
1 | P a g e  
 

 
 ٥٦۰٧۰٥٥ شماره: 

 ۱۳۹۴ اسفند ۱۹تاریخ: 

 

 آماری ماهیاهن نقض حقوق بشر –گزارش تفصیلی 

 ۱۳۹۴ماه ماه و بهمنآرذماه، دی
 

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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 ۱۳۹۴ماه ماه و بهمنآذرماه، دی -  بشر حقوق نقض ماهیانه آماری –گزارش تفصیلی 

 

 

 گفتارپیش

آوری، روزی در حال جمعگزارش پیشرو حاصل کوشش کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران است که به صورت شبانه

ذکر است حقوق بشری است. شایان های منتشرشده توسط نهادها و مدافعانتجزیه، تحلیل، ثبت و مستندسازی گزارش

باشد و تنها بخشی های حقوق بشری گزارشی کامل نمیها و گروهاین گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان

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

 باشد.می %۲ آمار شده درزمینهباشد و درصد خطای در نظر گرفتهاری از خطا نمیتنظیم شود اما ع

 

 

 

 ۹۴ماه ماه و بهمنآذرماه، دیشدگان اسامی بازداشت

نفر از شهروندان، به نقض حق آزادی عقیده و بیان، نقض حق  ۴۱۲ بازداشت با انتظامی –ها نیروهای امنیتی در این ماه

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

المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: به هرکس حق آزادی و امنیت میثاق بین ۹ماده  ۱طور در بند و بیان دارد. همین

کس را نمیآمده است: هیچ ۱۹ر بند مذکور ماده توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد؛ دکس را نمیشخصی دارد؛ هیچ

افزاید: هر کس حق آزادی بیان دارد؛ این حق می ۱۹ماده  ۲توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرارداد. بند 

صورت شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به

 باشد.صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود مینوشته یا چاپ یا به
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 باشد:اسامی چندین تن از بازداشتگاه که در دسترس کمیسیون حقوق بشر قرار گرفته است به شرح زیر می

 

 

 دوم آذر نود و چهار فعال سیاسی نوریزاد محمد

 آذر نود و چهاردوم  فعال مدنی احمدی راغب زرتشت)اسماعیل(

 دوم آذر نود و چهار فعال مدنی نعمتی داوود

 دوم آذر نود و چهار فعال مدنی خیبر احسان

 دوم آذر نود و چهار فعال مدنی حمیدی مسعود

 دوم آذر نود و چهار فعال مدنی بابائی علی

 دوم آذر نود و چهار فعال مدنی حاصلی محسن

 نود و چهاردوم آذر  فعال مدنی حسینی اسماعیل

 دوم آذر نود و چهار فعال مدنی اروجی عبدالعظیم

 دوم آذر نود و چهار فعال مدنی رحمتی ارشیا

 دوم آذر نود و چهار فعال مدنی گودرزی حامد

 سی آبان نود و چهار فعال مدنی شجاع محسن

 سی آبان نود و چهار فعال مدنی زینالی هاشم

 آبان نود و چهارسی  فعال مدنی عیوض زاده سیمین
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 سی آبان نود و چهار فعال مذهبی یمنی شرمین

 سی آبان نود و چهار فعال مذهبی پورغفاری لیال

 سی آبان نود و چهار فعال سیاسی ملک رضا

 سه آذر نود و چهار فعال مدنی دیهمی مهدی

 شش آذر نود و چهار روزنامه نگار جهان بیگی فرهاد

 دوم آذر نود و چهار مدنی فعال ابراهیم زاده نا مشخص

 نه آذر نود و چهار فعال فرهنگی گلرویی یغما

 نه آذر نود و چهار فعال مدنی سلیمی کاوه

 نه آذر نود و چهار فعال مدنی مولودی بهمن

 نوزده آذر نود و چهار فعال مدنی کعبی مجید

 نوزده آذر نود و چهار فعال مدنی بن سعید میالد

 نوزده آذر نود و چهار مدنیفعال  زینی وند علی

 نوزده آذر نود و چهار فعال مدنی دلفیه نعیم

 نوزده آذر نود و چهار فعال مدنی موسائی وحید

 نوزده آذر نود و چهار فعال مدنی خیری دانیال

 بیست سه آذر نود و چهار فعال فرهنگی گیالسیان روزبه

 چهاربیست سه آذر نود و  فعال فرهنگی سروش نیا الهه

 بیست چهار آذر نود و چهار فعال فرهنگی رحمتی حمید

 بیست چهار آذر نود و چهار فعال سایبری نامشخص نامشخص

 بیست پنج آذرنود و چهار فعال فرهنگی حاج رستم بگلو محمدرضا

 بیست پنج آذرنود و چهار فعال مذهبی عبیداله بلوچ مولوی

 هفت آذر نود و چهار شهروند اهل سنت میربلوچ زهی عبدالحمید

 بیست آذر نود و چهار شهروند اهل سنت افرا محمد

 بیست نه آذر نود و چهار فعال مدنی نیکبخت علی اکبر

 بیست دو آذر نود و چهار نامشخص بوبنه ویچ سانیا

 هفدهم دی نود و چهار فعال فرهنگی صدیقی هیال

 نوزده دی نود و چهار فعال مدنی ابراهیمی سید محمد
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 بیست و یک دی نود و چهار فعال فرهنگی  

 شانزدهم دی نود و چهار فعال مذهبی سید زاده سیدکاوه

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری ساکی منصور

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری ساکی بهروز

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری باجالن احمدرضا

 بیست چهار دی نود و چهار کارگریفعال  نادی رضا

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری ساالروند احمدرضا

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری شیرنژاد عباس

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری میرزایی اکبر

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری فریدون پور علیرضا

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری لیربایی رضا

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری قائد رحمت جالل

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری دالوند عارف

 بیست چهار دی نود و چهار فعال کارگری حاجی وند علی

 بیست و شش دی نود و چهار فعال مدنی عالیی رحیم

 سی دی نود و چهار سیاسیفعال  منصوری علیرضا

 بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه رضابیگی فرهاد

 بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه جاللی آرش

 جمعه، بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه موالیی علی

 جمعه، بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه فیضی ناصر

 جمعه، بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه رنجبر فیروزه

 جمعه، بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه داوودی امید مریم

 جمعه، بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه شفیعی زهرا

 جمعه، بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه الهی نامشخص

 جمعه، بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه نامشخص نامشخص

 جمعه، بیست و سه بهمن  پیروان عرفان حلقه نامشخص نامشخص

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال سیاسی رییس دانا فریبرز
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 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال مدنی دونداری فاتح

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال مدنی پاشایی سامان

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال مدنی دارایی فرشاد

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال مدنی مجیدیان نادر

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال مدنی ریشه صاحب بهروز

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 یکشنبه، بیست و پنج بهمن  مدنی فعال نامشخص نامشخص

یکشنبه، بیست و پنج بهمن یک  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 هزار و سیصد و نود و چهار

یکشنبه، بیست و پنج بهمن یک  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 هزار و سیصد و نود و چهار

یکشنبه، بیست و پنج بهمن یک  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 چهار هزار و سیصد و نود و

یکشنبه، بیست و پنج بهمن یک  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 هزار و سیصد و نود و چهار

یکشنبه، بیست و پنج بهمن یک  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 هزار و سیصد و نود و چهار

یکشنبه، بیست و پنج بهمن یک  فعال مدنی نامشخص نامشخص

 هزار و سیصد و نود و چهار

  شهروند عادی ساعد مجشی فرهاد

  شهروند عادی ساعد مجشی پیام

  شهروند عادی ساعد مجشی سیروان

  شهروند عادی ساعد مجشی حسین

 

های متعددی ازجمله زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و... موردبررسی آماری و صفحه پیش روی بخش ۴۳در گزارش 

 تشریحی قرارگرفته است. 
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 کنید. وتحلیل شده است که نتیجه آن را در زیر مشاهده میگزارش ثبت، تجزیه ۹۶۱های مجموعاً در تمامی رسته

کمترین تمرکز مدافعان  %۰. ۰ترین تمرکز دیدبانی حقوق بشر را داشته است و استان سمنان با باال %۳۴استان تهران با 

 حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 :انیب و شهیاند

توان به مناسب عقایدش مورد کس را نمیالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: هیچمیثاق بین ۱۹ماده  ۱در بند 

افزاید هر کس حق آزادی بیان المللی حقوق مدنی و سیاسی میمیثاق بین ۱۹ماده  ۲مزاحمت اخافه قرار داد. همچنین بند 
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آمار ثبت اخبار در استانهای کشور

اردبیل اصفهان البرز ایالم آذربایجان شرقی

آذریاجان غربی بوشهر تهران چهارمحال بختیاری خراسان حنوبی

خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان

سیستان و یلوچستان فارس قزوین قم کردستان

کرمان کرمانشاه کل کشور کهگلویه و بویراحمد گرگان

گلستان گیالن لرستان مازندران مرکزی

نامعلوم هرمزگان همدان یزد
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از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار 

اعالمیه جهانی حقوق  ۱۹باشد. ماده صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میصورت نوشته یا چاپ یا بهیا به

ه اعالمیه هزار ۲۵همچنین در بخشی از بند  "هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد."وضوح بیان نموده است: بشر به

. "ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطالعات را تضمین کنیمها برای اجرای نقش اساسی آنآزادی رسانه"آمده است: 

المللی حقوق میثاق بین ۶ماده  ۱اعالمیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بند  ۳ماده 

موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی انسان است. این حق باید به مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص

های زیر بر اساس تمامی بندهای فوق ثبت و مورد برسی توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.  تمامی گزارشرا نمی

 تن به ثبت رسیده است. ۲۳۴مورد نقض حقوق بشر برای  ۲۹۲تحلیلی، آماری قرارگرفته است. در این رسته 

 

 

آذر مأموران امنیتی جمهوری اسالمی از برگزاری هفدهمین سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری رهبر  ۱یکشنبه 

 وسیله چاقو به قتل رسیدند,ممانعت کرد.در منزلشان در تهران به ۱۳۷۷حزب ملت ایران که در سال 

دی راغب و چند تن دیگر از فعاالن مدنی که در مقابل آذر محمد نوریزاد,داود نعمتی و زرتشت )اسماعیل( احم ۲دوشنبه 

 دفتر الستیک دنا در تهران تجمع کرده بودند بازداشت شدند.

نامه ندای جامعه کرمانشاه پس از احضار به اطالعات سپاه این آذر فرهاد جهان بیگی )میران بازانی( سردبیر هفته ۶شنبه 

 نیست. شهر بازداشت شد,از سرنوشت وی اطالعی در دست
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آذر از حضور ابراهیم یزدی فعال سیاسی و دبیر کل نهضت آزادی ایران که قرار بود در مراسم روز دانشجوی  ۱۶دوشنبه 

 دانشگاه تهران سخنرانی کند ممانعت به عمل آمد و اجازه ورود در دانشگاه تهران را نیافت.

آوری در ایران که خرداد سال جاری هنگام حوزه فننگار آذر حسین زاد حقیقی )آرش زاد( کارآفرین و وب ۱۶دوشنبه 

 خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد,هیچ اطالعی درباره محل بازداشت و اتهامات وی در دست نیست.

بایست خود آذر حسین موسویان فعال سیاسی و رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران طی احضاریه کتبی می ۱۷شنبه سه

 تهران,دادسرای اوین معرفی کند. ۳۳ه دادسرای عمومی و انقالب ناحیه را ب

سوئدی به همراه یکی از دوستانش در گرگان توسط مأموران اطالعات سپاه _آذر ساینا بویچ شهروند کروات ۲۲یکشنبه 

 کند.در ایران زندگی می ۱۳۸۳بازداشت شد,وی در سال 

ش نیا دو نویسنده در گرگان از سوی مأمورین وزارت اطالعات بازداشت و آذر روزبه گیالسیان و الهه سرو ۲۴شنبه سه

 به مکان نامعلومی منتقل شدند,از اتهامات و دالیل بازداشت اطالعی در دست نیست.

 آذر فردی به اتهام آموزش دور زدن فیلترینگ  توسط پلیس فتا در شهرستان بم بازداشت شد. ۲۵چهارشنبه 

از ورود اعضای شورای مرکزی جبهه ملی به منزل ادیب برومند رئیس شورای مرکزی جبهه  آذر پلیس امنیت ۲۷جمعه 

 ملی ایران برای برگزاری جلسه جلوگیری کردند.

