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 ديباچه

  زندانيان

اس تلفني و مالقات با اس تلفني و مالقات با ني سياسي در زندانهاي ايران از حق تمني سياسي در زندانهاي ايران از حق تمطي يك ماه گذشته ده ها زنداطي يك ماه گذشته ده ها زندادر در 

و ده ها زنداني در اعتراض به وضعيت خود و همبنديانشان و ده ها زنداني در اعتراض به وضعيت خود و همبنديانشان   خانواده هاي خود ممنوع شدند،خانواده هاي خود ممنوع شدند،

ري ري مجبور به اعتصاب غذا ها طوالني مدت شدند كه موجب انتقال برخي از ايشان به بهدامجبور به اعتصاب غذا ها طوالني مدت شدند كه موجب انتقال برخي از ايشان به بهدا

 ..زندان شدزندان شد

عدم رسيدگي عدم رسيدگي بيمار همچنان از حق درمان در زندان و خارج از زندان منع شدند و بيمار همچنان از حق درمان در زندان و خارج از زندان منع شدند و زندانيان زندانيان 

پزشكي به اين زندانيان سياسي همواره ابزاري براي سركوب و شكستن روحيه ايشان به كار پزشكي به اين زندانيان سياسي همواره ابزاري براي سركوب و شكستن روحيه ايشان به كار 

 ..گرفته شدگرفته شد

و ده ها و ده ها تن از زندانيان سياسي به داليل مختلف به سلول هاي انفرادي منتقل شده تن از زندانيان سياسي به داليل مختلف به سلول هاي انفرادي منتقل شده   دهدهكم كم دست دست 

 ..تن مورد ضرب و شتم و تهديد و توهين قرار گرفتندتن مورد ضرب و شتم و تهديد و توهين قرار گرفتند

زنداني عادي در زندانهاي ايران دست به خودكشي زدند كه موجب مرگ ايشان شد و ده ها زنداني عادي در زندانهاي ايران دست به خودكشي زدند كه موجب مرگ ايشان شد و ده ها دو دو 
 ..هاي مخفي و علني رها شدندهاي مخفي و علني رها شدند  بازداشت موقت به صورت بالتكليف در بازداشتگاهبازداشت موقت به صورت بالتكليف در بازداشتگاهزنداني زنداني 

علي رغم تالش هاي گسترده ي واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در علي رغم تالش هاي گسترده ي واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

ايران، گزارشي پيش رو به دليل شرايط سخت جمع آوري اخبار به هيچ عنوان گزارشي ايران، گزارشي پيش رو به دليل شرايط سخت جمع آوري اخبار به هيچ عنوان گزارشي 

  8989ماه سال ماه سال   ييدد نيست و تنها روايتي حداقلي از نقض حقوق بشر در ايران درنيست و تنها روايتي حداقلي از نقض حقوق بشر در ايران در  مفصلمفصل

اخبار اخبار   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

آمار ذيل مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ي زماني فوق آمار ذيل مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ي زماني فوق 

 .الذكرباشدالذكرباشد

نقض موردي حقوق بشر در كشور رخ داده و از نقض موردي حقوق بشر در كشور رخ داده و از   77800800سال جاري دستكم سال جاري دستكم   ماهماه  ديدي  دردر

 .سوي مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، به ثبت رسيده استسوي مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، به ثبت رسيده است

مورد نقض حقوق مورد نقض حقوق   4422مورد نقض حقوق كارگران، مورد نقض حقوق كارگران،   66737737در طول ماه گذشته، بيش از در طول ماه گذشته، بيش از 

مورد نقض حقوق فعالين سياسي و مدني در حوزه ي آزادي انديشه و مورد نقض حقوق فعالين سياسي و مدني در حوزه ي آزادي انديشه و   115959دانشجويان، دانشجويان، 

مورد شكنجه و نقض حقوق مورد شكنجه و نقض حقوق   227373ور، تاييد يا اجراي حكم اعدام، ور، تاييد يا اجراي حكم اعدام، مورد صدمورد صد  110505بيان، بيان، 

شهروندان به دست شهروندان به دست   بازداشتبازداشتمورد مورد   332020در زندان ها، دست كم در زندان ها، دست كم   و عاديو عادي  زندانيان سياسيزندانيان سياسي

مورد مورد   112727مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي ملي ، مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي ملي ،     2266، ، نتظامينتظامينيروهاي انيروهاي ا

 .بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي مذهبي را شاهد بوده ايمبازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي مذهبي را شاهد بوده ايم
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 : المالقات و تماسالمالقات و تماسمنوع منوع مم

 علت به كرج شهر رجايي زندان در محبوس زندانيان امروز از ::ماهماه  يكيك  مدتمدت  بهبه  شهرشهر  رجاييرجايي  زندانيانزندانيان  حضوريحضوري  مالقاتمالقات  ععقطقط 

 .شدند منع حضوري مالقات از ماه يك مدت به انفلوانزا شيوع

 زندان به يصارم علي سياسي زنداني انتقال پي در ::كرجكرج  شهرشهر  رجاييرجايي  زندانزندان  دردر  صارميصارمي  عليعلي  بندانبندان  همهم  تلفنيتلفني  تماستماس  ازاز  ممانعتممانعت 

 گذشته روز از را 2 بند در محبوس سياسي زنداني هفت كرج شهر رجايي زندان مسئولين اعدام حكم اجراي جهت اوين

 .كردند اعالم التماس ممنوع

 براي چهارشنبه روزهاي هميشگي روال طبق كه پور محتشمي فخرالسادات ::استاست  المالقاتالمالقات  ممنوعممنوع  همچنانهمچنان  زادهزاده  تاجتاج  مصطفيمصطفي  سيدسيد 

 مانده محروم كودتاگران از شاكي تاجزاده مصطفي سيد ديدار از كه است هفته چهار رود مي اوين زندان به رشهمس مالقات

 .است

 با حضوري مالقات از كه است ماه هفت مؤمني عبداهللا خانواده ::ويوي  بابا  حضوريحضوري  مالقاتمالقات  ازاز  مومنيمومني  خانوادهخانواده  ماههماهه  هفتهفت  محروميتمحروميت 

 .محرومند او

 هستند المالقت ممنوع همچنان گلرو مهديه و هدايت بهاره ::گلروگلرو  مهديهمهديه  وو  يتيتهداهدا  بهارهبهاره  المالقاتيالمالقاتي  ممنوعممنوع  تداومتداوم. 

 دليرثاني اميرخسرو بازداشت از سال يك از بيش گذشت با ::مالقاتمالقات  وو  مرخصيمرخصي  بدونبدون  دليرثاني،دليرثاني،  اميرخسرواميرخسرو  بازداشتبازداشت  سالسال  يكيك 

 از كماكان وي برد، مي سر به دانزن در همچنان و دستگير 1388 ماه دي 13 تاريخ از انتخابات، از بعد حوادث جريان در كه

 .باشد مي محروم اش خانواده با حضوري مالقات و مرخصي

 همسران مالقات از اوين زندان مسولين ديگر بار ماه، دي 28 شنبه، سه روز ::گلروگلرو  مهديهمهديه  وو  هدايتهدايت  بهارهبهاره  المالقاتيالمالقاتي  ممنوعممنوع  ادامهادامه 

 .آوردند عمل هب ممانعت زنداني، دانشجويي فعال دو گلرو، مهديه و هدايت بهاره

 نگار روزنامه خسرواني، نازنين بازداشت از روز 50 گذشت وجود با ::زندانيزنداني  نگارنگار  روزنامهروزنامه  خسرواني،خسرواني،  نازنيننازنين  ازاز  مطلقمطلق  خبريخبري  بيبي 

 .است نداشته اش خانواده با ديگري ارتباط هيچ تلفني، تماس يك جز به او دربند،

 دانشگاه دانشجويان اسالمي انجمن دبير كشتكاري افشين ::بازداشتيبازداشتي  دانشجويدانشجوي  كشتكاري،كشتكاري،  افشينافشين  وضعيتوضعيت  ازاز  خبريخبري  بيبي  هفتههفته  دودو 

 در كماكان بود شده احضار” 100 پالك“ به معروف شيراز اطالعات اداره بازداشتگاه به آذر 16 روز در كه شيراز صنعتي

 .برد مي سر به بازداشت

 بوكاني شريفي رضا اطالعات، اداره ماموران صبح دقيقه 9:30 ساعت در امروز ::نامعلومنامعلوم  نينيمكامكا  بهبه  بوكانيبوكاني  شريفيشريفي  رضارضا  انتقالانتقال 

 .كردند منتقل نامعلومي مكان به و احضار را كرج شهر رجايي زندان در محبوس زنداني

 حقوق جويدانش اسالمي فرزاد ::دروغيندروغين  اعترافاتاعترافات  برايبراي  ويوي  بهبه  بازجويانبازجويان  فشارفشار  وو  اسالمياسالمي  فرزادفرزاد  ازاز  مطلقمطلق  خبريخبري  بيبي  هفتههفته  سهسه 

 اسماعيل همراه به آذرماه 13 شامگاه آزاد، دانشگاه مسلمان دانشجويان كانون تشكيالت سابق دبير و مركز تهران آزاد دانشگاه

 .شد بازداشت بسيج نيروهاي توسط اميركبير دانشگاه سابق دانشجويي فعال پور سلمان

 داشتن نگه مخفي و شوهرش  دستگيري نحوة به اشاره با ،دانا رئيس فريبرز همسر ::دانادانا  رئيسرئيس  فريبرزفريبرز  وضعيتوضعيت  ازاز  خبريخبري  بيبي 

 .داند مي ربايي آدم يك را اقدام اين وي، بازداشت محل

 از اسكندري دلير بازداشت از هفته يك از بيش گذشت رغم علي ::كـُردكـُرد  دانشجوييدانشجويي  فعالفعال  اسكندري،اسكندري،  دليردلير  وضعيتوضعيت  ازاز  خبريخبري  بيبي 

 .ستني دست در اطالعي دانشجويي و مدني فعال اين وضعيت
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 دانشكده دانشگاه اول شاگرد و رياضي نابغه جوالني حسن ::تهرانتهران  دانشگاهدانشگاه  نخبهنخبه  دانشجويدانشجوي  جوالني،جوالني،  حسنحسن  وضعيتوضعيت  ازاز  بيخبريبيخبري 

 شخصي لباس ماموران توسط كه امسال ماه آبان 11 روز از است، نوشته المللي بين مقاله 12 تاكنون كه تهران دانشگاه رياضي

 .برد مي سر به نامشخصي وضعيت در كنون تا شده، ربوده )دانشگاه غربي درب( آذر16 درخيابان

 مراسم برگزاري پي در كه تهران اتوبوسراني شركت كارگران سنديكاي رئيس وضعيت از ::اسالواسالو  منصورمنصور  وضعيتوضعيت  ازاز  خبريخبري  بيبي 

 .نيست دست در خبري شد منتقل انفرادي هاي سلول به صارمي علي يادبود

 چندي كه ظفري ژيان محمد نام به سنندج در مدني فعال يك سرنوشت از ::ندجندجسنسن  دردر  مدنيمدني  فعالفعال  يكيك  سرنوشتسرنوشت  ازاز  خبريخبري  بيبي 

 .نيست دست در اطالعي شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط پيش

 كه ظفري ژيان محمد نام به سنندج در مدني فعال يك سرنوشت از ::سنندجسنندج  مدنيمدني  فعالينفعالين  ازاز  ظفري،ظفري،  ژيانژيان  وضعيتوضعيت  ازاز  خبريخبري  بيبي 

 .نيست دست در اطالعي شده بازداشت تيامني نيروهاي توسط پيش چندي

 روز شب 10 ساعت در خضري حسين ناگهاني انتقال پي در ::اعداماعدام  بهبه  محكوممحكوم  زندانيزنداني  خضريخضري  حسينحسين  سرنوشتسرنوشت  ازاز  خبريخبري  بيبي 

 .نشدند وي سرنوشت از اطالع كسب به موفق كنون تا زنداني اين خانواده نامعلوم مكان به گذشته

 انتخاباتي ستاد اعضاي از و نگار روزنامه فرجي مهران بازداشت از روز 21 گذشت با ::فرجيفرجي  مهرانمهران  ازاز  خبريخبري  بيبي  هفتههفته  سهسه 

 .شوند خبر با او وضعيت از و باشند داشته مالقات خود فرزند با اند نتوانسته او خانواده كروبي، مهدي

 در او از خبري هيچ مهرگان كيوان بازداشت از ماه دو حدود شدن سپري با ::زندانيزنداني  نگارنگار  روزنامهروزنامه  يكيك  ازاز  مطلقمطلق  خبريخبري  بيبي 

 . نيست دسترس

 حقوقي پيگيري كميته عضو طاليي، وحيد دوباره بازداشت از نيم و ماه يك از بيش ::سياسيسياسي  فعالفعال  طاليي،طاليي،  وحيدوحيد  ازاز  خبريخبري  بيبي 

 . خبرند بي او از كامال وي خانواده و نيست دست در خبري او از همچنان اما گذرد مي موسوي حسين مير ستاد

 :غذاغذا  اعتصاباعتصاب

 فعاالن از صادقي، آرش كه رسد مي خبر اوين ديوارهاي پشت از ::غذاغذا  اعتصاباعتصاب  دردر  همچنانهمچنان  تحصيل،تحصيل،  ازاز  محروممحروم  ويويدانشجدانشج 

 .غذاست اعتصاب در همچنان طباطبايي، عالمه دانشگاه دانشجويي

 در پيش هفته يك از كه زنداني دانشجوي هدايت، بهاره ::غذاغذا  اعتصاباعتصاب  هفتههفته  يكيك  ازاز  پسپس  هدايتهدايت  بهارهبهاره  جسميجسمي  نامساعدنامساعد  اوضاعاوضاع 

 شده منتقل بهداري به جسمي نامساعد اوضاع پي در بود، زده غذا باعتصا به دست خود شدن المالقات ممنوع به اعتراض

 .است

 بالتكليف وضعيت به اعتراض در بيگلو مهرعلي آيت و نيحس لطيف دكتر ::تبريزتبريز  زندانزندان  دردر  سياسيسياسي  زندانيزنداني  دودو  غذايغذاي  اعتصاباعتصاب 

 .اند زده غذا اعتصاب به دست ماه، دي 11 شنبه روز از تبريز، زندان در شان نگهداري محل انساني غير شرايط و خود

 احمد و نسليما احمد علي ميرزايي، حسين پور، گلپري اهللا حبيب ::اروميهاروميه  مركزيمركزي  زندانزندان  زندانيانزندانيان  ازاز  تنتن  چهارچهار  غذايغذاي  اعتصاباعتصاب 

  .اند زده غذا اعتصاب به دست اروميه، مركزي زندان در محبوس زندانيان از تن سه تموئي؛

 سيزده از كه اروميه مركزي زندان در محبوس سياسي زنداني سه ::معترضمعترض  سياسيسياسي  زندانيزنداني  سهسه  انفراديانفرادي  وو  اعتصاباعتصاب  روزروز  سيزدهسيزده 

 .برند مي بسر اعتصاب در كماكان اند شده منتقل ديانفرا سلول به نامعلوم محل به خضري حسين انتقال پي در پيش روز

 گذشته سقز،روز مركـزي زندان عادي و سياسي زندانيان از تعدادي ::سقزسقز  مركزيمركزي  زندانزندان  زندانيانزندانيان  ازاز  جمعيجمعي  غذايغذاي  اعتصاباعتصاب 

 .زدند اعتصاب به دست آميز اعتراض اقدامي در
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 17 گذشت از پس تمويي احمد و پور گلپري اهللا بيبح ::ديگرديگر  سياسيسياسي  زندانيزنداني  چهارچهار  همراهيهمراهي  وو  زندانيزنداني  دودو  غذايغذاي  اعتصاباعتصاب  تداومتداوم 

 .شوند مي نگهداري انفرادي سلول در و غذا اعتصاب در همچنان روز

 حسين اعدام حكم اجراي به اعتراضات جديد موج ادامه در ::زنجانزنجان  مركزيمركزي  زندانزندان  دردر  سياسيسياسي  زندانيزنداني  سهسه  غذايغذاي  اعتصاباعتصاب  اعالماعالم 

 .زدند غذا اعتصاب به دست زنجان يمركز زندان در ديگر كرد سياسي زنداني سه خضري

 :بيماريبيماري

 آقاي هوادار شش از يكي صادقي رضا محمد مهندس ::اويناوين  زندانزندان  دردر  صادقيصادقي  رضارضا  محمدمحمد  مهندسمهندس  نخاعينخاعي  ديدگيديدگي  آسيبآسيب  احتمالاحتمال 

 فرسا طاقت هاي شكنجه تحت بود، شده بازداشت منزلش به امنيتي نيروهاي يورش از پس 1389 ماه آبان 17 در كه بروجردي

