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 ديباچه

علي رغم تالش هاي گسترده ي واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، گزارشي پيش رو به دليل شرايط علي رغم تالش هاي گسترده ي واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، گزارشي پيش رو به دليل شرايط 

ماه ماه   آبانآبان   نيست و تنها روايتي حداقلي از نقض حقوق بشر در ايران درنيست و تنها روايتي حداقلي از نقض حقوق بشر در ايران در  مفصلمفصلسخت جمع آوري اخبار به هيچ عنوان گزارشي سخت جمع آوري اخبار به هيچ عنوان گزارشي 

اخبار آمار ذيل مربوط به گذشته اخبار آمار ذيل مربوط به گذشته   ييذكر اين نكته نيز ضروري است كه محتمل است زمان وقوع برخذكر اين نكته نيز ضروري است كه محتمل است زمان وقوع برخ. . در كشور استدر كشور است  8989سال سال 

 .باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ي زماني فوق الذكرباشدباشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ي زماني فوق الذكرباشد

در در   نقض موردي حقوق بشر در كشور رخ داده و از سوي مجموعه فعاالن حقوق بشرنقض موردي حقوق بشر در كشور رخ داده و از سوي مجموعه فعاالن حقوق بشر  76797679سال جاري دستكم سال جاري دستكم   ماهماه  آبانآبان  دردر

 .ايران، به ثبت رسيده استايران، به ثبت رسيده است

مورد نقض حقوق مورد نقض حقوق   140140مورد نقض حقوق دانشجويان، مورد نقض حقوق دانشجويان،   9797مورد نقض حقوق كارگران، مورد نقض حقوق كارگران،   64186418در طول ماه گذشته، بيش از در طول ماه گذشته، بيش از 

مورد شكنجه و مورد شكنجه و   621621مورد صدور، تاييد يا اجراي حكم اعدام، مورد صدور، تاييد يا اجراي حكم اعدام،   3434فعالين سياسي و مدني در حوزه ي آزادي انديشه و بيان، فعالين سياسي و مدني در حوزه ي آزادي انديشه و بيان، 

    2727، ، نتظامينتظاميشهروندان به دست نيروهاي اشهروندان به دست نيروهاي ا  بازداشتبازداشتمورد مورد   234234در زندان ها، دست كم در زندان ها، دست كم   و عاديو عادي  اسياسينقض حقوق زندانيان سينقض حقوق زندانيان سي

 .مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي مذهبي را شاهد بوده ايممورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي مذهبي را شاهد بوده ايم  8888مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي ملي ، مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي ملي ، 

 

 زندانيان

از زندانيان سياسي با خانواده هاي خود ممانعت به عمل آورده از زندانيان سياسي با خانواده هاي خود ممانعت به عمل آورده   تنتن  5656در آبان ماه دستگاه هاي قضايي و اطالعاتي از مالقات در آبان ماه دستگاه هاي قضايي و اطالعاتي از مالقات 

و برخي از زندانيان را از حق تماس تلفني نيز محروم كردند، مرخصي به زندانيان نيز همچون ماه هاي گذشته ابزاري براي و برخي از زندانيان را از حق تماس تلفني نيز محروم كردند، مرخصي به زندانيان نيز همچون ماه هاي گذشته ابزاري براي 

يع وثيقه و كفالت يع وثيقه و كفالت زنداني سياسي علي رغم تودزنداني سياسي علي رغم تود  55و از آزادي دست كم و از آزادي دست كم   تفتيش اعقايد زندانيان مورد استفاده قرارگرفتتفتيش اعقايد زندانيان مورد استفاده قرارگرفت

 ..جلوگيري شدجلوگيري شد

يك زنداني سياسي در بازداشتگاه مخفي سپاه به طرز مشكوكي فوت نمود تا همچنان وجود بازداشتگاه هاي مخفي به عنوان يك زنداني سياسي در بازداشتگاه مخفي سپاه به طرز مشكوكي فوت نمود تا همچنان وجود بازداشتگاه هاي مخفي به عنوان 

زنداني به اشكال مختلف از سوي مسئولين زندان زنداني به اشكال مختلف از سوي مسئولين زندان   2020يك نگراني در بين گروه هاي حقوق بشري مطرح باشد و دست كم يك نگراني در بين گروه هاي حقوق بشري مطرح باشد و دست كم 

 ..تهديد شدندتهديد شدند

اظميني بروجردي، محمد علي منصوري، عاليه اقدام دوست و حسين سرشومي به اظميني بروجردي، محمد علي منصوري، عاليه اقدام دوست و حسين سرشومي به از زندانيان سياسي به نام هاي كاز زندانيان سياسي به نام هاي ك  چهار تنچهار تن

 ..تحمل انفرادي محكوم شدند، نقل و انتقاالت و تبعيد ناخواسته نيز يكي از موارد نقض حقوق زندانيان در آبان ماه بودتحمل انفرادي محكوم شدند، نقل و انتقاالت و تبعيد ناخواسته نيز يكي از موارد نقض حقوق زندانيان در آبان ماه بود

در بند زندانيان معتاد به مواد مخدر و نگهداري بالتكليف در بند زندانيان معتاد به مواد مخدر و نگهداري بالتكليف عدم رعايت اصل تفكيك جرايم و نگهداري ده ها زنداني عدم رعايت اصل تفكيك جرايم و نگهداري ده ها زنداني 

 ..زندانيان بدون انجام دادگاهي و محاكمه در زندان نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان بوده استزندانيان بدون انجام دادگاهي و محاكمه در زندان نيز از ديگر موارد نقض حقوق زندانيان بوده است

 ::ممنوع المالقات، تلفن و مرخصيممنوع المالقات، تلفن و مرخصي

 .است ننموده استفاده رخصيم از تاكنون حبس، سال 13 گذشت با كرد، سياسي زنداني يك: مرخصي بدون حبس سال 13 تحمل •
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 برخورد براي اينكه اعالم با مخدر مواد با مبارزه پليس رئيس: اجباري كار هاي اردوگاه به آنها اعزام و موادمخدر زندانيان مرخصي لغو •

 40 تا 30 دارد آمادگي مخدر مواد پليس: گفت مواجهيم، ها زندان در جا كمبود مشكل با مخدر مواد فروشان خرده و اصلي هاي شبكه با

 .بفرستد اجباري كار هاي اردوگاه به را خرد فروشان مواد از نفر هزار

 نسرين مالقات از امروز ظهر از بعد اوين  زندان مسئوالن: اش خانواده با ستوده نسرين مالقات از اوين زندان امنيتي ماموران ممانعت •

 .كردند جلوگيري اش خانواده با دادگستري وكيل ستوده،

 زندان از خارج با زندانيان تماس و شده مسدود اوين زندان نسوان دو بند تلفن گذشته شب از: اوين زندان نسوان دو بند هاي تلفن قطع •

 .است شده قطع

 جمله از اوين زندان از بخشهائي هاي تلفن تاكنون ماه آبان 11 شنبه سه روز ظهر از: ماه آبان 13 با همزمان اوين زندان هاي تلفن قطع •

 .باشد مي قطع دارد، قرار بازداشت تحت آن در بروجردي اهللا آيت كه روحانيت ويژه بند

 از جمعي و ميردامادي محسن سياسي، زندانيان بر فشارها ادامه در: كابيني مالقات از اوين زندان 350 بند زندانيان از جمعي محروميت •

 .شدند محروم هايشان خانواده با كابيني مالقات از ،89 ماه آبان 17 دوشنبه امروز اوين، زندان 350 بند زندانيان

  گذرد مي موسوي حسين مير دفتر رييس ، محسني حميد بازداشت از ماه دو: ماه دو از پس موسوي دفتر رييس محسني المالقاتي ممنوع •

 .نيست دست در دقيقي اطالع هيچ وي وضعيت از همچنين. اند نشده  او با ديدار با موفق وي  خانواده تاكنون اما

 سال ماه شهريور هفدهم از كه نيوز سحام سايت وب سردبير و دربند معلم داوري، محمد: ماه چهار از پس مادر با داوري محمد ديدار •

 .شد اش سالخورده مادر ديدار به موفق ماه چهار از پس سرانجام برد، مي سر به بازداشت در گذشته

 رجايي زندان در محبوس امنيتي زنداني حرداني خالد: زنداني يك حقوق از محروم همچنان محكوميت سال يازدهمين در حرداني خالد •

 .است بوده محروم زنداني يك حقوق از كنون تا كه است شده خود محكوميت سال يازدهمين وارد حالي در كرج شهر

 ::ممانعت از آزاديممانعت از آزادي

 انقالب دادگاه 26 شعبه به نگار روزنامه تاجيك، عبدالرضا پرونده: وثيقه پذيرش با مخالفت و دادگاه به تاجيك عبدالرضا پرونده ارسال •

 .شد ارسال

 مسائل گر تحليل و نگار روزنامه امويي، احمدي بهمن بازداشت از ماه17: نگار روزنامه امويي، احمدي بهمن موقت آزادي با مخالفت •

 مدت اين شدن سپري از بعد اما.آمد مرخصي به نوروز عيد در هم آن بار يك وي مدت اين در كه است حالي در اين. گذرد مي اقتصادي

 . شد فراخوانده اوين زندان به دوباره

 است سال 19 مدت به كه اروميه مركزي زندان در محبوس سياسي زنداني پور مصطفي عثمان: سياسي زنداني يك آزادي از ممانعت •

 .شوند مي نگهداري زندان در همچنان ايشان آزادي با قضايي دستگاه موافقت موجود با كند مي حبس تحمل

 براي كفالت دريافت از مسووالن خسرواني، نازنين براي كفالت قرار صدور وجود با: كفالت قيد به خسرواني نازنين آزادي از ممانعت •

 .كردند خودداري زنداني نگار روزنامه اين

 مخالفت چپ دانشجويي فعال پورعبداله، محمد آزادي با ديگر بار سال سه به نزديك گذشت از پس: عبداهللا پور محمد آزادي از ممانعت •

 .شد
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 ::بي خبريبي خبري

 .نيست دست در اطالعي هيچ تبريز دانشگاه بازداشتي دانشجويي سه وضعيت و سرنوشت از: كرد دانشجوي سه سرنوشت از اطالعي بي •

 معاون سپاه، سابق سرداران از فرزين) حسين( محمدرضا بازداشت محل از: روز 18 از پس فرزين محمدرضا بازداشت محل از خبري بي •

 شد، دستگير اش منزل به مشهد سپاه اطالعات نيروهاي از نفر 9 حمله با ماه مهر 22 كه تلويريون كارگردان و مشهد شهردار سابق

 .نيست دست در اطالعي همچنان

 دانشگاه دانشجوي فريماني سجودي فواد: پاسداران سپاه بند در محبوس دانشجوي فريماني سجودي فواد از مطلق خبري بي روز 45 •

 .نيست دسترس در وي وضعيت از اطالعي گونه هيچ و شده بازداشت پيش روز 45 از اميركبير

 سابق سرداران از فرزين) حسين( محمدرضا بازداشت از روز 18 گذشت از پس: سياسي زنداني فرزين، محمدرضا از خبري بي روز هجده •

 اش منزل به مشهد سپاه اطالعات نيروهاي از نفر 9 حمله با ماه مهر 22 كه تلويزيون كارگردان و مشهد شهردار سابق معاون سپاه،

 .نيست دست در اطالعي وي نگهداري محل از چنان هم شد، دستگير

 دانشگاه دانشجويان اسالمي انجمن مركزي شوراي عضو مددزاده، شبنم: خواهرش با مددزاده شبنم مالقات مطلق، خبري بي روز 22 از پس •

 .كند مالقات خواهرش با توانست مطلق، خبري بي روز 22 از پس معلم، تربيت

 او نگار ،روزنامه خسرواني نازنين ازبازداشت روز چهار گذشت وجود با: زنداني نگار روزنامه خسرواني نازنين از مطلق خبري بي •

 24 تا بايد شود مي بازداشت كس هر تهران دادستان گفته طبق كه است حالي در اين.  است نداشته اش خانواده با تماسي هيچ تاكنون

 . دهد اطالع را بازداشتش محل و بگيرد تماس اش خانواده با بعد ساعت

 دست در  اطالعي هيچ بازداشتي سنديكايي فعال غالمحسيني غالمرضا شرايط و وضعيت از: كارگري فعال يك وضعيت از خبري بي •

 .نيست

 در چهارشنبه روز از كه است نگاري روزنامه خسرواني نازنين: نيست دست در اطالعي خسرواني نازنين نگهداري محل و اتهام از •

 .است نشده داده اش خانواده به انتسابي، اتهامات يا اتهام و نگهداري محل درباره توضيحي گونه هيچ تاكنون اما برد مي سر به بازداشت

 اهللا آيت هوادران از تن 6 شرايط و وضعيت از: نيست دست در خبري هيچ بروجردي اهللا آيت هوداران از تن 6 شرايط و وضعيت از •

 .نيست دست در خبري هيچ  شدند دستگير دوشنبه روز گسترده يورش در كه بروجردي

 بوكان، هاي دبيرستان دبير "آروم سليم" بازداشت از هفته يك گذشت با: هفته يك گذشت با بوكاني شده بازداشت معلم از خبري بي •

 .است نداشته منزل با تماسي هيچگونه وي امنيتي، نيروهاي توسط

 مكان به بروجردي اهللا آيت كه ماه آبان 22 شنبه روز از: هوادارانش از تن 6 و بروجردي اهللا آيت سياسي، زنداني از مطلق بيخبري •

 سالمتي مورد در اطالعاتي كسب براي خانواده تالشهاي و نيست دست در ايشان از اطالعي هيچگونه تاكنون شد، داده انتقال نامعلومي

