گزارش ساالنه تفصیلی و آماری
\

1

ویژه سال ۰۹

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری

ویژه سال ۰۹

گزارش پیش رو دربردارنده اطالعات اماری یکسال شمسی ( )۰۹ - ۹۰نقض حقوق بشر در ایران است .این گزارش که بصورت آماری-تحلیلی
ارایه می شود ،به همت نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران تهیه شده است.
مسلماْ به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور
ممانعت از گردش آزاد اطالعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران ،در حال حاضر مسئله
گزارشگری ،امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان در ایران محسوب میشود .
در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار ،تنها میتوانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در
ایران را دیده بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارشات سایر گروهها و رسانه ها را بیابند .با این حال هر چند با توجه به
محدودیتهای فوق نمیتوان وجود کسر و نقض و خطا را در گزارش پبش رو رد کرد اما این نهاد حقوق بشری ،گزارش پیش رو را به لحاظ
محتوای آماری-تحلیلی و مستند بودن  ۸.۹درصد خطا ارزیابی میکند.
بعنوان مقدمه در اولین بخش گزارش پیش رو الزم است اشاره شود گروههای مدافع حقوق بشر در ایران تالش زیادی برای بهبود وضعیت
گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران میکنند با این حال تفاوت فاحشی را حسب آمار میتوان در تمرکز گزارشات بر مرکز کشور در مقایسه با
سایر نقاط کشور بعنوان یکی از نقاط ضعف نهادهای مدنی ایرانی مشاهده کرد.
عمده تفاوت گزارش آماری سال  ۰۹۰۹در دومین سال انتشار این شکل جامع گزارش ،بررسی آمار ارائه شده و مقایسه آن با آمار سال ۰۹۹۰
است که برای اولین بار صورت می گیرد .به همین منظور در تمامی بخش ها عالوه بر ارائه آمار سال  ۰۹۰۹میزان رشد و کاهش نقض حقوق
بشر در هر یک از رسته های حقوقی به تناسب سال  ۰۹۹۰نیز گنجانده شده است.
ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران با کاهش  ۰۱درصدی نسبت به سال  %۹۰ ، ۰۹۹۰از گزارشات نقض حقوق بشر را مستند
کرده است ،منابع دولتی با افزایش  ۰۹درصدی نسبت به سال  %۸۸ ، ۰۹۹۰کل گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کردند هم چنین سایر
منابع مستقل نیز با کاهش  ۵۱درصدی نسبت به سال  %۵۴ ، ۰۹۹۰گزارشات را مستند کردند.
با در نظر گرفتن آمار  ۹۰۹۹مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری مستند شده در ایران از مجموع  ۸۱۱۰گزارش ،که
برای  ۰۹۹۰۰۹۴نفر از شهروندان اعمال شده است به پراکندگی ها در نقشه ذیل بنگرید.
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همانطور که در فوق مشاهده می کنید تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد .
این در حالی است که به لحاظ جمعیت (سرشماری سال  )۰۹۰۹تهران  ۰۸۹۹۹۹۹۹و سایر نقاط کشور  ۰۸۰۰۰۴۹۸شهروند را در خود دارد.
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با این وصف طبق آمار ،تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال  ۵۸ ،۰۹۰۹در صد در تهران و  ۱۹درصد در سایر نقاط کشور بوده است ،این در
حالی است که طبق نمودار فوق تهران تنها  ۰۵درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.
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جدول پراکندگی گزارشگری بر اساس تفکیک استانها

جدول زیر در بردارنده اسامی و اطالعات استانهایی است که گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل میدهند و همینطور میزان
گزارشاتی که از آن منطقه مخابره شده است ،بدیهی است عدم ذکر نام هر استان به معنی عدم وجود گزارشی از آن منطقه است.
هم چنین در جدول زیر میزان رشد و یا کاهش گزارشات با آمار ارائه شده در مقایسه با سال  ،۰۹۹۰مورد بررسی قرار گرفته است که کاهش
گزارشگری میتواند مروبط به سخت تر شدن امکان فعالیت گزارشگران حقوق بشر در آن مناطق باشد و عوامل رشد نیز عالوه بر رشد نقض
حقوق بشر ،میتواند به فعالیت بیشتر منابع رسمی مربوط باشد.
جدول استانهای دارای گزارش بر اساس حجم گزارشات نقض حقوق بشر و مقایسه میزان رشد یا کاهش گزارشگری با سال ۹۸۳۱
نام استان

تعداد گزارشات

میزان رشد نسبت

نام استان

به سال ۹۸۳۱

به سال ۹۸۳۱

(درصد)

(درصد)

آذربایجان شرقی

۰۵۹

۸۰

قم

۸۰

-۹۰

آذربایجان غربی

۰۱۰

-۱

کردستان

۰۹۵

-۰۵

اردبیل

۸۹

۱

کرمان

۹۱

۸

اصفهان

۱۴

-۹۸

کرمانشاه

۱۰

-۰۸

البرز

۰۰۴

-۹۹

گلستان

۰۰

-۱۸

ایالم

۱

-۹۴

گیالن

۸۹

-۰۴

بوشهر

۰۴

۱۹

لرستان

۰

-۴۹

تهران

۰۹۹۰

-۵۹

مازندران

۰۹۹

-۸۵

خراسان رضوی

۹۹

-۹۸

مرکزی

۰۹

-۰۵

خوزستان

۰۹۸

-۸۹

نامعلوم

۰

-۹۹

خراسان شمالی

۵

-۰۹

هرمزگان

۰۹

۸۴

قزوین

۹۴

-۰

همدان

۰۵

-۹۹

خراسان جنوبی

۵

-۰۹

یزد

۸۹

۰۱

زنجان

۰۱

-۸۹

سیستان و بلوچستان

۸۱

-۱۹

سمنان

۸۹

-۹۰

کل کشور

۹۰

۴۴

فارس

۹۰

۰

کهگیلویه و بویر

۹

-۵۸

چهارمحال و
بختیاری

۴

۹

احمد
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در ذیل نمودار دایره ای مربوط به مقایسه استانها و حجم گزارشات ارسالی را مشاهده میکند

توانمندی سازمانهای مدافع حقوق بشر در امر خطیر گزارشگری در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  %۸۰ ۰۹۹۰کاهش داشته است .در بررسی اولیه،
افزایش گزارشگری در استانهای آذربایجان شرقی ،اردبیل ،هرمزگان ،فارس ،کرمان ،بوشهر و یزد با درصد کمی وجود داشته است که عوامل آن
را در استان آذربایجان شرقی می توان مربوط به مجموعه اعتراضات شهریور ماه و در استان فارس مربوط به افزایش اجرای حکم اعدام دانست.
اما کاهش کلی گزارشگری از مناطق مرکزی و حاشیه ای کشور به دلیل کاهش نقض حقوق بشر و یا کم کاری سازمان های حقوق بشری نبوده
است ،بلکه این امر عمدتاً مربوط به افزایش فشار بر مدافعان حقوق بشر و هزینه مند شدن فعالیت گروه های مستقل حقوق بشری از سوی
حکومت ایران است.
برای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جاست ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رستهها بر اساس حجم گزارشات
یکساله داشته باشیم.
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در مقایسه رسته ای حجم گزارشات منتشر شده در سال۰۹۰۹با سال  ۰۹۹۰که بیشتر صعود مربوط به نقض حقوق کودکان با  %۵۸و بیشترین
نزول مربوط به حقوق دانشجویان با  %۱۸به نمودار زیر بنگرید.
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اصناف

در رسته حقوق اصناف در سال  ،۰۹۰۹جمعاً  ۰۹۸گزارش از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده
است که از این گزارشات  ۰۹۰مورد آن مربوط به بازداشت موردی فعاالن حقوق صنفی ۵۰۵ ،مورد پلمپ اماکن  ۰ ،مورد ابطال مجوز تشکالت
صنفی ۰ ،مورد لغو مراسم ۹۰ ،مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی ۸۸۵۱۴ ،مورد متفرقه گزارش شده است.
در این رسته  ۰۰تن از سوی دستگاه قضایی به  ۱۱۸ماه حبس تعزیری ۰۰۸ ،ماه حبس تعلیقی و  ۵۸۹ماه محرومیت از حقوق اجتماعی
محروم شدند .همچنین  ۰۹۸مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل  ۰۹۰مورد نقض مستقیم حقوق بشر برای
 ۹۰۰۸۰شهروند بوده است.
در حوزه اصناف  ۰۹۰مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۰۹۸گزارش استخراج شده است که شامل
نقض حقوق  ۹۰۰۸۰نفر از شهروندان است.

در حوزه اصناف بازداشت شهروندان  ۱۵%نسبت به سال  ۰۹۹۰افزایش یافته است ،هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز
با افزایش  ۵۴%همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق صنفی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۹۹ ،۰۹۹۰کاهش داشته است ،بیشترین صعود
در این حوزه در مرداد ماه با  %۱۹و بیشترین نزول در آذر ماه با  %۹۹گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق اصناف در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار ذیل بنگرید.
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بازداشت:


محمد سیف زاده در زندان شهر ارومیه بازداشت است  :محمد سیفزاده ،وکیل برجسته دادگستری در زندان ارومیه در بازداشت

است/هرانا/شنبه  ۹۹اردیبهشت


مصطفی دانشجو ،وکیل دادگستری بازداشت شد :مصطفی دانشجو یکی از وکالی دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ،عصر

چهارشنبه  ۸۹اردیبهشت ماه  ،۰۹توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد/مجذوبان نور/پنجشنبه  ۸۰اردیبهشت
بازداشت رضا صفری ،معلم و استاد دانشگاه دراصفهان :عصر امروز سه شنبه رضا صفری فعال صنفی توسط نیروهای اداره

اطالعات اصفهان در منزل خویش بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۹۸خرداد


علیپور سلیمان ،فعال صنفی معلمان و وبالگ نویس بازداشت شد :علیپور سلیمان ،عضو سازمان معلمان ایران و مسئول وبالگ

سخن معلم روز چهارشنبه یازدم هم خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد/هرانا/یکشنبه  ۰۱خرداد
بازداشت و بیخبری از وضعیت یک معلم کرد :از وضعیت حامدعلوی جانی ،معلم و فعال فرهنگی شهر دیواندره نزدیک به دو ماه

است که اطالعی در دست نیست//هرانا/دوشنبه  ۰۴مرداد


عارف ابراهیمی ،آموزگار سنندجی بازداشت شد :عارف ابراهیمی از معلمان ناحیه  ۸شهر سنندج از سوی نیروهای امنیتی در این

شهر بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۰۴مرداد
بازداشت چندین نفر از فعاالن تجمع روز شنبه بازار :دستکم  ۰۰تن از افراد حاضر در راهپیمایی روز شنبه بازار تهران ،به اتهام

تحریک کسبه و بازاریان و هدایت آنها و سر دادن شعار ،توسط ماموران بازداشت شدند/کلمه/دوشنبه  ۹۴شهریور


بازداشت  ۳تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کُردستان :هشت تن از اعضای فعال انجمن صنفی معلمان کردستان در پی احضار

به شعبه چهار بازپرسی دادگاه انقالب سنندج با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند/هرانا/سه شنبه  ۹۹شهریور


سه تن از وکالی دراویش گنابادی بازداشت شدند  :سه تن از وکالی دراویش گنابادی از سوی ادارۀ اطالعات شیراز بازداشت

شدند/رادیو فردا/پنجشنبه  ۰۴شهریور


بازداشت فرشید یداللهی ،وکیل دراویش گنابادی  :در پی افزایش فشار ها بر روی دراویش گنابادی ،فرشید یداللهی ،یکی از وکالی

ایشان روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است/مجذوبان نور/دوشنبه  ۸۰شهریور


بازداشت یک فعال محیط زیست در سنندج :طی روزهای گذشته یک فعال محیط زیست در سنندج مرکز استان کردستان

بازداشت شد/موکریان/جمعه  ۰۹آبان
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بازداشت یک استاد دانشگاه در اشنویه :طی روزهای اخیر یک است اد دانشگاه اهل اشنویه توسط نیروهای امنیتی در این شهر

بازداشت و روانه زندان شد/موکریان/دوشنبه  ۹۹آبان


بازداشت چندین دستفروش و پلمپ یک واحد خدمات رایانهای توسط پلیس امنیت :ماموران انتظامی شهرستان اسداباد همدان

چندین دستفروش را ،به اتهام "فروش اقالم ضد فرهنگی" دستگیر کردند و یک واحد صنفی خدمات رایانهای نیز در شاهین شهر اصفهان به
همین اتهام پلمپ شد/نامعلوم/سه شنبه  ۹۵بهمن

احضار:


احضار تعدادی از معلمان و فعاالن فرهنگی به دادگاه انقالب :در آستانه روز و هفتۀ بزرگداشت معلم و در حالیکه تعدادی از

معلمان کشور در زندان به سر می برند ،تعدادی از فعاالن صنفی معلمان در ادامه دادرسی ها به دادگاه فرا خوانده شدند/جرس/شنبه ۹۹
اردیبهشت


احضار شش تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان :در پی انتشار بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان ،شش تن از اعضای

این انجمن به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج احضار شد/موکریان نیوز/پنجشنبه  ۹۹اردیبهشت


احضار جمعی از فعاالن فرهنگی و معلمان استان یزد به دادگاه انقالب :چند روز بعد از احضار جمعی از فعاالن فرهنگی همدان و

سنندج ،دادگاه انقالب شهر یزد نیز ،گروهی از اعضاء کانون فرهنگیان یزد را مورد احضار و بازپرسی قرار داد/جرس/شنبه  ۰۴اردیبهشت
احضار دو تن از اعضای انجمن صنفی معلمان در مریوان :در پی انتشار بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان ،شیوا عاملی راد و

اسکندر لطفی دو عضو دیگر از اعضای این انجمن به ستاد خبری اداره اطالعات مریوان احضار شدند/موکریان نیوز/سه شنبه  ۸۹اردیبهشت


اسماعیل عبدی ،فعال صنفی معلمان به دادگاه احضار شد :اسماعیل عبدی ،عضو کانون صنفی معلمان و معلم ریاضی

دبیرستان های اسالمشهر و تهران ،امروز چهارشنبه به صورت تلفنی به شعبه  ۸۰دادگاه انقالب احضار شد//هرانا/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت


احضار و بازجویی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان  :روز گذشته سه شنبه بیست و چهارم خردادماه ،اسکندر لطفی معلم

مریوانی و از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان به ستاد خبری وزارت اطالعات شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفت/آژانس
خبری موکریان/چهارشنبه  ۸۱خرداد


احضار شش فعال صنفی معلمان در کردستان به دادگاه انقالب :امروز دوشنبه شش تن از اعضای فعال انجمن صنفی معلمان

کردستان به دادگاه انقالب احضار شدند/هرانا/دوشنبه  ۹۴شهریور


احضار سه تن از فعاالن صنفی معلمان کردستان به دادگاه انقالب :سه تن از فعاالن صنفی معلمان کردستان امروز چهارشنبه به

صورت تلفنی به دادگاه انقالب احضار شدند/هرانا/چهارشنبه  ۸۹شهریور
احضار و تهدید معلمان و فعاالن آموزشی توسط نهادهای امنیتی :تعدادی از معلمان و فعاالن آموزشی کشور طی چند روز اخیر

توسط نهادهای امنیتی -اطالعاتی احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند/کلمه/سه شنبه  ۸۹دی


احضار دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشاه به حراست :محمد توکلی دبیر کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه به حراست آموزش و

پرورش احضار شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۹بهمن

محکومیت:


صدور احکام قضایی برای معلمان و فعاالن فرهنگی همدان :بر اساس رای صادره از دادگاه انقالب همدان برای فعالین صنفی

معلمان ،سعید جهان آرا به یک سال حبس تعلیقی و اصغر محمد خانی و علی نجفی هر یک به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شده
اند/جرس/پنجشنبه  ۰۱اردیبهشت
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محکومیت یک معلم به ده سال حبس :اسماعیل عبدی ،آموزگار ریاضی دبیرستان و کنشگر صنفی فرهنگیان به ده سال حبس که

به مدت پنج سال به حالت تعلیق در امده است؛ محکوم شد/هرانا/پنجشنبه  ۹۰تیر


محمد علی دادخواه به ده سال زندان محکوم شد :محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر

بنابر حکم دادگاه اولیه به ده سال زندان ،ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و همچنین شالق و جزای نقدی محکوم شد/بی بی سی
فارسی/یکشنبه  ۰۸تیر


ابالغ حکم اخراج رسول بداقی از آموزش و پرورش :حکم اخراج رسول بداقی از آموزش و پرورش به خانواده و وکیل ایشان ابالغ

شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۹مرداد


محکومیت علیپور سلیمان به یکسال حبس :علی پورس لیمان ،فعال صنفی معلمان از سوی دادگاه انقالب به یک سال حبس

محکوم شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۹مهر

تهدید و ارعاب و اعمال فشار:


تهدید داروخانه ها به خاطر "تبلیغ جنسی" لوازم آرایش و زیبایی  :انواع "تبلیغات غیراخالقی ،جنسی و شنیع " در

داروخانههای سطح کشور دیده میشو د که اگر وزارت بهداشت با آنها برخورد نکند ،دفتر تبلیغات وزارت ارشاد از طریق مراجع قضایی و
انتظامی این تخلف را پیگیری خواهد کرد؛ امکان پلمب شدن اماکنی که مرتکب این شیوه تبلیغات غیرقانونی شدهاند ،وجود دارد/شهرزاد
نیوز/جمعه  ۹۸اردیبهشت
تشدید فشار بر شهروندان بازاری در سلماس  :در پی تشدید فشار بر شهروندان بازاری در سلماس ،ماموران امنیتی به کنترل مغازه

داران ،اخطار ،احضار و اخذ جریمههای نقدی از ایشان روی آوردهاند/هرانا/سه شنبه  ۸۹اردیبهشت


تهدید دبیران شورای صنفی دانشگاه های کشور توسط وزارت علوم  :در پی بروز اعتراضات صنفی در دانشگاههای کشور در

هفتههای گذشته ،دبیران کل شوراهای صنفی برخی از دانشگاه های سراسر کشور از سوی وزارت علوم تهدید به برخورد شدید شدند/دانشجو
نیوز/یکشنبه  ۹۰خرداد
فشار گسترده بر فعاالن صنفی معلمان کشور با شروع فصل تابستان و تعطیلی مدارس :دستگاهها و ارگانهای مختلف حکومتی

بر اساس رویه ای که از دو سال پیش آغاز شده است اقدام به اعمال فشار بر جریانهای مدنی کشور میکند و پس از شکایت دولت محمود
احمدی نژاد برای جلوگیری از فعالیت کانون صنفی معلمان ایران که رای به نفع این کانون صادر شد مجموع اقداماتی در راستای فشار بر
فعالین صنفی در این حوزه افزایش یافته است/هرانا/پنجشنبه  ۰۰تیر


ممانعت نیرویهای امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت یک معلم :روز دوشنبه  ۰۴/۱/۰۹تعداد زیادی از همکاران و شهروندان

سنندجی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت رضا حاتمی ،معلم و فعال ص نفی در برابر سینما شیدا حاضر شدند با برخوردهای اهانت آمیز
پلیس وادار به ترک محل شدند/هرانا/سه شنبه  ۰۹مرداد
حضور نیروهای امنیتی در بازار تهران به بهانه اعتصاب پارچه فروشان :نیروهای یگان ویژه و پلیس ضد شورش با حضور در

محوطه ی بازار تهران ،تالش کردند از تجمع پارچه فروشان معترض جلوگیری کنند ،اما با این حال ،تعداد زیادی از بازاریان اعتصابکننده به
تجمع پرداختند و بسعی کردند صدای اعتراض خود را به گوش مسئوالن برسانند /دستکم دو نفر نیز در جریان این تجمع بازداشت
شدند/کلمه/چهارشنبه  ۹۰مهر


هشدار پلیس به فروشندگان عروسک "باربی" :پلیس نظارت بر اماکن عمومی با هشدار به فروشندگان عروسکهای باربی اعالم

کرد :فروشگاههایی که اقدام به فروش این عروسکها کنند از نظر پلیس متخلف و با آنها برخورد میشود/مهر/شنبه  ۹۰بهمن

اعتصاب ،تجمع و تحصن:
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تجمع معلمان حقالتدریسی مقابلمجلس :جمعی از معلمان حق التدریسی از صبح امروز مقابل مجلس تجمع کرده و از نمایندگان

خواستار استمداد برای استخدام خود در آموزش و پرورش شدند/جام جم آنالین/یکشنبه  ۰۰اردیبهشت


تجمع اعتراضآمیز مرغداران در وزارت بازرگانی :مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با اشاره به تجمع اعتراضآمیز مرغداران در

وزارت بازرگانی گفت :هم اکنون نمایندگان واحدها مشغول صحبت با یکی از مدیران وزارت بازرگانی هستند/مهر/چهارشنبه  ۹۵خرداد


تجمع معلمان حق التدریسی مقابل مجلس :جمعی از معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در مقابل ساختمان

بهارستان تجمع کردند/فارس/یکشنبه  ۹۹خرداد


تجمع حق التدریسهای فنی و حرفهای مقابل مجلس :جمعی از حقالتدریسهای آموزشکدههای فنی و حرفهای کل کشور با

سابقه سه سال تا  ۰۸سال در اعتراض به اجرا نشدن قانون استخدام در مقابل مجلس تجمع کردند/مهر/سه شنبه  ۹۵مرداد


تجمع جمعی از مربیان بهداشت زن مدارس در مقابل مجلس  :جمعی از مربیان بهداشت زن مدارس آموزش و پرورش سراسر

کشور که در آستانه بیکار شدن قرار دارند ،در مقابل مجلس تجمع کردند/نا معلوم/یکشنبه  ۹۰مرداد
تجمع معلمان حقالتدریسی در مقابل مجلس و نهاد ریاستجمهوری  :خبرها حاکی ا ز آن است که جمعی از آموزشیاران نهضت

سوادآموزی و معلمان حق التدریسی سراسر کشور ،برای بار دوم طی هفته ی جاری ،مقابل مجلس شورای اسالمی تجمعی اعتراضی برپا
کردند/ایسنا/چهارشنبه  ۰۸مرداد


اعتصاب صنف پارچهفروشان در بازار تهران :کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچهفروشان در بازار تهران روز چهارشنه  ۰۸مرداد

ماه ،برای سومین روز متوالی اعتصاب کردند/کلمه/پنجشنبه  ۰۹مرداد
تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان امام خمینی :تعداد زیادی از پرستاران مجتمع بیمارستانی خمینی صبح امروز در اعتراض به

برآورده نشدن خواستههای خود در مقابل دفتر مدیریت بیمارستان تجمع کردند/نا معلوم/شنبه  ۰۱مرداد


ادامه اعتصاب در بازار پارچهفروشان تهران  :روزنامه جمهوری اسالمی ،چاپ تهران ،خبر داده است که اعتصاب در بازار

پارچه فروشان تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده روز سهشنبه نیز ادامه داشته است/وبسایت کلمه/چهارشنبه  ۰۰مرداد


تجمع اعتراضی نمایندگان کارخانههای لبنی :بیش از  ۴۹نفر از نمایندگان کارخانههای لبنی در اعتراض به مطالبات معوق یارانه

شیر مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت تجمع کردند/فارس/شنبه  ۸۸مرداد


ادامهی اعتصاب در بازار پارچه تهران :کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه بازار تهران کرکرهی مغازههای خود را پایین و چراغها را

خاموش نگه داشتند/نا معلوم/شنبه  ۸۸مرداد


تجمع حق التدریسیهای آموزشگاههای فنی مقابل مجلس :از ساعات اولیه امروز سه شنبه ،بیست و پنجم مردادماه ،معلمان حق

التدریسی آموزشگاههای فنی ک شور در مقابل مجلس شورای اسالمی تحصن کردند/ایلنا/سه شنبه  ۸۱مرداد
نیروهای حق التدریسی برای دومین روز متوالی تجمع کردند :نیروهای حق التدریسی آموزشگاه های فنی کشور ،برای دومین رو

زمتوالی در مقابل ساختمان مجلس دست به تحصن زدند/ایلنا/چهارشنبه  ۸۰مرداد


تجمع صاحبان صنایع لبنی در مقابل وزارت بازرگانی :تعدادی از صاحبان صنایع لبنی امروز ،برای سومین بار در ماه گذشته ،و

همزمان با مراسم معارفه وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،در اعتراض به حذف یارانه شیر و پرداخت نشدن مطالبات خود ،در مقابل ساختمان
وزارت بازرگانی تجمع کردند/ایلنا/شنبه  ۸۰مرداد
ادامه و گسترش اعتصاب بازار پارچه فروشان :رییس اتحادیه پارچه فروشان تهران با اشاره به اینکه امروز نیز بازار پارچه تعطیل

بود ،گفت :طبق تفاهمات صورت گرفته قرار بود جرایم مالیاتی بخشیده شود اما به دلیل عملی نشدن این تفاهم بازار پارچه همچنان تعطیل
است/خبرآنالین/شنبه  ۹۱شهریور


راهپیمایی بازاریان در صحن بازار و تداوم اعتصاب :دیروز ،روز کمسابقهای در بازار تهران بود /صنف پارچه که از ابتدای ماه رمضان

در اعتراض به شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده ،اعتصاب کرده بودند ،دیروز در محوطهی بازار تهران دست به راهپیمایی زدند/کلمه/یکشنبه
 ۹۰شهریور
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تجمع معلمان اخراجی دربرابر معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری  :معلمان شرکتی آموزش و پرورش یا همان نیروهای حق

التدریسی برای چندمین روز درهفته جاری دست به تحصن اعتراض آمیز زدند و این بار معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری را بعنوان محل
اعتراض خود انتخاب کردند/ایلنا/سه شنبه  ۹۹شهریور


بازار پارچه فروشان تهران همچنان تعطیل است  :بازار پارچه تهران که در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از حدود

یک ماه قبل کم و بیش بسته بود ،به واسطه عدم توافق میان بنکداران پارچه با دولت ،امروز هم تعطیل بود/ایلنا/چهارشنبه  ۰۰شهریور


تجمع جمعی از معلمان و مردم یزد و طبس مقابل مجلس :تعدادی از معلمان شرکتی آموزش و پرورش و جمعی از مردم یزد و

طبس صبح امروز (یکشنبه) مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند/ایلنا/یکشنبه  ۸۴شهریور


اعتصاب دوباره پارچه فروشان بازار تهران :پارچه فروشان بازار تهران بار دیگر در اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش

افزوده ،مغازههای خود را تعطیل کردند/ایسنا/سه شنبه  ۸۰شهریور


تداوم اعتصاب در صنف پارچه بازار تهران :بازار پارچه تهران پس از هفتاد روز و با وجود فشارهای امنیتی همچنان در اعتصاب به

سر میبرد/کلمه/پنجشنبه  ۸۰مهر
تجمع اعتراض آمیز در برابر وزارت صنعت و معدن :ده ها تن از فعاالن و تولیدکنندگان لبنی کشور با تجمع در برابر وزارت صنعت،

معدن و تجارت نسبت به عملکرد دولت در عدم تخصیص یارانههای حاصل از طرح هدفمندی به تولید کنندگان اعتراض
کردند/عصرایران/دوشنبه  ۹۰آبان


تعدادی از معلمان اخراجی مقابل مجلس تجمع کردند :حدود  ۸۹معلم شرکتی از استان فارس و اصفهان با تجمع مقابل مجلس

نسبت به اخراج خود اعتراض دارند/ایسنا/یکشنبه  ۸۸آبان
تجمع تولیدکنندگان کود کشاورزی مقابل مجلس :صبح امروز یکشنبه  ۰۹دی ماه حدود  ۱۹نفر از تولیدکنندگان کودهای

کشاورزی به دلیل تعطیل شدن واحدهای تولیدی خود به خاطر عدم حمایت دولت در مقابل درب شمالی مجلس دست به تجمع
زدند/جامجم/یکشنبه  ۰۹دی


تجمع اعتراضی کشاورزان شهرستان هندیجان :جمعی از کشاورزان شهرستان هندیجان ،از توابع استان خوزستان ،در اعتراض به

عدم توزیع کود شیمیایی دست به تجمع اعتراض آمیز زدند/ایلنا/سه شنبه  ۰۰بهمن


اعتصاب تعدادی از رانندگان تاکسی در سردشت  :گزارشها حاکی از آن است که دهها تن از رانندگان تاکسی در سردشت ،از توابع

استان آذربایجان غربی در اعتراض به افزایش کمیسیون ماهانه دست به اعتراض زدند/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/دوشنبه
 ۰۴بهمن


تجمع اعتراضی پرستاران مرکز قلب تهران  :صبح امروز حدود  ۸۹۹تن از پرستاران بیمارستان قلب تهران صبح امروز در اعتراض به

نحوه محاسبات عیدی خود مقابل درب بیمارستان تجمع کردند/ایلنا/یکشنبه  ۹۹بهمن

پلمپ:


پلمب  ۵۴واحد کافیشاپ و قهوهخانه در نیشابور :فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت ۵۱ :واحد کافیشاپ و قهوهخانه در

این شهرستان در راستای برخورد با مظاهر علنی فساد پلمب شد/فارس/چهارشنبه  ۹۹فروردین
اخراج :


دکتر محمد شریف از دانشگاه اخراج شد :دکتر محمد شریف ،وکیل برجسته دادگستری و استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم

سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی ،در اولین روز بازگشایی دانشگاهها در سال  ،۰۹از دانشگاه عالمه طباطبایی اخراج شد/کمیته گزارشگران
حقوق بشر/سه شنبه  ۰۰فروردین
13

ویژه سال ۰۹

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری


اخراج آوات رضانیا ،از اساتید دانشگاه آزاد سنندج" :آوات رضانیا " از اساتید دانشگاه آزاد سنندج ،به دستور وزارت اطالعات از

دانشگاه اخراج شد/نا معلوم/دوشنبه  ۸۸فروردین


اخراج یکی از اساتید دانشگاه عالمه ،چند روز پس از ادعای رئیس دولت :درحالیکه ادعا شده بود محمود احمدی نژاد ،طی نامه

ای خواستار توقف دو روند "بازنشستگی استادان" و "اجرای طرح تفکیک جنسیتی" شده ،رسانه های خبری امروز سه شنبه بیست و یکم
تیرماه گزارش دادند که به فاصله چند روز پس از نامه رئیس دولت به وزیر علوم که در آن خواسته شده بود از اخراج اساتید خودداری شود،
این بار دکتر سعید مشیری از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه که در دوره دکتری این دانشگاه دروس "اقتصاد کالن" و "اقتصاد سنجی"
تدریس می کرد ،با حکم رئیس انتصابی این دانشگاه اخراج شد/آینده نیوز/چهارشنبه  ۸۸تیر


نبی اهلل باستان ،فعال صنفی همزمان با آزادی از آموزش و پرورش اخراج شد :نبی اهلل باستان ،امروز پنجشنبه ۸۹تیر ماه ۰۹۰۹

از زندان مرکزی چهار محال بختیاری آزاد و همزمان طی ابالغ حکمی از آموزش و پرورش اخراج شد/هرانا/جمعه  ۸۵تیر


اخراج یک استاد دانشگاه از پژوهشگاه علوم انسانی  :دکتر رامین خانبگی ،دکتر مظفر نامدار عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم

انسانی و دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و دکتر ثریا مکنون عضو رسمی این پژوهشگاه و رییس سابق گروه مطالعات زنان این
مرکز دیروز ساعت ها در مقابل ساختمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم ایستادند تا مخالفت خود را با عملکرد دو سال
گذشته حمیدرضا آیتاللهی رییس این پژوهشگاه اعالم کنند/اعتماد/دوشنبه  ۰۴مرداد
یکی از اساتید دانشگاه همدان اخراج شد :دکتر "علی بروکیمیالن" ،یکی از استادان دانشگاه همدان از کار اخراج شده

است/کُردپا/سه شنبه  ۹۰دی


خلیل فتحی ،معلم اهل کامیاران از کار اخراج شد :یک معلم اهل کامیاران به نام "خلیل فتحی" از سوی شورای مرکزی آموزش و

پرورش از کار اخراج شده است/کردپا/جمعه  ۹۰دی
حقوق تعویقی:


پرستاران ،یک سال در انتظار حقوق های عقب مانده :با وجود گذشت یک سال از وعده پرداخت مابه التفاوات ساعت کار پرستاران،

در روز پرستار سال گذشته توسط دولت احمدینژاد ،هنوز وعده ها تحقق نیافته و پرستاران همچنان منتظر پرداخت مطالبات قانونی خود
هستند/شهرزاد نیوز/دوشنبه  ۸۸فروردین
محاکمه:
رسیدگی به پرونده مائده قادری ،وکیل دادگستری در دادگاه انقالب مشهد  :پرونده مائده قادری ،وکیل دادگستری ،در شعبه

 ۰۹۵دادگاه انقالب مشهد در حال رسیدگی است/کمپین استقالل کانون وکال/چهارشنبه  ۹۰فروردین


برگزاری دادگاه امیر اسالمی و فرشید یداللهی ،دو تن از وکالی بازداشتی دراویش گنابادی :جلسه تجدید نظر خواهی

محکومیت  ۰ماه حبس امیر اسالمی و ف رشید یداللهی ،دو تن از وکالی بازداشتی دراویش گنابادی ،در شعبه اول دادگاه تجدید نظر خواهی
بندرعباس برگزار شد/مجذوبان نور/دوشنبه  ۹۰آبان


 ۱تن از معلمان یزد به حبس تعیلقی محکوم شدند :اعضای کانون فرهنگیان یزد از سوی شعبه ی اول دادگاه انقالب یزد به  ۵۸ماه

حبس محکوم شدند/هرانا/پنجشنبه  ۸۸دی

قرار وثیقه و آزادی:


مهدی ظهوری ،از فرهنگیان اصالح طلب ،آزاد شد :مهدی ظهوری راد دبیر بازنشسته دبیرستان های قوچان و استاد دانشگاه ها و

آموزشکده های قوچان ،بعد از چهار روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد/جرس/یکشنبه  ۹۵اردیبهشت
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آزادی هشت فعال صنفی معلمان و احضار چهار تن دیگر :هشت فعال صنفی معلمان کردستان شب گذشته از زندان مرکزی

سنندج آزاد و چهار تن دیگر به دادگاه انقالب احضار شدند/هرانا/چهارشنبه  ۹۰شهریور


هاشم خواستاربه قید وثیقه آزاد شد :هاشم خواستار ،فعال فرهنگی زندانی ،شامگاه پنجشنبه هفدهم شهریور ماه  ،۰۹۰۹با گذشت

بیش از دو سال حبس ،با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد/جرس/شنبه  ۰۰شهریور


سه تن از فعاالن صنفی معلمان کردستان آزاد شدند :سه تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان که روز گذشته بازداشت

شده بودند با تودیع وثیقه آزاد شدند/هرانا/چهارشنبه  ۹۹شهریور


صدور قرار وثیقه برای سه وکیل بازداشتی دروایش :بازپرس پرونده وکالی دراویش گنابادی قرار کفالت و وثیقه به ارزش چند صد

میلیون تومانی برای ایشان صادر کرد/مجذوبان نور/پنجشنبه  ۰۴آذر

محرومیت و تعلیق:


تعلیق از تدریس یک معلم در آستانه هفته معلم :پرویز بهرامی ،دبیر منطقه  ۸آموزش و پرورش تهران که پیگیر حقوق قانونی

خویش بود از تدریس در مدارس تعلیق شد/هرانا/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت

بیکاری:


دوازده هزار پزشک عمومی یا بیکارند یا فعالیت پزشکی ندارند :قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت :دو سوم ماماهای کشور

بیکار هستند و  ۰۸هزار پزشک عمومی نیز یا بیکار هستند یا در رشتهای غیر از تخصص خود فعالیت میکنند/آفتاب/یکشنبه  ۰۹اردیبهشت

جلوگیری از فعالیت اقتصادی:
لغو پروانه وکالت علیرضا صفرزاده؛ وکیل دانشجویان در اصفهان :یک وکیل پایه یک دادگستری به نام علیرضا صفرزاده که اهل

کردستان و سنی مذهب می باشد ،در شهرستان زرین شهر اصفهان از وکالت منع و پروانه وکالتش باطل شد/کانون حمایت از خانواده جان
باختگان وبازداشتی ها/پنجشنبه  ۹۰تیر


پنج سالن برگزاری جشنهای مختلط در گرگان پلمپ شدند :مدیر نظارت براماکن عمومی گلستان گفت :با پیگیریهای مأموران

پلیس نظارت براماکن عمومی استان پنج سالن که اقدام به برگزاری جشنهای مختلط در گرگان میکردند ،پلمپ شدند/مهر/چهارشنبه ۰۱
تیر


مهر و موم  ۰۷فروشگاه به اتهام فروش 'لباس مستهجن' در تهران :یک مقام ارشد پلیس در پایتخت ایران گفته است که ۴۹

عمده فروشی " لباس های مبتذل و مستهجن" در تهران مهر و موم شدند/بی بی سی/جمعه  ۰۴تیر


پلمپ چندین آتلیه عکس و آرایشگاه مردانه در تهران :در پی اجرای طرح پلمپ آتلیههای عکس و آرایشگاههایی که غیر مجاز

خوانده شده اند ،روز چهارشنبه چندین آرایشگاه مردانه و آتلیه عکس توسط نیروی انتظامی پلمپ شدند/مهر/جمعه  ۹۴مرداد
 ۱۳واحد صنفی در خراسان رضوی پلمپ شد :تیم های گشت و عملیات پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی در عملیاتی گسترده

 ۰۹واحد صنفی متخلف را در مشهد تعطیل کردند/نامعلوم/سه شنبه  ۰۰بهمن


پلمب  ۹۴واحد صنفی فروش پوشاک غیر مجاز در اصفهان :پلیس ایران میگوید :در راستای تشدید ارتقاء امنیت اجتماعی و

اخالقی طرح بازدید از صنوف فروش پوشاک در چند نقطه از شهر اصفهان اجرا و در این رابطه  ۰۱واحد صنفی به علت فروش پوشاک غیر
مجاز پلمب شدند/نامعلوم/سه شنبه  ۰۹بهمن
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اجرای حکم:


اجرای حکم جعفر ابراهیمی ،فعال صنفی معلمان :جعفر ابراهیمی ازندریانی ،فعال مستقل صنفی معلمان جهت اجرای حکم شش

ماه حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد/هرانا/دوشنبه  ۰۹مرداد

تبعید:


تبعید دو معلم و فعال صنفی در شهرستان سقز :حامد دنیایی از معلمان شهر سقز از سوی دادگاه هیئت بدوی تخلفات اداری

استان کردستان به  ۱سال تبعید از شهر سقز به استان کرمان محکوم شده است/هرانا/سه شنبه  ۰۹مرداد


تبعید یک معلم به شهرستان قروه :وزارت آموزش و پرورش استان کردستان عزیز ناصری دبیر ادبیات دبیرستانهای شهر مریوان را

به دوسال تبعید به شهرستان قروه محکوم کرد/هرانا/چهارشنبه  ۸۹مهر


نبی اهلل باستان ،فعال صنفی به بروجرد تبعید شد :نبی اهلل باستان ،فعال صنفی معلمان و دبیر مدارس شهر کرد به بروجرد تبعید

شد/هرانا/یکشنبه  ۸۹بهمن

ممنوع الخروج:


مسعود شفیعی ،وکیل دو آمریکایی ممنوعالخروج شد :مسعود شفیعی وکیل جاش فتال و شان بائر ،دو کوهنورد آمریکایی که پس

از دو سال بازداشت با سپردن وثیقه خاک ایران را ترک کردند ،ممنوعالخروج شد/فرانسه/دوشنبه  ۰۰مهر

تعلیق:


تعلیق مختار اسدی از تدریس در مدارس استان کردستان :علی رغم گذشت نیمی از مهر ماه و آغاز سال تحصیلی مختار اسدی

عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به شکلی نامتعارف در حالت تعلیق به سر میبرد/هرانا/یکشنبه  ۰۴مهر

پلمپ اماکن:


 ۳۱واحد فروش لباس در اصفهان پلمپ شد :پلیس امنیت عمومی استان اصفهان در راستای اجرای طرح موسوم به امنیت

اجتماعی ،تعداد  ۹۰واحد صنفی فروش لباس را پلمب کرده است/نامعلوم/شنبه  ۰۴دی

انحالل تشکل:


خانه سینما "غیر قانونی" اعالم شد « :شورای فرهنگ عمومی کشور ،با توجه به گزارشهای مسئوالن ارشاد در مورد وضعیت «خانه

سینما» داوری کرد و در نهایت این نهاد صنفی را «غیر قانونی» دانست» /این نتیجه ی چند سال درگیری مسوالن فعلی وزارت ارشاد اسالمی
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با نهاد صنفی خانه سینما بود که در ماههای اخیر شدت بسیاری یافت و اکنون به نظر می رسد که با تازه ترین حکمِ صادره در این مورد ،به
تعطیلی این نهاد بیانجامد/نامعلوم/پنجشنبه  ۹۹دی

اعدام
در این رسته در سال  ۰۹۰۹تعداد  ۸۹۹گزارش از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که
شامل محکومیت  ۱۸۹نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام  ۵۱۰نفر می باشد که از این تعداد  ۹۸نفر در مالء عام اعدام شدند.
در سال گذشته دست کم  ۹۹۹نفر از اعدام شدگان را مردان و  ۱تن را زنان تشکیل دادند هم چنین  ۰۵۹تن بدون اعالم هویت در رسانه
های دولتی ،اعدام شدند و یا به عبارتی دیگر  ۰۹%اعدامیان مرد و  ۰%زن و  ۹۰%با هویت نامعلوم اعدام شدند.
 ۹تن از اعدام شدگان به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت های سیاسی و به اتهام محاربه اعدام شدند که پیکر آنها تحویل خانواده نشده و
یا پس از دفن توسط دستگاه قضایی محل دفن ایشان به خانواده ابالغ شده است.
در گزارشات منتشر شده ۹۰۹ ،مورد اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر  ۰۰مورد اتهام تجاوز به عنف ۵۹ ،مورد اتهام قتل ۴ ،مورد اتهام محاربه،
 ۵مورد اتهام لواط و یا همجنس گرایی ۹۰ ،مورد اتهام تجاوز  ۰مورد آدم ربایی و تجاوز ۹ ،مورد رابطه نامشروع ۹ ،مورد سرقت ۰۰ ،مورد
سرقت مسلحانه و  ۹۹مورد بدون اعالم اتهام در رسانه های دولتی در خصوص اجرای حکم اعدام برای متهمین قرائت شده است.
در حوزه صدور و اجرای حکم اعدام  ۸۹۹مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۸۵۵گزارش استخراج
شده است که شامل نقض حقوق  ۰۹۴۴نفر از شهروندان است.

در نمودار زیر اجرای حکم اعدام در دادگاههای مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است که جرایم مربوط به مواد مخدر با
 ۴۰%در صدر ،قتل  ،۰%تجاوز  ،%۴تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه  ۵%در رده های بعدی قرار دارند.
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برای مشاهده اجرای حکم اعدام در طی ماههای مختلف سال  ۰۹۰۹به نمودار زیر بنگرید .
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ویژه سال ۰۹

در این نمودار که رابطه مستقیمی با اعدام های مخفیانه دارد منابع مستقل و یا غیر رسمی  %۸۰گزارشات را منتشرکرده اند که در اکثر آنها قوه
قضائیه سکوت کرده است .
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در نمودار زیر نیز اجرای حکم اعدام در استانهای مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان تهران با  ۰۴%در صدر و
فارس و خراسان رضوی با  ۰۹%و آذربایجان غربی با  %۹در رتبههای بعدی قراردارند.
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بر اساس نمودار زیر  ۰۰درصد اعدامها در مالء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.
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در حوزه اعدام زندانیان عادی و عقیدتی صدور حکم اعدام از سوی دادگاه های عمومی و انقالب نسبت به سال  %۵۰ ،۰۹۹۰افزایش داشته
است هم چنین اجرای حکم اعدام نیز با افزایش  %۰۵همراه بوده است.
در بررسی اجرای احکام اعدام  ،اجرای حکم در مالء عام  %۹۸نبست به سال پیش افزایش داشته است و اجرای حکم در زندان ها نیز با افزایش
 %۰همراه بوده است.
قابل ذکر است در این رسته اعدام های مخفیانه و بی هویت در زندانها  %۸۰نسبت به سال  ۰۹۹۰افزایش داشته است و این در حالی است که
اعالم اعدام ها از سوی قوه قضائیه و رسانه های دولتی با کاهش  %۵همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه رسته اعدام ها بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۰۹ ،۰۹۹۰افزایش داشته است ،بیشترین صعود در
این حوزه در اردیبشهت ماه با  %۵۰و بیشترین نزول در مرداد ماه با  %۵۴گزارش شده است.
برای مقایسه صدور و اجرای حکم اعدام در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.

اجرای حکم:


اعدام مخفیانه یک زوج کلیمی -ارمنی به همراه سه تن دیگر و عدم تحویل پیکر دو اعدامی :سحرگاه روز دوشنبه  ۸۹اسفند

ماه یک زوج کلیمی -ارمنی به همراه یک زن و دو مرد در زندان اوین به صورت مخفیانه اعدام شدند/هرانا/شنبه  ۹۰فروردین


یک نفر به اتهام محاربه در بهبهان اعدام شد :یک شهروند به نام "ابوالحسن/ر" به اتهام محاربه در زندان شهرستان بهبهان به دار

آویخته شد/نامعلوم/یکشنبه  ۰۵فروردین


سه نفر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند :بامداد روزپنج شنبه ۰۹ ،فروردین ماه  ۹ ،۰۹۰۹نفر از زندانیان عادی در محوطه زندان

مرکزی شهر ارومیه به دستور مراجع قضایی به دار آویخته شدند/آژانس خبری موکریان/پنجشنبه  ۰۹فروردین


یک نفر در زندان اهواز به دار آویخته شد  :یک تن به نام "کریم/خ" که پیشتر از سوی شعبه سوم دادگاه انقالب اهواز به اعدام

محکوم شده بود ،در زندان اهواز به دار آویخته شد/نامعلوم/دوشنبه  ۸۸فروردین
22
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اعدام دو نفر در زندان مرکزی اراک :صبح روز گذشته دو تن در زندان مرکزی اراک به دار آویخته شدند/نامعلوم/پنجشنبه ۸۱

فروردین


سه شهروند شیرازی در مالءعام اعدام شدند :سه شهروند شیرازی به نام های "رضا -روشنفکر" ،فرزند محمدعلی  ۸۹ساله،

"رکنالدین -کریمی" ،فرزند سید نورالدین  ۸۰ساله و "ابوالفضل فراعی" ،فرزند محمدعلی  ۸۱ساله ،بامداد امروز شنبه ،بیست و هفتم
فروردین ماه در مالء عام اعدام شدند/نامعلوم/شنبه  ۸۴فروردین


چهار نفر در بندر عباس در مالءعام اعدام شدند :سحرگاه امروز ،پنج شنبه اول اردی بهشت ماه ،چهار نفر در بندرعباس و در

مالءعام به دار آویخته شدند/فارس/پنجشنبه  ۹۰اردیبهشت


یک نفر در کرمانشاه اعدام شد :فردی به نام "ع /گل محمدی" سحرگاه جمعه  ۸اردیبهشت ماه در کرمانشاه به دار آویخته

شد/ایسنا/شنبه  ۹۹اردیبهشت


یک مرد به اتهام محاربه در آشتیان و در مالء عام اعدام شد :حکمت علی مظفری از اجرای حکم اعدام یک مرد در موسی آیاد

آشتیان در استان مرکزی به اتهام محاربه خبر داد/تارنمای دادگستری این استان/شنبه  ۰۹اردیبهشت
اعدام یکی از متهمان به قاچاق مواد مخدر در ماهشهر  :صبح روز پنج شنبه هشتم اردیبهشت ماه  ،۰۹۹۰یکی از متهمان به

قاچاق مواد مخدر در ماهشهر ،به حکم دادگاه انقالب اسالمی این شهر و پس از تائید دیوان عالی کشور به دار آویخته شد/نامعلوم/دوشنبه ۰۸
اردیبهشت


دو شهروند در ساری اعدام شدند :سحرگاه روز سه شنبه ،سیزدهم اردیبهشت ماه ،دو شهروند در مرکز استان مازندران به دار

آویخته شدند/نامعلوم/سه شنبه  ۰۹اردیبهشت
اعدام پنج زندانی در زندان مرکزی ارومیه :پنج زندانی صبح روز دوشنبه ن وزدهم اردی بهشت ماه در زندان مرکزی ارومیه به دار

آویخته شدند/هرانا/سه شنبه  ۸۹اردیبهشت


سه نفر در میاندوآب اعدام شدند :صبح امروز ،سه شنبه ،بیستم اردی بهشت ماه ،سه شهروند در محوطه زندان میاندوآب(استان

آذربایجان غربی) به دار آویخته شدند/ایرنا/سه شنبه  ۸۹اردیبهشت
چهار نفر در زندان کرمان اعدام شدند :روز پنج شنبه بیست و دوم اردی بهشت ماه ،چهار شهروند در زندان کرمان به دار آویخته

شدند/نامعلوم/جمعه  ۸۹اردیبهشت


سه نفر در مالءعام و یک تن در زندان یزد اعدام شدند :بامداد روز پنج شنبه بیست و دوم اردی بهشت ماه ،چهار نفر در یزد اعدام

شدند که اجرای حکم سه تن از ایشان در مالءعام بوده است/نامعلوم/شنبه  ۸۵اردیبهشت


دو تن در زندان مرکزی قزوین به دار آویخته شدند :سحرگاه امروز شنبه ،بیست و چهارم اردی بهشت ماه حکم اعدام دو نفر که

پیشتر توسط دادگاه انقالب قزوین به اعدام محکوم شده بو دند ،در زندان مرکزی قزوین به اجرا درآمده است/خبرگزاری دولتی ایرنا/شنبه ۸۵
اردیبهشت


یک نفر در بندرعباس اعدام شد :مردی که توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان هرمزگان به اعدام محکوم شده بود ،در بندرعباس

به دار آویخته شد/ایسنا/دوشنبه  ۸۰اردیبهشت


پنج نفر در اصفهان اعدام شدند :دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت :اعدام پنج سارق مسلح در اصفهان ،سیاسی نبوده و برخی

از رسانه ها با انتشار اخبار دروغ در این راستا به تخریب اذهان عموم مردم پرداختهاند/مهر/پنجشنبه  ۸۰اردیبهشت
اعدام عبداهلل و محمد فتحی در اصفهان به جرم محاربه :عبداهلل و محمد فتحی ،صبح سهشنبه  ۸۴اردیبهشت در زندان اصفهان به

دار آویخته شدند/هرانا/سه شنبه  ۸۴اردیبهشت


یک نفر در زندان اهواز اعدام شد :حکم اعدام یک زندانی مرد به نام عامر /ح به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان اهواز اجرا

شد/نامعلوم/شنبه  ۹۰اردیبهشت


سه نفر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند :بامداد امروز یکشنبه یکم خرداد ماه ،سه نفر از زندانیان زندان مرکزی ارومیه ،به

دستور مراجع قضایی در محوطه این زندان به دار آویخته شدند/موکریان/یکشنبه  ۹۰خرداد
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یک نفر در زندان بهبهان اعدام شد :حکم اعدام یک شهروند بامداد روز دوشنبه در زندان بهبهان(استان خوزستان) به دار آویخته

شد/ایرنا/سه شنبه  ۹۹خرداد


یک مرد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد :بر اساس گزارش منابع مستقل یک زندانی به اتهام نامعلوم در زندان رجایی شهر

کرج اعدام شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران/چهارشنبه  ۹۵خرداد


یک مرد در قزوین در مالء عام اعدام شد :قاتل پنج زن قزوینی صبح امروز پنج شنبه در مال عام در این شهر اعدام

شد/ایرنا/پنجشنبه  ۹۱خرداد


چهار نفر در مالءعام در شیراز اعدام شدند :چهار مجرم در دو نقطه شهر شیراز ،براساس احکام قضایی؛ پنج شنبه در مالءعام اعدام

شدند/ایرنا/پنجشنبه  ۹۱خرداد


 ۹۵نفر در طی  ۴روز اعدام شدند :صبح امروز دو نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در ساری چهار نفر در شیراز و یک نفر در قزوین

اعدام شدند/هرانا/پنجشنبه  ۹۱خرداد
چهار نفر در یاسوج اعدام شدند ۹۹/اعدام در یک روز :چهار زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان یاسوج در استان کهگیلیویه

و بویر احمد اعدام شدند/ایرنا/جمعه  ۹۰خرداد


دو نفر در میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند ۹۱/اعدام در هشت روز :دو زندانی صبح امروز به اتهام تجاوز به عنف در میدان

آزادی کرمانشاه و در مالء عام اعدام شدند/ایسنا/یکشنبه  ۹۹خرداد


چهار نفر در زندان کرمان اعدام شدند :حکم اعدام چهار زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر که در محاکم انقالب اسالمی

کرمان صادر شده است پس از تائیددادستانی کل کشور در زندان مرکزی کرمان به مرحله اجرا درآمد/نامعلوم/چهارشنبه  ۰۰خرداد


یک زندانی بلوچ در زندان اوین اعدام شد :یک زندانی بلوچ که به اتهام محاربه و درگیری با ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به

اعدام محکوم شده بود صبح امروز در زندان اوین اعدام شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۰۰خرداد


دو نفر در تهران و سلماس اعدام شدند /هر  ۴۵ساعت  ۴نفر :ی ک شهروند آذری روز دوم خرداد در زندان سلماس و یک تبعه

افغان در زندان اوین اعدام شدند/هرانا/جمعه  ۰۹خرداد
ده نفر در اوین اعدام شدند :ده زندانی محکوم به اعدام که در زندان قزل حصار محبوس بودند پس از انتقال به زندان اوین اعدام

شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/سه شنبه  ۰۴خرداد


یک نفر در کرمان اعدام شد :یک زندانی که به اتهام زنا به اعدام محکوم شده بود در محوطه زندان مرکزی کرمان اعدام

شد/نامعلوم/چهارشنبه  ۰۹خرداد
اعدام دو زندانی در مالء عام در نیشابور :دو زندانی بامداد امروز ،پنجشنبه  ۰۰خرداد ماه در مالء عام و در شهر نیشابور اعدام

شدند/ایرنا/جمعه  ۸۹خرداد


دو نفر در دزفول اعدام شدند :دو زندانی که متهم به قتل یک نوجوان  ۰۰ساله در جریان یک آدمربایی بودند صبح امروز اعدام

شدند/مهر/یکشنبه  ۸۸خرداد
یک نفر در مالءعام در نی ریز اعدام شد :یک شهروند در نی ریز(استان فارس) و در مالءعام به دار آویخته شد/نامعلوم/چهارشنبه

 ۸۱خرداد


یک نفر در شهر کرد اعدام شد :یک مرد صبح امروز ،شنبه  ۸۹خرداد ماه در زندان مرکزی شهرکرد اعدام شد/ایسنا/شنبه ۸۹

خرداد


دو زندانی ،از جمله یک شهروند افغانی ،در اصفهان اعدام شدند  :طی روزهای اخیر دو زندانی در محوطه زندان مرکزی اصفهان

به دار آویخته شدند/نامعلوم/دوشنبه  ۹۹خرداد


سیزده نفر به اتهام تجاوز در خرداد ماه اعدام شدند :در طی خرداد ماه سالجاری و بر اساس گزارش واحد آمار ،نشر و آثار مجموعه

فعاالن حقوق بشر در ایران  ۰۹زندانی به اتهام تجاوز به عنف در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند/هرانا/یکشنبه  ۸۰خرداد


اعدام  ۴نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در گلپایگان :رئیس دادگستری گلپایگان از اعدام پنج شهروند متهم به قاچاق مواد مخدر در

گلپایگان در سال گذشته خبر داد/نامعلوم/جمعه  ۹۹تیر
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تائید  ۴مرحله اجرای حکم اعدام جمعی در زندان وکیل آباد :دادستان عمومی و انقالب مشهد ضمن تایید  ۱مرحله اجرای حکم

اعدام جمعی در زندان وکیل آباد مشهد مدعی شد که رسانه ها در مورد اعدام شهروندان متهم به قاچاق مواد مخدر در این زندان ،بزرگنمایی
میکنند/ایسنا/جمعه  ۹۹تیر


اعدام دسته جمعی هفت زندانی در زندانِ اوین :گزارش ها حاکی از آن است که سحرگاه روز یکشنبه ،دوازدهم تیرماه ۴ ،زندانی به

طور مخفیانه و دسته جمعی در زندان اوین اعدام شدند/وبسایت فعالین حقوق بشر و دموکراسی/دوشنبه  ۰۹تیر


اعدام یک شهروند مشهدی به اتهام قتل  :بامداد روز گذشته ۰۸ ،تیر ماه یک زندانی  ۸۹ساله به نام "حسن" در زندان مرکزی

مشهد به جرم قتل اعدام شد/روزنامه خراسان/دوشنبه  ۰۹تیر


اعدام دو نفر در زندان مرکزی ارومیه به اتهام قاچاق مواد مخدر  :بامداد امروز پنج شنبه شانزدهم تیر ماه ،دو نفر از زندانیان

زندان مرکزی ارومیه ،به دستور مراجع قضایی در محوطه این زندان به دار آویخته شدند/موکریان/پنجشنبه  ۰۰تیر


اعدام دستکم چهار نفر در دو هفته گذشته در قم :محمد رضا می رحیدری ،جانشین فرماندهی انتظامی استان قم روز دوشنبه در

کنفرانسی مطبوعاتی گفت که چهار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان قم طی دو هفتهء اخیر اعدام شدهاند/سازمان حقوق بشر ایران و به
نقل از فردونیوز/سه شنبه  ۸۰تیر


یک نفر در بندر عباس اعدام شد :یک زندانی بامداد روز چهارشنبه ،بیست و دوم تیرماه ،در زندان بندر عباس اعدام شد/ایرنا/جمعه

 ۸۵تیر


سه نفر در کرمانشاه و در مالء عام اعدام شدند :بامداد امروز سه زند انی مرد در میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند/هرانا/سه شنبه

 ۸۹تیر
اجرای حکم اعدام سه زندانی در میدان آزادی کرمانشاه :بامداد امروز سه زندانی به نام های میالد/ق فرزند شیرعلی ،جواد/الف

فرزند سلطان مراد ،جواد /الف فرزند حبیب به اتهام آدم ربایی ،زنای محصنه در میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند/هرانا/سه شنبه  ۸۹تیر


اعدام چهار نفر یه اتهام قاچاق مواد مخدر در رفسنجان و جیرفت :چهار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر بنا بر احکام صادره از

دادگاههای انقالب اسالمی ،در زندانهای رفسنجان و جیرفت به دار مجازات آویخته شدند/ایسنا/چهارشنبه  ۸۰تیر
سه زندانی در قوچان به دار آویخته شدند :سه زندانی ،بامداد روز چهارشنبه بیست و نهم تیرماه ،در زندان قوچان به دار آویخته

شدند /واحد اطالعات و اخبار دادگستری استان خراسان رضوی/،پنجشنبه  ۹۹تیر


یک زندانی بلوچ در زندان کرمان اعدام شد :یک زندانی بلوچ به نام محمد مندا زهی فرزند دادخدا روز سه شنبه در زندان مرکزی

کرمان اعدام شد/انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان/پنجشنبه  ۹۰مرداد


اعدام یک تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در میناب  :دادستان عمومی و انقالب میناب از به دار آویخته شدن یک مرد به اتهام

قاچاق مواد مخدر در این شهرستان خبر داد/فارس/شنبه  ۹۹مرداد


یک زندانی در زندان مرکزی مشهد اعدام شد :بامداد روز گذشته ،نهم مردادماه ،یک زندانی در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته

شد/روزنامه خراسان/دوشنبه  ۰۹مرداد


اعدام یک نفر در قم به اتهام قتل عمد :یک زندانی که توسط شعبه اول دادگ اه کیفری استان قم به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم

شده بود ،صبح روز شنبه ،هشتم مردادماه در زندان قم به دار آویخته شده است/نامعلوم/چهارشنبه  ۰۸مرداد
اعدام  ۶محکوم مواد مخدر و تجاوز در اهواز :سرپرست روابط عمومی دادگستری استان خوزستان از اعدام  ۰محکوم در زندان

کارون اهواز خبر داد/نامعلوم/یکشنبه  ۰۹شهریور


اعدام یک زندانی در قزوین :شنبه ،دوازدهم شهریور ماه سال جاری یک زندانی در محوطه زندان قزوین اعدام شد/هرانا/دوشنبه ۰۵

شهریور


اعدام  ۵زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر :احکام اعدام  ۵زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر که در محاکم انقالب اسالمی صادر شده

بود ،بعد از تأیید در دادستانی کل کشور در زندان کرمان به مرحله اجرا درآمد/ایسنا/سه شنبه  ۰۱شهریور


سه نفر در زندان ارومیه اعدام شدند :صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه سه زندانی به نام های محی الدین،خورشید و یونس قاسم

زاده به دار آویخته شدند/موکریان نیوز/پنجشنبه  ۰۴شهریور
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اعدام دو مرد در زندان ساری :دو مرد صبح امروز شنبه  ۰۰شهریور ماه به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در ساری اعدام شدند که با به

دار آویخته شدن این دو تن ،آمار اعدام هایی که در شهریور ماه جاری از سوی مقامات رسمی ایران تایید شده به  ۰۸نفر رسید/ایسنا/شنبه ۰۰
شهریور


یک نفر در مشکین شهر اعدام شد :یک زندانی مرد در مشکین شهر صبح امروز به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر اعدام

شد/نامعلوم/یکشنبه  ۸۹شهریور


پنج نفر در شاهرود اعدام شدند :احکام اعدام  ۱زندانی به جرم قاچاق مواد مخدر که در دادگاه انقالب اسالمی سمنان مستقر در

شاهرود صادر شده بود ،بعد از تأیید در دادستانی کل کشور طی تشریفات در زندان شاهرود به مرحله اجرا درآمد/نامعلوم/دوشنبه  ۸۰شهریور


عامل قتل پل مدیریت در مالءعام به دار آویخته شد :بامداد امروز سه شنبه ،بیست و دوم شهریورماه" ،کوشا پارسا مطلق" که

حوالی پل مدیریت اقدام به قتل فجیع دختر مورد عالقه خود "مهسا" نموده بود ،در بلوار دریا بعد از تقاطع دانشگاه امام صادق در نزدیکی
محل وقوع جنایت و در مالءعام به دار آویخته شد/مهر/سه شنبه  ۸۸شهریور


یک تن در دشتستان و در مالءعام اعدام شد :صبح امروز سه شنبه ،بیست و دوم شهریورماه ،یک تن به نام "مصطفی مشفقیان"

در دشتستان(استان بوشهر) در مالءعام اعدام شد/فارس/سه شنبه  ۸۸شهریور


سه زندانی در قم به دار آویخته شدند :صبح روز سه شنبه ،بیست و دوم شهریور ماه سه زندانی در استان قم توسط دستگاه قضایی

اعدام شدند/فارس/چهارشنبه  ۸۹شهریور


اعدام مخفیانه  ۹۴زندانی مواد مخدر در زندان تربت جام :روز دوشنبه  ۸۰شهریور ماه سال جاری دست کم  ۰۱زندانی اکثرا با

جرایم مواد مخدر در زندان تربت جام به صورت مخفیانه اعدام شدند/هرانا/چهارشنبه  ۸۹شهریور
دو زندانی دیگر در زندان سمنان اعدام شدند :دو زندانی که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت شدند صبح امروز در

محوطه زندان سمنان اعدام شدند/نامعلوم/پنجشنبه  ۸۵شهریور


در طی  ۹۹روز گذشته روزانه بیش از  ۵نفر اعدام شدند :نه زندانی عادی با جرایم نامعلوم در دو زندان تایباد و زندان مرکزی

زاهدان صبح امروز اعدام شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/پنجشنبه  ۸۵شهریور
اعدام یک شهروند در ارومیه به اتهام محاربه :بامداد امروز شنبه بیست و ششم شهریورماه ،یک شهروند اهل ارومیه به دستور

مراجع قضایی در محوطه زندان مرکزی این شهر به دار آویخته شد/موکریان/شنبه  ۸۰شهریور


یک زندانی در زندان مرکزی قزوین اعدام شد :ساعت  ۴ :۹۹صبح امروز یکشنبه ،بیست و هفتم شهریورماه ،یک زندانی به نام

"الیاس بابایی چگینی" که در هنگام اجرای حکم و در آخرین لحظه های زندگی اش به طناب دار خود بوسه زد ،در زندان مرکزی قزوین به دار
آویخته شد/مهر/یکشنبه  ۸۴شهریور


هفت زندانی در رجایی شهر کرج اعدام شدند :هفت زندانی زندان قزل حصار که در طی روزهای اخیر جهت اجرای حکم به

سلولها انفرادی بند  ۰زندان شهر کرج منتقل شده بودند؛ صبح امروز به دار آویخته شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/یکشنبه ۸۴
شهریور


یک نفر در بازداشتگاه کهریزک اعدام شد :صبح روز یکشنبه بیست و هفتم شهریورماه ،یک از زندانی به نام "سعدالدین سلیمی"

در بازداشتگاه کهریزک تهران به دار آویخته شده است/وبسایت کردپا/دوشنبه  ۸۹شهریور


سجاد کریمی به اتهام قتل دکتر سرابی در میدان نارمک تهران اعدام شد /تصویر :بامداد امروز سه شنبه بیست و نهم

شهریورماه ،حکم اعدام "سجاد کریمی" متهم ردیف اول پرونده قتل دکتر غالمرضا سرابی ،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،در
میدان نارمک تهران اجرا شد/ایسنا/سه شنبه  ۸۰شهریور


نوجوان محکوم به قتل روح اهلل داداشی صبح فردا اعدام خواهد شد :بر اساس گفته ی دادستان کرج "علیرضا مالسلطانی"،

نوجوان متهم به قتل روح اهلل داداشی بامداد فردا ،چهارشنبه سی ام شهریورماه در مالءعام اعدام خواهد شد/نامعلوم/سه شنبه  ۸۰شهریور


چهار تن دیگر در زندان رجایی شهر اعدام شدند :صبح امروز  ۵زندانی دیگر که از زندان قزل حصار به زندان رجایی شهر کرج

منتقل شده بودند اعدام شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/سه شنبه  ۸۰شهریور
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هشت زندانی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند :موج جدیدی از اعدامها که از چند هفتۀ پیش آغاز شده است و تقریبا در

اکثر نقاط ایران صورت میگیرد همچنان ادامه دارد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۹۹شهریور


علیرضا مال سلطانی نوجوان بزهکار اعدام شد /به همراه عکس  :۹۳۱قصاص «علیرضا مال سلطانی» پس از قرائت حکم ،در ساعت

پنج و نیم صورت گرفت/ایرنا/چهارشنبه  ۹۹شهریور


اعتراف نماینده دادستانی به نوجوان بودن علیرضا مال سطانی :نماینده دادستان و مدعیالعموم در پرونده قتل روحاهلل داداشی

گفت :قاتل این ورزشکار از نظر بلوغ شرعی به سن  ۰۹سال رسیده بود/فارس/چهارشنبه  ۹۹شهریور


نود و سومین نفر در میناب اعدام شد :دادستان عمومی و انقالب میناب از به دار آویخته شدن یک مرد متهم به قاچاق مواد مخدر

در این شهرستان خبرداد/مهر/چهارشنبه  ۹۹شهریور


یک زندانی در زندان خورین ورامین اعدام شد :روز دوشنبه  ۵مهرماه زندانی علی ناظمیان  ۱۹ساله که نزدیگ به  ۰سال در زندان

خورین و قزل حصار زندانی بود در زندان خورین ورامین به دار آویخته شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/سه شنبه  ۹۱مهر
اعدام یک زندانی در زندان مرکزی قم :صبح امروز چهارشنبه ،ششم مهرماه ،یک زندانی در زندان مرکزی قم به دار آویخته

شد/وبسایت های دولتی" ،م /ف"/چهارشنبه  ۹۰مهر


دو زندانی در شهرستان زابل به دار آویخته شدند :صبح روز پنج شنبه ،هفتم مهرماه ۸ ،زندانی در شهرستان زابل (استان سیستان

و بلوچستان) به دار آویخته شدند/واحد مرکزی خبر/شنبه  ۹۰مهر


یک شهروند در شهر ساری اعدام شد :صبح امروز یک مرد در شهر ساری به اتهام تجاوز به عنف اعدام شد/نامعلوم/یکشنبه  ۰۹مهر

یک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد :یک زندانی صبح امروز که به اتهام قاچاق موادمخدر بازداشت شده بود در محوطه

زندان مرکزی اردبیل اعدام شد/نامعلوم/سه شنبه  ۰۸مهر


اعدام یک زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی کرمان :صبح امروز یک زندانی اهل سلماس با اتهام محاربه که در زندان مرکزی

کرمان و در تبعید زندانی بود به صورت مخفیانه اعدام شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/سه شنبه  ۰۸مهر
سه زندانی در کرمان و هشت تن در رشت اعدام شدند :بامداد امروز حکم اعدام سه زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان

کرمان اجرا شد/مهر/چهارشنبه  ۰۹مهر


شش نفر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند :بعد از ظهر روز دوشنبه در زندان مرکزی ارومیه شش زندانی عادی اعدام

شدند/کُردپا/سه شنبه  ۰۰مهر
چهار متهم اصلی حادثه خمینیشهر در مالءعام اعدام شدند /گزارش تصویری :چهار متهم اصلی حادثه خمینی شهر اصفهان

ساعت  ۰سحرگاه امروز ،چهازشنبه بیستم مهرماه ،در پارک بهشت خمینیشهر به دار آویخته شدند/فارس/چهارشنبه  ۸۹مهر


سه نفر در سمنان و سه نفر در کرج اعدام شدند :علی رغم اجرای حکم اعدام  ۵نفر در خمینی شهر (همایون شهر) اصفهان در مالء

عام سه زندانی روز گذشته در سمنان و سه تن نیز در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/پنجشنبه  ۸۰مهر


دو زندانی در ساری به دار آویخته شدند :اسداهلل جعفری ،دادستان عمومی و انقالب ساری ،از اجرای حکم اعدام دو شهروند در

زندان مرکزی ساری در روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه خبر داده است/ایسنا/یکشنبه  ۸۵مهر


اعدام  ۶زندانی در زندان مرکزی زاهدان :روز شنبه  ۸۹مهر ماه  ۰زندانی در زندان مرکزی زاهدان به اتهام حمل مواد مخدر اعدام

شدند/فعالین حقوق بشر و دمکراسی/یکشنبه  ۸۵مهر


اعدام یک زندانی در خراسان جنوبی به اتهام قتل مامور نیروی انتظامی :فرماندهی نیروی انتظامی خراسان جنوبی از اعدام یک

زندانی به اتهام قتل یکی از ماموران این ارگان امنیتی خبر داد/نامعلوم/یکشنبه  ۸۵مهر
یک نفر در شهرستان مرودشت و در مالءعام اعدام شد :طی هفته گذشته یک شهروند به اتهام لواط در شهرستان مرودشت

(استان فارس) در مالءعام به دار آویخته شده است/واحد مرکزی خبر/دوشنبه  ۸۱مهر


اعدام یک مرد در شیراز به اتهام قتل :دادگستری استان فارس اعالم کرد یک مرد شیرازی به اتهام قتل اعدام

شد/نامعلوم/چهارشنبه  ۸۴مهر
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اعدام سه تن در قزوین و چهار تن در اصفهان :سه نفر که به اتهام قتل یک شهروند در آبیک قزوین بازداشت و به اعدام محکوم

شده بودند صبح امروز در زندان قزوین اعدام شدند/فارس/پنجشنبه  ۸۹مهر


از اکتبر تا اکتبر  ۵۳۷نفر اعدام شدند :بر اساس گزارش نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران از دهم اکتبر سال

 ۸۹۰۹تا کنون  ۵۹۹نفر که تحت اتهامهای مختلف از سوی دستگاه قضایی ب ه اعدام محکوم شده بودند؛ اعدام شدند و در طی همین مدت
دستگاه قضایی  ۰۵۰نفر را به اعدام محکوم کرده است /از تعداد  ۵۹۹نفر  ۵۰نفر در مالءعام به دار آویخته شدند/هرانا/دوشنبه  ۰۹مهر


اعدام یک مرد  ۶۰ساله در اصفهان :صبح امروز یک مرد  ۰۴ساله به اتهام اغفال زنان و تجاوز در زندان مرکزی اصفهان اعدام

شد/فارس/شنبه  ۰۰مهر


دو گروه زندانی در وکیل آیاد مشهد در ماه های اخیر اعدام شدند :گزارش های منابع موثق از ایران حاکی از چند نوبت اعدام

دسته جمعی و مخفیانه در ماه های مرداد و شهریور  ۰۹۰۹در زندان وکیل آباد مشهد است/نامعلوم/دوشنبه  ۹۸آبان


یک زندانی در اردبیل به دار آویخته شد :بامداد امروز دوشنبه دوم آبان ماه ،یک زندانی در اردبیل به دار آویخته

شد/نامعلوم/دوشنبه  ۹۸آبان
اعدام یک زندانی در خرمدره به اتهام قتل مامور نیروی انتظامی :یک زندانی سحرگاه روز گذشته ،دوم آبان ماه در زندان

شهرستان خرمدره(استان زنجان) به دار آویخته شد/فارس/سه شنبه  ۹۹آبان


یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد :یک زندانی به نام "صالح عابدینی" بامداد امروز سه شنبه ،سوم آبان ماه در

زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد/هرانا/سه شنبه  ۹۹آبان
حکم اعدام یک زندانی در استان بوشهر به اجرا درآمد :صبح روز دوشنبه ،دوم آبان ماه ،یک زندانی به نام "علی رفیعیپور" در

شهرستان جم(استان بوشهر) اعدام شد/فارس/چهارشنبه  ۹۵آبان


بامداد امروز یک نفر در قرچک و در مالءعام اعدام شد :سحرگاه امروز ،چهارشنبه چهارم آبان ماه ،جوانی  ۸۰ساله به نام

"بخشعلی" در در خیابان فردوس شهرستان قرچک ورامین به دار آویخته شد/نامعلوم/چهارشنبه  ۹۵آبان


عامل قتل سه عضو یک خانواده درنورآباد دلفان در مالعام اعدام شد  :حکم اعدام عامل قتل سه عضو یک خانواده نورآبادی

صبح امروز ( پنج شنبه ) در میدان امام نورآباد شهرستان دلفان به اجرا و متهم به دار آویخته شد/ایلنا/پنجشنبه  ۰۸آبان


دو نفر در قم اعدام شدند :حکم اعدام دو مجرم به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر از نوع کراک در قم اجرا شد/نامعلوم/جمعه

 ۸۹آبان


سه زندانی در قزوین به دار آویخته شدند :صبح امروز شنبه ،بی ست و یکم آبان ماه ،سه زندانی با رأی شعبه سوم دادگاه کیفری

استان قزوین به دار آویخته شدند/فارس/شنبه  ۸۰آبان
دو زندانی در زندان قم اعدام شدند :حکم اعدام دو نفر به جرم مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر در قم اجرا

شد/نامعلوم/پنجشنبه  ۸۰آبان


یک نفر در نوشهر و در مالء عام اعدام شد :سحرگاه شنبه  ۸۰آبان ماه شرور سابقه دار نوشهری به دار مجازات آویخته شد/شمال

نیوز/شنبه  ۸۹آبان


سه شهروند در ساری به دار آویخته شدند :بامداد روز گذشته ،بیست و نهم آبان ماه ،سه زندانی در زندان شهرستان ساری به دار

آویخته شدند/ایسنا/دوشنبه  ۹۹آبان


دو شهروند به اتهام تجاوز در مشهد اعدام شدند :دو جوان حدود  ۸۵ساله سپیده دم روز گذشته به جرم انجام عمل خالف عفت

در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شدند/روزنامه خراسان/دوشنبه  ۹۹آبان


دو زندانی دیگر در چهارمحال و بختیاری اعدام شدند :بامداد روز یکشنبه بی ست و نهم آباماه ماه ،دو زندانی به نامهای "رامین

حاتمی" و "اصغر طهماسبی" اهل شهر بلداجی از توابع شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری اعدام شدند/نامعلوم/دوشنبه  ۹۹آبان


 ۹نفر در شیراز اعدام شدند :با تائید دادستان کل کشور حکم اعدام  ۰۰نفر از متهمان قاچاق مواد مخدر در شیراز به مرحله اجرا در

آمد/نامعلوم/پنجشنبه  ۹۹آذر
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یک نفر در قم اعدام شد :یک زندانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود بامداد امروز در زندان مرکزی

قم اعدام شد/مهر/یکشنبه  ۹۰آذر


صبح امروز  ۱نفر در کرمانشاه و ساوه اعدام شدند :صبح امروز دو زندانی در میدان آزادی کرمانشاه و در مالء عام به اتهام تجاوز

اعدام شدند/ایسنا/سه شنبه  ۹۹آذر


پنج زندانی در وکیل آباد مشهد اعدام شدند :پنج زندانی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد پنجم آدر ماه سالجاری در محوطه این

زندان اعدام شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۰۰آذر


یک شهروند در شهرکرد در مالءعام اعدام شد :صبح روز یکشنبه  ۸۹آذرماه سال جاری ،یک شهروند در میدان دانش شهرکرد به

دار آویخته شد/ایسنا/دوشنبه  ۸۰آذر


یک زندانی در رشت و در مالءعام به دار آویخته شد :بامداد امروز سه شنبه ۸۸ ،آذر ماه یک شهروند به نام "محمدرضا تال" فرزند

"علی" در محلهی سلیمانداراب رشت(استان گیالن) و در مالءعام به دار آویخته شد/فارس/سه شنبه  ۸۸آذر
اعدام دو شهروند در شهرستان رستم استان فارس در مالءعام :حکم اعدام دو شهروند به نامهای "سامر" و "حسین" در

شهرستان رستم واقع در استان فارس صبح امروز سه شنبه ،بیست و دوم آذرماه در مالءعام به اجرا درآمده است/نامعلوم/سه شنبه  ۸۸آذر


اعدام یک زندانی در آران و بیدگل :در ادامه موج اعدامهای اخیر یک زندانی به انهام حمل و نگهداری مواد مخدر در شهرستان آران

و بیگدل اعدام شد/پورتال رسمی شهرستان آران و بیگدل/پنجشنبه  ۸۵آذر


اجرای حکم اعدام یک زندانی علیرغم شرایط وخیم جسمی :حکم اعدام یک زندانی در سحرگاه روز شنبه بیستم آذرماه سال

جاری ،در میدان دانش شهرکرد در حالی به اجرا در آمده است ،که وی احتیاج مبرم به مداوای پزشکی داشت/نامعلوم/جمعه  ۸۱آذر


سه نفر در اراک اعدام شدند ۹ :زندانی به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر و نگهداری حدود  ۰کیلوگرم هروئین و کراک در

اراک به دار آویخته شدند/نامعلوم/شنبه  ۸۰آذر


یک زندانی در ایالم اعدام شد :معاون دادستان عمومی و انقالب اسالمی ایالم گفت :صبح روز یکشنبه ۸۴ ،آذر ،یک زندانی پس از

 ۱سال متواریبودن ،در ایالم به دار آویخته شد/ایسنا/یکشنبه  ۸۴آذر
اعدام یک زندانی در زندان ساوه  :بامداد روز سه شنبه  ۸۰آذر ماه  ،۰۹۰۹یک زندانی در زندان ساوه به دار آویخته

شد/ایسنا/چهارشنبه  ۹۹آذر


هفت زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند /بهمراه اسامی :بامداد امروز شنبه هفت زندانی که از شب گذشته به سلولهای

انفرادی این زندان منتقل شده بودند در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند/هرانا/شنبه  ۹۹دی
دو نفر در زندان الکان رشت اعدام شدند :روز شنبه  ۹دی ماه دو زندانی در زندان الکان رشت اعدام شدند/فعالین حقوق بشر و

دموکراسی/یکشنبه  ۹۵دی


یک دانشجوی رشته مکانیک به اتهام قتل اعدام شد :یک دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه صنعتی که به اتهام قتل در زندان

کارون اهواز محبوس بود در آبان ماه اعدام شد/ندای سبز آزادی/یکشنبه  ۹۵دی
اعدام یک زندانی در زندان شاهرود  :چهارشنبه  ۹۹آذر  ۰۹۰۹یک زندانی در زندان شاهرود واقع در سمنان به دار آویخته

شد/نامعلوم/یکشنبه  ۹۵دی


یوسف اسالم دوست از اقلییت های مذهبی ترک سنی اعدام شد :بر اساس گزارش پیشین خبرگزاری هرانا یوسف اسالم دوست

از اقلییت مذهبی ترک سنی (کوره سنی) از جمله هفت اعدامی زندان ارومیه بوده است/هرانا/دوشنبه  ۹۱دی


دو جوان در مالءعام در قزوین به دار آویخته شدند :دو مرد جوان به نامهای "علی"  ۹۰ساله متاهل و "محمد"  ۹۴ساله و مجرد

بامداد امروز پنج شنبه ،هشتم دی ماه در خیابان نواب جنوبی شهر قزوین ،جنب حمام یاقوت به دار آویخته شدند/جامجم آنالین/پنجشنبه ۹۹
دی


روز گذشته یک نفر در زندان زنجان اعدام شد :صبح روز گذشته یک زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان زنجان

به دار آویخته شد/کردپا/سه شنبه  ۰۹دی
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دو نفر در اراک اعدام شدند :روابط عمومی دادگستری استان مرکزی از اعدام دو زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در

اراک خبر داد/نامعلوم/سه شنبه  ۰۹دی


اعدام دسته جمعی  ۴۴زندانی در زندان اوین :روز سه شنبه  ۰۹دی ماه  ۸۸زندانی به صورت دسته جمعی در زندان اوین به اتهام

جرایم مربوط به مواد مخدر به دار آویخته شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۰۵دی


 ۴نفر در زندانهای کرمان و بم اعدام شدند :پنج زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندانهای کرمان و بم اعدام

شدند/نامعلوم/پنجشنبه  ۰۱دی


اعدام پنج زندانی در زندان زنجان :پنج نفر از زندانیان متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر پس از تایید حکم توسط دیوان عالی

کشور در زنجان اعدام شدند/نامعلوم/پنجشنبه  ۰۱دی


یک نفر در زندان سمنان اعدام شد :یک زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان سمنان اعدام شد/نامعلوم/پنجشنبه

 ۰۱دی
سه زندانی در میدان آزادی کرمانشاه اعدام شدند :سه زندانی به نامهای "علیرضا احمدی"" ،صادق اسکندری" و "ساسان بسامی"

صبح امروز پنج شنبه ،پانزدهم دی ماه در میدان آزادی کرمانشاه به دار آویخته شدهاند/فارس/پنجشنبه  ۰۱دی


یک نفر در زندان خورین ورامین اعدام شد :یک زندانی به نام "نظرعلی مرادی" بامداد امروز پنج شنبه ،پانزدهم دیماه از سوی

دستگاه قضایی-امنیتی در زندان خورین شهرستان ورامین به دار آویخته شده است/مهر/پنجشنبه  ۰۱دی


گزارش تصویری از اعدام  ۸تن در کرمانشاه  :۹۳۱صبح امروز پنج شنبه ،پانزدهم دیماه  ۹نفر به نامهای "علیرضا احمدی"،

"صادق اسکندری" و "ساسان بسامی" به اتهام سرقت مسلحانه از بانک سپه کرمانشاه در میدان آزادی این شهر(مالءعام) به دار آویخته
شدند/نامعلوم/پنجشنبه  ۰۱دی


اعدام یک زندانی در استان کهگیلویه و بویراحمد در مالءعام :روز شنبه ،هفدهم دی ماه سال جاری یک زندانی در مالءعام در

یکی از روستاهای اطراف گچساران(استان کهگیلویه و بویراحمد) در مالءعام به دار آویخته شده است/ایرنا/دوشنبه  ۰۰دی


دو نفر در زندان اوین اعدام شدند :دو مرد که در دادگاه کیفریاستان تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدهاند ،صبح امروز در زندان

اوین اعدام شدند/آفتاب/چهارشنبه  ۸۰دی


صبح امروز  ۹۴نفر در شیراز اعدام شدند :صبح امروز یکشنبه ،بیست و پنجم دی ماه ،حکم اعدام پنج نفر در مالءعام و حکم اعدام

هفت تن دیگر در محل زندان عادل آباد شیراز اجرا شد/ایلنا/یکشنبه  ۸۱دی


یک زندانی در مالءعام در شهر کرمان اعدام شد /تصویری  :۹۳۱صبح امروز یک زندانی متهم به «تجاوز به عنف» در میدان

خواجوی کرمان و در مالء عام اعدام شد/عصر ایران/پنجشنبه  ۸۰دی
عامالن حادثه آبپخش محکوم به اعدام در مال عام شدند :رئیس کل دادگستری استان بوشهرگفت :به زودی و پس از سیر قانونی

پرونده عامالن حادثه آبپخش حکم قصاص در مالء عام این افراد اجرا می شود/مهر/پنجشنبه  ۹۰بهمن


یک زندانی در زندان اوین اعدام شد :یک زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از انتقال به زندان اوین

اعدام شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/شنبه  ۹۹بهمن


زندانی فراری از زندان ایالم پس از بازداشت اعدام شد :یک زندانی متهم به قتل که با انفجار دیوار زندان مرکزی ایالم اقدام به

فرار از زندان کرده بود پس از بازداشت صبح امروز در محوطه این زندان اعدام شد/ایسنا/شنبه  ۹۹بهمن


ورزشگار معلول اعدام شد /به همراه فایل صوتی زندانی :حسن آرمین(حسن مافی) مربی کیکبوکسینگ و از اساتید رزمی کار و

دارای سبک د ر کشور ،سحرگاه امروز سه شنبه ،یازدهم بهمن ماه در مالءعام در کرج به دار آویخته شد/هرانا/سه شنبه  ۰۰بهمن


چهار نفر در زندان مرکزی قم اعدام شدند :دادستان قم از اعدام چهار نفر تحت نام "قاچاقچی مواد مخدر" در روزهای گذشته در

زندان مرکزی قم خبر داد/مهر/چهارشنبه  ۰۰بهمن


یک نفر در زندان مرکزی زنجان اعدام شد :یک زندانی که بنا بر ادعای دادگستری زنجان در یک سرقت مسلحانه بازداشت شده بود

صبح امروز در زندان مرکزی زنجان اعدام شد/نامعلوم/سه شنبه  ۸۱بهمن
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اجرای حکم اعدام  ۴زندانی در زندان الکان رشت :صبح روز شنبه ،هشتم بهمن ماه سال جاری ،حکم اعدام دو زندانی در زندان

الکان رشت به اجرا گذاشته شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۰۸بهمن


یک زندانی در ابهر اعدام شد :صبح امروز یک زندانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود در زندان

ابهر اعدام شد/نامعلوم/دوشنبه  ۰۹بهمن

صدور حکم:


تایید حکم اعدام دو فرد متهم به محاربه توسط دیوان عالی کشور :حکم اعدام دو تن که پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقالب

شیراز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند ،توسط شعبه  ۹۸دیوان عالی کشور تایید شد/نامعلوم/شنبه  ۸۹فروردین


حکم اعدام سه فرد متهم به محاربه در دیوان عالی تایید شد :طی روزهای اخیر حکم اعدام سه تن به اتهام محاربه در شیراز و از

سوی دیوان عالی مورد تایید قرار گرفته است/آفتاب/چهارشنبه  ۸۵فروردین


تایید حکم قصاص مردی به نام "شاهین" در دیوان عالی :حکم قصاص مرد جوانی به نام شاهین معروف به "خلیل عقاب" که در

شهرویرماه سال گذشته و در جریان یک درگیری در مالرد ،فردی به نام حامد را با ضربات قمه به قتل رسانده بود ،در شعبه  ۰۱دیوان عالی
کشور تأیید شد/فارس/پنجشنبه  ۸۱فروردین


صدور حکم قصاص برای یک جوان اهل شوط در آذربایجان غربی  :یک جوان اهل شوط در آذربایجان غربی به نام "خالد ضیکار"

از سوی دادگاه تجدید نظر استان به قصاص محکوم شد/موکریان نیوز/یکشنبه  ۸۹فروردین


یک کارگر سفره خانه به قصاص محکوم شد :کارگر یک سفره خانه به نام که به خاطر یک شوخی با همکارش درگیر شده و او را به

قتل رسانده بود ،با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد/فارس/چهارشنبه  ۹۰فروردین


دو نفر در اصفهان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند :بر اساس رای شعبه چهارم دادگاه انقالب اصفهان ،دو شهروند به اتهام

"محاربه" به تازگی به اعدام محکوم شدهاند/نامعلوم/سه شنبه  ۹۹فروردین
یک جوان  ۴۰ساله در تهران به قصاص محکوم شد :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نوراهلل عزیزمحمدی،

یک جوان  ۸۴ساله به نام "حمید" را به تازگی به اعدام محکوم کرده است/روزنامه ایران/شنبه  ۹۹اردیبهشت


صدور حکم اعدام برای یک شهروند تهرانی :شعبه  ۴۸دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی جلیلی ،یک مرد جوان  ۸۰ساله

به نام "فضل اهلل" را به اعدام محکوم کرده است/روزنامه ایران/دوشنبه  ۹۱اردیبهشت


محکومیت یک شهروند تهرانی به اعدام ،پس از نقض حکم توسط دیوان عالی :عد از نقض حکم قصاص مرد  ۹۵سالهای به نام

"رامین" در دیوان عالی کشور به علت فوت مادر مقتول ،اولیای دم جدید شناسایی شدند و بعد از اعالم خواسته آنها ،دادگاه مجددا حکم
قصاص را صادر کرد/فارس/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت


محکومیت یک شهروند شیرازی به قصاص :شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس ،مردی به نام "اردالن" را به اتهام قتل زنی به نام

"محبوبه" به اعدام محکوم کرد/روزنامه ایران/دوشنبه  ۸۰اردیبهشت


چهار نفر در قزوین به اعدام محکوم شدند :چهار شهرونداهل قزوین به اتهام تجاوز و آدمربایی به اعدام محکوم شدند/برنا/شنبه ۹۰

اردیبهشت


صدور  ۵۷حکم اعدام ۴۷ ،تن در انتظار اجرای حکم :دادستان قزوین با اشاره به اعدام  ۸۹قاچاقچی مواد مخدر در این استان گفت:

بیش از  ۵۹پرونده کیفرخواست اعدام در استان قزوین صادر شده که  ۸۹مورد به اجرای احکام واصل شده است/فارس/دوشنبه  ۹۸خرداد


دادستان تهران ۸۷۷ :قاچاقچی مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند :دادستان عمومی و انقالب تهران اعالم کرده که برای ۹۹۹

متهم در رابطه با قاچاق مواد مخدر و کسانی که حداقل " ۹۹گرم هروئین" به همراه داشتهاند حکم اعدام صادر شده است/فارس/یکشنبه ۹۹
خرداد

31

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری


ویژه سال ۰۹

محکومیت مجدد یک مامور ناجا به قصاص توسط شعبه هم عرض :یک مامور ناجا به نام "جواد" بعد از ارسال پرونده به شعبه هم

عرض توسط دیوان عالی کشور ،در جلسه محاکمه مجدد به قصاص محکوم شد/فارس/دوشنبه  ۹۰خرداد


صدور حکم اعدام برای یکی از افراد منتسب به جریان موسوم به انحرافی :منابع غیر رسمی از صدور حکم بدوی اعدام برای

یکی از بازداشت شدگان منتسب به برخی مقامات اجرایی به واسطه برخی اعمال خالف شرع خبر می دهند/آینده/دوشنبه  ۹۹خرداد


اعدام  ۸محکوم به زنای عنف در زابل :روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان طی اطالعیهای اعالم کرد :سه محکوم به

زنای عنف و سرقت مسلحانه امروز در زابل اعدام شدند/نامعلوم/دوشنبه  ۹۹خرداد


صدور دومین حکم قصاص برای یک اسیدپاش :اجرای حکم قصاص یک چشم مردی که جوانی را با اسید سوازنده است به طرفین

پرونده ابالغ شد/نامعلوم/سه شنبه  ۰۹خرداد


هفت متهم به قاچاق در قم اعدام میشوند :مصطفی برزگر گنجی قبل از ظهر پنجشنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفتگو با

خبرنگاران از اعدام هفت نفر از قاچقچیان در اوایل هفته آینده در قم خبر داد و تصریح کرد :پرونده تمامی این افراد مربوط به سال های
گذشته بوده است که امسال حکم آنها نهایی و اجرا می شود/مهر/پنجشنبه  ۹۸تیر
صدور حکم اعدام برای چهل تن در اردبیل به اتهام قاچاق مواد مخدر :رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم اعدام

برای حدود  ۵۹نفر از شهروندانِ متهم به قاچاق مواد مخدر در این استان خبر داد/مهر/شنبه  ۰۰تیر


محکومیت مجدد فردی به اتهام قتل مدیر مدرسهای در شیروان ،به اعدام :رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از تایید حکم

اعدام فردی که متهم به قتل مدیر مدرسه ای در شیروان است ،توسط دادگاه کیفری استان خبر داد/فارس/دوشنبه  ۰۹تیر
یک پیرمرد توسط دادگاه کیفری تهران به اعدام محکوم شد :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نوراهلل

عزیزمحمدی ،پیرمردی به نام "سامان" را به اتهام قتل همسرش "ناهید" به قصاص محکوم کرده است/فارس/جمعه  ۰۴تیر


صدور حکم اعدام برای شش فعال مذهبی کردستان  :شعبه  ۸۹دادگاه انقالب تهران ،به ریاست قاضی محمد مقیسه ،برای شش

فعال مذهبی کرد ،به اتهام "اقدامات تروریستی" و "عضویت در گروه سلفی" حکم اعدام صادر کرده است/دیدهبان حقوق بشر
کردستان/چهارشنبه  ۸۰تیر
صدور حکم اعدام برای  ۴۵متهم :سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای  ۱۵مجرم جرایم خشن طی چهار ماه گذشته خبر

داد و گفت :پرونده های خمینی شهر ،کاشمر و قتل مرحوم روح اهلل داداشی به دادگاه ارسال شده و به زودی حکم آنها صادر
میشود/فرارو/دوشنبه  ۹۹مرداد


صدور حکم اعدام برای متهم جنایت «پل مدیریت» در مألعام :دادگاه کیفری استان تهران ،قاتل پرونده قتل در پل مدیریت را به

قصاص در مألعام محکوم کرد/فارس/چهارشنبه  ۹۱مرداد


تایید حکم اعدام عباس توکلی برازجانی توسط دیوان عالی :گزارشها حاکی از آن است که حکم اعدام عباس توکلی برازجانی،

توسط دیوان عالی تایید شده است و بر همین اساس ممکن است که حکمِ وی به زودی به اجرا درآید/وبسایت فعالین حقوق بشر و
دموکراسی/جمعه  ۹۴مرداد


تایید حکم دو بار اعدامِ یک شهروند ورامینی ،از سوی دیوان عالی :حکم دو بار اعدام یک جوان ساکن ورامین به نام "شاهین"،

از سوی دیوان عالی تایید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد/نامعلوم/شنبه  ۹۹مرداد


صدور حکم اعدام یک مرد به اتهام قتل  :دستگاه قضایی یک شهروند تهرانی را به اتهام قتل یک مرد به اعدام محکوم کرد/جام

جم/شنبه  ۹۹مرداد


محکومیت چهارتن از متهمان تجاوز گروهی در خمینیشهر به اعدام در مالءعام :رای دادگاه تجاوز گروهی به تعدادی از زنان در

خمینی شهر اصفهان صادر شد و به موجب آن چهار نفر از متهمان اصلی این پرونده محکوم به اعدام در مالءعام شدند/نامعلوم/پنجشنبه ۸۹
مرداد


صدور حکم اعدام برای نوجوانِ متهم به قتل روح اهلل داداشی :غالم حسین محسنی اژهای ،سخنگوی قوه قضاییه ،از صدور حکم

اعدام برای شخصی که به قتل "روح اهلل داداشی" ،از قوی ترین مردان ایران ،متهم شده است؛ خبر داد/هرانا/سه شنبه  ۸۱مرداد
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صدور حکم اعدام برای  ۴نفر یه اتهام مواد مخدر در کرمان :دو نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی دادگاه انقالب اسالمی

کرمان به اعدام محکوم شدند/ایسنا/چهارشنبه  ۸۰مرداد


یک شهروند تهرانی طبق حکم دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد :شعبه  ۴۵دادگاه کیفری استان تهران ،به ریاست قاضی

تردست ،یک شهروند تهرانی به نام "امید" را به اعدام محکوم کرده است/جام جم/پنجشنبه  ۸۴مرداد


صدور حکم قصاص برای متهم پرونده اسیدپاشی :دادستان عمومی و انقالب همدان از صدور حکم قصاص برای متهم پرونده

اسیدپاشی در این شهر خبر داد/ایسنا/شنبه  ۸۰مرداد


حکم اعدام برای یک شهروند تهرانی :یک شهروند تهرانی  ۴۸ساله به نام «سیروس» به اتهام قتل فردی به نام «علی رضا»  ۵۹ساله

به اعدام محکوم شد/روزنامه همشهری/چهارشنبه  ۹۸شهریور


صدور حکم اعدام برای عامالن تجاوز گروهی در جاده بهشت زهرا  :پرونده سه مرد افغان که به صورت گروهی به زنی در برابر

چشمان شوهرش تعرض کرده بودند ،با تایید حکم اعدام ،به واحد اجرای احکام سپرده شد/شرق/چهارشنبه  ۹۸شهریور
حکم اعدام "عامل ترور دانشمند هسته ای ایران" صادر شد :سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد :حکم اعدام عامل ترور شهید علی

محمدی امروز  -یکشنبه  -صادر شد/ایرنا/یکشنبه  ۹۰شهریور


تایید حکم اعدام برای دو شهروند در تهران :دیوان عالی حکم قصاص دو شهروند را به تازگی مورد تایید قرار داده که یکی از این

احکام مربوط به پرونده جنجال برانگیز پل مدیریت بوده است/خبرآنالین/شنبه  ۰۸شهریور


تایید حکم اعدام یک شهروند تهرانی :شعبه  ۸۴دیوان عالی کشور حکم قصاص یک شهروند تهرانی به اتهام قتل را تایید کرد/جام

