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 ٥٦۰۱٩۰٤ شماره: 

 ۱۳۹۴ آذر ۱۹تاریخ: 

 

 بشر حقوق نقض ماهیاهن آماری  – تفصیلی گزارش

 ۱۳۹۴ ماه  آبانشهریور ماه، مهر ماه و 

 

این گزارش به دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و همینطور سازمان عفو بین 

 الملل و دیده بان حقوق بشر نیز ارسال گردیده است. 
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 ۱۳۹۴ ماه  آبانشهریور ماه، مهر ماه و  – بشر حقوق نقض ماهیانه آماری – تفصیلی گزارش

 

 پیش گفتار

ی در حال جمع آوری، تجزیه، شبانه روز صورتبه  کهاست ایران  ملی شورای بشر حقوق گزارش پیشرو حاصل کوشش کمیسیون

 مدافعان حقوق بشری است. شده توسط نهادها و منتشر و مستندسازی گزارشات تحلیل، ثبت 

 تنها و باشدنمی کامل گزارشی بشری حقوق هایگروه و هاسازمان به ایران حکومت اجازه عدم دلیل این گزارش به است ذکر شایان

تالش شده با دقت باالیی آماده و تنظیم این گزارش در کشد؛ گرچه می تصویر به را ایران در بشر حقوق سیستماتیک نقض از بخشی

 .باشدمی %۲ آمار زمینه در شده گرفته نظر در خطای درصدباشد و عاری از خطا نمیاما  شود

 

 

 ۹۴ شهریور، مهر و آبان ماه شدگان بازداشت اسامی

نفر از شهروندان، به نقض حق آزادی عقیده و بیان، نقض حق آزادی و امنیت   287انتظامی با بازداشت  –ها نیروهای امنیتی در این ماه

اعالمیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته است هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد. همینطور در  ۱۹اند. ماده شخصی پرداخته

توان ی و امنیت شخصی دارد؛ هیچ کس را نمیمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: به هرکس حق آزاد ۹ماده  ۱بند 

توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه آمده است: هیچکس را نمی ۱۹خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد؛ در بند مذکور ماده 

العات و افکار از افزاید: هر کس حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطمی ۱۹ماده  ۲قرار داد. بند 

 باشد.هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهًا یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می
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 اسامی چندین تن از بازداشتگاه که در دسترس کمیسیون حقوق بشر قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:

 تاریخ بازداشت فعالیتنوع  نام خانوادگی نام

 بیست و پنجم شهریور  فعال دانشجویی مقدم  غزال

 بیست و پنجم شهریور  فعال دانشجویی  مالمحمدی سیامک

 بیست و پنجم شهریور  فعال دانشجویی طباطبایی  عالمه

 بیست و پنجم شهریور  فعال دانشجویی صاحبان  سپهر

 بیست و پنجم شهریور  فعال دانشجویی جندقیان  حسین

 بیست و پنجم شهریور  فعال دانشجویی  پورکریم  کیانا

 بیست و پنجم شهریور  فعال دانشجویی  مقدم غزال

 بیست و ششم شهریور  فعال صنفی و عرصه رسانه موسوی سید منصور

 چهاردهم شهریور  فعال کارگری  کریمی  محمدرضا

 بیست و پنجم شهریور  فعال دانشجویی کشاورزی  مهربان

 بیست و پنجم شهریور  فعال سیاسی اقبالی هادی

 بیست و چهارم شهریور  فعال کارگری   نجاتی علی

 بیست و ششم شهریور  فعال سیاسی رشنو شاپور

 بیست و ششم شهریور  فعال کارگری جهانگیری علی محمد

 بیست و ششم شهریور  فعال کارگری خانی  امیر رحیم
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 بیست و ششم شهریور  فعال کارگری نجاتی علی

 نهم شهریور  فعال فضای مجازی زاد  آرش

 چهاردهم شهریور  فعال فضای مجازی نیاصادقی  محسن

 یست و دوم شهریور  فعال فرهنگی صالح پور  جالل

  فعال مدنی  جوالنی  میثم

 بیست و یکم شهریورماه  فعال مدنی پروین  مرتضی

 دوم شهریورماه  فعال مدنی بهایی  خلوصی  واحد

 هفدهم شهریور  شهروند بهائی رئوفی ذبیح اهلل

 پانزدهم شهریورماه  فعال کارگری بهشتی لنگرودی محمود

 ده شهریورماه  فعال فرهنگی نیک نژاد محمدرضا

 ده شهریورماه  فعال فرهنگی  بهلولی مهدی 

  فعال مدنی شکوری راد علی

  سوم شهریور ماه فعال مدنی موسوی قوهه  سید علی اکبر

 چهارم شهریورماه  فعال سیاسی  مهرگان کیوان

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه تقوی  نعیمه

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه فرهاد  مهناز

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه سپهری  عظیمه

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه مقدم سپهر  آرزو

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه عهدی  ثریا

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه عهدی  نعیمه

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه عهدی  آرزو

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه درخشانی  هایده

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه امین  محمود

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه آخوندی 

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه  عسگریه  بهارین

 دوم شهریورماه  شهروند عرفان حلقه امیری   مریم

 یکم مهرماه فعال مدنی جعفری عزت اهلل

 چهارم مهرماه فعال مدنی حسنی نیما

 هشتم مهرماه فعال دانشجویی توقیری ناصر

 هشتم مهرماه فعال مذهبی شاهوزهی ناصر

    

 یازدهم مهرماه فعال کارگری فائض پور علی

 دوازدهم مهرماه فعال مدنی ارشادی سینا
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 دوازدهم مهرماه فعال دانشجویی انواری رستمی امین

 سیزدهم مهرماه فعال مدنی کریمی محمد 

 پانزدهم مهرماه فعال مدنی شیخ آقایی حسن

 هیجدهم مهرماه فعال مدنی سیاحی جواد

 هیجدهم مهرماه فعال مدنی خضیری فرید

 هیجدهم مهرماه فعال مدنی زرگان علی

 هیجدهم مهرماه فعال مدنی عامری علیرضا

 بیستم مهرماه فعال مذهبی محمدبراتی ماموستا 

 بیست وسوم مهرماه فعال مدنی زندنیا رامین

 بیست وچهارم مهرماه فعال سیاسی ضیایی آزاد فاطمه 

 بیست وچهارم مهرماه فعال سیاسی عظیمی محمود 

 بیست وپنچم مهرماه فعال مدنی شریعت پناهی علیرضا

 بیست وششم مهرماه فعال مذهبی گر گیج عبدالرحیم

 بیست وششم مهرماه فعال مذهبی گرگیج عبدالکریم

 بیست وششم مهرماه فعال مذهبی گرگیج جمعه

 مهرماه بیست وششم فعال مذهبی بلوچ محمد 

 بیست وششم مهرماه فعال مذهبی زرین ابراهیم

 بیست وششم مهرماه فعال مذهبی نعمت الهی مرتضی

 اول آبانماه نود و چهار فعال مذهبی محمدی مهتاب

 ششم آبانماه  فعال مدنی نمازی سیامک

 ششم آبانماه  فعال مذهبی ایهاوند امین 

 ششم آبانماه  فعال مذهبی عباس باشی مژگان

 ششم آبانماه  فعال مذهبی سلیمی جهانگیر

 یازدهم آبانماه  فعال سیاسی سحرخیز عیسی

 چهاردهم آبانماه  فعال سیاسی مثنی فاطمه 

 چهاردهم آبانماه  فعال مذهبی امین اهلل دهمرده مولوی

 نوزده آبانماه  فعال مذهبی سید طه کریمی ماموستا

 بیستم آبانماه  فعال مدنی سلطانی سعید

 بیستم آبانماه  فعال مدنی نصیرپور مقصود

 بیست وچهارم آبانماه  فعال مذهبی اقدسی نوید

 بیست وپنچم آبانماه  فعال مدنی حیدری هادی 

 بیست وهشتم  فعال مذهبی امان اهلل بلوچی مولوی

 بیست وهشتم  فعال مذهبی عبدالرحیم کوهی حافظ
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 سی ام آبانماه  مدنیفعال  شهروندان معترض  

 

 

 تشریحی و آماری بررسی مورد... و زندانیان کودکان، کارگران، زنان، جمله از متعددی هایبخش روی پیش صفحه ۴۲ گزارش در

 . است گرفته قرار

 . کنیدمی مشاهده زیر در آنرا نتیجه که است شده تحلیل و تجزیه ثبت، گزارش ۴۰۳ مجموعا هایرسته تمامی در

 بشر حقوق مدافعان تمرکز کمترین %۰. ۰ با سمنان استان و است داشته را بشر حقوق دیدبانی تمرکز ترینباال %۳۹ با تهران استان

 .است داده اختصاص خود به را

 

  

7 8

47

23

4

158

1

46

1

171

2

20

10
1

4 17

3

7

5 2 5

8 1

6
3

21 6 5

آمار ثبت اخبار در استان ها کشور 

اردبیل اصفهان البرز آذربایجان غربی بوشهر

تهران چهارمحال بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان رضوی

خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوجستان فارس

قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه

کل کشور کهگلویه بویراحمد گلستان گیالن لرستان

مازنداران مرکزی هرمزگان همدان یزد
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 اندیشه و بیان:

 اخافه مزاحمت مورد عقایدش بمناسبت توان نمی را هیچکس سیاسی آمده است: و مدنی حقوق المللی بین میثاق ۱۹ ماده ۱ در بند

 شامل حق این. دارد بیان آزادی حق کس سیاسی می افزاید هر و مدنی حقوق المللی بین میثاق ۱۹ ماده ۲ همچنین بند .داد قرار

 بصورت یا چاپ یا نوشته بصورت یا شفاهًا خواه حدات سر به توجه بدون قبیل هر از افکار و اطالعات اشاعه و تحصیل و تفحص آزادی

 حق فردی بشر به وضوح بیان نموده است: "هر حقوق جهانی اعالمیه ۱۹ باشد. ماده می خود انتخاب به دیگر وسیله هر به یا هنری

 و آنها اساسی نقش اجرای برای ها رسانه آزادیآمده است: " هزاره اعالمیه ۲۵ بند از بخشیدر " همچنین .دارد بیان و عقیده آزادی

 امنیت و آزادی زندگی، حق فردی هر: بشر حقوق جهانی اعالمیه ۳ ". مادهکنیم تضمین را اطالعات به دسترسی برای مردم حق نیز

 بموجب باید حق این. است انسان شخص ذاتی حقوق از زندگی حق: سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق ۶ ماده ۱ بند .دارد شخصی

 ثبت فوق بندهای تمامی اساس بر زیر گزارشات تمامی  .کرد محروم زندگی از خودسرانه تواننمی را فردی هیچ. بشود حمایت قانون

 .است رسیده ثبت به تن ۳۴۷ برای بشر حقوق نقض مورد ۲۵۱ رسته این در. است گرفته قرار آماری تحلیلی، برسی مورد و

 

 

 

دادگاه انقالب به اتهام اجتماع و  ۱۵شهریور آرش صادقی ,گلرخ ابراهیمی ,نوید کامران و بهنام موسیوند از سوی شعبه  ۱یکشنبه 

 تبانی علیه نظام به حبس محکوم شدند.
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ثبت اخبار بر اساس استان

اردبیل اصفهان البرز آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی تهران چهارمحال بختیاری خوزستان

سیستان بلوچستان قم کردستان کرمانشاه

کل کشور گیالن مرکزی همدان
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ه دادگاه انقالب توسط قاضی صلواتی به اتهام جاسوسی ی۱۵شهریور سید علی اکبر موسوی قوهه فعال مدنی که در شعبه ۳سه شنبه  

 یکسال حبس محکوم شده بود از سوی پلیس امنیت شهرستان پاکدشت جهت اجرای خکم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

دادگاه انقالب به ریاست قاضی  ۱۵در شعبه  ۹۰شهریور کیوان مهرگان روزنامه نگار و فعال و مستند ساز که در سال  ۴چهارشنبه 

سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی , سیاسی, فرهنگی و مجازی  ۵یکسال حبس تعزیری و  صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به

 محکوم شده بود برای اجرای حکم بازداشت و روانه زندان اوین شد.

شهریور میثم جوالنی و مرتضی پروین دو فعال مدنی آذربایجانی پس از حضور در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی  ۲۲یکشنبه 

 انقالب اردبیل به اتهام اخالل در نظم عمومی بازداشت و روانه زندان اوین شدند.و 

شهریور هادی اقبالی فعال سیاسی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی,توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری و  ۲۵چهارشنبه 

دادگاه انقالب تهران به هشت سال ونیم زندان محکوم شده بود بازداشت و روانه  ۲۸تبلیغ علیه نظام توسط فاضی مقیسه در شعبه 

 زندان اوین شد.