 خانواده اين نگراني رفع براي شفافي پاسخ روحانيت ويژه دادگاه مسئولين و نبوده بخش نتيجه وي با تلفني تماس برقراري يا ايشان

 .اند نداده ارائه رنجديده

 شهر رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني منصوري، علي محمد خانواده: منصوري علي محمد سياسي، زنداني سرنوشت از خبري بي •

 خانواده اين به پاسخي هيچ زندان مسئولين و هستند بيخبر وي از كه است ماه يك از بيش انفرادي به زنداني اين انتقال از پس كرج

 .نميدهند
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 شده بازداشت نگار روزنامه خسرواني، نازنين مادر افشاريان، اعظم: ايران در شده بازداشت نگار روزنامه يك وضعيت از نگراني اظهار •

 .ندارد خانواده با تماسي و است المالقات ممنوع هنوز بازداشت، از هفته دو گذشت با او كه گويد مي ايران، در

 كه كرج شهر رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني مددزاده شبنم: زنداني اين پدر با گفتگو در مددزاده شبنم وضعيت از خبري بي •

 مي بسر نامعلومي وضعيت در است شده جلوگيري اش خانواده و اش زنداني برادر با وي تلفني گفتگوي يا و مالقات از پيش چندي از

 .برد

 فريماني فواد بازداشت از كه است روز: پاسداران سپاه بند در زنداني دانشجوي فريماني فواد از خبري بي كماكان روز، 60 از پس •

 .خبرند بي وي وضعيت از كماكان وي نزديكان و گذرد مي اميركبير دانشگاه دانشجوي

 ::و قتلو قتل  ضرب و شتمضرب و شتم

 زندان 1 بند در خونين درگيري يك طي در: دفاع بي زندانيان از يكي به زندان رئيس به وابسته مافيايي باندهاي خونين يورش •

 .شد منتقل تهران بيمارستانهاي از يكي به مرگ آستانه در و مجروح بشدت زنداني يك كرج گوهردشت

 "مدملي حميد" نام به ساله سي جوان يك گذشته هفته: جانباخت سپاه بازداشتگاه در مشكوكي طرز به ايران رهبر به معترض جوان يك •

 مشكوكي طرز به بود شده بازداشت پاسداران سپاه اطالعات توسط زبان فارسي شبكه يك با تماس در ايران رهبر به توهين اتهام به كه

 .جانباخت نامعلومي بازداشتگاه در

 ::تهديد و اعمال فشارتهديد و اعمال فشار

 بشر، حقوق فعال گودرزي، كوهيار بازداشت از ماه 11 به نزديك گذشت با: بازداشت ماه يازدهمين در گودرزي كوهيار بازجويي و تهديد •

 .است گذشته روز چند در »جديد اتهامات تفهيم به وي تهديد و بازجويي« از حاكي ها گزارش

 زنداني زنان از چهارتن بر غيرقانوني تنبيهات و فشار اعمال: مشهد آباد وكيل زندان در بهايي زنان از چهارتن نامناسب وضعيت •

 است گرفته شدت مشهد آباد وكيل زندان در سياسي

 كرد، دربند اديب كردستاني بهزاد بازداشت از ماه دو از بيش گذشت با: وي جسماني وخيم وضعيت و كردستاني بهزاد بر فشار تشديد •

 .دارد حكايت وي بر فشارها تشديد و نامبرده جسماني وخيم وضعيت از ها گزارش

 به كرج شهر رجايي زندان 10 سالن 4 بند در محبوس سياسي زنداني شهرياري حسين: سرود خواندن دليل به سياسي زنداني يك تهديد •

 .شد تهديد زندان در سرود خواندن دليل

 تا دارد تصميم ولي شكسته، را خشكش غذاي اعتصاب ستوده نسرين حاليكه در: خيز سحر عيسي و ستوده نسرين روي بر فشارها ادامه •

 عيسي جسماني وضع كه دارشديم خبر حال همين در.دهد ادامه آب نوشيدن با صرفاً را خود غذاي اعتصاب هايش خواسته به رسيدن

 .است كشيده وخامت به بند در نگار روزنامه سحرخيز

 توزيع هم دولت به نزديك هاي روزنامه ديگر كه هاست هفته شهر رجايي زندان در: شهر رجايي زندانيان بين در روزنامه توزيع عدم •

 .نميشود
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 ياب حقيقت كميته« عنوان با را اي بيانيه كه اوين سياسي زندانيان از نفر يازده: اوين 350 بند سياسي زنداني 11 تهديد و بازجويي •

 و بازپرسي بازجويي، مورد دوباره اوين زندان دادسراي به احضار از پس بودند، كرده امضا ،»دهيد تشكيل انتخابات حوادث بررسي براي

 . گرفتند قرار اتهام تفهيم

 ::انتقال به انفراديانتقال به انفرادي

 زنداني منصوري علي محمدي گوهردشت زندان 4 بند به زندان گارد گذشته روز يورش در: انفرادي سلول به منصوري علي محمد انتقال •

 .شد منتقل انفرادي سلول به سياسي

 دليل به دوست اقدام عاليه سياسي زنداني ماه آبان  16يكشنبه روز: اوين زندان انفرادي سلولهاي به دوست اقدام عاليه زنان فعال انتقال •

 .شد منتقل اوين زندان انفرادي سلولهاي به متادن بند به سياسي زنداني زنان انتقال به نسبت اعتراض

 به روحانيت ويژه بند از بروجردي اهللا آيت صبح 10 ساعت ماه آبان 22 امروز صبح: نامعلوم مكاني به بروجردي كاظميني اهللا ايت انتقال •

 .گرديد منتقل نامعلومي نقطه

 به نزديك تحمل از پس اصفهان، دانشگاه دانشجويي فعال سرشومي، حسين: شود مي نگهداري انفرادي سلول در همچنان سرشومي حسين •

 .شود مي نگهداري انفرادي سلول در و اصفهان، مركزي زندان در اطالعات حفاظت »ط-الف« بند در همچنان انفرادي، سلول روز 150

 ::نقل و انتقاالت اجباري و تبعيدنقل و انتقاالت اجباري و تبعيد

 وزارت بازداشتگاه 209 بند در بالتكليفي و بازداشت ماه 11 به نزديك از پس بهرامي زهرا: شد منتقل اوين نسوان بند به بهرامي زهرا •

 .شد منتقل اوين زندان زنان عمومي بند به شنبه سه روز اطالعات

 كرج شهر رجايي زندان به اوين زندان 350 بند در محبوس سياسي زنداني گودرزي كوهيار: كرج شهر رجايي به گودرزي كوهيار تبعيد •

 .است شده منتقل

 رجايي زندان قرنطينه در گذشته روز از كه بشر حقوق فعال گودرزي، كوهيار: شد منتقل شهر رجايي زندان 3 بند به گودرزي كوهيار •

 .شد منتقل زندان اين 3 بند به برد مي بسر كرج شهر

 عمومي بند به مستقيما خود مجدد بازداشت پي در نگار ،روزنامه مقيسه رضا محمد: شد منتقل اوين 350 بند به مقيسه رضا محمد •

 .شد منتقل اوين زندان 350 بند سياسي زندانيان

 به اوين زندان 350 بند از گذشته هفته در كه بشر حقوق فعال گودرزي، كوهيار: شد منتقل شهر رجايي زندان 2 بند به گودرزي كوهيار •

 .شد منتقل زندان اين 2 بند به ديگر بار امروز بود شده منتقل كرج شهر رجايي زندان 3 بند به انجا از و قرطينه

 منتقل نسوان بند متادون قرنطينه به اوين زندان در زن سياسي زندانيان تمامي: اوين متادون بند به زن سياسي زندانيان تمامي انتقال •

 .اند شده

 شده منتقل متادون بند قرنطينه به وحدت تحكيم دفتر مركز شوراي عضو هدايت بهاره: شد منتقل متادون بند قرنطينه به هدايت بهاره •

 .است

 .گرديد تمديد ديگر روز پانزده مدت به كرد اديب و شاعر كردستاني بهزاد بازداشت قرار: كردستاني بهزاد موقت بازداشت قرار تمديد •
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 اوين زندان به وحدت تحكيم دفتر شده بازداشت عضو 4 امروز صبح: اوين زندان به وحدت تحكيم دفتر شده بازداشت عضو چهار انتقال •

 .اند شده منتقل

 سقز در امنيتي نيروهاي توسط پيش مدتي كه كرد شهروند روزگرد، دلير: سقز در بازداشتي شهروند روزگرد دلير وضعيت آخرين •

 .است شده منتقل سقز مركزي زندان به بود، شده دستگير

 در شخصي لباس ماموران حضور با گذشته روز كه تحصيل از محروم دانشجوي زاده قلي علي: اطالعات بازداشتگاه به زاده قلي علي انتقال •

 .است شده منتقل اطالعات بازداشتگاه به شد، بازداشت اش پدري منزل

 ::بالتكليفيبالتكليفي

 بند در و اوين زندان در همچنان مشاركت، حزب جوانان شاخه عضو نورمحمدي، سعيد: 350 بند در نورمحمدي سعيد وضعيت آخرين •

 .برد مي سر به 350

 رجايي زندان در محبوس زندانيان از يكي بوكاني شريفي رضا: شهر رجايي زندان در محبوس زنداني بوكاني، شريفي رضا بالتكليفي •

 .ميبرد سر به بالتكليفي در همچنان كرج شهر

 سابق سرداران از فرزين، حسين بازداشت از ماه يك باگذشت: فرزين حسين بازداشت از ماه يك گذشت با اتهام تفهيم عدم و خبري بي •

 شد، دستگير منزلش به مشهد سپاه اطالعات نيروهاي حمله با امسال ماه مهر كه تلويزيون كارگردان و مشهد شهردار سابق معاون سپاه،

 .است نشده نيز اتهامي تفهيم و نيست دست در وي از اطالعي همچنان

 ديگر بار كارگري حقوق فعال و زنداني كارگر ، زاده ابراهيم بهنام دادگاه برگزاري: زنداني ،كارگر زاده ابراهيم بهنام بالتكليفي تداوم •

 . برد مي سر به اوين زندان 350 بند در بالتكليف همچنان وي.  افتاد تعويق به

 در چنان هم بازداشت ماه 9 از پس بابايي ابراهيم و كوهكن مهدي نور، صادقي محسن: ماه 9 گذشت از پس سياسي زنداني سه بالتكليفي •

 .برند مي سر به بالتكليفي

 زنداني بوكاني شريفي رضا بازداشت از ماه شش از بيش گذشت رغم علي: كرد سياسي زنداني بوكاني شريفي رضا بالتكليفي تدوام •

 .است داده قرار مطلق بالتكليفي در را وي و نموده منتقل نامعلومي شعبه به را زنداني اين پرونده انقالب دادگاه كرد، سياسي

 طبرزدي، اله حشمت براي شالق ضربه 74 و سال 9 راي اعالم از پس: خورد برگشت بدوي دادگاه به مجددا طبرزدي اهللا حشمت پرونده •

 دادگاه به مجددا اداري مشكالت دليل به كه شد ارجاع تهران استان تجديدنظر 54 شعبه دادگاه به ايشان پرونده بند، در سياسي فعال

 .است خورده برگشت بدوي

 ::وضعيت نامناسب محيط و بهداشت و عدم رسيدگي پزشكيوضعيت نامناسب محيط و بهداشت و عدم رسيدگي پزشكي

 مواد از برخي و ميوه گونه هر ورود رياست، از بعد خود اقدام اولين در اوين زندان جديد رييس: شد ممنوع اوين 350 بند به ميوه ورود •

 اهللا ،حجت صداقت اهللا فرج جاي به و كرده تغيير اوين زندان رييس كه است روزي چند. كرد ممنوع اوين زندان 350 بند به را غذايي

 است داده اختصاص خود به را سمت اين سوري
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 سياسي فعال فرزين، حسين بازداشت از هفته سه حدود گذشت با: مشهد در بازداشتي سياسي فعال فرزين، حسين جسماني وخيم وضعيت •

 جسماني كنندة نگران و وخيم وضعيت از شد، انجام ها هفته از پس كه مالقاتي از پس وي خانواده اصالحات، دوران مقامات از و مشهد

 .دادند خبر جنگ شيميايي جانباز اين

 بستري شهر رجايي زندان دربهداري قلبي ناراحتي بدنبال سليماني داوود: شد بستري شهر رجايي زندان بهداري در سليماني داوود •

 .شد

 و نگار روزنامه كبودوند، صديق محمد جسماني وضعيت: زنداني بشري حقوق فعال كبودوند، محمدصديق اضطراري و وخيم وضعيت •

 واكنشي و توجه هيچگونه مسئله اين به نسبت زندان، مسوالن و قضايي مقامات و بوده اضطراري و وخيم بسيار زنداني، بشري حقوق فعال

 .ندارند

 زندان بيمارستان در فشار افت  دليل به بند در نگار روزنامه سحرخيز، عيسي: شد بستري شهر رجايي زندان بيمارستان در هم خيز سحر •

 .شد بستري شهر رجايي

 عمل چندين كردن سپري از پس كاظمي حسين امير: پزشكان نظر رغم به و جراحي عمل از پس زندان، به كاظمي اميرحسين بازگشت •

 .شد بازگردانده زندان به پزشكان نظر عليرغم و ديروز جراحي

 روحي و جسماني ،وضعيت انتخابات از پس حوادث زندانيان از يكي قنبرپوريان ايوب: پوريان قنبر ايوب روحي و جسمي حال وخامت •

 . كنند مي مخالفت او مرخصي با زندان مسووالن و تهران دادستان حال اين با اما دارد نامناسبي بسيار

 وضعيت در كرج شهر رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني حائري مشااهللا: سياسي زنداني حائري، مشااهللا به پزشكي رسيدگي عدم •