جم آنالین/پنجشنبه  ۰۴شهریور


عامل قتل دکتر سرابی صبح فردا ،در مالءعام اعدام خواهد شد :حکم قصاص "سجاد/ک" عامل قتل دکتر غالمرضا سرابی که

سال گذشته به ضرب گلوله کشته شده بود ،صبح فردا در مالءعام و در محل وقوع جرم اجرا خواهد شد/فارس/دوشنبه  ۸۹شهریور


تائید حکم اعدام  ۵متهم حادثه خمینی شهر :حکم اعدام چهار متهم حادثه خمینیشهر در دیوان عالی کشور تایید شد/واحد

مرکزی خبر/چهارشنبه  ۰۹مهر
حکم اعدام "محیطبان دنا" در دیوان عالی تایید شد  :دادستان یاسوج میگوید دادگاه کیفری استان فارس حکم قصاص اسد

تقی زاده ،محیطبان دنیا را تایید کرده و این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است/ایسنا/دوشنبه  ۰۹مهر


تائید حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد در دیوان عالی کشور :دیوان عالی کشور حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد محبوس در

زندان رجایی شهر کرج را تائید و به ایشان در زندان ابالغ کرده است/هرانا/چهارشنبه  ۸۹مهر
چهار تن از متهمان قتل های محفلی کرمان به اعدام محکوم شدند :حکم پرونده قتلهای محفلی کرمان که پس از قبول اعاده

دادرسی در شعبه  ۰۹۰دادگاه جزایی کرمان رسیدگی شده بود ،پس از گذشت  ۰سال از وقوع جنایت صادر و به اولیای دم و وکالی آنان
ابالغ/ایسنا/سه شنبه  ۸۵آبان


اجرای  ۱۵حکم قصاص در خوزستان طی دو سال اخیر :معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان از اجرای  ۰۵حکم اعدام،

قصاص نفس و عضو در این استان از سال  ۹۹تاکنون خبر داد/فارس/یکشنبه  ۸۸آبان


محکومیت مجدد سعید ملک پور به اعدام و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور :خانواده سعید ملکپور در مصاحبه با «روز»

ضمن تایید صدوردوباره حکم اعدام از سوی شعبه  ۸۹دادگاه انقالب برای این زندانی سیاسی ،تاکید کردند این حکم قطعی نیست و مجددا باید
برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شود/روز/چهارشنبه  ۹۵آبان


دیوان عالی حکم اعدام یک نوجوان به نام شایان امیدی را تایید کرده است :قضاوت شعبه  ۰دیوان عالی ،هفته گذشته حکم

اعدام یک نوجوان  ۰۰ساله در گیالن به نام "شایان امیدی" به همراه دوست  ۸۵سالهاش سجاد را مورد تایید قرار دادهاند/هرانا/جمعه  ۸۴آبان


دو متهم پرونده اختالس بانکی به اعدام محکوم شدهاند :حمیدرضا مقدم فر ،معاون فرهنگی سپاه پاسداران ایران گفته است در

جریان بررسی پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی " ،برای دو نفر از عامالن اصلی اختالس حکم اعدام و برای دو نفر دیگر حبس ابد در نظر
گرفته شده است/فارس/پنجشنبه  ۹۹آذر
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صدور حکم اعدام برای پنج نفر در کرمان :حکم اعدام  ۱شهروند در کرمان از سوی شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی این استان

صادر شده است/نامعلوم/دوشنبه  ۸۰آذر


حکم قصاص قاتالن یک خانواده در مالء عام اجرا می شود :دادستان عمومی و انقالب استان قزوین گفت :حکم قصاص قاتالن یک

خانواده پنج شنبه هفته جاری در مالء عام اجرا می شود/نامعلوم/سه شنبه  ۹۰دی


صدور حکم اعدام برای وحید اصغری ،فعال سایبری :گزارش ها حاکی از آن است که با گذشت یک ماه از برگزاری دادگاه وحید

اصغری در شعبه  ۰۱دادگاه انقالب ،حکم اعدام این فعال سایبری ،صادر و به وی ابالغ گردید/دیدبان حقوق بشر کردستان/شنبه  ۰۴دی


محکومیت مجدد جواد الری ،زندانی سیاسی به اعدام :قاضی صلواتی رییس شعبه  ۰۱دادگاه انقالب تهران که پیشتر رای به اعدام

جواد الری داده بود در پی نقض پرونده و ارسال مجدد آن به شعبه مذکور مجددا وی را محارب دانسته و حکم اعدام ایشان را صادر
کرد/هرانا/دوشنبه  ۰۰دی


امیر میرزایی حکمتی ،شهروند ایرانی-آمریکایی به اعدام محکوم شد :گزارشها حاکی از آن است که شعبه  ۰۱دادگاه انقالب به

ریاست قاضی صلواتی ،امیر میرزایی حکمتی ،شهروند آمریکایی ایرانی تبار  ۸۹ساله را ،به اعدام محکوم کرده است/فارس/دوشنبه  ۰۰دی
دادگاه کیفری استان تهران دو نفر را به اعدام محکوم کرد :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران ،به ریاست قاضی محمدی

کشکولی دو نفر را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و  ۱۹سال حبس محکوم کرد/فارس/پنجشنبه  ۸۸دی


دو شهروند در مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند :علی و حبیب افشاری ،دو شهروند اهل مهاباد از طرف دادگاه انقالب

این شهر به اعدام محکوم شدند/موکریان/دوشنبه  ۸۰دی
حکم اعدام سعید ملکپور مورد تایید دیوان عالی واقع شد :خانواده سعید ملکپور از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور

خبر داده و اعالم کردند جان این زندانی در خطر است/روز آنالین/سه شنبه  ۸۴دی


چهار نفر از سوی دادگاه کیفری تهران به  ۹۸بار اعدام محکوم شدند :بر اساس حکم شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران به

ریاست قاضی نوراهلل عزیز محمدی ،چهار تن به  ۰۹بار اعدام و قصاص محکوم شدهاند/مهر/شنبه  ۹۰بهمن


یک پیرمرد  ۳۴ساله به اعدام محکوم شد :شعبه  ۴۵دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی ،یک پیرمرد ۹۱

ساله به نام محسن را به اعدام محکوم کرده است/نامعلوم/یکشنبه  ۹۸بهمن


مهدی علیزاده ،طنز نویس و فعال سایبری به اعدام محکوم شد :در تداوم روند صدور احکام مرگ توسط قاضی صلواتی ،رئیس

شعبهی  ۰۱دادگاه انقالب تهران ،طی هفتههای اخیر؛ "مهدی علیزاده" ،طنز نویس و فعال سایبری نیز به اعدام محکوم شده است/هرانا/شنبه
 ۹۹بهمن


محکومیت یک زندانی به اعدام از سوی دادگاه کیفری :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران ،به ریاست قاضی محمدرضا محمدی

کشکولی ،صبح امروز یکشنبه ،نهم بهمن ماه یک زندانی  ۹۹ساله به نام صادق را به اعدام محکوم کرده است/نامعلوم/یکشنبه  ۹۰بهمن


محکومیت یک شهروند ساکن شیراز به  ۵بار قصاص :روز گذشته ،یازدهم بهمن ماه ،شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس برای

یکی از شهروندان ساکن شیراز به نام "شهرزاد"  ۵۹ساله ،حکم چهار بار قصاص صادر کرده است/جام جم/چهارشنبه  ۰۸بهمن


رضا اسماعیلی ،زندانی سیاسی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد :رضا اسماعیلی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان سلماس،

از سوی دادگاه انقالب خوی به اتهام محاربه ،به اعدام محکوم شده است/هرانا/جمعه  ۰۵بهمن
پنج نفر از متهمان پرونده اختالس مفسد فی االرض هستند :رئیس قوه قضاییه گفت ۱ :نفر از متهمان پرونده فساد مالی اخیر

حسب کیفرخوا ست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخاللگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری که مربوط به مفسدان فیاالرض است ،تشخیص داده شدهاند و درخواست مجازاتهای مربوط در این خصوص
شده است/فارس/چهارشنبه  ۸۰بهمن


یک نفر در شیراز به جرم قتل به اعدام محکوم شد :مرد معتادی که پیرزنی را به دلیل سرقت اموالش به آتشکشیدهبود به اعدام

محکوم شد/شرق/پنجشنبه  ۸۴بهمن


محکومیت یک مرد میانسال به اعدام در گیالن :مرد میانسالی که با ادعای مهدورالدم بودن دختر  ۸۹سالهای ،او را در زمینهای

کشاورزی به قتل رسانده بود ،پس از محاکمه در دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده است/مهر/شنبه  ۸۰بهمن
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عدم تحویل پیکر:


عدم تحویل پیکر زندانی سیاسی عزیز خاکزاد :مامورین وزارت اطالعات پیکر زندانی سیاسی عزیز خاکزاد را به خانواده اش تحویل

ندادند و در نقطۀ نامعلومی به خاک سپردند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/پنجشنبه  ۸۰مهر

اقلیت های مذهبی
در این رسته در طی یکسال گذشته  ۸۹۰گزارش از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است و بر
این اساس  ۰۰۰شهروند بازداشت شدند ۵ ،مورد جلوگیری از اجرای آیین مذهبی گزارش شده است ۴ ،مورد ضرب و شتم ۹ ،مورد تخریب یا
پلمپ اماکن اقلیتهای مذهبی ۹ ،مورد آسیب به امنیت شغلی ۹ ،مورد ممانعت از دفن اجساد ۰۰ ،مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیتهای
مذهبی ۰۸۰ ،مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و  ۰۹۰مورد متفرقه از نقض حقوق اقلیتهای مذهبی گزارش شده است.
 ۰۸۹نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا  ۵۰۵۹ماه حبس تعزیری ۸۰۸ ،ماه حبس تعلیقی ۰۹۵ ،میلیون ریال جریمه
نقدی  ۸۱۹ ،ضربه شالق و  ۰۹ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حوزه اقلیت های مذهبی  ۸۵۰مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۸۹۰گزارش استخراج شده است
که شامل نقض حقوق  ۹۰۹نفر از شهروندان است
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در این رسته ،بهائیان با  ۱۸%گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به ترتیب دراویش با  ۸۹%مسیحیان ۰۵%و اهل
سنت ۰۹%در ردههای بندی دیده بانی قرار میگیرند.
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در حوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان  ۰%نسبت به سال  ۰۹۹۰کاهش یافته است ،هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه
قضایی نیز با کاهش  %۵همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۹۹ ،۰۹۹۰کاهش داشته است ،بیشترین صعود
در این حوزه در مرداد ماه با  %۸۰و بیشترین نزول در بهمن ماه با  %۰۸گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق اقلیت های مذهبی در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.
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بازداشت:


یک شهروند بهایی در سمنان بازداشت شد :یک شهروند بهایی ساکن سمنان به نام «نادر کسایی» در اواخر هفته گذشته توسط

ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط کامپیو تر و کتب مذهبی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطالعات سمنان منتقل شد/هرانا/دوشنبه
 ۹۰فروردین
سه تن از کارکنان یک کتاب فروشی بازداشت شدند :سه تن از کارکنان یک کتاب فروشی در کرمانشاه بازداشت و روز گذشته به

زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند/هرانا/دوشنبه  ۹۰فروردین


بازداشت دو شهروند مسیحی در حین سفر نوروزی :روز چهارشنبه ،سوم فرودین ماه سه شهروند که در مسافرت نوروزی به سر

می بردند ،در جاده سلماس به روستای بروشخواران توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شدند/هرانا/جمعه  ۹۱فروردین
بازداشت پیمان قیامی ،شهروند بهایی ساکن کرمانشاه :پیمان قیامی ،شهروند بهایی ساکن کرمانشاه ،بدون ارائه حکم قضایی

توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده است/هرانا/جمعه  ۰۰فروردین


سارا محبوبی ،شهروند بهایی ساکن ساری بازداشت شد :سارا محبوبی ،دانشجوی محروم از تحصیل بهایی ساکن ساری صبح روز

شنبه بیستم فرودین ماه برای دومین بار در طول یک سال گذشته بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات ساری منتقل شد/هرانا/یکشنبه ۸۰
فروردین
بازداشت همزمان هشت نفر از دراویش گنابادی در شهرهای مختلف :ماموران اطالعات صبح امروز  ۸۵فروردین ماه هشت نفر از

دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی در شهرستان های بیدخت ،قوچان و گناباد را همزمان بازداشت کردند/وبسایت مجذوبان نور/چهارشنبه
 ۸۵فروردین


بازداشت وصال محبوبی شهروند بهایی ساکن ساری« :وصال محبوبی» شهروند بهایی ساکن ساری روز دوشنبه بازداشت

شد/هرانا/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت
بازداشت یک شهروند بهایی در مازندران :وجیه اهلل گلپور ،شهروند بهایی ساکن استان مازندران از سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت

شد/هرانا/پنجشنبه  ۹۹اردیبهشت


بازداشت یکی از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی :ماموران اطالعات شهرستان گناباد صبح روز سهشنبه  ۸۹اردیبهشتماه،

یکی از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی را بازداشت کردهاند/وبسایت مجذوبان نور/سه شنبه  ۸۹اردیبهشت


محمد علی طاهری به اتهام ارتداد بازداشت شد :محمد علی طاهری بنیانگذار "طبهای مکمل ایرانی فرا درمانی و سایمنتولوژی"

به اتهام ارتداد برای سومین بار توسط اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شد//هرانا/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت
بازداشت یک شهروند بهایی در کرج" :روح اهلل زیبایی " شهروند بهایی ساکن کرج روز چهار شنبه  ۸۰اردیبهشت ماه پس از احضار

به دادگاه انقالب کرج و برگزار شدن جلسه دادگاه بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شد/هرانا/شنبه  ۸۵اردیبهشت


بازداشت و احضار دست کم  ۹۴نفر در یورش به منازل بهائیان :صبح امروز دستگاه اطالعاتی با در دست داشتن حکم بازداشت و

تفتیش منزل دست کم  ۰۱شهروند بهایی؛ به منازل ایشان مراجعه و ضمن ضبط وسایل شخصی اقدام به بازداشت برخی از شهروندان نموده
است/هرانا/یکشنبه  ۹۰خرداد


ادامۀ موج یورش گسترده به دانشگاه علمی آزاد بهائی :به دنبال یورشهای ماموران امنیتی در روز یک شنبه  ۰خرداد به منازل

شهروندان بهایی شهرهای تهران ،اصفهان ،شیراز و زاهدان ودستگیری تعدادی از شهروندان ساکن در شهرهای مزبور بازداشت و احضار
شهروندان مرتبط با این موضوع ادامه دارد/هرانا/دوشنبه  ۹۸خرداد


صدور حکم  ۹۵سال زندان برای یک روحانی در کردستان :شعبه اول دادگاه انقالب سقز ،ماموستا صدیق حسنی شهروند سقزی را

به  ۰۵سال حبس محکوم کرد/موکریان نیوز/چهارشنبه  ۰۰خرداد
بازداشت یک شهروند بهایی در ساری :سمیرا سمیعی (یوسفی) شهروند بهایی ساکن ساری پس از احضار به اجرای احکام دادگاه

انقالب بازداشت شد/هرانا/جمعه  ۰۹خرداد
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بهنام ایرانی ،شهروند مسیحی بازداشت شد :شب سه شنبه مورخه  ۰۹/۹/۰۹نیروهای امنبتی با حمله به منزل شخصی بهنام ایرانی

شهروند مسیحی واقع در کرج وی را بازداشت کردند/رهسا نیوز/جمعه  ۰۹خرداد


بازداشت پنج شهروند بهایی در شهرهای شمال کشور  :شامگاه روز شنبه و یک شنبه ماموران امنیتی با مراجعه به منازل  ۹تن از

شهروندان بهایی در بابل و بابلسر اقدام به بازداشت پنج نفر از شهروندان بهایی کردند/هرانا/دوشنبه  ۰۰خرداد


بازداشت یک شهروند بهایی در مشهد  :یک شهروند بهایی ساکن اصفهان به نام «انیسا دهقانی محمدی» توسط وزارت اطالعات

مشهد بازداشت شد/هرانا/سه شنبه  ۰۴خرداد


طناز اکبری ،شهروند بهایی ،بازداشت شد :روز یک شنبه بیست و یکم خرداد ماه ،طناز اکبری شهروند بهایی ،در ادامه بازداشت

عوامل مربوط به دانشگاه علمی آزاد بهائیان بازداشت شد/کمیته گزارشگرانن حقوق بشر/یکشنبه  ۸۸خرداد


ریاض سبحانی ،شهروند بهائی بازداشت شد  :ریاض سبحانی ،شهروند بهائی ساکن تهران صبح امروز در منزل خود بازداشت

شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۸۱خرداد
بازداشت دری امری شهروند بهایی ساکن مشهد :یک شهروند بهایی ساکن مشهد روز گذشته توسط ماموران وزارت اطالعات

بازداشت شد/هرانا/یکشنبه  ۸۰خرداد


تعداد دیگری از شهروندان بهایی و مسلمان بازداشت شدند  :شش شهروند اصفهانی عصر امروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت

شدند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۹۹خرداد


بازداشت و آزادی دو شهروند بهایی در گرگان :دو شهروند بهایی ساکن گرگان به نامهای مرجان امری و پگاه سنائی که در یکی از

محالت شهر مزبور مشغول اقدامی اجتماعی در زمینه تحصیل دانش آموزان بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند/هرانا/چهارشنبه ۹۰
تیر


بازداشت دو شهروند بهایی در مشهد  :مونا رضایی شهروند بهایی و انیسا دهقانی دانشجوی بهایی ساکن مشهد در روزهای دوشنبه و

شنبه از سوی ماموران وزات اطالعات بازداشت شدند/هرانا/سه شنبه  ۹۴تیر


یک دانشجوی یزدی به اتهام تبلیغ آئین مسیحیت بازداشت شد :مصطفی زنگویی بوشهری  ۸۵ساله متولد گچساران و دانشجوی

دانشگاه بزد پس از خروج از منزل بازداشت شده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۰تیر


بازداشت چهار شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران :در طی روزهای اخیر چهار شوند بهایی در شهرهای مختلف کشور به

بهانههای مختلف بازداشت شدند/هرانا/پنجشنبه  ۰۰تیر


بازداشت یکی از درویش نعمت اللهی در شهرستان بیدخت  :رامین سلطانخواه یکی دیگر از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی

روز گذشته در شهرستان بیدخت بازداشت و برای تحمل محکومیت پنج ماهه خود به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد/مجذوبان نور/یکشنبه
 ۰۰تیر


تداوم بازداشت شهروندان بهایی در شهرهای مختلف :در تداوم برخورد دستگاه های امنیتی با شهروندان بهایی بیش از ده نفر در

اصفهان و یک تن در بیرجند بازداشت شدند/هرانا/پنجشنبه  ۸۹تیر


بازداشت نسیم صمیمی ،شهروند بهایی ساکن قائم شهر" :نسیم صمیمی (نوروزیان") ،شهروند بهایی ساکن قائم شهر(استان

مازندران) صبح روز چهارشنبه ۸۸ ،تیر ماه ،از سوی ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده است/هرانا/جمعه  ۸۵تیر
بازداشت تعدادی از بهائیان ساکن روستای کنا :طی سه هفته اخیر ،ماموران امنیتی با هجوم به زمینها منازل شهروندان بهایی

روستای "کتا" ،از توابع شهرستان یاسوج ،تعداد زیادی از ایشان را بازداشت کردند/هرانا/پنجشنبه  ۹۹تیر


دو شهروند بهایی در اصفهان بازداشت شدند  :در ادامه هجوم نیروهای امنیتی به مرتبطین دانشگاه آنالین بهائیان ،نیروهای امنیتی

در دو روز گذشته به منزل  ۹نفر از شهروندان بهایی مرتبط با این دانشگاه به نامهای فلورا مسعود ،فاران حسامی و سامان مباشر هجوم برده و
اقدام به تفتیش و ضبط بعضی از وسایل آنها نمودند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/شنبه  ۹۰مرداد


بازداشت اعضای گروه موسوم به "جمعیت آل یاسین" :پیمان فتاحی موسس گروه موسوم به "جمعیت آل یاسین" به همراه چند

تن از اعضای این گروه در طی روزهای اخیر بازداشت شدند/هرانا/یکشنبه  ۹۸مرداد
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دست کم پانزده شهروند بهایی در یاسوج بازداشت شدند :در پی هجوم هفته های اخیر ماموران امنیتی به منازل روستائیان بهایی

روستای کتا (از توابع یاسوج) پانزده تن از ایشان بازداشت شدند/هرانا/سه شنبه  ۹۵مرداد


پنج تن از شهروندان بهایی در اصفهان بازداشت شدند :روز شنبه  ۰۱مردادماه ،پنج تن از شهروندان بهائی ساکن اصفهان که

فعالیت اجتماعی داشتهاند به نام های پریسا مقدس ،یگانه آگاهی ،متین جانمیان ،متین حقیری و سروش بیاتی پس از مراجعه به ستاد خبری
وزارت اطالعات در خیابان رودکی اصفهان بازداشت شدند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه  ۰۰مرداد


ضرب و شتم و بازداشت دو شهروند مسیحی :نیروهای امنیتی دو نوکیش مسیحی آذربایجانی به نام های "وحید روفه گر" و "رضا

کهنمویی" را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند/هرانا/یکشنبه  ۰۰مرداد


بازداشت یک شهروند مسیحی در رشت :عبدالرضا علی حقنژاد ،نوکیش مسیحی از سوی نیروهای امنیتی در رشت بازداشت

شد/هرانا/دوشنبه  ۹۰مرداد


بازداشت وجیه ناشری ،شهروند بهایی در ساری  :وجیهه ناشری (همسر وجیههاهلل میرزا گلپور) شهروند بهایی ساکن ساری در

تاریخ  ۸۰مرداد ماه توسط سه تن از افراد اداره اطالعات ساری بازداشت شده است و به زندان کچوئی ساری منتقل شده است/کمیته
گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه  ۹۰شهریور


بازداشت مسعود محمودی شهروند بهایی ساکن شیروان :ماموران امنیتی عصر روز یک شنبه  ۰شهریور ماه یک شهروند بهایی به

نام «مسعود محمودی» ساکن شیروان را بازداشت نمودند/هرانا/دوشنبه  ۹۴شهریور


مدیران سایت مجذوبان نور بازداشت شدند ۰ :تن از دست اندکاران وبسایت مجذوبان نور (وبسایت پوشش دهنده اخبار دراویش

گنابادی) و حمیدرضا مرادی یکی از مدیران این سایت امروز ،دوشنبه چهاردهم شهریور ماه ،توسط ماموران امنیتی بازداشت
شد/جرس/دوشنبه  ۰۵شهریور


بازداشت یکی دیگر از دراویش گنابادی توسط نیروهای امنیتی :روز چهارشنبه نیروهای امنیتی یکی دیگر از دراویش نعمت اللهی

در شیراز بازداشت کرده اند/مجذوبان نور/جمعه  ۰۹شهریور


بازداشت چهار شهروند بهایی در رابطه با دانشگاه مجازی بهاییان ایران :چهار تن از شهروندان بهایی مرتبط با دانشگاه مجازی

بهائیان پس از احضار به دادسرا بازداشت شدند/هرانا/چهارشنبه  ۸۹شهریور


بازداشت هفت درویش گنابادی مقابل زندان اوین :هفت نفر از دراویش گنابادی روز دوشنبه ۸۹ ،شهریور ماه ،که طی فراخوانی

جهت اعالم اعتراض به جانباختن یکی از شهروندان شهرستان کوار و بازداشت دیگر دراویش در طی این چند هفته ،مقابل زندان اوین تجمع
کرده بودند دستگیر شدند/مجذوبان نور/دوشنبه  ۸۹شهریور


بازداشت دهها تن از دراویش بدنبال تحصن آرام در مقابل زندان اوین :اسامی گروهی از دراویش که روز دوشنبه  ۸۹شهریور ماه

در مقابل زندان اوین مورد بازداشت قرار گرفته بودند ،توسط منابع حقوق بشری منتشر شد/مجذوبان نور/سه شنبه  ۸۰شهریور
بازداشت عباس شرعیاتی ،از دراویش گنابادی استان یزد :در ادامۀ فشار ها و آزار دراویش کشور ،عباس شرعیاتی از دراویش

گنابادی صبح روز پنجشنبه ،هفتم مهر ماه ،در یزد بازداشت شد/کمپین پاسداشت حقوق دراویش/پنجشنبه  ۹۴مهر


بازداشت دسته جمعی بیش از  ۴۷تن از شهروندان بهائی اصفهان  :بیش از  ۸۹تن از شهروندان بهائی شهر اصفهان روز  ۱شنبه ۴

مهرماه  ۰۹۰۹بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/شنبه  ۹۰مهر


بازداشت محمد جالل نیکبخت و حجت اهلل سعیدی دو درویش گنابادی در سروستان :در ادامۀ فشارها و آزار دراویش کشور،

محمد جالل نیکبخت و حجت اهلل سعیدی توسط نیروهای انتظامی در تاریخ  ۰مهرماه روز شنبه توسط نیروی انتظامی در سروستان بازداشت و
به زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند/مجذوبان نور/پنجشنبه  ۰۵مهر


بازداشت و اجرای حکم یک شهروند بهایی در مازندران :یک شهروند بهایی ساکن قائم شهر پس از معرفی خود به دایرخ اجرای

احکام بازداشت و روانه زندان این شهر شد/هرانا/جمعه  ۰۱مهر


ادامه بازداشت و فشار بر دراویش گنابادی  :فرزاد درویش یکی از دراویش گنابادی در روز شنبه  ۰۰مهرماه توسط نیروی انتظامی

در سروستان بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد/مجذوبان نور/یکشنبه  ۰۴مهر
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بازداشت و بی خبری از یک شهروند اهل سنت در کرمان :علی رغم گذشت نزدیک به دوماه از بازداشت یک فعال اهل سنت،

اطالعی از محل بازداشت و اتهام وی در دست نیست/هرانا/دوشنبه  ۸۱مهر


بازداشت و اجرای حکم یک شهروند بهایی در تهران :دستگاه قضایی حکم صادره در خصوص یک شهروند بهایی ساکن تهران به

نام دیدار رئوفی را به اجرا در آورد/هرانا/سه شنبه  ۸۰مهر


بازداشت و احضار دو شهروند مسیحی در شهریار کرج :طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ه فته جاری ماموران اداره اطالعات کرج با

مراجعه به منزل دو تن از شهروندان مسیحی ساکن شهریار یک تن را بازداشت و یک تن را احضار کردند/هرانا/جمعه  ۸۰مهر


بازداشت  ۴تن از دراویش گنابادی در کوار :یحیی دهقان و مهرداد کشاورز صبح امروز در شهرستان کوار توسط نیروهای امنیتی

بازداشت شدند/مجذوبان نور/سه شنبه  ۹۹آبان


بازداشت دو درویش دیگر در کوار :درادامه آزار و اذیت و بازداشت دراویش گنابادی ساکن در کوار صبح امروز دو تن از پیروان این

سلسله بازداشت شد/مجذوبان نور/پنجشنبه  ۰۰آبان
بازداشت پنجمین درویش از شهرستان کوار در یک ماه گذشته :روز چهاشنبه ۰۰ ،نوامبر و برای پنجمین بار در یک ماه گذشته٬

یکی از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار از توابع استان فارس ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است/مجذوبان نور/پنجشنبه ۸۰
آبان


بازداشت یک شهروند بهایی در قائم شهر  :یک شهروند بهایی پس از احضار به اداره اطالعات قائم شهر بازداشت شد/هرانا/شنبه

 ۸۹آبان
بازداشت سیمین گرجی شهروند بهایی ساکن قائم شهر " :سیمین گرجی " شهروند بهایی ساکن قائم شهر صبح روز شنبه ۸۹

آبان ماه پس از احضار و معرفی خود به ستاد خبری اداره اطالعات شهرستان مذکور بازداشت شد/هرانا/یکشنبه  ۸۰آبان


بازداشت کیوان کرمی ،شهروند بهایی ساکن شیراز :کیوان کرمی ،شهروند بهایی ساکن شیراز صبح دیروز  ۰آذرماه  ۰۹۰۹توسط

ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات شیراز معروف به «پالک  »۰۹۹منتقل شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/جمعه  ۰۰آذر


بازداشت واحضار پنج شهروند بهایی ساکن شیراز :روز چهارشنبه  ۰آذر ماه ماموران امنیتی با مراجعه به منازل پنج شهروند بهایی

ساکن شیراز ،ایشان را احضار و بازداشت نمودند/هرانا/جمعه  ۰۰آذر


نادر کسایی ،شهروند بهایی ساکن سمنان بازداشت شد :نادر کسایی ،شهروند بهایی ساکن سمنان جهت اجرای حکم حبس

بازداشت شد/هرانا/یکشنبه  ۰۹آذر


بازداشت و بی خبری از وضعیت سه شهروند اهل حق در کرمانشاه :با گذشت بیست روز از بازداشت سه شهروند اهل حق هیچ

اطالعی از وضعیت ایشان در دست نیست/هرانا/پنجشنبه  ۰۴آذر
بازداشت یکی از دراویش گنابادی در تهران " :نصراهلل الله "مدیر انتشارات حقیقت و یکی از دراویش گنابادی توسط نیروهای

امنیتی بازداشت شد/مجذوبان نور/جمعه  ۹۸دی


بازداشت گروهی از مسیحیان اهواز در آستانه کریسمس :نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی صبح روز جمعه دوم دی ماه (۸۹

دسامبر) با یورش به کلیسای جماعت ربانی اهواز کشیش کلیسا "فرهاد سبکروح" و خانم "شهناز" همسر این کشیش و تمام اعضای کلیسا را
ضمن بازداشت بوسیله دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی انتقال دادند و تا ساعاتی هیچگونه خبری از وضعیت آنان در دست
نبود/هرانا/شنبه  ۹۹دی
بازداشت عدالت و فرامرز فیرروزیان دو شهروند بهایی ساکن سمنان :صبح امروز نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل عدالت و

فرامرز فیرروزیان ،این دو شهروند بهایی را بازداشت کردند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/نجشنبه  ۰۱دی


دو تن از دروایش گنابادی در تهران و شیراز بازداشت شدند :صبح امروز دو تن از دراویش گنابادی در شهرهای شیراز و تهران

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند/مجذوبان نور/چهارشنبه  ۸۰دی


 ۹۷تن از شهروندان اهل سنت در اهواز بازداشت شدند :دوشنبه شب  ۸۰دی ،جمعی از شهروندان اهل سنت اهواز توسط نیروی

انتظامی و امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند/سنی نیوز/چهارشنبه  ۸۹دی
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سه تن از شهروندان اهل سنت در کامیاران بازداشت شدند :سه تن از فعالین اهل سنت در شهرستان کامیاران به دلیل اعتراض به

سخنان یک روحانی شیعه از سوی ماموران اطالعات نیروی انتظامی و به دستور دادستان عمومی و انقالب این شهرستان بازداشت
شدند/هرانا/جمعه  ۹۹دی


بازداشت شمار زیادی از شهروندان بهائی ساکن شیراز  :صبح جمعه  ۰۵بهمن ماه نیروهای امنیتی در یک اقدام هماهنگ و هم

زمان ،با مراجعه به منزل بیش از  ۹۹تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز بیش از  ۰۰نفر را بازداشت کردهاند/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/یکشنبه  ۰۰بهمن


سمیترا ممتازیان ،شهروند بهایی در شیراز بازداشت شد :سمیترا ممتازیان ،شهروند بهایی شب گذشته ،یکشنبه  ۰۴بهمن ماه

توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد/هرانا/سه شنبه  ۰۹بهمن


احضار و بازداشت چند تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز  :روز گذشته سومیترا ممتازیان ،فرشید یزدانی ،ایمان رحمت پناه و

فرید عمادی ،چهار تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز بازداشت شدند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۰۰بهمن


دستکم ده تن از نوکیشان مسیحی در حمله به کلیسای در شیراز بازداشت شدند :در ادامه موج دستگیری های هموطنان

مسیحی در داخل کشور ماموران امنیتی و لباس شخصی در روز چهارشنبه مورخ ۰۰بهمن ماه  ۰۹۰۹با هجوم به یک منزل مسکونی در شیراز
که بنظر بعنوان کلیسای خانگی استفاده میشده  ۰۹تن از نوکیشان مسیحی را بازداشت نمودند/هرانا/پنجشنبه  ۸۹بهمن
یک عضو کلیسای جماعت ربانی نارمک در زندان رجایی شهر« :ماسیس موسسیان» از بزرگان کلیسای جماعت ربانی نارمک

تهران در محل کارش  ۰۰بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۸۵بهمن


بازداشت پنج بهایی در مشهد به جرم برپایی نمایشگاه کارهای دستی :در پی برپایی یک نمایشگاه کارهای دستی که توسط

عدهای از جوانان معتقد ب ه آئین بهایی تشکیل شده بود نیروهای امنیتی با مراجعه به محل برگزاری آن دست کم  ۱نفر را بازداشت
کردند/هرانا/شنبه  ۸۰بهمن
بازداشت هشت شهروند بهایی در مشهد  /تکمیلی :بازداشت شدگان روز گذشته شهروندان بهایی در مشهد بر اساس آخریت

اطالعات رسیده به هشت نفر افزایش یافت/هرانا/شنبه  ۸۰بهمن

احضار:
احضار یک درویش گنابادی به اداره اطالعات قوچان :در روزهای اخیر و در پی بازداشت ظفرعلی مقیمی از دراویش طریقت

نعمت اللهی گنابادی توسط ماموران امنیتی شهرستان قوچان ،یک درویش دیگر نیز به اداره اطالعات این شهرستان احضار شده است/وبسایت
مجذوبان نور/جمعه  ۸۰فروردین


صدور احضاریه برای قطب دراویش گنابادی در ایران :دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از صدور احضاریه برای نورعلی تابنده،

قطب این دراویش خبر می دهند/بی بی سی/شنبه  ۹۹اردیبهشت
احضار یکی از دراویش گلپایگان به اداره اطالعات :روز دوشنبه ،عباس صالحیان از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی ساکن در

شهرستان گلپایگان از سوی اداره اطالعات این شهرستان احضار شده است/وبسایت مجذوبان نور/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت


احضار  ۹۵تن از دراویش گنابادی از سوی دادسرای گناباد برای اجرای حکم شالق :چهارده تن از دراویش طریقت نعمت اللهی

گنابادی روز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه از سوی دایره اجرای احکام دادسرای شهرستان گناباد برای اجرای حکم شالق فراخوانده
شدند/وبسایت مجذوباننور/سه شنبه  ۸۴اردیبهشت
احضار دانشجویان بهایی مرتبط با دانشگاه مجازی و پلمپ دو محل آموزشی  :در پی یورش ماموران امنیتی در یکم خرداد ماه

به منازل تعدادی از مسئولین و اساتید دانشگاه مجازی بهاییان (موسوم به علمی آزاد) در شهرهای مختلف ایران و دستگیری تعدادی از این
شهروندان ۰۱ ،تن دیگر از شهروندان بهایی احضار شدند/هرانا/یکشنبه  ۹۹خرداد


تداوم آزار و اذیت خانواده سبحانی  /احضار ژیال رضایی :ماموران وزارت اطالعات ژیال رضایی ،شهروند بهایی و مادر درسا سبحانی

را به اداره اطالعات احضار کردند/هرانا/شنبه  ۰۵خرداد
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احضار چهار تن از دراویش گنابادی به دادگاه سروستان  :با گذشت  ۰۹ماه از تحصن اعتراضآمیز دراویش نعمتاللهی گنابادی

شهرستان سروستان در مقابل فرمانداری آن شهر ،برای چهار درویش با اتهام اخالل در نظم عمومی از سوی دادستانی کیفرخواست صادر
ش/مجذوبان نور/شنبه  ۸۰خرداد


تفتیش منزل و احضار نسیم صمیمی و فرهاد نوروزیان  :در ادامه اعمال فشار بر بهاییان قائم شهر ،روز یازدهم تیرماه ،نسیم

صمیمی ،شهروند بهایی ساکن این شهر ،به اداره اطالعات و همسرش فرهاد نوروزیان نیز به اداره اماکن احضار شدند/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/دوشنبه  ۰۹تیر


احضار سما نورانی برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری  :سما نورانی دانشجوی محروم از تحصیل برای اجرای حکم یک سال

حبس تعزیری ،فراخوانده شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/جمعه  ۸۵تیر


احضار و بازجویی سما رئوفی ،شهروند بهائی ساکن سنندج  :سماء رئوفی ،از شهروندان بهایی ساکن سنندج ،روز  ۸۹تیرماه طی

تماس تلفنی به اداره اطالعات این شهر احضار شد /بنابر گزارش رسیده در هفتههای اخیر دهها نفر از بهائیان سنندج به وزارت اطالعات احضار
شدهاند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/جمعه  ۹۰تیر


احضار تلفنی فاطمه بختیاری ،شهروند بهایی ساکن سنندج :فاطمه بختیاری ،شهروند بهایی ساکن سنندج به ستاد خبری وزارت

اطالعات در این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت/کمیته گزارشگران حقوق بشر/جمعه  ۹۴مرداد
احضار و بازجویی سه شهروند بهایی به اتهام ارتباط با دانشگاه مجازی بهائیان :اداره اطالعات شهرستان قائمشهر سه شهروند

بهایی به نام های سامان ثابتی ،علی احمدی ،پریسا بابایی را در ارتباط با دانشگاه مجازی احضار و به تهدید و بازجویی از آنها پرداخته
است/هرانا/سه شنبه  ۰۰مرداد


احضار چند شهروند بهائی اهل سنندج؛ افزایش فشارهای اقتصادی بر بهاییان  :طی سه هفته اخیر شهره رئوفی به همراه آقای

وحید خلوصی به اداره اطالعات شهر سنندج احضار شدند و مورد تهدید و آزار و اذیت روحی قرار گرفتند/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/پنجشنبه  ۹۴مهر


احضار  ۹۴نفر از پیروان آئین یاری و تشدید فضای امنیتی در شهر صحنه :شب گذشته  ۰۱تن از شرکت کنندگان در مراسم

سالگرد خلیل عالی نژاد در سال گذشته به اداره اطالعات احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند/هرانا/جمعه  ۸۴آبان


احضار و بازداشت مولوی محمدعلی شه بخش  :موالنا حافظ محمد علی شهبخش مدیر سابق دارالعلوم حضرت امام ابوحنیفه عظیم

آباد زابل ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است/سنی نیوز/دوشنبه  ۹۴آذر
احضار پی در پی و محاکمه پنج شهروند بهایی سمنان :در طی یک ماهه اخیر پنج شهروند بهایی ساکن سمنان جهت بازجویی به

اداره اطالعات احضار شدند/هرانا/پنجشنبه  ۹۰بهمن

محاکمه:
برگزاری دادگاه تجدید نظر و کاهش محکومیت نغمه حافظی شهروند بهایی  :حکم هشت ماه زندان صادره در دادگاه بدوی نغمه

حافظی (علوی) شهروند بهایی ساکن شهر ساری توسط دادگا ه تجدید نظر به چهار ماه زندان و چهار میلیون ریال جزای نقدی کاهش
یافت/سرویس خبری جامعه بهایی/چهارشنبه  ۸۹اردیبهشت


محاکمه مجدد رزیتا واثقی  ،زندانی بهایی مشهد :روزیتا واثقی زندانی بهایی محبوس در زندان وکیال آباد مشهد مجددا به اتهام

تبلیغ آئین بهایی مورد محاکمه قرار گرفت/هرانا/جمعه  ۰۹تیر
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام دو تن از دراویش گنابادی :اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام دو تن از دراویش گنابادی

درشهرستان کوار صبح امروز در شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان برگزارشد/کمپین پاسداشت حقوق دراویش/دوشنبه  ۹۵مهر


برگزاری دادگاه هفت تن از مسئولین و مرتبطین دانشگاه آنالین بهائی :دادگاه  ۴نفر از مسئولین و مرتبطین دانشگاه آنالین

بهائی (موسسه علمی آزاد) در شعبه  ۸۹دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۰۰مهر
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محکومیت:


محکومیت یک شهروند بهایی به پنج ماه حبس تعزیری :بر اساس حکم دادگاه انقالب فیض اهلل روشن ،شهروند بهایی ساکن ساری

به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است/هرانا/یکشنبه  ۸۱اردیبهشت


هوشنگ فنائیان به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد :هوشنگ فنائیان شهروند بهایی ساکن آمل که در اسفند ماه سال

گذشته بازداشت شده بود طبق حکم ریاست دادگاه انقالب آمل به  ۵سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/چهارشنبه  ۹۵خرداد


صدور حکم  ۹۵سال زندان برای یک روحانی در کردستان :شعبه اول دادگاه انقالب سقز ،ماموستا صدیق حسنی شهروند سقزی را

به  ۰۵سال حبس محکوم کرد/موکریان نیوز/چهارشنبه  ۰۰خرداد


پانزده سال حبس برای سه شهروند کرد :سه شهروند اهل سنت توسط دادگاه انقالب به پانزده سال حبس تعزیری محکوم

شدند/موکریان نیوز/دوشنبه  ۸۹خرداد


تائید حکم اعدام یوسف ندرخانی به اتهام ارتداد :دادگاه دیوان عالی کشور روز سه شنبه  ۴تیر ماه  ،۰۹۰۹با رد اعتراض "یوسف

ندرخانی" بر حکم اعدامش ،آنرا تأیید نمود/هرانا/پنجشنبه  ۹۰تیر


محکومیت هوشنگ فنائیان به  ۵سال حبس تعزیری :بر اساس رای دادگاه تجدید نظر "هوشنگ فنائیان" شهروند بهایی ساکن

آمل به تحمل چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است/هرانا/دوشنبه  ۸۹تیر
محکومیت چهار تن از دراویش به حبس و شالق :چهارتن از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی از سوی شعبه اول دادگاه عمومی

سروستان استان فارس ،به حبس و شالق محکوم شدند/جرس/پنجشنبه  ۸۹تیر


محکومیت یک شهروند مهابادی به  ۵سال حبس :دادگاه انقالب اسالمی یک شهروند مهابادی را به نام جعفر غفوری به حبس

محکوم کرد/موکریان/شنبه  ۸۱تیر
ایقان شهیدی ،شهروند بهایی به  ۴سال حبس تعزیری محکوم شد  :ایقان شهیدی شهروند بهائی و دانشجوی محروم ار تحصیل

در دادگاه بدوی از سوی شعبه  ۸۹دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد/کمیته گزارشگران
حقوق بشر/دوشنبه  ۹۹مرداد


صدور حکم پنج سال حبس برای دو متهم به همکاری با گروههای مذهبی :شعبه  ۸۹دادگاه انقالب اسالمی شهر تهران به ریاست

قاضی مقیسه ،دو تن از متهمان به همکاری با گروههای مذهبی به نامهای "پرویز عثمانی" و "الیق کردیپور" را به تحمل پنج سال حبس
تعزیری محکوم کرد/موکریان/یکشنبه  ۰۰مرداد
محکومیت دو شهروند کرد به  ۹۴سال زندان :دادگاه انقالب اسالمی تهران دو شهروند سردشتی را به حبس محکوم کرد/موکریان

نیوز/یکشنبه  ۹۹مرداد


محکومیت دو فعال کودک و شهروند بهایی به حبس :دو شهرون د بهایی و فعال حقوق کودک از سوی دادگاه انقالب هر یک به

یکسال حبس تعزیری محکوم شدند/هرانا/شنبه  ۰۰شهریور


پنج تن از شهروندان مسیحی به یک سال حبس محکوم شدند :هفته گذشته پنج تن از شهروندان مسیحی علی رغم تبرئه در

دادگاه بدوی ،با اعتراض دادستانی در مجموع به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند/هرانا/چهارشنبه  ۸۹شهریور


محکومیت قطعی یک شهروند بهایی به شش ماه حبس در مازندارن :یک شهروند بهایی در قائم شهر از سوی دادگاه تجدید نظر

استان مازندران به شش ماه حبس محکوم شد/هرانا/دوشنبه  ۸۹شهریور


محکومیت دو تن دیگر از بهائیان ساکن قائم شهر به حبس و جریمه نقدی" :شهناز رنجبر "و" فرهاد سنایی "دو تن از شهروندان

بهایی ساکن قائم شهر از سوی دادگاه انقالب این شهرستان به حبس و جریمه نقدی محکوم شدند/هرانا/سه شنبه  ۸۰شهریور


محکومیت رامین ایدلخانی ،شهروند بهایی به  ۴سال حبس تعزیری  :رامین ایدلخانی شهروند بهایی ساکن پارس اباد اردبیل به دو

سال حبس تعزیری محکوم شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۹۹شهریور
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صدور حکم زندان برای یک شهروند کرد در کرمانشاه :یک شهروند اهل سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه توسط دادگاه انقالب

اسالمی تهران به زندان محکوم شد/موکریان/شنبه  ۹۰مهر


صدور احکام حبس برای تعدادی از شهرمندان بهائی و مسلمان مشهد  :رزیتا واثقی ،ناهید قدیری ،سونیا طعامی و نورا نبیلزاده

چهار شهروند بهائی ساکن مشهد به  ۱سال حبس تعزیری و افشین نیک آئین ،بهمن یزدانی ،وصال محمدی و شهاب طائفی چهار شهروند
بهائ ی دیگر به سه سال حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم شدند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۰۰مهر


هجده شهروند بهایی و مسلمان در مشهد به  ۹۴۷سال حبس محکوم شدند :هجده تن از شهروندان بهایی و مسلمان در مشهد از

سوی دادگاه انقالب این شهر به  ۱۱سال حبس تعزیری و  ۰۱سالحبس تعلیقی محکوم شدند/هرانا/چهارشنبه  ۰۹مهر


 ۴۶تن از مبلغان مذهبی اهل سنت به  ۹۶۵سال حبس محکوم شدند ۱۰ :تن از مبلغان مذهبی بازداشتی در شهرهای سقز،

مهاباد ،سردشت ،بوکان ،سنندج ،جوانرود ،پیرانشهر ،اشنویه از سوی دستگاه قضایی به  ۰۰۵سال حبس محکوم شدند/هرانا/دوشنبه  ۰۹مهر


 ۸۷سال حبس برای مسووالن و اساتید دانشگاه آنالین بهائیان  :هفت تن از مسووالن و مرتبطین با دانشگاه آنالین بهائیان ایران

(موسسه علمی آزاد) مجموعا به  ۹۹سال حبس تعزیری محکوم شدند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۸۱مهر
محکومیت یک شهروند سردشتی به شش سال حبس از سوی دادگاه انقالب تهران :یک شهروند اهل سردشت از توابع استان

آذربایجان غربی توسط دادگاه انقالب اسالمی تهران به زندان محکوم شد/موکریان نیوز/سه شنبه  ۰۴آبان


محکومیت علیرضا سیدیان ،شهروند مسیحی به  ۶سال زندان :علیرضا سیدیان ،شهروند مسیحی ،از سوی دادگاه انقالب تهران،

به تحمل  ۰سال حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/سه شنبه  ۹۹آذر
محکومیت قطعی پنج شهروند مسیحی به  ۴سال حبس :دادگاه انقالب پنج تن از مسیحیان ساکن شیراز به نام های پرویز خلج،

بهروز صادق خانجانی ،محمد بلیاد ،نازلی مکاریان و مهدی فروتن را جمعاً به تحمل پنج سال حبس قطعی محکوم کرده است/هرانا/پنجشنبه
 ۸۵آذر


محکومیت یک شهروند بهایی در سمنان به هفت سال حبس :زهره نیک آیین شهروند بهایی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقالب

این شهر به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/شنبه  ۸۰آذر
محکومیت استادان دانشگاه آنالین بهائیان به چهار تا پنج سال زندان  :شعبۀ  ۹۰دادگاه تجدید نظر استان تهران  ۰تن از

استادان دانشگاه مجازی بهائیان ایران را در مجموع به  ۸۱سال زندان محکوم کرد/کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر/جمعه  ۹۹دی


محکومیت یک شهروند بهایی درسمنان به سه سال حبس :الهام روزبهی شهروند به ایی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقالب به

سه سال حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/شنبه  ۹۹بهمن


محکومیت لیال محمدی ،نوکیش مسیحی به  ۴سال حبس تعزیزی" :لیال محمدی" ،از نوکیشان مسیحی که توسط ماموران

امنیتی در محل سکونت خود بازداشت شده بود ،توسط دادگاه انقالب اسالمی به دو سال زندان محکوم شد/محبت نیوز/دوشنبه  ۰۹بهمن


صدف ثابتیان به دو سال حبس محکوم شد :صدف ثابتیان ،شهروند بهایی از سوی دادگاه انقالب تهران به  ۸سال حبس تعزیری

محکوم شد/هرانا/سه شنبه  ۰۰بهمن
تهدید و ارعاب و اعمال فشار:


تداوم فشار بر هواداران آیت اهلل بروجردی :د ر تداوم اعمال فشار بر رهبران مذهبی جریانات مختالف هواداران آیت اهلل بروجردی

نیز در طی ماه های اخیر بارها از سوی نهادهای اطالعاتی و امنیتی احضار و مورد تهدید قرار گرفته اند/هرانا/دوشنبه  ۸۰اردیبهشت
هجوم مجدد به منزل افروز فرمانبرداری ،شهروند بهایی :ماموران امنیتی روز سه شنبه برای دومین بار به منزل افروز فرمانبرداری،

شهروند بهایی ساکن کرج که هم اکنون در زندان اوین محبوس است ،هجوم بردند/هرانا/چهارشنبه  ۹۵خرداد


تشدید فشارها بر بهائیان ساکن یکی از روستاهای توابع یاسوج :علی رغم آزادی تعدادی از شهروندان بازداشتی یکی از روستای

توابع یاسوج به نام "کتا"  ،کماکان آزار و اذیت این روستاییان به طرق مختلف پیگیری میشود/هرانا/یکشنبه  ۰۰مرداد
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تهدیدعلمای اهل سنت کُرد از سوی نیروهای امنیتی :بر طبق روال سالهای قبل در طی روزهای گذشته اداره اطالعات شهرهای

مختلف حاشیه غربی کشور اق دام به تهدید تلفنی علمای اهل سنت در جهت عدم اعالم روز عید فطر و برگزاری نماز این روز می
کنند/هرانا/سه شنبه  ۹۹شهریور


ساعتی پیش؛ تیراندازی به سوی دراویش گنابادی در شهرستان کوار  :بنا بر اعالم منابع خبری وابسته به دراویش گنابادی،

برخی از نیروهای تندروی محلی شهرستان کوار در استان فارس ،در جریان تبلیغ بر علیه دراویش و برخورد با ایشان اقدام به تیراندازی به
سوی دراویش نمودهاند/مجذوبان نور/جمعه  ۰۰شهریور


تفتیش منزل سه شهروند بهایی در بجنورد و قائم شهر :ماموران اطالعاتی -امنیتی با مراجعه به منزل سه تن از شهروندان بهایی

در خراسان شمالی و مازندران اقدام به تفتیش و ضبط وسایل شخصی این شهروندان نمودهاند/هرانا/سه شنبه  ۸۰شهریور


تفتیش منازل سه شهروند بهایی در قائم شهر :ماموران اداره اطالعات قائم شهر با مراجعه به منزل سه شهروند بهایی اقدام به

تفتیش منزل ایشان کردند/هرانا/دوشنبه  ۹۸آبان


تیراندازی و ایجاد جو امنیتی در شهرستان کوار :نیروهای امنیتی با برقراری جو امنیتی در کوار ٬به خودروی خالی از سرنشین

یکی از دراویش گنابادی ساکن این شهرستان تیراندازی کردند/مجذوبان نور/شنبه  ۹۴آبان


توقیف نامه امامان جماعت شهر بوکان به رییس قوه قضاییه توسط وزارت اطالعات :نامهای که جمعی از امامان جماعت مساجد

شهر بوکان به مسئوالن قوه قضاییه ارسال کرده بودند توسط وزارت اطالعات اورمیه ضبظ شد/هرانا/شنبه  ۹۴آبان


تفتیش منازل و محل کسب دو شهروند بهایی ساکن ساری :در تداوم آزار و اذیت شهروندان بهایی ماموران اداره اطالعات ساری

منزل و محل کسب دو شهروند بهایی را تفتیش کردند/هرانا/چهارشنبه  ۰۰آبان
تشدید فشارها بر یک خانواده بهایی اهل سمنان :در طی ماه های اخیر فشار بر یک خانواده بهایی ساکن سمنان افزایش

چشمگیری یافته است/هرانا/جمعه  ۸۹آبان


تیراندازی لباس شخصی ها به سوی دو درویش در کوار  :قصد نیروهای امنیتی و لباس شخصی برای بازداشت دو تن از دراویش

سلسه نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس که با مقاومت این دو درویش ناکام ماند به تیر اندازی نیروهای امنیتی
انجامید/مجذوبان نور/شنبه  ۸۹آبان


درخواست شناسایی اقلییتهای مذهبی فعال در صنوف استان کرمانشاه :پلیس ناظر بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان

کرمانشاه در نامه ای رسمی به ریاست مجمع صنفی این استان خواست در شناسایی اقلییتهای مذهبی موجود در صنوف این استان و معرفی
ایشان به پلیس همکاری کند/هرانا/پنجشنبه  ۹۹آذر


یورش به منازل شهروندان بهایی در سنندج :ر طی روزهای اخیر ماموران امنیتی در شهر سنندج با مراجعه به منزل برخی از

شهروندان ساکن این شهر اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی و کتب مذهبی نمودند/هرانا/سه شنبه  ۸۰آذر
افزایش فشار بر بهائیان در شهرهای شمالی ایران :در طی هفته های گذشته در شهرهای ساری و رشت بیش از سی بهایی مورد

احضار و بازجویی قرار گرفته و برای ترک کشور مورد فشار قرار گرفته اند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه  ۰۹دی


حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به منزل درویش گنابادی در شهر کوار :درپی یورش ماموران امنیتی به منزل یکی از دراویش

گنابادی شهر کوار دراویش شهر این شهر در مقابل پاسگاه انتظامی این شهر تجمع کردهاند/سایت مجذوبان نور/شنبه  ۸۰بهمن

اقدام به بازداشت:


اقدام به بازداشت نظام ملکپور ،از دراویش گنابادی استان فارس :منابع خبری از اقدام به بازداشت نظام ملکپور یکی از دراویش

گنابادی ساکن کوار استان فارس گزارش می دهند/مجذوبان نور/پنجشنبه  ۰۱دی


تالش نیروهای امنیتی برای بازداشت درسا سبحانی ،شهروند بهایی :صبح روز شنبه بیستم فروردین ماه ،ماموران امنیتی به منزل

"درسا سبحانی" شهروند بهایی ساکن ساری جهت بازداشت وی مراجعه کردند/هرانا/یکشنبه  ۸۰فروردین
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اخراج:


اخراج استاد حقوق بشر دانشکده حقوق وعلوم سیاسی خرم آباد :احسان اهلل حیدری وکیل پایه یک دادگستری و عضو تمام

وقت و رسمی هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد به دستور وزارت اطالعات ،به دلیل درویش بودن
و وکالت از دراویش گنابادی درمراجع قضائی ،اخراج شد/وبسایت مجذوبان نور/دوشنبه  ۰۱فروردین
اجرای حکم:


اجرای حکم زندان آرتین غضنری ،شهروند بهایی :حکم زندان آرتین غضنفری عکاس خبری و شهروند بهایی ،امروز شنبه ۸۴

فروردینماه  ۰۹۰۹یا معرفی خو د برای گذراندن دوران محکومیت یک ساله اش به زندان اوین ،به اجرا در آمد/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/شنبه  ۸۴فروردین
آغاز دوران محکومیت افشین ایقانی ،شهروند بهائی  :افشین ایقانی ،شهروند بهائی ساکن سمنان ،در پی تائید حکم نهایی  ۵سال

و  ۹ماه و یک روز زندانش ،روز ب یست و یکم شهریور ماه خود را جهت اجرای حکم به زندان سمنان معرفی کرد/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/چهارشنبه  ۸۹شهریور


فواد خانجانی جهت اجرای حکم روانه زندان شد :فواد خانجانی ،از شهروند بهائی بازداشت شده پس از حوادث روز عاشورا ،امروز

 ۸۴دی ماه خود را برای گذراندن دوران محکومیت چهار سالهاش به زندان اوین معرفی کرد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۸۹دی
ممنوع الخروج:


ممانعت از سفر حج دو شخصیت برجسته اهل سنّت :نیروهای امنیتی از سفر "مفتی محمدقاسم قاسمی" و "موالنا احمد نارویی"،

دو تن از شخصیتهای برجسته اهل سنّت ایران ،برای حج بیت اهلل الحرام ،جلوگیری کردند/سنی آنالین/چهارشنبه  ۰۰آبان

جلوگیری از مراسم مذهبی:


اهل سنت از خواندن نماز عید فطر در تهران منع شدند :درپی ابالغ ممنوعیت برگزاری نماز عید فطر اهل سنت در تهران،

نمایندگان اهل سنت مجلس طی نامهای خطاب به محمود احمدی نژاد ،از وی خواستند در این زمینه دستورات الزم را خطاب به استاندار و
مسئولین استان تهران صادر نماید/دانشجو نیوز/دوشنبه  ۹۴شهریور


برخورد امنیتی نیروهای انتظامی با نماز عید فطر اهل سنت در تهران :نیروهای انتظامی و امنیتی مانع برگزاری نماز عید فطر

اهل سنت در نقاط مختلف شهر تهران شدند/سنی آنالین/چهارشنبه  ۹۰شهریور


ممانعت از نماز عید قربان اهل سنت در تهران و اصفهان :پلیس امنیتی تهران با مراجعه به مکانهای معیّن برای برگزاری نماز عید،

از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد/سنی آنالین/دوشنبه  ۰۰آبان


ممانعت نیروهای امنیتی از بازسازی زیارت گاه اهل حق :گروهی از پیروان آئین یاری(اهل حق) که قصد بازسازی زیارتگاه تخریب

شده سید فرخ واقع در جاللوند کرمانشاه را داشتند با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند/هرانا/پنجشنبه  ۰۴آذر

مرگ توسط نیروهای نظامی:
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زخمی و بازداشت شدن تعدادی از دراویش کوار توسط نیروهای امنیتی :در پی حمله نیروهای بسیجی و لباس شخصی ،ظهر روز

جمعه  ۰۰شهریور با شعار "مرگ بر درویش آمریکایی" به دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهرستان کوار از توابع استان شیراز با شلیک
گازاشکآور و گلوله تعدادی از دراویش را دستگیر و زخمی کردند/هرانا/دوشنبه  ۰۵شهریور


یکی از مجروحین حادثه کوار جانباخت :یکی از مجروحین حادثه کوار عصر امروز سه شنبه مورح  ۰۱شهریور ماه در به علت شدت

جراحات وارده جانباخت/مجذوبان نور/چهارشنبه  ۰۰شهریور
جلوگیری از فعالیت اقتصادی:


تعطیل کردن محل کسب یک شهروند بهایی در آبادان :محل کسب یک شهروند بهایی در شهر آبادان با اخطاریه اتحادیه

فروشندگان و سازندگان ،طال و جواهر ،ساعت ،عینک آبادان تعطیل شد/هرانا/چهارشنبه  ۹۰فروردین
تعطیلی شرکت کوریت در مشهد و بیکار شدن  ۹۴کارمند بهایی آن  :ماموران امنیتی اداره اطالعات مشهد ،روز اول تیرماه جاری،

با مراجعه به شرکت کوریت در شهر مشهد ،ضمن بازجویی از کارمندان این شرکت ،پلمب دفتر و انبار این شرکت را پلمب کردند /این اقدام
ماموران اداره اطالعات منجر به بیکاری بیش از  ۰۱تن از کارمندان این شرکت شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۹۹تیر


یک شهروند بهایی از محل کارش اخراج شد" :بابک شریفی نیا "شهروند بهایی ساکن قائم شهر ،با دخالت وزارت اطالعات از محل

کار خود اخراج شد/هرانا/دوشنبه  ۸۹شهریور


اداره اماکن سمنان اقدام به پلمپ محل کسب شهروندان بهایی نمود :اداره اماکن شهر سمنان که اخیرا اقدام به پلمپ  ۹۹واحد

صنفی در این شهر کرده است ،محل کسب عدهای از شهروندان بهایی را به بهانههای مختلف پلمپ نموده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۰شهریور


برکناری دو درویش گنابادی از کار به علت درویشی  :دو تن از دراویش گنابادی که از مدیران ارشد شرکت خودرو سازی زامیاد در

تهران بودند  ٬به علت اعتقاد به مکتب درویشی از سمت خود برکنار شدند/مجذوبان نور/شنبه  ۹۴آبان


پلمپ محل کسب یک شهروند بهایی در سمنان :پس از بازرسیهای گسترده از محل کسب و کار شهروندان بهایی ساکن سمنان

طی هفتههای اخیر ،ادارهی اماکن این استان محل کسب "فرهاد فنائیان" را پلمپ نمود/هرانا/دوشنبه  ۹۰آبان
تشدید فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی کرمان و رفسنجان :در تداوم شناسایی و تشدید فشار بر اقلییت های مذهبی در

شهرهای مختلف ماموران اداره امکان شهرهای کرمان و رفسنجان اقدام به صدور اخطاریه و پلمپ اماکن متعلق به شهروندان بهایی
نمودند/هرانا/شنبه  ۹۱آذر


حکم پلمپ واحد صنفی یک شهروند بهایی در ساری  :یروی انتظامی واحد اماکن عمومی شهر ساری پس از بازدید واحد صنفی

آرمان صفایی حکم پلمپ واحد صنفی ایشان را صادر کردند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه  ۸۹دی

تجمع و تحصن :


تجمع دراویش گنابادی در شمال شرقی ایران :گزارش ها از تجمع دراویش گنابادی در عبادتگاهی در شهر بیدخت در نزدیکی

گناباد در شمال شرقی ایران حکایت دارد و شمار معترضان بیش از  ۱هزار نفر اعالم شده است//بی بی سی/دوشنبه  ۹۱اردیبهشت

ضرب و شتم:
ضرب و شتم یکی از دراویش نعمتاللهی" :عمران دوستمحمدی "از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی ساکن در شهرستان

گلپایگان از سوی اداره اطالعات این شهرستان احضار و بر اساس گفته وی ،پس از این احضار مورد" ضرب و شتم ،فحاشی و تهدید "قرار گرفته
است/وبسایت مجذوباننور/یکشنبه  ۸۱اردیبهشت
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ضرب و شتم مجدد یک درویش گنابادی در خرمشهر  :عده ای افراطی مذهبی برای دومین بار "امین آزادی" از دراویش گنابادی

ساکن خرمشهر را بعد از تهدیدهای جانی پیاپی ،مقابل مجلس درویشی این شهر مورد حمله قرار داده و به شدت مجروح کردند/وبسایت
مجذوبان نور/پنجشنبه  ۸۴مرداد

جلوگیری از تحصیل:


اخراج دو دانشجوی بهایی از دانشگاه قشم« :نورا سهرنگی» شهروند بهایی ساکن بندرعباس که در رشته حسابداری دانشگاه قشم

در حال تحصیل بود توسط مسئوالن دانشگاه به دلیل بهایی بودن از شرکت در امتحانات پایان ترم ،محروم و از دانشگاه مزبور اخراج
شد/نامعلوم/سه شنبه  ۹۴تیر


بهائیان حق شرکت در کنکور سراسری را ندارند :چهارشنبه  ۹تیرماه  ۰۹۰۹در پی مراجعه تعدادی از داوطلبین بهائی به مراکز

پاسخگویی برای اصالح گزینه مذهب در کارت ورود به جلسه ،از سوی مسئولین رسیدگی به شکایات اعالم گردید که "بهائیان حق شرکت در
کنکور سراسری را ندارند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۹۰تیر
اخراج یک دانشجوی بهائی از دانشگاه گرگان  :درسا الهوردی دانشجوی بهایی ورودی  ۰۹رشتهی مهندسی مکانیک ماشینهای

کشاورزی دانشگاه گرگان از دانشگاه اخراج شد/جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی/پنجشنبه  ۸۸دی


فاطمه نوری یک سال از تحصیل محروم شد :خانم "فاطمه نوری" دانشجوی رشته هنر در یکی از دانشگاههای تهران به دلیل اعتقاد

به مسیحیت به یکسال محرومیت از تحصیل محکوم شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۹بهمن


اخراج کیان هاشمی ،دانشجوی بهایی رشتهی مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران :سید کیان هاشمی دهج دانشجوی دانشگاه

تهران با دستور مستقیم وزارت اطالعات به علت آنچه "پیروی از فرقه ضاله بهاییت" نامیده شد ،از دانشگاه اخراج گردید/تارنمای جمعیت
مبارزه با تبعیض تحصیلی/شنبه  ۸۸بهمن
تخریب عبادتگاه:


تخریب زیارتگاه پیروان آئین یاری (اهل حق) در کرمانشاه :نیروها ی امنیتی در طی هفته گذشته ساختمان نیمه کاره زیارتگاه

«سید فرخ» از اماکن زیارتی مردم اهل حق (یارسان) را تخریب کردند/هرانا/چهارشنبه  ۸۰تیر

اجرای حکم شالق:
اجرای حکم شالق  ۹۵تن از دراویش گنابادی :حکم شالق  ۰۵تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن بیدخت که تیر ماه

سال گذشته در جریان اعتراض به روش غیر قانونی دادستان گناباد با پیروان این طریقت عرفانی دستگیر و مجرم شناخته شده بودند به اجرا در
آمد/مجذوبان نور/جمعه  ۹۹تیر

توقیف کتاب مذهبی:


بیش از شش هزار جلد کتاب مقدس مسیحیان در ایران توقیف شد :مجید ابهری ،مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس شورای

اسالمی گفته که « مبلغان ادیان مسیحی با اتکا به پول های کالن و تبلیغات دروغین برای به انحراف کشیدن جوانان تالش می کنند و در
همین راستا ،چندی پیش شش هزار و  ۱۹۹نسخه کتاب مقدس مسیحیان در مسیر زنجان ـ ابهر کشف و توقیف شد/محبت نیوز/جمعه ۸۹
مرداد
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جلوگیری از دفن پیکر:


ممانعت از تدفین پیکر یک شهروند بهایی در تبریز :تداوم اعمال فشار به جامعه بهایی ایران ،مسئولین دولتی در شهر تبریز از

صدور اجازه دفن یک شهروند بهایی خودداری نمودند/هرانا/شنبه  ۹۴آبان

سایر موارد:


کارشکنی در پرونده فرشید فتحی و ممانعت از آزادی وی :فرشید فتحی مالیر از نوکیشان مسیحی علی رغم پرداخت وثیقه تعیین

شده همچنان در بازداشت موقت بسر میبرد/هرانا/چهارشنبه  ۹۹تیر

اندیشه و بیان
در این رسته در طی سال  ،۰۹۰۹جمعاً  ۱۹۴گزارش از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است ،در
این جمع ۸۹،مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش شده است ۰۹ ،توقیف نشریه ۰۰ ،اختالل تعمدی در شبکه اینترنت ۰ ،مورد اختالل
تعمدی در شبکه مخابرات ۹۹۰ ،بازداشت موردی ۰ ،مورد ضرب و شتم ۰۴ ،مورد ممانعت از برگزاری تجمع ،مراسم یا سخنرانی ۰۵ ،مورد
پلمپ تشکل و دفاتر ۹۹ ،بازداشت فلهای ۹۵ ،مورد تهدید و ارعاب ۰۰ ،مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی و  ۹۴مورد سایر موضوعات
متفرقه در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
هم چنین در این حوزه  ۱۰۹نفر محاکمه شدند ۰۹۴ ،نفر از سوی مراجع قضایی به  ۰۱۹۴ماه حبس تعزیری ۹۸۹ ،ماه حبس تعلیقی۸۹ ،
میلیارد و  ۰۹۸میلیون و  ۱۹۹هزار ریال جریمه نقدی ۹۰۸ ،ضربه شالق و  ۰۰۰۹ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حوزه اندیشه و بیان  ۰۱۰مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۱۹۴گزارش استخراج شده است که
شامل نقض حقوق  ۰۱۰۰نفر از شهروندان است.
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در حوزه اندیشه و بیان ،بازداشت شهروندان  %۸۰نسبت به سال  ۰۹۹۰کاهش یافته است ،هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی
نیز با کاهش  %۸۰همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۵۹ ،۰۹۹۰کاهش داشته است ،بیشترین
صعود در این حوزه در مرداد ماه با  %۸۰و بیشترین نزول در بهمن ماه با  %۰۸گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق شهروندی (حوزه اندیشه و بیان) در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.

52

ویژه سال ۰۹

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری
بازداشت:


بازداشت احمد نورمحمدی آبادچی ،وبالگ نویس  :احمد نورمحمدی آبادچی ،وبالگ نویس و از شهروندان معترض بازداشت شده

است/هرانا/دوشنبه  ۹۹فروردین
نوراللهیان و شکوری راد بازداشت شدند :نوراللهیان مشاور امور روحانیون ستاد موسوی و علی شکوری راد از اعضای جبهه مشارکت

صبح امروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند/تحول سبز/پنجشنبه  ۰۰فروردین


قاسم شعله سعدی ،استاد دانشگاه تهران ،بازداشت شد :قاسم شعله سعدی ،از نمایندگان اسبق مجلس و منتقد حکومت ،روز

یکشنبه  ۰۵فروردین  ،۰۹در بازگشت از سفر شیراز ،در فرودگاه مهر آباد تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل گردید/جرس/دوشنبه ۰۱
فروردین
علی ابراهیمی ،فعال مدنی و وبالگنویس بازداشت شده است :علی ابراهیمی ،فعال مدنی و وبالگنویس توسط نیروهای امنیتی در

منزل خود در تهران بازداشت شده است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/شنبه  ۸۴فروردین


بازداشت خبرنگارایرنا در سنندج توسط نیروهای امنیتی :با رسیدن دامنه بازداشت روزنامه نگاران به خبرگزاری دولتی ایرنا ،صبح

روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه "منوچهر تمری" توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد/ایرنا/یکشنبه  ۸۹فروردین


علیرضا رجایی بازداشت شد :خبرها حاکی از آن است که علیرضا رجایی از فعاالن سیاسی ملی-مذهبی توسط ماموران امنیتی

بازداشت شده است/فارس/یکشنبه  ۹۵اردیبهشت


اسامی  ۹۶۷تن از بازداشت شدگان  ۴۴بهمن  :۳۱در پی تجمع  ۸۱بهمن سال گذشته صدها تن از شهروندان توسط نیروهای

امنیتی در تهران و شهرستانهای مختلف بازداشت و روانه زندان شدند/هرانا/جمعه  ۹۰اردیبهشت


بازداشت مصطفی باکوبه ای و فشار بر هیال صدیقی شاعر و هنرمند :مصطفی بادکوبه ای شاعری که شعرهای اخیرش در انتقاد از

دولت احمدی نژاد و حمایت از کسانی که او در شعرهایش از آنان به عنوان « فتنه گران» یاد کرده است نزدیک به یک ماه گذشته از سوی
نهادهای امنیتی بازداشت شده و در اوین به سر می برد/جرس/یکشنبه  ۰۰اردیبهشت


بازداشت عسل اسماعیل زاده از فعاالن ستاد میرحسین موسوی :عسل اسماعیل زاده ،فعال اصالح طلب ،شب گذشته ۰۰

اردیبهشتماه در حین بازگشت به منزل توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۰۸اردیبهشت


بازداشت تعدادی از نزدیکان دولت به خاطر ادعای ارتباط با "غیب" :همزمان با شدت گیری انتقادات محافظه کاران به محمود

احمدی نژاد و رئیس دفتر او اسفندیار رحیم مشایی ،تعدادی از سایت های محافظه کا ر مدعی بازداشت تعدادی از افراد نزدیک به دولت به
خاطر ادعای ارتباط با "غیب" شده اند/پایگاه خبری "اعتدال"/چهارشنبه  ۰۵اردیبهشت
دکتر هانی یازرلو ،از فعالین سیاسی باسابقه بازداشت شد :گزارش ها حاکی از آن است که مامورین وزارت اطالعات با یورش به

منزل دکتر هانی یازرلو او را بازداشت نمودند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۰۵اردیبهشت


یورش نیروهای امنیتی به منازل فعالین سیاسی باسابقه و بازداشت  ۱تن از ایشان :در پی یورش گسترده و هماهنگ ماموران

امنیتی به منازل چندین تن از فعالین سیاسی با سابقه در نقاط مختلف تهران ۰ ،نفر که بعضا اعضای یک خانواده میباشند ،بازداشت و به بند
 ۸۹۰زندان اوین منتقل شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/شنبه  ۰۴اردیبهشت


محسن قلعی ،فعال مطبوعاتی بازداشت شد :محسن قلعی خبرنگار سیاسی هفته نامه  :عطر یاس" ،در چهاردهم اردی بهشت ماه و

بعد از مراجعه حضوری به دادسرای اوین بازداشت شد/کلمه/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت


بازداشت دوباره تقی رحمانی  :تقی رحمانی دو روز پس از آزادی دوباره بازداشت شد/میزان خبر/سه شنبه  ۸۴اردیبهشت

علی معزی از زندانیان سیاسی دهه  ۶۷بازداشت شد :علی معزی از زندانیان سیاسی دهه شصت توسط وازارت اطالعات بازداشت و

به مکان نامعلومی منتقل شد/هرانا/جمعه  ۸۴خرداد


بازداشت یک وبالگ نویس و فعال سیاسی در کرمانشاه :زهرا (سحر) گلکار ،وبالگ نویس و فعال سیاسی در پی احضار تلفنی به

اداره اطالعات کرمانشاه بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۹۰خرداد
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بازداشت رئیس ستاد  ۳۳استان کرمان :محسن برازوان رئیس ستاد  ۹۹در انتخابات ریاست جمهوری ،هفته گذشته در منزل توسط

نیروهای امنیتی بازداشت شد/کلمه/دوشنبه  ۹۰خرداد


حامد منتظری بازداشت شد :حامد منتظری پسر احمد منتظری نوه آیت اهلل در مراسم تشییع پیکر مهندس سحابی بازداشت

شد/جرس/چهارشنبه  ۰۰خرداد


دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق بازداشت شد :رحمان بوذری ،روزنامه نگار و مترجم ،صبح یکشنبه (  ۹خرداد) در پی احضار به

دادسرای زندان اوین بازداشت شد/سحام نیوز/پنجشنبه  ۰۸خرداد


ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت مهندس سحابی /بازداشت شهروندان :نیروهای امنیتی از برگزاری بزرگداشت مهندس

سحابی جلوگیری کرده و اقدام به ضرب و تشم و بازداشت برخی از فعالین و شهروندان نمودند/دانشجو نیوز/پنجشنبه  ۰۸خرداد


جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شد  :جمال درودی فعال سیاسی و از اعضای جبهه ملی ایران ،روز

گذشته پنج شن به دوازدهم خردادماه و در جریان برگزاری مراسم ترحیم عزت اهلل سحابی رهبر شورای فعاالن ملی مذهبی ایران بازداشت
شد/کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی/جمعه  ۰۹خرداد
برقراری جو امنیتی و پادگانی در اطراف حسینیه ارشاد و بازداشت ده نفر :جوانان اصالح طلب طی فراخوانی خواستار آن شده

بودند که سوگواران و عالقمندان مرحوم هاله سحابی ،عصر شنبه  ۰۵خرداد از ساعت  ۰بعد از ظهر با در دست داشتن شمع و برای پاسداشت
سومین شب شهادت هاله سحابی مقابل حسینیه ارساد حاظر شوند/کانون حمایت از زندانیان/یکشنبه  ۰۱خرداد


زهرا منصوری بازداشت شد :سحرگاه چهارشنبه  ۰۰خرداد ماه ،نیروهای امنیتی به منزل خانم زهرا منصوری یورش بوده و پس از

تفتیش منزل ،وی را به محل نامعلومی منتقل کردند /از زمان بازداشت تاکنون ،خانم منصوری تماسی با خانواده نداشته است و همسر و
فرزندانش در بیخبری کامل به سر میبرند/هرانا/یکشنبه  ۰۱خرداد


برقراری فضای امنیتی در سلماس /بازداشت شهروندان :همزمان با سالگرد فوت بنیانگذار حکومت جمهوری اسالمی روز سیزدهم

خرداد ماه فضای امنیتی در شهر سلماس از سوی ارگانهای امنیتی و انتظامی شکل گرفت/هرانا/یکشنبه  ۰۱خرداد


بازداشت قائم مقام دادسرای بیرجند :پرویز شهیر رزمنده هشت سال دفاع مقدس ،از خانواده شهدا و قائم مقام دادسرای انقالب

اسالمی بیرجند است ،که به خاطر حمایت از میر حسین موسوی بازداشت شده است/ندای سبز آزادی/سه شنبه  ۰۴خرداد


مصلحی :یک جاسوس آمریکا را به اتهام ایجاد شبکه اجتماعی بازداشت کردیم :وزیر اطالعات از دستگیری یک نفر که بنا بر

ادعای وی با همکاری آمریکا به دنبال تشکیل شبکه اجتماعی برای ایجاد اغتشاش در ایام انتخابات مجلس بود ،خبر داد/خبرگزاری
فارس/جمعه  ۸۹خرداد


فرید صلواتی بازداشت شد :فرید صلواتی ،روزنامه نگار و فعال سیاسی -اجتماعی عصر گذشته با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در

اصفهان بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۸۹خرداد
سولماز ایکدر ،فعال رسانهای بازداشت شد :سولماز ایکدر خبرنگار و روزنامه نگار امروز در جریان مراسم تدفین هدی صابر در بهشت

زهرا بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۸۹خرداد


اکبر روحانی ،وبالگ نویس بازداشت شد :روز بیست و دوم خرداد ماه امسال ،سید اکبر روحانی ،وبالگ نویس و از جوانان اصالح

طلب قم ،توسط ماموران لباس شخصی دستگیر و پس از تفتیش مغازه اش واقع در پاساژ گنجینه قم ،وی را به نقطه نامعلومی انتقال دادند/آن
سوی بیسو/پنجشنبه  ۸۰خرداد


منصوره بهکیش دستگیر شد :نیروهای امنیتی روز یکشنبه  ۸۸خرداد ،منصوره بهکیش از خانواده زندانیان سیاسی دهه  ۰۹به همراه

چند نفر دیگر دستگیر کردند/هرانا/پنجشنبه  ۸۰خرداد


بازداشت زهرا یزدانی ،فعال مطبوعاتی و روزنامه نگار منتقد :نیروهای امنیتی روز سه شنبه  ۹۰خرداد ،با یورش به منزل زهرا

یزدانی ،روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی ،پس از تفتیش منزل ،او را به زور و با برخورد توهین آمیز بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل
کردند/خبرگزاری آذربایجان/پنجشنبه  ۹۸تیر


حجت کالشی به همراه هشت فعال سیاسی بازداشت شد :پس از تهدید تلفنی تنی از اعضای شاخه جوانان حزب پان ایرانیست در

خوزستان ۰ ،تن از اعضای این حزب توسط نیروهای امنیتی که مسلح به سالح گرم بودند بازداشت شدند/هرانا/جمعه  ۹۹تیر
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محمد حسن یوسف پورسیفی بازداشت شد :دکتر محمدحسن یوسف پورسیفی ،فعال حقوق بشر و کودکان بیست و نهم خردادماه

و در پی مراجعه به دادسرای اوین ،بازداشت شد/هرانا/شنبه  ۹۵تیر


بی خبری از محسن کاشف زاده سرابی ،بعد از احضار تلفنی به وزارت اطالعات :محسن کاشفزاده سرابی از فعاالن جنبش سبز

طی چند روز گذشته ناپدید شده و احتمال آن می رود ،از آنجا که توسط وزارت اطالعات احضار تلفنی شده بود ،اکنون بازداشت شده
است/تارنمای تحول سبز/دوشنبه  ۰۹تیر


بازداشت مهدی عابدی باخدا ،از زندانیان سیاسی دهه شصت :مامورین وزارت اطالعات با حضور در منزل شخصی مهدی

(هوشنگ) عابدی باخدا ،از زندانیان سیاسی دهۀ  ، ۰۹در حالی که در بستر بیماری قرار داشت وی را بازداشت و به نقطۀ نامعلومی منتقل
کردند/وبسایت فعالین حقوق بشر و دموکراسی/سه شنبه  ۰۵تیر


همسر عبدالفتاح سلطانی بازداشت شد  :معصومه دهقان ،همسر عبدالفتاح سلطانی امروز سه شنبه بازداشت شد/بی بی سی/سه

شنبه  ۰۵تیر


مهدی خزعلی بازداشت شد :مهدی خزعلی ،نویسنده ،پزشک و وبالگ نویس منتقد دولت و فرزند آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی از اعضای

مجلس خبرگان بار دیگر توسط نیروهای وزارت اطالعات بازداشت شد/تحول سبز/دوشنبه  ۸۴تیر


بازداشت احمدرضا احمدپور ،از فعالین سیاسی اصالح طلب ساکنِ قم :صبح امروز دوشنبه ،بیست و هفتم تیرماه ،ماموران امنیتی

با مر اجعه به منزل احمدرضا احمدپور ،عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت منطقه قم ،این فعال سیاسی اصالح طلب را بازداشت
کردند/هرانا/دوشنبه  ۸۴تیر


بازداشت ۴تن از دست اندرکاران سایت آینده  ۸ :تن از دست اندرکاران سایت آینده ،عصر روز چهارشنبه ،پنجم مردادماه بازداشت

شدند/دانشجونیوز/پنجشنبه  ۹۰مرداد


بازداشت محسن جوادی افضلی و ناصر آذرنیا جهت اجرای حکم :محسن جوادی افضلی و ناصر آذرنیا ،دو فعال سیاسی محکوم به

حبس ،روز گذشته جهت اجرای حکم بازداشت شدند/هرانا/یکشنبه  ۹۰مرداد


سعید جاللی فر ،فعال حقوق بشر ،بازداشت شد :سعید جاللی فر ،فعا ل حقوق بشر ،ظهر روز یکشنبه نهم مردادماه ،بازداشت و به

بند  ۹۱۹زندان اوین منتقل شده است/هرانا/دوشنبه  ۰۹مرداد


بازداشت سجاد جهانفر ،نویسنده و پژوهشگر کُرد :سجاد جهانفر ،نویسنده و پژوهشگر جوان اهل گیالنغرب روز گذشته۰۸ ،

مرداد  ۰۹۰۹در کرمانشاه بازداشت شد /وی مؤلف چند جلد کتاب به زبانهای فارسی و کُردی کلهری از جمله مجموعه هفت جلدی
«افسانههای سرزمین میدیا» است/نامعلوم/جمعه  ۰۵مرداد


بازداشت یکی از جانبازان جنگ ایران و عراق  :محمد توانا ،جانباز جنگ و مبارزه با مواد مخدر ،عضو سابق واحد تخریب لشکر ۱

نصر خراسان د ر دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق عصر پنج شنبه بازداشت شد/دانشجونیوز/جمعه  ۰۵مرداد
بازداشت کوهیار گودرزی ،فعال حقوق بشری و مادرش پروین مخترع :کوهیار گودرزی فعال حقوق بشری و دانشجوی محروم از

تحصیل و مادرش پروین مخترع بازداشت شده اند/جرس/شنبه  ۰۱مرداد


بازداشت موقت همسر ،فرزندان و خواهر نسرین ستوده :مسئوالن زندان اوین روز گذشته همسر ،فرزندان و خواهر نسرین ستوده،

وکیل محبوس در زندان را ،برای ساعاتی بازداشت کردهاند/نامعلوم/دوشنبه  ۰۴مرداد


یداهلل رحمانی از زندانیان دهه شصت بازداشت شد :مامورین وزارت اطالعات به منزل یداهلل رحمانی یورش بردند وی را دستگیر و

به زندان قزوین منتقل کردند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/جمعه  ۸۰مرداد


دستگیری دهها فعال فرهنگی در مشهد و ادامه بازداشت ده تن :با گذشت سه هفته از بازداشت گسترده فعالین فرهنگی شهر

مشهد ،همچنان دست کم ده تن از این فعاالن در مکان نامعلومی در شهر مشهد زندانی میباشند/جرس/جمعه  ۸۹مرداد


بازداشت سجاد خداکرمی در اطراف حسینیه ارشاد :بامداد شنبه بیست و نهم مرداد پس از برگزاری مراسم احیاء در حسینیه

ارشاد با حضور فعاالن دانشجویی و خانواده زندانیان سیاسی تنی چند از شرکت کنندگان در مراسم ،بدون هیچ توضیحی توسط نیروهای
امنیتی حاضر در محل بازداشت شدهاند که از وضعیت آنها خبری در دست نیست/هرانا/سه شنبه  ۹۰شهریور
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بازداشت ده ها تن از شهروندان در ارومیه /آغاز درگیری ها در تبریز :در نتیجه درگیری های نیروهای ضد شورش با شهروندان

معترض در شهر ارومیه تا کنون ده ها تن از شهروندان بازداشت شدند/هرانا/شنبه  ۹۱شهریور


مهندس رضا کرمانی بازداشت شد :مهندس رضا کرمانی از اعضای ارشد حزب پان ایرانیست توسط نیروهای انتظامی بازداشت

شد/هرانا/شنبه  ۹۱شهریور


عبدالفتاح سلطانی بازداشت شد :عبدالفتاح سلطانی ،وکیل دادگستری ،بعد از ظهر امروز شنبه  ۰۰شهریورماه بازداشت شد/بی بی

سی/شنبه  ۰۰شهریور


امیر خرم از اعضای نهضت آزادی بازداشت شد :مهندس سیدامیر خرم ،عضو ارشد نهضت آزادی ایران امروز یک شنبه جهت اجرای

حکم بازداشت شد/میزان/یکشنبه  ۸۹شهریور


تعدادی از افراد مرتبط با بی بی سی در تهران بازداشت شدند :گزارشها حاکی از آن است که شب گذشته تعدادی از افراد مرتبط

با بی بی سی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند/باشگاه خبرنگاران/یکشنبه  ۸۴شهریور
دستگیری  ۶نفر به دنبال پخش مستند "خط و نشان رهبر" از بی بی سی فارسی :تارنمای باشگاه خبرنگاران که پیشتر از

شناسایی برخی عوامل تهیه کننده برنامههای بی بی سی فارسی خبر داده بود امروز در گزارشی از بازداشت شش تن از ایشان خبر داد/باشگاه
خبرنگاران/دوشنبه  ۸۹شهریور


بازداشت یک شهروند کرد در سلماس  :حسن شیخ کانلو شهروند کرد اهل روستای قاباق تپه از توابع شهرستان سلماس توسط

نیروهای وزارت اطالعات شهرستان سلماس بازداشت شد/هرانا/چهارشنبه  ۹۹شهریور
خبرنگار اقتصادی «ایسنا» بازداشت شد :یکی از خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ،بازداشت

شد/آفتاب/چهارشنبه  ۹۹شهریور


امیرعلی عالمه زاده ،بازداشت شد :امیرعلی عالمه زاده روزنامه نگار و خبرنگار خبرگزاری ایلنا ،صبح روز شنبه گذشته بازداشت

شد/جرس/یکشنبه  ۹۹مهر


بازداشت یک شهروند سلماسی به دلیل فعالیت سیاسی فرزندش :پنجشنبه ،سی و یکم شهریور ماه سال جاری صادق یوسفی

اهل روستای خورخورا از توابع شهرستان سلماس بازداشت و منزل ایشان مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت/هرانا/سه شنبه  ۹۱مهر


بازداشت حمید موذنی روزنامه نگار بوشهری :حمید موذنی فعال مدنی و روزنامه نگار و نویسنده بوشهری صبح روز سه شنبه پنجم

مهر ماه توسط نیروهای اطالعات بوشهر دستگیر شد/جرس/جمعه  ۹۹مهر


بازداشت اکرم حیدریان جهت اجرای حکم :در چند روز گذشته نیروهای امنیتی اکرم حیدریان حیدریان فارغ التحصیل دانشگاه

تهران در رشته مدیریت مالی را جهت اجرای حکم بازداشت نمودند/هرانا/یکشنبه  ۰۹مهر
بازداشت مهدی افشار نیک و علی اکرمی :ماموران امنیتی صبح امروز (چهارشنبه) با حضور در منزل «مهدی افشار نیک» و «علی

اکرمی» اقدام به بازداشت این دو روزنامه نگار کردند/جرس/چهارشنبه  ۰۹مهر


محمد حیدری ،روزنامه نگار بازداشت شد :در ادامه موج جدید بازداشت روزنامه نگاران ،صبح امروز محمد حیدری ،از روزنامه نگاران

باسابقه و فعال ملی مذهبی نیز بازداشت شد/نامعلوم/چهارشنبه  ۰۹مهر


بازداشت جمعی از ویدیو کلیپ سازان گروه های موسیقی زیر زمینی :عده ای از ویدئو کلیپ سازانی که با شبکه های ماهواره ای

همکاری داشته اند و در داخل و خارج کشور برای خوانندگان و گروه های زیر زمینی اقدام به ساخت موزیک ویدئو می کردند؛ بازداشت
شدند/هرانا/چهارشنبه  ۰۹مهر


محسن حکیمی ،فعال مدنی بازداشت شد :محسن حکیمی از کنشگران مدنی و جوانان نزدیک به نهضت آزادی ایران نیز بازداشت

شد/جرس/چهارشنبه  ۰۹مهر


بازداشت تعدادی از فعاالن رسانه ای در شیراز :در ادامه موج جدید بازداشت فعاالن رسانهای و روزنامه نگاران ،تعدادی از خبرنگاران

و همکاران رسانهای ایسنا در شیراز بازداشت شدهاند/جرس/شنبه  ۰۰مهر


بازداشت سردبیر و سه خبرنگار و عکاس ایسنا در شیراز  /تکمیلی :چهار روزنامه نگار محلی در شیراز از جمله سر دبیر ایسنا

(منطقه فارس) توسط نیروهای امنیتی در هفته گذشته بازداشت شدهاند/هرانا/یکشنبه  ۰۴مهر
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صدور قرار بازداشت برای یک فعال مدنی در مریوان :رحیم باجور دانشجو دانشگاه پیام نور مریوان و از اعضای فعال انجمن سبز

چیای مریوان که روز  ۱شنبه هفته گذشته بعد از احضار تلفنی به ستاد خبری اداره اطالعات شهر مریوان بازداشت شده بود/هرانا/دوشنبه ۸۱
مهر


بازداشت موقت پیمان عارف توسط مسئولین زندان اوین :پیمان عارف ،فعال دانشجویی که به قصد پخش شیرینی بین همبندیان

سابق به زندان مراجعه کرده بود توسط مسئولین زندان به مدت  ۰۹ساعت مورد بازجویی قرار گرفت/هرانا/سه شنبه  ۸۰مهر


بازداشت حسن فائزی ،فعال سیاسی اصفهان :حسن فائزی ،فعال سیاسی در استان اصفهان و از اعضای سازمان مجاهدین انقالب

اسالمی ایران ،بازداشت شد/کلمه/چهارشنبه  ۸۴مهر


بازداشت چند شهروند در تهران به جرم شعار نویسی :گزارشها حاکی از آن است که چند تن از شهروندان در تهران به جرم شعار

نویسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند/روزنامه دولتی جوان/دوشنبه  ۹۸آبان


بازداشت سه تن در مزار ندا آقا سلطان :ظهر امروز سه تن از فعالین سیاسی و مدنی در بهشت زهرای تهران توسط نیروهای امنیتی

در شهر ری بازداشت شدند/هرانا/یکشنبه  ۹۹آبان
بازداشت حسین فایضی ،جانباز و از اعضای ستاد میرحسین موسوی :حسین فایضی ،از اعضای ستاد مهندس میرحسین موسوی،

صبح روز چهارشنبه بیستم مهر ماه بازداشت شد/کلمه/دوشنبه  ۹۰آبان


پیمان عارف مجددا بازداشت شد :پیمان عارف ،فعال سیاسی که پس از بازداشت از سوی پلیس امنیت شهر ری به دادسرای اوین

احضار شده بود ،بازداشت شد/هرانا/سه شنبه  ۰۹آبان
محمد توسلی بازداشت شد :محمد توسلی ،فعال سیاسی و رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی به اتهام آنچه رسانههای داخلی ایران

«تقلب و جعل امضا در صدور بیانیه موسوم به  ۰۵۹نفره» خواندند ،توسط نیروهای امنیتی روز پنجشنبه ۹ ،نوامبر ،بازداشت شده
است/تابناک/پنجشنبه  ۰۸آبان


شماری از اعضای جبهه ملی ایران احضار و بازداشت شدند :سه تن از اعضای جبهه ملی ایران بدنبال صدور بیانیه انتقادی احضار

و


د/رادیو فردا/پنجشنبه  ۰۸آبان



علی رزاقی از فعاالن سیاسی اصالح طلب مشهد بازداشت شد :علی رزاقی از فعاالن سیاسی اصلح طلب مشهد ،بعد از احضار به

دادگاه انقالب ،دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده است/جرس/شنبه  ۰۵آبان


اسعد باقری در بازداشت اداره اطالعات سنندج :اسعد باقری ،دبیر پیشین انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه کردستان و یکی از

اعضای اتحادیه د مکراتیک دانشجویان کرد پس از دستگیری به بازداشتگاه اطالعات شهر سنندج منتقل شده است/هرانا/جمعه  ۰۹آبان
یک شهروند در مریوان بازداشت شد :محمد غریب فیضی ،کارمند اداره هالل احمر شهر مریوان روز گذشته توسط نیروهای امنیتی
بازداشت شد/هرانا/یکشنبه  ۰۱آبان


آریا آرام نژاد ،خواننده بازداشت شد :آریا آرام نژاد آهنگ ساز و خواننده جوان ،ساعاتی قبل با یورش پنج مامور وزارت اطالعات

استان مازندران بازداشت شده است/گویا نیوز/سه شنبه  ۰۴آبان


هفت نفر در سقز بازداشت شدند :در طی روزهای اخیر هفت تن از شهروندان اهل سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت

شدند/سرشیو آنالین/چهارشنبه  ۰۹آبان


مسعود پدرام ،نویسنده و فعال ملی -مذهبی بازداشت شد :صبح امروز دکتر مسعود پدرام ،دانش آموخته ی ارشد علوم سیاسی و

پژوهشگر اجتماعی توسط دائره اجرای احکام دادگاه انقالب اسالمی تهران و فعال ملی مذهبی بازداشت شد/میزان خبر/شنبه  ۸۰آبان


حسین نجفی فعال سیاسی استان فارس بازداشت شد :حسین نجفی ،فعال سیاسی و دانشجوی دانشگاه نیریز روز پنج شنبه در

مقابل دانشگاه بازداشت و به بازداشتگاه پالک  ۰۹۹شیراز منتقل شد/هرانا/یکشنبه  ۸۸آبان


حسن فتحی ،خبرنگار بازداشت شد :نیروهای امنیتی یک خبرنگار را به علت مصاحبه با بی بی سی فارسی بازداشت نمودند/سایت

حکومتی فارس/یکشنبه  ۸۸آبان
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بازداشت مسعود سپهر استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصالح طلب :دکتر مسعود سپهر استاد علوم سیاسی و از اعضای ارشد

سازمان مجاهدین انقالب ،صبح پنج شنبه  ۸۰آبان در منزل خود دستگیرشد/جرس/پنجشنبه  ۸۰آبان


عزیز دانشور ،برادر کیانوش آسا بازداشت شد :عزیز دانشور آسا ،برادر کیانوش آسا از جانباختگان حوادث پس از انتخابات سال ۹۹

بازداشت شد /وی از فعالین مدنی کرمانشاه و دبیر جبهه سبز کرمانشاه (صلح سبز) میباشد/دانشجونیوز/یکشنبه  ۸۰آبان


درگیری در موسسهی ایران جهت بازداشت علیاکبر جوانفکر :رسانههای دولتی از درگیری کارکنان روزنامهی ایران با ماموران

امنیتی که برای بازداشت علی اکبر جوانفکر ،سرپرست مؤسسه ایران و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ،به دفتر این روزنامه مراجعه کرده
بودند؛ خبر دادهاند/نسیم آنالین/دوشنبه  ۹۹آبان


لیال بهروز بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده است :لیال بهروز ،معلم روستاهای محروم آذربایجان شرقی و همسر بهروز

فریدی از  ۰۸آبان ماه به همراه همسرش و آرش و سیاوش محمدی در بازداشت وزارت اطالعات بسر میبرد/هرانا/چهارشنبه  ۹۸آذر


روژین محمدی ،وبالگنویس بازداشت شد  :روژین محمدی دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه مانیل در فیلیپین ،پس از بازگشت به

ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۹۸آذر
غفار فرزدی ،از مسئوالن نهضت آزادی بازداشت شد :غفار فرزدى ،مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادى عصر پنجشنبه بازداشت

و به محل نامعلومى منتقل شد/جرس/جمعه  ۹۵آذر


جالل صالح پور توسط اداره اطالعات تبریز احضار و بازداشت شد :جالل صالح پور فعال مدنی و هنرمند آذربایجانی در پی احضار

به ستاد خبری بازداشت شد/هرانا/جمعه  ۹۵آذر
بازداشت یک شهروند ساکن تهران توسط پلیس امنیت :داوود بهمن آبادی شهروند ساکن تهران روز چهارشنبه دوم آدرماه ،در پی

احضار به پلیس امنیت بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است/هرانا/یکشنبه  ۹۰آذر


فتا :منتشرکننده مطالب ضد نظام و مسئوالن دستگیرشد  :پلیس سایبری مدعی شد فردی که در جریان فعالیت علیه نظام و

انتشار مطالب توهین آمیز نسبت به مقامات کشوری و تبلیغ به نفع یکی از گروهکهای معاند با اسالم در شبکههای اجتماعی اقدام میکرد،
دستگیرشد/ایلنا/یکشنبه  ۹۰آذر
بازداشت منیژه صادقی ،شهروند اهل سنندج :طی روزهای گذشته منیژه صادقی ،شهروند اهل سنندج از سوی ماموران امنیتی

بازداشت و به زندان منتقل شده است/هرانا/یکشنبه  ۰۹آذر


فرشاد قربانپور ،روزنامهنگار بازداشت شد :فرشاد قربانپور ،روزنامهنگار ،روز پنجشنبه دهم آذرماه در پی مراجعهی ماموران امنیتی

به منزلش در تهران بازداشت شده است/هرانا/یکشنبه  ۰۹آذر


مفقود شدن یک وبالگ نویس و فعال سیاسی :بهار علی نیا ،دانشجو و وبالگ نویس هفته گذشته پس از خروج از منزل مفقود شده