 .دارد رقرا

 كه ايران آزادي نهضت ساله 80 دبيركل يزدي ابراهيم دكتر حاكيست ها شنيده ::استاست  شدهشده  بستريبستري  بيمارستانبيمارستان  دردر  يزدييزدي  ابراهيمابراهيم 

 بيمارستان به اوين زندان از حال وخامت دليل به برد مي بسر زندان در است ماه دو مجوز فاقد جمعه نماز در شركت دليل به

 .است شده اعزام

 به خضري؛ حسين انتقال به اعتراض در كه كرد سياسي زنداني چهار ::اروميهاروميه  زندانزندان  بهداريبهداري  بهبه  ميرزاييميرزايي  حسينحسين  انتقالانتقال 

 .برند مي بسر غذا اعتصاب در همچنان شدند منتقل زندان اين انفرادي

 كرج رشه رجايي زندان در آ نوع آنفوالنزاي سريع شيوع رغم علي ::كرجكرج  شهرشهر  رجاييرجايي  زندانزندان  دردر  زنزن  بيمارانبيماران  بهبه  رسيدگيرسيدگي  عدمعدم 

 .اند نداده انجام آن از ممانعت براي جدي اقدام زندان مسئولين

 :روحيروحي  شكنجهشكنجه  وو  شتمشتم  وو  ضربضرب

 نوكيشان از يكي احضار از پس امنيتي ماموران ::شهريارشهريار  اطالعاتاطالعات  بازداشتگاهبازداشتگاه  دردر  مسيحيمسيحي  نوكيشنوكيش  يكيك  وشتموشتم  ضربضرب  وو  شكنجهشكنجه 

 شدت به را وي ايشان، از بازجويي و بازداشت منض شهريار، شهرستان اطالعات اداره به خانگي كليساي در فعال مسيحي

 . دادند قرار شتم و ضرب و شكنجه مورد

 ميرحسين ستاد فعال عضو و طلب اصالح جوانان از حسيني محمد عادل ::بازجوييبازجويي  تحتتحت  وو  انفراديانفرادي  دردر  حسينيحسيني  محمدمحمد  عادلعادل 

 .برد مي بسر انفرادي در ، موسوي

 بند درِ زنداني دانشجوي دو كامراني، كيارش و ابدي ارسالن ::350350  بندبند  رردد  كامرانيكامراني  كيارشكيارش  وو  ابديابدي  ارسالنارسالن  روحيروحي  بدبد  وضعيتوضعيت 

 .برند مي سر به رواني و روحي بد شرايط در اوين، زندان 350

 4 تحمل و شتم و ضرب از پس عالمه دانشگاه تحصيل از محروم دانشجوي صادقي آرش ::209209  بندبند  دردر  صادقيصادقي  آرشآرش  شتمشتم  وو  ضربضرب 

 .دش منتقل 350 بند به انفرادي روز

 حسين پور، گلپري اهللا حبيب هاي نام به كرد زنداني چهار گذشته روز ::اروميهاروميه  زندانزندان  قرنطينهقرنطينه  بهبه  كُردكُرد  زندانيزنداني  چهارچهار  انتقالانتقال 

 .شدند منتقل زندان اين قرنطينه به اروميه زندان مسئولين دستور به تموئي احمد و سليمان احمد علي ميرزايي،

 انتخابات نتيجه به معترض شهروندان از و ساله31 عرشي، غالمحسين ::كنكن  وغوغدردر  اعترافاعتراف  گفتندگفتند  وو  كردندكردند  امام  شكنجهشكنجه  كابلكابل بابا 

 .برد مي سر به اوين زندان در پيش سال يك از جمهوري رياست

 :انفراديانفرادي  سلولسلول  بهبه  انتقالانتقال
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 يرجاي زندان 2 بند در محبوس امنيتي زنداني حرداني، خالد ::سپاهسپاه  بندبند  انفراديانفرادي  هايهاي  سلولسلول  بهبه  حردانيحرداني  خالدخالد  انتقالانتقال  منصورمنصور 

 .شد منتقل انفرادي سلول به كرج، شهر

 به تهران، راني اتوبوس واحد شركت كارگران سنديكاي زنداني رئيس اسانلو منصور ::شدشد  منتقلمنتقل  انفراديانفرادي  سلولسلول  بهبه  اسانلواسانلو 

 .شد منتقل انفرادي سلول

 و جمهوري رياست انتخابات زمان در موسوي ميرحسين 88 ستاد عضو صادقي آرش ::209209  بندبند  انفراديانفرادي  بهبه  صادقيصادقي  آرشآرش  انتقالانتقال 

 .شد منتقل اوين زندان 209 بند به مجددا گذشته روز طباطبايي عالمه دانشگاه اسالمي انجمن مركزي شوراي عضو

 سلولهاي در شهريار شهر شوراي نماينده آبادي دولت محمود ::سپاهسپاه  بندبند  انفراديانفرادي  دردر  همچنانهمچنان  شهريارشهريار  شهرشهر  شورايشوراي  نمايندهنماينده 

 .است زنداني يك حقوق از محروم شهر رجايي زندان در پاسداران سپاه بند انفرادي

 زندانيان از تن دو عبدالهي، محمدامين و زاده بادو جهانگير ::انفراديانفرادي  سلولسلول  بهبه  عبدالهيعبدالهي  محمدامينمحمدامين  وو  زادهزاده  بادوبادو  جهانگيرجهانگير  انتقالانتقال 

 .شدند منتقل انفرادي سلول به اروميه، مركزي زندان در محبوس سياسي

 اروميه اطالعات اداره به اروميه زندان در اعتصابي سياسي زنداني دو ::شدندشدند  منتقلمنتقل  اروميهاروميه  اطالعاتاطالعات  ادارهاداره  بهبه  سياسيسياسي  زندانيزنداني  دودو 

 .شدند منتقل

 زندان 2 بند در محبوس سياسي زنداني صارمي علي ::نامعلومنامعلوم  نقطةنقطة  بهبه  صارميصارمي  عليعلي  اعداماعدام  بهبه  محكوممحكوم  سياسيسياسي  زندانيزنداني  انتقالانتقال 

 .شد منتقل زندان از خارج در نامعلومي نمكا به كرج شهر رجايي

 كه داده اطالع همسرش به خود گذشته هفته دوشنبه روز تماس در راد شكوري دكتر ::دوالفدوالف  بندبند  دردر  رادراد  شكوريشكوري  وو  زادزاد  نورينوري 

 .ندارد بازجويي و برد مي سر به الف دو بند در اي چندنفره سلول در

 عراق كمونيستي حزب از يكي اعضاي از طفاح حسن ::كرجكرج  شهرشهر  ييييرجارجا  زندانزندان  33بندبند  بهبه  امنيتيامنيتي  زندانيزنداني  طفاح،طفاح،  حسنحسن  انتقالانتقال 

 .شد منتقل كرج شهر رجايي زندان 3بند به امروز صبح

 :بالتكليفيبالتكليفي

 16 گذشت با طبرزدي اهللا حشمت زاده برادر طبرزدي، ابوالفضل ::انفراديانفرادي  دردر  طبرزديطبرزدي  ابوالفضلابوالفضل  بالتكليفيبالتكليفي  هفتههفته  دودو  ازاز  بيشبيش 

 .شود مي نگهداري انفرادي سلول در و بالتكليفي در همچنان روز

 ساري ساكن بهايي شهروند قنبري، اميد كه درحالي ::ويوي  خانوادهخانواده  بربر  فشارفشار  وو  بهاييبهايي  شهروندشهروند  قنبري،قنبري،  اميداميد  بازداشتبازداشت  تداومتداوم 

 «.اند داشته را او خواهر بازداشت قصد« وي، پدري منزل به مراجعه با امنيتي نهادهاي برد، مي سر به بازداشت در همچنان

 ماه دو از پس و پيش روز 12 كه خسرواني نازنين مادر افشاريان، اعظم ::دربنددربند  نگارنگار  روزنامهروزنامه  خسرواني،خسرواني،  نازنيننازنين  بالتكليفيبالتكليفي 

 وضعيت از خبري هيچ مالقات اين از بعد كه گويد مي "روز" به بود شده نگار روزنامه اين با مالقات به موفق بازداشت

 .ندارد دخترش

 امنيتي و اطالعاتي نيروهاي توسط مشهد در مسيحي زوج يك ::مشهدمشهد  دردر  مسيحيمسيحي  زوجزوج  يكيك  بالتكليفيبالتكليفي  وو  بازداشتبازداشت  تداومتداوم 

 .برند مي بسر بازداشت در همچنان روز 18 از بيش گذشت رغم علي و شدند بازداشت

 شهداي از يكي ،پدر رمضاني مهدي بازداشت از نيم و ماه يك از بيش ::استاست  بازداشتبازداشت  دردر  همچنانهمچنان  رمضانيرمضاني  رامينرامين  هيدهيدشش  پدرپدر 

 .است نشده آزاد زندان از هنوز او اما گذرد مي سبز جنبش
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 اندانشجوي اسالمي انجمن اعضاي از اميري حميد و درخشي نيما ::اراكاراك  دانشگاهدانشگاه  اسالمياسالمي  انجمنانجمن  اعضاياعضاي  بازداشتبازداشت  يي  ادامهادامه 

 .برند مي بسر امنيتي نيروهاي بازداشت در ماه دي 13 دوشنبه روز از ديگر دانشجوي 6 همراه به اراك دانشگاه

 :خودكشيخودكشي

 اقدام رشت مركزي زندان در دارابي، دالرا اي پرونده هم و پسر دوست ::كردكرد  خودكشيخودكشي  ننزندازندا  دردر  دارابي،دارابي،  دالرادالرا  اياي  پروندهپرونده  همهم 

 .باخت جان و نمود خودكشي به

 زندانيان از يكي شجاعي عيسي ماه، دي 15 چهارشنبه روز ظهر ::زدزد  خودكشيخودكشي  بهبه  دستدست  كرجكرج  شهرشهر  رجاييرجايي  زندانيانزندانيان  ازاز  يكييكي 

 .زد خودكشي به دست كرج، شهر رجايي زندان 1 بند در محبوس

 :تبعيدتبعيد

 كرمان استان در واقع سيرجان شهر به سقزي زنداني خوشنام بختيار ::سيرجانسيرجان  بهبه  سقزيسقزي  سياسيسياسي  زندانيزنداني  خوشنامخوشنام  بختياربختيار  تبعيدتبعيد 

 .شد تبعيد

 :زندانيانزندانيان  بربر  فشارفشار

 نحسي سياسي، زنداني توسط نامه ارسال از اوين زندان مسئولينمسئولين: : سياسيسياسي  زندانيزنداني  ملكي،ملكي،  رونقيرونقي  حسينحسين  پروندهپرونده  دردر  كارشكنيكارشكني 

 .ميكنند جلوگيري خود وكيل با مالقات و تهران دادستان به ملكي رونقي

 رييس نيا بزرگ نامناسب برخورد از اوين، 350 بند زندانيان ::مامورانماموران  آميزآميز  توهينتوهين  رفتارهايرفتارهاي  بهبه  اويناوين  350350  بندبند  زندانيانزندانيان  اعتراضاعتراض 

 عناوين با را زندانيان بارها افراد اين كه دكنن مي تاكيد آنها. دهند مي خبر زندانيان با بند اين مسئوالن ديگر و بند اين

 .دهند مي قرار خطاب مورد ”خائن و فروش وطن“ همچون آميزي توهين

 كل دبير يزدي، ابراهيم دكتر سياسي، زنداني انتقال  از خبري منابع برخي ::اطالعاتاطالعات  وزارتوزارت  امنامن  خانهخانه  بهبه  يزدييزدي  ابراهيمابراهيم  انتقالانتقال 

 .دهند مي گزارش نظامي اي منطقه در كنترل و مراقبت تحت اي هخان به اوين زندان از ايران، آزادي نهضت

 مي گزارش امنيتي فوق اوين زندان سياسي زندانيان ،بند 350 بند فضاي ::اويناوين  زندانزندان  350350  بندبند  دردر  هاها  محدوديتمحدوديت  رهرهدوبادوبا  افزايشافزايش 

 . شود مي افزوده هايشان خانواده و زندانيان عليه محدوديت بر روز هر و شود

 زندانيان ميان در ست سياسي زنداني اينكه رغم علي نبوي، جالل ::قمقم  دردر  نبوينبوي  خانوادهخانواده  اعضاياعضاي  ازاز  تنتن  دودو  نگهدارينگهداري  بدبد  شرايطشرايط 

 .شود مي نگهداري اند؛ كرده قتل به تهديد حتي و داده قرار اذيت و آزار مورد را وي كه عادي

 از بيگلو مهرعلي آيت و حسني لطيف دكتر ::تبريزتبريز  زندانزندان  مسئوالنمسئوالن  سويسوي  ازاز  بيگلوبيگلو  مهرعليمهرعلي  آيتآيت  وو  حسنيحسني  لطيفلطيف  دكتردكتر  تهديدتهديد 

 سوي از اند، زده غذا اعتصاب به دست تبريز زندان ويژه بند در ماه دي يازدهم شنبه رو از كه آذربايجان سياسي زندانيان

 .شدند تهديد تر شديد برخوردهاي و بيشتر هاي محدوديت اعمال به زندان مسئوالن

 شد ممنوع گذشته هفته از اوين زندان 350 بند به روزنامه گونه هر ورود ::اويناوين  زندانزندان  350350  بندبند  بهبه  روزنامهروزنامه  ورودورود  ممنوعيتممنوعيت. 
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 بيان و انديشه

 :بازداشتبازداشت

 ابوعلي جواد“ و ”نخستين اهللا حجت“ جاري، سال ماه آذر 16 حوادث از پس ::بهبهانبهبهان  شهرستانشهرستان  دردر  سبزسبز  جنبشجنبش  فعاالنفعاالن  بازداشتبازداشت” 

 .شدند منتقل شهرستان همين زندان به و دستگير بهبهان شهرستان اجتماعي عاالنف از نفر دو

 اهللا حبيب پدري منزل به اطالعاتي و امنيتي ماموران يورش پي در ::شدندشدند  بازداشتبازداشت  لطيفيلطيفي  اهللاهللا  حبيبحبيب  پدرپدر  منزلمنزل  دردر  تنتن  بيستبيست 

 .ندشد نامعلومي بازداشتگاه روانه و بازداشت تن بيست اعدام به محكوم زنداني لطيفي

 از پس امروز اسالمي ايران مشاركت جبهه طلب اصالح حزب جوانان از حسيني محمد عادل ::شدشد  بازداشتبازداشت  حسينيحسيني  محمدمحمد  عادلعادل 

 .شد بازداشت اوين زندان در مستقر انقالب دادگاه دادسراي به مراجعه

 در صارمي علي اعدام محك اجراي پي در ::اويناوين  زندانزندان  مقابلمقابل  دردر  كنندگانكنندگان  تجمعتجمع  ديگرديگر  وو  صارميصارمي  عليعلي  يي  خانوادهخانواده  بازداشتبازداشت 

 .شدند بازداشت اوين، زندان مقابل در كنندگان تجمع از تن چند و وي خانواده ماه، دي هفتم شنبه سه امروز بامداد

 شد دستگير مركزي استان در موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد تبليغات كميته مسئول ::شدشد  بازداشتبازداشت  زادهزاده  گليگلي  مرتضيمرتضي. 