 .نميكنند اي توجه وي وضعيت به زندان مسئولين  و ميبرد سر به جسمي بد

 ديدگي آسيب دچار پا ناحيه از جسمي هاي شكنجه اثر در ميرزايي حسين: اروميه زندان در سياسي زنداني يك به پزشكي رسيدگي عدم •

 .آورند مي عمل به ممانعت زنداني اين درمان از زندان مسئولين و است شده جدي

 ::اعتصاب غذااعتصاب غذا

 درزندان آبان، نهم يكشنبه روز از دادگستري وكيل ستوده، نسرين: برد مي سر به خشك غذاي اعتصاب در اوين زندان در ستوده نسرين •

 . نيست خوب اش جسماني وضع و برد مي بسر خشك غذاي اعتصاب در اوين

 بيان و انديشه

تن از فعالين سياسي و مدني در حوزه انديشه و بيان احكام زندان و شالق تن از فعالين سياسي و مدني در حوزه انديشه و بيان احكام زندان و شالق   2626ر طي آبان ماه دستگاه قضايي دست كم براي ر طي آبان ماه دستگاه قضايي دست كم براي دد

 ..نيز مورد محاكمه قرار گرفتندنيز مورد محاكمه قرار گرفتندتن نيز بازداشت شدند، چهار تن احضار و ده تن تن نيز بازداشت شدند، چهار تن احضار و ده تن   2727را صادر و يا تائيد نموده است و را صادر و يا تائيد نموده است و 

ه و يا در آن اختالل ايجاد ه و يا در آن اختالل ايجاد در اين ماه هم چنين نيروهاي امنيتي و شبه نظامي از شش تجمع اعتراضي ممانعت به عمل آورددر اين ماه هم چنين نيروهاي امنيتي و شبه نظامي از شش تجمع اعتراضي ممانعت به عمل آورد

كردند و كميته فيلترينگ جمهوري اسالمي نيز بار ديگر ده ها وب سايت مخالفين و منتقدين را فيلتر كرد و ارتش سايبري كردند و كميته فيلترينگ جمهوري اسالمي نيز بار ديگر ده ها وب سايت مخالفين و منتقدين را فيلتر كرد و ارتش سايبري 

 ..عنوان بازوي مخرب سايت يك تلويزيون ماهواره اي را هك نمودعنوان بازوي مخرب سايت يك تلويزيون ماهواره اي را هك نمودايران به ايران به 

به صورت فله اي به صورت فله اي ... ... تن از شهروندان را تحت نام ارازل و اوباش، معتاد وتن از شهروندان را تحت نام ارازل و اوباش، معتاد و  234234نيروهاي انتظامي در طي ماه گذشته دست كم نيروهاي انتظامي در طي ماه گذشته دست كم 

 ..بازداشت كردندبازداشت كردند
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 ::صدور و تائيد حكمصدور و تائيد حكم

 ماه 33 حكم تهران، استان تجديدنظر دادگاه 36 شعبه: عاشورا حوادث محكومان و متهمان از كامران، نويد شالق و زندان حكم تاييد •

 .داد قرار تاييد مورد را 88 عاشوراي حوادث شدگان بازداشت از كامران، نويد سيد براي بدوي دادگاه شالق ضربه 75 و حبس

 در انتخابات از پس وقايع شدگان بازداشت از معين محمدي اهللا روح: موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد عضو براي حبس حكم صدور •

 .است شده محكوم تعزيري حبس سال دو به سالجاري

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

 .شد محكوم تعزيري حبس سال

 روزنامه ، يعقوب بني ژيال براي نگاري روزنامه از محروميت سال 30 و تعزيري حبس سال يك حكم: شد تائيد يعقوب بني ژيال محكوميت •

 .شد تاييد تهران استان نظر تجديد دادگاه 54 شعبه در زنان جنبش فعال و نگار

 استان نظر تجديد دادگاه 36 شعبه سوي از ايران دموكرات حزب مقام قائم فرجي منصور: فرجي منصور براي قطعي حبس سال سه •

 .شد محكوم شالق ضربه 30 و نقدي جزايي ريال ميليون چهار و سال 5 مدت به تعليقي حبس سال 3 به تهران

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

 .شد محكوم تعزيري حبس سال شش به پيرعباسي رياست

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

 .شد محكوم وكالت از

 از برخي سايتهاي فني مسئول معصومي ياسر: معصومي ياسر براي مطبوعاتي فعاليت از محروميت و تعزيري حبس سال پنج حكم صدور •

 حكم گذشته هفته برد، سر به بازداشت در اوين زندان در ماه دو از بيش مدت به و دستگير گذشته اسفندماه كه طلب، اصالح نشريات

 .كرد دريافت را خود بدوي دادگاه

 نظام براي تعزيري حبس سال شش حكم تهران، استان تجديدنظر دادگاه: پور حسن نظام براي تعزيري حبس سال شش حكم تاييد •

 .كرد تاييد عينا را انتخابات از پس وقايع شدگان بازداشت از پور، حسن

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

 .شد محكوم تعزيري

 دادگستري يك پايه وكيل محمودي، جهانگير به مشهور چرمهيني، نژاد محمود جهانگير: شد محكوم زندان روز صد به محمودي جهانگير •

 .شد محكوم زندان روز 100 به اهواز روحانيت ويژه دادگاه به مراجعه از پس امروز صبح

 به كهزادي، پروين و لدني مسعود اهواز انقالب دادگاه سوم شعبه توسط صادره حكم: اهواز در مذهبي ملي فعال دو براي زندان حكم •

 .اند شده محكوم تعزيري حبس ماه شش و دوسال به ترتيب به ملي امنيت عليه اقدام اتهام

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

 .شد محكوم

 از پس حوادث متهمان از برخي قطعي احكام: گفت آبادي دولت جعفري عباس: شد صادر انتخابات از پس حوادث متهم 4 قطعي حكم •

 . شود مي اجرايي زودي به كه است شده آماده ابوطالب عباس و زيدآبادي احمد مفيدي، بدرالسادات باقي، عمادالدين شامل انتخابات
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 انقالب دادگاه 28 شعبه حكم با قدياني ابوالفضل: نقدي جريمه ريال ميليون يك و تعزيري حبس سال يك به قدياني ابوالفضل محكوميت •

 . شد محكوم نقدي جريمه تومان صدهزار و تعزيري حبس يكسال به

 بشر حقوق فعال و دادگستري يك پايه وكيل مصطفايي محمد: شد محكوم تعزيري حبس سال شش به غيابي صورت به مصطفايي محمد •

 به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از داشت برعهده را محمدي سكينه چنين هم و اعدام به محكوم بزهكار نوجوانان از بسياري پرونده كه

 .شد محكوم تعزيري حبس سال شش به مقيسه قاضي رياست

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

 .شد محكوم تعليق سال چهار

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

 .شد تاييد تعزيري

 شده محاكمه انقالب دادگاه 28 شعبه در كه مطبوعات آزادي از دفاع انجمن مركزي شوراي عضو: كاظميان مرتضي براي زندان سال يك •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال يك تحمل به بود،

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

 .شد محكوم زندان نيم و سال يك

 به اقدام كه انتخابات نتيجه به معترض شهروندان از تن دو: شدند محكوم تعليقي احكام به ري شهر در معترض شهروندان از تن دو •

 .شدند محكوم تعليقي حبس احكام به استان نظر تجديد دادگاه سوي از بودند كرده شعارنويسي

 ::بازداشتبازداشت

 عنوان دهها دارنده و خصوصي بخش اقتصادي فعال هادوي امين محمد: شد بازداشت اقتصادي كتابهاي مولف هادوي، امين محمد •

 .شد بازداشت اقتصادي مباحث در مقاالت و تاليفات

 كميته عضو و جنگ دوران رزمنده ، مقيسه محمدرضا: شدگان بازداشت امور پيگيري كميته عضو مقيسه، محمدرضا مجدد بازداشت •

 .شد بازداشت دوباره  جمهوري رياست انتخابات از پس ديدگان آسيب و شدگان بازداشت امور پيگيري

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

 شوراي مجلس در سنندج نماينده دفتر كارمندان از تن دو گذشته روز: مجلس در سنندج نماينده دفتر كارمندان از تن دو بازداشت •

 .شدند بازداشت ناشناس افراد توسط اسالمي

 شوراي مجلس ششم دوره در بروجرد نماينده االسالمي، نظام مرحوم فرزند االسالمي نظام مهدي: شد بازداشت االسالمي نظام مهدي •

 .شد برده نامعلومي محل به و بازداشت گذشته شب  اسالمي

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

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

 .شد بازداشت امنيتي
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 منزل به يورش با امنيتي نيروهاي ماه آبان 17 دوشنبه گذشته روز عصر: بروجردي كاظميني آقاي هواداران از تن 6 ضربتي بازداشت •

 .كردند منتقل نامعلومي مكان و بازداشت را بروجردي اهللا آيت هواداران از تن چند

 در اسالمي انقالب مجاهدين سازمان اعضاي از تن سه امنيتي نيروهاي: خوزستان در اسالمي انقالب مجاهدين سازمان عضو سه دستگيري •

 .كردند دستگير را خوزستان

 و فارس در موسوي ميرحسين جوانان ستاد رييس بحريني، زينب: شد بازداشت فارس در موسوي جوانان ستاد رييس بحريني، زينب •

 .شد بازداشت شيراز دانشگاه  تكميلي تحصيالت دانشجوي

 به و بازداشت ماه آبان 19 موسوي حسين مير ايثارگران كميته ستاد رييس: شد بازداشت موسوي حسين مير ايثارگران كميته ستاد رييس •

 .هستند اطالع بي وي از اش خانواده خبر تنظيم لحظه تا و شد منتقل نامعلومي نقطه

 پس محفوظ هويت با اصفهان آزاد دانشگاه اساتيد از يكي: مستندات همراه به/  اصفهان در آزاد دانشگاه استاد يك شكنجه و بازداشت •

 .شد آزاد زندان از موقت صورت به محاكمه انجام جهت روحي و جسمي شكنجه و بازداشت از

 سياسي زنداني همسر و 60 دهة سياسي زندانيان از دوست محجوب جوان مهري خانم: شد بازداشت رشت در سياسي زنداني يك همسر •

 .گرديد منتقل رشت الكان زندان به و دستگير گذشته روز "خدا با عابدي"

 حكيم هادي حبس يكسال حكم اجراي موعد رسيدن فرا با: زندان به اعزام و بجنورد آزاد دانشگاه استاد شفايي، حكيم هادي حكم اجراي •

 به را خود آينده روزهاي طي است قرار و گرديد احضار دادگاه احكام اجراي به وي بجنورد، آزاد دانشگاه انگليسي زبان استاد شفايي

 .نمايد معرفي زندان

 هاي موسيقي توزيع و تهيه مركز دو اعضاي دستگيري از امروز عصر نيا، ساجدي سردار: تهران در »رپ« موسيقي گروه چند دستگيري •

 .داد خبر تهران در زيرزميني

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

 .بازگشت اوين زندان

 ::احضاراحضار

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

 .نمودند احضار را پورشجري

 براي همبستگي شوراي اجرايي دبير و ملي جبهه مركزي شوراي اعضاي از حاتمي خان عيسي: دادگاه به حاتمي خان عيسي احضار •

 .شد فراخوانده انقالب دادگاه به ماه آبان 14 شنبه روز ايران در بشر حقوق و دمكراسي

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

 .شد فراخوانده اهواز روحانيت

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

 .نمود احضار دادگاه به صادره حكم اجراي
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 ::محاكمهمحاكمه

 حال در كه حالي در اصفهان رضاي شهر زندان در محبوس سياسي زنداني پور رحمان يوسف: سياسي زنداني يك به محاربه اتهام تفهيم •

 .است شده مواجه محاربه عنوان با جديدي اتهام با است زندان در خود حبس سال 5 حكم گذراندن

 قاضي رياست به و انقالب دادگاه 28 شعبه در گلرو مهديه همسر پور لعلي وحيد دادگاه گذشته روز: شد برگزار پور لعلي وحيد دادگاه •

 .شد برگزار مقيسه

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

 .شد برگزار

 روز نويس وبالگ و بشر حقوق فعال پور، حسن الله اتهامات به رسيدگي دادگاه: شد برگزار بشر حقوق فعال پور، حسن الله دادگاه •

 .شد برگزار صبح 9 ساعت انقالب دادگاه 26 شعبه در گذشته

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

 .شد برگزار امضاء ميليون

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

 از پس سال شش: شود مي برگزار "نويسان وبالگ" پرونده تجديدنظر دادگاه حكم، صدور از پس دوسال و بازداشت از پس سال شش •

. شدند احضار دادگاه به ديگر بار »نويسان وبالگ« به موسوم پرونده متهمان بدوي، دادگاه حكم صدور از پس سال دو و بازداشت

 غالم جواد و زاده رفيع شهرام معماريان، اميد ميرابراهيمي، روزبه نظر تجديد دادگاه پرونده، اين وكالي به شده ابالغ احضاريه براساس

 .شد خواهد برگزار »تهران نظر تجديد دادگاه 34 شعبه« در 1389 آبان 18 در پرونده اين متهم چهار تميمي،

 ::تهديد و اعمال فشارتهديد و اعمال فشار

 مراجعه با) شنبه پنج( امروز عصر امنيتي نيروي چهار: زنداني نگار روزنامه خسرواني، نازنين منزل به امنيتي ماموران دوباره يورش •

 تا كنند باز را در كه خواستند آنها از حكمي گونه هيچ ارائه بدون شده، بازداشت نگار روزنامه خسرواني، نازنين پدري خانه به دوباره

