس

  .هستند مجلس رئيس با مذاكره و مالقات خواستار نمايندگان
 تامين: گفت است جرم بدحجابي اينكه بر تاكيد با تهران دادستان: است جرم بدحجابي گويد مي تهران دادستان •

 جرايم با مقابله نبايد و باشد متولي هاي سازمان و ها نهاد همه جدي و اوليه وظيفه بايد جامعه اجتماعي امنيت
 . شود محدود قضايي و انتظامي هاي دستگاه به اجتماعي امنيت با مرتبط

 بيان با اسالمي، شوراي مجلس اجتماعي كميسيون عضو يك: كرد تعيين را مهريه سقف اسالمي شوراي مجلس •
 اليحه، اين اساس بر: گفت پردازد، مي متعارف غير و متعارف مهريه بحث به خانواده از حمايت اليحه 24 ماده اينكه
 . ستا شده تعيين تومان ميليون ده سقف تا متعارف مهرية

 فعاالن از مسجدي فاطمه و بيدگلي مريم: تعزيري حبس سال يك به مسجدي فاطمه و بيگدلي مريم محكوميت •
 ايام احتساب با تعزيري حبس سال يك به كدام هر بدوي دادگاه راي اساس بر قم، در امضاء ميليون يك كمپين

 . شدند محكوم قبلي بازداشت
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 26 شعبه سوي از بشر حقوق فعال كرمي، محبوبه: شد محكوم حبس سال چهار به زنان حقوق فعال كرمي، محبوبه •
 . است شده محكوم تعزيري حبس سال چهار تحمل به پيرعباسي، قاضي رياست به تهران انقالب دادگاه

 به دست زندان، در پسرش قتل دليل به كه زنداني يك مادر: خودسوزي اثر بر مقتول زنداني يك مادر فوت •
 . كرد فوت اروميه بيمارستان در ،بود زده خودسوزي

 به) آزاد جنسي رابطة( زنا اتهام به كه آشتياني محمدي سكينه: شالق به آشتياني محمدي سكينه مجدد محكوميت •
 بوده، وي تصوير انگليسي روزنامة يك ادعاي به كه حجاب بي زن يك عكس چاپ خاطر به شده، محكوم سنگسار

 . شد تازيانه ضربه 99 به وممحك مجدداً و فساد اشاعة به متهم
 دست ايالم استان در روز، يك در دختر سه جاري ◌ٴ هفته اوايل در: ايالم استان در روز يك در دختر دو خودسوزي •

 به بخشيدن پايان قصد خودسوزي و بدنشان روي به نفت ريختن طريق از ها آن از تن دو كه زدند خودكشي به
 . داشتند را خود زندگي

 قضايي و حقوقي كيمسيون رييسه هيأت عضو: خانواده حمايت اليحه جنجالي ماده سه سرنوشت از اخبار آخرين •
 اليحه از شده داده ارجاع مفاد درباره كميسيون، در شده مطرح اظهارنظرهاي و مباحث براساس: گفت مجلس
 زياد احتمال به 24 ماده اما كنند چناني آن تغيير 23 و 22 ماده كه است بعيد بيشتر بررسي براي خانواده از حمايت

 . شود مي حذف
 حجاب و عفاف طرح اجراي اهميت به يزد استاندار: مرد و زن كارمندان جداسازي براي يزد استاندار ماهه 2 مهلت •

 اين كه شوند جدا مردان از كارمند زنان و شود اجرا استان ادارات در بايد ابتدا طرح اين: گفت و كرد تاكيد جامعه در
 . است شده آغاز يزد استانداري در كار

 ناقل تهران روسپي زنان از درصد 50: گفت دستجردي وحيد مرضيه: هستند ايدز ناقل تهران روسپي زنان درصد 50 •
 . كنند مبتال ايدز به را نفر پنج حداقل توانند مي سال طول در افراد اين از كدام هر كه است ايدز

 پي در« فمينيستي مدرسه »سايت سردبير خراساني احمدي نوشين: است شده بازداشت احتماال احمدي نوشين •
 . شد بازداشت مذكور، شعبه به مراجعه و اوين دادسراي 5 شعبه سوي از كتبي احضاريه يك دريافت

 حضور با امروز ايراني زن 40 از بيش: مجلس دبيرخانه در خانواده از حمايت اليحه به اعتراضي امضاي هزار پنج ثبت •
 »اند خواسته نمايندگان از ايرانيان آن در كه را امضا هزار پنج از بيش تحويل با اسالمي شوراي مجلس در

 مجلس نمايندگان از بار چندمين براي اسالمي، شوراي مجلس رئيس دفتر دبيرخانه به« كنيد ممنوع را چندهمسري
 چندهمسري ممنوعيت »براي آن يجا به بلكه نكنند، تالش چندهمسري و موقت ازدواج ترويج براي كه خواستند

 . كنند تصويب قانون«
 جهت بوستون به عزيمت هنگام صابر فيروزه گذشته شب: شد الخروج ممنوع ايران كارآفريني مادر صابر، فيروزه •

 زنان شبكه) PGN( نشست در شركت آن متعاقب و ماساچوست دانشگاه در زنان رهبري آموزش كارگاه در شركت
 بدون) ره( خميني امام فرودگاه در بود،) اكتبر ماه در( جهاني بانك همكاري با كه شيكاگو شگاهدان در زبان فارسي