 شوراي عضو و موسوي مهندس انتخاباتي ستاد تبليغات كميته مسئول ::اراكاراك  انتخاباتيانتخاباتي  ستادستاد  عضوعضو  حكمحكم  اجراياجراي  وو  بازداشتبازداشت 

 .شد زندان روانه و بازداشت مركزي استان در مركزي منطقه مشاركت جبهه مركزي

 سابق عضو و تحصيل از محروم دانشجوي زينعلي، شاهين ::شدندشدند  بازداشتبازداشت  پزشكپورپزشكپور  محسنمحسن  آشنايانآشنايان  ازاز  تعداديتعدادي  وو  زينعليزينعلي  شاهينشاهين 

 كه كرماني رضا و كالشي حجت كيخسروي، آرش هاي نام ديگر تن سه همراه به 1389 ماه دي 19 شامگاه وحدت تحكيم دفتر

 .شدند بازداشت بودند پزشكپور محسن پيكر تشييع مراسم تدارك در

 بازداشت تبريز در جمعه روز آذربايجاني سياسي فعال و شاعر جباري علي ::شدشد  بازداشتبازداشت  سياسيسياسي  فعالفعال  وو  شاعرشاعر  جباريجباري  عليعلي 

 .شد

تن از فعالين سياسي و مدني در حوزه آزادي انديشه و بيان تن از فعالين سياسي و مدني در حوزه آزادي انديشه و بيان   4141طي يك ماه گذشته دست كم طي يك ماه گذشته دست كم ر ر دد
تن تن   99دست كم دست كم و و   كوم شدندكوم شدندت محت محاحكام حبس طوالني مداحكام حبس طوالني مد  ههتن از فعالين بتن از فعالين ب  2222و و   دنددندبازداشت شبازداشت ش

ان ان و ده ها تن از ايشان نيز با قرار وثيقه هاي سنگين به صورت موقت از زندو ده ها تن از ايشان نيز با قرار وثيقه هاي سنگين به صورت موقت از زند  احضار و محاكمه شدنداحضار و محاكمه شدند
 ..آزاد شدندآزاد شدند

رهبران مخالفان رهبران مخالفان كروبي و مير حسين موسوي دو تن از كروبي و مير حسين موسوي دو تن از مهدي مهدي   تدوام اعمال فشار بر فعالين سياسيتدوام اعمال فشار بر فعالين سياسيدر در 
 ..كارتون خواب فوت كردندكارتون خواب فوت كردند  99ند و با فرا رسيدن فصل سرما دست كم ند و با فرا رسيدن فصل سرما دست كم ممنوع الخروج شدممنوع الخروج شد

يلتر و از دست راس كاربران يلتر و از دست راس كاربران ففها وب سايت خبري از سوي كميته فيلترينگ جمهوري اسالمي ها وب سايت خبري از سوي كميته فيلترينگ جمهوري اسالمي ده ده 
 ..خارج شدخارج شد

شالق محكوم شد، و مدير مسئول يك روزنامه با تهديد نهاد شالق محكوم شد، و مدير مسئول يك روزنامه با تهديد نهاد مسئول يك روزنامه به حبس و مسئول يك روزنامه به حبس و مدير مدير 
زارت ارشاد تذكر كتبي دريافت كرده و زارت ارشاد تذكر كتبي دريافت كرده و هاي اطالعاتي مجبور به استفاع شد سه نشريه از سوي وهاي اطالعاتي مجبور به استفاع شد سه نشريه از سوي و

 ..مدير مسئول يك نشريه داخلي نيز مجرم شناخته شدمدير مسئول يك نشريه داخلي نيز مجرم شناخته شد
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 تهران در 89 ماه دي ششم دوشنبه غروب باقي، عمادالدين داماد، مقامي علي ::شدشد  بازداشتبازداشت  باقيباقي  عمادالدينعمادالدين  دامادداماد  مقامي،مقامي،  عليعلي 

 .شد بازداشت

 هفته كه اي احضاريه طبق بر امروز صبح ستوده، نسرين همسر خندان، رضا ::شدشد  بازداشتبازداشت  ستودهستوده  نسريننسرين  همسرهمسر  خندان،خندان،  رضارضا 

 .شد بازداشت و كرده مراجعه اوين زندان دادسراي به بود، كرده دريافت پيش

 عضو و آيين مجله عمومي روابط مدير دانشجويي، فعالين از موسوي پوريا ::شدشد  بازداشتبازداشت  مشاركتمشاركت  جبههجبهه  عضوعضو  موسوي،موسوي،  پورياپوريا 

 .شد بازداشت مشاركت، جبهه

 حسين مير ستاد عضو و طلب اصالح سياسي فعالين از گوهري حسين ::شدشد  بازداشتبازداشت  طلبطلب  اصالحاصالح  فعاالنفعاالن  ازاز  گوهريگوهري  حسينحسين 

 .شد بازداشت جمهوري، رياست انتخابات دوره دهمين در موسوي

 :حكمحكم  صدورصدور

 در ماه، آبان 23 تاريخ در كه آمل شهر در زنداني نويس وبالگ محبي نويد ::زندانيزنداني  نويسنويس  وبالگوبالگ  محبيمحبي  محكوميتمحكوميت  حبسحبس  سالسال  سهسه 

 محكوم تعليقي حبس سال سه به صادره راي اساس بر شده محاكمه بسته، درهاي پشت در و مدافع وكيل حضور بدون دادگاهي

 .است شده

 مهراني بهزاد براي صادره حكم البرز استان نظر تجديد دادگاه ::نظرنظر  تجديدتجديد  دادگاهدادگاه  سويسوي  ازاز  مهرانيمهراني  ددبهزابهزا  محكوميتمحكوميت  تائيدتائيد 

 .كرد تائيد عينا را بود شده صادر كرج انقالب دادگاه سوي از كه بشر حقوق فعال و نگار روزنامه

 يكسال به انقالب دادگاه 28 شعبه سوي از بشر حقوق فعال سبحاني، درسا ::تعزيريتعزيري  حبسحبس  سالسال  يكيك  بهبه  سبحانيسبحاني  درسادرسا  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم تعزيري حبس

 حبس سال 3 به كرج انقالب دادگاه سوي از نويس وبالگ شجري، پور رضا محمد ::تعزيريتعزيري  حبسحبس  بهبه  نويسنويس  وبالگوبالگ  يكيك  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم تعزيري

 زندان مالقات سالن ديوارهاي زا يكي بر شعارنويسي دليل به كامراني مصطفي ::اويناوين  دردر  شعارشعار  نوشتننوشتن  اتهاماتهام  بهبه  زندانزندان  سالسال  سهسه 

 .شد محكوم تعزيري حبس سال سه به مقيسه قاضي انقالب، دادگاه 28 شعبه رياست توسط اوين

 سالمت در تشكيك اتهام به مذهبي ملي فعال لدني مسعود ::مذهبيمذهبي  -مليملي  فعالفعال  لدنيلدني  مسعودمسعود  برايبراي  زندانزندان  سالسال  دودو  حكمحكم  تاييدتاييد 

 .شد محكوم تعزيري زندان دوسال به خوزستان استان اطالعات گزارش ناداست به و گذشته سال جمهوري رياست انتخابات

 پان حزب جوانان سازمان اعضاي از موسوي علي دكتر: نقدي جريمه و شالق تعزيري،تعزيري،  حبسحبس  بهبه  موسويموسوي  عليعلي  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم نقدي جريمه و شالق ضربه 74 و تعزيري حبس نيم و سال شش به انقالب دادگاه سوي از ايرانيست

 بازداشت يك در سابق سياسي زنداني يك خانواده اعضاي ::تعزيريتعزيري  حبسحبس  سالسال  هجدههجده  ازاز  بيشبيش  بهبه  خانوادهخانواده  يكيك  اعضاياعضاي  محكوميتمحكوميت 

 .شدند محكوم خلخال به تبعيد سال 10 و تعزيري حبس سال نيم و هجده به مجموعا جمعي

 كرج، شهر رجايي زندان در محبوس زنداني بوكاني، شريفي رضا ::حبسحبس  ماهماه  شششش  وو  سالسال  3030  بهبه  بوكانيبوكاني  شريفيشريفي  رضارضا  محكوميتمحكوميت 

 .است شده محكوم تعزيري حبس "ماه شش و سال 30" به

 تعزيري حبس سال يك حكم تهران، استان تجديدنظر دادگاه 36 شعبه ::مهرابيمهرابي  احساناحسان  برايبراي  قطعيقطعي  تعزيريتعزيري  حبسحبس  سالسال  يكيك 

 .كرد تاييد را گذشته سال وقايع در شده بازداشت نگار روزنامه مهرابي، احسان
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 دانش و كودكان و زنان حقوق فعال غزنويان محمد محكوميت ::يافتيافت  تقليلتقليل  كودكانكودكان  حقوقحقوق  فعالفعال  غزنويان،غزنويان،  محمدمحمد  يتيتمحكوممحكوم 

 .يافت تقليل تعزيري حبس ماه شش به نظر تجديد دادگاه سوي از سياسي علوم رشته آموخته

 نسرين دادگاه بود قرار درماه،6 دوشنبه، امروز كه بود شده مقرر هرچند ::شدشد  محكوممحكوم  تعزيريتعزيري  حبسحبس  روزروز  55  بهبه  ستودهستوده  نسريننسرين 

 وكيلش و ستوده نسرين شكلي ايراد به توجه با دادگاه جلسه اما شود، برگزار انقالب دادگاه26 شعبه در علني صورت به ستوده

 .كرد محكوم تعزيري حبس روز 5 به را ستوده نسرين دادگاه رئيس پيرعباسي، قاضي و شد مختل جلسه اداره نحوه به

 36 شعبه سوي از نگار، وب و بشر حقوق فعال نظرآهاري، شيوا ::تعزيريتعزيري  حبسحبس  سالسال  چهارچهار  بهبه  نظرآهارينظرآهاري  شيواشيوا  ييقطعقطع  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم شالق ضربه 74 و كرج شهر زندان به تبعيد تعزيري، حبس سال 4 تحمل به تجديدنظرتهران، دادگاه

 شش به آزادي، نهضت جوانان شاخه عضو دم،اق زاده قلي مهدي ::تعزيريتعزيري  حبسحبس  سالسال  شششش  بهبه  اقدماقدم  زادهزاده  قليقلي  مهديمهدي  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم تعزيري حبس سال

 دادگاه 26 شعبه سوي از  بشر حقوق فعال و نگار روزنامه پور نقي نصور ::شدشد  محكوممحكوم  حبسحبس  سالسال  هفتهفت  بهبه  پورپور  نقينقي  نصورنصور 

 .شد محكوم تعزيري حبس سال هفت به عباسي پير قاضي رياست به تهران اسالمي انقالب

 ماه شش به نظر تجديد دادگاه 2 شعبه سوي از نگار روزنامه ، مافي حميد محكوميت ::نگارنگار  روزنامهروزنامه  مافيمافي  ميدميدحح  محكوميتمحكوميت  كاهشكاهش 

 .يافت كاهش تعزيري حبس

 شعبه سوي از دادگستري، وكيل و حقوقدان ستوده، نسرين ::محروميتمحروميت  سالسال  بيستبيست  وو  حبسحبس  سالسال  يازدهيازده  بهبه  ستودهستوده  نسريننسرين  محكوميتمحكوميت 

 سال بيست و كشور از خروج ممنوعيت سال بيست تعزيري، حبس سال يازده به باسيپيرع قضاوت به انقالب دادگاه 26

 .شد محكوم وكالت از محروميت

 ها رسانه احزاب، در فعاليت از محروميت سال ده و تعزيري حبس سال ده حكم ::انقالبانقالب  دادگاهدادگاه  سويسوي  ازاز  بهاوربهاور  عمادعماد  حكمحكم  تاييدتاييد 

 .شد تاييد ايران آزادي نهضت جوانان شاخه رييس مجازي فضاي و

 وزارت بازداشت در امسال تابستان از كه سياسي فعال قادري، قدريه ::تعزيريتعزيري  حبسحبس  سالسال  دهده  بهبه  زنزن  سياسيسياسي  فعالفعال  يكيك  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم تعزيري حبس سال ده به داشت قرار اطالعات

 بازداشت از ورپ حسن نظام تعزيري حبس سال شش حكم ::انتخاباتانتخابات  ازاز  پسپس  حوادثحوادث  زندانيانزندانيان  ازاز  پورپور  حسنحسن  نظامنظام  حكمحكم  تقليلتقليل 

 . يافت كاهش سال دو به جمهوري رياست انتخابات از پس حوادث شدگان

 را بدوي دادگاه سوي از صادره محكوميت تهران استان نظر تجديد دادگاه ::حبسحبس  سالسال  شششش  بهبه  بداقيبداقي  رسولرسول  محكوميتمحكوميت  تائيدتائيد 

 .كرد تائيد عينا

 سوي از مدني، - سياسي فعال حائري، سعيد ::ظرظرتجديدنتجديدن  دادگاهدادگاه  سويسوي  ازاز  تعزيريتعزيري  حبسحبس  دوسالدوسال  بهبه  حائريحائري  سعيدسعيد  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم تعزيري حبس سال دو به تجديدنظر دادگاه

 :محاكماتمحاكمات

 زندان در محبوس سياسي زنداني بوكاني، شريفي رضا اتهامات به رسيدگي ي جلسه ::بوكانيبوكاني  شريفيشريفي  رضارضا  دادگاهدادگاه  برگزاريبرگزاري 

 .شد برگزار شهريار انقالب دادگاه در كرج، شهر رجايي

 مجددا كرج شهر رجايي زندان در محبوس سياسي زنداني صميمي كيوان ::انقالبانقالب  دادگاهدادگاه  سويسوي  ازاز  صميميصميمي  كيوانكيوان  مجددمجدد  اكمهاكمهمحمح 

 .گرفت قرار محاكمه مورد جديد پرونده در
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 را نفر چهارده به معروف نامه كه سياسي زنداني چهارده همه ::نفرنفر  چهاردهچهارده  بهبه  موسومموسوم  نامهنامه  كنندهكننده  امضاامضا  زندانيانزندانيان  مجددمجدد  محاكمهمحاكمه 

 محاكمه، اين. شد خواهند محاكمه و فراخوانده دادگاه به بيانيه، نوشتن طريق از نظام عليه تبليغ اتهام به بودند، كرده مضاا

 .شود مي زنداني چهارده اين همه شامل

 به رسيدگي دادگاه ي جلسه آخرين و دومين ماه، دي 21 ديروز صبح ::كرمانشاهيكرمانشاهي  قاسميقاسمي  كاوهكاوه  دادگاهدادگاه  يي  جلسهجلسه  دوميندومين  برگزاريبرگزاري 

 قاضي رياست به كرمانشاه انقالب دادگاه اول ي شعبه در بشر حقوق فعال و نگار روزنامه كرمانشاهي، قاسمي كاوه اتهامات

 .شد برگزار مرادي

 تفهيم از بازداشتي، اقتصاددان دانا، رئيس فريبرز همسر ::دادداد  خبرخبر  همسرشهمسرش  بازداشتبازداشت  داليلداليل  وو  اتهاماتهام  تفهيمتفهيم  ازاز  دانادانا  رئيسرئيس  همسرهمسر 

 در عضويت" و "ها يارانه كردن هدفمند طرح به نقد" ،"ولتد رئيس به توهين"چون اتهاماتي نموده وارد و همسرش اتهام

 .داد خبر وي به "نويسندگان كانون

 :احضاراحضار

 طي ايران آزادي نهضت سياسي عضو و حقوقدان مهر، معتمدي امير ::شدشد  فراخواندهفراخوانده  انقالبانقالب  دادگاهدادگاه  بهبه  مهرمهر  معتمديمعتمدي  اميرامير 

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

 اصالح اين پدر راد كيانوش محمد راد، كيانوش ساجده بازداشت از پس ماه يك ::اطالعاتاطالعات  وزارتوزارت  بهبه  رادراد  كيانوشكيانوش  محمدمحمد  احضاراحضار 

 .شد احضار اطالعات وزارت به نيز جوان طلب

 سوي از ماه دي 5 يكشنبه روز احسني نادر همراه به احسني الهام ::انقالبانقالب  دادگاهدادگاه  ههبب  خواهرشخواهرش  همراههمراه  بهبه  احسنياحسني  نادرنادر  احضاراحضار 

 .شدند احضار اي مقيسه محمد مقيسه قاضي رياست به انقالب دادگاه 28 شعبة

 عبةش به) عزادار( الله پارك مادران حاميان از گروهي ::انقالبانقالب  دادگاهدادگاه  بهبه) ) عزادارعزادار((  اللهالله  پاركپارك  مادرانمادران  حاميانحاميان  ازاز  گروهيگروهي  احضاراحضار 

 .شدند احضار  محاكمه براي انقالب دادگاه 28

 جنبش عليه گيري موضع منظور به توكلي مجيد بر فشارها ادامه در ::اطالعاتاطالعات  بهبه  برادرشبرادرش  احضاراحضار  وو  توكليتوكلي  مجيدمجيد  منزلمنزل  بهبه  يورشيورش 

 يبتخر ضمن و بردند يورش وي پدري منزل به  شيراز اطالعات وزارت مامورين از تعدادي امروز صبح رهبرانش، و سبز

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

 و درب شكستن به اقدام عارف پيمان منزل به يورش در امنيتي نيروهاي ::ويوي  منزلمنزل  بهبه  يورشيورش  دردر  عارفعارف  پيمانپيمان  بازداشتبازداشت  بهبه  اقداماقدام 

 .نمودند ايشان منزل به ورود

 :الخروجالخروج  ممنوعممنوع

 ايران ملت و مسئوالن جانب از فتنه سران: گفت مجلس حقوقي و قضايي كميسيون عضو ::شدندشدند  الخروجالخروج  ممنوعممنوع  موسويموسوي  وو  كروبيكروبي 

 نخواهند را كشور از خروج اجازه نيز پناهندگي اعطاي با و بوده الخروج عممنو بنابراين اند شده شناخته محارب عنوان به

 .داشت

 ::مرگ شهروندانمرگ شهروندان
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 99 در كه هايي خانمان بي و ها خواب كارتن از تن 9 جاري سال در ::دادنددادند  دستدست  ازاز  رارا  خودخود  جانجان  سرمازدگيسرمازدگي  اثراثر  بربر  خوابخواب  كارتنكارتن 

