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 ماهیاهن آماری  -تفصیلی گزارش

 بشر حقوق نقض 

 ۱۳۹۴ اردتشهبی و خرداد ماه 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، و همینطور سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق این گزارش به آقای دکتر احمد شهید، 

 بشر ارسال شده است. 

 نسخه انگلیسی این گزارش در سایت شورای ملی ایران موجود می باشد. 
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  آمار بخش

ایران که در پروژه آمارگیری به طور  ملی شورای بشر حقوق کمیسیون ثبت و آمار گزارش پیشرو حاصل کوشش بخش

نهادها و مدافعان حقوق شبانه روزی در حال جمع آوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی گزارشات ثبت شده توسط 

 بشری حقوق هایگروه و هاسازمان به ایران حکومت اجازه عدم دلیل این گزارش به است ذکر بشری است. شایان

کشد؛ گرچه این می تصویر به را ایران در بشر حقوق سیستماتیک نقض از بخشی تنها و باشدنمی کامل گزارشی

 %۲ آمار زمینه در شده گرفته نظر در خطای درصدباشد و اری از خطا نمیگزارش با دقت باالیی آماده شده است اما ع

 .باشدمی

 

 ریاست زمان از هااعدام آمار اوصاف این با. باشدمی تن 251 بر بالغ امسال ماه دو ماه اردیبهشت و خرداد در اعدام آمار

 .باشدمی نفر 1659 روحانی حسن السالم حجت ریاست به یازدهم دولت جمهوری
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آماری  بررسی مورد ... و زندانیان کودکان، کارگران، زنان، جمله از متعددی های بخش روی پیش صفحه 20 گزارش در

 و تشریحی قرار گرفته است.

 .کنیدمی مشاهده زیر در آنرا نتیجه که است شده تحلیل و تجزیه ثبت، گزارش 265 مجموعا هایرسته تمامی در

 %0.1 با بویراحمد و کهگیلویه استان و است داشته را بشر حقوق دیدبانی تمرکز ترینباال32%  با تهران استان

 .است داده اختصاص خود به را بشر حقوق مدافعان تمرکز کمترین
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 بخش آماری 

 . است رسیده ثبت به تن 359 برای بشر حقوق نقض مورد 440 بیان و اندیشه رسته رد

 . است رسیده ثبت به تن 197 برای بشر حقوق نقض مورد 751 زندانیان رسته در

 . است رسیده ثبت به تن 1 برای بشر حقوق نقض مورد 2 دانشجویان رسته در

 . است رسیده ثبت به تن 270 برای بشر حقوق نقض مورد 286 اعدام رسته در

 . است رسیده ثبت به تن 3 برای بشر حقوق نقض مورد 5 کودکان رسته در

 . است رسیده ثبت به تن 1 برای بشر حقوق نقض مورد 1 زنان رسته در

 . است رسیده ثبت به تن 5 برای بشر حقوق نفض مورد 7 فرهنگی رسته در

 . است رسیده ثبت به تن 1507 برای بشر حقوق نفض مورد 1511 اصناف رسته در

 . است رسیده ثبت به تن 80011 برای بشر حقوق نقض مورد 80012 قومی هایاقلیت رسته در

 . است رسیده ثبت به تن 23 برای بشر حقوق نقض مورد 42 مذهبی هایاقلیت رسته در

3, اردبیل

2, اصفهان

35, البرز

4, آذربایجان شرقی

10, آذربایجان غربی

1, بوشهر

83, تهران

خراسان 
10, خراسان رضوی1, جنوبی

2, خراسان شمالی

9, خوزستان

6, زنجان

12, سیستان و بلوچستان

16, فارس

5, قزوین

23, کردستان

6, کرمان

2, کرمانشاه

,  کهگلویه بویراحمد
1

2, گلستان
2, گیالن

13, مازنداران
6, هرمزگان

5, همدان

آمار ثبت اخبار در استان های کشور

اردبیل اصفهان البرز آذربایجان شرقی آذربایجان غربی بوشهر

تهران خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان

سیستان و بلوچستان فارس قزوین کردستان کرمان کرمانشاه

کهگلویه بویراحمد گلستان گیالن مازنداران هرمزگان همدان
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 . است رسیده ثبت به تن 2618 برای بشر حقوق نقض مورد 5317 کارگران رسته در

 .است رسیده ثبت به تن 0 برای بشر حقوق نقض مورد 0 بهداشت و زیست محیط رسته در

 .است رسیده ثبت به تن 178 برای بشر حقوق نقض مورد 178 سایر موارد رسته در

 

 

 ۹۴ اردیبهشت و خردادماه شدگان بازداشت اسامی

 حق نقض بیان، و عقیده آزادی حق نقض به شهروندان، از نفر 48 بازداشت با انتظامی – امنیتی نیروهای هاماه این در

 آزادی حق فردی هر است گفته صراحت به بشر حقوق جهانی اعالمیه ۱۹ ماده. اندپرداخته شخصی امنیت و آزادی

 حق هرکس به: است آمده سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق ۹ ماده ۱ بند در همینطور. دارد بیان و عقیده

 آمده ۱۹ ماده مذکور بند در کرد؛ بازداشت یا دستگیر خودسرانه تواننمی را کس هیچ دارد؛ شخصی امنیت و آزادی

 حق کس هر: افزایدمی ۱۹ ماده ۲ بند. داد قرار اخافه مزاحمت مورد عقایدش بمناسبت تواننمی را هیچکس: است

 حدات سر به توجه بدون قبیل هر از افکار و اطالعات اشاعه و تحصیل و تفحص آزادی شامل حق این دارد؛ بیان آزادی

 .باشدمی خود انتخاب به دیگر وسیله هر به یا هنری بصورت یا چاپ یا نوشته بصورت یا شفاها   خواه
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 اسامی بازداشت شدگان به شرح زیر میباشد.

 

 94چهارم خرداد  فعال فرهنگی باغبانی علی اکبر

  94هشتم خرداد  فعال دانشجویی شهبازی وفعر

 94بیست و پنجم خرداد  شهروند بهایی حقیری ساسان

 94بیست و سوم خرداد  فعال مدنی مقیمی محمد

 94بیست یکم خرداد  شهروند بهایی عزیزی حمید

 94بیست ویکم خرداد  فعال مدنی لسانی عباس 

 94بیست وسوم خرداد  فعال عرفان حلقه ضیا معصومه

 94بیستم خرداد  فعال فرهنگی قنبری حامد

 94بست وشششم خرداد  فال سیاسی رفیعی حسین

 94بیستم خرداد  فعال فرهنگی موسوی محمود

 94بیستم خرداد  فعال فرهنگی اکبرپور شایان

 94بیستم خرداد  فعال فرهنگی بن سعیدی امیر

 94یازدهم خرداد  فعال فرهنگ آموزگار احسان هللا

 94یازدهم خرداد  فعال فرهنگی حالج آرش

 94دوازدهم خرداد  فعال سیاسی مزرعه عبدالعلی

 94سیزدهم خرداد  فعال سیاسی مزرعه هاشم

 94یازدهم خرداد  فعال مدنی علی شناس امید

 94یازدهم خرداد  فعال مدنی رستمی آسو

 94یازدهم خرداد  فعال مدنی نوری علی 

 94چهاردهم خرداد  فعال مدنی علی محمدی حسین

 94چهاردهم خرداد  فعال مدنی  کرمانی طاها

 94بیست یکم خرداد  شهروند بهایی عزیزی حمید

 94بیست و سوم خرداد  زندان رجایی شهر 2رییس بند  حسینی  نجم الدین

 

 94پانزدهم اردیبهشت  فعال مدنی محمدی نرگس

 94پانزدهم اردیبهشت  فعال سیاسی مستقیمی ندا

 94چهاردهم اردیبهشت  فعال فرهنگی نامعلوم نامعلوم

 94دهم اردیبهشت  فعال دانشجویی دولت شاهی احسان

 94اردیبهشت  دهم فعال فرهنگی خندان رضا

 94نهم اردیبهشت  فعال سیاسی شجاعی مهدی

 94نهم اردیبهشت  فعال سیاسی کارگر فرخنده 

 94نهم اردیبهشت  فعال سیاسی کشاورزی محمد جواد

 94نهم اردیبهشت  فعال سیاسی مسعودی امید

 94هشتم اردیبهشت  فعال کارگری مددی ابراهیم

  94هشتم اردیبهشت  فعال کارگری رضوی داوود

 94پنجم اردیبهشت  فعال کارگری امجدی رضا

 94هشتم اردیبهشت  فعال کارگری صالحی محمود

 94هشتم اردیبهشت  فعال کارگری اسماعیلی عثمان

 94ششم اردیبهشت  شهروند بهایی خاندل مهران



 

 

Page | 7 

 94چهارم اردیبهشت  فعال فرهنگی خطیبی صمد

 94چهارم اردیبهشت  شهروند بهایی فرزندی فریما

 94دوم اردیبهشت فعال فرهنگی عالی پیام محمدرضا 

 94بست ونهم اردیبهشت  شهروند اهل سنت غالمی ابراهیم

 94بست ونهم اردیبهشت  شهروند اهل سنت خدیر مصطفی

 94بیست و نهم اردیبهشت  شهروند اهل سنت نا مشخص هیمن

 94اردیبهشت بست و چهارم  فعال مدنی حریری سامان

 94بست وهفتم اردیبهشت  فعال کارگری احسانی راد شاپور

 94بست و سوم اردیبهشت  فعال مدنی  دایمی آتنا

 94سی ام اردیبهشت  فعال مدنی حایزی نگار

 

 

 

 ۹۴ ماهفروردین  تفصیلی گزارش

 در اختیار شما میگذارد؛ ۹۴ اردیبهشت و خرداد در را به صورت تشریحی بشر حقوق وضعیت پیشرو تفصیلی گزارش

 گردآوری بشری حقوق نهادهای متعدد گزارشات به استناد با ایران ملی شورای بشر حقوق کمیسیون همت به که

 الزم به یادآوریست به علت عدم دیدبانی مناسب بر تمامی نقاط کشور گزارشی کامل نمیباشد.. است شده

 

 

 اندیشه و بیان:

پور پزشک سابق زندان اوین که حاضر نشده بود درباره نحوه مرگ وبالگ نویس ستار اردیبهشت دکتر حیدر ۱سه شنبه 

 دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه احضار شد. ۲۸بهشتی گزارش دروغ بدهد به شعبه 

یل صدای زنانه اردیبهشت قاسم اکسیر فرد استاد برجسته فیزیک که در اعتراض به رد صالحیت به دل ۲چهارشنبه 

 مقابل دانشگاه خواجه نصیر تحصن کرده بود از سوی مامورین حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم واقع شد.