شهریور مجید امید شهرکی مدیر مسول روزنامه ایران به اتهام نشر مطالب خالف واقع,افترا,توهین و انتشار مطالب محرمانه  ۲۹یکشنبه 

 ان به ریاست قاضی مدیر خراسانی مجرم شناخته شد.دادگاه کیفری استان تهر 6در دادگاه مطبوعات شعبه 

شهریور دو فرد به اتهام انتشار اکاذیب علیه تعدادی از مقامات رسمی استان گیالن در فضای مجازی توسط پلیس فتا  ۳۰دوشنبه 

 بازداشت شدند.

امنیتی در منزلش نبود با فشار  مهر عزت اهلل جعفری فعال مدنی با گرایش ملی_مذهبی که در زمان حضور مامورین ۱چهارشنبه 

 نیروهای امنیتی خود را معرفی کرد و در حال حاضر در بازداشت به سر می برد.

مهر با حمله خشونت آمیز نیروهای امنیتی برای بازداشت شاپور رشنو فعال مدنی با گرایش ملی_مذهبی موجب شد تا  ۱چهارشنبه 

 ی عصبی ناشی از حمله نیروهای امنیتی فرزند خود را از دست بدهد.همسر وی که باردار بود به دلیل ترس و فشارها

در شعبه یک دادگاه انقالب ارومیه به ریاست قاضی چابک به  93مهر نیما حسنی از فعاالن مدنی شهر ارومیه که در خرداد  ۴شنبه 

اجعه به دادگاه انقالب این شهر بازداشت و اتهام تبانی داخلی و تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود پس از مر

 برای گذراندن دوران محکومیت روانه زندان این شهر شد.

دادگاه کیفری دو شهرستان آستارا به اتهام تخریب  101مهر جعفر رستمی راد فعال مدنی در شهر آستارا از سوی شعبه  ۹پنج شنبه 

 تعزیری محکوم شد.اموال دولتی )تابلوی منصوب در جاده( به شش ماه حبس 

مهر سینا ارشادی فعال مدنی مشکین شهر توسط اداره اطالعات این شهر بازداشت شد,از دلیل بازداشت و محل نگهداری  ۱۲یکشنبه 

 وی اطالعی در دست نیست.

بازپرسی دادسرای اوین به منزل امین انواری رستمی فعال مدنی و دانشجویی دانشگاه  2مهر نیروهای امنیتی با حکم شعبه  ۱۲یکشنبه 

 امیرکبیر مراجعه و پس از تفتیش منزل و ضبط اموال,این فعال مدنی رابازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
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شهرستان دهگالن توسط وزارت اطالعات در کردستان احضار و مورد بازجویی  مهر فواد حسین پناهی فعال مدنی اهل ۱۳دوشنبه 

 قرار گرفت در حین بازجویی توسط یکی از ماموران این اداره مورد ضرب و شتم واقع شد.

مهر محمد کریمی فعال مدنی و از شرکت کنندگان در تجمعات مدنی تهران توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت  ۱۳شنبه 

 د,از اتهامات وی اطالعی در دست نیست.ش

مهر حسن شیخ آقایی مدیر سایت روانگه در شهر مهاباد از سوی ماموران لباس شخصی و به دستور دادسرای عمومی  ۱۵چهارشنبه 

 و انقالب بازداشت شد,از اتهامات و محل نگهداری وی اطالعی در دست نیست.

دنی و شهروندان معترض در مقابل زندان اوین علیرضا عامری,جواد سیاحی,فرید مهر بعد از تجمع گروهی از فعالین م ۱۸شنبه 

 خضیری و علی زرگان توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

تهران به ریاست  دادگاه کیفری استان ۶مهر روزنامه ورزشی گل به اتهام نشر اکاذیب به قصد افرار با اکثریت ارا در شعبه  ۱۹یکشنبه 

 قاضی مدیر خراسانی و همچنین اعضای هیت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

مهر مادر امین انواری فعال مدنی در بند و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به دلیل شرکت درتجمعات مدنی تهران از مالقات  ۱۹یکشنبه 

 با فرزندش منع شد.

دادگاه انقالب سه ترانه سرا به اتهام توهین به مقدسات_تبلیغ علیه نظام_ارتباط با رسانه های  ۲۸مهر از سوی شعبه  ۲۱سه شنبه 

سال زندان  ۹ضربه شالق,سید مهدی موسوی  ۹۹سال و نیم زندان و  ۱۱خارجی و هندمندان اپزسیون خارج از کشور:فاطمه اختصاری 

 ق تعیین شد.ضربه شال ۲۲۳سال زندان و  ۶ضربه شالق و کیوان کریمی  ۹۹و 

مهر به دنبال شکایت یک اتحادیه از هفته نامه ای در استان البرز سردبیر این هفته نامه به یک دادگاه عادی احضار و به  ۲۱سه شنبه 

ضربه شالق محکوم شد,این در حالی است که باید این شکایت در دادگاه مطبوعات و با حضور هیت منصفه  ۱۰روز زندان و  ۹۱

 رسیدگی می شد.

مهر محمود عظیمی و همسرش فاطمه ضیایی آزاد از زندانیان سیاسی سابق توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان  ۲۴جمعه 

 نامعلومی منتقل شدند.

مهر علیرضا شریعت پناهی زندانی سیاسی سابق و دارای معلولیت جسمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی  ۲۵شنبه 

 د.منتقل ش

دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی و با حضور هیت منصفه  ۹مهر مدیر مسول روزنامه روزان در شعبه  ۲۶یکشنبه 

 مطبوعات به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شد.

مهر مرتضی نعمت اللهی از مسوالن شبکه جهانی مرجعیت دفتر آیت اهلل صادق شیرازی پس از احضار به دادگاه ویژه  ۲۶یکشنبه 

 روحانیت بازداشت شد,از اتهامات وی اطالعی در دست نیست.
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بازجویی قرار  مهر محمد مهدوی فر شاعر کاشانی به اتهام سرودن یک شعر توسط شعبه دو بازپرسی آران و بیدگل مورد ۲۷دوشنبه 

 کیفری دو دادگستری کاشان مورد محاکمه قرار گیرد. ۱۰۵آذر ماه سالجاری در دادگاه شعبه  ۱۶گرفت و مقرر شد 

دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به چهار ماه  ۱۵مهر وحید جعفری در شعبه  ۲۸سه شنبه 

 هشت زندان اوین منتقل شد. حبس تعزیری محکوم و به بند

آبان نیروهای امنیتی از اداره اطالعات اهواز به منزل علی بیت سیاح شاعر اهوازی مراجعه و خواستار بازداشت وی بودند  ۴دوشنبه 

 که به دلیل عدم حضور وی در منزل خواستار معرفی این شاعر به ستاد خبری وزارت اطالعات شدند.

به پنج سال  ۸۸رامی مقدم عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سال آبان اسماعیل گ ۵سه شنبه 

 زندان محکوم شد.

آبان همزمان با سالگرد جان باختن ستار بهشتی وبالگ نویس,رضا خندان به همراه همسرش نسرین ستوده,شهین مهین  ۷پنجشنبه 

از فعالین مدنی که درصدد شرکت در مراسم وی بودند بدون حکم قضایی به مدت سه فر,حشمت اهلل طبرزدی و محمد نوری زاده 

 ساعت و نیم در یکی از ساختمان های امنیتی رباط کریم محبوس شدند.

آبان عیسی سحر خیز روزنامه نگار منتقد به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط مامورین امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی  ۱۱دوشنبه 

 قل شد.منت

آبان احسان مازندرانی مدیر مسول روزنامه فرهیختگان بازداشت شد.از نهاد بازداشت کننده,اتهامات و محل نگهداری  ۱۱دوشنبه 

 وی اطالعی در دست نیست.

 آبان آفرین چیت ساز هنرمند و ستون نویس روزنامه ایران توسط سازمان اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ۱۱دوشنبه 

آبان سامان صفرزایی خبرنگار سابق روزنامه اعتماد و ماهنامه اندیشه پویا توسط سازمان اطالعات سپاه پاسداران بازداشت  ۱۱دوشنبه 

 شد.

آبان کوروش زعیم فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران به دفتر مرکزی وزارت اطالعات احضار و در  ۱۳چهارشنبه 

جلسه ها,مصاحبه ها,نوشتارها و لحن نوشتارها و سخنان مورد بازجویی قرار گرفت و مصاحبه با رسانه های خارجی ارتباط با فعالیت ها,

 و برگزاری جلسات برای وی ممنوع اعالم شد.

آبان علیرضا وارسته دانشجوی دانشگاه تربیت معلم کاشان و دانشجوی اخراجی دانشگاه تربیت معلم تهران پس از  ۱۸دوشنبه 

در تجمع اعتراضی در مقابل دفتر الستیک دنا در تهران جهت آزادی زندانیان سیاسی,مدنی و عقیدتی و همچنین در خواست شرکت 

سال جنایت از سوی حکومت جمهوری اسالمی از سوی مامورین بازداشت و پس از ضرب و شتم به مکان نامعلومی  ۳۷محاکمه عاملین 

 منتقل شد.

در روزنامه نگار به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام در دادگاه به ریاست قاضی مقیسه به سه سال آبان سولماز ایک ۱۹سه شنبه  

 حبس تعزیری محکوم شد.
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آبان شاگردان آیت اهلل نکونام مرجع تقلید در بند,در اعتراض به پرونده سازی دادگاه ویژه روحانیت علیه وی در محل  ۲۰چهارشنبه 

 بشر اسالمی تجمع کردند تا گزارشی از موارد نقض حقوق بشر را به این کمیسیون ارائه دهند.دفتر کمیسیون حقوق 

آبان صالح ماال عباسی,ابراهیم نوری,حامد آله ویردی,علیرضا چنگیزی, محراب اهری,قادر زمانی,محمد غریبه,علی وطن  ۲۱پنج شنبه 

,صادق کریم پور,مهدی عبدیان,مرتضی باقرپور, یاسین قادری,علی خواه,وحید عظیم پور,جبار صیفی, یاسین قره پور,کریم خونیقی

رنجبر و اکبر ابولزاده از فعالین مدنی در شهر اهر بازداشت شدند,از نیروی بازداشت کننده و محل نگهداری این فعالین اطالعی در 

 دست نیست.

در تجمعات مدنی تهران طی احضاریه ای از سوی  آبان زرتشت )اسماعیل( احمدی راغب فعال مدنی و از شرکت کنندگان ۲۴یکشنبه 

 شعبه اول دادگاه انقالب اول آذر سالجاری به اتهام تبلیغ علیه نظام احضار شد.

بازداشت شده بود,در محل کارش در روزنامه شهروند  ۸۹آبان هادی حیدری کارتونیست مطبوعاتی که یکبار در سال  ۲۵دوشنبه 

 اطالعی در دست نیست.بازداشت شد از علت بازداشت وی 

آبان رحیم )سعید( جعفری فعال مدنی اهل گنبد کاووس از سوی شعبه اول دادگاه انقالب گنبد کاووس به ریاست حجت  ۲۵دوشنبه 

 اهلل قربانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به سه سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تومان )پانزده میلیون ریال( محکوم

 شد.

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب این شهر احضار شد دلیل  ۱۰آبان عطا کریمی فعال مدنی اهل آذربایجان به شعبه  ۲۶سه شنبه 

 احضار وی ذکر نشده است.

و دو  آبان ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری ۲۶سه شنبه 

 سال محرومیت از عضویت در احزاب,گروهها,دستجات سیاسی و فعالیت در رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی محکوم شد.

آبان جمعی از شهروندان و فعالین مدنی معترض در مقابل زندان اوین از جمله سیمین عیوض زاده مادر زندانی سیاسی امید  ۳۰شنبه 

زینالی,رضا ملک زندانی سیاسی سابق,محسن شجاع و تعدادی از شاگردان محمد علی طاهری  علی شناس,هاشم زینالی پدر سعید

 توسط نیروهای گارد ویژه بازداشت و در بازپرسی دادسرای اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.