 .دادند دست از را خود جان و شده مازدگيسر دچار گرفتند، قرار زمستان شديد سرماي معرض

 ::بازداشت فله ايبازداشت فله اي

 خبرگزاري به تهران آگاهي پليس رئيس محمديان عباسعلي ::ايرانايران  دردر  هرميهرمي  هايهاي  شركتشركت  بابا  ارتباطارتباط  دردر  نفرنفر  308308  بازداشتبازداشت 

 .اند شده دستگير ايران در هرمي هاي شركت اعضاي از نفر 308 كه است گفته) ايسنا( ايران دانشجويان

 :ممانعت از مراسمممانعت از مراسم  ،،تجمعتجمع

 اجراي عدم بر مبني سنندج زندان رياست خسروي اظهارات پي در ::سنندجسنندج  زندانزندان  مقابلمقابل  دردر  مردممردم  مجددمجدد  تجمعتجمع  گيريگيري  شكلشكل 

 .كردند تجمع زندان اين مقابل در مجددا پيش لحظاتي از سنندج مردم ماه دي 5 روز در لطيفي اهللا حبيب اعدام حكم

 كرد بند در دانشجوي لطيفي اهللا حبيب حكم اجراي زمان اعالم پي در ::سنندجسنندج  زندانزندان  مقابلمقابل  دردر  مردممردم  ازاز  تنتن  300300  ازاز  بيشبيش  تجمعتجمع 

 .كردند تجمع زندان مقابل در سنندج مردم از تن سيصد از بيش

 كه صارمي علي براي بود ياد مراسم برگزاري از زندان مسئولين ::صارميصارمي  عليعلي  برايبراي  مراسممراسم  برگزاريبرگزاري  ازاز  زندانزندان  مسئولينمسئولين  ممانعتممانعت 

 .آوردند عمل به ممانعت كرج شهر رجايي زندان 2 بند در محبوس سياسي زندانيان توسط

 : فيلترينگفيلترينگ

 

 و ها جنگل سازمان علمي هيأت عضو درويش، محمد توسط كه زيستي محيط وبالگ اين ::شدشد  فيلترفيلتر  »»زاييزايي  بيابانبيابان  مهارمهار««  وبالگوبالگ 

 .شد فيلتر گذشته روز شد، مي نوشته كشور مراتع

 شد فيلتر اي رايانه جرايم قانون مجرمانه محتواي مصاديق كارگروه سوي از الجزيره شبكه رنتياينت پايگاه ::شدشد  فيلترفيلتر  الجزيرهالجزيره. 

 مجذوبان سايت" عنوان با كه گنابادي اللهي نعمت سلسله دراويش خبري پايگاه ::شدشد  فيلترفيلتر  باربار  دهميندهمين  برايبراي  نورنور  مجذوبانمجذوبان  سايتسايت 

 .شد فيلتر متوالي بار دهمين براي كند، مي فعاليت "نور

 : آزاديآزادي  وو  وثيقهوثيقه  ارارقرقر

 آزاد تعزيري حبس اتمام از پس طباطبايي عالمه دانشگاه دانشجوي محمدي، بيگ ميثم ::تهرانتهران  دردر  دانشجوييدانشجويي  فعالفعال  يكيك  آزاديآزادي 

 .شد

 عليرغم وي آزادي با تاجيك عبدالرضا ي پرونده قاضي مخالفت از ها گزارش كه حالي ::شدشد  آزادآزاد  نگارنگار  روزنامهروزنامه  تاجيكتاجيك  عبدالرضاعبدالرضا 

 بازداشت ماه شش از بيش از پس نگار روزنامه اين) ماه دي اول شب چهارشنبه( قبل دقايقي داشت، حكايت يقهوث قرار توديع

 .شد آزاد موقت

 از روز صد حدود به نزديك گذشت با ::شدشد  آزادآزاد  زندانزندان  ازاز  امروزامروز  جهان،جهان،  دردر  زندانيزنداني  نويسنويس  وبالگوبالگ  جوانترينجوانترين  محبي،محبي،  نويدنويد 

دي چهارم شنبه روز وي ايران، مازندرانِ استان در جهان زنداني نويس وبالگ ترين جوان و مدني فعال محبي، نويد بازداشت 

 .گرديد آزاد زندان از بود، شده محكوم تعليق سال پنج در حبس سال سه به حاليكه در ،89 ماه
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 تحمل از پس ديني، نوانديشِ پژوهشگرِ و محقق قابل، احمد ::شدشد  آزادآزاد  وثيقهوثيقه  قرارقرار  بابا  زنداني،زنداني،  پژوهشگرپژوهشگر  وو  محققمحقق  قابل،قابل،  احمداحمد 

 كاووسي قاضي حكم با و ريالي، ميليون 500 اي وثيقه قرار با ،89 ماه دي چهارم شنبه روز غروب زندان، روز 170 به نزديك

 .شد آزاد مشهد انقالب دادگاه 5 شعبه رييس

 ساكن بهايي شهروندان) قنبري( نوري فتانه و قنبري رويا ::ساريساري  ساكنساكن  بهاييبهايي  شهروندانشهروندان  نورينوري  فتانهفتانه  وو  قنبريقنبري  رويارويا  آزاديآزادي 

 .شدند آزاد كسب جواز سپردن و ضمانت قيد با 1389 دي 2 پنجشنبه روز ساري،

 پي در پيش چندي كه طلب اصالح جوانان از نفر سه ::وثيقهوثيقه  قيدقيد  بهبه  طاهريطاهري  عليرضاعليرضا  وو  شفيعيشفيعي  محمدمحمد  حيدري،حيدري،  هاديهادي  آزاديآزادي 

 .شدند آزاد وثيقه قرار نتعيي با بودند، شده بازداشت اوين زندان در مستقر دادسراي به مراجعه و احضار

 علي و شرق روزنامه سردبير غالمي احمد ::شرقشرق  روزنامهروزنامه  گذارگذار  سرمايهسرمايه  وو  سردبيرسردبير  خدابخش،خدابخش،  عليعلي  وو  غالميغالمي  احمداحمد  آزاديآزادي 

 آزاد زندان از توماني ميليون ده وثيقه توديع با امروز بازداشت روز بيست به نزديك از پس روزنامه اين گذار سرمايه خدابخش،

 .شدند

 زندانيان از تن دو ارشدي علي و محمدي بيك ميثم ::8888  عاشورايعاشوراي  زندانيانزندانيان  ازاز  ارشديارشدي  عليعلي  وو  محمديمحمدي  بيكبيك  ممميثميث  آزاديآزادي 

 .شدند آزاد زندان از ،88 عاشوراي

 4 شعبه در توكلي مجيد به جديد اتهامات تفهيم از پس ::توكليتوكلي  مجيدمجيد  جديدجديد  پروندهپرونده  برايبراي  ميليونيميليوني  200200  وثيقهوثيقه  قرارقرار  صدورصدور 

 امنيت عليه اقدام جهت تباني و اجتماع اتهامات پيرامون نهايي دفاع اخذ و جاري هفته دوشنبه وزر در اوين دادسراي بازپرسي

 .گرديد صادر دانشجويي فعال اين جديد پرونده براي توماني ميليون 200 وثيقه قرار نظام عليه تبليغي فعاليت و كشور

 قرار شرق روزنامه هاي بازداشتي از نفر دو براي ::شرقشرق  ههروزنامروزنام  سردبيرسردبير  وو  گذارگذار  سرمايهسرمايه  برايبراي  تومانيتوماني  ميليونميليون  دهده  وثيقهوثيقه  صدورصدور 

 .شوند آزاد فردا رود مي انتظار و شد صادر توماني ميليون ده وثيقه

 دي هشتم گذشته روز دانشگاه و حوزه محقق كاظمي ايوب محمد ::شدشد  آزادآزاد  منتظريمنتظري  اهللاهللا  آيتآيت  شاگردانشاگردان  ازاز  كاظمي،كاظمي،  ايوبايوب  محمدمحمد 

 . شد آزاد و  گرفت قرار مشروط آزادي مشمول  ماه

 واحد شركت سنديكاري اعضاي از تن دو نظري اكبر علي و كمساري مرتضي ::نظرينظري  اكبراكبر  عليعلي  وو  كمساريكمساري  مرتضيمرتضي  آزاديآزادي 

 .شدند آزاد زندان از تهران

 جهموري رياست انتخابات نتيجه به معترض شهروندان از يكي ورشويي مهرداد ::شدشد  آزادآزاد  حبسحبس  ماهماه  2020  ازاز  پسپس  ورشوييورشويي  مهردادمهرداد 

 . شد آزاد 88 سال

 دي 11 شنبه روز سرخي، عرب اهللا فيض سياسي زنداني فرزند  سرخي، عرب فاطمه ::شدشد  آزادآزاد  وثيقهوثيقه  قيدقيد  بابا  سرخيسرخي  عربعرب  فاطمهفاطمه 

 .شد آزاد اوين زندان از توماني ميليون 50 اي وثيقه قرار با ،89 ماه

 دانشگاه دانشجويان اسالمي منانج دبير كشتكاري، افشين ::شدشد  آزادآزاد  زندانزندان  ازاز  شيرازشيراز  صنعتيصنعتي  دانشگاهدانشگاه  اسالمياسالمي  انجمنانجمن  دبيردبير 

 .شد آزاد وثيقه قرار با شيراز صنعتي

 زندان از امروز عصر لطيفي اهللا حبيب پدري خانه شدگان بازداشت از نفر سه  ::شدندشدند  آزادآزاد  سنندجسنندج  شدگانشدگان  بازداشتبازداشت  ازاز  تنتن  سهسه 

 .شدند آزاد

 اصفهان، مركزي زندان مقابل در اديگناب دراويش گسترده حضور پي در ::دراويشدراويش  تجمعتجمع  بدنبالبدنبال  محجوبيمحجوبي  مرتضيمرتضي  شيخشيخ  آزاديآزادي  

 دقيقه پانزده و چهار ساعت اصفهان شهرستان مركزي زندان در بازداشت ساعت 5 از پس عرفاني، طريقت اين شيخ محجوبي

 .شد آزاد ماه دي 12  دوشنبه بامداد
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 محجوبي آقاي دستگيري نجريا در كه گنابادي دراويش از نفر سه ::شدندشدند  آزادآزاد  اصفهاناصفهان  زندانزندان  ازاز  شدهشده  بازداشتبازداشت  درويشدرويش  سهسه 

 دراويش پرشمار تجمع و حضور دنبال به بودند، شده بازداشت اصفهان مركزي زندان در گنابادي اللهي نعمت طريقت شيخ

 .شدند آزاد زندان مقابل در گنابادي

 از پس اروميه هدرياچ مقابل در فروردين 13 تجمع شدگان بازداشت از نصيري، حسين ::شدشد  آزادآزاد  آذربايجانيآذربايجاني  فعالفعال  نصيرينصيري  حسينحسين 

 .شد آزاد تبريز مركزي زندان از مرخصي از استفاده با و حبس ماه 10 تحمل

 اوين زندان از امروز موسوي ميرحسين انتخاباتي ستاد رئيس مقدم، عزلتي محمد سردار ::شدشد  آزادآزاد  مقدممقدم  عزلتيعزلتي  محمدمحمد  سردارسردار 

 .شد آزاد

 كرده مراجعه اطالعات وزارت پيگيري دفتر به امروز صبح هك توكلي، مجيد بزرگتر برادر توكلي، علي ::شدشد  آزادآزاد  توكليتوكلي  عليعلي 

 .شد آزاد بازجويي ساعت چند از پس  بود،

 آزاد زندان از كارگري فعال نصرالهي پدرام ، جاري سال ماه دي هيجدهم شنبه، روز ::سنندجسنندج  دردر  كارگريكارگري  فعالفعال  يكيك  آزاديآزادي 

 .شد

 آزاد موقت طور به زندان از  89 ماه دي18 مورخه شنبه روز  پور نقي مرتضي ::تبريزتبريز  مركزيمركزي  زندانزندان  ازاز  پورپور  نقينقي  مرتضيمرتضي  آزاديآزادي 

 . است شده

 انتخابات از پس اعتراضات شدگان كشته از رمضاني، رامين پدر ::شدشد  آزادآزاد  ميليونيميليوني  دويستدويست  وثيقهوثيقه  قيدقيد  بهبه  رمضانيرمضاني  رامينرامين  پدرپدر 

 .شد آزاد اوين زندان از گذشته شب بود، شده بازداشت پيش نيم و ماه يك به نزديك كه دهم، جمهوري رياست

 شد آزاد توماني ميليون 50 وثيقه با امروز ظهر از بعد باقي، داماد مقامي، علي ::شدشد  آزادآزاد  باقيباقي  عمادالدينعمادالدين  دامادداماد  مقامي،مقامي،  عليعلي. 

 سال عاشوراي شدگان بازداشت از ابراهيمي كسري ::محكوميتمحكوميت  دورهدوره  پايانپايان  بابا  شريفشريف  دانشگاهدانشگاه  دانشجويدانشجوي  ابراهيميابراهيمي  كسريكسري  آزاديآزادي 

 .شد آزاد زندان از مشروط طور به حبس ماه سه تحمل از گذشته،بعد

 خانگي كليساي به  را خود خانه اينكه اتهام به ت. رضا ::كرجكرج  زندانزندان  ازاز  وثيقهوثيقه  سپردنسپردن  بابا  مسيحيمسيحي  نوكيشاننوكيشان  ازاز  يكييكي  موقتموقت  آزاديآزادي 

 15 يقهوث قرار با سرانجام كرج شهر رجايي زندان در بازداشت يكماه از پس بود داده قرار مسيحي شهروندان اختيار در و

 .شد آزاد موقت بطور توماني ميليون

 شد آزاد زندان از مركز، تهران آزاد دانشگاه حقوق دانشجوي اسالمي فرزاد ::شدشد  آزادآزاد  اسالمياسالمي  فرزادفرزاد. 

 شد آزاد اوين زندان از چپ طيف دانشجويي فعال نحوي نيما) ماه دي 22( چهارشنبه روز ::شدشد  آزادآزاد  نحوينحوي  نيمانيما. 

 دستگيريهاي در كه مسيحي نوكيشان از شفاعتي فخرالدين: تهران در اخير حوادث سيحيم نوكيشان از يكي موقت آزادي 

 .شد آزاد زندان از موقت بطور وثيقه سپردن با روز 20 از پس بود شده بازداشت تهران مسيحيان گسترده

 كردند تعيين وثيقه شرق مهروزنا بازداشتي عضو سه براي قضايي هاي مقام ::شرقشرق  بازداشتيبازداشتي  نگاراننگاران  روزنامهروزنامه  برايبراي  وثيقهوثيقه  تعيينتعيين. 

 شد آزاد اوين زندان از امروز عصر شرق روزنامه خبرنگار طباطبايي ريحانه ::شدشد  آزادآزاد  طباطباييطباطبايي  ريحانهريحانه. 

 شد آزاد اوين زندان از وثيقه قرار توديع با دانشجويي فعال مظفري، حسين محمد ::شدشد  آزادآزاد  مظفريمظفري  حسينحسين  محمدمحمد. 