 دی مدیر یک سایت همسریابی در استان فارس توسط پلیس فتا بازداشت شد. ۲چهارشنبه 

بازپرسی به ریاست  ۲خانه احزاب با حکم شعبه  دی فرج کمیجانی رئیس کمیته هیئت نظارت بر انتخابات ۲چهارشنبه 

 قاضی مقدس در محل کارش بازداشت شد.

دی سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی به اتهام نصب عکس ستار برای چندساعتی توسط مأموران امنیتی بازداشت  ۶یکشنبه 

 شد.

دی زرتشت احمدی راغب فعال مدنی به علت حاضر نشدن در تاریخ اول دی سال جاری در محل کار توسط  ۶یکشنبه 

حراست شهرداری شهرستان شهریار اخراج شد , اما جناب احمدی راغب اعالم کرده است که در این تاریخ و بعدازآن 

 نیز در محل کارش حضورداشته است.

گذار عرفان حلقه به اتهام اجتماع و تبانی به یک سال ن محمدعلی طاهری بنیاندی پروین سلیمانی از شاگردا ۷دوشنبه 

 حبس تعلیقی محکوم شد.
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گذار عرفان حلقه در اصفهان در اعتراض به وضعیت این زندانی در تجمعی دی هواداران محمدعلی طاهری بنیان ۱۱جمعه 

 قیدوشرط وی شدند.خواستار آزادی بی

یر سایت الف به دلیل کامنت های مخاطبین توسط دادگاه مطبوعات به شش ماه حبس تعزیری دی احمد توکلی مد ۱۲شنبه 

 محکوم شد.

دی روزنامه بهار به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطلبی که به اساس جمهوری اسالمی ایران لطمه وارد می ۱۳یکشنبه 

 شود.گی میکند توقیف و پرونده اتهام آن در دادسرای فرهنگ و رسانه رسید

انتظامی بازداشت و به _نگار و فعال سیاسی اهل کرمانشاه توسط نیروهای امنیتیدی فرزاد پور مرادی روزنامه ۱۳یکشنبه 

 مکان نامعلومی منتقل شد , از دلیل بازداشت وی اطالعی در دست نیست.

نامه یالثارات به اتهام اشاعه فحشا و دی بارأی اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت و انتشار هفته۱۴دوشنبه  

 ها و تصاویر و مطالب خالف عفت عمومی لغو شد.منکرات و انتشار عکس

امنیتی _دی محمد نجفی وکیل دادگستری از سوی دادستان انتظامی کانون وکالی شهر اراک با اتهامات سیاسی ۱۵شنبه سه

 مورد تعقیب قرارگرفته است.

 دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شده است. ۱۰۶۰را ساعی از فعاالن گروه عرفان حلقه به شعبه دی پرونده سا ۱۶چهارشنبه 

دی هیال صدیقی شاعر,نقاش و فعال اجتماعی پس از ورود به ایران در فرودگاه امام بازداشت شد و پرونده  ۱۷شنبه پنج

 وی در دادسرای رسانه به صورت غیابی محکوم شده است.

از سوی  ۱۳۹۱ماه سال نگار و دبیر سابق سرویس روزنامه کلمه سبز که در اردیبهشتمحمدی روزنامهدی میثم  ۱۸جمعه 

دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به چهار سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت اجتماعی  ۱۵شعبه 

 زندان منتقل شد.شده بود جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اوین و به بند هشت این محکوم

دی حسین کعبی بازیکن سابق فوتبال تیم ملی ایران به دلیل برخی اظهاراتش در یک مصاحبه به شعبه ویژه  ۱۹شنبه  

 جرائم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

جاری در دادگاه نگار و فعال سیاسی که به اتهام تبلیغ علیه نظام در آذرماه سال دی ریحانه طباطبایی روزنامه ۲۲شنبه سه

های سیاسی ها,دستهبه ریاست قاضی صلواتی به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب,گروه

ها و مطبوعات و فضای مجازی محکوم شد,جهت اجرای حکم زندان خود را به زندان اوین معرفی و فعالیت در رسانه

 کرد.
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دیوان عالی کشور در اعاده  ۳۵و شورای فعاالن ملی مذهبی که در شعبه دی حکم زندان رضا آخانی عض ۲۲شنبه سه

دادرسی,اتهام اقدام علیه امنیت ملی را رد و آن را وارد ندانست باوجوداینکه این اتهام اثبات نشد سه سال حبس این فعال 

 دادگاه انقالب تائید شد. ۵۴سیاسی در شعبه 

کیفری دو دادگستری  ۱۰۵ن و بیدگل که در آذرماه سال جاری در شعبه دی محمد مهدوی فر شاعر اهل آرا ۲۸دوشنبه 

 کاشان محاکمه شده بود به اتهام نشر اکاذیب به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

دی دادستان تهران اعالم کرد هشت نفر از فعالین سایبری به اتهام ترویج مسائل خالف عفت عمومی در تهران  ۲۹شنبه سه

 شدند.بازداشت 

بهمن محمدحسن حاجی مبینی کارمند رسمی وزارت دفاع که مأمور به خدمت در شرکت صاایران  گردیده  ۱شنبه پنج

بود پس از بازگشت از سوریه توسط معاونت ضد جاسوسی وزارت اطالعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت 

 شد.

در حوالی بازار این شهر دکتر اسداهلل اسدی زندانی سیاسی تازه آزادشده بهمن مأموران اداره اطالعات شهر تبریز  ۱شنبه پنج

هایی را علیه وپرورش به نتیجه نرسید , شعارها و نوشتهاز زندان اوین که در اعتراض به پیگیری حقوق اش از آموزش

 گاه خود انتقال دادند.مسئوالن در مقابل چشم مردم به نمایش گذاشته بود با ضرب و شتم شدید دستگیر و به بازداشت

به اتهام اخالل در نظم عمومی به یک سال  ۹۳بهمن نرگس فرهادی از هواداران عرفان حلقه که در بهمن سال  ۱شنبه پنج

شده بود جهت اجرای احکام حبس از سوی اجرای احکام زندان اوین حبس تعزیری و تحمل سه ضربه شالق محکوم

 فراخوانده شد.

بهمن دینا کریمی به همراه همسرش حسن عطازاده و پسرشان به وزارت اطالعات احضار و مورد بازجویی قرار  ۳شنبه 

 گرفتند.

منصفه دادگاه مطبوعات مدیرمسئول روزنامه ورزشی گل,مدیرمسئول پایگاه خبری شهدای بهمن از سوی هیئت ۴یکشنبه 

 قصد اضرار به غیر مجرم شناخته شدند.ایران و مدیرمسئول وطن امروز به دلیل نشر اکاذیب به 

در یک تجمع در  ۹۴گذار عرفان حلقه که در آبان بهمن سارا ساعی از شاگردان محمد علی طاهری بنیان ۷چهارشنبه 

اعتراض به حکم اعدام آقای طاهری)که پس از آن لغو شد( بازداشت و هشت روز بعد با قرار کفالت آزاد شده بود به 

 کیفری استان تهران احضار شد. دادگاه ۱۰۶۰شعبه 
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بهمن مجوز ماهنامه های جو تیاران و فرصت برابر در شهر بوکان لغو شد,از علت لغو مجوز اطالعی در دست  ۸پنج شنبه 

 نیست.

بهمن علیرضا نجیمی و محمد علی ایزدی دو وبالگ نویس حامی عرفان حلقه توسط مأموران لباس شخصی  ۱۰شنبه 

 یت و محل نگهداری آنان اطالعی در دست نیست.بازداشت شدند,از وضع

دادگاه کیفری دو شهرستان زابل  ۱۰۱بهمن یونس دهمرده مسئول سابق پایگاه خبری گندم پرس با حکم شعبه  ۱۰شنبه 

 به یکسال حبس و دو سال ممنوعیت از نشر مطلب در رسانه های استان سیستان و بلوچستان محکوم شد.

دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده  ۸ل پایگاه خبری صراط نیوز در شعبه بهمن مدیرمسئو ۱۱یکشنبه 

 به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با حضور هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

وضعیت وی و دلیل بازداشت بهمن دار الشفایی روزنامه نگار و مترجم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد,از  ۱۴چهارشنبه 

 اطالعی در دست نیست.

بهمن آفرین چیت ساز خبرنگار روزنامه ایران که در آبان سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد,هیچ  ۱۴چهارشنبه 

 اطالعی در دست نیست.

ازداشت و به مکان نامعلومی بهمن فرزند آیت اهلل نکونام زندانی زندان قم به همراه دو تن از شاگردان وی ب ۱۵پنج شنبه 

 منتقل شدند.

بهمن محمد نجفی وکیل دادگستری به اتهام تشویش اذهان عمومی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و ۱۵پنج شنبه  

 انقالب شهرستان شازند احضار شد.

 ان قم,بازداشت شد.بهمن حجت السالم و المسلمین حسین دولتی از شاگردان آیت اهلل نکونام زندانی زند ۱۵پنج شنبه 

ماموران نیروی انتظامی محمد نوری زاد و محمد ملکی را که قصد جمع آوری زباله برای دومین روز داشتند  ۱۶جمعه 

 بازداشت و پس از چند ساعت در بزرگراه امام علی رها کردند.

اگردان وی مقابل زندان اوین بهمن با پایان پنج سال حکم زندان محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه,ش ۱۸یکشنبه 

 برای استقبال از وی تجمع کردند اما نیروهای امنیتی ضمن سرکوب این هواداران صد نفر را بازداشت کردند.
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بهمن جمعی از شاگردان محمد علی طاهری در پی بی خبری از وضعیت وی و عدم آزادی قانونی وی پس  ۱۹دوشنبه 

م همبستگی با خانواده بنیانگذار عرفان حلقه در برابر منزل وی گرد آمدند و خواهان از پایان حبس پنج ساله به منظور اعال

 آزادی فوری و بی قید و شرط او شدند.

بهمن هواداران محمد علی طاهری که در مقبره آیت اهلل خمینی در اعتراض به حبس غیر قانونی وی در زندان  ۲۳جمعه 

 ی مورد سرکوب و تعدادی نیز بازداشت شدند.اوین تحصن کرده بودند توسط ماموران امنیت

انتظامی فریبرز رئیس دانا اقتصاددان ایرانی که در حال حاضر در ممنوع الخروجی به _بهمن نیروهای امنیتی ۲۵یکشنبه 

 سر می برد را هنگام پیگیری وضعیت خود بازداشت و ساعتی مورد بازجویی قرار دادند.

عباس لسانی فعال سیاسی زندان شیراز به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و  بهمن رقیه علیزاده همسر ۲۶دوشنبه 

 انقالب شهرستان اردبیل احضار شد.