ینی روشنفکران درینی آبان ماموران امنیتی با تماس های مکرر و تهدید به بازداشت سخرانانت از برگزاری عزاداری حس ۳یکشنبه 

در شهر زنجان جلوگیری کردند,دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران و دکتر محمد علی دادخواه فعال حقوق بشر 

 سخنرانان این مجلس بودند.
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 زندانیان

 اتهام به که افرادیآمده است:  ترذیلی یا انسانی غیر بیرحمانه، مجازاتهای یا هارفتار دیگر و شکنجه منع کنوانسیون ۷ ماده ۳ بنددر  

 ۲ ماده ۱ بندهمچنین  شوند برخوردار عادالنه رفتاری از دادرسی مراحل ۀکلی در باید گیرندمی قرار تعقیب تحت جرمی ارتکاب

 اداری، قانونی، موازین تمامی بایستی می افزاید: ترذیلی یا انسانی غیر بیرحمانه، مجازاتهای یا هارفتار دیگر و شکنجه منع کنوانسیون

نقض سیتماتیک در ایران به  .کرد اتخاذ خود، قضایی ۀحوز در شكنجه ِاعمال از پیشگیری جهت را دیگری مؤثر موازین و قضایی

 و حرمت هتك: گویدمی اسالمی جمهوری اساسی قانون ۳۹ اصلای است که حتی قوانین داخلی کشور را نقض میکند برا نمونه گونه

 ۵ ماده .است مجازات موجب و ممنوع باشد كه صورت هر به شده، تبعید یا زندانی بازداشت، دستگیر، قانون حكم به كه كسی حیثیت

 یا انسانی ضد ظالمانه، رفتاری یا مجازات تحت یا شود شکنجه نباید کس هیچبه صورت واضح تکید میکند  بشر حقوق جهانی اعالمیه

 آزادی از که افرادی کلیه باره در تاکید میکند: سیاسی و مدنی حقوق المللی بین میثاق ۱۰ ماده ۱ بندهمچنین  گیرد قرار آمیز تحقیر

اعالم  زندانیان حقوق کنوانسیون ۳۱ مادهو  کرد رفتار انسان شخص ذاتی حیثیت به احترام و انسانیت با باید اند شده محروم خود

 هر تحت آمیز اهانت و غیرانسانی بیرحمانه، مجازات هرگونه یا  و تاریک سلول در زندانی دادن قرار بدنی، شکنجه و تنبیهمیکند 

ولی جمهوری اسالمی ایران با نقض  شود خارج انضباطی جرائم برای تنبیه و مجازات لیست از کامل طور به باید و است ممنوع شرایطی

 .است رسیده ثبت به تن ۱۴۸۷ برای بشر حقوق نقض مورد ۳۰۱ رسته این درتمامی بندهای فوق به صورت سیتماتیک دست میزند. 

 

 

 

شهریور علی اصغر محمودیان زندانی سیاسی می بایست برای جبران مرخصی درمانی خود در بیرون زندان مدت چهار تا  ۱یکشنبه 

 شش ماه را اضافه بر زمان حکم خود در زندان سپری کند.
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شهریور آسو رستمی فعال مدنی بند هشت زندان اوین سکته مغزی کرد و به بهداری زندان منتقل شد ولی بدون هیچ گونه  ۲دوشنبه 

 مراقبتی توسط بهداری به بند بازگردانده شد.

 شهریور بهروز آلخانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شد. ۳سه شنبه 

شهریور آیت مهر علی بیگلو فعال مدنی هویت طلب پس از گذراندن یک سوم حکم خود دستگاه قضایی با آزادی مشروط  ۳سه شنبه 

 وی مخالفت می کند.

ماه گذشته در شرایط انفرادی بوده و با وجود پایان مدت حبس همچنان در  ۴سول بداقی معلم زندانی در طول شهریور ر ۴چهارشنبه 

 شرایط بالتکلیف به سر می برد.

 شهریور مسعود کردپور روزنامه نگار و زندانی سیاسی به زندان بوکان منتقل شد. ۴چهارشنبه 

ساله اش به اتمام رسیده بود حکم دو سال تعلیقی  ۵ان اوین که دوران محکومیت شهریور بهاره هدایت زندانی سیاسی زند ۴چهارشنبه 

 پرونده اش به اجرا در آمد و دو سال دیگر باید در زندان بماند.

 شهریور برای چندمین بار بند هفت و هشت زندان اوین مورد بازرسی قرار گرفت و وسایل زندانیان تفتیش شد. ۵پنجشنبه 

عبدالواحد شه بخش زندانی زندان زاهدان در اعتراض به عدم تعیین تکلیف پرونده اش با بلعیدن تیغ اقدام به شهریور  ۵پنجشنبه 

 خود کشی کرد که با وخیم شدن وضعیت به بیمارستان منتقل شد.

یمارستان منتقل شهریور سعید رضوی فقیه زندانی سیاسی علی رغم درد قلب و برادیکاریا به بهانه تعطیالت آخر هفته به ب ۶جمعه 

 نشد.

 شهریور علی قایمی فرد به اتهام آدم ربایی و تجاوز به عنف جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی بندرعباس منتقل شد. ۷شنبه 

به ریاست قاضی سید احمد برزگر به اتهام اجتماع  ۳۶شهریور محمد سعید حسین زاده موحد در دادگاه تجدید نظر شعبه  ۸یکشنبه 

 نی به قصد بر هم زدن امنیت داخلی کشور و توهین به رهبر به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.و تبا

شهریور رسول حیدرزاده,اسماعیل برزگری,حسین درویشی,داود اسدی و سینا عظیمی به اتهام مشاجره و اخالل در نظم  ۸یکشنبه 

 یزان دقیق انفرادی تنبیهی این زندانیان اطالعی در دست نیست.زندان اوین منتقل شدند از م ۲۴۰زندان به سلول های انفرادی بند 

شهریور با قطی شدن حکم بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی باید هفت سال و ده ماه و هیجده روز دیگر را  ۹دوشنبه 

 در زندان می باشد. ۸۹در زندان به سر ببرد وی از سال 

روزنامه نگار و مستند ساز بعد پنج روز نگهداری در قرنطینه زندان اوین به بند هشت این زندان  شهریور کیوان مهرگان ۹دوشنبه 

 منتقل شد.

شهریور افشین بایمانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در حالی شانزدهمین سال زندان خود را به سر می برد که با  ۹دوشنبه 

 یا امکان اعزام به بیمارستان محروم می باشد. وجود ابتال به بیماری حاد قلبی از مرخصی و
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شهریور مقام قضایی همچنان از بستری شدن نرگس محمدی )نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ( در بیمارستان با  ۹دوشنبه 

 وجود تاکید های مکرر پزشک های متخصص مغز و اعصاب و قلب و ریه جلوگیری می کنند.

ماه است که بالتکلیف در بازداشت به سر می  ۱۵زاد فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج شهریور سعید شیر ۱۰سه شنبه 

 برد و هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات وی برگزار نشده است.

به اتهام عضویت در انجمن بهایی یاران ایران بدون مرخصی و در  ۸۷شهریور فریبا کمال آبادی شهروند بهایی از سال  ۱۱چهارشنبه 

 کنار زندانیان خطرناک در زندان اوین نگهداری می شود.

شهریور حکم اجرای شالق تعزیری برای شخصی به اتهام چاقو کشی در پارسیان از توابع استان هرمزگان در مال عام  ۱۱چهارشنبه 

 انجام شد.

فی عزیزی هنرمند محبوس در زندان اوین به علت شدت بیماری آسم در شرایط نامساعدی به سر می شهریور مصط ۱۱چهارشنبه 

 برد.

شهریور بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به دنبال شکایت امیریان از او به  ۱۱چهارشنبه 

مرداد سالجاری به دفتر حفاطت این زندان احضار و مورد بازجویی قرار  ۲۳اتهام توهین به این مسول زندان در هنگام بازرسی در 

 گرفت.

شهریور محمد امین آگوشی بدون ارائه دلیل مشخصی از بند به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شد,این اتفاق پس از آن  11چهارشنبه 

 زندان زاهدان مورد بازجویی قرار گرفته بود.روی داد که وی به دلیل مصاحبه هایی درباره خودکشی دخترش از سوی حفاظت 

 شهریور اکبر غروی رودسری و حجت السالم حسین غالمی از زندانیان بند ویژه روحانیت تهران اقدام به خود کشی کردند. ۱۳جمعه 

بس محکوم شده سال ح ۵شهریور سهیل بابادی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که به اتهام توهین به مقدسات به   ۱۳جمعه 

 سال زندان دیگر محکوم شد. ۷بود طی حکمی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به 

شهریور امیر حمید سید علوی مدیر داخلی زندان ارومیه,زندانیان سیاسی کرد را از پوشیدن لباس کردی منع کرده و در  ۱۴شنبه 

 ا با آنان برخورد خواهد کرد.صورت اصرار بر پوشیدن این لباس ه

شهریور سعید حسین زاده فعال مدنی زندانی در بند هفت زندان اوین با وجود وضعیت نامناسب جسمانی ار دسترسی به ۱۵یکشنبه 

 امکانات پزشکی محروم می باشد.

 ن به سه سال حبس دیگر محکوم شد.شهریور علیرضا رسولی زندانی سیاسی زندان مهاباد به اتهام ادامه فعالیت در زندا ۱۸چهارشنبه 

شهریور عباس لسانی فعال مدنی استان اردبیل و زندانی بند هفت زندان اردبیل به دلیل آزار و اذیت مسولین زندان و  ۱۸چهارشنبه 

 کمبود امکانات در این بند اعتصاب غذا کرد و توسط مسولین بند به قرنطینه منتقل شد.
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ماه از بازداشت در بند هشت زندان اوین همچنان با عدم برگزاری دادگاه و عدم  ۹قلی با گذشت شهریور امیر امیر  ۱۷سه شنبه 

 تبدیل قرار بازداشت روبروست.

شهریور زینب جاللیان زندانی سیاسی در وضعیتی هشتمین سال زندان خود را سپری می کند که در صورت عدم  ۱۸چهارشنبه 

 ابینا شود.رسیدگی و عمل جراحی چشمانش ممکن است ن

شهریور رمضان احمد کمال زندانی سیاسی تبعه کشور سوریه در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم رسیدگی  ۲۱شنبه 

 پزشکی دست به اعتصاب غذا زد.

شهریور سعید رضوی فقیه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به علت بی توجهی مسوالن نسبت به بیماری  ۲۱شنبه 

 قلبی و ریوی وی دست به اعتصاب غذا خشک زد.

ماه از بازداشت به علت بی اطالعی از وضعیت پرونده و اتهامات از لحاظ روحی در شرایط  ۱۱شهریور ناهید گرجی با گذشت  ۲۱شنبه 

 نامناسبی به سر می برد.

 ۱۵شهریور سعید شیرزاد فعال مدنی و زندانی در زندان رجایی شهر کرج بدون اطالع قبلی برای برگزاری دادگاه به شعبه  ۲۱شنبه 

 دادگاه انقالب تهران فراخوانده شد.

شهریور شاهرخ زمانی کارگر زندانی در پنجمین سال حبس بدون مرخصی خود به دلیل سکته مفزی در زندان رجایی  ۲۲یکشنبه 

 رج در گذشت.شهر ک

شهریور عفیف نعیمی و بهروز توکلی از اعضای هیات مدیره جامعه بهاییان ایران و زندانی زندان رجایی شهر کرج که  ۲۳دوشنبه 

 برای مداوا به بیمارستان قلب فرستاده شده بودند بدون پایان دوره درمان به زندان بازگرداننده شدند.

نی محبوس به دلیل مشکوک به ابتال به بیماری ام اس جهت انجام برخی آزمایشات با تشخیص شهریور آتنا دائمی فعال مد ۲۳دوشنبه 

 بیماری به بیمارستان منتقل شد.

ساله زندان رجایی شهر کرج به علت بیماری سرطان خون دچار ضعف شدید شده است  ۸۶شهریور حسن طفاح زندانی  ۲۴سه شنبه 

ن مردانی رئیس زندان به دستور خدابخشی دادیار ناظر بر زندان از فرستادن وی برای و علی رغم داشتن پرونده در بهداری زندا

 درمان خودداری می کند.

شهریور آیت اهلل نکونام روحانی منتقد حکومت و زندانی زندان قم در دادگاه ویژه روحانیت به دو سال حبس تعزیری  ۲۵چهارشنبه 

 محکوم شد.

شهروند بهایی و زندانی زندان اوین با عدم تایید دادستانی,مجوز مرخصی برای حضور در روز شهریور فاران حسامی  ۲۵چهارشنبه 

 اول مدرسه فرزند خود را پیدا نکرد.
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الف سپاه پاسداران در سلول  ۲روز در بند  ۱۶شهریور مهدی بهلولی و محمد رضا نیک نژاد دو تن از معلمان زندانی که  ۲۵چهارشنبه 

 عمومی زندان اوین منتقل شدند. ۸پایان روند بازجویی ها به بند انفرادی بودند پس از 

نیمه شب به طور غیر معمول  ۲اندرزگاه سه زندان رجایی شهر کرج در ساعت  ۷شهریور ماموران امنیتی با ورود به سالن  ۲۶پنجشنبه 

 و گارد زندان پیش آمد.این بند رو مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند که تنش و درگیریهایی هم بین زندانیان 

مرداد ماه سالجاری به پایان رسیده بود  ۱۳شهریور رسول بداقی معلم زندانی که شش سال حبس بدون مرخصی اش در  ۲۶پنجشنبه 

 دادگاه انقالب به سه سال حبس تعزیری محکوم شد تا همچنان در زندان بماند. ۲۸با حکم جدید از سوی شعبه 

ساله زندان رجایی شهر کرج که به سرطان خون مبتالست علی رغم اعزام به بیمارستان امام  ۸۶شهریور حسن طفاح زندانی  ۲۸شنبه 

 خمینی از سوی این بیمارستان پذیرش نشد و به زندان بازگشت.