 . شد ضبط پاسپورتش و شد منع سفر از توضيحي هيچگونه
 شنبه، روز كه كردند اعالم اي بيانيه در ،)عزادار مادران( الله پارك مادران: الله پارك مادران از تن چند بازداشت •

 . اند شده بازداشت دخترانشان همراه به عزادار مادران از تن دو ترمسي، ژيال و نقابي اكرم همهرما هفدهم
 سردشت در پدرش دست به داشت نام ش – سروه كه جوان دختر يك: سردشت در پدرش دست به دختر يك قتل •

 . شد پيدا مهاباد سد در جسدش و كشته
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 بنگاه يك جاري سال ماه آبان ششم پنجشنبه روز ظهر از پيش: تهران آباد سعادت خيابان در ناموسي قتل يك وقوع •
 . نمود آباد، سعادت خيابان در زن يك خاطر به« يزدان »نام به مردي كشتن به اقدام ،« يعقوب »نام به دار

 بشر حقوق فعال پور، حسن الله اتهامات به رسيدگي دادگاه: شد برگزار زنان و بشر حقوق فعال پور، حسن الله دادگاه •
 . شد برگزار صبح 9 ساعت انقالب دادگاه 26 شعبه در گذشته روز زنان حقوق و

 زنان اين اصلي مشكل: گفت اخالقي امنيت پليس رئيس: است سرپناه تأمين و اشتغال خياباني زنان اصلي مشكل •
 . است زندان از آزادي از بعد زندگي براي مناسب سرپناه تأمين و اشتغال

 جنايي جرايم با مبارزه معاون "مصطفايي سرهنگ": كشتند را زنانشان ها مرد خانوادگي هاي قتل از درصد 18 در •
 رقم اين از و داند مي خانوادگي را كشور دركل جاري سال نخست ماهه شش هاي قتل از درصد30 ناجا، آگاهي پليس

 . است بوده شوهرانشان توسط زنان قتل به مربوط درصد 18
 شرقي، آذربايجان دادگستري رئيس: ست االجرا الزم نهايي تاييد صورت در آشتياني  محمدي سكينه سنگسار حكم •

 . ست االجرا الزم نهايي تاييد صورت در آشتياني  محمدي سكينه سنگسار حكم: گفت شريفي اژدر مالك االسالم حجت
 كنيم آوري راجمع خياباني زنان داريم قصد ما: گفت بزرگ تهران پليس رئيس: ندارد متولي خياباني زنان نگهداري •

 . داد انجام آنان دستگيري براي اقدامي توان نمي شود نمي زنان اين از نگهداري متولي سازماني هيچ اينكه دليل به اما
 انقالب دادگاه 26 شعبه سوي از زنان و بشر حقوق فعال پور، حسن الله: شد محكوم حبس سال پنج به پور حسن الله •

 . شد محكوم تعليقي حبس سال چهار و تعزيري حبس سال يك به
 اعرابي سهراب و آقاسلطان ندا مادران كه تهران در عزادار مادران از نفر 15: شدند بازداشت عزادار مادران از تن 15 •

 . شدند بازداشت الله پارك در بودند ايشان بين نيز
 اينكه بيان با تهران پزشكي علوم شگاهدان مشاوره مركز رئيس: برند مي رنج خانگي خشونت از كشور زنان درصد 15 •

 نشان ها آمار ما كشور در: گفت است، پيشرفت حال در كشورهاي در مسائل ترين مهم از يكي زنان آزار مسئله
 . برند مي رنج خانگي خشونت از زنان درصد 15 دهد مي

 براي سنگسار، به محكوم زن آشتياني، محمدي سكينه: ديگر تلويزيوني اعتراف جهت محمدي سكينه موقت آزادي •
 . شد برده اش خانه به امنيتي نيروهاي سوي از كوتاهي مدت قتل صحنه بازسازي و تلوزيوني اعترافات اخذ

 بستگانشان از يكي مان ه مي كه خردسالش دختر 3 و جوان زن: شدند اسيدپاشي قرباني خردسالش دختر 3 و مادر •
 . گرفتند قرار هولناك اسيدپاشي هدف صاحبخانه زن سوي از شب هاي نيمه بودند،

 جنبش فعاالن از تن دو بيدگلي، مريم و مسجدي فاطمه: شد صادر بيدگلي مريم و مسجدي فاطمه براي قطعي حكم •
 يك و مسجدي فاطمه براي نقدي جزاي ريال ميليون دو و تعزيري حبس ماه 6 به نظر تجديد دادگاه در قم، در زنان

 . شدند محكوم بيدگلي مريم براي نقدي جزاي ريال ميليون
 به) عزادار( الله پارك مادران حاميان از گروهي: انقالب دادگاه به) عزادار( الله پارك مادران حاميان از گروهي احضار •

 دادگاه 28 شعبة به احسني الهام و نسب رستگاري فاطمه الهي، سيف ليال دكتر مكوندي، زاده كرم ژيال هاي نام
 . شدند حضارا محاكمه براي انقالب