پرداز به اتهام توهین به مقدسات قران و امام زمان_توهین به اردیبهشت محمدرضا عالی پیام شاعر طنز ۲چهارشنبه 

ماه  ۱۵نظام و توهین به رئیس جمهور و مسولین که به تحمل  آیت هللا خمینی و مقام رهبری_فعالیت تبلیغی علیه

 این زندان منتقل شد. ۸باشد خود را به زندان معرفی و به بند حبس محکوم می

اردیبهشت سایت خبری تحلیلی انصاف نیوز فیلتر شد از دلیل و اینکه از طرف چه ارگانی مسدود شده  ۳پنجشنبه 

 اطالعی در دست نیست.

 ردیبهشت پایگاه خبری بهار نیوز در پی حمله سایبری به سرور سایت از دسترس خارج شد.ا ۳پنجشنبه 

ای در دانشگاه اصفهان با سخنرانی هرمیداس اردیبهشت نشست هم اندیشی دستاوردهای مذاکرات هسته ۵شنبه 

 ن دانشگاه لغو شد.باوند و زیبا کالم با فشار نیروهای افراطی داخل و خارج از دانشگاه توسط هئیت نظارت ای

نژاد از اعضای حزب مشارکت و از نزدیکان محمد خاتمی که ابتدا توسط قاضی اردیبهشت حسین نورانی ۸سه شنبه 

سال کاهش یافت و برای گذراندن دوران محکومیت  ۱سال زندان محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر به  ۶صلواتی به 

 به زندان اوین مراجعه کرد.

در  هایشاردیبهشت بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در پی فعالیت ۶یکشنبه 

 این کانون تحت بازجویی ماموران امنیتی وزارت اطالعات قرار گرفت.
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 فاردیبهشت مجله زنان امروز به دلیل ترویج و توجیه ازدواج سفید در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات توقی ۷دوشنبه 

 و پرونده به دادگاه ارجاع شد.

 ۱۳اردیبهشت نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برای رسیدگی به پرونده جدید  ۸سه شنبه 

 دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی صلواتی احضار شد. ۱۵اردیبهشت به شعبه 

کارگر_محمد جواد کشاورزی و امید مسعودی  اردیبهشت با سفر روحانی به شیراز مهدی سادات_فرخنده ۹چهارشنبه 

از اعضای ستاد استقبال مردمی جوانان اصالح طلب از رئیس جمهور پیش از شروع سخنرانی حسن روحانی توسط 

 افراد لباس شخصی بازداشت شدند از دلیل و ارگان مسئول در این دستگیری اطالعی در دست نیست.

ا یورش به منزل رضا خندان شهروند مهابادی نویسنده منتقد ادبی و عضو اردیبهشت مامورین امنیتی ب ۹چهارشنبه 

تر گوشی موبایل و... او را ضبط و هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران دست نوشته و آرشیوهای گوناگون هارد کامپیو

علیعه نظام باید در شعبه اردیبهشت به اتهام فعالیت تبلیغی  ۱۳طبق برگه احضاریه که به او تحویل دادند روز یکشنبه 

 باز پرسی دادگاه رسانه و فرهنگ مراجعه کند. ۱۲

اردیبهشت دونفر به جرم نشر اخبار کذب در فضای مجازی توسط دستگاههای امنیتی بازداشت و پرونده  ۱۴دوشنبه 

 ها به دادگاه کیفری ارسال شد.آن

ه جهت اجرای حکم سه سال حبس در محل کارش اردیبهشت ندا مستقیمی از حامیان مادران پارک الل ۱۴دوشنبه 

 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد مشخص نیست که به کدام زندان جهت اجرای حکم منتقل شده است.

اردیبهشت دادگاه مدیر مسئول روزنامه مردم امروز به اتهام انتشار یک عکس که توهین مقدسات تلقی  ۱۴دوشنبه 

 تان تهران برگزار شد.دادگاه کیفری اس ۷۶شده در شعبه 

اردیبهشت ماموران امنیتی با حکم قضایی نرگس محمدی فعال حقوق بشر را در منزلش بازداشت و به  ۱۵سه شنبه 

 زندان اوین منتقل کردند از دالیل بازداشت و اتهامات جدید اطالعی در دست نیست.

دادگاه ۱۵اردیبهشت در شعبه  ۱۶یرایی در اردیبهشت در آستانه برگزاری دادگاه آرش صادقی و گلرخ ا ۱۴دوشنبه 

 انقالب با ریاست قاضی صلواتی از ارئه پرونده به وکال جهت مطالعه و دفاع خودداری شده است.

اردیبهشت نیروهای امنیتی با تماس تلفنی و تهدید به بازداشت اعضای جبهه ملی مانع برگزاری جلسه  ۱۷پنجشنبه 

 شورای مرکزی این تشکل شدند.

اردیبهشت محمد رضا مرادی سردبیر نشریه بیان اقتصاد در شهرستان اسالمشهر که در آخرین نشریه  ۲۹نبه سه ش

خود از مفاسد ولی هللا اصغری قائم مقام ستاد نماز جمعه و رئیس شهر اسالمشهر پرده برداشته بود به در خواست 

 عموم بازداشت شد.حجت هللا محمد علی نوروزی امام جمعه اسالمشهر با شکایت مدعی ال

خرداد کیوان باژن نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران به صورت تلفنی برای بازجویی توسط اداره  ۲چهارشنبه 

 اطالعات احضار شد.

خرداد کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی برای چندمین بار طی احضاریه ای به اتهام تبلیغ علیه ۱۳دوشنبه  

دادگاه انقالب به ریاست  ۱۵تیر ماه سال جاری به شعبه ۱۳نظام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در جبهه ملی  

 قاضی صلواتی احضار شد.

اسی دانشگاه آزاد کرمانشاه علوم و تحقیقات به دلیل مباحثات مطرح خرداد زکریا قادری استاد علوم سی ۱۴پنجشنبه 

 شده در کالس ها و مقاالت منتشر شده از وی با فشار حراست دانشگاه از تدریس محروم شد.

میلیون تومان جزای نقدی و محمد قوچانی سردبیر  ۲خرداد احمد ستاری مدیر مسول روزنامه مردم امروز به ۱۶شنبه  

ه تبرئه شد روزنامه مردم امروز پس از مطلبی تحت عنوان من شارلی هستم با دستور شعبه دوم دادسرای این روزنام

 فرهنگ و رسانه توقیف شد.

خرداد حامد قنبری_محمود موسوی_شایان اکبر پور و امیر بن سعید که از فعاالن شبکه های اجتماعی ۱۰یکشنبه  

 ت شدند.بودند در تهران توسط نهادهای امنیتی بازداش
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خرداد احسان هللا آموزگار و آرش حالج از فعاالن موسیقی زیر زمینی توسط ماموران لباس شخصی  ۱۱دوشنبه 

 بازداشت و مورد ضرب و شتم واقع شدند.

خرداد مینو مرتاضی لنگرودی عضو شورای فعاالن ملی مذهبی و فعال حقوق زنان به اتهام اجتماع و تبانی  ۲۴یکشنبه 

ه اندازی شورای فعاالن ملی مذهبی به پنج سال و یک سال دیگر هم برای تبلیغ علیه نظام به دلیل سیاه و به خاطر را

 دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی محکوم شد. ۱۵نمایی در شعبه 

 خرداد مدیر مسول روزنامه همشهری به اتهام نشر مطالب خالف واقع به قصد اضرار به غیر و با شکایت ۲۴یکشنبه 

دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه  ۷۹خصوصی در شعبه 

 مطبوعات مجرم شناخته شد.

خرداد مدیر مسول روزنامه ایران به اتهام افترا از طریق درج و انتشار جریان تحقیقات یک پرونده قضایی و  ۲۴یکشنبه 

دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات  ۷۹نشر مطالب خالف واقع در شعبه 

 منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد.