ومیه به سر برده بود به شهریور علی احمد سلیمان زندانی سیاسی تبعه کشور عراق که مدت نه سال ونیم را در زندان ار ۲۸شنبه 

 تبعید به زندان تبریز در وضعیت روحی و جسمی بسیار بدی به سر می برد.

مرداد ماه سالجاری توسط مامورین امنیتی بازداشت و  ۳۱شهریور میالد درویش مستند ساز و فعال صنفی زندانی که در  ۲۹یکشنبه 

دادسرای اوین به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت زندان اوین منتقل شده بود از سوی شعبه دوم  ۲۰۹به بند 

 ملی متهم و به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

شهریور اسماعیل برزگری از زندانیان بند هفت زندان اوین در اعتراض به عدم اجرای حکم و آزادی خود دست به  ۲۹یکشنبه 

 اعتصاب غذا زد.

ن نسیم زندانی سیاسی اهل مریوان در زندان مرکزی زنجان به زندان مرکزی ارومیه و یونس آقایان زندانی شهریور ساما ۲۹یکشنبه 

 اهل میاندوآب نیز به زندان مهاباد منتقل شدند از دلیل این انتقال اطالعی در دست نیست.

ون هیچ دلیل قانونی به بند دو , محل نگهداری شهریور علی اکبر باغبانی معلم زندانی و نائب رئیس کانون صنفی معلمان بد ۲۹یکشنبه 

 زندانیان عادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

دادگاه انقالب به ریاست قاضی  ۱۵ماه قبل حکم یکساله اش به پایان رسیده بود در شعبه  ۵شهریور سعید رضوی فقیه که  ۳۰دوشنبه 

 صلواتی به اتهام توهین به رهبری دو سال,تبلیغ علیه نظام یکسال و شش ماه هم برای توهین به خبرگان محکوم شد.

ماه است که در بازداشت و صدور احکام اولیه  ۴۰مهر سهیل بابادی زندانی سیاسی_عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج  ۱چهارشنبه 

 خود علیرغم بیماری, همچنان در بالتکلیفی و در انتظار حکم نهایی به سر می برد. پرونده های

مهر از درمان سعید حسین زاده فعال مدنی زندانی در بند هفت زندان اوین با وجود حضور پزشک متخصص به این دلیل  ۱چهارشنبه 

 که اسم او در لیست بیمارها نبود ممانعت به عمل آمد.

 سال زندان محکوم شد. ۵عید شیرزاد فعال مدنی بازداشتی در زندان رجایی شهر کرج به اتهام اجتماع و تبانی به مهر س ۱چهارشنبه 
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مهر نتیجه آزمایشات آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان اوین مشخص شد که ایشان به بیمای ام اس مبتال نیست و  ۱چهارشنبه 

 و فشار عصبی است.مشکالت جسمی وی در زندان ناشی از استرس 

ساله در زندان رجایی شهر کرج که بیماری سرطان خون مبتال است به علت کم خونی شدید  ۸۶مهر حسن طفاح زندانی  ۲پنجشنبه  

 بی هوش شد و با برانکارد رهی بیمارستان شد.

مهر پنج فعال دانشجویی به نام های مهربان کشاورزی,سپهرداد صاحبان,کیانا کریم پور و غزال مقدم که در شهریور  ۲پنجشنبه 

سالجاری بازداشت شده بودند با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و کفالت آزاد شدند اما حسین جندقیان و سیامک مالمحمدی همچنان 

 ی برند و بازپرس پرونده هیچ توضیحی راجع به پرونده نداده است.الف اوین در بازداشت به سر م ۲در بند 

شهریور سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت  ۲۹مهر واله زمانی فعال کارگری و خویشاوند شاهرخ زمانی که در   ۲پنجشنبه 

 پذیرفته است.شده بود هیج اطالعی از محل نگهداری وی در دست نیست و هیچ نهادی مسولیت بازداشت وی را ن

روز آن را در سلول های  ۴۵مهر شهرام وحدتیان استاد زبان خارجه دانشگاه در شهر اهواز پس از شش ماه بازداشت که  ۳جمعه 

شهریور  ۲۹بند زندان اوین منتقل شد,الزم به یادآوری است که در  ۱۲زندان اوین تحت بازجویی بود به سالن  ۲۰۹انفرادی بند 

دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی منتقل شده بود و با توجه به کمر درد مزمن وی  ۱۵یان به شعبه سالجاری آقای وحدت

 وضعیت پرونده این زندانی همچنان بالتکلیف است.

شعبه روز غیبت در ایام مرخصی  ۱۲مهر مصطفی تاجرزاده زندانی سیاسی محبوس در قرنطینه سپاه در زندان اوین به بهانه  ۵یکشنبه 

 دادسرای شهید مقدس احضار شد. ۳

ماه  ۹۰مهر سهیل عربی زندانی محکوم به اعدام که حکم او چندی پیش نقض شد به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به  ۵یکشنبه 

 زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات و نجات از حکم اعدام محکوم شد.

پرونده موسوم به کمپین امام نقی که در بند هفت زندان اوین می باشد به دلیل خودداری مهر حمید خوش سیر از متهمان  ۶دوشنبه 

 از شرکت در مراسم صبحگاه زندان به دلیل عارضه پزشکی از سوی مدیریت بند از داشتن تخت محل استراحت خود محروم شد.

لت بیماری شدید گوارشی و حال وخیم وی نیمه تمام مهر اعزام پیمان عارفی زندانی سیاسی به زندان مسجد سلیمان به ع ۶دوشنبه 

ماند و در نیمه راه به تهران و تحت نظر پزشک زندان اوین بازگردانده شد از علت انتقال وی به زندان مسجد سلیمان اطالعی در دست 

 نیست.

نارسایی بینایی خود با اصابت  مهر اسماعیل گرامی مقدم سخن گوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی که به دلیل ۶دوشنبه 

جسم سخت دچار شکستگی از ناحیه سر شده بود مجددا به جسم سخت برخورد کرد و از ناحیه سر دچار شکستگی شد,وی به طور 

 کامل نابینایی خود را زا دست داده است.
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محکوم شده است در حالی هشتمین سال  مهر زینب جاللیان زندانی سیاسی که به اتهام ارتباط با احزاب کردی به حبس ابد ۶دوشنبه 

حبس خود را سپری می کند, که در عین داشتن بیماری چشم و خطر نابینایی با محدودیت مالقات های هفتگی نیز روبرو شده در 

 تمامی این هشت سال از هر گونه مرخصی نیز محروم بوده است.

بوکان در طبس در دومین روز اعتصاب خود در اعتراض به عدم توجه مهر محمد امین عبداللهی زندانی سیاسی تبعیدی اهل  ۶دوشنبه 

مسوالن زندان به خواسته هایش مبنی بر انتقال وی به محل سکونت خانواده )شهرستان بوکان( , اعطای تسهیالت مرخصی با آزادی 

 مشروط به زندان بیرجند تبعید شد.

زندان رجایی شهر کرج به دلیل به موقع نرسیدن دارو دچار  ۴در بند  مهر مسعود عرب چوبدار زندانی امنیتی محبوس ۸چهارشنبه 

 تشنج شد و به بیمارستان منتقل شد.

 مهر یک زندانی اهل شهرستان کهنوج به اتهام قتل جهت اجرام حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان کرمان منتقل شد. ۸چهارشنبه 

مهر محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی زندان اوین در اعتراض به اجرا شدن حکم ناعادالنه خود  ۸چهارشنبه 

 دست به اعتصاب غذا زد.

مهر ایرج محمدی زندانی زندان مرکزی زاهدان پس از هجوم و بازرسی نیروهای حفاظت زندان در بند عمومی این زندان,به  ۱۱شنبه 

 ده و پس از انتقال به قرنطینه دست به اعتصاب غذا زد.این عمل اعتراض کر

مهر نادر احمدی زندانی محبوس در بند هفت زندان اوین در اعتراض به حکم ده ساله که در شهریور سالجاری توسط شعبه   ۱۱شنبه 

 وی اطالعی در دست نیست.دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به آن محکوم شد دست به اعتصاب غذا زد,از اتهامات ۱۵

مهر سالجاری در بازداشت به سر می برد پس از  ۸مهر ناصر توقیری فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان که از  ۱۲یکشنبه 

یت بازپرسی دادسرای همدان به اتهام فعال ۳میلیون تومانی آزاد نشد و از سوی شعبه  ۷۰اتمام بازجویی ها علی رغم صدور قرار وثیقه 

تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های برانداز,توهین به رهبری,توهین به بناینگذار انقالب,توهین به مقدسات و تشکیل گروه فراخوان 

 به تجمع تفهیم اتهام شد و پرونده وی از این شعبه خارج شده است.

در اعتراض به عدم وجود عناصر قانونی جرم مهر مجید محمدی معین روزنامه نگار محبوس در بند هشت زندان اوین  ۱۲یکشنبه 

برای حکم جدید خود,دیکته شدن حکم صادره از سوی نهادهای امنیتی به قاضی پرونده و وضعیت نابسامان خانواده خود,دست به 

 اعتصاب غذا زد.

زندان به آرتروز گردن دچار  مهر بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که در دوران ۱۲یکشنبه 

 شده و با وجود توصیه پزشک زندان برای عمل جراحی اجازه اعزام به بیمارستان توسط رئیس این زندان داده نمی شود.

 مهر مسولین زندان رجایی شهر کرج از ورزش کردن زندانیان سیاسی_عقیدتی در زندان جلوگیری می کنند. ۱۳دوشنبه 

ودی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج به علت بیهوشی ناگهانی به خارج از زندان مهر ارژنگ دا ۱۳دوشنبه 

 اعزام شد.
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مهر محمدرضا شجری پور وبالگ نویس منتقد که پس از حبس چهار ساله قبلی خود مجددا توسط ماموران امنیتی بازداشت  ۱۳دوشنبه 

د پس از پایان دوران حبس یکسال در مهر سالجاری در انتظار تغییر مکان تبعید خود از گردید و با اتهامات قبلی مجددا زندانی ش

 طبس به تبعیدگاه جدیدی به سر می برد.

مهر مصطفی عزیری هنرمند محبوس در زندان اوین به یک بیماری ویروسی همراه با تب و درد شدید مبتال شده و شرایط  ۱۴سه شنبه 

 دریافت خدمات پزشکی ماسب محروم می باشد.جسمی نامناسبی دارد اما از 

مهر وضعیت جسمی آیت اهلل محمد رضا نکونام که از مراجع تقلید نو اندیش دینی محسوب می شود و از فروردین ماه  ۱۴سه شنبه 

سالجاری در بند ویژه روحانیت زندان اوین به سر می برد رو به وخامت می باشد و ماموران این زندان از اعزام وی به بیمارستان به 

 دانیان خودداری می کنند.دلیل عدم استفاده از لباس مخصوص زن

مهر ارژنگ داودی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج بدون انجام مراحل درمانی و با برانکارد  ۱۴سه شنبه 

 به زندان بازگردانده شد.

برای وی فراهم نیست  مهر زهرا مهتاب چی زندانی سیاسی زندان اوین با گذشت دو سال از حبس هنوز امکان مرخصی ۱۵چهارشنبه 

 و مسولین دستگاه قضایی با مرخصی وی مخالفت می کنند.

 مهر کسری نوری از دراویش محبوس در نظام شیراز با دستبند و پا بند به مکان نامعلومی منتقل شد. ۱۵چهارشنبه 

 درعباس منتقل شد.مهر مهدی چنگ متهم به قتل جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان بن ۱۵چهارشنبه 

مهر امید کوکبی به علت مشکالت کلیوی از لحاظ جسمانی دارای شرایط مناسبی نمی باشد و مسولین زندان اوین با انتقال  ۱۷جمعه 

 وی به بیمارستان مخالفت می کنند.