است/هرانا/دوشنبه  ۰۵آذر


دو شهروند در پیرانشهر بازداشت شدند :دو شهروند پیرانشهری(استان آذربایجان غربی) ،به دالیل نامعلومی توسط نیروهای ادارهی

اطالعات بازداشت شدهاند/کُردپا/سه شنبه  ۸۸آذر


بازداشت حسنعلی مصطفایی روحانی منتقد :صبح روز دوشنبه بیست و دوم آذر حسنعلی مصطفایی ،روحانی منتقد دولت بازداشت

شد/جرس/چهارشنبه  ۸۹آذر
عبداهلل شاهینی روحانی منتقد بازداشت و قدس علوی ممنوع التدریس شد :صبح امروز حجت االسالم عبداهلل شاهینی ،از

روحانیون منتقد در استان گلستان توسط نیروهای ناشناس بازداشت شد/هرانا/چهارشنبه  ۸۹آذر


بازداشت یک فعال سیاسی در اهواز :سامان آریامن دانشجوی دانشگاه آزاد اهواز از هفدهم ماه سالجاری در بازداشت وزارت اطالعات

بسر می برد/حزب پان ایرانیست/چهارشنبه  ۸۹آذر


بازداشت امیرحسین حاجبیان ،فعال سیاسی اصالح طلب :امیرحسین حاجبیان ،فعال سیاسی اصالح طلب و از اعضای شاخه

جوانان جبهه مشارکت ،روز یکشنبه  ۸۴آذر ماه سال جاری بازداشت شده است/کلمه/دوشنبه  ۸۹آذر


دو نفر در شهر مریوان بازداشت شدند :در تداوم بازداشت شهروندان در غرب کشور دو نفر دیگر از اهالی مریوان توسط نیروهای

امنیتی بازداشت شدند/هرانا/شنبه  ۹۹دی
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بازداشت علی اکبر سروش از فعاالن سیاسی استان مازندران :علی اکبر سروش استاد دانشگاه و از فعاالن سیاسی استان مازندران

صبح دیروز بار دیگر بازداشت شد/کلمه/سه شنبه  ۹۰دی


فاطمه الوندی ،مادر مهدی محمودیان بازداشت شد" :فاطمه الوندی "مادر مهدی محمودیان ،زندانی سیاسی محبوس در زندان

رجایی شهر کرج ،از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد/نامعلوم/دوشنبه  ۰۸دی


دستگیری یکی از هواداران آقای بروجردی در تهران  :عصر روز یکشنبه یازدهم دی ماه ،مامورین امنیتی دادسرای ویژه روحانیت

با یورش وحشیانه به منزل خانم ام البنین اصفهانی ،یکی از هواداران آقای بروجردی ،او را دستگیر کردند/هرانا/دوشنبه  ۰۸دی


بازداشت برادر فرهاد وکیلی در سنندج :جهانبخش وکیلی شهروند ساکن سنندج روز سه شنب ه از سوی نیروهای امنیتی در این

شهر بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۰۸دی


یکی دیگر از دراویش گنابادی در کوار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد :یکی دیگر از دراویش گنابادی در کوار روز یکشنبه

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد/وبسایت مجذوبان نور/سه شنبه  ۰۹دی
احسان هوشمند ،روزنامه نگار و پژوهشگر دستگیر شد  :احسان هوشمند ،روزنامه نگار و پژوهشگر مطالعات قومی ،شامگاه شنبه

هفدهم دی ماه ،در تهران دستگیر شد/جرس/یکشنبه  ۰۹دی


چهار نفر به اتهام اقدامات ضد امنیتی دستگیر شدند :یک مقام اطالعاتی خبر از بازداشت چهار تن داده است که به گفتهی او "در

حال طراحی شبکه ها و اجرای سازو کارهایی برای انجام اقدامات ضد امنیتی در آستانه انتخابات بودند/نامعلوم/یکشنبه  ۰۹دی


بازداشت محمود دردکشان ،فعال سیاسی ساکن قم :محمود دردکشان ،فعال سیاسی نزدیک به بیت آیت اهلل منتظری صبح امروز

یکشنبه ،هجدهم دی ماه با حکم دادگاه ویژه روحانیت در قم بازداشت شده است/میزان خبر/یکشنبه  ۰۹دی


فاطمه خردمند ،روزنامه نگار ،بازداشت شد :فاطمه خردمند ،روزنامه نگار و همسر مسعود لواسانی (روزنامه نگار و فعال سیاسی)

شنبه شب  ۰۴دی ماه ،با حضور نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و به زندان اوین منتقل شد/بی بی سی فارسی/یکشنبه  ۰۹دی


سعید مدنی ،فعال سیاسی بازداشت شد :سعید مدنی ،فعال سیاسی و عضو شورای فعاالن ملی مذهبی شنبه شب بازداشت شده

است/وبسایت ندای سبز آزادی/یکشنبه  ۰۹دی
مهدی خزعلی مجددا بازداشت شد :مهدی خزعلی ،نویسنده ،ناشر و وبالگ نویس منت قد حکومت ،ساعاتی پیش توسط ماموران

امنیتی بازداشت شده است/تارنمای فرهنگ آشتی/دوشنبه  ۰۰دی


پرستو دوکوهکی ،روزنامهنگار ،بازداشت شد :مأموران امنیتی شامگاه یکشنبه پرستو دوکوهکی ،پژوهشگر و روزنامهنگار اجتماعی ،را

در منزلش در تهران بازداشت کردهاند /مقامهای قضایی تاکنون نسبت به این خبر واکنشی ابراز نکردهاند/رادیو آزادی/سه شنبه  ۸۴دی
مرضیه رسولی ،روزنامه نگار بازداشت شد :مرضیه رسولی ،روزنامه نگار ،سه شنبه شب ( ۸۴دی  )۰۹۰۹در خانه اش در تهران

بازداشت شد/بی بی سی فارسی/چهارشنبه  ۸۹دی


سهام الدین بورقانی بازداشت شد :سهام الدین بورقانی عکاس ،روزنامه نگار و فرزند مرحوم احمد بورقانی نماینده مردم تهران در

مجلس ششم و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در دولت اصالحات ،توسط ماموران امنیتی بازداشت شد/ندای سبز آزادی/چهارشنبه  ۸۹دی
بازداشت سلیمانینیا ،مدیر شبکه اجتماعی متخصصان ایران :حامی خبرنگاران ،محمد سلیمانینیا ،مدیر شبکه اجتماعی

متخصصان ایران و مترجم کتاب «عطر سنبل ،عطر کاج» بازداشت شد/رادیو کوچه/چهارشنبه  ۸۹دی


پیمان پاکمهر ،روزنامه نگار تبریزی ،بازداشت شد :پیمان پاکمهر ،روزنامه نگار تبریزی و مدیر سایت خبری "تبریزنیوز" ،دو روز

پ یش توسط ماموران وزارت اطالعات در تبریز با نیابت قضایی از سوی شعبه پنج بازپرسی دادسرای اوین (مقدس) بازداشت شده
است/دانشجونیوز/پنجشنبه  ۸۰دی


بازداشت شهرام منوچهری ،فعال مطبوعاتی و وب نگار منتقد دولت :در ادامه موج بازداشت روزنامه نگاران و وب نگاران در ایران،

روز پنجشنبه  ۸۰دی ماه ،شهرام منوچهری ،از فعاالن مطبوعاتی ،بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شد/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/یکشنبه  ۹۸بهمن


یاسر یوسف زاده در بابلسر بازداشت شد :یکی دیگر از فعالین سیاسی بابلسر شامگاه دوشنبه سوم بهمن بازداشت شد/چمران

نیوز/سه شنبه  ۹۵بهمن
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سعید رضوی فقیه بازداشت شده است :خبرها حاکی از آن است که سعید رضوی فقیه ،فعال سیاسی شش روز پیش توسط ماموران

امنیتی بازداشت و متعاقباً به زندان اوین منتقل شده است/وبسایت ندای سبز آزادی/سه شنبه  ۹۵بهمن


خواهر زاده دکتر مدنی همزمان با وی در اصفهان بازداشت شد :همزمان با بازداشت دکتر سعید مدنی عضو شورای فعاالن ملی

مذهبی خواهر زاده وی سامان سرمست نیز در شهر اصفهان بازداشت شده است/هرانا/شنبه  ۹۹بهمن


حسین نعیمی پور بازداشت شد :حسین نعیمی پور ،فرزند محمد نعیمی پور نماینده مردم تهران در مجلس ششم و عضو شورای

مرکزی جبهه مشارکت بازداشت شد/ندای سبز آزادی/سه شنبه  ۰۰بهمن


بازداشت مهدی کنجاره ،وب نگار مقیم تهران  :در ادامه بازداشت ها و اِعمال محدودیت ها برای روزنامه نگاران ،مهدی کنجاره ،وب

نگار و فعال مطبوعاتی ،روز پنجشنبه  ۰۹بهمن ماه ،توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است/کمیته گزارشگران
حقوق بشر/شنبه  ۰۱بهمن


ادعای دستگیری تعدادی از همکاران بی بی سی در ایران :یک منبع اطالعاتی در گفتگو با رسانه حکومتی مهر مدعی دستگیری

تعدادی از اعضای شبکه همکاران بیبی سی فارسی در ایران شد/مهر/دوشنبه  ۰۴بهمن
بازداشت و صدور حکم برای دو شهروند در ارومیه و اشنویه :یک شهروند اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه

زندان شد/موکریان/سه شنبه  ۰۹بهمن


بازداشت شهروند تبریزی به دلیل نوشتن نامه به اوباما :نصیر شعاریان شهروند تبریزی حدود یک ماه قبل توسط ماموران امنیتی

بازداشت شده و پس از  ۰روز بازجویی در اداره ی اطالعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است/هرانا/سه شنبه  ۰۹بهمن
کاندیدای رد صالحیت شده در نورآباد لرستان بازداشت شد :دکتر بهروز رشیدیانی ،کاندیدای اصالح طلب دوره نهم مجلس

شورای اسالمی از سه هفته پیش تا کنون در بازداشت بسر می برد/هرانا/چهارشنبه  ۰۰بهمن


بازداشت جمعی از شهروندان در جمالزاده ،تجریش  ،پارک وی و ولیعصر :آخرین گزارشات رسیده از تهران حاکی از بازداشت

شهروندان در مناطقی چون تجریش ،پارک وی ،خیابان جمالزاده و ولیعصر است/هرانا/سه شنبه  ۸۱بهمن


امید دهدار زاده به جرم دیوار نویسی بازداشت شد :امید دهدار زاده عضو سازمان جوانان حزب پان ایرانیست شب گذشته به اتهام

دیوار نویسی بازداشت شد/تارنمای حزب مذکور/چهارشنبه  ۸۰بهمن


همسر و دختر مهدی خزعلی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند :امروز همسر دکتر مهدی خزعلی و دخترش توسط نیروهای

امنیتی بازداشت شدند/باران/چهارشنبه  ۸۰بهمن


بازداشت و بی خبری از سرنوشت دو شهروند :از سرنوشت دو شهروند که در روز  ۸۵بهمن در منطقه آریا شهر تهران بازداشت

شدند با گذشت شش روز اطالعی در دست نیست/هرانا/یکشنبه  ۹۹بهمن

احضار:


احضار چندین تن از فعالین سیاسی سرشناس اصالح طلب :در هفته آخر سال گذشته احضارهای قضائی متعددی از دادسرای

امنیتی اوین برای اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب و جبهه مشارکت ارسال شده است/جرس/پنجشنبه  ۹۵فروردین


احضار سه تن از فعالین سیاسی به دادسرای مستقر در اوین :سه تن از فعالین سیاسی سرشناس به دادسرای مستقر در زندان

اوین احضار شدند/جرس/یکشنبه  ۹۴فروردین


احضار رضا علیجانی ،فعال ملی مذهبی ،به وزارت اطالعات :در ادامه احضار فعاالن سیاسی توسط نهادهای امنیتی و اطالعاتی،

ماموران وزارت اطالعات در تماسهای مکرر با منزل و خانواده رضا علیجانی این فعال ملی -مذهبی را احضار کردهاند/جرس/چهارشنبه ۰۹
فروردین


احضار کتبی الله حسنپور به منظور اجرای حکم حبس :الله حسنپور ،فعال حقوق بشر و زنان ،امروز ،یکشنبه  ۸۹فروردین ماه،

احضاریه ای کتبی مبنی بر اجرایی شدن حکم حبس در زندان اوین ،دریافت کرده است/هرانا/کشنبه  ۸۹فروردین
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احضار علی طبرزدی به دفتر حفاظت اطالعات نجف آباد :علی طبرزدی ،فرزند حشمت اهلل طبرزدی روز گذشته به دفتر حفاظت

اطالعات شهر نجف آباد احضار شده است/هرانا/دوشنبه  ۹۱اردیبهشت


احضار مدیرعامل خبرگزاری ایرنا به دادسرا :روز دوشنبه ،غالمحسین محسنی اژهای ،دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه

جمهوری اسالمی در تازهترین نشست خبری خود از احضار علیاکبر جوانفکر ،مدیرعامل خبرگزاری ایرنا ،به دادسرای تهران خبر داده
است/نامعلوم/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت


احضار مصطفی اخوان ،عضو حزب اعتماد ملی به دادگاه :مصطفی اخوا ن دانشجوی خلبانی دانشکده صنعت هوانوردی تهران به

شعبه  ۰۱دادگاه انقالب احضار شد/هرانا/جمعه  ۹۰اردیبهشت


احضار محمد مجتهد شبستری به دادسرای انقالب :بر اساس شکایت دادسرای انقالب اصفهان محمد مجتهد شبستری به دادسرای

انقالب اوین احضار شد/جرس/سه شنبه  ۰۹اردیبهشت


محبوبه کرمی برای اجرای حکم سه سال زندان احضار شد  :محبوبه کرمی از فعاالن جنبش زنان و حقوق بشر ،صبح امروز۸۰ ،

اردیبهشت  ،۰۹۰۹احضاریهای کتبی مبنی بر اجرایی شدن حکم  ۹سال حبس در زندان اوین ،دریافت کرد/وبسایت تا قانون خانواده
برابر/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت


احضار ابراهیم یزدی از سوی دادسرای زندان اوین :دکتر ابراهیم یزدی از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شد/تحول

سبز/یکشنبه  ۸۸خرداد


احضار محمد حسن یوسف پورسیفی ،فعال حقوق بشر :دکتر محمد حسن یوسف پورسیفی ،فعال حقوق بشر و کودکان ،از سوی

نیروهای امنیتی احضار شد/هرانا/دوشنبه  ۹۹خرداد
فرناز کمالی ،فعال حقوق زنان ،احضار شد :فرناز کمالی ،دانشجوى رشته علوم سیاسى دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و فعال حقوق

زنان ،جهت اخذ آخرین دفاعیات احضار شده است/هرانا/دوشنبه  ۹۰تیر


احضار مجدد زهرا گلکار ،وبالگ نویس کرمانشاهی :زهرا گلکار ،ف عال سیاسی و وبالگ نویس به اداره اطالعات کرمانشاه احضار

شد/هرانا/یکشنبه  ۰۸تیر
احضار مجدد سید خلیل حسینی فعال سیاسی کرد :سید خلیل حسینی فعال کردِ اهل حق (یارسانی) مجددا به وزارت اطالعات

احضار شد/هرانا/یکشنبه  ۰۸تیر


حسن یونسی به زندان احضار شد :حسن یونسی وکی ل دادگستری و فرزند وزیر اطالعات دولت محمد خاتمی به زندان احضار

شد/کلمه/سه شنبه  ۰۵تیر


احضار دو شهروند بازداشتی مربوط به وقایع  ۶دی :دو تن از شرکت کنندگان در تظاهرات  ۰دی ماه ( ۹۹عاشورا) به نام رضا و امیر

خطاطنژاد طی تماس تلفنی به دادگاه انقالب احضار شدند/هرانا/چهارشنبه  ۰۱تیر


احضار نیلوفر الریپور ،جهت اجرای حکم دو سال حبس تعزیری :نیلوفر الریپور شاعر ،ترانهسرا و خبرنگار نشریه چلچراغ جهت

اجرای حکم دو سال حبس تعزیری به دایره اجرای احکام زندان اوین احضار شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/شنبه  ۰۹تیر


احضار سردبیر هفتهنامه ندای گروس در کردستان  :شعبه چهارم دادیاری دادسرای سنندج ،محمود محمودی سردبیر هفته نامه

ندای گروس را به دادگاه احضار کرد/موکریان نیوز/یکشنبه  ۰۰تیر
احضار اشکان رضوی به دفتر پی گیری وزارت اطالعات :اشکان رضوی ،عضو جبهه ملی ایران صبح روز گذشته از سوی ستاد

خبری وزارت اطالعات احضار شد/هرانا/چهارشنبه  ۸۸تیر


جمال درودی عضو جبهه ملی ایران به اداره پیگیری وزارت اطالعات احضار شد :جمال درودی از فعالین با سابقه جبهه ملی

ایران روز سه شنبه  ۸۰تیرماه طی تماس تلفنی ماموران امنیتی برای پارهای توضیحات به دفتر پی گیری وزارت اطالعات فراخوانده
شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۹تیر


احضار علیرضا جوانمردی ،برای اجرای یک سال و نیم زندان :علیرضا جوانمردی ،فعال اجتماعی  ۸۴ساله در شهر شیراز ،با

دریافت حکم یک و نیم سال حبس قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر به اجرای احکام فراخوانده شد /بر اساس احضاریه کتبی که به وی ابالغ
شده است ،باید ظرف مدت بیست روز آینده خود را به زندان معرفی کند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه  ۸۰تیر
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احضار هادی اسماعیل زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر :هادی اسماعیل زاده عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق

بشر روز سه شنبه  ۸۰تیرماه به شعبه  ۸بازپرسی مستقر در اوین احضار شده است/جرس/چهارشنبه  ۸۰تیر


احضار محمدصادق جوادی حصار و امیر شیبانی زاده به دادگاه :در پی احضار احمد قابل ،دو تن دیگر از فعاالن سیاسی و مدنی

مشهد نیز به دادگاه انقالب احضار شدند/جرس/جمعه  ۹۰تیر


احضار مجدد احمد قابل به دادگاه انقالب مشهد :چند روز پس از آنکه احمد قابل ،نویسنده و فعال نواندیش دینی ،که بازداشت

شده است ،سخنان اخیر فرمانده سپاه و خط و نشان کشیدن این مقام نظامی برای اصالح طلبان را “مدرک کودتای نظامیان در انتخابات”
ارزیابی کرد ،منابع خبری گزارش داده اند که دادگاه انقالب مشهد ،این فعالِ حامی جنبش سبز را احضار کرده است/جرس/چهارشنبه  ۸۰تیر


احضار یک وبالگ نویس به دادگاه انقالب :همایون نادری فر از فعالین سیاسی ارومیه از سوی شعبه یک دادگاه انقالب احضار

شد/هرانا/جمعه  ۹۰تیر


احضار علی کالیی برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری :علی کالیی ،فعال سیاسی_مدنی ،وبالگ نویس و عضو سابق کمیته

گزارشگران حقوق بشر ،برای اجرای حکم هفت سال حبس تعزیری به زندان فراخوانده شده/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۹۱مرداد
احضار عبداهلل مومنی و تفهیم اتهامات جدید :عبداهلل مؤمنی ،عضو ست اد مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته که

پس از انتخابات بازداشت و روانه زندان شده بود ،بار دیگر به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم شده است/کلمه/چهارشنبه  ۹۱مرداد


احضار و بازجویی نماینده مهاباد در دادسرای ویژه :به دنبال گزارش یکی از نشریات محلی کردستان مبنی بر احضار نماینده مهاباد

به دادسرا ،این نماینده مجلس شورای اسالمی این احضار و بازجویی را تایید کرد/موکریان/پنجشنبه  ۰۹مرداد
احضار یک فعال حقوق بشری به دادسرای اوین :صبح امروز  ۸۵مرداد ماه حسام الدین بهمن آبادی (سیاوش بهمن) از سوی

دادسرای غیر قانونی مستقر در زندان اوین احضار شد/هرانا/دوشنبه  ۸۵مرداد


احضار فخرالسادات محتشمی پور به دادگاه  :فخرالسادات محتشمی پور ،همسر سید مصطفی تاج زاده ،برای ادای پاره ای

توضیحات به دادگاه احضار شد/تحول سبز/چهارشنبه  ۸۰مرداد


سیمین روزگرد ،فعال حقوق بشر به دادسرای اوین احضار شد :سیمین روزگرد ،فعال حقوق بشر ،روز چهارشنبه مورخ ۸۰

مردادماه طی احضاریهای به شعبه سوم بازپرسی مستقر در زندان اوین (قدوسی) احضار شد/هرانا/جمعه  ۸۹مرداد


احضار معصومه شاپوری از روزنامه نگاران ایران فردا :موج بازداشتها و احضارها همچنان ادامه دارد و طی روزهای گذشته معصومه

شاپوری از همکاران نشریه ایران فردا احضار شده است/جرس/یکشنبه  ۹۹مرداد


احضار حسین رونقى ملکى به دادسراى اوین  :حسین رونقی ملکی زندانی محبوس در زندان اوین روز دوشنبه  ۹۰مرداد ماه جهت

پاره ای از توضیحات به دادسرای غیرقانونی مستقر در زندان اوین احضار شد/هرانا/چهارشنبه  ۹۸شهریور
احضار دو تن از بازداشت شدگان وقایع  ۶دی /به همراه سند :دو تن از شرکت کنندگان در تظاهرات  ۰دی ماه ( ۹۹عاشورا) به

نامهای رضا و امیر خطاط نژاد طی احضاریه کتبی به دادگاه انقالب احضار شدند/هرانا/پنجشنبه  ۹۹شهریور


احضار دو تن از بازداشت شدگان وقایع  ۶دی /به همراه سند :دو تن از شرکت کنندگان در تظاهرات  ۰دی ماه ( ۹۹عاشورا) به

نامهای رضا و امیر خطاط نژاد طی احضاریه کتبی به دادگاه انقالب احضار شدند/هرانا/پنجشنبه  ۹۹شهریور


سردبیر خاتون به دادسرا احضار شد  :روزنامه ایرا ن در ستون دیگه چه خبر آورده که پس از احضار و برگزاری جلسات بازجویی

سرپرست روزنامه ایران درخصوص ویژه نامه خاتون در آخرین دست از اقدامات قضایی ،سردبیر این ویژهنامه نیز جهت ارائه پارهای از توضیحات
و پاسخ به سؤاالت به دادسرای جرایم رسانهای احضار شد/نامعلوم/شنبه  ۸۰شهریور


احضار نویسنده سنندجی به حفاظت اطالعات نیروی انتظامی :بهمن توتونچی نویسنده ی اهل سنندجی به دفتر حفاظت

اطالعات نیروی انتظامی احضار شد/موکریان نیوز/یکشنبه  ۸۴شهریور


برخی عناصر مرتبط با شبکه بی بی سی احضار شدهاند  :وزیر اطالعات اعالم کرد :اطالعات مهمی از همکاران ومرتبطین بی بی

سی فارسی در ایران بدست آمده و وزارت اطالعات ضمن احضار تعداد دیگری از عناصر مرتبط با این شبکه ظاهرا رسانهای ،با جدیت در حال
پیگیری موضوع است/ایلنا/یکشنبه  ۹۹مهر
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احضار فخرالسادات محتشمیپور به دادگاه انقالب :فخرالسادات محت شمی پور ،همسر سیدمصطفی تاج زاده ،که دهم اسفندماه

سال گذشته دستگیر شده و مدت  ۵۱روز را در انفرادی و تحت بازجویی سپری کرده بود ،به دادگاه احضار شد/تحول سبز/سه شنبه  ۹۱مهر


همسر نسرین ستوده مجددا احضار شد :رضا خندان ،همسر وکیل زندانی نسرین ستوده ،احضاریهای جدید از شعبه  ۵دادسرای اوین

دریافت کرده است /مظابق این احضاریه ،خندان باید فردا خود را به این دادسرا معرفی کند/جرس/سه شنبه  ۹۱مهر


احضار مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی به دادگاه :محمد جواد حقشناس مدیر مسئول روزنامه توقیف شده اعتماد

ملی با احضاریه کتبی به دادگاه مطبوعات فراخوانده شد/جرس/چهارشنبه  ۰۹مهر


احضار مدیر مسوول هفتهنامه «یادگاری» به دادگستری آبادان« :کوروش کرمپور» مدیر مسوول هفتهنامه یادگاری به اتهام نشر

اکاذیب علیه شهردار آبادان به دادگستری این شهرستان احضار شد/ایسنا/چهارشنبه  ۸۹مهر


احضار و ضرب و شتم غفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان نهضت آزادی :دکتر غفار فرزدی مسئول شاخه آذربایجان نهضت

آزادی بدلیل امضای نامه فعاالن سیاسی به سید محمد خاتمی به وزارت اطالعات احضار شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت/ندای سبز
آزادی/سه شنبه  ۰۹آبان
تداوم احضار و تهدید اعضای جبهه ملی توسط نیروهای امنیتی :در ادامۀ فشارها بر فعاالن و اعضای جبهه ملی ایران ،ادیب

برومند ،رئیس شورای مرکزی ،حسین شاه حسینی ،دکتر محسن فرشاد ،دکتر حسین موسویان ،قدیانی و نیما نیماوری از اعضای شورای
مرکزی جبهه ملی ایران احضار و بازجویی و از تشکیل جلسات شورای مرکزی جبهه ملی ایران منع شدند/تارنمای جبهه ملی/شنبه  ۰۵آبان


احضار دکتر شاهین سپنتا به اداره اطالعات شهرستان اصفهان :دکتر شاهین سپنتا ،عضو شورای جبهه ی ملی ایران ،به اداره

اطالعات اصفهان احضار شد/دانشجونیوز/سه شنبه  ۰۴آبان
ابوالفضل قدیانی :دادگاه های انقالب غیر قانونی است :ابوالفضل قدیانى عضو شوراى مرکزى سازمان مجاهدین انقالب اسالمى که

از  ۰۹ماه پیش تا کنون در زندان دوران حکومت یکساله خود را می گذراند بار دیگر به اتهام توهین به رهبری به دادگاه احضار شد تا قبل
ازآذرماه موعد پایان محکومیتش پروندهای جدید را درکارنامه خود داشته باشد/هرانا/یکشنبه  ۰۱آبان


احضار ژیال کرم زاده ،لیال سیفاللهی و نادر احسنی به اجرای احکام زندان اوین :ژیال کرم زاده مکوندی ،نادر احسنی و لیال

سیف اللهی بر طبق احضاریای که در روزهای گذشته دریافت کردهاند ،میبایست ظرف مدت  ۸۹ر وز خود را به دایره اجرای احکام زندان اوین
معرفی کنند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۰۹آبان


احضار پرستو فرهر و دو تن از اعضای حزب ملت به وزارت اطالعات :روز شنبه  ۸۰آبان پس از ورود پرستو فروهر به فرودگاه بین

المللی تهران نیروهای امنیتی در فرودگاه وی را به اطالعات احضار کردند/هرانا/پنجشنبه  ۸۰آبان


احضار و ضرب و شتم یک فعال ملی مذهبی در تبریز :یک فعال ملی مذهبی پس از احضار به اداره اطالعات تبریز مورد ضرب و

شتم قرار گرفت/ندای سبز آزادی/جمعه  ۸۴آبان
احضار هفت شهروند سنندجی به دادگاه انقالب :هفت تن از شهروندان سنندجی که در  ۸۸تیر ماه در شهر سنندج بازداشت شده

بودند به دادگاه انقالب احضار شدند/هرانا/شنبه  ۸۹آبان


احضار عسل اسماعیلزاده ،فعال سیاسی اصالح طلب :عسل اسماعیل زاده فعال سیاسی اصالح طلب ،بار دیگر به دادگاه انقالب

اسالمی احضار شده است/هرانا/یکشنبه  ۰۹آذر


فریبرز رئیس دانا به دادگاه انقالب احضار شد :فریبرز رئیس دانا ،اقتصاددان منتقد دولت ،به دادگاه انقالب احضار شده

است/هرانا ۰۰/آذر


احضار زهرا گلکار وبالگ نویس کرمانشاهی به دادگاه انقالب :زهرا گلکار ،فعال سیاسی و وبالگ نویس ساکن کرمانشاه ،از سوی

دادگاه انقالب احضار شده است/هرانا/سه شنبه  ۸۸آذر


"فاطمه عرب سرخی "فعال سیاسی به دادگاه احضار شده است" :فاطمه عرب سرخی "فعال سیاسی و فرزند فیض اهلل عرب

سرخی عضو زندانی سازمان مجاهدین انقالب به دادگاه احضار شده است /به گزارش وبسایت کلمه قرار است وی  ۸۴دی ماه در شعبه ۸۰
دادگاه انقالب حاضر شود/جرس/سه شنبه  ۸۰آذر
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دو تن دیگر از اعضای جبهه ملی احضار شدند :روز گذشته در طی تماسهای تلفنی با مهندس آرش رحمانی و دکتر علی حاج

قاسمعلی ،دو تن دیگر از اعضای جبهه ملی ایران برای امروز به وزارت اطالعات احضار گردیدند/هرانا/یکشنبه  ۹۵دی


نخستین جلسه محاکمه امیر میرزایی حکمتی برگزار شد :نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات "امیر میرزایی حکمتی" که از

سوی نهادهای امنیتی به جاسوسی برای سازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) متهم شده ،در تهران برگزار شده است/فارس/سه شنبه  ۹۰دی


احضار محمد حسن یوسف پورسیفی به دادسرای اوین :دکتر محمد حسن یوسف پورسیفی بار دیگر برای ارائه آخرین دفاعیه خود

به شعبه سوم بازپرسی دادگاه شهید مقدسی «اوین» فراخوانده شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۸دی


احضار پیمان عارف به دادسرای اوین :شعبه دوم بازپرسی دادسرای مستقر در زندان اوین پیمان عارف ،فعال سیاسی را به دلیل

نامعلومی احضار کرد/هرانا/پنجشنبه  ۸۸دی


احضار هاشم خواستار و همسرش به دادگاه انقالب :هاشم خواستار ،معلم بازنشسته به همراه همسرش به دادگاه انقالب شهر مشهد

احضار شد/هرانا/سه شنبه  ۸۴دی
احضار دوباره علی فرید یحیایی فعال ملی مذهبی :علی فرید یحیایی فعال ملی-مذهبی تبریز روز یک شنبه به دادگاه انقالب تبریز

احضار شد/کلمه/پنجشنبه  ۸۰دی


دکتر محمد ملکی جهت اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شد :در این احضاریه از ایشان خواسته شده است تا ظرف مدت سه

روز از زمان رویت نامه خود را به زندان اوین ،بخش اجرای احکام دادسرای شهید مقدس ،معرفی نماید/سحام/سه شنبه  ۹۵بهمن


نویسنده "فریاد بم" به دادگاه احضار شد :یاسین مشهدی نویسنده "فریاد بم" که به دلیل انتشار مطالب انتقادی از مسئولین

شهری و کشوری در خصوص روند کند بازسازی شهر بم در مهر ماه و دی ماه سال جاری بازداشت شده بود به دادگاه احضار شد/هرانا/جمعه
 ۹۴بهمن


احضار یک شهروند معترض ،برای اجرای حکم شالق :شمیم زینالعابدینی ،از بازداشتشدگان اعتراضات وقایع پس از دهمین دوره

انتخابات ریاست جمهوری ،برای اجرای حکم  ۱۹ضربه شالق فراخوانده شده است/رادیو زمانه/سه شنبه  ۰۹بهمن

محاکمه:


محکومیت قطعی حشمت اهلل طبرزدی به  ۳سال حبس :بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر حشمت اهلل طبرزدی ،فعال سیاسی

شناخته شده و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران ،به تحمل  ۹سال حبس تعزیری محکوم شده است/هرانا/دوشنبه  ۹۹فروردین
برگزاری دادگاه دو فعال سیاسی در اهواز :جلسه دادگاه فرها د باغبانی و مهندس رضا کرمانی به اتهام عضویت در حزب پان

ایرانیست و تبلیغ علیه نظام  ۰۹صبح دوشنبه پانزدهم فروردین ماه جاری در شعبه  ۵دادگاه انقالب اهواز برگزار شد/هرانا/پنجشنبه ۰۹
فروردین


ژیال بنی یعقوب برای چهارمین مرتبه در طول دوسال گذشته ،محاکمه شد :ژیال بنی یعقوب ،روزنامه نگار ،دیروز (شنبه) برای

چهارمین بار پس از انتخابات در دادگاه محاکمه شد/روزنامه نگاران زندانی/یکشنبه  ۸۰فروردین
محاکمه مدیر مسئول یک وب سایت اصالح طلب در کرمان :دادگاه کیفری استان کرمان مدیر مسئول سایت کرمان نما را صبح

روز یکشنبه مورد محاکمه قرار داد/هرانا/یکشنبه  ۹۵اردیبهشت


محاکمه یکی از فعالین سیاسی اصالح طلب در دادگاه انقالب تبریز :جلسه رسیدگی به اتهامات سیامک اردوبازارچیان از روزنامه

نگاران و فعالین سیاسی اصالح طلب ساکن تبریز که در بهمن ماه  ۹۰بازداشت شده بود ،در دادگاه انقالب تبریز برگزار شده است/هرانا/سه
شنبه  ۸۹اردیبهشت


انتقال نسرین ستوده به کانون وکال برای رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت :اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال پروانه

ی وکالت نسرین ستوده صبح امروز با حضور نسرین ستوده در کانون وکالی دادگستری برگزار شد /نتیجه نهایی به دادگاه تجدید نظر و زمان
دیگری موکول شد/مدرسه فمینیستی/یکشنبه  ۹۹خرداد
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دومین جلسه دادگاه نرگس محمدی برگزار شد :دومین جلسه رسیدگی به اتهامات نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان

حقوق بشر صبح امروز در شعبه  ۸۰دادگاه انقالب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار و ختم جلسه دادرسی اعالم شد/جرس/دوشنبه  ۹۰تیر


برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده نشریات «چلچراغ» و «سایه تهران»  :جلسه رسیدگی به پرونده دو نشریه «چلچراغ» و

«سایه تهران» صبح یکشنبه پنجم تیرماه  ،۰۹۰۹در شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات قضایی و هیات منصفه مطبوعات
برگزار شد/ایسنا/سه شنبه  ۹۴تیر


محکومیت قطعی سید جواد کوچصفهانی به حبس تعزیری :سید جواد کوچصفهانی از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به

چهار سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/یکشنبه  ۰۸تیر


میالد دهقان ،فعال سیاسی محاکمه شد :جلسه دادگاه میالد ده قان فعال سیاسی و مدنی به ریاست قاضی احمدی در دادگاه انقالب

اهواز برگزار شد/هرانا/دوشنبه  ۸۹تیر


تشکیل دادگاه مهران فرجی خبرنگار روزنامه شرق و فعال ستاد مهدی کروبی :دادگاه رسیدگی به اتهامات مهران فرجی

خبرنگار اجتماعی روزنامه شرق در شعبه  ۸۹دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد /فرجی در این جلسه آخرین دفاعیات خود را
اراده کرد/جرس/دوشنبه  ۹۹مرداد


دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر امینی مرداد ماه برگزار خواهد شد :دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر امینی که اخیرا از زندان آزاد

شده است دوازدهم مرداد ماه برگزار خواهد ش/هرانا/شنبه  ۹۹مرداد


اولین جلسه دادگاه علی شکوری راد برگزار شد :اولین جلسه دادگاه علی شکوری راد ،عضو جبهه مشارکت ،روز گذشته در شعبۀ

 ۸۰دادگاه انقالب به ریاست آقای پیر عباسی برگزار شد/جرس/یکشنبه  ۹۰مرداد


دادگاه سعید جاللی فر برگزار شد :دادگاه سعید جاللی فر ،فعال حقوق بشر و دانشجویی روز دو شنبه  ۸۵مردادماه در شعبه ۸۹

دادگاه انقالب تهران برگزار شد /اتهامهای وی "فعالیت تبلیغی علیه نظام" از طریق عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر و مصاحبه با
صدای آمریکا و همچنین "اجتماع و تبانی" اعالم شده است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۸۰مرداد


ویژه نامه خاتون به دادگاه رفت :پرونده اتهامی سرپرست روزنامه ایران با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان

تهران ارسال شد//نامعلوم/شنبه  ۹۱شهریور


محاکمه سه فعال ملی مذهبی در آذربایجان :جلسه محاکمه سه فعال ملی مذهبی در دادگاه انقالب تبریز برگزار شد/میزان

خبر/شنبه  ۰۰شهریور


برگزاری دادگاه علی پورسلیمان ،معلم زندانی :نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی پورسلیمان ،مدیر وبالگ سخن معلم

و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران ،روز دوشنبه بیست و یکم شهریورماه در شعبه  ۸۹دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه و با
حضور مینا جعفری وکیل مدافع وی برگزار شد/کلمه/جمعه  ۹۰مهر


یک دانشجوی ایرانی به دلیل تحصیل در دانشگاه امریکایی محاکمه شد :امید کوکبی ،دانشجوی فیزیک در دانشگاه تگزاس

آمریکا ،به اتهام «ارتباط با دولتهای متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع» روز سهشنبه در تهران محاکمه شد/رادیو فردا/چهارشنبه  ۰۹مهر
دادگاه روزنامه «اعتماد ملی» برگزار شد :اولین جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه توقیف شده اعتماد ملی به مدیرمسوولی

محمدجواد حقشناس در شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران با حضور اعضای دوره جدید هیات منصفه مطبوعات برگزار شد/آفتاب/یکشنبه
 ۸۵مهر


دادگاه فخرالسادات محتشمی پور برگزار شد :دادگاه فخرالسادات محتشمی پور امروز درحالی برگزار شد که وی حاضر به دفاع از

خود نشد/تحول سبز/یکشنبه  ۸۵مهر


دادگاه مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی برگزار شد :اولین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایات از روزنامه توقیف شدۀ «اعتماد ملی»

به مدیر مسئولی محمد جواد حقشناس روز یکشنبه بیست و چهارم مهرماه برگزار گردید/جرس/سه شنبه  ۹۹آبان


محکومیت پرویز شهپر به یک سال حبس تعزیری :پرویز شهپر رئیس ستاد مهدی کروبی در استان خراسان رضوی ،توسط شعبه

 ۸۹دادگاه انقالب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد/کلمه/دوشنبه  ۹۰آبان
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تایید حکم سه سال حبس و ده سال تبعید احمدرضا احمدپور :حکم دادگاه احمدرضا احمدپور ،جانیاز شیمیایی و محقق حوزه،

در دادگاه تجدید نظر تایید شد /آقای احمدی پور به سه سال حبس و ده سال تبعید محکوم شده است/ندای سبز آزادی/دوشنبه  ۹۰آبان


دادگاه مدیر مسئول نشریه "شهروند امروز" برگزار شد :مدیرمسئول نشریه "شهروند امروز" در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش با

بیان اینکه احمدینژاد در جمع مردم اردبیل گفت مسیر انقالب اسالمی در ادامه مسیر شاه اسماعیل صفوی است تاکید کرد :جرم ما این است
که نقد خود به این اظهارات را با تصاویر منعکس کردیم/مهر/سه شنبه  ۰۴آبان


هیات منصفه مطبوعات مدیر مسوول روزنامه مردم ساالری را مجرم شناخت :هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا مدیر مسوول

روزنامه مردم ساالری را به اتهام ن شر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخت/ایرنا/یکشنبه  ۸۸آبان


مدیر مسئول روزنامه اعتماد تفهیم اتهام شد :لیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد میگوید که روز سه شنبه اول آذر ماه با

حضور در دادگاه تفهیم اتهام شده و توضیحات الزم را برای دادگاه بیان کرده است/بی بی سی/پنجشنبه  ۹۹آذر


محاکمه چهار روزنامه نگار در شعبه پانزده دادگاه انقالب :بازداشت شدگان  ۰۰آذر سال گذشته روزنامه شرق یکشنبه ششم آذر

ماه در شعبه  ۰۱دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه میشوند/جرس/شنبه  ۹۱آذر
هفتهنامهی اتفاق نو مجرم شناخته شد :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران ،محمد صادق درودگر ،مدیر مسئول هفتهنامهی اتفاق

نو را مجرم شناخته است/ایسنا/دوشنبه  ۹۴آذر


محاکمه  ۹۴۳تن از شهروندان معترض آذربایجانی :روز سه شنبه ۸۸ ،آذر ماه دادگاه  ۰۸۹نفر از دستگیرشدگان اعتراضات به

خشک شدن دریاچه ارومیه در شعبه  ۰۹۵عمومی تبریز به ریاست قاضی کیانوش شکوه تازه برگزار شد/هرانا/چهارشنبه  ۸۹آذر
دادگاه فائزه هاشمی صبح امروز برگزار شد :وکیل مدافع فائزه هاشمی از برگزاری دادگاه وی در روز شنبه سوم دی ماه

خبرداد/ایلنا/شنبه  ۹۹دی


تفهیم اتهام پنج فعال سیاسی در شاهین شهر اصفهان :روز پنج شنبه هشتم دی ماه سال جاری ،پنج تن از فعالین سیاسی پان

ایرانیست به دادگاه انقالب شاهین شهر استان اصفهان احضار شده و در پی این احضار اتهام «تبلیغ علیه نظام» به آنان تفهیم
شد/هرانا/یکشنبه  ۰۰دی
دادگاه روزنامه اعتماد ملی برگزار شد :سومین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرمسئول روزنامه توقیفشده «اعتماد ملی» ،صبح

یکشنبه در شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد/ایسنا/یکشنبه  ۰۰دی


هفتهنامهی "پردیس" مجرم شناخته شد :هیئت منصفهی مطبوعات مدیرمسئول هفتهنامهی "پردیس" را مجرم اعالم کرده

است/فارس/یکشنبه  ۰۹دی


دادگاه رسیدگی به اتهامات کوهیار گودرزی برگزار شد :جلسه رسیدگی به اتهامات کوهیار گودرزی ،فعال حقوق بشر ،روز سه

شنبه در شعبه  ۸۰دادگاه انقالب به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۸۹دی


محاکمه چهار شهروند تبریزی به جرم خواندن سرود :چهار شهروند ساکن تبریز به لحاظ اجرای سرودی در رثای خشکیدن

دریاچه ارومیه در یک مجلس عروسی از سوی دادگاه انقالب تبریز مورد محاکمه قرار گرفتند/هرانا/چهارشنبه  ۰۸بهمن


دادگاه «علیرضا رجایی» برگزار شد :صبح روز چهارشنبه  ۸۰بهمن اولین جلسه ی دادگاه «علیرضا رجایی» برگزار

شد/ایسنا/چهارشنبه  ۸۰بهمن
مدیرمسئول “روزگار” و نشریه" جامعه پرستاری" مجروم شناخته شدند :مدیر مسئول روزنامه “روزگار” به اتهام نشر اکاذیب،

تشویش اذهان عمومی از سوی دادگاه کیفری استان و با اکثریت آرا هیات منصفه مطبوعات مجرم اما مستحق تخفیف تشخیص
داد/ایلنا/یکشنبه  ۹۹بهمن

محکومیت:


محکومیت حمید محسنی ،فعال سیاسی به پنج سال حبس تعلیقی :حمید محسنی رئیس دفتر میرحسین موسوی از سوی

دادگاه انقالب به  ۱سال حبس تعلیقی محکوم شد/ندای سبز آزادی/پنجشنبه  ۰۰فروردین
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صدور احکام فعالین ستاد موسوی در مازندران از سوی دادگاه انقالب :شعبه یک دادگاه انقالب شهرستان بابل به ریاست قاضی

باقریان احکام فعالین ستاد مهندس میر حسین موسوی در مازندران را صادر کرد/دانشجونیوز/شنبه  ۰۹فروردین


محکومیت جواد وفایی بصیر به سه سال زندان و هفتاد و پنج ضربه شالق :جواد وفایی بصیر فعال سیاسی و دبیر تشکیالت حزب

جامعه مدنی به سه سال زندان و هفتاد و پنج ضربه شالق محکوم شد/جرس/شنبه  ۸۹فروردین


نادر احسنی ،به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد :نادر احسنی ،از فعالین دانشجویی طیف چپ ،از سوی شعبه  ۸۹دادگاه

انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه ،به تحمل  ۸سال حبس تعزیری محکوم شد/حقوق بشر و دموکراسی/یکشنبه  ۸۰فروردین


محکومیت قطعی الله حسنپور به  ۴سال حبس /احضار وی جهت اجرای حکم :الله حسنپور ،فعال حقوق بشر و وبالگ نویس

از سوی شعبه  ۹۰دادگاه تجدید نظر تهران ،به پنج سال حبس قطعی مح کوم شد و متعاقب آن جهت اجرای حکم احضار شد/هرانا/یکشنبه
 ۸۰فروردین


محکومیت یک شهروند به هفت سال حبس تعزیری :سید جواد معصومی کوچصفهانی از سوی شعبه  ۸۹دادگاه انقالب تهران به

هفت سال حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۱فروردین
نازنین خسروانی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد :نازنین خسروانی ،روزنامه نگار ،از سوی دادگاه انقالب به تحمل شش

سال حبس تعزیری محکوم شد/نا معلوم/دوشنبه  ۸۰فروردین


رامین پرچمی ،به یک سال حبس تعزیری محکوم شد  :رامین پرچمی ،بازیگر سینما و تلویزیون طی حکمی از سوی شعبه ۰۹

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی اسالمی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۹۰فروردین
محکومیت محمد صابر عباسیان به  ۴سال حبس تعزیری :محمد صابر عباسیان نایب رییس شاخه جوانان مشارکت شیراز و رییس

ستاد  ۹۹در این استان از سوی دادگاه انقالب به  ۱سال حبس تعزیری محکوم شد/تحول سبز/پنجشنبه  ۹۰اردیبهشت


فعالیت روزنامه "خبر ورزشی" چهار ماه تعلیق شد  :وکیل مدافع باشگاه پرسپولیس از تایید حکم تعلیق فعالیت روزنامه "خبر

ورزشی" به مدت  ۵ماه خبر داد/نامعلوم/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت


محکومیت مجدد رضا شریفی بوکانی به چهار سال حبس تعزیری :رضا شریفی بوکانی ،زندانی محبوس در زندان رجایی شهر

کرج ،از سوی دادگاه انقالب تهران به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/چهارشنبه  ۹۴اردیبهشت


فرزند وزیر سابق اطالعات به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد :حسن یونسی ،فزرند علی یونسی وزیر اطالعات

دولت سید محمد خاتمی به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد/رسا/سه شنبه  ۰۹اردیبهشت


افزایش محکومیت ابوالفضل عابدینی به  ۹۴سال حبس :شعبه  ۸۹دادگاه انقالب تهران در یک اقدام غیر قانونی ابوالفضل عابدینی

روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد/هرانا/چهارشنبه  ۰۵اردیبهشت
تایید حکم یک سال زندان جواد امام ،فعال سیاسی اصالح طلب :حکم یک سال حبس جواد امام ،رییس ستاد مهندس موسوی

در تهران توسط شعبه  ۱۵دادگاه تجدید نظر تهران عینا تایید شده است/جرس/پنجشنبه  ۰۱اردیبهشت


تایید حکم دو سال حبسِ وحید لعلی پور ،همسر مهدیه گلرو :حکم دو سال حبس وحید لعلیپور ،همسر مهدیه گلرو ،فعال

دانشجویی ،در دادگاه تجدید نظر تایید شد/سحامنیوز/سه شنبه  ۸۹اردیبهشت


تغییر حکم درسا سبحانی به  ۴سال تعلیقی در دادگاه تجدید نظر  :به حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران ،حکم یکسال حبس

تعزیری درسا سبحانی به مدت پنج سال تعلیق شد/نامعلوم/سه شنبه  ۸۴اردیبهشت


محکومیت یک فعال سیاسی به حبس و جزای نقدی :سیامک اردوبازارچیان ،فعالین سیاسی اصالح طلب ساکن تبریز که در بهمن

ماه  ۹۰بازداشت شده بود ،از سوی دادگاه انقالب تبریز به شش ماه حبس تعزیری و  ۰۹میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد/هرانا/جمعه ۹۹
اردیبهشت


صدور حکم  ۴۷سال تبعید برای یک زندانی :شعبه اول دادگاه انقالب سقز ،صالح مصطفیپور شهروند سقزی را به تبعید به مدت

 ۸۹سال در شهر میناب واقع در استان هرمزگان محکوم کرد/موکریان/شنبه  ۹۰اردیبهشت


محکومیت ی ک نفر در کردستان به اتهام همکاری با احزاب مخالف :یکی از اهالی کردستان عراق در بانه به نام جبار رستم مراد

توسط دادگاه انقالب سقز به زندان محکوم شد/موکریان نیوز/پنجشنبه  ۸۰خرداد
67

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری


ویژه سال ۰۹

محکومیت هانیه فرشی به هفت سال زندان :هانیه (شراره) فرشی ،شهروند تبریزی پس از یاز ده ماه بازداشت موقت ،به هفت سال

زندان محکوم شد/بامدادخبر/شنبه  ۸۹خرداد


تایید حکم پنج سال زندان برای یاسر معصومی :حکم دادگاه بدوی «یاسر معصومی» در دادگاه تجدیدنظر تایید شد /معصومی به

اتهام «فعالیت تبلیغی» و همچنین «اجتماع و تبانی» علیه نظام در شعبه  ۰۱دادگاه انقالب به تحمل پنج سال حبس تعزیزی و محرومیت از
حقوق اجتماعی محکوم شده بود/جرس/یکشنبه  ۹۰خرداد


محکومیت قطعی اشرف علیخانی و ارسال پرونده به اجرای احکام :محکومیت اشرف علیخانی ،از شهروندان بازداشت شده پس از

انتخابات که از سوی شعبه  ۰۱دادگاه انقالب به  ۹سال حبس تعزیری و  ۹میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود از سوی شعبه ۱۵
تجدید نظر استان عینا تائید شد/هرانا/سه شنبه  ۹۹خرداد


تایید محکومیت سما نورانی از سوی دادگاه تجدید نظر :حکم یک سال حبس تعزیری "سما نورانی" ،فعال حقوق بشر و دانشجوی

محروم از تحصیل بهائی ،در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است/هرانا/یکشنبه  ۹۹خرداد


عبدالرضا احمدی ،فعال حقوق بشر به سه سال حبس محکوم شد :عبدالرضا احمدی ،فعال حقوق بشر که در  ۰۰اسفند ماه سال

 ۹۹از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شده بود از سوی دادگاه انقالب به سه سال حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/شنبه ۰۵
خرداد
محکومیت دو تن از طالب قم در دادگاه ویژه روحانیت :سید محمد حسین صالحی و حسین گودرزی از اعضای ستاد روحانیون

میرحسین موسوی در قم ،به اتهام ساخت و تدوین مجموعۀ افشاگرانۀ "به اسم کهریزک" در دادگاه ویژۀ روحانیت محاکمه و به اتهام اقدام علیه
امنیت ملی و نشر اکاذیب هر یک به سه سال حبس محکوم شده اند/جرس/دوشنبه  ۰۰خرداد


محکومیت یک وبالگ نویس بلوچ به  ۴۷سال حبس تعزیری :سخی ریگی وبالگ نویس بلوچ و عضو ستاد انتخاباتی مهندس میر

حسین موسوی از سوی دادگاه انقالب زاهدان به بیست سال حبس تعزیری محکوم شده است/هرانا/دوشنبه  ۰۰خرداد
محکومیت مجدد ارژنگ داوودی به  ۹۷سال حبس تعزیری :ارژنگ داودی پس از انتقال به شعبه  ۰۹اجرای احکام دادگاه انقالب

کرج برای دو فقره پرونده که در چند سال اخیر برای او ساخته شده بود ،به  ۰۹سال و  ۹ماه زندان محکوم شد/کمیته دانشجویی دفاع از
زندانیان سیاسی/چهارشنبه  ۰۹خرداد


محکومیت قطعی حسین درخشان به نوزده و نیم سال حبس تعزیری :حکم نوزده سال و نیم زندان برای حسین درخشان که به

عنوان اولین وبالگ نویس به زبان فارسی شناخته می شود تایید شد/رادیو فردا/چهارشنبه  ۰۹خرداد
تایید احکام حبس موسی ساکت و حسن علیزاده توسط دادگاه تجدیدنظر :حکم دادگاه بدوی موسی ساکت و

حسن(عطا)علیزاده ،توسط دادگاه تجدید نظر (شعبه چهارانقالب تبریز) ،عینا تایید شد/جرس/پنجشنبه  ۰۰خرداد


دکتر فریبرز رئیس دانا به یک سال حبس تعزیری محکوم شد :دکتر فریبرز رئیس دانا ،اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران،

از سوی شعبه  ۸۹دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/شنبه
 ۸۰خرداد
حکم یک سال حبس مهسا امرآبادی تایید شد :روز یکشنبه ،دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال زندان برای مهسا امرآبادی،

روزنامه نگار و همسر مسعود باستانی را به اتهام تبلیغ علیه امنیت ملی تایید کرده است/بیبیسی/یکشنبه  ۸۸خرداد


مصطفی اخوان به اتهام عضویت در فیس بوک به یک سال حبس محکوم شد  :مصطفی اخوان ،دانشجوی خلبانی دانشکده

صنعت هوانوردی تهران ،از سوی شعبه  ۰۱دادگاه انقال ب تهران به ریاست قاضی صلواتی ،به یک سال حبس تعزیری محکوم
شد/هرانا/چهارشنبه  ۸۱خرداد


محکومیت مهدی سادات شریف به شش سال حبس  /اعتصاب غذای  ۹۴روزه این زندانی :مهدی سادات شریف زندانی سیاسی

محبوس در بند  ۹۱۹زندان اوین در پی ابالغ حکم شش سال حبس تعزیری از  ۰۸روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است/هرانا/جمعه ۹۹
تیر


محکومیت قطعی محمد سیفزاده به  ۴سال حبس :محمد سیف زاده ،وکیل دادگستری و موسس کانون مدافعان حقوق بشر از سوی

دادگاه تجدید نظر به  ۸سال حبس محکوم شد/تارنمای وکیل ملت/یکشنبه  ۹۱تیر
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محکومیت یک وبالگ نویس به حبس تعزیری :پیمان روشن ضمیر ،وبالگ نویس و فعال سیاسی با حکم قاضی بارانی رئیس شعبه

 ۹دادگاه انقالب اهواز به  ۰۴ماه حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/شنبه  ۰۹تیر


یکسال به مدت حبس محمد داوری ،روزنامه نگار زندانی افزوده شد  :مسووالن زندان اوین با ابالغ حکم تازه ای به محمد داوری،

روزنامه نگار و زندانی سیاسی ،خبر دادند که به محکومیت پنج ساله وی ،یکسال افزوده شده و به این ترتیب مدت محکومیت وی از پنج سال
به شش سال افزایش یافته است/کلمه/شنبه  ۹۰مرداد


"تهران امروز "به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد  :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر

خراسانی ،مدیرمسئول روزنامه "تهران امروز" را به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد/ایسنا/شنبه  ۹۰مرداد


تایید حکم  ۴۷ماه حبس تعزیری برای احمد قابل در دادگاه تجدید نظر :دادگاه تجدید نظر پرونده احمد قابل پژوهشگر دینی را

بررسی و حکم نهایی آن را به وکیل ایشان ابالغ نمود/تحول سبز/پنجشنبه  ۹۰مرداد


محکومیت بهنام درویشان به سه سال حبس تعزیری /به همراه سند :بهنام درویشان ،وبنگار که روز پنج شنبه  ۹۹آبان ماه سال

 ۹۰از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شده است در طی  ۹ماه اخیر از حق مالقات با خانواده محروم است و از سوی دادگاه
انقالب قزوین به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۰مرداد


محکومیت قطعی  ۳تن از فعالین سیاسی به حبس ،جریمه و شالق :صبح امروز محکومیت قطعی  ۹تن از فعالین سیاسی و از

اعضای انجمن موسوم به «فرزندان ایران بزرگ» به ایشان ابالغ شد/هرانا/شنبه  ۹۹مرداد


محکومیت مهران فرجی ،به یک سال زندان :با گذشت یک هفته از تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات مهران فرجی خبرنگار

اجتماعی روزنامه شرق در شعبه  ۸۹دادگاه انقالب تهران ،به ریاست قاضی مقیسه ،منابع خبری گزارش داده اند که شعبه مذکور این روزنامه
نگار را به یک سال زندان محکوم کرده است/رادیو فردا/دوشنبه  ۰۹مرداد


فریدون صیدی راد به سه سال حبس تعزیری محکوم شد :فریدون صیدی راد وبالگ نویس و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی

در شهر اراک ،توسط شعبه  ۸۹دادگاه انقالب تهران ،به سه سال حبس تعزیری محکوم شد/کلمه/چهارشنبه  ۰۸مرداد


افزایش محکومیت عیسی سحر خیز به  ۴سال حبس :دستگاه قضایی عیسی سحرخیز روزنامه نگارو فعال سیاسی را به علت

فعالیتهای مطبوعاتی سابق خود یه دو سال حبس محکوم کرد/هرانا/پنجشنبه  ۰۹مرداد


محکومیت محمود اسدی به دو سال حبس :محمود اسدی شمس آبادی ،از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

دهم به دلیل حضور بر مزار جانباختگان جنبش سبز به دو سال حبس قطعی محکوم شده است/کلمه/سه شنبه  ۰۹مرداد


محکومیت و تعطیلی نشریه "رویش" و محاکمه نشریات "جامجم" و "دنیای جوانان" :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران،

نشریه "رویش" را به یک سال تعطیلی بدل از حبس محکوم کرد و همزمان گزارش رسید که هیات قضایی همین شعبه به ریاست قاضی
مدیرخراسانی ،رسیدگی به پروندههای نشریات "جامجم" و "دنیای جوانان" را در دستور کار قرار داده است/ایسنا/چهارشنبه  ۰۰مرداد
سه سال حبس تعلیقی برای مهدی جلیلخانی :ابالغ محکومیت قطعی روزنامهنگار زنجانی در روز خبرنگار مهدی جلیلخانی

رسانه نگار زنجانی و نویسنده و منتقد ادبی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  ۹۹با یورش به منزل پدریاش در
دیماه  ۹۹توسط مأموران اداره کل اطالعات استان زنجان بازداشت شد/،آراز نیوز/جمعه  ۸۰مرداد


محمد رضا صباغی ،به دو سال زندان محکوم شد :حکم دو سال زندان محمدرضا صباغی ،از معترضان به نتایج دهمین دوره

انتخابات ریاست جمهوری ،در شعبه  ۱۵دادگاه تجدید نظر تهران تایید شده است/وبسایت کلمه/چهارشنبه  ۸۰مرداد


صدور حکم زندان برای یک هنرمند کرد در سقز  :یک هنرمند سقزی به نام جمال امینی توسط دادگاه انقالب اسالمی این شهر به

سه سال حبس محکوم شد/موکریان نیوز/شنبه  ۸۰مرداد


تائید محکومیت نوید خانجانی از سوی دادگاه تجدید نظر :محکومیت نوید خانجانی ،فعال حقوق بشر از سوی شعبه  ۱۵دادگاه

تجدید نظر استان تهران عینا تائید شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۹۸شهریور


امیر خرم ،فعال سیاسی به  ۶سال زندان محکوم شد  :امیر خرم ،مسئول دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و سرپرست سابق شاخه

جوانان این تشکل سیاسی ،در دادگاه تجدیدنظر به  ۰سال زندان محکوم شد/رادیو فردا/جمعه  ۹۵شهریور
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محکومیت سعید جاللیفر ،فعال حقوق بشر به سه سال حبس تعزیری :دادگاه انقالب تهران صبح روز یکشنبه سعید جاللیفر،

فعال حقوق بشر را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است/هرانا/دوشنبه  ۹۴شهریور


فرهاد باغبانی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد  :امروز یکشنبه ۰۹شهریور ماه ۰۹۰۹شعبه چهارم دادگاه انقالب اهواز فرهاد

باغبانی ،از اعضای حزب پان ایرانیست در استان خوزستان را به جرم عضویت در این حزب به یکسال حبس تعزیری که به مدت دو سال به
حالت تعلیق در آمده است؛کرد/هرانا/یکشنبه  ۰۹شهریور


محکومیت یک بلوچ به اتهام جاسوسی به  ۹۷سال حبس :محمد اسماعیل مالزهی فرزند محمد اسالم زندانی محبوس در زندان

مرکزی زاهدان به اتهام جاسوسی به  ۰۹سال حبس محکوم شد/ایسنا/سه شنبه  ۰۱شهریور


روزنامه "صدای عدالت" محکوم شد :مدیرمسئول روزنامه «صدای عدالت» پس از لغو امتیاز این روزنامه از سوی هیئت نظارت بر

مطبوعات با رای هیئت منصفه مطبوعات نیز مجرم شناخته شد/فارس/یکشنبه  ۸۹شهریور


محکومیت سنگین فعالین کارگری و دانشجویی چپ در تبریز  :شاهرخ زمانی ،نیما پوریعقوب ،محمد جراحی و ساسان واهبیوش

به احکام سنگین زندان محکوم شدند/هرانا/سه شنبه  ۸۸شهریور
محکومیت یکی از فعالین سیاسی تبریز توسط دادگاه تجدید نظر :دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی سیامک

اردوبازارچیان از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی اصالح طلبِ ساکن تبریز را که در بهمن ماه  ۹۰بازداشت شده بود ،به تحمل شش ماه حبس
تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد/هرانا/چهارشنبه  ۸۹شهریور


محکومیت قطعی نسرین ستوده به شش سال حبس :نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری از سوی شعبه  ۱۵دادگاه تجدید

نظر به شش سال حبس و  ۰۹سال محرومیت از وکالت محکوم شد/هرانا/چهارشنبه  ۸۹شهریور
تایید حکم عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران  :حکم زندان مهدی قلی زاده اقدم در دادگاه تجدید نظر تایید شد/میزان

خبر/چهارشنبه  ۸۹شهریور


محکومیت محسن بیگلربیگی و رحمت عزیزی ،به حبس و جزای نقدی :محسن بیگلربیگی و رحمت عزیزی ،دو تن از فعاالن

جنبش سبز استان مازندران ،به اتهام « اقدام علیه امنیت داخلی کشور از طریق فعالیت در فضای مجازی» و « راه اندازی وبالگهای متعدد» و
«بر قراری ارتباط با سایتهای ممنوعه» ،به یک سال حبس و جریمه نقدی محکوم شدند/جرس/پنجشنبه  ۸۵شهریور


محکومیت مختاز زارعی به شش ماه حبس :مختار زارعی عضو شورای مرکزی جبهه متحد کرد در شعبه  ۰۹۵دادگاه جزایی سنندج

به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/چهارشنبه  ۹۹شهریور


هیات منصفه مطبوعات به مجرم بودن «همت آنالین» و «اعتماد» رای داد :دادگاه مطبوعات مدیران مسوول نشریه »اعتماد» و

سایت «همت آنالین» را محاکمه کرد/ایسنا/دوشنبه  ۹۵مهر


محکومیت نرگس محمدی به یازده سال حبس :نرگس محمدی ،نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرائی

شورای ملی صلح به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد/جرس/سه شنبه  ۹۱مهر


محکومیت یک زندانی اهل ترکمنستان به  ۴۹سال حبس قطعی :چاری محمد مرادف ،زندانی اهل ترکمنستان ،به  ۸۰زندان قطعی

محکوم شده است /یکی از اتهامات اصلی این زندانی خارجی تهیه ی چند فیلم و عکس از تظاهرات اعتراضی مردم پس از انتخابات ریاست
جمهوری بوده است/کلمه/چهارشنبه  ۹۰مهر


محسن آرمین به شش سال حبس تعزیری محکوم شد :محسن آرمین فعال سیاسی اصالح طلب و نماینده پیشین مجلس شورای

اسالمی ،از سوی دادگاه انقالب به شش سال حبس تعزیری محکوم شد/کلمه/پنجشنبه  ۹۴مهر


محکومیت زویا حسنی و محمدعلی والیتی فعاالن ستاد موسوی :دستگاه قضایی زویا حسنی و محمدعلی والیتی ،دو تن از فعاالن

ستاد مهندس میرحسین موسوی را یه حبس قابل تبدیل به جزایی نقدی محکوم کرده است/کلمه/شنبه  ۹۰مهر


ماهنامه "رودکی" محکوم شد :هیئت منصفه مطبوعات ،مدیرمسئول ماهنامه «رودکی» را مجرم دانست/فارس/یکشنبه  ۰۹مهر



دو سال حبس برای شعله سعدی به اتهام توهین به رهبری :دکتر قاسم شعله سعدی به اتهام توهین به رهبری در شعبه ۸۹

دادگاه انقالب به قضاوت قاضی مقیسه به دو سال زندان محکوم شد/جرس/سه شنبه  ۰۸مهر
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حکم چهار سال زندان و خلع لباس برای یک روحانی منتقد :حجت االسالم میرمحمد صادق هنرور شجاعی به چهار سال زندان،

 ۱۹۹ضربه شالق و پرداخت هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد/رادیو زمانه/سه شنبه  ۰۸مهر


حمید رضا خادم ،فعال سیاسی به  ۵سال حبس قطعی محکوم شد :شعبه  ۱۵دادگاه تجدید نظر استان تهران حمید رضا خادم،

عضو جبهه ملی ایران را به  ۵سال حبس قطعی محکوم کرد/هرانا/شنبه  ۰۰مهر


جعفر گنجی به  ۴سال حبس محکوم شد :جعفر گنجی با حکم قا ضی صلواتی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد/میزان

خبر/پنجشنبه  ۸۰مهر


حکم یک سال حبس برای دکتر محمد ملکی :حکم یک سال حبس محمد ملکی به وکیل وی دکتر شریف ابالغ شده

است/جرس/یکشنبه  ۸۵مهر


 ۰سال حبس برای راه اندازی گروه مطالعه تاریخ و هواداری از نهضت آزادی :دو تن از عالقه مندان نهضت آزادی به حبس و

زندان محکوم شدند/میزان خبر/چهارشنبه  ۸۴مهر
تایید حکم شش سال زندان عبدالرضا تاجیک در دادگاه تجدیدنظر  :گزارش ها حاکی است دادگاه تجدیدنظر پرونده عبدالرضا

تاجیک ،روزنامه نگار و فعال سیاسی رای دادگاه بدوی را تایید کرده و حکم شش سال زندان او را قطعی اعالم کرده است /آقای تاجیک با
اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» روبرو شده بود/فرانسه/پنجشنبه  ۸۹مهر


محکومیت قطعی و اجرای حکم دو تن از فعاالن سیاسی در بهبهان :حجت اهلل نخستین و جواد ابوعلی که به دلیل حمایت از

مجید دری بازداشت شده بودند پس از تائید محکومیتش به شش ماه حبس تعزیری روانه زندان شد/هرانا/شنبه  ۹۹مهر
تائید حکم  ۸سال حبس تعزیری فریدون صیدیراد ،در دادگاه تجدید نظر :گزارشها حکایت از آن دارد که حکم سه سال

حبس تعزیری فریدون صیدی راد ،وبالگ نویس عینا از سوی دادگاه تجدید استان تهران نظر تایید شد/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۹۵آبان


محکومیت عبداهلل ناصری فعال سیاسی اصالح طلب به  ۴سال حبس تعزیری :عبداهلل ناصری ،فعال سیاسی اصالح طلب و عضو

ارشد سازمان مجاهدین انقالب ،بر اساس رای دادگاه بدوی به تحمل  ۱سال حبس تعزیری محکوم شد/کلمه/پنجشنبه  ۹۱آبان


محکومیت عیسی فریدی به  ۴سال حبس :عیسی فریدی ،رزمنده جنگ در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی ،به  ۱سال حبس

تعزیری ،حدود  ۵۹میلیون تومان جزای نقدی و تحمل  ۹۹ضربه شالق محکوم شد/کلمه/پنجشنبه  ۹۱آبان


محکومیت قطعی سعید لیالز به شش سال حبس :س عید لیالز مهرآبادی ،محقق ،روزنامه نگار با حکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به اتهام "اقدام علیه امنیت کشور"" ،توهین به مقامات" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به شش سال حبس قطعی محکوم شد و در زندان
تحمل کیفر میکند/روزنامه ایران/چهارشنبه  ۰۰آبان


محکومیت قطعی سولماز علیمرادی در دادگاه تجدید نظر :حکم یک سال و نیم حبس تعزیری سولماز علیمرادی در دادگاه تجدید

نظر تایید و ابالغ شد/میزان خبر/پنجشنبه  ۰۸آبان


صدور حکم حبس و اعدام برای دو زندانی سیاسی در ارومیه :آلخانی و اکبر اکبرپور پس از یک سال تحمل حبس در سلولهای

انف رادی از سوی دادگاه انقالب ارومیه به اتهام محاربه به ترتیب به اعدام و  ۰۹سال حبس محکوم شدند/هرانا/دوشنبه  ۰۰آبان


صدور حکم  ۸سال زندان برای دو شهروند  :دادگاه انقالب شهر سنندج دو شهروند اهل روستای «لون سادات» از توابع کامیاران را

به اتهام همکاری با احزاب کُرد به  ۹سال زندان مجکوم کرد/هرانا/دوشنبه  ۰۰آبان
محکومیت قطعی مهران فرجی به شش ماه حبس تعزیری :مهران فرجی ،روزنامه نگار ،به یک سال حبس محکوم شد که شش ماه

از آن به حال تعلیق درآمده است/سحام نیوز/سه شنبه  ۰۴آبان


تائید یکسال حبس ابوالفضل عابدینی ،فعال حقوق بشری :با تایید یکسال حبس تعزیرى توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران

حبس ابوالفضل عابدینى روزنامه نگار وفعال حقوق بشر به  ۰۸سال افزایش یافت/هرانا/پنجشنبه  ۰۰آبان


سعید ساعدی ،روزنامه نگار به سه سال حبس محکوم شد  :سعید ساعدی ،روزنامه نگار و فعال مدنی اهل سنندج از سوی دادگاه

انقالب این شهر به سه سال حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/جمعه  ۸۹آبان


محکومیت قطعی یک شهروند سلماسی به دو سال حبس :شکور تمویی اهل سلماس از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان

غربی به  ۸سال حبس محکوم شد/هرانا/شنبه  ۸۹آبان
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علی اکبر جوانفکر به یک سال حبس محکوم شد :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری دادگاه کیفری استان تهران ،جوانفکر را در مجموع به

دلیل اتهامات وارده به یک سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرده است/ایرنا/یکشنبه  ۸۰آبان


صدور حکم  ۰سال زندان برای یک شهروند مریوانی :در ادامهی افزایش فشار بر زندانیان و بازداشت و صدور احکام ناعادالنه،

"شاهو احمدی" شهروند اهل مریوان ،به  ۴سال زندان محکوم شد/نوروز/شنبه  ۹۱آذر


صدور  ۹۰۴سال حبس برای  ۹۴نفر طی دو سال  /به همراه اسامی :بر اساس گزارشات رسیده به خبرگزاری هرانا شعبه یک دادگاه

انقالب خوی در سالهای  ۹۹ – ۹۰برای  ۰۸تن از شهروندان آذربایجان غربی  ۰۴۱سال حبس تعزیری توام با  ۵۹سال تبعید حکم صادر کرده
است/هرانا/سه شنبه  ۹۹آذر


محکومیت سنگین و تبعید یک زندانی سیاسی به زندان مرکزی میناب :صالح مصطفیپور ،شهروند ساکن سقز از سوی دادگاه

انقالب به  ۸۹سال حبس و تبعید به زندان مرکزی شهر میناب در استان هرمزگان محکوم شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/شنبه  ۰۸آذر


حسین زرینی ،عضو ستاد انتخاباتی موسوی به  ۵سال حبس محکوم شد :حسین زرینی ،رزمنده هشت سال دفاع مقدس و عضو

ستاد ایثارگران میر حسین موسوی ،در حالی که در شرایط جسمانی وخیم در بند  ۹۱۹بسر می برد ،در دادگاه بدوی به چهار سال حبس
تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محکوم شد/جرس /دوشنبه  ۰۵آذر


محکومیت محمد علی طاهری به  ۰سال حبس  ۰۵ضربه شالق و جریمه سنگین نقدی :محمدعلی طاهری ،از موسسان

طریقتهای عرفانی در کشور ،از سوی شعبه  ۸۰دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی ،به  ۴سال حبس  ۴۵ضربه شالق و نهصد و ده
میلیون و پانصد هراز تومان جریمه نقدی محکوم شده است/هرانا/جمعه  ۰۹آذر


محکومیت سعید موغانلی به  ۶ماه حبس از سوی دادگاه تجدید نظر :خبرگزاری هرانا  -دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان

شرقی با رد اعتراض به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی ،حکم  ۰ماه حبس "سعید موغانلی" شاعر و روزنامه نگار تبریزی را تایید
کرد/هرانا/جمعه  ۰۹آذر
تائید محکومیت فعالین سیاسی بایل از سوی دادگاه تجدید نظر :حکم حبس هفت تن از فعالین و شهروندان معترض به نتیجه

انتخابات ریاست جمهوری سال  ۹۹در شهر بابل ،در دادگاه تجدید نظر تایید شد/سحام نیوز/یکشنبه  ۸۹آذر


محکومیت کاپیتان ملکی به  ۹۷سال حبس تعزیری :عقوب ملکی از اعضای ستاد انتخاباتی ارومیه ،خلبان و رزمنده دفاع مقدس به

۰۹سال حبس محکوم شد/کلمه/پنجشنبه  ۸۵آذر


محکومیت کاپیتان ملکی به  ۹۷سال حبس تعزیری :عقوب ملکی از اعضای ستاد انتخاباتی ارومیه ،خلبان و رزمنده دفاع مقدس به

۰۹سال حبس محکوم شد/کلمه/پنجشنبه  ۸۵آذر


روزنامه اعتماد به پرداخت جزای نقدی محکوم شد :شعبه  ۴۰دادگاه کیفری استان تهران ،مدیر مسئول روزنامه «اعتماد» را به

پرداخت  ۰۱میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد/ایسنا/جمعه  ۸۱آذر
پروین مخترع به  ۴۸ماه حبس تعزیری محکوم شد :پروین مخترع ،مادر کوهیار گودرزی ،فعال حقوق بشر ،از سوی دادگاه انقالب

کرمان به تحمل  ۸۹ماه حبس تعزیری محکوم شد /به گفته نزدیکان و ی ،این حکم در روزهای گذشته صادر شده با این حال ،هنوز به پروین
مخترع ابالغ نشده است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۹۰دی


دکتر ابراهیم یزدی به هشت سال زندان محکوم شد :محمد داداخواه وکیل دکتر ابراهیم یزدی در گفتگویی با رسانه ها اعالم کرد

که دادگاه بدوی دبیرکل نهضت آزادی ایران را به هشت سال زندان محکوم کرده است/جرس/سه شنبه  ۹۰دی


سه سال حبس ،محکومیت مجدد ابوالفضل قدیانی :حکم سه سال حبس دیگر برای ابوالفضل قدیانی ،فعال سیاسی اصالح طلب در

حالی صادر شده است که طبق روال و با پایان دورهی محکومیت قبلی ،وی بایستی چهارم آذر ماه سال جاری از زندان آزاد
میشد/کلمه/پنجشنبه  ۹۹دی


محکومیت فائزه هاشمی به  ۶ماه حبس و  ۴سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی :فائزه هاشمی برابر حکم دادگاه به جرم

فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس و  ۱سال محرومیت از فعالیت و عضویت در احزاب ،گروهها ٬انجمنها ٬فضای مجازی و فعالیت
رسانهای و مطبوعاتی محکوم شد/ایلنا/سه شنبه  ۰۹دی
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محکومیت جدید محمد رضا گلی زاده به جریمه نقدی :محکومیت جدید "محمدرضا گلی زاده اخالقی" پس از احضار به دادسرای

مستقر در زندان اوین به نامبرده ابالغ شد/فعالین حقوق بشر ودموکراسی/پنجشنبه  ۰۱دی


محکومیت سهراب رزاقی ،فعال مدنی به  ۴۷سال زندان و جریمه نقدی :سهراب رزاقی استادسابق دانشکده عالمه طباطبایی و

مدیر موسسه کنشگران داوطلب بطور غیابی توسط قاضی صلواتی  ،رئیس شعبه پانزده دادگاه انقالب اسالمی به  ۸۹سال زندان وجریمه نقدی
 ۱۱۹هزار یورویی محکوم شد/کمپین بین المللی حقوق بشر/پنجشنبه  ۰۱دی


پنج نفر در مهاباد به  ۴۷سال حبس محکوم شدند :امروز صبح دادگاه انقالب اسالمی شهرستان مهاباد ،پنج شهروند کُرد را مجموعا

به تحمل  ۸۹سال حبس تعزیری محکوم کرد/کُردپا/پنجشنبه  ۰۱دی


محکومیت مجدد رضا جوشن به  ۹۶ماه حبس :رضا جوشن از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات  ۹۹در اقدامی نامتعارف مجددا

به  ۰۰ماه حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/جمعه  ۰۰دی


محکومیت عسل اسماعیلزاده ،فعال سیاسی به یک سال حبس :صبح روز گذشته دستگاه قضایی "عسل اسماعیلزاده" ،فعال

سیاسی را به یک سال حبس محکوم کرد/هرانا/یکشنبه  ۰۹دی
فخرالسادات محتشمی پور به چهار سال حبس تعلیقی محکوم شد :فخرالسادات محتشمی پور ،عضو شورای مرکزی جبهه

مشارکت و مسئول شاخه زنان ،به چهار سال زندان تعلیقی محکوم شد/جرس/یکشنبه  ۰۹دی


محکومیت مجدد رضا ملک به یک سال حبس و  ۴۷ضربه شالق :رضا ملک از مسئوالن سابق وزارت اطالعات که به علت افشاگری

مدتهاست در زندان به سر میبرد از سوی شعبه  ۸۹دادگاه انقالب تهران به تحمل یک سال زندان دیگر و  ۱۹ضربه شالق ،محکوم شده
است/هرانا/یکشنبه  ۰۹دی
ساجده کیانوش راد به یکسال حبس تعزیری و  ۵سال حبس تعلیقی محکوم شد :ساجده کیانوش راد از سوی دادگاه انقالب به

اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و چهار سال حبس تعلیقی محکوم کرد/هرانا/سه شنبه  ۸۹دی


تایید حکم پنج سال حبس مهدی معتمدی مهر ،عضو نهضت آزادی ایران :حکم بدوی پنج سال حبس تعزیری مهدی معتمدی

مهر مسوول کمیته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ایران ،از سوی شعبه  ۱۵دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقالب تهران تایید و قطعی
شد/جرس/چهارشنبه  ۸۰دی


محسن آرمین به  ۶سال حبس محکوم شد :حکم دادگاه محسن آرمین از اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی که در شعبه ۰۱

دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده بود اعالم شد/سایت مشرق/چهارشنبه  ۸۰دی


تایید حکم دو سال حبس تعزیری برای محمدعلی والیتی :دو سال حبس صادر شده برای محمد علی والیتی بازنشسته وزارت

کشور و از فعالین ستاد مهندس میر حسین موسوی تایید شد/کلمه/جمعه  ۸۹دی


محکومیت علی اکبر جوانفکر به یکسال حبس :علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا) و مشاورمحمود

احمدی نژاد به اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسالمی» به یکسال حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب  ،گروهها ،انجمن ها و
فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شد/دانشجوزنیوز/یکشنبه  ۸۱دی


امیر خرم به دو سال حبس دیگر محکوم شد :با اضافه کردن دو سال حبس به حکم امیر خرم ،عضو دربند شورای مرکزی نهضت

آزادی ،محکومیت وی به  ۹سال حبس تعزیری افزایش یافت/کلمه/دوشنبه  ۸۰دی


محکومیت دو شهروند بوکانی به  ۱سال حبس تعزیری :یک شه روند بوکانی از طرف دادگاه انقالب اسالمی مهاباد به زندان محکوم

گردید/موکریان/چهارشنبه  ۸۹دی


صدور هشت سال حکم حبس برای دو فعال سیاسی مهاباد و بوکان :یک شهروند اهل مهاباد توسط دادگاه انقالب اسالمی این

شهر به زندان محکوم شد/موکریان/پنجشنبه  ۸۰دی


تأیید حکم حبس فعال حقوق کودک در دادگاه تجدیدنظر  :حکم شش سال حبس تعزیری پریسا کاکایی ،در دادگاه تجدیدنظر

مورد تأیید قرار گرفت و پرونده وی به اجرای احکام زندان اوین ارسال شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۸۰دی
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یک زندانی سیاسی پس از  ۵سال حبس به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد :در پی محاکمه مجدد و با دخالت و اعمال فشار

دستگاه امنیتی در امور قضایی یک فعال سیاسی به نام غالمرضا خسروی سوادجانی به اعدام محکوم شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/سه
شنبه  ۰۹دی


محکومیت  ۸۰۴نفر در مالیر به اتهام استفاده از ماهواره :رییس دادگستری شهرستان مالیر گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون

 ۹۴۸نفر به اتهام استفاده از ماهواره محکوم شدهاند/ایسنا/یکشنبه  ۹۸بهمن


افزوده شدن  ۰۵ضربه شالق به حکم عسل اسماعیل زاده ،فعال سیاسی :بر اساس ابالغ اخیر شعبه  ۸۰دادگاه انقالب تهران به

عسل اسماعیل زاده ۴۵ ،ضربه شالق نیز به حکم این فعال سیاسی افزوده شده است/هرانا/سه شنبه  ۹۵بهمن


یک شهروند مهابادی به  ۵سال حبس محکوم شد :یک شهروند اهل مهاباد توسط دادگاه انقالب اسالمی این شهر به زندان محکوم

شد/موکریان/پنجشنبه  ۹۰بهمن


محکومیت قطعی هومان موسوی به سه سال حبس تعزیری :هومان موسو ی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که به مدت ۰

ماه در بند  ۸۹۰زندان اوین نگهداری میشد اخیرا به سه سال حبس تعزیری از سوی شعبه  ۹۰دادگاه تجدید نظر محکوم شده
است/هرانا/جمعه  ۹۴بهمن


حکم اعدام حسن سی سختی به حبس ابد تقلیل یافت :حسن سی سختی ،برنامه نویس و فعال سایبری که در پروژه موسوم به

مضلین توسط اطالعات سپاه در شیراز بازداشت شده بود از سوی دیوان عالی کشور به حبس ابد محکوم شد/هرانا/شنبه  ۹۹بهمن


مهدی خزعلی به  ۹۵سال حبس و  ۹۷سال تبعید محکوم شد :مهدی خزعلی ،وبالگنویس منتقد دولت از سوی دادگاه انقالب

تهران به  ۰۵سال حبس ۰۹ ،سال تبعید و  ۰۹ضربه شالق محکوم کرد/بیبی سی/یکشنبه  ۰۰بهمن
تائید حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی در دیوان عالی رسما اعالم شد :حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی دو زندانی سیاسی

محبوس در زندان رجایی شهر کرج با اعالم در رسانههای حاکمیت به صورت رسمی تائید شد/مهر/دوشنبه  ۰۴بهمن


دبیر کل سابق حزب پان ایرانیست به چهار ماه حبس محکوم شد :مهندس رضا کرمانی از پیشکسوتان حرب پان ایرانیست و

دبیرکل اسبق آن از سوی دادگاه انقالب اهواز به  ۵ماه حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/چهارشنبه  ۰۰بهمن
محکومیت جواد الری از اعدام به دو سال حبس تقلیل یافت :جواد الری زندانی سیاسی که محکوم به اعدام شده بود ،با حکم

مجدد شعبه  ۸۰دادگاه انقالب استان تهران به  ۸سال حبس تعزیری تقلیل و با احتساب ایام احتمال دارد تا ساعاتی دیگر آزاد شود/کمیته
گزارشگران/پنجشنبه  ۸۹بهمن


محکومیت علی اکبر جوانفکر به  ۶ماه حبس :گزارش ها حاکی از آن است که حکم یکی از پرونده ها در خصوص علی اکبر جوانفکر

قطعی شده که بر اساس آن وی به  ۰ماه حبس تعزیری محکوم شده است/مهر/سه شنبه  ۸۱بهمن


سه شهروند تبریزی در تهران به  ۹۰سال حبس محکوم شدند :سه شهروند تبریزی به نامهای اسماعیل برزگری ،رسول حیدرزاده

و جواد زادکام از سوی شعبه  ۸۰دادگاه انقالب به  ۰۴سال حبس محکوم شدند/هرانا/سه شنبه  ۸۱بهمن


محکومیت مهدی خزعلی ،به چهار سال و نیم زندان و ده سال تبعید :مهدی خزعلی ،فعال سیاسی که هم اکنون در زندان اوین

دست به اعتصاب غذا زده است ،به چهارسال و نیم حبس و ده سال تبعید در شهرستان برازجان محکوم شد/رادیو فردا/سه شنبه  ۸۱بهمن


محکومیت عادل فناییان به  ۶سال حبس تعزیری :عادل فناییان ،شهروند بهایی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقالب این شهر به

شش سال حبس محکوم شد/هرانا/چهارشنبه  ۸۰بهمن
مهرداد سرجویی روزنامه نگار با محکومیت به ۹۷سال حبس به بند  ۸۴۷منتقل شد :مهرداد سرجویی روزنامه نگاری که عمدتا

در روزنامه انگلیسی زبان ایران نیوز فعالیت داشته است از بند  ۸۹۰به بند  ۹۱۹منتقل شد/کلمه/شنبه  ۸۰بهمن


محکومیت قطعی هوتن کیان وکیل دادگستری به شش سال حبس تعزیری :هوتن کیان ،وکیل دادگستری تبریز که در جریان

پرونده سکینه آشتیانی بازداشت شده بود از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به شش سال حبس تعزیری محکوم
شد/هرانا/یکشنبه  ۹۹بهمن
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تحت فشار قرار دادن خانواده صانع ژاله و پیشنهاد رشوه از سوی بسیج :خانواده صانع ژاله ،دانشجوی کشته شده در  ۸۱بهمن

به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارند و پدر صانع ژاله ،حق السکوت  ۴۱ملیونی بسیج را رد کرده است/میزان خبر/پنجشنبه ۹۵
فروردین
برگزاری مراسم چهلمین روز کشته شدن محمد مختاری در فضای امنیتی :مراسم چهلم محمد مختاری روز گذشته جمعه ۱

فروردین ماه در حالی برگزار شد که مامورین گارد ویژه با حضور در بهشت زهرا فضای امنیتی را ایجاد کرده بودند/تحول سبز/شنبه ۹۰
فروردین


مراسم خاکسپاری پدر میرحسین موسوی با مداخله نیروهای امنیتی ناتمام ماند :گزارشها حاکی از ناتمام ماندن مراسم تشییع

پیکر میراسماعیل موسوی ،پدر میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران در روز پنجشنبه یازدهم فروردین ماه است/العربیه/پنجشنبه ۰۰
فروردین
یورش نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری محسن دکمهچی :برگزاری مراسم خاکسپاری محسن دکمه

چی ،که روز دوشنبه بر اثر بیماری سرطان و عدم رسیدگی پزشکی جان باخت ،با یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خانواده و
حاضرین مواجه شد ،که قصد دستگیری شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری را داشتند/فعالین حقوق بشر و دمکراسی/چهارشنبه ۰۹
فروردین


تعطیل شدن جلسه قرآن و مثنوی تبریز با تهدید نیروهای امنیتی :جلسه قرآن و مثنوی تبریز با تهدید نیروهای امنیتی به حمله

و دستگیری گسترده اعضا به تعطیلی کشیده شد/جرس/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت


ممانعت از برگزاری مراسم یادبود سیامک پورزند در مسجد نور تهران :درحالیکه طبق اعالم قبلی قرار بود مراسم یادبود سیامک

پورزند روز پنجشنبه  ۰۱اردیبهشت ماه در مسجد نور تهران واقع در میدان فاطمی برگزار شود ،نیروهای امنیتی مانع برگزاری این مراسم
شدند/بامدادخبر/شنبه  ۰۴اردیبهشت


شرایط امنیتی در محدوده منزل مرحوم سحابی :در پی درگذشت مهنس عزت اهلل سحابی و علی رغم پذیرش منویات نیروهای

امنیتی برای چگونگی برگزاری مراسم تشییع از سوی خانواده آن مرحوم ،رفتارهای تند نیروهای امنیتی و انتظامی در محدوده منزل ایشان با
دوستان و نزدیکان این خانواده گزارش می شود/کلمه/سه شنبه  ۰۹خرداد


تفتیش منزل یک شهروند کرد در سلماس :روز شنبه  ۸۰/۹/۰۹۰۹نیروهای امنیتی و لباس شخصی منزل تیمور الجورد شهروند

کرد واقع در اسالم اباد شهرستان سلماس را مورد بازرسی و تفتیش قرار داده و همچنین خانواده وی را مورد ضرب و شتم و تهدید قرار
دادند/هرانا/دوشنبه  ۸۹خرداد


اعمال فشار بر خانواده وحید روح بخش ،دانشجوی دانشگاه قزوین :خانواده وحید روح بخش ،دانشجوی معماری دانشگاه قزوین،

چندی ست که از سوی ماموران امنیتی تحت فشار قرار گرفتهاند/هرانا/شنبه  ۹۵تیر


ایجاد فضای امنیتی در مناطق غربی کشور :همزمان با بیست دومین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو شهرهای مختلف

مناطق غربی کشور شاهد حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است/هرانا/چهارشنبه  ۸۸تیر


ثبت مشخصات کاربران اینترنت در کافی نتها :با تغییر رئیس اماکن عمومی ،سرهنگ خلیل هاللی به عنوان رئیس پلیس جدید

اماکن عمومی اقداماتی از سوی وی جهت محدودیت کاربران اینترنت در کافی نتها صورت گرفت/هرانا/جمعه  ۸۵تیر


تفتیش دفتر صدیقه وسمقی ،نویسنده و فعال اصالح طلب :مامورانی از سوی دادستانی اوین با در دست داشتن حکم بازرسی و

جلب ،به دفتر شخصی دکتر صدیقه وسمقی شاعر ،نویسنده و دین پژوه مراجعه و اقدام به تفتیش کردند/جرس/شنبه  ۰۰تیر


هجوم نیروهای امنیتی به منزل آیت اهلل امجد :در ادامه اعمال فشارها علیه آیت اهلل امجد پس از گروگانگیری پاسپورت عروس و نوه

ایشان هنگام سفر ایشان به مالزی ،امروز عصر ماموران نیروهای امنیتی در غیاب وی به منزل ایشان هجوم آورده و اقدام به تفتیش منزل و
وسائل شخصی آیت اهلل امجد و خانواده محترم ایشان نمودند/تحول سبز/چهارشنبه  ۸۰تیر
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تداوم فضای امنیتی در شهرهای مختلف آذربایجان  :بر اساس اعالم فراخوان مجددا فعاالن سیاسی و مدنی فضای امنیتی در

شهرهای مختلف آذربایجان در طی سه روز گذشته تشدید شده است/هرانا/شنبه  ۰۸شهریور


آزار و اذیت بستگان کارکنان بی بی سی فارسی در ایران :پترهارروکس ( )Horroksرئیس بخش خبرهای جهانی بی بی سی می

گوید ماموران امنیتی جمهوری اسالمی به ارعاب ،بازجوئی و بازداشت بستگان کارکنان بی بی سی فارسی در ایران مبادرت میکنند/بی بی
سی/چهارشنبه  ۰۹مهر


اعمال فشار بر خانواده یک فعال حقوق بشری :دستگاه امنیتی در شهرستان کامیاران ،اقدام به تهدید و اعمال فشار بر خانواده کریم

رحمانی ،فعال حقوق بشری مینماید/هرانا/پنجشنبه  ۸۹مهر


نیروهای امنیتی به دفتر کار سابق میرحسین موسوی هجوم بردند :دفتر کار سابق میرحسین موسوی از سوی نیروهای امنیتی

مورد هجوم قرار گرفت/کلمه/سه شنبه  ۰۴آبان


تفتیش منزل و بازجویی از خواهر حبیب اهلل پیمان  :خواهر دکتر حبیب اهلل پیمان ،نویسنده و نواندیش دینی و عضو ارشد شورای

فعاالن ملی مذهبی ،دیروز مورد بازجویی چند ساعته قرار گرفت/میزان خبر/جمعه  ۸۹آبان
تدابیر شدید امنیتی برای ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد فروهرها :پرستو فروهر میگوید که مقامهای امنیتی ایران از

برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادرش جلوگیری کردهاند/بیبی سی/سه شنبه  ۹۰آذر


ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری  :همانند سالهای اخیر ،امسال نیز ماموران امنیتی و نهادهای

حکومتی ،مانع از برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان قتل های زنجیره ای شده و با فشارهای امنیتی و تهدید ،از انجام مراسم خانوادگی برای
جانباختگان بر سر مزار آنها نیز ممانعت بعمل آورده اند/رادیو فردا/سه شنبه  ۰۱آذر
افزایش فشار بر اعضا و هواداران جبهه ملی در کشور :وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران در طی دو ماه اخیر با احضار،

بازداشت و تهدید اعضا و هواداران جبهه ملی ایران فشار بر این حزب سیاسی منتقد دولت را افزایش داده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۰دی


تفتیش منزل یک فعال سیاسی در اشنویه :مامور ان وزارت اطالعات شهرستان اشنویه با مراجعه به منزل یک فعال سیاسی با توسل

به خوشنت اقدام به تفتیش منزل ایشان کردند/هرانا/جمعه  ۹۰دی
پلیس ایران :کافینتها هویت کاربران را ثبت کنند :پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی ایران (فتا) در ادامه

برنامهها ی این کشور برای کنترل استفاده از اینترنت و کاربران آن در اقدامی تازه با انتشار یک دستورالعمل ،کافینت داران را موظف کرده
ظرف  ۰۱روز آن را به اجرا درآورند/بی بی سی/سه شنبه  ۰۹دی


تهدید خانواده فتاح سبحانی از سوی وزارت اطالعات :ماموران امنیتی و اطالعاتی در تم اس های تلفنی مکرر و احضار پدر فتاح

سبحانی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات  ،۹۹فشار بر خانواده این فعال سیاسی را افزایش داده اند/هرانا/پنجشنبه  ۸۰دی


برخورد پلیس فتا با جرایم اینترنتی درکافینتها :رئیس پلیس فتا استان ایالم با اشاره به تهدیدات استفاده نادرست از فضای

مجازی میگوید پلیس با جرایم اینترنتی درکافی نتها برخورد میکند/نامعلوم/پنجشنبه  ۹۰بهمن


تخریب اموال و ضرب و شتم یک وبالگ نویس در شهر بم :نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل یک وبالگ نویس در شهر بم اقدام

به ضبط وسایل ،ضرب و شتم وی و تخریب اموال کردند/هرانا/چهارشنبه  ۰۸بهمن


تشدید فضای امنیتی در شهر تهران بمناسبت سالگرد  ۴۴بهمن :در اولین سالگرد اعتراضات  ۸۱بهمن که منجرب حصر خانگی

دو تن از رهبران مخالفان دولت شد نیروهای انتظامی و امنیتی از ساعت  ۰۱امروز در مناطق پرتردد تهران و میادین اصلی اقدام به مانور نظامی
کردند/هرانا/سه شنبه  ۸۱بهمن


تشدید فضای امنیتی در شهرهای کرمانشاه ،اصفهان و اهواز :امروز مصادف با  ۸۱بهمن ماه و در پی فراخوان گروه های مخالف

حکومت فضای امنیتی در شهرهای اصفهان ،کرمانشاه و اهواز نیز محسوس بوده است/هرانا/سه شنبه  ۸۱بهمن


پلمب کتابخانه و منزل شخصی آیت اهلل العظمی منتظری :درب یک اتاق در منزل شخصی احمد منتظری و همچنین کتابخانه و

منزل شخصی آیت اهلل منتظری پلمب شد/تارنمای احمد منتظری/یکشنبه  ۹۹بهمن
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توقیف نشریات و روزنامه:


روزنامه اعتماد توقیف شد :بر اساس گزارش رسانههای حکومتی روزنامه ا عتماد به دستور دادستانی تهران و در تماسی با مدیر

مسوول این روزنامه ،توقیف شده است/جهان نیوز/یکشنبه  ۸۰آبان
توقیف هفتهنامه "سخن تازه" در شهرستان سیرجان :هفتهنامه "سخن تازه" که در شهرستان سیرجان منتشر میشد ،با دستور

قضایی توقیف شده است/ایسنا/یکشنبه  ۰۹آذ


نشریه چشم انداز ایران لغو امتیاز شد :طبق حکم شعبه  ۰۱دادگاه انقالب نشریه چشم انداز ایران ،به مدیر مسئولی لطف اهلل میثمی

لغو امتیاز شد/جرس/پنجشنبه  ۰۴آذر


ممانعت از انتشار هفته نامه غرب کرمانشاه :انتشار ویژه نامه مربوط به هفته نامه غرب که در شهرهای اسالم آباد ،داالهو ،سرپل

ذهاب ،گیالنغرب و قصرشیرین توزیع می شد ،به دلیل آنچه تخلف مطبوعاتی عنوان شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرمانشاه جلوگیری شد/ایرنا/جمعه  ۸۱آذر


سپانلو :چهار هزار صفحه از آثارم در ارشاد متوقف ماندهاست :محمدعلی سپانلو ،شاعر و مترجم نامآشنای کشورمان ،معتقد است

چیزی که باعث متوقف ماندن آثارش در اداره ی کتاب وزارت ارشاد شده ،تنها نام اوست و نه آثارش /وی ضمن انتقاد از رویکردهای غلط ادارهی
کتاب گفت :به تازگی مطلع شدهام دیوان شعر رودکی که مدتها بدون دلیل در انتظار مجوز چاپ بود ،مجوز گرفته اما همچنان  ۹تا ۵۹۹۹
صفحه کتاب در این اداره دارم که سرنوشت روشنی در انتظارشان نیست/نامعلوم/دوشنبه  ۹۴آذر
روزنامه "روزگار" توقیف شد :روزنامه روزگار در پی انتشار گفتو گویی با محمد رضا خاتمی مجددا در طی سالجاری توقیف

شد/پارسینه/یکشنبه  ۰۰بهمن


مجوز چاپ نشریه "آیین گفتوگو" لغو شد :هیات نظارت بر مطبوعات ایران ،امتیاز نشریه "آیین گفتوگو" متعلق به محمد