دادگاه  ۷۹خرداد مدیر سایت سینما پرس به اتهام نشر مطالب خالف واقع به قصد اضرار به غیر در شعبه ۲۴یکشنبه  

اعالم نظر هیات منصفه مطبوعات مجرم  کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی تشکیل و طبق

 شناخته نشد اما در مورد رعایت رسالت مطبوعات تذکر دریافت کرد.

خرداد تیمور خالدیان که با در دست گرفتن پالکارد در اعتراض به وجود سانسور در صدا و سیما در مقابل  ۲۱پنجشنبه 

می با انجام حرکات نامتعارف بازداشت و بر خالف اصل این اداره دست به تحصن زده بود به اتهام اخالل در نظم عمو

 زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود. ۱۰تفکیک جرائم در بند 

روزنامه نگاری  ۱۰۱خرداد سولماز ایکدر روزنامه نگار_فعال اجتماعی و مدافع حقوق کودکان و زنان که جزو ۲۵دوشنبه  

 آبادی روزنامه نگار بیانیه ای را امضا کرده بود بازداشت شد. بود که در اعتراض به تبعید و تهدید احمد زید

خرداد احمدرضا احمدپور روحانی تبعیدی دوباره به دادسرای ویژه قم احضار شد از علت این احضاریه  ۲۸پنجشنبه 

 اطالعی در دست نیست.

 د.خرداد تیم پنج نفره بخش کارگری خبرگزاری ایلنا به صورت گروهی اخراج شدن ۳۰شنبه 

خرداد زین العابدین قائمی وبالگ نویس خراسانی به اتهام تبلیغ علیه نظام_توهین به رهبری و تشویق اذهان  ۳۰شنبه 

 سال حبس تعزیری محکوم شد. ۳عمومی به 

 

 

 

 

 زندانیان:

اردیبهشت نه زندانی محکوم به اعدام با اتهامات موادمخدر و یکنفر به اتهام قتل در زندان بندرعباس جهت  ۲چهارشنبه 

 های انفرادی منتقل شدند.اجرای حکم به سلول

اردیبهشت خسرو منصوریان زندانی سیاسی زندان اوین به علت ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل  ۱سه شنبه 

 شد.

بازپرسی  ۶رجایی شهر کرج به شعبه  ۱۲شت رسول بداقی معلم زندانی سیاسی در سالن اردیبه ۱سه شنبه 

 مجتمع قضایی مقدس واقع در زندان اوین احضار شد.

اردیبهشت دادستانی میناب با درخواست مرخصی استعالجی محمد حسین رضایی زندانی سیاسی  ۲چهارشنبه 

 اشد مخالفت کرد.بکرد که از وضعیت جسمانی نامناسبی برخوردار می
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به اتهام تبلیغ علیه نظام توهین به  ۹۳پور که پس از بازگشت به کشور در سال اردیبهشت سعید حیدر ۳پنجشنبه 

زندان اوین منتقل شده بود  ۸رهبری و نشر اکاذیب در فضای مجازی بازداشت و پس از بازجویی و تفهیم اتهام به بند 

 به اتهامات وارده منتقل شد. به زندان رجایی شهر کرج برای رسیدگی

با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع  ۹۳زاده فعال مدنی که در سال اردیبهشت محمد حسین ۳پنجشنبه 

دادگاه انقالب به  ۲۸الف سپاه پاسداران منتقل شده بود در شعبه  ۲و تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به بند 

 برد.زندان اوین به سر می ۸فت سال حبس محکوم شد و هم اینک در بند ریاست قاضی مقیسه به ه

اردیبهشت رمضان احمد کمال تبعه کرد سوریه که به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه به ده  ۴جمعه 

ن باشد و به دلیل عدم رسیدگی به مشکالت پزشکی و آسیب ناشی از اصابت گلوله در زماسال حبس محکوم می

 دستگیری در وضعیت جسمانی مناسبی قرار ندارد از زندان رجایی شهر کرج به دادگاه اعزام شد.

پس از بازگشت به ایران در فرودگاه بین المللی  ۹۲اردیبهشت محمد خطیبی هنرمند و فیلمساز که در آذر  ۴جمعه 

راهی زندان اوین شد از میزان حبس  ای از توضیحات بازداشت شده بود جهت اجرای حکم حبسامام خمینی برای پاره

 وی اطالعی در دست نیست.

زندان اوین در اعتراض به انتقالش به این بند رفتار  ۸اردیبهشت مجید مقدم زندانی سیاسی محبوس در بند  ۵شنبه 

 تن بارتوهین آمیز مسئولین زندان نگهداری در میان اراذل و اوباش وضعیت بد بهداشتی و مورد ضرب و شتم قرار گرف

 دیگر دست به اعتصاب غذای خشک زد.

زندان اوین و به بهداری مرکزی این زندان منتقل شده  ۲۰۹زاده فعال کارگری که بند اردیبهشت بهنام ابراهیم ۵شنبه 

زندان رجایی شهر کرج مشهور به دارلقران بازگشت این فعال کارگری از درد ناشی از آرتروز گردن  ۲بود بار دیگر به بند 

 برد.رنج می

اردیبهشت علی شریعتی فعال سیاسی که از سوی وزارت اطالعات دولت حسن روحانی بازداشت و در بند  ۵شنبه 

 برد.ماه است که بالتکلیف در بازداشت به سر می ۳شود نگهداری می ۲۰۹امنیتی 

اردیبهشت مجید جعفری تبار از روحانیون شناخته شده قم به همراه همسرش و سه تن دیگر به اتهام  ۶یکشنبه 

 ارتداد_زنای محصنه_لواط_جن گیری و سحر و جادو به اعدام و سنگسار محکوم شدند.

ندان پرداز منتقد حکومت برای طی دوران حبس به قرنطینه زاردیبهشت محمد رضا عالی پیام شعر طنز ۶یکشنبه 

 رجایی شهر کرج منتقل و امکان ارتباط با خارج از زندان از او سلب شد.

اردیبهشت مسعود باستانی روزنامه نگار زندانی به علت حمله قلبی و ضعف شدید اعصاب چپ بدنش  ۸سه شنبه 

 برد در وضعیت بد جسمانی قرار دارد.در بیمارستان رسول اکرم به سر می

ادری زندانی سیاسی کرد در زندان یاسوج در اعتراض به نگهداری در میان زندانیان جرایم ادیبهشت قدریه ق ۷دوشنبه 

باشد و از نظر جسمانی در وصعیت عادی و محرومیت از مرخصی شش روز است در اعتصاب غذای نامحدود می

 نامناسبی قرار دارد.

آبادی در بازجویی چند ساعته از آقای کاظمینی ادیبهشت یکی از مسئولین دادگاه ویژه روحانیت به نام نصرت  ۷دوشنبه 

 بروجردی به او اطالع داده است که به علت انتشار کتابش باید در جلسه دادگاه جدیدی شرکت کند.

 اردیبهشت رسول بداقی معلم زندانی به بهانه انتقال به دادسرای اوین به مکان نامعلومی منتقل شد. ۶یکشنبه 

اردیبهشت مولوی عبدالغفار نقشبندی_ملک محمد آبادیان و فرزندانش توسط ماموران وزارت اطالعات از  ۸سه شنبه 

 ها اطالعی در دست نیست.زندان مرکزی زاهدان به وزارت اطالعات منتقل شدند از علت انتقال آن

سی امنیتی دراویش زندانی اردیبهشت با دستور شفاهی معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیا ۸سه شنبه 

بستری در بیمارستان ملزم به استفاده از دستبند و پابند شدند حمید رضا مرادی و مصطفی دانشجو دوفعال حقوق 

دراویش گنابادی که در بیمارستان شهدای تجریش بستری هستند از این اقدام خودداری و مسولین زندان اوین تهدید 

 زندان کردند.به قطع روند درمان و بازگشت به 
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اردیبهشت در طبقه دوم بند زندان عادل آباد شیراز بین زندانیان و نگهبانان زندان در گیری بقدری شدید  ۹چهارشنبه 

شد که نیروهای ضد شورش زندان وارد بند شده و به ضرب وشتم زندانیان پرداختند از علت بروز در گیری و تلفات 

 احتمالی اطالعی در دست نیست.

اردیبهشت حسین رونقی زندانی سیاسی که به بند هفت زندان اوین انتقال یافته با وجود مشکالت  ۹ه چهارشنب

 کلیوی روند درمانی وی متوقف شد.

اردیبهشت راهی زندان اوین شده بود به بند هشت  ۸نژاد فعال سیاسی که اردیبهشت حسین نورانی ۱۱جمعه 

 منتقل شد.

ی و انقالب کرج به علت ابراز ندامت و پشیمانی نکردن بهنام ایرانی کشیش اردیبهشت دادسرای عموم ۱۳یکشنبه 

 مسیحی با آزادی مشروط وی مخالفت کرد.

اردیبهشت فاروق سامانی زندانی سیاسی که به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق  ۱۲شنبه 

 است که مرخصی دریافت نکرده است. برد سه سالاجتماع و تبانی در زندان مهاباد به سر می

های انفرادی زندان عادل آباد اردیبهشت هفت متهم به مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول ۱۵سه شنبه 

 شیراز منتقل شدند.