اض به انتقال به زندان مهر محمد امین عبدالهی زندانی سیاسی بیرجند که دهمین سال حبس خود را می گذراند در اعتر ۱۸شنبه 

 روز پیش در اعتصاب غذا به سر می برد که هفت روز آن را در اعتصاب غذای خشک بوده است. 15بیرجند از 

مهر کیومرث و هادی محمدی,بهمن کریمی زاده,اکبر شفیعی,فرهاد داداشیو نادر صیفی به اتهام مواد مخدر جهت اجرای  ۱۸شنبه 

 ی در ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند.حکم اعدام به سلول های انفراد

مهر محمد علی طاهری زندانی عقیدتی و بنیانگذار عرفان حلقه در حالی شصتمین روز اعتصاب غذای خود را به سر می برد  ۱۸شنبه 

 که با وجود چندین بار بیهوشی از انتقال به بهداری زندان اوین خودداری کرده و در برابر تزریق سرم مقاومت کرده است.

نی بدون اطالع قبلی و برخالف قانون از زندان نظام شیراز به زندان اوین منتقل و پس مهر کسری نوری از دراویش زندا ۱۹یکشنبه 

 منتقل شد. ۸روز در قرنطینه این زندان به بند   ۴از 

مهر نرگس محمدی نائب ریس کانون مدافعان حقوق بشر در پی تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل و به صورت  ۱۹یکشنبه 

 شد.تحت الحفظ بستری 
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مهر مسعود امیری کارگر زندانی زندان بندرعباس به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تاخیر در ارسال به بهداری و کم کاری  ۲۰دوشنبه 

 مراقب فوت کرد.

مهر هفت زندانی جهت اجرای حکم اعدام از زندان پیرینا به سلول های انفرادی زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند,از  ۲۱سه شنبه 

 امات آنان اطالعی در دست نیست.اته

مهر سلیمان پیروتی_جمشید پیروتی_شورش آینه بوکانی_شورش قهرمان دوست و رحمت خوش خواهش از  ۲۲چهارشنبه 

شهروندان سنی مذهب که پس از بازداشت در مهاباد برخالف اصل تفکیک جرائم به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند به بند 

 اری زندانیان عقیدتی اهل سنت منتقل شدند.چهار و محل نگهد

مهر افشین بایمانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که در شانزدهمین سال حبس خود به سر می برد با وجود  ۲۳پنج شنبه 

 بیماری حاد قلبی از امکان مرخصی و یا اعزام به بیمارستان در خارج از زندان نیز بی بهره می باشد.

محید محمدی معین زندانی محبوس که در اعتراض به آنچه دکته شدن حکم صادره از سوی نهادهای امنیتی به قاضی  مهر ۲۵شنبه 

مهر سالجاری دست به اعتصاب غذا زد توسط نیروهای امنیتی درون زندان مجبور شد با ۱۲پرونده و وضعیت نابسامان خانواده خود  

 غذای خود را بپذیرد.امضای نامه ای مسولیت جانی ناشی از اعتصاب 

مهر امیر نوذر نوری پور,امیر امیر قلی,پوریا ابراهیمی,محمد مهدی ساجدی فر,آسو رستمی و علیرضا بابایی در حمایت از  ۲۶یکشنبه 

 مجید محمدی معین که برای تحقق رسیدگی دقیق به پرونده,در زندان اوین در به اعتصاب غذا زده است,به او پیوستند.

دادگاه تجدید نظر استان  ۳۶ر حکم چهار سال زندانی سیاسی مجید متین محبوس در بند هشت زندان اوین در شعبه مه ۲۶یکشنبه 

 تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی تایید شد.

بود توسط ماموران امنیتی وزارت مهر علیرضا گلی پور زندانی بند هفت زندان اوین که دچار ناراحتی قلبی و تنفسی شده  ۲۷دوشنبه 

 اطالعات به بیمارستان قمربنی هاشم منتقل شد.

سال حبس محکوم شد هم اکنون در  ۱۵دستگیر و در مرحله تجدید نظر به  ۸۸مهر ریحانه حاج ابراهیم دباغ که در سال  ۲۷دوشنبه 

د,وی مشمول عفو مشروط قرار گرفته اما هنوز به وی بند زنان زندان اوین به سر می برد و از بیماری چون کولیت روده رنج می بر

 ابالغ نشده است.

مهر امین انواری رستمی فعال مدنی زندانی با فشار و تهدید مسوالن طی تماس تلفنی با پدرش خواستار توقف اعتراضات  ۲۷دوشنبه 

 و مصاحبه های فرح بخشی )مادرش(شد.

اد سلیمی,انور خضری,خسرو بشارت,قاسم ابسته و ایوب کریمی از شهروندان سنی مهر داود عبداللهی,کامران شیخه,فره ۲۸سه شنبه 

 دستگیر شدند,شش سال است که در وضعیت بالتکلیف در بازداشت به سر می برند. ۸۸مذهب که در سال 

التکلیف به سر می مهر اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان که در تیر ماه سالجاری بازداشت شد در وضعیت ب ۲۹چهارشنبه 

 برد.
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آبان محمد امین عبداللهی زندانی سیاسی کرد که در اعتراض به عدم توجه مسوالن زندان به در خواست های مکررش مبنی  ۱جمعه 

مهر ماه سالجاری در زندان طبس  ۵بر انتقال به محل سکونت )شهرستان بوکان(,اعطای تسهیالت مرخصی یا موافقت با آزادی مشروط 

درست به اعتصاب غذا زد و بعد از آن به زندان بیرجند منتقل شد همچنان در اعتصاب غذا می باشد و مسوالن هیچ اقدامی برای 

 خواسته های وی انجام نداده اند.

ای پنج ماه است که در سلول انفرادی زندان آبان رسول بداقی از فعاالن کانون صنفی معلمان ایران بدون هیچ دلیل قانع کننده  ۲شنبه 

 اوین به سر می برد.

آبان ماه سالجاری به علت سکته مغزی به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بود به علت کمبود  ۳آبان ماشااهلل حائری که در  ۴دوشنبه 

 اتاق جهت بستری به دستور دادستان خدابخشی به زندان رجایی بازگردانده شد.

آبان بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودکان کار و خیابان و زندانی سیاسی زندان رجایی شهر به علت شکایت  ۵به سه شن

مهر ماه سالجاری به سلیمانی رئیس سازمان زندان های  ۲۸به روند انتقال بیش از حد مواد مخدر در داخل زندان از سوی پرسنل در 

 "معروف به دارلقرآن" منتقل شد. ۳۰سالن  ۱۰ه اندرزگاه استان تهران در حین بازدید ب

آبان آقای کاظمینی بروجردی روحانی منتقد حکومت و زندانی در بند ویژه روحانیت در دهمین سال حبس از نظر جسمانی  ۵سه شنبه 

 در وضعیت نامناسبی می باشد و از دریافت خدمات پزشکی نیز محروم است.

مهر نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که به بیماری آمبولی ریه و فلج عضالنی مبتال است در پی  ۶چهارشنبه 

 مهر ماه سالجاری از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود,علیرغم نظر پزشکان به زندان بازگردانده شد. ۱۹تشنج در 

دانی زندان مرکزی تبریز پس از اعتراض به قرار بازداشت موقت و رد آن از سوی آبان علی فائض پور فعال کارگر و زن ۷پنج شنبه 

 شعبه دوم دادگاه انقالب تبریز به بند دوازده محکومین این زندان منتقل شد.

ال شهریور سالجاری بازداشت و پس از انتق ۲۵آبان قرار بازداشت شاپور رشنو فعال مدنی با گرایش ملی مذهبی که در  ۷پنج شنبه 

 به بازداشتگاه امنیتی شهر اندیمشک به زندان کارون اهواز منتقل شد,تمدید شد.

آبان مریم نقاش رزگران نوکیش مسیحی پس از عدم تمدید مرخصی و تهدید دادستانی تهران با ناتمام ماندن پروسه  ۷پنج شنبه 

 تشخیص بیماری به زندان اوین بازگردانده شد.

مهر سالجاری بازداشت شد.از اتهامات  ۱۳ل مدنی و از شرکت کنندگان در تجمعات مدنی تهران که آبان محمد کریمی فعا ۸جمعه 

 و دالیل بازداشت و همچنین نهاد بازداشت کننده اطالعی در دست نیست.

دادگاه  ۲۸آبان امید علی شناس فعال مدنی زندانی در بند هشت زندان اوین که شهریور سال گذشته بازداشت و در شعبه  ۸جمعه 

سال زندان محکوم  ۱۰انقالب به ریاست قاضی مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام,اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به 

 شد,در وضعیت بالتکلیف برای برگزاری دادگاه تجدید نظر به سر می برد.
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سال حبس محکوم شده است,در  ۱۰ادگاه انقالب اسالمی به آبان مرتضی خسروی راد زندانی سیاسی زندان اوین که از سوی د ۸جمعه 

 وضعیت نامناسبی به سر می برد.

آبان افشین سهراب زاده زندانی سیاسی کرد که به سرطان روده مبتال می باشد برای معالجه از زندان میناب به تهران منتقل  ۹شنبه 

 شد,اما هیچ اقدامی جهت معالجه وی صورت نگرفته است.

آبان عجب گل نورزهی تبعه افغانستان و نگهبان یک پارکینگ در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان به اتهام سرقت  ۱۰یکشنبه 

بازداشت و به شدت از سوی مامورین پلیس آگاهی مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت و هم اینک در وضعیت بد جسمی 

 نامناسبی در زندان زاهدان به سر می برد.

آبان اصغر قطان زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج با وجود وضعیت بد جسمی و سن زیاد از درمان مناسب محروم  ۱۱دوشنبه 

 می باشد.

آبان طالب ملکی,پوریا محمدی,کاوه ویسی,کاوه شریفی,محمد یاور رحیمی,بهمن رحیمی و حیدر رشیدی از زندانیان اهل  ۱۱دوشنبه 

نیروهای وزارت اطالعات از بند زندانیان عقیدتی اهل سنت خارج و به مکان نامعلومی منتقل سنت زندان رجایی شهر کرج توسط 

 شدند.

 آبان سالجاری بازداشت شد اقدام به اعتصاب غذای تر کرد. ۱۱آبان عیسی سحرخیز روزنامه نگار منتقد که  ۱۲سه شنبه 

 کم اعدام از زندان مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شد.آبان علی الچینی به اتهام حمل مواد مخدر جهت اجرای ح ۱۲سه شنبه 

 آبان علی معزی زندانی سیاسی زندان مرکزی کرج سه روز است که در بند قرنطینه زندان اوین به سر می برد. ۱۶شنبه 

شخص شدن آبان سالجاری در اعتراض به وضعیتش:در خواست از مقامات قضایی که تا م ۱۳آبان علی شریعتی که از  ۱۶شنبه 

وضعیت نهایش و اعالم حکم دادگاه تجدید نظر با قرار وثیقه آزاد شود و در خواست کارشناسی مجدد بر روی پرونده اش دست به 

 اعتصاب غذای تر زده به علت افت فشار و بی حس شدن یک طرف بدنش به بهداری زندان اوین منتقل شد.

ندان خوی به بیماری برفک دهان مبتال شده و با وجود در خواست های مکرر وی آبان زینب جاللیان زندانی سیاسی در ز ۱۷یکشنبه 

 برای اعزام به بیمارستان مسولین قضایی و امنیتی از اعزام وی خودداری می کنند.

 آبان رسول بداقی معلم زندانی از بند دو الف سپاه زندان اوین به بند هشت این زندان منتقل شد. ۱۸دوشنبه 

 این زندان منتقل شد. ۱۰ان سهیل بابادی زندانی سیاسی در بند یک زندان رجایی شهر کرج به اندرزگاه آب ۱۸دوشنبه 

آبان فرهاد خدایار شهروند سنندجی که در مهر ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی اطالعاتی بازداشت و به زندان مرکزی  ۱۸دوشنبه 

به اتهام تبلیغ علیه نظام,ارتباط با یکی از احزاب کردستانی و حمل کاالی قاچاق  سنندج منتقل شد از سوی دادگاه انقالب شهر سنندج

 ماه زندان و پرداخت نه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. ۶به 
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آبان سعید حسین زاده فعال مدنی بند هفت زندان اوین در اعتراض به شرایط نگهداری و نقض حقوق قانونی اش اعتصاب  ۱۹سه شنبه 

 کرد.غذا 

روز انفرادی به بند عمومی  ۲۵آبان محمد کریمی از فعالین مدن و شرکت کنندگان در تجمعات مدنی تهران پس از  ۲۱پنج شنبه 

 زندان اوین منتقل شد و پرونده وی به اتهام تبلیغ علیه نظام به شعبه شش بازپرسی اوین ارجاع داده شد.

زندان رجایی شهر کرج که بدون دلیل به زندان اوین منتقل شد,هیچ اطالعی از وی آبان میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی  ۲۲جمعه 

 در دست نیست.