 خانه وارد نگذارند كه صورتي در كه كردند تهديد و خودداري باره اين در توضيحي هرگونه از آنها. كنند خانه مجدد تفتيش به اقدام

 .شكست خواهند را ها پنجره و درها بشوند،

 رهبر با مالقات با زنجاني بيات اهللا آيت مخالفت پي در: بيات اهللا آيت با ها شخصي لباس برخورد اطالعات؛ وزارت ماموران تهديد •

 پيوسته بوقوع ديگر منتقد مراجع از تن چند براي كه كردند رخدادهايي به تهديد را وي اطالعات وزارت ماموران اسالمي، جمهوري

 .است

 از همبستگي شوراي و ايران دمكراتيك جبهه عضو درخشندي سعيد: امنيتي نيروهاي سوي از سياسي فعال درخشندي، سعيد تهديد •

 .شد بازداشت به تهديد است شده خوانده وي سياسي هاي فعاليت ادامه آنچه دليل به امنيتي نيروهاي سوي

 ::ممانعت از تجمعممانعت از تجمع
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 اوليه ساعات از امروز ويژه گارد و امنيت پليس: مذهبي مراسم ممانعت براي ارشاد حسينيه مقابل در امنيت پليس و ويژه گارد حضور •

 .يافت حضور عرفه دعاي معنوي مراسم برگزاري از ممانعت براي ارشاد حسينيه مقابل در صبح

 اجازه  كه داد هشدار فروهر داريوش فرزند فروهر، پرستو به ديروز انتظامي نيروي: فروهر پرستو به انتظامي نيروي ماموران هشدار •

 .ندارد را آزادي خانه در چه عمومي اماكن در چه مراسم برگزاري

 از يكي توسط عرفه دعاي قرائت با نژاد احمدي حاميان از اي عده مخالفت: زدند برهم شاهرود در را عرفه دعاي مراسم دولت، حاميان •

 .شد معنوي مراسم اين در درگيري و تشنج ايجاد باعث شاهرود قلعه مدرسه اعظم حسينيه در طلبان اصالح به متمايل مداحان

 مراسم برگزاري از را فروهر پرستو اين از پيش كه امنيتي مأموران: آنها مزار سر بر فروهرها نزديكان و بستگان حضور از ممانعت •

 .شود حاضر نيز مادرش و پدر مزار سر بر او كه ندادند اجازه بودند، كرده منع فروهر پروانه و داريوش ومادرش، پدر قتل سالگرد

 بلوار ترافيكي حوادث قربانيان هاي خانواده از جمعي: كردند بافق در بلوار يك كردن مسدود به اقدام ترافيكي قربانيان هاي خانواده •

 .كردند مسدود را بافق شهر انقالب

 لرستان در »شيراوند گندابه« روستاي مردم با انتظامي نيروي شديد درگيري: شيرآوند گندابه روستاي مردم با انتظامي نيروي درگيري •

 .انجاميد آور اشك گاز و صوتي نارنجك از استفاده و هوايي، تير شليك به

 ::پلمپ تشكلپلمپ تشكل

 نگهداري تبريز در "اميد نوجوانان و كودكان خانه" در كه سرپرستي بي كودكان: شد تعطيل تبريز سرپرست بي كودكان نگهداري مركز •

 .شدند آواره مركز، اين تعطيل به شرقي آذربايجان استانداري حكم با شدند، مي

 ::آزاديآزادي  وو  وثيقهوثيقه  قرارقرار

 همراه كه افرادي از تن دو زينالي الناز و نجفي مريم: عزادار مادران هاي خانه به حمله جريان در شدگان بازداشت از نفر دو آزادي •

 در ماموران شدند؛ آزاد كفالت قيد به روز، 12 از پس گذشته شب بودند شده بازداشت شان منازل به امنيتي ماموران يورش در مادرانشان

 .برند مي سر به بازداشت در هنوز نفر دو اين  مادران نقابي اكرم و مهدويان ژيال كه كردند آزاد را نفر دو اين حالي

 معلم فرد قهرماني شكراهللا آذربايجاني، نگار روزنامه كريمي حيدر: تبريز زندان از آذربايجاني مدني فعال و نگار روزنامه سه آزادي •

 ماه پنج به نزديك تحمل از پس 89 مهر 30 و 29 آذربايجاني مدني فعالين از فضلي محمود مهندس و آفرين خدا شهر دبستانهاي

 .شدند آزاد تبريز زندان از توماني ميليون 220 وثيقه قيد به موقت بازداشت

 توسط خارجي سفر از بازگشت پي در كه اصفهان شهر فوالد شهر شوراي رئيس موسوي صفر: شد آزاد شهر فوالد شهر شوراي رئيس •

 .شد آزاد بود شده بازداشت امنيتي نيروهاي

 .شد آزاد نگار روزنامه مدني، امين: شد آزاد مدني امين •

 ميليون 150 قرار كرد سياسي زنداني منصوري وريا براي سنندج شهر دادگاه: كرد سياسي زنداني يك براي ميليوني 150 قرار صدور •

 .كرد صادر توماني

 .شد آزاد اوين زندان از موقتا ايران، آزادي نهضت عضو كاظمي، اميرحسين: آزادي نهضت عضو كاظمي، اميرحسين موقت آزادي •
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 .شد آزاد وثيقه قيد با مشاركت جبهه عضو و ششم مجلس در تهران مردم نماينده راد، شكوري علي: شد آزاد راد شكوري علي •

 .شد آزاد موقت صورت به اوين زندان از شهيدي هنگامه: شد آزاد شهيدي هنگامه •

 از خود محكوميت دوران گذراندن از پس گذشته روز دانشجويي فعال پرويز علي: شد آزاد اوين زندان از دانشجويي فعال پرويز علي •

 .شد آزاد اوين زندان

 .شد آزاد شهر قائم زندان از اش محكوميت اتمام پي در بهايي شهروند گرجي سيمين: شد آزاد زندان از گرجي سيمين •

 روز ايرانيست پان حزب عضو و  كرج شهر رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني شهرياري حسين: آمد مرخصي به شهرياري حسين •

 .شد آزاد زندان از دقيقه 20:15 ساعت آبانماه 11 شنبه سه

 آزاد زندان از گذشته روز كرج شهر رجايي زندان 4 بند در محبوس سياسي زنداني معزي علي: شد آزاد زندان از سياسي زنداني يك •

 .شد

 آباد ديزل زندان از خود ي ماهه 15 محكوميت دوره گذراندن با »آكو« به متخلص جليليان، عباس: شد آزاد كُرد، نويسنده جليليان، عباس •

 .شد آزاد كرمانشاه

 وثيقه با پيش ساعاتي بازداشت، روز 77 از پس كورد شاعر كردستاني بهزاد: شد آزاد وثيقه با زندان روز 77 از بعد كردستاني بهزاد •

 .شد آزاد توماني ميليون پنجاه

 آباد ديزل زندان از خود ي ماهه 15 محكوميت دوره گذراندن با »آكو« به متخلص جليليان، عباس: شد آزاد كُرد، نويسنده جليليان، عباس •

 .شد آزاد كرمانشاه

 .شد آزاد شنبه روز بود، شده بازداشت پيش چندي كه خزعلي اهللا آيت فرزند خزعلي مهدي: شد آزاد خزعلي مهدي •

 ناصري عزيز) 2010 نوامبر 16 با مصادف 1389 آبانماه 25(قبل لحظاتي: شد آزاد توماني ميليون 50 وثيقه قيد به ناصري عزيز امروز •

 .شد آزاد زندان از توماني ميليون 50 وثيقه سپردن با كرد مترجم و نويسنده

 .شد آزاد زندان از گذشته شب انساني غير محكوميت يكسال طي از پس زنداني كارگري فعال: شد آزاد صالحي داود كارگري فعال •

 محسوب گذشته سال عاشوراي حوادث شدگان بازداشت از كه داشاب)  بابك( رجبعلي: ميليوني 600 وثيقه توديع از داشاب خانواده ناتواني •

 تاكنون خانواده اما شده تعيين ميليوني 600 وثيقه زنداني اين براي اينكه با.است نشده مرخصي حق از استفاده به موفق تاكنون شود مي

 .اند نشده آن توديع به موفق

 آزاد زندان از تهران المللي بين فرودگاه در شده بازداشت وكيل دو  كرباسي مريم و قراچورلو رزا: شدند آزاد بازداشتي وكيل دو •

 .شدند

 ::و هكو هك  فيلترينگفيلترينگ

 .شد فيلتر بود، گرفته سر از را خود فعاليت مدتها از پس قبل روز چند كه آينده خبري سايت: شد فيلتر آينده خبري سايت •

 .شد فيلتر خاتمي رضا محمد شخصي سايت: شد فيلتر خاتمي رضا محمد سايت •

 فيلتر  نيز باران بنياد سايت خاتمي، محمد سيد شخصي سايت شدن فيلتر از پس: شد فيلتر نيز باران بنياد سايت خاتمي، وبسايت از پس •

 .شد
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 كاربران براي آن به دسترسي و فيلتر چهارشنبه روز عصر از گفتارنو رساني اطالع پايگاه: فيلترشد ”نو گفتار“ رساني اطالع پايگاه •

 .شد غيرممكن ايراني

 مسدود و فيلتر از پس جاري سال مردادماه در كه) سبز ابتكار( ابتكار معصومه جديد وبالگ: شد فيلتر ديگر بار ابتكار معصومه وبالگ •

 .شد فيلتر گذشته روز بود، شده اندازي راه قبلي وبالگ شدن

 مسلمانان جنبش كل دبير پيمان، اهللا حبيب شخصي وبسايت: شد فيلترينگ مشمول اندازي راه از پس ساعاتي پيمان اهللا حبيب وبسايت •

 .شد فيلتر اندازي راه از پس ساعاتي مبارز

 .شد هك وان فارسي زيان فارسي اي ماهواره تلويزيون سايت: شد هك "وان فارسي" سايت •

 شاعر و نويسنده شاملو، احمد رسمي سايت وب و گلشيري هوشنگ بنياد سايت وب: شد فيلتر شاملو احمد و گلشيري بنياد سايت وب •

 .است شده مسدود ايراني،

 .شد فيلتر مجددا 1389 ماه آبان 22 روز فمينيستي مدرسه سايت: شد فيلتر بار نوزدهمين براي فمينيستي مدرسه •

 :بازداشت فله اي شهروندان •

 اوباش و اراذل عنوان تحت نفر 19 دستگيري از بزرگ تهران پيشگيري پليس رئيس: تهران در اوباش و اراذل اتهام به نفر 19 دستگيري •

 .داد خبر محور  محله امنيت طرح اول مرحله در تهران نامدار

 و اخالقي و اجتماعي امنيت ارتقاء طرح اجراي در: گفت البرز و تهران استان انتظامي فرمانده: شدند بازداشت تهران در نفر 80 •

 .شدند دستگير و شناسايي معروف اوباش و اراذل و شرور 80 البرز و تهران استان سطح در اوباش و اراذل با برخورد

 رضوي خراسان استان انتظامي فرماندهي ويژه يگان و عمومي امنيت پليس سوي از مشترك عملياتي با: شدند بازداشت مشهد در نفر 33 •

 .شدند دستگير اوباش و اراذل اتهام به نفر 33 مشهد در

 .داد خبر شهريار در شبانه پارتي يك در جوان پسر و دختر 40 بازداشت از كرج امنيت پليس: شبانه پارتي در پسر و دختر 40 دستگيري •

 اطراف در موادمخدر استعمال و داري نگه توزيع، محل منزل باب 5 : گفت سجاديان سيروس سردار: شدند دستگير شيراز در نفر 62 •

 .شدند دستگير نفر 62 و شناسايي حرمين

 دانشجويان

آذر فشارها و تهدات مختلفي را از سوي دستگاه هاي آذر فشارها و تهدات مختلفي را از سوي دستگاه هاي   1616آبان و آبان و   1313دانشجويان دانشگاه هاي كشور در آستانه روز هاي دانشجويان دانشگاه هاي كشور در آستانه روز هاي 

براي براي دستگاه قضايي دستگاه قضايي . . ذيربط تحمل كرده و در اين بين دست كم چهار تجمع دانشجويي با ممانعت نيروهاي امنيتي مواجه شدذيربط تحمل كرده و در اين بين دست كم چهار تجمع دانشجويي با ممانعت نيروهاي امنيتي مواجه شد

دانشجو را از تحصيل دانشجو را از تحصيل   44دست كم ده تن از فعالين دانشجويي احكام زندان صادر كرد و كميته هاي انضباطي نيز دست كم دست كم ده تن از فعالين دانشجويي احكام زندان صادر كرد و كميته هاي انضباطي نيز دست كم 

 ..محروم و از دانشگاه اخراج كردندمحروم و از دانشگاه اخراج كردند

و دو تشكل صنفي نيز از سوي و دو تشكل صنفي نيز از سوي   دانشجويي در قالب هاي مختلف برگذار شددانشجويي در قالب هاي مختلف برگذار شد  و يا تحصنو يا تحصن  در طي آبان دست كم هفت تجمعدر طي آبان دست كم هفت تجمع

 ..ه منحل شد و دست كم ده فعال دانشجويي بازداشت و روانه زندان شدنده منحل شد و دست كم ده فعال دانشجويي بازداشت و روانه زندان شدندمسئولين دانشگامسئولين دانشگا

 ::فضاي امنيتي دانشگاه، ممانعت از تجمعفضاي امنيتي دانشگاه، ممانعت از تجمع
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 تشديد كشور دانشگاههاي ديگر همانند سمنان دانشگاه فضاي آذر 16 سالروز به شدن نزديك با: سمنان دانشگاه در امنيتي فضاي تشديد •