 خودسوزي لرستان استان در باردار زن پنج تاكنون، جاري سال ابتداي از: لرستان در باردار زن پنج خودسوزي •
 . اند كرده
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 هاي ملت جام هاي فوتبال ها روز اين كه سينمايي، هاي پرديس: شد ممنوع هم سينما به فوتبال تماشاگر زنان ورود •
 . شدند منع فوتبال مسابقات تماشاگر هاي نمخا پذيرش از كنند، مي پخش را آسيا

 شهر شوراي اجتماعي فرهنگي كميسيون رييس طاليي، مرتضي: تهران هاي خيابان در خواب كارتن زنان حضور •
 توجه قابل آمار و شده اي عديده مشكالت دچار جامعه در آن اجتماعي بنياد و خانواده شرايط متاسفانه: گفت تهران
 تهران هاي خيابان در خواب كارتن زنان پررنگ حضور باعث خانوار، سرپرست زنان تعداد زايشاف و جامعه در طالق
 . است شده

 سازمان عضو و زنان حقوق فعال فريد، سميه: تعزيري حبس دوسال به زنان، حقوق فعال فريد، سميه محكوميت •
 . شد محكوم تعزيري بسح سال دو به مقيسه قاضي سوي از) وحدت تحكيم ادوار( ايران آموختگان دانش

 در زنان حقوق فعال دو از يكي مسجدي، فاطمه: است شده بازداشت امضا ميليون يك كمپين فعال مسجدي، فاطمه •
 . است شده بازداشت داشته، را تهران به سفر قصد كه حالي در شده، محكوم زندان به كه قم

 صورت در زنان طالق حق كشور عالي يواند رويه وحدت راي اساس بر: تمكين عدم درصورت زن طالق حق حذف •
 . شود مي گرفته زن از تمكين؛ عدم اثبات

 و گرگاني  علوي گلپايگاني، صافي اهللا  آيت: كردند اعالم "حرام"را خارج به زن ورزشكاران اعزام تقليد، مرجع سه •
 به ايراني زن ورزشكاران اماعز دولتي، خبرگزاري يك استفتاء به پاسخ در ايران، تقليد مراجع از زنجاني، حسيني

 . كردند اعالم حرام و "عفاف مخالف" را مرزي برون هاي رقابت
 از برخي  گويد مي زنان اجتماعي فرهنگي شوراي عضو: مجلس در خبرنگاران و مراجعان براي لباس طراحي •

 جهت يديمد بهتر و پوشيدند نمي لباس مجلس در حاكم شرايط و فضا با متناسب مجلس در زن خبرنگاران
 . شود طراحي اي ويژه لباس مجلس زن خبرنگاران براي بيشتر هماهنگي

 روز "عزادار ماداران" اعضاي از تن پانزده: شدند احضار اطالعات وزارت خبري ستاد به عزادار ماداران از تن پانزده •
 . شدند احضار اطالعات وزارت خبري ستاد سوي از گذشته

 منزل به امنيتي ماموران شبانه  حمله پي در: شد بستري بيمارستان در امنيتي انمأمور حمله پي در محمدي، نرگس •
 بيمارستان به و شد عصبي حمله دچار محمدي نرگس همسرش وي، دستگيري و مذهبي ملي فعال رحماني تقي

 . شد بستري تهران ايرانمهر
 رياست خانواده و زنان امور مركز رييس زاده، مجتهد مريم: شاغل زنان كردن نشين خانه سوي به گام به گام •

 هاي محيط در زنان حضور ساعات كه شود طراحي نحوي به زنان حضور كار و ساز بايد كه داشت اعالم جمهوري،
 . نباشد تعارض در ايشان همسري و مادري مسئوليت با و نبوده كننده فرسايش كاري

 يك كمپين اعضاي از و زنان حقوق فعالين از دممق فخار هومن: شد بازداشت زنان حقوق فعال مقدم، فخار هومن •
 . شد بازداشت امضا ميليون

 اميريوسفي محسن كارگرداني به "آتشكار" سينمايي فيلم: آتشكار فيلم  بررسي و نقد در ها خانم حضور ممنوعيت •
 اين اند، كرده ماعال آن كارگردان به كه است شده دعوت ها دانشگاه از يكي به  دانشجويي بررسي و نقد براي اخيرا

 . است برگزاري قابل آقايان حضور با تنها نشست
 ايراني زنان از درصد13 اكنون هم كار سازمان گزارش اساس بر: هستند كار به مشغول ايراني زنان از درصد13 ها تن •

 .دارد قرار پاييني رتبه در مسئوالن هاي وعده اساس بر آمار اين كه هستند كار به مشغول
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 كودكان

توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به ثبت  كودكانحقوق  نقض موردي 2851510تعداد  1389در سال 
 .ه استرسيد

در كشور وجود دارند كه به عمدتا به علت فقر مجبور به ورود در چرخه اقتصادي مي  1389كودك كار در  1500000 آمار بر اساس اين
 .اند وق اجتماعياز تحصيل و حقمحروم نيز  مهاجر كودك افغان 400000 هم چنين. شوند

كه دستكم دو مورد آن مربوط به تجاوز جنسي به كودكان بوده  توسط مراكز مددكاري تبت شده مورد كودك آزاري 964 دستكم از سويي
و هم چنين دو كودك نيز در پي تير اند  فوت شدهكودك آزاري، دو كودك  ر پيددر حاليست كه طبق گزارشات موجود اين . است