آبان ابولقاسم فوالدوند زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از چند ساعت از انتقال وی به بیمارستان امام  ۲۳شنبه 

 ت و به زندان بازگردانده شد.خمینی با دستور مدیر بیمارستان از بستری شدن وی ممانع

آبان حمید بابایی دانشجوی سابق مقطع دکترای رشته اقتصاد در دانشگاه بلژیک که سومین سال حبس خود را در زندان  ۲۴یکشنبه 

رجایی شهر کرج در تبعید سپری می کند علیرغم اصل تفکیک جرائم در بند یک این زندان با محکومین غیر سیاسی می باشد و 

 است که از مالقات حضوری محروم و مسولین زندان از دریافت کتاب و دارو نیز در این بند جلوگیری می کنند. یکسال

زندان اوین که با موافقت دادستانی و همچنین نظر پزشکان جهت معالجه کلیه  ۷آبان امید کوکبی زندانی محبوس در بند  ۲۶سه شنبه 

لت خالی نبودن تخت و عدم هماهنگی مسولین بدون بستری و درمان به زندان بازگردانده به بیمارستان طالقانی اعزام شده بود به ع

 شد.

آبان محمد امین عبداللهی زندانی سیاسی زندان بیرجند با گذشت دو ماه از انتقال از زندان طبس به این زندان به صورت  ۲۸پنج شنبه 

 غیرقانونی در قرنطینه نگهداری می شود.

 آبان گل محمد شاهوزهی زندانی زندان گچساران مبتال به مشکالت کلیوی می باشد و درمان پزشکی محروم است. ۲۸پنج شنبه 

مهر ماه سالجاری از سوی اطالعات سپاه بازداشت شده بود از سوی شعبه  ۱۶آبان افسانه بایزیدی دانشجوی بوکانی که  ۲۸پنج شنبه 

تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری تفهیم اتهام و مجددا به بازداشتگاه اطالعات سپاه بوکان  دوم بازپرسی دادگاه انقالب مهاباد به اتهام

 بازگردانده شد.

آبان غالمرضا عرب درازی,امیر مهدی سعیدی و جسین زنده جان به اتهام قتل جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی  ۳۰شنبه 

 زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
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 اعدام:   

 بشر حقوق نقض مورد ۲۰۲ اعدام رسته در. دارد شخصی امنیت و آزادی زندگی، حق فردی هر: بشر حقوق جهانی اعالمیه ۳ ماده

 این با. باشدمی تن ۸۸ بر بالغ امسال ماه آبان و مهر شهریور، ماه سه در اعداماجرای حکم  آمار  .است رسیده ثبت به تن ۲۱۶ برای

 .باشدمی نفر ۱۸۲۱ روحانی حسن السالم حجت ریاست به یازدهم دولت جمهوری ریاست زمان از هااعدام آمار اوصاف
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 شهریور حسین کریمی به اتهام مواد مخدر در زندان بندر عباس اعدام شد. ۲دوشنبه 

محوطه زندان ارومیه به دار آویخته شد و جنازه شهریور بهروز آلخانی زندانی سیاسی به اتهام همکاری با گروه پژاک در  ۴چهارشنبه 

 وی تحویل خانواده اش داده نشد همچنین به آنها اعالم شده حق برگزاری مراسم عزاداری به شکل عمومی را ندارند.

 شهریور پنج محکوم به جرائم مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند. ۴چهارشنبه 

 ه قتل عمد در زندان بندرعباس اعدام شد.شهریور عبداهلل زارعی متهم ب ۷شنبه 

 شهریور یک متهم به تجاوز به عنف در محدوده میدان برق شهر بندرعباس در مالءعام اعدام شد. ۹دوشنبه 

 شهریور سید زاهد هدایتی به اتهام قتل عمد در زندان سنندج به دار آویخته شد. ۱۰سه شنبه 

رضایی,سعید جاللی و حمید فرحی به اتهام مواد مخدر در زندان ندامتگاه مرکزی  شهریور مصطفی آخوند زاده,مجید ۱۱چهارشنبه 

 کرج به دار آویخته شدند.

 شهریور مجید سالسولی به اتهام حمل مواد مخدر در زندان زابل اعدام شد. ۱۴شنبه 

 در در زندان بندرعباس اعدام شد.شهریور علی تیموریان اهل آبادان و رسول میرزایی اهل اصفهان به اتهام مواد مخ ۱۷سه شنبه 

 شهریور دو متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شدند. ۲۱شنبه 

 شهریور رئوف حسنی به اتهام قتل در زندان سنندج اعدام شد. ۲۵چهارشنبه 

 شهر اردستان در مالعام اعدام شد. شهریور سعید زرگری به اتهام سرقت,آدم ربایی و قتل در میدان دادگستری ۲۵چهارشنبه 

تجاوز به عنف
11%

سرقت
4%

یسیاس
4%

قتل و قصاص
46%

محاربه
2%

مواد مخدر
27%

منامعلو
6%

اتهامات احکام اعدام
در سه ماه جاری
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شهریور مرتضی احمد بیگی ها,محمد مرزبان,مهدی کاهه,داود علم بیگی و محمد محمودی به اتهام قتل در زندان رجایی  ۲۵چهارشنبه 

 شهر کرج اعدام شدند.

 شهریور دو متهم به جرائم مواد مخدر در زندان رشت به دار آویخته شدند. ۲۸شنبه 

 ریور یک متهم متجاوز به عنف در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.شه ۲۹یکشنبه 

 مهر محمد رضا فیوجی به اتهام مواد مخدر در زندان بندرعباس اعدام شد. ۵یکشنبه 

مهر شش زندانی اهل سیستان و بلوچستان در زندان یزد اعدام شدند, از علت اعدام و اتهام این افراد اطالعی در دست  ۷چهارشنبه 

 نیست.

 مهر عزیز مکتبی به اتهام قتل در محوطه زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. ۱۲یکشنبه 

 مهر یک زندانی متهم به قتل در زندان قزوین به دار آویخته شد. ۱۴سه شنبه 

 مهر فرزاد احمد پناه به اتهام قتل در زندان مرکزی سنندج اعدام شد. ۱۴سه شنبه 

 فی خسروی و علی بازنوریان به اتهام قتل در محوطه زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند.مهر علی باز خسروی,مصط ۱۴سه شنبه 

 مهر داریوش شیرازی,مجید جوان خلیل پور و مرتضی بیات به اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. ۱۵چهارشنبه 

 آویخته شدند.مهر سه متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی رشت به دار  ۱۸شنبه 

 مهر هشت زندانی متهم و حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. ۲۰دوشنبه 

در سن هفده سالگی همسرش را به قتل رسانده بود در زندان عادل آباد شیراز  ۱۳۹۲مهر فاطمه سالبی که در سال  ۲۱سه شنبه  

 اعدام شد.

 جرائم مواد مخدر در زندان اردبیل به دار آویخته شدند.مهر دو متهم به  ۲۲چهارشنبه 

 آبان دو متهم به تجاوز به عنف در علی آباد کتول استان گلستان در مالعام اعدام شدند. ۱۰یکشنبه 

 آبان محمد بارانی و مختار خوجملی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی گرگان اعدام شدند. ۱۰یکشنبه 

 آبان قربان گل محمدی و حسن جوادی به اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. ۱۱ه دوشنب

 آبان برکت ملک رئیسی شهروند سیستان و بلوچستان به اتهام حمل مواد مخدر در زندان اصفهان به دار آویخته شد. ۱۳چهارشنبه 

روس چشمه به اتهام مواد مخدر در زندان ندامتگاه مرکزی کرج آبان کامبیز شهبازی,ایرج تیزمغز,مهدی افالکی و سی ۱۷دوشنبه 

 اعدام شدند.

 آبان محمد یونس جمال الدینی به اتهام قتل در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. ۲۳سه شنبه 
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تجاوز به عنف آبان حسن دورویی مقدم,مرتضی کلزایی و یک تبعه افغانستان به نام نظیر احمد ریگی به اتهام مواد مخدر و  ۳۰شنبه 

 در زندان زاهدان اعدام شدند.

 

 

 کودکان

 .است رسیده ثبت به تن ۸۳۰۵۷ برای بشر حقوق نقض مورد ۸۳۰۵۷ کودکان رسته در

 

 تحصیل از بازمانده شهرستان این در نفر ۱۷۹ و هزار شش که گفت بلوچستان و سیستان جنوب در نیکشهر فرماندار عمرانی معاون

 .هستند

مهر مدیر مدرسه یک روستا در استان مازندران به دلیل طرح تفکیک جنسیتی دانش آموزان پسر کالس ششم را از  ۱چهارشنبه 

 مدرسه بیرون کرد.

 نشستن از اولی، کالس کودک هزار ۷۵ محرومیت از خیابان کارو کانکود هیساماند شورای فکر اتاق رد هاسمن هنمایند لطفی، محمد

 .داد خبر رسد های کالس رد

 بسیار تعامل و آموزشی بخش گرفته صورت های تالش با که گفت ،”بلوچستان و سیستان استان“ توابع از سوران و سیب فرماندار

 .شدند شناسائی منطقه این در تحصیل بازماندگان از نفر ۸۶۰ و هزار یک تعداد محلی معتمدان و مردم خوب
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 زنان

 .است رسیده ثبت به تن ۷ برای بشر حقوق نقض مورد ۵ زنان رسته در

 

شهریور نیلوفر اردالن ملی پوش به دلیل مخالفت همسرش برای دریافت پاسپورت و خروج از کشور از لیست تیم ملی  ۲۲یکشنبه 

 فوتسال برای حضور در جام ملت های آسیا خط خورد.

 هزار تومان جزای نقدی محکوم شدند. ۹۰۰شهریور دو فرد متهم به بد حجابی در دادگاه به پرداخت  ۲۴سه شنبه 

مهر یک زن مدیر مزون عروسی در شهر رشت به اتهام انتشار محتوای غیر اخالقی در شبکه اجتماعی اینستگرام توسط  ۱۹یکشنبه 

 پلیس فضای مجازی بازداشت شد.

 

 

 

 

 دانشجویان

 .است رسیده ثبت به تن ۹ برای بشر حقوق نقض مورد ۵ رسته این در

 

شهریور سیامک مالمحمدی فارغ تحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه خواجه نصیر و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه  ۲۵چهارشنبه 

پلی تکنیک,مهربان کشاورزی از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی,سپهر صاحبان,حسین جندقیان,کیانا کریم پور و غزال مقدم از 

 ن خواجه نصیر و از فعالین دانشجویی در تهران و کرج بازداشت و روانه زندان اوین شدند.دانشجویان و یا فارغ التحصیال

 دانشگاه از غیرموجه غیبت عنوان به و بودن زندانی دلیل به که سابق سیاسی زندانی و دانشجویی فعال دو دری مجید و گلرو مهدیه

 .اند محروم تحصیل از همچنان ها پیگیری وجود با اند، شده اخراج

 مختلط اردوهای برگزاری از جلوگیری برای ایران جمهوریرئیس روحانی، حسن دستور از ایران فرهنگی انقالب عالی شورای دبیر

 .است داده خبر دانشجویی
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 فرهنگی

 .است رسیده ثبت به تن ۳۰ برای بشر حقوق نفض مورد ۲۹ فرهنگی رسته در

 

شهریور محمدیان رئیس نهاد فرهنگی رهبر در دانشگاه ها اعالم کرد که موضوع عدم برگزاری کنسرت در دانشگاهها  ۴چهارشنبه 

 ابالغ شده است.

مهر سه آثار نمایشی که به عنوان تئاتر آزاد به روی صحنه می روند به دلیل بی توجهی به تذکرهای داده شده و همچنین  ۱چهارشنبه 

سالگی به  ۸۵خالقی توقیف شدند,که شامل نمایش پرویز و پونه به کارگردانی عبدالرحمن قادری, نمایشرعایت نکردن شئونات ا

 کارگردانی پوریا وزیری و نمایش همسر عشق به کارگردانی محمد رضا اسماعیلی.

هانه ایمن نبودن به صورت مهر یک خانه ارزشمند قاجاری در گذر اعلمی محله عود الجان که به ثبت ملی رسیده است به ب ۸چهارشنبه 

 شبانه با لودر تخریب شد.

مهر دو خانه تاریخی در حریم بافت تاریخی شهرستان ابرکوه از توابع استان یزد بدون مجوز میرث فرهنگی و به بهانه  ۸چهارشنبه 

 ساخت پارکینگ برای یک هیات مذهبی تخریب شد.

 مهر دو تن از ادمین های اصلی سایت رادیو جوان در تهران بازداشت شدند. ۲۵شنبه 

 

 

 

 



31 | P a g e  
 

 اصناف

 .است رسیده ثبت به تن ۵ برای بشر حقوق نفض مورد ۵ اصناف رسته در

 

شهریور محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی فعاالن صنفی معلمان با حکم شعبه دو بازپرسی اوین بازداشت شدند از علت  ۹دوشنبه 

 بازداشت اطالعی در دست نیست.