بهمن دادگاه اسماعیل )زرتشت( احمدی راغب,فعال مدنی در دادگاه انقالب شهریار برگزار شد وی به دلیل  ۲۶دوشنبه 

 لیه نظام محکوم شد.انتشار مطالب انتقادی در صفحات شخصی خود به تبلیغ ع

بهمن با وجود وخامت جسمانی و بستری شدن رحیم )سعید( جعفری فعال مدنی در بیمارستان سینا,از سوی  ۲۶دوشنبه 

دادگاه کیفری دو شهرستان گنبد کاووس به اتهام توهین به ریاست جمهوری و مسئولین نظام و همچنین نشر  ۱۰۴شعبه 

 ی در فضای مجازی به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.اکاذیب با قرار دادن مطالب غیرواقع

دادگاه کیفری  ۱۰۶۰بهمن هجده فعال مدنی که پیشتر در مقابل زندان اوین بازداشت شده بودند و در شعبه  ۲۸چهارشنبه 

حبس و هفتاد و  دو تهران به اتهام اخالل در نظم عمومی از طریق تجمع غیر قانونی محاکمه شده بودند,به نود و یک روز

 چهار ضربه شالق محکوم شدند.
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 انیزندان

رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی آمده است: افرادی های بیها یا مجازاتکنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ۷ماده  ۳در بند 

گیرند باید در کلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادالنه برخوردار شوند که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار می

افزاید: رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی میهای بیها یا مجازاتکنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ۲ماده  ۱همچنین بند 

عمال شکنجه در حوزۀ قضایی بایستی تمامی موازین قانونی، اداری، قضایی و موازین مؤثر دیگری را جهت پیشگیری از اِ

کند برای نمونه اصل ای است که حتی قوانین داخلی کشور را نقض میگونهخود، اتخاذ کرد. نقض سیستماتیک در ایران به

گوید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا قانون اساسی جمهوری اسالمی می ۳۹

اعالمیه جهانی حقوق بشر به صورت واضح  ۵تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ماده 

یز قرار گیرد همچنین کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمکند هیچتکید می

اند کند: درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شدهالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میمیثاق بین ۱۰ماده  ۱بند 

کند تنبیه کنوانسیون حقوق زندانیان اعالم می ۳۱باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد و ماده 

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

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

مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۳۰۸۷. در این رسته صورت سیستماتیک دست میزندایران با نقض تمامی بندهای فوق به

 تن به ثبت رسیده است. ۱۰۶۴۷
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آذر وثیقه گذار سید محمد ابراهیمی فعال مدنی که ده روز پیش به قید وثیقه و برای درمان از زندان خارج شده  ۱یکشنبه 

 ز ظرف یک ماه به زندان معرفی کند.ای دریافت کرده است که بر اساس آن این فعال مدنی باید خود را ابود,نامه

آبان سال جاری بازداشت شد برای محکومیت یک سال زندان  ۲۵آذر هادی حیدری کارتونیست مطبوعاتی که  ۱یکشنبه 

 زندان اوین منتقل شد. ۸های پیشین به بند در ارتباط با بازداشت

رجایی شهر کرج که به اتهام کمک به مشکالت آذر سعید شیرزاد فعال حقوق کودک و مدنی و زندانی زندان  ۲دوشنبه 

سال  ۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به  ۱۵آموزشی کودکان زندانیان سیاسی در شهریور سال جاری در شعبه 

حبس محکوم شد همچنان منتظر تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر هست و قاضی با آزادی او با قرار وثیقه تا زمان صدور 

 کند.نهایی به دالیل نامشخصی مخالفت می

آبان سال جاری  ۳۰کنندگان در مقابل زندان اوین که آذر سیمین عیوض زاده,شیرین یمنی و لیال غفاری از تجمع ۲دوشنبه 

ازداشت و به زندان قرچک منتقل شدند به نشانه اعتراض از خوردن آب و غذا در این زندان امتناع کردند,همچنین لیال ب

 غفاری پور در وضعیت نامناسبی جسمی می باشد.

آذر امید علی شناس فعال مدنی و زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین در اعتراض به بازداشت مادرش سیمین  ۲دوشنبه 

 زاده اعتصاب غذای خشک کرد. عیوض

 آذر امید کوکبی زندانی بند هفت زندان اوین جهت پیگیری درمان کلیه به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد. ۳شنبه سه

 ۵شده بود حفظ سال زندان محکوم ۵آذر رئیس دادگستری سراب برای محکومی که به اتهام مواد مخدر به  ۳شنبه سه

 زین حکم کرد.جزء قرآن را جایگ

زندان اوین که جهت درمان ریه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل ۷آذر علیرضا گلی پور زندانی سیاسی بند  ۳شنبه سه

شده بود برخالف دستور پزشک متخصص ریه مبنی بر وخامت اوضاع ریه وی و بستری جهت درمان ,مأموران زندان وی 

 را به زندان بازگرداندند.

اهلل نکونام روحانی منتقد حکومت و زندانی سیاسی زندان اوین به دلیل شکایت آیتآذر حکم دوساله آیت ۴چهارشنبه 

 سال حبس افزایش یافت. ۵اهلل مکارم شیرازی دادستان ویژه قم,دادیار دادسرای ویژه و مسئول حراست دادگاه ویژه به 

های های اخیر فعالین مدنی در تجمعدان اوین در اعتراض به بازداشتزن ۸آذر علی معزی زندانی سیاسی بند  ۵شنبه پنج

 اعتراضی روزهای شنبه و دوشنبه دست به اعتصاب غذا زد.
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حکم ناعادالنه قاضی صلواتی آذر محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به ۵شنبه پنج

 سال حبس اعتصاب غذا کرد. ۹دادگاه انقالب تهران مبنی بر  ۱۵رئیس شعبه 

آذر سعید ماسوری,ابوالقاسم فوالدوند,علی سالن پور,رضا اکبری منفرد, شاهین ذوقی تبار,صالح کهن دل,لطیف  ۶جمعه 

های یامنیتی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به بازرس_حسنی,امیر تفاضیانی و سعید شیرزاد از زندانیان سیاسی

غیرمعمول پیش از مالقات این زندانیان در روزهای مالقات دست به اعتصاب غذا زده و از حضور در سالن مالقات 

 خودداری کردند.

آذر محمد حمادی که به اتهام فعالیت های قومی و مدنی توسط دادگاه انقالب اهواز به ده سال و هفت ماه زندان  ۶جمعه 

 مغزی در زندان شیبان)مجتمع حرفه آموزی اهواز( در گذشت.محکوم شده بود به دلیل سکته 

آذر افسانه بایزیدی بوکانی که در مهر ماه سالجاری توسط اطالعات سپاه بازداشت شده بود به اتهام تبلیغ علیه  ۶جمعه 

 نظام و توهین به رهبری از سوی دادگاه انقالب مهاباد به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

بند  ۱۲تن از زندانیان زندان رجایی شهر کرج با سابقه شرارت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی سالن  آذر دو ۷شنبه 

این زندان را مورد ضرب و شتم  قرار دادند و سعید مدنی,سعید رضوی فقیه,بهزاد گل عرب,کامران ایازی و جعفر  ۷

 ان از سالن زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند.اقدامی با اعالم اعتصاب غذای نامحدود خواستار انتقال زندانی

زندان اوین توسط قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و  ۸آذر مجید آذرپی زندانی سیاسی بند  ۷شنبه 

 تبلیغ علیه نظام به شش سال و شش ماه حبس تعزیری و سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

زندان رجایی شهر کرج و محل ۱۲ررضا( عارفی زندانی سیاسی از بند هفت زندان اوین به سالن  آذر پیمان )امی ۷شنبه 

 عقیدتی منتقل شد._نگهداری زندانیان سیاسی

آذر بیش از یکسال و نیم از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی دو زندانی محکوم به  ۸یکشنبه 

زندان رجایی شهر کرج که هفتمین سال بازداشت خود را در زندان سپری می کنند می گذرد و  اعدام به اتهام محاربه در

 هنوز هیچ اقدامی برای برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف پرونده این دو زندانی از سوی مقامات قضایی انجام نشده است.

بازداشت های اخیر فعالین مدنی در تجمع زندان اوین در اعتراض به  ۸آذر ئاسو رستمی فعال مدنی در بند  ۸یکشنبه 

 اعتراضی روزهای شنبه و دوشنبه دست به اعتصاب غذا زد.

آذر سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان از ارائه وثیقه  ۹دوشنبه 

 ای قبول این سند خبر داد.برای موکلش به دادسرای فرهنگ و رسانه و عدم تصمیم بازپرس بر
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که به دلیل دست دادن به آتنا دائمی نقاش و فعال « اتهام رابطه نامشروع دون زنا»آذر علیرغم صدور حکم دادگاه  ۹دوشنبه 

 مدنی و زندانی زندان اوین و وکیل وقت او محمد مقیمی منسوب شده بود این حکم هنوز ابالغ نشده است.

است که میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی در بند دو الف, بازداشتگاه ویژه سپاه پاسداران مستقر آذر بیش از یکماه  ۹دوشنبه 

 در زندان اوین محبوس است و از دالیل این انتقال به انفرادی اطالعی در دست نیست.

آذر حافظ توحید قریشی از شهروندان سنی مذهب و امام جماعت مسجد یکی از روستاهای شهرستان تالش و  ۹دوشنبه 

 زندانی زندان رجایی شهر کرج به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد,از اتهامات وی اطالعی در دست نیست.

دلیل عدم دسترسی به داروهای حیاتی آذر سعید رضوی فقیه یکی از مضروبان حادثه زندان رجایی شهر کرج به  ۹دوشنبه 

در سومین روز اعتصاب غذا در وضعیت بدی به سر می برد,سعید رضوی فقیه,سعید مدنی,جعفر اقدامی,بهزاد گل عرب 

و کامران ایازی در اعتراض به تحرکات مدیریت این زندان و آزاد گذاشتن دست برخی از زندانیان در تهدید و آزار 

 ز است که در اعتصاب غذا به سر می برند.زندانیان سیاسی سه رو

آذر جوانان بازداشت شده نصیر آباد که در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شوند یازده ماه است که در  ۱۴شنبه 

بمب گذاری و حمله به نیروی انتظامی و امنیتی و _بالتکلیفی به سر می برند,اتهام این گروه تشکیل گروه تروریستی

 ستان و بلوچستان عنوان شده است اتهامی که از سوی متهمان و خانواده هایشان رد شده است.معلمان در سی

زندان اوین به قید وثیقه مخالفت می  ۸آذر مسئوالن همچنان با آزادی مصطفی عزیزی هنرمند محبوس در بند  ۱۴شنبه 

ضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه دادگاه انقالب تهران به ریاست قا ۱۵کنند,وی از خرداد سالجاری توسط شعبه 

سال حبس تعزیری محکوم شد دادگاه تجدید نظر خواهی  ۸امنیت کشور,تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری محاکمه و به 

دادگاه تجدیدنظر تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار اما تا کنون  ۵۴نسبت به حکم وی,در شهریور سالجاری در شعبه 

 بالغ نشده است.حکمی ا

آذر رضا ملک فعال مدنی که در آبان سالجاری در مقابل زندان اوین بازداشت شد به بند هشت این زندان منتقل  ۱۴شنبه 

 شد.

آذر احمد کریمی زندانی سیاسی در زندان گنبد کاووس شش سال است که در زندان در تبعید و بدون مرخصی  ۱۴شنبه 

 سال زندان در تبعید محکوم است. ۱۵با انجمن پادشاهی ایران می باشد و به به سر می برد,اتهام وی ارتباط 

زندان اوین آقای کاظمینی بروجردی در آن محبوس می باشد در حالی که  ۳۲۵ آذر تلفن بند ویژه روحانیت  ۱۴شنبه 

 اس تلفنی محروم شدند.ساعت ایشان و سایر زندانیان این بند از تم ۲۴ایشان در حال مکالمه بودند قطع شد و به مدت 
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آذر با وجود ابتالی زینب جاللیان زندانی سیاسی در زندان خوی به بیماریهای متعدد و در خواست مکرر وی  ۱۵یکشنبه 

 برای اعزام به بیمارستان مسئولین قضایی و امنیتی از اعزام وی ممانعت می کنند.

وق بشر که به دلیل فعالیت های حقوق بشری خود در آذر محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و فعال حق ۱۵یکشنبه 

 زندان به سر می برد در نهمین سال حبس خود تنها یکبار پس از اعتصاب غذای طوالنی به مرخصی اعزام شده است.

آذر محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به حکم ناعادالنه قاضی صلواتی  ۱۵یکشنبه 

 سال حبس اعتصاب غذا کرد. ۹دادگاه انقالب تهران مبنی بر  ۱۵شعبه رئیس 

زندان رجایی شهر کرج از این بند خارج  ۴بند  ۱۲آذر ارژنگ داودی و افشین بایمانی دو زندانی سیاسی سالن  ۱۶دوشنبه 

 و افشین بایمانی به مکان نامعلومی منتقل شد. ۱۰و ارژنگ داودی به بند 

بابایی دانشجوی سابق مقطع دکترای رشته اقتصاد در دانشگاه لیژ بلژیک که سومین سال حبس خود آذر حمید  ۱۶دوشنبه 

 سیاسی امنیتی این زندان منتقل شد. ۴بند  ۱۲را در زندان رجایی شهر کرج در تبعید سپری می کند به سالن 

رت اطالعات در بوکان بازداشت آذر سالجاری توسط نیروهای وزا ۹آذر کاوه سلیمی و بهمن مولودی که  ۱۷سه شنبه 

 شده بودند به اداره اطالعات شهر مهاباد منتقل شدند.

آذر آتنا دائمی مدافع حقوق بشر و فعال مدنی در حوزه دفاع از کودکان کار و خیابان و زندانی زندان اوین  ۱۷سه شنبه 

 به چشم پزشکی اعزام شد.