 .قتل رسيدنده اندازي مستقيم نيروهاي انتظامي ب

در  (سال 14مورد ثبت رسمي ازدواج كودكان زير  530 و كودك متاهل در كشور 950000 منابع رسمي از وجودست كه ذكر اقابل 
 .خبر داده اند )هرمزگان

آويخته حكم اعدام صادر كرد و يك تن از ايشان را به دار سال  18زير نوجوانان تن از  3براي دستكم  نيز در سال گذشته دستگاه قضايي
 .نمودند در اين حوزهحبس ماه   150 اقدام به صدور مورد 5 در دادگاه هاي انقالباست و 

 

 محروميت از تحصيل

در ": ر گفترئيس آموزش و پرورش استثنايي استان بوشه: درصد كودكان استثنايي بوشهر از تحصيل محرومند 70 •
 ".درصد آنان از تحصيل محرومند 70حال حاضر از پنج هزار كودك استثنايي استان حدود 

روز از بازگشايي  5رغم گذشت  علي: بالتكليفي بيش از چهارصد هزار كودك افغان همزمان با بازگشايي مدارس •
 .ند، همچنان نامشخص استها هست ها و كارگاه هزار كودك افغان كه نيروي كار خيابان 400مدارس تكليف 

بر اساس آمارهاي موجود تعداد كودكان خارج از چرخه تحصيل در روستاها و : دختران اولين قربانيان فقر در روستاها •
 .مانند عشاير بيشتر بوده و همه ساله تعداد زيادي از اين كودكان از ادامه تحصيل باز مي

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق : فزايش داده استتداوم فقر در كشور، كودكان محروم از تحصيل را ا •
هاي نظام آموزش  آموزان به محرومان از تحصيل و خروجي آموزش و پرورش همزمان با ثبت نام دانش: كودكان گفت

 .مي شوندبه دليل فقر از ناحيه خانواده دچار غفلت بسياري  چرا كه و پرورش هم توجه كنند
حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش با اشاره به : شهر تهران مشكل دارند در  درس بيست و دو هزار كالس •

خيرين مدرسه ساز شهر تهران : هزار كالس درس مشكل دارد افزود 22هزار كالس درس شهر تهران  33اينكه از 
 .بايد در زمينه ساخت مدرسه جديد در پايتخت قوي تر از ساير استان ها عمل كنند

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از بي توجهي : به ضريب هوشي كودكان مناطق محروم بي توجهي •
اين مشكل  :خانوداه ها به مسئله ضريب هوشي كودكان كه موجب از بين رفتن اين ظرفيت عظيم مي شود افزود

 .ين مناطق داشته باشنداي به ا آيد و دستگاههاي مسئول بايد توجه ويژه بيشتر در مناطق محروم پديد مي
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 ازدواج

بر اساس گفته ي مدير كل ثبت احوال هرمزگان، در اين استان : سال در هرمزگان 10ثبت ازدواج دختربچه هاي زير  •
در اين مدت  و اند به طور رسمي ازدواج كرده "سال 10كمتر از "با سن  "دختربچه"طي شش ماه گذشته شش 

 ".سال نيز در استان به ثبت رسيده است 14واقعه ازدواج كمتر از  530زمان 

 از سويكه اعتياد به مواد مخدر نيز دارد  ،ساله 9ساله به نام فرشته  9دختري : سالگي فروخته شد 9در  "فرشته" •
 .شدفروخته  رد قبال درسافت مواد مخدر والدينش در به يك قاچاقچي

عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان با اعالم : ندبين كودكان ازدواج مجدد و موقت هر دو به يك ميزان آسيب مي •
ازدواج موقت، مجدد و : بينند، گفت اينكه كودكان ازدواج دائم و موقت هر دو به يك اندازه ناامن شده و آسيب مي

 .خورد زند بلكه آرامش مردان نيز بر هم مي چندهمسري، نه تنها به كودكان آسيب مي
متاسفانه براساس آمارهاي رسمي : يك فعال حقوق كودك گفت: ر كشورهزار كودك متاهل د 900وجود بيش از  •

 .درصد آنها دختر هستند 85هزار كودك متاهل در كشور وجود دارد كه  950بيش از 

 محاكمه و صدور حكم

افشين حيرتيان، فعال حقوق كودكان كار : سال حبس تعزيري 4محكوميت افشين حيرتيان، فعال حقوق كودكان به  •
 .سال حبس تعزيري محكوم شده است 4، از سوي دادگاه انقالب تهران به تحمل و خيابان

محكوميت محمد غزنويان فعال حقوق زنان و كودكان و : محكوميت محمد غزنويان، فعال حقوق كودكان تقليل يافت •
 .دانش آموخته رشته علوم سياسي از سوي دادگاه تجديد نظر به شش ماه حبس تعزيري تقليل يافت

دادگاه انقالب به  28مريم ضيا، فعال حقوق كودك، از سوي شعبه : ضيا، به يك سال حبس تعزيري محكوم شد مريم •
 .رياست قاضي مقيسه به اتهام تبليغ عليه نظام، به يك سال حبس تعزيري محكوم شد