 ۵پس از انکه از اعزام به دادگاه خودداری کرد توسط  ۶۰اردیبهشت علی معزی از زندانیان سیاسی دهه  ۱۴دوشنبه 

 ۱و یک سرگرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه پیشانی مصدوم شد و سپس وی را به اجبار به شعبه مامور 

دادگاه کرج به ریاست قاضی آصف حسینی منتقل و از وی خواسته شد حکم مربوط به یک سال زندان را امضا نماید 

 برد.وی در زندان مرکزی کرج به سر می

تصاری فعال حقوق دراویش و زندانی اوین که از پوشیدن لباس زندان و استفاده از اردیبهشت رضا ان ۱۶چهارشنبه 

 دستبند و پابند خودداری کرد از اعزام وی به بیمارستان ممانعت شد.

پور روزنامه نگار زندانی به دالیل نامعلومی از زندان مرکزی زنجان به قرنطینه اردیبهشت سعید متین ۱۵سه شنبه 

 ل و سپس به بند هفت این زندان منتقل شد.رندان اوین منتق

روز بازداشت  ۸۸اردیبهشت محمد مظفری عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی پس از  ۲۳چهارشنبه 

 اوین منتقل و با خانواده خود تماس تلفنی داشت. ۶الف سپاه به بند عمومی  ۲در بند 

اردیبهشت حکم هفت سال زندان آتنا دائمی فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت  ۲۲سه شنبه 

 ملی از طریق اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات و توهین به رهبری و اختفای عدله جرم به وی ابالغ شد.

ان مهاباد خارج و به مکان نامعلومی منتقل اردیبهشت زندانی سیاسی منصور اروند به دالیل نامعلوم از زند ۲۰یکشنبه 

 شده است.

ضربه شالق تعزیری در مال  ۷۴اردیبهشت فردی به اتهام خرید و فروش مواد مخدر در شهرستان نهاوند حکم  ۱۸جمعه 

 سال و نیم زندان محکوم شد. ۳عام اجرا شد همچنین به 

ت شود به علرت بالتکلیف در زندان نگهداری میاردیبهشت علی شریعتی زندانی سیاسی سبز که به صو ۲۷یکشنبه 

اش امتناع از تراشیدن موی سر مورد ضرب و شتم قرار گرفت وی اعالم نموده در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی

 اعتصاب غذا خواهد کرد.

ادگاه انقالب به د ۱۵اردیبهشت جلسه رسیدگی به اتهامات آتنا فرقدانی نقاش و فعال مدنی در شعبه  ۲۹سه شنبه 

 ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

اردیبهشت عبدالواحد گمشا دزهی اهل سروان سیستان و بلوچستان به دلیل خونمردگی در ناحیه سر  ۲۸دوشنبه 

 و عدم امکانات پزشکی در زندان زاهدان در گذشت.

ی اوین مورد بازجویی قرارگرفت و اردیبهشت در دادسرا ۲۸اردیبهشت نگار حائری پس از آنکه دوشنبه  ۲۹سه شنبه 

 اوین منتقل شد. ۲۰۹به بند زنان اوین منتقل شده بود به بند 
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اردیبهشت منصور آروند زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که از سوی ماموران وزارت اطالعات از  ۳۰چهارشنبه 

 تقل شد.زندان مرکزی مهاباد به مکانی نامعلوم منتقل شده بود به زندان میاندوآب من

اردیبهشت  ۸اردیبهشت ابراهیم مددی و داوود رضوی از رهبران سندیکای شرکت واحد که سه شنبه  ۳۰چهارشنبه 

زندان اوین منتقل شده بودند به قرنطینه این زندان منتقل و موفق به  ۲۰۹توسط ماموران اطالعات بازداشت و به بند 

 های خود شدند.تماس با خانواده

بهشت احمد زید آبادی روزنامه نگار و فعال سیاسی بالفاصله پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج اردی ۳۱پنجشنبه 

 به شهرستان گناباد تبعید شد.

ها همچنان با تمدید قرار در روز از بازداشت فعال سیاسی با وجود پایان بازجویی ۴۳اردیبهشت پس از  ۳۱پنجشنبه 

 برد.بازداشت به سر می

یک بسیجی به نام علی خلیلی را در هنگام امر به معروف و  ۹۰احسان شاه قاسمی در تیر ماه سال  خرداد ۲شنبه 

نهی از منکر با ضربات چاقو مضروب ساخته بود و با پرداخت دیه علی خلیلی به طور شخصی رضایت داده بود اما با 

بار دیگر پرونده به جریان افتاد و حکم در گذشت  ۹۳ها در پذیرش و درمان وی در فروردین سال کوتاهی بیمارستان

 اعدام احسان شاه قاسمی به اتهام قتل عمد از سوی دیوان عالی قوه قضائیه ایران تایید شد.

های انفرادی خرداد شش متهم به جرائم مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول ۲شنبه 

 منتقل شدند.

زندان اوین دچار خونریزی معده شده است ولی  ۷خرداد اسدهللا اسدی زندانی سیاسی آذربایجانی در بند  ۲شنبه 

 اند.مسوالن زندان با انتقال وی بیمارستان خارج از زندان مخالفت نموده

خرداد یوسف آبخرابات کارگر اخراجی شرکت کشت و صنعت مهاباد که به جرم شرکت در مجمع عمومی  ۳یکشنبه 

ساالنه کمیته هماهنگی به دو سال زندان محکوم شده در چهاردهمین ماه از این مدت به علت آسیب شبکه چشم 

 و عدم دسترسی به امکانات پزشکی دچار کم بینایی شده و در معرض خطر نابینایی است.

جراحی به بیمارستان امام خرداد ابوالقاسم فوالدوند زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که برای عمل ۴دوشنبه  

خمینی منتقل شده بود در اعتراض به دستبند و پابند و ممانعت از انجام مالقات با خانواده خود دست به اعتصاب غذا 

 زد و به همین علت بدون تکمیل معالجه به زندان بازگردانده شد.

ان مهاباد در پی اعتراض به عدم رعایت خرداد هیمن غزالی و عبدالرحمان رمضانپور زندانیان سیاسی زند ۷پنجشنبه 

 مقررات زندان از سوی زندانبان دو هفته از مالقات محروم شدند.

بند  ۱۲خرداد محمد سیف زاده زندانی سیاسی و وکیل دادگستری به علت شرایط نامناسب سالن  ۷ پنجشنبه 

 سیاسی زندان رجایی شهر کرج دچار مشکالت تنفسی شدید شده است.

خرداد آتنا فرقدانی فعال حقوق کودکان و نقاش زندانی زندان اوین به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام  ۱۱دوشنبه 

علیه امنیت ملی_فعالیت تبلیغی علیه نظام_توهین به رئیس جمهور_توهین به نمایندگان مجلس_توهین ماموران زندان 

سال و ۱۲انقالب به ریاست قاضی صلواتی به  ۱۵ عبه اوین و ظابطان حین بازجویی و انجام وظیفه از سوی دادگاه ش

 ماه حبس محکوم شد. ۹

خرداد امید علی شناس فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و توهین ۱۱دوشنبه  

 سال حبس تعزیری محکوم شد. ۱۰به رهبری به 

و طاها کرمانی   ۹۳اسفند سال  ۱۰ ام های حسین علی محمدی که خرداد دو فعال مدنی شهر تبریز به ن ۱۴پنجشنبه 

بازداشت شده بودند به اتهام توهین به مقدسات اسالمی و تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت  ۹۲آبان ۱۳

 سال حبس محکوم شدند. 13اسالمی هر کدام به 

خرداد آسو رستمی فعال مدنی که پس از برگزاری تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل درحمایت از کوبانی  ۱۱دوشنبه 

 سال حبس تعزیری محکوم شد. ۷بازداشت شده بود به  ۹۳در مهرماه سال  

خرداد علی نوری فعال مدنی و فعال کودکان کار که پس از شرکت در تجمع حمایت از کوبانی در مقابل  ۱۱دوشنبه 

 سال حبس تعزیری محکوم شد. ۷بازداشت شده بود به  ۹۳سازمان ملل در مهر ماه سال 
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خرداد علیرضا رسولی زندانی سیاسی زندان مهاباد در اعتراض به عدم موافقت مسولین قضایی با مداوا و ۹شنبه  

و نوعی بیماری تحلیل  اعزام وی به بیمارستان درست به اعتصاب غذا زد وی مشکالتی از جمله عفونت ریه_درد زانو

بافت های استخوانی رو به روست و باگذشت دوسال و نیم از حبس وی تا کنون موفق به دریافت مرخصی استعالجی 

 نشده است.

خرداد خالد حردانی زندانی سیاسی رجایی شهر کرج به علت در شدید ناحیه شکم و تب و لرز به بهداری  ۹شنبه 

 منتقل شد.

ام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج پس از مجادله با رئیس خرداد بهن۱۰یکشنبه  

بند )نجم الدین حسینی(که به علت رسانه ای شدن اخبار مربوط به این بند بوده است و حمله فیزیکی رئیس بند به 

 وی این کارگر زندانی به سلول انفرادی منتقل شد.

فعال سیاسی و متهم به تبلیغ علیه نظام از سوی دادگاه انقالب کرج به یکسال حبس  خرداد علی معزی ۷پنجشنبه 

 اضافی محکوم و به سلول انفرادی منتقل شد.

خرداد عفیف نعیمی زندانی بهایی زندان رجایی شهر کرج به علت ناراحتی شدید غدد لنفاوی و تورم حاد  ۱۱دوشنبه 

 ن منتقل شد.در ناحیه گلو و مشکالت قلبی به بیمارستا

خرداد محمد مظفری عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی و زندانی سیاسی زندان اوین ۱۱دوشنبه  

 به دلیل بیماری حاد گوارشی به بهداری این زندان منتقل شد.