زندان ارومیه که از سوی چند تن از زندانیان با ضربات چاقو مصدوم شده آذر رحمان شیرزاده زندانی سیاسی  ۱۷سه شنبه 

بود پس از شکایت از مسئولین زندان به دلیل خودداری از تفکیک جرائم و انتقال وی به بند سیاسی به انفرادی منتقل و 

 تا زمان پس گرفتن شکایت  اعالم رضایت در آنجا خواهد ماند.

زندان اوین به همراه چند تن دیگر  ۹سالن  ۸رگان از زندانیان جرائم عادی و شرارتی در بند آذر غالمرضا مه ۱۹پنج شنبه 

 سعید جوکار زندانی سیاسی این بند را مورد ضرب و شتم و هتک حرمت قرار دادند.

ازداشت آذر قادر عبداهلل زاده دانشجوی زندانی اهل ارومیه که مهر ماه سالجاری از سوی وزارت اطالعات ب ۲۰ جمعه 

شده بود و از سوی شعبه شش بازپرسی دادگاه انقالب ارومیه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی تفهیم 

 روز انفرادی و بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد. ۵۰اتهام شد, پس از 

کرج در پی تشنج شدید و پس از آذر وضعیت جسمی مسعود عرب چوبدار زندانی امنیتی زندان رجایی شهر  ۲۱شنبه 

 انتقال به بهداری زندان,بدون رسیدگی مناسب به بند بازگردانده شد و وضعیت جسمی وی نامناسب می باشد.
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آذر ایوب پرکار زندانی سیاسی تبعیدی زندان کارون اهواز که به اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق با حکم  ۲۲یکشنبه 

 سال حبس محکوم شده و در هفتمین سال حبس خود همچنان بدون مرخصی می باشد. ۲۰ر به دادگاه تجدید نظ ۳۶شعبه 

آذر کمال شریفی روزنامه نگار و فعال سیاسی کرد از زندان میناب که به اتهام هواداری و فعالیت برای حزب  ۲۲یکشنبه 

خود تنها یکبار اجازه مالقات با سال حبس در تبعید محکوم شده است در هشتمین سال حبس  ۳۰دموکرات کردستان به 

 خانواده خود را داشته است و از مرخصی محروم می باشد.

آذر مهدی کشاورز,محمد حسین صوری,مهدی سلحشور و صادق حیدری به همراه سه نفر دیگر جهت اجرای  ۲۲یکشنبه 

 اطالعی در دست نیست.حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند,از اتهامات آنان 

آذر یونس آقایان زندانی زندان مهاباد که در پی درگیریهای مسلحانه بین نیروی انتظامی و جمعی از پیروان  ۲۲یکشنبه 

بازداشت و به حبس ابد محکوم شد در دوازدهمین سال حبس خود همچنان برخالف  ۱۳۸۳مسلک اهل حق در سال 

 ر سیاسی و عقیدتی نگهداری می شود.اصل تفکیک میان زندانیان با جرائم غی

آذر با درخواست عفو و بخشش والی درودی زندانی سیاسی زندان یزد که به اتهام عضویت در یکی از احزاب  ۲۲یکشنبه 

توسط مأموران سپاه پاسداران دستگیر و به حبس ابد محکوم شد در بیستمین سال حبس خود  ۱۳۷۵کردی در خرداد سال 

 د,وی در این مدت تنها دو بار به مرخصی اعزام شده است و در شرایط نامساعدی به سر می برد.در تبعید مخالفت ش

ضربه شالق  ۹۹آذر از سوی شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران دو نفر به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و  ۲۳دوشنبه 

 محکوم شدند.

دان اوین جهت اجرای ام آر ای به بیمارستان امام خمینی اعزام آذر سعید حسین زاده فعال مدنی بند هفت زن ۲۴سه شنبه 

و پس از تشخیص دکتر مبنی برالزامی دانستن عمل جراحی به علت سائیدگی کشکک زانو بدون درمان به زندان بازگردانده 

 شد.

به سرطان روبرو آذر علیرضا گلی پور زندانی بند هفت زندان اوین با وضعیت نامساعد جسمانی و مشکوک  ۲۴سه شنبه 

 است و در چهارمین سال بازداشت هنوز دادگاه وی برگزار نشده است.

آذر امین حاجیلو,آراز خاصه تراش و اسالم علی اکبردو سه فعال مدنی که بهمن سال گذشته در روز جهانی  ۲۴سه شنبه 

از طریق تهیه و توزیع اعالمیه هرکدام به زبان مادری بازداشت و از سوی شعبه یک دادگاه انقالب به اتهام تبلیغ علیه نظام 

 سه ماه حبس تعزیری محکوم شدند جهت اجرای حکم به زندان خوی منتقل شدند.
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آذر در زمان انتقال حجت حاتمی زندانی سیاسی به بهداری زندان رجایی شهر کرج به علت وخامت جسمانی  ۲۴سه شنبه 

 در گذشت.

های مختلف زندان مرکزی میناب دچار سرگیجه و تهوع و مبتال به آنفلوانزای آذر اغلب زندانیان در بند  ۲۵چهارشنبه 

 مشکوک به آنفلوانزای خوکی شده اند.

زندان اوین دو بار تشنج کرده و به بهداری زندان اعزام شده  ۷آذر امید علی شاهمرادی زندانی امنیتی بند  ۲۵چهارشنبه 

 پزشک متخصص ممانعت به عمل آورده اند.است اما مسئولین این زندان از اعزام وی به 

آذر پرونده امید علی شناس فعال مدنی و زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین همچنان بالتکلیف در انتظار  ۲۵چهارشنبه 

 دادگاه تجدید نظر می باشد.

خانواده جهت  زندان اوین پس از گذشت ماهها تالش ۳۵۰آذر محسن دانشپور مقدم زندانی سیاسی بند  ۲۵چهارشنبه 

رسیدگی به وضعیت جسمی و اعزام وی به بیمارستان,به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و پس از چکاب قلب و طی 

 کردن مراحل اولیه معاینه به زندان بازگردانده شد.

القانی تهران زندان اوین به دلیل مشکالت گوارشی به بیمارستان ط ۷آذر علیرضا احمدی زندانی سیاسی بند  ۲۵چهارشنبه 

 اعزام و به علت فاقد بودن تخت خالی جهت بستری وی به زندان بازگردانده شد.

انتظامی بازداشت و به زندان اوین منتقل _آذر فاطمه ضیایی که در مهر ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی ۲۶پنج شنبه 

 شدند همچنان در بالتکلیفی به سر می برد.

میثم جوالنی و صالح پیچگانلو که شهریور سالجاری _توحیدامیر امینی_مرتضی پروین_آذر مصطفی پروین  ۲۷جمعه 

هنگام ورود به استادیوم تختی با باز کردن پالکاردی خواستار آزادی زندانی سیاسی عباس لسانی شده بودند و بازداشت 

 ضربه شالق محکوم شدند. ۱۵۰ماه و  ۱۵شدند,به 

کان از سوی ماموارن اداره اطالعات بوکان بازداشت و در اداره اطالعات مورد آذر شورش خاکی اهل بو ۲۵چهارشنبه 

 هتک حرمت و ضرب و شتم قرار گرفت,از علت بازداشت وی اطالعی در دست نیست.

 آذر امید نارویی که به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام بود در زندان زاهدان خود کشی کرد. ۲۶پنج شنبه 

زندان رجایی شهر کرج بیش از اندازه در قرنطینه این زندان به سر می برند  ۲ان جرائم عادی در بند آذر زندانی ۲۷جمعه 

 و مأموران در قرنطینه به زندانیان هتک حرمت کرده و آنها را مورد آزاد و اذیت و شکنجه قرار می دهند.
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بند هفت این زندان  ۲۱ور ناگهانی به سالن آذر چهل و دو تن از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر کرج به ط ۲۸شنبه 

 منتقل شدند,انتقال ناگهانی و ضعف امکانات بند جدید اعتراض این زندانیان را برانگیخته است.

آذر امید شاهمرادی زندانی سیاسی زندان اوین به دلیل برخوردهای توهین آمیز و غیر انسانی مسئولین سالن  ۲۸شنبه 

با خانواده زندانیان امنیتی و در گیری لفظی و توهین به خانواده های زندانیان دست « اکبری» و پرسنل وی« سیدی»مالقات 

 به اعتصاب غذا و دارو زد.

این زندان منتقل  ۴بند  ۱۲زندان رجایی شهر کرج معروف به دارالقران به سالن  ۳آذر رسول حردانی زندانی بند  ۲۸شنبه 

 شد.

زندان اوین که از شدت فشار وارده در دادگاه « بند ویژه روحانیت»غالمی وکیل بند آذر حجت االسالم حسن  ۲۹یکشنبه 

ویژه روحانیت تهران در شهریور سالجاری دست به خود کشی زده بود به مدت شش روز است که در اعتصاب غذا به 

 سر می برد.

دانیان در وقت مالقات درگیر شده و با رفتار و خانواده این زن ۷آذر پرسنل زندان اوین با زندانیان سیاسی بند  ۲۹یکشنبه 

 توهین آمیز و تحقیر آنان موجب اعتراض شدید زندانیان شدند.

آذر علی اکبر نیکبخت زندانی زندان گلپایگان که در مرخصی استعالجی به سر می برد بازداشت و به این  ۲۹یکشنبه 

 زندان بازگردانده شد.

به ریاست قاضی پور عرب برای آرش صادقی,گلرخ ابراهیمی,نوید کامران و  ۵۴ه دی  دادگاه تجدید نظر شعب ۱سه شنبه 

 بهنام موسیوند چهار فعال مدنی برگزار شد.

دی حجت حاتمی زندانی سیاسی زندان رحایی شهر کرج که دراعتراض به عدم رسیدگی مسئولین به درخواست  ۱سه شنبه 

اری دست به اعتصاب غذای تر و دارو زد در پی وخامت جسمانی آذر سالج ۳۰مرخصی برای درمان با هزینه شخصی در 

 اش به بهداری این زندان منتقل شد.

توسط نیروهای اطالعات سپاه بازداشت  ۱۳۷۸دی وحید اصغری دانشجوی انفورماتیک دانشگاه هند که در سال  ۱سه شنبه 

د و اجازه درمان اثرات ناشی از شکنجه شده هشت سال است که با حکم بازداشت موقت در زندان اوین به سر می بر

 ,مرخصی و مالقات حضوری به وی داده نمی شود.
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زندان اوین که به دلیل برخوردهای توهین آمیز و غیر انسانی  ۷دی امید شاهمرادی زندانی سیاسی در بند  ۱سه شنبه 

در پی وخامت حال جسمانی به آذر سالجاری دست به اعتصاب غذا زده بود  ۲۸مسوالن و دست اندرکاران زندان در 

 بیمارستان طالقانی منتقل شد.

دی عبدالواحد جلیل زاده از اعضای گروه عرفان حلقه بدون دلیل مشخص از بند هشت زندان اوین به زندان  ۱سه شنبه 

 رجایی شهر کرج تبعید شد.

صاب غذا به بهداری زندان رجایی دی ارژنگ داودی به خاطر وخامت وضعیت جسمانی بعد از پانزده روز اعت ۲چهارشنبه 

 شهر منتقل شد اما بدون درمان به بند بازگردانده شد.

دی ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی در زندان رجایی شهر کرج که از مشکالت جسمانی رنج می برد با بی  ۲چهارشنبه 

 توجهی و عدم رسیدگی کادر پزشکی مواجه می باشد.

زندانی زندان گلپایگان بر اثر ضعف شدید ناشی از خونریزی داخلی توسط همبندیهایش دی علی اکبر نیکبخت  ۲چهارشنبه 

 به بهداری این زندان منتقل شد.

دی محمد سیف زاده وکیل مدافع زندانی در زندان رجایی شهر کرج به علت کهولت سن و بیماری قلبی در  ۴جمعه 

 وضعیت بد جسمانی به سر می برد.

 لی پیام شاعر زندانی زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان قلب تهران اعزام شد.دی محمد رضا ع ۶یکشنبه 

دی روئین عطوفت زندانی سیاسی زندان اوین به علت عدم هماهنگی از حضور در امتحان پایان ترم رشته عرفان  ۶یکشنبه 

 و فلسفه دانشگاه پیام نور بازماند.