خاتمی ،رئیسجمهور پیشین ایران را لغو کرد/تارنمای بنیاد باران/چهارشنبه  ۰۰بهمن

جلوگیری از فعالیت احزاب:


فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین غیرقانونی است  :رئ یس ستاد انتخابات کشور از انتشار اسامی احزاب قانونی خبر داد و گفت:

فعالیت احزاب منحل شده ،غیرقانونی است و این احزاب از نظر وزارت کشور رسمیت ندارند/ایلنا/شنبه  ۸۹آبان

جلوگیری از فعالیت اقتصادی:


اخراج اشکان یزدچی از بازداشت شدگان وقایع  ۶دی از محل کار :اشکان یزدچی در پی تائید محکومیتش از سوی دادگاه تجدید

نظر استان تهران بر اساس حکم صادره از محل کار خود اخراج شد/هرانا/سه شنبه  ۹۴تیر

اجرای حکم:


اجرای حکم زندان محمد جواد مظفر ،بنیان گذار انتشارات کویر :حکم یک سال حبس تعزیری محمد جواد مظفر ،بنیان گذار

انتشارات کویر ،با بازگشت وی به زندان ،به اجرا در آمد/جرس/یکشنبه  ۸۰فروردین


حکم زندان محمد غزنویان به اجرا در آمد :حکم زندان محمد غزنویان فعال مدنی و دانشآموختهی رشتهی علوم سیاسی با معرفی

خود به زندان چوبین در قزوین برای گذراندن دوران محکومیتش ،به اجرا درآمد/نا معلوم/چهارشنبه  ۸۵فروردین
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حکم زندان حسن ظهوری ،روزنامهنگار به اجرا در آمد :با بازگشت حسن ظهوری ،خبرنگار حوزه میراث فرهنگی برای گذراندن

دوران حبسش به زندان اوین حکم حبس وی به اجرا درآمد/کلمه/چهارشنبه  ۹۰فروردین


اجرای حکم جواد وفایی ،فعال سیاسی :جواد وفایی بصیر عضو شورای مرکزی حزب جامعه مدنی استان همدان و دبیر تشکیالت این

تشکل سیاسی پس از احضار از سوی مقامات دادگستری  ،برای تحمل هجده ماه حبس تعزیری و پرداخت پانصد هزار ریال جریمه نقدی،
بیست و ششم تیر ماه خود را به زندان مرکزی همدان معرفی کرد/جرس/جمعه  ۹۰تیر


بازداشت یکی از معترضین به نتیجه انتخابات جهت اجرای حکم :هفته گذشته محمد سعامی یکی از معترضین به نتیجه انتخابات

سال  ۹۹بازداشت و جهت اجرای حکم به بند  ۹۱۹زندان اوین منتقل شده است/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۹۱مرداد


مهدی فروزنده پور مشاور میرحسین موسوی به اوین رفت :مهدی فروزنده پور رییس دفتر میرحسین موسوی برای گذراندن

دوران محکومیت خود به زندان رفت /وی سومین مشاور موسوی است که در دو ماه اخیر به زندان فراخوانده می شود/کلمه/چهارشنبه ۰۸
مرداد


حکم شالق یک معلم در ساری اجرا شد :حکم شالق سیاوش اسالمی عضو هی ات مدیره کانون صنفی معلمان ساری با حکم قضایی

به اجرا در آمد/هرانا/جمعه  ۰۵مرداد


موسی ساکت ،فعال سیاسی ،جهت اجرای حکم روانه زندان شد :موسی ساکت مسئول شعبه آذربایجان شرقی ادوار تحکیم

وحدت که در انتخابات دهم ریاستجمهوری مسئول ستاد شهروند آزاد (حامیان مطالبه محور کروبی) در استان آذربایجان شرقی بود ،برای
اجرای محکومیتش خود را به زندان تبریز معرفی کرد/ادوارنیوز/سه شنبه  ۸۸شهریور


حکم پنجاه ضربه شالق سمیه توحیدلو به اجرا درآمد :حکم پنجاه شالق سمیه توحیدلو ،از فعاالن ستاد میرحسین موسوی روز

گذشته به اجرا درآمد/جرس/پنجشنبه  ۸۵شهریور


با تائید محکومیت ابوالفضل طبرزدی نیز راهی زندان شد  :حکم دادگاه انقالب اسالمی اهواز در رابطه با ابوالفضل طبرزدی ،فعال

حقوق بشر و برادرزاده حشمت اهلل طبرزدی ،دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران از سوی دادگاه تجدید نظر استان خوزستان تأیید شد/پیــام
دانشجــو/سه شنبه  ۸۰مهر


سیامک اردوبازارچیان روانه زندان تبریز شد :سیامک اردوبازارچیان از اعضای گروه موسوم به نهضت سبز آزادیو فعال ستاد میر

حسین موسوی پس از تائید محکومیت جهت اجرای حکم روانه زندان تبریز شد/هرانا/سه شنبه  ۹۹آبان


ابراهیم بابایى زیدى بازداشت و روانه زندان شد :ابراهیم بابایی زیدی پس از چندین روز بیخبری از وضعیت وی جهت اجرای شش

سال حبس به بند  ۹۱۹زندان اوین منتقل شد/هرانا/سه شنبه  ۰۴آبان


احمدرضا احمدپور به زندان اهواز برای اجرای حکم حبس خود منتقل شد :احمد رضا احمدپور ،روحانی خلع لباس شده و عضو

زندانی جبهه مشارکت ،و از حامیان مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری ،برای اجرای حکمش که سه سال حبس در زندان اهواز است،
روز جمعه با چند مامور و تحت شرایط خاص امنیتی به زندان اهواز منتقل شد/جرس/کشنبه  ۹۰آذر


علی رضا شهیری راهی زندان شد :دوشنبه  ۱دی  ۰۹۰۹علیر ضا شهیری رئیس ستاد میر حسین موسوی در شهرستان بابل راهی

زندان شد/ندای سبز آزادی/دوشنبه  ۹۱دی


سه فعال سیاسی دیگر در بابل راهی زندان شدند :در پی اجرای احکام حبس فعالین سیاسی استان مازندران و شهرستان بابل ،سه

تن دیگر از فعالین سیاسی راهی زندان شدند/کلمه/یکشنبه  ۰۰دی

جلوگیری از اجرای مراسم؛ تجمع


جلوگیری از برگزاری مراسم سحابی ها در اصفهان :روز دوشنبه شانزدهم خرداد ماه ،در حالیکه قرار بود مراسم بزرگداشت مرحوم

مهندس عزت اهلل سحابی و دخترش هاله ،در مسجد باب الرحمه اصفهان برگزار شود ،با اینکه مراسم مجوز الزم را از نهادهای ذیربط داشت ،اما
از برگزاری آن توسط نیروهای امنیتی جلوگیری به عمل آمد/جرس/سه شنبه  ۰۴خرداد
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تشدید فضای امنیتی و ممانعت از شکل گیری تجمعات در تهران :در پی فرارسیدن دومین سالگرد انتخابات جنجالی ریاست

جمهوری در ایران نیروهای امنیتی متشکل از سپاه ،نیروی انتظامی و لباس شخصی از صبح امروز در نقاط مختلف شهر تهران حضور چشم
گیری داشتند/هرانا/یکشنبه  ۸۸خرداد


برخورد خشونت آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی با شرکت کنندگان در مراسم ختم ناصر حجازی :در پی درگذشت ناصر

حجازی فوتبالیست سرشناس ایرانی هزاران تن از طرفداران ا ین ورزشکار نامدار ایرانی در محل مجموعه ورزشی آزادی مراسمی به یاد وی
برگذار کردند/هرانا/چهارشنبه  ۹۵خرداد


ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم دومین سالگرد جانباختن ندا آقا سلطان  :امروز سیام خردادماه ،هم زمان با دومین

سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان و در حالی که خانواده وی ،جهت گرامی داشت یاد او ،بر سر مزارش حاضر شده بودند ،نیروهای امنیتی ضمن
ایجاد اخالل در مراسم خانواده به درگیری با پدر ندا پرداخته و از انان خواستند تا هرچه سریعتر مزار وی را ترک کنند/کمیته گزارشکران
حقوق بشر/دوشنبه  ۹۹خرداد


تظاهرات مسالمت آمیز مردم آذربایجان به خشونت کشیده شد :با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی تظاهرات مسالمت آمیز

مردم آذربایجان از سوی این نیروها به خشونت کشیده شد/هرانا/شنبه  ۹۱شهریور


تظاهرات پراکنده در شهرهای ارومیه و تبریز :لحظاتی پیش مردم معترض دو شهر ارومیه و تبریز به خشک شدن دریاچه ارومیه بار

دیگر به خیابانها آمده و مطالبات خود را پیگیری کردند/هرانا/شنبه  ۰۸شهریور


گسترش تظاهرات در ارومیه به سایر مناطق /بازداشت گسترده شهروندان :با آغاز درگیریها در شهر ارومیه بین مردم و

نیروهای ضد شورش بازداشتهای گستردهای از سوی این نیروها انجام گرفته است/هرانا/شنبه  ۰۸شهریور


تخریب اموال عمومی در حمله نیروهای امنیتی به بازار ارومیه :نیروهای ضد شورش و امنیتی در یورش به بازار سرپوشیده خیابان

موسوم به امام اقدام به تخریب اموال عمومی کرده اند این در حالی است که بازار به دلیل تظاهرات پیشتر بسته شده بود/هرانا/شنبه ۰۸
شهریور


شلیک گاز اشک آور در میدان آزادی و ضرب و شتم شهروندان :نیروهای امنیتی مستقر در میدان آزادی تهران با ضرب و شتم

شهروندان با ایشان درگیر شده و تجمعات پراکنده ای در حوالی میدان آزادی شکل گرفته است/هرانا/سه شنبه  ۸۱بهمن


لغو مراسم یادبود محمد مختاری در مسجد شرق تهران :در حالیکه قرار بود مراسم سالگرد شهادت محمد مختاری ،دانشجوی

شهید  ۸۱بهمن ماه  ، ۹۰امسال در شرق تهران برگزار شود ،بنا به گزارش منابع خبری ،این مراسم با فشار حکومت لغو شد/جرس/سه شنبه
 ۸۱بهمن
ممنوع الخروج:


ممنوع الخروجی نوه و عروس آیت اهلل امجد :عروس و نوه آیت اهلل امجد که روز گذشته قصد خروج از کشور را داشتند با ممانعت

مامورین امنیتی موفق به انجام سفر خود نشدند/تحول سبز/دوشنبه  ۸۹خرداد


زهرا مجردی ،همسر محسن میردامادی ممنوع الخروج شد :زهرا مجردی سال گذشته در دیدار با رفسنجانی از وی خواسته بود

با میانجیگری اسباب آزادی همسرش را از زندان اوین فراهم آورد /وی قول داده بود که در صورت آزادی ،میردامادی از جنجالهای سیاسی
دوری کند/جهان نیوز/یکشنبه  ۰۰مرداد
دکتر محمد ملکی ممنوع الخروج شد :به دنبال نامه دکتر محمد ملکی به گزارشگر ویژه حقوق بشر ،وی ممنوع الخروج

شد/جرس/پنجشنبه  ۸۵شهریور


ابالغ حکم ممنوع الخروجی جمعی از فعاالن ملی-مذهبی :دکتر پیمان ،دکتر ملکی ،بسته نگار ،محمدی اردهالی ،دکتر رجایی ،و

دکتر مدنی «ممنوع الخروج» شدهاند/جرس/دوشنبه  ۸۹شهریور


تقی رحمانی هم ممنوع الخروج شد :تقی رحمانی فعال ملی-مذهبی ،نویسنده و پژوهشگر دینی نیز ممنوع الخروج

شد/جرس/چهارشنبه  ۹۹شهریور
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مسعود شفیعی ،وکیل سه آمریکایی ،ممنوعالخروج شد  :مسعود شفیعی ،وکیل آمریکایی هایی که دو سال در ایران زندانی بودند،

روز یکشنبه نتوانست از کشور خارج شود /گذرنامۀ وی در فرودگاه تهران ضبط شد /دلیل این تصمیم مسئوالن قضایی جمهوری اسالمی اعالم
نشده است /اقای شفیعی چند روز قبل نیز برای یک بازجویی چند ساعته احضار شده بود/فرانسه/یکشنبه  ۰۹مهر


ابوالفضل عابدینی ممنوع الخروج شد :ابوالفضل عابدینی نصر ،روزنامه نگار و فعال حقوق بشری از سوی دادسرای غیر قانونی مستقر

در زندان اوین ممنوع الخروج شد/هرانا/جمعه  ۸۸مهر


بهمن فرمان آرا ممنوع الخروج شد :بهمن فرمانآرا ،کارگردان و تهیهکننده سینمای ایران ،ممنوعالخروج شده است /هنوز از علت

این اقدام دستگاههای امنیتی جمهوری اسالمی اطالعی در دست نیست/پارس توریسم/یکشنبه  ۰۱آبان


مهندس ساسان بهمن آبادی ممنوع الخروج شد  :بامداد دوشنبه  ۰۰آبان ماه  ۰۹۰۹گذرنامه مهندس ساسان بهمن آبادی ،عضو

جوان حزب پان ایرانیست ،از سوی نهاد ریاست جمهوری مستقر در فرودگاه بین المللی تهران ضبط شد/تارنمای حزب پان ایرانیست/پنجشنبه
 ۰۰آبان


لطف اهلل میثمی ممنوع الخروج شد :از خروج مهندس لطف اهلل میثمی از کشور برای سخنرانی در مراسم محرم تشکیالت رسام،

ممانعت شد/رسام/دوشنبه  ۰۵آذر


مصادره گذرنامه خانواده مهدی هاشمی در فرودگاه :روز چهارنشبه ۵ ،ژانویه ،گذرنامههای خانواده مهدی هاشمی فرزند آیتاله

هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر اعضای این خانواده پس از ورود به فرودگاه امام خمینی با حکم قاضی ،مصادره شده است/الف/نجشنبه ۰۱
دی

قتل توسط نیروهای نظامی:


در حمله نیروهای انتظامی به مراسم عزت اهلل سحابی ،هاله سحابی جانباخت :هاله سحابی در مراسم تشییع پدرش در اثر حمله

قلبی به دلیل ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم پس از انتقال به بیمارستان جانباخت/جرس/چهارشنبه  ۰۰خرداد


پیکر هاله سحابی شبانه به خاک سپرده شد :پیکر هاله سحابی فرزند مرحوم عزت اهلل سحابی ،که صبح امروز در پی برخورد

ماموران امنیتی دچار ایست ق لبی شد به طور شبانه و بدون برگزاری مراسم تشییع به خاک سپرده شد/کلمه/پنجشنبه  ۰۸خرداد
مرگ یک شهروند گرگانی در پی اجرای طرح جمع آوری ماهواره :در حین اجرای طرح جمع آوری ماهواره در شهر گرگان ،یکی

از شهروندان این شهر از بام منزلش سقوط کرد و جان سپرد/هرانا/سه شنبه  ۸۵خرداد
ممانعت از گردش آزاد اطالعات:


انتقال پیکر هدی صابر به پزشکی قانونی و ممانعت از تحویل پیکر :ماموران امنیتی دقایقی پیش جنازه هدی صابر را از مقابل

بیمارستان مدرس تهران به آمبوالنسی منتقل کرده و گفتند که او را به پزشکی قانونی منتقل می کنند /آنها حا ضر نشدند جنازه را به خانواده
تحویل بدهند/کلمه/یکشنبه  ۸۸خرداد
جمع آوری آنتن های ماهواره در شهرک اکباتان و آپادانا :نیروهای انتظامی تهران بزرگ در اقدامی گسترده و با یورش به منازل

شهروندان تهرانی اقدام به جمع آوری آنتن های ماهواره کردند/هرانا/سه شنبه  ۹۹خرداد


قطع چند روزه شبکه اینترنت در کرمانشاه :طی چند روز گذشته شبکه اینترنت در کرمانشاه قطع واین امر باعث بروز مشکالتی در

این استان شده است/موکریان/دوشنبه  ۹۰خرداد


استفاده از جرثقیل برای جمع آوری آنتن ماهواره در کامیاران :در تداوم موج جدید جمع آوری گیرندههای ماهواره در مناطق

مختلف کشور که در طول هفته های گذشته ،با ارسال پارازیت در برخی مناطق نیز همراه بوده است ،نیروهای انظامی از جرثقیل برای ورود به
منزل شهروندان استفاده کردند/هرانا/جمعه  ۹۰تیر
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"گوگل پالس "در ایران فیلتر شد :شبکه اجتماعی گوگل که گوگل پالس ( )Google +نام دارد ،امروز در ایران غیرقابل دسترس

شده است/نامعلوم/سه شنبه  ۸۰تیر


سایت تا قانون خانواده برابر فیلتر شد  :تا قانون خانواده برابر :تنها بعد از گذشت  ۵ماه ،سایت «تا قانون خانواده برابر» برای

پنجمین بار فیلتر شد/نامعلوم/یکشنبه  ۸۰تیر


دور جدید جمع آوری ماهواره ها در مناطق غربی کشور :در تداوم جمع آوری آنتن های ماهواره در شهرهای مختلف ،نیروهای

انتظامی در طی روزهای گذشته اقدام به جمع آوری گسترده ماهواره در سطح شهر و روستاهای مناطق غربی کشور نمودند/هرانا/دوشنبه ۰۹
تیر


"تا قانون خانواده برابر "برای چهارمین بار فیلتر شد  :وبسایت "تا قانون خانواده برابر" از صبح امروز  ۸۵فرودین ماه برای

چهارمین بار از زمان راه اندازی آن فیلتر شد/نا معلوم/چهارشنبه  ۸۵فروردین


سایت "هفتصبحآنالین" فیلتر شد :سایت متعلق به اسفندیار رحیم مشایی از سوی کمیته فیلترینگ فیلتر شد/فرارو/پنجشنبه

 ۰۸خرداد


بخش  Cachedگوگل فیلتر شد :بخش  Cachedگوگل فیلتر شد /این بخش که راه جستجو را بسیار اسان می کرد ،چند روزی

است که قابل دسترس نیست/انتخاب/سه شنبه  ۰۴خرداد


جمع آوری آنتنهای ماهواره در سنندج :نیروهای امنیتی و انتظامی در چند روز اخیر در سطح شهر سنندج اقدام به جمع آوری

دیشهای ماهوارهای کردهاند/هرانا/شنبه  ۹۰مرداد


تدوام جمع آوری آنتنهای ماهواره در شهرستانها  :در تداوم جمع آوری آنتنهای ماهواره در شهرهای مختلف کشور نیروهای

انتظامی در شهرستان ممسنی اقدام به جستجوی خانه به خانه کردند/هرانا/پنجشنبه  ۹۰مرداد


جمع آوری آنتنهای ماهواره در شهرستان سلماس :در طی یک ماه گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در سطح شهرستان

سلماس و حومه اقدام به جمع اوری وسیع آنتن های ماهواره و ازار و اذیت مردم نمودهاند/هرانا/سه شنبه  ۰۰مرداد


جمع اوری آنتن های ماهواره در سر پل ذهاب :شنبه پانزدهم مرداد ماه سال جاری جمع اوری آنتن های ماهواره در شهرستان سر

پل ذهاب توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی ایران در سطح وسیعی انجام پذیرفت/هرانا/دوشنبه  ۰۴مرداد


سایت دیپلماسی ،متعلق به صادق خرازی فیلتر شد :سایت دیپلماسی ایرانی ،متعلق به صادق خرازی ،فیلتر شد/آفتاب

نیوز/پنجشنبه  ۰۹مرداد


سایت آیت اهلل موسوی خوئینیها فیلتر شد :سایت آهنگ راه فیلتر شد/آیت اهلل سیدمحمد موسوی خوئینیها ،عضو مجمع

روحانیون مبارز حدود یک ماه پیش همزمان با مبعث پیامبر اکرم (ص) سایت شخصیاش به نام «آهنگ راه» را راهاندازی کرده بود/پارلمان
نیوز/شنبه  ۰۱مرداد


جمعآوری ماهواره با اقدامات تکاوری :صبح سه شنبه ماموران نیروی انتظامی در گروهی ویژه و ضربتی بشقابهای ماهواره برخی

بلوکهای شهرک اکباتان را جمعآوری کردند/روزنامه مردمساالری/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت


جمعآوری ۴هزار دیش ماهواره در غرب تهران :فرمانده یگان امداد تهران بزرگ از اجرای طرح «جمعآوری تجهیزات ماهوارهای» در

غرب پایتخت خبر داد و افزود :در این راستا مقادیر قابل توجهی ال ان بیو دیش ماهواره کشف و ضبط شد/ایسنا/شنبه  ۹۰اردیبهشت


سایت خبری "آینده" فیلتر شد :وبسایت خبری "آینده" توسط کمیته فیلترینگ ،فیلتر شد/آفتاب/جمعه  ۹۵شهریور



سایت و وبالگ ویژهنامه خاتون فیلتر شد :خاتون عنوان ویژهنامه ی روزنامه ایران بود که پس از انتشار مطالبی درباره حجاب و چادر،

با انتقاد گسترده حکومتی همراه شد/نامعلوم/سه شنبه  ۹۰شهریور


سایت خبری "آینده" فیلتر شد :وبسایت خبری "آینده" توسط کمیته فیلترینگ ،فیلتر شد/آفتاب/جمعه  ۹۵شهریور

فیلترینگ به پیامک تلفن های همراه رسید :برخی شرکت هایی که فعالیت آنها ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و خبری است ادعا

میکنند که شرکت همراه اول هزینه ارسال برخی پیامکهایی را که به دلیل وجود برخی کلمهها در متن آنها ارسال نمیشوند را از آنها دریافت
میکند/قانون/یکشنبه  ۹۰شهریور
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شهروند امروز و روزنامه روزگار توقیف شدند :شهروند امروز؛ در آخرین جلسه هیأت نظارت مطبوعات این نشریه از ادامه فعالیت

بازماند و توسط این هیأت توقیف شد/نامعلوم/دوشنبه  ۰۵شهریور


اختالل عمدی در پخش برنامه های تلویزیون فارسی بیبیسی :در روزهای اخیر پخش برنامههای تلویزیون فارسی بیبی سی از

طریق ماهواره «یوتلست دابلیو  ۹آ» باردیگر با «اختالل عمدی» مواجه شده و بر روی آن پارازیت انداخته میشود/بیبیسی فارسی/دوشنبه
 ۰۵شهریور


حدود  ۸۷۷هزار کاربر ایرانی  ،قربانی جاسوسی اینترنتی  :دولت هلند در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد اعالم کرد که در

حدود  ۹۹۹هزار کاربر ایرانی اینترنت طی ماه گذشته قربانی جاسوسی توسط یک یا چند هکر شده اند و بهویژه پستهای الکترونیکی آنها در
معرض هک قرار داشتهاست//رادیو فردا/سه شنبه  ۰۱شهریور


"شهروندامروز "از پیشخوان روزنامهفروشیها جمعآوری شد :هفته نامه "شهروند امروز" که روز گذشته منتشر و توزیع شده بود،

امروز از روی کیوسکهای روزنامهفروشی جمعآوری شد/آفتاب/یکشنبه  ۸۹شهریور


جمع آوری  ۹۹هزار دیش ماهواره در آذربایجان شرقی :رئیس پلیس امنیت اخالقی آذربایجان شرقی اعالم کرد :بیش از  ۰۰هزار

دیش ماهواره به همراه تجهیزات جانبی در سطح استان جمع آوری شد/مهر/شنبه  ۹۱شهریور


جمع آوری آنتن های ماهواره در کامیاران :نیروهای لباس شخصی به همراه نیروهای انتظامی روز گذشته به تعدادی از منازل

شهروندان کُرد در شهر کامیاران یورش برده و اقدام به جمع آوری آنتنهای ماهواه ایی کردهاند/هرانا/دوشنبه  ۹۴شهریور


سپاه پاسداران از کشته و زخمی شدن دستکم  ۸۷تن از اعضای پژاک خبر داد :یکی از فرماندهان نظامی ایران از کشته و زخمی

شدن دست کم  ۹۹تن از نیروهای نظامی درگیر در مناقشه غرب و شمال غرب کشور (کردستان) در طی درگیریهای بعد از ماه رمضان خبر
داد/هرانا/یکشنبه  ۰۹شهریور


ایجاد ایستگاه های مختلف ایست و بازرسی در استان های غربی :در طول چند روز گذشته نیروهای امنیتی و نظامی در مناطق

مختلف استان کرمانشاه و شهر کامیاران به حالت آماده باش در آمدهاند/هرانا/پنجشنبه  ۰۴شهریور


پدر محمد مختاری :اجازه ندادند به بهشت زهرا برویم :جلوگیری نیروهای امنیتی از حضور خانواده های جان باختگان پس از

انتخابات در بهشت زهرا به مناسبت های مختلف همچنان ادامه دارد/جرس/شنبه  ۰۰شهریور


وزیر اطالعات :سه تن از اعضای کومله کشته شدند :حیدر مصلحی ،وزیر اطالعات ایران از کشته شدن سه تن از اعضای کومله در

روزهای گذشته خبر داد/نامعلوم/سه شنبه  ۸۸شهریور


تداوم جمع آوری دیشهای ماهواره در شهر کامیاران :نیروهای لباس شخصی اداره اماکن با همکاری نیروهای یگان امداد نیروی

انتظامی شهر کامیاران بعد از چند روز وقفه بار دیگر اقدام به جمع آوری آنتن های ماهواره در سطح این شهر کردند/هرانا/دوشنبه  ۸۹شهریور


طرح جمع آوری تجهیزات ماهوارهای به بندر انزلی رسید :فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی از کشف  ۰۰۸قطعه تجهیزات

گیرنده ماهوارهای در این شهرستان خبر داد/مهر/یکشنبه  ۹۰شهریور


مجوز شبکههای ماهوارهای داخلی لغو شد :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر لغو مجوز شبکههای ماهوارهای را که در ایران

فعالیت میکنند از طریق برنامه «هفت» اعالم کرد/خبرآنالین/شنبه  ۰۰شهریور


جمع آوری بیش از هشت هزار تجهیزات ماهواره در مازندران :رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی مازندران از کشف و ضبط

هشتهزار  ۰۹۹قطعه انواع تجهیزات دریافت از ماهوراه در این استان خبرداد/ایسنا/شنبه  ۹۸مهر
ادامه جمع آوری آنتن های ماهواره در شهر کامیاران :روز دوشنبه  ۸۱مهرماه نیروهای امنیتی  -انتظامی با یورش به منازل و پشت

بام شهروندان کامیارانی در منطقه «تپه پیر محمد» اقدام به جمع آوری آنتن های ماهوارهایی کردهاند/هرانا/پنجشنبه  ۸۹مهر


سایت روزنامه "ملت ما" فیلتر شد :صبح امروز روزنامه "ملت ما" با انتشار مطلبی از فیلتر شدن سایت خود خبر داد و اعالم کرد

که این سایت از روز عید قربان فیلتر شده است/ایسنا/سه شنبه  ۸۵آبان


تداوم جمع آوری ماهوارهها در کامیاران  :جمع آوری آنتنهای ماهواره ایی در کامیاران نارضایتی و اعتراض مردم را به همراه

داشت/هرانا/یکشنبه  ۰۱آبان
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نارضایتی گسترده از فیلترینگ افسار گسیخته و بدون برنامه :دامنه فیلترینگ سایتهای مختلف در این ماهها آنقدر بیمهابا به

پیش میتازد که تصور فیلترشدن سایتهای رسمی داخلی در آینده ای نزدیک هم تصوری عجیب نیست؛ گویا سیستم فیلترینگ جدید همچون
آتشی است که به جان بیشه افتاده و تر و خشک هم نمیکند/نامعلوم/شنبه  ۸۰آذر


اجرای طرح جمع آوری ماهوارهها در روستای دزلی در مریوان :نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی با مراجعه به منازل شماری از

روستانشینان مریوان دستگاههای ماهوارهای آنها را جمع آوری و توقیف نمودهاند/نوروز/دوشنبه  ۹۴آذر


جمع آوری تجهیزات دریافت ماهواره در مناطق مختلف شهر تهران  :یک مقام انتظامی از اجرای طرح جمع آوری تجهیزات

دریافت ماهواره در شهر تهران خبر داد و گفت:
داشت/نامعلوم/چهارشنبه  ۹۰آذر


" طرح امنیت محله محور با تمام توان پلیس تهران بزرگ ادامه خواهد

نارضایتی گسترده از فیلترینگ افسار گسیخته و بدون برنامه :دامنه فیلترینگ سایتهای مختلف در این ماهها آنقدر بیمهابا به

پیش میتازد که تصور فیلترشدن سایتهای رسمی داخلی در آینده ای نزدیک هم تصوری عجیب نیست؛ گویا سیستم فیلترینگ جدید همچون
آتشی است که به جان بیشه افتاده و تر و خشک هم نمیکند/نامعلوم/شنبه  ۸۰آذر


سایت اصالحات  ۰۶فیلتر شد :وب سایت « اصالحات » ۴۰از صبح امروز  ۵دی ماه سال جاری فیلتر شد/نامعلوم/یکشنبه  ۹۵دی



پلمپ شش کافینت به دلیل استفاده از فیلترشکن  :رییس پلیس فتای استان خراسان جنوبی از پلمپ شش کافینت که از

نرمافزارهای فیلترشکن استفاده میکردند ،خبرداد/سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان/یکشنبه  ۰۰دی


فیلترینگ یک وب سایت دیگر در ایران  :وب سایت خبری تحلیلی چمران نیوز به دستور مراجع قضایی در ایران فیلتر

شد/نامعلوم/یکشنبه  ۰۰دی
سایت اعالم نرخ ارز و طال فیلتر شد/ :یک پایگاه خبری که نرخ ارز  ،طال  ،فلزات گرانبها و  ///را به صورت لحظه ای اعالم می کرد ،

فیلتر شد//نامعلوم/چهارشنبه  ۰۵دی


جمع آوری  ۶۹هزار قطعه تجهیرات ماهواره در کردستان :رئیس پلیس امنیت عمومی استان کردستان از جمع آوری بیش از ۰۰

هزار قطعه تجهیزات دریافت از ماهواره طی  ۰ماهه اول سال جاری در این استان خبر داد/مهر/جمعه  ۰۰دی
پایگاه اطالع رسانی "اصالح" فیلتر شد  :پایگاه اطالع رسانی "اصالح" (اصالح وب) ،از سایتهای اهل سنت ایران ،به جمع

سایتهای فیلتر شده پیوست/رسانی سنی آنالین/یکشنبه  ۹۸بهمن


سایت «بازتاب امروز» در ایران فیلتر شد :از بامداد امروز ،سایت بازتاب امروز از سوی کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز در

ایران فیلتر شده است/بازتاب امروز/پنجشنبه  ۸۹بهمن


پروتوکل  SSLدر برخی از شهرها غیر فعال شد :از رو پنج شنبه  ۸۰بهمن ماه امکان اتصال به وب سایت هایی که از پروتوکل SSL

برای برقراری ارتباط امن با سرویس های خود استفاده میکنند قطع شد/هرانا/جمعه  ۸۰بهمن


عدم دسترسی کاربران اینترنت در کشور به بسیاری از سرویسهای ایمیل :دسترسی بیش از  ۹۹میلیون کاربر اینترنت در کشور

به سرویسهای ،جی میل  ،Gmailیاهو میل  Yahoo mailو هات میل  Hotmailمسدود شده است/مهر/یکشنبه  ۸۹بهمن
اقدام به بازداشت:


اقدام به بازداشت دکتر وحید احمد فخرالدین و بازجویی از خانواده وی :نیروهای امنیتی روز گذشته مورخ  ۸۹مهرماه در دو

گروه جداگانه با مراجعه به دفتر وکالت و منزل دکتر وحید احمد فخرالدین ،استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در شهر اهواز قصد بازداشت وی
را داشتند که به علت عدم حضور نامبرده موفق به بازداشت وی نشدند/هرانا/پنجشنبه  ۸۰مهر

پلمپ اماکن مذهبی:

83

ویژه سال ۰۹

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری


پلمپ دفتر نماینده آیت اهلل صانعی در گرگان :نیروهای امنیتی صبح امروز دفتر حجت االسالم سیدرضی قدس علوی ،نماینده آیت

اله صانعی در استانهای شمالی توسط دادگاه ویژه روحانیت در شهر گرگان (استان گلستان) پلمپ کرده اند/هرانا/یکشنبه  ۸۴آذر

حقوق ملی
در این رسته  ۰۰۱گزارش توسط نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسید که بر اساس آنها  ۰۰۰شهروند
بازداشت شدند۰۰۵ ،نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند ۱۰ ،نفر در شهرهای مرزی تحت نام مبارزه با قاچاق کاال به قتل رسیدند ۸۰ ،نفر به
نهادهای امنیتی-قضایی احضار شدند و  ۰۹مورد متفرقه دیگر نیز گزارش شده است.
همچنین  ۰۸۹شهروند از سوی دادگاههای انقالب محاکمه شدند و برای  ۰۴۹نفر نیز  ۸۰۰۰ماه حبس تعزیری و  ۰۴۰ماه حبس تعلیقی۰۴۸ ،
میلیون ریال جریمه نقدی  ۰۴۵۹ضربه شالق و  ۸۵۹ماه محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شده است.
در حوزه اقلیت های قومی  ۰۹۹مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۰۰۱گزارش استخراج شده است که
شامل نقض حقوق  ۰۸۱۹نفر از شهروندان است
در ذیل مقایسه گزارشات مربوط به نقض حقوق اقلیتهای ملی را بر اساس تفکیک ماهانه مشاهده میکنید.

نمودار مقایسه ای سایر موارد در این حوزه نیز در پی می آید:
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در این رسته ،آذری ها با  ۵۴%گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به ترتیب کردها با  ، ۵۱%بلوچها  ۵%و عربها %۵
در ردههای بندی دیده بانی قرار میگیرند .بر اساس آمار فوق و در مقایسه آن با سال  ۰۹۹۰بلوچ ها با کاهش  ۰۵%حجم گزارشات کردها با
کاهش  ،۵۸%آذری ها با افزایش  ۰۵%حجم گزارشات و عرب ها با افزایش  ۸۹%مواجه شدند.
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در حوزه اقلیت های قومی بازداشت شهروندان  ۹۱%نسبت به سال  ۰۹۹۰افزایش یافته است ،هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه
قضایی با افزایش  ۴۸%همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۹۰ ،۰۹۹۰کاهش داشته است ،بیشترین صعود
در این حوزه در خرداد ماه با  %۴۹و بیشترین نزول در مهر ماه با  %۰۵گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق اقلیت های قومی در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.
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بازداشت:


یک شهروند کرد در شهرستان سلماس بازداشت شد :یک شهروند کرد به نام "زینال اطمانی" در شهرستان سلماس بازداشت شده

است/هرانا/چهارشنبه  ۰۹فروردین
دستگیری سه نفر در سقز به اتهام همکاری با احزاب کردی :سه شهروند سقزی به نام های "سمکو خورشیدی"" ،محمد -س" و

"آرمان -ح" از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند/آژانس خبری موکریان/جمعه  ۰۸فروردین


بازداشت بیش از هفتاد تن از معترضان به خشک شدن "دریاچه ارومیه" در تبریز :خبرها حاکی از آن است که در پی تجمع

فعالین مدنی آذربایجان ،در عصر امروز سیزدهم فرودین ماه ،بیش از  ۴۹نفر در تبریز بازداشت شدند/نا معلوم/شنبه  ۰۹فروردین


بهمن نصیرزاده شاعر و معلم آذربایجانی دستگیر شد :بهمن نصیرزاده (آراز) ،معلم و شاعر آذربایجانی اهل ماکو روز گذشته جهت

اجرای حکم خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شد/وبسایت سایت جنبش دانشجویی آذربایجان "اؤیرنجی"/پنجشنبه ۰۹
فروردین


دو تن از فعاالن عرب اهوازی بازداشت شدند" :علی بدری "و" رمضان خالدی" ،دو تن از فعالین عرب اهوازی طی روزهای اخیر

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند/اهوازنیوز/سه شنبه  ۸۹فروردین


تعدادی از فعالین عرب توسط نیروهای امنیتی کشته و بازداشت شدند :خبرها حاکی از آن است که درپی وقوع درگیریهای

شدیدبین فعالین عرب و نیروهای امنیتی در اهواز ،دستکم سه تن کشته و دهها نفر بازداشت شدند/العربیه/پنجشنبه  ۸۱فروردین


سیما دیدار ،از فعالین مدنی تبریز بازداشت شد :سیما دیدار از روزنامه نگار و از فعاالن مدنی ،روز شنبه بیست و هفتم فروردین ماه

در تبریز بازداشت شده است/آراز نیوز/یکشنبه  ۸۹فروردین


پنج شهروند بلوچ به اتهام عضویت در گروه جنداهلل بازداشت شدند :اداره کل اطالعات سیستان و بلوچستان مدعی شده است

که یک "تیم تروریستی" متعلق به گروه جنداهلل را "پیش از هرگونه اقدام" در زاهدان منهدم و پنج تن از اعضای آن را دستگیر کرده است/نا
معلوم/دوشنبه  ۸۰فروردین


بازداشت یک هنرمند مریوانی توسط نیروهای امنیتی  :شورش سعیدزاده هنرمند اهل مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت

شد/موکریان نیوز/چهارشنبه  ۹۰فروردین


بازداشت یک شهروند کرد در شهرستان سلماس :در طی روزهای گذشته یکی از شهروندان کرد به نام "کامل ایوری" اهل روستای

"اشنک" از توابع شهرستان سلماس بازداشت شده است/هرانا/چهارشنبه  ۹۰فروردین
دو شهروند بلوچ در خاش بازداشت شدند :طی روزهای اخیر دو شهروند بلوچ که نام یکی از آن ها "اهلل داد/ش" عنوان شده است،

توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خاش بازداشت شدند/هرانا/پنجشنبه  ۹۰اردیبهشت


یکی از معممین اهل سنت در ایرانشهر بازداشت شد :طی هفتههای گذشته موالنا رحیم بخش اربابی ،از معممین اهل سنت

ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی بازداشت شده است/انجمن فعاالن حقوق بشر بلوچستان/پنجشنبه  ۹۰اردیبهشت


هشت فعال عرب در اهواز بازداشت شدند :نظرپور ،جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از دستگیری هشت فعال عرب

اهوازی خبر داده است/واحد مرکزی خبر/پنجشنبه  ۹۰اردیبهشت


بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان کرد روستاهای تابعه سلماس :طی رو زهای گذشته نیروهای امنیتی در چارچوب دور جدید

فشارها بر روستانشینان تابعه شهرستان سلماس اقدام به احضار ،بازجویی ،بازداشت و تفتیش منازل تعدادی شهروندان کرد این مناطق
کردهاند/هرانا/شنبه  ۹۹اردیبهشت
بازداشت ده ها نفر در اعتراضات تبریز /بازداشت دو فعال مدنی آذربایجانی :هادی حمیدی شفق و میالد محمدیان از فعالین

ملی آذربایحان شب گذشته در چهار راه آبرسان تبریز در اعتراضات به یک مسابقه فوتبال از سوی مامورین امنیتی دستگیر شدند/هرانا/سه
شنبه  ۰۹اردیبهشت
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یک شهروند دیگر در پاوه بازداشت شد :در تداوم بازداشت شهروندان کر د اهل نوسود که به دنبال اعتراض شهروندان این منطقه در

قبال کشتن یک جوان کرد در میدان معلم نوسود توسط نیروهای انتظامی رخ داد ،یک شهروند کرد دیگر روز شنبه هفته گذشته توسط
نیروهای حفاظت اطالعات هنگ مرزی در پاوه بازداشت شده است/هرانا/شنبه  ۹۰اردیبهشت


بازداشت دو شهروند کرد در سلماس :روز چهار شنبه هفته گذشته مورخ  ۴اردیبهشت ماه دو شهروند کرد اهل روستاهای تابعه

شهرستان سلماس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند/هرانا/دوشنبه  ۰۸اردیبهشت


ایجاد فضای امنیتی در مناطق ترک نشین ایران  /بازداشت شهروندان :در پنجمین سالگرد اعتراضات مردم آذربایجان شهرهای

ترک نشین شاهد حضور نیروهای امنیتی در خیابانها و میادین اصلی شهرها بود/هرانا/یکشنبه  ۹۰خرداد


حداقل  ۸۸تن از شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت جانباختگان نقده بازداشت شدند :روز گذشته دو گروه از فعالین

سیاسی و مدنی به دلیل شرکت در مراسم جانباختگان شهرستان نقده بازداشت شدند/هرانا/پنجشنبه  ۹۱خرداد


یک شهروند اهل سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد :یک شهروند اهل سقز به نام "دیاکو عبدی" توسط نیروهای امنیتی

در کردستان بازداشت شد/موکریان نیوز/دوشنبه  ۹۰خرداد
دو شهروند کرد به اتهام کشتن یکی از اعضای بسیج بازداشت شدند :رسانههای دولتی مدعی شدهاند نیروهای اطالعاتی

(نیروهای سپاه بیتالمقدس و سربازان گمنام امام زمان) دو شهروند کرد را به اتهام کشتن یکی از اعضای بسیج ،در یکی از روستاهای
شهرستان سروآباد بازداشت نمودند/فارس/چهارشنبه  ۰۹خرداد


بابک کیومرثی ،فعال مدنی بازداشت شد :ماموران نهادهای امنیتی دوشنبه  ۰۰خرداد ماه با مراجعه به منزل پدری بابک کیومرثی

در روستای شوجا_از توابع جلفا_ بدون ارایه حکم جلب ،خواهان ورود به منزل شده و اقدام به دستگیری این فعال مدنی در جلفا
نمودهاند//تارنمای جنبش دانشجویی آذربایجان/جمعه  ۸۹خرداد


چند شهروند کرد در مهاباد و سقز بازداشت شدند :سه شهروند مهابادی توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت

شدند/موکریان/جمعه  ۸۵تیر


بازداشت یک شهروند درنقده توسط نیروهای امنیتی :یک شهروند اهل نقده به نام ادریس عبدا ///زاده توسط نیروهای امنیتی

بازداشت شد/موکریان/سه شنبه  ۸۹تیر


بازداشت هادی حمیدی شفیق ،فعال دانشجویی /ممانعت از مراسم عروسی وی :اداره اطالعات تبریز در یک اقدام غیرمتعارف از

برگزاری مراسم جشن عروسی هادی حمیدی شفیق جلوگیری کرد/آذوح/پنجشنبه  ۹۹تیر


بازداشت سه تن از اعضای انجمن سبز چیا :سه تن از اعضای فعال انجمن محیط زیستی "سبز چیا " در شهرستان مریوان از توابع

استان کردستان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند/کردیش پرسپکتیو/یکشنبه  ۹۸مرداد


یک فعال مدنی آذربایجانی بازداشت شد :ناصر دراز شمشیر فعال مدنی آذربایجانی روز شنبه  ۰۱مرداد ماه از سوی نیروهای امنیتی

بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۰۴مرداد


بازداشت یک شهروند کرد در سلماس :شنبه بیست و دوم مرداد ماه سال جاری ساعت هفت صبح نیروهای سپاه شهرستان سلماس

با تفتیش و بازرسی منزل عبداهلل محمد زاده ملحمی فرزند وی را بازداشت کردند/هرانا/شنبه  ۸۰مرداد


بازداشت یک فعال مدنی در آذربایجان  :مهسا مهدیلی از فعالین مدنی آذربایجانی روز گذشته در شهر ارومیه توسط نیروهای

اطالعاتی و امینتی بازداشت شد/هرانا/دوشنبه  ۹۰مرداد
هجوم به مراسم افطاری فعالین مدنی آذربایجان در تبریز /بازداشت دستکم  :۸۷ساعاتی پیش نیروهای امنیتی تبریز طی

اقدامی جمعی از فعالین سر شناس مدنی آذربایجان در تبریز را بازداشت کرده و به جای نامعلومی انتقال دادند/هرانا/پنجشنبه  ۹۹شهریور


تداوم بازداشت فعالین مدنی و سیاسی آذربایجان :در پی فراخوان های تشکالت سیاسی و مدنی آذربایجانی جهت اعتراض به رد

طرح دو فوریتی آب رسانی به دریاچه ارومیه از سوی نمایندگان مجلس موجی از بازداشتها در شهرهای آذربایجان آغاز شده است/هرانا/شنبه
 ۹۱شهریور


اسامی  ۹۷تن از بازداشت شدگان در شمال غرب کشور :همزمان با آغاز درگیریها در شهرهای تبریز و ارومیه  ۰۹تن از شهروندان

در شهرهای اطراف مراکز این دو استان بازداشت شدند/هرانا/یکشنبه  ۹۰شهریور
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چهار شهروند بلوچ به اتهام عضویت در گروه جنداهلل بازداشت شدند :مرکز اطالع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از بازداشت

چهار شهروند بلوچ به اتهام عضویت در گروه جنداهلل خبر داد/نامعلوم/یکشنبه  ۹۰شهریور


بازداشت  ۹۶شهروند کُرد ساکن روستاهای اطراف کوهستانهای شاهو و کوساالن :در مدت چند هفته گذشته نیروهای اداره

اطالعات و نیروهای سپاه پاسداران با همکاری مشترک در روستاهای اطراف کوهستانهای شاهو و کوساالن اقدام به بازداشت حدالقل  ۰۰تن از
شهروندنان کرد ساکن این روستاها کرده اند/هرانا/یکشنبه  ۹۰شهریور


بازداشت فعالین سیاسی در اردبیل /اسامی جدید بازداشتهای ارومیه :ساعاتی پیش نیروهای اطالعاتی و امنیتی در مراجعه به

محل کار عباس لسانی از فعالین سیاسی اردبیل اقدام به ضرب و شتم و بازداشت عدهای از میهمانان وی کردند/هرانا/یکشنبه  ۹۰شهریور


بازداشت و بی خبری از وضعیت سه شهروند کرد اهل ماکو :سه شهروند اهل منطقه ماکو توسط نیروهای امنیتی در این شهر

بازداشت شدند/موکریان/سه شنبه  ۹۹شهریور


بازداشت چهار شهروند کرد در سلماس و خوی  :چهار شهروند کرد ساکن روستاهای اطراف شهرستان سلملس و خوی در

آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند/هرانا/پنجشنبه  ۰۹شهریور
بازداشت یک شهروند کرد در کامیاران :روز یک شنبه مورخ  ۰شهریورماه نیروهای امنیتی به منزل یک شهروند کُرد در روستای

«الک» از توابع کامیاران یورش برده وی را بازداشت کردند/هرانا/پنجشنبه  ۰۹شهریور


بازداشت یک فعال سیاسی در میاندوآب و تداوم فضای امنیتی در آذربایجان :در تداوم بازداشت شهروندان و فعالین سیاسی و

مدنی آذربایجان همزمان مهدی دیهمی فعال سیاسی اهل میاندوآب ،سه شنبه شب توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد/هرانا/پنجشنبه ۰۹
شهریور
تداوم بازداشت فعالین مدنی و سیاسی در آذربایجان :در طی روزهای اخیر و در تداوم اعتراضات مردمی به خشک شدن دریاچه

ارومیه و فراخوان جدید برای برگزاری اعتراضات در سایر شهرهای آذربایجان ،بازداشت فعالین مدنی و سیاسی این مناطق نیز همچنان در
دستور کار نهادهای اطالعاتی و امنیتی قرار دارد/هرانا/شنبه  ۰۰شهریور


بازداشت فعالین سیاسی و مدنی آذربایجان هم چنان ادامه دارد :علی رغم گذشت  ۰۹روز از آغاز برخورد با فعالین سیاسی و

مدنی و شهروندان آذری ،بازداشت ایشان هم چنان در دستور کار دستگاههای امنیتی و قضایی قرار دارد/هرانا/دوشنبه  ۸۰شهریور


بازداشت یک شهروند کُرد در کامیاران :در طی هفته گذشته نیروهای سپاه پاسداران به روستای " پالنگان " از توابع شهرستان

کامیاران مراجعه و یک شهروند ساکن این روستا را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند/هرانا/چهارشنبه  ۸۹شهریور


احتمال بازداشت سه دانشجو در زنجان :در پی شرکت جمعی از فعالین در منزل سعید متین پور در مراسم سالروز تولد این زندانی

سیاسی سه دانشجوی شرکت کننده در این مراسم پس از خروج از منزل مفقود شدند/هرانا/چهارشنبه  ۹۹شهریور


اسامی بازداشت شدگان نا آرامی های آذربایجان :در طی روزهای اخیر دهها تن از فعالین سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف

آذربایجان بازداشت شدند ،این در حالی است که روز گذشته نیز در حین تجمعات مسالمت آمیز مردمی در دو شهر تبریز و ارومیه دهها تن از
شهروندان معترض بازداشت شدند/هرانا/یکشنبه  ۰۹شهریور


اسامی جدید بازداشت شدگان  ۹۴شهریور در شمال غرب کشور :در پی اعتراضات مردمی در شهرهای ارومیه و تبریز در روز ۰۸

شهریور ماه ده ها تن از شهروندان بازداشت شدند که تا کنون اطالعی از ایشان در دست نیست/هرانا/سه شنبه  ۰۱شهریور


چهار نفر از جوانان شهرستان پاوه بازداشت شدند :نیروهای امنیتی وابسته به اداره اطال عات شهر پاوه ،عصر روز دوشنبه چهار نفر

از جوانان روستای «زه ردویی» از توابع شهرستان پاوه را بازداشت کردند/کردپا/پنجشنبه  ۰۴شهریور


بازداشت و بی خبری از وضعیت یک فعال محیط زیست :یکی از فعالین محیط زیست در شهر نقده پس از احضار از سوی اداره

اطالعات این شهر ناپدید شده و تا کنون از سرنوشت وی هیچ اطالعی در دست نیست/کردپا/شنبه  ۹۸مهر


بازداشت و ضرب و شتم ده ها تن از شرکت کنندگان در مراسم ترحیم /به همراه فیلم :صبح امروز  ۱مهرماه نیروهای امنیتی

با یورش به مراسم ترحیم «ابراهیم جعفرزاده و خانوادهاش» پس از ضرب و شتم شرکت کنندگان در این مراسم را بازداشت نمودند/هرانا/سه
شنبه  ۹۱مهر
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بازداشت دو فعال مدنی در تبریز :نیروهای امنیتی روز گذشته نهم مهرماه دو فعال مدنی شهر تبریز را بازداشت و به مکان نامعلومی

منتقل کردهاند/هرانا/یکشنبه  ۰۹مهر


بازداشت چند شهروند در مهاباد توسط نیروهای امنیتی :چهار شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت

شدند/موکریان/یکشنبه  ۰۹مهر


بازداشت و بیخبری از دو شهروند بوکانی :نیروهای امنیتی در هفته گذشته  ۸تن از شهروندان کرد را در شهر بوکان بازداشت

نمودند/تارنمای نوروز/شنبه  ۸۹مهر


بازداشت سه شهروند کرد در مریوان :نیروهای اداره اطالعات شهرستان مریوان به دالیل نامعلومی سه شهروند یک خانواده را در

یکی از روستاهای منطقه سروآباد بازداشت نمودند/وبسایت کُردپا/چهارشنبه  ۰۹آبان


بازداشت داود خداکرمی خبرنگار و فعال حقوق بشر در زنجان :داوود خداکرمی روزنامه نگار ،فعال حقوق بشر و دانشجوی دانشگاه

پیام نور زنجان ،دیروز صبح از سوی اداره اطالعات استان زنجان بازداشت شد/هرانا/شنبه  ۸۹آبان
بازداشت دو شهروند در دهگالن استان کردستان :دو شهروند به نامهای "کمال کریمی" و "کوروش کریمی" در شهرستان

دهگالن استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند/هرانا/سه شنبه  ۹۰آذر


بازداشت و محاکمه  ۴تن در سقز ،مهاباد و ارومیه :در طی روزهای اخیر چهار تن از ش هروندان در سقز و مهاباد بازداشت و یک تن

در ارومیه به پنج سال حبس محکوم شده است/موکریان/سه شنبه  ۸۰آذر


اسامی  ۳۴تن از بازداشت شدگان اعتراضات تبریز :در پی اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه و بی توجهی مسدولین مربوطه

ناآرامی هایی در طی  ۰۹روز در مراکز استان های آذربایجان غربی و شرقی شکل گرفت که منجر به بازداشت صدها تن از شهروندان در این دو
استان شد/هرانا/یکشنبه  ۸۴آذر


بازداشت  ۹۳فعال کرد و شهروند مهابادی طی روزهای اخیر :طی روزهای اخیر هیجده شهروند مهابادی توسط نیروهای امنیتی در

این شهر بازداشت شدند/موکریان/دوشنبه  ۰۸دی


بازداشت دستکم  ۶۷تن از شهروندان کُرد در ارومیه :روز گذشته نیروهای امنیتی بیش از  ۰۹تن از شهروندان کرد که در مقابل

کن سولگری ترکیه در شهر ارومیه دست به تجمع زده بودند؛ بازداشت کرده است/هرانا/چهارشنبه  ۰۵دی


ابراهیم رشیدی و افشین شهبازی در تبریز بازداشت شدند :امروز  ۹بهمن ماه  ۰۹مهندس ابراهیم رشیدی و افشین شهبازی در

تبریز از سوی نیروهای اطالعاتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند/هرانا/دوشنبه  ۹۹بهمن


دو فعال سیاسی و فرهنگی در مشکین شهر و اهر بازداشت شدند :مهندس شهرام رادمهر ،فعال سیاسی در مشکین شهر و علی

پاکباز در شهرستان اهر بازداشت شدند/هرانا/سه شنبه  ۹۵بهمن
دو فعال سیاسی در شهرستان میانه بازداشت شدند :روزبه سعادتی مدرس زبان ترکی و اسطوره شناسی و محمد احدی ،عضو

کانون آذربایجان شناسی ظهر روز چهارم بهمن درشهر میانه توسط مامورین اطالعاتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل
شدند/هرانا/چهارشنبه  ۹۱بهمن


یونس زارعیون ،فعال مدنی ،در تبریز بازداشت شد :صبح روز چهارشنبه ،پنجم بهمن ماه" ،یونس زارعیون" ،فعال مدنی توسط

ماموران امنیتی ،در تبریز بازداشت شده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۰بهمن
سه شهروند اهل مریوان بازداشت شدند :سه شهروند اهل مریوان ،به نامهای "آرام فرجی"" ،رزگار شریفی" و "مظفر شریفی"

توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شدند/موکریان/شنبه  ۹۹بهمن


بازداشت پنج شهروند در روستایی از توابع سنندج :صبح روز گذشته  ۱نفر از اهالی روستایی از توابع سنندج به نامهای سعدان

محمدیان ،رمضان عباسی ،شعیب محمدیان ،حشمت ابراهیمی و شجاع محمدیان توسط نیروهای نظامی و امنیتی بازداشت
گردیدند/کُردپا/شنبه  ۹۹بهمن


بازداشت گستردهی شهروندان معترض در خوزستان :به گزارش منابع غیر رسمی طی دو هفته اخیر نیروهای امنیتی  ۵۰نفر را در

شهرهای مختلف استان خوزستان بازداشت کرده اند و یکی از دستگیر شدگان در بازداشتگاه درگذشته است/نامعلوم/یکشنبه  ۰۰بهمن
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دستکم  ۶۷تن از شهروندان عرب در استان خوزستان بازداشت شدند  /به همراه اسامی :بازداشت شهروندان عرب زبان در

شهرهای مختلف خوزستان که از یک ماه پیش آغاز شده است تا کنون منجرب بازداشت دستکم  ۰۹نفر شده است/هرانا/یکشنبه  ۰۰بهمن

احضار:


احضار سه تن به اداره اطالعات و آزار شهروندان در مناطق کردنشین سلماس :سه تن از شهروندان کرد اهل سلماس در استان

آذربایجان غربی به صورت کتبی به اداره اطالعات این شهرستان احضار شدند/هرانا/پنجشنبه  ۰۰خرداد


احضار دو تن از هواداران تیم تراکتور سازی تبریز به دادگاه :دوتن از هوارداران تیم تراکتور سازی تبریز به شعبه اول دادگاه تبریز

احضار شدند/هرانا/پنجشنبه  ۹۰مرداد


احضار یک شهروند به ستاد خبری در سنندج :محمدصدیق نودینیان شهروند سنندجی روز گذشته به ستاد خبری این شهرستان

احضار شد/موکریان/سه شنبه  ۹۰شهریور


سامان جهانپور ،از فعالین مدنی در تبریز به دادگاه احضار شد  :سام ان جهانپور ،از فعالین مدنی ساکن تبریز به شعبه  ۵دادگاه

انقالب این شهر احضار شده است/هرانا/یکشنبه  ۰۱آبان

محاکمه:


برگزاری دادگاه تجدیدنظر حسن ارک ،روزنامهنگار آذربایجانی :دادگاه رسیدگی به اعتراض حسن ارک روز شنبه۹ ،

اردیبهشتماه در شعبه  ۰۰دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی برگزار شد و این روزنامهنگار به همراه وکیل خود آقای نقی محمودی
اعتراض خود را به حکم صادره اعالم کردند/سایتهای خبری/یکشنبه  ۹۵اردیبهشت


محاکمه  ۹۰تن از فعالین سیاسی و مدنی آذربایجان برگزار شد :روز سه شنبه ششم اردیبهشت پنج تن از فعالین مدنی آذربایجان

که در تجمع  ۰۹فروردین در اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه از طرف نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند برگزار شد/تارنمای
دانشجویان آذربایجان/پنجشنبه  ۹۹اردیبهشت


محاکمه سه نفر از اعضاء یک خانواده در دادگاه تبریز :روز شنبه هفتم خرداد ماه سال نود ،دادگاه رسیدگی به اتهامات سه نفر از

اعضاء یک خانواده در شعبه  ۰۰۱دادگاه جزائی تبریز به ریاست قاضی سینا فر برگزار شد/هرانا/یکشنبه  ۹۹خرداد


محاکمه چهار تن از فعالین مدنی در تبریز :امروز چهارشنبه هجدهم خرداد جلسه محاکمه چهار نفر از فعالین و هوادار تیم فوتبال

تراکت ور سازی تبریز در شعبه یکم دادگاه انقالب تبریز به ریاست قاضی حملبر برگزار شد/هرانا/چهارشنبه  ۰۹خرداد


برگزاری دادگاه ۹۱نفر از فعالین مدنی در دادگاه انقالب تبریز :روز چهارشنبه به تاریخ  ۰۱/۵/۰۹جلسه رسیدگی به اتهامات ۰۰

نفر از فعالین مدنی آذربایجان که دهم مردا د در تبریز بازداشت شده بودند در شعبه اول دادگاه انفالب تبریز برگزار شد/هرانا/پنجشنبه  ۰۰تیر


معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه محاکمه شدند :دستگاه قضایی کشور در پی اعتراض شهروندان آذربایجان به سکوت و

بی عملی در مقابل فاجعه زیست محیطی در استان آذربایجان غربی (خشک شدن دریاچه ارومیه) اقدام به محاکمه  ۸۹تن از شهروندان و
فعاالن مدنی کرد/هرانا/چهارشنبه  ۸۸تیر


دو فعال مدنی در دادگاه انقالب تبریز محاکمه شدند :تقی مولوی و بهراد خدایاری دو نفر از فعالین مدنی ساکن تبریز ،هشتم مرداد

ماه در دادگاه انقالب این شهر مورد محاکمه قرار گرفتند/ذوح/چهارشنبه  ۰۸مرداد


چهارمین جلسه محاکمه اعضاء یک خانواده در دادگاه انقالب تبریز :روز گذشته سه نفر از اعضاء یک خانواده تبریزی برای

چهارمین بار توسط دادگاه انقالب این شهر مورد محاکمه قرار گرفتند/هرانا/چهارشنبه  ۰۰مرداد


محاکمه دکتر غفار فرزدی در آذربایجان :دکتر غفار فرزدی به همراه دو فعال ملی مذهبی در دادگاه انقالب تبریز محاکمه

شد/میزان خبر/یکشنبه  ۸۹شهریور
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دادگاه  ۹۴تن از فعالین سیاسی و مدنی در تبریز برگزار شد :صبح امروز دادگاه گروه دوم بازداشت شدگان محله قوم تپه تبریز در

شعبه اول دادگاه انقالب تبریز برگزار شد/هرانا/پنجشنبه  ۰۸آبان


دومین جلسه دادگاه بازداشت شدگان مراسم افطاری تبریز برگزار شد :دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۰۸نفر از

فعالین مدنی آذربایجان که  ۸شهریور در مراسم افطاری دستگیر شده بودند امروز صبح در شعبه اول دادگاه انقالب تبریز به ریاست قاضی
یوسفی برگزار شد/هرانا/دوشنبه  ۸۹آبان


برگزاری دادگاه جمعی از فعالین مدنی در مشکین شهر :روز چهار شنبه  ۰آذرماه دادگاه رسیدگی به اتهامات  ۰تن از فعالین

مدنی شهرهای مغان و مشکین شهر در شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان مشکین شهر به ریاست قاضی فرجزاده برگزار گردید/هرانا/یکشنبه
 ۰۹آذر


جلسه رسیدگی به اتهامات رضا ابری برگزار شد :جلسه رسیدگی به اتهام رضا ابری روز یکشنبه  ۰بهمن در شعبه سوم دادگاه

انقالب تبریز ،به ریاست قاضی بیات و با وکالت خانم ستاری برگزار گردید/هرانا/یکشنبه  ۹۰بهمن


برگزاری دادگاه جمعی از فعالین محیط زیست در تبریز :سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعالین محیط زیست بازداشتی

در تبریز در شعبه اول دادگاه انقالب این شهر به ریاست قاضی حملبر برگزار شد/هرانا/سه شنبه  ۰۰بهمن


برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات مهسا مهدی زاده :دادگاه رسیدگی به اتهامات مهسا مهدی زاده ،روز شنبه بیست و نهم بهمن

ماه در شعبه اول دادگاه انقالب ارومیه و به ریاست قاضی چابکی برگزار شد/هرانا/یکشنبه  ۹۹بهمن

محکومیت:


محکومیت یک شهروند سنندجی به چهار سال حبس تعزیری :یک شهروند سنندجی به نام بهروز طهماسبی از سوی دادگاه

انقالب سقز به چهار سال زندان محکوم شد/نا معلوم/چهارشنبه  ۹۹فروردین


صدور حکم زندان برای یک شهروند در مهاباد :یک شهروند مهابادی به نام امیر امینی اعلم توسط دادگاه انقالب اسالمی مهاباد به

زندان محکوم شد/آژانس خبری موکریان/یکشنبه  ۹۴فروردین


صدور حکم زندان برای یک شهروند در مهاباد  :یک شهروند مهابادی به نام "امیر امینی اعلم" توسط دادگاه انقالب اسالمی مهاباد

به یک سال زندان محکوم شد/آژانس خبری موکریان/سه شنبه  ۰۰فروردین


سی سال زندان در تبعید برای سه شهروند در ارومیه  :سه زندانی به نامهای "ایرج محمدی"" ،احمد پوالد خانی" و "محمدامین

آگوشی" هرکدام به تحمل  ۰۹سال حبس در زندان زاهدان محکوم شدند/آژانس خبری موکریان/یکشنبه  ۸۰فروردین


ده سال حبس برای  ۸شهروند سلماسی :دستگاه قضایی آذربایجان غربی برای سه شهروند کرد در سلماس  ۰۹سال حبس تعزیری

صادر کرد/هرانا/یکشنبه  ۸۹فروردین


دو سال و شش ماه حبس برای  ۴فعال مدنی آذربایجان :رای دادگاه در مورد  ۱نفر از دستگیر شدگان روز  ۰۹فروردین امسال که

در تجمعی مسالمت آمیز و زیست -محیطی در میدان آذربایجان تبریز دستگیر شده بودند ،اعالم شد/اورنجی/چهارشنبه  ۰۵اردیبهشت
محکومیت چهار فعال مدنی به جزای نقدی در اردبیل :چهار تن از فعالین مدنی اردبیل از سوی دادگاه انقالب این استان هر کدام

به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند/آراز نیوز/چهارشنبه  ۰۵اردیبهشت


حکم سنگین یکی از زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان زنجان :وحید نبی زاده شهروند سلماسی بر اساس حکم دستگاه

قضایی به  ۸۱سال زندان محکوم شد/هرانا/سه شنبه  ۸۴اردیبهشت


بیش از پنج سال حبس برای  ۹۹فعال سیاسی و مدنی آذربایجان :شعبه دو دادگاه انقالب تبریز پس از برگزاری سه جلسه

بازپرسی ،رای به محکومیت  ۰۰فعال سیاسی آذربایجانی داد/آذوح/شنبه  ۹۰اردیبهشت


دو شهروند بوکانی به دوازده سال زندان محکوم شدند :یکی از شعب دادگاه انقالب ،دو شهروند بوکانی به نام های "حسین

جوادی" و "عثمان احسنی" را در مجموع به تحمل  ۰۸سال حبس تعزیری محکوم کرد/موکریان نیوز/پنجشنبه  ۸۰خرداد
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دو فعال سیاسی و مدنی به حبس تعزیری محکوم شدند :دو تن ا ز فعاالن سیاسی و مدنی آذربایجان از سوی دادگاه انقالب

مجموعا به دو سال شش ماه حبس تعزیری و  ۰۹سال محرومیت از مسافرت به جمهوری آذربایجان محکوم شدند/هرانا/چهارشنبه  ۹۹تیر


محکومیت هادی حمیدی شفیق به شش ماه حبس :هادی حمیدی شفیق از فعالین فرهنگی آذربایجان و دانشجوی اخراجی

دانشگاه آزاد ارومیه ازسوی قاضی شعبه  ۰۹۵جزای عمومی تبریز به  ۰ماه زندان و تحمل  ۰۹ضربه شالق محکوم شد/آراز نیوز/جمعه  ۸۵تیر


محکومیت یوروش مهرعلی بیگلو به یک سال حبس :یوروش مهرعلی بیگلو ،فعال سیاسی آذربایجانی به یک سال حبس تعزیری

محکوم شد/آذوح/سه شنبه  ۹۵مرداد


یک سال حبس تعزیری برای بابک حسینی از فعالین سیاسی آذربایجان  :بابک حسینی فعال مدنی آذربایجانی از سوی شعبه

یکم دادگاه انقالب تبریز به یکسال حبس تعزیری محکوم شد /آذوح/سه شنبه  ۰۰مرداد


محکومیت دو شهروند کرد به چهل ماه حبس :دو شهروند اهل پیرانشهر توسط دادگاه انقالب تهران به زندان محکوم

شدند/موکریان/چهارشنبه  ۰۰مرداد
سی سال حبس برای  ۹۴بازداشتی مراسم افطاری تبریز :پانزده تن از فعالین سیاسی و مدنی آذربایجان از سوی دادگاه انقالب شهر

تبریز در مجموع به  ۹۹سال حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شدند/هرانا/دوشنبه  ۸۰شهریور


دو تن دیگر به محکومین مراسم افطاری اضافه شدند  /تکمیلی :دو تن دیگر از فعالین حاضر در مراسم افظاری در محله قوم تپه

تبریز که تا کنون اسامی ایشان مشخص نشده بود با محکومیت مشابه  ۸سال حبس روبرو شدند/هرانا/دوشنبه  ۸۰شهریور


محمد صابر ملک رئیسی ،نوجوان بلوچ به  ۴سال حبس محکوم شد :محمد صابر ملک ریسی ،نوجوان بلوچ پس از تحمل بیش از

یکسال بازداشت از سوی دادگاه انقالب زاهدان به  ۱سال حبس و تبعید محکوم شد/هرانا/جمعه  ۹۰مهر


محکومیت  ۴۳تن از هوادار یک باشگاه فوتبال به حبس ،شالق و جریمه نقدی :شعبه  ۰۹۵دادگاه عمومی (جزائی) شهرستان

تبریز  ۸۹تن از هواداران تراکتور سازی تبریز که بعد از بازی این تیم با صبای قم بازداشت شده بودند را به اتهام اخالل در نظم عمومی ،تمرد از
دستور پلیس ،تخریب وسایل پلیس و ///مجموعا به  ۰۹۰ماه حبس تعزیری ۸۰ ،سال حبس تعلیقی ۰۰۹ ،ضربه شالق  ۰۰۹میلیون ریال جزای
نقدی محکوم کرد/اورنجی/چهارشنبه  ۸۹مهر
سه شهروند بوکانی هر کدام به یکسال حبس محکوم شدند :سه تن از شهروندان ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان

غربی ،هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند/وبسایت کُردپا/چهارشنبه  ۰۹آبان


دو تن از فعالین سیاسی تبریز به  ۸۶ماه حبس محکوم شدند :دو تن از فعالین سیاسی ،مهندس آیت مهرعلی بگلو و دکتر لطیف

حسنی از سوی دادگاه انقالب به  ۹۰ماه حبس تعزیری محکوم شدند/هرانا/پنجشنبه  ۸۰آبان


محکومیت یک شهروند در تبریز به حبس :سامان جهانپور فعال مدنی ساکن تبریز ،با حکم دادگاه انقالب تبریز ،به حبس محکوم

شده است/هرانا/شنبه  ۹۹دی


محکومیت  ۴۴شهروند تبریزی به بیش از  ۹۴سال حبس و شالق :دستگاه قضایی در استان آذربایجان شرقی برای  ۸۱تن از

شهروندان معترض آذربایجانی که در اعتراضات سالجاری آذربایجان شرکت داشته اند احکام حبس و شالق صادر کرد/هرانا/یکشنبه  ۹۵دی


محکومیت سه شهروند مهابادی به  ۹۴سال زندان :دادگاه انقالب اسالمی مهاباد سه شهروند مهابادی به نامهای "منصور دریانوش"،

"شورش شکری افشار" و "ولی افشاری" را به حبس محکوم کرد/موکریان نیوز/پنجشنبه  ۸۸دی
 ۴۰نفر در تبریز به  ۴۶سال حبس محکوم شدند  /تکمیلی  :دادگاه شعبه  ۰۹۵دادگاه جزایی تبریز به ریاست کیانوش شکوه تازه

به اتهام  ۰۰۸نفراز معترضین به خشکاندن دریاچه ی ارومیه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم سنگین محکومیت حبس وشالق در خصوص
 ۱۴نفر کرده است/هرانا/دوشنبه  ۹۱دی


صدور حکم حبس برای یک فعال سیاسی توسط دادگاه انقالب در ارومیه :یک شهروند اهل اشنویه به نام "حمید فتحی زرزا"

توسط دادگاه انقالب اسالمی به یک سال زندان محکوم شده است/موکریان نیوز/شنبه  ۸۸بهمن

تهدید و ارعاب و فشار:
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اعتراضات در مناطق عرب نشین خوزستان :در طی سه روز گذشته و همزمان با ششمین سالگرد اعتراضات مسالمت آمیز اعراب

ایران در قبال مسله تغیر بافت جمعیتی مناطق عرب نشین ،مقامات حکومتی اقدام به تشدید فضای امنیتی نموده و بازداشت فعالین عرب
همچنان ادامه دارد/هرانا/یکشنبه  ۸۹فروردین


حاکم شدن جو امنیتی بر شهر مهاباد در طی روزهای گذشته :در طی روزهای گذشته و همزمان با روز ارتش در جمهوری

اسالمی ،در شهر مهاباد جو کامال امنیتی حکم فرما شده است/هرانا/سه شنبه  ۹۹فروردین


گزارش تکمیلی از اعتصاب و فضای امنیتی در مناطق غربی کشور :روز چهارشنبه مصادف با بیست و دومین سالگرد ترور دکتر

عبدالرحمان قاسملو دبیرکل و قت حزب دموکرات کردستان ایران در هنگام مذاکره با نماینده گان جمهوری اسالمی در شهر وین برخی از
مناطق کردنشین شاهد حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح برخی از شهرها بود/هرانا/پنجشنبه  ۸۹تیر


تشدید فضای امنیتی در مناطق مرزی غرب کشور :همزمان با انتشار اخبار مربوط به درگیری نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای

حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) جو امنیتی در مناطق غربی کشور حکم فرما شده است/هرانا/دوشنبه  ۸۴تیر


صدور یک ماه بازداشت موقت برای سه فعال زیست محیطی :بعد احضار سه فعال محیط زیست در شهر مریوان به ستاد خبری

اداره اطالعات این شهر در روز شنبه مورخ  ۰مردادماه و متعاقب آن بازداشت این فعالین مدنی ،صبح امروز آنان جهت تفهیم اتهام به دادگاه
این شهر انتقال داده شدهاند/هرانا/دوشنبه  ۹۹مرداد
تشدید فضای امنیتی در شهر ارومیه :از ساعت  ۰۰امروز شهر ارومیه شاهد حضور گسترده نیروهای ضد شورش و انتظامی در

خیابانها و میادین اصلی شهر بوده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۹شهریور


گسیل نیروهای امنیتی به شهرهای ارومیه و تبریز /آغاز درگیریها در ارومیه :در پی فراخوان فعالین مدنی آذربایجان برای

اعتراض به رد طرح دو فوریتی «آبرسانی به دریاچه ارومیه» در مجلس ش ورای اسالمی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از برگزاری هر گونه
تجمع در خیابانهای شهرهای ارومیه و تبریز مستقر شدهاند/هرانا/شنبه  ۹۱شهریور
بازرسی از محل زندگی و کسب یکی از فعالین مدنی مهاباد :ماموران امنیتی روز گذشته با ورود به منزل و مغازه سامان اقبال زاده،

از فعالین مدنی مهاباد ،اقدام به تفتیش کامل این دو محل و پلمپ مغازه کردند/هرانا/سه شنبه  ۰۱شهریور


تشدید فضای امنیتی در اردبیل و ممانعت از شکل گیری تجمعات :عصر امروز بدنبال فراخوان فعالین سیاسی و مدنی برای

اعتراض به رد طرح دوفوریتی خشک شدن دریاچه ارومیه از سو ی مجلس شورای اسالمی فضای امنیتی در شهر اردبیل حاکم
ش/هرانا/دوشنبه  ۸۰شهریور
کنترل ورود و خروج شهروندان در شهرهای غربی کشور  :در طول  ۰۹روز گذشته فضای شدید امنیتی بر شهرهای سنندج،

کامیاران ،پاوه ،روانسر و کرمانشاه حکمفرما شده است/هرانا/چهارشنبه  ۸۹شهریور


ایجاد فضای امنیتی در تبریز پس از یک مسابقهی فوتبال :گزارشها حاکی از آن است که پس از مسابقهی فوتبال بین دو تیم

استقالل تهران و تراکتورسازی تبریز ،فضای اطراف ورزشگاه سهند و شهر تبریز امنیتی و ملتهب شده است/هرانا/دوشنبه  ۰۹بهمن

تیر اندازی و قتل توسط نیروهای نظامی:


کشته و زخمی شدن  ۸تن در شهر نوسود به دست نیروهای انتظامی :در پی شلیک نیروهای انتظامی به کولبران مرزی در شهر

"نوسود" ،یک نفر کشته و  ۸تن دیگر نیز زخمی شدند/هرانا/چهارشنبه  ۹۹فروردین


کشته و زخمی شدن ۹۷شهروند در پی افزایش برخورد با کولبران :در طی روزهای هفته گذشته دستکم  ۰۹نفر از کولبران و

کاسبکاران کرد کشته و زخمی شدند/هرانا/جمعه  ۹۱فروردین


جو متشنج کردستان و کشته شدن چهار تن توسط نیروهای دولتی :یک روز پس از آنکه محمد پاکپور ،فرمانده نیروی زمینی

سپاه ،از کشته شدن دو تن که در حمالت مسلحانه اخیر به یک پ اسگاه مرزی در مریوان ،نقش داشتند ،خبر داد؛ خبرگزاری رسمی دولت از
قول یک منبع آگاه ،اعالم کرد "نیروهای امنیتی کردستان یک خانه تیمی متعلق به «سلفی» ها را در روستای بَرازان از توابع سنندج شناسایی
و کشف کرده و دو نفر از اعضای آن را کشتهاند/ایرنا/سه شنبه  ۰۰فروردین
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قتل یک شهروند کرد توسط نیروهای انتظامی در جزیره کیش :طی روزهای گذشته یک شهروند کرد سقزی به دالیل نامعلوم

توسط نیروهای انتظامی در جزیره کیش به قتل می رسد/خبرگزاری سقز/جمعه  ۸۰فروردین


قتل دو شهروند کرد اهل ترکیه توسط نیروهای انتظامی در مرز :بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی در یکی از مناطق مرزی غرب

کشور ،دو شهروند کرد اهل ترکیه به قتل رسیده اند/خبرگزاری دجله/جمعه  ۸۰فروردین


زخمی شدن یک شهروند کرد سلماسی توسط نیروهای انتظامی :یک شهروند کرد سلماسی به نام "هوشنگ ایوری" بر اثر

تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی در سلماس ،زخمی شده است/هرانا/جمعه  ۸۰فروردین


کشته شدن چهار نفر درگیریهای روز گذشته در حوالی سنندج :خبرها حاکی از آن است که در درگیریهای روی داده در

روستای حسن آباد در حوالی سنندج  ۵نفر کشته شدند//موکریان نیوز/جمعه  ۹۸اردیبهشت


زخمی شدن یک شهروند مرزنشین کرد توسط نیروهای انتظامی :روز سه شنبه مورخ  ۰اردیبهشت ماه نیروهای انتظامی در

منطقه مرزی " دوله بی " شهرستان مریوان تعدادی از شهروندان مرزنشین کرد را به ظن داشتن کاالی قاچاخ به رگبار می بندنند که بر اثر آن
یک شهروند کرد به شدت زخمی می شود/هرانا/پنجشنبه  ۹۹اردیبهشت
کشته شدن یک شهروند بلوچ در زاهدان توسط نیروهای سپاه :یک شهروند بلوچ به نام "رحمک سهرابزهی" سه شنبه گذشته

توسط نیروهای تحت امر "قرارگاه قدس" سپاه پاسداران در زاهدان کشته شده است/ایرنا/شنبه  ۸۵اردیبهشت


کشته و زخمی شدن سه شهروند کرد در مناطق مرزی :طی روزهای گذشته سه تن از شهروندان کرد بر اثر تیراندازی نیروهای

دولتی کشته و زخمی شدند/زمانه/یکشنبه  ۸۱اردیبهشت
کشته شدن دو شهروند در مناطق مرزی کردستان :طی روزهای گذشته دوتن از شهروندان کرد براثر تیراندازی نیروهای دولتی در

مناطق مرزی سردشت و پیرانشهر کشته شدند/زمانه/پنجشنبه  ۹۱خرداد


کشتار کولبران و کاسبکاران در مناطق غربی کشور در طی  ۹۴روز :کشتار کولبران در راستای اجرای طرح مبارزه با کاالی قاچاق

و سوخت همواره در مناطق مرزی در غرب کشور بخصوص استان کردستان و آذربایجان غربی قربانیانی به همراه دارد/نامعلوم/پنجشنبه  ۰۰تیر


مرگ یک کاسبکار کرد بر اثر سقوط در سد مهاباد :روز چهارشنبه هفته گذشته در پی تعقیب و گریز نیروهای انتظامی مهاباد با

یک دستگاه خودروی تویتا در جاده مهاباد که مظنون به حمل کاالی قاچاخ بوده است خودروی این شهروند به داخل سد مهاباد سقوط میکند
وی جان میبازد/هرانا/جمعه  ۹۴مرداد


قتل یک کولبر جوان کرد توسط نیروهای نظامی :یک کولبر در شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی به قتل

رسید/هرانا/پنجشنبه  ۰۹مرداد


یک جوان کرد به ظن حمل کاالی قاچاق کشته شد :یک جوان کامیارانی روز گذشته به ظن حمل کاالی قاچاق توسط نیروهای

انتظامی کشته شد/هرانا/یکشنبه  ۰۰مرداد


کشته و زخمی شدن دو کاسبکار کرد در مناطق مرزی کردستان :در چند روز گذشته به دلیل شلیک نیروهای امنیتی وانتظامی

در مناطق غرب کشور تحت نام مبارزه با قاچاق کاال ،دو کاسبکار کرد در مناطق مریوان و پیرانشهر کشته و زخمی شدند/هرانا/چهارشنبه ۰۰
مرداد


قتل یک شهروند کُرد توسط نیروهای سپاه پاسداران :اوایل شب یک شنبه مورخ  ۹۹مردادماه نیروهای سپاه پاسداران در منطقه

«قره کوپری» شهر ماکو یک شهروند کرد را مورد هدف قرار داده و به قتل میرسانند/هرانا/پنجشنبه  ۹۹شهریور
قتل یک شهروند کُرد توسط نیروهای انتظامی در مرز سردشت :شب گذشه پنج شنبه مورخ  ۰۰شهریورماه نیروهای انتظامی

پاسگاه «برده پان» در منطقه مرزی «دوله بی» از توابع شهرستان سردشت به سوی تعدادی از شهروندان مرزنشین کُرد به ظن حمل کاالی
قاچاخ تیراندازی میکنند که بر اثر آن یک شهروند کرد توسط این نیروهای به قتل میرسد/هرانا/جمعه  ۰۰شهریور


زخمی شدن یک کاسبکار در شهرستان سلماس :یک شهروند کاسبکار سلماسی ،به نام "امام اسدزاده" روز پنج شنبه هدف گلوله

نیروهای انتظامی قرار گرفته و به شدت زخمی شده است/هرانا/شنبه  ۰۰شهریور


زخمی شدن یک کولبر توسط نیروهای انتظامی :یک کولبر اهل نوسود از سوی نیروهای مرزبانی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و

زخمی شد/هرانا/پنجشنبه  ۰۴شهریور
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کشته شدن سه جوان بلوچ ایرانشهری توسط نیروی انتظامی  :عصرچهارشنبه مورخ شانزدهم شهریور نود یکدستگاه خودروی

سواری پژو  ۵۹۱حامل گازوییل با سه نفرسرنشین بنامهای «اقبال دستفرد»  ۸۱ساله« ،محمد زردکوهی»  ۸۵ساله به همراه برادر  ۹۹سالهاش
«ادهم زردکوهی» درمسیرجاده بم  -ایرانشهردر نزدیکی بخش بزمان مورد تیراندازی نیروی انتظامی قرار گرفته و بر اثر شدت سوختگی
جانباختند/انجمن فعاالن حقوق بشر بلوپستان/سه شنبه  ۸۸شهریور


قتل  ۴کولبر و کاسبکار کُرد در طی  ۹۷روز گذشته :روند کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد توسط نیروهای انتظامی در طی روزهای

گذشه به شدت افزایش یافته است به طوریکه تنها در  ۰۹روز گذشته  ۱کولبر و کاسبکار کُرد بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی یا به
سبب تعقیب گریز نیروهای انتظامی به ظن حمل کاالی قاچاق به قتل رسیدهاند/هرانا/چهارشنبه  ۹۹شهریور


یک جوان پس از ضرب و شتم توسط نیروی انتظامی جانباخت :رامین یعقوبی ،شهروند اهل درود پس از بازداشت توسط نیروی

انتظامی و ضرب و شتم توسط ایشان در بیمارستان جانباخت/جرس/چهارشنبه  ۰۰شهریور


قتل یک کولبر دیگر توسط نیروهای انتظامی در مرز سردشت :رحیم قربانی شهروند کُرد شب گذشته توسط نیروهای انتظامی

مورد هدف قرار گرفته و به قتل رسیده است/هرانا/جمعه  ۰۹شهریور


درگیری نیروهای انتظامی در شهرهای آذربایجان با مردم :عصر روز گذشته پ س از اتمام یک بازی فوتبال بین دو تیم باشگاهی

تهران و تبریز نیروهای انتظامی شهرهای مختلف آذربایجان که به حالت آماده باش در آمده بودند با حضور در خیابانها اقدام به ضرب و شتم
مردم این شهرها پرداختند/هرانا/شنبه  ۰۰شهریور


کشته شدن یک شهروند آذری توسط نیروی انتظامی در خوی  :چهارشنبه ،بیست و هفتم مهر ماه سال جاری یک شهروند اهل

سلماس توسط نیروهای انتظامی در شهرستان خوی کشته شد/هرانا/جمعه  ۸۰مهر


کشته و زخمی شدن سه تن از کولبران در شهرستان بانه :ظهر روز دوشنبه ،دوم آبان ماه سه کاسبکار کرد در شهرستان بانه واقع

در کر دستان ،از سوی ماموران نیروی انتظامی هدف گلوله قرار گرفته که در پی این تیراندازی مستقیم دو تن از آنان و کشته و یک نفر دیگر
نیز زخمی می شود/هرانا/پنجشنبه  ۹۱آبان


چهار کولبر دیگر توسط نیروهای انتظامی به قتل رسیدند :طی روزهای اخیر چهار تن از کولبران در مناطق مرزی سردشت و

مریوان مورد تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی قرار گرفته و به قتل رسیدند/تارنمای نوروز/یکشنبه  ۹۹آبان


کشته و زخمی شدن  ۴شهروند مرزنشین توسط نیروهای سپاه :روز پنچ شنبه چهارم آذر ماه سال جاری ،دو شهروند مرزنشین

به علت تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته و زخمی شدهاند/هرانا/سه شنبه  ۹۹آذر

مصدومیت و مرگ بر اثر انفجار مین:


زخمی شدن سه شهروند کرد بر اثر انفجار مین :روز چهارشنبه  ۰۵اردیبهشت ماه بر اثر انفجار مین در اطراف شهرهای مریوان و

دیواندره از توابع استان کردستان سه شهروند کولبر کرد زخمی شدند/زمانه/پنجشنبه  ۰۱اردیبهشت
زخمی شدن یک شهروند پاوهای بر اثر انفجار مین :یک شهروند پاوه ای به نام "سیوان بهلولی فر" بر اثر انفجار مین در نزدیکی

نوسود به شدت زخمی شد/موکریان نیوز/یکشنبه  ۸۹بهمن

تجمع و جلوگیری از تجمع:


درگیری نیروهای انتظامی و مردم شهر نوسود جهت بازداشت شهروندان :در پی قصد نیروهای انتظامی جهت بازداشت

شهروندان مرز نشین در نوسود از توابع پاوه کرمانشاه درگیریی هایی بین مردم منطقه و نیروهای انتظامی رخ داد/هرانا/چهارشنبه ۸۰
اردیبهشت
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درگیری میان مردم شهر گجین و نیروی انتظامی  :روز گذشته میان مردم شهر گجین و نیروی انتظامی درگیری شدیدی رخ داد

که بر اثر آن چند نفر از مردم این شهر زخمی و به بیمارستان منتقل شدهاند/سنی نیوز/دوشنبه  ۸۹آبان

سایر موارد:


اخراج یک فعال مدنی آذربایجانی از نیروی انتظامی :محمد رحمانی فر نویسنده و فعال آذربایجانی با حکم دادگاه نظامی از نیروی

انتظامی اخراج گردید/وب سایت جنبش دانشجویی آذربایجان/یکشنبه  ۰۱خرداد


اجرای حکم شالق معترضین به خشک شدن دریاچه ارومیه :حکم بیست ضربه شالق و پرداخت  ۹۹۹هزار تومان جریمه نقدی

دادگاه تبریز برای سه تن از فعالین بازداشت شده در میتینگ اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه روز  ۸۱خرداد اجرا شده است/رادیو
فردا/پنجشنبه  ۸۰خرداد
حمیده فرج زاده به زندان مرکزی تبریز منتقل شد :حمیده فرج زاده فعال سیاسی آذربایجانی برای گذراندن مدت باقیمانده ی

حکم حبس اش به زندان مرکزی تبریز رفت/هرانا/پنجشنبه  ۸۸دی

دانشجویان
در این رسته در سال  ۰۹۰۹جمعاً  ۸۸۵گزارش از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در
مجموع شامل  ۱۸مورد بازداشت دانشجو ۹ ،مورد اخالل در تجمع ۱ ،مورد ضرب و شتم ۸ ،مورد لغو مجوز نشریه دانشجویی ۸۴ ،مورد احضار
به مراجع قضایی -امنیتی ۸۹ ،مورد احضار به کمیتههای انضباطی ۵۹ ،مورد اقدام در راستای اعمال تقکیک جنسیتی ۸ ،مورد پلمپ اماکن و
دفاتر تشکالت ۵۸ ،مورد تعلیق از تحصیل ۰۸ ،مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل  ۹۹مورد سایر موارد نقض حقوق آکادمیک گزارش شده
است.
در این رسته در سال گذشته  ۰۰دانشجو از سوی دستگاه قضایی کشور محاکمه شدند و  ۴۹دانشجو نیز به  ۰۹۵۱ماه حبس تعزیری ۰۹۹ ،ماه
حبس تعلیقی ۹۰۹ ،ضربه شالق و  ۹۰ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
مجموماً از  ۸۸۵گزارش گردآوری شده  ۸۸۵مورد نقض حقوق دانشجویی برای  ۱۹۹نفر به ثبت رسیده است.
در حوزه دانشجویی  ۸۸۵مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۸۸۵گزارش استخراج شده است که شامل
نقض حقوق  ۱۹۹نفر از دانشجویان است.
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در حوزه دانشجویی بازداشت شهروندان  ۴۹%نسبت به سال  ۰۹۹۰کاهش یافته است ،هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی
نیز با کاهش  ۸۰%همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۱۱ ،۰۹۹۰کاهش داشته است ،بیشترین
صعود در این حوزه در اسفند ماه با  %۴۴و بیشترین نزول مشترکا در آذر ماه و فروردین ماه با  %۴۰گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق دانشجویان در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.
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بازداشت:
بازداشت و بازجویی از کاوه دانشور ،فعال دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل  :کاوه دانشور دبیر سابق شورای صنفی دانشجویان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روز گذشته(دوشنبه بیست و نهم فروردین) پس از خروج از دانشگاه بازداشت و پس از  ۸۵ساعت بازجویی،
صبح امروز آزاد شد/دانشجونیوز/سه شنبه  ۹۹فروردین


اشکان ذهابیان ،فعال دانشجویی فردوسی مشهد بازداشت شد :صبح امروز اشکان ذهابیان عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی

دانشگاه فردوسی مشهد و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت برای سومین بار متوالی پس از انتخابات بازداشت شد/دانشجو نیوز/دوشنبه ۰۸
اردیبهشت


بازداشت سعید نعیمی ،عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت :صبح امروز دوشنبه ماموران امنیتی با هجوم به منزل سعید نعیمی عضو

شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان ایران اسالمی (ادوار تحکیم وحدت) وی را بازداشت کردند و به مکان نامعلومی منتقل
نمودند/ادوار نیوز/دوشنبه  ۰۰اردیبهشت


دانیال اوجی ،دانشجوی محروم از تحصیل بهائی بازداشت شد  :دانیال اوجی ،دانشجوی کامپیوتر دانشگاه علمی آزاد بهائیان در

آخرین ساعات اول خرداد ماه  ۰۹۹۰دستگیر شد/دانشجو نیوز/چهارشنبه  ۹۵خرداد


نیما پور یعقوب بازداشت شد :نیما پور یعقوب ،فعال دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز روز پنج شنبه نوزدهم خردادماه ،بازداشت

شد/هرانا/دوشنبه  ۸۹خرداد


یک دانشجوی دیگر در تبریز بازداشت شد :ساس ان واهبی وش از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز ،روز جمعه  ۸۹خرداد ماه در

تبریز بازداشت شد/هرانا/سه شنبه  ۸۵خرداد
بازداشت یک فعال دانشجویی در تبریز :همزمان با سالگرد وقایع خرداد ماه  ۹۱در شهرهای آذربایجان و فراخوان برخی از فعاالن

سیاسی برای شرکت در اعترا ضات و مراسم یک فعال دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی تبریز بازداشت شده است/رسانههای آذربایجانی/شنبه
 ۸۹خرداد


محکومیت محسن برزگر دانشجوی بابل به  ۴سال حبس تعزیری :محسن برزگر دبیر فرهنگی سابق انجمن اسالمی دانشجویان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشجوی فعلی این دانشگاه که در روز  ۸۱بهمن  ۹۰پس از خروج از دانشگاه نوشیروانی بازداشت شده بود،
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از سوی دادگاه انقالب شهرستان بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به دو سال حبس تعزیری محکوم شد/کلمه/پنجشنبه
 ۹۸تیر


محمد امین علیزاده دانشجوی دانشگاه اصفهان بازداشت شد :محمد امین علیزاده دانشجوی ترم  ۹جامعهشناسی دانشگاه

اصفهان بازداشت شد/هرانا/پنجشنبه  ۹۸تیر


بازداشت میثم امام زاده ،فعال دانشجویی :میثم امام زاده ،فعال دانشجویی دانشگاه سمنان توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت

شد/هرانا/جمعه  ۹۹تیر


حسام قربانی دانشجوی یاسوجی در بازداشت وزارت اطالعات :حسام قربانی از فعالین دانشجویی دانشگاه یاسوج در حالی که

مشغول امتحانات پایان ترم خود بود در تاریخ  ۸۴خرداد به دالیل نامشخص ،با یورش شبانه نیروهای اطالعاتی به محل خوابگاه ضمن ضبط
کتابها و جزوهها بازداشت شد/هرانا/یکشنبه  ۰۰تیر


فراز زهتاب ،فعال دانشجویی دانشگاه تبریز بازداشت شد" :فراز زهتاب" ،از فعالین دانشجویی دانشگاه تبریز ،که پیشتر از سوی

دادگاه جزایی استان آذربایجان شرقی به حبس محکوم شده بود ،پس از احضار از سوی مقامات قضایی ،با مراجعه به زندان بازداشت
شد/هرانا/پنجشنبه  ۹۹تیر


بازداشت مصطفی نیلی ،فعال سابق دانشجویی جهت اجرای حکم :مصطفی نیلی ،فعال سابق دانشجویی دانشگاه بین المللی

قزوین جهت اجرای حکم دادگاه انقالب در پی مراجعه به دادسرای غیر قانونی مستقر در زندان اوین بازداشت و به بند  ۹۱۹زندان اوین منتقل
شد/هرانا/شنبه  ۹۰مرداد


بازداشت سه دانشجوی مهابادی در سردشت :سه دانشجوی اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان

شدند/موکریان/پنجشنبه  ۸۹مرداد


بازداشت خاطره دانش توکل و ملینا بختیار نژاد از فعاالن دانشجویی :طی هفته ای که گذشت دو تن از دانشجویان دانشگاه تهران

و آزاد ،توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شدهاند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/جمعه  ۸۹مرداد


واحد خلوصی دانشجوی محروم از تحصیل بازداشت شد" :واحد خلوصی "دانشجوی محروم از تحصیل بهایی روز گذشته بازداشت

شده است/هرانا/چهارشنبه  ۹۸شهریور


بازداشت حمید صلواتی نژاد ،فعال دانشجویی و بی خبری از وضعیت وی :حمید صلواتی نژاد ،از فعاالن دانشجویی دانشگاه عالمه،

روز سه شنبه اول شهریور ماه ،توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است و با گذشت چهار روز ،کماکان از وضعیت
وی خبری در دست نیست/کمیته گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه  ۹۰شهریور
احضار و بازداشت یک فعال دانشجویی کُرد :روز دوشنبه مورخ  ۴شهریور ماه میالد کریمی ،فعال دانشجوی کرد پس از احضار و

مراجعه به ستاد خبری اداره اطالعات شهر سنندج بازداشت شد/هرانا/جمعه  ۰۰شهریور


سه فعال دانشجویی در سنندج بازداشت شدند :سه فعال دانشجویی به نام "مهدی دعاگو"" ،میالد کریمی" و "سوران دانشور"

طی روزهای اخیر توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدهاند/هرانا/جمعه  ۸۱شهریور


افشین شهبازی ،فعال دانشجویی بازداشت شد :افشین شهبازی فعال دانشجویی آذربایجانی و عضو کانون آذربایجانشناسی صبح

روز  ۹۰شهریور از محل حراست دانشگاه تبریز توسط ارگانهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد/هرانا/پنجشنبه  ۹۰شهریور


یک دانشجوى دانشگاه پیام نور مریوان بازداشت شد  :نیروهای امنیتی در چند روز گذشته یکی از دانشجویان دانشگاه پیامنور

مریوان را بازداشت نمودند/کردپا/چهارشنبه  ۹۰مهر


احتمال بازداشت حامد شیرازی ،فعال دانشجویی در شیراز :روز پنجشنبه ماموران امنیتی به منزل حامد شیرازی خبرنگار و فعال

دانشجویی مراجعه و اقدام به تفتیش منزل این فعال دانشجویی کردند/هرانا/دوشنبه  ۰۰مهر


دستگیری دو دانشجو در جریان تجمعی صنفی در کوی دانشگاه تهران :دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه تهران ،شب گذشته،

 ۹۹مهرماه ،در اعتراض به مشکالت صنفی تجمع کردند که در پی این تجمع دو تن از دانشجویان نیز بازداشت شدند/جرس/یکشنبه  ۹۰آبان


امید رضایی دبیر کانون مطالعات دانشگاه گیالن بازداشت شد :امید رضایی ،فعال فرهنگی و دبیر کانون مطالعات دانشگاه گیالن

در طی روزهای اخیر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۱آبان
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احضار و بازداشت یک فعال دانشجویی در کردستان :یک فعال دانشجویی اهل سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روانه

زندان شد/موکریان/سه شنبه  ۰۹آبان


بهروز فریدی ،آرش و سیاوش محمدی بازداشت شدند :بهروز فریدی ،آرش محمدی و سیاوش محمدی صبح امروز ۰۸ ،آبان

 ۰۹۰۹در منزل شخصی خود در تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند/گزارشگران حقوق بشر/جشنبه  ۰۸آبان


محمد حبیبا ،از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران بازداشت شد :محمد حبیبا ،دبیر انجمن اسالمی دانشکدهی مکانیکِ دانشگاه

تهران ،توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است/هرانا/چهارشنبه  ۰۹آبان


بازداشت یکی دیگر از اعضای اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد  :طی روزهای گذشته آرمان زمانی یکی دیگر از اعضای

اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد در سنندج بازداشت شد/رادیوزمانه/یکشنبه  ۸۰آبان


بازداشت محمد رشید هدایتی ،فعال دانشجویی دانشگاه آزاد  :محمد رشید هدایتی ،از فعاالن دانشجویی دانشگاه آزاد ،طی

روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه  ۹۰آذر
بازداشت  ۴فعال دانشجویی دانشگاه مازندران در آستانه  ۹۶آذر :در ادامه ی فشارهای فزاینده بر دانشجویان دانشگاه مازندران،

علی عباسی و رحمان یعقوبی دو فعال دانشجویی این دانشگاه در روز شنبه دوازدهم اذر بازداشت شدند/دانشجونیوز/شنبه  ۰۸آذر