 .است گرفته قرار مسئولين كار دستور در امنيتي فضاي

 پيشنهاد با نه ايران پزشكي علوم دانشگاه: كرد محاصره را ايران پزشكي علوم ي شده منحل دانشگاه ساختمان ضدشورش پليس •

 شوك اتفاق اين كه شد منحل جمهوري رياست انساني معاونت ابالغيه با بلكه بهداشت وزارت و دانشجويان پزشكي، علوم هاي دانشگاه

 . است كرده وارد دانشگاه اين دانشجويان به را بزرگي

 كوروش جهاني روز جشن برگزاري از مانع مازندران دانشگاه مسئولين: مازندران دانشگاه در كوروش جهاني روز برگزاري از ممانعت •

 .شدند دانشگاه اين در

 كه اصفهان دانشگاه در مستقر بسيجيان از گروهي: اصفهان در دولت حاميان توسط صدر موسي امام بزرگداشت برنامه در اخالل •

 و آشوب ايجاد با دانشگاه، آن در صدر موسي امام بزرگداشت جريان در كرده، ذكر "واليتمدار" دانشجويان را آنها فارس خبرگزاري

 .ساختند مواجه اخالل با را مراسم تهديد، و هياهو

 در تهران مردم خونين قيام سالگرد نخستين و آذر 16 سالروز آستانه در: آذر 16 آستانه در تهران انقالب خيابان در امنيتي فضاي تشديد •

 .است شده تشديد تهران دانشگاه اطراف خصوص به و انقالب خيابان در امنيتي تدابير ،88 عاشوراي

 ::صدور و تائيد حكمصدور و تائيد حكم

 صنعت و علم دانشگاه دانشجويان از تعدادي: صنعت و علم دانشگاه دانشجويان از تعدادي براي تعزيري حبس سال 10 حداقل صدور •

 حبس سال 10 حداقل به مجموعاً بودند، شده دستگير خياباني تظاهرات و دانشگاه داخل در دانشجويي تجمعات در گذشته سال كه تهران

 .شدند محكوم تعزيري

 كميته مسوول و مركزي شوراي عضو جمالي، علي: تعزيري حبس سال چهار به تحكيم، ادوار سياسي كميته مسئول جمالي، علي محكوميت •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال چهار به) وحدت تحكيم ادوار( ايران آموختگان دانش سازمان سياسي

 حبس سال يك به جنوب تهران آزاد دانشگاه دانشجويي فعالين از منظمي احمد امير: شد محكوم شالق و حبس به دانشجويي فعال يك •

 . شد محكوم شالق ضربه 74 و تعزيري

 ::احكام كميته هاي انضباطياحكام كميته هاي انضباطي

 خميني امام المللي بين دانشگاه آخر ترم دانشجوي قزويني، حيدر پيام: قزوين المللي بين دانشگاه دانشجويي فعال قزويني حيدر پيام اخراج •

 ادامه از "ها دانشگاه تمامي در تحصيل از محروميت سال سه و اخراج" قطعي حكم با دانشگاه، اين طلب اصالح تشكل سابق دبير و قزوين

 .شد محروم تحصيل

 فعالين از ديگر تن دو آبان 13 فرارسيدن ي آستانه در: بابِل نوشيرواني صنعتي و مازندران دانشگاه دانشجوئي فعالين از تن دو اخراج •

 .كردند دريافت را خود اخراج حكم مازندران استان دانشجويي-سياسي
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 در ها دانشگاه در جديد تحصيلي سال: قزوين المللي بين دانشگاه در اساتيد و دانشجويان براي شده صادر احكام آخرين از گزارشي •

 بر تنها نه دانشجو، 70 از بيش بودن بند در نيز و مختلف هاي دانشگاه در اساتيد و دانشجويان با ها برخورد تداوم كه شد آغاز حالي

 .ساخت نمايان دانشگاه عريان سركوب در را دولت عزم پيش از بيش بلكه افزود كشور دانشگاهي جامعه نگراني

 دبير و شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي رشته دانشجوي رحماني ياسر: شيراز پزشكي دانشگاه دانشجويي فعال رحماني، ياسر اخراج •

 وزارت مركزي انضباطي كميته توسط حكمي در باالخره بالتكليفي، ونيم سال يك از پس دانشگاه، اين اسالمي انجمن سابق سياسي

 .شد اخراج دانشگاه از پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 ::تجمع و تحصنتجمع و تحصن

 علوم هاي دانشگاه پيشنهاد با نه ايران پزشكي علوم دانشگاه: كردند تحصن دانشگاه انحالل به اعتراض در ايران پزشكي علوم دانشجويان •

 به را بزرگي شوك اتفاق اين كه شد منحل جمهوري رياست انساني معاونت ابالغيه با بلكه بهداشت وزارت و دانشجويان پزشكي،

 .است كرده وارد دانشگاه اين دانشجويان

 حضور با پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزير امروز است قرار كه حالي در: مجلس مقابل در پزشكي علوم دانشجويان اعتراضي تجمع •

 دانشجويان از جمعي دهد، توضيح ايران پزشكي علوم دانشگاه انحالل دليل مورد در پزشكي آموزش و درمان بهداشت كميسيون در

 .كردند تجمع مجلس مقابل در ايران پزشكي علوم دانشگاه

 دانشجوي يك حرمت هتك به اعتراض در شاهرود صنعتي دانشگاه دانشجويان از جمعي: دختر دانشجوي يك حرمت هتك به اعتراض •

 .كردند تحصن دانشگاه اين محوطه در ديروز ظهر دانشگاه اين دختر

 وجود عدم به اعتراض در شنبه سه روز 12 ساعت شاهرود صنعتي دانشگاه دانشجويان: شاهرود صنعتي دانشگاه دانشجويان گسترده تجمع •

 اين مركزي ساختمان مقابل دختر دانشجويان از يكي به اوباش و اراذل از تن هشت تجاوز حادثه پيگيري عدم و دانشگاه مسير در امنيت

 .شدند خود هاي خواسته به دانشگاه اين مسئولين پاسخگويي خواهان و كرده تجمع دانشگاه

 خودرو مهندسي دانشكده دانشجويان: ها كالس تعطيلي و ايران صنعت و علم دانشگاه خودرو مهندسي دانشكده دانشجويان تحصن •

 دانشگاه رياست هاي توجهي بي و »فرد شجاعي حسن محمد« دكتر دانشكده ضعيف مديريت به اعتراض در ايران صنعت و علم دانشگاه

 هاي كالس سر بر و زده تحصن به دست هاست، آن گير گريبان هاست مدت كه آموزشيِ مشكالت نيز و »عاملي جبل سعيد محمد« دكتر

 .نشدند حاضر خود درس

 روز از مشهد، فردوسي دانشگاه شهرسازي و معماري دانشكده دانشجويان: مشهد فردوسي دانشگاه معماري دانشكده دانشجويان تجمع •

 .اند شده دانشكده اين رئيس بركناري خواستار و كرده تعطيل را درس هاي كالس گذشته هفته چهارشنبه

 هايي زمزمه دنبال به و گذشته هفته در شيراز داروسازي دانشكده دانشجويان: شيراز داروسازي دانشكده كالسهاي تعطيلي و آزاد تريبون •

 در آزاد تريبون برگزاري به اقدام درس هاي كالس تعطيلي با اداري، عدالت ديوان توسط "ها داروخانه فني حق" حذف طرح بر مبني

 .كردند خود دانشكده سالن

 ::اعمال فشاراعمال فشار
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 .دارد ادامه كماكان يزد دانشگاه چپ دانشجويي فعالين بر تهديد و فشار: يزد دانشگاه چپ دانشجويي فعالين بر فشارها ي ادامه •

 احضار انقالب دادگاه به اميركبير دانشگاه دانشجويان از تن چندين آبان 13 آستانه در: آبان 13 آستانه در دانشگاه بر فشارها افزايش •

 .شدند

 ::تفكيك جنسي و طرح حجابتفكيك جنسي و طرح حجاب

 طرح: گفت اصفهان استان نور پيام دانشگاه رهبري نهاد مسئول: شود مي اجرا نور پيام دانشگاه در دانشجويان جنسيتي تفكيك طرح •

 .شود مي اجرا نور پيام دانشگاه در آينده هاي سال در دانشجويان جنسيتي تفكيك

 شئونات نكردن رعايت بهانه به دختر دانشجويان از ورامين اسالمي آزاد دانشگاه در: حجاب رعايت عدم بهانه به دانشجويان با برخورد •

 .شود مي اخذ تعهد اسالمي

 ::محاكمه و احضارمحاكمه و احضار

 جاري سال ماه آبان هشتم دربند،ديروز، دانشجوي ، تبريزي عبده احسان دادگاه: دربند دانشجوي تبريزي عبده احسان دادگاه برگزاري •

 . شد برگزار انقالب دادگاه در مقيسه قاضي رياست به

 كه اقدامي. شوند مي محاكمه نظامي هاي دادگاه در بازجويي و احضار از بعد روزها اين دانشجويان: نظامي دادگاه در دانشجويان محاكمه •

 .شود مي انجام اسالمي جمهوري در بار اولين براي

 از ديگر يكي طباطبايي، عالمه دانشگاه دانشجوي صادقي آرش: شد احضار اوين در مستقر قانوني غير دادسراي به صادقي آرش •

 اوين زندان در مستقر قانوني غير دادسراي به  است شده محكوم تعزيري حكم سال سه به كه تهران در عاشورا روز شدگان بازداشت

 .احضارشد

 ::انحالل تشكل و دانشگاه هاانحالل تشكل و دانشگاه ها

 مهندسي دانشكده صنفي شوراي دانشجويي، فعاليتهاي كردن محدود دنبال به: فردوسي دانشگاه مهندسي دانشكده صنفي شوراي انحالل •

 .شد منحل مشهد فردوسي دانشگاه

 صنفي شوراي اعضاي پيگير و گسترده فعاليتهاي پي در: شد منحل سياسي داليل به فردوسي، دانشگاه مهندسي دانشكده صنفي شوراي •

 اين انتخابات مجدد برگزاري از و صادر را شورا اين دفتر پلمپ دستور دانشگاه، اين رياست مشهد، فردوسي دانشگاه مهندسي دانشكده

 .كرد جلوگيري مقرر موعد در دانشجويي صنفي نهاد

 ::بازنشستگي اجباري، اخراج و استعفاي اساتيدبازنشستگي اجباري، اخراج و استعفاي اساتيد

 در ايران دانشگاه دانشجويان پياپي روز سومين براي نيز امروز: دادند استعفا ايران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات اعضاي از تعدادي •

 اعضاي از نفر چند استعفاي اعالم از تجمع اين در دانشگاه اين دانشجويان نشستند، تحصن به دانشگاه اين پزشكي دانشكده مقابل

 .دادند خبر ايران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات
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 ::بازداشتبازداشت

 به احضار از پس اخير روزهاي طي بابل دانشجوئي فعالين از پرهيزگار حسين: بابل در دانشجوئي فعال پرهيزگار حسين موقت بازداشت •

 .شد بازداشت بابل شهرستان اطالعات اداره

 حبس سال يك به زنجان انقالب دادگاه در كه زنجان دانشگاه التحصيل فارغ شكيبا پيام: زنجان دانشگاه دانشجويان زندان حكم اجراي •

 براي  شنبه پنج روز بود شده محكوم سال 5 در تعليقي حبس ماه 6 و تعزيري حبس ماه 6 به نظر تجديد دادگاه در سپس و تعزيري

 .شد خوانده فرا زنجان زندان به حكم اجراي

 نوشيرواني صنعتي دانشگاه دانشجوئي فعال برزگر، محسن ماه آبان 16 يكشنبه امروز صبح: شد بازداشت دانشجوئي فعال برزگر، محسن •

 .شد بازداشت بابل

 .شد بازداشت نيز مازندران دانشجويي فعال كياني عليرضا: شد بازداشت دانشجويي فعال كياني عليرضا •

 علوم ارشد كارشناسي دانشجوي مرادي عليرضا: تهران دانشگاه نخبه دانشجوي مرادي، عليرضا براي زندان سال يك حكم اجراي •

 .شد منتقل حصار قزل به زندان حكم سال يك گذراندن براي تهران دانشگاه ارتباطات

 دانشگاه دانشجويي سابق فعال پور، تقي مرتضي ماه، آبان 22 شنبه،: شد بازداشت مجدداً بالتكليفي، سال نه از پس پور، تقي مرتضي •

 .است شده منتقل اوين زندان 350 بند به وي. شد بازداشت مجدداً بالتكليفي سال 9 از پس نصير، خواجه

 كارگران

مواد اوليه توليدي مواد اوليه توليدي در پي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها و تشديد تحريم هاي اقتصادي و كمبود نقدينگي براي خريد در پي اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها و تشديد تحريم هاي اقتصادي و كمبود نقدينگي براي خريد 

هاي مختلف و واردات بي رويه دولت كارگران كارخانجات مختلف كشور بيش از چهارده تجمع اعتراضي برپا كردند كه تنها هاي مختلف و واردات بي رويه دولت كارگران كارخانجات مختلف كشور بيش از چهارده تجمع اعتراضي برپا كردند كه تنها 

بخش كوچكي از واقعيات مشكالت معيشتي كارگران كشور را نمايان ميكند و چه بسا بسياري از تجمعات به دليل سانسور و بخش كوچكي از واقعيات مشكالت معيشتي كارگران كشور را نمايان ميكند و چه بسا بسياري از تجمعات به دليل سانسور و 

 ..خفقان به ثبت نرسيده استخفقان به ثبت نرسيده است

در طي آبان ماه ده ها كارخانه و واحد توليدي از پرداخت حقوق و سنوات صد ها كارگر سرباز زده اند و ده ها كارگر به در طي آبان ماه ده ها كارخانه و واحد توليدي از پرداخت حقوق و سنوات صد ها كارگر سرباز زده اند و ده ها كارگر به 