رجایی شهر کرج در حالی پانزدهمین سال حبس خود را سپری می کند  دی عمر فقیه پور زندانی سیاسی زندان ۶یکشنبه 

 که از مرخصی و مالقات حضوری محروم می باشد.

دی فرید آزموده,علیرضا فراهانی,ایرج حاتمی و بهزاد ترحمی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در پی  ۶یکشنبه 

 اعتصاب غذای تر کردند. انتقال به بند عمومی و رعایت نکردن اصل تفکیک جرائم

دی بهنام ابراهیم زاده زندانی زندان رجایی شهر کرج در حمایت از همبندان خود و بن توجهی مسولین زندان  ۹چهارشنبه 

 به خواسته های زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زد.
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بی توجهی مسولین نسبت به دی ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی زندانی زندان رجایی شهر کرج در پی  ۹چهارشنبه 

 خواسته های ارژنگ داودی زندانی سیاسی محکوم به اعدام دست به اعتصاب غذا زد.

دی اقبال ناروی که به اتهام مواد مخدر در زندان زاهدان بود به علت بد رفتاری و فحش و ناسزای ماموارن  ۹چهارشنبه 

به جای تنبیه مامور خاطی , وی را به قرنطینه منتقل کردندو در  زندان به وی ,با ماموران درگیر می شود و مسولین زندان

 همان قرنطینه این زندانی فوت کرد.

دی رمضان احمد کمال زندانی کرد سوری زندان رجایی شهر کرج که در پی وخامت جسمی به بیمارستان  ۱۰پنج شنبه 

 اعزام شد در وضعیت بیهوشی به سر می برد.

منصوری زندانی زندان رجایی شهر کرج به علت وخامت وضعیت جسمی به بهداری این  دی فرهنگ پور ۱۰پنج شنبه 

 زندان منتقل شد اما از اعزام وی بیمارستان ممانعت به عمل آمد.

دی غالمرضا ربانی براهوی و محمد ناروئی به همراه یک زندانی دیگر طی یک هفته به فاصله یکروزه در زندان  ۱۲شنبه 

 زاهدان فوت کردند.

دی فرزاد مردای نیا فعال کارگری و زندانی زندان مرکزی سنندج به علت مشکالت دستگاه گوارش به بیمارستان ۱۲شنبه  

منتقل و پس از انجام معاینات پزشکی و تشخیص پزشکان جهت بستری و عمل جراحی , به علت ممانعت ماموران به 

 زندان بازگردانده شد.

دادگاه کیفری استان تهران سوسن به اتهام همدستی در قتل همسرش و برقراری دی از سوی شعبه هشتم  ۱۴دوشنبه 

ضربه شالق محکوم شدند  ۹۹سال حبس,بهنام به جرم برقراری ارتباط نامشروع  ۱۵ضربه شالق و  ۹۹ارتباط نامشروع به 

 و دو نفر دیگر به دلیل پایین بودن سن به دادگاه اطفال فرستاده شدند.

محمد علی و بهمن دالیی میالن در زندان ارومیه که به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در  دی رئوف ۱۴دوشنبه 

این زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند به علت ادامه اعتصاب غذا در سلول انفرادی مورد ضرب و شتم مسولین زندان 

 قرار گرفتند.

به اتهام مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول  دی مهدی صادقی, هادی نجفی ملکی و مهدی جاوید ۱۴دوشنبه 

 های انفرادی ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند.

دی عمر بدری قلعه,فرهنگ هالوالنی و حمید گژینی به اتهام مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول  ۱۴دوشنبه 

 های انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.
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 دی عمر کریم شریف زندانی سیاسی کرد در زندان سنندج سه ماه است که از مالقات محروم می باشد. ۱۶چهارشنبه 

دی عیسی سحر خیز روزنامه نگار اصالح طلب منتقد حکومت و زندانی زندان ارومیه برای رسیدن به  ۱۶چهارشنبه 

 خواسته هایش دست به اعتصاب غذا زد.

دی ریحانه دباغ زندانی سیاسی زندان اوین در هفتمین سال حبس با وجود بیماری از درمان مناسب و  ۱۶چهارشنبه 

 مرخصی محروم می باشد.

دی فرزاد مرادی نیا فعال کارگری و زندانی زندا سنندج جهت عمل جراحی با دستبند و پابند به بیمارستان  ۱۶چهارشنبه 

 منتقل شد.

تجدید  ۳۶دائمی فعال مدنی و زندانی زندان اوین بالتکلیف است و با وجود ارجاع به شعبه دی پرونده آتنا  ۱۷پنج شنبه 

 نظر به دلیل کمبود قاضی به این پرونده رسیدگی نمی شود.

دی سید محمد ابراهیمی فعال مدنی که در مرخصی درمانی به سر می برد جهت تحمل نه ماه حبس باقیمانده  ۱۹شنبه 

 ند هشت زندان اوین شد.خود,بازداشت و راهی ب

 دی دو زندانی به دلیل ابتال به آنفلوانزا در زندان ارومیه جان باختند. ۱۹شنبه 

دی دادگاه نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی زندان اوین برای سومین بار علیرغم  ۱۹شنبه 

 تعیین زمان قبلی و اعزام وی به دادگاه برگزار نشد.

دی نه محکوم به اتهام قتل عمد جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل  ۲۰ه یکشنب

 شدند.

دی سید حمید حاجیان,حسین طوطیان نوش,مصطفی جمشیدی و محسن نصیری به اتهام مواد مخدر جهت  ۲۰یکشنبه 

 نتقل شدند.اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی ندامتگاه مرکزی کرج م

آبان سالجاری بدون اطالع قبلی از زندان اردبیل به زندان شیراز منتقل  ۲۱دی عباس لسانی فعال مدنی که  ۲۲سه شنبه 

 شد در وضعیت مالقات ممنوع به سر می برد.

ز دی ایوب اسدی زندان سیاسی کرد که به زندان کاشنر تبعید شده است به دلیل طوالنی بودن مسافت ا ۲۲سه شنبه 

 مالقات خانواده محروم بوده و در خواست های مکرر وی جهت انتقال به استان کردستان بی نتیجه مانده است.

 دی ایوب رئوف پور زندانی زندان ارومیه بر اثر آنفلونزا کشنده و عدم درمان جان خود را از دست داد. ۲۳چهارشنبه 
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کودکان کار و خیابان و زندانی زندان اوین به دلیل وخامت  دی آتنا دائمی فعال مدنی در حوزه دفاع از ۲۳چهارشنبه 

وضعیت جسمانی و فشار خون باال دوباره به بهداری این زندان منتقل و پس از تالش جهت پایین آوردن فشار خون به 

 بند زنان بازگردانده شد.

مغزی در اسفند ماه سال گذشته در  دی آیت اهلل نکونام زندانی زندان اوین بر اثر عوارض ناشی از سکته ۲۳چهارشنبه 

زندان حبس بدون مرخصی نه ماهه و عدم رسیدگی های تخصصی پزشکی رو به وخامت گذاشت و مامورین زندان 

 مجبور به انتقال ایشان به خارج از زندان جهت مداوا و رسیدگی پزشکی تخصصی شده اند.

اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب دی مصطفی سبزی و زندانی زندان ارمیه که در  ۲۳چهارشنبه 

 غذا زده بود به سلول انفرادی این زندان منتقل شد.

دی مسولین زندان رجایی شهر کرج مانع ورود داروهای مورد نیاز محمد ابراهیمی فعال مدنی به داخل بند  ۲۵جمعه 

 شدند.

ایران هفت ماه است که در بازداشت موقت در زندان اوین به دی اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان  ۲۵جمعه 

 سر می برد در این مدت او از دیدار با وکیلش محروم می باشد.

دی عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی در تبعید زندان برزجان در پنجمین سال حبس خود با وجود شرایط قانونی  ۲۶شنبه 

 از برخودداری اعاده دادرسی و آزادی مشروط محروم می باشد.

ن دی سعید حسین زاده فعال مدنی زندانی در زندان اوین به علت تنگی نفس و تپش قلب به بهداری این زندا ۲۷یکشنبه 

 منتقل و پس از معاینات, پزشک زندان اعالم کرد که به باید به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد.

 دی پویا تبیانیان شهروند بهایی و دانشجوی محروم از تحصیل در انفرادی زندان سمنان به سر می برد. ۲۷یکشنبه 

دی سالجاری  ۲۴لیل اجرا نشدن اصل تفکیک جرائم دی رحمان شیرزاده زندانی سیاسی زندان ارومیه که به د ۲۷یکشنبه 

 اعتصاب کرد به سلول انفرادی منتقل شد.

دی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی با صدور دادنامه ای به اتهام توهین به مقدسات علی  ۲۸دوشنبه 

یری درجه پنج با شمارش ایام بازداشت قبلی محمدی الوار کرمانی دو فعال مدنی تبریزی را هرکدام به دو سال حبس تعز

 محکوم کرد.

دی مسولین زندان رجایی شهر کرج با در خواست انتقال تیمور و عرفان نادر زاده )پدر و پسر( سنی مدهب  ۲۸دوشنبه 

 به بند واحد مخالفت کردند.
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کرج به مکانی نامشخص منتقل  عقیدتی زندان رجایی شهر_دی سعید مدنی و سعید رضوی فقیه از بند سیاسی ۲۸دوشنبه 

 شدند.

دی غالمرضا شور مرادی زندانی سیاسی زندان سنندج در نامه ای خواستار صدور مرخصی از جانب مسولین  ۲۹سه شنبه 

 زندان شد اما مسولین زندان نامه را پاره و وی را مورد ضرب و شتم قرار داد.

به سرطان روده که سه ماه پیش برای معالجه از زندان میناب به  دی افشین سهراب زاده زندانی سیاسی مبتال ۲۹سه شنبه 

 تهران منتقل شده بود بدون هیچ معالجه ای و در حالی که در وضعیت وخیم قرار داشت به زندان میناب بازگردانده شد.

 شکی ممانعت کرد.دی یکی از پاسدارهای بند زنان زندان اوین از اعزام آتنا دائمی فعال مدنی به دانداپز ۲۹سه شنبه 

دی محمد سعید حسین زاده فعال مدنی و زندان زندان اوین در نامه ای با دادیار زندانیان سیاسی اعتراض  ۳۰چهارشنبه 

 خود را نسبت به بالتکلیفی و شرایط نامساعد زندان اعالم کرد

دی مسولین قضایی و دادستانی تهران با مرخصی و آزادی مشروط محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و  ۳۰چهارشنبه 

 فعال حقوق بشر کرد مخالفت کردند.

دی حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی که به دلیل وضعیت وخیم جسمانی در خارج از زندان به سر می  ۳۰چهارشنبه 

 توقیف وثیقه با معرفی خود به دادستانی تهران به زندان اوین منتقل شد.برد پس از احضاریه دادستانی مبنی بر 

بهمن سعید شیرزاد از هواداران گروه عرفان حلقه که در مرداد سالجاری به پنج سال زندان محکوم و در زندان  ۱پنج شنبه 

 رجایی شهر می باشد در یک پرونده جدید به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

همن زانیار مرادی زندانی سیاسی کرد زندان ارومیه که پیشتر به اتهام همکاری با حزب حیاط کردستان به نه ب ۱پنج شنبه 

 سال حبس تعزیری محکوم شده بود در پرونده جدید به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

اسی زندان گلپایگان که در بهمن علیان دادستان گلپایگان با مرخصی استعالجی علی اکبر نیکبخت زندانی سی ۱پنج شنبه 

 کمیسیون پزشک قانونی اصفهان تصویب شده بود مخالفت کرد.

در شعبه  ۹۳بهمن امیر امیر قولی فعال حقوق کودک که به دلیل حمایت از مردم کوبانی بازداشت و رد آذر سال  ۲جمعه 

تماع و تبانی محکوم شده بود در زندان دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام توهین به رهبری و اج ۱۵

 اوین به صورت بالتکلیف به سر می برد.
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بهمن عیسی سحر خیز که دو ماه است توسط اداره اطالعات سپاه بازداشت شده است,وضعیت جسمی مناسبی  ۲جمعه 

 ندارد و از خدمات پزشکی محروم می باشد.

بهمن آیت اهلل نکونام استاد حوزه علمیه که از یکسال قبل بدون اعالم دلیل زندانی است بدون اعالم قبلی از  ۲جمعه 

 زندان اوین به زندان مرکزی قم منتقل شد.