 ميرحسين ستاد فعال عضو و قزوين آزاد دانشگاه دانشجوي حسيني محمد عادل ::شدشد  آزادآزاد  وثيقهوثيقه  قرارقرار  بابا  حسينيحسيني  محمدمحمد  عادلعادل 

 27 دوشنبه روز بود، شده بازداشت اوين زندان در مستقر دادسراي به مراجعه از پس امسال ماه دي شش تارخ در كه موسوي،

 .شد آزاد زندان از وثيقه، قرار به موقت بازداشت قرار تبديل با ماه، دي

 و سياسي هاي سرويس دبيران روستايي فرزانه و مهرگان كيوان ::شدندشدند  آزادآزاد  خندانخندان  رضارضا  وو  روستاييروستايي  فرزانهفرزانه  ان،ان،مهرگمهرگ  كيوانكيوان 

 توديع با ماه دي 27 دوشنبه امروز مشاركت، حزب به نزديك دانشجويي فعاالن از محمدحسيني عادل و شرق ي روزنامه الملل بين
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 .شدند آزاد اوين زندان از وثيقه قرار

 

 قيد با دوشنبه روز عصر دولت، هاي سياست منتقد اقتصاددان دانا، رئيس فريبرز ::شدشد  آزادآزاد  وثيقهوثيقه  قيدقيد  بهبه  دانا،دانا،  يسيسرئرئ  فريبرزفريبرز 

 .شد آزاد تهران اوين زندان از توماني ميليون 30 وثيقه

 و قبل سال مارس8 در كه جوانرود درشهرستان زنان حقوق فعاالن محمدي،از فرزانه ::شدشد  آزادآزاد  زنانزنان  حوزهحوزه  فعالفعال  محمدي،محمدي،  فرزانهفرزانه 

 آزاد اوين زندان از ميليوني 100 وثيقه قرار با حبس روز 315 تحمل از پس و امروز صبح بود شده دستگير زن روز با همزمان

 .شد

 كه سبز، جنبش فعاالن نخستين،از اهللا حجت و ابوعلي جواد ::شدندشدند  آزادآزاد  بهبهانبهبهان  سبزسبز  فعاالنفعاالن  نخستيننخستين  اهللاهللا  حجتحجت  وو  ابوعليابوعلي  جوادجواد 

 .شدند آزاد بهبهان زندان از امروز بردند،ظهر مي بسر بهبهان ندانز در پيش ماه دو از

 محبوس زنداني قنبري اميد و شهر قائم ساكن بهايي شهروند)  اسدي(  يگان فيروزه ::مازندرانمازندران  دردر  بهاييبهايي  شهروندشهروند  دودو  آزاديآزادي 

 .شد آزاد زندان از ساري زندان در

 : مطبوعاتمطبوعات

 

 به دادگاه سوي از كه "ايران" مديرمسئول ::شالقشالق  ضربهضربه  1010  وو  تعزيريتعزيري  حبسحبس  ماهماه  66  بهبه  ايرانايران  روزنامهروزنامه  مسئولمسئول  مديرمدير  محكوميتمحكوميت 

 اين به: گفت مهر با مصاحبه در است شده محكوم اكاذيب نشر بابت شالق ضربه 10 و افتراء بابت تعزيري حبس ماه 6 تحمل

 .كرد نخواهم اعتراض حكم

 هفته 3 گذراندن از پس كه شرق روزنامه سردبير غالمي، احمد ::امنيتيامنيتي  نهادهاينهادهاي  فشارفشار  تحتتحت  شرقشرق  وزنامهوزنامهرر  سردبيرسردبير  استعفاياستعفاي 

 .است گرفته خود سمت از استعفا به تصميم امنيتي نهادهاي فشار تحت شد، آزاد زندان از گذشته هفته چهارشنبه بازداشت،

 نمايه« نشريه ،»يزد آفتاب« روزنامه به ::گرفتندگرفتند  تذكرتذكر  "فردوسيفردوسي"  وو  "تهرانتهران  نمايهنمايه"  نشريهنشريه  ،،"يزديزد  آفتابآفتاب"  روزنامهروزنامه 

 .شد داده تذكر مطبوعات بر نظارت هيأت سوي از»فردوسي« ،نشريه»تهران

 نسل« ي نشريه مسوول مدير  مطبوعات منصفه هيات ::دانستدانست  مجرممجرم  رارا  »»امروزامروز  نسلنسل««  مسوولمسوول  مديرمدير  مطبوعاتمطبوعات  منصفهمنصفه  هياتهيات 

 .دانست مجرم آرا اكثريت با زنان، تصاوير از ابزاري استفاده اتهام رابه »امروز
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 :كارگران

 :تجمعتجمع

 ماهيانه حقوق محسوس كاهش به اعتراض در تهران مخابرات شركت از نفر 150 حدود ::تهرانتهران  مخابراتمخابرات  شركتشركت  كاركنانكاركنان  تجمعتجمع 

  .اند كرده تجمع خود

 كارگران ::خوزستانخوزستان  استاناستان  اجتماعياجتماعي  تامينتامين  كلكل  ادارهاداره  مقابلمقابل  دردر  شوشترشوشتر  كارونكارون  صنعتصنعت  وو  كشتكشت  وو  تپهتپه  هفتهفت  بربر  نيني  كارگرانكارگران  معمعتجتج 

 .شدند اعدام خوزستان استان اجتماعي تامين كل اداره مقابل در شوشتر كارون صنعت و كشت و تپه هفت نيشكر

 10 ساعت از كردستان نساجي اخراجي كارگران ماه دي ميازده شنبه روز ::كردستانكردستان  نساجينساجي  اخراجياخراجي  كارگرانكارگران  مجددمجدد  تجمعتجمع 

 .زدند تجمع به دست جم، جام خيابان در واقع سنندج اجتماعي امور كارو اداره مقابل ظهر، نزديك تا صبح

 ساخت مجري ساختمان تبريز شركت كارگر صد ::گيالنگيالن  استاندارياستانداري  مقابلمقابل  رشترشت  قزوينقزوين  آهنآهن  راهراه  سازندهسازنده  شركتشركت  كارگرانكارگران  تجمعتجمع 

 استانداري مقابل در خود ساله3 سنوات وحق عيدي ونيز ماهه11 حقوق دريافت عدم دليل به رشت به قزوين آهن اهر 5 قطعه

 .كردند تجمع گيالن

 مي سر به اعتصاب كارگردر تن 1200 با البرز صنعتي مجتمع كارگران ::برندبرند  ميمي  سرسر  بهبه  اعتصاباعتصاب  دردر  البرزالبرز  صنعتيصنعتي  كارگرانكارگران 

 .برند

 :اخراجاخراج

 اخراج كار از تير به آزاد سد كارگران از تن سيصد گذشته ماه يك طي ::تيرتير  بهبه  آزادآزاد  سدسد  كارگرانكارگران  ازاز  نفرنفر  سيصدسيصد  اخراجاخراج 

 .شدند

 توسط اروميه، تراكتورسازي كارخانه كارگران از تن 50 حدود ::اروميهاروميه  سازيسازي  تراكتورتراكتور  كارخانهكارخانه  رگرانرگرانكاكا  ازاز  نفرنفر  5050  اخراجاخراج 

 .شدند اخراج كار از كارفرما

 :بازداشتبازداشت

طي ماه گذشته ده ها تجمع اعتراضي از سوي كارگران كارخانه ها و صنايع كشور به دليل دريافت طي ماه گذشته ده ها تجمع اعتراضي از سوي كارگران كارخانه ها و صنايع كشور به دليل دريافت ر ر دد
 ..كارگر از كار اخراج شدندكارگر از كار اخراج شدند  350350و دست كم و دست كم   حقوق برگزار شدحقوق برگزار شد

سال حبس سال حبس   2020ارگري به ارگري به و يك فعال كو يك فعال ك  نديكايي بازداشت و روانه زندان شدندنديكايي بازداشت و روانه زندان شدندفعال كارگري و سفعال كارگري و سدو دو 
 ..سه فعال ديكر نيز به نهاد هاي اطالعاتي و قضايي فراخوانده شدندسه فعال ديكر نيز به نهاد هاي اطالعاتي و قضايي فراخوانده شدند  ووتعزيري محكوم تعزيري محكوم 

و و   هاي مستقل و دولتي از عدم پرداخت حقوق ده ها توليدي و كارخانه به كارگران خبر دادندهاي مستقل و دولتي از عدم پرداخت حقوق ده ها توليدي و كارخانه به كارگران خبر دادندرسانه رسانه 
 ..تعطيلي ده ها كارگاه توليدي موجب بيكاري كارگران كشور شده استتعطيلي ده ها كارگاه توليدي موجب بيكاري كارگران كشور شده است

دست كم سه كارگر در اثر عدم وجود دست كم سه كارگر در اثر عدم وجود بوده و بوده و سوي ديگر صدها كارگر از حق بيمه برخوردار نسوي ديگر صدها كارگر از حق بيمه برخوردار ناز از 
 ..ايمني در كار جانباختندايمني در كار جانباختند
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 از حسيني خالد ماه دي پانزدهم شنبه چهار روز ظهر ::شدشد  دستگيردستگير  كارگريكارگري  هايهاي  تشكلتشكل  هماهنگيهماهنگي  كميتهكميته  عضوعضو  سينيسينيحح  خالدخالد 

 .شد بازداشت كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي كميته عضو و كارگري فعالين

 كارگران سنديكاي مديره هيئت رئيس رخشان، رضا ::شدشد  زندانيزنداني  تپهتپه  نيشكرهفتنيشكرهفت  شركتشركت  كارگرانكارگران  سنديكايسنديكاي  مديرهمديره  هيئتهيئت  رئيسرئيس 

 شوش دادسراي احكام اجراي بهشع به خود زندان ماه شش  حكم اجراي جهت دوشنبه روز صبح تپه، نيشكرهفت شركت

 .شد زنداني دزفول فجر زندان در و كرد مراجعه

 :حكمحكم  صدورصدور

 بهنام كه كرد اعالم يكشنبه روز ايران كارگران زادآ اتحاديه ::شدشد  محكوممحكوم  زندانزندان  سالسال  2020  بهبه  كارگريكارگري  فعالفعال  زاده،زاده،  ابراهيمابراهيم  بهنامبهنام 

 زندان سال بيست به امنيتي هاي اتهام به انقالب دادگاه 15 شعبه سوي از كودكان، حقوق مدافع و كارگري فعال زاده، ابراهيم

 .است شده محكوم

 عاشوراي  به مربوط شدگان تبازداش از عربگل بهزاد ::تعزيريتعزيري  حبسحبس  سالسال  66  بهبه  ساختماني،ساختماني،  كارگركارگر  عربگل،عربگل،  بهزادبهزاد  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم بدوي مرحله در تعزيري حبس سال 6 به انقالب دادگاه 15 شعبه در صلواتي قاضي سوي از گذشته، سال

 :اموالاموال  مصادرهمصادره

 شهر رجايي زندان 2بند در محبوس زندانيان اكثر اموال گذشته روز ::كرجكرج  شهرشهر  رجاييرجايي  دردر  كارگركارگر  زندانيانزندانيان  اموالاموال  مصادرهمصادره 

 .شد مصادره زندان مسئولين يسو از كرج

 :احضاراحضار

 كارگري تشكلهاي ايجاد به كمك براي هماهنگي كميته اعضاي از تن سه ::انقالبانقالب  دادگاهدادگاه  بهبه  نقدهنقده  دردر  كارگريكارگري  فعالفعال  سهسه  احضاراحضار 

 .شدند احضار اروميه انقالب دادگاه به خسروي صديق و پور اسماعيل ابراهيم پور، اسماعيل عمر هاي نام به نقده در

 :حقوقحقوق  دربافتدربافت  عدمعدم

 در صنعتي بحران از اسالمشهر كارگر خانه اجرايي دبير ::البرزالبرز  الستيكالستيك  كارگركارگر  دويستدويست  وو  هزارهزار  يكيك  افتادهافتاده  عقبعقب  حقوقحقوق  ماهماه  پنجپنج 

 شهرستان صنعتي بحران دهنده تشكيل اصلي عوامل از غيراصولي هاي واگذاري و مديريت سوء: وگفت داد خبر شهر اين

 .است اسالمشهر

 دفتر به مراجعه با قزوين الوند توانبخشي كارگران از تعدادي ::انداند  نگرفتهنگرفته  حقوقحقوق  ماهماه2121  قزوينقزوين  الوندالوند  توانبخشتوانبخش  كارگرانكارگران 

 .بودند معترض حقوقشان از ماه 21 نپرداختن به مسئولين از برخي و كارخانه اين صاحب توجه عدم به نسبت ايلنا خبرگزاري

 اين  برق شدن قطع پي در گويند مي متال پارس كارخانه انكارگر ::طلبكارندطلبكارند  حقوقحقوق  ماهماه  هفتهفت  متالمتال  پارسپارس  كارخانهكارخانه  كارگرانكارگران 

 .است  شده متوقف توليدي درخطوط ها فعاليت تمامي توليدي واحد

 دريافت حقوق كارخانه اين كارگران از نفر 230 است ماه 4 حدود ::انداند  نگرفتهنگرفته  حقوقحقوق  ماهماه  چهارچهار  قزوينقزوين  تبدتبد  كارخانهكارخانه  كارگرانكارگران 

 .اند دهكر پيدا اي عديده مشكالت و اند نكرده
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 و حقوق ماه 18 از بيش خوزستان سازي لوله ي كارخانه  كارگران ::طلبكاراندطلبكاراند  حقوقحقوق  ماهماه  هجدههجده  خوزستانخوزستان  سازيسازي  لولهلوله  كارگرانكارگران 

 .هستند طلبكار مزايا

 كارگران روزه چند اعتراض از كرمان كارگر خانه اجرايي دبير ::واداشتواداشت  اعتراضاعتراض  بهبه  رارا  بارزبارز  كارگرانكارگران  حقوقحقوق  پرداختپرداخت  عدمعدم 

  .دهد مي خبر مطالبات و حقوق شدن پرداخت در تاخير دليل به بارز كالستي كارخانه

 شهرداري مزد روز كارگران: گويد مي آبادان كارگر خانه اجرايي دبير ::دارنددارند    طلبطلب  حقوقحقوق  آبادانآبادان  شهرداريشهرداري  پيمانيپيماني  كارگرانكارگران 

 .هستند طلبكار خود معوقه مطالبات و حقوق گذشته ماه 6 بابت حداقل آبادان

 و روزافزون تورم و گراني كنار در ايران در كارگران از زيادي شمار ::كارگرانكارگران  حقوقحقوق  نشدننشدن  پرداختپرداخت  وو  صنايعصنايع  دردر  بحرانبحران 

 از بسياري كه كارگراني مواجهند؛ نيز خود مزاياي و حقوق نشدن پرداخت نام به مشكلي با شدن، بيكار از نگراني همچنين

 .كنند مي دريافت ماه، در تومان هزار 303 يعني حقوق، حداقل تورم، و گراني غول با مواجهه در آنان

 14 كماكان قزوين البرز چيني اخراجي كارگران ::انداند  نكردهنكرده  دريافتدريافت  رارا  خودخود  معوقهمعوقه  حقوقحقوق  ماهماه  1414  البرزالبرز  چينيچيني  اخراجياخراجي  كارگرانكارگران 

 .اند شده قزوين خيابانهاي آواره و نكرده دريافت را معوقه حقوق ماه

 كارفرماي از كه است ماه دو از بيش پاسارگاد، سنگ كارخانه كارگران ::دارنددارند  معوقهمعوقه  حقوقحقوق  ماهماه  22  پاسارگادپاسارگاد  سنگسنگ  كارگرانكارگران 

 .اند نكرده دريافت حقوق خود

 :سانحهسانحه

 اصفهاني اشرفي خيابان در مسكوني مجتمع يك متري 35 چاه عمق در كن چاه كارگر ::متريمتري  3535  عمقعمق  دردر  كنكن  چاهچاه  كارگركارگر  مرگمرگ 

 .شد كشته

 سعي و برداري خاك ها ساعت از پس شد مدفون ديوار آوار زير كه ساله 18 گركار يك ::گودبرداريگودبرداري  براثربراثر  سالهساله  1818  كارگركارگر  مرگمرگ 

 .گرفت قرار انتظامي نيروي اختيار در و انتقال باال به و خارج شده فوت فرد جسد تالش و

 گذاشت برجا كشته يك دامغان شهرستان در معدن ريزش ::گذاشتگذاشت  برجابرجا  كشتهكشته  يكيك  دامغاندامغان  دردر  معدنمعدن  ريزشريزش. 