كارگر و فعال حقوق كارگر بازداشت و روانه كارگر و فعال حقوق كارگر بازداشت و روانه   3737دليل اعتراض به عدم دريافت حقوق خود از كار اخراج شدند و دست كم دليل اعتراض به عدم دريافت حقوق خود از كار اخراج شدند و دست كم 

 ..زندان شدندزندان شدند

حبس تعزيري دريافت كرده و دست كم بيست و سه كارگر در حين كار كشته و يا حبس تعزيري دريافت كرده و دست كم بيست و سه كارگر در حين كار كشته و يا   چهار تن از كارگران احكامي چونچهار تن از كارگران احكامي چون

 ..مجروح شدندمجروح شدند

 ::تجمع و اعتصابتجمع و اعتصاب

 در دوشنبه روز البرز الستيك كارخانه كارگران: كردند اعتراض خود حقوق ماه چند نشدن پرداخت به البرز الستيك كارخانه كارگران •

 .كردند كارخانه اين محل در الستيك زدن آتش به اقدام هايشان خواسته نيافتن تحقق به اعتراض

 نشدن پرداخت به اعتراض در آبادان شهرداري سبز فضاي سازمان كارگران از نفر 30 حدود: آبادن شهرداري كارگران اعتراضي تجمع •

 . كردند تجمع آبادان مركزي شهرداري مقابل در خود بيمه و حقوق ماه سه
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 الستيك كارخانه كارگر 1300 اعتصاب كه حاكيست تهران از ها گزارش: دارد ادامه تهران البرز الستيك كارخانه كارگر 1300 اعتصاب •

 .دارد ادامه همچنان تهران البرز

 در ساوه، – تهران جاده در »صفا لوله و نورد«  كارخانه كارگر صدها: كردند غذا اعتصاب »صفا لوله و نورد«  كارخانه كارگر صدها •

 .اند زده غذا اعتصاب به دست شان حقوق ماه دو نشدن پرداخت پي

 نبود به توجه با تاير كيان كارگران: كردند كارخانه محل در الستيك زدن آتش به اقدام خود وضعيت به اعتراض در تاير كيان كارگران •

 محل در الستيك زدن آتش به اقدام  ظهر 12 تا صبح 10 ساعت از  امروز، اداري وقت پايان تا خواستهايشان تحقق براي اي روزنه

 .كردند) چهاردانگه بخشداري روبروي( اسالمشهر جاده به مشرف و كارخانه

 با پالكاردهايي در بودند نفر 150 به نزديك كه كارگران اين: كردند تجمع مجلس مقابل ري شهر و تهران غرب كارگر خانه بازنشستگان •

 وضعيت به مجلس نمايندگان« »هستيم بهداشت وزارت به آن انتقال و اجتماعي تامين از مستقيم درمان شدن جدا مخالف ما «مضمون

 . داشتند دست در را »كنند توجه كارگران ما معيشتي

 در ورامين و پاكدشت كارگر  خانه بازنشستگان از نفر 200: كردند تجمع مجلس مقابل ورامين و پاكدشت كارگر خانه بازنشستگان •

 .كردند تجمع مجلس مقابل بهداشت وزارت به اجتماعي تامين از درمان انتقال به اعتراض

 مطالبات ساير و عيدي حقوق، ماه 11 حدود شركت اين كارگران حاضر حال در: قزوين استانداري مقابل بافت پوشينه كارگران اجتماع •

 .طلبكارند

 اداره مقابل در آبان 17 دوشنبه روز صبح بردسير قند كارخانه اخراجي كارگران از نفر 60 از بيش: بردسير قند كارخانه كارگران تجمع •

 .شدند خود معوقه مزاياي و حقوق سال دو دريافت خواستار و كرده تجمع شهر اين كار

 استان اجتماعي تامين بازنشسته كارگران كانون: ها مستمري درصدي شش افزايش به اجتماعي تامين بازنشسته كارگران كانون اعتراض •

 قانون 96 ماده اعمال خواستار اجتماعي تامين در ها مستمري درصدي 6 افزايش به اعتراض ضمن نژاد، احمدي محمود به اي درنامه تهران

 . شدند سازمان اين در هاي مستمري درصدي 15 افزايش و اجتماعي تامين

 روز مازندران نساجي كارخانه كارگران از تن 750: شهر قائم فرمانداري درمقابل مازندران نساجي كارخانه كارگر 750 تحصن •

 .كردند تحصن شهر قائم فرمانداري مقابل در توليدي، واحد اين محل از راهپيمايي از پس چهارشنبه

 نبود دليل به مهاباد پي بنا ساختماني شركت كارگران از نفر 20 از بيش: مهاباد بناپي ساختماني شركت استادكاران و كارگران اعتصاب •

 .ورزيدند امتناع كار سر به رفتن از و كشيدند كار از دست خويش ماهه چندين معوقه حقوق و بيمه

 اين مركزي دفتر مقابل در تجمع با بال كفش كارگران از جمعي پيش ساعتي: ملي بانك پوشش تحت هاي شركت از يكي كارگران تجمع •

 . كردند اعالم مجموعه اين كنوني مديريت عملكرد به نسبت را خود اعتراض شركت

 كه اين به اشاره با خوزستان سازي لوله كارخانه كارگري شوراي عضو: استانداري مقابل خوزستان سازي لوله شركت كارگران تجمع •

 .هستيم كارخانه مجدد اندازي راه خواهان ما:  گفت اند، نگرفته حقوق كه است كامل ماه18 كارخانه اين كارگران

 ::عدم پرداخت حقوق و سنواتعدم پرداخت حقوق و سنوات
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 ماه 4 ميباشند نفر 80 حدود كه چابهار آزاد منطقه مخابرات شركت كارگران: اند نگرفته حقوق است ماه 4 چابهار آزاد منطقه كارگران •

 حقوق تومان ميليون 5 از بيش ماهه 6 سابقه با و ديپلم مدرك با ازاد منطقه حراست مدير كه است حالي در اين  اند نگرفته حقوق است

 .ميگيرد

 عدم به اعتراض در ساوه پروفيل و لوله و صفا لوله نورد كارگران: ساوه پروفيل و صفا لوله نورد كارگران ميان در غذا اعتصاب زمزمه •

 .زد خواهند غذا اعتصاب به دست خود حقوق دريافت

 هاي مقام با البرز، الستيك كارخانه كارگران مذاكره: ماند نتيجه بي دولتي هاي مقام با تهران البرز الستيك كارخانه كارگران مذاكره •

 .است مانده نتيجه بي خود، مزاياي و معوقه حقوق دريافت براي صنايع وزارت

 ازعدم اسالمي شوراي درمجلس رشت مردم نماينده: است تحمل غيرقابل رشت خاور ريسندگي كارگران حقوق ماهه6 پرداخت عدم •

 .انتقادكرد شدت به رشت خاور ريسندگي كارحانه زحمتكش كارگر400 حدود حقوق ماهه6 پرداخت

 پرداخت درباره نژاد احمدي به وبيدگل آران كاشان، نماينده پور گرانمايه: است نشده پرداخت ماه 27 كاشان نساجي كارگران حقوق •

 .است تذكرداده كاشان نساجي و بافندگي ريسندگي، شركت كارگران ماهه 27 معوقه حقوق

 و بوده محروم خود اوليه حقوق از گذشته ماه سه طي در جوانرود شهرداري كارگران: حقوق از محروم جوانرود شهرداري كارگران •

 .شود مي پرداخت ماهه چندين تاخير با حقوقشان همواره

 كنند مي عنوان گلستان شرق در واقع مينودشت قشالق و رودبار روستاهاي معادن كارگران: مينودشت معادن در مزد بدون كار روز 300 •

 .است نشده پرداخت حقوقشان گذشته ماه 10 در كه

 رياست از اي نامه در ايران نانواييهاي كارگران صنفي هاي انجمن سراسري كانون: محرومند خود حقوق از خباز كارگر ميليون ونيم  يك •

 مشاغال بازنشستگي قانون مزاياي از مندي بهر و اجتماعي امور و كار وزارت 89 سال دستمزدهاي مصوبه اجراي خواستار جمهوري

 .شدند آور زيان و سخت

 ريزي برنامه معاونت سرپرست سجادي فرهاد: است نشده پرداخت مرودشت آزمايش كارخانه كارگران مطالبات و حقوق هاست ماه •

 افتاده عقب مزاياي و حقوق پرداخت  با رابطه در مرودشت آزمايش كارخانه مشكالت و مسائل بررسي جلسه در فارس استانداري

 را مشكل قانوني مجاري طريق از نكند پرداخت را كارگران حقوق كارخانه اين مديران اگر: گفت مرودشت آزمايش كارخانه كارگران

 .كند مي برطرف

 تا منتظرند هزاركارگر 6 از بيش: گويد مي قزوين استان كارگر خانه دبيراجرايي: برند مي سر  به بالتكليفي در قزويني كارگر هزار شش •

 .شود فصل و حل قزوين استان به دولت هيات درسفر آنها افتاده عقب حقوق و اشتغال بازنشستگي، وضعيت

 به شان ماهيانه حقوق كه است ماه پنج) پارسيان( بنا زرين شركت كارگران: رشت خاور ريسندگي كارگران حقوق ماهه 6 پرداخت عدم •

 مي دوجداره شيشه و پروفيل كننده توليد و دارد قرار دهگالن – سنندج محور كيلومتري 30 در توليدي مركز اين. است افتاده تعويق

 .باشد

 اداره در خصوصي مديريت ناتواني دليل به: گويند مي خوزستان سازي لوله كارگران: طلبكاريم حقوق ماه 18: خوزستان سازي لوله كارگران •

 . هستند طلبكار حقوق ماه 18 كارخانه،

 ::اخراجاخراج
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 مشي اشي توليدي مجموعه جزء كه رشت در واقع عمران سيرنگ سازي پنجره و درب كارخانه: شدند اخراج سيرنگ كارخانه كارگران •

 .شدند اخراج كارخانه اين كارگران كليه و تعطيل اندازي راه از قبل باشد، مي

 ساختمان كارگران از نفر دهها گذشته روز چند طي: شد آنها اخراج سبب معوقه، حقوق پرداخت عدم به آباداني كارگران اعتراض •

 به دست خود، معوقه حقوق ماهها به اعتراض در آبادان، شهرداري سبز فضاي سازمان كارگران همچنين و آبادان پااليشگاه نصب

 .شدند اخراج آنها از گروهي نتيجه در كه زدند تجمع و اعتصاب

 از پس كرمانشاه رهاسازان شركت قراردادي كارگران از تن  شصت: شدند اخراج كار از صنعتي شركت يك كارگران از تن شصت •

 .كرد اخراج كار از قرارداد، اتمام

 ::بازداشتبازداشت

 در  واقع درود سيمان كارگران از تن 30 حدود ، 89 ماه آبان 9 يكشنبه روز: لرستان استان در واقع درود سيمان در كارگر 30 دستگيري •

 .شدند گاه بازداشت ي روانه و دستگير امنيتي نيروهاي توسط  شان، قراردادهاي تثبيت براي اعتصاب و اعتراض در لرستان استان

 خيابانهاي از يكي در را ترابيان سعيد و غالمحسيني غالمرضا اطالعات وزارت مامورين گذشته روز: شدند بازداشت كارگري فعال دو •

 .كردند منتقل كرج گوهردشت زندان سپاه بند انفرادي سلولهاي به و بازداشت كرج

 با جمعه روز نقل و حمل كارگران جهاني فدراسيون: شد محكوم تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي عضو يك بازداشت •

 .كرد انتقاد حومه، و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي عضو حسيني، غالم غالمرضا بازداشت از اي بيانيه انتشار

 .شدند بازداشت دوشنبه روز كارگري فعاالن از تن دو اسماعيلي ابراهيم و خسروي صديق: شدند بازداشت كارگري فعال دو •

 اعضاي از يكي جابري، همايون: حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي اعضاي از يكي جابري، همايون بازداشت •

 .شد بازداشت تهران در شنبه سه روز حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران سنديكاي

 از نقده شهرستان در كارگري، فعال پور اسماعيل عمر ،89/  8/  20 مورخ شنبه پنچ روز: شد بازداشت سقز در ديگر كارگري فعال يك •

 شد بازداشت و احضار پاسداران سپاه حفاظت طرف

 ::صدور حكمصدور حكم

 نيشكر شركت كارگران تن از سه كه حاكيست ايران از ها گزارش: شدند محكوم زندان ماه شش به تپه هفت نيشكر شركت كارگران سه •

 .شدند محكوم زندان ماه شش به تجديدنظراهواز دادگاه سوي از چهارشنبه روز تپه هفت

 در كارگري فعال يك زندان حكم كردستان استان نظر تجديد دادگاه: شد محكوم زندان به كامياران در كارگري فعال منيرنيا، آزاد •

 .نمود تاييد را منيرنيا آزاد نام به كامياران

 ::مرگ در حين كارمرگ در حين كار

 .داد دست از را خود جان نفر يك طبس، شهرستان در معدن ريزش اثر بر: طبس در معدن ريزش اثر بر كارگر، يك شدن كشته •
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 كارگران حامل كاميون سقوط به منجر بافت كروميت معدن كارگران اصولي غير جابجايي: شدند زخمي بافت كروميت معدن كارگر 22 •

 . شد نفر 22 شدن زخمي و دره به

 اصناف

در طي آبان ماه و در حوزه اصناف چهار تجمع اعتراضي از سوي معلمان، كاميون داران، پرستاران و كارمندان به ثبت در طي آبان ماه و در حوزه اصناف چهار تجمع اعتراضي از سوي معلمان، كاميون داران، پرستاران و كارمندان به ثبت 