محمد کریمی ،فعال دانشجویی بازداشت شد :محمد کریمی ،از فعالین دانشجویی شهرستان الهیجان ،امروز چهارشنبه ،شانزدهم

آذرماه ،توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است/هرانا/چهارشنبه  ۰۰آذر


بازداشت محمد حسین محبوبیان ،فعال دانشجویی دانشگاه آزاد :محمدحسین محبوبیان ،از فعاالن دانشجویی دانشگاه آزاد واحد

تهران ،روز شنبه هفته جاری ،در مقابل درب دانشگاه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است/کمیته
گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه  ۸۰آذر


بازداشت روح اهلل قاسمی ،دانشجوی سابق دانشگاه شیراز  :روح ا هلل قاسمی ،دانشجوی سابق دانشگاه شیراز و فارغ التحصیل رشته

جامعهشناسی این دانشگاه در مقطع کار شناسی ارشد ،پس از احضار به اداره اطالعات شهر شیراز بازداشت شده و از سرنوشت وی و دالیل
بازداشتش هیچ خبری در دسترس نیست/دانشجونیوز/سه شنبه  ۸۰آذر
مهرداد کرمی ،فعال دانشجویی بازداشت شد :مهرداد کرمی فعال دانشجویی دانشگاه تبریز روز گذشته در تبریز وی را بازداشت

کردند/هرانا/شنبه  ۹۹دی


بازداشت مجدد حمید موذنی ،عضو سازمان ادوار تحکیم و روزنامه نگار :با ادامه فشار های دستگاه های امنیتی طی هفته های

اخیر و تب دیل شدن قرار وثیقه به قرار بازداشت ،حمید موذنی ،روزنامه نگار و نویسنده بوشهری و عضو شعبه بوشهر سازمان دانش آموختگان
ایران (ادوار تحکیم وحدت) بازداشت و راهی زندان شد/ادوارنیوز/یکشنبه  ۹۵دی


بازداشت یونس سلیمانی ،فعال دانشجویی :یونس سلیمانی فعال دانشجویی آذرب ایجان و دانشجوی اخراجی دانشگاه بوعلی سینا از

حدود دو هفته پیش دستگیر و به زندان اردبیل منتقل شده است/سانا/چهارشنبه  ۸۰دی


امین احمدیان همسر بهاره هدایت بازداشت شد :امین احمدیان عضو شورای مرکزی و شورای سیاستگذاری سازمان دانش

آموختگان ایران اسالمی(ادوار تحکیم وحدت) بازداشت شد/ادوارنیوز/چهارشنبه  ۸۰دی


بازداشت دو فعال دانشجویی در مریوان :دو دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر

شدند/موکریان/شنبه  ۸۵دی
آرش صادقی بازداشت شد /تکمیلی :آرش صادقی ،عضو ستاد  ۹۹میر حسین موسوی و فعال دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی

امروز بازداشت شد/هرانا/یکشنبه  ۸۱دی


دانشجوی دانشگاه لسترانگلستان بازداشت شد :افشین شافعی دانشجوی دکترای اطالعات و امنیت دانشگاه لستر انگلستان در

آذرماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است/هرانا/سه شنبه  ۹۵بهمن

احضار:
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احضار بیست تن از دانشجویان دانشگاه ارومیه به کمیته انضباطی :خبرها حاکی از آن است که طی روزهای گذشته ،بیست تن از

دانشجویان ترک دانشگاه ارومیه به کمیته انضباطی احضار شدهاند/وبسایت اورنجی/چهارشنبه  ۹۰فروردین


احضار دهها دانشجوی دانشگاه تهران به دادسرای نظامی :در پی روند رسیدگی به پروندۀ حمله به کوی دانشگاه تهران در روزهای

پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم ،ده ها تن از دانشجویان دانشگاه تهران بار دیگر به دادسرای نظامی(سازمان قضایی نیروهای مسلح)
احضار شدند/دانشجو نیوز/چهارشنبه  ۰۵اردیبهشت


احضار آینده الماسی ،دانشجوی محروم از تحصیل به وزارت اطالعات :آینده الماسی ،دانشجوی مدیریت دانشگاه تهران به

اطالعات سپاه احضار شد/دانشجونیوز/یکشنبه  ۰۱خرداد


احضار مهدی تاجیک فعال دانشجویی دانشگاه تهران :مهدی تاجیک دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه تهران برای سپری نمودن

دو سال محکومیت حبس خود توسط اجرای احکام دادسرای اوین به این زندان فراخوانده شد/هرانا/سه شنبه  ۸۵خرداد


احضار مجدد بشیر احسانی ،فعال حق تحصیل به دادگاه انقالب  :بشیر احسانی ،از فعاالن حق تحصیل ،طی احضاریه کتبی برای

شرکت در جلسه دادگاه در روز  ۸۹تیرماه امسال ،به شعبه  ۸۰دادگاه انقالب تهران احضار شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه ۹۰
تیر


احضار فرزین رحیمی ،دانشجوی فعال تبریزی به دادگاه انقالب تبریز :فرزین رحیمی ،از فعالین سیاسی شهر تبریز و دانشجوی

کارشناسی کامپیوتر ،به اتهام توهین به محمود احمدی نژاد به شعبه صد و سه دادگاه تبریز احضار شد/جرس/سه شنبه  ۹۴تیر


احضار نصیر اسدی فعال دانشجویی به زندان اوین :نصیر اسدی دانشجوی فوق لیسانس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برای تحمل

چند ماه باقی مانده از دوران محکومیت خود به زندان اوین فراخوانده شد/تحول سبز/پنجشنبه  ۹۰تیر
احضار مجتبی هاشمی برای اجرای حکم زندان و شالق :سید مجتبی هاشمی ،عضو پیشین شورای مرکزی انجمن اسالمی حقوق و

علوم سیاسی دانشگاه تهران برای اجرای حکم خود به زندان اوین فراخوانده شد/هرانا/چهارشنبه  ۸۰تیر


احضار بابک حسینی ،فعال دانشجویی به دادگاه انقالب :بابک حسینی فعال دانشجویی آذربایجانی به دادگاه انقالب تهران احضار

شده است/اورنجی/دوشنبه  ۹۹مرداد
احضار فواد شمس به زندان اوین جهت اجرای حکم حبس :فواد شمس دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ،روزنامهنگار و

از فعالین دانشجویی طیف چپ جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین احضار شده است/هرانا/یکشنبه  ۹۰مرداد


احضار مجدد امیر شیبانی زاده ،فعال دانشجویی ،به دادگاه انقالب  :یک روز پس از برگزاری دادگاه امیر شیبانی زاده ،فعال

دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد که پیشتر به  ۹سال زندان محکوم شده است ،وی مجددا طی یک تماس تلفنی به دادگاه انقالب احضار
شد/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۰۸مرداد


احضار و بازداشت سحر موسوی ،فعال دانشجویی محروم از تحصیل :در ادامۀ فشارها و تهدید فعاالن دانشجویی ،گزارشها حاکی

از احضار و بازداشت سحر موسوی ،از فعالین سابق دانشجویی دانشگاه آزاد و دانشجوی محروم از تحصیل تحصیالت تکمیلی ،طی روزهای
گذشته است/گزارشگران حقوق بشر/شنبه  ۹۴آبان


احضار فؤاد سجودی فریمانی جهت گذراندن  ۳سال حبس :فؤاد سجودی فریمانی ،دانشجوی دکترای محروم از تحصیل دانشگاه

صنعتی امیرکبیر ،برای اجرای حکم  ۹سال حبس به زندان اوین احضار شد/کلمه/چهارشنبه  ۸۱آبان


احضار علیرضا کامکار ،فعال دانشجویی ،به اداره اطالعات در روز دانشجو  :طبق روال سال های گذشته ،همزمان با نزدیک شدن

به روز دانشجو ،فشار نهادهای امنیتی بر فعالین دانشجویی افزایش یافته است /در هفته های اخیر نیز شاهد بازداشت و احضار دانشجویانی از
دانشگاه های مختلف کشور به کمیته های انضباط ی و نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه بوده ایم که تنها بخشی از انها در رسانه ها انعکاس
یافته است/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۰۰آذر


احضار آزاده توانا ،دانشجوی دانشگاه آزاد به وزارت اطالعات :آزاده توانا ،دانشجوی دانشگاه آزاد واحد رشت ،به اداره اطالعات

استان گیالن احضار شده است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/شنبه  ۹۹بهمن


احضار سه دانشجوی کرد به ستاد خبری اداره اطالعات :سه دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان به ستاد خبری این شهر احضار

شدند/موکریان/یکشنبه  ۸۹بهمن
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احضار جاوید حاج همتی فعال دانشجویی به کمیته انضباطی  :جاوید حاج همتی فعال دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر و عضو

پیشین شورای عمومی انجمن اسالمی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شده است/دانشجونیوز/یکشنبه  ۹۹بهمن

محاکمه:


دادگاه بهاره هدایت و مجید توکلی با حضور وکالی مدافع برگزار شد :دادگاه بهاره هدایت و مجید توکلی دو فعال سرشناس

دانشجویی به علت انتشار نامه به مناسبت روز دانشجو ،امروز شنبه  ۰۹اردیبهشت ماه در شعبه  ۸۹دادگاه انقالب برگزار شد/دانشجو نیوز/شنبه
 ۰۹اردیبهشت


دادگاه رسیدگی به اتهامات علی اکبر محمدزاده سوم مردادماه برگزار می شود  :دادگاه علی اکبر محمدزاده ،دبیر انجمن

اسالمی دانشگاه شریف در تاریخ  ۹مرداد در شعبه  ۰۱دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/سه شنبه  ۹۴تیر


دادگاه اسماعیل سلمان پور و فرزاد اسالمی برگزار شد  :دادگاه فرزاد اسالمی و اسماعیل سلمانپور ،دو فعال دانشجویی ،صبح روز

سه شنبه در شعبه  ۸۹دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد/دانشجو نیوز/پنجشنبه  ۹۹تیر


دادگاه سعید نعیمی عضو ادوار تحکیم وحدت برگزار شد :دادگاه بررسی پرونده سعید نعیمی روز چهارشنبه چهارم آبان ماه در

شعبه یک دادگاه انقالب تبریز با ریاست قاضی یوسفی برگزار شدو سعید نعیمی عضو ادوار تحکیم وحدت به اتهامات وارده پاسخ
گفت/هرانا/یکشنبه  ۹۹آبان


مجید توکلی ،فعال دانشجویی به دادگاه انقالب منتقل شد :صبح روز گذشته مجید توکلی زندانی سیاسی محبوس در زندان

رجایی شهر کرج مجددا به دادگاه انقالب منتقل شد/هرانا/جمعه  ۸۹دی

محکومیت:


فواد سجودی ،دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد :فواد سجودی فریمانی ،دانشجوی دانشگاه

امیرکبیر از سوی دادگاه انقالب تهران به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۸۵فروردین


محکومیت فرزین رحیمی ،فعال دانشجویی آذربایجان به حبس تعزیری :فرزین رحیمی ،فعال دانشجویی تبریز ،طی حکمی از

سوی دادگاه انقالب ،به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد/جرس/چهارشنبه  ۹۴اردیبهشت


صدور احکام جدید برای مجید توکلی ،بهاره هدایت و مهدیه گلرو :مجید توکلی ،بهاره هدایت و مهدیه گلرو طی احکامی جدید

و به "اتهام تبلیغ علیه نظام" هر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند/دانشجو نیوز/سه شنبه  ۰۹اردیبهشت


صدور محکومیت برای مجتبی هاشمی ،دانشجوی دانشگاه تهران :مجتبی هاشمی یکی از فعالین دانشجویی دانشکده حقوق

دانشگاه تهران ،به  ۹سال محرومیت از تحصیل و یک سال زندان و  ۴۵ضربه شالق محکوم شد/کانون حمایت ازخانواده جان باختگان و
بازداشتیها/شنبه  ۰۴اردیبهشت


محکومیت یکی از دانشجویان مقطع دکترا دانشگاه تهران به زندان :آوات رضانیا از دانشجویان دوره دکتری علوم ارتباطات

دانشگاه تهران از سوی شعبه  ۸دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی فراتی به زندان و جریمه محکوم شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت


محکومیت سیامک سهرابی ،فعال دانشجویی به  ۴سال حبس تعلیقی :سیامک سهرابی ،فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

طی حکمی از سوی شعبه  ۸۰دادگاه انقالب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به  ۱سال حبس محکوم شد /مطابق حکم
صادره مدت محکومیت وی به مدت  ۱سال به حالت تعلیق در خواهد آمد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۸۰اردیبهشت


محکومیت حبیب فرحزادی به چهار سال و پنج ماه حبس و شالق  :حبیب فرحزادی ،فعال دانشجویی ،از سوی دادگاه انقالب

تهران به  ۵سال و پنج ماه حبس توام با  ۴۵ضربه شالق محکوم شد/هرانا/دوشنبه  ۹۸خرداد
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صدور حکم  ۴سال حبس برای سعیده کردی نژاد :سعیده کردی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی که تیرماه  ۹۹درب

دانشگاه تهران مرکز بازداشت شده بود به دو سال حبس قطعی محکوم شد/رسا/دوشنبه  ۹۸خرداد


ده سال حبس برای "دانشجویان" پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران :در پی رسیدگی به پروندۀ کوی دانشگاه تهران و صدور

احکام حبس و جریمه نقدی ،دانشجویان این دانشگاه مجموعا به بیش از ده سال حبس محکوم شدند/دانشجونیوز/دوشنبه  ۹۸خرداد


حکم  ۶ماه حبس تعزیری برای سینا مهدی نیا دانشجوی نوشیروانی بابل  :سینا مهدی نیا دانشجوی دانشگاه صنعتی نوشیروانی

بابل از سوی دادگاه انقالب بابل به  ۰ماه حبس تعزیری محکوم شده است/دانشجونیوز/یکشنبه  ۰۱خرداد


محکومیت تارا سپهری فر به هفت سال زندان و هفتاد و چهارضربه شالق و ضبط وثیقهی  :تارا سپهریفر ٬دبیر سابق انجمن

اسالمی دانشگاه صنعتی شریف ٬به  ۴سال حبس تعزیری و  ۴۵ضربه شالق محکوم شد /همچنین دادستانی تهران وثیقه وی را نیز ضبط کرده
است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۹۸تیر


محکومیت  ۹۵دانشجو در جریان رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران  :برخالف ادعای برخی از مقامات بلند پایه

قضایی در ایران ،مبنی بر مجازات عاملین حادثه حمله به کوی دانشگاه تهران در شامگاه  ۸۵خرداد ماه  ،۰۹۹۹که توسط نیروهای انتظامی و با
پشتیبانی نیروهای معروف به لباس شخصی صورت گرفت ،این بار نیز قربانیان و دان شجویان آسیب دیده کوی دانشگاه در جایگاه متهم قرار
گرفتند/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۹۹تیر
محکومیت نوید نزهت ،دانشجوی دانشگاه شریف به یک سال حبس :نوید نزهت ،دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف ،از سوی

شعبه  ۸۰دادگاه انقالب به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۸۹تیر


محکومیت مهرداد اسالم خواه ،فعال دانشجویی به  ۵سال حبس :مهرداد اسالمخواه فعال دانشجویی و دانشجوی محروم از

تحصیل دانشگاه امام حسین ،از سوی شعبه  ۸۰دادگاه انقالب به  ۵سال حبس تعلیقی محکوم شد/هرانا/دوشنبه  ۹۰مرداد


محکومیت ایمان صدیقی ،فعال دانشجویی ،به یک سال حبس تعزیری :ایمان صدیقی دبیر سیاسی سابق انجمن اسالمی دانشگاه

نوشیروانی بابل به یک سال حبس تعزیری محکوم شد/دانشجونیوز/جمعه  ۹۵شهریور


بهزاد عالی پور فعال دانشجویی به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد  :بهزاد عالیپور فعال دانشجویی و از اعضای انجمن

اسالمی دانشگاه صنعتی شریف به  ۱سال حبس تعلیقی محکوم شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/جمعه  ۹۵شهریور


محکومیت جاوید فخریان ،فعال دانشجویی به یکسال حبس تعزیری :شعبه  ۸۹دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی مقیسه

«جاوید فخریان» فعال دانشجویی را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تشکیل گروه به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد/صبح امروز/جمعه
 ۰۹شهریور


محمد غفاریان به سه سال و نیم حبس تعزیری و هفتاد ضربه شالق محکوم شد  :محمد غفاریان ،دانشجوی رشته مهندسی برق

دانشگاه فردوسی مشهد ،به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و هفتاد ضربه شالق محکوم شد/دانشجونیوز/یکشنبه  ۸۹شهریور
محکومیت حسین ضامن ضرابی ،فعال دانشجویی به یک سال حبس تعزیری  :دادگاه انقالب شهر بابل" ،حسین ضامن ضرابی"،

فعال دانشجویی دانشگاه بابل را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمع  ۸۱بهمن به یک سال حبس تعزیری که به مدت  ۱سال
معلق شده است ،محکوم کرد/دانشجونیوز/دوشنبه  ۸۰شهریور


محکومیت علی اکبر محمد زاده ،دبیر انجمن اسالمی دانشگاه شریف ،به شش سال حبس :علی اکبر محمدزاده ،دبیر انجمن

اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف ،به شش سال حبس تعزیری محکوم شد/دانشجونیوز/سه شنبه  ۸۸شهریور


محکومیت بشیر احسانی ،فعال حق تحصیل به  ۴سال حبس تعزیری :بشیر احسانی فعال حق تحصیل و دانشجوی محروم از

تحصیل بهایی به  ۱سال حبس تعزیری محکوم گردید/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۹۰مهر


محکومیت مسعود بابا پور ،فعال دانشجویی به حبس تعزیری :مسعود بابا پور فعال دانشجویی عضو ستاد میرحسین موسوی ،در

آستانه آغاز سال تحصیلی جدید ،به نه ماه حبس تعزیری محکوم شد/جرس/جمعه  ۹۹مهر


یکسال زندان برای فعال سیاسی و دانشجویی در بهبهان  :گزارشهای جدید حکایت از آن دارد که جواد ابوعلی از فعاالن سیاسی،

اجتماعی و دانشج ویی بهبهان که به یک سال حبس محکوم شده بود ،برای گذراندن دوره حبس خود راهی زندان شده است/دانشجونیوز/شنبه
 ۸۹مهر
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حکم شش ماه حبس تعزیری بهاره هدایت و مجید توکلی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد :حکم شش ماه حبس تعزیری بهاره

هدایت و مجید توکلی ،در شعبه  ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران ،تایید شد/دانشجونیوز/سه شنبه  ۰۹آبان


تایید حکم شش ماه حبس تعزیری مهدیه گلرو در دادگاه تجدید نظر :حکم شش ماه حبس تعزیری مهدیه گلرو فعال دانشجویی

در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تایید شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۰۰آبان


علی اکبر محمد زاده به شش سال حبس محکوم شد :حکم  ۰سال حبس صادر شده برای علی اکبر محمدزاده فعال دانشجویی ۸۸

ساله دانشگاه صنعتی شریف به اتهام تجمع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به استناد مادی  ۱۰۹و  ۰۹۹قانون مجازات اسالمی ،تایید
شد/کلمه/پنجشنبه  ۰۸آبان


فرزاد اسالمی و اسماعیل سلمان پور به  ۸و  ۹سال حبس تعزیری محکوم شدند  :فرزاد اسالمی و اسماعیل سلمان پور دو فعال

سابق دانشجویی دانشگاه های آزاد و پلی تکنیک ،که آذرماه سال گذشته بازداشت شده بودند ،به ترتیب به  ۹و  ۰سال حبس تعزیری محکوم
شدند/دانشجونیوز/شنبه  ۸۰آذر


محکومیت مازیار گودرزوند فعال مدنی در رشت :مازیار گودرزوند دانشجو و فعال مدنی ساکن رشت ،با حکم دادگاه انقالب گیالن،

به حبس ،جریمه و شالق محکوم شده است/کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی/پنجشنبه  ۹۰دی


میالد کریمی ،عضو اتحادیه دانشجویان کرد به زندان محکوم شد  :ک فعال دانشجویی عضو «اتحادیه دانشجویان کرد» در

کردستان توسط دادگاه تجدید نظر این استان به زندان محکوم شد/دانشجونیوز/جمعه  ۹۹دی


محسن صنعتی پور به یکسال حبس تعزیری محکوم شد :در ادامه موج بازداشت ها و صدور احکام قضایی برای فعاالن دانشجویی،

منابع حقوق بشری از صدور حکم حبس بر ای محسن صنعتی پور ،دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر طیف عالمه انجمن اسالمی این
دانشگاه خبر دادند/کمپین بین المللی حقوق بشر /جمعه  ۹۴بهمن


تائید حکم پنج سال حبس تعزیری ایقان شهیدی در دادگاه تجدید نظر :حکم پنج سال حبس تعزیری ایقان شهیدی ،فعال حق

تحصیل و شهروند بهائی تایید شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه  ۰۰بهمن


سعید نعیمی ،فعال دانشجویی به دو سال حبس محکوم شد :سعید نعیمی ،فعال دانشجویی که پیش تر در شعبه ی اول دادگاه

انقالب تبریز محاکمه شده بود به دو سال حبس تعزیری محکوم شد/هرانا/چهارشنبه  ۰۸بهمن

تهدید و ارعاب و اعمال فشار:


تشدید فضای امنیتی در دانشگاه علم و صنعت :همزمان با نزدیک شدن به سوم خرداد ماه ،دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت

به طرق مختلف در حال اطالع رسانی برای اعتصاب و تعطیلی کالس های درس این دانشگاه هستند/دانشجو نیوز/دوشنبه  ۹۸خرداد
بازرسی بدنی دختران دانشجو در دانشگاه علم و فرهنگ :در پی اجرایی شدن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه های کشور،

دانشگاه علم و فرهنگ اقدام به جدایی سازی درهای ورودی دختران و پسران این دانشگاه نمود/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه ۹۱
مهر


موج جدید احضار ،بازجویی و ممنوع الورودی در دانشگاه مازندران :آخرین گزارش ها از دانشگاه مازندران حاکی از آن است که

پس از تجمع هفته گذشته دانشجویان در دانشگاه مازندران ،فشارها بر فعالین این دانشگاه تشدید یافته است/دانشجونیوز/سه شنبه  ۰۹آبان
ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه تهران :نیروهای امنیتی از ص بح امروز در داخل دانشگاه تهران و در مقابل درب دانشگاه حضور

محسوسی داشتند/هرانا/دوشنبه  ۸۵بهمن

تفکیک جنسیتی:
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مرحله عملی تفکیک جنسیتی در دانشگاه تهران آغاز شد :صبح امروز شنبه  ۸۴فروردین ماه "قانون تفکیک جنسیتی" در

سرویسهای ایاب و ذهاب کوی دانشگاه تهران اجرایی شد/خبرگزاری فارس/شنبه  ۸۴فروردین


راهاندازی دانشگاههای تک جنسیتی در استانهای مذهبی :مدیرکل دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از

راهاندازی دانشگاههای تک جنسیتی در استانهای مذهبی خبر داد و گفت :بیشترین درخواستهای تک جنسیتی مربوط به دختران
است/ایسنا/چهارشنبه  ۹۴اردیبهشت


اجرای تفکیک جنسیتی دانشجویان دانشگاه مازندران توسط نیروهای لباسشخصی و بسیج :طرح «تفکیک جنسیتی»

دانشجویان با حضور نیروهای لباسشخصی و بسیج در دانشگاه مازندران به مرحله اجرا درآمد/بامدادخبر/دوشنبه  ۰۸اردیبهشت


ورود نیروی انتظامی به دانشگاه مازندران به بهانه اجرای طرح تفکیک جنسیتی :در ادامه فشارها و اِعمال محدودیتهای ویژه

جهت سرکوب و کنترل فضای دانشگاههای کشور ،گزارش منابع دانشجویی از دانشگاه مازندران حاکیست نیروی انتظامی و ماموران امنیتی ،در
اقدامی بیسابقه به بهانه اج رای طرح تفکیک جنسیتی وارد این دانشگاه شده و با برخی از دانشجویان برخورد نموده است/جرس/پنجشنبه ۰۱
اردیبهشت


اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه بین المللی قزوین  :در ادامه اجرایی شدن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها،

مسوالن دانشگاه بین المللی قزوین نیز با جداس ازی جنسیتی در کالسهای دروس عمومی و اختصاص کالسهای درسی خاص برای دانشجویان
دختر و پسر ،از ابتدای ترم جاری ،اقدام به اجرای تدریجی این طرح بحث برانگیزنموده اند/دانشجونیوز/پنجشنبه  ۰۸خرداد


تفکیک جنسیتی در دانشگاه سیستان و بلوچستان :رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت :تفکیک جنسیتی در برخی

کالسهای این دانشگاه در حال اجراست و در صورت نهایی شدن این طرح ،تفکیک جنسیتی در کالسها گسترش می یابد/مهر/شنبه  ۹۵تیر


جزئیات تفکیک جنسیتی در دانشگاه شریف ،تفکیک کالس سال اولیها  :رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به برنامه های

این دانشگاه در زمینه تفکیک جنسیتی گفت:
شود/مهر/دوشنبه  ۹۰تیر


کالسهای جداگانه ای برای دانشجویان پسر و دختر سال اول دانشگاه برگزار می

اجرای تفکیک جنسیتی در رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران :سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز از اجرای طرح

تفکیک جنسیتی در این دانشگاه خبر داد و گفت :با اعالم قطعی وزیر علوم تفکیک جنسیتی در دانشگاه صورت می گیرد و این طرح در رشته
علوم انسانی بدلیل باال بودن تعداد دانشجویان اجرا می شود/مهر/سه شنبه  ۹۴تیر


دانشگاه مازندران هم تفکیک جنسیتی شد :پس از دانشگاه شریف که اعالم کرد دانشجویان ورودی سال  ۰۹را تفکیک جنسیتی

می کند ،دانشگاه مازندران هم چنین تصمیمی را البته گسترده تر گرفته است/خبر آن الین/جمعه  ۰۹تیر
اجرای طرح تفکیک جنسیتی این بار در "دانشگاه یزد"  :بدنبال اجرایی شدن تدریجی طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان در

ایران ،و اجرایی شدن این طرح در ده ها دانشگاه ایران ،در آخرین مورد دانشگاه یزد نیز میزبان اجرای این طرح بوده و قرار است از سال
تحصیلی جدید دروس عمومی دانشکده معارف و برخی از دروس دانشکده ریاضی به صورت کامل مشمول طرح تفکیک جنسیتی شده و
دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه در کالسها و محیطهای آموزشی تفکیک شوند/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۹۰شهریور


تفکیک جنسیتی در کالسهای درس دانشگاه صنعتی امیرکبیر :در سال تحصیلی جدید ،بسیاری از کالس های درس در دانشگاه

صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) به صورت مجزا برای دانشجویان پسر و دختر برگزار خواهد شد/دانشجونیوز/دوشنبه  ۰۵شهریور
دانشگاه جامع علمی کاربردی هم تک جنیستی شد  :در ادامه موج تک جنسیتی نمودن دانشگاهها و اعمال سیاست جداسازی

کامل مراکز آموزشی در ایران ،دانشگاه جامع علمی کاربردی با تفکیک واحدهای دانشگاهی به "زنانه و مردانه" در دفترچههای نام نویسی سال
جدید ،عمال اجرای طرح تک جنسیتی نمودن این دانشگاه را در دستور کار خویش قرار داده است/دانشجونیوز/سه شنبه  ۸۸شهریور


تفکیک جنسیتی کالسهای درسی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه  :پس از آنکه اعالم شد برخی از کالسهای

درسی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی به صورت جداگانه برای دختران و پسران برگزار خواهد شد ،آخرین خبرها از
«تفکیک کالسهای درس دوره کارشناسی ارشد» نیز حکایت دارد/دانشجونیوز/پنجشنبه  ۸۵شهریور


دانشگاه ورامین هم تفکیک جنسیتی شد :رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا از اجرای طرح تفکیک جنسیتی در

 ۰۵۴کالس این واحد دانشگاهی خبر داد/کلمه/جمعه  ۸۱شهریور
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دانشگاه صنعتی خواجه نصیر هم به جمع اجراکنندگان طرح تفکیک جسنیتی پیوست  :گزارشها از ایران حاکی از آن است

که مسئولین دانشگاه خواجه نصیر نیز به مانند دهها دانشگاه دیگر ،اقدام به تفکیک جنسیتی دانشجویان این دانشگاه در برخی از کالسهای
درسی نمودهاند/دانشجونیوز/جمعه  ۸۱شهریور

پلمپ تشکالت:


گزارشی از لغو مجوز ،پلمپ و تخریب دفتر انجمن دانشگاه آزاد کرج :درپی توقیف ،پلمپ و تخریب کامل دفتر انجمن اسالمی

دانشجویان دانشگاه آزاد کرج در ایام تعطیالت نوروز توسط هیئت نظارت و بازوهای اجرایی آنها ،این تشکل دانشجویی گزارشی از برخوردهای
صورت گرفته توسط مسئوالن دانشگاه و در راس آن ها ریاست واحد ،رئیس حراست ،معاونت فرهنگی و مسئول دفتر نهاد را تهیه کرد/هرانا/سه
شنبه  ۸۹فروردین

تجمع ،تحصن ،اعتصاب و جلوگیری از آن:


تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد :تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران در

اعتراض به محدودیت های اعمال شده از سوی مدیریت دانشگاه و وضعیت نامناسب امور صنفی با حضور گسترده دانشجویان برگزار
شد/دانشجونیوز/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت


برخورد نیروهای حراست با دانشجویان متحصن دانشگاه صنعتی اصفهان :تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان صبح

امروز یکشنبه ،در مقابل مجتمع تاالرهای این دانشگاه دست به تحصن زدند/هرانا/یکشنبه  ۸۱اردیبهشت
ممانعت از برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان بلوچ دانشگاههای زاهدان :انجمنهای علمی و فرهنگی دانشجویان بلوچ

دانشگاه های زاهدان ،همه ساله برای دانشجویان بلوچی که موفق به کسب مدارک دانشگاهی گردیدهاند ،اقدام به برگزاری جشنهای فارغ
التحصیلی در شهر زاهدان مینمایند ،که به علت عدم صدور مجوز از سوی مسئولین مربوطه ،امکان برگزاری این مراسم منتفی گردید/پایگاه
اطالع رسانی سنی آنالین/دوشنبه  ۹۸خرداد


تجمع اعتراضی دنشجویان دانشگاه هرمزگان :با وجود گرمای  ۱۹درجه بندر عباس ،برق دانشگاه این شهر  ۵روز است که قطع

شده و دانشجویان با مشکالت بسیار جدی مواجه شدهاند/دانشجونیوز/دوشنبه  ۰۰خرداد
دومین تجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی در اعتراض به تجاوز به دانشجو :در پی ضرب و شتم و تعرض به یکی از دانشجویان

دختر در محوطه دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشجویان این دانشگاه برای دومین بار دست به تجمع زدند/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۰۹خرداد


تحصن اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق :دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور در اعتراض به

مشکالت صنفی در دانشگاه تحصن کرده اند/الف/پنجشنبه  ۹۸تیر


تحصن اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق :امروز صبح شنبه با افزوده شدن تعداد زبادی از دانشجویان از جمله

دانشجویان دختر ،تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) وارد روز چهارم خود شد /متحصنین خواستار حقوق صنفی
خود که اهم آن ها واگذاری خوابگاه تابستانی است ،می باشند/دانشجونیوز/شنبه  ۹۵تیر


تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح تفکیک جنسیتی  :جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاههای دانشگاه تهران

امروز دوشنبه  ۸۰فروردین ماه در اعتراض به تفکیک جنسیتی سرویسهای دانشگاه تهران در ایستگاه سرویسهای این دانشگاه واقع در تقاطع
خیابان طالقانی و قدس دست به تجمع اعتراض امیز زدند/دانشجونیوز/دوشنبه  ۸۰فروردین


برگزاری تحصن اعتراضی در دانشگاه آزاد سنندج :تعدادی از اساتید و کارمندان دانشگاه آزاد سنندج ،در پی انتشار مطلبی توهین

آمیز به شهروندان اهل سنت از سوی نشریه دفتر فرهنگ دانشگاه ،در محوطه بیرونی و مقابل دفتر فرهنگی دانشگاه تحصن
کردند/هرانا/دوشنبه  ۸۵مرداد
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تجمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به عدم واگذاری خوابگاه  :جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی روز

گذشته در اعتراض به « عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان تحصیالت تکمیلی» در مقابل ساختمان معاونت دانشجویی این دانشگاه دست به
تجمع زدند/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۸۹شهریور


ادامه اعتراض صنفی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی  :دانشجویان معترض دانشگاه شهید بهشتی اعالم کردهاند که تا دستیابی

به همه خواستههای خود به اعتراض و تجمع ادامه خواهند داد/دانشجونیوز/پنجشنبه  ۸۵شهریور


اعتراض دانشجویان دانشگاه یزد به مشکالت صنفی و رفاهی :ظهر روز گذشته ،دانشجویان دانشگاه یزد با تجمع در مقابل مسجد

این دانشگاه نسبت به مشکالت صنفی و رفاهی موجود در این دانشگاه اعتراض کردند/دانشجونیوز/دوشنبه  ۰۰مهر


تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در پی مرگ یک دانشجو :ظهر امروز در پی مرگ یک دختر دانشجو در خوابگاه

دانشگاه امیر کبیر دانشجویان معترض نسبت به سهل انگاری مسئولین اعتراض کردند/هرانا/سه شنبه  ۰۸مهر


تجمع در دانشگاه شهرکرد و دخالت مامورین حراست :روز گذشته دانشجویان دانشگاه شهرکرد در پی مطلع شدن از وجود "کرم

پخته" در غذای یکی از دانش جویان دست به تجمع و اعتراض زدند که این اعتراض با دخالت مامورین حراست مواجه
شد/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۰۹مهر


اعتراض گسترده دانشجویان دانشگاه زنجان به اجرای طرح «جداسازی جنیستی»  :گزارشها حاکی از آن است که روز گذشته

صدها تن از دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به اجرای « طرح جداسازی جنیستی در بوفه این دانشگاه ،جداسازی اتوبوسهای سرویس
دانشجویان و همچنین اجرای طرح تفکیک جنیستی در کتابخانه فنی و مهندسی» ،در محوطه این دانشگاه دست به تجمع گسترده
زدهاند/دانشجونیوز/پنجشنبه  ۰۵مهر


تداوم اعتراض دانشجویان در دانشگاه شهرکرد  :با گذاشت یک هفته از تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شهر کرد به وضعیت

نامساعد غذا و «یافت شدن کرم» در آن ،گزارشها از بیتوجهی مسئولین این دانشگاه به خواستههای دانشجویان و تداوم این اعتراضات حکایت
دارد/دانشجونیوز/پنجشنبه  ۸۰مهر


اعتصاب غذا دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر با حمله حراست ناتمام ماند :روز گذشته  ۸۰مهرماه دانشجویان دانشکده عمران

دانشگاه خواجه نصیر در اعتراض به طرح تفکیک جنسیتی در این دانشگاه و سایر دانشگاههای کشور دست به اعتصاب غذا زدند /این حرکت
اعتراضی بصورت کامال خودجوش در ساعت  ۹۹ /۰۰و در سلف این دانشکده آغاز شد/ادوارنیوز/چهارشنبه  ۸۴مهر


اعتراض دانشجویانِ دانشگاه مازندران به وضعیت نامناسب غذا :بیش از هزار تن از دانشجویان دانشگاه مازندران به کیفیت بد و

قیمت باالی غذای این دانشگاه دست به اعتراض زدهاند/دانشجو نیوز/یکشنبه  ۹۰آبان
محرومیت روزبه تهرانی از تحصیل در مقطع فوق لیسانس :روزبه تهرانی از فعالین بازداشتی وقایع پس از انتخابات پس از آزادی از

زندان عالوه بر محرومیت شغلی به تازگی از حق تحصیل نیز محروم شده است/هرانا/یکشنبه  ۹۹آبان


تجمع دانشجویان دانشگاه بین الملل قزوین در اعتراض به وضعیت نامطلوب غذا :در ادامه اعتراضات دانشجویان در ایران،

آخرین گزارش ها از برگزاری تجمع اعتراضی در دانشگاه بین الملی قزوین حکایت دارد که با حضور صدها تن از دانشجویان همراه بوده و
دانشجویان معترض خواستار بهبود وضعیت غذا و شرایط صنفی شده اند/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۰۰آبان
ضرب و شتم دانشجویان درمراسمی در دانشکده نفت آبادان :مراسم معارفه نامزدهای انتخابات شورای صنفی پس از سخنان دبیر

سیاسی انجمن اسالمی سابق دانشکده نفت آبادان ،توسط بسیج دانشجویی به آشوب کشیده شد/جرس/سه شنبه  ۹۰آذر


تجمع  ۳۷۷دانشجوی حقوق مقابل کانون وکال :صبح روز گذشته تعدادی از دانشجویان حقوق در اعتراض به نتیجه آزمون وکالت

سال  ۰۹مقابل کانون وکالی مرکز تجمع کردند/پانا/پنجشنبه  ۰۹بهمن

احکام انضباطی:
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تایید و افزایش حکم انضباطی حامد هنرخواه از سوی وزارت علوم :حامد هنرخواه ،دانشجوی ترم آخر روانشناسی دانشگاه بین

المللی قزوین که با توجه به حکم اخراج خود در ترم دوم سال تحصیلی  ۹۹-۹۰از شرکت در آخرین امتحانات دوره کارشناسیاش محروم و از
طرف دانشگاه ممنوع الورود شده بود؛ با تأیید و افزایش حکم انضباطی خود از سوی وزارت علوم مواجه شده است/هرانا/پنجشنبه  ۸۱فروردین


صدور مجدد حکم محرومیت از تحصیل برای امین ریاحی ،از فعالین دانشجویی مشهد :امین ریاحی عضو انجمن اسالمی

دانشگاه فردوسی مشهد برای دومین بار به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد/دانشجو نیوز/چهارشنبه  ۸۵فروردین


محرومیت دو ترم از تحصیل برای سه دانشجوی دانشگاه اراک :سه دان شجوی دانشگاه اراک ،به نام های نیما درخشی ،محمد

رفیعی و حمید امیری هرکدام به مدت دو ترم از تحصیل محروم شدند/جرس/دوشنبه  ۸۰فروردین


شش دانشجوی دانشگاه سوره ممنوع الورود شدند :در پی برگزاری تحصن اعتراضی هفته گذشته دانشجویان دانشگاه سوره  ۰نفر

از دانشجویان این دانشگاه ممنوع الورود شدند/دانشجو نیوز/دوشنبه  ۰۸اردیبهشت


جلوگیری از ورود برخی دانشجویان به دانشگاه امیر کبیر :خبرها حاکی از آن است که ماموران امنیتی از ورود برخی چهره های

فعال دانشجویی و شناخته شده به دانشگاه امیر کبیر ممانعت به عمل آمده است/تحول سبز/یکشنبه  ۸۱اردیبهشت
صدور حکم محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان دانشگاه فردوسی :گزارشها حاکی از آن است که در طی روزهای

اخیر ،مسئولین کمیته انضباطی دانشگاه فردوسی مشهد ،دستکم  ۰تن از فعاالن دانشجویی و فعالین مدنی حامی جنبش مردمی ایران را با
صدور ابالغیهای به محرومیت از تحصیل محکوم نمودهاند/رادیو کوچه/پنجشنبه  ۰۱اردیبهشت


اخراج سیزده تن از دانشجویان دانشگاه سجاد مشهد :در پی اعتراضات صورت گرفته از سوی برخی دانشجویان مشهد نسبت به

مراسم تشییع اجساد گمنامِ جنگ از دانشگاه ۰۹ ،تن از دانشجویان دانشگاه سجاد ،از دانشگاه اخراج شدند/جرس/سه شنبه  ۸۴اردیبهشت
اخراج رضا قاضی نوری ،دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران :بر اساس رای کمیته مرکزی وزارت علوم،

تحقیقات و فناوری ،رضا قاضی نوری دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران که در مرحله دفاع از پایان نامه قرار داشت ،از
ادامه تحصیل محروم شده است/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۹۵خرداد


ممانعت از ادامه تحصیل دانشجوی کرد در زندان سقز  :لقمان احمدی دانشجوی کرد و زندانی سقزی از شرکت در آزمون

کارشناسی ارشد محروم شد/موکریان/سه شنبه  ۰۴خرداد


صدور احکام انضباطی جدید برای دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  :در آستانه  ۸۸خرداد ،سالروز انتخابات مناقشه

برانگیز ریاست جمهوری ایران ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل شاهد افزایش فشار ها بر دانشجویان و صدور احکام قضایی و انضباطی بوده
است/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۰۹خرداد


ستاره دار شدن مهدی حمیدی شفیق فعال دانشجویی دانشگاه تبریز" :مهدی حمیدی شفیق "دانشجوی رشته جامعهشناسی

دانشگاه تبریز از سوی سازمان سنجش ستاره دار اعالم شد/آراز نیوز/جمعه  ۹۰خرداد


اخراج سیامک کوشی از دانشگاه :سیامک کوشی فعال دانشجویی ،پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج شد/هرانا/چهارشنبه ۹۰

تیر


مجید دری ،زندانی سیاسی و دانشجوی محروم از تحصیل از دانشگاه اخراج شد :مجید دری ،دانشجوی زندانی ،که با گذشت ۸

سال از بازداشتش ،همچنان بدون داشتن حق مرخصی در زندان به سر میبرد ،هفته گذشته طی حکمی از دانشگاه اخراج شد/کمیته
گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۰۰تیر


دو فعال دانشجویی دانشگاه خیام به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند :سید محمد صادق تابعی و مهدی صالح نکو

دو تن از فعاالن دانشجویی دانشگاه خیام به یک ترم محرومیت از تحصیل ،توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند/هرانا/شنبه  ۸۱تیر


صدور حکم انضباطی برای دو فعال دانشجویی دانشگاه خیام  :محمد صادق تابعی و مهدی صالحی نکو از فعاالن دانشجویی

دانشگاه خیام با حکم انضباطی این دانشگاه ،هرکدام به یک ترم تعلیق و همچنین توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم
شدند/دانشجونیوز/دوشنبه  ۸۹تیر


امیر رضایی دانشجوی دانشگاه ارومیه از دانشگاه اخراج شد  :امیر رضایی فعال دانشجویی دانشگاه ارومیه ،از دانشگاه اخراج

شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۰۰مرداد
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صدور بیش از سی ماه حکم زندان تعلیقی برای دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه  :در پی اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی

کرمانشاه به حضور وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صفارهرندی ،به مناسبت روز دانشجو در این دانشگاه در سال گذشته ،دادگاه انقالب
استان کرمانشاه اقدام به صدور احکام سنگین حبس تعلیقی برای دانشجویان این دانشگاه نموده است /در آذر ماه سال گذشته و در پی این
اعتراض ،چند تن از دانشجویان این دانشگاه بازداشت و توسط اطالعات سپاه مورد بازجویی قرار گرفته بودند/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۸۰مرداد
اخراج البرز نورانی دانشجوی بهائی دانشگاه صنعتی شریف :البرز نورانی ،دانشجوی ورودی سال  ۹۰دانشگاه شریف ،رشته علوم

کامپیوتر به دلیل «اعتقاد به دیانت بهائی» از این دانشگاه اخراج شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۰۹شهریور


ستاره دار شدن یکصد داوطلب کنکور مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد :روزنامه توقیف شده "روزگار" دیروز از ستاره دار

شدن یکصد دانشجوی دیگر و تشدید اعمال محدودیتهای گزینشی در دانشگاه آزاد خبر داد/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۰۰شهریور


مریم شفیع پور ،فعال دانشجویی ،از دانشگاه بین المللی قزوین اخراج شد  :مریم شفیعپور ،فعال دانشجویی و وبالگ نویس ،با

وجود پایان حکم چند ترم محرومیت از تحصیل ،علی رغم داشتن  ۸ترم سنوات مجاز ،اجازه ثبت نام در ترم جدید آموزشی را
نیافت/دانشجونیوز/یکشنبه  ۸۹شهریور


محرومیت یک دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد از حق تحصیل :یک دانشجوی بهایی به نام «حنانه کنعانی» که در حال

تحصیل در رشته زبان در دانشگاه فردوسی مشهد بود از تحصیل محروم شد/هرانا/دوشنبه  ۸۰شهریور


محرومیت از تحصیل یک دانشجوی پزشکی به علت کشیدن سیگار! :چهارصد و نهمین جلسه شورای مرکزی انضباطی

دانشجویان که در محل دفتر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت تشکیل شد و یک دانشجوی پزشکی سیگاری دو ترم از
تحصیل محروم شد/آفتاب/چهارشنبه  ۸۹شهریور


شهره روحانی دارای رتبه  ۹۴۹در رشته زبان محروم از تحصیل شد /سند :شهره روحانی ،شهروند بهایی که در کنکور سراسری

دانشگاه در رشته زبان های خارجی رتبه  ۰۱۰را کسب نموده بود به دلیل نقص در پرونده از حق تحصیل محروم شد/هرانا/چهارشنبه ۸۹
شهریور


مسعود چناسی ،عضو ستاد مهدی کروبی از دانشگاه اخراج شد :مسعود چناسی دانشجوی ورودی سال  ۹۹دانشگاه تربیت معلم

تهران و از فعالین دانشجویی و فعال ستاد مهدی کروبی در ایام انتخابات  ۹۹از دانشگاه اخراج شد/سحام نیوز/پنجشنبه  ۸۵شهریور


اخراج بهرام اسماعیل بیگی ،فعال سابق دانشجویی از محل کار :بهرام اسماعیل بیگی ،فعال سابق دانشجویی و مسئول شعبه

استان اصفهان ادوار تحکیم ،با دخالت مقامات امنیتی استان اصفهان از محل کار خود اخراج شد/ادوارنیوز/شنبه  ۸۰شهریور


محرومیت دائم مجید توکلی از تحصیل با رای قاضی صلواتی :شعبه  ۰۱دادگاه انقالب ،به ریاست قاضی صلواتی ،حکم محرومیت

دائمی مجید توکلی از تحصیل را ابالغ نمود /این حکم بر اساس درخواست وزارت علوم در سال  ۰۹۹۹صادر شده است/دانشجونیوز/یکشنبه
 ۸۴شهریور


دانشجویان زیادی با گرایشات سیاسی از تحصیل محروم شدهاند  :رییس کمیته محیط زیست شورای شهر گفت« :هم اکنون

بسیاری از دانشجویان به دلیل گرایشات سیاسی از ادامه تحصیل در مقاطع باالتر محروم شده اند این درحالی است که تمام مسووالن همواره به
آزادی بیان و تفاوت دیدگاهها تاکید کردهاند/ایلنا/سه شنبه  ۸۰شهریور


محرومیت از تحصیل دو فعال دانشجویی دانشگاه زنجان :روح اهلل بیات و رحمت اهلل بیات دو دانشجوی دانشگاه زنجان علی رغم

کسب قبولی در مقطع کارشناسی ارشد به دلیل نقض در پرونده از ادامه تحصیل محروم شدند/هرانا/یکشنبه  ۹۹مهر


یک شهروند بهایی از حق تحصیل در دانشگاه شیراز محروم شد :شیدا موید ،شهروند بهایی ساکن تهران پس از شرکت در آزمون

سراسری دانشگاه و کسب رتبه الز م و علی رغم قبولی در دانشگاه شیراز به دلیل اعتقاد به آئین بهائیت از ثبت نام وی جلوگیری شد/هرانا/سه
شنبه  ۹۱مهر


معین محمد بیگی از دانشگاه قزوین اخراج شد :معین محمد بیگی دانشجوی رشته صنایع دانشگاه آزاد قزوین پس از آزادی از

زندان از این دانشگاه اخراج شد/هرانا/سه شنبه  ۹۱مهر


اخراج فرنود جهانگیری دانشجوی بهائی از دانشگاه  :فرنود جهانگیری دانشجوی بهائی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بابلسر

از دانشگاه اخراج شد/نامعلوم/پنجشنبه  ۹۱آبان
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محرومیت چندین دانشجو از تحصیل در مقطع دکترا با وجود احراز شرایط علمی  :تازه ترین گزارشات از از محروم شدن

چندین تن از دانشجویان در مرحله مصاحبه در مقطع دکترا به دلیل فعالیت های سابق دانشجویی علی رغم دارا بودن شرایط علمی حکایت
دارد/دانشجونیوز/جمعه  ۹۰آبان


اخراج صهبا متحدین و سمیرا غالمی از دانشگاه ،به دلیل اعتقاد به بهائیت :صهبا متحدین دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه

قزوین و سمیرا غالمی ،دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه سیرجان ،از دانشگاه اخراج شدند/جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی/جمعه ۰۹
آبان


محمد یوسف علیخانی ،دانشجوی کارشناسی ارشد از حق تحصیل محروم شد :محمد یوسف علیخانی ،برادر جواد علیخانی

دانشجوی زندانی محبوس در زندان اوین بر اساس درخواست وزارت اطالعات از حق تحصیل در دانشگاه آزاد تهران مرکز محروم
آبان
۸۹
شد/هرانا/جمعه
محرومیت از تحصیل امین خالقیان ،دانشجوی دانشگاه نوشیروانی بابل :امین خالقیان ،دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه
صنعتی نوشیروان ی بابل ،از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بازماند/دانشجو نیوز/سه شنبه  ۹۹آذر


اخراج یک دانشجوی دانشگاه تربیت معلم از دانشگاه :هادی بینش ورودی سال  ۹۰رشته علوم سیاسی و فعال دانشجویی دانشگاه

تربیت معلم و از فعالین ستاد مهدی ˜کروبی از دانشگاه اخراج شد/هرانا/جمعه  ۸۱آذر
اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه زاهدان :یک دانشجوی بهایی به نام "شکوفه مودی" ورودی سال  ۰۹که در حال تحصیل

در رشته مهندسی  ITدر دانشگاه پیام نور شعبه زاهدان بود به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از ادامه تحصیل محروم شد/هرانا/نجشنبه  ۰۱دی


اخراج شروین فالح دانشجوی بهایی دانشگاه بجنورد  :شروین فالح دانشجوی ورودی  ۰۹دانشجوی مهندسی تکنولوژی معماری

دانشگاه دارالفنون بجنورد از دانشگاه اخراج شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/جمعه  ۸۹دی


محرومیت فرزند میرحسین موسوی از تحصیل :در آستانه یکمین سال از زندان خانگی میرح سین موسوی و زهرا رهنورد و بالفاصله

پس از انتشار نامه مشترک فرزندان میر حسین و کروبی ،دختران میرحسین موسوی از سوی زندانبانان تهدید به بازداشت شدند و یکی از
دختران آنان از تدریس در دانشگاه منع شد/کلمه/پنجشنبه  ۸۹بهمن


اخراج یک دانشجوی بهایی از دانشگاه شمال آمل  :تارنمای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی گزارش داده است که مسئولین

دانشگاه شمال آمل ابتدا از حضور شیما موفقی این دانشجوی بهایی در کالس های درس جلوگیری کرده و وی را به سازمان سنجش ارجاع
داده اند/نامعلوم/شنبه  ۸۰بهمن
اجرای حکم:


اجرای حکم زندان همایون پناهی ،فعالین سابق دانشجویی دانشگاه زنجان  :حکم زندان همایون پناهی از فعالین سابق

دانشجویی دانشگاه زنجان ،فارغ التحصیل فلسفه این دانشگاه و از دانشجویان ستاره دار در مقطع کارشناسی ارشداجرا شد/ادوار نیوز/سه شنبه
 ۸۹فروردین


انتقال فواد شمس به زندان جهت گذراندن دوران محکومیت خود :فواد شمس ،دانشجوی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران،

صبح روز دوشنبه ،دهم مردادماه ،پس از مراجعه به زندان اوین ،جهت حکم حبس بازداشت شد/هرانا/سه شنبه  ۰۰مرداد


انتقال سومین فعال دانشجویی دانشگاه مازندران به زندان  :مازیار یزدان نیا فعال دانشجویی چپگرای دانشگاه مازندران جهت

گذراندن شش ماه حبس ،خود را به دادگاه انقالب شهرستان بابلسر معرفی کرد/دانشجونیوز/یکشنبه  ۸۹آذر


نعیم احمدی ،فعال دانشجویی به زندان منتقل شد :نعیم احمدی فعال دانشجویی و سیاسی جهت سپری کردن مدت محکومیتش

به زندان مشکین شهر منتقل شد/هرانا/دوشنبه  ۰۴بهمن

اقدام به بازداشت:
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هجوم مأموران امنیتی به منزل پدرام رفعتی برای بازداشت وی :منزل پدرام رفعتی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه امیرکبیر

دیروز و امروز مورد هجوم مأموران امنیتی قرار گرفت/دانشجو نیوز/سه شنبه  ۰۹اردیبهشت


تالش برای بازداشت یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد :ماموران امنیتی مشهد با حکم جلب اقدام به ورود به منزل

یکی از فعالین سابق دانشگاه فردوسی کرده ،اما موفق به بازداشت وی نشدند /این ماموران پس از ورود به منزل ،اقدام به ضبط لوازم شخصی و
بازداشت یکی از دوستان وی کردند/هرانا/دوشنبه  ۹۹مرداد

توقیف نشریه:


توقیف دو نشریه کردی دانشگاه ارومیه :دو نشریه دانشجویی دانشگاه ارومیه بعد از انتشار دو شماره از سوی کمیته نظارت بر

نشریان دانشگاه توقیف شدند/هرانا/پنجشنبه  ۰۰خرداد


ممانعت مسئولین دانشگاههای تهران با انتشار نشریات دانشجوی به زبان ترکی :مسئولین دو دانشگاه تهران و پلی تکنیک از

انتشار دو نشریه متعلق به دانشجویان آذربایجانی که خواهان انتشار نشریه به دو زبان فارسی و ترکی هستند؛ جلوگیری میکنند/هرانا/دوشنبه
 ۹۰تیر

مرگ دانشجو:


فوت دانشجوی دختر دانشگاه امیرکبیر  :یکی از دانشجویان دختر دانشگ اه امیر کبیر ،به دالیل نامعلوم در خوابگاه این دانشگاه ،فوت

کرد ،این اتفاق در حالی رخ میدهد که دانشگاهها به تازگی سال تحصیلی جدید را آغاز کردهاند/ایلنا/سه شنبه  ۰۸مهر


مرگ یک دانشجو بر اثر برقگرفتگی در یکی از خوابگاههای ایرانشهر :رئیس دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر گفت :یکی از

دانشجویان ساکن در خوابگاهی در ایرانشهر بر اثر برقگرفتگی توسط کولر آبی جان باخت/مهر/پنجشنبه  ۰۸آبان


مرگ یک دانشجو در کوی دانشگاه تهران :دانشجوی جدیدالورود رشته مطالعات و برنامهریزی علوماجتماعی شب گذشته فوت کرد

که پس از اعزام به بیمارستان و طبق نظریه اولیه پزشکان ،وی به علت سکته فوت کرده است/فارس/جمعه  ۰۹آبان


مرگ یک دانشجو در دانشگاه آزاد ورامین و تحصن دانشجویان :مرگ یک دانشجو در دانشگاه آزاد واحد ورامین-پیشوا به نام

"آزاده عطاءاللهی" متولد  ۰۹۰۸و دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگ لیسی ،تحصن و اعتراض تعداد کثیری از دانشجویان این دانشگاه را به
همراه داشت/مهر/سه شنبه  ۹۹آذر

ممنوع الخروج:


مسئول شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکیم ممنوعالخروج شد :حسام منصوری مسئول شعبه بوشهر سازمان دانش آموختگان ایران

(ادوار تحکیم وحدت) ممنوع الخروج شد/ادوار نیوز/یکشنبه  ۰۴مهر

سایر موارد:


جلوگیری از ثبت نام  ۹۴دانشجوی دختر دانشگاه علم و صنعت :گزارشهای جدید از دانشگاه علم و صنعت تهران حکایت از آن

دارد که بعد از روی کار آمدن حسین صالح زاده ،مسئول بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت به عنوان رییس دانشکده عمران دانشگاه،
دانشجویان این دانشکده شاهد موجی از برخوردهای توهین آمیز از سوی وی بوده و در آخرین اقدام این مسئول نزدیک به نیروهای امنیتی،
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« ۰۱دانشجوی دختر» این دانشگاه را که در «جلسه اجباری حجاب و عفاف» شرکت نکرده بودند ،از ثبت نام در نیمسال تحصیلی جدید،
محروم نموده است/دانشجونیوز/سه شنبه  ۸۰مهر

زنان
در این رسته در سال  ۰۹۰۹جمعا  ۱۸گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً  ۴فعال حقوق زنان بازداشت شدند ۰ ،مورد
خودسوزی زنان گزارش و  ۹مورد قتل ناموسی ۰ ،مورد ممانعت از تجمع یا مراسم ۰۱ ،مورد سایر موارد متفرقه گزارش شده است.
 ۰تن از فعالین این عرصه از سوی دستگاه قضایی کشور به  ۵۴ماه حبس تعزیری ،و  ۰۹میلیون و  ۱۹۹هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه  ۱۸مورد بوده است که شامل  ۱۴مورد نقض حقوق زنان برای دستکم  ۴۰تن بوده است.
در حوزه زنان  ۱۴مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۱۸گزارش استخراج شده است که شامل نقض
حقوق  ۴۰نفر از زنان و فعالین حقوق زنان است.

در حوزه زنان بازداشت شهروندان  %۰۵نسبت به سال  ۰۹۹۰افزایش یافته است ،هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با
کاهش  %۹۹همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۰۰ ،۰۹۹۰افزایش داشته است ،بیشترین صعود در
این حوزه در مرداد ماه با  %۸۰و بیشترین نزول در بهمن ماه با  %۰۸گزارش شده است.
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برای مقایسه نقض موردی حقوق زنان در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.

بازداشت فعال زنان:
مریم بهرمن فعال زنان ،در شیراز بازداشت شد :مریم بهرمن ،از فعالین زنان ،صبح امروز  ۸۰اردی بهشت ماه توسط ماموران امنیتی

در شیراز بازداشت شد//تغییر برای برابری/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت


راحیل آشناگر ،فعال حقوق زنان در انزلی بازداشت شد  :راحیل آشناگر ،وبالک نویس و فعال حقوق زنان ،سه شنبه  ۰۹خرداد ماه

در منزل پدری اش در بندر انزلی توسط ماموران امنیتی دستگیر شد/تارنمای تا قانون خانواده برابر/دوشنبه  ۰۰خرداد


مریم مجد ،خبرنگار عکاس در راه سفر به آلمان ناپدید شد :مریم مجد ،خبر نگار-عکاسی که به قصد عکاسی از جام جهانی

فوتبال زنان در آلمان ،راهی این کشور بود ،روز جمعه ،در حالی که میزبانان آلمانی او در دوسلدورف منتظر او بودند ،ناپدید شده است/شبکه
سراسری همکاری زنان ایرانی/سه شنبه  ۹۰خرداد


مریم بیدگلی فعال زنان در قم بازداشت شد  :مریم بیدگلی از فعالین کمپین یک میلیون امضا در شهر قم صبح روز پنج شنبه در

منزلش در قم بازداشت شد /این خبرنگار محلی عصر همان روز در تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالش به بند عمومی زندان لنگرود قم خبر
داد/تغییر برای برابری/یکشنبه  ۹۸مرداد


فرانک فرید ،فعال حقوق زنان در تبریز بازداشت شد :فرانک فرید ،شاعر ،مترجم و فعال حقوق زنان عصر روز شنبه ،دوازدهم

شهریور ماه در "سه راه امین" تبریز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه  ۰۹شهریور


فرشته شیرازی ،فعال حقوق زنان بازداشت شد :بدنبال بازداشت الهام محسنی در روز جمعه به دلیل شرکت در یک گردهمایی

برای "آب بازی" صبح روز یکشنبه مادر وی که پیش تر از سوی اطالعات احضار شده بود بازداشت شد/هرانا/سه شنبه  ۰۱شهریور


ژیال کرمزاده ،از همراهان مادران پارک الله بازداشت شد" :ژیال کرمزاده مکوندی" ،از همراهان مادران پارک الله(مادران عزادار)،

جهت اجرای حکم  ۸سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۹دی
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محاکمه فعالین حقوق زنان:


تشکیل دادگاه فرشته شیرازی ،فعال حقوق زنان  :دادگاه فرشته شیرازی فعال حقوق زنان ششم مهر ماه سال جاری ،در دادگاه

انقالب آمل برگزار شد/تغییر برای برابری/دوشنبه  ۰۹مهر

محکومیت فعالین حقوق زنان:


محکومیت دو تن از حامیان مادران عزادار به  ۵سال زندان :ژیال کرمزاده مکوندی" و "لیال سیف الهی" ،دو تن از حامیان مادران

عزادار (مادران پارک الله) توسط شعبه  ۸۹دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه به  ۵سال زندان محکوم شدند/فعالین حقوق بشر و
دموکراسی/شنبه  ۸۹فروردین
رای دادگاه حجاب نسرین ستوده اعالم شد :به دنبال تشکیل سه جلسه دادگاه برای نسرین ستوده به اتهام تظاهر به بیحجابی

سرانجام شعبه  ۸۰دادگاه انقالب رای به محکومیت نسرین ستوده داد و او را مجرم شناخت/تغییر برای برابری/سه شنبه  ۹۹فروردین


محکومیت مهرنوش اعتمادی و هایده تابش به  ۱ماه حبس تعلیقی :مهرنوش اعتمادی و هایده تابش ،دو تن از فعالین حقوق زنان

به  ۰ماه حبس که به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است ،محکوم شدند/تغییر برای برابری/سه شنبه  ۹۹شهریور
محکومیت فرشته شیرازی به دو سال حبس :فرشته شیرازی ششم مهرماه امسال در دادگاه به دو سال حبس تعزیری و هفت سال

ممنوع الخروجی محکوم شد/تغییر برای برابری/دوشنبه  ۸۱مهر


تائید محکومیت فرشته شیرازی ،فعال حقوق زنان :دادگاه تجدید نظر استان مازندران ،حکم سه سال حبس تعزیری فرشته

شیرازی که توسط قاضی حسن زاده در دادگاه انقالب شهرستان آمل صادر شده بود را تایید کرد/تغییر برای برابری/جمعه  ۹۰دی

بازداشت زنان:


دستگیری دو هوادار دختر تیم استقالل در ورزشگاه آزادی :دو هوادار دختر تیم فوتبال استقالل تهران در بدو ورود به ورزشگاه

آزادی تهران جهت تماشای داربی ،دستگیر شدند/ایرنا/چهارشنبه  ۰۹فروردین
واکنش قوه قضاییه به تجاوز  ۴۷مرد به یک زن /بازداشت قربانی :در پی علنی شدن تجاوز پنجاه نفر به یک زن در گندم زاری در

اطراف شهر کاش مر ،قوۀ قضاییه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که در حال رسیدگی به این پرونده است/رادیو فرانسه/یکشنبه  ۸۰خرداد


بازداشت دهها تن از شهروندان کرمانشاهی :در پی اجرای طرح بدحجابی توسط نیروی انتظامی ،در طی چند روز گذشته دهها تن

از شهروندان در کرمانشاه بازداشت شدند/هرانا/پنجشنبه  ۹۸تیر


بازداشت چندین زبان آموز در آموزشگاهی در مشهد به بهانه "بدحجابی" :گزارشات از مشهد حاکی از آن است که هفتۀ

گذشته نیروهای امنیتی با هجوم به برخی مراکز آموزش زبان مشهد با ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن نظم کالسهای آموزشگاهها به بهانه
"بدحجابی" اقدام به بازداشت زبان آموزان این آموزشگاه کرده اند/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۰۹آبان

موارد ناموسی و جنسی:


زنده سوزاندن یک جوان تحت عنوان قتل ناموسی در استان گلستان :یک شهروند اهل شهرستان گنبد کاووس به نام «حمید

یغمایی» هفته گذشته در این شهرستان توسط اقوام زنی که مدعی شدند ،نامبرده با ایشان رابطه داشته است به طرز فجیعی به قتل
رسید/هرانا/دوشنبه  ۹۰فروردین
116

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری


ویژه سال ۰۹

اسیدپاشی پدرشوهر سابق به عروس :زمانی که معصومه با پسر پنج ساله و پدر همسرسابقش در پارک مشغول تفریح بود هرگز

نمیاندیشید که این مرد ،نقشه انتقامجویانه اسیدپاشی به وی را در سرش میپروراند تا به جز فریاد "سوختم سوختم"  ،راهی برای حفاظت از
چهره و چشمهایش داشته باشد/ایسنا/جمعه  ۰۰فروردین


خودسوزی یک زن جوان در پیرانشهر  :یک زن جوان اهل پیرانشهر ،اقدام به خودسوزی نمود و بر اثر شدت جراحات وارده پس از

چندی در بیمارستان جان سپرد/موکریان نیوز/چهارشنبه  ۹۰فروردین


خودسوزی یک زن جوان موجب مرگ وی به دلیل درصد باالی سوختگی در بیمارستان شد :روز یک شنبه  ۵اردیبهشت ماه

در بخش " قطور " از توابع شهرستان خوی یک زن کرد به نام " فلکناس فدایی " به دلیل فشارهای وارد از سوی خانواده اش اقدام به
خودسوزی نمود//هرانا/شنبه  ۰۹اردیبهشت


جان باختن یک زن جوان سردشتی به علت خودسوزی :یک زن جوان اهل سردشت به نام شهال ،که چندی پیش اقدام به

خودسوزی نموده بود اخیراً در بیمارستان جان سپرد//وبسایت زنان ایران/پنجشنبه  ۰۱اردیبهشت


خودسوزی و جان باختن یک زن کرد در سلماس :یک زن کرد به نام "طیران مامدی قزل کند" ،روز گذشته بر اثر خودسوزی به

زندگی خویش خاتمه داد //هرانا/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت


قتل یک دختر  ۹۴ساله به دست پدرش در سنندج :دختر جوانی به نام سمیه در سنندج ،توسط پدرش به قتل

رسید/موکریان/پنجشنبه  ۰۰خرداد


قتل یک زن جوان در شهر اشنویه :روناک آذرکش  ۸۵ساله و دارای سه فرزند در یک قتل ناموسی توسط همسرش کشته

شد/نامعلوم/شنبه  ۸۰خرداد
قتل دختر فراری توسط برادرش  :مرد جوان که به گفته خود از رفتارهای خواهر فراری اش به ستوه آمده بود ،او را در خواب

کشت/نامعلوم/نامعلوم


جزئیات تجاوز جمعی به یک زن کاشمری« :منیره /خ»  ،زن جوان کاشمری که چندی پیش مورد تجاوز دستهجمعی اراذل و اوباش

قرار گرفته بود ،جزئیات تکاندهندهای از این حادثه را تشریح کرد/نامعلوم/یکشنبه  ۸۰خرداد
قتل دختر دانشجو توسط همکالسیاش در پل مدیریت تهران :ظهر روز چهارشنبه ،پانزدهم تیرماه" ،مونا" ،دانشجوی رشته

ادبیاتِ دانشگاه عالمه طباطبایی ،پس از رد درخواستِ ازدواج "حبیب" همکالسی پسر خود ،در مقابل دیدِ مردم مورد حمله وی قرار گرفته و با
با پنجاه ضربه چاقو به قتل رسید/نامعلوم/پنجشنبه  ۰۰تیر


مادر و دختر ایالمی قربانی اسید پاشی شدند :یک مادر و دخترِ ساکن ایالم در پی اسید پاشی ،قربانی انتقامی کور شدند/روزنامه

جامجم/یکشنبه  ۹۸مرداد


تجاوز گروهی دیگر؛ اینبار قربانی زنی در مالرد کرج :عضو یک باند شرارت که به اتهام آدم ربایی ،آزار و اذیت یک زن جوان و

سرقت اموالش تحت تعقیب پلیس آگاهی مالرد بودند ،دستگیر شدند/روزنامه جام جم/دوشنبه  ۹۹مرداد


دخترِ ایالمیِ قربانی اسیدپاشی ،جان باخت :دختر  ۰۰ساله ایالمی که اوایل هفته جاری به همراه مادرش مورد اسیدپاشی قرار

گرفته بود ،صبح امروز در یکی از بیمارستانهای تهران جان باخت/ایسنا/چهارشنبه  ۹۱مرداد


یک زن سلماسی بر اثر خودکشی جان باخت :یک شهروند اهل سلماس به نام "فاطمه تبریزی" ،هفته ی گذشته بر اثر خودکشی

جان خود را از دست داد//هرانا/شنبه  ۰۱مرداد
قتل یک دختر توسط خانوادهاش در کامیاران :یک دختر کامیارانی به طرز فجیعی در یک مشاجره ناموسی توسط اعضای

خانوادهاش به قتل رسید/هرانا/دوشنبه  ۸۵مرداد


خود سوزی یک زن  ۰۴ساله در شهرستان روانسر  :یک زن  ۴۱ساله در شهر روانسر به دلیل مشکالت خانوادگی خود را به آتش

کشید/وبالگ بهار روانسر/جمعه  ۹۵شهریور


دختر جوان  ۹۱ساله ای در زابل به دست پدرش به قتل رسید  :رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان سیستان و

بلوچستان ،از قتل دختر  ۰۰سالهای به دست پدرش در زابل خبرداد/ایسنا/سه شنبه  ۸۰شهریور
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زنان رکورددار خودکشی در ایالم :عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت :در ایالم از هر دو هزار نفر  ۸نفر به خودکشی اقدام

میکنند و در این میان زنان رکورد دار خودکشی هستند/پانا/پنجشنبه  ۹۰شهریور


زن جوانی در اردبیل قربانی اسید پاشی شد :زن جوانی که تنها  ۰۹سال دارد ،توسط خواستگار قبلی اش در اردبیل که ظرف حاوی

دو لیتر اسید در اختیار داشت ،مورد حمله قرار گرفت و در این حادثه فرزند کوچک وی و دو تن از همسایگانشان نیز قربانی
شدند/مهر/چهارشنبه  ۸۹مهر


تکرار جنایت میدان کاج در خیابان شریعتی تهران  :جنایت میدان کاج سعادتآباد اینبار در خیابان شریعتی تهران تکرار شد و

مردی به خاطر رقابت عشقی با مردی دیگر او را با ضربات چاقو به قتل رساند/روزنامه شرق/یکشنبه  ۸۰آبان


یک زن دیگر قربانی اسیدپاشی شد :در حالی که هنوز خبرهای مربوط به دادگاه آمنه بهرامی دختری که قربانی اسیدپاشی

خواستگار کینه توز خود شد و زیبایی و بینایی خود را برای همیشه از دست داد به پایان نرسیده ،خبر میرسد یک زن جوان دیگر البته این بار
در کرمانشاه به سرنوشتی مشابه دچار شده است /این بار هم یک جوان خواستگار وقتی با پاسخ منفی زن جوان مطلقه کرمانشاهی برای ازدواج
روبه رو شد ،با اسیدپاشی از وی انتقام گرفت/نامعلوم/یکشنبه  ۸۰آبان


اسیدپاشی بر روی یک مادر و دختر در مشهد :زن جوانی به همراه دختر خردسالش در مشهد ،قربانی اسیدپاشی شدند/روزنامهی

خراسان/چهارشنبه  ۹۸آذر
زنی در خمین همسرش را به علت ازدواج مجدد با اسید سوزاند :زن جوانی در شهرستان خمین و در پاسخ به ازدواج دوم

همسرش ،او را در خواب با اسید سوزاند/نامعلوم/شنبه  ۰۰آذر


تجاوز  ۴مرد به دختری نوجوان برای انتقام از همسایه ۱ :مرد به قصد انتقامگیری از خانواده یک مرد روستایی به خاطر کشتن

یکی از اقوامشان به اشتباه دختر همسایه آنها را ربوده و مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی قرار دادند/روزنامه جام جم/دوشنبه  ۹۱دی


دو زن در تهران و سیستان و بلوچستان مورد تجاوز قرار گرفتند :گزارشها حاکی از این است که دو زن در سیستان و بلوچستان

و تهران ،در طی ماههای اخیر توسط مردانِ ناشناس مورد آزار و اذیت جنسی(تجاوز) قرار گرفتهاند که یکی از آنها پس از این اتفاق به قتل نیز
رسیده است/روزنامهی همشهری/دوشنبه  ۰۸دی

جلوگیری از فعالیت اقتصادی:
شوهای لباس زیرزمینی پلمپ می شوند :سردار حسین ساجدی نیا روز چهارشنبه در نشست خبری افتتاح طرح گشت شبانه پلیس

بزرگراه گفت « :با گذشت یک هفته از آغاز طرح امنیت اخالقی در سطح شهر شاهد کاهش  ۸۹درصدی هنجارشکنیها بودیم به طوری که
همراهی خوب مردم باعث شد طرح را گسترش دهیم /پلیس در اجرای این طرح ابتدا سعی می کند با تذکر افراد را راهنمایی و ارشاد کند و در
صورتی که عده ای بخواهند به هنجارشکنی خود ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد/نامعلوم/پنجشنبه  ۹۸تیر

زندانیان
در این رسته در سال  ۰۹۰۹تعداد  ۱۰۸گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً  ۰۹۱۱مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان،
 ۰۸۵مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان ۰۹ ،مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی ۹۹۵ ،مورد اعمال
محدودیت خارج از قانون بر زندانیان ۰۰۰ ،مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان ۸۴۰ ،مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان ۸ ،مورد خودکشی
زندانی ۸۰۹۹ ،اعمال فشار و تهدید زندانیان ۹ ،مورد قتل زندانیان ۰۵۰ ،مورد بالتکلیفی زندانیان ۹ ،مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری ۰۴ ،مورد
اجرای حکم شالق و قصاص عضو ۴۱ ،مورد عدم دسترسی به وکیل ۱۵ ،مورد پرونده سازی بر علیه زندانیان ۸۹۵۹۰۹ ،مورد نگهداری زندانی
در محیط نامناسب و  ۰۰مورد گزارشات متفرقه گردآوری شده است.
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در حوزه زندانیان  ۰۹۰۸مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۱۰۸گزارش استخراج شده است که شامل
نقض حقوق  ۸۹۹۱۰۸نفر از زندانیان است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۰۰ ،۰۹۹۰افزایش داشته است ،بیشترین صعود
در این حوزه در مرداد ماه با  %۰۰و بیشترین نزول در فروردین ماه با  %۰۵گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق زندانیان در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.

عدم مالقات ،تماس و بیخبری:
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ممانعت نیروهای امنیتی از مالقات حسین رونقی با خانوادهاش در بیمارستان :نیروهای امنیتی مستقر در بیمارستان ،از مالقات

خانواده حسین رونقی ملکی با این زندانی سیاسی ممانعت به عمل آوردند/هرانا/پنجشنبه  ۹۰اردیبهشت


بی خبری ازسرنوشت دو شهروند بازداشتی در نوسود  :از سرنوشت دو برادر نوسودی به نامهای مختار و شاهرخ خندانی که توسط

نیروهای امنیتی دستگیر شدهاند اطالعی در دست نیست/موکریان نیوز/چهارشنبه  ۹۴اردیبهشت


تداوم بی خبری از سرنوشت علی رضا رجایی :با گذشت پنج روز از بازداشت علیرضا رجایی ،فعال سیاسی همچنان هیچ اطالعی از

سرنوشت وی در دست نیست/پایگاه اطالع رسانی ملی مذهبیها/جمعه  ۹۰اردیبهشت


تداوم بیاطالعی از ضیااهلل رضایی شهروند بهایی با گذشت  ۹۶روز از بازداشت وی :با گذشت  ۰۰روز از بازداشت ضیاهلل رضایی

شهروند بهایی ساکن گوهردشت کرج ،کماکان اطالعی از مکان نگهداری وی در دست نیست/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه ۸۴
اردیبهشت


بی خبری از وضعیت مولوی حبیب اهلل مرجانی ،استاد دارالعلوم زاهدان :با گذشت  ۰۹روز از بازداشت مولوی حبیب اهلل مرجانی،

یکی از اساتید دارالعلوم زاهدان ،هنوز از وضعیت وی هیچ اطالعی در دست نیست/سنی آنالین/شنبه  ۹۰اردیبهشت
بی خبری از وضعیت اشکان ذهابیان :با گذشت بیست روز از بازداشت غیرقانونی اشکان ذهابیان توسط اداره اطالعات ساری ،خانواده

این فعال دانشجویی همچنان اخبار دقیقی از شرایط روحی و جسمی وی در دست ندارند/دانشجونیوز/شنبه  ۹۰اردیبهشت


بیخبری از وضعیت یک دانشجوی بازداشتی  :آرش فاضلی متولد  ۰۹۰۹دانشجوی رشته تئا تر دانشگاه آزاد اراک ورودی  ۹۰در

جریان اعتراضات  ۸۱اردیبهشت دستگیر شده است و از محل نگهداری وی هیچ خبری نیست/هرانا/جمعه  ۹۹اردیبهشت
بیخبری مطلق از وضعیت امیر گل ،دانشجوی دانشگاه شریف :با گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت امیر گل ،دانشجوی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف هیچ اطالعی از وضعیت وی و محل نگهداری دقیق او در دست نیست/گزارشگران حقوق
بشر/پنجشنبه  ۹۵فروردین


بی خبری مطلق از مینا شهروند ،وبالگ نویس جوان :از سرنوشت "مینا شهروند" ،وبالگ نویس جوان ،پس از گذشت بیش از چهل

روز از زمان بازداشت ،هیچ گونه اطالعی در دست نیست/هرانا/جمعه  ۹۱فروردین
بهاره هدایت و مهدیه گلرو مجددا ممنوع المالقات شدند  :بهاره هدایت و مهدیه گلرو ،از فعالین سرشناس دانشجویی در زندان

اوین ،در حالی که انتظار می رفت پس از  ۹ماه محرومیت از مالقات و حتی تماس تلفنی ،برای دومین بار در طول  ۸هفته گذشته فرصت
مالقات با همسران شان را بیابند ،مجددا از مالقات محروم شدند/دانشجونیوز/سه شنبه  ۹۰فروردین


بی اطالعی کامل از وضعیت تقی رحمانی :با گذشت بیش از پنجاه روز از بازداشت تقی رحمانی از فعاالن ملی مذهبی و مشاور

مهدی کروبی ،همچنان از وضعیت و سرنوشت این فعال سیاسی و پژوهشگر ،خبری در دست نمیباشد/جرس/چهارشنبه  ۰۹فروردین


دستور وزارت اطالعات به دادستانی برای محروم کردن زندانیان از مالقات :دادستان تهران بر اساس فهرستی که بازجوهای

وزارت اطالعات به او داده اند ،جمعی از زندانیان سیاسی زندان های اوین و رجایی شهر را از سال گذشته تاکنون از حق مالقات حضوری
محروم کرده است/جرس/سه شنبه  ۰۰فروردین


بی خبری از جعفر گنجی و بالتکلیفی آرش نجبایی :دو تن از عالقمندان نهضت آزادی که پس از راهپیمایی روز  ۸۱بهمن دستگیر

شده بودند در وضعیت نامعلوم و بالتکلیف به سر میبرند/میزان خبر/یکشنبه  ۸۰فروردین


محرومیت های جدید برای ضیاءالدین نبوی و مجید دری  :دو دانشجوی محروم از تحصیل ،مجید دری و هم چنین ضیالدین نبوی

که در حال گذراندن حکم خود در تبعید هستند است از حق استفاده از مرخصی محروم مانده اند/کلمه/یکشنبه  ۸۹فروردین


بیخبری از وضعیت بازداشت شدگان تبریز :هفت تن از بازداشت شدگان  ۰۹فروردین تبریز همچنان در بازداشت اداره اطالعات

تبریز به سر میبرند/هرانا/سه شنبه  ۹۹فروردین


بی خبری از وضعیت رضا صفری عضو سازمان مجاهدین انقالب در اصفهان :با گذشت قریب به یک هفته از بازداشت رضا صفری،

مدرس دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقالب (شاخه اصفهان) که در سالروز دوم خرداد طی یورشی ناگهانی در منزلش دستگیر و به
بازداشتگا ه منتقل شد ،کماکان خانواده اش در بی خبری کامل به سر می برند و از وضعیت جسمی و روحی وی ،خبری داده نمی
شود/جرس/شنبه  ۹۴خرداد
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بیش از یک ماه بی خبری از اشکان ذهابیان فعال دانشجویی :اشکان ذهابیان فعال دانشجویی دفتر تحکیم وحدت و عضو ستاد

کروبی در انتخابات سال  ،۹۹پس از گذشت  ۹۵روز از سومین بازداشتش ،همچنان در بند انفرادی زندان اداره اطالعات ساری در بازداشت به
سر میبرد/جرس/شنبه  ۰۵خرداد


عدم اجازه برقراری تماس تلفنی و یا مالقات به زانیار و لقمان مرادی :خانواده و بستگان زانیار و لقمان مرادی ،دو تن از زندانیان

سیاسی محبوس در بند  ،۵سالن ( ۰۸معروف به بند امنیتی) زندان رجایی شهر کرج ،که از سوی قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدهاند ،مدت
هاست که از وضعیت ایشان بیخبرند/هرانا/سه شنبه  ۰۴خرداد


دو هفته بیخبری از وضعیت شاهرخ زمانی ،فعال کارگری آذربایجانی :با گذشت دو هفته از دستگیری شاهرخ زمانی ،وی از

هرگونه مالقات محروم است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه  ۹۰خرداد


بی خبری از سرنوشت یک زندانی کرد  :از سرنوشت ،فرزاد حق شناس اهل شهر مریوان که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده

اطالعی در دست نیست/مکریان/پنجشنبه  ۹۸تیر


بی خبری از سرنوشت سه فعال سیاسی :با گذشت مدتها از بازداشت سه فعال سیاسی بنامهای ناصر سوداگری و همسرش طاهره ،و

همچنین دکتر هانی یازرلو ،کماکان از وضعیت و سرنوشت آنها خبری در دست نیست /همچنین گزارش رسیده است که خانواده وحید روح
بخش ،فعال دانشجویی دانشگاه قزوین ،چندی است که از سوی ماموران امنیتی تحت فشار قرار گرفتهاند/تارنمای کانون حمایت از خانواده
های جان باختگان وبازداشتی ها/یکشنبه  ۹۱تیر


ادامه بازداشت و بی خبری از نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش ،دو فعال دانشجویی :نیما پور یعقوب و ساسان واهبی وش،

دو تن از دانشجویان دان شگاه تبریز ،کماکان دربازداشت به سر می برند /وبسایت کانون حمایت ازخانواده جانباختگان وبازداشتی ها/پنجشنبه
 ۹۰تیر


جلوگیری از مالقات حضوری نسرین ستوده با فرزندانش :مسئوالن زندان اوین روز یکشنبه از مالقات حضوری نسرین ستوده با

فرزندانش جلوگیری کردند/تغییر برای برابری/سه شنبه  ۰۵تیر


سرنوشت نامشخص بهروز جاوید تهرانی پس از انتقال به بند  :۴۷۱از سرنوشت بهروز جاوید تهرانی پس از انتقال ایشان به بند

 ۸۹۰زندان اوین اطالعی در دست نیست و این موضوع نگرانی خانواده وی را در پی داشته است/هرانا/پنجشنبه  ۰۰تیر


وضعیت وخیم جسمی مریم مجد و بی خبری از مهناز محمدی  :با گذشت  ۰۱روز از بازداشت مهناز محمدی ،مستندساز و فعال

حقوق زنان ،وی هنوز امکان تماس تلفنی با خانواده خود را نیافته است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه  ۸۰تیر
احسان مهرابی ،روزنامه نگار زندانی محروم از حق مرخصی :احسان مهر ابی ،روزنامه نگار و زندانی سیاسی هم اکنون همراه تعداد

دیگری از روزنامه نگاران در یکی از سلولهای بند  ۹۱۹زندان اوین نگهداری می شود ،این روزنامه نگار نیز مانند اغلب زندانیان این بند از هر
گونه حق مرخصی و تماس تلفنی با خانوادهاش محروم است/کلمه/جمعه  ۸۵تیر


سرنوشت نامعلوم زهرا منصوری پس از  ۵۴روز بازداشت :از سرنوشت زهرا منصوری  ۰۹ -ساله زندانی محبوس در سلولهای

انفرادی بند  ۸۹۰زندان اوین اطالعی در دست نیست/هرانا/یکشنبه  ۸۰تیر
بیش از یکسال از بازداشت سه کرد تالشی گذشت /سرنوشت مبهم بازداشت شدگان :با وجود گذشت بیش از یک سال از

بازداشت سه جوان کرد تالشی به نامهای علیرضای عقوبی ،سیاوش دهقانی ،محسن علیمرادی که به اتهام همکاری با فیلمساز مهابادی صابر
کاکه حسن دستگیر شده بودند؛ می گذرد و علی رغم گذشت این مدت زمان هنوز هم خبر دقیقی از وضعیت انها در دست نیست/هرانا/سه
شنبه  ۸۹تیر


بی خبری و نگرانی از وضعیت جسمی مهدی خزعلی :پس از گذشت هشت روز از بازداشت مجدد مهدی خزعلی و عدم تماس وی

با منزل و با توجه به اعالم اعتصاب غذای او در جلسه دادگاه ،نگرانی ها از وضعیت جسمی ایشان بیشتر شده است/تحول سبز/چهارشنبه ۹۱
مرداد بی خبری از وضعیت و پرونده مریم بهرمن با گذشت بیش از ده هفته بازداشت :بنا به گزارش های رسیده ،مریم بهرمن ،فعال
حقوق زنان ،که از بیست و یکم اردیبهشت ماه امسال در منزل خود توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده ،کماکان و با
گذشت بیش از  ۴۹روز ،در وضعیت بی خبری و نامعلومی در بازداشت به سر می برد/جرس/جمعه  ۹۴مرداد
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وضعیت محمدعلی طاهری همچنان در هالهای از ابهام :محمدعلی طاهری ،بنیان گذار طب مکمل فرادرمانی سه ماه است که در

انفرادی به سر میبرد/رادیو کوچه/جمعه  ۹۴مرداد


شاهین زینعلی از حق مالقات حضوری و مرخصی محروم است :شاهین زینعلی روزنامه نگار ،فعال دانشجویی و از اعضای حزب

پان ایرانیست در بند  ۹۱۹زندان اوین حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است/هرانا/جمعه  ۹۴مرداد


یک ماه بی خبری از چهار زندانی منتقل شده به زندان اوین :با گذشت یک ماه از انتقال چهار زندانی سیاسی به زندان اوین که

تحت بازجویی مجدد قرار گرفتند ،هیچگونه اطالعی از ایشان در دست نیست و این امر موجب نگرانی خانواده این زندانیان شده
است/هرانا/دوشنبه  ۰۹مرداد


بی خبری مطلق از یک زندانی سیاسی گمنام پس از گذشت یک سال :از وضعیت و محل نگهداری فرشید عبداللهی ،از

دانشجویان اخراجی دانشگاه آزاد تهران (مجتمع امام حسین) علی رغم گذشت یک سال از زمان بازداشت ،مطلقا اطالعی در دست
نیست/هرانا/سه شنبه  ۰۰مرداد


عبدالرضا قنبری ،معلم محکوم به اعدام ،دسترسی به وکیل ندارد :عبدالرضا قنبری دبیر و عضو هیئت علمی دانشگاه که در

جریان حوادث پس از انتخابات سال  ۹۹دستگیر و به اتهام ارتباط تلفنی با خارج از کشور  -که بعدا ادعا شد یکی از احزاب اپوزیسیون بوده -
به اعدام محکوم شد ،حکمش مورد تایید قرار گرفته و به دایره اجرای احکام ارجاع شده است/گزارشگران حقوق بشر کردستان/شنبه  ۰۱مرداد
بیخبری از وضعیت یک شهروند سلماسی :از وضعیت یک شهروند اهل سلماس با گذشت سه ماه از بازداشت وی اطالعی در دست

نیست/هرانا/سه شنبه  ۰۹مرداد


بیخبری از فعاالن فرهنگی بازداشت شده در گیالن غرب کرمانشاه :در حالی که در روزهای گذشته اخباری پیرامون بازداشت

گسترده فعاالن فرهنگی در شهر گیال ن غرب کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی منتشر شده بود ،اطالعی از وضعیت افراد بازداشتی در دست
نیست/وبسایت دانشجو/چهارشنبه  ۰۰مرداد
نگرانی نسبت به وضعیت سالمتی نویسنده و شاعر بازداشتی کُرد :با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت یک نویسنده و شاعر

کُرد در شهر مشهد و عدم اطالع از سرنوشت وی ،خانواده وی به شدت نگران وضعیت سالمتی وی هستند/هرانا/جمعه  ۸۰مرداد


بی خبری از محمد توانا ،از مجروحان جنگ ایران و عراق :با گذشت شانزده روز از بازداشت محمد توانا ،از مجروحان جنگ ایران و

عراق ،وی حتی یک تماس تلفنی هم با خانواده نداشته است/جرس/یکشنبه  ۸۹مرداد


بی خبری از سرنوشت کاپیتان یعقوب ملکی ،زندانی سیاسی :از وضعیت کاپیتان یعقوب ملکی یکی از اعضای شناخته شده ستاد

مهندس موسوی در ارومیه با گذشت  ۸۱روز اطالعی دردست نیست/هرانا/دوشنبه  ۸۵مرداد


احمد شاهرضایی ممنوع المالقات شد :احمد شاهرضایی از زندانیان سیاسی محبوس در بند  ۹۱۹زندان اوین ممنوع المالقات

شد/هرانا/دوشنبه  ۸۵مرداد
بی خبری از وضعیت کوهیار گودرزی ،با وجود گذشت بیش از بیست روز از بازداشت وی  :با وجود گذشت بیش از بیست روز از

بازداشت کوهیار گودرزی ،هنوز هیچگونه اطالعی از محل نگهداری وی در دست نیست/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۹۰مرداد


 ۸۶روز بیخبری از یک فعال فرهنگی در مشهد :علی رغم گذشت  ۹۰روز از بازداشت علیرضا سیاهی ،نامبرده هیچ گونه تماسی با

خانواده خود نداشته است/هرانا/یکشنبه  ۰۹شهریور


بی خبری از وضعیت نگار منظمی در زندان اوین :از وضعیت نگار منظمی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ،که در بیست و

سوم خردادماه جهت اجرای حکم بازداشت شده است ،اطالعی در دست نیست/هرانا/یکشنبه  ۸۹شهریور


نگرانی و بی خبری از وضعیت دراویش بازداشت شده :خانواده دراویش از ادامه فشارها و بازداشتهای غیرقانونی نگرانند و کسی

پاسخگوی سالمت بازداشت شدگان نیست/مجذوبان نور/سه شنبه  ۸۸شهریور


کاظمینی بروجردی ممنوع المالقات شد :خانواده آیت اهلل کاظمینی بروجردی صبح امروز از مالقات با وی منع شده و از سوی

مسئولین نیز مورد تهدید قرار گرفتند/هرانا/شنبه  ۸۰شهریور


بی خبری از سلطانی و احضاریه برای همسرش :معصومه دهقان ،همسر عبدالفتاح سلطانی که دو ماه پیش با قرار وثیقه آزاد شد ،با

بیان اینکه  ۱روز است از آقای سلطانی خبر ندارد نسبت به وضعیت همسرش اظهار نگرانی کرد/جرس/دوشنبه  ۸۹شهریور
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بی خبری از مهرداد سرجویی ،روزنامه نگار زندانی :مهرداد سرجویی ،روزنامه نگار بیش از دو ماه و نیم است که در سکوت کامل

خبری در بند  ۸۹۰زندان اوین به سر می برد/کلمه/چهارشنبه  ۹۹شهریور


بی خبری از ناصر صفاریان پس از بازداشت :در ادامه اعمال محدودیت برای هنرمندان ،ناصر صفاریان ،نایب رییس انجمن

مستندسازان سینمای ایران به همراه پنج تن دیگر از هنرمندان بازداشت شد و تاکنون خبری از وی در دست نیست/جرس/سه شنبه ۸۰
شهریور


تداوم بی خبری از وضعیت مدیران و پرسنل بازداشتی سایت مجذوبان نور :در ادامۀ بازداشت و اِعمال فشار بر دراویش و

همچنین بیخبری از وضعیت بازداشت شدگان وقایع اخیر و علی رغم اینکه نزدیک به سه هفته از بازداشت مدیران و پرسنل سایت مجذوبان
نور می گذرد ،اما همچنان از وضعیت این افراد اطالعی در دست نیست و تا کنون با خانوادههای خود نیز هیچ مالقات و تماسی
نداشتهاند/جرس/جمعه  ۹۰مهر


بیخبری از وضعیت فرشته شیرازی ،فعال حقوق زنان :به رغم گذشت بیش از دو هفته از بازداشت فرشته شیرازی ،فعال حقوق

زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا در شهرستان آمل ،وضعیت این فعال حقوق زنان ،نامعلوم است/کلمه/جمعه  ۹۰مهر


بی اطالعی از سرنوشت سه شهروند بازداشتی در کامیاران :از سرنوشت سه شهروند بازداشتی کُرد به اسامی منصور زردویی و

حسین یوسفی اهل روستای «الک» از توابع کامیاران و ساالر لطف اهللپور شهروند ساکن کامیاران همچنان خبری در دست نیست/هرانا/شنبه
 ۹۸مهر


نگار منظمی در دومین هفته نیز ممنوع االمالقات شد :نگار منظمی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ،که در بیست و سوم

خردادماه جهت اجرای حکم بازداشت شده است ،برای دومین هفته متوالی محروم از مالقات شد/هرانا/دوشنبه  ۹۵مهر


وضعیت دشوار علی عجمی در زندان رجایی شهر :علی عجمی فعال دانشجویی در حالی در حال گذراندن روزهای پایانی دوران

محکومیت خود است که طی این مدت ا ز حقوق اولیه یک زندانی سیاسی از جمله تلفن و مرخصی محروم بوده است /این در حالی است که
والدین پیر وی توانایی تحمل مسافت طوالنی سبزوار تا کرج را نداشته و ماهها در بی خبری از وضعیت فرزندشان بسر برده اند و چهار ماهی
یکبار می توانند به مالقات علی بروند/جرس/پنجشنبه  ۹۴مهر


بیخبری از وضعیت حمید موذنی ،روزنامه نگار بازداشتی :با گذشت پنج روز از بازداشت حمید موذنی روزنامه نگار بوشهری

اطالعی از وضعیت وی در دست نیست/هرانا/دوشنبه  ۰۰مهر


نگرانی از وضعیت محمد توانا ،پس از گذشت بیش از دو ماه بازداشت :با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت جمعی از فعاالن

فرهنگی شهر مشهد خانواده های آنان هنوز نتوانسته اند آنها را مالقات کنند و بازپرس پرونده در پیگیری خانواده ها صحبت از تکمیل نشدن
پرونده این افراد زندانی می کند این در حالی است که بیش از دو ماه از بازداشت آنها گذشته اما قرار بازداشت آنها تمدید نگردیده
است/جرس/سه شنبه  ۰۸مهر


نگار منظمی همچنان محروم از مالقات است :نگار منظمی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با گذشت چندین هفته هم چنان

ممنوع المالقات است/هرانا/دوشنبه  ۰۹مهر


نگرانی نسبت به وضعیت یک فعال محیط زیست مریوانی  :با گذشت نزدیک به  ۹۹روز از بازداشت شریف باجور فعال محیط

زیست مریوانی نگرانی نسبت به وضعیت این فعال کُرد افزایش یافته است/هرانا/دوشنبه  ۰۹مهر
مهدی خدایی ،فعال حقوق بشر همچنان محروم از مالقات حضوری و مرخصی :مهدی خدایی از اعضای مجموعه فعاالن حقوق

بشر در ایران و دبیر سابق انج من اسالمی دانشگاه آزاد شهر ری در بند  ۹۱۹زندان اوین همچنان محروم از مرخصی است/هرانا/سه شنبه ۰۰
مهر


نسرین ستوده ممنوع المالقات شد :نسرین ستوده وکیل دادگستری محبوس در بند زنان زندان اوین برای سه هفته ممنوع المالقات

شد/کلمه/چهارشنبه  ۸۴مهر


محرومیت بیست ماهه بهمن احمدی امویی و عبداهلل مومنی از مرخصی و مالقات حضوری :بهمن احمدی امویی و عبداهلل

مومنی ،دو زندانی سیاسی محبوس در بند  ۹۱۹زندان اوین ،بیست ماه است که از حق مرخصی و مالقات حضوری با خانواده هایشان محروم
شده اند/کلمه/جمعه  ۰۹آبان
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بی خبری مطلق از وضعیت یک دانش آموز اهل تسنن با گذشت  ۰۷روز از بازداشت  :با گذشت بیش از  ۴۹روز از بازداشت یک

دانش آموز دبیرستانی اهل الرستان فارس بنام «جاوید (محمود) اکرمی» هیچ خبری از سرنوشت وی وجود ندارد و با وجود پیگیریهای قضایی
خانواده وی ،مسئولین از ارائه توضیحات روشن در ارتباط با وضعیت وی خودداری نموده و سکوت اختیار کردهاند/دانشجونیوز/شنبه  ۰۵آبان


محرومیت همهی زندانیان سیاسی بند  ۸۴۷اوین از مالقات هفتگی با خانواده :مسئولین زندان اوین بار دیگر همه زندانیان

سیاسی بند  ۹۱۹این زندان را از مالقات هفتگی با خانوادهشان محروم نمودند/کلمه/سه شنبه  ۰۴آبان


نگرانی نسبت به وضعیت دو برادر بازداشتی در مریوان :با گذشت بیش از سه ماه از بازداشت شریف باجو و نزدیک به یک ماه از

بازداشت رحیم باجور از سرنوشت ایشان اطالعی در دست نیست/هرانا/سه شنبه  ۰۴آبان


بی خبری از محمد توسلی دو هفته پس از بازداشت :خانواده محمد توسلی نخستین شهردار تهران پس از پیروزی انقالب اسالمی از

روز بازداشت وی یعنی پنج شنبه  ۰۸آبان ،تاکنون در بی خبری مطلق به سر می برند/کلمه/سه شنبه  ۸۵آبان


بی خبری مطلق از وضعیت مهندس محمد توسلی :با گذشت  ۸۹روز از بازداشت رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران هیچ

خبری از وضعیت او در دست نیست/میزان خبر/چهارشنبه  ۹۸آذر
بی خبری از وضعیت حسن فایضی عضو بازداشتی سازمان مجاهدین انقالب :پس از قریب دوماه از بازداشت حسن فایضی عضو