موسوم به  خرداد بسمه الجبوری شهروند عراقی که به اتهام جاسوسی برای آمریکا در زندان شهر ری ۱۱دوشنبه  

قرچک ورامین می باشد در اعتراض به نبود رسیدگی پزشکی و عدم درمان وی و سر باز زدن مسوالن به استرداد وی 

روز است که وی در اعتصاب غذا به سر می برد و از نظر جسمانی  ۴۵به دولت عراق و نیز پیگیری نکردن پرونده  

 شرایط مناسبی ندارد.

دادگاه انقالب به اتهام توهین به رهبری_تجمع و ۲۸فعال مدنی از سوی شعبه   خرداد آتنا دائمی ۱۱دوشنبه 

سال زندان ۱۴تبانی_اقدام علیه امنیت ملی_گوش کردن به موسیقی های شاهین نجفی و مخفی کردن ادله جرم به  

 محکوم شد.

اعتراضات شهر مهاباد خرداد کامبیز چکانی_انور بدری_رحمان خوش کالم و یونس مالک که پس از  ۱۳چهارشنبه 

 بازداشت و در اداره اطالعات ارومیه به سر می بردند به زندان مهاباد منتقل شدند.

خرداد دکتر حسین رفیعی عضو شورای فعاالن ملی و مذهبی به اتهام ارتباط با ملی مذهبی های خارج  ۱۴پنجشنبه  

سال محرومیت از  ۲سال حبس  ۶دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی در مجموع به  ۱۵از کشور  از سوی شعبه  

 عضویت در احزاب و فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شد.

خرداد هشت مرد و سه زن با جرائم مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام در زندان بندرعباس به سلول های ۱۷ یکشنبه 

 انفرادی منتقل شدند.

خرداد بهروز درویشی_نصرت عباسی_محمد بهاالدینی_خورشید عباس نژاد و بهنام خلیل به همراه یکنفر  ۱۷ یکشنبه

 دیگر به اتهام مواد مخدر جهت حکم اعدام در زندان ارومیه به سلول های انفرادی منتقل شدند.

در دست نیست جهت اجرای  خرداد چهار متهم به مواد مخدر و سه متهم که از اتهامات آنها اطالعی۲۰چهارشنبه  

 حکم اعدام به سلول های انفرادی در زندان ارومیه منتقل شدند.

خرداد جعفر اقدامی_سعید ماسوری و افشین بایمانی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به  ۲۰چهار شنبه 

 دالیل نامشخصی برای بازجویی به بند اطالعات فراخوانده شدند.

پنج محکوم جرائم مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی در زندان شهاب خرداد ۱۹سه شنبه  

 کرمان منتقل شدند.

این زندان  به همراه  ۱۰ دخرداد ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی زندان رجایی شهر کرج که در بن ۱۹سه شنبه 

 ۱۶م رعایت اصل تفکیک جرائم از شنبه مجرمین غیر سیاسی و بعضا خطرناک نگهداری می شود در اعتراض به عد

 خرداد دست به اعتصاب غذا زده است.
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خرداد علیرضا رسولی زندانی سیاسی زندان مهاباد که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و ممانعت  ۱۹سه شنبه 

ئیس زندان و بازجویی از اعزام به بیمارستانی خارج از زندان در یازدهمین روز اعتصاب غذای خود پس از احضار به دفتر ر

 سه ساعته توسط عوامل اداره اطالعات شهر مهاباد به سلول انفرادی این زندان منتقل شد.

 خرداد مولوی عبدالغفار نقشبندی از قرنطینه زندان مرکزی زاهدان به بند چهار این زندان منتقل شد. ۱۸دوشنبه 

ی و مدرس حوزه علمیه قم از زندان قم به بند ویژه خرداد آیت هللا محمد رضا نکونام پژوهشگر دین ۱۹سه شنبه 

 روحانیت زندان اوین منتقل شد.

خرداد محمد مقیمی وکیل حقوق بشر و موکل آتنا فرقدانی پس از دیدار با موکلش بازداشت و به سالن  ۲۴یکشنبه 

 ی بوده است.زندان رجایی شهر منتقل شد دلیل بازداشت وی دست دادن با موکلش آتنا فرقدان ۱۰بند  ۳۱

خرداد علیرضا رسولی زندانی سیاسی مهاباد که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و ممانعت از اعزام  ۲۵دوشنبه 

به بیمارستان دست به اعتصاب غذا زد و با انتقال به سلول انفرادی از خوردن مایعات هم امتناع کرد در هجدهمین روز 

 با افت ناگهانی فشار به بهداری زندان منتقل شد.

خرداد چهار محکوم مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی ندامتگاه مرکزی زندان کرج  ۲۵دوشنبه 

 منتقل شدند.

خرداد یوسف کاکه ممی که به اتهام ارتباط با رسانه ها ونهادهای حقوق بشری در زندان ارومیه به سر  ۲۵دوشنبه 

 می برد به اداره اطالعات این شهر منتقل شد.

نفر از بازداشت شدگان نصیر آباد که بعد از ترور عیسی شهرکی معلم سیستانی و ادهم  ۱۲خرداد  ۲۱ پنجشنبه

در بازداشت گاههای سپاه و اطالعات بودند به زندان مرکزی زاهدان  ۹۳صبوری از ماموران بومی سپاه در دی ماه 

 منتقل شدند.

ئم مواد مخدر در زاهدان به اعدام و سه نفر به حبس نفری تحت جرا ۱۳نفر از یک پرونده  ۱۰خرداد  ۲۷چهارشنبه 

 محکوم شدند.

خرداد انور الجورد زندانی زندان سلماس به طور ناگهانی بیهوش شد بعد از سه ساعت که او را به  ۲۸پنجشنبه 

 بیمارستان انتقال دادند به علت تاخیر در در اعزام به بیمارستان و ایست قلبی در گذشت.

محمد سعید حسین زاده زندانی سیاسی به علت بروز مشکالت تنفسی و رماتیسم مفاصل و عدم  خرداد ۳۱یکشنبه 

 زندان اوین تجربه می کند. ۸رسیدگی شرایط دشواری را در بند 

 

 

 

 دانشجویان:

اردیبهشت دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برای چندمین بار در ماههای اخیر در اعتراض به مشکالت  ۱۱جمعه 

 فرهنگی در این دانشگاه دست به تحصن و اعتراض زدند.صنفی و 

اردیبهشت احسان دولتشاه از فعالین سابق دانشجویی و دانش آموخته فلسفه دانشگاه تهران که به  ۱۰پنجشنبه 

دادگاه انقالب به ریاست قاضی پیرعباس به یکسال حبس  ۲۶از سوی شعبه  ۸۸اتهام تبلیغ علیه نظام در آبان سال 

 ه بود که شش ماه آن تعزیری است راهی زندان اوین شد.محکوم شد

اردیبهشت مهدی مزروعی سبدانی دانشجوی ترم هشت دانشکده فنی دانشگاه تهران با پریدن از روی  ۱۴دوشنبه 

 پل مدیریت خود کشی کرد دیر کل روابط عمومی دانشگاه علت خود کشی را مشکالت خانوادگی و روحی عنوان کرد.

اردیبهشت تعدادی از دانشجویان رشته پروتز دندان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد علوم  ۲۸دوشنبه 

شناسی پیوسته این رشته پزشکی تهران با حضور در مقابل ساختمان اصلی وزارت بهداشت نسبت به حذف دوره کار

 اعتراض کردند.
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به اتهام  ۹۳آذر  ۱۶که به همراه سبحان زمانیان  خرداد رئوف شهبازی دانشجوی دانشگاه صنعتی همدان ۸جمعه 

توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی در فضای مجازی از سوی شعبه اول دادگاه انقالب همدان به دو سال حبس 

 محکوم شده بود در منزلش بازداشت و روانه زندان همدان شد.

تراض به حادثه برخورد فیزیکی یکی از اعضای هیات خرداد دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در اع ۲۳شنبه 

 علمی این دانشکده با یکی از دانشجویان در محوطه دانشکده تجمع کردند.

 

 

 اعدام:   

 اردیبهشت سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اردبیل به دار آویخته شدند. ۲چهارشنبه 

تن به اتهام مواد مخدر در زندان عادل آباد شیراز  ۶هام قتل عمد و زندانی که سه تن به ات ۹اردیبهشت  ۲چهارشنبه 

 ها تبعه افغانستان بودند.اعدام شدند سه نفر از آن

 زندانی متهم به مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شدند. ۹اردیبهشت  ۳پنجشنبه 

 دام شدند.متهم به اتهام مواد مخدر در زندان کرمان اع ۳اردیبهشت  ۳پنجشنبه 

 زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان جیرفت به دار آویخته شدند. ۲اردیبهشت  ۳پنجشنبه 

 اردیبهشت یک متهم به تجاوز در زندان اسالم آباد زنجان اعدام شد. ۶یکشنبه 

 اردیبهشت یک متهم به تجاوز در زندان ابهر زنجان اعدام شد. ۶یکشنبه 

 اردیبهشت یک متهم به فتل عمد در زندان الکان استان گیالن اعدام شد. ۱۹شنبه 

 اردیبهشت متهم به سرقت مسلحانه و قتل عمد در زندان مرکزی مشهد اعدام شد. ۲۰یکشنبه 

 متهم به سرقت مسلحانه در محوطه زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند.۴اردیبهشت  ۲۰یکشنبه 

 متهم به قتل عمد در زندان مرکزی عادل آباد شیراز به دار آویخته شدند. ۳اردیبهشت  ۲۲سه شنبه 

 اردیبهشت یک متهم به قتل عمد در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. ۲۳چهارشنبه 

 زندانی در محوطه زندان اراک اعدام شدند از هویت و اتهامات آنان اطالعی در دست نیست. ۴اردیبهشت  ۶یکشنبه 

 شهت یک متهم به قتل در زندان مرکزی قزوین اعدام شد.اردیب ۹چهارشنبه 

 اردیبهشت یک متهم به قتل در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. ۱۰پنجشنبه 

 اردیبشهت یک متهم به قتل در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. ۱۵سه شنبه 

در در زندان رجایی شهر کرج اردیبهشت زاهد دینار زهی شهروند اهل سرباز بلوچستان به جرم مواد مخ ۱۴دوشنبه 

 اعدام شد.