شهریور محمود بهشتی لنگرودی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران با مراجعه ماموران امنیتی با حکم  ۱۸یکشنبه 

 ازپرسی اوین در منزلش بازداشت شد,هیچ اطالعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری ایشان در دست نیست.ب ۲شعبه 

مهر معلمان سراسر کشور به مدنی ترین شکل ممکن به تبعیض و نابرابری حاکم بر نظام آموزشی کشور با سکوتشان  ۱۶پنج شنبه 

 اعتراض کردند.

عضای فعال انجمن صنفی معلمان کردستان و کشور به همراه همسرش توسط ماموران امنیتی در مهر امین زندنیا از ا ۲۳پنج شنبه 

 شهرستان سقز بازداشت شد.

نفر از دستفروشان شهر سنندج در اعتراض به تغییر یافتن ساعت کاری آنها توسط عوامل شهرداری سنندج  ۳۰۰مهر  ۲۸سه شنبه 

 .مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند

شهریور سالجاری از سوی ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد,به اتهام  ۱۹آبان علی حسین پناهی معلم دهگالنی که   ۱۷یکشنبه 

سال حبس  6توهین به رهبر جمهوری اسالمی و ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف حکوت از سوی دادگاه انقالب شهر سنندج به 

 محکوم شد.

دادگاه انقالب اجضار  ۱۵آبان سید منصور موسوی آموزگارفعال در عرضه رسانه و تحلیلگر مسائل آموزشی به شعبه  ۱۹سه شنبه 

 شد.
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 اقلیت های ملی

 .است رسیده ثبت به تن ۷ برای بشر حقوق نقض مورد ۴ قومی هایاقلیت رسته در

 

مهر انور حسین پناهی فعال مدنی کرد که در تبعید و در خارج از استان کردستان به سر می برد به ستاد خبری وزارت  ۲۹چهارشنبه 

 اطالعات احضار و درباره فعالیت های وی و اینکه حق خروج از تهران بدون اجازه را ندارد مورد بازجویی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 اقلیت های مذهبی

 .است رسیده ثبت به تن ۱۲۵ برای بشر حقوق نقض مورد ۸۶ مذهبی هایاقلیت رسته در
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شهریور فهیمه اعرفی از مربیان عرفان حلقه توسط عوامل قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران در منزلش باداشت و برای تحمل  ۳سه شنبه 

 سال حبس به اتهام توهین به مقدسات روانه زندان قرچک ورامین شد. ۵

شهریور جلسه محاکمه سه شهروند بهایی به نام های روفیا پاکزادان,سودابه مهدی نژاد و نازی تحقیقی به ریاست قاضی  ۱۲پنجشنبه 

 قنبری در استان گلستان به اتهام تبلیغ علیه نظام برگزار شد.
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م مجوز در شهر محل تیر سالجاری فوت کرده بود با عد ۲۰شهریور خانم صدقی از شهرندان بهایی اهل سنندج که در  ۱۳جمعه 

کیلومتری شهر سنندج به  ۹۰اقامت,سنندج و با فشار نیروهای امنیتی و برخالف احکام شرعی آیین بهاییت در شهرستان قروه در 

 خاک سپرده شد.

ستاد شهریور ذبیح اهلل رئوفی شهروند بهایی اهل سنندج توسط نیروهای وزارت اطالعات شهر سنندج بازداشت و به محل  ۱۷سه شنبه 

 خبری وزارت اطالعات این شهر منتقل شد.

شهریور آوا امینی یزدلی شهروند بهایی در نتیجه کنکور سراسری سالجاری با نقص در پرونده مواجه شده و از ادامه  ۱۸چهارشنبه 

 تحصیل محروم شد.

اه انقالب به ریاست قاضی مقیسه دادگ ۲۸از سوی شعبه  ۹۰شهریور واحد خلوصی فعال مدنی بهایی که در خرداد سال  ۲۲یکشنبه 

به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور,عضویت و فعالیت موثر در جامعه بهایی و تبلیغ گسترده آن,عضویت 

 ۵المی به و فعالیت موثر در کمیته حق تحصیل وابسته به مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اس

 سال حبس تعزیری محکوم شده بود توسط نیروها امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

مرداد ماه سالجاری عرفان حلقه به پلیس امنیت فراخوانده  ۲۵شهریور در پی تماس تلفنی معصومه ضیاء در ارتباط با تجمع  ۲۳دوشنبه 

 شد.

جانبازان جنگ تحمیلی و از اعضای گروه عرفان حلقه توسط ماموران لباس شهصی سپاه  شهریور علی اکبر اردشیر از ۲۵چهارشنبه 

بازداشت شد, همچنین منزل وی نیز مورد تفتیش قرار گرفت و لوازمی چون لپ تاپ,سی دی,کتاب های عرفانی و تصاویر محمد علی 

میلیون تومان  ۳۶۰نج سال حبس تعزیری به همراه طاهری را ضبط کردند,وی پیشتر به اتهام چاپ کتاب و توهین به مقدسات به پ

 جریمه نقدی محکوم شده بود.

به اتهام اجتماع و تبانی  ۹۰مهر واحد خلوصی شهروند بهایی فعال مدنی و دانشجویی محروم از تحصیل که در خرداد سال  ۷سه شنبه  

و تبلیغ گسترده آن,عضویت و فعالیت موثر در  به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور,عضویت و فعالیت موثر در جامعه بهایی

دادگاه انقالب  ۲۸تشکیالت مدافع حق تحصیل,سازمان های مدافع حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسالمی از سوی شعبه 

محکومیت زندان رجایی شهر کرج جهت تحمل  ۱۲سالن  ۴سال حبس تعزیری محکوم شده بود به بند  ۵به ریاست قاضی مقیسه به 

 منتقل شد.

مهر میترا نوری,شیوا روحانی و نوید معلم از شهروندان بهایی استان گلستان در دادسرای انقالب گرگان به اتهام تبلیغ  ۲۰دوشنبه 

 علیه نظام محاکمه شدند.

سمنان با حکم دادگاه این  مهر پنجاه هکتار از زمینهای کشاورزی و دامداری ضیا اهلل متعارفی شهروند بهایی اهل استان ۲۳ پنج شنبه

 شهر و با حضور نیروهایی از وزارت جهاد کشاورزی,دادستانی و نهادهای امنیتی مصادره شد.

مهر عبدالرحیم گرگیج,عبدالحکیم گرگیج,جمعه گرگیج,محمد بلوچ,ابراهیم زرین به همراه یکنفر دیگر از فعاالن  ۲۳پنج شنبه 

 موران امنیتی بازداشت شدند,از اتهامات و مکان نگهداری آنان اطالعی در دست نیست.مذهبی اهل سنت در استان گلستان توسط ما
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نفر از شاگردان محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در اعتراض به عدم رسیدگی مسوالن به خواسته های  ۳۰۰مهر  ۲۵شنبه 

 بر زندان اوین اقدام به تجمع اعتراضی کردند.وی و عدم توجه به بیش از دو ماه اعتصاب غذای این زندانی عقیدتی در برا

دادگاه انقالب به ریاست قاضی احمد زاده به اتهام توهین  ۲۶مهر عبداالحد جلیل زاده از اعضای عرفان حلقه که در شعبه  ۲۸سه شنبه 

 این زندان منتقل شد.به مقدسات به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم راهی زندان اوین شد,و به بند هفت 

 آبان مهتاب محمی نوکیش مسیحی ساکن تهران از سوی نیروهای وزارت اطالعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. ۱جمعه 

آبان جمعی از فعاالن مدنی و هواداران عرفان حلقه در اعتراض به حکم اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار این عرفان در  ۴دوشنبه 

 ختمان الستیک دنا تجمع کردند.مقابل سا

آبان نیروهای امنیتی با حکم قضایی وارد انبارهای شیشه افراسیاب خانجانی شهروند بهایی شده و اجناس موجود در انبار  ۱۰یکشنبه 

 را ضبط و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

توسط ماموران وزارت « زابل»ینی روستای دهمردهآبان مولوی امین اهلل دهمرده فعال مدهبی و مسول مکتب علوم د ۱۴پنج شنبه 

 اطالعات بازداشت شد,از علت بازداشت اطالعی در دست نیست.

آبان پانزده واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی در استان مازندران به علت تعطیل کردن مغازه ها یشان در یکی از  ۲۳شنبه 

 شد. تعطیالت مذهبی بهاییان از سوی اداره اماکن پلمپ

آبان صهبا قرنوش,نگار باقری,نوا منجذب,یاور حقیقت,نوید اقدسی و هلیا مشتاق در تهران,کیوان و پروین نیک  ۲۴یکشنبه 

آیین,یگانه آگاهی,متین جانمیان,عرشیا روحانی و نوید همت در اصفهان,ساناز اسحاقی,نیکا پاکزادان,فرزانه دانشگری و نغمه ذبیحیان 

 های امنیتی بازداشت شدند از اتهامات و محل نگهداریشان اطالعی در دست نیست.در مشهد از شهروندان بهایی توسط نیرو

 

 

 

 

 

 

 کارگری

 .است رسیده ثبت به تن ۴۴۳ برای بشر حقوق نقض مورد ۲۹۰ کارگران رسته در
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 شهریور یک کارگر ساختمانی در مشهد به دلیل نامعلومی سقوط کرد و جان خود را از دست داد. ۱یکشنبه 

 شهریور بر اثر انتشار گاز در پتروشیمی اروند ماهشهر یک کارگر کشته و یک کارگر دیگر دچار مسمومیت شدید شد. ۶جمعه 

 شهریور یک کارگر اهل ایذه از توابع استان خوزستان بر اثر خرابی آسانسور و برق گرفتگی جان خود را از دست داد. ۷شنبه 

ر گوگان از توابع استان آذربیجان شرقی بر اثر سقوط از طبقه دوم ساختمان در حال شهریور یک کارگر ساختمانی اهل شه ۸یکشنبه 

 ساخت جان خود را از دست داد.

شهریور آقای حیدری از کارگرهای تاسیساتی شهر ماهشهر از توابع استان خوزستان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از  ۱۵یکشنبه 

 دست داد.

ه در ساختمان مسکونی در حال ساخت در تهران مشغول کار بود بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود شهریور یک کارگر ک ۱۷سه شنبه 

 را از دست داد.

شهریور قاسم امجدی کارگر شهرداری اهل بندر سیراب از توابع استان بوشهر در زمان هرس کردن چمن های بلوار خلیج  ۲۱شنبه 

 .فارس بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد

 شهریور یک کارگر تبعه کشور افغانستان به دلیل تخریب و ریزش دیواره چاه در حال حفر در منطقه تهران فوت کرد. ۲۱شنبه 

 شهریور محمد رضا کریمی فعال کارگری شاغل در اداره بنادر بندر لنگه بازداشت شد. ۱۴شنبه 
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کارگران نیشکر هفت تپه با مراجعه ماموران ادراه اطالعات که  شهریور علی نجاتی فعال کارگری و از رهبران سندیکای ۲۴سه شنبه 

حکم دادستانی داشتند بعد از تفتیش منزل و نوقیف بعضی از وسایل مانند کیس کامپیوتر بازداشت شد,از اتهامات و دالیل بازداشت 

 اطالعی در دست نیست.

_مذهبی به همراه علی جهانگیری,امیر رحیم خانی از فعاالن شهریور شاپور رشنو فعال سیاسی,فرهنگی با گرایشات ملی ۲۶پنجشنبه 

 سندیکای کارگری هفت تپه بازداشت شدند,از دالیل بازداشت اطالعی در دست نیست.

شهریور محمود صالحی فعال کارگری و مبتال به عارضه شدید کلیوی به اتهام شرکت در جمعیت های معارض و تبلیغ علیه  ۲۷جمعه 

 س تعزیری محکوم شد.سال حب ۹نظام به 

شهریور یک کارگر تبعه افغانستان بر اثر سقوط به داخل چاهک آسانسور در خیابان یوسف آباد تهران جان خود را از دست  ۲۸شنبه 

 داد.

شهریور واله زمانی فعال کارگری و از خویشاوندان شاهرخ زمانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد,از محل نگهداری وی  ۲۸شنبه 

 طالعی در دست نیست.ا

شهریور کارگران سیستان و بلوچستان به علت نبود کار در محل زندگی با عزیمت به شهرستان رفسنجان و اقامت در  ۳۰دوشنبه 

 فضای سبز منتظر کار در زمین های کشاورزی هستند.