از سوي دو تن از فعاالن صنفي معلمان در از سوي دو تن از فعاالن صنفي معلمان در   رسيده است و چندين تن از اساتيد دانشگاه تهران احضار و بازجويي شدندرسيده است و چندين تن از اساتيد دانشگاه تهران احضار و بازجويي شدند

 ..كرمانشاه احضار شدند و پنج وكيل دادگستري نيز توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدندكرمانشاه احضار شدند و پنج وكيل دادگستري نيز توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند

 ::احضار و بازجويياحضار و بازجويي

 روز تهران دانشگاه حقوق دانشكده دانشجويان از برخي اظهار بر بنا: گرفت قرار بازجويي مورد تهران دانشگاه حقوق دانشكده استاد •

 فرا دانشگاه حراست به تهران دانشگاه حقوق دانشكده انساني علوم برتر اساتيد از زاده سيف حسين سيد دكتر گذشته هفته شنبه سه

 .شد بازجويي اطالعات وزارت ماموران توسط نيم و ساعت سه مدت به و شده خوانده

 و عمومي دادسراي به مهاباد شهر بازاريان از تعدادي اخير روزهاي طي: اسالمي انقالب دادسراي به مهاباد اصناف از تعدادي احضار •

 .شدند احضار شهر اين انقالب

 معلمان صنفي كانون مركزي شوراي اعضاي از تن دو: انقالب دادگاه به كرمانشاه معلمان صنفي كانون اعضاي از تن دو احضار •

 .شدند احضار شهر اين انقالب دادگاه به دوم بار براي صادقي علي و توكلي محمد هاي نام به كرمانشاه

 ::تجمعتجمع

 شوراي مجلس ساختمان مقابل در اخير ماه چند طول در بار چندمين براي خدمتي خريد معلمان از تعدادي: مجلس مقابل معلمان تجمع •

 .كردند تجمع اسالمي

 حكم اجراي عدم به اعتراض در - شنبه - امروز ظهر هوو داران كاميون از تعدادي: مجلس مقابل در هوو داران كاميون از تعدادي تجمع •

 .كردند تجمع مجلس مقابل در ديزل خودرو ايران شركت توسط حكومتي تعزيرات سازمان

 تجمع به دست هايشان هزينه كمك قطع دليل به صبح امروز اردبيل استانداري كاركنان: اردبيل استانداري كارمندان اعتراضي تجمع •

 .زدند اعتراضي

 افزايش براي كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه برخي اقدام پي در: كار ساعت افزايش به چالوس طالقاني بيمارستان پرستاران اعتراض •

 .است يافته افزايش ساعت  191 به ساعت 176 از نيز چالوس طالقاني اهللا آيت بيمارستان پرسنل كار ساعت پرستاران، كار ساعت

 ::بازداشتبازداشت

 تهران دادستان امروز، خميني، فرودگاه در دادگستري وكيل سه بازداشت خبر انتشار از پس: شدند بازداشت دادگستري ديگر وكيل دو •

 .داد خبر ديگر وكيل دو بازداشت از
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 بازداشت تهران خميني امام فرودگاه در امروز بامداد دادگستري، وكيل سه: خميني امام فرودگاه در دادگستري وكيل سه بازداشت •

 .شدند

 ::ممانعت از كارممانعت از كار

 وزير امضاي به كه اي نامه بخش ابالغ با پرورش و آموزش وزارت: شوند نمي استخدام سياسي معلمان وپرورش آموزش وزير بخشنامه با •

 .كرد اعالم را دولتي غير مراكز و مدارس در نيروها گزنيش جزئيات است، آمده در وپرورش آموزش

 مذهبي هاي اقليت

شهروندان به دليل اعتقاد به آئين غير رسمي ايران و از شهروندان بهايي، سني و شهروندان به دليل اعتقاد به آئين غير رسمي ايران و از شهروندان بهايي، سني و تن از تن از   1515در طي ماه گذشته دست كم در طي ماه گذشته دست كم 

تن از آنها نيز از سوي دستگاه تن از آنها نيز از سوي دستگاه   5656دراويش گنابادي توسط ارگان هاي مختلف انتظامي و امنيتي بازداشت شدند و براي دراويش گنابادي توسط ارگان هاي مختلف انتظامي و امنيتي بازداشت شدند و براي 

 ..قضايي حكم زندان، شالق و جريمه نقدي صادر شده استقضايي حكم زندان، شالق و جريمه نقدي صادر شده است

ستان و ممانعت از اجراي آئين دروايش از ديگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه اقلييت ستان و ممانعت از اجراي آئين دروايش از ديگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه اقلييت يورش به مراسم اهل سنت در كرديورش به مراسم اهل سنت در كرد

هاي مذهبي بوده است و در اين بين گذرنامه يك فعال مذهبي اهل سنت نيز توقيف شده و يك دانش آموز بهايي نيز به دليل هاي مذهبي بوده است و در اين بين گذرنامه يك فعال مذهبي اهل سنت نيز توقيف شده و يك دانش آموز بهايي نيز به دليل 

 ..دفاع از آئينش از مدرسه اخراج شددفاع از آئينش از مدرسه اخراج شد

 ::تهديد و اعمال فشارتهديد و اعمال فشار

 با و نموده مراجعه بهايي شهروند يك كسب محل به ساري امنيتي ماموران: ساري ساكن بهايي شهروند يك منزل و كسب محل تفتيش •

 .نمودند ايشان مغازه تفتيش به اقدام نويس دست حكمي

 نيروهاي گذشته هفته جمعه روز كردنشين مناطق در سنت اهل بر فشار جديد موج ادامه در: كردنشين مناطق در نست اهل بر فشار تداوم •

 .كردند شهر اين نمازگزاران بازرسي به اقدام و كرده محاصره را كامياران شهر جامع مسجد پاسداران سپاه

 ::بازداشتبازداشت

 سيما " و "وحدت جالير" هاي نام به مشهد ساكن بهايي شهروند دو: تعزيري حبس حكم اجراي جهت بهايي شهروند دو بازداشت •

 از پس كه كرده معرفي مشهد احكام اجراي دايره به را خود ساله، 5 محكوميت گذراندن براي ماه آبان 2 شنبه يك روز صبح "اشراقي

 .شدند منتقل مشهد آباد وكيل زندان به بازداشت

 درويش چهار آبان، يكم شنبه ظهر قم، اتوبان عوارضي در انتظامي نيروي بازرسي: شدند توقيف قم پليس توسط گنابادي درويش چهار •

 .داد اطالعات پليس تحويل و كرد بازداشت گنابادي، اللهي نعمت سلسله قطب سخنراني جزوه حمل دليل به را گنابادي

 " نام به مازندران استان شهر قائم شهرستان ساكن بهايي شهروند يك: شد منتقل زندان به حكم اجراي جهت بهايي شهروند يك •

 .باشد مي خود ماهه 6 محكوميت گذراندن حال در مذكور شهر زندان در كه است ماه يك از بيش ")  اسدي(  يگان فيروزه

 .شد بازداشت زاهدان مكي مسجد جمعه امام عبدالحميد مولوي ديگر داماد: زاهدان در عبدالحميد مولوي ديگر داماد دستگيري •
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 سال 3 گذراندن براي و بازداشت آبان 15 شنبه صبح بهايي شهروند ايقايي سيامك: ايقاني سيامك محكوميت دوران آغاز و بازداشت •

 .شد منتقل سمنان زندان به خود حبس

 .شد بازداشت اطالعات وزارت توسط يكشنبه روز سمنان ساكن بهايي شهروند يك بيدقي روفيا: سمنان در بهايي شهروند يك بازداشت •

 برخورد بر مبني قم در نظام رهبر سخنان از كوتاهي مدت گذشت از پس: دختر پل شهرستان در گنابادي دراويش از تن چهار بازداشت •

 دراويش قانوني غير بازداشت به  اقدام لرستان اطالعات اداره ماموران ناميد، بدلي و كاذب را آنها وي كه عرفانهايي پيروان با

 . كردند دختر پل شهرستان

 قرار  توديع با ديگر تن يك و بازداشت سمنان در بهايي شهروند يك: شد آزاد ديگر تن يك و بازداشت سمنان در بهايي شهروند يك •

 .شد آزاد زندان از وثيقه

 ::صدور و تائيد حكمصدور و تائيد حكم

 كوهي سواد قاضي رياست به ساري شهرستان انقالب دادگاه دوم شعبه حكم طبق: حبس به شهر قائم ساكن بهايي شهروند يك محكوميت •

 . شد محكوم تعزيري حبس ماه شش به بهائيت ترويج  اتهام به  " صميمي فخرالدين " نام به شهر قائم ساكن بهايي شهروند يك

 جوانرود شهرستان ساكن سنت اهل مذهبي فعال امين فرزند  سليماني جمال: شد محكوم حبس سال 13 به سنت اهل مذهبي، فعال يك •

 .گرديد محكوم زندان سال 13 به تهران انقالب دادگاه 28 شعبه توسط

 ، رضوي خراسان استان نظر تجديد دادگاههاي 12 شعبه رأي با: تبعيد و شالق ، زندان به گنابادي درويش 24 قطعي محكوميت •

 .شد قطعي محروم مناطق به تبعيد و شالق ، حبس تحمل به گنابادي اللهي نعمت سلسله درويش 24 محكوميت

 محل تخريب شاهد كه چرمهين شهرستان گنابادي دراويش از نفر 30: شدند محكوم نقدي جزاي و حبس تحمل به گنابادي درويش 30 •

 و توهين و مأمورين به نسبت تمرد عمومي، آسايش و  نظم در اخالل جرم به بودند، دولتي نيروهاي توسط خود مذهبي مجالس برگزاري

 هزار پانصد و ميليون سه پرداخت و تعزيري حبس سال يك تحمل به اصفهان بهادران  باغ عمومي دادگاه سوي از دولتي، اموال تخريب

 .شدند محكوم) سال پنج مدت به تعليق( شالق و حبس از بدل نقدي جزاي ريال

 ::احضار به دادگاهاحضار به دادگاه

 گذشته سال عاشوراي از پس وقايع جريان در كه بهايي شهروند روحاني، فريد: انقالب دادگاه به بهايي شهروند روحاني، فريد احضار •

 .شد احضار تهران انقالب دادگاه 28 شعبه به آذر 20 روز براي بود، شده بازداشت

 اسماعيل عبدالمجيد مولوي سنت، اهل علماي بر دولتي فشارهاي ادامه در: روحانيت ويژه دادگاه به زهي اسماعيل عبدالمجيد احضارمولوي •

 .شد احضار مشهد روحانيت ويژه دادگاه به) عمار ابو( زهي

 ::محاكمهمحاكمه
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 جريان در جاري سال تيرماه 28 كه گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش از شمسايي) غالمرضا( سعيد: شد محاكمه گنابادي درويش يك •

 تمرد و عمومي نظم در اخالل اتهام به ماه آبان ششم شنبه پنج روز بود، شده دستگير گناباد شهرستان دادگستري مقابل دراويش تحصن

 .شد محاكمه شهرستان آن جزايي دادگاه  101 شعبه در پليس، دستور از

 در آبان 25 شنبه سه امروز اصفهان ويالشهر ساكن بهايي شهروندان از تن 5 دادگاه: شد برگزار ويالشهر بهايي شهروند پنج دادگاه •

 .شد برگزار اصفهان استان توابع از تيران شهرستان انقالب دادگاه

 ::محروميت از تحصيلمحروميت از تحصيل

 دبيرستان از بهايي آئين به اعتقاد دليل به بهايي آموز دانش ثابتيان سحر: ساري شهر در دبيرستاني از بهايي آموز دانش يك اخراج •

 .شد اخراج

 ::ممنوع الخروج و توقيف گذرنامهممنوع الخروج و توقيف گذرنامه

 قران مكتب اعضاي از اميني حسن گذرنامه المللي بين فرودگاه امنيتي ماموران: شد توقيف سنت اهل ديگر، مذهبي فعال يك گذرنامه •

 .كردند توقيف را كردستان

 ::ممانعت از مراسمممانعت از مراسم

 در قادري طريقت مرشد هاشمي حسن شيخ دكتر گذاري عمامه ي برنامه: اطالعات توسط كردستان مشايخ از يكي گذاري عمامه مراسم لغو •

 مسائل ي بهانه به كردستان استان تامين شوراي مسئولين سوي از شود برگذار كامياران شهرستان جامع مسجد در بود بنا كه كردستان،

 .گرديد لغو امنيتي

 اللهي نعمت سلسله مشايخ از شريعت احمد سيد ورود از   امنيتي ماموران: بابل دراويش به ها شخصي لباس و انتظامي نيروهاي حمله •

 داشتند را شهرستان اين  درويشي مجلس در نماز اقامه قصد بابل شهرستان دراويش دعوت به و بود تهران عازم مشهد  از ،كه گنابادي

 .كردند ممانعت ،

 قومي هاي اقليت

براي دست كم ده تن از براي دست كم ده تن از تن از شهروندان به دليل خواسته هاي قومي و زباني بازداشت و تن از شهروندان به دليل خواسته هاي قومي و زباني بازداشت و   شانزدهشانزدهدر طي آبان ماه دست كم در طي آبان ماه دست كم 

 ..شهروندان نيز حكم زندان صادر شدشهروندان نيز حكم زندان صادر شد

كم پنج تن از شهروندان كم پنج تن از شهروندان در طي اين ماه و در تدوام كشتار كاسبكاران مرزي تحت عنوان مبارزه با ورود كاالي قاچاق دست در طي اين ماه و در تدوام كشتار كاسبكاران مرزي تحت عنوان مبارزه با ورود كاالي قاچاق دست 