اردیبهشت سه متهم به قاچاق مواد مخدر با حضور دادستان مرکز استان مازندران در زندان ساری به  ۱۵سه شنبه 

 دار آویخته شدند.

اردیبهشت عادل بخشعلی زاده_بهمن اسماعیلی_قادر حمیدی و علی تاجداری به اتهام قتل عمد در محوطه  ۱۹شنبه 

 ن مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.زندا

اردیبهشت شاهین صالحی_حاجی عباسی_احمد شیری_لطیف علیزاده_عبدالعزیز فوالدی و حسن بینا  ۱۷پنجشنبه 

 به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
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 اردیبهشت یک متهم به قتل عمد در زندان مرکزی مشهد اعدام شد. ۲۶شنبه 

 متهم به قتل عمد در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شدند. ۵اردیبهشت  ۲۹سه شنبه 

 متهم به مواد مخدر در زندان مرکزی اراک اعدام شدند. ۴اردیبهشت  ۲۹سه شنبه 

 اردیبهشت فردی به اتهام تجاوز به عنف در مالعام در شیراز اعدام شد. ۲۹سه شنبه 

 اردیبهشت فردی به اتهام قتل در قوچان و در مالعام به دار آویخته شد. ۳۰چهارشنبه 

 اردیبهشت پنج متهم به قتل در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند. ۳۰چهارشنبه 

 خرداد یک متهم به موادمخدر در زندان مرکزی اردیبل اعدام شد. ۲شنبه 

 ان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.خرداد هشت محکوم به مواد مخدر در زند ۴دوشنبه 

 خرداد علی نوری متهم به قتل عمد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. ۴دوشنبه 

 خرداد نوروز بصیری متهم به قتل در زندان مرکزی تبریز اعدام شد. ۶چهارشنبه 

 خرداد یک متهم به قتل عمد در زندان شهاب کرمان به دار آویخته شد. ۳یکشنبه 

خرداد اردالن راهدار_محمد رشید راهدار_حبیب راهدار و شیرزاد رشیدی به اتهام مواد مخدر در زندان  ۱۱به دوشن

 مرکزی ارومیه اعدام شدند.

 خرداد یک متهم به تجاوز عنف در چهار راه کشت و صنعت شهر جیرفت کرمان در مال عام اعدام شد. ۱۰یکشنبه 

 د مخدر در محوطه زندان ساری به دار آویخته شدند.خرداد دو متهم به جرائم موا ۱۰یکشنبه 

 خرداد یک محکوم به تجاوز به عنف در شهرک میانرود شیراز در مالعام اعدام شد. ۱۰یکشنبه 

 خرداد پنج محکوم به جرائم مواد مخدر در تبریز به دار آویخته شدند. ۱۰یکشنبه 

 زندان تبریز اعدام شد. خرداد محمد عباس نژاد به اتهام مواد مخدر در ۱۰یکشنبه 

 خرداد هفت محکوم به جرائم مواد مخدر در شیراز به دار آویخته شدند. ۱۵جمعه 

 خرداد یک متهم به قتل در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. ۲۰چهارشنبه 

 خرداد پنج محکوم به جرائم مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شدند. ۱۸دوشنبه 

 زندانی متهم به مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. ۱۱خرداد  ۱۸دوشنبه 

 خرداد دو متهم متجاوز به عنف در چهارراه شهید رجایی شهر بابک در مالعام اعدام شدند.۱۹سه شنبه  

 خرداد یک متهم به قتل عمد در زندان زاهدان به دار آویخته شد. ۱۸دوشنبه 

 به قتل همسر خود اعدام شد. خرداد یک زن متهم۱۹سه شنبه  

 خرداد شش محکوم به جرائم مواد مخدر در زندان ارومیه به دار آیخته شدند. ۲۱پنجشنبه 

 خرداد یک متهم به تجاوز به عنف در مالعام در شهرستان فسا استان فارس اعدام شد. ۲۱پنجشنبه 

 ام شدند.زندانی متهم به قتل در زندان رجایی شهر اعد ۱۱خرداد ۲۰چهارشنبه  

 خرداد یک متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد. ۲۱پنجشنبه 

 خرداد دو متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند.۲۳شنبه  

 خرداد یک متهم به تجاوز به عنف در شهرستان اقلید استان فارس در مالعام اعدام شد. ۲۶سه شنبه 
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 خرداد یک محکوم به جرائم قاچاق مواد مخدر در شهرستان ساری استان مازندران در مالعام اعدام شد. ۲۶شنبه  سه

خرداد منصور اروند که به اتهام محاربه با خدا و همکاری با حزاب کرد به اعدام محکوم شده بود و در زندان  ۲۵دوشنبه 

 مالقات به دار آویخته شد.مهاباد به سر می برد بدون اطالع خانواده و آخرین 

 خردادبیست و پنج زندانی با جرائم مواد مخدر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.۲۶سه شنبه  

 خرداد یک متهم به قتل در زندان ساری اعدام شد. ۲۷چهارشنبه 

 خرداد یک متهم به شرارت در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شد. ۲۶سه شنبه 

 

 

 

 کودکان:

اردیبهشت شکیال رخشانی دانش آموز کالس اول مدرسه قیام واقع در کریم آباد کهریزک به علت پیوند  ۲چهارشنبه 

 کلیه از مدرسه به بهانه احتمال پس از زدن کلیه از مدرسه اخراج شد.

ک اعدام را ای در خیابان ولی عصر ساوه خود را حلق آویز کرد وی قصد داشت یساله ۱۳اردیبهشت دختر  ۲۸دوشنبه 

 به تصویر بکشد.

ساله که جزو  ۱۱خرداد شش مرد که به علت مصرف مواد مخدر در حالت عادی نبودند به یک دختر  ۲۷سه شنبه 

 کودکان کار به حساب می آید تجاوز کردند.

 

 زنان: 

کرد برای اینکه مورد تجاوز کارمند دیگر هتل اردیبهشت فریناز خسروانی که درهتل شهر مهاباد کار می ۱۵سه شنبه 

 قرار تگیرد خود را از پنجره به پایین پرتاب و خود کشی کزد.

ه ب خرداد فدراسیون والیبال اعالم کرد که خرید بلیت برای خانم ها امکان پذیر نیست و ورود کلیه بانوان۲۷چهارشنبه  

 هزار نفری آزادی در طول مسابقات لیگ جهانی ممنوع شد. ۱۲سالن 

 

 

 فرهنگی: 

اردیبهشت در روز پنجم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران غرفه انتشارات صبح فردا در نمایشگاه تعطیل و  ۲۰یکشنبه 

آیت هللا محمد رضا نکونام  شد جمع آوری شد دلیل تعطیل شده این غرفه به علت آثارهایی که در آن عرضه میکتاب

 بود.

اردیبهشت گالری آبان در شهر مشهد با فشار محافظه کاران و دلواپسان به دلیل توهین به دین اسالم و  ۲۰یکشنبه 

 جمهوری اسالمی در آثار به نمایش درآمده به دستور اداره ارشاد پلمپ شد.

 احمد کایا در نمایشگاه کتاب تهران جمع آوری شد.های یغما گلرویی ترانه سرا و اردیبهشت کتاب ۲۳چهارشنبه 

اردیبهشت صالح دلدم کارگردان جوان سینمای ایران به علت عدم صدور مجوز اکران فیلم منشی مخصوص  ۲۷یکشنبه 

 من اعالم کرده در محوطه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
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الم غبیشاوی امام جمعه بندر ماهشر خوزستان و جمعی از مردم با تجمع در اردیبهشت حجت االس ۲۹سه شنبه 

 محل کنسرت مهدی احمدوند مانع از برگزاری آن شدند.

شب در تاالر وزارت کشور روی  ۵خرداد کنسرت پرواز همای که پس از هشت سال قرار بود به مدت  ۲۰چهارشنبه 

 صحنه برود به دستور مقام قضایی لغو شد.

خرداد کیهان کلهر که قرار بود بعد از مدت ها در ایران به روی صحنه برود به علت ندادن مجوز از سوی ۱۹سه شنبه  

 اداره اماکن نمی تواند به اجرای برنامه بپردازد.