سازمان مجاهدین انقالب ،تالشهای خانواده وی برای مالقات به نتیجه نرسیده است/جرس/پنجشنبه  ۹۹آذر


وضعیت وخیم جسمی سزار تراب احمدی در دهمین ماه بازداشت :در دهمین ماه بازداشت سزار تراب احمدی فرزند عبدالکریم

تراب احمدی از زندانیان سیاسی دهه  ۰۹وضعیت این زندانی سیاسی به دلیل شکنجه های جسمی در زمان بازداشت وخیم گزارش شده
است/هرانا/پنجشنبه  ۹۹آذر
بی خبری از وضعیت دکتر مسعود سپهر ،استاد دانشگاه :با گذشت یک هفته از بازداشت دکتر مسعود سپهر استاد شناخته شده

علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیراز و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقالب ،کماکان از وضعیت و سرنوشت این فعال اصالح طلب استان
فارس خبری در دست نیست/جرس/جمعه  ۹۵آذر


بیخبری از سرنوشت ابوالفضل عابدینی و شاهین زینعلی :علی رغم گذشت یک هفته از زمان انتقال ابوالفضل عابدینی و شاهین

زینعلی به بند  ۸۹۰زندان اوین ،از سرنوشت این دو زندانی سیاسی اطالعی در دست نیست/هرانا/یکشنبه  ۰۰دی


ممنوع المالقات شدن محمد ابراهیمی ،زندانی سیاسی بند  :۸۴۷مسوالن زندان اوین از مالقات خانواده سید محمد ابراهیمی با

این زندانی سیاسی ممانعت کردند/کلمه/پنجشنبه  ۰۱دی


حسین کروبی :پدرم در انفرادی به سر می برد و مالقات هم ندارد :در آستانه یازدهمین ماه از حصر خانگی رهبران جنبش و در

حالی که مهدی کرو بی نیز ،همانند میرحسین موسوی با حداقل امکانات و برخورداری از کمترین حقوق شهروندی در زندان خانگی بسر می
برد ،اخیرا ماموران امنیتی همان امکانات و مالقاتهای محدود را نیز قطع کرده اند/سحام/دوشنبه  ۸۰دی


بی خبری از وضعیت مسیحیان بازداشتی اهواز :با گذشت سه روز از بازداشت جمعی از شهروندان مسیحی در کلیسای جماعت

ربانی اهواز از وضعیت سه تن از ایشان اطالعی در دست نیست/هرانا/دوشنبه  ۹۱دی


حسن فتحی ممنوع المالقات و احتماال در انفرادی است :همسر حسن فتحی ،روزنامه نگار بازداشت شده در ایران میگوید که

مقامات ایران در  ۸۱روز گ ذشته اجازه مالقات با آقای فتحی را به او و اعضای خانوادهاش نداده اند و این احتمال وجود دارد که آقای فتحی به
زندان انفرادی منتقل شده باشد/تلویزیون فارسی بی بی سی/شنبه  ۹۰بهمن


ادامه بازداشت و بیاطالعی از احسان هوشمند  :احسان هوشمند ،روزنامه نگار و پژوهشگر مطالعات قومی که شامگاه هفدهم دی

ماه بازداشت شده بود ،همچنان در بازداشت به سر میبرد و خانواده وی از وضعیت او اطالعی ندارند/جرس/دوشنبه  ۹۹بهمن


وخامت حال عبداهلل مومنی و بی خبری از سرنوشت وی :عبداهلل مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت روز دوشنبه به علت دل درد

شدید به بهداری اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون از سرنوشت وی اطالعی در دست نیست/ادوارنیوز/سه شنبه  ۹۵بهمن


تداوم بی خبری از یاسر یوسف زاده ،فعال سیاسی :با گذشت چند روز از بازداشت یاسر یوسف زاده ،رئیس ستاد جوانان مهندس

موسوی در بابلسر ،خانوادهی این فعال سیاسی ،همچنان از وضعیت وی هیچ گونه اطالعی ندارند/جرس/شنبه  ۹۹بهمن
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 ۴۷سال بیخبری از سرنوشت یک شهروند مهابادی :یک دختر مهابادی در نامه به الریجانی رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی

خواستار روشن شدن سرنوشت پدرش پس از رهایی از اسارت در عراق و بازگشت به کشور شد/نامعلوم/دوشنبه  ۰۴بهمن


قطع مجدد تماس های تلفنی زندانیان بند  ۸۴۷زندان اوین :امکان تماس های تلفنی زندانیان بند  ۹۱۹زندان اوین که به تازگی

برقرار شده بود ،از این هفته دوباره به طور کامل قطع شده است/جرس/چهارشنبه  ۸۰بهمن


بی خبری مطلق از سرنوشت  ۸شهروند بازداشتی مسیحی :علی رغم گذشت بیش از یک ماه از یورش خشونت آمیز نیروهای

امنیتی به کلیسای جماعت ربانی اهواز هیچ اطالعی از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست/هرانا/یکشنبه  ۹۸بهمن


بی خبری مطلق از سرنوشت  ۸فعال فرهنگی با گذشت یکصد روز از بازداشت  :قریب به  ۰۹۹روز از بازداشت سه نفر از فعاالن

فرهنگی شهر سنندج توسط دستگاه امنیتی این شهر میگذرد و آنها همچنان در بازداشت هستند/کُردپا/دوشنبه  ۹۹بهمن

عدم رسیدگی پزشکی:


انتقال حسین رونقی به بهداری زندان اوین :حسین رونقی ملکی ظهر امروز با همراهی ماموران امنیتی به زندان اوین منتقل و در

بهداری این زندان بستری شد/هرانا/شنبه  ۰۴اردیبهشت


خون ریزی حسین رونقی در زندان و نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی :حسین رونقی ملکی ،فعال حقوق بشر ،که اندک زمانی پس

از عمل جراحی کلیه به زندان بازگردانده شده بود ،دچار خونریزی از محل جراحی شده و وضعیت نگران کنندهای دارد/هرانا/چهارشنبه ۸۰
اردیبهشت


پروانه اسانلو :وضعیت عمومی همسرم مناسب نیست  :منصور اسانلو ،فعال کارگری که پیشتر برای درمان به یکی از

بیمارستان های تهران منتقل شده بود تا تحت درمان پزشکی قرار گیرد ،قرار است به زودی به زندان بازگردانده شود/بی بی سی فارسی/سه
شنبه  ۸۴اردیبهشت


تداوم جلوگیری مسئوالن از رسیدگی پزشکی به حسین رونقی :در حالی که وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی طی روزهای

اخیر به وخامت گرویده است اما مسئولین زندان کماکان از رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی خودداری میکنند/هرانا/دوشنبه ۰۱
فروردین


حسن ناهید ،زندانی امنیتی براثر عدم رسیدگی پزشکی درگذشت :حسن ناهید ،زندانی امنیتی براثر ابتال به بیماری سرطان و

عدم دریافت رسیدگیهای ضروری پزشکی ،درگذشت/کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتیها/چهارشنبه  ۹۰فروردین
تعویق درمان حسین رونقی ملکی ،فعال حقوق بشر :قاض ی پیرعباسی و بازجویان پرونده حسین رونقی ملکی ،وبالگ نویس و فعال

حقوق بشری با ادامه درمان وی مخالفت کرده و عمل جراحی دوم این زندانی سیاسی به تعویق افتاد/هرانا/شنبه  ۰۵خرداد


وضعیت نامطلوب علی عبادی جامخانه در زندان وکیل آباد مشهد  :وضعیت جسمی یک روحانی معترض در زندان وکیل آباد

مشهد به دلیل عدم توجه مسئولین زندان به ایشان وخیم گزارش شده است/هرانا/یکشنبه  ۰۱خرداد
وضعیت وخیم جسمانی زهرا جباری در زندان  :زهرا جباری از بازداشت شدگان روز قدس سال ۰۹۹۹هم اکنون در وضعیت وخیم

جسمانی به سر میبرد ،به طوری که شبها درد ب سیار شدیدی را در بدن خود احساس میکند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه ۰۰
خرداد


ممانعت مسئولین از درمان حسین رونقی ملکی  :با کارشکنی مسئولین زندان به درخواست دستگاه امنیتی و قضایی دومین عمل

جراحی حسین رونقی ملکی برای سومین بار پیاپی به تعویق افتاد/هرانا/سه شنبه  ۰۴خرداد


وضعیت وخیم یکی از زندانیان سیاسی در زندان ارومیه :بیالل بتلیسی زندانی سیاسی تبعه ترکیه محبوس در زندان مرکزی

ارومیه علی رغم وضعیت نام مناسب جسمی به دلیل اعمال خشونت در حین بازداشت به بیمارستان منتقل نشده است/هرانا/پنجشنبه ۰۰
خرداد
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قاسم شعله سعدی ،از دسترسی به امکانات پزشکی مناسب محروم است  :مسئوالن کماکان از مرخصی حسین رونقی ملکی که

امروز شنبه ،بیست و یکم خردادماه برای دومین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است ،ممانعت به عمل میآوردند/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/شنبه  ۸۰خرداد


وضعیت وخیم جسمانی ریحانه حاج ابراهیم و مطهره بهرامی :منابع حقوق بشری اعالم کرده اند که زندانی سیاسی ریحانه حاج

ابراهیم که در بند زنان زندان اوین محبوس می باشد ،مدتهاست از بیماری اعصاب رنج می برد و همزمان گزارش رسیده است که مطهره
بهرامی ،دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز ،بیمارهای مختلفی دارد که بدلیل عدم رسیدگی و درمان در زندان ،دچار مشکالت
بسیار جدی شده است/نامعلوم/چهارشنبه  ۸۱خرداد


عدم رسیدگی به وضعیت جسمانی کوروش کوهکن ،در زندان اوین :مسئوالن از رسیدگی پزشکی به کوروش کوهکن ،فعال

فرهنگی ،که از بهمن ماه سال  ۹۹تاکنون در بند  ۹۱۹زندان اوین به سر میبرد ،علی رغم وضعیت بد جسمی ،سر باز میزنند/هرانا/سه شنبه
 ۹۰خرداد


وضعیت وخیم جسمانی کوروش کوهکن در پی عدم رسیدگی پزشگی :مسئولین زندان اوین از رسیدگی پزشکی به کوروش

کوهکن ،زندانی سیاسی محبوس در این زندان علی رغم وضعیت بد جسمانی سر باز میزنند/هرانا/جمعه  ۰۹تیر


پدر حسین رونقی :پسرم در حال مرگ تدریجی است :وضعیت حسین رونقی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین روز به روز

وخیمتر میشود و مسئولین هیچ اقدام مثبتی در جهت بهبود وضعیت وی انجام نمیدهند/هرانا/جمعه  ۰۴تیر


عدم رسیدگی پزشکی به رضا شریفی بوکانی و جعفر اقدامی در زندان :علی رغم اینکه جعفر اقدامی و رضا شریفی بوکانی ،دو تن

از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،در وضعیت جسمی نامساعدی به سر میبرند؛ از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم
ماندهاند/هرانا/جمعه  ۸۵تیر


عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زانیار مرادی زندانی محکوم به اعدام :مسئولین زندان از درمان بیماری زانیار مرادی زندانی

کرد محکوم به اعدام ممانعت به عمل میآورند/هرانا/شنبه  ۸۱تیر


وضعیت نگران کننده محمدرضا مقیسه در اوین :حال محمدرضا مقیسه زندانی سیاسی درزندان اوین وخیم گزارش شده

است/کلمه/یکشنبه  ۸۰تیر


التهاب غدد لنفاوی گوش و تشدید بیماری قلبی پیمان عارف در زندان اوین :پیمان عارف ،زندانی سیاسی محبوس در بند ۹۱۹

زندان اوین دچار التهاب غدد لنفاوی شده است/هرانا/سه شنبه  ۸۹تیر
وضعیت وخیم جسمانی کوروش کوهکن در پی عدم رسیدگی پزشگی :مسئولین زندان اوین از رسیدگی پزشکی به کوروش

کوهکن ،زندانی سیاسی محبوس در این زندان علی رغم وضعیت بد جسمانی سر باز میزنند/هرانا/جمعه  ۰۹تیر


وضعیت وخیم جسمی حسین رونقی و بیتوجهی مسئولین امر :مسئولین زندان اوین و قوه قضاییه کماکان از مرخصی استعالجی

حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین جلوگیری میکنند/هرانا/شنبه  ۹۹مرداد


وضعیت جسمی نامساعد علی عجمی در زندان رجایی شهر :ضعیت جسمی علی عجمی ،از فعالین دانشجویی چپ دانشگاه تهران

به علت سردردهای شدید و افت ناگهانی فشار خون در زندان رجایی شهر کرج ،بسیار نامساعد گزارش شده است/ /هرانا/پنجشنبه  ۰۹مرداد


وخامت حال جسمی حسین رونقی ملکی در زندان اوین :وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در زندان

اوین به دلیل خونریزی از مجرای ادراری به وخامت گرویده است/هرانا/دوشنبه  ۰۴مرداد


وضعیت جسمی نامساعد کیوان صمیمی در زندان رجایی شهر :کیوان صمیمی ،روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی از بیماری

پرخطری در رنج است اما مسئوالن زندان از انتقال وی به بیمارستان خودداری می کنند/جرس/چهارشنبه  ۰۰مرداد


عدم رسیدگی پزشکی به علی عجمی ،زندانی سیاسی :وضعیت جسمی علی عجمی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر

به دلیل عدم رسیدگی بهداری زندان نامبرده رو به وخامت است/هرانا/چهارشنبه  ۰۰مرداد


وضعیت وخیم جسمی قاسم شعله سعدی ،درزندان اوین :خبرهای رسیده از زندان اوین حکایت از وضعیت وخیم جسمانی قاسم

شعله سعدی ،نماینده سابق مجلس و زندانی سیاسی در بند  ۹۱۹دارد/کلمه/پنجشنبه  ۸۹مرداد
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وضعیت وخیم جسمانی شعلهسعدی و قدیانی ،از زندانیان سیاسی :وضعیت جسمی قاسم شعلهسعدی نماینده پیشین مجلس

شورای اسالمی در زندان اوین وخیم گزارش شده است /همسر آقای شعلهسعدی در گفتوگویی اعالم کرد پزشکان زندان اوین نسبت به
سالمتی او هشدار دادهاند/بیبیسی/شنبه  ۸۸مرداد


وضعیت بحرانی دو زندانی بیمار محبوس در بند  ۸۴۷اوین :وضعیت جسمی دو زندانی سیاسی محبوس در بند  ۹۱۹به نامهای

پیمان کریمی و حسن فرجی بحرانی گزارش شده است/هرانا/پنجشنبه  ۸۴مرداد


وضعیت نامساعد جسمی جعفر اقدامی و عدم رسیدگی پژشکی به وی :گزارشها حاکی از آن است که علی رغم وضعیت جسمی

نامساعد جسمی جعفر اقدامی ،از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،مسئوالن از رسیدگی پزشکی به وی ممانعت به عمل
میآوردند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/شنبه  ۸۰مرداد


عدم رسیدگی پزشکی به حشمت اهلل طبرزدی ،زندانی سیاسی :زندانیان سیاسی حشمت اهلل طبرزدی روز گذشته دچار افت

شدید فشار خون گردید ووضعیت جسمی وی به وخامت گرایید اما علیرغم شرایط حاد جسمی از انتقال او به مراکز درمانی خوداری
کردند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/یکشنبه  ۹۹مرداد


وضعیت نامناسب جسمانی مجید دری در زندان بهبهان  :وضعیت جسمی مجید دری ،دانشجوی ستاره دار که در زندان بهبهان به

سر میبرد نامناسب گزارش میشود/کلمه/سه شنبه  ۹۰شهریور
عدم رسیدگی پزشکی به محمد سیفزاده ،زندانی سیاسی :دستگاه قضایی از مرخصی استعالجی و رسیدگی پزشکی به محمد

سیفزاده ،زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین جلوگیری می کند/هرانا/چهارشنبه  ۹۸شهریور


وضعیت حاد جسمی مجتبی احمدی و بی توجهی مسئوالن زندان اوین :مجتبی (امید) احمدی از زندانیان سیاسی محبوس در

بند  ۹۱۹زندان اوین ،علی رغم اینکه دچار بیماری پوستی حادی شده ،از هرگونه رسیدگی پزشکی محروم مانده است/هرانا/جمعه  ۹۵شهریور


وضعیت وخیم هاشم شاهین نیا در زندان بوشهر :وضعیت هاشم شاهین نیا زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی بوشهر به

دلیل ابتال به بیماریهای کلیوی و قلبی وخیم است/هرانا/چهارشنبه  ۹۰شهریور


ممانعت مسئولین از درمان میثاق یزدان نژاد :میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به دلیل مخالفت

مسئولین قضایی و زندان با درمان بیماری وی ،در شرایط وخیم جسمی بسر میبرد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/پنجشنبه  ۰۹شهریور


وضعیت نامناسب جاوید هوتن کیان ،وکیل دادگستری در زندان تبریز :جاوید هوتن کیان ،وکیل دادگستری و از زندانیان سیاسی

محبوس در زندان مرکزی تبریز تحت فشارهای مختلف و در وضعیت بد جسمانی قرار دارد/هرانا/پنجشنبه  ۰۹شهریور


وضعیت وخیم دو درویش در زندان عادل آباد شیراز  :جلیل خلیفه و مسعود احمدی ،از دراویش گنابادی ،به علت مشکالت ناشی

از جانبازی و بی توجهی مسولین بازداشتگاه مرکزی زندان عادل آباد شیراز ،وضعیت مناسبی ندارند/مجذوبان نور/شنبه  ۰۰شهریور


مخالفت دادستان تهران با درمان رضا شریفی بوکانی :دادستان تهران با رسیدگی پزشکی و درمان رضا شریفی بوکانی ،از زندانیان

سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،علی رغم وضعیت نامناسب جسمیاش مخالفت مینماید/هرانا/دوشنبه  ۸۹شهریور


وخامت حال فرانک فرید در زندان ،پس از ضرب و شتم توسط ماموران امنیتی  :در نتیجه ضربات شدید وارده به فرانک ،گوش

چپ وی دچار مشکل شنوایی شده و با توجه به امکانات محدود پزشکی و دارویی زندا ن ،امکان دارد این فعال فرهنگی و شاعر بنام تبریزی،
ناقص العضو شود/نامعلوم/دوشنبه  ۸۹شهریور


وخامت وضعیت جسمی جعفر اقدامی و عدم رسیدگی پزشکی به وی :جعفر اقدامی ،زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی

زندان رجایی شهر کرج ،علی رغم وضعیت حاد جسمی و عدم توانایی در انجام امور شخصی خویش ،از رسیدگی پزشکی محروم مانده
است/هرانا/سه شنبه  ۸۰شهریور


وضعیت وخیم جسمی آیت اهلل بروجردی و عدم رسیدگی پزشکی به وی  :شب گذشته زندانی عقیدتی ،آیت اهلل بروجردی پس

از نارحتی قلبی به بهداری زندان اوین مراجعه کرد اما مسئولین زندان اوین از رسیدگ ی به این زندانی عقیدتی سر باز زدند/هرانا/یکشنبه ۰۹
مهر
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وضع وخیم جسمانی معصوم فردیس ،معاون پیشین وزیر مخابرات :معصوم فردیس ،معاون پیشین وزیر مخابرات که در بند ۹۱۹

اوین زندانی است ،به علت بیماری به بیمارستان منتقل شد /خبر بازداشت این مقام سابق دولتی برای اولین بار منتشر میشود/کلمه/جمعه ۰۱
مهر


وضعیت نامناسب جسمی قادر نوروزی در زندان تبریز :قادر نوروزی آخرین دبیر تشکل دانشجویی آرمان که در زندان مرکزی

تبریز محبوس است ،از لحاظ جسمانی در شرایط نامناسبی به سر میبرد/هرانا/سه شنبه  ۰۰مهر


کارشکنی در درمان حسین رونقی علی رغم موافقت دادستانی :مسئولین زندان اوین از انتقال حسین رونقی ملکی ،زندانی

سیاسی که چندیست از بیماری کلیوی رنج میبرد جلوگیری میکنند/هرانا/پنجشنبه  ۸۰مهر


عدم اعتنای مسئولین به وضعیت حاد کاظمینی بروجردی :کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین پس از ۰۰

روز همچنان در وضعیت بسیار بد جسمانی قرار دارد و مسئولین نیز تا کنون نسبت به این موضوع بیتوجه بودهاند/هرانا/یکشنبه  ۸۵مهر


عدم رسیدگی پزشکی به مجید دری ،دانشجوی دربند :وضعیت جسمی مجید دری زندانی سیاسی محبوس در زندان بهبهان به

دلیل عدم رسیدگی پزشکی به وخامت گرویده است/هرانا/چهارشنبه  ۸۴مهر
وضعیت وخیم جسمی امیر اسالمی وکیل دراویش گنابادی :امیر اسالمی وکیل دراویش گنابادی که در زندان به سر می برد ٬در

هفته ی گذشته به دلیل وضعیت وخیم جسمی به بهداری اوین منتقل شد/مجذوبان نور/پنجشنبه  ۸۹مهر


وخامت حال جسمی حسن تفاح ،حقوقدان عراقی در زندان :حسن تفاح حقوقدان عراقی محبوس در بند  ۵سالن  ۰۸زندان

رجایی شهر کرج به دلیل کهولت سن و ابتال به بیماری سرطان در وضعیت وخیمی بسر میبرد/هرانا/شنبه  ۹۹مهر
وضعیت نامساعد جسمی محبوبه کرمی ،فعال حقوق زنان در اوین :محبوبه کرمی  ،زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از لحاظ

جسمی شرایط نامساعدی دارد و قادر به تحمل ادامه حبس نیست/هرانا/سه شنبه  ۰۹آبان


ممانعت دادستان از انجام عمل جراحی زندانی سیاسی ،معصوم فردیس :دادستان تهران با اعزام به بیمارستان و قرار گرفتن

معصوم فردیس ،زندانى سیاسى محبوس در بند  ۹۱۹تحت عمل جراحی ،علی رغم شرایط حاد جسمانی ،مخالفت مینماید/هرانا/چهارشنبه
 ۰۰آبان
وضعیت وخیم حسین رونقی ملکی در اثر خونریزی داخلی :وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی ،زندانی سیاسی محبوس در

زندان اوین به علت خونریزی داخلی وخیم است/هرانا/سه شنبه  ۸۵آبان


بی توجهی مسئولین در رسیدگی پزشکی به کاظمینی بروجردی :با وجود ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمانهای

مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت بحرانی آیت اهلل کاظمینی بروجردی ،مقامات دادگاه ویژه روحانیت نسبت به درمان ایشان در بیمارستان
مجهز همچنان بی توجه هستند/هرانا/چهارشنبه  ۹۰آذر


وضعیت نامساعد جسمی حمیدرضا خادم در بند  ۸۴۷اوین :عدم رسیدگی پزشکی باعث کاهش وزن شدید حمید رضاخادم بر اثر

بیماری ریوی شده است/کلمه/شنبه  ۸۰آذر


عدم رسیدگی به وضعیت نامناسب جسمی مسعود باستانی  :مسعود باستانی روزنامهنگار زندانی دچار مشکالت جسمی جدی شده

است اما مسئوالن زندان رجایی شهر از رسیدگی به این مشکالت خودداری می کنند/کلمه/یکشنبه  ۸۴آذر


تکرار سناریوی دستگاه امنیتی در ممانعت از درمان حسین رونقی :در تداوم تکرار سناریوی دستگاه امنیتی در نحوه درمان

حسین رونقی این زندانی بار دیگر در پی خونریزی کلیه به بیمارستان خارج از زندان منتقل و به زندان بازگردانده شد/هرانا/شنبه  ۹۹دی
وضعیت وخیم جسمی قاسم شعله سعدی در زندان اوین" :قاسم شعله سعدی" ،استاد حقوق بین الملل دانشکدهی حقوق دانشگاه

تهران که در زندان اوین محبوس است ،به علت عدم رسیدگی پزشکی در شرایط وخیم جسمی به سر میبرد/هرانا/کشنبه  ۰۹دی


ممانعت ماموران زندان از انتقال دارو به جعفر اقدامی :مسئولین زندان رجایی شهر از انتقال داروهای جعفر اقدامی به داخل بند

جلوگیری کردند/هرانا/دوشنبه  ۰۰دی


عدم رسیدگی پزشکی به داوود بهمن آبادی در زندان اوین :مس ئوالن از رسیدگی پزشکی به داوود بهمن آبادی ،وبالگ نویس که

از دوم آذرماه سال جاری تاکنون در سلولهای انفرادی زندان اوین و در بازداشت موقت به سر میبرد ،ممانعت به عمل میآورند/هرانا/سه شنبه
 ۸۹دی
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وضعیت نامساعد هوشنگ فنائیان ،در زندان شهر ساری :هوشنگ فنائیان ،زندانی بهایی که زندان شهر ساری در حال گذراندن

دوران محکومیت است ،در شرایط نامساعدی به سر می برد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه  ۸۱دی


عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جواد علیخانی :جواد علیخانی فعال دانشجویی زندانی در بند  ۹۱۹که در حال گذراندن سومین

سال محکومیت خود است ،به بیماری آنفوالنزا و عفونت ریوی مبتال شده است/هرانا/سه شنبه  ۸۴دی


عیسی سحرخیز بدون مداوای کامل به زندان بازگردانده شد :درحالیکه عیسی سحرخیز ،روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی ،از چند

هفته پیش از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود  ،روز دوشنبه وی بدون مداوای کامل به زندان بازگردانده شده
است/جرس/سه شنبه  ۸۴دی


افزایش نگرانی ها از سرنوشت  ۸دانشجوی کرد دانشگاه پیام نور مریوان  :با گذشت چند هفته از بازداشت  ۹تن از دانشجویان

کرد دانشگاه پیام نور مریوان که به علت شرکت در تظاهرات مسالمتآمیز بر علیه عملیات نظامی ارتش ترکیه در منطقهی شرناخ و کشته شدن
 ۹۱شهروند کُرد ،بازداشت شده بودند ،هیچ خبری از سرنوشت آنان در دست نبوده و نگرانی ها از وضیعت آنان افزایش یافته
است/دانشجونیوز/جمعه  ۹۹دی


حسین رونقی از بیمارستان به زندان بازگردانده شد :حسین رونق ی ملکی ،زندانی سیاسی که برای چندمین بار تحت عمل جراحی

قرار گرفته بود ،علیرغم نیاز مبرم به مراقبتهای پزشکی پس از عمل به زندان اوین بازگردانده شده است/هرانا/سه شنبه  ۹۵بهمن
نگرانی از وضعیت جسمی فاطمه خردمند ،روزنامهنگار در بند :مسعود لواسانی روزنامه نگار تازه از بند آزاد شده ،از وضعیت

جسمی همسرش ،فاطمه خردمند ،که اواسط ماه گذشته بازداشت شده است ،ابراز نگرانی کرده است/نامعلوم/سه شنبه  ۹۵بهمن


وضعیت وخیم جسمی علی افشاری ،زندانی سیاسی محکوم به اعدام  :وضعیت جسمانی علی افشاری ،زندانی سیاسی محکوم به

اعدام به علت خونریزی داخلی بر اثر شکنجه در زندان مرکزی ارومیه وخیم است/هرانا/سه شنبه  ۹۵بهمن


وضعیت وخیم کیوان صمیمی در زندان رجایی شهر :کیوان صمیمی ،زندانی سیاسی و روزنامه نگار در بند در شرایط وخیمی

جسمی و محروم از درمان بسر می برد/هرانا/چهارشنبه  ۹۱بهمن


بیماری بهنام ابراهیم زاده و جلوگیری از انتقال وی به درمانگاه :بهنام ابراهیم زاده ،فعال کارگری و حقوق کودک ،مدت هاست

دچار درد شدید در ناحیه گوش و دندان شده است و مسئولین زندان اوین ،مانع انتقال از او به درمانگاه زندان هستند/کانون مدافعان حقوق
کارگر/پنجشنبه  ۹۰بهمن


همس ر محمد صدیق کبودوند از شرایط بد روحی و جسمی وی میگوید :همسر محمد صدیق کبودوند در مصاحبهی کوتاهی ،از

شرایط بد و نامساعد این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ،میگوید/هرانا/دوشنبه  ۰۹بهمن


وضعیت نامساعد جسمی هانیه صانع فرشی ،زندانی سیاسی  :هانیه صانع فرشی ،زندانی سیاسی که در بند نسوان زندان اوین در

حال گذراندن دوران محکومیت خود است ،در شرایط نامساعد جسمی به سر می برد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۸۹بهمن
وضعیت وخیم محمدرضا معتمدنیا در بند  ۸۴۷زندان اوین :با وجود تاکید پزشکی قانونی بر ضرورت انتقال به بیمارستان محمدرضا

معتمدنیا ،از مسئوالن پشتیبانی جنگ دوران دفاع مقدس در بند ۹۱۹زندان اوین ،مقامات دادستانی تهران با اعزام معتمدنیا به بیمارستان
خارج از زندان مخالفت می کنند/کلمه/جمعه  ۸۰بهمن

شکنجه روحی و جسمی و ضرب و شتم:


وضعیت اسفبار هوتن کیان ،وکیل دادگستری در زندان :هوتن کیان ،وکیل مدافع خانم سکینه محمدی ،در نامهای به سازمانهای

حقوق بشر ،پرده از وضعیت اسفناک خود برداشته است/سحام نیوز/دوشنبه  ۹۹فروردین


یک زندانی سیاسی گمنام بر اثر شکنجه نیمی از شنواییاش را از دست داده است :یک زندانی سیاسی جوانِ گمنام به نام

"احمد شاهرضایی" که از خردادماه سال گذشته تاکنون در زندان اوین محبوس است ،بر اثر شکنجه شنوایی یکی از گوشهایش را از دست
داده است/هرانا/شنبه  ۸۴فروردین
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بازجویی و ضرب و شتم ده تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج :در پی انتشار نامه تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی

محبوس در زندان رجایی شهر کرج به شبنم و فرزاد مددزاده  ۰۹تن از زندانیان سیاسی به انفرادی بند سپاه در این زندان منتقل
شدند/هرانا/پنجشنبه  ۸۱فروردین


اقدام غیرقانونی رئیس زندان منجر به بیهوشی رسول بداقی شد :رسول بداقی از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده غذا در زندان

رجایی شهر کرج ،سه شنبه ۰۹ ،اردیبهشت ماه ،در اثر قطعی آب و چای به دستور رئیس زندان گوهردشت ،بیهوش و به بهداری منتقل
شد/امروز/پنجشنبه  ۰۸خرداد


ضرب و شتم مسعود باستانی در برابر خانواده :در جریان مالقات امروز پنجشنبۀ زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با خانوادههای

خود ،مسعود باستانی از سوی ماموران زندان در برابر چشمان همسر و مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت/جرس/پنجشنبه  ۰۸خرداد


ضرب و شتم مسعود باستانی در برابر خانواده :در جریان مالقات امروز پنجشنبۀ زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با خانوادههای

خود ،مسعود باستانی از سوی ماموران زندان در برابر چشمان همسر و مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت/جرس/پنجشنبه  ۰۸خرداد


ضرب و شتم یک زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر :صبح روز گذشته ،یک زندانی کرد مورد حمله یکی از زندانیان عادی در

بند جوانان زندان رجایی شهر کرج قرار گرفت/موکریان نیوز/جمعه  ۸۹خرداد


ضرب و شتم اشکان ذهابیان و انتقال وی به زندان متی کالی بابل :اشکان ذهابیان پس از تحمل  ۵۹روز حبس در سلول انفرادی

در بازداشتگاه اداره اطالعات ساری (شهید کچویی) به زندان متی کالی بابل منتقل شد /عضو شورای عمومی دفتر تحکیم هم اکنون در بند
سارقین زندان بابل نگهداری میشود/دانشجونیوز/یکشنبه  ۸۰خرداد


ضرب و شتم علی عجمی ،دانشجوی در بند :صبح امروز معاون زندان رجایی شهر کرج به دلیل نامعلوم زندانی سیاسی علی عجمی

را در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار داد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۹۰تیر


نگرانی از وضعیت سید مصطفی تاج زاده :خانواده سید مصطفی تاج زاده هنوز از محل نگهداری وی بی اطالع هستند/تحول

سبز/جمعه  ۹۹تیر


ضرب و شتم یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج :مسئولین زندان رجایی شهر کرج یکی از زندانیان عادی به نام حسن حسین

پور مورد ضرب و شتم قرار داده و وی را به انفرادی این زندان منتقل کردند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/دوشنبه  ۹۰تیر


انتقال حسین رونقی به بیمارستان طالقانی و ضرب و شتم وی :شب گذشته حسین رونقی در پی تشدید بیماری بر اثر رسیدگی

نکردن به بیماری کلیوی بیهوش و به بیمارستان طالقانی منتقل شد/هرانا/سه شنبه  ۸۱مرداد


ضرب و شتم عیسی سحرخیز و ممنوعیت ورود زندانیان سیاسی به بهداری زندان :از روز سه شنبه ورود زندانیان سیاسی

رجایی شهر به بهداری زندان ممنوع شده است/سحام/چهارشنبه  ۹۸شهریور


وضعیت وخیم جسمانی فرانک فرید در اثر ضرب و شتم افراد لباس شخصی :فرانک فرید ،فعال حقوق زنان در زمان دستگیری

توسط افراد لباس شخصی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۰۴شهریور


ضرب و شتم دستگیرشدگان مراسم افطاری در زندان تبریز :تعدادی از دستگیر شدگان مراسم افطاری دوم شهریورماه که در

زندان مرکزی تبریز به سر می برند ،روز گذشته مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند/هرانا/جمعه  ۹۹مهر


ضرب و شتم رضا جوشن در بند  ۴۷۱و انتقال به بهداری :در پی ضرب و شتم رضا جوشن ،زندانی سیاسی محبوس در بند ۸۹۰

نامبرده هفته گذشته به بهداری زندان اوین منتقل شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۰مهر
ضرب و شتم فرزند محمدرضا مقیسه ،زندانی سیاسی ،در سالن مالقات زندان اوین :مصطفی مقیسه ،پسر محمدرضا مقیسه در

سالن مالقات مورد ضرب و شتم سربازان زندان اوین قرار گرفت/ندای سبز آزادی/سه شنبه  ۰۹آبان


ضرب و شتم جواد بوعلی ،فعال سیاسی در زندان بهبهان :جواد بوعلی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان بهبهان ،از سوی یکی از

زندانیان عادی این زندان ،به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است/هرانا/چهارشنبه  ۹۸آذر


افشین اسانلو به دلیل اثرات شکنجه از اوین به بیمارستان منتقل شد :افشین اسانلو ،فعال کارگری و زندانی سیاسی که از یک

سال پیش و به دنبال بازداشت در ترمینال اتوبوس رانی جنوب ،در زندان اوین به سر میبرد برای انجام یک عمل جراحی صبح روز شنبه  ۱آذر
راهی بیمارستان شد/کلمه/یکشنبه  ۹۰آذر
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پاره شدن پردهی گوش علی عجمی در پی درگیری یکی از مسئوالن امنیتی با وی :گزارشها حاکی از آن است که درگیری

رئیس حفاظت اطالعات در زندان رجایی شهر کرج با علی عجمی ،به پاره شدن پرده ی گوش این زندانی سیاسی منجر شده است/هرانا/جمعه
 ۰۰دی


ضرب و شتم مهدی محمودیان به دلیل نامه نگاری در ایام حبس :درحالیکه منابع خبری دو روز پیش اعالم کرده بودند مهدی

محمودیان از بند چهار زندان گوهردشت به نقطه ای نامعلوم منتقل شده ،خبرهای جدید حاکی از ضرب و شتم شدید مهدی محمودیان در بند
دو الف سپاه پاسداران میباشد/کلمه/شنبه  ۰۴دی


مهدی محمودیان به بهداری اوین منتقل شد :مهدی محمودیان ،افشاگر جنایات بازداشتگاه کهریزک ،بر اثر ضربوشتم ماموران و

بازجویان در زندان بیهوش و به بهداری زندان اوین منتقل شده است/کلمه/شنبه  ۸۵دی


ضرب و شتم یک زندانی سیاسی اعتصابی در زندان اردبیل :یونس سلیمانی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل به دلیل

اعتصاب غذا از سوی زندانبانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت/هرانا/دوشنبه  ۰۴بهمن


ضرب و شتم یک درویش گنابادی در بند امنیتی زندان اوین  :علی مرتضایی از دراویش گنابادی که در بند امنیتی زندان اوین در

بازداشت است مورد ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی قرار گرفته است/مجذوبان نور/جمعه  ۸۰بهمن

تهدید و ارعاب و اعمال فشار:


تحت فشار قرار دادن بهزاد ذبیحی شهروند بهایی :بهزاد ذبیحی شهروند بهایی ساکن ساری پس از گذشت ده روز از بازداشتش در

روز سه شنبه  ۹۹فروردین با همسر خود در حضور بازجوی اداره اطالعات تنکابن برای اولین بار مالقات نمود/هرانا/جمعه  ۹۸اردیبهشت
حاکم شدن جو امنیتی برفضای مالقات زندانیان سیاسی بند  :۸۴۷خانوادههای زندانیان سیاسی بند  ۹۱۹از افزایش فشارهای

امنیتی هنگام مالقات زندانیان با خانوادههایشان خبر میدهند/کلمه/چهارشنبه  ۹۴اردیبهشت


ممانعت از آزادی یکی از زندانیان محبوس در سلماس :مقامات قضایی از آزادی "صلح الدین ابراهیمی" ،از فعالین سیاسی سلماس،

علی رغم اتمام دوران محکومیت ممانعت به عمل میآورند/هرانا/دوشنبه  ۸۰اردیبهشت


تهدید به دستگیری مادر مهدی محمودیان توسط ماموران دادستانی :در حالیکه مهدی محمودیان همچنان در زندان و اعتصاب

غذاست ،مادرِ این روزنامه نگار و افشاگرِ جنایان بازداشتگاه ک هریزک ،از سوی دفتر دادستانی به علت نوشتن نامه های اخیرش به دادستان
تهدید به دستگیری شده است/جرس/پنجشنبه  ۸۰اردیبهشت


تهدید  ۴۶زندانی سیاسی شکایت کننده از وزارت اطالعات و سپاه پاسداران :تعدادی از زندانیان سیاسی که بتازگی با نوشتن

نامه ای خطاب به مقامات قضایی شرایط مراحل بازجویی و بازداشت شان را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال  ۹۹را شرح داده و از وزارت
اطالعات و سپاه شکایت کرده اند ،اکنون از سوی مقامات دادستانی تهران و سپاه پاسداران تحت فشار قرار گرفته اند تا این نامه را تکذیب کنند
 /آنها از سوی این مقامات تهد ید شده اند که در صورت عدم تکذیب این نامه دوباره بازجویی خواهند شد و پرونده های جدیدی برای شان
تشکیل می شود/کلمه/سه شنبه  ۹۹خرداد


افزایش فشارها بر هوشنگ فنائیان در زندان آمل :یک شهروند بهایی که اخیرا به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و عضویت در فیس

بوک به  ۵س ال حبس تعزیری محکوم شده است تحت فشار ماموران وزارت اطالعات قرار دارد/هرانا/سه شنبه  ۰۹خرداد


احضار و بازجویی از زندانیان اعتصاب کننده اوین  :زندانی های اعتصاب کننده غذا ،چهارشنبه و پنج شنبه گذشته به دادسرای

زندان اوین برده شدند اما حاضر به پاسخگویی به سواالت بازجوها و بازپرس ها نشدند/کلمه/شنبه  ۹۵تیر
ده ماه قرنطینه؛ تاجزاده ازحداقل حقوق یک زندانی بی بهره است :سید مصطفی تاجزاده عضو سازمان مجاهدین انقالب اسالمی

و جبهه مشارکت ایران اسالمی سه شنبه  ۹۰خرداد به زندان اوین بازگشت و پس از انتقال مجدد به قرنطینه اوین روزه خود را مجددا از سر
گرفته است/کلمه/یکشنبه  ۹۱تیر
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زندانیان سیاسی معترض به عدم رسیدگی پزشکی ،سازمان زندانها در تالش برای کاهش خدمات پزشکی  /تصویر سند:

در حالیکه جامعه ایرانی در طی روزهای اخیر در نگرانی از وضعیت  ۰۹زندانی سیاسی که در اعتراض به تضییع حقوق زندانیان و به خصوص
مرگ "هدی صابر" به دلیل عدم رسیدگی پزشکی الزم به سر میبرد ،مدیرکل سازمان زندانها طی نامهای در تاریخ  ۸۱خردادماه سال جاری،
که سند آن در اختیار خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران قرار گرفته از مدیران زندانهای تحت امر خود خواستار
مدیریت بهتر منابع مالی با افزایش سختگیری بر زندانیان در خصوص نیازهای پزشکی شده است/هرانا/یکشنبه  ۹۱تیر


وضعیت مبهم محمدحسن یوسف پورسیفی ،پس از  ۴۷روز بازداشت :علی رغم گذشت بیش از بیست روز از زمان بازداشت محمد

حسن یوسف پورسیفی ،از وضعیت این فعال حقوق بشر اطالعی در دست نیست/هرانا/چهارشنبه  ۸۸تیر


زندانیان سیاسی از حق هواخوری هم محروم شدند :در ادامه اعمال محدودیتهای بیشتر برای زندانیان سیاسی ،از روز گذشته

هواخوری زندانیان سیاسی رجاییشهر نیز لغو شده است/جرس/دوشنبه  ۸۴تیر


فاطمه رهنما ،تنها زندانی سیاسی زن در تبعید محروم از مرخصی :فاطمه رهنما ،تنها زندانی سیاسی زن دو سال از حق مرخصی

محروم بوده است  /او تنها زندانی سیاسی زن است که درزندان سپیدار اهواز در تبعید به سر می برد/کلمه/دوشنبه  ۸۴تیر


سید نوید کامران  ۸۴۷روز زندان بدون مرخصی :با گذشت  ۹۱۹روز از بازداشت مجدد سید نوید کامران ،از حامیان جنبش سبز و

دستگیر شدگان خیزش عاشورای  ،۹۹منابع خبری گزارش داده اند که وی همچنان در بند  ۹۱۹زندان اوین ،بدون یک روز مرخصی به سر می
برد/جرس/چهارشنبه  ۸۰تیر


پگاه آهنگرانی اجازه گرفتن وکیل ندارد :با گذشت دو هفته از ربایش و بازداشتِ پگاه آهنگرانی ،هنرمند و بازیگر سینمای ایران ،و

اعالم نگهداری وی در سلولی انفرادی زندان اوین ،منبع آگاه اعالم کرده اند که نیروهای امنیتی خانواده پگاه را تحت فشار قرار داده اند تا با
رسانهها گفتوگو نکنند و همزمان خبر رسیده است که این هنرمند بازداشتی ،اجازه گرفتن وکیل ندارد/خبرگزاری آلمان/چهارشنبه  ۸۰تیر


تراکم جمعیت در بند های زندان رجایی شهر سه و نیم برابر ظرفیت اصلی  :تراکم جمعیت در زندانهای کشور در طی سالهای

اخیر یکی از معظالت مهم زندانیان بوده است که در برخی موارد مسئولین زندانها نیز بدان پرداختهاند/هرنا/دوشنبه  ۹۰فروردین


ارسالن ابدی دانشجوی زندانی در آستانه مرخصی به زندان بازگردانده شد :ارسالن ابدی دانشجوی زندانی که برای مرخصی

نوروزی آماده شده بود و خانواده اش در جلوی زندان اوین منتظر وی بودند پس از خارج شدن از بند  ۹۱۹برای مرخصی دوباره به زندان
بازگشت/سحام نیوز/دوشنبه  ۹۰فروردین


احضار یکی از رهبران بهایی به حفاظت زندان :در راستای اعمال فشار و محدودیت بر زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند امنیتی ۵

زندان رجایی شهر کرج روز گذشته عفیف نعیمی یکی از رهبران بهایی به حافظت زندان احضار شد//هرانا/دوشنبه  ۹۰فروردین
اعتراض مادر یک زندانی به فشارهای غیر اخالقی بر زندانیان :مادر مهدی محمودیان ،از نخستین افشاگران وضعیت بازداشتگاه

کهریزک ،مسئوالن امنیتی را متهم کرد که در وسایل زندانیان "موبایل با عکسها و فیلمهای غیراخالقی" قرار میدهند تا آنها را تحت فشار
گذاشته و به "اعترافهای دروغین" وا دارند/بی بی سی/پنجشنبه  ۹۵فروردین


انتقال چهار زندانی محکوم به اعدام به قرنطینه زندان ارومیه  :بعد از ظهر روز گذشته ،چهار زندانی محکوم به اعدام به دستور

مسئولین زندان ارومیه به قرنطینه این زندان منتقل شدند/آژانس خبری موکریان/پنجشنبه  ۰۹فروردین
ابوالفضل عابدینی ،کماکان بدون حتی یک روز مرخصی در اوین محبوس است :ابوالفضل عابدینی زندانی سیاسی است که به

مدت قریب به دو سال به جرم فعالیتهای حقوق بشری در زندان بسر میبرد /وی در این مدت حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است /این
فعال ح قوق بشر در حالی دوران محکومیت خود را می گذراند که اوایل امسال حکم جدیدی از سوی شعبه  ۸۹دادگاه انقالب به ریاست قاضی
مقیسه به مدت یکسال زندان دریافت کرد/جرس/سه شنبه  ۹۵مرداد


تحت فشار قرار دادن یکی از زندانیان زن برای اعتراف تلویزیونی :صدیقه مرادی از زندانیان سیاسی دهۀ  ،۰۹در بند  ۸۹۰زندان

اوین تحت شکنجه روحی و جسمی بازجویان وزارت اطالعات به منظور گرفتن اعترافات تلویزیونی قرار دارد/وبسایت فعالین حقوق بشر و
دموکراسی/چهارشنبه  ۹۱مرداد
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رامین پرچمی از حق مرخصی محروم است :خواهر رامین پرچمی در مصاحبهای اعالم کرد رامین پرچمی ،بازیگر سینما ،که از

چندی پیش در زندان اوین دوران محکومیت یکساله خود را می گذراند ،از حقوق بدیهی خود به عنوان یک زندانی ،از جمله حق استفاده از
مرخصی ،محروم است/روز/پنجشنبه  ۹۰مرداد


تداوم تحت فشار قرار دادنِ زندانیانِ سیاسی رجایی شهر :علی رغم اعتراض زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج

به محدودیت های جدید اعمال شده در هواخوری ،مسئوالن تاکنون هیچ توجهی به این موضوع نکرده و تحت فشار قرار دادن زندانیان را به
بهانههای مختلف پی میگیرند/هرانا/جمعه  ۹۴مرداد


بازجویی و فشار بر پنج زندانی منتقل شده به انفرادی برای نوشتن نامه به گزارشگر ویژه :منابع حقوق بشری اعالم کرده اند

که زندانیان سیاسی منتقل شده به سلولهای انفرادی بند  ۸۹۰و شکنجه گاه زندان گوهردشت ،بدلیل نوشتن نامه به گزارشگر ویژه حقوق بشر
سازمان ملل تحت بازجویی و فشارهای شدید روحی و جسمی هستند/فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران /شنبه  ۹۹مرداد


افزایش فشار بر محمد ابراهیم زاده و انتقال وی به بند  ۴۷۱اوین  :وضعیت جسمی علی عجمی ،از فعالین دانشجویی چپ دانشگاه

تهران به علت سردرد های شدید و افت ناگهانی فشار خون در زندان رجایی شهر کرج ،بسیار نامساعد گزارش شده است/کلمه/چهارشنبه ۰۸
مرداد


محرومیت آرش سقر ،زندانی سیاسی از مرخصی :مسئوالن دادستانی و قضایی با مرخصی آرش سقر ،زندانی سیاسی محبوس در

زندان اوین مخالفت میکنند/کلمه/شنبه  ۰۱مرداد


انتقال حسین رونقی به بیمارستان و بازگشت مجدد وی به زندان :حسین رونقی ملکی ،زندانی سیاسی شب گذشته ساعت ۰۰

شب به علت وخامت اوضاع جسمی و خون ریزی از مجرای اداری به بیمارستان هاشمینژاد منتقل و مجددا به زندان اوین بازگردانده
شد/هرانا/سه شنبه  ۰۹مرداد


مخالفت با مرخصی افشین اسانلو فعال کارگری در نهمین ماه بازداشت موقت :مسووالن امنیتی درحالی با مرخصی افشین اسانلو

فعال کارگری و برادر منصور اسانلو رییس سیندکای کارگران شرکت واحد در نهمین ماه بازداشت مخالفت میکنند که بر اساس گزارشها مادر
این دو برادر نیز به دلیل عارضه نخاعی در بیمارستان لبافینژاد تهران بستری شده و در انتظار عمل جراحی است/بامدادخبر/پنجشنبه ۸۹
مرداد


تحمل بیش از پنج هزار روز حبس بدون مرخصی یک زندانی سیاسی :والی درودی از زندانیان سیاسی کرد محبوس در زندان

مرکزی یزد با تحمل نیمی از حبس خود همچنان محروم از مرخصی است/هرانا/یکشنبه  ۹۹مرداد


ممانعت از آزادی مشروط و مرخصی یک دانشجوی زندانی :دستگاه قضایی و مسئولین زندان رجایی شهر کرج از آزادی و اعطای

مرخصی به معین محمد بیگی دانشجوی دانشگاه قزوین جلوگیری به عمل می آورند/هرانا/سه شنبه  ۹۰شهریور


ممانعت از آزادی سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی :با وجود قرار گرفتن نام سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی ،دو فعال دانشجویی

زندانی در لیست اولیه زندانی هایی که قرار بود با دستور رهبر جمهوری اسالمی در آستانه ی عید فطر مسلمانان از زندان آزاد شوند ،مقامات
زندان اوین از آزادی آنان ممانعت به عمل آورده اند و این دو نفر کماکان در اندرزگاه هشت زندان اوین و در کنار زندانیان شرور و مجرمان
خطرناک نگهداری میشوند/بامدادخبر/دوشنبه  ۹۴شهریور


افزایش فشارها بر نسرین ستوده ،زندانی سیاسی و خانواده اش :هر روز فشارهای بیشتری بر نسرین ستوده  ،زندانی سیاسی و

وکیل دادگستری و خانواده اش وارد می شود/کلمه/چهارشنبه  ۹۰شهریور


اعمال فشار بر حسین رونقی جهت امضای حکم دادگاه :دادسرای غیر قانونی مستقر در زندان اوین روز سه شنبه هشتم شهریور

ماه حسین رونقی ملکی را جهت ابالغ و امضا حکم صادره از سوی دادگاه انقالب احضار کرد/هرانا/پنجشنبه  ۰۹شهریور


فشار بر یک زندانی سیاسی جهت اعترافات تلویزیونی :طهماسبی زندانی سیاسی که به اتهام عضویت در احزاب سیاسی به چهار

سال حبس قطعی محکوم شده بود جهت انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار دارد/هرانا/جمعه  ۰۹شهریور


یورش ماموران حفاظت اطالعات زندان اوین به بند  :۸۴۷تعداد زیادی از نیروهای حفاظت اطالعات زندان اوین در اقدامی غیر

منتظره ،هفته گذشته به بند  ۹۱۹اوین که هم اکنون بیش از  ۰۰۹زندانی سیاسی در آن به سر می برند ،یورش بردند و اقدام به بههمریختن
وسایل شخصی همه زندانیان سیاسی و بازرسی اتاقهایشان کردند/کلمه/چهارشنبه  ۹۹شهریور
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اعمال فشار بر دری امری ،شهروند بهایی جهت اخذ تعهد :ماموران وزارت اطالعات برای دریافت تعهد کتبی از دری امری ،شهروند

بهایی وی را تحت فشار قرار میدهند/هرانا/پنجشنبه  ۹۹شهریور


درخواست تبدیل قرار بازداشت سعید نعیمی رد شد :درخواست تبدیل قرار بازداشت سعید نعیمی ،عضو ادوار تحکیم وحدت ،به

قرار وثیقه که توسط وکیل وی ،محمد رضا فقیهی ،به دادسرای تبریز ارائه شد ،به دلیل آنچه "امنیتی بودن" پرونده خوانده شده ،رد
شد/ادوارنیوز/چهارشنبه  ۰۹مهر


رسول بداقی ،فعال صنفی معلمان  ۰۰۷روز محروم از مرخصی :رسول بداقی ،فعال صنفی معلمان و فعال حقوق بشری محبوس در

زندان رجایی شهر بیش از  ۴۴۹روز از حق مرخصی محروم بوده است/هرانا/پنجشنبه  ۸۰مهر


اعمال فشار بر پدر رضا جوشن جهت مصاحبه تلویزیونی :در پی رسانه ای شدن مصادره اموال خانواده رضا جوشن در رسانههای

برون مرزی دستگاه اطالعاتی در اقدامی جدید با اعمال فشار بر خانواده این زندانی خواهان مصاحبه پدر رضا جوشن جهت تکذیب گزارشات
شد/هرانا/سه شنبه  ۸۰مهر


تهدید عبدالفتاح سلطانی به صدور حکم  ۴۷سال حبس :بازجوی عبدالفتاح سلطانی ،وکیل وعضو کانون مدافعان حقوق بشر او را

به  ۸۹سال حبس تهدید کرده است/جرس/چهارشنبه  ۸۴مهر


دکتر سعید ماسوری از تحصیل در زندان محروم شد :دکتر سعید ماسوری ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که

قریب به  ۰۰سال است در زندان به سر می برد ،به تازگی از سوی مسئوالن زندان از ادامه تحصیل در زندان نیز محروم شده است/هرانا/شنبه
 ۹۹مهر


بازجویی و تهدید محمد داوری در زندان اوین :محمد داوری ،روزنامه نگار زندانی ،پس از دوسال حبس برای چندمین بار در یک

سال اخیر به دادسرای اوین فراخوانده و از سوی مسووالن قضایی بازجویی و تهدید شد/کلمه/یکشنبه  ۹۰آبان


بازجویی دوباره عبداهلل مومنی توسط حفاظت اطالعات زندان اوین :عبداهلل مومنی زندانی سیاسی و فعال دانشجویی روز گذشته

به حفاظت اطالعات زندان اوین احضار و به صورت کامال غیرقانونی مورد بازجویی قرار گرفت/کلمه/سه شنبه  ۹۹آبان


علی تاری فعال سیاسی اصالح طلب ممنوع المرخصی شد :علی تاری ،رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان مازندران

که در زندان به سر میبرد ،به دستور مقامات قضایی ممنوع المرخصی شد/جرس/یکشنبه  ۰۱آبان


وضعیت نامناسب جسمی مهدی کروبی  :وضعیت تنفسی مهدی کروبی بدلیل شرائط نامساعد و عدم دسترسی به هوای آزاد در ۰۹۹

روز گذشته دچار مشکالتی شده است/سحام نیوز/سه شنبه  ۰۴آبان


احضار عبداهلل مومنی و حمزه کرمی به حفاظت اطالعات زندان اوین  :حمزه کرمی و عبداهلل مومنی ،دو زندانی سیاسی محبوس

در بند  ۹۱۹زندان اوین ،هفته گذشته بار دیگر به حفاظت اطالعات زندان اوین احضار شدند/کلمه/چهارشنبه  ۰۹آبان


مادر مجید دری :بیست و هشت ماه زندان اما دریغ از یک ساعت مرخصی :مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه

عالمه طباطبایی در حالی وارد بیست و نهمین ماه از دوران زندان خود میشود که تاکنون پیگیریهای خانواده او برای مرخصی و انتقال وی از
زندان بهبهان به زندان تهران بینتیجه مانده است/جرس/پنجشنبه  ۰۰آبان


بازجویی مجدد از بابک داشاب در زندان اوین :بابک داشاب زندانی سیاسی محبوس در بند  ۹۱۹مورد بازجویی مجدد قرار

گرفت/کلمه/سه شنبه  ۸۵آبان


مهدی کروبی حتی از هوای آزاد هم محروم است :فاطمه کروبی ،همسر مهدی کروبی ،از رهبران مخالفان در ایران که در حصر

خانگی به سر میبرد در دیدار با جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی گفت که همسرش برای مدتهای طوالنی حتی از هوای آزاد هم محروم
بوده و دچار مشکالت تنفسی شده است/کلمه/دوشنبه  ۹۹آبان


تهدید  ۸۶زندانی سیاسی به  ۹۳۷سال حبس اضافه :امضاکنندگان بیانیه  ۹۰زندانی سیاسی از سوی مقامات امنیتی و قضایی

تهدید شده اند که هرکدام از زندانیان امضا کننده بیانیه ،عالوه بر محکومیت قبلی ،به پنج سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد که در
مجموع  ۰۹۹سال حبس برای  ۹۰تن از این زندانیان سیاسی را به دنبال خواهد داشت/کلمه/سه شنبه  ۹۰آذر
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تحت فشار قرار داشتن روژین محمدی در زندان اوین :روژین محمدی ،وبالگ نویس و دانشجوی رشتهی پزشکی دانشگاه مانیل

فیلیپین ،که دوم آذرماه سال جاری و در پی بازگشت به ایران بازداشت شده بود ،تحت فشار بازجویان در زندان اوین قرار دارد/هرانا/جمعه ۹۵
آذر


بازجویی ازچهار عضو زندانی نهضت آزادی در زندان اوین :چ هار عضو زندانی نهضت آزادی ایران به بازپرسی مستقر در محل زندان

اوین احضار و بازجویی شدند/کلمه/دوشنبه  ۹۴آذر


یورش گارد به بند یک زندان کارون اهواز :طی دو شب متوالی گارد زندان کارون اهواز در ساعت یک بامداد به بند یک این زندان

یورش بردند/هرانا/پنجشنبه  ۰۹آذر


تحت فشار قرار داشتن داوود بهمن آبادی در زندان اوین :داوود بهمن آبادی ،تحت فشار شدید بازجویان در سلولهای انفرادی

زندان اوین قرار دارد/هرانا/یکشنبه  ۰۹آذر


ممانعت از آزادی بهروز جاوید تهرانی علیرغم پایان محکومیت :علی رغم اتمام محکومیت بهروز جاوید تهرانی ،دستگاه قضایی از

آزادی این زندانی سیاسی ممانعت به عمل میآورد/هرانا/دوشنبه  ۰۵آذر
مخالفت با آزادی مشروط موسی ساکت ،فعال دانشجویی :با درخواست آزادی موسی ساکت ،مسئول شعبه آذربایجان شرقی

سازمان ادوار تحکیم وحدت مخالفت شد/کلمه/شنبه  ۸۰آذر


ممانعت از حضور محبوبه کرمی در مراسم خاکسپاری و یادبود پدرش :مسئوالن امنیتی از حضور محبوبه کرمی ،زندانی سیاسی

محبوس در زندان اوین ،در مراسم خاکسپاری و یادبود پدرش ممانعت به عمل آوردهاند/هرانا/چهارشنبه  ۹۹آذر
مخالفت با مالقات حضوری نسرین ستوده با فرزند خردسالش :همسر نسرین ستوده از مخالفت با درخواست مالقات یک دقیقه ای

فرزند خردسالش با این وکیل زندانی خبر داد و از مرگ «احساس و عاطفه بین مسئوالن اظهار نگرانی کرد/نامعلوم/پنجشنبه  ۹۰دی


هجوم مامورین به سلول کاظمینی بروجردی :دوشنبه چند تن از مامورین دادگاه ویژه روحانیت با هماهنگی مسئولین زندان اوین،

به سلول آقای بروجردی مراجعه کرده و وسایل ایشان را تفتیش کردند/هرانا/جمعه  ۹۸دی


ممانعت از آزادی یک کاسبکار مرزی در سقز :دستگاه قضایی در شهرستان سقز از آزادی خالد امین پور ،کاسبکار مرزی ممانعت به

عمل آورد/هرانا/پنجشنبه  ۹۹دی


ممانعت از آزادی وحید محمودی از مسئولین دانشگاه آنالین بهایی :با وجود تعلیق حکم  ۱سال حبس تعزیری وحید محمودی

از آزادی این زندانی عقیدتی و از مسئولین دانشگاه آنالین بهایی بنا به دالئل واهی ممانعت به عمل آمده است/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/جمعه  ۰۰دی


افزایش سخت گیریها هنگام مالقات خانواده زندانیان سیاسی رجایی شهر :چندی ست مسئوالن زندان رجایی شهر هنگام

مراجعهی خانواده ی زندانیان سیاسی جهت مالقات با عزیزان خود ،عالوه بر بازرسی بدنی ،اقدام به ضبط تمامی اشیای شخصی ایشان نموده و
در هنگام خروج اقدام به عودت برخی وسایل نمیکنند/هرانا/شنبه  ۰۴دی


تهدید به قطع تلفن بند ویژه روحانیت در پنجمین روز اعتصاب یک روحانی منتقد :محمد صادق هنرور شجاعی که از روز

دوشنبه و در پی بازگرداندنش به زندان اوین علیرغم نظر صریح پزشکی قانونی مبنی بر ادامه درمان در خارج از زندان دست به اعتصاب غذا زده
است ،امروز وارد پنجمین روز اعتصاب غذای خود شد/هرانا/جمعه  ۸۹دی


محمدرضا معتمدی نیا از رفتن به بیمارستان با دست بند و پا بند خودداری کرد :محمد رضا معتمدی نیا ،زندانی سیاسی حامی

جنبش سبز که نیازمند درمان فوری پزشکی و اعزام به بیمارستان است ،همچنان با ممانعت مسووالن زندان برای درمان خود روبرو است /وی
 ۰۸سال دارد و اوضاع جسمی اش چندان مناسب نیست/جرس/یکشنبه  ۹۸بهمن


حسین اصغری ،زندانی امنیتی محروم از حق مرخصی و آزادی مشروط :علی رغم گذشت بیش از پنج سال از حبس حسین

اصغری زندانی امنیتی متهم به جاسوسی مسئولین قضایی از اعطای مرخصی و آزادی مشروط به این زندانی ممانعت به عمل
آوردند/هرانا/شنبه  ۹۹بهمن


وحید اصغری زندانی محکوم به اعدام وادار به اعتراف تلویزیونی شد :ماموران امنیتی وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه وحید

اصغری را جهت اخذ اعترافات تلویزیونی از بند خارج کردند/هرانا/دوشنبه  ۰۹بهمن
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اعمال فشار بر حسین رونقی جهت اعتراف تلویزیونی :حسین رونقی جهت مصاحبه تلویزیونی بر علیه خود و همبندیانش از سوی

بازجویان پرونده تجت فشار قرار گرفت/هرانا/دوشنبه  ۰۹بهمن


ممانعت از انتقال عبدالفتاح سلطانی به بند عمومی :خانواده عبدالفتاح سلطانی در آستانه پنج ماهه شدن حبس او از وزارت

اطالعات و قوه قضائیه خواسته اند در اجرای قانون بیش از این کوتاهی نکنند و نسبت به تبدیل قرار وی اقدام عاجل انجام دهند/جرس/شنبه
 ۰۱بهمن


افزایش فشار برای مصاحبه تلویزیونی بر سهام الدین بورقانی :سهام بورقانی ،روزنامهنگار ،که از  ۸۵روز پیش همچنان در بند دو

الف سپاه در زندان اوین در بازداشت انفرادی به سر میبرد ،تحت فشار برای مصاحبه و اعتراف دروغین به ارتباط با بیبیسی قرار
دارد/کلمه/جمعه  ۸۰بهمن


احضار و بازجویی دوباره  ۹۴زندانی سیاسی از بند ۸۴۷اوین :در آستانه انتخابات مجلس نهم عدهای از زندانیان سیاسی بند ۹۱۹

اوین به انحاء مختلف به دادسرای اوین یا بند امنیتی  ۸۹۰این زندان احضار و بازخواست شدند/کلمه/شنبه  ۸۸بهمن

نقل و انتقاالت اجباری و تبعید:


انتقال قاسم شعله سعدی به بند  ۸۴۷زندان اوین :قاسم شعله سعدی ،نماینده سابق مجلس شورای اسالمی به بند  ۹۱۹زندان اوین

منتقل شد/کلمه/جمعه  ۹۸اردیبهشت


انتقال رامتین غفاری به بند  ۸۴۷زندان اوین :رامتین غفاری ،زندانی سیاسی ،پس از تحمل بیش از دوماه سلول انفرادی به بند

عمومی  ۹۱۹زندان اوین منتقل شد/کلمه/پنجشنبه  ۹۰اردیبهشت
انتقال ابراهیم فیروزی ،زندانی مسیحی ،به دادگاه انقالب  :ابراهیم فیروزی ،زندان عقیدتی که به اتهام "تبلیغ مسیحیت" بیش از

سه ماه است در زندان رجایی شهر کرج و در بازداشت موقت به سر میبرد ،جهت محاکمه به دادگاه انقالب منتقل شد/هرانا/شنبه ۹۹
اردیبهشت


انتقال  ۴۷۷نفر از زندانیان قزلحصار به زندان رجایی شهر :در پی تقسیم زندانهای غرب تهران بین سازمان زندانهای تهران و

البرز ،بیش از  ۱۹۹زندانی محبوس در زندان قزل حصار با جرایم سنگین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند/هرانا/یکشنبه  ۹۵اردیبهشت
انتقال وحید طالیی و فریدون صیدی راد به بند  ۸۴۷زندان اوین :وحید طالیی ،عضو کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی موسوی

و فریدون صیدی راد ،یکی از بازداشت شدگان تجمع دهم اسفند در تهران ،به بند  ۹۱۹زندان اوین منتقل شدند/کلمه/سه شنبه ۹۰
اردیبهشت


انتقال تقی رحمانی  ،زندانی سیاسی به بند  ۸۴۷اوین :تقی رحمانی ،روزنامهنگار ،محقق و نویسندۀ زندانی ،بعد از تحمل چند ماه

حبس در بند امنیتی  ۸۹۰اوین ،به بند ۹۱۹زندان اوین منتقل شد/کلمه/جمعه  ۹۰اردیبهشت


انتقال نسرین ستوده از بند  ۴۷۱به بند متادون زندان اوین :بنا به گزارش منابع حقوق بشری ،نسرین ستوده ،وکیل ،فعال حقوق

بشر و نویسندۀ زندانی ،از بند  ۸۹۰زندان اوین به بند متادون زندان اوین منتقل شده است/دانشجو نیوز/یکشنبه  ۰۰اردیبهشت


انتقال علی اکبر محمد زاده به بند عمومی زندان اوین :علی اکبر محمدزاده ،فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ،با گذشت

بیش از  ۴۱روز از زمان بازداشت به بند  ۹۱۹زندان اوین منتقل شد /وی که هفتهی گذشته پس از  ۸ماه تحمل سلول انفرادی در بند  ۸۵۹به
 ۰سوئیت  ۵نفره در بند  ۸۹۰انتقال یافته بود روز گذشته طی تماس تلفنی کوتاه با خانواده از انتقال خود به این بند خبر داد/گزارشگران
حقوق بشر/دوشنبه  ۰۸اردیبهشت
انتقال جمعی از زندانیان زن زندان رجایی شهر به زندانی در ورامین :جمعی از زندانیان زن زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)

از جمله دو عضو رهبری جامعه بهایی ایران ،به زندانی در ورامین منتقل شدند/کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی/چهارشنبه ۰۵
اردیبهشت


انتقال تعدادی از زنان محبوس در اوین به زندانی در ورامین :تعدادی از زندانیانِ زن محبوس در زندان اوین روز چهارشنبه،

چهاردهم اردی بهشت ماه ،به زندانی در ورامین منتقل شدند/هرانا/پنجشنبه  ۰۱اردیبهشت
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انتقال ناگهانی ضیا نبوی و  ۴۴زندانی سیاسی از زندان کارون اهواز :چند روز بعد از افشاگریِ ضیاءالدین نبوی ،دانشجوی زندانی

و تبعید شده به زندانِ کارون اهواز از وضعیت ناگوار آن زندان ،منابع خبری اعالم کرده اند که این دانشجوی محروم از تحصیل که به  ۰۹سال
حبس در تبعید محکوم است به همراه  ۸۱زندانی سیاسی دیگر از زندان مذکور به زندانی دیگر موسوم به اردوگاه کلینیک منتقل شده
ا/کلمه/جمعه  ۰۰اردیبهشت


انتقال وجیه اهلل گلپور به سلول محکومین به اعدام :وجیه اهلل میرزا گلپور شهروند  ۴۰ساله بهایی ساکن روستای صفرآباد ساری

که چهار روز پیش به دستور بازجوی اداره اطالعات با پابند در شهر تنکابن گردانده شد به سلول چند نفره منتقل شد و نامبرده با آنکه از
کهولت سن و بیماری قلبی رنج میبرد ،مجبور شده در کف سلول بخوابد/هرانا/جمعه  ۰۰اردیبهشت


انتقال تمامی زنان زندانی در استان تهران به ورامین :غالمحسین اسماعیلی ،رئیس سازمان زندانها رسما با اشاره به انتقال

زندانیان زن استان تهران به زندان ورامین ،گفت :تمام زندانیان زن استان تهران در این مجموعه نگهداری خواهند شد/فارس/دوشنبه ۰۰
اردیبهشت


انتقال یکی از زندانیان سیاسیِ زندان قزلحصار به رجایی شهر :در پی اجرای طرح تفکیک جرایم "معین محمدبیگی" از زندانیان

سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج ،به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد/هرانا/دوشنبه  ۰۰اردیبهشت


انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی زن زندان اوین به قرنطینه :گزارش ها حاکی از آن است که تمامی زندانیان سیاسی زن محبوس

در زندان اوین به قرنطینه بند زنان این زندان منتقل شدند/کلمه/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت


انتقال زندانیان سیاسی زن از قرچک ورامین به زندان اوین  :هشت تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج که ده روز

پیش و در پی تصمیم مسئوالن قضایی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند ساعت هفت و نیم صبح امروز به زندان اوین منتقل شدهاند/
شبنم مددزاده ،مریم حاجی لویی ،مریم اکبری منف رد ،معصومه یاوری ،کبری بنازاده ،مطهره بهرامی ،مهوش ثابت ،فریبا کمال آبادی ،زندانیان
سیاسیای هستند که به این زندان منتقل شده بودند/نامعلوم/چهارشنبه  ۸۹اردیبهشت
ایوب قنبرپوریان و روح اهلل میرزاخانی جوانترین زندانیان بند  :۸۴۷ایوب قنبرپوریان و روح اهلل میرزاخانی جوانترین زندانیان بند

 ۹۱۹زندان اوین محسوب می شوند /قنبرپوریان به تازگی به رجایی شهر منتقل شده است/کلمه/پنجشنبه  ۸۰اردیبهشت


محمد پورعبداهلل از زندان قزلحصار به اوین منتقل شد :محمد پورعبداهلل ،از دانشجویان طیف چپ ،در پی اجرای طرح تفکیک

جرایم از زندان قزلحصار کرج به زندان اوین منتقل شد/هرانا/شنبه  ۹۰اردیبهشت


انتقال یک فعال مدنی به زندان تبریز :هادی حمیدی شفیق فعال سیاسی که در درگیریهای پس از مسابقه فوتبال در شهر تبریز

دستگیر شده بود به زندان تبریز منتقل شد/هرانا/چهارشنبه  ۰۵اردیبهشت
انتقال مجدد یک زندانی سیاسی کرد به زندان مرکزی ارومیه :یک زندانی سیاسی کرد که مدتی پیش به بازداشتگاه اداره اطالعات

منتقل شده بود ،مجددا به بند  ۰۸زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است/هرانا/شنبه  ۹۰فروردین


انتقال  ۴۷زندانی اعدامی از زندان قزلحصار به زندان اوین :روز پنج شنبه ،چهارم فروردین ماه ۱۹ ،نفر از زندانیان محبوس در

زندان قزلحصار کرج ،به زندان اوین منتقل شدند/هرانا/شنبه  ۹۰فروردین
معاون وزیر اسبق اطالعات ایران به زندان اوین انتقال داده شد :محمدرضا نوراللهیان معاون وزیر اسبق اطالعات جمهوری

اسالمیپ و مشاور امور روحانیون ستاد م وسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران ،به زندان اوین انتقال داده شد/جرس/شنبه ۰۹
فروردین


انتقال چند شهروند بازداشتی درچهارشنبه سوری به زندان مهاباد  :چند شهروند بازداشتی در چهارشنبه سوری مهاباد به زندان

این شهر منتقل شدند/آژانس خبری موکریان/چهارشنبه  ۰۴فروردین


دو زندانی از زندان اوین به رجایی شهر تبعید شدند :هفته گذشته دو زندانی به نامهای ایوب قنبرپوریان و هادی حسینی از زندان

اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند/هرانا/چهارشنبه  ۸۵فروردین


انتقال تعداد زیادی از زندانیان زن زندان رجایی شهر کرج به زندان پردیس :پس از انحالل بند نسوان در زندان رجایی شهر کرج

صد ها زن زندانی در این زندان به اماکن دیگری منجمله زندان پردیس کرج انتقال یافتند/هرانا/جمعه  ۸۰فروردین
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انتقال بهزاد ذبیحی از زندان ساری به تنکابن  :بهزاد ذبیحی ماهفروزکی شهروند بهایی ساکن ساری که در روز یکشنبه ۸۰

فروردین ماه پس از احضار به اداره اطالعات بازداشت شده بود در پی یک اقدام عاجالنه در روز چهارشنبه  ۸۵فروردین از بازداشتگاه ساری به
زندان تنکابن منتقل گردید/هرانا/شنبه  ۸۴فروردین


شش زندانی سیاسی به زندان مرکزی یزد تبعید شدند :شش زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه به زندان مرکزی یزد تبعید

شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۹۵خرداد


انتقال سیامک کوشی ،فعال دانشجویی به زندان تبریز :سیامک کوشی فعال دانشجویی که در بازداشت وزارت اطالعات بسر میبرد

به زندان مرکزی این شهر منتقل شد/هرانا/شنبه  ۰۵خرداد


انتقال سعید موغانلی به اداره اطالعات تبریز :سعید موغانلی شاعر و روزنامه نگار آذربایجانی که در روز چهارشنبه مورخه ۰۹خرداد

در روستای "یئل سو" از توابع شهر انگوت در استان اردبیل دستگیر شده بود به اداره اطالعات تبریز منتقل شده است/گزارش تبریز
پست/دوشنبه  ۸۹خرداد


زهرا جباری ،زندانی سیاسی به اسایشگاه روانی امین آباد منتقل شد :زهرا جباری از بازداشت شدگان تظاهرات روز قدس سال

 ، ۰۹۹۹در پی وخامت وضع جسمی و روحی در زندان به آسایشگاه روانی امین آباد منتقل شده است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه
 ۸۰خرداد
انتقال ناگهانی بهروز جاوید تهرانی و سه زندانی سیاسی دیگر به زندان اوین  :خبرگزاری هرانا -گزارشها حاکی از آن است که

بهروز جاوید تهرانی ،فرزاد مددزاده ،محمد علی منصوری و صالح کهندل ،چهار تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،به
طور ناگهانی به زندان اوین منتقل شدهاند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/سه شنبه  ۹۴تیر


انتقال علیرضا رجایی به بند  : ۸۴۷علیرضا رجایی نویسنده و روزنامه نگار پس از دو ماه بازداشت غیرقانونی به بند  ۹۱۹منتقل

شد/جرس/جمعه  ۹۹تیر
انتقال مریم بهرمن به کانون اصالح و تربیت میانرود  :مریم بهرمن ،فعال جنبش زنان و عضو انجمن زنان پارس روز ۰۹تیرماه

 ۰۹۰۹به کانون اصالح و تربیت می انرود ،محل نگهداری زندانیان زن در شیراز ،منتقل شد/تا قانون خانواده برابر/سه شنبه  ۸۰تیر


شاهرخ زمانی ،فعال کارگری ،به زندان تبریز منتقل شد  :شاهرخ زمانی ،از اعضای هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ،بعد از

گذراندن  ۹۵روز انفرادی ،امروز از اداره اطالعات تبریز به زندان این شهر منتقل شد/کانون مدافعان حقوق کارگر/نجشنبه  ۸۹تیر


انتقال نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش به زندان تبریز :نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش ،دو تن از فعالین دانشجویی چپ

دانشگاه آزاد تبریز صبح روز چهارشنبه  ۸۸تیرماه به زندان مرکزی تبریز منتقل شدهاند/آذوج/پنجشنبه  ۸۹تیر


تبعید دو زندانی سیاسی کرد از زندان ارومیه به زندان یزد :دو زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای

حکم تبعید از این زندان به رندان یزد منتقل شدند/آژانس خبری موکریان/چهارشنبه  ۸۰تیر
اجرای حکم تبعید عبدالرضا کاشانی از دراویش گنابادی :عبدالرضا کاشانی از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی که به  ۱ماه

حبس تعزیزی و  ۱۹ضربه شالق و یک سال تبعید به شهرستان نهبندان محکوم شده بود از زندان وکیل آباد مشهد به نهبندان منتقل شده
است/مجذوبان نور/شنبه  ۹۹مرداد


انتقال تعدادی از بهاییان بازداشت شده در شهرهای مختلف به زندان اوین  :هشت نفر از بهاییان که در طی  ۰ماهه اخیر در

یاسوج ،اصفهان و استان فارس بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه  ۰۰مرداد


عارف درویشی ،فعال سیاسی به زندان اوین منتقل شد :عارف درویشی ،فعال سیاسی جهت اجرای حکم یک ساله خود به زندان

اوین منتقل شد/هرانا/شنبه  ۰۱مرداد


انتقال احمدرضا احمدپور به زندان مرکزی قم :احمدرضا احمدپور عضو جبهه مشارکت شاخه قم و وبالگ نویس و محقق حوزه ،که

در روز  ۸۴تیرماه توسط نیروهای امنیتی در خانه خود بازداشت شده بود به زندان مرکزی قم منتقل شد/هرانا/دوشنبه  ۰۴مرداد


مهدی خزعلی به بند  ۸۴۷منتقل شد :دکتر مهدی خزعلی ،از فعاالن سیاسی معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ،به بند

 ۹۱۹زندان اوین منتقل شد/هرانا/سه شنبه  ۰۹مرداد
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انتقال دو شهروند بازداشتی کردستان ،به زندان مرکزی سقز :دو شهروند بازداشتی در سقز به زندان مرکزی این شهرمنتقل

شدند/موکریان/جمعه  ۸۰مرداد


انتقال یک زندانی سیاسی بوکانی ،به زندان خوی :طی روزهای اخیر یک زندانی سیاسی اهل بوکان به نام "یوسف رحمانیپور" به

زندان خوی منتقل شد/موکریان نیوز/جمعه  ۸۹مرداد


انتقال رضا کرمانی به زندان قزل حصار :مهندس رضا کرمانی ،فعال سیاسی و عضو حزب پان ایرانیست به بند عمومی زندان قزل

حصار کرج منتقل شد/هرانا/دوشنبه  ۹۴شهریور


انتقال دو تن از دروایش گنابادی از زندان به تبعیدگاه :شکراله حسینی و محمد مروی دو تن از دراویش طریقت نعمتاللهی

گنابادی از زندان وکیل آباد مشهد راهی تبعیدگاه شدند/مجذوبان نور/دوشنبه  ۹۴شهریور


انتقال سید ضیا نبوی به زندان کارون اهواز :سید ضیا نبوی و دیگر زندانیان سیاسی زندان کلینیک اهواز ،دوشنبه هفته گذشته به

زندان کارون اهواز بازگردانده شدند/کلمه/یکشنبه  ۰۹شهریور
انتقال یک متهم امنیتی به قرنطینه زندان ارومیه :یک زندانی کرد به نام علی افشاری به قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل

شد/موکریان نیوز/سه شنبه  ۰۱شهریور


انتقال رامین پرچمی ،هنرمند ایرانی به زندان الهیجان :روز دوشنبه ۸۰ ،شهریور ،رامین پرچمی ،هنرمند ایرانی محبوس در زندان

اوین ،برای گذراندن دوران باقی مانده حبسش از این زندان به زندان الهیجان منتقل شده است/کلمه/سه شنبه  ۸۸شهریور


بهروز جاوید تهرانی به همراه سه زندانی سیاسی به رجایی شهر کرج منتقل شدند :بهروز جاوید تهرانی به همراه سه زندانی

سیاسی دیگر پس از سه ماه بازداشت در سلولهای انفرادی بند  ۸۹۰به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند/فعالین حقوق بشر و
دموکراسی/چهارشنبه  ۹۹شهریور


انتقال دانشجوی بازداشتی کُرد به زندان مرکزی سنندج :سوران دانشور ا ز دانشجویان بازداشتی کُرد دیروز به زندان مرکزی

سنندج منتقل شده است/هرانا/پنجشنبه  ۹۰شهریور


آخرین وضعیت سه تن از دانشجویان بازداشتی کُرد :در طی روزهای اخیر سوران دانشور دانشجوی بازداشتی با خانواده خود تماس

گرفته است و میالد کریمی نیز به زندان مرکزی سنندح منتقل شده است/هرانا/سه شنبه  ۸۰شهریور


انتقال  ۶هزار زندانی از زندانهای کرج به زندان "تهران بزرگ" :زندان بزرگ تهران ،تاکنون  ۰هزار نفر از زندانیان رجایی شهر

کرج را پذیرش کرده ،ولی هنوز روند انتقال محکومان از زندانهای استان البرز به زندان بزرگ تهران ادامه دارد/خبر آنالین/دوشنبه  ۹۵مهر


انتقال جمعی از بازداشت شدگان آذربایجان به زندان تبریز :پنج تن از فعالین مدنی آذربایجان پس از چند روز بازجویی در اداره

اطالعات به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند/هرانا/چهارشنبه  ۰۹مهر
جابجایی یک زندانی سیاسی دیگر در زندان تبریز :یک زندانی سیاسی تبعه ترکیه به نام نیهات تونجر  ۸۹ساله که به اتهام ارتباط

با احزاب کردی بازداشت شده است اخیرا از بند زندانیان سیاسی به بند  ۰۸محکومین زندان تبریز منتقل شد/هرانا/دوشنبه  ۹۰آبان


داماد امام جمعه زاهدان به زندان یزد تبعید شد :حافظ محمد اسماعیل مالز ائی ،یکی از اساتید دارالعلوم زاهدان و داماد موالنا

عبدالحمید ،از زندان مرکزی زاهدان به زندان شهرستان یزد تبعید شد/نامعلوم/چهارشنبه  ۰۰آبان


انتقال حمید رضا خادم به بند  ۸۴۷جهت اجرای حکم :حمىدرضاخادم ،فعال سیاسى  ۹۵ساله ،که جهت اجرای حکم چهار ساله

خود را به دادسرای اوین معرفی کرده بود ،به بند  ۹۱۹این زندان منتقل شد/هرانا/شنبه  ۰۵آبان


انتقال هفت تن از زندانیان زندان گوهردشت به بند قرنطینه :هفت تن از زندانیان مذهبی زندان رجایی شهر کرج به قرنطینه این

زندان منتقل شدند/موکریان/چهارشنبه  ۸۱آبان


انتقال على رشیدى به بند  ۸۴۷زندان اوین :على رشیدى رییس انجمن اقتصادانان ایران به بند  ۹۱۹اوین منتقل

شد/کلمه/پنجشنبه  ۸۰آبان


انتقال بهروز فریدی ،آرش و سیاوش محمدی به زندان تبریز :روز پنجشنبه  ۸۰آبان بهروز فریدی ،آرش و سیاوش محمدی از

ادارهی اطالعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/شنبه  ۸۹آبان
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انتقال یک درویش از زندان وکیل آباد به تبعیدگاه :محمد کاشانی فر ،یکی از دراویش گنابادی ،،از زندان وکیل آباد مشهد راهی

تبعیدگاه شد/مجذوبان نور/یکشنبه  ۹۰آبان


داوود بهمن آبادی به زندان اوین منتقل شده است :داوود بهمن آبادی ،شهروند ساکن تهران که روز چهارشنبه دوم آذرماه و در پی

احضار به پلیس امنیت بازداشت شده بود ،به زندان اوین منتقل شده است/هرانا/پنجشنبه  ۰۹آذر


تبعید دو تن از زندانیان بهایی به زندان "پیربنو" :دو تن از شهروندان بهایی ساکن شیراز به نامهای "وحدت دانا" و "فرهام

معصومی" از زندان عادل آباد این شهر به زندان "پیربنو" تبعید شدهاند/هرانا/دوشنبه  ۰۵آذر


نقل و انتقال  ۴زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر :پنج زندانی سیاسی محبوس در سالن  ۰۸بند  ۵زندان رجایی شهر کرج در

ساعت  ۰۵امروز به سالن  ۰۹بند مذکور منتقل شدند/هرانا/یکشنبه  ۸۹آذر


تبعید ابراهیم بابایی از بند  ۸۴۷به زندان رجایی شهر :ابراهیم (نادر) بابایی زیدی که ازسوی شعبه  ۸۰دادگاه انقالب اسالمی تهران

به تحمل ۰سال و ۰ماه حبس در زندان اوین محکوم شده بود ،به زندان رجایی شهر استان البرز تبعید شد/کلمه/یکشنبه  ۹۰آذر
انتقال شش تن از زندانیان سیاسی زندان ارومیه به مکانی نامعلوم :حبیب اهلل گلپریپور ،احمد تموئی ،جهانگیر بادوزاده ،علی

احمد سلیمان ،مصطفی علی احمد و مصطفی (یوسف) کاکه ممی ،شش تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه ،از بند  ۰۸به
محل نامعلومی منتقل شدهاند/هرانا/سه شنبه  ۸۸آذر


انور مسلمی شهروند بهایی ساکن ساری به زندان منتقل شد :انور مسلمی شهروند بهایی ساکن ساری یک ماه پیش در پی اجرای

حکم یکساله خود بازداشت و روانه زندان شده است/هرانا/شنبه  ۸۰آذر
انتقال وکال و مدیران سایت مجذوبان نور به بند  :۸۴۷وکالی دراویش گنابادی و مدیران سایت مجذوبان نور صبح امروز از بند

امنیتی زندان اوین به بند  ۹۱۹همین زندان منتقل شدند/مجذوبان نور/چهارشنبه  ۹۹آذر


انتقال  ۴۰زندانی به رجایی شهر و محکومیت یک تن به اعدام :صبح روز چهار شنبه سی ام آذر ماه  ۸۴تن از زندانیان اهل سنت

زندان مرکزی سنندج به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/جمعه  ۹۸دی


انتقال دو زندانی سیاسی به بند  ۴۷۱زندان اوین :دو زندانی سیاسی محبوس در بند  ۹۱۹زندان اوین از بند مذکور خارج و به بند

 ۸۹۰زندان اوین منتقل شدند/هرانا/شنبه  ۹۹دی


انتقال مهدی کوهکن ،زندانی سیاسی به بیمارستان :مهدی کوهکن زندانی سیاسی محبوس در بند  ۹۱۹زندان اوین روز گذشته

جهت انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستانی در خارج از زندان اوین منتقل شد/هرانا/پنجشنبه  ۹۹دی


انتقال مهدی محمودیان به محل نامعلوم :مهدی محمودیان زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از سال  ۰۸بند  ۵که

محل استقرار زندانیان سیاسی است به مکان نامعلومی منتقل شد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/سه شنبه  ۰۹دی
انتقال نصراهلل الله ،از دراویش گنابادی ،به بند  ۴۷۱زندان اوین :نصراهلل الله مدیر انتشارات حقیقت و از دراویش گنابادی ،پس از

بازداشت به بند امنیتی زندان اوین منتقل شده است/مجذوبان نور/چهارشنبه  ۰۵دی


ابوالفضل عابدینی و شاهین زینعلی به بند  ۸۴۷منتقل شدند :دو تن از زندانیان سیاسی زندان اوین که اخیرا به بازداشتگاه

اطالعات در این زندان منتقل شده بودند به بند  ۹۱۹زندان اوین بازگشتند/هرانا/دوشنبه  ۰۰دی


انتقال چهار زندانی سیاسی به بند  ۸۴۷زندان اوین :علی مرتضایی و یوسف محمدرضایی از دراویش گنابادی ،مهدی خزعلی

وبالگ نویس زندانی که طی روزهای گذشته بازداشت شده بودند روز گذشته از بند  ۸۹۰زندان اوین به بند  ۹۱۹منتقل شدند/مجذوبان
نور/پنجشنبه  ۰۹بهمن


سه شهروند مسیحی در اهواز به زندان کارون منتقل شدند :فرهاد سبک روح ،ناصر ضامن دزفولی و داوود علیجانی سه شهروند

مسیحی که در آستانه کریسمس بازداشت شده بودند به زندان کارون اهواز منتقل شدند/هرانا/جمعه  ۰۵بهمن

نگهداری در محیط نامناسب:
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شرایط نامساعد جسمی مجید صبایی ،رئیس ستاد کروبی ،در زندان :مجید صبایی ،نائب رئیس شورای شهر پاکدشت که قریب

به  ۵۹روز است در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد ،به علت شرایط نامساعد جسمی قادر به تحمل حبس نیست/هرانا/نجشنبه ۰۰
فروردین


وضعیت نگرانکننده دبیر سرویس کتاب روزنامه شرق در زندان :سام محمودی سرایی ،دبیر سرویس کتاب روزنامه شرق که دهم

اسفند سال  ۰۹۹۰بازداشت شده است ،از نظر جسمی و روحی دارای وضعیتی "وخیم و نگرانکننده" است/رادیو زمانه/پنجشنبه  ۰۹فروردین


وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی زن در بند قرنطینه زندان اوین  ۹۸ :زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین اکنون در محیطی

کوچک و نامناسب نگهداری می شوند/کلمه/یکشنبه  ۹۰خرداد


وضعیت سخت وطاقت فرسای زندانیان سیاسی زندان سلماس  :زندانیان سیاسی زندان سلماس در شرایط سخت و در محیطی

فاقد هرگونه امکانات اولیه انسانی نگهداری می شوند/فعالین حقوق بشر و دمکراسی/کشنبه  ۹۹خرداد


وکیل زندانی دراویش ،به بند ویژه معتادان منتقل شد :مصطفی دانشجو وکیل دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی با اعمال نفوذ

برخی مقامات از زندان ساری به اردوگاه معتادین منتقل شد/مجذوبان نور/پنجشنبه  ۸۰خرداد
زندان یزد به وضعیت انفجاری رسیده است :رئیس کل دادگستری استان یزد گفت :متاسفانه وضعیت زندان مرکزی یزد از لحاظ

فضای فیزیکی بسیار نامناسب بوده و به وضعیت انفجاری رسیده است/ایسنا/شنبه  ۸۹خرداد


وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی زن در بند قرنطینه زندان اوین  ۹۸ :زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین اکنون در محیطی

کوچک و نامناسب نگهداری می شوند/کلمه/یکشنبه  ۹۰خرداد
وضعیت سخت وطاقت فرسای زندانیان سیاسی زندان سلماس  :زندانیان سیاسی زندان سلماس در شرایط سخت و در محیطی

فاقد هرگونه امکانات اولیه انسانی نگهداری می شوند/فعالین حقوق بشر و دمکراسی/کشنبه  ۹۹خرداد


وکیل زندانی دراویش ،به بند ویژه معتادان منتقل شد :مصطفی دانشجو وکیل دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی با اعمال نفوذ

برخی مقامات از زندان ساری به اردوگاه معتادین منتقل شد/مجذوبان نور/پنجشنبه  ۸۰خرداد


زندان یزد به وضعیت انفجاری رسیده است :رئیس کل دادگستری استان یزد گفت :متاسفانه وضعیت زندان مرکزی یزد از لحاظ

فضای فیزیکی بسیار نامناسب بوده و به وضعیت انفجاری رسیده است/ایسنا/شنبه  ۸۹خرداد


شیوع بیماری وبا (التور) در زندانهای تهران و کرج :در طی هفتههای اخیر بیماری وبا در زندانهای قزل حصار و رجایی شهر کرج

و ندامتگاه پردیس شیوع پیدا کرده است/هرانا/سه شنبه  ۸۹تیر


شرایط نامساعد بند زنان زندان اوین :وضعیت بهداشتی و رفاهی بند سیاسی زنان زندان اوین بسیار نامناسب است و این زندانیان

حتی از حق هواخوری هم محروماند/کلمه/چهارشنبه  ۸۰تیر
اعتراف رییس سازمان زندان ها :وضعیت بهداشتی زندانها نگران کننده است :روزنامه اعتماد ،از رسانههای منتقد دولت ایران،

در گزارش که امروز منتشر ساخته است به وضعیت نگران کننده زندانها ایران پرداخته است/روزنامه اعتماد/پنجشنبه  ۹۹تیر


وضعیت مجید دری ،دانشجوی زندانی نامناسب است  :ش رایط مجید دری ،دانشجوی محروم از تحصیل که به زندان بهبهان تبعید

شده تا محکومیتش را بگذارند ،نامناسب عنوان شده است/بی بی سی فارسی/دوشنبه  ۹۹مرداد


مصطفی تاج زاده به بند متادون اوین منتقل شد :مصطفی تاج زاده ،عضو ارشد جبهه مشارکت و ستاد میرحسین موسوی ،به بند

متادون زندان اوین منتقل شد/کلمه/چهارشنبه  ۹۱مرداد


تماس تلفنی پروین مخترع ،مادر کوهیار گودرزی ،از زندان کرمان  :پروین مخترع ،مادر کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر ،پس از

ده روز بازداشت در تماسی تلفنی از زندان کرمان اعالم کرد که در این زندان در میان زندانیان عادی با جرایمی همچون قتل و مواد مخدر نگه
داری میشود/کلمه/چهارشنبه  ۰۰مرداد


انتقال دو زندانی سیاسی کرد به بند زندانیان خطرناک در زندان رجایی شهر :رمضان سعیدی و هادی امینی ،از زندانیان سیاسی

کرد که چندی پیش از بند  ۹۱۹اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده اند ،روز گذشته به یکی از بدترین بند های زندان رجایی شهر انتقال
پیداکردند/کلمه/جمعه  ۸۰مرداد
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وضعیت نامناسب سورنا هاشمی و علیرضا فیرزوی در زندان اوین :سورنا هاشمی و علی رضا فیروزی ،دو فعال دانشجویی ،دوران

محکومیت خود را در شرایط بسیار نامناسب اندرزگاه هشت زندان اوین و در کنار زندانیان شرور و مجرمان خطرناک
میگذرانند/بامدادخبر/چهارشنبه  ۹۸شهریور


وضعیت نگران کننده عیسی سحرخیز در زندان رجایی شهر :عیسی سحر خیز طی روزهای اخیر بشدت بیمار بوده و پزشک

معالج توصیه کرده است که وی در یک محیط آرام و بدور از اضطراب و ناراحتی باشد/جرس/دوشنبه  ۸۰شهریور


نگهداری بازداشت شدگان مراسم افطاری در یک اتاق  ۸۷متری :ابراهیم ایمانی برادر علی ایمانی یکی از بازداشت شدگان مراسم

افطاری محله قوم تپه تبریز که هم اکنون در زندان مرکزی این شهر بسر میبرد در گفتگو با گزارشگر هرانا در رابطه با آخرین وضعیت بازداشت
شدگان گفت :بازداشت شدگان در حال حاضر در زندان تبریز بسر میبرند و حدود دو ماه هست که در بازداشت بسر میبرند مسئولین زندان
برای اعمال فشار بیشتر روزهای مالقتشان را تغییر میدهند/هرانا/یکشنبه  ۸۵مهر


نگهداری در محیط نامطلوب موجب از کار افتادگی کلیه حسین رونقی شد :حسین رونقی ملکی زندانی محبوس در زندان اوین

به دلیل عدم انتقال به موقع به بیمارستان و عدم مرخصی استعالجی یک کلیه خود را از دست داده و تحت عمل مجدد قرار
گرفت/هرانا/چهارشنبه  ۹۵آبان


هوتن کیان به بند متادون زندان تبریز منتقل شد :هوتن کیان ،وکیل دادگستری و زندانی محبوس در زندان تبریز از بند مالی به

بند متادون منتقل شد/هرانا/جمعه  ۹۰آبان


وضعیت نامساعد روژین محمدی در بند دوالف زندان اوین :روژین محمدی ،وبالگ نویس و دانشجوی رشتهی پزشکی دانشگاه

مانیل فیلیپین ،در بند دو الف زندان اوین(متعلق به سپاه پاسداران) در وضعیت نامساعدی به سر میبرد/هرانا/دوشنبه  ۰۵آذر


مخالفت کمیسیون پزشکی با آزادی محبوبه کرمی :با وجود نامساعد بودن وضعیت جسمی محبوبه کرمی در زندان ،کمیسیون

پزشکی سازمان زندان ها رای به تحمل کیفر برای وی صادر کرد/نامعلوم/دوشنبه  ۸۰آذر
انتقال ضیا نبوی و  ۶۷زندانی سیاسی دیگر به بند زندانیان مواد مخدر :روز گذشته با حمله گارد ویژه به بند امنیتی زندان کارون

اهواز ۰۹ ،تن از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان کارون اهواز از بند  ۰به بند  ۹این زندان منتقل شدهاند /ضیا نبوی ،فعال دانشجویی محروم از
تحصیل نیز در میان این زندانیان بوده است/دانشجونیوز/شنبه  ۸۰آذر


قطع گازوئیل و شرایط سخت زندانیان محبوس در زندان اوین :این روزها زندانیان محبوس در بازداشتگاه اوین به دلیل تمام شدن

ذخیره گازوئیل این زندان و سرمای شدید حاکم بر این مکان در شرایط بسیار دشواری به سر می برند/کلمه/یکشنبه  ۹۸بهمن
شاهرخ زمانی و محمد جراحی هم چنان در بند قرنطینه زندان تبریزاند :شاهرخ زمانی و محمد جراحی ،دو فعال کارگری

بازداشتی ،کماکان در بند قرنطینه بدون لباس گرم و وسائل گرم کننده در شرایط سختی به سر میبرند/کانون مدافعان حقوق کارگر/شنبه ۹۹
بهمن


سه دانش جوی دانشگاه مازندران در بند مجرمین خطرناک به سر میبرند :علی عباسی ،مازیار یزدان نیا و رحمان یعقوبی سه

دانشجوی زندانی دانشگاه مازندران در بند مجرمین خطرناک به سر میبرند/دانشجونیوز/یکشنبه  ۹۰بهمن
جمعی از بازداشت شدگان  ۴۴بهمن در قرنطینه زندان اوین بسر میبرند :یازده تن از بازداشت شدگان راهپیمایی  ۸۱بهمن ماه