و كودكان محمد غزنويان فعال حقوق زنان : سال حبس تعزيري محكوم شد 5محمد غزنويان، فعال حقوق كودك به  •
 .سال حبس تعزيري محكوم شد 5و دانش آموخته رشته علوم سياسي به 

شدگان روز  ساله و از بازداشت 17آموز  برزو نوزري، دانش: ساله، به دو سال حبس 17آموز  محكوميت يك دانش •
 .عاشورا، از سوي دادگاه ويژه اطفال، به دو سال حبس تعليقي به مدت سه سال محكوم شد

دادگاه انقالب تهران به رياست  28دادگاه مريم ضياء فعال كودكان و زنان در شعبه :  م ضياء برگزار شددادگاه مري •
 .قاضي مقيسه، برگزار شد

محمد مصطفايي وكيل پايه يك دادگستري و فعال حقوق : احضار محمد مصطفايي، فعال حقوق كودكان به دادگاه •
ازپرسي دادسراي شهيد مقدس زندان اوين صادر و ابالغ شده بود كودكان پيرو احضاريه اي كه از سوي شعبه دوم ب

ارائه  با پيرامون نحوه كمك به نوجوانان بزهكار در انتظار اجراي حكم اعدام و  به محل اين دادسرا مراجعه نمود
 .فتمورد بازجويي قرار گر شماره حسابي جهت دريافت كمك هاي مالي براي پرداخت ديه به بازماندگان و شاكيان
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 عداما

روز نوزدهم تير ماه بدون اينكه مراجع قضايي در شيراز خبر اعدام پسري را : يك نوجوان بزهكار مخفيانه اعدام شد •
كب جرم شده بود را از پيش اعالم نمايند به صورت پنهان وي را كه نامش محمد بود را سالگي مرت 15كه در سن 

كنوانسيون حقوق كودك كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و شوراي نگهبان نيز تاييد  37برخالف ماده 
 .كرده است، به دار آويختند

در طول يك جلسه دادگاه شتابزده يك دختردانش آموز : فاطمه سالبِهي، دختر شانزده ساله در آستانه اعدام •
ساله متهم به قتل شناخته شده و حكم اعدام وي صادر شده و سپس به تاييد ديوان عالي كشور نيز  16دبيرستاني 

 .مي رسد

 12 ◌ٴ توسط شعبه "شايان اميدي"ساله به نام  16يك نوجوان : ساله در گيالن به اعدام محكوم شد 16يك نوجوان  •
 .به اعدام محكوم شد دادگاه كيفري استان گيالن

غالمحسين رييسي وكيل دادگستري و فعال حقوق : ساله به اعدام محكوم شده است 14اشكان ميري، نوجوان  •
 .بشرساكن شيراز از صدور حكم قصاص براي اشكان ميري خبر داد

فعاالن حقوق بشر براي نجات جان نوجوان : راي عدم اجراي حكم نوجوان محكوم به اعدامتالش هاي اميدوار كننده ب •
محكوم به اعدام به تالش هاي خود ادامه ميدهند، در اين رابطه چهارمين جلسه از اين تالش ها در شهر لوشان 

 .برگزار شد

سالگي به جرم قتل به  16در سن  86ل در سا جليل دروديان كه: جليل دروديان نوجوان زنداني از اعدام نجات يافت •
 .اعدام محكوم شده بود با دفاع مسعود اوليايي فرد و رضايت خانواده مقتول از قصاص رهايي يافت

جليل دروديان نوجوان محكوم به اعدام كه : ده سال زندان براي جليل دروديان نوجواني كه از قصاص رهايي يافت •
از قصاص رهايي يافت به ده  استان كردستان با وكالت مسعود اوليايي فرد دادگاه كيفري چندي پيش درشعبه چهارم

 .سال حكم تعزيري محكوم شد
ساسان پاكدل، نوجواني كه با توجه به راي دادگاه محكوم به : رهايي يك نوجوان محكوم به اعدام، از چوبه ي دار •

 .قصاص شده بود، با رضايت اولياي دم از چوبه ي دار رهايي يافت
قتل در سن شانزده سالگي، به  علي مهين ترابي كه به اتهام: علي مهين ترابي، نوجوان محكوم به اعدام تبرئه شد •

شهر كرج سپري كرده بود، تبرئه شده و به پرداخت ديه محكوم  اعدام محكوم شده و هشت سال را در زندان رجايي
 .شد

مرتكب قتل ) سالگي 16(علي مهين ترابي كه در سن نوجواني : وان محكوم به اعدام پس از تبرئه آزاد شدنوج •
 .سال حبس از زندان رجايي شهر كرج آزاد شد 7نوجواني ديگر شده بود پس از تبرئه و تحمل بيش از 

 پلمپ تشكل ها و دفاتر

 "خانه كودكان و نوجوانان اميد"سرپرستي كه در  كودكان بي: سرپرست تبريز تعطيل شد  مركز نگهداري كودكان بي •
 .شدند، با حكم استانداري آذربايجان شرقي به تعطيل اين مركز، آواره شدند در تبريز نگهداري مي
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 كودك آزاري