 خرداد کنسرت گروه پایور در شهر رشت لغو شد. ۲۱پنجشنبه 

 

 

 اصناف:

تهران به دست فروشان حاضر در پیاده رو در ضلع  ۶ی منطقه اردیبهشت گروهی از ماموران شهردار ۱سه شنبه 

 ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند همچنین از گاز فلفل نیز استفاده کردند.شرقی میدان هفت تیر حمله و آن

اش توسط ماموران شهرداری تبریز خود را اردیبهشت حمید فرخی که پس از توقیف وسایل دستفروشی ۱سه شنبه 

 بود پس از تحمل یک هفته درد فوت کرد. آتش زده

اردیبهشت در شهرهای مختلف معلمان راهپیمایی سکوت برگزار کردند مطالبات معلمان نظیر بهبود  ۱۷پنجشنبه 

 وضعیت معیشتی آزادی معلمان زندانی و استعفای وزیر آموزش و پرورش بود.

ر اعتراض به دستمزدهای ناعادالنه و تبعیض در اردیبهشت برای چهارمین مرتبه معلمان کردستان د ۲۴پنجشنبه 

 آموزش و پرورش مقابل استانداری این استان تجمع سکوت برگزار کردند.

خرداد علی اکبر باغانی نایب رئیس هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران پس از اعتراضات ماههای اخیر  ۴دوشنبه 

 حکم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.معلمان و حضور در دادسرای زندان اوین برای اجری 

 

 

 

 اقلیت های ملی:

اردیبهشت قاسم جابر العباس از فعاالن اهل سنت عرب اهل روستای راشد از توابع شهر اهواز به دلیل  ۴پنجشنبه 

 فعالیت مذهبی توسط نیروهای وزارت اطالعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

دیهمی فعال ملی مدنی آذربایجانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس  اردیبهشت مهدی ۲۷یکشنبه 

 تعزیری محکوم شد.

اردیبهشت در خیابان توسط مامورین لباس  ۲۴اردیبهشت سامان حریری شهروند مهابادی که پنج شنبه  ۲۹سه شنبه 

 اش در دست نیست.شخصی بازداشت شده بود هیچ اطالعی در مورد اتهامات و محل نگهداری
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 اقلیت های مذهبی:

اردیبهشت فریما فرزندی شهروند بهایی ساکن تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی  ۱سه شنبه 

منتقل شد ماموران با سالح سرد وارد منزل شده و برخوردی خشن و غیر مودبانه داشتند همجنین منزل را مورد تفتیش 

 قرار داده و فیلمبرداری کردند.

قی خانواده جمال الدین خانجانی شهروند بهایی و یکی از هفت عضو گروه یاران که اردیبهشت خانه ییال ۳پنجشنبه 

 برد توسط نیروهای امنیتی تخریب شد.باشد و در زندان به سر میسال حبس تعزیری محکوم می ۲۰به 

 یی که بهاردیبهشت هنا عقیقیان از گرگان_بیتا هدایتی از گنبد کاووس و هنا کوسکباغی از شهروندان بها ۵شنبه 

اتهام اداره تشکیالت غیر قانونی تبلیغ و رشد بهاییت موسوم به طرح روحی تبلیغ به نفع بهاییت و علیه نظام جمهوری 

اسالمی در جلسه دادگاه حاضر شدند اما هنا کوسکباغی به دلیل عدم رویت احضاریه از حضور در جلسه دادگاه محروم 

 شد.

امام جمعه اهل سنت آزاد شهر بار دیگر از شرکت در همایش دانی آموختگی اردیبهشت موالنا گرگیج  ۲۲سه شنبه 

 دارلعلوم ملی زاهدان طی تماس تلفنی از طرف وزارت اطالعات ممانعت شد.

 ۲۸اردیبهشت فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی اهل سنت کرد محبوس در زندان رجایی شهر به شعبه  ۲۸دوشنبه 

 ضی مقیسه فراخوانده شد.دادگاه انقالب تهران به ریاست قا

اردیبهشت ابراهیم غالمی دانشجوی مهندسی صنایع _مصطفی خدیر کارگر و همچنین بازاری شهروند  ۲۹سه شنبه 

 اند اما از اتهامات و محل نگهداری آنان اطالعی در دست نیست.مهابادی و اهل سنت مدتی است بازداشت شده

هل ساری به نام های ضیا هللا خوشبین)رنگ فروشی(_کمال خرداد محل کسب سه شهروند بهایی ا ۳یکشنبه 

اکبری)خراطی(_احسان هللا سنایی)لوازم بهداشتی( به علت بسته بودن در تاریخی غیر از تعطیالت رسمی پلمپ 

 شد.

دادگاه جزایی گلپایگان عباس صالحیان از دراویش ساکن این شهر را به اتهام ارتکاب  ۱۰۱خرداد شعبه ۱۷یکشنبه  

ضربه شالق محکوم کرد در حالی صادر شد که وی از  ۷۴ل حرام از طریق ترویج عقاید فرقه صوفیه گنابادی را به فع

 داشتن وکیل محروم بود.

خرداد معصومه ضیاء از فعاالن گروه عرفان حلقه که در تجمع هواداران این گروه در مقابل دادگاه انقالب  ۲۰چهارشنبه 

 ۵۴به اتهام اخالل در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی از سوی شعبه بازداشت شده بود  ۹۳در سال 

 ضربه شالق محکوم شد. ۷۴دادگاه تجدید نظر تهران به یکسال حبس تعزیری و 

خرداد حمید عزیزی شهروند بهایی همدان که به اتهام تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام جهت تحمل ۲۰چهارشنبه  

 تعزیری خود را با زندان همدان معرفی کرد.یکسال حبس 

خرداد ماموران شهرداری و انتظامی شهریار به قصد اجرای حکم تخریب ساختمان در حال احداث سرای ۲۸جمعه  

سالمندان مربوط به دراویش حضور پیدا کرده و درپی مقاومت دراویش آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و شیشه 

 تند.های ساختمان را شکس

به اتهام تبلیغ علیه نظام اجتماع و  ۹۳خرداد ساسان حقیری شهروند بهایی که درپی اردیبهشت سال   ۲۳شنبه 

تبانی علیه امنیت ملی از سوی دادگاه یزد به یکسال حبس تعزیری و یکسال حبس تعلیقی محکوم شده بود برای 

 معرفی کرد.سال حبس تعزیری خود را به زندان مرکزی اصفهان  ۱گذران حکم 

خرداد کاظم دهقان از دراویش گنابادی که به همراه شش نفر دیگر به اتهام محاربه شهر زابل در استان  ۳۰شنبه 

سیستان و بلوچستان تبعید شده بود با شکایت فرمانده انتظامی شهرستان کوار به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش 

 است قاضی جعفرزاده برگزار شد.اذهان عمومی در دادگاه جزایی این شهر به ری
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 کارگری:

کارگر کارون در اعتراض به تعویق حقوق و سایر مطالبات صنفیشان در محوطه کارخانه  ۳۲۰اردیبهشت  ۱سه شنبه 

 تجمع کردند.

قانون تنظیم بخشی  ۸۳کارگر مراکز مخابرات روستایی در اعتراض به عدم اجرای ماده  ۱۵۰۰اردیبهشت  ۱سه شنبه 

 مقررات مالی در مقابل ساختمان شرکت مخابرات ایران تجمع کردند.از 

اردیبهشت کارخانه آجر ماشینی وردسن در نصیرآباد استان گلستان که از یکسال پیش در زمینه فروش  ۲چهارشنبه 

 ۵و با  محصوالت تولیدی دچار مشکل شده و توان پرداخت به موقع حقوق کارگرانش را ندارد به دستور کارفرما تعطیل

 ماه حقوق معوقه بیکار شدند.

منطقه عسلویه دچار مسمویت تنفسی گاز سولفید  ۱۸و  ۱۷های فازهای اردیبهشت تعدادی از کارگران پروژه ۵جمعه 

 ها کشته شدند.هیدروژن شدند که دو نفر از آن

اردیبهشت شیث امانی فعال کارگری و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگری ایران به اداره اطالعات  ۱۰پنجشنبه 

ساعت مورد بازجویی قرار گرفت مامورین امنیتی سعی بر حذر داشتن برگزاری مراسم اول  ۵سنندج احضار و بیش از 

 ماه مه داشتند.

هزار نفر از کارگران در میدان  ۱۰سال وقفه در برگزاری مراسم روز کارگر در اول ماه مه  ۸اردیبهشت بعد ار  ۱۱جمعه 

 فلسطین جمع شدند.

اردیبهشت محمود موالیی یکی از پنج مصدوم در حادثه انفجار پاالیشگاه امام خمینی شارند در بیمارستان  ۱۱جمعه 

 در گذشت.

ارخانه بستنی عسل در شهرک صنعتی سنندج که ابتدا دستش اردیبهشت شهین احمدی بگجان کارگر ک ۹چهارشنبه 

 به داخل دستگاه خط تولید و سپس بدن او به داخل دستگاه کشیده شد جان سپرد.

 اردیبهشت علیرضا دهقانی یکی از کارگران مصدوم در حادثه پاالیشگاه شارند در گذشت. ۱۵سه شنبه 

 ران مصدوم در حادثه پاالیشگاه شارند در گذشت.اردیبهشت حسن ابراهیمی یکی از کارگ ۱۶چهارشنبه 

ساله که برای نجات یک کارگر دیگر وارد  ۱۵اردیبهشت در پی ریزش چاهی قدیمی در تهران یک کارگر  ۱۶چهارشنبه 

 چاه شده بود پس از خارج شدن نفر اول در چاه محبوس و پس از بیرون آوردنش توسط آتش نشانان در گذشت.