در قرنطینه اندرزگاه  ۴زندان اوین نگهداری میشوند/هرانا/یکشنبه  ۹۹بهمن

اعتصاب ،اعتراض و تحصن:
پنج زندانی سیاسی به اعتصاب غذای جمعی پیوستند :پنج زندانی سیاسی و امنیتی محبوس در سالن  ۰۸بند  ۵زندان رجایی

شهر از هفته دوم به جمع  ۰۰اعتصابی رجایی شهر کرج میپیوندند/هرانا/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت


اعتصاب غذای زندانی محکوم به اعدام در سقز :شیرکو معارفی زندانی بانه ای محکوم به اعدام در زندان مرکزی سقز از روز

پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه سال جاری ،دست به اعتصاب زده است/موکریان نیوز/جمعه  ۹۰اردیبهشت
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تهدید پزشک حسین رونقی و اعتصاب غذای این زندانی در بیمارستان :روز گذشته حسین رونقی ملکی به همراه پزشک

معالجش در بیمارستان هاشمینژاد تهران از سوی نیروهای امنیتی تهدید شدند/هرانا/جمعه  ۹۰اردیبهشت


اعتصاب غذای خشک مهدی محمودیان در سلول انفرادی :مهدی محمودیان که بابت انتشار نامه به رهبری جمهوری سالمی به

 ۰۹روز حبس انفرادی و  ۹ماه ممنوعیت از مالقات به عنوان حکم تنبیهی مواجه شده ،در انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده
است/کلمه/شنبه  ۸۵اردیبهشت


آرش صادقی در پی اعتصاب غذا به حالت کما فرو رفت :در پی اعتصاب غذای آرش صادقی در سلول انفرادی ،از  ۸۵اسفند ماه

تاکنون ،وضعیت جسمی این فعال دانشجویی بسیار وخیم گزارش شده ،طوری که در اثر فشارها و شکنجه های وارده از سوی ماموران حکومتی
به حالت کما فرورفته و مسئولین زندان اوین مجبور به انتقال وی به بیمارستان شده اند/دانشجو نیوز/چهارشنبه  ۰۹فروردین


محمد نوری زاد دست به اعتصاب غذا زده است :محمد نوری زاد ،زندانی سیاسی محبوس در "بند دو الف" زندان اوین ،طی نامه

ای خطاب به دادستان تهران ،ضمن اعالم اعتصاب غذای خود ،خاطرنشان کرده است که "تا رسیدن به خواسته هایم ،نه غذا دریافت خواهم
کرد و نه تقاضای تماس تلفنی یا مالقات یا مرخصی خواهم داشت/جرس/جمعه  ۰۸فروردین


فخرالسادات محتشمیپور در پی اعتصاب غذا بیهوش و به بیمارستان منتقل شد :فخرالسادات محتشمیپور همسر مصطفی

تاجزاده در پی چند روز پس از اعتصاب غذا روانه بیمارستان شد/جرس/جمعه  ۰۸فروردین
اعتصاب غذای مائده قادری ،وکیل بازداشتی در مشهد :مائده قادری ،از وکالی بازداشتی ،در پی عدم پاسخگویی مراجع قضایی

نسبت به علت دستگیری وی و تنها نسیت دادن اتهامات ناروا ،ایشان نیز به جهت اعتراض به روند رسیدگی پرونده خود و خارج شدن آن از
روال قانونی دست به اعتصاب غذا زده است/تحول سبز/پنجشنبه  ۸۱فروردین


دو کوهنورد آمریکایی زندانی دست به اعتصاب غذا زدند :دو کوه نورد آمریکایی زندانی در ایران توانستند بعد از گذشتن نزدیک

به دو سال از بازداشت خود ،برای سومین بار با خانواده خود تماس تلفنی برقرار کنند و ایشان را از اعتصاب غذای خود با خبر کنند/واشنگتن
پست/سه شنبه  ۹۹خرداد


وضعیت وخیم چهار زندانی سیاسی در دهمین روز اعتصاب غذا :رسول بداقی زندانی سیاسی به همراه سه زندانی محبوس در

زندان رجایی شهر که در دهمین روز اعتصاب غذا بسر می برند در وضعیت وخیم جسمی قرار دارند/هرانا/سه شنبه  ۰۹خرداد


اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر :سه زندانی سیاسی کرد زندان رجایی شهر در اعتراض به شرایط

ناگواری که در میان زندانیان عادی با جرایمی همچون تجاوز به عنف ،قتل و قاچاق مواد مخدر دارند از یک هفته پیش دست به اعتصاب غذا
زده اند/کلمه/چهارشنبه  ۰۹خرداد
ادامه اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر و بی توجهی مقامات زندان :اعتصاب غذای سه زندانی

سیاسی کرد در زندان رجایی شهر همچنان ادامه دارد اما مسووالن زندان هیچ توجهی به شرایط و خواستههای این زندانیان برای پایان اعتصاب
غذایشان نشان نمیدهند و حتی نسبت به بدتر شدن اوضاع جسمیشان نیز بیتفاوتی کامل نشان میدهند/کلمه/یکشنبه  ۸۸خرداد


محمد حسین سهرابی راد در زندان اوین دست به اعتصاب دارویی زد :محمدحسین سهرابی راد ،زندانی سیاسی محبوس در

زندان اوین ،در اعتراض به ع دم رسیدگی مسئوالن زندان به وضعیت درمانیش اقدام به اعتصاب دارویی کرد/جرس/سه شنبه  ۸۵خرداد
اعتصاب غذای مهدی خدایی ،آرش صادقی و احمد شاه رضایی در اعتراض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر :مهدی

خدایی ،آرش صادقی و احمد شاهرضایی از روز  ۰۱خرداد در اعتراض به فوت هال ه سحابی در اعتصاب غذا به سر میبرند /قرار بود این سه
زندانی سیاسی در روز  ۸۸خرداد اعتصاب خود را بشکنند اما این اعتصاب در اعتراض به فوت هدی صابر ادامه دارد/جرس/چهارشنبه ۸۱
خرداد


انتقال زندانی سیاسی کمال شریفی به بهداری زندان :کمال شریفی در چهارمین هفته از اعتصاب غذای خود در زندان میناب با

مشکالت شدید جسمی مواجه شده است و برای دریافت کمکهای پزشکی به بهداری زندان منتقل شده است/هرانا/چهارشنبه  ۹۹تیر


ادامه اعتصاب غذای یکی از زندانیان سیاسی کرد زندان رجایی شهر :انور خضری ،زندانی سیاسی کرد که بیش از یک ماه است

در اعتصاب غذا به سر می برد وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی دارد/کلمه/چهارشنبه  ۰۱تیر
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تشدید نگرانیها نسبت به وضعیت کمال شریفی ،پس از چهل روز اعتصاب :نگرانیها نسبت به وضعیت جسمی کمال شریفی،

زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان میناب واقع در استان هرمزگان ،باگذش ت بیش از چهل روز اعتصاب غذا ،شدت یافته
است/هرانا/چهارشنبه  ۰۱تیر


پیمان کریمی در زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک و دارو زد  :پیمان کریمی آزاد در پی ضرب و شتم توسط پزشک

بهداری زندان ،اعالم اعتصاب غذای خشک و دارو کرد/هرانا/دوشنبه  ۸۹تیر


وضعیت وخیم جسمانی انور خضری در چهلمین روز اعتصاب غذا :در چهلمین روز از اعتصاب غذای انور خضری ،زندانی سیاسی

کرد ،و در حالی که وضعیت جسمانی این زندانی بسیار نامناسب و بحرانی گزارش می شود ،مسئوالن زندان رجایی شهر همچنان نسبت به
خواسته های این زندانی سیاسی بی توجه اند/کلمه/دوشنبه  ۸۹تیر


اعتصاب غذای یک زندانی کرد در زندان ارومیه :یک زندانی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نام جمال علیزاده دست به

اعتصاب زده است/موکریان نیوز/سه شنبه  ۸۰تیر


اعتراض زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر :در پی تداوم ممنوعیت هواخوری زندانیان سیاسی محبوس در زندان

رجایی شهر کرج ،این زندانیان از روز شنبه به نشانه اعتراض دست به تحصن زدهاند/هرانا/چهارشنبه  ۸۰تیر


اعتصاب غذای سه زندانی اهل حق در زندان یزد :سه تن از زندانیان اهل حق محبوس در زندان یزددست به اعتصاب غذا زده

اند/موکریان/دوشنبه  ۹۹مرداد


اعتصاب و درگیری در زندان مریوان در اعتراض به وضعیت زندان :در پی اعتراض زندانیان محبوس در زندان مریوان به وضعیت

غذا و امکانات این زندان و اعتصاب چند ساعته با دخالت ماموران حفاظت اطالعات این زندان ،درگیری میان زندانیان و ماموران گارد زندان به
وجود آمده است/هرانا/شنبه  ۹۹مرداد


سیزدهمین روز اعتصاب غذای مهدی خزعلی در زندان  :دکتر مهدی خزعلی ،از فعاالن سیاسی معترض به نتایج انتخابات ریاست

جمهوری ،سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود را در حالی پشت سر میگذارد که از وضعیت سالمتی وی خبری در دست
نیست/دانشجونیوز/یکشنبه  ۹۰مرداد


نگرانی نسبت به وضعیت چهار زندانی اعتصابی کرد در زندان بیجار :وضعیت چهار زندانی کرد که روز دوشنبه  ۹مردادماه از

زندان مریوان به زندان بیجار تبعید شده بودند به سبب نزدیک به دو هفته اعتصاب غذا نگران کننده است/هرانا/دوشنبه  ۰۴مرداد


هفدهمین روز اعتصاب چهار زندانی در زندان بیجار :مسئولین زندان بیجار از مالقات خانوادههای چهار زندانی محبوس در این

زندان جلوگیری بعمل آوردند/هرانا/پنجشنبه  ۸۹مرداد


بیست و چهارمین روز اعتصاب غذای دو زندانی کُرد :دو زندانی کُرد زندان بیجار علی رغم ضعف جسمانی به اعتصاب غذای

خویش که از  ۹مرداد ماه آغاز کردهاند ،ادامه میدهند/هرانا/چهارشنبه  ۸۰مرداد
وضعیت نگران کننده دو زندانی اعتصابی کُرد :با گذشت  ۸۰روز از اعتصاب غذای دو زندانی کُرد همچنان در اعتصاب غذا بسر

میبرند و وضعیت جسمی ایشان نگران کننده توصیف شده است/هرانا/یکشنبه  ۹۹مرداد


اعتصاب غذای یک زندانی عادی در زندان ارومیه :یک زندانی عادی محبوس در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب

زد/موکریان/یکشنبه  ۹۰شهریور


اعتصاب غذای نامحدود اشکان ذهابیان در زندان متی کالی بابل :اشکان ذهابیان دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه فردوسی

مشهد در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و وضعیت نامناسب در زندان بابل ،اعتصاب غذای نامحدود کرده است/جرس/چهارشنبه  ۹۰شهریور


اعتصاب جمعی بازداشت شدگان مراسم افطاری در زندان تبریز :بیست و نه تن از بازداشت شدگان سوم شهریور تبریز در زندان

مرکزی این شهر دست به اعتصاب غذا زدند/هرانا/شنبه  ۰۸شهریور


وضعیت وخیم عبداهلل صدوقی درهجدهمین روز اعتصاب غذا :عبداهلل صدوقی که در یک مراسم افطاری در تبریز بازداشت شد،

بدنبال اعتصاب غذا وضعیت جسمانی مناسبی ندارد/جرس/سه شنبه  ۸۸شهریور
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اعتصاب غذای فعاالن مدنی بازداشت شده در تبریز  :عبداهلل صدوقی از فعالین مدنی آذربایجان که دوم شهریورماه در جلسه

افطاری به همراه سی تن از فعاالن دیگر در شهر تبریز بازداشت شده بود ،در پی اعتصاب غذای  ۰۴روزه دچار خونریزی معده شده است/رادیو
فردا/شنبه  ۸۰شهریور


حسن کریمی روزنامه نگار اردبیلی دست به اعتصاب غذا زد :حسن کریمزاده روزنامه نگار و فعال مدنی آذربایجانی که روز

 ۸۰شهریور توسط مامورین امنیتی بازداشت و به اداره اطالعات اردبیل منتقل شده بود در تاریخ  ۸۹شهریور در اعتراض به بازداشت غیرقانونی
دست به اعتصاب غذا زد/هرانا/چهارشنبه  ۹۹شهریور


اعتصاب غذای یک زندانی امنیتی در زندان ارومیه :یک زند انی امنیتی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نام جعفر افشاری دست

به اعتصاب زده است/موکریان نیوز/پنجشنبه  ۹۰شهریور


عباس لسانی هم چنان در اعتصاب غذا بسر میبرد  :با گذشت  ۰۰روز از بازداشت عباس لسانی و تنی چند از فعالین مدنی و

سیاسی در اردبیل ،نامبرده همچنان در اعتصاب غذا بسر میبرد/هرانا/شنبه  ۹۸مهر


اعتصاب غذای  ۴۶زندانی کرد زندان رجایی شهر کرج ۸۰ :زندانی عقیدتی(فعال مذهبی) کرد حاضر در زندان رجایی شهر کرج

دست به اعتصاب غذا زدند/هرانا/پنجشنبه  ۰۵مهر


عیسی سحرخیز دست به اعتصاب غذا زده است :عیسی سحرخیز ،زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زندان رجایی شهر کرج

در اعتراض به عدم رسیدگی به وضع وخیم جسمی اش دست به اعتصاب غذا زده است/جرس/جمعه  ۰۱مهر


حسین رونقی ملکی دست به اعتصاب دارو زد :حسین رونقی ملکی زندانی بیمار محبوس در زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی

پزشکی و عدم انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان خارج از زندان دست به اعتصاب دارو زده است/هرانا/سه شنبه  ۸۰مهر
آغاز اعتصاب غذای حسام منبری ،زندانی کرد محبوس در زندان سنندج :با گذشت چند روز از پایان اعتصاب غذای زندانیان

سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج ،منابع حقوق بشری از آغاز اع تصاب غذای یکی از زندانیان کرد محبوس در زندان سنندج خبر
دادند/موکریان/پنجشنبه  ۸۹مهر


اعتصاب غذای  ۱تن از زندانیان سیاسی در زندان یزد :امروز یکم آذر ماه  ۰تن از زندانیان سیاسی زندان یزد به علت عدم تفکیک

زندانیان سیاسی با زندانیان عادی این زندان دست به اعتصاب غذا زدند/نوروز/سه شنبه  ۹۰آذر


اعتصاب رضا شهابی پس از  ۹۳ماه بالتکلیفی :رضا شهابی کارگر و عضو هیأت مدیرهی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

تهران و حومه دست به اعتصاب غذا زده است/نامعلوم/پنجشنبه  ۹۹آذر


اعتصاب غذای محیالدین ابراهیمی در زندان اورمیه :محی الدین ابراهیمی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه ،در

اعتراض به بالتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زد و مسئوالن وی را به سلول انفرادی منتقل نمودند/نوروز/سه شنبه  ۹۹آذر


اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه" :ناصر جعفری "و" ابراهیم کچالن لو " دو زندانی سیاسی محبوس در زندان

مرکزی ارومیه ،دست به اعتصاب غذا زدند/موکریان نیوز/پنجشنبه  ۰۴آذر


اعتصاب حسین رونقی در اعتراض به عدم صدور مرخصی استعالجی :حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در بند ۹۱۹

زندان اوین در تداوم وخامت حال جسمی اش و ممانعت نیروهای ا منیتی جهت دریافت مرخصی از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده
است/هرانا/دوشنبه  ۸۰آذر


تداوم اعتصاب غذای رضا شهابی علیرغم انتقال وی به بیمارستان :به گفتهی اعضای خانوادهی رضا شهابی ،این عضو هیات

مدیره سندیکای شرکت واحد با وجود انتقال به بیمارستان همچنان در اعتصاب غذا است /دادستانی به خانواده اقای شهابی گفته است ،پس از
عمل جراحی او را دوباره به زندان برمیگردانند/دویچه وله/شنبه  ۸۰آذر


اعتصاب غذای مصطفی سلیمی زندانی کرد محکوم به اعدام :مصطفی سلیمی زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان سقز دست به

اعتصاب غذا زده است/موکریان/یکشنبه  ۹۵دی


محمد صادق هنرور دست به اعتصاب غذا زد :حمدصادق هنرور شجاعی از روحانیون منتقد حکومت به زندان بازگردانده و از ظهر

امروز وارد اعتصاب غذا شد/هرانا/دوشنبه  ۰۰دی
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پنج روز از اعتصاب غذای مهدی خزعلی گذشت :مهدی خزعلی ،پزشک و وبالگ نویس منتقد از روز بازداشت خود در اعتصاب غذا

به سر می برد/کلمه/شنبه  ۸۵دی


محمد صادق هنرور به بهداری اوین منتقل شد :محمد صادق هنرور شجاعی ،روحانی منتقد دولت در هشتمین روز از اعتصاب

غذای خود به بهداری زندان اوین منتقل شد/هرانا/دوشنبه  ۸۰دی


وضعیت وخیم جسمانی مهدی سادات شریف در زندان :وضعیت جسمانی مهدی سادات شریف که قریب به یک ماه است که در

اعتراض به کارشکنی دادستان تهران برای ابالغ حکم تجدید نظر ،در اعتصاب غذا به سر می برد ،وخیم است/ندای سبز آزادی/یکشنبه ۹۸
بهمن


اعالم اعتصاب غذای جعفر اقدامی در زندان رجایی شهر :جعفر اقدامی (شاهین) زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر

کرج در اعتراض به عدم تحویل داروهایش در زندان از روز شنبه دست به اعتصاب غذا می زند/هرانا/جمعه  ۹۴بهمن


ابراهیم رشیدی در هشتمین روز اعتصاب غذا :ابراهیم رشیدی ،فعال مدنی آذربایجانی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود از

هشت روز پیش در اعتصاب غذا بسر می برد/هرانا/سه شنبه  ۰۰بهمن
یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد :یک زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از سه روز

پیش در اعتصاب غذا بسر می برد/هرانا/شنبه  ۰۱بهمن


تداوم اعتصاب غذای دو هنرمند آذربایجانی در بند  ۸۴۷اوین :اعتصاب غذای اسماعیل برزگر و رسول حیدرزاده ،دو هنرمند

آذربایجانی در بند  ۹۱۹اوین وارد هفته سوم شد/نامعلوم/سه شنبه  ۸۱بهمن

نگهداری و انتقال به سلول انفرادی:


انتقال حمزه کرمی به یکی از سلولهای انفرادی به بند  :۴۷۱منابع خبری نزدیک به اصالح طلبان از انتقال حمزه کرمی ،فعال

سیاسی ،به یکی از سلولهای انفرادی بند  ۸۹۰وزارت اطالعات خبر دادهاند/کلمه/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت
انتقال مهدی محمودیان به سلولهای انفرادی رجایی شهر" :مهدی محمودیان " روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج،

پس از انتشار نامه افشاگرانه اش درباره فجایع انسانی جاری در این زندان ،به سلول انفرادی منتقل شده است/جرس/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت


ادامه بازداشت عسل اسماعیلزاده در سلول انفرادی اطالعات سپاه  :عسل اسماعیلزاده ،فعال اصالحطلب که در تاریخ ۰۰

اردیبهشت ماه در حین بازگشت به خانه بازداشت شده بود ،هم چنان در سلول انفرادی بند اطالعات سپاه به سر میبرد/کمیته گزارشگران
حقوق بشر/سه شنبه  ۸۴اردیبهشت
انتقال مصطفی سلیمی ،زندانی کرد محکوم به اعدام به سلول انفرادی :مصطفی سلیمی ،زندانی محکوم به اعدام ،روز دوشنبه۸۰

اردیبهشت ماه به سوئیت انفرادی زندان مرکزی سقز منتقل شد/موکریان/چهارشنبه  ۸۹اردیبهشت


انتقال کیارش کامرانی به سلول انفرادی :کیارش کامرانی در آستانه شروع سال جدید به سلول انفرادی منتقل شد/سحام نیوز/سه

شنبه  ۹۸فروردین


تداوم نگهداری یک زندانی سیاسی اهل بانه در سلول انفرادی :یک زندانی سیاسی بانهای به نام "مطلب احمدیان" همچنان در

سلول انفرادی به سر میبرد/آژانس خبری موکریان/جمعه  ۹۱فروردین


انتقال یک زندانی محکوم به اعدام سقزی به سلول انفرادی :مصطفی سلیمی ،زندانی سیاسی محکوم به اعدام ،روز گذشته به

سوئیت انفرادی زندان مرکزی این شهر منتقل شده است/آژانس خبری موکریان/سه شنبه  ۹۰فروردین


علیاکبر محمدزاده ،پس از  ۵۴روز همچنان در سلول انفرادی :علی اکبر محمد زاده ،دبیر انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه

صنعتی شریف ،با گذشت بیش از  ۵۱روز از مدت زمان بازداشت کماکان در سلول انفرادی و تحت فشار بازجویی بسر میبرد/کمیته گزارشگران
حقوق بشر/یکشنبه  ۰۵فروردین
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ضرب و شتم شدید و انتقال یازده تن از زندانیان رجایی شهر به انفرادی :خبرها حاکی از آن است که طی روزهای اخیر گارد

ویژه به بند  ۰سالن  ۸یورش برده و پس از ضرب و شتم بسیاری از زندانیان ،یازده تن از ایشان توسط مسئولین به سلول انفرادی منتقل
شدند/هرانا/دوشنبه  ۰۱فروردین


انتقال مهدیه گلرو و بهاره هدایت به سلول انفرادی :مهدیه گلرو و بهاره هدایت دو فعال دانشجویی دربند ،از روز شنبه بیستم

فروردین ماه در سلولهای انفرادی زندان اوین به سر میبرند/جرس/سه شنبه  ۸۹فروردین


انتقال میالد اسدی ،فعال دانشجویی ،به سلول انفرادی  :میالد اسدی ،فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت،

پس از اتمام مرخصی نوروزی ،به سلول انفرادی منتقل شده است/هرانا/چهارشنبه  ۸۵فروردین


تداوم بازداشت عسل اسماعیلزاده در سلول انفرادی  :عسل اسماعیلزاده ،فعال مدنی که در  ۰۰اردی بهشت ماه سال جاری

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده کماکان در سلول انفرادی نگهداری میشود/هرانا/سه شنبه  ۹۹خرداد


تدوام بازداشت مینا شهروند ،وبالگ نویس در سلول انفرادی :مینا شهروند ،وبالگ نویس جوان که به اتهام ارتباط با گروههای

معان د نظام توسط اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شده است کمکان در بند  - ۸الف زندان اوین نگهداری میشود/هرانا/سه شنبه  ۹۹خرداد
انتقال رسول بداقی معلم زندانی و اعتصابی به بند انفرادی :معلم زندانی ،رسول بداقی ،در پنجمین روز اعتصاب غذای خود به

سلولهای انفرادی بند یک زندان گوهردشت کرج منتقل شده است/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/جمعه  ۹۰خرداد


مهدی محمودیان مجددا به سلول انفرادی منتقل شد :مهدی محمودیان ،زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج ،به

دستور مسئوالن زندان مجددا به سلول انفرادی منتقل شده است/تحول سبز/چهارشنبه  ۰۹خرداد
انتقال مسعود باستانی به انفرادی :در پی ضرب و شتم مسعود باستانی توسط مامور زندان رجایی شهر ،به دستور رئیس زندان این

روزنامه نگار زندانی به سلول انفرادی منتقل گردید/جرس/پنجشنبه  ۰۰خرداد


انتقال افشین بایمانی به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر :افشین بایمانی ،زندانی سیاسی محبوس در بند امنیتی زندان

رجایی شهر کرج ،به سلول انفرادی منتقل شده است/وبسایت فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۹۱مرداد


انتقال یکی از زندانیان محبوس در بند  ۸۴۷به سلول انفرادی :محمد ابراهیمی ،از زندانیان سیاسی محبوس در بند  ۹۱۹زندان

اوین ،جهت بازجوییهای جدید به سلولهای انفرادی بند  ۸۹۰منتقل شده است/هرانا/پنجشنبه  ۸۹مرداد


انتقال رضا جوشن زندانی سیاسی به سلول انفرادی :روز شنبه رضا جوشن یکی از زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر

کرج به دالیل نامعلومی به سلول انفرادی منتقل شد/هرانا/چهارشنبه  ۰۰مرداد


تداوم بازداشت فرهود اشتیاق ،شهروند بهایی در سلول انفرادی :فرهود اشتیاق ،از شهروندان بهایی ساکن اصفهان ،که اوایل

تیرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود ،کماکان به صورت بالتکلیف در سلول انفرادی به سر میبرد/هرانا/دوشنبه ۸۵
مرداد


تداوم نگهداری فعالین سیاسی ،مدنی کُرد در سلولهای انفرادی :با وجود گذشت ماهها از بازداشت تعدادی از فعالین سیاسی،

مدنی کُرد در شهرهای مختلف ،این افراد به صورت بالتکلیف در سلولهای انفرادی بازداشتگاههای امنیتی بسر میبرند/هرانا/دوشنبه ۰۵
شهریور


علی عجمی به سلولهای انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد :روز گذشته علی عجمی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان

رجایی شهر کرج ،به سلولهای انفرادی بند  ۱این زندان کرج منتقل شده است/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/یکشنبه  ۸۹شهریور
کوهیار گودرزی در سلول انفرادی بند  ۴۷۱زندان اوین :کوهیار گودرزی ،فعال حقوق بشر که در تاریخ نهم مردادماه بازداشت شده

بود ،هماکنون در سلول انفرادی بند  ۸۹۰زندان اوین به سر میبرد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/پنجشنبه  ۰۵مهر


حسن فائزی از اعضای سازمان مجاهدین انقالب در انفرادی بند  ۴۷۱اوین :عضو سازمان مجاهدین انقالب اسالمی در اختیار

وزارت اطالعات و در بند  ۸۹۰محبوس است/کلمه/پنجشنبه  ۰۸آبان


بیش از هفت سال از نگهداری سید جمیل بصام در بند  ۴۷۱میگذرد :سید جمیل بصام ،زندانی سیاسی بیش از هفت سال

گذشته را در سلولهای انفرادی و چند نفره بند  ۸۹۰زندان اوین به دور از حقوق یک زندانی ،تحمل حبس نموده است/هرانا/سه شنبه  ۰۴آبان
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مهرداد سرجویی ،روزنامه نگار ،همچنان در بند  ۴۷۱اوین" :مهرداد سرجویی" ،روزنامه نگار امور بین الملل ،پس از چند ماه

بازداشت همچنان در بند امنیتی  ۸۹۰وزارت اطالعات نگه داری می شود/کلمه/چهارشنبه  ۹۸آذر


انتقال رمضان سعیدی به سلول انفرادی زندان رجایی شهر :یک زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر به دستور مسئولین

زندان به سلول انفرادی منتقل شد/موکریان/یکشنبه  ۸۴آذر


انتقال مازیار یزدانی نیا ،دانشجوی زندانی ،به بند انفرادی زندان متی کالی بابل  :گزارشات حاکی از آن است که مازیار یزدانی

نیا فعال دانشجوئی کرد دانشگاه مازندران به بند انفرادی زندان متی کالی بابل منتقل شده است/دانشجونیوز/چهارشنبه  ۹۹آذر


تداوم نگهداری سه زندانی سیاسی در انفرادی زندان ارومیه :سه تن از زندانیان سیاسی ارومیه که از چهاردهم آذر ماه به همراه

سه تن دیگر به انفرادی زندان منتقل شده بودند به بند  ۰۸این زندان بازگردانده شدند/هرانا/جمعه  ۹۸دی


بالتکلیفی داوود بهمن آبادی در سلولهای انفرادی زندان اوین :داوود بهمن آبادی ،وبالگ نویس از دوم آذرماه سال جاری

تاکنون ،در شرایط بالتکلیف در سلول انفرادی به سر میبرد/هرانا/پنجشنبه  ۹۹دی
انتقال داوود بهمن آبادی به انفرادی سپاه پاسداران :طی هفته گذشته داوود بهمن آبادی ،وبالگ نویس بازداشتی به سلولهای

انفرادی بند  ۸الف که در اختیار بازجویان اطالعات سپاه قرار دارد؛ منتقل شد/هرانا/پنجشنبه  ۸۰دی

بالتکلیفی:
بالتکلیفی محمد جمال هبکی ،فعال مذهبی اهل سنت :علی رغم گذشت یک و نیم ماه ار بازداشت یکی از فعاالن مذهبی اهل

سنت به نام "محمد جمال هبکی" وی همچنان در نقطه نامعلوم و در بالتکلیفی به سر میبرد/هرانا/پنجشنبه  ۹۰اردیبهشت


بالتکلیفی یک شهروند بازداشتی کرد در زندان سلماس :یک شهرو ند کرد اهل سلماس با تودیع وثیقه از زندان آزاد و یک شهروند

دیگر از اداره اطالعات به زندان منتقل شده است/هرانا/دوشنبه  ۰۸اردیبهشت
تداوم بازداشت لقمان قدیری گل تپه ،دانشجوی دانشگاه شیراز :لقمان قدیری دانشجوی دانشگاه شیراز که روز  ۰۴اسفند در

شیراز بازداشت شده بود ،هم چنان در بازداشتگاه اداره اطالعات شیراز موسوم به پالک  ۰۹۹به سر میبرد/دانشجونیوز/چهارشنبه ۰۵
اردیبهشت


چهار فعال کارگری در سنندج همچنان در بازداشت هستند :با گذشت چهار روز از بازداشت شماری از فعاالن کارگری در سنندج،

هنوز چهار تن از آنان زندانی هستند/رادیو فردا/پنجشنبه  ۰۱اردیبهشت


تمدید قرار بازداشت یک معلم آذربایجانی :قرار بازداشت الیاس طالبی معلم آذربایجانی پس از گذشت  ۹۹روز از بازداشت به مدت

دو ماه دیگر تمدید شد/هرانا/جمعه  ۰۰اردیبهشت


امید کوکبی ،جوان نخبه ایرانی محبوس در بند  ۸۴۷است :امید کوکبی ،دانشمند جوان و نخبه ایرانی که دانشجوی فوق دکترای

فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکاست ،در بند  ۹۱۹زندان اوین به سر می برد/کلمه/جمعه  ۰۰اردیبهشت


ده ماه بازداشت موقت هانیه فرشی شهروند تبریزی در اوین :هانیه (شراره) فرشی ،شهروند تبریزی از تیر ماه سال گذشته در

زندان اوین تهران در بازداشت موقت به سر میبرد/بامدادخبر/سه شنبه  ۸۹اردیبهشت
بالتکلیفی سامان استوار شهروند بهایی در زندان بم :سامان استوار شهروند بهایی و فعال کودکان که در یازدهم اسفند سال

گذشته در شهر کرمان بازداشت و به زندان بم منتقل شد؛ همچنان در بالتکلیفی به سر میبرد/هرانا/چهارشنبه  ۸۹اردیبهشت


ماه ها زندان به خاطر شعار نویسی برای تجمع  ۴۴بهمن :احسان شیرزادی به جرم شعار نویسی برای تجمع  ۸۱بهمن ماه سال ۹۰

از روز  ۸۹بهمن ماه زندانی است/کلمه/پنجشنبه  ۸۰اردیبهشت


بالتکلیفی یک شهروند کرد پس از دو سال بازداشت « :محکوم آلخانی» فرزند فارس ،اهل روستای آق برزه از توابع شهرستان

سلماس که تابستان سال  ۹۹توسط نیروهای امنیتی در سلماس بازداشت شده است هم چنان در بالتکلیفی به سر میبرد/هرانا/چهارشنبه ۰۵
اردیبهشت
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بالتکلیفی رامین پرچمی ،بازیگر سرشناس سینما و تلوزیون در زندان اوین :گزارشها حاکی از آن است که رامین پرچمی،

بازیگر سر شناس سینما و تلوزیون که در جریان تجمعات اعتراضی  ۸۱بهمن بازداشت شده بود ،پس از گذشت بیش از  ۵۹روز از زمان بازداشت
در شرایط بالتکلیف به سر میبرد/هرانا/شنبه  ۹۰فروردین


بالتکلیفی مرتضی نورمحمدی ،از فعالین سیاسی اصالح طلب :مرتضی نورمحمدی از فعالین سیاسی اصالح طلب ،که در ۰۴

اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده ،تا امروز و در شرایط بالتکلیف در زندان اوین به سر میبرد/امروز/پنجشنبه  ۰۰فروردین


تمدید قرار بازداشت هوشنگ فناییان ،شهروند بهایی :قرار بازداشت موقت هوشنگ فناییان ،شهروند بهایی ساکن آمل تمدید شده

است/هرانا/دوشنبه  ۰۱فروردین


بالتکلیفی پانزده ماهه علی اصغر محمودیان در بند  ۸۴۷زندان اوین :علی اصغر محمودیان از زندانیان سیاسی دهۀ  ۰۹بیش از

 ۰۱ماه است که در حالت بالتکلیفی و شرایط حاد جسمی در بند  ۹۱۹زندان اوین بسر میبرد/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه ۰۴
فروردین


بالتکلیفی مائده قادری و همسرش علی پرندیان در زندان :مائده قادری وکلیل دادگستری و عضو کانون وکالی مرکز و همسرش

علی پرندیان ،در وضعیت بالتکلیف در زندان مشهد قرار دارند/وبسایت تحول سبز/پنجشنبه  ۰۹فروردین


هومان موسوی بیش از دوسال است که در بازداشت موقت به سر می برد :هومان موسوی ،فعال سیاسی و وبالگ نویس ،که در

 ۰۸فروردین  ۰۹۹۹توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران بازداشت شده است ،به صورت بالتکلیف در زندان به سر می
برد/العربیه/پنجشنبه  ۸۱فروردین


تدوام بازداشت دو شهروند بوکانی :دو شهروند اهل شهرستان بوکان به نامهای قاسم رحیمی آذر و جالل ناصری که توسط نیروهای

اطالعاتی بازداشت شده بودند به زندان این شهر منتقل شدند/هرانا/پنجشنبه  ۸۱فروردین


تداوم بازداشت دو تن از فعاالن دانشجویی در اراک و شیراز :حم ید مشایخی از فعاالن دانشجویی در اراک و محمد جواد نوروزی

از فعاالن دانشجویی در شیراز که پس از حوادث بیست و پنجم بهمن ماه بازداشت شده بودند ،کماکان در بالتکلیفی به سر می برند/دانشجو
نیوز/جمعه  ۸۰فروردین


انتقال اکبر امینی ،اولین بازداشتی  ۴۴بهمن ،به بند  ۸۴۷اوین :اکبر امینی ،اولین بازداشتی  ۸۱بهمن ماه که صبح روز تظاهرات

بر فراز جرثقیلی رفته بود چند روز پیش ،پس از دو ماه و اندی زندانی بودن در بند  ۸۹۰وزارت اطالعات به بند  ۹۱۹اوین منتقل
شد/کلمه/سه شنبه  ۹۹فروردین
بالتکلیفی پانزده ماهه سه شهروند کرد در زندان رجایی شهر  :سه شهروند کرد اهل سنندج ،علی رغم گذشت بیش از ۱ا ماه از

زمان بازداشت همچنان در زندان رجایی شهر در بالتکلیفی بسر می برند/موکریان نیوز/جمعه  ۰۹تیر


بالتکلیفی ایوب پورفتحی ،دانشجوی دانشگاه شیراز :ایوب پورفتحی دانشجوی دانشگاه شیراز علی رغم گذشت قریب به پنج ماه،

هم چنان در بالتکلیفی و در بازداشت موقت به سر می برد/هرانا/چهارشنبه  ۸۸تیر


حکم بازداشت مرضیه وفامهر یک ماه تمدید شد :مرضیه وفامهر ،مستندساز و بازیگر سینمای ایران که در زندان بهسر میبرد روز

گذشته در دادسرا حاضر شد و حکم بازداشتاش به مدت یک ماه تمدید گردید/روزنامه شرق/پنجشنبه  ۹۹تیر


مخالفت دستگاه قضایی با آزادی مشروط دو زندانی سیاسی :مسئولین زندان و دستگاه قضایی در استتان آذربایجان شرقی از

آزادی مشروط دو زندانی به نامهای سیما دیدار و علیرضا فرشی علی رغم کسب شرایط مخالفت میکنند/اورنجی/چهارشنبه  ۰۱تیر


بالتکلیفی مریم بهرمن ،پس از گذشت بیش از  ۰۷روز از زمان بازداشت :مریم بهرمن ،از فعالین حقوق زنان در شیراز که ۸۰

اردیبهشت ماه  ۰۹۰۹در منزل توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود ،کماکان در بالتکلیفی به سر می برد/سحام نیوز/یکشنبه  ۹۸مرداد


دادگاه محمد صادق جوادی حصار به تعویق افتاد :جلسه دادگاه محمد صادق جوادی حصار ،از فعالین سیاسی ساکن مشهد ،که قرار

بود امروز دوشنبه ،سوم مردادماه برگزار شود ،به تعویق افتاد/هرانا/دوشنبه  ۹۹مرداد


تداوم بازداشت نسیم صمیمی ،شهروند بهایی ،در ساری  :با گذشت بیش از  ۰۹روز از بازداشت نسیم صمیمی (نوروزیان) ،شهروند

بهایی ساکن شهر ساری ،وی همچنان در سلول انفرادی بازداشتگاه کچوئی به سر میبرد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۹۹مرداد
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پگاه آهنگرانی آزاد نشده است :اعضای خانواده پگاه آهنگرانی بازیگرسینما میگویند تا نیمه شب دوشنبه در مقابل زندان اوین در

انتظار آزادی این هنرمند بودند ،اما او آزاد نشد/رادیو فردا/سه شنبه  ۹۵مرداد


تداوم بازداشت دو تن از فعالین کرد :مادح علوی و جهانگیر کسنزانی ،دو تن از فعاالن کرد بازداشت شده در  ۸۹تیر ماه ،مصادف با

سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو ،همچنان در بازداشت هستند/هرانا/چهارشنبه  ۹۱مرداد


نگهداری غیر قانونی یک شهروند مسیحی در زندان مرکزی همدان :علی رقم تبرئه چهار شهروند مسیحی بازداشتی توسط

دستگاه قضایی ،واهیک آبراهامیان ،یکی از بازداشت شدگان همچنان به صورت بالتکلیف در زندان همدان به سر میبرد/هرانا/چهارشنبه ۹۱
مرداد


بالتکلیفی یک ساله دو شهروند جوانرودی در زندان رجایی شهر :دو شهروند اهل جوانرود علیرغم گذشت بیش از یک سال از

زمان بازداشت همچنان در زندان رجایی شهر در بالتکلیفی بسر می برند/موکریان/پنجشنبه  ۹۰مرداد


بالتکلیفی رضا شهابی پس از چهارده ماه حبس :رضا شهاب ی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در  ۸۸خرداد

ماه  ۹۰بازداشت شد و هم اکنون مدت چهارده ماه است که در بند  ۸۹۰زندان اوین در بالتکلیفی بسر میبرد/جرس/یکشنبه  ۹۰مرداد
بالتکلیفی یک فعال مدنی کرد در سلولهای اداره اطالعات مریوان :یک فعال مدنی کرد اهل مریوان که نزدیک به  ۴۱روز پیش

توسط نیروهای امنیتی در مغازهاش در چهار راه «بایەوە» شهر مریوان بازداشت شده بود ،همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی بسر
میبرد/هرانا/یکشنبه  ۹۰مرداد


بالتکلیفی علیرضا کیا ،پس از قریب به شش ماه حبس در زندان اوین :علیرضا کیا که از اول اسفند ماه سال گذشته به دلیل

شرکت در تجمعات اعتراضی تهران ،بازداشت شده بود ،از آن زمان تاکنون به صورت بالتکلیف در زندان اوین به سر میبرد/کلمه/سه شنبه ۰۹
مرداد


بیستمین ماه بالتکلیفی اصغر محمودیان در زندان اوین :اصغر محمودیان ،از زندانیان محبوس در بند  ۹۱۹زندان اوین ،علی رغم

گذشت  ۸۹ماه از زمان بازداشت ،کماکان در بالتکلیفی به سر میبرد/هرانا/جمعه  ۸۹مرداد


سیامک قادری با حکم بازداشت موقت  ۴ماهه ،یکسال بالتکیف در زندان است :سیامک قادری خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا

که در تاریخ پنج مرداد  ۰۹۹۰با یورش نیروها ی امنیتی و اطالعات به منزلش به اتهام ایجاد وبالگ ایرنای ما و انتشار گزارشهای عینی خود از
تظاهرات مردم در جنبش سبز و انعکاس اخبار و تحوالت حرکت اعتراضی مردم دستگیر شد و هم اکنون در بند  ۹۱۹زندان اوین بسر می برد/
این در حالی است که حکم دادگاه تجدید نظر هنوز به او و وکیلش ابالغ نشده و وی با همان حکم بازداشت موقت در زندان
است/جرس/یکشنبه  ۹۹مرداد
بالتکلیفی احمدرضا احمدپور یکماه پس از بازداشت مجدد :احمد رضا احمدپور از اعضای سابق جبهه مشارکت شاخه قم بیش از

یکماه است که توسط وزارت اطالعات دستگیر شده و دروضعیت بال تکلیف به سر میبرد/جرس/یکشنبه  ۹۹مرداد


تمدید مجدد قرار بازداشت سه فعال محیط زیست :قرار بازداشت موقت سه فعال مدنی کُرد و از اعضای شورای مدیریت انجمن

سبز چیا مریوان برای یک ماه دیگر تمدید شد/هرانا/شنبه  ۹۱شهریور
یک ماه از بازداشت علی دینی ترکمانی ،اقتصاددان منتقد ،گذشت :علی دینی ترکمانی ،اقتصاددان منتقد طرح هدفمندی

یارانهها ،علی رغم گذشت یک ماه از زمان بازداشت همچنان در زندان به سر میبرد/کلمه/شنبه  ۹۱شهریور


تداوم بالتکلیفی  ۳تن از فعالین فرهنگی مشهد :علی رغم گذشت  ۵۹روز از زمان بازداشت  ۹تن از فعالین فرهنگی مشهد ،مقامات

امنیتی تاکنون هیچ اظهارنظری درباره اتهامات این افراد نداشتهاند و ایشان کماکان در بالتکلیفی به سر میبرند/هرانا/چهارشنبه  ۰۰شهریور


تمدید یک ماه قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی :قرار بازداشت عبدالفتاح سلطانی وکیل پایه یک دادگستری برای یک ماه دیگر

تمدید شد/هرانا/چهارشنبه  ۹۰مهر


بالتکیفی شکراهلل مسیحپور در بند  ۸۴۷زندان اوین :با گذشت هفت ماه از بازداشت شکر اهلل مسیحپور نامبرده همچنان به صورت

بالتکلیف در بند  ۹۱۹زندان اوین نگهداری میشود/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/جمعه  ۹۹مهر


بالتکلیفی فریدون صیدی راد،فعال ستاد مهدی کروبی :فریدون صیدی راد ،فعال سیاسی و از اعضای ستاد مهدی کروبی ،با

گذشت چند ماه بازداشت و محاکمه و صدور حکم ،همچنان در حبس و بالتکلیفی به سر میبرد و همزمان منابع خبری جنبش سبز گزارش
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داده اند که محمد علی والیتی بازنشسته وزارت کشور و از فعالین ستاد مهندس میر حسین موسوی نیز ،به دو سال زندان محکوم شده
است/جرس/شنبه  ۹۰مهر


بالتکلیفی شیرزاد حاجیلو و صدور وثیقه برای سه بازداشتی دیگر در شهرستان خوی :شیرزاد حاجیلو که به همراه سه تن

دیگر از فعالین سیاسی آذربایجان در جریان مراسم تشییع پیکر ابراهیم جعفرزاده بازداشت و به زندان خوی منتقل شدهاند در ارتباط تلفنی با
خانواده اش اظهار داشت که در صورت عدم موافقت با آزادی وی تا روز دوشنبه مورخه  ۰۰مهر دست به اعتصاب غذا خواهد زد/هرانا/یکشنبه
 ۰۹مهر


سه ماه بالتکلیفی چهارشهروند بهایی بازداشت شده در اصفهان  :چها ر شهروند بهایی ساکن اصفهان که از سه ماه پیش تا کنون

در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرند هم چنان به صورت بالتکلیف در بازداشت بسر میبرند/هرانا/شنبه  ۰۰مهر
ادامه بازداشت محمد برزگر دبیرکل حزب وحدت ملی ایران :محمد برزگر دبیرکل حزب وحدت ملی ایران همچنان در بازداشت به

سر میبرد/جرس/سه شنبه  ۸۵آبان


عبدالفتاح سلطانی تاکنون اجازه دیدن پرونده و کیفرخواست خود را نیافته است :عبدالفتاح سلطانی حقوقدان و عضو هیات

موسس کانون مدافعان حقوق بشر ،تاکنون اجازه دیدن پرونده و کیفرخواست خود نیافته است/جرس/یکشنبه  ۰۹آذر


بهار علینیا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدهاست :بهار علینیا ،دانشجو و وبالگ نویس که هفته گذشته بازداشت شده بود ،در

بند زندان اوین به سر میبرد/هرانا/سه شنبه  ۰۱آذر


بالتکلیفی عالمهزاده در بند  ۴الف سپاه ۱۹ :روز پس از پایان بازجویی های ماموران اطالعات سپاه از امیرعلی عالمهزاده ،بازپرس

دادسرای اوین از صدور قرار وثیقه برای آزادی این روزنامه نگار خودداری می کند/نامعلوم/شنبه  ۰۰آذر


بالتکلیفی یک زندانی سیاسی در بند  ۴۷۱زندان اوین :هادی اسداهلل از زندانیان سیاسی سابق از  ۰۵ماه پیش تاکنون در

بازداشتگاه  ۸۹۰زندان اوین به صورت بالتکلیف نگهداری می شود/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/چهارشنبه  ۸۹آذر
ادامه بازداشت دو شهروند بهایی در قائم شهر :دو تن از شهروندان بهایی بازداشت شده در قائم شهر علی رغم اتمام زمان بازداشت

موقت هم چنان در بازداشت وزارت اطالعات بسر میبرند/هرانا/یکشنبه  ۹۰آذر


اعتراض به بالتکلیفی رضا شهابی با وجود پایان اعتصاب غذا :خانواده رضا شهابی ،فعال کارگری زندانی در ایران ،می گویند که

مقامهای قضایی با وجود گذشت دو روز از پایان اعتصاب غذای او به وعده هایشان برای رسیدگی به پرونده عمل نکرده اند/رادیو بی بی سی
فارسی/یکشنبه  ۹۵دی
پرونده سعید جاللی فر دردادگاه تجدید نظر بالتکلیف مانده است :پرونده سعید جاللی فر ،فعال حقوق بشر که از سوی دادگاه

بدوی به تحمل  ۹سال حبس تعزیری محکوم شده بود ،همچنان با اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است/کمیته گزارشگران
حقوق بشر/دوشنبه  ۰۰دی


بالتکلیفی یک ساله یک زندانی مسیحی در زندان کارون اهواز :یک شهروند مسیحی که در یورش سازمان یافته نیروهای امنیتی

در سال گذشته بازداشت شده بود همچنان بالتکلیف در زندان کارون اهواز نگهداری می شود/هرانا/جمعه  ۸۹دی
آرش صادقی بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاه  ۴۷۱بسر می برد :آرش صادقی ،فعال دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران که

 ۸۱دی ماه با ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود به بند  ۸۹۰زندان اوین منتقل شده است/هرانا/پنجشنبه  ۸۰دی


بالتکلیفی شش ماهه بازداشت شدگان مراسم فرهنگی مشهد :با گذشت  ۰ماه از بازداشت اعضای انجمن فرهنگی بهارستان،

مقامات قضایی هنوز هیچ اظهار نظری درباره ی روند اجرایی این پرونده نکرده اند/هرانا/دوشنبه  ۰۹بهمن


تمدید قرار بازداشت داوود بهمن آبادی و تداوم بالتکلیفی :قرار بازداشت موقت داوود بهمن آبادی ،وبالگ نویس محبوس در

زندان اوین ،بدون طی حداقل تشریفات قانونی منجمله اطالع متهم از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین تمدید شده است/هرانا/دوشنبه ۰۹
بهمن

نگهداری در وضعیت نامناسب:
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وضعیت نامناسب زندانیان زن رجاییشهر در پی انتقال به زندان ورامین :به دنبال انحالل بند زنان زندان رجاییشهر و انتقال

زندانیان این بند به سایر زندان های شهر ،جمعی از زندانیان زن که به زندان ورامین منتقل شدهاند شرایط بسیار نامناسبی دارند/جرس/جمعه
 ۰۰اردیبهشت

جلوگیری از مرخصی:


ممانعت از اعطای مرخصی به زندانیان بهایی زندان مشهد ۰ :شهروند بهایی ساکن مشهد ( ۱زن و  ۵مرد) که در حال گذراندن

دوران محکومیت خود هستند از حقوق یک زندانی محروم هستند/هرانا/شنبه  ۹۹اردیبهشت


احمدرضا یوسفی ،روزنامهنگار زندانی ۹۴ ،ماه محروم از مرخصی :احمدرضا یوسفی ،روزنامه نگار و معاون سابق فنی خبرگزاری

دانشجویان ایران (ایسنا) بیش از  ۰۱ماه است که محروم از همه حقوق قانونی از جمله حق مرخصی در بند  ۹۱۹زندان اوین نگهداری می
شود/کلمه/شنبه  ۰۰شهریور


مسعود باستانی؛  ۳۹۴روز حبس بدون مرخصی :مسعود باستانی ،روزنامه نگار زندانی بدون استفاده از یک روز مرخصی ،بیش از دو

سال است که در زندان رجایی شهر نگهداری میشود/کلمه/یکشنبه  ۸۹شهریور


مخالفت دادستان تهران با مرخصی ماموستا محمد برائی  :دادستانی تهران با مرخصی ماموستا محمد برائی از علمای اهل سنت و

شهروند ساکن بوکان مخالفت کرد/هرانا/شنبه  ۸۰شهریور
شالق:


اجرای حکم شالق دو سارق در طبس در مالء عام  :حکم شالق دو ن فر سارق ،در مالء عام و در محل میدان مرکزی شهر طبس اجرا

شد/فارس/چهارشنبه  ۹۹شهریور


جواد علیخانی؛ دانشجوی دکترا  ۴۶ماه در اوین بدون مرخصی :جواد علیخانی ،دانشجوی دکترا با گذشت  ۸۰ماه از محکومیتش

همچنان محروم از مرخصی است/کلمه/جمعه  ۹۹مهر

پرونده سازی:


تفهیم ا تهام جدید به محمد امین عبداللهی ،از زندانیان محبوس در زندان ارومیه :در راستای فشار بر زندانیان سیاسی محبوس

در زندان مرکزی ارومیه "محمدامین عبداللهی" یکی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان ،به دادگاه احضار و مجدداً تفهیم اتهام
شد/موکریان نیوز/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت
احضار محمد داوری ،معلم زندانی ،به دادسرای اوین :محمد داوری ،معلم زندانی که اکنون در بند  ۹۱۹زندان اوین نگهداری می

شود ،چند روز پیش به دادسرای امنیتی مستقر در زندان اوین احضار شد/کلمه/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت


پرونده سازی برای سید سامی حسینی زندان محکوم به اعدام :سیدسامی حسینی ،زندانی کرد محکوم به اعدام طی تماسی

تلفنی از زندان مرکزی ارومیه اعالم کرد که صبح امروز یکشنبه  ۸۹فروردین برای شرکت در جلسه بازپرسی پرونده جدیدش از زندان مرکزی
ارومیه به شعبه  ۴بازپرسی دادگاه ارومیه انتقال داده شده است/اخبار روز/دوشنبه  ۸۰فروردین


محمد امین عبداللهی در پی پرونده سازی ،مجددا به حبس محکوم شد :محمدامین عبداللهی که هم اکنون در زندان مرکزی

ارومیه دوران حبس خود را میگذراند ،در پی پرونده سازی مسئوالن ،به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارسال اخبار داخل زندان به خارج ،از طرف
دادگاه انقالب ارومیه به شش ماه حبس محکوم شد/آژانس خبری موکریان/یکشنبه  ۸۸خرداد
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پرونده سازی بازجویان وزارت اطالعات علیه منصوره بهکیش جهت ادامۀ بازداشت وی  :بازجویان وزارت اطالعات برای ادامه

بازداشت منصوره بهکیش ازحامیان مادران عزادار اتهام واهی اقدام علیه امنیت نظام و اتهام عضویت در مادران عزادار را به او داده اند/فعالین
حقوق بشر و دموکراسی/یکشنبه  ۰۸تیر


ماشااهلل شمسالواعظین برای اجرای حکم  ۹۶ماه حبس تعزیری احضار شد :ماشاءاهلل (محمود) شمسالواعظین ،نایب رئیس

انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برای اجرای حکم  ۰۰ماه حبس تعزیری خود به زندان اوین فرا
خوانده شد/نا معلوم/دوشنبه  ۸۴تیر


طرح اتهامات جدید علیه نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش  :نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش ،از فعالین دانشجویی تبریز

که در تاریح  ۰۰و  ۸۹خرداد سالجاری بازداشت شد ه بودند ،در آخرین جلسه داگاه خود با اتهامات جذید روبرو شدند/آذوح/چهارشنبه ۹۱
مرداد


ممانعت از آزادی خواستار و بازداشت مجدد وی به جرم تشویش اذهان عمومی :در حالیکه روز سه شنبه هاشم خواستار رییس

کانون صنفی معلمان مشهد حکم دو سال زندان خود را سپری کرد و قرار بو د آزاد شود اما دوباره به اتهام تشویش اذهان عمومی از آزادی وی
ممانعت بعمل آمد/نامعلوم/چهارشنبه  ۹۱مرداد


پرونده سازی جدید برای رضا جوشن و مصادره اموال خانواده ایشان :ماموران وزارت اطالعات در یک روند غیر قانونی سعی دارند

با پرونده سازی جدید ،رضا جوشن را مجددا محکوم به حبس نمایند/هرانا/دوشنبه  ۰۹مهر


پرونده سازی علیه  ۵زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر :چهار زندانی سیاسی محبوس در بند  ۵سالن  ۰۸زندان

رجایی شهر کرج در پرونده سازی جدید جهت بازپرسی و محاکمه به دادگاه انقالب منتقل شدند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/پنجشنبه ۸۰
مهر


ممانعت از آزادی رضا جوشن ،زندانی سیاسی :علی رغم اتمام محکومیت رضا جوشن ماموران وزارت اطالعات از آزادی این زندانی

سیاسی جلوگیری کردند/هرانا/شنبه  ۹۹مهر


پرونده جدید برای ابولفضل عابدینی ،حسین رونقی ،سما نورانی و مهدی خدایی :ابولفضل عابدینی ،حسین رونقی ،سما نورانی و

مهدی خدایی که اکنون در بند  ۹۱۹زندان اوین به سر می برند ،روز چهارشنبه  ۸۹دی ماه  ۰۹۰۹با حضور در دادسرای این زندان در مورد
پرونده جدید خود مورد بازجویی قرار گرفتند/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۹۹بهمن


ابوالفضل قدیانی به اتهام نگارش نامه به رهبری به بازپرسی اوین احضار شد :هفته گذشته ابوالفضل قدیانی برای چندمین بار به

شعبه  ۵بازپرسی دادسرای اوین احضار شد تا در مورد نامه اخیرش مبنی بر تحریم انتخابات غیرقانونی مجلس و مسئولیت رهبری در وضعیت
موجود کشور پاسخگو باشد/کلمه/دوشنبه  ۹۹بهمن

قتل بر اثر شکنجه :


یک فعال عرب اهوازی زیرشکنجه کشته شد :گزارش ها حاکی از آن است که یک فعال عرب اهوازی به نام "رضا مغامسی" از

ساکنان شهر دزفول در یکی از زندانهای مخفی شهر اهواز ،زیر شکنجه کشته شده است/العربیه/دوشنبه  ۹۹فروردین


مرگ یک زندانی ،بر اثر شکنجه در انفرادی زندان رجایی شهر :روز دوشنبه بیست و دوم فروردین ماه ،جسد یک زندانی عادی که

بر اثر شکنجه های طاقت فرسا فوت شده بود ،از سلول انفرادی بند یک به بهداری زندان رجایی شهر کرج منتقل شد/هرانا/چهارشنبه ۸۵
فروردین

عدم مرخصی استعالجی:
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منصور اسانلو از بیمارستان به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد  :منصور اسانلو ،رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای

کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ،روز شنبه بدون انجام معالجه قلب از بیمارستان به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شده
است/رادیو فردا/یکشنبه  ۹۰خرداد


بازگشت مصطفی تاج زاده از بیمارستان به زندان :پس از انتقال مصطفی تاجزاده به بیمارستان جهت انجام مراحل «ام ار آی» و

«سی تی اسکن»  ،با وجود توصیه پزشکان ضروری بودن جهت معالجه وی ،ماموران امنیتی مجددا این فعال زندانی را به زندان انتقال داده
اند/تحول سبز/شنبه  ۹۴خرداد


تداوم مخالفت با مرخصی حسین رونقی در پی دومین عمل جراحی :مسئوالن کماکان از مرخصی حسین رونقی ملکی که امروز

شنبه ،بیست و یکم خردادماه برای دومین بار تحت عمل جراحی قرار گرفته است ،ممانعت به عمل میآوردند/ /هرانا/شنبه  ۸۰خرداد


نگرانی شدید از وضعیت جسمی عبداهلل مومنی در بند  ۸۴۷اوین :عبداهلل مومنی ،سخنگوی سازمان دانشجویی ادوار تحکیم

وحدت ،طی ماه گذشته بعلت ناراحتی قلبی و کمر درد شدید دو بار در بیمارستان بستری شده است/جرس/یکشنبه  ۸۸خرداد
مرخصی استعالجی نیاز مبرم ادامه درمان حسین رونقی :بنا بر تشخیص پزشکان حسین رونقی ملکی با انجام عمل دوم کلیه ،قادر

به تحمل حبس نیست و میبایست در مرخصی استعالجی به ادامه درمان خود بپردازد/هرانا/شنبه  ۸۹خرداد


ایوب قنبر پوریان با وضعیت روحی نامناسب در رجایی شهر زندانی است :ایوب قنبر پوریان زندانی گمنام حوادث انتخابات ،که

در مدت زندانی بودنش چن د بار خودکشی کرده همچنان با وضعیت روحی نامناسب در زندان رجایی شهر زندانی است /وی به دلیل فشارهای
وارده در زندان بویژه به خطر تحمل طوالنی مدت انفرادی دچار مشکالت روحی و روانی فراوان شده است/کلمه/دوشنبه  ۰۹تیر
تشنج حسین رونقی در زندان و مخالفت وزارت اطالعات با مرخصی استعالجی :حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در

بند  ۹۱۹زندان اوین که از بیماری کلیوی رنج میبرد ،در طی دو روز گذشته دوبار دچار تشنج شده است/هرانا/چهارشنبه  ۰۱تیر


تداوم بازداشت محمد امین علیزاده دانشجوی جامعهشناسی :محمد امین علیزاده دانشجوی ترم  ۹جامعهشناسی دانشگاه اصفهان

که روز چهارشنبه  ۸۱خردادماه از سوی مامورین وزارت اطالعات بازداشت شده بود ،همچنان در زندان به سر میبرد/هرانا/شنبه  ۰۹تیر


انتقال مجدد حسین رونقی ملکی به بیمارستان و درخواست خانواده وی از دادستان تهران :حسین رونقی ملکی زندانی

سیاسی محبوس در زندان اوین با وخیم تر شدن وضعیت جسمی مجدد به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد/هرانا/سه شنبه  ۹۰شهریور


وخامت وضعیت جسمی فرح واضحان ،زندانی سیاسی  :فرح واضحان ،زندانی سیاسی ،در شرایط نامناسب جسمانی به سر میبرد/

وی که پیش از این نیز بارها از زندان به بیمارستان منتقل شده بود ،روز یکشنبه گذشته بار دیگر به سبب وخامت حالش به بیمارستان انتقال
یافت ،با این حال گفته میشود مسئوالن بیمارستان به دلیل کمبود تخت از پذیرش وی خودداری کردهاند و وی مجددا به زندان اوین
بازگردانده شده است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/سه شنبه  ۹۰شهریور


محرومیت فرح واضحان از مرخصی استعالجی :فرح واضحان زندانی سیاسی که نزدیک به دو سال است بدون یک روز مرخصی در

زندان به سر میبرد ،با وجود چهار بار تایید پزشکی قانونی بر لزوم استفاده وی از مرخصی استعالجی هنوز موفق نشده است از مرخصی استفاده
کند/جرس/جمعه  ۰۰شهریور


انتقال حسین رونقی پس از دو بار عمل جراحی به زندان اوین :حسین رونقی ملکی ،زندانی سیاسی که به دلیل از کار افتادن یکی

از کلیههای وی در چند روز گذشته  ۸بار مورد عمل جراحی قرار گرفته بود مجددا به زندان اوین منتقل شد/هرانا/دوشنبه  ۹۰آبان


کاظمینی بروجردی به بیمارستان مدرس منتقل شد :در پی تشدید بیماری کاظمینی بروجردی ماموران امنیتی صبح امروز این

زندان را با دست بند و پا بند به بیمارستان مدرس تهران منتقل کردند/هرانا/چهارشنبه  ۰۰آذر


حسین رونقی ملکی برای سومین بار تحت عمل قرار گرفت :حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی محبوس در بند  ۹۱۹که دو روز

پیش جهت ادامه درمان بیماری کلیوی خود به بیمارستان منتقل شده بود برای بار سوم تحت عمل جراحی قرار گرفت/هرانا/یکشنبه ۹۸
بهمن


داوود بهمن آبادی ،از زندان به بیمارستان منتقل شد :داوود بهمن آبادی ،زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ،به بیمارستان

بقیه اهلل سپاه پاسداران منتقل شده است/هرانا/یکشنبه  ۸۹بهمن
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مرگ زندانی:


هدی صابر زندانی سیاسی در پی اعتصاب غذا و حمله قلبی جان باخت :هدی صابر ،روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی که روز

جمعه به دلیل شوک قلبی ناشی از اعتصاب غذا در زندان اوین به بیمارستان مدرس تهران منتقل شده بود ،روز شنبه درگذشت/بیبی سی
فارسی/یکشنبه  ۸۸خرداد
مرگ یک شهروند بازداشتی در زندان مرکزی سقز :روز چهارشنبه  ۸۱اردیبهشت ماه سال جاری یک زندانی عادی محبوس در

زندان مرکزی شهر سقز جان خود را از دست داد/موکریان نیو ز/شنبه  ۸۹خرداد


مرگ یکی از زنان محبوس در زندان شهر ری به علت خودکشی :گزارش ها حاکی از آن است که یکی از زندانیان محبوس در

زندان زنان شهر ری به نام "سحر حدادی" ،به علت خوکشی جان سپرد/وبسایت فعالین حقوق بشر و دموکراسی/شنبه  ۸۱تیر
مرگ یکی از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر بر اثر خودکشی :سه شنبه گذشته یکی از زندانیان عادی محبوس در زندان

رجایی شهر کرج به نام "علی اشرف نوروزی" به علت خودکشی در زندان جان باخت/وبسایت فعالین حقوق بشر و دموکراسی/یکشنبه ۹۸
مرداد


مرگ یک زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه :بعد از ظهر رو ز گذشته دوم مردادماه سال جاری یک زندانی سیاسی کرد ،در

بهداری زندان مرکزی ارومیه براثر بیماری جان باخت/موکریان/دوشنبه  ۹۹مرداد
مرگ دو زندانی عادی و نا آرامی در زندان مرکزی مهاباد :شب گذشته یک زندانی عادی محبوس در زندان مهاباد بر اثر سکته

قلبی درگذشت/آژانس خبری موکریان/دوشنبه  ۰۴مرداد


رزمنده جنگ تحت نام اراذل و اوباش بازداشت و در زندان جانباخت :یک رزمنده جنگ ایران و عراق که در جریان اجرای طرح

ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل و اوباش بازداشت شده بود در زندان جانباخت/هرانا/چهارشنبه  ۸۴مهر


مرگ یک کولبر در بازداشتگاه جوانرود :یک کاسبکار کرد پس از بازداشت توسط نیروی انتظامی و انتقال به سولول انفرادی بر اثر

سرمای شدید جانباخت/هرانا/چهارشنبه  ۹۰آذر


مرگ مشکوک  ۴زندانی زن در زندان قرچک ورامین :گزارشها حاکی از آن است که در طی دو شب  ۱زن زندانی در زندان

قرچک ورامین ،محل بازداشت زنان زندانی استان تهران ،به طرز مشکوکی در گذشتند/فعالین حقوق بشر و دموکراسی/یکشنبه  ۰۹دی

صدور و اجرای احکام خشن:


اجرای حکم شالق یک شهروند در مالءعام :حکم شالق یک شهروند در شهرستان مسجد سلیمان در میدان همافران این شهرستان

و در مالءعام به اجرا درآمد/ایسنا/دوشنبه  ۰۹مرداد


حکم قصاص چشم کارگر یک رستوران صادر شد :دیوان عالی کشور ،حکم قصاص چشم کارگر یک رستوران که با اسید به مردی

حمله و او را کور کرده بود تایید کرد و این حکم برای اجرا به دادسرای جنایی تهران فرستاده شد/شرق/دوشنبه  ۹۵مهر


اجرای حد شرعی برای  ۵زندانی در اصفهان :صبح امروز شنبه شانزدهم مهرماه ،اجرای حد شرعی نسبت به چهار شهروند اصفهانی

در زندان مرکزی اصفهان صورت گرفت/فارس/شنبه  ۰۰مهر


اجرای حکم  ۰۵ضربه شالق پیمان عارف در آستانه آزادیاش :پیمان عارف ،فعال دانشجویی محبوس در بند  ۹۱۹زندان اوین،

لحظاتی پیش جهت اجرای حکم  ۴۵ضربه شالق ،به اجرای احکام زندان اوین منتقل شده است/هرانا/یکشنبه  ۰۴مهر


اجرای حکم شالق امین نیاییفر ،دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران  :امین نیایی فر ،دانشجوی ممتاز رشته مهندسی مکانیک

دانشکده فنی دانشگاه تهران ،صبح امروز به اتهام توهین به احمدینژاد در زندان اوین ،سی ضربه شالق خورد/کلمه/دوشنبه  ۸۱مهر


حکم شالق چهار شهروند در شهرستان گتوند اجرا شد :حکم شالق چهار شهروند در شهرستان گتوند(استان خوزستان) به اتهام

سرقت از بانک در مالءعام به اجرا در آمد/آفتاب/چهارشنبه  ۹۰مهر
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حکم شالق چهار شهروند در شهرستان گتوند اجرا شد :حکم شالق چهار شهروند در شهرستان گتوند(استان خوزستان) به اتهام

سرقت از بانک در مالءعام به اجرا در آمد/آفتاب/چهارشنبه  ۹۰مهر


اجرای حکم  ۹۹۷ضربه شالق یک شهروند در بندرعباس و در مالءعام :حکم  ۰۰۹ضربه شالق یک شهروند در میدان شریعتی

بندرعباس ،به اجرا در آمد/ایسنا/دوشنبه  ۹۸آبان


اجرای حکم شالق یک شهروند در فریدون کنار :حکم شالق یک شهروند در فریدون کنار(استان مازندران) و در مالءعام به اجرا در

آمده است/ایسنا/شنبه  ۹۴آبان


اجرای قصاص اسیدپاش در انتظار تایید دیوان عالی کشور :دادستان عمومی و انقالب همدان میگوید رای قصاص متهم به

اسیدپاشی در پرونده «طاهره بهرامی» برای اجرا در انتظار تایید دیوان عالی کشور است/ایسنا/یکشنبه  ۹۹آبان


اجرای حد قطع پا و دست دو سارق در شیراز :حکم قطع پا و قطع دست دو سارق با دستور دادستان عمومی و انقالب شیراز ،در

زندان عادلآباد اجرا شد/ایسنا/یکشنبه  ۸۹آذر
اجرای حکم شالق  ۸متهم در مالءعام :حکم شالق  ۹نفر که به اتهام اعمال منافی عفت به  ۴۵ضربه شالق محکوم شده بودند در

شیراز و در مالءعام به مرحله اجرا درآمد/ایسنا/سه شنبه  ۸۰آذر


تایید حکم حبس و شالق برای رقیه حسن زاده  :حکم حبس و شالقِ رقیه حس زاده ،شهروند ساکن تبریز از سوی دادگاه تجدید

نظر استان آذربایجان شرقی تایید شده است/هرانا/یکشنبه  ۰۰دی


اجرای حکم شالق یک شهروند در مسجد سلیمان و در مالءعام :حکم شالق یک شهروند در شهرستان مسجد سلیمان(استان

خوزستان) و در مالءعام به اجرا درآمده است/ایسنا/یکشنبه  ۹۵دی

فرهنگی
در این رسته در سال گذشته  ۰۹گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده
است که جمعاً  ۰۸۹تن دستگیر ،مجوز  ۸تشکل فرهنگی باطل و از انتشار  ۰۰اثر فرهنگی و نیز از اجرای  ۴برنامه فرهنگی ممانعت بعمل آمده
است ،همچنین  ۱۸تن به مراجع قضایی-امنیتی احضار شدند ۸ ،تن ممنوع الخروج ۸ ،تن ممنوع التصویر و  ۰۰مورد نیز موارد متفرقه از نقض
حقوق بشر در این بخش را در بر گرفته است.
در این حوزه  ۱تن از فعالین از سوی دستگاه قضایی به  ۰۰۸ماه حبس تعزیری  ۰۹ ،ماه حبس تعلیقی  ۰۹ ،ضربه شالق و  ۸۵۹ماه محرومیت
از فعالیت فرهنگی محکوم شدند.
در حوزه فرهنگی  ۰۵مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۰۹گزارش استخراج شده است که شامل نقض
حقوق  ۸۹۹نفر از شهروندان است.
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در حوزه فرهنگی بازداشت شهروندان  %۰۸نسبت به سال  ۰۹۹۰افزایش یافته است ،هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز
با افزایش  %۰۹همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۹ ،۰۹۹۰افزایش داشته است ،بیشترین صعود
در این حوزه در اردیبهشت ماه با  %۰۹۹و بیشترین نزول در فروردین ماه با  %۵۰گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق فرهنگی در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.
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بازداشت:


مهرداد احمدزاده ،فعال فرهنگی بازداشت شد :مهرداد احمدزاده دبیر  NGOانجمن وحدت ملی ایران روز جمعه ۸۹/۹/۰۹۰۹

توسط نیروهای انتظامی در اصفهان بازداشت شد/هرانا/سه شنبه  ۸۵خرداد


سعید مغانی ،شاعر آذربایجانی بازداشت شد :صبح امروز عوامل اطالعاتی با مراجعه به خانه پدری سعید مغانی واقع در روستای

«یئل سو» از توابع شهر انگوت در استان ا ردبیل ضمن دستگیری وی به مکان نامعلومی منتقل نمودند/نا معلوم/پنجشنبه  ۰۰خرداد


مهناز محمدی ،مستند ساز و فعال جنبش زنان بازداشت شد  :صبح امروز یکشنبه ،پنجم تیرماه ،مهناز محمدی ،مستندساز و

فعال جنبش زنان بازداشت شد/کمیته گزارشگران حقوق بشر/یکشنبه  ۹۱تیر


پگاه آهنگرانی بازیگرسینمای ایران بازداشت شد  :پگاه آهنگرانی بازیگرجوان سینمای ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری

اسالمی ایران بازداشت شده است/العربیه نت/چهارشنبه  ۸۸تیر


دو دوبلور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند :دو تن از هنرمندانی که اقدام به دوبالژ فیلمها و سریالهای خارجی میکردند،

توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند/نا معلوم/یکشنبه  ۸۰تیر


مرضیه وفامهر ،همسر ناصر تقوایی ،بازداشت شده است :گزارش ها حاکی از آن است که مرضیه وفامهر ،همسر ناصر تقوایی و

بازیگر فیلم "تهران من حراج" دو هفته است که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد/وبسایت ایران بریفینگ/دوشنبه  ۸۴تیر


ممانعت از برگزاری یک مراسم فرهنگی /بازداشت دست کم صد نفر :در پی ممانعت نیروهای امنیتی – انتظامی از برگزاری یک

مراسم فرهنگی توسط انجمن بهارستان در روز پنج شنبه ششم مرداد دست کم صد نفر بازداشت شدند//هرانا/چهارشنبه  ۰۸مرداد


بازداشت هفت فعال فرهنگی در گیالن غرب کرمانشاه :براساس اخبار رسیده از شهر گیالن غرب واقع در استان کرمانشاه ،طی

روزهای اخیر هفت فعال فرهنگی اهل این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند/موکریان نیوز/یکشنبه  ۰۰مرداد


بازداشت سه فعال فرهنگی در کردستان :سه تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان بازداشت و روانه زندان

شدند/موکریان/دوشنبه  ۸۹شهریور
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رامین جبرائیلی شاعر و فعال فرهنگی تبریز بازداشت شد :رامین جبرائیلی شاعر و فعال فرهنگی ،صبح روز یکشنبه یازدهم دی

ماه سال جاری در شهر تبریز بازداشت شده است/هرانا/دوشنبه  ۰۸دی


بازداشت مجری یک شبکه ماهوارهای در تهران :رسانههای دولتی خبر دادهاند که یک مجری شبکه ماهوارهای در تهران توسط

ماموران امنیتی بازداشت شده است/باشگاه خبرنگاران جوان/شنبه  ۰۴دی

احضار:


احضار یک دانشجوی هنرمند به وزارت اطالعات :وحید اکبری شرق ی دانشجوی رشته مهندسی صدا و فیلم سازی در کشور

هندوستان پس از بازگشت به کشور توسط ماموران وزارت اطالعات احضار شد/هرانا/یکشنبه  ۸۰فروردین


صالح دلدم ،کارگردان و تهیه کننده سینما احضار شد :صالح دلدم ،تهیه کننده و کارگردان سینما ،با حکم بازپرس شعبه هشتم

دادسرای موسوم به "کارکنان دولت" احضار شد/فارس/چهارشنبه  ۹۸شهریور


احضار  ۴۷نفر دیگر از عوامل تهیه فیلم برای بیبی سی فارسی در ایران :یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار نور نیوز از احضار

حدود  ۱۹نفر در تهران و برخی شهرستانها با نظر مقام قضایی ،که فیلمهایی با سفارش بیبی سی فارسی تهیه و برخی ارتباطات ناسالم و
مشکوک برقرار کرده بودند ،خبر داد/نور نیوز/چهارشنبه  ۹۵آبان

صدور حکم:


صدور حکم زندان برای یک فرهنگی در کردستان :دادگاه انقالب اسالمی شهرسقز ،یک معلم اهل این شهر را به نام محمد منیری

به حبس محکوم کرد/موکریان/دوشنبه  ۹۹خرداد


محکومیت هیال صدیقی ،شاعر جوان ،به حبس تعزیری و تعلیقی :هیال صدیقی ،شاعر و ادیب جوان و از نگارندگانِ شعرهای

انتقادی ،توسط دادگاه انقالب به چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد/نامعلوم/سه شنبه  ۸۱مرداد


یک سال حبس تعزیری و  ۱۷ضربه شالق برای مرضیه وفامهر ،همسر ناصر تقوایی :حکم یک سال حبس تعزیری و  ۰۹ضربه

شالق برای مرضیه وفا مهر صادر شد/کلمه/یکشنبه  ۰۴مهر


حکم محکومیت قطعی جعفر پناهی و رسولاف صادر شد :جعفر پناهی و محمد رسولاف – فیلمساز – با حکم قطعی دادگاه

تجدیدنظر استان تهران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به زندان و محرومیت محکوم شدند/روزنامه ایران/شنبه
 ۸۹مهر

سانسور و توقیف محصوالت فرهنگی:


مجموعه جدید سروش صحت توقیف شد :برخالف اخبار منتشر شده مبنی بر پخش "ساختمان پزشکان" از یکشنبه  ۸۰فرودین

 ۰۹۰۹شنیدهها حا کی از آن است که این مجموعه تلویزیونی به دستور علی دارابی قائم مقام سازمان صداوسیما توقیف شده
است/خبرآنالین/دوشنبه  ۸۸فروردین ۰۹۰۹


جلوگیری از پخش قسمت بیستم "قهوه تلخ" :در حالی که همه عالقهمندان "قهوه تلخ" منتظر ورود قسمتهای جدید این

مجموعه به بازار هستن د ،خبرهای دریافتی حاکی است که قسمت بیستم قهوه تلخ با اصالحیه مواجه شده وگویا همین امر علت اصلی تاخیر در
ارائه قهوه تلخ بوده است//پارس توریسم /کشنبه  ۸۰فروردین
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جمع آوری آثار علی اشرف درویشیان از نمایشگاه کتاب تهران :به دستور مدیران نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ،کلیه

کتاب های علی اشرف درویشیان ،نویسنده مطرح ایرانی و از دبیران کانون نویسندگان ایران جمع آوری شد/صدای آمریکا/دوشنبه ۰۰
اردیبهشت


جمع آوری بیش از هزار جلد کتاب از نمایشگاه کتاب :با نزدیک شدن به روزهای پایانی نمایشگاه کتاب ،گزارش ها همچنان حاکی

از ج مع آوری کتاب ها در بخش کتب ایرانی و خارجی است/بی بی سی/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت


وزارت ارشاد یک فصل کامل از کتاب امیرخانی را حذف کرد :کتاب "نفحات نفت" نوشته رضا امیرخانی که به سختی مجوز نشر

گرفت؛ بدون یک فصل منتشر شده است/وبسایت  ۸۵آنالین/دوشنبه  ۹۰تیر


پس از خسرو و شیرین ،بیژن و منیژه هم غیر قابل چاپ شد :مدیر انتشارات پیدایش که پیش تر از سانسور دیوان خسرو و شیرین

خبر داده بود ،از توقیف کتاب "بیژن و منیژه" ویژه کودکان و نوجوانان ،در نوبت هشتم چاپ ،خبر داد/نامعلوم/شنبه  ۸۰مرداد


تلهفیلم "سپیده" از سوی شبکه یک سانسور شد :تلهفیلم "سپیده" به کارگردانی روح اهلل حجازی با حذف سکانس کلیدی و

بطور ناقص روی آنتن شبکه اول رفت که گویا این اتفاق بی ارتباط با تذکر اخیر معاونت سیما به مدیران تلویزیون نبودهاست/نامعلوم/چهارشنبه
 ۹۱بهمن


قالده های طال توقیف شد :جشنواره فیلم فجر در حالی از چهارشنبه هفته جاری رسما آغاز به کار می کند که هنوز تکلیف نمایش

تعدادی فیلم در این جشنواره مشخص نیست/نامعلوم/شنبه  ۹۹بهمن


عدم پاسخگویی ادارهی کتاب در خصوص مجوز رمان جدید داریوش مهرجویی :دومین رمان داریوش مهرجویی با عنوان "در

خرابات مغان" یک سال پس از ارائه به ناشر همچنان در انتظار کسب مجوز انتشار است/مهر/یکشنبه  ۰۰بهمن
"نشر چشمه "لغو امتیاز شد :بهمن دری ،معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میگوید که نشر چشمه به دالیل

قضایی دچار تعلیق شده است/پانا/سه شنبه  ۸۱بهمن
جلوگیری از اجرای برنامه:


کنسرت شهرام ناظری در شیراز لغو شد :کنسرت شاهنامهخوانی ،شهرام ناظری و گروه فردوسی که قرار بود در روزهای  ۸۱و ۸۰

فروردین در شیراز برگزار شود ،به دالیل نامعلومی لغو شد//مهر/یکشنبه  ۸۰فروردین
حمله لباس شخصی ها به محل اجرای نمایش "درسِ" داریوش مهرجویی :عناصر معروف به لباس شخصی ها که خود را

"پیروان والیت" اعالم کرده اند ،با حمله به محل نمایش "درس" و سردادن شعار بسود والیت فقیه و علیه "سران فتنه" باعث نیمه کاره ماندن
نمایش شدند//صدای آمریکا/یکشنبه  ۸۹فروردین


کنسرت موسیقی گروه «ترکمان» در تهران ،لغو گردید  :کنس رت موسیقی گروه ترکمان که قرار بود روز ششم خرداد در تاالر

اندیشه حوزه هنریِ واقع در خیابان حافظ برگزار شود ،به دالیل نامعلوم لغو گردید/نا معلوم/چهارشنبه  ۹۵خرداد


کنسرت همایون شجریان بار دیگر لغو شد :کنسرت گروه همایون شجریان و همنوازان حصار به سرپرستی علی قمصری بار دیگر در

شهر تبریز لغو شد/ایسنا/دوشنبه  ۹۴شهریور


برگزاری مراسم فرش قرمز در کشور ممنوع شد :به گفته ی یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد ،برگزاری هرگونه مراسم

فرش قرمز برای افتتاحیهی فیلمهای سینمایی در ایران ممنوع شده است/مهر/دوشنبه  ۹۹آبان


نیروهای امنیتی برنامه شب یلدا در گرگان را بر هم زدند :جشن شب یلدای جوانان و فعاالن اجتماعی فرهنگی در گرگان با دخالت

پلیس و نیروهای امنیتی در این شهر لغو شد/هرانا/جمعه  ۹۸دی


ورود به گورستان ظهیرالدوله ممنوع شد :جمعی از هنر دوستان و دانشجویان که به مناسبت  ۹دی ماه زادروز فروغ فرخزاد جهت

گرامی داشت این شاعر شهیر به گورستان ظهیرالدوله مراجعه نمودند ،با در بسته و ممانعت نیروهای نظامی مواجه شدند/سحام نیوز/جمعه ۹۰
دی
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محرومیت:


چند ناشر از حضور در نمایشگاه محروم شدند :بهمن دری رییس بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از ممنوعیت

حضور تعداد معدودی ناشر متخلف در نمایشگاه کتاب خبر داد//نا معلوم/یکشنبه  ۸۹فروردین

ممنوع الکار:


ممنوع الکاری حسین زمان و عدم اجازه پخش آثارش از سوی وزارت ارشاد :حسین زمان که مدتهاست نتوانسته علی رغم

تالشی که داشته آلبومی را در بازار موسیقی ایران عرضه کند ،گفت که تحت هیچ شرایطی ،دیگر حاضر نیست آلبومهای خود را در ایران
منتشر کند/نا معلوم/دوشنبه  ۹۰خرداد
واکنش معتمدآریا به ممنوع التصویر شدنش  :فاطمه معتمد آریا در نشست خود با اهالی رسانه که بهانه اکران عمومی فیلم

سینمایی «اینجا بدون من» صورت گرفت ،گفت :من نه انسان سیاسی هستم و نه توان سیاسی بودن را دارم ،من کار فرهنگی انجام میدهم
که حد و اندازهاش خیلی فراتر از کار سیاسی است/خبرگزاری سینمای ایران/پنجشنبه  ۸۹تیر

ممنوع الخروج:


مجتبی میرتهماسب ،فیلمساز ایرانی ،ممنوع الخروج شد :ساعت  ۹بامداد دوشنبه  ۰۵شهریور کارگردان برجسته ایرانی ،مجتبی

میرتهماسب که برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی پیرامون آخرین ساخته سینمایی خود و دیگر فیلمساز ایرانی جعفر پناهی ،راهی پاریس
بود ،توسط ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه بطور موقت بازداشت و حکم ممنوع الخروج بودن به وی ابالغ شد/فرهنگسرای پویا/چهارشنبه
 ۰۰شهریور


تورج اصالنی ،مدیر فیلم برداری ممنوع الخروج شد" :تورج اصالنی " مدیر فیلم برداری جوان سینمای ایران به دلیل همکاری

غیرقانونی با فیلمهای خارجی ممنوع الخروج شد/خبرگزاری سینمای ایران/شنبه  ۹۸مهر

جلوگیری از فعالیت فرهنگی:


تعلیق مجوز فعالیت  ۴موسسه عرضه بین المللی فیلم :مدیر کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفهای با ارسال نامهای به معاون

امور سینمایی و سمعی وبصری تعلیق مجوزفعالیت  ۸موسسه عرضه بین المللی فیلم را اعالم کرد/خبرگزاری سینمای ایران/چهارشنبه  ۹۰مهر


اداره تئاتر به جای بازسازی تعطیل شد :بنای قدیمی اداره برنامههای تئا تر که قرار بود تخریب و بازسازی شود بعد از گذشت سه ماه

از تعطیل شدن آن همچنان بازسازی نشده است/مهر/سه شنبه  ۰۸مهر


فرمان فتحعلیان ،خواننده پاپ ممنوعالکار شد :فرمان فتحعلیان ،خواننده ایرانی میگوید که در اواخر تابستان به او اعالم کردهاند

که نمیتواند فعالیت صحنهای داشته باشد و صدایش از هیج رسانهای پخش نمیشود/ایلنا/یکشنبه  ۹۰آذر


سحر قریشی ممنوعالتصویر شد :سحر قریشی از ممنوع التصویر شدن خود در صداوسیما خبر داده و مدعی است خطاکار نبوده و کل

ماجرا سلیقه شخصی است/شبکه ایران/یکشنبه  ۹۰آذر
تخریب آثار باستانی و فرهنگی:
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خانه شمس در ابر کوه با لودر تخریب شد :مسئولین محلی در شهرستان ابرکوه در اقدامی ضد فرهنگی خانه میرزا حسن شمس

بازمانده از دوران پهلوی را تخریب کردند/هرانا/شنبه  ۹۱آذر


گرمابه میرزا یوسف بابل تخریب شد :مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت :گرمابه میرزا یوسف به

شماره ثبت  ۱۴۸۵که از بناهای شاخص دوره صفوی و سبک اصفهانی است تخریب شد/مهر/شنبه  ۹۹دی


 ۵۳ساعت دیگر پل تاریخی ساسانی غرق میشود  :باقیمانده پایههای پل ساسانی پاپیال با شروع فاز دوم آبگیری سد گتوند علیا با

توجه به باال آمدن سطح آب ،تا دو روز آینده به صورت کامل به زیر آب میرود/مهر/سه شنبه  ۰۹بهمن


قبرستان تاریخی بوشهر ،منطقه مسکونی میشود :محل دفن اجساد افسران و سربازان ارتش انگلیسی که به قبرستان متجاوزان

انگلیسی مشهور است و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده ،تبدیل به منطقه مسکونی شده و اکنون تنها بخش کوچکی از ویرانه آن قابل
مشاهده است /این قبرستان تاریخی میتوانست نماد و نشانهای از حضور استعمارگرانه انگلیسی در بخشهای جنوبی ایران به شمار
رود/نامعلوم/سه شنبه  ۰۹بهمن

اعتصاب:


جمعی از معلمان کرمانشاهی دست به اعتصاب میزنند :جمعی از معلمان استان کرمانشاه ،در اعتراض به بیتوجهی مسئوالن

نسبت به رفع مشکالت مالیشان در روز شنبه ۰۹۰۹ / ۰۰ / ۰۱ ،دست به اعتصاب خواهند زد/هرانا/شنبه  ۰۱بهمن
جلوگیری از انتشار محصوالت فرهنگی:


جلوگیری از انتشار یک کتاب شعر در ایالم :مسئوالن اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان ایالم از چاپ و انتشار کتاب شعر

"ولی محمد امینی" که توسط یک فعال فرهنگی گردآوری شده بود ،ممانعت به عمل آوردند/کردپا/پنجشنبه  ۰۹آذر
 ۹۷۷کتابفروشی در تهران تعطیل شدهاند :کتابفروشان خیابان کریمخان تهران با ابراز تاسف از تعطیلی حدود  ۰۹۹کتابفروشی در

پایتخت تنها در یکسال گذشته ،نسبت به قرار گرفتن در منگنه مانتوفروشان و طالفروشان این راسته و بیمیلی مشتریان این دو بازار برای
خرید از کتابفروشیهای آنها ابراز نگرانی کردند/مهر/سه شنبه  ۹۰دی


منع نشر ترجمههایی از رمان "کوری" ژوزه ساراماگو :دو ترجمهی فارسی رمان "کوری" ژوزه ساراماگو ـ نویسندهی پرتغالی

برندهی نوبل ادبیات ـ توقیف شده است /با این حال ،یکی دیگر از ترجمههای این رمان ،به گفته ی ناشرش ،با مشکلی در انتشار و توزیع مواجه
نیست/ایسنا/چهارشنبه  ۹۴دی


شکایت وزارت ارشاد از دو ناشر کتاب :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران از دو ناشر که به روند تعطیلی کتابفروشی ها اعتراض

کرده بودند ،به دادگاه شکایت کرده است/فارس/چهارشنبه  ۹۴دی


ارسالن کامکار بعد از  ۴۱سال در گزینش ارشاد رد شد :ارسالن کامکار ( مایستر ارکستر سمفونیک تهران و نوازنده ویلن) در

گزینش وزارت ارشاد رد شد/ایلنا/چهارشنبه  ۰۵دی


گریم خاص فاطمه معتمدآریا باعث توقیف و حذف "پریناز" از جشنواره شد :در حالی که همچنان بسیاری از مخاطبان

امیدوارند فیلم جدید بهرام بهرامیان با عنوان "پریناز" را در جشنواره ببینند اما تازه ترین اخبار حکایت از آن دارند که ان فیلم فعال توقیف
است و نمایش آن در جشنواره منتفی است/شبکه ایران/پنجشنبه  ۸۰دی

کارگران
در این رسته در سال  ۸۰۹ ، ۰۹۰۹گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً  ۵۱تن دستگیر شدند ۴۱ ،مورد اعتصاب
کارگری گزارش شده است ۵۵۱۸۱ ،کارگر از کار اخراج یا تعدیل شدهاند ،گزارشات عقب افتادن حقوق  ۰۴۴۰ماه کارگران مستند شده است،
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 ۰۴۸۹۸۰کارگر از کار بیکار شدهاند ۰۰۵ ،تن در سوانح کاری کشته شدهاند ۰۰ ،مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده
است ۰۹۰۸۹ ،مورد نبود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است ۰۰۰۴ ،کارگر بالتکلیف در حوزه کار گزارش شده است ۵۹ ،فعال کارگری
احضار و  ۰۰مورد سایر موارد مستند شده است.
در مجموع  ۸۰تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به  ۰۹۸۰ماه حبس تعزیری ۸۰ ،ماه حبس تعلیقی و  ۹۰میلیون ریال جریمه
نقدی محکوم شدند.
در حوزه کارگری  ۹۵۵مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۸۰۹گزارش استخراج شده است که شامل
نقض حقوق  ۰۹۰۰۹۹نفر از کارگران و یا فعالین حقوق کارگری است.
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در حوزه کارگری بازداشت شهروندان  %۰۰نسبت به سال  ۰۹۹۰کاهش یافته است ،هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز
با افزایش  %۵۰همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۰۰ ،۰۹۹۰کاهش داشته است ،بیشترین صعود
در این حوزه در مرداد ماه با  %۸۰و بیشترین نزول در بهمن ماه با  %۰۸گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق کارگری در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.
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بازداشت:


دستگیری و بازجویی چند تن از فعاالن کارگری در سنندج :در واپسین روز سال  ،۹۰عوامل امنیتی و اطالعاتی در شهر سنندج

با تهدید و احضار چند تن از فعالین کارگری به مدت چند ساعت آن ها را مورد بازجویی و تهدید قرار دادهاند/کمیته هماهنگی برای ایجاد
تشکلهای کارگری/سه شنبه  ۹۸فروردین
بازداشت  ۴مهندس در شرکت پتروشیمی جم عسلویه :پنج تن از مهندسان مشغول به کار در عسلویه توسط نیروهای امنیتی

بازداشت شدند/هرانا/یکشنبه  ۸۹فروردین


محمود صالحی بازداشت شد :روز یک شنبه محمود صالحی از فعالین کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد/نامعلوم/یکشنبه

 ۰۰اردیبهشت
بازداشت یک فعال کارگری در تبریز :یک فعال کارگری از سوی دستگاه قضایی بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل

شد/تارنمای کارگران ارومیه/شنبه  ۸۰خرداد


دستگیرى یک فعال کارگرى در تبریز :محمد جراحى فعال کارگرى اهل تبریز ۵۹ ،ساله ،و عضو کمیته پیگیرى ایجاد تشکلهاى آزاد

کارگرى ،روز ۹۹خرداد بدنبال احضاریه شعبه  ۰۰اجراى احکام دادگاه انقالب دستگیر و روانه زندان شد/آذوح/یکشنبه  ۰۸تیر


بازداشت جراحی ،فعال کارگری با وجود تعلیق حکم حبس :محمد جراحی ،فعال کارگری روز سیام خرداد ماه سال نود و در پی

دریافت احضاریه از شعبه  ۰۰اجرای احکام دادگاه انقالب تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته اس/رادیو کوچه/پنجشنبه  ۰۰تیر
بازداشت کوروش بخشنده از فعالین کارگری  :کوروش بخشنده فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد

تشکلهای کارگری ،روز یکشنبه ششم شهریورماه ،حوالی ساعت  ۰۰صبح در منزل شخصی خود به همراه پسرش بازداشت شدند/کمیته
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری/چهارشنبه  ۹۰شهریور


بازداشت و اعمال فشار بر کارگران اعتصابی تراکتور سازی تبریز :در پی اعتصاب جمعی از کارگران رسمی و قراردادی شرکت

آهنگری تراکتورسازی تبریز ،جمعی از ایشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و با اتهامات سنگینی روبه رو شدهاند/هرانا/چهارشنبه ۰۰
شهریور


یک فعال کارگری در شهر ری بازداشت شد :یک فعال کارگری درروز  ۸۱مهر ماه و در شهر ری توسط ماموران امنیتی بازداشت

شد/اتحادیه آزاد کارگران ایران/جمعه  ۸۰مهر


همسر علی نجاتی ،فعال کارگری بازداشت شد :شهناز نجاتی ،همسر علی نجاتی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای

کارگران نیشکر هفت تپه ظهر امروز یکشنبه ششم آذرماه توسط ماموران اطالعات نیروی انتظامی بازداشت شد/کمیته هماهنگی/یکشنبه ۹۰
آذر


دستگیری مظفر صالح نیا ،فعال کارگری توسط مامورین لباس شخصی  :ساعت ۰۰صبح روز چهارشنبه  ۰۱دیماه  ،۰۹مظفر صالح

نیا از فعالین کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط مامورین اداره اطالعات دستگیر شد/کمیته هماهنگی/جمعه  ۰۰دی


بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا ،از فعالین کارگری :شریف ساعد پناه" و "مظفر صالح نیا" ،دو تن از فعالین کارگری

طی روزهای اخیر توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدهاند/اتحادیه آزاد کارگران ایران/دوشنبه  ۰۰دی
بازداشت شیث امانی ،از فعاالن کارگری سنندج :شیث امانی ،از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و به زندان

مرکزی سنندج منتقل شده است/اتحادیه آزاد کارگران ایران/پنجشنبه  ۸۰دی


محمد جراحی ،فعال کارگری بازداشت شد :به دنبال دستگیری شاهرخ زمانی ،محمد جراحی فعال کارگری اهل تبریز نیز در منزلش

بازداشت شد/کانون مدافعان حقوق کارگز/پنجشنبه  ۸۰دی


علی اخوان ،فعال کارگری ،شبانه بازداشت شد :علی اخوان ،فعال کارگری ،ساعت نه و نیم شنبه شب ،هشتم دی ماه  ۰۹۰۹توسط

پلیس امنیت ،بازداشت شده است/کانون مدافعان حقوق کارگر/یکشنبه  ۹۰بهمن


 ۹۴کارگر بومی در پاوه بازداشت شدند :در پی عدم پرداخت حقوق معوقه  ۴ماهه تعدادی ازکارگران بومی سد داریان پاوه ،کارگران

و اهالی روستای داریان سه روز پی در پی اقدام به تجمعات اعتراضی در بخش اداری کارفرمای این سد کردهاند/کُردپا/چهارشنبه  ۸۰بهمن
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احضار:


تعیین زمان محاکمه مجدد علی نجاتی ،فعال کارگری :علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر

هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان ،بار دیگر به دادگاه احضار شده است/کمیته
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری/سه شنبه  ۸۹فروردین
احضار هفت فعال کارگری سنندجی و بازداشت  ۵تن از ایشان :شیث امانی ،صدیق کریمی ،شریف ساعد پناه ،غالب حسینی ،خالد

حسینی ،یداهلل قطبی پس از احضار شدند که در این میان یک تن از ایشان به نام شریف ساعد پناه پس از آزادی مجددا احضار شد/اتحادیه
آزاد کارگران ایران/شنبه  ۰۹اردیبهشت


احضار چند تن از فعاالن کارگری شهر سقز :در آستانه روز جهانی کارگر چند فعال کارگری در شهر سقز به ستاد خبری اداره

اطالعات احضار شدند/آژانس خبری موکریان /یکشنبه  ۰۰اردیبهشت
احضار چند فعال کارگری در سنندج به دادگاه انقالب :طی چند روز اخیر ،دوازده تن از فعاالن کارگری در سنندج به دادگاه انقالب

این شهر فراخوانده شدند/موکریان/پنجشنبه  ۰۸خرداد


داوود رضوی به شعبه شش دادسرای زندان اوین احضار شد  :داوود رضوی ،فعال کارگری از سوی شعبه شش دادسرای زندان

اوین احضار شد/سندیکای شرکت واحد/دوشنبه  ۸۰شهریور
احضار دو فعال کارگری به دادگاه :طی احضاریهای دو فعال کارگری به نامهای «مهرداد امین وزیری» و «کوروش بخشنده» باید ۸۹

مهر ماه خود را به شعبه یک دادگاه سنندج معرفی کنند/کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری/پنجشنبه  ۹۴مهر


علی اخوان برای اجرای حکم زندان احضار شد  :علی اخوان ،از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر ،برای اجرای حکم زندان احضار

شد/کانون مدافعات حقوق کارگر/دوشنبه  ۰۰آبان


احضار یک فعال کارگری برای اجرای حکم یک سال زندان :علی نجاتی ،فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

برای گذراندن حکم یک سال حبس خود احضار شد/نامعلوم/چهارشنبه  ۰۹آبان


احضار علیرضا ثقفی ،فعال کارگری جهت گذراندن دوران محکومیتش :علیرضا ثقفی ،فعال کارگری جهت گذراندن دوران

محکومیت  ۹سال حبس تعزیری احضار شده است/کانون مدافع کارگر/شنبه  ۰۰آذر


مجید حمیدی ،فعال کارگری به دادگاه احضار شد :صبح روز چهارشنبه ،چهاردهم دی ماه مجید حمیدی یکی از فعالین کارگری به