بهمن شاهین ذوقی تبار زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به بند هشت )بند سپاه( در این زندان جهت  ۳شنبه 

 .بازجویی احضار شد

بهمن نورالدین کاشانی روحانی اهل سنت سیستان و بلوچستان جهت اجرای حکم اعدام به اتهام ارتباط با گروههای  ۳شنبه 

 مخالف نظام و صدور فتوا علیه نظام به سلول انفرادی منتقل و بعد از سه روز مجددا به بند بازگردانده شد.

ندان بیرجند شرایط نامساعدی در این زندان دارد و با وجود گذراندن بهمن محمد امین عبداللهی زندانی سیاسی ز ۴یکشنبه 

 ده سال از حکم هیجده ساله شرایط استفاده ار آزادی مشروط را دارد,مسولین زندان مخالفت می کنند.

شهر بهمن در پی مخالفت نهادهای قضایی و امنیتی با امکان مرخصی پیمان عارفی زندانی سیاسی زندان رجایی  ۵دوشنبه 

 کرج,شرایط روحی او در وضعیت نامناسب و نامساعد قرار گرفته است.

زندان مرکزی ارومیه موسوم به بند زندانیان سیاسی به دیل عدم اجرای  ۱۲بهمن گروهی از زندانیان سیاسی بند  ۵دوشنبه 

یاسی از این بند و انتقال اصل تفکیک جرائم در این زندان دست به اعتراض زده و خواستار خروج زندانیان جرائم غیر س

 زندانیان سیاسی به بندهای دیگر شدند.

بهمن سید حسن یوسفی,سید طه کریمی,محمد سعید حمزه زاده و علی خلیلی از شهروندان اهل سنت پس از  ۵دوشنبه 

 اتمام بازجویی ها در وزارت اطالعات به زندان ارومیه منتقل شدند.

اهل سنت در زندان اهواز به دلیل برپایی نماز به سبک سنی مورد ضرب و شتم  بهمن ماحد آلبوغبیش زندانی ۵دوشنبه 

 مسولین زندان قرار گرفت.

بهمن یونس آقایان زندانی زندان مهاباد که دوازدهمین سال حبس خود را سپری می کند,در خواست مرخصی  ۶سه شنبه 

 لی تاکنون به مرخصی اعزام نشده است.خود را برای چندمین بار به مسولین قضایی و امنیتی ارئه نموده و

بهمن علیرضا گلی پور زندانی بند هفت زندان اوین که به سرطان مبتال شده است یکروز بهد از انجام جراحی  ۶سه شنبه 

 تومور ریه اش به بند بازگردانده شد,با توجه به لزوم شیمی درمانی شرایط او در زندان نامناسب می باشد.
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عیت جسمی فرزاد پور مرادی روزنامه نگار و  فعال سیاسی در زندان دیزل آباد کرمانشاه نامناسب بهمن وض ۶سه شنبه 

می باشد,وی به دلیل ناراحتی قلبی به بهداری این زندانی منتقل و با وجود تجویز پزشک مبنی بر لزوم اعزام او ممانعت 

 شد و وی در بهداری بستری شد.

وهی به همراه که به همراه مولوی امان اهلل در آبان سالجاری بازداشت شد,با وجود بهمن حافظ عبدالرحیم ک ۶سه شنبه 

سفر خانواده اش به زاهدان آنها موفق به مالقان نشدند و پدر این زندانی در مقابل ستاد خبری زاهدان در انتظار صدور 

 مجوز برای مالقات می باشد.

ندان یاسوج به دلیل سرباز زدن ار حفظ قرآن یکماه از دیدار با بستگان بهمن قدریه قادری زندانی سیاسی در ز ۷چهارشنبه 

   خود محروم شد.

بهمن مصطفی عزیزی نویسنده و فیلمساز زندانی بند هشت زندان به یک بیماری ویروسی مبتال شده است و  ۷چهارشنبه 

 با وجود مراجعه به بهداری به وضعیت وی رسیدگی نشده است.

قامات زندان رجایی شهر کرج با وجود دستور قضایی و تعیین وقت قبلی از سوی نهادهای امنیتی از بهمن م ۷چهارشنبه 

 اعزام حمید بابایی به بیمارستان خودداری کردند.

دادگاه عمومی ارومیه منتقل  ۱۲بهمن سامان نسیم زندانی سیاسی کرد زندان مرکزی جهت محاکمه به شعبه  ۷چهارشنبه 

 شد.

ن محمد جراحی فعال کارگری و زندانی زندان تبریز مورد ضرب و شتم و هتک حرمت توسط سه تن ار بهم ۸پنج شنبه 

 ماموران تبریز قرار گرفت.

بهمن سعید حسین زاده زندانی سیاسی زندان اوین با بی توجهی مسولین زندان به وضعیت پزشکی وی مواجه  ۸پنج شنبه 

 شده است.

زندانی سیاسی کرد زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه امنیتی سپاه پاسداران منتقل بهمن کمال حسن رمضان  ۸پنج شنبه 

 شد.

بهمن زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج اعالم کردند که سرمای بسیار شدید در زندان حکمفرماست  ۹جمعه 

 و مسولین زندان هیچ چاره ای برای این مشکل انجام نداده اند.

د علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در اعتراض به عدم تعیین تکلیف پرونده خود دست به اعتصاب بهمن محم ۱۰شنبه 

 غذای نامحدود زد.
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بهمن علیرضا منصوری فرزند پیروز منصوری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج,که در دی ماه سالجاری  ۱۱یکشنبه 

 نیست.توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد هیچ اطالعی در دست 

بهمن سعید حسین زاده فعال مدنی زندانی در سالن دو بند هفت زندان اوین که به بیماریهای مختلف مبتل می  ۱۲دوشنبه 

 باشد,مسولین زندان جهت درمان و عمل جراحی از اعزام وی به مرکز درمانی ممانعت می کنند.

از وخامت وضعیت جسمی به صورت اورژانسی به بهمن علیرضا گلی پور زندانی بند هفت زندان اوین پس  ۱۳سه شنبه 

 بیمارستان قمر بنی هاشم تحت نظارت وزارت اطالعات منتقل شده و تحت عمل جراحی مجدد قرار گرفت.

بهمن هیرش لهونی شهروند کرد ساکن پاوه که در تابستان سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده  ۱۳سه شنبه 

شهرستان پاوه به اتهام عضویت در احزاب کرد و توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی به پنج بود از سوی دادگاه انقالب 

 سال حبس تعزیری محکوم شد.

بهمن با وجود گذشت بیش از هشت سال حبس عابد بپوری و اسحاق کلکلی,دو زندانی سیاسی بلوچ در  ۱۳سه شنبه 

 رخصی خودداری می کند.زندان مرکزی زاهدان,وزارت اطالعات با اعزام آنها به م

دادگاه  ۲۶بهمن پوریا ابراهیمی فعال مدنی زندانی زندان اوین که دادگاه وی در آذر سالجاری در شعبه  ۱۴چهارشنبه 

انقالب تهران به ریاست قاضی احمد زاده و بدون وکیل برگزار شد به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه هفتاد میلیون تومانی در 

 زندان مانده است.

بهمن با وجود شرایط قانونی,با در خواست مرخصی و آزادی مشروط جهاندار محمدی در دهمین سال  ۱۴چهارشنبه 

 حبس در زندان سنندج مخالفت شده است.

بهمن آیت اهلل کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و  ۱۵پنج شنبه 

 گوارشی در وضعیت وخیم جسمانی به سر می برد.ابتال به بیماری های 

بهمن سید محمد ابراهیمی و عبد االحد جلیل زاده دو زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج به دلیل ۱۵پنج شنبه 

 عدم وجود بهداشت کافی به نوعی بیماری پوستی دچار شدند.

یناب که جهت درمان به تهران منتقل شده بود بدون بهمن افشین سهراب زاده زندانی سیاسی کرد زندان م ۱۵پنج شنبه 

 هیچ درمانی دوباره به بند زندان میناب منتقل شد.

 بهمن امیر گلستانی از متهمان فیسبوکی با وجود تاییدیه زندان از آزادی مشروط محروم است. ۱۵پنج شنبه 
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زمان جرم به پزشکی قانونی شهر ارومیه  بهمن سامان نسیم زندانی سیاسی کرد جهت بررسی موضوع بلوغ در۱۵پنج شنبه 

 منتقل شد اما پزشکان جهت بررسی این موضوع تنها اقدام به پرسش در مورد شمارش اعداد و روزهای هفته از وی کردند.

ین بهمن میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی از زمان انتقال به بند دو الف بازداشتگاه ویژه سپاه پاسداران در زندان او ۱۷شنبه 

 در مهر ماه سالجاری ممنوع المالقات بوده و موفق به دیدار با خانواده اش نشده است.

زندان اوین در حالی هزارمین روز حبس خود را سپری می کند  ۳۵۰بهمن اکبر امینی ارمکی زندانی سیاسی بند  ۱۷شنبه 

 که تا کنون از امکان برخورداری از مرخصی محروم بوده است.

شیوع یک بیماری پوستی واگیردار در بند هشت زندان اوین و عدم رسیدگی,زندانیان و خانواده های  بهمن ۱۸یکشنبه 

 آنان را نگران کرده است و تا کنون سه تن از به این بیماری دچار شده اند.

 بهمن ایوب اسدی زندانی سیاسی زندان کاشمر باگذشت چهار سال از حبس همچنان از حق مرخصی محروم ۱۹دوشنبه 

 می باشد.

بهمن حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین با وجود نارسایی شدید کلیه و خطر از دست  ۱۹دوشنبه 

دادن آن به علت کمبود تخت در زندان کف خواب شده است و در پی مشکالت کلیوی به بهداری زندان منتقل و به علت 

 ت مسولین از اعزام وی به بیمارستان,به سلول خود بازگردانده شد.نبود امکانات کافی درمانی جهت درمان و ممانع

پس از گذشت  ۹۳بهمن حمزه حسین زاده )عساکره( هفده ساله از اهالی منطقه کوره شهر ماهشهر در بهمن سال ۱۹دوشنبه 

لباس شخصی چند روز از زیر پا گذاشتن پرچم جمهوری اسالمی ایران در شهرک طالقانی از سوی نیروهای امنیتی و 

 بازداشت شده بود,هیچ اطالعی در دست نیست.

 بهمن مسولین زندان وکیل آباد پخش هر گونه روزنامه را ممنوع اعالم کردند. ۲۰سه شنبه 

بهمن زندانیان عادی محبوس در زندان اوین سی تن از زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و  ۲۱چهارشنبه 

گارد زندان جهت جلوگیری از درگیری مجدد وارد اندرزگاه بند هفت شدند و هرگونه تردد در بین  بعد از اتمام درگیری

 سالن های زندان ممنوع شد.

بهمن امیر رضا زاده زندانی سیاسی امنیتی زندان اوین در اعتراض به عدم پاسخگویی مسولین قضایی به  ۲۱چهارشنبه 

 ب غذا زد.درخواست مرخصی و آزادی مشروط دست به اعتصا

بهمن محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه و زندانی زندان اوین که در اعتراض به حبس غیر قانونی اش  ۲۲پنج شنبه 

 دست به اعتصاب غذا زده بود به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شد.
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به دلیل تشنج و خونریزی به بهداری این زندان بهمن مسعود چوبدار زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج  ۲۲پنج شنبه 

منتقل شد و مسولین بهداری به دلیل عدم وجود امکانات کافل خواستار اعزام وی به بیماستان شدند اما مسولین زندان 

 هیچ گونه اقدامی جهت اعزام وی به بیماستان انجام ندادند.

اعتراض به عدم پاسخگویی مسولین قضایی به درخواست  بهمن امیر گلستانی متهم فیسبوکی زندان اوین در ۲۳جمعه 

 مرخصی و آزادی مشروط دست به اعتصاب غذا زد.

بهمن میر شاه زندانی عادی زندان مرکزی زاهدان به دلیل شکایت از وضعیت نامساعد زندان به هئیت بازدید  ۲۴شنبه 

ت,این زندانی با ویلچر به بهداری زندان منتقل کننده به مدت نه روز در قرنطینه مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرف

 شد و وضعیت جسمانی وی وخیم می باشد.