توجهی مسوالن استانی شت اعتراضات صنفی کارگران پروژه قطاری شهری اهواز در اعتراض به بیاردیبه ۱۷پنجشنبه 

 به وضعیت این کارگران وارد یازدهمین روز شد.

ماه مزد خود یک هفته است که  ۴کارگر کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به تعویق  ۱۰۰۰اردیبهشت  ۱۷پنجشنبه 

 اند.دست از کار کشیده

اردیبهشت ابراهیم مددی و داود رضوی دو تن از رهبران سندیکای شرکت واحد با حکم بازداشت از سوی  ۸نبه سه ش

دادسرای اوین توسط مامورین وزارت اطالعات بازداشت شدند ازاتهامات و علت بازداشت  ۶امین ناصری بازپرس شعبه 

 اطالعی در دست نیست.

جریان تعمیرات اساسی پاالیشگاه شارند دچار مسمومیت شدید شده اردیبهشت مهدی ساالروند که در ۲۰یکشنبه 

 بود در گذشت.
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اند جمعی اردیبهشت سه نفر زا کارگران لوله سازی خوزستان به مجتمع قضایی قدس اهواز احضار شده ۲۲دوشنبه 

داری اهواز دو روز متوالی است از کارگران این وحد تولیدی در اعتراض به رفتار توهین آمیز کارفرما با کارگران مقابل فرمان

 اند.که تجمع کرده

های کارگری اردیبهشت خالد حسینی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ۶یکشنبه 

ساعت در خصوص کمیته هماهنگی و اول ماه مه  ۲طی تماس تلفنی به ادراه اطالعات شهر سنندج احضار و به مدت 

 ارگر مورد بازجویی قرار گرفت.روز جهانی ک

ها معلم بازنشسته مقابل مجلس تجمع و خواستار آزادی کارگران و اردیبهشت کارگران همزمان با ده ۸سه شنبه 

 معلمان زندانی شدند.

اردیبهشت یک کارگر کارخانه نیکپو واقع در شهرک صنعتی اشتهارد به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی  ۸سه شنبه 

 ستگاه پرس در گذشت.کار زیر د

های کارگری در اردیبهشت رضا امجدی فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ۵شنبه 

 سنندج توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

 اردیبهشت محمود صالحی از فعالین کارگری در شهر سقز بازداشت شد. ۸سه شنبه 

 اردیبهشت عثمان صالحی اهل مهاباد و عضو کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بازداشت شد. ۸سه شنبه 

های کارگری در اردیبهشت پدرام ناصر عبداللهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل ۹چهارشنبه 

 ازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.پی حمله نیروهای لباس شخصی به منزل یکی از دوستانش در سنندج ب

زاده فعال کارگری و دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که به اتهام اجتماع اردیبهشت جعفر عظیم ۹چهارشنبه 

دادگاه  ۱۵و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخالل در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه 

طی تماس  ۹۴به ریاست قاضی صلواتی به شش سال محکوم شده به دنبال تحمع سه روزه در اردیبهشت انقالب 

 تلفنی به اداره پیگری وزارت اطالعات تهران احضار شد اما هیچ اطالعاتی از آزادی و یا بازداشت وی در دست نیست.

منطقه خزانه تهران جان خود را از دست  اردیبهشت دو کارگر ساختمانی افغان هنگام حفر یک حلقه چاه در ۲۵جمعه 

 دادند.

ماه حقوق معوقه برای سومین بار  ۱۰اردیبهشت کارگران لوله سازی خوزستان در اعتراض به عدم دریافت  ۲۶شنبه 

 در مقابل فرمانداری اهواز تجمع کردند.

مواد مذاب دیگ مستقر در اردیبهشت داوود سهلی یکی از سه کارگری که هفته گذشته بر اثر فوران  ۲۹سه شنبه 

گری کارخانه فوالد خراسان دچار سوختگی شده بود بر اثر شدت جراحات در گذشت دو کارگر حجت کارگاه ریخته

 شوند.های ویژه بیمارستان امام رضا نگهداری میشرقی و اکبری در بخش مراقبت

 ۲۹معادن زغال سنگ دامغان سه شنبه اردیبهشت در پی حادثه سقوط یک دستگاه جرثقیل در یکی از  ۳۱پنجشنبه 

 اردیبهشت که یک کارگر در آن مصدوم شد پس از سه روز در بیمارستان دامغان جان باخت.

های کارگری از سوی دادگاه اردیبهشت رضا امجدی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ۳۱پنجشنبه 

 انقالب سنندج به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.

خرداد در سی و دومین روز از اعتصابات کارگران کارخانه لوله و نورد صفا در شهر ساوه در اعتراض به تعویق  ۲شنبه 

 کارگر معترض اخراج شدند. ۱۰ماه حق بیمه  ۱۶چهار ماه حقوق و بیش از 

یک کارگران اعتصابی کارخانه خرداد جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام تحر۴دوشنبه  

دادسرای ساوه روانه بازداشتگاه  ۱لوله نورد صفا که بیش از یکماه در اعتصاب به سر می بردند به دستور قاضی شعبه 

 شد.

خرداد شاپور احسانی راد به دلیل مشاوره و نمایندگی کردن کارگران کارخانه لوله و نورد صفا تحت عنوان  ۴دوشنبه 

 تحریک کارگران بازداشت و محاکمه شد.
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خرداد محمد صالحی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در  ۴دوشنبه 

 اشت شده بود قرار باداشتش تا آخر خرداد تمدید شد.اردیبهشت ماه سال جاری بازد

خرداد یک راننده بیل مکانیکی و یک مهندس به نام های احمدی و فرزان نیا بر اثر ریزش کوه ناشی از  ۱۲سه شنبه 

 انفجار در پروژه سد مشمپا زنجان کشته و یک کارگر دیگر زخمی شد.

ماه از حقوق برای  ۱۱خرداد شصت نفر از کارگران مجتمع چهار گانه سبز مهاباد در اعتراض به تعویق  ۱۷یکشنبه 

 چهارمین بار در طی یک هفته اخیر در مقابل مجتمع چهارگانه سبز مهاباد تجمع کردند.

ماهه بخشی  ۹دگی کارگر نیروگاه تبریز در اعتراض به خصوصی سازی این نیروگاه و عقب افتا ۲۰۰خرداد  ۱۷یکشنبه 

 از مزایای خود در محوطه شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی تجمع کردند.

خرداد کارگر شاغل در پروژه ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بر اثر سقوط یک قطعه لوله بزرگ از  ۱۴پنجشنبه 

 روی جک کشته شد.

چاه در محوطه یک شرکت صنعتی بودند بر اثر فقدان  خرداد دو کارگر افغان مشغول حفاری در داخل ۲۰چهرشنبه 

 ایمنی محیط کار در داخل چاه محبوس شده و به علت گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.

کارگر کارخانه فوالد البرز در شهرستان تاکستان استان قزوین سه ماه است که حقوق دریافت  ۹۰خرداد  ۲۰چهارشنبه 

کارگر این کارخانه پس از اتمام قرار داد کاریشان اخراج  ۴۰۰نفر از مجموعه  ۲۱۰ش تا کنون نکرده اند و از یکسال پی

 شدند.

کارگر کارخانه ایران برک در بیست و دومین روز از اعتراضات خود در واکنش به بی توجهی  ۱۲۰خرداد  ۱۹سه شنبه 

 کارفرما در پرداخت مطالباتشان و نحوه فروش این ساختمان معترض اند.

کارگر افغان از ارتفاع یک ساختمان در دست ساخت در دزفول سقوط کرده یک نفر کشته و نفر  ۲خرداد   ۲۱ پنجشنبه 

 دیگر مصدوم شد.

نفر از کارگران ریخته گری سهند در زنجان هنوز حقوق اسفند ماه سال گذشته را دریافت  ۹۰۰خرداد  ۲۱پنجشنبه 

 نکرده اند.

رگران اخراجی شرکت در معدنی معدنجو که در اعتراض به توقف فعالیت این معدن در خرداد یکی از کا ۲۶سه شنبه 

 ابتدای جاده پابدانا تجمع کرده بودند در اثر تصادف با تریلر حامل بار کشته شد.

کارگر ایران برک در سی امین روز اعتصاب به مدیر کل استان گیالن نامه نوشتند و خواستار  ۱۲۰خرداد  ۲۸ هپنجشنب

ماه است به تعویق افتاده  ۹رسیدگی سریع به مطالبات صنفی شان که پرداخت به موقع حقوق و مزایای ماهانه که 

 شدند.

ان در دست ساخت در بلوار فکوری واقع خرداد یک کارگر هنگام نصب داربست در طبقه دوم یک بیمارست ۲۷چهارشنبه 

 در شهرک دانش و سالمت بر اثر فقدان ایمنی در محل کار دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.

خرداد دوکارگر ساختمانی به علت سقوط از طبقه پنجم ساختمان در دست ساخت در منطقه گلشهر جان  ۳۰شنبه 

 خود را از دست دادند.

 

 

 

 

 

 موارد:سایر 
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تن از کسانی که در اعتراضات شهر سردشت به خاطر جان باختن فریناز خسروانی ترتیب  ۱۲اردیبهشت  ۱۹شنبه 

 داده شده بود توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند.

 

 

 

 