 ::عدم امنيت شغلي، بيمه كارگريعدم امنيت شغلي، بيمه كارگري

 خبر هيس چيني شركت ازتعطيلي دره خرم كارگر خانه اجرايي دبير ::شدشد  تمامتمام  هيسهيس  چينيچيني  كارگرانكارگران  بيكاريبيكاري  ههبيمبيم  مقرريمقرري  زمانزمان 

 .داد

 بحران با گيالن: اسالمي،گفت شوراي درمجلس گيالن نمايندگان عضومجمع يك ::هستندهستند  بيكاريبيكاري  درخطردرخطر  گيالنيگيالني  كارگركارگر  هزارانهزاران 

 .بكند رسيدگي سريعتر هرچه بايد ودولت است مواجه كارگري شديد

 گويد مي حومه و تهران ساختماني نقاشان صنفي انجمن مديره هيات عضو ::اجبارياجباري  بيمهبيمه  قانونقانون  شموليتشموليت  ازاز  نقاشنقاش  كاگرانكاگران  حذفحذف :

 .است شده ساختماني نقاشان نگراني و ناراحتي باعث اجتماعي تامين سازمان اخير اقدام

 پرداخت مهلت اتمام دنبال به: داشت اظهار كرمان ركارگ خانه اجرايي دبير ::شدشد  قطعقطع  كرمانكرمان  نساجينساجي  كارگرانكارگران  بيكاريبيكاري  بيمهبيمه 

 مزاياي از استفاده و معاش تامين براي كارگران اين كرمان نساجي مجتمع باقيمانده كارگران به بيكاري بيمه مقدري

 .اند شده مشكل دچار بازنشستگي

 ::تعطيلي كارخانه و بيكاري كارگرانتعطيلي كارخانه و بيكاري كارگران
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 مسئولين سوي از افتتاح از پس گچساران سازي ماشين كارخانه ::شدشد  تعطيلتعطيل  افتتاحافتتاح  ازاز  بعدبعد  گچسارانگچساران  سازيسازي  ماشينماشين  كارخانهكارخانه 

 .برند مي ربس بالتكليفي در آن كارگران و است شده تعطيل ماه چند گذشت از پس و استان

 شده تعطيل مختلفي دليل به آباده در كشور سراميك و كاشي كارخانه بزرگترين ::سراميكسراميك  وو  كاشيكاشي  كارخانهكارخانه  بزرگترينبزرگترين  تعطيليتعطيلي 

 .است

 بازسازي عمليات انجام دليل به: گويد مي ياسوج كارگر خانه دبيراجرايي ::ياسوجياسوج  آردآرد  كارخانهكارخانه  كارگرانكارگران  ازاز  جمعيجمعي  بيكاريبيكاري 

 .اند بيكارشده تاكنون 88 سال از كارخانه اين ازكارگران جمعي ياسوج گلوكز و نشاسته آرد، كارخانه در وتغييرساختار

 نساجي كارخانه چهار كارگران: گويد مي يزد كارگر خانه اجرايي دبير ::بازداشتبازداشت  بازنشستگيبازنشستگي  ازاز  رارا  كارگرانكارگران  ناخواستهناخواسته  بيكاريبيكاري 

 .كنند استفاده آور زيان و سخت مشاغل بازنشستگي مزاياي تواننداز نمي بافت گرد و بافت سلك نساجان، سعادت ن،درخشا

  دانشجويان

 :بازداشتبازداشت

 و علم دانشگاه اخراجي بهايي دانشجوي صفريان، انيسا ::بابلسربابلسر  دانشگاهدانشگاه  اخراجياخراجي  بهاييبهايي  دانشجويدانشجوي  صفريان،صفريان،  انيساانيسا  بازداشتبازداشت 

 .است شده بازداشت بابلسر در شخصي منزل در امنيتي نيروهاي طتوس 1389 ماه آذر 29 بهشهر، واحد صنعت

 بازداشت تهران دانشگاه دانشجويي پيشين فعال عسكري نادر ::تهرانتهران  دانشگاهدانشگاه  دانشجوييدانشجويي  پيشينپيشين  فعالينفعالين  عسكريعسكري  نادرنادر  بازداشتبازداشت 

 .شد

 اسالمي انجمن دبير ::بردبرد  ميمي  سرسر  بهبه  بازداشتبازداشت  دردر  آذرآذر  1616  روزروز  ازاز  شيرازشيراز  صنعتيصنعتي  دانشگاهدانشگاه  دانشجوياندانشجويان  اسالمياسالمي  انجمنانجمن  دبيردبير 

 شده احضار» 100 پالك« به معروف شيراز اطالعات اداره بازداشتگاه به آذر 16 روز در كه شيراز صنعتي دانشگاه دانشجويان

 .برد مي سر به بازداشت در كماكان بود

 فعال اسكندري ليرد سنندج، شهر بازداشتهاي زنجيره ي ادامه در ::شدشد  بازداشتبازداشت  سنندجسنندج  دردر  دانشجوييدانشجويي  فعالفعال  اسكندري،اسكندري،  دليردلير 

 يك طي امروز صبح قانوني، غير بازجويي مرحله چندين از پس كرد، دانشجويان ي اتحاديه ادواري دبير و مدني و دانشجويي

 .نيست دست در اطالعي مشاراليه از تاكنون و شد احضار كردستان استان اطالعات كل اداره خبري ستاد به تلفني تماس

 وزارت پيگيري دفتر به احضار پي در دانشجويي فعال مظفري حسين محمد ::شدشد  بازداشتبازداشت  جوييجوييدانشدانش  مظفري،فعالمظفري،فعال  حسينحسين  محمدمحمد 

 .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت ، بازجويي ساعت چند از پس اطالعات

 امن به آبادان نفت دانشكده دانشجويي فعالين از يكي ::آبادانآبادان  نفتنفت  صنعتصنعت  دانشگاهدانشگاه  دانشجوييدانشجويي  فعالفعال  عربي،عربي،  حجتحجت  شدنشدن  ناپديدناپديد 

 .است گشته ناپديد مشكوكي طرز به  ماه، دي سوم و بيست شنبه پنج روز از عربي حجت

 :محاكماتمحاكمات

و دست كم سه فعال دانشجويي مورد محاكمه قرار و دست كم سه فعال دانشجويي مورد محاكمه قرار   شت شدندشت شدندطي ماه گذشته شش فعال دانشجويي بازداطي ماه گذشته شش فعال دانشجويي بازدادر در 
 ..تن نيز از سوي دادگاه هاي انقالب با احكام حبس و جريمه نقدي مواجه شدندتن نيز از سوي دادگاه هاي انقالب با احكام حبس و جريمه نقدي مواجه شدند  1010و دست كم و دست كم   گرفتهگرفته
تن از فعالين دانشجويي و دانشجويان دگر انديش از سوي كميته هاي انضباطي با محروميت از تن از فعالين دانشجويي و دانشجويان دگر انديش از سوي كميته هاي انضباطي با محروميت از هفده هفده 

 ..تحصيل مواجه شدندتحصيل مواجه شدند
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 عبده احسان اتهامات به رسيدگي جلسه آخرين ::ويوي  آزاديآزادي  بابا  مخالفتمخالفت  وو  تبريزيتبريزي  عبدهعبده  احساناحسان  دادگاهدادگاه  جلسهجلسه  آخرينآخرين  برگزاريبرگزاري 

 مي سر به زندان در همچنان زنداني دانشجوي اين وجود ناي با اما شد، برگزار مقيسه قاضي رياست به گذشته هفته تبريزي

 .است نشده موافقت وثيقه به او بازداشت قرار تبديل با و برد

 دانشجويي فعال دو هدايت، بهاره و توكلي مجيد ::توكليتوكلي  مجيدمجيد  وو  هدايتهدايت  بهارهبهاره  دانشجويي،دانشجويي،  فعالفعال  دودو  بهبه  جديدجديد  اتهاماتهام  تفهيمتفهيم 

 .اند شده رو روبه جديد اتهامات تفهيم با اوين، دادسراي چهار شعبه به انتقال با زنداني،

 :حكمحكم  صدورصدور

 شعبه توسط تهران، دانشگاه دانشجوي زينالي، رضا: تعليقيتعليقي  حبسحبس  سالسال  55  بهبه  تهرانتهران  دانشگاهدانشگاه  دانشجويدانشجوي  زينالي،زينالي،  رضارضا  محكوميتمحكوميت 

 .شد محكوم تعليقي حبس سال 5 به اسالمي انقالب دادگاه 26

 مقداد نظر تجديد دادگاه نهايي حكم ::شدشد  محكوممحكوم  تعليقيتعليقي  حبسحبس  ماهماه  هشتهشت  بهبه  ارشد،ارشد،  كارشناسيكارشناسي  دانشجويدانشجوي  اصغرپور،اصغرپور،  مقدادمقداد 

 ارسال طريق از نظام مقدسات به توهين اتهام به 88 ماه بهمن كه سمنان دانشگاه برق ارشد كارشناسي دانشجوي اصغرپور

 .شد صادر بود بازداشت در روز 20 حدود ، ايميل

 سوي از آذربايجاني دانشجويي فعال ميرزايي سيامك ::شدشد  محكوممحكوم  زندانزندان  سالسال  دودو  بهبه  آذربايجانيآذربايجاني  دانشجوييدانشجويي  فعالفعال  ميرزاييميرزايي  سيامكسيامك 

 .شد محكوم تعزيري حبس سال دو به اردبيل انقالب دادگاه اول شعبه رئيس زاده، حسن قاضي

 هفت به انگلستان دورهام دانشگاه دكتراي دانشجوي تبريزي عبده احسان ::شدشد  محكوممحكوم  حبسحبس  سالسال  هفتهفت  بهبه  تبريزيتبريزي  عبدهعبده  احساناحسان 

 .شد محكوم حبس سال

 لرستان، استان تجديدنظر دادگاه ::تجديدنظرتجديدنظر  دادگاهدادگاه  دردر  شهركردشهركرد  آزادآزاد  دانشگاهدانشگاه  دربنددربند  دانشجويدانشجوي  يكيك  زندانزندان  حكمحكم  افزايشافزايش 

 ماه شش و سال پنج به تعزيري حبس دوماه و الس سه از را شهركرد آزاد دانشگاه زنداني دانشجوي درويشي، محمد محكوميت

 .داد افزايش حبس

 احكام گلستان، استان نظر تجديد دادگاه ::شدندشدند  محكوممحكوم  نقدينقدي  جريمهجريمه  وو  تعزيريتعزيري  حبسحبس  بهبه  گلستانگلستان  استاناستان  دانشجوييدانشجويي  فعالفعال  چهارچهار 

 .كرد صادر را استان اين در موسوي ميرحسين ستاد اعضاي از چهارتن جريمه و حبس

 فعال محمدنيا احمد بابل شهرستان انقالب دادگاه ::دانشجوئيدانشجوئي  فعالفعال  محمدنيا،محمدنيا،  احمداحمد  برايبراي  تعزيريتعزيري  حبسحبس  ماهماه  شششش  حكمحكم  صدورصدور 

 .كرد محكوم تعزيري حبس ماه 6 تحمل به را بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه دانشجوئي

 :تحصنتحصن

 چند و پنجشنبه روز ::هاها  رانهرانهيايا  حذفحذف  قانونقانون  اجراياجراي  بهبه  اعتراضاعتراض  دردر  سبزوارسبزوار  معلممعلم  تربيتتربيت  دانشگاهدانشگاه  دانشجوياندانشجويان  تحصنتحصن  وو  اعتصاباعتصاب 

 هاي خواسته به توجه عدم به اعتراض سبزواردر معلم تربيت دانشگاه ها يارانه)حذف( هدفمندي قانون اجراي از بعد روز

 . بود دانشگاه اين سلف مقابل تحصن و اعتصاب شاهد دانشجويان صنفي

 :احضاراحضار

 نظامي دادسراي به تهران، دانشگاه كوي پرونده با درارتباط احمديان، احمد ::نظامينظامي  دادسرايدادسراي  بهبه  احمدياناحمديان  احضاراحمداحضاراحمد 

 .شد احضار انقالب دادگاه و مسلح نيروهاي كاركنان
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 امير بازداشت جهت كتبي، حكم داشتن دردست با امنيتي نهادهاي ::ويوي  بازداشتبازداشت  برايبراي  تالشتالش  وو  هاها  سليميسليمي  اميرامير  بربر  فشارفشار  تشديدتشديد 

 .اند كرده مراجعه وي منزل به دانشجويي فعال ها، سليمي

 :محروميتمحروميت  وو  تعليقتعليق  اخراج،اخراج،

 دانشگاه از مذهبي اعتقادات دليل به كرمان باهنر دانشگاه دانشجوي يك ::كرمانكرمان  باهنرباهنر  دانشگاهدانشگاه  ازاز  بهاييبهايي  دانشجويدانشجوي  يكيك  اخراجاخراج 

 .شد تحصيل از محروم و اخراج

 طي بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه انضباطي كميته ::ضرابيضرابي  ضامنضامن  حسينحسين  برايبراي  سنواتسنوات  احتساباحتساب  بابا  تعليقتعليق  ترمترم  يكيك  محكوميتمحكوميت 

 .كرد محكوم سنوات احتساب با تعليق ترم يك به را دانشگاه اين دانشجوئي فعال ضرابي ضامن حسين حكمي

 بندرعباس دانشگاه دانشجوي دو تحصيل از تعليق حكم ابالغ از پس ::عباسعباس  بندربندر  دانشجوياندانشجويان  ازاز  تنتن  چهارچهار  تحصيلتحصيل  ازاز  محروميتمحروميت 

 .شد محكوم تحصيل از محروميت ترم يك به ديگر دانشجوي يك

 1111 صنفي شوراي سابق دبير و نگار روزنامه محمدي، سليمان ::دانشجودانشجو  نگارنگار  روزنامهروزنامه  يكيك  برايبراي  تحصيلتحصيل  ازاز  محروميتمحروميت  ترمترم 

 از محروميت ديگر ترم چهار به ايران علوم وزارت سوي از طباطبايي، عالمه دانشگاه ارتباطات و اجتماعي علوم دانشكده

 .شد محكوم تحصيل

 :خودكشيخودكشي

 دليل به كردستان، دانشگاه كرد دانشجوي يك ::كردستانكردستان  دانشگاهدانشگاه  دردر  اجتماعياجتماعي  مشكالتمشكالت  دليلدليل  بهبه  دختردختر  دانشجويدانشجوي  يكيك  خودكشيخودكشي 

 .كرد خودكشي به اقدام اجتماعي مشكالت

 :حذف رشته، سانسور كتاب

 عالي آموزش حمايت و پشتيباني دفتر مديركل قديمي، سعيد ::شودشود  ميمي  بازنگريبازنگري  دانشگاهيدانشگاهي  دروسدروس  سرفصلسرفصل  هزارهزار  چهارصدچهارصد 

 .داد خبر گسترده سطح در دانشگاهي روسد سرفصل بازنگري از ايران، علوم وزارت

  مذهبي هاي اقليت

 :بازداشتبازداشت

 با همراه را او و برده يورش كفعمي علي محمد منزل به امنيتي مأموران از گروهي ::اصفهاناصفهان  دردر  مذهبيمذهبي  خانوادهخانواده  يكيك  بازداشتبازداشت 

 .اند كرده بازداشت فرزندش دو و همسر

د، دست كم شش نفر د، دست كم شش نفر دليل اعتقادات مذهبي بازداشت شدندليل اعتقادات مذهبي بازداشت شدنتن از شهروندان به تن از شهروندان به   8844طي ماه گذشته طي ماه گذشته در در 
 مورد محاكمه قرار گرفتندمورد محاكمه قرار گرفتند

 ..، تهديد و تطميع شده و يك تن نيز از محل كار خود اخراج شد، تهديد و تطميع شده و يك تن نيز از محل كار خود اخراج شدها تن احضارها تن احضارده ده 
شهر رفسنجان اعمال فشار بر بهائيان از طريق آتش زدن محل كسب ايشان توسط نيروهاي خودسر شهر رفسنجان اعمال فشار بر بهائيان از طريق آتش زدن محل كسب ايشان توسط نيروهاي خودسر در در 

 ..ااز جمله وقايع مهم در اين حوزه بوده استااز جمله وقايع مهم در اين حوزه بوده است
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 مسيح عيسي تولد كريسمس هاي جشن با مصادف روزهاي در ::تهرانتهران  دردر  زبانزبان  فارسيفارسي  مسيحيانمسيحيان  ازاز  جمعيجمعي  يافتهيافته  سازمانسازمان  بازداشتبازداشت 

 تهران ساكن مسيحي نوكيشان از جمعي بازداشت به اقدام يافته سازمان اقدامي در اطالعات امنيتي ماموران ميالدي نو سال و

 .نمودند

 اروميه ساكن بهايي شهروندان از تن سه مرغي، نويد و پرويزي حميرا كريمي، شيوا ::وميهوميهارار  دردر  بهاييبهايي  شهروندشهروند  سهسه  بازداشتبازداشت 

 .اند شده بازداشت ماه دي هفتم شنبه سه روز

 شهر اين ساكن بهايي شهروند يك مازندران در بهايي شهروندان بازداشت تداوم در ::ساريساري  دردر  بهاييبهايي  شهروندشهروند  يكيك  بازداشتبازداشت 

 .شد بازداشت اطالعات اداره توسط

 ميالدي نو سال و مسيح عيسي تولد كريسمس ايام با همزمان ::مسيحيمسيحي  شهروندشهروند  فروتنفروتن  مهديمهدي  وضعيتوضعيت  ازاز  خبريخبري  بيبي  وو  بازداشتبازداشت 

 از كنون تا امنيتي سازمانهاي به شهرستانها برخي و تهران ساكن مسيحي نوكيشان از شماري بازداشت و احضار پي در و

 .نيست دست در اطالعي آنان از برخي وضعيت

 كليساي شبان " كشيشيان لئونارد " كشيش استان، اطالعات ماموران ::اصفهاناصفهان  ربانيرباني  جماعتجماعت  كليسايكليساي  كشيشكشيش  اشتاشتبازدبازد 

 .كردند بازداشت و احضار شهر آن اطالعات اداره به ديماه 10 جمعه روز را اصفهان رباني جماعت

 شهروند دو امروز بامداد اوليه ساعات در انتظامي و اطالعاتي نيروهاي ::شدندشدند  بازداشتبازداشت  سنتسنت  اهلاهل  كردكرد  شهروندانشهروندان  ازاز  تنتن  دودو 