بهمن عیسی سحر خیز روزنامه نگار منتقد حکومت و زندانی زندان اوین در شرایط جسمانی وخیمی قرار  ۲۵یکشنبه 

 گرفته و به زندان انفرادی منتقل و از دادن داروهای روزانه به وی ممانعت می شود.

بهمن عبداهلل نوری زهی شهروند افغان در زندان مرکزی ایرانشهر واقع در سیستان و بلوچستان توسط نیروهای  ۲۵یکشنبه 

 امنیتی مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفت.

بهمن بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی زندان رجایی شهر کرج که دارای یک فرزند سرطانی می باشد  ۲۶دوشنبه 

واست مرخضی جهت بستری نمودن فرزندش در بیمارستان محک را نمود که مسولین قوه قصاییه با آن مخالفت در خ

 کردند.

 این زندان منتقل شد. ۱۲بهمن حسن صادقی زندانی سیاسی از قرنطینه زندان رجایی شهر کرج به سالن ۲۶دوشنبه 

سیاسی بلوچ هشت ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بهمن محمد شه بخش و اسماعیل محمد زهی دو زندانی  ۲۷سه شنبه 

 بازداشت و تا کنون از تماس و یا مالقات با خانواده نیز محروم می باشد.

دادگاه  ۱۵بهمن علی )امیر( امیر قلی دانشجوی اخراجی مدیریت صنعتی دانشگه آزاد قزوین از سوی شعبه  ۲۷سه شنبه 

م توهین به مقدسات,تبلیغ علیه نظام و اخالل در نظم عمومی از طریق انقالب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتها

 شرکت در تجمعات اعتراضی,اجتماع و تبانی و توهین به  رهبری به بیست و یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

بان ها بهمن پلیس امنیت آذربایجان شرقی چهار متهم را که به جرم عربده کشی بازداشت کرده بود در خیا ۲۸چهارشنبه 

 و محالت تبریز گرداند.
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بهمن حسین نوذری مدیر عامل شرکت پات شرق گواشیر به هفت سال,احسان پاک نژاد برنامه نویس شرکت  ۲۸چهارشنبه 

به پنج سال حبس,عباس واحدی نویسنده سایت نارنجی و تولید کننده محتوا به دو سال و نیم حبسو علی اصغر هنرمند 

,صاحب امتیاز و سردبییر سایت نارنجی به یازده سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و ریس شرکت پات شرق گواشیر

اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در سایت نارنجی مکوم شده بودند بدون ابالغ رای دادگاه تجدید نظر به زندان 

 کرمان منتقل شدند.

رجایی شهر کرج به دلیل وخامت جسمانی به بهداری این  بهمن عبداالحد جلیلی زاده زندانی عقیدتی زندان ۳۰جمعه 

 زندان منتقل شد.

بهمن سعید حسین زاده فعال مدنی در بند سالن دو بند هفت زندان اوین در اعتراض به عدم مرخصی درمانی  ۳۰جمعه 

خصی درمانی و همچنین عدم تحمل کیفری در پی وخامت جسمانی دست به اعتصاب غذای تر زد و خواهان اعزام به مر

 و یا آزادی به علت عدم تحمل کیفر شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   اعدام
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مورد نقض  ۲۲۵اعالمیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در رسته اعدام  ۳ماده 

 ۱۶۶امسال بالغ بر ه ماو بهمن آذر، دی تن به ثبت رسیده است.  آمار اجرای حکم اعدام در سه ماه ۲۰۹حقوق بشر برای 

ها از زمان ریاست جمهوری دولت یازدهم به ریاست حجت السالم حسن روحانی باشد. با این اوصاف آمار اعدامتن می

 باشد.نفر می ۱۹۸۷
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 آذر سعید نجفی,فرشاد حقی,محمد بیگی و محمد پلمبه به اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. ۳سه شنبه 

آذر موسی کدخدایی,شکراهلل بلوچی,علی فرامرزی بعالوه یک زندانی کرد و یک تبعه پاکستان به اتهام مواد  ۳سه شنبه 

 مخدر در زندان میناب اعدام شدند.

 آذر پنج زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی میناب از توابع استان هرمزگان به دار آویخته شدند. ۳سه شنبه 

 آذر یک زندان به اتهام تجاوز به عنف در شهرستان میامی از توابع استان سمنان در مالعام اعدام شد. ۴چهارشنبه  

 آذر دو متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی الکان رشت به دار آویخته شدند. ۷شنبه 

 شدند. آذر محمد دهقان و جواد ثمر به اتهام تجاوز به عنف در زندان زاهدان اعدام ۹دوشنبه 

 آذر یک زن به اتهام قتل و رابطه نامشروع در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. ۱۵یکشنبه 

 آذر محسن گمشادزهی,محسن پیری و عزیز سارانی به اتهام قتل در زاهدان اعدام شدند. ۱۵یکشنبه 

 آذر یک زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی گرگان اعدام شد. ۱۵یکشنبه 

تجاوز به عنف
7%

قتل
47%

هسرقت مسلحان
2%

مواد مخدر
40%

محاربه
3%

رابطه با امام زمان
1%

اتهامات احکام اعدام

در سه ماه جاری
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 آذر یک متهم به قتل در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد. ۱۶دوشنبه 

 آذر یک تبعه افغانستان به اتهام قتل در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. ۱۷سه شنبه 

 آذر یک زندانی به اتهام تجاوز به عنف در مالعام در ممسنی استان فارس اعدام شد. ۱۸چهارشنبه 

 آذر میالد خداوردی به اتهام قتل عمد در شهر نوشهر در مالعام اعدام شد. ۲۳دوشنبه 

 آذر شمی الدین اورج زاده اهل شهر جفا به اتهام قتل در زندان مرکزی تبریز اعدام شد. ۲۵چهارشنبه 

 آذر یک متهم به قتل در زندان کرمان اعدام شد. ۲۵چهارشنبه 

کریم و مرتضی گنجینه ای به اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام  آذر مهدی سلحشور,مسعود استاد ۲۵چهارشنبه 

 شدند.

 آذر غنی ریگی به همراه دو زندانی دیگر به اتهام محاربه در زندان زاهدان اعدام شد. ۲۸شنبه 

 آذر پنج زندانی با جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد. ۲۹یکشنبه 

 دانی متهم به سرقت مسلحانه در شیراز در مالعام اعدام شد.آذر دو زن ۲۹یکشنبه 

 آذر یک متهم به قتل در زندان آمل اعدام شد. ۳۰دوشنبه 

 آذر یک زندانی متهم به قتل در زندان قزوین اعدام شد. ۳۰دوشنبه 

 دی هشت زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی قزوین اعدام شدند. ۱سه شنبه 

 ی بهمن خرم و یک زندانی دیگر به نام مهرداد به اتهام مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.د ۲چهارشنبه 

 دی مهدی خرم و ابراهیم خرم به اتهام مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. ۲چهارشنبه 

 دی هشت نفر به اتهام مواد مخدر در زندان قزوین اعدام شدند. ۳پنج شنبه 

 دی بهروز امیری,رحمان کاظم زاده و علی حسن وند به اتهام مواد مخدر در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شدند. ۵شنبه 

 دی شش زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند. ۱۰پنج شنبه 

 دی دو زندانی متهم به قصاص در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند. ۱۲شنبه 

 دی یک متهم به قتل در مالعام در شهرستان میاندرود استان مازندران اعدام شد. ۱۲شنبه 
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 دی مهدی رنجکش به اتهام مواد مخدر در زندان خرم آباد اعدام شد. ۱۴دوشنبه 

 دی یک متهم به قتل در محوطه زندان نوشهر اعدام شد. ۱۴دوشنبه 

 دی یک متهم به قتل در شهر سورک از توابع استان مازندران در مالعام اعدام شد. ۱۴دوشنبه 

دی محمود ندیرنژاد,مهدی صادقی,صادق حیدری,حمید خدابنده لو, مقصود مهدی زاده  به همراه یک نفر  ۱۶چهارشنبه 

 دیگر به اتهام قتل در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

ر,حسین زادگان اسکندر,امیر علی زادگان به همراه همسرش زهرا نعمتی به اتهام مواد دی توفیق محمدف ۱۶چهارشنبه 

 مخدر در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند.

 دی سه متهم به جرائم مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند. ۱۶چهارشنبه 

 عدام شد.دی محمد جمالی فشی به اتهام مواد مخدر در زندان همدان ا ۱۶چهارشنبه 

 دی سه متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی اردبیل به دار آویخته شدند. ۱۷پنج شنبه 

 دی یک متهم به قتل در شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی در مالعام اعدام شد. ۱۷پنج شنبه 

 جان غربی در مالعام اعدام شد.دی یک متهم به قتل در شهرستان خوی از توابع استان آذربای ۱۷پنج شنبه 

 دی دو متهم به اتهام مواد مخدر در زندان  مرکزی رشت اعدام شدند. ۱۹شنبه 

 دی سه متهم به جرائم مواد مخدر در شهرستان الرستان از توابع استان فارس اعدام شدند. ۲۰یکشنبه 

 اعدام شد.دی قردت گراوند به اتهام قتل عمد در محوطه زندان خرم آباد  ۲۰یکشنبه 

 دی سه زندان به اتهام مواد مخدر در محوطه زندان ساری اعدام شدند. ۲۱دوشنبه 

 دی یک متهم به محاربه در محوطه زندان مرکزی زنجان با حضور جمعی از مردم اعدام شد. ۲۲سه شنبه 

و عبدالوهاب حاتمی  دی عارف شاهین دژی,حسین عزت طلب,رحمان رنجبر,علیرضا اکبری, ارسالن بادیانه ۲۳چهارشنبه 

 به اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

 دی هوشنگ زارع به اتهام قتل در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد. ۲۳چهارشنبه 

 دی یک متهم به قتل در زندان مرکزی یزد اعدام شد. ۲۴پنج شنبه 



38 | P a g e  
 

 نی به اتهام تجاوز به عنف به دار آویخته شد.دی سه زندانی به اتهام مواد مخدر و یک زندا ۲۶شنبه 

 دی حسن اسدی به اتهام مواد مخدر در زندان تبریز اعدام شد. ۲۷یکشنبه 

 دی جعفر غفرانی به اتهام قتل در زندان تبریز اعدام شد. ۲۸دوشنبه 

 بهمن یک زندانی به اتهام قتل در زندان مرکزی یاسوج به دار آویخته شد. ۴یکشنبه 

 بهمن یکی از قاتالن عباس صبایی امام جمعه پیشین ساوجبالغ در کرمانشاه اعدام شد.۴یکشنبه 

 بهمن خالد کردی و مسلم آباریان به اتهام حمل مواد مخدر در زندان یزد اعدام شدند. ۵دوشنبه 

 بهمن یک زندانی تبعه افغانستان به اتهام مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. ۱۳سه شنبه 

بهم یک زن به اتهام قتل در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده محکوم به  ۲۷دوشنبه 

 اعدام شد.

 

 

 

 

 

 انیدانشجو

 تن به ثبت رسیده است. ۱۰۲۵مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۰۲۷در رسته دانشجویان 

 

آذر در نامه از طرف معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه امتیاز نشریه دانشجویی آیدین به  ۴چهارشنبه 

 به دلیل مسائل حقوقی لغو شد.« رضا حقی»دلیل توبیخ کتبی در پرونده دانشجوی صاحب امتیاز آن 
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علی عبدی و نامزدش سامان ابراهیم پور  آذر سروه عبدی دانشجوی دانشگاه پیام نور ایرانشهر به همراه برادرش ۹دوشنبه 

 از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند,از دلیل این بازداشت اطالعی در دست نیست.

آذر در اواخر مراسم روز دانشجو در در دانشگاه عالمه طباطبایی مراسم تریبون آزاد برگزار شد که در حین  ۱۶دوشنبه 

 عده ای ناشناس گاز فلفل به سالن انداختند و مراسم به صورت نیمه کاره رها شد. این مراسم

آذر محمد افرا دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی ایرانشهر توسط ماموارن وازرت اطالعات  ۲۰جمعه 

 بازداشت شد,از دالیل و محل نگهداری اطالعی در دست نیست.

یان دانشگاه تهران در اعتراض به احضار چند دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه ,جلوی آذر جمعی از دانجو ۲۹یکشنبه 

 ساختمان مدیریت این دانشگاه تجمع کردند.