اي  اجتماعي مجلس با اعالم اينكه هنوز ابعاد گستردهعضو كميسيون : آزاري هنوز پنهان است ي كودك ابعاد گسترده •
ها، مدارس،  آزاري در خانواده فعلي در مورد كودك  آمار و ارقام: آزاري در كشور پنهان مانده گفت از موارد كودك

  .ها غيرواقعي بوده و قابل استناد نيست هاي آموزشي و كارگاه مكان
به علت آزار زن عموي خويش  "ندا"كودك سه ساله اي به نام  : مرگ يك كودك سه ساله به علت كودك آزاري •

 .پس از بيست روز جدال با مرگ و زندگي، جان باخت

براساس گزارش دي ماه صداي يارا در سال جاري، تعداد كل تماس گيرندگان با : والدين معتاد در صدر كودك آزاران •
درصد 1درصد تماس گيرندگان مادر،  76/95اين ميزان مورد بوده است كه از  260صداي يارا در دي ماه سال جاري 

 .درصد سايرين بوده است 24/1درصد كودكان و  2پدر، 
ر اساس گزارش واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان در ب: درصد از كودكان 44ثبت آزار جسمي  •

درصد از كودكان تنبيه  56ميان تماس با صداي يارا برقرار شده كه از اين  661هزار و  ماه نخست امسال يك شش
  .اند رواني و مابقي تنبيه بدني شده

مددكار انجمن حمايت از حقوق كودكان : درصد از كودكان يك تا پنج سال در معرض آزارهاي جسمي هستند  30 •
ز درصد ا 30: ها در فضاي خصوصي و توسط پدر و مادر صورت گرفته است، گفت با اعالم اينكه بيشتر كودك آزاري

درصد والدين ايراني تنبيه بدني كودكان را  50سال در معرض آزارهاي جسمي هستند، و بيش از  5 كودكان يك تا
 .دانند حق خود مي

اگر چه آمار گزارش نيمه دوم فروردين صداي يارا : درصد آزار رواني كودكان در اسفند ماه سال گذشته 58گزارش  •
درصد از  58ه اما اين آمار در اسفند ماه سال گذشته بيشتر بوده و حتي حكايت از كاهش تماس با اين سامانه داشت

 .درصد نيز به تنبيه بدني اختصاص داشته است 32كل تماس ها مربوط به تنبيه رواني و 
: معاون امور اجتماعي بهزيستي خراسان شمالي گفت : ماهه امسال در خراسان شمالي 9آزاري در  پنجاه مورد كودك •

 .اعزامي اورژانس اجتماعي در استان افزايش پيدا كرده است ماموريت هاي
 54ي صداي يارا،  بر اساس اعالم سامانه: يارا قرار دارد كننده صداي آزار رواني كودكان همچنان در صدر آمار نگران •

 .درصد نيز به تنبيه بدني اختصاص داشت 49ها در مورد تنبيه رواني كودكان و  درصد از تماس
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به لزوم : آزاري ملي در برابر كودك سكوت رسانه •

آزاري و معضالت  متاسفانه رسانه ملي در برابر كودك: سازي نقش كودكان در توليدات صدا و سيما گفت برجسته
 .مربوط به كودكان سكوت اختيار كرده است

كودك آزاري  420اون امور اجتماعي بهزيستي استان فارس از گزارش مع: كودك آزاري در فارس گزارش شد 420 •
 .طي شش ماه گذشته در اين استان خبر داد

درصد از كودكان كار  50بر اساس نتايج يك پژوهش ميداني، : آمار نگران كننده از سوء استفاده و آزار كودكان كار •
 .مورد آزار صاحبان كار قرار مي گيرند

شايد كودك آزاري جسمي يا بدني "مي گويد براتي فريد دكتر : شيوع بيشتري در ايران داردكودك آزاري عاطفي،  •
به دليل اين كه نمود بيشتري دارد و از طريق رسانه ها مطرح مي شود، شايع تر به نظر برسد، اما واقعيت اين است 
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كه متأسفانه به دليل پنهان بودن كه رايج ترين نوع كودك آزاري در جامعه ما، كودك آزاري عاطفي يا رواني است 
 ".كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و اثرات جبران ناپذيري بر روي كودكان دارد

شناسي اجتماعي  يك متخصص علوم رفتاري و آسيب: آيند جو بار مي كودكان آزار ديده از سوي والدين افراد انتقام •
 .شوند جو از جامعه تبديل مي دي انتقامكودكان آزار ديده از سوي والدين در آينده به افرا: گفت

واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان : گذشته وقوع دو مورد تجاوز جنسي در يك ماه  و كودك   فوت يك •
با انتشار گزارش ماهيانه خود از كودكان آزار ديده ارجاعي به واحد مدد كاري انجمن حمايت از حقوق كودكان، از 

 .مورد تجاوز جنسي در اردي بهشت ماه سال جاري خبر داد 2فوت يك كودك و قوع 

 قتل

درگيري مسلحانه بين افراد ناشناس در جريان : كشته شدن كودكي چهار ساله در درگيري مسلحانه نيروهاي امنيتي •
فرزند  "متين ابراهيمي "و نيروهاي امنيتي درشهر سقز كه يك ساعت به طول انجاميد، كودكي چهار ساله بنام 

 .گلوله جان خود را از دست دادبعلت اثابت  "عطا"