دادگاه احضار شد تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/جمعه  ۰۰دی

محاکمه:


دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا شهابی سرانجام برگزار شد :دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای

کارگران شرکت واحد روز چهارشنبه چهارم خرداد به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مسعود شفیعی وکیل مدافع وی برگزار شده
است/وبسایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/شنبه  ۹۴خرداد


علی نجاتی برای چندمین بار محاکمه خواهد شد :علی نجاتی کارگر اخراجی نیشکر هفت تپه و از اعضای هیات مدیره سندیکا

کارگران نیشکر هفت تپه برای چندمین بار برای یک اتهام تکراری که پیشتر بابت آن حبس کشیده ،در روز شنبه  ۸۰خردادماه  ۰۹و در شعبه
 ۰۹دادگاه تجدید نظر در شهر اهواز محاکمه خواهد شد/وبسایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری/شنبه  ۸۰خرداد


برگزاری جلسه دادگاه  ۹۴تن از فعالین کارگری شهر سنندج :شنبه بیست و یکم خرداد ماه ۰۸ ،تن از فعالین کارگری و شرکت

کنندگان «گلگشت حمایت از فعالین کارگری زندانی» طبق قرار قبلی به دادگاه انقالب شهر سنندج مراجعه کرده و دادگاهی شدند/کمیته
هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری/سه شنبه  ۸۵خرداد


برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات علی نجاتی ،فعال کارگری :در تاریخ  ۸۰خرداد ماه سال جاری ،علی نجاتی از اعضای هیئت

مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه ،در شعبه  ۰۹دادگاه تجدید نظر شهر اهواز محاکمه شد و در این دادگاه ،قاضی شعبه تالش فراوان کرده است
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که اتهامات گذشته بر علیه نجاتی را بدون داشتن هیچ مستندات و شواهد و قرائن مادی و معنوی به تایید خود او برساند/وبسایت کمیته
هماهنگی برا کمک به ایجاد تشکل های کارگری/جمعه  ۸۴خرداد


محاکمه مجدد بهنام ابراهیمزاده ،فعال کارگری  :بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری ،که بیش از یک سال است در زندان به سر میبرد،

برای بار دوم در شعبه  ۸۹دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسهای مورد محاکمه قرار گرفت/کمیته گزارشگران حقوق بشر/دوشنبه  ۹۹خرداد

محکومیت:


صدور حکم یک سال زندان تعلیقی برای خالد حسینی  :روز شنبه  ۸۹خرداد محاکمه خالد حسینی فعال کارگری در شعبه ۸

دادگاه انقالب سنندج برگزار و وی در محاکمهای چند دقیقهای به یک سال زندان تعلیقی که برای  ۱سال معلق شده است ،محکوم شد/کمیته
هماهنگی/جمعه  ۹۹تیر


محکومیت بهنام ابراهیمزاده به پنج سال حبس تعزیری  :بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری ،از سوی شعبه  ۸۹دادگاه انقالب به

تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد /وی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» این حکم را دریافت کرده است/کمیته گزارشگران حقوق
بشر/سه شنبه  ۰۵تیر
محکومیت پدرام نصراللهی ،فعال کارگری به دو سال حبس :پدرام نصراللهی ،فعال کارگری ،توسط شعبه  ۸دادگاه انقالب به

ریاست قاضی طیاری ،به  ۸سال حبس تعزیری که به مدت  ۱سال نعلیق شده است ،محکوم شد/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای
کارگری/شنبه  ۹۹مرداد


محکومیت دو تن از فعالین کارگری سنندج به پرداخت جریمه نقدی :یداهلل قطبی و وفا قادری ،دو تن از فعالین کارگری سنندج،

بنابر رای شعبه  ۸دادگاه انقالب ،به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدهاند/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/یکشنبه  ۹۰مرداد
محکومیت غالمرضا خانی ،از اعضای سندیکای شرکت واحد به حبس :غالمرضا خانی ،از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه ،از سوی دادگاه انقالب تهران به  ۰۹ماه حبس که سه سال به حالت تعلیق در آمده است ،محکوم شد/کمیته
هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/پنجشنبه  ۰۹مرداد


تایید محکومیت  ۴ساله بهنام ابراهیمزاده در دادگاه تجدید نظر :حکم  ۱ساله زندان برای بهنام ابراهیمزاده فعال حقوق کودک و

فعال کارگری توسط شعبه  ۹۰دادگاه تجدید نظر در تهران تایید شد/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/شنبه  ۹۴آبان
محکومیت کوروش بخشنده ،فعال کارگری به یک سال حبس :کوروش بخشنده ،فعال کارگری از سوی دادگاه انقالب و طی یک

محاکمه غیرحضوری به یک سال حبس محکوم شده است/کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری/یکشنبه  ۹۹آبان


تایید محکومیت سنگین فعالین کارگری در تبریز توسط دادگاه تجدیدنظر :احکام صادره برای شاهرخ زمانی ،نیما پوریعقوب،

محمد جراحی و ساسان واهبی وش ،چهار تن از فعالین کارگری و چپ در تبریز ،از سوی دادگاه تجدید نظر عیناً مورد تایید قرار گرفته
است/هرانا/دوشنبه  ۹۹آبان


محکومیت دو نفر از اعضای سندیکا شرکت واحد به جزای نقدی :دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

تهران به سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند/تارنمای سندیکا/پنجشنبه  ۸۸دی


صدور احکام سنگین حبس ،انفصال از خدمت و جزای نقدی ده معلم و کارگر شهر دیزچه اصفهان  :در تاریخ بیست و ششم

اردیبهشت ماه سال  ۰۹۹۰پس از روز کارگر وزارت اطالعات اصفهان مبادرت به بازداشت غیر قانونی و بدون حکم قضایی  ۰۰معلم و کارگر
نمود/نامعلوم/پنجشنبه  ۸۸دی


اجرای حکم سه سال حبس مهدی فرحی شاندیز ،معلم و فعال کارگری :مهدی فرحی شاندیز از فعالین کارگری ،اواسط دی ماه

سالجاری جهت تحمل سه سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد/کمیته هماهنگی/جمعه  ۹۹دی

تجمع ،تحصن و اعتصاب:
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تجمع اعتراض جمعی از کارگران شاغل در پتروشیمی بندر امام :جمعی از کارگران شاغل در پیمانکاریها و شرکتهای خصوصی

طرف قرارداد پتروشیمی بندر امام ،به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران اعتراض نمودند/ایلنا/شنبه ۹۰
فروردین


تجمع کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان مقابل فرمانداری این شهرستان :صبح روز گذشته کارگران ریسندگی و بافندگی

کاشان مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان دست به تحمع زدند/ایلنا/چهارشنبه  ۰۴فروردین


تجمع کارکنان "حراست طرحهای اقتصادی" در مقابل فرمانداری ماهشهر  :صبح امروز صد تن از کارکنان حراست طرحهای

ساختمانی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ،در محل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع و تحصن زدند/هرانا/پنجشنبه  ۰۹فروردین


تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام  :در اعتراض به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با

کارگران ،حدود  ۰۱۹۹نفر از شاغلین بخش های مختلف مجتمع پتروشیمی بندر امام ،در مقابل ساختمان مرکزی این مجتمع تجمع
نمودند/ایلنا/شنبه  ۸۹فروردین


ادامه اعتراض  ۹۴۷۷تن از کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام :حدود  ۰۱۹۹کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام (بندر شاهپور)

روز یکشنبه  ۸۰فروردین ماه ،اعتراضات خود نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران را ،که از روز شنبه
آغاز شده بود ،ادامه دادند/ایلنا/دوشنبه  ۸۸فروردین
تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت کارون ،شوشتر و هفتتپه در مقابل مجلس :تعدادی از کارگران شرکتهای کشت و

صنعت کارون ،شوشتر و هفت تپه در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مجلس در خصوص پرونده وصل بیمه این کارگران در مقابل درب مجلس
تجمع کردند/ایسنا/سه شنبه  ۸۹فروردین


اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر ادامه دارد  :اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمعهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی

ماهشهر وارد پنجمین روز خود شد/اتحادیه آزاد کارگران ایران/پنجشنبه  ۸۱فروردین
تحصن دهها نفر از کارگران نساجی قزوین در مقابل نهاد ریاست جمهوری :دهها نفر از کارگران نساجی قزوین ،عصر روز شنبه

 ۸۴فروردین ماه ،در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند/جرس/یکشنبه  ۸۹فروردین


اعتصاب ده هزار کارگر پتروشیمی وارد هشتمین روز خود شد :اعتصاب بیش از ده هزار کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمعهای

پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که از روز بیستم فروردین ماه جاری آغاز شده است همچنان ادامه دارد/اتحادیه آزاد کارگران
ایران/یکشنبه  ۸۹فروردین
تجمع کامیونداران و کارگران در مقابل مجلس :کامیونداران "دانگ فنگ" چینی و کارگران کارکنان شرکت "نازنخ" قزوین صبح

امروز (یکشنبه) در مقابل مجلس تجمع کردند/فارس/یکشنبه  ۸۹فروردین


راهپیمایی کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران در شیراز :جمعی از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران ( )ITIدر اعتراض به

عدم اجرای مصوبات دولت در مورد این واحد صنعتی ،در شیراز راهپیمائی کردند/ایسنا/دوشنبه  ۸۰فروردین


اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام با موفقیت به پایان رسید :اعتصاب  ۰۰روزه  ۰۱۹۹کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام پس

از موافقت مدیریت این واحد صنعتی با خواستههای آنان که همانا برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و قرارداد دسته جمعی با کارگران ،است؛
پایان یافت/اتحادیه آزاد کارگران/جمعه  ۹۸اردیبهشت


تجمع کارگران چینیسازی البرز در مقابل مجلس :جمعی از کارگران شرکت چینیسازی البرز امروز مقابل مجلس شورای اسالمی

تجمع کردند/فارس/دوشنبه  ۹۱اردیبهشت


اعتصاب کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق :در پی انتصاب مدیر عامل جدید شرکت سنگ آهن مرکزی بافق ،روز یکشنبه

چهارم اردی بهشت ماه کارگران این شرکت دست از کار کشیدند/روزنامه جمهوری اسالمی/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت


فریاد اعتراض کارگران اخراجی معدن آق دره مقابل فرمانداری تکاب :کارگران اخراجی معدن آق دره تکاب پیش از ظهر روز

یکشنبه چهارم اریبهشت ماه در مقابل درب ورودی و حیاط فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند /این کارگران که چند
روز پیش به علت آنچه که تعطیلی کارخانه طالی آقدره اعالم شده بود شغل خود را از دست داده اند و با برگزاری این تجمع خواستار رسیدگی
به وضعیت خود شدند/وب سایت کارگران ارومیه/چهارشنبه  ۹۴اردیبهشت
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ممانعت نیروی انتظامی از برگزاری گردهمایی کارگران برای استقبال از اول ماه مه در شهر سنندج :امروز نهم اردی بهشت ماه

 ۰۹۰۹بیش از  ۸۹۹نفر از کارگران شهر سنن دج به دعوت اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
قصد بر پایی یک گردهمایی برای استقبال از اول ماه مه در منطقه هفت آسیاب شهر سنندج را داشتند که با حضور پیشاپیش مامورین
اطالعات نیروی انتظامی در محل مواجه شدند/اتحادیه آزاد کارگران/شنبه  ۰۹اردیبهشت


تجمع جمعی از کارگران در مقابل فرمانداری مسجد سلیمان :چهارصد تن از کارگران شاغل در بخش هاى مختلف شهرستان

مسجد سلیمان و اللى با تجمع در مقابل فرماندارى مسجد سلیمان به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود اعتراض کردهاند/اتحادیه مستقل
کارگران شمال خوزستان/یکشنبه  ۰۰اردیبهشت


تجمع جمعی از کارکنان تعاونی مسکن اداره برق تهران مقابل مجلس :جمعی از کارکنان تعاونی مسکن اداره برق تهران با تجمع

مقابل مجلس نسبت به ضایع شدن حقوق خود اعتراض داشته و خواستار باز پس گیری حق و حقوق خود هستند/روزنامه جام جم/یکشنبه
 ۰۹اردیبهشت


کارگران شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان مجددا دست به تجمع زدند :کارگران شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان تجمع

اعتراض آمیزی در مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار نمودند/ایلنا/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت


تجمع کارگران نساجی مازندران برای چندمین بار  :کا رگران نساجی مازندران پیش از ظهر امروز به دلیل عدم دریافت حقوق

چندین ماهه خود درمقابل فرمانداری قائمشهر تجمع نمودند/نامعلوم/چهارشنبه  ۸۹اردیبهشت


تجمع کشاورزان اصفهانی برای حقآبه مقابل شرکت آب منطقهای استان :کشاورزان اصفهان روز گذشته و امروز برای حق آبه و

آب بهاره و تابستان کنونی خود در مقابل شرکت آب منطقهای اصفهان تجمع کردند/ایسنا/دوشنبه  ۹۸خرداد


اعتصاب کارگران کوره پزخانه های منطقه بوکان :خبر رسیده از منطقه ساروقامیش بوکان حاکی از آن است که کارگران کوره های

آجر پزی این منطقه از  ۹۰اردیبهشت ماه سال جاری دست به اعتصاب زده اند/موکریان/دوشنبه  ۹۸خرداد
اعتراض کارگران شرکت ریسندگی کاشان و اعتصاب غذای نامحدود گروهی از آنان :کارگران شرکت ریسندگی کاشان در روز

سوم خرداد با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر نسبت به حقوق عقب افتاده خود اعتراض کردند/جرس/پنجشنبه  ۹۱خرداد


ادامه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های منطقه ساروقامیش بوکان :خبر رسیده از منطقه ساروقامیش بوکان حاکی از آن است

که اعتصاب کارگران تعدادی از کوره پزخانههای این منطقه که از روز شنبه  ۹۰اردیبهشت آغاز شده بود ،همچنان ادامه دارد/موکریان/جمعه
 ۹۰خرداد
اعتصاب و تجمع کارگران ساسان در محوطه کارخانه :از صبح امروز سه شنبه دهم خرداد ماه کارگران کارخانه ساسان در اعتراض

به عدم رسیدگی به خواستهای خود و اخراج نماینده هایشان دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه اقدام به برپایی تجمع اعتراضی
کردهاند/گزارش اتحادیه آزاد کارگران/سه شنبه  ۰۹خرداد


کارگران مجتمع پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند :بیش از  ۰۰۹۹نفر از کارکنان مجتمع پارس جنوبی از چهارشنبه هفته

گذشته تاکنون بر سر کار خود حاضر نشده و دست به اعتصاب زدند/هرانا/چهارشنبه  ۰۹خرداد
تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل استانداری مازندران  :تعدادی از کارگران واحد نساجی مازندران صبح امروز به دلیل

عدم دریافت ۰۹ماه حقوق خود برای چندمین بار در مقابل استانداری مازندران تجمع نمودند/ایلنا/سه شنبه  ۹۵مرداد


تجمع  ۸۴۷نفری کارگرانِ مخابرات راه دور شیراز مقابل مجلس ۹۱۹ :نفر از کارگران صنایع مخابراتی راه دور ( )ITIشیراز ،صبح

امروز در اعتراض به عدم دریافت  ۸۵ماه حقوق مقابل مجلس تجمع کردند/مهر/یکشنبه  ۹۸مرداد


تجمع کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر و هفتتپه در مقابل مجلس :جمعی از نمایندگان انجمن صنفی کارگران نیبر

شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت تپه صبح امروز مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند/ایسنا/سه شنبه  ۰۰مرداد


تداوم اعتصاب کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی تبریز  :گزارشها حاکی از آن است ،اعتصاب  ۹۹۹تن از کارگران شرکت

آهنگری تراکنور سازی تبریز در حالی وارد هفتمین روز خود شد که این کارگران در مقابل خواستههایشان کماکان با تهدید به اخراج ار سوی
مسئوالن این شرکت مواجه اند/نامعلوم/پنجشنبه  ۰۹مرداد
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تجمع اعتراضی کارگران سبالن پارچه در اردبیل  :کارگران کارخانه سبالن ،بزرگ ترین تولید کننده پارچه در ایران که به دلیل

تعطیلی کارخانه در بالتکلیفی مطلق به سر می برند ،دست به تجمعی اعتراضی زده اند/آذوح/جمعه  ۰۵مرداد


تجمع کارگران فوالد میبد در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه :تعدادی از کارگران فوالد میبد با تجمع مقابل فرمانداری

این شهرستان خواهان حقوق معوقهشان شدند /از حدود  ۰۹ماه پیش که این کارخانه تعطیل شده است ،هیچ حقوق و مزایایی
نگرفتهاند/اعتدال/پنجشنبه  ۸۹مرداد


اعتصاب کارگران شرکت آهنگری تراکتور سازی تبریز :کارگران شرکت آهنگری تراکتورسازی از  ۱روز پیش اعتصاب کردهاند و

کلیه کارگاه های این شرکت تعطیل شده است و تاکنون مسئولین شرکت و استانی به خواست های اعتصاب کنندگان توجهی نکرده و برخی از
آنها را به اخراج تهدیدکردهاند/آراز نیوز/شنبه  ۹۹مرداد


کارگران قند و تصفیه شکر اهواز مقابل استانداری تجمع کردند :روز یکشنبه ،شانزدهم مردادماه ،کارگران کارخانه قند و تصفیه

شکر اهواز در مقابل استانداری تجمع کردند/ایلنا/دوشنبه  ۰۴مرداد


ادامه اعتصاب غذای کارگران شرکت طرف قرارداد متروی اهواز :دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان خبر داد :اعتصاب

کارگران کیسون وارد هشتمین روز خود شدهاست/ایلنا/یکشنبه  ۰۹شهریور


اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه کردستان :کارگران سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان در محل کارشان دست به اعتصاب

زدند/موکریان/دوشنبه  ۰۵شهریور


تجمع آرام کارگران مترو کرج در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان  :تعدادی از کارگران شرکت سابیر ،پیمانکار قطارشهری

کرج در میدان امام حسین تجمع کردهاند/ایلنا/چهارشنبه  ۹۹شهریور
اعتصاب کارگران متروی اهواز وارد بیستمین روز خود شد :مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز ضمن اشاره به اینکه اعتصاب

کارگران متروی اهواز وارد بیستمین روز خود شده است پیمانکار این پروژه را مقصر اصلی این مسئله دانست/فارس/شنبه  ۸۰شهریور


آغاز مجدد اعتصاب بزرگ کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام :کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در پایان مهلت توافق شده

برای حذف شرکتهای پیمانکاری در این مجتمع و خلف وعده کارفرما در این مورد ،از صبح امروز یکشنبه سوم مهر ماه دست به اعتصاب
گسترده ای زده و اقدام به تجمع در مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی کردند/اتحادیه آزاد کارگران/یکشنبه  ۹۹مهر


اعتصاب صدها کارگر در مجتمع های پتروشیمی بندر امام و ماهشهر  :اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام در اعتراض

به تحقق نیافتن خواسته هایشان از روز یکشنبه تاکنون ادامه دارد/اتحادیه آزاد کارگران ایران/سه شنبه  ۹۱مهر


کارگران شرکت فالرک دست به اعتصاب زدند :کارگر شرکت فالرک (مجری طرح لوله کشی قطره بارانی مزارع کشاورزی) واقع در

شهرستان کامیاران ،در اعتراض به عدم دریافت  ۱ماه حقوق دست به اعتصاب زده اند/اتحادیه آزاد کارگران ایران/پنجشنبه  ۹۴مهر


تجمع کارگران بازنشسته نساجی مازندران در خانه کارگر قائمشهر  :صبح امروز تعدای از کارگران بازنشسته کارخانههای شماره۸

و ۹طبرستان ،تجن وگونی بافی با مراجعه به خانه کارگر از این تشکیالت خواستند که پیگیر مطالبات آنان در خصوص نگرفتن سنوات
بازنشستگی خود از سال  ۹۴تاکنون شدند/ایلنا/پنجشنبه  ۹۴مهر


ادامه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام :کارگران پتروشیمی بندر امام در هفتمین روز اعتصاب ،به تجمع و راهپیمایی اعتراضی

خود ادامه دادند/اتحادیه آزاد کارگران ایران/یکشنبه  ۰۹مهر


هفتمین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام :هفتمین روز اعتصاب  ۰۱۹۹کارگر پتروشیمی بند ر امام در حالی به پایان

رسید که «اتحادیه آزاد کارگران ایران» و دیگر منابع از دستگیری و انتقال سه تن از کارگران اعتصاب کننده به اداره اطالعات این شهرستان،
توسط ماموران امنیتی خبر میدهد/اتحادیه آزاد کارگران ایران/دوشنبه  ۰۰مهر


کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند  :صبح امروز تعدادی از کارگران نساجی مازندران به لحاظ

نگرفتن حقوق چندین ماه خود از مقابل کارخانه نساجی تالر بهسمت فرمانداری قائمشهر حرکت کردند/ایلنا/سه شنبه  ۰۸مهر


تداوم اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام پس از گذشت چهارده روز :اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتراض

دستمزد و قراردادهای پیمانی علی رغم گذشت دو هفته هم چنان ادامه دارد/اتحادیه آزاد کارگران ایران/یکشنبه  ۰۴مهر
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کارگران تخلیه و بارگیری اداره بنادر و دریانوردی ،دست به اعتراض زدند :کارگران تخلیه و بارگیری اداره بنادر و دریانوردی

خوزستان ،در اعتراض به تصمیم این اداره مبنی بر واگذاری بخشی از عملیات تخلیه و بارگیری به تعاونیهای خصوصی ،دست به اعتراض
زدهاند/هرانا/سه شنبه  ۰۰مهر


کارگران معترض نساجی مازندران خیابان اصلی شهر را بستند :تعدادی از کارگران نساجی قائمشهر که تعدادشان بیش از ۸۹۹

نفر بود از محل کارخانه به سمت فرمانداری قائمشهر راه افتاده و با شعار (فریاد یا محمدا نمیرسند به داد ما) در مقابل فرمانداری با بستن
خیابان اصلی شهر خواستار پاسخگویی فرماندار به حل نشدن مشکالت خود علیرغم وعده مسئولین شدند/ایلنا/دوشنبه  ۸۱مهر


تجمع کارگران لوله سازی اهواز و بازداشت تعدادی از آنها :روز شنبه  ۹۹مهرماه تعدادی از کارگران لوله سازی اهواز در مقابل

فرمانداری اهواز تجمع کردند و در پی این تجمع تعدادی از کارگران توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند/کمیته هماهنگی برای ایجاد
تشکلهای کارگری/یکشنبه  ۹۰آبان


تجمع اعتراضی کارگران قزوینی در پاستور :جمعی از کارگران شرکت دولتی نخ قزوین صبح امروز در اعتراض به عدم تحقق

وعدههای داده شده مسئوالن استانی با فریاد "همشهری رجایی ،احمدینژاد کجایی" مقابل ساختمان ریاستجمهوری تجمع
کردند/نامعلوم/یکشنبه  ۹۰آبان


تجمع صدها تن از کارمندان اخراجی وزارت راه و شهرسازی :صد ها تن از کارمندان اخراجی وزارت راه و شهرسازی ،در اعتراض به

اخراج و وضعیت خود ،به تجمع در مقابل این وزارتخانه دست زدند/آفتاب/چهارشنبه  ۹۵آبان


تجمع جمعی از کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود  :دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان گفت :در پی

عدم محاسبه سنوات بیمه ای جمعی از کارگران کارخانه نی بر کشت صنعت کارون شوش تر این کارگران مقابل درب ورودی کارخانه تجمع
کردند/ایلنا/چهارشنبه  ۹۵آبان


کارگران فضای سبز شهرداری خرمشهر دست از کار کشیدند :کار گران فضای سبز شهرداری خرمشهر روز چهارشنبه مقابل درب

فرمانداری خرمشهر تجمع کردند/ایلنا/چهارشنبه  ۹۵آبان


تجمع جمعی از کارگران کشت و صنعت کارون مقابل مجلس :جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکرکارون شوشتر ،در اعتراض

به عدم محاسبه سوابق بیمهای وسنوات و عدم اجرای ق انون مشاغل سخت و زیان آور مقابل درب شمالی مجلس شورای اسالمیتجمع
کردند/ایلنا/شنبه  ۹۴آبان


اعتصاب صدها کارگر بازارچه پرویزخان در کرمانشاه :منابع خبری محلی از کرمانشاه گزارش داده اند که صدها کارگر کرمانشاهی،

به دلیل عدم واریز کامل ماهیانه بیمه خود و همچنین ع دم افزایش سه ساله حقوق ،روز دوشنبه دست از کار کشیده و اعتصاب
کردند/کرمانشاه پست/چهارشنبه  ۰۰آبان


تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی امیر کبیر  :روز یکشنبه  ۰۱آبانماه کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر

ماهشهر در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند/اتحادیه آزاد کارگران ایران/سه شنبه  ۰۴آبان


تجمع کارگران بازنشسته بافت بلوچ در ایرانشهر  :کارگران بازنشسته نساجی بافت بلوچ ایرانشهر(سیستان و بلوچستان) در مسجد

این شهر دست به تجمع زدهاند/ایران کارگر/چهارشنبه  ۰۹آبان
تعدادی از کارگران موزه میراث روستایی گیالن در رشت تجمع کردند  :صبح امروز تعدادی از کارگران موزه میراث روستایی

گیالن در مقابل اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان تجمع کردند/ایلنا/یکشنبه  ۸۸آبان


کارکنان هتل آزادی تجمع کردند  :یکی از کارگران تجمع کننده هتل آزادی گفت :این هتل که وابسته به بنیاد مستضعفان است از

سال  ۹۰جهت بازسازی و تعمیرات اساسی؛ کلیه پرسنل خود را اخراج کرد و مسئولین هتل تعهدات محضری دادهاند بعداز اتمام تعمیرات کلیه
کارکنان اخراجی هتل بازگشت به کار شوند/ایلنا/دوشنبه  ۸۹آبان
اعتراض کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی به اصالح قانون کار :کارگران و بازنشستگان آذربایجان شرقی به مناسبت

سالروز تصویب قانون کار در تجمعی اعتراض خود را نسبت به پیش نویس اصالح قانون کار اعالم داشتند/ایلنا/شنبه  ۹۱آذر


تحصن و اعتراض مردم بندر گناوه در اعتراض به قانون جدید ته لنجی :روز شنبه  ۱آذر ماه ۰۹۰۹مردم بندر گناوه به دلیل یک

قانون گمرکی جدید که کاالی همراه ملوانی  -مشهور به «ته لنجی» را محدود نموده است ،با بستن درب اکثر مغازههای خود دست به تحصن
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زده اند و قرار است این تحصن که همراه با تجمع مسالمت آمیز در چهار ر اه بسیج گناوه صورت گرفته تا روز دوشنبه ادامه یابد/فعالین حقوق
بشر و دموکراسی/یکشنبه  ۹۰آذر


تجمع بازنشستگان صنعت فوالد مقابل ساختمان مجلس :بازنشستگان کارخانه فوالد کشور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و

مزایایشان صبح امروز سه شنبه هشتم آذر ماه ،مقابل در ورودی مجلس شورای اسالمی تجمع کردند/مهر/سه شنبه  ۹۹آذر


تجمع کارگران سامیکو صنعت مقابل خانه کارگر همدان :کارگران شرکت سامیکو صنعت همدان پس از گذشت  ۰۹سال از

تعطیلی کارخانه و بالتکلیفی خود ،برای چندمین بار در مقابل خانه کارگر استان تجمع کردند/ایلنا/سه شنبه  ۸۸آذر


تجمع کارگران بازنشسته شرکت فوالد اصفهان مقابل مجلس :کارگران بازنشسته شرکت فوالد اصفهان امروز سه شنبه مقابل

مجلس شورای اسالمی تجمع کردند/مهر/سه شنبه  ۸۸آذر


تجمع کارگران مخابرات راه دور شیراز ادامه دارد :تجمع اعتراض آمیز کارگران شرکت مخابراتی راه دور ( )ITIشیراز به دلیل عدم

اجرای مصوبات دولت در خصوص این واحد صنفی که از روز شنبه شروع شده بود روز گذشته با بستن خیابان شدت گرفت/ایلنا/سه شنبه ۸۰
آذر


کارگران کارخانه دورال تجمع کردند :جمعی از کارگران شرکت دورال در اعتراض به اخراج ناگهانی خود در مقابل ساختمان اداری

این کارخانه تجمع کردند/ایلنا/چهارشنبه  ۹۹آذر
تجمع کارگران ریسندگی خاور رشت مقابل استانداری  :حدود سی تن از کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت ،صبح روز سه

شنبه  ۸۰آذرماه  ۰۹۰۹در مقابل استانداری گیالن تجمع نموده و خواستار رسیدگی به مطالبات معوقه خود شدند/کمیته هماهنگی برای ایجاد
تشکلهای کارگری/چهارشنبه  ۹۹آذر


اعتصاب کارگران و رانندگان ماشینهای حمل آهن در شهر سنندج  :روز سه شنبه  ۸۸آذرماه سال جاری ،رانندگان و کارگران

مشغول به کار در آهن فروشیهای واقع در کمربندی بهشت محمدی سنندج و همچنین شهر سنندج به دلیل ممانعت راهنمایی و رانندگی از
ورود آنها با بار آهن آالت به درون شهر و قرار دادن جریمههای سنگین و متوقف کردن ماشینها دست از کار کشیدند/کمیته هماهنگی برای
ایجاد تشکلهای کارگری/سه شنبه  ۹۰دی


اعتصاب طوالنی مدت کارگران مخابرات آبادان :گزارشها حکایت از آن دارد که کارگران کوی ذوالفقاری آبادان به دلیل عدم

دریافت حقوق ۴ ،ماه است که در اعتصاب به سر میبرند/هرانا/یکشنبه  ۰۰دی


پانصد تن از کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل تجمع کردند :گزارشها حاکی از آن است که پانصد تن از کارگران کارخانه ذوب

آهن اردبیل روز دوشنبه  ۰۸دیماه در محل این کارخانه تجمع کردند و خواستار  ۰ماه حقوق معوقه و تعیین تکلیف کارخانه
شدند/نامعلوم/چهارشنبه  ۰۵دی


اعتصاب کارگران کارخانه کاشی و سرامیک گیالنا  :کارگران کارخانه کاشی و سرامیک گیالنا برای بدست آوردن حقوق معوقهشان

ذر داخل کارخانه و پای دستگاهها دست به اعتصاب زدهاند/کمیته هماهنگی/چهارشنبه  ۰۵دی


تجمع کارگران کشت و صنعت شمال در فرمانداری :تعداد زیادی از کارگران کشت و صنعت شمال با تجمع در فرمانداری

می اندرود ،خواستار رسیدگی مسئوالن به وضعیت تعطیلی این کارخانه شدند/مهر/چهارشنبه  ۰۵دی
اعتصاب  ۴۵ساعتهی کارگران ذوب فوالد مالیر :جمعی از کارگران ذوب فوالد مالیر به دلیل عدم پرداخت شش ماه از حقوقشان

دست به اعتصابی  ۸۵ساعته زدند/ایلنا/یکشنبه  ۰۹دی


تجمع کارگران شرکت کارین در مقابل ادارهی کار  :روز یکشنبه  ۰۹دی ماه ،کارگران شرکت کارین صنعت در مقابل اداره کار تجمع

کردند و اعالم کردند تا رسیدن به خواست و مطالبات خود به تجمع ادامه خواهند داد/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/دوشنبه
 ۰۰دی
اعتصاب کارگران مسکن مهر کامیاران :مسکن مهر کامیاران از سال  ۹۰به پیمانکاری شرکت صلب استیل ،مسئولیت ساخت ۵۸

واحد مسکونی را در این شهرستان به عهده دارد/کمیته هماهنگی/دوشنبه  ۰۰دی
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کارگران واگن سازی پارس اراک مقابل وزارت راه تجمع کردند :کارگران شرکت واگن سازی پارس اراک امروز در اعتراض به عدم

دریافت  ۰۸۹میلیارد تومان ترنست تولید شده این شرکت توسط راه آهن و تعویق حقوق پرداختی آنها در مقابل ساختمان وزارت راه و
شهرسازی تجمع کردند/مهر/دوشنبه  ۰۰دی


تجمع کارگران شرکت واگن پارس اراک مقابل مجلس :تعدادی از کارگران شرکت واگن پارس ارک صبح امروز مقابل مجلس تجمع

کردند/فارس/سه شنبه  ۸۹دی


کارگران کارخانه ذوب فوالد مالیر دست به اعتصاب زدند  :جمع ی از کارگران کارخانه ذوب فوالد مالیر در اعتراض به پرداخت

نکردن شش ماه از حقوق عقب افتاده خود دست به اعتصاب زدند/ایلنا/چهارشنبه  ۸۰دی


تجمع کارگران ویتانا به دلیل تعویق  ۵ماه حقوق در مقابل کارخانه :عضو سابق شورای اسالمی کار کارخانه ویتانا گفت ۰۹ :کارگر

از  ۹۹۹کارگر شاغل در کارخانه ویتانا صبح امروز به علت عدم دریافت چهار ماه حقوق معوقه خود در مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع
کردند/ایلنا/چهارشنبه  ۸۰دی


کارگران کارخانه قطعه سازی فوالد کرج در مقابل مجلس تجمع کردند  :جمعی از کارگران کارخانه قطعهسازی کرج در مقابل

مجلس شورای اسالمی تحصن کردند/ایلنا/چهارشنبه  ۸۰دی


اعتصاب و تجمع کارگران نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر :بیش از هزار کارگر معترض نی بُر کشت و صنعت کارون شوشتر،

در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه ای و افزایش نیافتن دستمزد خود در سالهای گذشته ،دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی
کارخانه تجمع کردهاند/نامعلوم/یکشنبه  ۸۱دی


تجمع خانوادههای فعالین کارگری دربند و جمعی از این فعالین در سنندج  :روز دوشنبه  ۸۰دی ماه ،جمعی از فعالین کارگری

به همراه خانواده های شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا فعالین کارگری دربند در ادامه ی اعتراض به بازداشت آنان برای دومین روز متوالی با
تجمع در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات شهر سنندج خواستار آزادی نامبردگان شدند/کمیتهی هماهنگی/چهارشنبه  ۸۹دی
اعتصاب لوکوموتیوران و تاخیر  ۶ساعتهی قطار مشهد :اعتصاب برخی لوکوموتیورانان در راه آهن شمال شر ق در اعتراض به

مشکالت معیشتی و حقوقی خود طی یک هفته اخیر باعث ایجاد اختالل در حرکت قطارها و تاخیرهای چندساعته قطارهای مسافربری شده
است/بازتاب/دوشنبه  ۰۹بهمن


کارگران متروی مهرآباد اعتصاب کردند :حدود  ۸۹۹تن از کارگران متروی مهرآباد از ساعات  ۹صبح امروز مورخ  ۰۹ /۰۰ /۰۴با

خاموش کردن دستگاهها دست به اعتصاب زدند/میته هماهنگی/سه شنبه  ۰۹بهمن
کارگران شهرداری تبریز در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند  :جمعی از کارگران شهرداری تبریز در اعتراض به عدم

حذف شرکت های پیمانکاری در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز از صبح امروز دست به تجمع زدند/ایلنا/یکشنبه  ۸۹بهمن


 ۶۷۷کارگر صنایع فلزی خیابان  ۹۰شهریور تهران را برای  ۵ساعت بستند ۰۹۹ :کارگر صنایع فلزی شماره  ۰و  ۸روز دوشنبه

خیابان  ۰۴شهریور تهران را برای  ۵ساعت بستند/اتحادیه آزاد کارگران ایران/چهارشنبه  ۸۰بهمن


تجمع نیروهای شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان :برخی ارگانها با عقد قرارداد با نیروهای تخصصی

خود تحت عنوان نیروی خدماتی در قالب شرکتهای تعاونی می خواهند به نوعی شرکتهای پیمانکاری را دور بزنند و در عمل همان شرکتهای
پیمانکاری هستند/ایلنا/یکشنبه  ۹۹بهمن

اخراج و تعدیل:
جمعی از کارگران اخراجی پاالیشگاه آبادان دست به تجمع زدند :روز یکشنبه  ۰۵فروردین ماه دهها کارگر اخراجی دو شرکت

ساختمان نصب و فراب جهت بازگشت بکار در مقابل درب پاالیشگاه آبادان (گیت  )۰۰تجمع کردند/هرانا/چهارشنبه  ۰۴فروردین


نماینده زنجان ۵۷ :هزار کارگر مخابرات ،تعدیل و اخراج شدهاند :نماینده زنجان و طارم در مجلس با بیان این که هم اکنون در

سطح کشور حدود  ۵۹هزار کارگر به علت خصوصی شدن مخابرات ،از کار خود اخراج و یا تعلیق شدهاند ،گفت" :دولت باید پاسخگوی اشتغال
و امرار معاش این قشر از مردم باشد/خانه ملت/یکشنبه  ۸۰فروردین
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پنجاه نفر از کارکنان ایرانسل اخراج شدند :حدود  ۱۹نفر از کارکنان خدما تی شرکت ایرانسل تمدید قرار داد نشده و از کار اخراج

شدند/ایلنا/یکشنبه  ۹۵اردیبهشت


اخراج کارگران رسمی شرکت صنعتی مهر آباد  :رییس شورای اسالمی کار شرکت صنعتی مهر آباد از اخراج  ۹نفر از کارگران

رسمی این شرکت خبر داد/ایلنا/سه شنبه  ۰۹اردیبهشت


کارگران اخراجی گلگهر سیرجان دست به اعتراض زدند :جمعی از کارگران کارخانه گندلهسازی و هماتیت مجتمع سنگ آهن

گلگهر سیرجان از روز یکشنبه تا روز چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت  ۰۹۰۹در اعتراض به آنچه که اخراج بیدلیل میخواندند ،با تجمع در مقابل
درب کارخانه دست به اعتراض زدند/سیرنا/جمعه  ۸۹اردیبهشت


اخراج  ۹۴۷نفر از کارگران معدن طالی آقدره :نماینده تکاب ،شاهین دژ و میاندوآب در مجلس شورای اسالمی گفت ۰۱۹ :نفر از

کارگران معدن طالی آقدره در آذر ب ایجان غربی اخراج شدند ،این امر به این دلیل است که کارفرماها به گونهای قراداد را تنظیم میکنند که
طبق منافع کارخانه باشد/نامعلوم/جمعه  ۰۹خرداد


صد نفر از کارکنان شرکت آردل اخراج شدند :گزارش ها حاکی از آن است که صد نفر از کارکنان شرکت آردل تهران ،توسط بانک

تجارت از کار اخراج شدند/نامعلوم/سه شنبه  ۰۰مرداد


جمعی از کارگران شرکت متک از کار اخراج شدند :کارگران شرکت اسکت فلزی "متک" ،واقع در اصفهان در حال اخراج شدن از

کار هستند/ایلنا/سه شنبه  ۰۹مرداد


اخراج پنج کارگر معترض به تعویق چهار ماهه در پرداخت حقوق خود :اعتراض کارگران شرکت زرین بنا پارسیان به عدم

پرداخت چهار ماه حقوق عقب افتاده خود ،به اخراج پنج تن از این کارگران انجامید/منابع کارگری/جمعه  ۸۱شهریور
اخراج کارگران معترضِ شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس :هفته گذشته  ۴۱تن از کارگران شرکت "حفاری و اکتشاف

انرژی گستر پارس (پدکس)" که در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به اعتراض زده بودند ،از کار اخراج شدند/هرانا/یکشنبه
 ۸۴شهریور


اخراج کارگران شرکت آنتن سازی کیهان :شرکت کیهان واقع در شهر صنعتی رشت که از چند سال قبل درحال تولید آنتن

تلویزیون و آیفون تصویری اس ت و اخیرا هم تصمیم گرفته که المپ روشنایی تولید کند و خط تولید آن هم در حال راه اندازی است ،تعداد ۰۱
نفر از کارگران خود را بدون پرداخت حق سنوات و سایر مزایا که از  ۰۹ماه تا  ۹سال سابقه کاری دارند ،اخراج نموده است/کمیته
هماهنگی/چهارشنبه  ۹۹شهریور
اخراج  ۳۷کارگر کارخانهی فرش غرب کرمانشاه :تعداد  ۹۹نفر از کارگران قراردادی کارخانه فرش غرب ،واقع در محور کرمانشاه -

بیستون از کار اخراج شدند/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/چهارشنبه  ۹۸آذر


اخراج حدود  ۵۷۷نفر از کارگران مشغول به کار در سد بن یر :کارفرمای سد بن یر واقع در جاده سنندج – مریوان بطور گسترده و

دسته جمعی حدود  ۵۹۹نفر از کارگران مشغول به کاردر این واحد را از کار اخراج کرده است/کمیته هماهنگی/پنجشنبه  ۹۹آذر


 ۵۷تن از کارگران سد ژاوه از کار اخراج شدند ۵۹ :تن از کارگران قسمت خاک رس سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان از کار

اخراج شدهاند/کمیتهی هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/سه شنبه  ۹۹آذر


بیش از  ۴درصد از کارگران قراردادی در پایان سال اخراج میشوند :رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی میگوید با اتمام

قراردادهای کار در پایان سال جاری بیش از  ۱درصد از کارگران قراردادی اخراج میشوند/ایلنا/دوشنبه  ۸۹آذر


 ۸۴۷کارگر ارگ دیزل بیکار شدند  ۹۱۹ :نفر از  ۵۹۹کارگر شرکت ارگ دیزل بیکار شدند و  ۱۹نفر باقیمانده در بخش خدمات ،

نگهبانی و اداری فعال هستند/ایلنا/یکشنبه  ۹۵دی


بیش از  ۸۴۷کارگر ایرانیت شهر ری بیکار شدند :نماینده کارگران بیکار شدهی کارخانه ایرانیت شهر ری گفت :دولت به دلیل تاثیر

ناشی از مواد اولیه بر سالمتی کارگران ،مقرر کرده بود این کارخانه طی هفت سال آینده تغییر کاربری بدهد ،اما کارفرما تصمیم به تعطیلی و
بیکار کردن کارگران گرفت/ایلنا/سه شنبه  ۹۰دی


 ۴۷۷کارگر روغن نباتی نازگل بیکار شدند ۱۹۹ :کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه (نازگل) با لغو

قرارداد بیکار شده اند /روند این بیکاریها از آذرماه آغاز شده است/نامعلوم/پنجشنبه  ۹۹دی
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اخراج  ۹۷۷نفر از کارگران سد رامول در دهگالن :پیمانکار سد رامول در منطقه دهگالن ،در تاریخ  ۸/۰۹/۰۹یکصد نفر از کارگران

شاغل در این سد را اخراج کرده است/کمیته هماهنگی/جمعه  ۹۰دی


اخراج  ۸۷نفر از کارگران سازمان پارکها و فضای سبز اهواز :به گفتهی دبیر اجرایی خانهی کارگر اهواز  ۹۹نفر از کارگران

سازمان پارکها و فضای سبز این شهر از کار اخراج شدهاند/ایلنا/شنبه  ۰۹دی


ادامه اخراج کارگران استان زنجان به دلیل کمبود نقدینگی :دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان خرم دره ،از افزایش نرخ بیکاری

در استان زنجان خبر داده است/کار/چهارشنبه  ۰۵دی


بیکاری  ۶۷نفر از کارگران کارخانه قند موکریان در مهاباد ۰۹ :تن از کارگران کارخانه قند موکریان در مهاباد به بهانه نبود شکر از

کار اخراج گشته و بیکار شدهاند /کارخانه قند موکریان واقع در شهرک صنعتی مهاباد دارای  ۹۱الی  ۰۹کارگر است که در دو شیفت کاری
مشغول به کار میباشند/نامعلوم/جمعه  ۰۰دی


اخراج  ۴۷نفر از کارگران شرکت ساختمانی چوالب ۱۹ :نفر از کارگران شرکت ساختمانی چوالب ،واقع در استان گیالن که در

پروژههای ساختمانی فعالیت میکند ،از کار اخراج شدهاند/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/شنبه  ۰۴دی
اخراج  ۶۷نفر از کارگران کارخانه قند موکریان در مهاباد :بیش از یک هفته است که تعداد  ۰۹نفر از کارگران کارخانه قند موکریان

به بهانه نبود شکر از کار اخراج گشته و بیکار شدهاند/کمیته هماهنگی/چهارشنبه  ۸۰دی


دستکم هشتاد نفر از کارگران شرکت ماشین سازی تبریز اخراج شده اند :طی روزهای اخیر مسئولین کارخانه ماشین سازی

تبریز اقدام به تعدیل و اخراج نیروهای کاری خود کرده و دستکم  ۹۹نفر از کارخانه مذکور اخراج شدند/هرانا/دوشنبه  ۸۰دی
اخراج  ۹۰کارگر ذوب آهن غرب کشور به بهانه غیربومی بودن :جمعی از کارگران کارخانه ذوب آهن غرب کشور در نامهای به ایلنا

اعالم کردند :مدیریت این کارخانه به دلی ل غیربومی بودن آنها از ورودشان به کارخانه جلوگیری کرده است/کار/شنبه  ۸۸بهمن


 ۹۷نفر از کارگران شیرین طعم الرستان اخراج شدند :دبیر اجرایی خانه کارگر الرستان گفت :واحد تولیدی شیرین طعم الرستان

وابسته به کارخانه ویتانا به علت گرانی و کمبود مواد اولیه دچار بحران شده است به طوری که این کارخانه از مجموع  ۰۹کارگر ۰۹ ،کارگر خود
را اخراج کرده است/ایلنا/سه شنبه  ۸۱بهمن
اخراج  ۸۷کارگر از شرکت پیمانکار دانشگاه آزاد الرستان :جمعی از کارگران یک شرکت پیمانکاری وابسته به دانشگاه آزاد

الرستان با ارسال نامهای به خبرگزاری ایلنا از اخراج  ۹۹کارگر بخش های خدماتی و تاسیساتی به دلیل انحالل این شرکت پیمانکاری خبر
دادند/ایلنا/پنجشنبه  ۸۴بهمن

بیکاری:


بیش از  ۹۷۷هزار نفر از صیادان بوشهری بیکار شدند :عسگر جاللیان از بیکار شدن بیش از  ۰۹۹هزار نفر از صیادان بوشهری

بهواسطه افزایش قیمت گازوییل و بنزین و کمبود این سوختها در این منطقه خبر داد و گفت" :متأسفانه کار در بوشهر به جایی رسیده که
صیادهای بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهیهای وارداتی از نیوزلند تامین میکنند/آفتاب/شنبه  ۰۹فروردین


بیکاری ۵۰۷نفر از کارگران شرکت گونی بافی جسور تایید شد :احمد لطفینژاد ظهر امروز که در جمع خبرنگاران سخن میگفت

با اشاره به تعطیلی شرکت گونی بافی جسور اظهار داشت " :به دنبال خارج شدن مدیرعامل این شرکت از کشور و تعطیلی این واحد تولیدی،
 ۵۴۹نفر از کارگران این کارخانه از کار خود بیکار شدهاند/ایلنا/یکشنبه  ۸۰فروردین


افزایش ساالنه یک میلیون و  ۶۷۷هزار نفر بر تعداد بیکاران :عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی گفت :با توجه به این

که بر خالف سایر کشورها ،اکثریت اقشار جامعه ایرانی را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند ،اشتغال جوانان یکی از دغدغه های اصلی
نمایندگان مجلس است/خانه ملت/چهارشنبه  ۸۰اردیبهشت


بیکاری  ۴هزار کارگر با ممنوعیت یکباره ورود "آزبست" به کشور :یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید ممنوعیت و

توقف یکباره ورود ماده اولیه "آزبست" به کشور از سوی سازمان محیط زیست ،بیکاری مستقیم و غیرمستقیم  ۱هزار کارگر ،را به دنبال
دارد/فارس/دوشنبه  ۸۴تیر
175

ویژه سال ۰۹

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری

عدم دریافت حقوق:


برخی کارگران ،یک سال است حقوق نگرفتهاند :وضعیت کارگزان بسیاری از واحدهای صنعتی در استان قزوین ،وضعیت مطلوبی

نیست ،آن هم در شب عید که همه خانواده ها در تدارک برگزاری مراسم تحویل سال و مجبور به خریدهای شب عید هستند ،این کارگران
نزدیک به یک سال و حتی در مواردی بیش از یک سال است که حقوق دریافت نکردهاند/تابناک/چهارشنبه  ۹۹فروردین


کارگران سد ژاوه کامیاران دست به اعتصاب زدند :کارگران سد ژاوه کامیاران در اعتراض به عدم پرداخت  ۰ماه حقوق معوقه و نیز

عدم پرداخت عیدی و سنوات ،دست به اعتصاب زدند/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/چهارشنبه  ۰۹فروردین


هفتاد درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت میکنند :رئیس کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تامین

اجتماعی با اشاره به اینکه فقط  ۸۴هزار تومان به حداقل حقوق مستمریبگیران در سال جاری اضافه می شود ،گفت" :در حال حاضر ۴۹
درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت میکنند/مهر/پنجشنبه  ۰۹فروردین


کارگران گوشت زیاران  ۴۵ماه حقوق نگرفتهاند :رئیس پیشین کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار قزوین با اشاره به اینکه

کارگران گوشت زیاران ،حدود  ۸۵ماه است که حقوق نگرفتهاند ،خواستار حل مشکل ایشان و تحقق وعدههای مسئوالن ذیربط در خصوص آنان
شد/مهر/یکشنبه  ۸۹فروردین


عدم رسیدگی به مشکالت کارگران اشکان چینی قزوین :کارگران اشکان چینی قزوین که چندین ماه است حقوق نگرفتهاند از

عدم رسیدگی به مشکالت خود گله کردند/مهر/دوشنبه  ۸۰فروردین


تجمع کارگران قزوینی مقابل مجلس برای دومین روز متوالی :کارکنان شرکت "ناز نخ قزوین" با تجمع در مقابل مجلس برای

دومین روز متوالی نسبت به عدم دریافت حقوق خود اعتراض کردند/خبرنگار پارلمانی فارس/دوشنبه  ۸۰فروردین


تجمع کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر در اعتراض به عدم دریافت حقوق :کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر که  ۰۰ماه است

حقوقی دریافت نکرده اند ،در اعتراض به این امر در مقابل فرمانداری ابهر دست به تجمع زدند/اعتدال/دوشنبه  ۸۰فروردین


تجمع صدها تن از کارگران کارخانه الستیک البرز در برابر دفتر ریاست جمهوری ۹۹۹ :تن از کارگران کارخانه الستیک البرز

روز یکشنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت  ۰ماه حقوق معوقه خود و راه اندازی دوباره این واحد
صنعتی شدند/رادیو فردا/یکشنبه  ۹۵اردیبهشت
تجمع کارگران ذوب آهن اصفهان مقابل مجلس :جمعی از کارگران شرکت ذوبآهن اصفهان صبح امروز ،یکشنبه ،برای اعتراض به

پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان ،مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند/ایسنا/یکشنبه  ۹۵اردیبهشت


عدم پرداخت  ۱ماه حقوق کارگران شرکت نیرو رخش کردستان :کارگران شرکت نیرو رخش کردستان نه ماه است دستمزد

ماهیانه خود را دریافت ننمودهاند/موکریان نیوز/یکشنبه  ۰۹اردیبهشت


کارگران نساجی کاشان  ۸۴ماه است حقوق نگرفتهاند  :نماینده مردم کاشان در مجلس از حقوق عقب مانده  ۹۸ماهه کارکنان

نساجی کاشان اطالع داد و اظهار کرد :صدای کارکنان نساجی کاشان به گوش کسی نمیرسد/خانه ملت/یکشنبه  ۹۹خرداد


کارگران قند اهواز  ۰ماه حقوق معوقه دارند :دبیراجرایی خانه کارگراستان خوزستان از حقوق معوقه  ۴ماهه کارگران قند اهواز خبر

داد/ایلنا/دوشنبه  ۹۰خرداد


حقوق کارگران صابون سازی خرمشهر دو ماه پرداخت نشده است :دبیراجرایی خانه کارگر استان خوزستان گفت :کارگران

صابون سازی خرمشهر به دلیل  ۸ماه حقوق معوقه صبح امروز به مدت یک ساعت دست از کارکشیدند/ایلنا/سه شنبه  ۰۹خرداد


عدم پرداخت حقوق کارگر نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا  :کارگر کارخانههای نورد پروفیل سا وه و نورد لوله صفا از اول سال

تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکردهاند /بنا بر این گزارش کارفرمای این کارخانهها که متعلق به یک نفر است بیمههای این کارگران را
نیز در طول این مدت واریز نکرده است/اتحادیه آزاد کارگران/چهارشنبه  ۸۱خرداد
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کارگران تبد قزوین  ۶ماه حقوق معوقه دارند :فعالیت این کارخانه به دلیل آنچه که مشکل کمبود نقدینگی نامیده میشود ،تعطیل

شده است و متعاقب آن بیش از  ۸۹۹کارگر بیکار شده این شرکت با احتساب عیدی و پاداش سال  ۹۰شش ماه حقوق معوقه
دارند/ایلنا/یکشنبه  ۰۸تیر


تأخیر سه ماهه در پرداخت مطالبات چایکاران :دولت در حالی مطالبات  ۸۱میلیارد تومانی چین اول برگ سبز چایکاران را پرداخت

نکرده است که چین دوم تا چند روز آینده به پایان میرسد/نامعلوم/شنبه  ۰۹تیر


عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران کارخانه رباط مخزن :کارگران کارخانه رباط مخزن ،واقع در جاده ساوه دو ماه از حقوقهای

سال گذشته خود و نیز عیدی و پاداش سال گذشته را دریافت نکردهاند/اتحادیه آزاد کارگران ایران/چهارشنبه  ۰۰مرداد


اعتراض  ۵۷۷کارگر شرکت کیسون به عدم دریافت حقوق :گزارش ها حاکی از آن است که کارگران شرکت پیمانکار طرف قرارداد

با متروی اهواز یعنی شرکت کیسون به دلیل عدم پرداخت  ۴ماه حقوق خود دیروز دست از کار کشیدند/ایلنا/دوشنبه  ۹۴شهریور


کارگران شرکت ساردو ۱ ،ماه حقوق دریافت نکردهاند :شرکت راه سازی «ساردو» واقع درجاده سنندج – دیواندره ،مدت  ۰ماه

است که حقوق کارگران این شرکت را پرداخت نکرده است/کمیته هماهنگی/پنجشنبه  ۹۰شهریور
کارگران کارخانه آونگان  ۹۳ماه است که حقوق نگرفتهاند :کارگران کارخانه آونگان اراک در اعتراض به عدم دریافت  ۰۹ماه مقابل

درب شمالی مجلس شورای اسالمی دست به اعتراض زده اند/نامعلوم/سه شنبه  ۹۱مهر


کارگران پرریس پنج ماه است که حقوق نگرفتهاند :کارگران کارخانه ریسندگی پرریس از اول سال جاری تاکنون فقط دستمزد

فروردین ماه خود را دریافت کردهاند و مدت  ۱ماه است که دستمزدهای آنان پرداخت نشده است/منابع کارگری/چهارشنبه  ۹۰مهر
عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری سنندج :شرکت های پیمان کاری شهرداری سنندج حقوق سه ماه کارگران را پرداخت

نکرده اند/کمیته هماهنگی/سه شنبه  ۰۸مهر


کارکنان شرکت تالیا دست به تجمع زدند :جمعی از کارکنان شرکت مخابراتی تالیا به دلیل عدم دریافت  ۵ماه حقوق خود صبح

امروز در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند/ایلنا/شنبه  ۸۰آبان


کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز مقابل استانداری تجمع کردند :نایب رئیس شورای کارگری صنایع مخابراتی راه دور

شیراز گفت :بیش از  ۹۱۹نفراز کارگران صنایع مخابراتی راه دور ( )ITIشیراز ،صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت بیش از  ۸۵ماه حقوق
معوق خود در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند/ایلنا/دوشنبه  ۸۹آبان


تجمع اعتراض آمیز کارگران اداره خطوط راهآهن استان مرکزی  :تعدادی از کارگران خطوط راهآهن استان مرکزی در اعتراض به

خصوصی شدن و عدم پرداخت حقوق و دستمزدها از  ۸تا  ۰۰ماه از ساعت  ۰۹صبح امروز شنبه  ۰۵آبان ماه در مقابل ساختمان اداری راهآهن
اراک اجتماع کردند/ایلنا/شنبه  ۰۵آبان


تجمع کارگران در سالروز تصویب قانون کار در مقابل مجلس  :صبح امروز یکشنبه ،بیست و نهم آبان ماه ،جمعیت زیادی از

نمایندگان جامعه کارگری ایران با حضور در مقابل مجلس نسبت به پیش نویس اصالح قانون کار اعتراض کردند/ایلنا/یکشنبه  ۸۰آبان


تجمع کارگران شهرداری خرمشهر و کارخانه آجرپزی شل در کردستان :کارگران شهرداری خرمشهر روز یکشنبه  ۸۰آبان

درمقابل شهرداری خرمشهر دست به تجمع اعتراضی زدند/کمیتهی هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری/دوشنبه  ۹۹آبان


کارگران شرکت لوله سازی خوزستان  ۴۰ماه در بالتکلیفی به سر می برند  :دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان گفت :کارگران

شرکت لوله سازی خوزستان  ۸۴ماه است که در بالتکیفی به سر می برند/ایلنا/یکشنبه  ۹۵دی
کارگران شرکت لوح زرین مالیر  ۴ماه است که حقوق نگرفتهاند :گزارشها حاکی از آن است که  ۸۱کارگر شرکت لوح زرین

مالیر حقوق  ۱ماه گذشته خود را دریافت نکردهاند/ایلنا/سه شنبه  ۰۹دی


عدم پرداخت حقوق کارگران سد سردشت  :کارگران واحد شن و ماسه سد سردشت ماه های متمادی از حقوق خود محروم بوده

اند/کمیته هماهنگی/دوشنبه  ۰۰دی


کارگران باطری نور به تضییع حقوق صنفیشان اعتراض دارند :یک فعال کارگری در ساوه گفت :کارگران کارخانه تولیدی باطری

نور نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق ماهانه و تضییع حقوق صنفیشان معترض هستند/ایلنا/دوشنبه  ۸۰دی
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محرومیت دو ماههی کارگران کارخانهی آتش سو از حقوق و مزایا :کارگران کارخانهی "آتش سو" واقع در شهر تبریز ،دو ماه

است که از دریافت هرگونه حقوق و مزایا محروم ماندهاند/هرانا/یکشنبه  ۹۰بهمن


کارگران  ۴۵واحد مشکل دار در استان قزوین از  ۸تا  ۸۷ماه حقوق نگرفتهاند :دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت :کارگران و

بازنشستگان حضور موثری در راهپیمایی روز  ۸۸بهمن و انتخابات  ۰۸اسفند سال جاری خواهند داشت/ایلنا/سه شنبه  ۰۹بهمن


عدم پرداخت  ۶ماه حقوق معوقه کارگران قند بهستان :رئیس کانون هماهنگی شورای اسالمی خراسان جنوبی اعالم کرد :کارخانه

قند بهستان با  ۰۹۹کارگر رسمی و  ۰۹کارگر فصلی به جهت کم بودن ورود ی چغندر قند و کمبود نقدینگی از پرداخت  ۰ماه حقوق معوقه
کارگران خود درمانده است/نامعلوم/جمعه  ۸۹بهمن

تعطیلی کارخانه:


تعطیلی چهار کارخانه و یک استخر و بیکاری کارگران آن در سلماس :اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در طی ماههای گذشته

تعطیلی کارخانههای زیادی را با خود همراه داشته است/هرانا/دوشنبه  ۹۰فروردین
تعطیلی هشت ساله کارخانه چغندرقند شوش افزایش بیکاری را بدنبال داشته :نماینده مردم شوش دانیال در مجلس شورای

اسالمی گفت :با وجود بیکاری فوق العاده باال در این شهرستان ،کارخانه چغندر قند در این شهر هشت سال در تعطیلی به سر
میبرد/مهر/جمعه  ۸۰فروردین


تعطیلی واحدهای سنگبری استان قم به دلیل گرانی برق :واحدهای سنگبری استان قم از هفته گذشته به دلیل چند نرخی بودن

و افزایش تعرفه برق ،قطعی برق به علت بدهی و نیز گرانی بیش از انتظار آن ،مجبور به تعطیلی کارگاههای خود شدهاند/مهر/سه شنبه ۹۹
فروردین


تعطیلی زودهنگام کارخانهای که قرار بود بیکاری را ریشه کن کند :کارخانه معظمی که به گفته محمود احمدینژاد؛ قرار بود در

کنار دیگر واحدهای تولید در نهضت صنایع پایین دستی پتروشیمی ،بیکاری را ریشهکن کند ،خود به علت کمبود خوراک تعطیل شد تا
فعالیتش از زمان افتتاح حتی به سه ماه هم نرسد/تجارت نیوز/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت


پنج نانوایی در قزوین فعالیت خود را متوقف کردند :محمد بهرامی ،رئیس اتحادیه نانوایان استان قزوین گفت :به علت پایین بودن

قیمت نان و افزایش دستمزدها  ۱واحد نانوایی واحدهای خود را تعطیل کردند/مهر/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت
کارخانه گوشت زیاران تعطیل شد  :دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین از تعطیلی کارخانه گوشت زیاران خبر داد/ایلنا/دوشنبه

 ۸۹خرداد


نیمی از واحدهای صنعتی گاوداری و مرغداری تعطیل شدند :عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی ،با اعالم خبر تعطیلی ۱۹

درصد از واحدهای صنعتی گاوداری و مرغداری کشور به علت اجرای ناهماهنگ هدفمندی یارانهها ،گفت :تعطیلی این واحدها افزون بر وارد
آوردن آسیب های جدی به تولید بخش کشاورزی و دامداری ،زندگی بسیاری از خانوادههای کارگری را در سال جهاد اقتصادی با دشواریهای
فراوانی مواجه کرده است/ملت/پنجشنبه  ۸۰خرداد
شرکت تبد تعطیل شد  ۸۷۷ /کارگر بیکار شدند :دبیراجرایی خانه کارگر استان قزوین از تعطیلی شرکت تبد خبر داد/ایلنا/سه

شنبه  ۹۰خرداد


تعطیلی کورههای آجرپزی و بیکاری  ۹۷۷۷۷نفر در رشتخوار :افزایش قیمت سوخت ،کوره های آجرپزی را در رشتخوار تعطیل کرد

و باعث بیکاری ده هزار نفر شد/ایسنا/پنجشنبه  ۹۸تیر


تعطیلی  ۰۷درصد واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ارومیه  :یک عضو اتاق بازرگانی ارومیه از تعطیلی  ۴۹درصد از  ۸۹۹واحد

تولیدی موجود در شهرک صنعتی فاز دو این شهرستان خبر داد/مهر/جمعه  ۰۴تیر


کارگران چینی البرز از سال  ۳۳تاکنون بالتکلیفاند :گزارشها حاکی از آن است که کارگران کارخانه چینی البرز قزوین از اسفند

ماه سال  ۹۹تاکنون به دلیل تعطیلی کارخانه از دریافت مطالبات خود محروم ماندهاند/ایران کارگر/شنبه  ۰۱مرداد
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تعطیلی بزرگترین کارخانه تولید ماکارانی کشور و بیکاری کارگران آن :بزرگترین کارخانه تولید ماکارونی کشور در کمتر از دو

سال فعالیت ،تعطیل شد و  ۱۹۹کارگر آن بدون دریافت مطالبات از کار بیکار شده اند/صبح امید/پنجشنبه  ۸۴مرداد


تعطیلی یک کارخانه و بیکاری  ۹۴۷کارگر در رشت  :در استان گیالن  ۰۱۹کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه تولیدی فناوری

شیمیایی توسط بانک عامل بیکار شدند/آفتاب/چهارشنبه  ۹۰مهر


بیکاری  ۹۷۷کارگر در تعطیلی کارخانه  ۴۷ساله اهواز :اخبار رسیده از تعطیلی کارخانه زمزم اهواز و بیکار شدن حدود  ۰۹۱نفر

کارگر آن حکایت دارد/عصر ایران/چهارشنبه  ۸۹مهر


تعطیلی یک کارخانه و بیکاری  ۹۴۷کارگر در رشت  :در استان گیالن  ۰۱۹کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه تولیدی فناوری

شیمیایی توسط بانک عامل بیکار شدند/آفتاب/چهارشنبه  ۹۰مهر


بیکاری  ۹۷۷کارگر در تعطیلی کارخانه  ۴۷ساله اهواز :اخبار رسیده از تعطیلی کارخانه زمزم اهواز و بیکار شدن حدود  ۰۹۱نفر

کارگر آن حکایت دارد/عصر ایران/چهارشنبه  ۸۹مهر
تعطیلی بزرگترین کارخانه تولید ورق گالوانیزه :سیاست تعرفهای نادرست موجب شده است که بزرگترین کارخانه تولید ورق

گالوانیزه کشور که حدود پنج ماه پیش با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید دو هفته پس از افتتاح ،تعطیل شود/واحد مرکزی خبر/سه
شنبه  ۸۵آبان


کارخانه ریسندگی املش با ۴۷۷کارگر تعطیل شده است  :نماینده مردم املش و رودسر از تعطیلی کارخانه ریسندگی املش با

۸۹۹کارگر در اسفند ماه سال گذشته خبر داد و گفت :تاکنون اقدامی برای راه اندازی مجدد یا جایگزینی با صنایع دیگر نشده
است/ایلنا/شنبه  ۸۹آبان


کارخانه ایران خودرو تبریز تعطیل شد :قائم مقام ایران خودرو تبریز از توقف تولید در این شرکت و تعطیلی آن خبر داده

است/ایرنا/دوشنبه  ۸۹آذر
پلمپ شرکت صنعتی شیرگاه ساوه و بیکاری کارگران آن :بنا به گفتهی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گروه صنعتی شیرگاه که

تولید کننده انواع سیم خاردار ،شبکههای فوالدی و انواع تورو پیچ است ،به علت بدهیهای مالیاتی تعطیل شد/ایلنا /سه شنبه  ۹۰دی


واحدهای صنعتی کارخانهها به دلیل گرانی ارز تعطیل شدهاند :بسیاری از کارخانهدارها به دلیل گرانی ارز و کاهش قدرت خرید

مواد اولیه و هزینههای باالی حامل های انرژی مجبور به تعطیل کردن واحد صنعتی خود شدند و این موضوع باعث کاهش اشتغال و افزایش
بیکاری نیز شده است/ایلنا/یکشنبه  ۰۹دی


قدیمی ترین کارخانهی قند ایران تعطیل شد :گزارشها حاکی از آن است که کارخانهی قند ورامین ،به عنوان قدیمی ترین

کارخانهی قند ایران با بیش از  ۱۹۹کارگر تعطیل شده است/روزنامهی خراسان/پنجشنبه  ۰۹بهمن
مرگ و سانحه:


کشف قسمتی از بدن معدنچیان هجدک بعد از  ۹۷۰روز :در حالیکه  ۰۹۴روز از حادثه معدن هجدک میگذرد امدادگران موفق

شدند قسمتی از بدن یکی از معدنچیان را در کارگاه محل حادثه پیدا کنند/مهر/پنجشنبه  ۰۰فروردین


مرگ کارگر  ۶۴ساله بر اثر ریزش ایستگاه مترو در مشهد :کارگر  ۰۱ساله ای بعد از فرو ریختن ایستگاه در حال ساخت متروی

مشهد جان خود را از دست/واحد مرکزی خبر/شنبه  ۸۹فروردین


جسد دو معدنچی در کرمان پس از  ۹۹۴روز از زیر آوار خارج شد :مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان از پیدا شدن ۸

جنازه معدنچیان در عمق  ۰۹۹متری معدن هجدک کرمان بعد از  ۰۰۱روز از ریزش این معدن خبر داد/فارس/شنبه  ۸۹فروردین


کشته و مجروح شدن دو کارگر به علت تخریب غیراصولی ساختمان :تخریب یک ساختمان دو طبقه به شیوه غیر اصولی و بدون

رعایت اصول ایمنی منجر به کشته و مجروح شدن دو تن از کارگران شد/ایسنا/یکشنبه  ۸۰فروردین


مرگ یک کارگر سقزی در حین کار ساختمانی :یک کارگر سقزی در حین انجام کار ساختمانی بر اثر برخورد آجر به سرش دچار

خونریزی مغزی میشود و فوت میکند/خبرگزاری سقز/شنبه  ۸۹فروردین
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جان باختن یک کارگر ساختمانی در دیواندره  :خبرهای رسیده از دیواندره حاکی از آن است که یک کارگر ساختمانی حین کار در

این شهر جان خود را از دست داد/موکریان نیوز/یکشنبه  ۸۹فروردین


کشته و زخمی شدن دو کارگر به علت گود برداری غیر اصولی :دو کارگر به علت گود برداری غیراصولی در تهران ،زیر آوار مانده و

کشته و زخمی شدند/ایسنا/جمعه  ۹۸اردیبهشت ۰۹۰۹


شش کارگر ساختمانی در آتش سوزی در مشهد کشته شدند :روزنامه خراسان از مرگ  ۰کارگر در یک آتش سوزی در یک بلوک

آپا رتمانی در دست ساخت در مشهد خبر داد و نوشت :این کارگران ِ ساختمانی ،زنده در شعله های آتش سوختند و  ۴تن نیز به شدت مصدوم
شدند/رادیو فردا/یکشنبه  ۰۰اردیبهشت


یک کارگر دیگر نیز در بوشهر کشته شد :کارگر اتفاقات برق شبانکاره در شهرستان دشتستان استان بوشهر در حین انجام کار جان

خود را از دست داد/خبرگزاری حکومتی مهر/دوشنبه  ۰۸اردیبهشت


یکی از کارگران سد "ازگله" در اثر سانحه جان باخت :بعد از ظهر روز پنجشنبه  ۰۱اردی بهشت یکی از کارگران سد "ازگله" بر

اثر سانحه در محل کار ،جان باخت/هرانا/جمعه  ۰۰اردیبهشت
مرگ یک کارگر در کرمانشاه بر اثر سقوط آسانسور" :فرامرز علیزاده" ،کارگر قراردادی کارخانه آرد کرمانشاه ،که چندی پیش بر

اثر سقوطِ آسانسور محل کارش دچار مصدومیت شدید شده بود ،در بیمارستان جان باخت/هرانا/سه شنبه  ۸۹اردیبهشت


مرگ یک کارگر و مصدومیت  ۵تن دیگر بر اثر ریزشآوار :مدی ر روابط عمومی اورژانس تهران از مرگ یک کارگر جوان و

مصدومیت  ۵کارگر دیگر در ریزشآوار در خیابان قزوین خبر داد/ایسنا/یکشنبه  ۸۱اردیبهشت
درانفجار و آتش سوزی در پاالیشگاه آبادان دو نفر کشته و بیست و پنج نفر زخمی شدند  :دو نفر بر اثر انفجار و آتش سوزی

در یکی از واحدهای بنزین سازی پاالیشگاه آبادان کشته و شماری زخمی شدند /برخی خبرگزاری های ایران علت این حادثه را نقص فنی و
برخی دیگر نشت گاز گزارش کرده اند/رادیو فردا/سه شنبه  ۹۹خرداد


مرگ یک کارگر در پی ریزش تونل :یک کارگر شرکت بتن ریزی آبتین در شهرستان ماکو در پی یک سانحه و ریزش تونل

جانباخت/هرانا/چهارشنبه  ۰۰خرداد
جان باختن یکی از کارگران اداره گاز در ساری :یکی از کارگران اداره گاز در شهرستان ساری پس از سقوط در چاهِ نسبتا عمیقی،

جان باخت/هرانا/شنبه  ۸۹خرداد


جان باختن یک کارگر ساختمانی در تهران :آسانسور حمل بار در سا ختمان در حال احداث بر اثر نقص فنی سقوط کرد و منجر به

مرگ یک کارگر شد/مهر/یکشنبه  ۹۱تیر


حادثه مرگبار در پاالیشگاه نفت تهران :با گذشت چند هفته از حادثۀ مرگبار پاالیشگاه آبادان ،این بار در پاالیشگاه نفت تهران نیز،

حادثه ای دیگر بوقوع پیوست ،که در نتیجه گروهی کشته و زخمی شدند/مهر/چهارشنبه  ۹۹تیر


جانباختن  ۴کارگر در اثر ریزش معدن کرمان :در ادامه بروز حوادث معادن در استان کرمان در اولین حادثه سال جاری معدن کروم

صوغان فرو ریخت و موجب کشته و زخمی شدن کارگران این معدن شد/مهر/پنجشنبه  ۰۰تیر


خفگی کارگران فوالدسازی به دلیل نداشتن تجهیزات ایمنی :برخی کارمندان کارخانه فوالد کاویان از وجود حوضچهای در این

کارخانه خبر داده اند که تاکنون جان چند نفر از کارگران را گرفته است /به گفته آن ها کارگرانی که برای تمیزکردن مسیر دفع فاضالب حاوی
لجنهای همراه روغن صنعتی و گاز متان به داخل حوضچه میروند به دلیلنداشتن تجهیزات ایمنی دچار حادثه میشوند/مهر/چهارشنبه ۹۸
شهریور


مرگ دو کارگر در پی فرو ریختن ساختمانی در خیابان معلم تهران :فرو ریختن بخشی از بنای چهار طبقه در حال ساخت در

خیابان معلم ،خیابان جاللی تهران و ریزش خرواری خاک و آجر و بتون روی دو کارگر ساختمانی باعث از دست رفتن جان آنها
شد/نامعلوم/شنبه  ۹۱شهریور


مرگ یک کارگر جوان در پی ریزش آوار  :ریزش آوار خاک بر روی کارگر جوان در محل گودبرداری شده بنای در دست ساخت

موجب مرگ وی شد/شبکه ایران/یکشنبه  ۹۰شهریور

180

گزارش ساالنه تفصیلی و آماری


ویژه سال ۰۹

کارگری در سنندج بر اثر سقوط از ساختمان جان باخت :ساعت  ۰۹صبح روز پنج شنبه بیست و چهارم شهریورماه ،کارگری به نام

"صباح فاتحی کرجو"  ۸۱ساله و ساکن شهر سنندج بر اثر سقوط از طبقه پنجم ساختمان در حال احداثی جان باخت/کمیته هماهنگی/سه
شنبه  ۸۰شهریور


مرگ یک کارگر در پی سقوط دکل جرتقیل :سقوط قطعه ای از دکل جرثقیل ثابت ساختمانی و برخورد آن با کارگری که در کارگاه

ساختمانی مشغول کار بود ،باعث مرگ وی شد/نامعلوم/چهارشنبه  ۹۹شهریور


مرگ یک کارگر چاهکن در عمق چاه :کارگر جوان چاه کن بر اثر سهل انگاری با سقوط در عمق چاهی به عمق  ۰۱متر ،کشته

شد/نامعلوم/جمعه  ۹۹مهر


مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج :یک کارگر ساختمانی در سنندج بر اثر سقوط هنگام کار جان باخت/موکریان/شنبه  ۰۰مهر



مرگ روزانه پنج کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار :بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی کشور روزانه پنج نفر در ایران در پی

حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند/ایلنا/چهارشنبه  ۸۹مهر
شش کشته و مجروح در یکی از پروژههای شهرداری قزوین :در یکی از پروژههای سازمان آرامستانهای شهرداری قزوین سه

کارگر کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند/نامعلوم/جمعه  ۸۸مهر


مرگ یکی از کارگران شهرداری سنندج در حین کار :روز یکشنبه ،یکم آبان ماه ،کارگری با نام رشید زندکریمی ،در حین آسفالت

در خیابانی در نزیکی شهرک بعثت شهر سنندج بخاطر نبود امکانات ایمنی محیط کار ،جان سپرد/کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای
کارگری/سه شنبه  ۹۹آبان
چهار کشته و زخمی در پی دو آتش سوزی در یک پاالیشگاه و یک میدان نفتی :در جریان دو آتش سوزی بزرگ جداگانه در

پاالیشگاه نفت امام خمینی شازند و میدان نفت و گاز بیبی حکمیه ،دست کم چهار نفر کشته و زخمی گزارش شده است/مهر/جمعه  ۹۰آبان


کشته و زخمی شدن  ۴کارگر در تهران و پاوه :اجرای گودبرداری ناایمن و غیر اصولی در ساختمان نیمه ساز موجب ریزش

دیوارههای ساختمان شد که مرگ دو کارگر را به دنبال داشت/نامعلوم/دوشنبه  ۹۹آبان


بیاحتیاطی در بتن ریزی ساختمان جان یک کارگر را گرفت :بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی در بتن ریزی ساختمان در قم

موجب فوت یک کارگر شد/مهر/پنجشنبه  ۹۹آذر


فوت  ۴۴نفر بر اثر حوادث کار در گلستان :در شش ماهه نخست امسال  ۸۸نفر در استان گلستان به دنبال وقوع حوادث ناشی از کار

جان خود را از دست دادند /این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که تعداد فوتیهای ناشی از حوادث کار  ۰۱نفر بود ۵۰ /۴ ،درصد
افزایش یافته است/نامعلوم/شنبه  ۹۱آذر


مرگ کارگر ساختمانی در اثر سقوط داخل چاه  :یک کارگر ساختمانی  ۵۹ساله داخل چاه  ۸۹متری ساختمان در حال ساخت در

بلوار اشرفی اصفهانی سقوط کرد و جان باخت/نامعلوم/چهارشنبه  ۹۰آذر


سقوط کارگری به عمق  ۹۴متری چاه :روز گذشته مورخ هفدهم آذرماه ،یک کارگر چاهکن تبعه افغانستان که  ۵۱سال سن داشت به

عمق  ۰۱متری چاهی در تهران سقوط کرد/فارس/جمعه  ۰۹آذر


هفت کارگر کشته ،شانزده نفر مجروح شدند  :در پی انفجار کوره کارخانه نورد فوالد غدیر یزد ،در ساعت بیست یکشنبه شب ،هفت

کارگر کشته و شانزده نفر مجروح شدند که حال هشت نفر آنان را وخیم گزارش شده است/ایلنا/دوشنبه  ۸۰آذر
تلفات انفجار فوالد غدیر به  ۹۷نفر رسید /تصاویر قربانیان :مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد گفت" :دقایقی پیش یکی دیگر از

مصدومان حادثه انفجار کوره فوالد غدیر یزد جان سپرد و به این ترتیب آمار تلفات به  ۰۹نفر رسید/نامعلوم/سه شنبه  ۸۸آذر


چهاردهمین نفر از قربانیان حادثهی فوالد یزد جان باخت :مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد از افزایش شمار کشته شدگان حادثه

انفجار فوالد غدیر یزد خبر داد و گفت" :چهاردهمین مصدوم این حادثه که یک تبعه هندی بود نیز جان باخت/مهر/جمعه  ۸۱آذر


تعداد کشتههای انفجار فوالد یزد به  ۹۶تن رسید :صبح روز جمعه  ۸۱آذرماه ،با کشته شدن دو کارگر دیگر از کارگران نورد فوالد

غدیر یزد ،تعداد کشته شدگان این حادثه به  ۰۰نفر رسید/ایلنا/شنبه  ۸۰آذر


آمار کشته شدگان حادثه فوالد غدیر یزد به  ۹۳نفر رسید :مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد از فوت هجدهمین مصدوم حادثه

کوره فوالد غدیر یزد خبر داد/ایلنا/یکشنبه  ۸۴آذر
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مرگ یک کارگر در اثر حادثه ناشی از کار  :روز چهار شنبه  ۸۰آذر  ،۰۹۰۹هادی علی رمایی کارگر ساختمان ،حین کار در آپارتمان

های در دست احداث شرکت فراز واقع در شهرک بهاران سنندج دچار حادثه گردید/کمیته هماهنگی/پنجشنبه  ۹۰دی


مرگ دو کارگر در حین انجام کار :معاون عملیات آتشنشانی قزوین از مرگ دو کارگر در حین انجام کار خبرداد/ایسنا/سه شنبه ۹۰

دی


کارگری که در ریزش چاه گرفتار شده بود جانش را از دست داد :پس از ساعتها تالش آتش نشانان و نجاتگران آتش نشانی

سرانجام جسم بی جان کارگر جوانی که روز گذشته هنگام حفر چاه با ریزش دیواره چاه زیر خرواری خاک گرفتار شده بود از زیر آوار خاک
بیرون آورده شد/نامعلوم/چهارشنبه  ۹۴دی


مرگ چهارمین کارگر مجروح حادثه ریزش ساختمانی در تبریز :ح ادثه خیابان بهار ساعت  ۰۰سه شنبه در اثر بتن ریزی سقف

واحد مسکونی رخ داد که طی آن شش نفر از کارگران زیر آوار ماندند که دو نفر مصدوم و چهار نفر از کارگران فوت کردند/نامعلوم/جمعه ۹۰
دی


انفجار در تعمیرگاه چهار مجروح بر جای گذاشت  :انفجار مخزن گاز اسیتیلن (کاربیت) در یک تعمیرگاه خودرو در شهر ری منجر

به مجروح شدن  ۵نفر از کارگران و مشتریان این کارگاه شد/ایلنا/شنبه  ۸۵دی


کارگر مقنی با سقوط در چاه فاضالب جان باخت  :مقنی  ۸۱سالهای براثر سقوط به عمق  ۰۱متری چاه فاضالب جان خود را

ازدست داد/ایلنا/شنبه  ۸۵دی


مرگ یک کارگر در کارخانه نساجی یزد :یک کارگر کارخانه نساجی یزد ،جان خود را در حین کار از دست داد/ایلنا/دوشنبه  ۸۰دی

پای راست یکی از کارگران متروی اهواز قطع شد :مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز از قطع پای یکی از کارگران این پروژه بر اثر

سقوط یک قطعه فلزی خبر داد/ایسنا/یکشنبه  ۹۸بهمن


مرگ کارگر کارخانهی نساجی یزد در حین انجام کار :یک کارگر کارخانه نساجی یزد به نام علی محمد حسین بیگی ،جان خود را

در حین کار از دست داد/ایلنا/دوشنبه  ۹۹بهمن


مرگ یک کارگر در کارگاه نجاری بر اثر گاز گرفتگی :نشت گاز اجاق خوراک پزی که کارگران مجبور بودند جهت گرم کردن اتاق از

آن استفاده کنند ،موجب مرگ یک کارگر در کارگاه نجاری در تهران شد/هرانا/چهارشنبه  ۹۱بهمن


 ۸کارگر در آتشسوزی چاه نفت سه راه بیبی حکیمه سوختند :گزارش ها حاکی از آن است که در پی آتش گرفتن چاه نفت در

سه راه بیبی حکیمه در گچساران از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد ۹ ،کارگر در آتش سوختند/ایسنا/پنجشنبه  ۹۰بهمن


جان باختن سه کارگر در مهاباد بر اثر گازگرفتگی  :گزارش ها حاکی از آن است که سه تن از کارگران در مهاباد هنگام استراحت در

محل کار خود ،به علت گازگرفتگی جان باختند/وبسایت روژ/جمعه  ۹۴بهمن
دو کارگر ساختمانی دچار گازگرفتگی شدند :نشت گاز منوکسیدکربن در یک اتاقک کارگری دو کارگر ساختمانی را مسموم

کرد/ایسنا/جمعه  ۸۹بهمن

کودکان
در این رسته و در سال  ۰۹۰۹از مجموع  ۵۸گزارشی که توسط نهاد آمار ،نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران گردآوری شد جمعاً
 ۸۴مورد کودک آزاری و آزار جنسی ۵ ،مورد صدور و یا اجرای حکم اعدام ۰۹۹۹۹۰ ،مورد کار کودکان ۹ ،مورد بازداشت فعالین حقوق
کودکان ۸۹۹ ،مورد محروم از تحصیل را در برگرفته است.
در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه  ۵۸مورد بوده است که  ۵۴مورد نقض حقوق بشر برای  ۰۹۸۹۱۵نفر برآورد شده است.
در حوزه کودکان  ۵۴مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه های حقوق بشری جاری از مجموع  ۵۸گزارش استخراج شده است که شامل نقض
حقوق  ۰۹۸۹۱۵نفر از کودکان و یا فعالین حقوق کودک است.
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در حوزه حقوق کودکان ،بازداشت فعاالن این عرصه  %۰۹۹نسبت به سال  ۰۹۹۰افزایش یافته است ،با این حال صدور احکام حبس از سوی
دستگاه قضایی نیز با کاهش  %۰۹۹همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال  %۵۵ ،۰۹۹۰افزایش داشته است ،بیشترین صعود
در این حوزه مشترکا در فروردین ماه و آذر ماه با  %۰۹۹و بیشترین نزول در بهمن ماه با  %۰۹۹کاهش گزارش شده است.
برای مقایسه نقض موردی حقوق کودکان در سال  ۰۹۰۹نسبت به سال  ،۰۹۹۰به نمودار زیر بنگرید.
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بازداشت فعالین حقوق کودکان:


بازداشت سارا حاج بهرامی و علی دیوساالر از فعاالن حقوق کودک " :سارا حاج بهرامی "و" علی دیوساالر "از فعاالن حقوق

کودک دستگیر شده و به زندان کرمان انتقال یافته اند/امروز/سه شنبه  ۹۸فروردین
افشین حیرتیان ،فعال حقوق کودک و شهروند بهایی بازداشت شد  :افشین حیرتیان فعال حقوق کودک و شهروند بهایی روز

شنبه  ۸۰مردادماه بازداشت شده است/کمیته گزارشگران حقوق بشر/چهارشنبه  ۹۸شهریور

کودک آزاری:


قتل فجیع یک دختربچه  ۰ساله پس از آزار جنسی :جوان ۸۸سالهای ،پس از شکنجه دختر بچهای  ۴ساله در مشهد او را به طرز

فجیعی به قتل رساند/ملت ما/دوشنبه  ۸۸فروردین


تجاوز مکرر پدری به دختربچه  ۹۷سالهاش! :یک زن  ۹۵ساله که از لحاظ روحی بسیار شکسته شده بود ،پس از مراجعه به دادگاه

خانواده ،از تجاوز مکرر شوهرش به دختربچه  ۰۹سالهشان خبر داده است/ایسنا/شنبه  ۸۴فروردین
شکنجه شدید دختربچهای  ۳ساله توسط ناپدریاش :دختربچه  ۹سالهای که به فجیعترین وضع توسط ناپدریاش مورد آزار و

اذیت جسمی قرار گرفته ،هم اکنون در بیمارستان بستری است/هرانا/سه شنبه  ۹۹فروردین


دانشآموز قزوینی با تنبیه معلم مدرسه نقص عضو شد :تنبیه بدنی توسط معلمان در مدرسه موجب نقص عضو یک دانشآموز در

استان قزوین شد/مهر/چهارشنبه  ۹۰فروردین


پدری کودک  ۸سالهاش را به آتش کشید :خبرها حاکی از آن است که پدری در کرج کودک  ۹ساله خود را با بنزین به آتش

کشید/آخرین نیوز/پنجشنبه  ۸۸اردیبهشت


ضرب و جرح شدید کودک چهارسالهای توسط والدینش :هنوز اخبار تلخ "هانیه" کودک هشت سالهای که قربانی کودک آزاری

شده بود ،در رسانه ها و اذهان عمومی کمرنگ نشده که این بار پسر بچه چهارساله دیگری به نام "نیما" مهمان ناخوانده "بیمارستان کودکان
مفید" شد/ایسنا/یکشنبه  ۸۱اردیبهشت


دومین کودک آسیب دیده بدون تکمیل درمان دوباره به خانوادهاش تحویل داده شد :رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی

ایران گفت :دومین مورد کودک آزاری که چند روز پیش اعالم شد پس از آنکه از بیمارستان مفید به شیرخوارگاه آمنه منتقل شد دیروز پس
از دو روز اقامت در این مرکز با حکم قاضی تحویل پدرش شد/دادنا/چهارشنبه  ۸۹اردیبهشت


سومین قربانی کودکآزاری در یکماه اخیر :هنوز اخبار تلخ «هانیه  ۹ساله و نیما  ۵ساله» که قربانی کودک آزاری شده بودند ،در

رسانهها و اذهان عمومی کمرنگ نشده که این بار پسر  ۹ساله دیگری قربانی اختالفات و وسیله ای برای تهدید مادرش به ادامه زندگی مشترک
شده است/ایسنا/شنبه  ۹۰اردیبهشت


سومین قربانی کودک آزاری درگذشت :باربد سومین قربانی کودک آزاری طی ماههای اخیر بر اثر شدت عفونتهای ناشی از سوختگی

در بیمارستان شهید مطهری جان باخت/مهر/جمعه  ۰۹خرداد


یک پرونده تکان دهنده کودک آزاری در شیراز :در پی شکنجه پسر بچه  ۹ /۱ساله در شهر شیراز مادر این کودک و مردی که با

وی در ارتباط بود بازداشت شدند/نامعلوم/سه شنبه  ۰۴خرداد


تکرار کودک آزاری در سکوت مسئوالن /دست "حدیثه" قطع شد :درست همان روزهایی که اخبار تلخ کودکآزاری "هانیه"،

افکارعمومی را درگیر کرده بود ،در گوشه دیگری از شهر ،دست راست دخترکی پس از ضرب و شتم شدید از سوی پدرش و سهلانگاری در
مداوا ،علیرغم انجام  ۰عمل جراحی از آرنج قطع شد/ایسنا/شنبه  ۸۰خرداد


کودک آزاری همچنان قربانی میگیرد  :در روزهای گذشته دو فیلم ویدیویی از شیوه برخورد دو معلم با دو دانش آموز در فضای

مجازی منتشر شد و در یکی از این فیلمها معلم ضمن ضرب و شتم دو دانش آموز آنها را مجبور میکند که نوبتی به صورت هم دیگر سیلی
بزنند/ایلنا/سه شنبه  ۰۵تیر
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کودکآزاری موجب مرگ مغزی پارسا ،کودک چهار ساله شد :پارسا کودک چهارساله شب گذشته در اثر آزار والدینش و سوختگی

شدید به بیمارستان فیاض بخش (شماره  )۸منتقل شده است/مهر/چهارشنبه  ۰۱تیر


وضعیت وخیم جسمی دو کودک که پدرانشان به آنها مواد مخدر خوراندند! :پسر  ۰۰ماههای به نام "علیرضا" و پسر  ۵سالهای

نام "محمدپویا" که طی دو رویداد جداگانه پدرانشان به آن ها مواد مخدر کراک و شیشه خورانده بودند ،اکنون در بیمارستان در وضعیت
وخیمی به سر میبرند/جامجم/چهارشنبه  ۸۸تیر


کودک خردسال دیگری که مورد کودک آزاری قرار گرفته بود ،جان باخت :کودک خردسالی به نام "محمد پویا" که موردکودک

آزاری قرار گرفته بود ،روز چهارشنبه  ۸۰تیرماه در بیمارستان بهرامی تهران تسلیم مرگ شد/روزنامه جام جم/پنجشنبه  ۹۹تیر


دختری  ۴ساله توسط مادرش خفه شد :فرمانده انتظامی استان همدان از خفه شدن یک دختربچه پنج ساله به دست مادرش خبر

داد/ایسنا/دوشنبه  ۹۹مرداد


پدر عصبانی نوجوان  ۹۴ساله را کشت و خودکشی کرد :در یک حادثه دلخراش در شهرستان ابهر ،مردی پس از قتل فرزند ۰۸

سالهاش خودکشی کرد/نامعلوم/جمعه  ۰۵مرداد
مادری کودک  ۹۳ماههاش را خفه کرد :رییس کالنتری  ۰۰۹فرجام از قتل یک کودک توسط مادرش خبر داد و گفت :متهمه پس از

خفهکردن کودکش ،با رگ زنی اقدام به خودکشی کرد و در حال حاضر نیز در یکی از بیمارستانهای پایتخت تحت درمان
است/نامعلوم/یکشنبه  ۰۰مرداد


ثبت  ۶هزار گزارش کودک آزاری در اورژانس کشور :عضو گروه حقوقی هیئت علمی دانشگاه مفید قم گفت :سال گذشته

۰۵۵هزار تماس با مرکز فوریتهای پزشکی گرفته شده است که از این تعداد  ۰هزار مورد گزارش کودک آزاری بود/مهر/دوشنبه  ۰۴مرداد
شکنجه مرگبار کودک شش سالهای توسط ناپدری :ناپدری سنگ دلی روز گذشته در جلسه محاکمهاش در شعبه  ۴۵دادگاه

کیفری استان تهران داستان شکنجه ،آزار و قتل یک پسر ششساله را پس از گذشت دو سال شرح داد/روزنامه شرق/چهارشنبه  ۸۰مرداد


آرش دو ساله قربانی جدید کودک آزاری :هنو ز خبر تلخ دختر مریانجی ،کودکی پنج ساله که قربانی کودک آزاری شده بود ،در

اذهان عمومی کمرنگ نشده که این بار پسر بچهای دو ساله میه مان ناخوانده بیمارستان بعثت در همدان شد تا «آرش» ی دیگر قربانی
ناآگاهی ناپدری معتادش شده باشد/ایسنا/دوشنبه  ۹۴شهریور


شکنجه ساناز  ۴/۴ساله توسط والدینش :والدین معتاد در پی شکنجه دادن دختر  ۸ / ۱ساله خود در بوئین زهرا از سوی پلیس

دستگیر شدند و کودک آسیب دیده با تالش پزشکان از مرگ حتمی نجات یافت/نامعلوم/یکشنبه  ۰۹مهر


سازمان بهزیستی از وقوع هفت هزار کودک آزاری در سال گذشته خبر داد :معاون امور اجتماعی و پیشگیری سازمان بهزیستی

کشور از وقوع هفت هزار مورد کودک آزاری طی سال گذشته در کشور خبر داد/مهر/دوشنبه  ۸۱مهر


کودک آزاری باز هم قربانی گرفت  :محدثه دختر بچه سه ساله پس از معاینات پزشکی و عمل جراحی ،دوشنبه شب به دلیل وخامت

حال عمومی در بیمارستان شهید محمدی فوت شد/مهر/چهارشنبه  ۸۴مهر


مرگ یک کودک کار در پی تجاوز دسته جمعی از سوی  ۹۹نفر :یک کودک کار توسط  ۰۰کارگر افغانی در پردیس کرج ربوده شد،

مورد تجاوز قرار گرفت و سپس به قتل رسید/روزنامه شرق/دوشنبه  ۹۸آبان


قتل یک کودک هفت ماهه توسط پدرش در ساوجبالغ :فردی در ساوجبالغ ،با وارد کردن جسم سخت به ناحیه سر و گردن فرزند

هفت ماههاش "محسن" ،وی را به قتل رساند/مهر/پنجشنبه  ۰۴آذر
قتل کودک  ۴ساله به دست برادر  ۹۴سالهاش :رسیدگی به پرونده قتل کودک پنجسالهای که به دست برادر  ۰۱سالهاش از پا

درآمده است ،به زودی در دادگاه کیفری استان البرز آغاز میشود/روزنامه شرق/چهارشنبه  ۹۹آذر


قتل کودکی یک روزه توسط پدر سنگدلش :گزارشها حاکی از آن است که پدری کودک یک روزهاش را در کیسه زباله در طبس به

قتل رسانده است/مهر/دوشنبه  ۹۱دی


مرگ کودک  ۱ساله بر اثر شکنجه :دو شب قبل مردی کودکی ۰ساله خود را به بیمارستان رساند و مدعی شد پسرک زمین خورده و

از حال رفته است /وضعیت بد کودک باعث شد بالفاصله پرستاران و پزشکان بیمارستان باهنر کرج باالی سر کودک حاضر شوند /آنها وقتی او را
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مورد معاینه قرار دادند متوجه شدند جراحات این کودک بر اث ر زمین خوردن یا افتادن از بلندی نیست بلکه او شکنجه شده و مورد آزارهای
شدید قرار گرفته است/شرق/دوشنبه  ۸۰دی

ازدواج زیر سن قانونی:


ثبت ازدواج  ۵۴۳دختر و پسر زیر  ۹۴سال در گلستان :مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از ثبت  ۰۰هزار و  ۰۰۹مورد ازدواج در

این استان د ر پنج ماهه اول سال جاری خبر داد که در  ۰۵مورد آن پسران زیر  ۰۱سال و  ۵۰۵مورد نیز دختران کمتر از  ۰۵سال سن
داشتهاند و از این تعداد  ۸مورد زیر  ۰۹سال بودهاند/مهر/سه شنبه  ۰۱شهریور
عقد سه دختر زیر  ۹۷سال در آذربایجان غربی :مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی از ثبت وقوع ازدواج سه دختر زیر  ۰۹سال از

ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داده است/هفتهنامه سیروان/دوشنبه  ۹۵مهر


ازدواج پنج دختر زیر  ۹۷سال در هرمزگان :مدیر کل ثبت احوال هرمزگان از ازدواج پنج دختر زیر  ۰۹سال در استان هرمزگان خبر

داد/ایسنا/شنبه  ۹۹دی
 ۳۷۷هزار نفر در سن کمتر از  ۹۳سال در ایران متاهل شدند :در روزهایی که کارشناسان و مسئوالن نسبت به باال رفتن سن ازدواج

نگران هستند و هشدار میدهند ،عدهای از آن طرف بام افتادهاند و خبرهای عجیبی میرسد/تهران امروز/دوشنبه  ۰۸دی

اجرای حکم اعدام:
دو تن از اعدام شدگان هفته گذشته در بندرعباس نوجوان بودند :گزارش ها حاکی از آن است که دستکم دو نفر از چهار نفری

که اول اردیبهشت ماه در بوستان ساحلی غدیر بندر عباس در مالءعام اعدام شدند ،به اتهام قتل در سنین  ۰۰تا  ۰۴سال به مجازات مرگ
محکوم شده بودند/سازمان حقوق بشر ایران/سه شنبه  ۹۰اردیبهشت

صدور حکم اعدام:


دیوان عالی حکم اعدام یک نوجوان به نام شایان امیدی را تایید کرده است :قضاوت شعبه  ۰دیوان عالی ،هفته گذشته حکم

اعدام یک نوجوان  ۰۰ساله در گیالن به نام "شایان امیدی" به همراه دوست  ۸۵ساله اش سجاد را مورد تایید قرار دادهاند/هرانا/جمعه  ۸۴آبان
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نهاد آمار ،نشر و آثار
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
info@hra-iran.org
فروردین ۰۹۰۰
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