کارخانه های بتن سازی در جاده تبریز_تهران شهریور یک کارگر بر اثر افتادن به داخل دستگاه بتن سازی در یکی از  ۳۰دوشنبه 

 جان خود را از دست داد.

 شهریور یک کارگر بر اثر ریزش آوار ساختمان مسکونی در حین گود برداری در استان تهران جان خود را از دست داد. ۳۰دوشنبه 

مهر یک کارگر به علت بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی هنگام کار با دستگاه خرد کن پالستیک و کاغذ در استان  ۱چهارشنبه 

 اردبیل به یکباره به داخل دستگاه کشیده شد و جان خود را از دست داد.

ار بود با ریزش دیواره چاه در مهر شهرک صنعتی در شمس آباد آزاد راه تهران_قم,یک کارگر که در چاه مشغول به ک ۷سه شنبه 

 متری از زمین محبوس شد و جان سپرد. ۱۲۰عمق 

مهر یک کارگر تبعه افغانستان که در چاه مشغول به کار بود بر اثر گاز گرفتگی و کمبود اکسیژن جان خود را از دست   ۸چهارشنبه 

 داد,این اتفاق در تهران روی داد.

هنگام تخریب سقف یک ساختمان قدیمی در فاز دوم شهرک اندیشه در غرب استان تهران  مهر یک کارگر تبعه افغانستان ۱۱شنبه 

 بر اثر ریزش آوار کشته شد.

مهر ماموران اداره اطالعات تبریز با مراجعه به منزل علی فائض پور از فعالین کارگری این شهر,منزل وی را مورد تفتیش  ۱۱شنبه 

 عات منتقل شد,از دالیل و اتهامات ازاطالعی در دست نیست.قرار داده و به بازداشتگاه اداره اطال
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پاالیشگاه اول فاز یک  ۷مهر میثم انصاری کارگر شرکت الوان ریز کنگان بر اثر سقوط در چاه گوگرد مذاب در ناحیه  ۱۵چهارشنبه 

 مجتمع گاز پارس جنوبی جان خود را از دست داد.

پیمانکاری ظریف کاران در قسمت بازیافت زباله کار می کرد خود را در محل مهر یک کارگر که از طریق شرکت  ۱۵چهارشنبه 

 سکونت کارگری حلق آویز کرد.

مهر حسن رسول نژاد از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که در شعبه اول دادگاه انقالب  ۱۸شنبه 

میته به یکسال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر به شش ماه بوکان توسط قاضی علی حسینی به اتهام عضویت در این ک

 فطعیت یافت جهت اجرای حکم به زندان رفت.

کارگر فصلی میراب و آبرسان مجتمع کشت و صنعت کارون در اعتراض به اخراج ناگهانی خود مقابل ساختمان  ۱۰۵مهر   ۱۹یکشنبه 

 فرمانداری شوشتر تجمع کردند.

مهر سالجاری  ۲۱منطقه ویژه عسلویه برای وصول پنج ماه مزد پرداخت نشده از سه شنبه  ۲۴و  ۲۲کارگر فازهای  ۲۰۰مهر  ۲۵شنبه 

 در محدوده کارگاه پروژه های در دست ساخت تجمعات اعتراضی برپا کرده اند.

یجان شرقی(,جان خود را از دست مهر یک کارگر بر اثر سقوط داخل دستگاه لپه سازی در کارخانه ای در آذرشهر)آذربا ۲۶یکشنبه 

 داد.

مهر کوروش بخشنده فعال کارگری از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و عضو هیات  ۲۸سه شنبه 

اجرایی کمیته دفاع ار فعالین کارگری مهاباد از سوی شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان سنندج به اتهام عضویت در 

له,شرکت در مراسم ها و راهپیمایی های اعتراضی و همچنین عضویت در کمیته کارگری به دلیل بیماری و کهولت سن به سه ماه کوم

 و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

 ۲۳آبان جعفر عظیم زاده دبیر هیات اتحادیه آزاد کارگران ایران براساس ابالغیه شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه  ۱جمعه 

آبان سالجاری خود را به این شعبه جهت اجرای شش سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت  ۴زندان اوین باید 

 ملی,اخالل در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام معرفی کند.

ان ساوه به هنگام خارج شدن از چاه در آن سقوط آبان به دلیل فقدان ایمنی در کار یک کارگر در یکی از روستاهای شهرست ۲شنبه 

 کرد و جان سپرد.

آبان استخدام لودر بدون بیمه و راننده بدون گواهینامه از سوی شرکت فوالد کرمان,اسماعیل جهانشاهی کارگر این شرکت  ۴دوشنبه 

 در حین کار زیر لودر رفت و جان سپرد.

حادیه آزاد کارگران ایران جهت پاسخ به برخی از اتهامات به وزارت اطالعات آبان پروین محمدی عضو هیت مدیره ات ۵سه شنبه 

 مرکز احضار شد.

 آبان یک کارگر بر اثر سقوط از یک ساختمان نیمه کاره در همدان جان خود را از دست داد. ۶چهارشنبه 
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اقع در شهر سنگسر یکی از شهرهای آبان یک کارگر در حین تخلیه خوراک مرغ در یکی از مرغ داری های بزرگ کشور و ۹شنبه 

 شهرستان های رشت جان خود را از دست داد.

 آبان یک کارگر تبعه افغانستان بر اثر سقوط به داخل چاه در خیابان ولیعصر تهران جان خود را از دست داد. ۱۰یکشنبه 

 ثر سقوط آسانسور جان خود را از دست داد.آبان یک تعمیرکار به منظور تعمیر آسانسور مسکونی در استان اصفهان بر ا ۱۱دوشنبه 

آبان بر اثر آتش سوزی در کارگاه تولیدی روکش صندلی در شهرستان پاکدشت دو کارگر کشته و دو کارگر دچار  ۱۲سه شنبه 

 سوختگی شدند.

 د را از دست داد.آبان یک کارگر بر اثر سقوط باالبر در ساختمانی در شهر کنگان واقع در استان بوشهر جان خو ۱۳چهارشنبه 

 آبان یک کارگر بر شرکت فوالد یزد بر اثر انفجار کوره جان خود را از دست داد. ۱۶شنبه 

 آبان احمد امیری کارگر فوالد زرند ایرانیان بر اثر برخورد با بیل مکانیکی جان خود را از دست داد. ۱۶شنبه 

اوین به اتهام  ۳۳غیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه آبان جعفر عظیم زاده فعال کارگری که براساس ابال ۱۷یکشنبه 

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امینت کشور,اخالل در نظم عمومی و فعالیت علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده بود جهت 

 اجرای حکم به زندان اوین رفت.

ی توجهی هیت مدیره سیمان تهران به درخواست های مکرر اعضای شورای آبان کارگران سیمان تهران در اعتراض به ب ۱۹سه شنبه 

صنفی کارخانه مبنی بر بهبود دادن به وضعیت شغلی و مزدی کارگران در حمایت از اعضای شورای کارگری کارخانه دست به تجمع 

 زدند.

 آبان یک کارگر بر اثر ریزش دیواره های چاه در یک پروژه ساختمانی در مشهد جان خود را از دست داد. ۲۰چهارشنبه 

 آبان یک کارگر در حال پاک کردن شیشه های ساختمان وزارت آموزش و پرورش سقوط کرد و جان خود را از دست داد. ۲۳شنبه  

 خل چاه جان خود را از دست داد.آبان یک کارگر در قائمشهر به علت سقوط در دا ۲۵دوشنبه 

 

 محیط زیست و بهداشت

 .است رسیده ثبت به تن ۲۰ برای بشر حقوق نقض مورد ۹ بهداشت و زیست محیط رسته در
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برابر  ۲۲شهریور مدیر عامل اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت که شدت گرد و غبار در اهواز به بیش از  ۱۸چهارشنبه 

 حد مجاز رسیده است.

شهریور قلعه کوه مبارک شهرستان جاسک با پیشینه تاریخی و سابقه تمدنی به دوران ساسانیان توسط یکی از ارگان ها در  ۲۱شنبه 

 حال تخریب است.

دلیل ایجاد خط لوله  مهر شیشار تپه یکی از وسیع ترین و قدیمی ترین تپه های باستانی در میاندرود استان مازندران به ۱۲یکشنبه 

 های گاز و آب مورد تعرض قرار گرفت.

 ۱۴آبان محمد نعیم سنجر زهی پس از بستری شدن در بیمارستان خاتم النبیا ایرانشهر و ناتوانی در پرداخت هزینه  ۷پنج شنبه 

ین مدت,منجر به تشدید بیماری میلیونی بیمارستان وی به مدت صد و دو روز در این بیمارستان گرو گرفته شده و عدم رسیدگی طی ا

 وی شد.

 

 

 

 

 دگراندیشان

 .است رسیده ثبت به تن ۲۳ برای بشر حقوق نقض مورد ۲۳ رسته این در

 

 میهمانی این در کنندگان شرکت از نفر ۲۳ و کرده حمله شیراز در باغی در تولد جشن میهمانی یک به بسیج و پاسداران سپاه ماموران

 .کردند بازداشت را
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 سایر موارد

 .است رسیده ثبت به تن ۱۲۰۱۵ برای بشر حقوق نقض مورد ۱۲۰۱۵ موارد سایر رسته در

 

شهریور شهال طاهری به همراه همسرش نریمان بلیان شهروندان اهل کرمانشاه به دلیل فقر و بیکاری با ریختن نفت اقدام به  ۷شنبه 

 در صد سوختگی با احتمال مرگ روبروست. ۸۰و همسرش نیز با خود سوزی کردند که شهال طاهری جان خود را از دست داد 

شهریور فردی که در کنار یکی از شعب بانک ملی پالکاردی در دستش گرفته بود که در آن نوشته شده بود کارخانه پراید  ۵پنجشنبه 

 گران فروش است توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد.

کرمانشاه در محوطه مجتمع اداری فرمانداری سنقر خو سوزی کرد سرپرست معاونت سیاسی و شهریور یک شهروند اهل  ۸یکشنبه 

 امنیتی استانداری کرمانشاه انگیزه متوفا از خود کشی را وجود مشکالتی در اخذ پروانه ساخت مسکن و عوارض شهرداری عنوان کرد.

ت شکنجه و اذیت و آزار در یک مرکز نگهداری از معلوالن از شهریور والدین تعداد زیادی از معلوالن به دلیل اثبا ۱۷سه شنبه 

 مدیران این مرکز به طور رسمی شکایت کردند.

شهریور رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی اعالم کرد دو تاالر باغ به دلیل رعایت نکردن شئونات  ۲۸شنبه 

 اسالمی در شهرستان اراک مهر و موم شدند.

مهر امید راشد امیری شهروند اهوازی در اعتراض به بیکاری و عدم تمدید قرار داد اقدام به خود سوزی کرد و جان  ۱نبه چهارش

 سپرد.

مهر ماموران سپاه پاسداران و بسیج به یک مهمانی جشن تولد در باغی در شیراز که تعدادی از آنها ترنس سکشوال بودند  ۲پنجشنبه  

شرکت کنندگان را بازداشت کردند در هنگام بازداشت توسط ماموران با تحقیر و تمسخر و مورد ضرب و نفر از  ۲۳حمله کرده و 

 شتم قرار گرفتند,همگی با قرار کفالت صادر شده آزاد شدند.

ی مهر سیروس نیکخو در اعتراض به عدم رسیدگی دادستان ملکان به ریاست پیمان محمد پور و بازپرسی به ریاست بایزد ۶دوشنبه 

ساله اش توسط فردی دیگر در محوطه دادگستری ملکان اقدام به خود سوزی کرد وی  ۱۴در ارتباط با پرونده فراری دادن دختر  

 در صد سوختگی شده است. ۷۰دچار 
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داشته مهر ناصر شاهوز هی شهروند در زرآبادی از توابع کنارک استان سیستان و بلوچستان که تا کنون سابقه بازداشت ن ۸چهارشنبه 

 توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شد,از اتهامات دقیق وی اطالعی در دست نیست.

مهر علیرضا رضایی تبعه کشور افغانستان که به اتهام تالش برای عبور غیر قانونی از مرز ایران به سمت ترکیه توسط  ۱۴سه شنبه 

یدگی پس از آن توسط نیروی انتظامی در پاسگاه مرزی چالدران نیروی انتظامی بازداشت شده بود به دلیل ضرب و شتم و عدم رس

 در گذشت.

 ّآبان نزاز_زاکا تبعه آمریکایی_لبنانی به اتهام ارتباط با جامعه اطالعاتی و نظامی آمریکا در ایران بازداشت شد. ۱۲سه شنبه 

 .داد خبر تهران ۱۲ منطقه در نفر هزار ۲۰۰ تا هزار ۱۵۰ حدود خوابی کارتن از تهران شهر نوسازی سازمان رئیس

 

 