 ..در نقاط مرزي كردستان و بلوچستان بر اثر تير اندازي ماموران كشته شدنددر نقاط مرزي كردستان و بلوچستان بر اثر تير اندازي ماموران كشته شدند

 ::بازداشت و اجراي حكمبازداشت و اجراي حكم

 سابق فعال و حقوق رشته التحصيل فارغ وااليي حميد: تبريز در آذربايجاني مدني فعال وااليي حميد براي زندان يكساله حكم اجراي •

 .شد تبريز زندان روانه حبس يكساله حكم اجراي جهت و بازداشت 89 مهر 27 يكشنبه روز آذربايجان دانشجويي
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 تروريست نفر چهار شد مدعي اسالمي جمهوري اطالعات وزارت: داد خبر كردستان در كومله عضو چهار بازداشت از اطالعات وزارت •

 .اند رسانده قتل به را تن پنج تاكنون كه است  كرده دستگير كشور غرب در مريوان شهر در را انگليس به وابسته

 و زاده مجيد محمد هاي نام به كرد شهروند دو اخباردريافتي اساس بر: كردستان در مخالف احزاب با همكاري اتهام به تن دو بازداشت •

 . شدند بازداشت امنيتي نيروهاي سوي از تناسبي بهروز

 .گرفت قرار محاكمه مورد سقز در ديگر شهروند يك و بازداشت بوكان شهر در كرد شهروند دو: كردستان در تن سه ومحاكمه بازداشت •

 شهرتوسط اين كرداهل فعال اخيرسه روزهاي طي سقز شهر از رسيده اخبار اساس بر: سقز در بازاري و هنرمند دانشجو، بازداشت •

 .شدند بازداشت امنيتي نيروهاي

 نامعلومي محل به و بازداشت شهر اين امنيتي نيروهاي توسط و سلماس شهر در كرد مدني فعال دو: سلماس در مدني فعال دو بازداشت •

 .اند شده منتقل

 نيروهاي توسط مجيديان نادر نام شهربه اين ورزشكاران از يكي سقز از رسيده خبرهاي به بنا: سقز شهر ازورزشكاران يكي دستگيري •

 .شد دستگير امنيتي

 .شدند بازداشت جنداهللا گروه در عضويت اتهام به زاهدان، در نفر سه: شدند بازداشت جنداهللا گروه در عضويت اتهام به نفر سه •

 ::صدور و تائيد حكمصدور و تائيد حكم

 سال 12 به نظر تجديد دادگاه در را صلواتي سعيد زندان سال 20 حكم سنندج شهر انقالب دادگاه: كرد سياسي زنداني يك حكم كاهش •

 .داد كاهش عباس بندر شهر زندان به تبعيد و زندان

 .شد محكوم زندان به اسالمي انقالب دادگاه سوي از قادري علي نام به بانه اهل شهروند يك: زندان به اي بانه شهروند يك محكوميت •

 چهارده به شهر اين انقالب دادگاه اول شعبه سوي از مريوان اهل اجتماعي فعال  باب، احمد: حبس سال چهارده به باب احمد محكوميت •

 .شد محكوم تعزيري حبس سال

 حبس به اسالمي انقالب دادگاه طرف از آرمين حيدر نام به اشنويه اهل شهروند يك: شد محكوم زندان به اشنويه اهل شهروند يك •

 .گرديد محكوم

 غفاري كاوه و شيخي عباد هاي نام به شهر اين اهل شهروند دو شهرسقز، اسالمي انقالب دادگاه: شدند محكوم زندان به سقز در نفر دو •

 .كرد محكوم حبس به را

 در مدني و سياسي فعاالن دستگيري و زندان احكام صدور ادامه در: ايران به بازگشت از پس سال دو ;زندان سال هفت حكم صدور •

 .شد محكوم زندان سال هفت به ديگر شهروند يك همچنين و بازداشت بوكان "نوبار" اهالي از يكي كردستان،

 .شد محكوم زندان سال شانزده به اشنويه شهر دادگاه سوي از كرد شهروندان از يكي: حبس سال شانزده به كرد شهروند يك محكوميت •

 ::تهديد و اعمال فشارتهديد و اعمال فشار

 اجراي آستانه در انتظامي نيروي شورش ضد و ويژه و يگان نيروهاي: كشور غرب محروم مناطق در شورش ضد نيروهاي باش آماده •

 .درآمداند باش آماده حال به كشور غرب محروم مناطق در مردمي گسترده اعتراضات بروز از جلوگيري و يارانه كردن هدفمند طرح
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 ::قتل شهروندانقتل شهروندان

 درمنطقه را كرد كاسبكار يك كردستان مرزهاي در مستقر اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي: كردستان در مرزي كاسبكار يك جانباختن •

 .گرفتند را او جان و بستند گلوله رگبار به نوسود مرزي

 كم دست گذشته روز چهار طي كردستان در كاسبكاران كشتار ادامه در: گذشته روز چهار طي كرد كاسبكار چهار شدن زخمي و كشته •

 .دادند دست از را خود جان اسالمي جمهوري نظامي نيروهاي تيراندازي اثر بر تن چهار

 اثر بر اصغري علي نام به ديواندره شهرستان توابع از ده تازه روستاي اهل جوان يك گذشته شب: دره ديوان در جوان يك قتل •

 .شد كشته ناشناس افراد توسط تيراندازي

 به گشودن آتش با بمپور انتظامي پاسگاه ماموران  ماه آبان دوم يكشنبه روز: رساندند بقتل را بلوچ دو بمپور انتظامي پاسگاه ماموران •

 به فوق خودروي سرنشين نفر دو بود ايرانشهر عازم دلگان از كه گازوئيل مقداري حامل 405 پژو سواري خودروي يكدستگاه طرف

 .رساندند بقتل را ساله 20 بامري محمد و ساله 47 بامري الياس نامهاي

 نيروي پرسنل از يكي بعدازظهر 6 ساعت حوالي جمعه روز: برد فرو كما به را كرد جوان يك انتظامي نيروي سوي از سنگ پرتاب •

 .شد وي مغزي ضربه موجب كرد، جوان يك سوي به بزرگ سنگ يك پرتاب با كامياران توابع از گشكي پاسگاه در انتظامي

 اعدام

تن از زندانيان به اتها قتل و قاچاق مواد مخدر در زندانهاي كشور اعدام شدند كه در اين بين يك تن از تن از زندانيان به اتها قتل و قاچاق مواد مخدر در زندانهاي كشور اعدام شدند كه در اين بين يك تن از   1515در طي آبان ماه در طي آبان ماه 

سياسي در بلوچستان اعدام شد و هم چنين براي بيست تن از زندانيان نيز حكم اعدام صادر شده است از سياسي در بلوچستان اعدام شد و هم چنين براي بيست تن از زندانيان نيز حكم اعدام صادر شده است از زندانيان به اتهام زندانيان به اتهام 

حكم اعدام در طي سه ماه گذشته براي اتباع افغاني حكم اعدام در طي سه ماه گذشته براي اتباع افغاني   127127افغانستان از صدور افغانستان از صدور   خارجهخارجه  وزارتوزارت  كنسوليكنسولي  بخشبخش  سوي ديگر معاونسوي ديگر معاون

 بازداشت شده در ايران خبر داده استبازداشت شده در ايران خبر داده است

الء عام اعدام و حكم قطع عضو يك زنداني اجرا و براي يك زنداني نيز چنين حكمي صادر شده الء عام اعدام و حكم قطع عضو يك زنداني اجرا و براي يك زنداني نيز چنين حكمي صادر شده پنج تن از شهروندان در مپنج تن از شهروندان در م

 ..ضربه شالق يك زنداني سياسي نيز در زندان رجايي شهر اجرا شدضربه شالق يك زنداني سياسي نيز در زندان رجايي شهر اجرا شد  7474است، هم چنين حكم است، هم چنين حكم 

 ::صدور و تائيد حكمصدور و تائيد حكم

 اتهاماتي اساس بر جوان زن يك و مرد يك اخير روزهاي طي: تهران استان كيفري دادگاه 113 شعبه سوي از قصاص حكم دو صدور •

 .اند شده محكوم اعدام به تهران استان كيفري دادگاه 113 شعبه سوي از جداگانه

 در سال دو از بيش براي كه پور ملك سعيد همسر: است شده گرفته نظر در اعدام حكم شوهرش براي گويد مي پور ملك سعيد همسر •

 اعدام حكم او براي است نگران گويد مي است بوده زندان در - "مستهجن هاي سايت مديريت" جمله از - اينترنتي جرايم با ارتباط

 .شود صادر

 .كرد محكوم اعدام به را جوان چهار رامسر شهرستان در مستقر استان كيفري دادگاه: رامسري جوان چهار براي اعدام حكم صدور •

 "رامين" و "سعيد" نامهاي به ايراني شهروند دو براي قضايي دستگاه: شد تائيد كشور عالي ديوان در قتل جرم به مرد دو اعدام حكم •

 .است كرده صادر قصاص حكم
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 و شناخته "محارب" متعدد جرايم دليل به »روشنفكر« نام به تبهكاري باند يك اعضاي: محاربه اتهام به مرد سه براي اعدام حكم صدور •

 .شدند محكوم اعدام به

 اعدام به قتل جرم به را مرد يك تهران استان كيفري دادگاه سيزده و يكصد شعبه: قتل جرم به سرايدار يك براي قصاص حكم صدور •

 .كرد محكوم

 از دفاع براي خودش گفته به كه "علي" نام به جواني مرد قصاص حكم: كشور عالي ديوان توسط تهراني شهروند يك قصاص حكم تاييد •

 . شد تأييد كشور عالي ديوان 27 شعبه در بود، شده قتل مرتكب دوستش

 .شد محكوم اعدام به خود خردسال فرزند و همسر قتل اتهام به مرد يك: شهروند يك براي اعدام حكم صدور •

 .كرد صادر اعدام حكم قتل اتهام به "ناهيد" و "سحر" نام به شهروند دو براي قضايي دستگاه: شهروند دو براي قصاص حكم صدور •

 سوي از راننده سه قتل اتهام به مرتضي نام به ورشكسته دامدار يك: شدند محكوم اعدام به قتل اتهام به قضايي دستگاه سوي از مرد دو •

 .شد محكوم نفس قصاص بار سه به همدان استان كيفري دادگاه

 امروز افغانستان خارجه وزارت كنسولي بخش معاون امين امان محمد: است شده صادر قضايي دستگاه توسط افغان تبعه 127 اعدام حكم •

 .كند مي خودداري افغاني اعداميان اجساد تحويل از ايران كرد اعالم شنبه سه

 ::اجراي حكماجراي حكم

 .شد اعدام اهواز كارون زندان در تن يك ماه، آبان يكم شنبه روز: شد اعدام اهواز كارون زندان در تن يك •

 اذعان و داد خبر مخدر مواد توزيع و ورود جرم به اخير روز سه -دو در نفر 5 اعدام از تهران دادستان: شدند اعدام تهران در نفر پنج •

 .يافت خواهد ادامه سياست اين كه كرد

 فعال يك زاهدان اسالمي انقالب دادگاه سوي از صادره حكم اساس بر: شد اعدام زاهدان مركزي زندان در بلوچ سياسي زنداني يك •

 .شد اعدام زاهدان مركزي زندان در پنجشنبه روز 'االرض في افساد و محاربه' اتهام به سياسي

 .شود اعدام اصفهان زندان در عنف به تجاوز جرم به "م – حسين" نام به مرد يك: اصفهان در مرد يك اعدام •

 گنبد زندان محوطه در زن يك همراه به مرد 5 ماه آبان 18 شنبه سه امروز سحرگاه: شدند اعدام گنبد زندان در تن شش امروز صبح •

 .شدند اعدام مخدر مواد قاچاق اتهام به كاووس

 پسربچه يك و دختر و زن 15 ،87 تا 84 سال از است متهم كه آبادان اي زنجيره هاي قتل قاتل: شد اعدام آبادان اي زنجيره هاي قتل قاتل •

 . شد  مجازات است رسانده قتل به خرمشهر و آبادان شهرهاي در را

 ::صدور و اجراي قطع عضو و شالقصدور و اجراي قطع عضو و شالق

 يد قطع مرحله دومين اجراي از جرم از پيشگيري و اجتماعي امور در مشهد دادستان معاون: مشهد در سرقت به متهمان دست قطع •

 . داد خبر مشهد دادستان دستور بنابر زورگيرها و سارقان

 در و سوسنگرد در زنداني يك شالق حكم و اجرا يزد زندان در زنداني يك دست قطع حكم: ايران در دست قطع و شالق مجازات هم باز •

 .شد اجرا عام مالء
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 واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 30

 

 سوي از اروميه مركزي زندان در محبوس زندانيان از يكي: اروميه مركزي زندان در محبوس زندانيان از يكي براي يد قطع حكم صدور •

 .است شده مواجه دست قطع غيرانساني حكم با اروميه عمومي دادگاه 102 شعبه

 قضايي دستگاه قاطعانه برخورد راستاي در كرد اعالم يزد دادگستري: مالءعام در طبس شهرستان محكومين از نفر 4 شالق حكم اجراي •

 خميني امام ميدان محل در محكومين از نفر 4 شالق مجازات اي، حرفه سارقان همچنين و مخدر مواد كنندگان مصرف و فروش عوامل با

 .گرديد اجرا شهرستان اين كريت روستاي و طبس شهرستان

 تهراني جاويد بهروز سياسي زنداني شالق ضربه 74 حكم ماه آبان 19 امروز صبح: شد اجرا تهراني جاويد بهروز شالق ضربه 74 حكم •

 .شد اجرا كرج گوهردشت زندان در

 

 