 .كردند بازداشت را سنت اهل كرد

 رفيع" ،"هومن" ،"اميني الدين بصير" هاي نام به مسيحي شهروند چهار ::اصفهاناصفهان  دردر  مسيحيمسيحي  نوكيشاننوكيشان  ازاز  تنتن  چهارچهار  بازداشتبازداشت" 

 بازداشت اصفهان در ماه دي 9 شنبه پنج روز در شده سازماندهي اقدام يك طي جداگانه طور به "ياسي" خانم همسرش و

 .شدند

 با پيش چندي كه كرديم رابط شهرستان مسيحي شهروندان از فيروزي ابراهيم ::كريمكريم  رباطرباط  دردر  مسيحيمسيحي  شهروندشهروند  يكيك  بازداشتبازداشت 

 .شد منتقل نامعلومي مكان به و بازداشت مجددا بود شده آزاد زندان از كتبي تعهد

 توسط ديروز صبح درود، شهرستان ساكن گنابادي دراويش از لك جمشيد ::دروددرود  شهرستانشهرستان  دردر  گناباديگنابادي  درويشدرويش  يكيك  بازداشتبازداشت 

 .شد بازداشت انتظامي نيروي و شخصي لباس ماموران

 يك عامل مدير و كاركنان از تن سه دوشنبه روز صبح ::"دردر  آچيالنآچيالن  "  شركتشركت  كارمندانكارمندان  ازاز  نفرنفر  سهسه  وو  عاملعامل  مديرمدير  بازداشتبازداشت 

 .شدند بازداشت مشهد اطالعات اداره توسط صنعتي شركت

 :محاكماتمحاكمات

 شهروند چهار محاكمه جلسه 1389 ماه آذر 29 دوشنبه روز صبح ::شدشد  برگزاربرگزار  مشهدمشهد  دردر  بهاييبهايي  شهروندشهروند  چهارچهار  دادگاهدادگاه  جلسهجلسه 

 برگزار مشهد انقالب دادگاه در قديري ناهيد و  واثقي رزيتا ، زاده نبيل نورا ، احمدي سونيا نامهاي به مشهد ساكن بهايي

 .شد

 محل در ماه دي 11 شنبه روز صبح مشهد ساكن بهايي شهروند دو دادگاه جلسه: شدندشدند  حاكمهحاكمهمم  مشهدمشهد  دردر  بهاييبهايي  شهروندشهروند  دودو 

 .شد برگزار علني غير بطور مشهد انقالب دادگاه

 :احضاراحضار
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 حبس سال يك به كه بهايي، شهروند غضنفري آرتين ::شدشد  احضاراحضار  تعزيريتعزيري  حبسحبس  سالسال  يكيك  حكمحكم  اجراياجراي  برايبراي  غضنفريغضنفري  آرتينآرتين 

 به را خود دي 12 يكشنبه روز بايد او اساس همين بر و شد فراخوانده زندان به حكم اجراي ايبر بود، شده محكوم تعزيري

 .كند معرفي زندان

 به اقدام اي برگه داشتن دست در با امنيتي ماموران 89 ماه دي 4 روزشنبه ::اطالعاتاطالعات  ادارهاداره  بهبه  بهاييبهايي  شهروندشهروند  يكيك  احضاراحضار 

 .كنند مي احضار اطالعات اداره به را وي تعهد با پسس و نموده ساري ساكن بهايي شهروند يك منزل تفتيش

 سلسله دراويش آميز اعتراض  تحصن از ماه 5 گذشت از پس و شنبه سه روز ::  دادسرادادسرا  بهبه  سروستانسروستان  گناباديگنابادي  درويشدرويش  سهسه  احضاراحضار 

 به عمومي ظمن در اخالل اتهام با گنابادي درويش سه شهر، آن داري فرمان مقابل در سروستان شهرستان گنابادي اللهي نعمت

 .اند شده احضار شهرستان آن انقالب و عمومي دادسراي

 سازي آزادي براي اصفهان گنابادي دراويش تالش پي در ::اصفهاناصفهان  فوالدشهرفوالدشهر  ساكنساكن  گناباديگنابادي  دراويشدراويش  ازاز  شماريشماري  احضاراحضار 

 كالنتري به هايي احضاريه طي فوالدشهر ساكن دراويش از شماري گنابادي، اللهي نعمت سلسله مشايخ از محجوبي مرتضي

 .اند خوانده فرا فوالدشهر مركزي

  :مصادرهمصادره

 نيره« به متعلق مسكوني منزل 1389 آبان 1 تاريخ در ::ويوي  فوتفوت  ازاز  پسپس  اصفهان،اصفهان،  بهاييبهايي  شهروندانشهروندان  ازاز  يكييكي  منزلمنزل  يي  مصادرهمصادره 

 .شد مصادره اصفهان مستضعفين بنياد سازمان توسط اصفهان در شده فوت بهايي شهروندان از »كن پاك گندم

 :كاركار  ازاز  اجاجاخراخر

 به اعتقاد بدليل آباده، ساكن بهايي شهروند فروتن اهللا حشمت آقاي ::شدشد  اخراجاخراج  كاركار  ازاز  بهاييبهايي  شهروندشهروند  فروتن،فروتن،  اهللاهللا  حشمتحشمت 

 .شد اخراج كار از بهايي ديانت

 :دفندفن  مجوزمجوز  عدمعدم

 نام به بهايي شهروند يك دفن اجازه و تحويل از مشهد رضا بهشت مسئوالن ::مشهدمشهد  دردر  بهاييبهايي  شهروندشهروند  يكيك  دفندفن  ازاز  ممانعتممانعت 

 پس اين از كه اند كرده اعالم ايشان به و كرده خودداري اش خانواده به كرده فوت ماه دي 26 شنبه روزيك در كه روشني خانم

 .اند كرده مشخص ايشان كه جديدي زمين در مگر ندارد را بهاييان فعلي قبرستان در دفن اجازه بهايي فرد هيچ

 ::تهديد و ارعابتهديد و ارعاب

 تايباد، سنت اهل جمعه امام فاضلي، موحد محمد سيد موالنا ::تايبادتايباد  شهرستانشهرستان  جمعهجمعه  امامتامامت  ازاز  فاضليفاضلي  موالناموالنا  گيريگيري  كنارهكناره  دستوردستور 

 .نمايد گيري كناره شهرستان اين جمعه امامت از تا شد خواسته وي از و احضار مشهد اطالعات اداره به

 99 آتش به تداوم در و بهايي شهروندان اذيت و آزار راستاي در ::شدشد  كشيدهكشيده  آتشآتش  بهبه  روزروز  5050  طيطي  دردر  باربار  1313  مجموعامجموعا  مغازهمغازه  بابباب 

 .شد كشيده آتش به مغازه باب دو گذشته روز دو طي در رفسنجان شهر در بهائيان كسب محل كشيدن
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 مختلف شهرهاي در بهايي شهروندان بر فشار گسترده موج ادامه در ::كرجكرج  ساكنساكن  بهاييبهايي  شهروندشهروند  زيبايي،زيبايي،  اهللاهللا  روحروح  منزلمنزل  تفتيشتفتيش 

 شهر اين ساكن بهايي شهروند زيبايي اهللا روح منزل به كرج در اطالعات وزارت مامورين ماه دي همهجد شنبه شامگاه ايران،

 .كردند توقيف را وي وسايل از برخي منزل تفتيش ضمن و مراجعه

 رهبران از "مشعشعي الدين نظام سيد" سفر از امنيتي ماموران ::حقحق  اهلاهل  رهبرانرهبران  ازاز  يكييكي  سفرسفر  ازاز  امنيتيامنيتي  مامورانماموران  ممانعتممانعت 

 .آوردند عمل به ممانعت كرمانشاه، بان گره روستاي به حق اهل فوذبان

  قومي هاي اقليت

 :بازداشتبازداشت

 و سياسي فعال دو كرد مدني و سياسي فعالين داشتباز گسترده موج ادامه در ::شدندشدند  بازداشتبازداشت  ديگرديگر  سنندجيسنندجي  شهروندشهروند دودو 

 .شدند بازداشت سنندج در فرهنگي

 پي در اروميه ساكن شهروند دو ارسالني، اكبر و آموزگار احسان ::شدندشدند  بازداشتبازداشت  اروميهاروميه  دردر  ارسالنيارسالني  اكبراكبر  وو  آموزگارآموزگار  احساناحسان 

 .شدند بازداشت شهر اين اطالعات اداره به مراجعه و احضار

 روز كه آذربايجان مدني فعالين از زاده حسين ياشار ::تبريزتبريز  زندانزندان  بهبه  آذربايجانآذربايجان  مدنيمدني  فعالفعال  وو  رمندرمندهنهن  زادهزاده  حسينحسين  ياشارياشار  انتقالانتقال 

 .است شده منتقل تبريز مركزي زندان به پيش روز چهار بود شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط 1389 ماه دي نهم شنبه پنج

 :حكمحكم  صدورصدور

 شهر توابع از قلعه قم روستاي اهل شهروند سه مهاباد شهر اسالمي انقالب دادگاه ::كردكرد  مدنيمدني  فعالفعال  سهسه  برايبراي  زندانزندان  سالسال  دهدهپانزپانز 

 .كرد محكوم حبس به قنده قادر و فتاحي عبدالوهاب پورمند، هيوا هاي نام به را مهاباد

 44 طهماسبي بهروز« براي را زندان سال 4 حكم اسالمي جمهوري قضايي دستگاه ::سقزسقز  مدنيمدني  فعالفعال  يكيك  برايبراي  زندانزندان  سالسال« 

 .كرد صادر كرد، مدني فعال

 :محاكماتمحاكمات

 محمد اتهامات به رسيدگي جلسه ::تبريزتبريز  دردر  عافيتعافيت  عليعلي  وو  آذربايجانآذربايجان  مدنيمدني  فعالينفعالين  صدوقيصدوقي  -  عليمراديعليمرادي  دادگاهدادگاه  برگزاريبرگزاري 

 روز عافيت چاپخانه مدير عافيت وعلي  تبريز سازي تراكتور فوتبال تيم هوادار و مدني فعالين صدوقي عبداهللا عليمرادي،

 .شود مي برگزار تبريز انقالب دادگاه دوم شعبه در 89 ماه دي 12يكشنبه

 ::احضاراحضار

تن از فعالين هويت طلب آذري و اكراد ايراني از سوي مقامات امنيتي بازداشت تن از فعالين هويت طلب آذري و اكراد ايراني از سوي مقامات امنيتي بازداشت   55طي ماه گذشته طي ماه گذشته در در 
 شدندشدند
و دست كم سه تن احضار و مورد و دست كم سه تن احضار و مورد   حبس طويل المدت مواجه شدندحبس طويل المدت مواجه شدند  تن از اين شهروندان با احكامتن از اين شهروندان با احكامچهار چهار 

 ..شهروند بلوچ و كرد در اثر تير اندازي جانباختندشهروند بلوچ و كرد در اثر تير اندازي جانباختند  ووددد و در اين بين دست كم د و در اين بين دست كم قرار گرفتنقرار گرفتنمحاكمه محاكمه 
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 توسط آذربايجاني نگار روزنامه رشيدي ابراهيم ::قضاييقضايي  مقاممقام  دستوردستور  بهبه  شهرشهر  مشكينمشكين  امنيتامنيت  پليسپليس  بهبه  رشيديرشيدي  ابراهيمابراهيم  احضاراحضار 

 .است شده احضار قضايي مقام يك دستور به شهر مشكين امنيت پليس

 :امنيتيامنيتي  نيروهاينيروهاي  دستدست  بهبه  قتلقتل

 يك امنيتي نيروهاي ايران بلوچستان در مرزي روستاي يك محاصره در ::ديگرديگر  تنتن  يكيك  بازداشتبازداشت  وو  بلوچبلوچ  شهروندشهروند  يكيك  قتلقتل 

 .كردند بازداشت را ديگر يكي و كشته را بلوچ شهروند

 12 نوجوان يك به انتظامي نيروهاي ماموران گلوله اصابت ::نوجواننوجوان  يكيك  بهبه  گلولهگلوله  اصابتاصابت  وو  سنندجسنندج  دردر  مردممردم  تجمعتجمع  بهبه  تيراندازيتيراندازي 

 .شد مردم واكنش باعث سنندج گاز ميدان در ساله

 

  فرهنگي

 ::احضاراحضار

 دا" نام با تئاتري اجراي به ها واكنش دنبال به ::دادسرادادسرا  بهبه  "گابلرگابلر  هداهدا"  نمايشنامهنمايشنامه  اندركاراناندركاران  دستدست  وو  كارگردانكارگردان  احضاراحضاره 

 احضار از چهارشنبه روز تهران، دادستان دي،آبا دولت جعفري عباس تهران، شهر تئاتر مجموعه چهارسو سالن در "گابلر

 .است داده خبر دادسرا به "توضيح اخذ" براي نمايش اين اندركار دست عوامل ساير و كارگردان

 ::از فعاليتاز فعاليتممانعت ممانعت 

 1361 متولد نمايش اجرا، مجوز تمديد براي نمايشي هنرهاي كل اداره مخالفت علت به ::شدشد  متوقفمتوقف  همهم  13611361متولدمتولد  نمايشنمايش  اجراياجراي 

 .دهد خاتمه خود كار به دي 28 دوشنبه امروز بايد مخاطبان، اوانفر تقاضاهاي وجود با

 ::بازداشتبازداشت

 از دفاع انجمن مديره هيات عضو و مستندساز شيرزادي، علي محمد ::شدشد  بازگرداندهبازگردانده  اويناوين  زندانزندان  بهبه  سازساز  مستندمستند  شيرزادي،شيرزادي،  عليعلي 

 سر به اوين زندان 350 بند در اكنون او.  شد بازگردانده اوين زندان به حكمش اجراي براي پيش روز چند نزندانيا آزادي

 . برد مي

 محرم، مذهبي مراسم جريان در منطقه، فرهنگي فعاالن ترين شاخص از نفر دو ::لرستانلرستان  فرهنگيفرهنگي  فعاالنفعاالن  ازاز  نفرنفر  دودو  بازداشتبازداشت 

 .اند شده برده نامعلومي نقطه به و زداشتبا امنيتي نيروهاي توسط

  اجراي يك تاتر متوقفاجراي يك تاتر متوقف  يك كارگردان به دادسرا احضار شد ويك كارگردان به دادسرا احضار شد و  و در حوزه فرهنگي و در حوزه فرهنگي   طي ماه گذشتهطي ماه گذشتهدر در 
 ..سر به دو فيلم ساز دانشجو حمله كردندسر به دو فيلم ساز دانشجو حمله كردندو عوامل خود و عوامل خود   شدشد

و دست كم چهار كتاب با عناوين مختلف مجوز نگرفته و و دست كم چهار كتاب با عناوين مختلف مجوز نگرفته و د د كم پنج فعال فرهنگي بازداشت شدنكم پنج فعال فرهنگي بازداشت شدندست دست 
 ..ممنوع الچاپ و يا سانسور شدندممنوع الچاپ و يا سانسور شدند
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 شدند بازداشت شهر اين در امنيتي نيروهاي توسط بوكان شهر در فرهنگي فعال دو ::بوكانبوكان  دردر  فرهنگيفرهنگي  فعالفعال  دودو  بازداشتبازداشت. 