صبح امروز سه شنبه شانزدهم شهريورماه يك : كشته شدن يكي از نوجوانان ساكن قشم به دست نيروهاي انتظامي •
 .نوجوان اهل سنت و ساكن جزيره قشم به ضرب گلوله از ناحيه سر در دم كشته شد

 فعاليت اقتصادي

عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار ايران گفت : دكان وجود نداردمرجعي براي رسيدگي به كار كو •
ها وجود ندارد و با بهانه هميشگي كه  هاي غيرقانوني و خيابان مرجعي براي رسيدگي به كار سخت كودكان در كارگاه

 .شود سال قابل توجيه نيست، حق كودكان ضايع مي 15كار افراد زير 

محدوديتهاي قانوني در مورد كودكان و فعاليت آنها : تشديد كار پنهان آنها شده استجمع آوري كودكان كار باعث  •
باعث شده تا نتوانند علني كار كنند در حالي كه همين مسئله موجب روي آوردن آنان به كارگاههاي زير زميني و 

 .كار پنهان شده است

عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق : هاي مختلف شده است طرح ساماندهي كودكان كار محل مناقشه سازمان •
الزم است وزارت رفاه بر عملكرد سازمان بهزيستي و ساير متولياني كه در طرح ساماندهي مشخص : كودكان گفت

 .شده اند در امر ساماندهي كودكان خياباني نظارت كرده و به صورت مداوم و شفاف گزارش ارايه كند
اكثر : روانپزشك سازمان بهزيستي كشور گفت: عاينات پزشكي محروم كرده استفقر، كودكان كار و خيابان را از م •

 .كودكان كار و خيابان هنگام بيمارشدن به دليل مشكالت مالي خانواده امكان مراجعه به پزشك را ندارند
ن اعالم رييس سازمان رفاه و خدمات اجتماعي شهردراي تهرا: "كودكان كار"برخورد مسئوالن با مسئله اي به نام  •

درصد كودكان كار و  95دهد كه بيش از  نتايج پژوهشي كه از سوي شهرداري تهران صورت گرفته، نشان مي: كرد
ها تحت پوشش هيچ سازمان حمايتي قرار ندارند و  درصد آن 80خيابان مورد بررسي، داراي خانواده بوده و بيش از 

 .آيند مي هايشان به سطح شهر براي كمك به تامين مخارج خانواده
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گفته مي شود تنها در تهران دستكم هفت هزار : اذعان رسمي به وجود هفت هزار كودك كار خياباني در تهران •
اين رقم كه از سوي انجمن حمايت از حقوق كودكان ارائه شده تنها مربوط به كودكاني است  .كودك كار وجود دارد

 .ده مي شوندكه كار آن ها مشهود است و به راحتي در سطح جامعه دي
مسئله كودكان كار و خيابان در ايران از پديده هاي اجتماعي است كه در : كودكان كار و خيابان همچنان بالتكليف •

دوره هاي متفاوت، راهكارهاي مختلفي براي رسيدگي به آن پيشنهاد شده است اما مشكالت هم چنان حل نشده و 
عي شهرداري اعالم كرده كه ساماندهي كودكان خيابان به به تازگي مدير عامل سازمان رفاه و خدمات اجتما

 .شهرداري تهران واگذار نشده است
بر اساس آمارهاي موجود، در حدود : انتقاد انجمن حمايت از حقوق كودكان از كار يك و نيم ميليون كودك در ايران •

يم ميليون كودك الزم التعليم، در يك و نيم ميليون كودك كار در ايران وجود دارد و در عين حال، بيش از سه و ن
 .خارج از چرخه تحصيل و در معرض ورود به عرصه كار و مناسبات اقتصادي هستند

عضو كميته هماهنگي شبكه ياري كودكان كار و : طرح شناسه كودكان كار و خيابان در تهران بي سر انجام ماند •
ميليون  357ن كار و خيابان در تهران كه براي آن سرانجام ماندن طرح شناسه كودكا متاسفانه با بي:خيابان گفت

 .تومان هزينه شد، سرنوشت تلخي دركمين كودكان كار و خيابان تهراني است
بيش از  كهسرپرست سازمان بهزيستي استان تهران با ذكر اين: در قبال كودكان خياباني غير ايراني مسئوليتي نداريم •

افزود كه اين  ند و سازمان تامين اجتماعي مسئوليتي در قبال آنان ندارددرصد كودكان خياباني، غير ايراني هست 70
ي  در حيطه "اتباع بيگانه"ي خدمات به كودكان خياباني  سازمان تنها مسئول رسيدگي به كودكان ايراني است و ارائه

 .وظايف آن نيست
ه علوم اجتماعي دانشگاه بهشتي تحقيقي كه توسط پژوهشگران حوز: وضعيت فاجعه بارسالمت كودكان كار خياباني •

دهد كه اين كودكان از نظر سالمت جسمي و رواني، ميزان  بر روي كودكان خياباني انجام گرفته است، نشان مي
 .باري دارند سواد، مشكالت گفتاري، رشد عاطفي هيجاني و رشد اجتماعي وضعيت فاجعه

مدير عامل سابق انجمن حمايت : كند خود شانه خالي مي كار از مسئوليت بهزيستي با اعالم غيرايراني بودن كودكان •
از حقوق كودكان معتقد است كه بهزيستي با غير ايراني خواندن درصد زيادي از كودكان كار سعي در طفره رفتن از 