 ::عدم صدور مجوز چاپعدم صدور مجوز چاپ  ،،سانسورسانسور

 كه گفت ماه دي 26 امروز زنان مطالعات و روشنگران انتشارات مدير ::رسدرسد  ميمي  صفحهصفحه  صدصد  بهبه  بيضاييبيضايي  بهرامبهرام  »»نامهنامه  تاراجتاراج««  مميزيمميزي 

 .است شده مواجه اصالحي صفحه 100 با كتاب، مميزي اداره در بيضايي بهرام هاي كتاب از يكي

 مهرداد" جديد هاي كتاب از ديگر عنوان دو ::ارشادارشاد  وو  فرهنگفرهنگ  وزارتوزارت  سويسوي  ازاز  نصرتينصرتي  مهردادمهرداد  كتابكتاب  دودو  چاپچاپ  ممنوعيتممنوعيت 

 .شد اعالم چاپ قابل غير دهم دولت اسالمي ارشاد و رهنگف وزارت بررسان توسط "مهرشاعر " به متخلص "نصرتي

 كه ايراني تواناي شاعر سپانلو علي محمد هاي گفتگو مجموعه شفاهي، تاريخ ::نگرفتنگرفت  مجوزمجوز  ايرانايران  مدرنمدرن  ادبياتادبيات  شفاهيشفاهي  تاريختاريخ 

 .نگرفت چاپ مجوز اسالمي ارشاد فرهنگ وزارت سوي از است كرده منتشر كتاب شصت از بيش

 "از دوشنبه روز برزيلي سرشناس نويسنده "كوئليو پائولو ::دادداد  خبرخبر  ايرانايران  دردر  هايشهايش  كتابكتاب  انتشارانتشار  ممنوعيتممنوعيت  ازاز  "كوئليوكوئليو  پائولوپائولو 

 .داد خبر ايران در هايش كتاب فروش و انتشار ممنوعيت

 ::و اعمال فشارو اعمال فشارتهديد تهديد 

 اسالمي آزاد دانشگاه سينما رشته دانشجويان از سازي فيلم گروه يك گذشته هفته ::سازساز  فيلمفيلم  دانشجوياندانشجويان  بهبه  فشارفشار  هايهاي  گروهگروه  حملهحمله 

 گروه توسط ، بودند برداري تصوير حال در بوشهر قديم بافت تاريخي بناهاي از دهدشتي عمارت در كه هنگامي بوشهر واحد

 . گرفتند قرار حمله مورد فشار هاي

  اعدام

 :حكمحكم  اجراياجراي

 نگهداري و حمل اتهام به كه مرد زنداني يك شنبه پنج روز سحرگاه ::شدشد  اعداماعدام  اروميهاروميه  ييمركزمركز  زندانزندان  محوطهمحوطه  دردر  زندانيزنداني  يكيك 

 .شد اعدام زندان اين محوطه در بود شده محكوم اعدام به مخدر مواد

 يك و شد اعدام مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام به مرد يك ::تهرانتهران  دردر  اعداماعدام  حكمحكم  صدورصدور  وو  ساريساري  دردر  اعداماعدام  حكمحكم  اجراياجراي 

 .شد محكوم اعدام به قتل اتهام به نيز انتهر در مرد

 سحرگاه مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام به ساوه زندان در زنداني دو اعدام حكم ::شدندشدند  اعداماعدام  ساوهساوه  زندانزندان  دردر  نفرنفر  دودو 

 .شد اجرا ماه دي 4 شنبه امروز

نفرحكم اعدام صادر شد و در اين بين هفت تن از نفرحكم اعدام صادر شد و در اين بين هفت تن از   2626نغر اعدام شدند و براي نغر اعدام شدند و براي   7979  طي ماه گذشتهطي ماه گذشتهدر در 
از از   زندانيان كه محكوم به اعدام شدند نيززندانيان كه محكوم به اعدام شدند نيز  اعدام شدگان از زندانيان سياسي و امنيتي بودند و دو تن ازاعدام شدگان از زندانيان سياسي و امنيتي بودند و دو تن از

 ..زندانيان سياسي هستندزندانيان سياسي هستند
شالق يك نفر در مال عام اجرا شد و براي دو شهروند مشهدي حكم قطع عضو از سوي دستگاه شالق يك نفر در مال عام اجرا شد و براي دو شهروند مشهدي حكم قطع عضو از سوي دستگاه حكم حكم 

 ..قضايي صادر شدقضايي صادر شد
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 اعدام آويز حلق راه از زاهدان يمركز زندان در تن چهار ماه، دي يازدهم شنبه امروز صبح ::شدندشدند  اعداماعدام  زاهدانزاهدان  دردر  تنتن  چهارچهار 

 .شدند

 شده بازداشت عفت منافي عمل و  مخدر مواد نگهداري و حمل اتهام به كه زنداني چهار ::شدندشدند  اعداماعدام  اهوازاهواز  دردر  نفرنفر  چهارچهار 

 .شدند اعدام اهواز كارون زندان در گذشته روز بودند،

 در امروز بامداد امنيتي و سياسي زنداني دو ادتسي اكبر علي و صارمي علي ::شدندشدند  اعداماعدام  سيادتسيادت  اكبراكبر  عليعلي  وو  صارميصارمي  عليعلي 

 .شدند اعدام اوين زندان

 ،سوي از اعدام حكم 10 كم دست گذشته روز دو طي در ::گذشتهگذشته  روزروز  دودو  طيطي  دردر  اعداماعدام  حكمحكم  1010  درخواستدرخواست  وو  صدورصدور  اجرا،اجرا 

 .است شده درخواست يا و اجرا صادر، قضايي دستگاه

 پرونده و شدند اعدام قم در مخدر مواد قاچاقچيان از نفر 8: گفت قم انقالب و عمومي دادستان ::شدندشدند  اعداماعدام  قمقم  دردر  نفرنفر  هشتهشت 

 .شوند مي اعدام نهايي، حكم صدور از پس افراد اين و است بررسي دست در نيز ديگر نفر 16

 عداما كرمانشاه مركزي زندان محل در امروز صبح مخدر مواد قاچاق اتهام به نفر هفت ::شدندشدند  اعداماعدام  كرمانشاهكرمانشاه  دردر  نفرنفر  هفتهفت 

  .شدند

 مركزي زندان در امروز سحرگاه مخدر مواد نگهداري و حمل و قتل اتهام به ريگي بهمن ::شدشد  اعداماعدام  زاهدانزاهدان  دردر  ريگيريگي  بهمنبهمن 

 .شد اعدام زاهدان

 شد اعدام آباد سعادت كاج ميدان قتل پرونده در قصاص به محكوم 6:18 امروز بامداد ::شدشد  اعداماعدام  آبادآباد  سعادتسعادت  پروندهپرونده  قاتلقاتل. 

 در نيازي اردشير و درفشي عبداهللا هاي نام به تن دو اعدام از بروجرد دادگستري رئيس ::شدندشدند  اعداماعدام  بروجردبروجرد  دردر  نفرنفر  دودو 

 .است داده خبر شهر اين زندان در 1389 ماه دي هفدهم امروز، صبحگاه

 زندان در شنبه روز صبح در نفر چهار اعدام از اصفهان انقالب و عمومي دادستان ::شدندشدند  اعداماعدام  اصفهاناصفهان  دردر  نفرنفر  چهارچهار 

 .است داده خبر اصفهان

 زندان محوطه در ماه دي پانزدهم روز صبح مخدر، مواد قاچاق اتهام به نفر يك ::شدشد  اعداماعدام  شيروانشيروان  درشهرستاندرشهرستان  نفرنفر  يكيك 

 .شد اعدام) شمالي خراسان استان(شيروان شهرستان

 سحرگاه بودند، شده محكوم اعدام به تهران اسالمي انقالب دادگاههاي سوي از كه تن هفت ::شدندشدند  اعداماعدام  تهرانتهران  دردر  نفرنفر  هفتهفت 

 .شدند آويخته دار به  ماه دي دوم و بيست) چهارشنبه( امروز

 چهارشنبه امروز، سحرگاه بهادر، فرزند "عليزاده فرزاد" نام به زنداني يك ::شدشد  اعداماعدام  اويناوين  زندانزندان  دردر  نفرنفر  يكيك  امروزامروز  صبحصبح 

 .شد اعدام اوين زندان در ماه، دي دوم و بيست

 شدند اعدام آباد خرم در شهروند پنج ماه، دي سوم و بيست شنبه، پنج امروز بامداد ::شدندشدند  اعداماعدام  آبادآباد  خرمخرم  دردر  نفرنفر  پنجپنج. 

 16 اند شده اعدام خوزستان در مخدر مواد قاچاقچي 16 گذشته روزهاي در: شدند اعدام اهواز در نفر. 

 دش اعدام اروميه مركزي زندان در امروز صبح خضري، حسين ::شدشد  اعداماعدام  خضريخضري  حسينحسين. 

 براي قصاص حكم صدور از پرورش، و آموزش وزارت مجلس امور معاون ::شيروانيشيرواني  شهروندشهروند  يكيك  برايبراي  اعداماعدام  حكمحكم  صدورصدور 

 .داد خبر است، شيروان در آموزشي مجتمع يك مدير قاتل شود مي گفته كه شهروندي

 شد آويخته دار به كرمان استان توابع از زرند، شهرستان در شهروند يك ::شدشد  اعداماعدام  كرمانكرمان  زرندزرند  دردر  نفرنفر  يكيك. 

 1010 به شهر رجايي زندان محل در 1389 ماه دي 29) چهارشنبه( امروز سحرگاه نفر 10 ::شدندشدند  اعداماعدام  شهرشهر  رجاييرجايي  زندانزندان  دردر  نفرنفر 

 .شدند آويخته دار
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 :حكمحكم  تاييدتاييد  وو  صدورصدور

 يك در قاتل تا كرد يدتأي را آباد سعادت به موسوم پرونده قاتل قصاص حكم كشور عالي ديوان ::شدشد  تائيدتائيد  آبادآباد  سعادتسعادت  قاتلقاتل  حكمحكم 

  .داد خبر مقدمات همه شدن فراهم صورت در و آينده هفته در حكم اجراي از تهران دادستان. بگيرد قرار دار طناب قدمي

 در يكشنبه روز تهران دادستان ::دادداد  خبرخبر  اسرائيلاسرائيل  برايبراي  جاسوسيجاسوسي  اتهاماتهام  بهبه  نفرنفر  يكيك  اعداماعدام  حكمحكم  صدورصدور  ازاز  تهرانتهران  دادستاندادستان 

 .است شده محكوم اعدام به انقالب، دادگاه در اسرائيل براي جاسوسي اتهام به نفر كي كه گفت خبري كنفرانسي

 به كرد جوان دو تهران، انقالب دادگاه 15 شعبه رئيس صلواتي، ابوالقاسم قاضي ::عامعام  مالمال  دردر  اعداماعدام  بهبه  كردكرد  جوانجوان  دودو  محكوميتمحكوميت 

 .كرد محكوم اعدام به را"مرادي لقمان" و "مرادي زانيا" هاي نام

 است كرده صادر اعدام حكم مرد 5 براي اسالمي جمهوري قضايي دستگاه ::قضاييقضايي  دستگاهدستگاه  سويسوي  ازاز  مردمرد  55  اعداماعدام  كمكمحح  صدورصدور. 

 و مرادي زانيار نامهاي به سياسي زنداني دو به عام مال در اعدام حكم امروز صبح ::كردكرد  سياسيسياسي  زندانيزنداني  دودو  اعداماعدام  حكمحكم  ابالغابالغ 

 .شد ابالغ مرادي لقمان

 دستگيرشدگان از يكي و هلندي -ايراني شهروند بهرامي زهرا ::شدشد  محكوممحكوم  اعداماعدام  بهبه  هلنديهلندي  -نينيايراايرا  شهروندشهروند  بهراميبهرامي  زهرازهرا 

 .شد محكوم اعدام به 88 سال ماه دي 6 اعتراضات

 ساله 16 دبيرستاني آموز دختردانش يك شتابزده دادگاه جلسه يك طول در ::اعداماعدام  آستانهآستانه  دردر  سالهساله  شانزدهشانزده  دختردختر  سالبِهي،سالبِهي،  فاطمهفاطمه 

 .رسد مي نيز كشور عالي ديوان تاييد به سپس و شده صادر وي اعدام حكم و شده ختهشنا قتل به متهم

 :و شالقو شالق  عضوعضو  قطعقطع

 قطع حكم صدور از مشهد انقالب و عمومي دادستان ذوقي، محمود قاضي ::مشهديمشهدي  شهروندشهروند  دودو  برايبراي  دستدست  قطعقطع  حكمحكم  صدورصدور 

 .است داده خبر شهروند دو براي دست

 شهروند يك شالق حكم اجراي از انديمشك، انقالب و عمومي دادستان ::عامعام  مالمال  دردر  انديمشكيانديمشكي  شهروندشهروند  يكيك  شالقشالق  حكمحكم  اجراياجراي 

 .داد خبر انديمشك شهر مركزي ميدان در

  اصناف

 ::اعتصاب و تجمعاعتصاب و تجمع

 حكايت گازوييل مصرف شديد كاهش از خبرها گازوييل، قيمت برابري 20 افزايش با ::دارانداران  كاميونكاميون  خاموشخاموش  اعتصاباعتصاب 

 .ميشود كشورحمل مختلف نقاط به عباس بندر از بار و است آرام چيز همه رويانيان سردار گفته به كه است حالي در دارند؛اين

 با اعتراض نشانه به گذشته روز قم شهر داران تاكسي از جمعي ::گازگاز  قيمتقيمت  شدنشدن  گرانگران  بهبه  اعتراضاعتراض  دردر  قمقم  دارانداران  تاكسيتاكسي  تجمعتجمع 

 .زدند اعتصاب به دست امين بلوار خيابان در قم وسيماي صدا مقابل در تجمع

 ::صدور حكمصدور حكم

 باستان، اهللا نبي زندان سال يك محكوميت بختياري، چهارمحال استان ظرتجديدن دادگاه ::معلمانمعلمان  صنفيصنفي  فعاالنفعاالن  وضعيتوضعيت  آخرينآخرين 

 .است كرده تاييد را شهركرد در كانون اين عضو
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 ::ممنوع التدريسممنوع التدريس

 توسلي غالمعباس دكتر مستقل، استادان از دانشگاهها تصفيه تداوم در ::شدشد  التدريسالتدريس  ممنوعممنوع  شناسيشناسي  جامعهجامعه  برجستهبرجسته  استاداستاد  يكيك 

 در خود كار پايان از نامه يك طريق از آذر 15 روز بود، شده اخراج تهران دانشگاه از سياسي دالئل به اين از پيش كه

 .گرديد مطلع آزاد دانشگاه

 محمد دكتر بهداشت، وزير دستجردي دكتر توسط ابالغي طي ::كرمانشاهكرمانشاه  دانشگاهدانشگاه  رياسترياست  ازاز  زادزاد  نورينوري  محمدمحمد  برادربرادر  بركناريبركناري 

 جايگزين و كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه سرپرست عنوان به كاشان، پزشكي علوم دانشگاه فعلي سرپرست نيكبخت، رضا

 .شد معرفي زاد نوري صمد دكتر آقاي

 ::بازداشتبازداشت

 معلمان صنفي كانون فعاالن از فارساني باستان اهللا نبي ::شهركردشهركرد  معلمانمعلمان  صنفيصنفي  كانونكانون  اعضاياعضاي  ازاز  باستانباستان  اهللاهللا  نبينبي  بازداشتبازداشت 

 .شد بازداشت مدرسه از بازگشت راه در گذشته روز شهركرد

  زنان

 بودند، بستگانشان از يكي ميهمان كه خردسالش دختر 3 و جوان زن ::شدندشدند  اسيدپاشياسيدپاشي  قربانيقرباني  خردسالشخردسالش  دختردختر  33  وو  مادرمادر 

  .گرفتند قرار هولناك اسيدپاشي هدف صاحبخانه زن سوي از شب هاي نيمه

 باخته جان اين مادر احضار "روز" با درمصاحبه سهرابي اشكان خانواده ::فشارفشار  زيرزير  وو  بندبند  دردر  همچنانهمچنان  عزادارعزادار  مادرانمادران 

 مهدي كه دادند خبر رمضاني رامين خانواده همزمان.دندكر تكذيب را خرداد 22 مخدوش انتخابات به مردمي اعتراضات

 او نگهداري محل از آنها و گرفته تلفني تماس خود خانواده با دوبار تنها تاكنون انتخابات، از بعد جانباخته اين پدر رمضاني،

 .ندارند خبر نيز

 قم، در زنان جنبش فعاالن از تن دو ي،بيدگل مريم و مسجدي فاطمه ::شدشد  صادرصادر  بيدگليبيدگلي  مريممريم  وو  مسجديمسجدي  فاطمهفاطمه  برايبراي  قطعيقطعي  حكمحكم 

 جزاي ريال ميليون يك و مسجدي فاطمه براي نقدي جزاي ريال ميليون دو و تعزيري حبس ماه 6 به نظر تجديد دادگاه در

 .شدند محكوم بيدگلي مريم براي نقدي

 اند كرده خودسوزي لرستان اناست در باردار زن پنج تاكنون، جاري سال ابتداي از ::لرستانلرستان  دردر  باردارباردار  زنزن  پنجپنج  خودسوزيخودسوزي. 

 مادران حامي اين با كابيني مالقات به موفق شنبه پنج روز كه شكري حكيمه خانواده: عزادار مادران حامي به جاسوسي اتهام 

 .كردند نگراني ابراز او وضعيت به نسبت اند، شده عزادار

 پخش را آسيا هاي ملت جام هاي فوتبال روزها اين كه سينمايي، هاي پرديس ::شدشد  ممنوعممنوع  همهم  سينماسينما  بهبه  فوتبالفوتبال  تماشاگرتماشاگر  زنانزنان  ورودورود 

 .شدند منع فوتبال مسابقات تماشاگر هاي خانم پذيرش از كنند، مي

 و مد ملي جامع طرح تصويب از كشور وزارت بانوان امور ومديركل وزير مشاور ::شودشود  ميمي  اجرااجرا  لباسلباس  وو  مدمد  مليملي  جامعجامع  طرحطرح 

 .شود مي اجرا كشور وزارت بانوان امور دفتر نظارت و حمايت با طرح اين: گفت و خبرداد لباس
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