 .مسئوليت خود در قبال كودكان كار دارد
بهزيستي، شهرداري تهران و وزارت كار  به دنبال پاسكاري سه سازمان: تعداد كودكان كار در تابستان به اوج رسيد •

ها، مترو،  آور در سطح چهارراه   پيرامون وظايف مربوط به كودك و خيابان، تابستان امسال اوج حضور كودكان نان
بوده كه احتمال ترك تحصيل تعداد بيشماري از اين كودكان پس از تابستان و شروع سال ... هاي توليدي و  كارگاه

 .جاري وجود دارد
اي را  قانون هيچ وظيفه: وزير كار و امور اجتماعي گفت: !هيچ مسئوليتي براي آموزش كودكان كار نداريم: وزير كار •

 .براي وزارت كار در قبال كودكان كار در خصوص آموزش مشخص نكرده است

 پوشش اجباري
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ورش كازرون از اجراي مصوبه رئيس اداره آموزش و پر: آموزان دختر كازرون اجباري است پوشيدن چادر توسط دانش •
پوشيدن چادر به عنوان لباس رسمي در مدارس راهنمايي و دبيرستان دخترانه كازرون از ابتداي مهرماه سال جاري 

 .خبر داد

وزير رفاه و تامين ، محصوليصادق : با مهد كودك هايي كه ضوابط اسالمي را رعايت نمي كنند، برخورد مي شود •
با اينگونه مهد كودك ها : اينكه به گفته او، برخي تخلفات در مهد كودك ها وجود دارد، افزودبا انتقاد از  ي،اجتماع

 .كنند، وام داده مي شود كودكي كه ضوابط اسالمي را رعايت مي برخورد جدي مي شود و در عوض، به مهدهاي 
وانان سازمان بهزيستي كشور مديركل دفتر امور كودكان و نوج: ها آموزش عفاف در قالب بازي و شعر در مهدكودك •

هاي ما نبايد به صورت مفاهيم انتزاعي باشد به اين دليل كه كودكان تصويري از عفاف ندارند، بلكه بايد  آموزه: گفت
 .در غالب بازي و شعرهاي كودكانه باشد

 تغذيه ءسو

كاهش : ملل متحد گفت نماينده صندوق كودكان: سوءتغذيه در ميان كودكان ايراني سه درصد افزايش يافته است •
سال پيشرفت قابل توجهي را در چارچوب اهداف توسعه  5سوءتغذيه و جلوگيري از كاهش وزن در كودكان زير 

درصد كاهش يافته  5درصد به  8/15تاكنون از  1990وزن در سال  هزاره داشته است به طوري كه تعداد كودكان كم
ين پديده هستيم كه اميدواريم از طريق همكاري با ايران شاهد شاهد پيشرفت ا 2005است اما متاسفانه از سال 

 .گزارش ديگري باشيم

به دليل كمبود : مديركل دفتر مطالعات اجتماعي و فقرزدايي وزارت رفاه گفت: بروز سوءتغذيه در كودكان بلوچستان •
د،آنهم درست در شرايطي هزار كودك تحت حمايت خدمات كميته فقرزدايي قرار مي گيرن 50اعتبارات ساالنه تنها 

 .هزار نفر ديگر پشت نوبت دريافت خدمات هستند 50كه 
تعدادي از كودكان كشور در استانهاي محروم گرفتار سوء تغذيه : پنج درصد كودكان ايراني مبتال به الغري هستند •

 .نددرصد كودكان مبتال به اين عارضه هست 11هستند كه امروزه در استانهاي محروم كشور بيش از 

 آسيب هاي اجتماعي

عضو هئيت مديره انجمن حمايت از : كند افزايش اعتياد در كودكان؛ اخراج دانش آموز معتاد مشكل را تشديد مي •
آموزش و پرورش به محض اينكه از اعتياد : حقوق كودكان با هشدار نسبت به افزايش اعتياد در سنين كودكي گفت

 .پاك كرده و او را از مدرسه اخراج مي كنددانش آموزي مطلع مي شود صورت مسئله را 
عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به : هاي اجتماعي كودكان نگران كننده است آمار آسيب •

سوابق پيشنهاد و درخواست انجمن حمايت از حقوق كودكان به مجلس شوراي اسالمي براي تشكيل يك كارگروه 
اعتنايي به حقوق  هاي اجتماعي مربوط به كودكان و بي با توجه به افزايش آسيب : وانان گفتويژه براي كودكان و نوج

 .هاي مجلس كميسيون يا كارگروهي مختص كودكان تشكيل دهد آنها در كشور الزم است كه مركز پژوهش
: گفتستي كشور معاون اسبق امور توانبخشي سازمان بهزي: شود هاست ناديده گرفته مي حقوق كودكان معلول سال •

تبعيض است و  در كنوانسيون حقوق انساني افراد داراي معلوليت كه ايران در سال گذشته بر آن پيوست، قوانين ضد
ي معلوالن وجود ندارد اما عمل  االجرا هستند اما با وجود آنكه در كشور مشكل قانوني در حوزه تمام اين قوانين الزم

 .به اين قوانين ضعيف است