 دی فرشاد امینی دانشجوی کرد دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. ۱سه شنبه 

دانشگاه صنعت و نفت در اعتراض به ابالغیه وزیر نفت مبنی بر  دی تعدادی از فارغ التحصیالن و دانشجویان ۵شنبه 

 ممنوعیت هرگونه استخدام و جذب نیروهای انسانی مقابل ساختمان این وزارت خانه در تهران تجمع کردند.

دی دانشجویان دانشکده معماری دانشگاه آزاد مشهد در خصوص پرداخت شهریه در محوطه دانشگاه تجمع  ۱۵سه شنبه 

 د.کردن

دی دانشجویان دانشکده نفت آبادان در اعتراض به عدم تعهد وزارت نفت به اشتغال دانشجویان شاغل در   ۱۷پنج شنبه 

 دانشکده نفت دست به اعتصاب غذا زدند.

دی دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی در اعتراض به عدم اجازه ورود  ۲۳چهارشنبه 

 ان به دلیل پرداخت نشدن شهریه در دانشگاه تجمع کردند.به امتح

دی دانشجویان موسسه آموزش عالی گنجینه هنر و معماری کرمانشاه که چندی پیش نسبت به نامساعد بودن  ۲۷جمعه 

 شرایط کالس ها و عدم امکانات آموزشی اعتراض کرده بودند از سوی مسوالن کمیته انضباطی فراخوانده شدند.

بهمن دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد در مقابل دفتر استادی که دانشجو در  ۲جمعه 

 اعتراض به نمره خود در مقابل آن اقدام به رگ زنی کرده بود تجمع کردند.

 بهمن دانشجویان دانشگاه آزاد کاشان در اعتراض به برخورد نیروهای حراست دست به اعتراض زدند. ۱۰شنبه 
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 کودکان

 تن به ثبت رسیده است. ۱۲۱۸۴۹۶مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۲۱۸۵۱۲در رسته کودکان 

 

هی بیمارستان شد,وضعیت آذر سحر شکری دختر بچه پنج ساله پس از انجام عمل ختنه دچار خونریزی و را ۵پنج شنبه 

 وی نامناسب می باشد.

آذر نوزاد سه روزه ای که به دست پدر و مادری معتاد و غیربومی شهرستان میبد در یکی از خیابان ها رها شده  ۶جمعه 

 ساعت زنده پیدا شد. ۲۰بود پس از گذشت 

ابع استان اصفهان که چانه یک کودک چهار شهر خمینی شهر از تو«,اشرفی اصفهانی»آذر کادر درمانی بیمارستان  ۷دوشنبه 

هزار تومانی درمان اقدام به شکافتن بخیه  ۱۵۰ساله را بخیه زده بودند,پس از اظهار ناتوانی والدین وی از پرداخت هزینه 

 ها کردند.

ندارند آذر بنیانگذار محک گفت که بیمارستان ها از پذیرش کودکان مبتال به سرطان که امیدی به زندگی  ۸یکشنبه 

خودداری می کنند,به طوریکه این کودکان بیمار از شهرهای دور مانند سیستان و شهرهای دیگر به تهران منتقل می شوند 

 دچار مشکل پذیرش بیمارستانی هستند.

ن آذر یک نوزاد پسر با هویتی نامعلوم در محله شاه جهان آباد میبد رها شده به همراه یادداشتی با این مضمو ۱۶دوشنبه 

 که خانواده وی از عهده تامین مخارج نگهداری آن برنمی آیند پیدا شد.

آذر نشت نفت از بخاری در یکی از کالس های درس کانکسی روستای بارگاهی استان بوشهر باعث آتش  ۲۲یکشنبه 

 گرفتن این مدرسه شد.

 آذر مشکل مدارس کپری و کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان نیکشهر هنوز حل نشده است. ۲۴چهارشنبه 
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طر داشتن تلفن همراه از سوی مدیر مدرسه تنبیه می شود پس از سه روز نگهداری آذر دختر دبیرستانی که به خا ۲۹یکشنبه 

 در یکی از مراکز درمانی رباط کریم جان سپرد.

ز بعد از اتمام کالس های تقویتی به دلیل قفل کردن درهای ورودی توسط مسولین مدرسه دی سه دانش آمو ۲چهارشنبه 

 ای در گرگان و خارج شدن مدیر از مدرسه تا ابتدای شب در مدرسه حبس شدند.

دی مجید قدمی رئیس آموزش و پرورش استثنایی سیستان و بلوچستان اعالم کرد که الغری در دانش آموزان  ۳پنج شنبه 

ستان محسوس می باشد و از سوء تغذیه رنج می برند و اظهار کرد که مدارس این استان باید برای همه دانش آموزان این ا

 حتی دانش آموزان نابینا و معلول مناسب سازی شود.

دانش آموز بازمانده از تحصیل در تمام سطوح  ۵۰۰ه آموزش و پرورش شهرستان دزفول اعالم کرد دی رئیس ادار ۵شنبه 

 رستان وجود دارد که شصت در صد آنها دانش آموز دختر هستند.شه

دی دانش آموز کالس درس هفتم مدرسه نمونه دولتی بافق از توابع استان یزد به دلیل افت تحصیلی خود را  ۱۰پنج شنبه 

 حلق آویز کرد.

از مدرسه توحید ,از  دی حسین علی از مدرسه ایمان,صادق جلیلی پور از مدرسه سروش و کیانوش شایگان ۱۲شنبه 

دانش آموزان استثنایی در تهران به علت آلوگی هوا دچار مشکالت تنفسی می شوند و بعد از بستری در بیمارستان فوت 

 کردند.

 دی در مدرسه ای در دماوند به خاطر شیطنت دانش آموزان افغانستانی کتک خوردند. ۱۵سه شنبه 

نهم اهل یزد از آخرین طبقه آپارتمان فرهنگ خود را به پایین پرتاب کرد و دی یک دانش آموز دختر پایه  ۲۳چهارشنبه 

 جان خود را از دست داد.

سال( را با ضربات بیل کشت,او وقتی متوجه شد قصد جدایی از همسرش  ۱۵دی پدر میانسال دختر نوجوانش ) ۲۶شنبه 

 را دارد قصد داشت با تنبیه دخترش را از این تصمیم منصرف کند.

بهمن یک دانش آموز مقطع راهنمایی پسرانه شهر کرمانشاه در دستشویی مدرسه خود را با طناب حلق آویز  ۳نبه سه ش

 کرد.

بهمن مسوالن دبستان پسرانه لقمان حکیم در محله پیش آهنگی در مرز شهر کرج با کمال شهر پس از آنکه  ۵دوشنبه 

را نپرداخته ,ابتدا در اقدام تنبیهی او را از شرکت در کالس  متوجه شدند یک دانش آموز تبعه افغانستان شهریه مدرسه

 محروم کردند و در نهایت از مدرسه اخراج کردند.
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 بهمن در پی ریزش سقف منزلی فرسوده در زاهدان دو کودک جان خود را از دست دادند. ۸پنج شنبه 

بهمن عضو کانون صنفی معلمان خوزستان به بی انگیزه شدن معلمان این استان و همچنین عدم پرداخت پاداش  ۱۱یکشنبه 

پایان خدمت بازنشستگان اشاره کرد و اعالم کرد مدارس این استان دارای آب گرم نیست و از داشتن کولر گازی در 

 درجه محروم می باشند. ۴۰گرمای 

ورش منطقه سردشت دزفول نبود امکانات مناسب تحصیلی و ارتباطی را از جمله بهمن مدیر آموزش و پر ۱۷شنبه 

مشکالت دانش آموزان این منطقه عنوان کرد و گفت:شانزده دانش آموز دبستان نیایش روستای لطف آباد بخش سردشت 

 به دلیل نبود جاده مناسب از تحصیل بازماندند.

ه جرم شکستن شیشه فرشگاهها در دی ماه سالجاری,در شهرستان ساری بهمن دو نوجوان زیر سن قانونی ب ۲۱چهارشنبه 

 در خیابانها گردانده شدند.

بهمن یکی از دانش آموزان سقزی که به دیابت مبتال است به دلیل شیطنت های بچه گانه یکی از اسباب  ۲۲پنج شنبه 

را سیلی باران کرده و پا روی دستش می بازی هایش را با خود به مدرسه می برد و معلمش به جای تذکر و نصیحت وی 

 گذارد تا وی دیگر این کار را تکرار نکند.

بهمن معاون تربیت بدنی و سالمت وازرت آموزش و پرورش از رصد وضعیت سوء تغذیه دانش آموزان در  ۲۳جمعه 

 مدارس خبر داد و گفت مشکل سوء تغذیه در مناطق محروم حادتر است.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان رضوی اعالم کرد:افزون بر بیست هزار نوزاد بهمن محمد عجمی  ۲۴شنبه 

 در این استان متولد شده اند که به گفته وی بی هویت هستند,این نوزادان حاصل ازدواج اتباع ایرانی با اتباع افغانی هستند.

 تان ساری به علت کودک آزاری مادرش جان باخت.بهمن پسر بچه سه ساله ای در بیمارستان بوعلی سینا شهرس ۲۴شنبه 

بهمن سی دانش آموز که در مسجد فاطمیه روستای ارسیمان اصفهان مستقر بودند با روشن کردن پیک  ۳۰پنج شنبه 

 نیک,پانزده نفر آنها دچار مسومیت با گاز منوکسد کربن شدند و به بیمارستان منتقل شدند.
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 زنان

 تن به ثبت رسیده است. ۴۰۶۳۶نقض حقوق بشر برای  مورد ۴۰۶۳۹در رسته زنان 

 

 آذر یک زن تبعه افغانستان در تهران با ضربات متعدد شلنگ گاز توسط شوهرش به قتل رسید. ۳سه شنبه 

آذر یک معتاد شیشه ای در خیابان قزوین تهران به دلیل اعتراض همسرش برای حاضر نشدن بر سر سفره شام  ۸یکشنبه 

 سر او را با چاقو برید.

آذر اجرای کنسرت ارکستر سمفونیک تهران در افتتاحیه رقابت های کشتی باشگاههای جهان به دلیل نوازندگی  ۸یکشنبه 

 زنان لغو شد.

آذر با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکزی استان گیالن یک زن به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم  ۱۷سه شنبه 

 شد.

دی فرمانده انتظامی شهرستان چالوس اعالم کرد که پنج قهوه خانه سنتی به دلیل بد حجابی مشتریان پلمپ  ۱۷پنج شنبه 

 شدند .

فاه اجتماعی در امور بانوان اعالم کرد:زنان ایرانی اگر چه در زمینه تحصیل بهمن مشاور وزیر تعاون کار و ر ۱۵پنج شنبه 

ارتقای چشمگیری داشته اند اما به لحاظ فعالیت های اجتماعی و شاخص های رفاه اجتماعی از وضعیت مناسبی برخوردار 

 نمی باشند.

 اه با اسلحه شکاری خود کشی کرد.بهمن یک دختر جوان اهل یکی از روستاهای بخش هلشی استان کرمانش ۱۹دوشنبه 

بهمن علیرغم موافقت مقامات فدراسیون والیبال ایران و به دنبال مخالفت مقامات محلی در جزیره کیش زنان  ۲۷سه شنبه 

 از تماشای بازیهای بین المللی والیبال ساحلی در این جزیره محروم شدند.
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 یفرهنگ

 تن به ثبت رسیده است. ۴۲ی مورد نفض حقوق بشر برا ۶۳در رسته فرهنگی 

 

ممنوع الکار شد نه تنها از اجرای  ۱۳۹۱آذر حسین زمان خواننده و نوازنده که به دالیل نامشخص در سال  ۳سه شنبه 

 موسیقی محروم شده بلکه از تدریس در دانشگاه نیز محروم می باشد.

آذر یغما گلرویی شاعر و ترانه سرا با هجوم نیروهای امینتی به منزلش و پس از بازرسی و تفتیش بازداشت  به  ۹دوشنبه 

 مکان نامعلومی منتقل شد از علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده و وضعیت وی اطالعی در دست نیست.

بیان موزسین و بنیانگذار سایت برگ دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه مهدی رج ۲۸آذر شعبه  ۱۹پنج شنبه 

موزیک,حسین رجبیان فیلمساز مستقل و عکاس و یوسف عمادی موزیسین را به اتهام توهین به مقدسات هرکدام را به 

 پنج سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام یکسال و چند میلیون جریمه نقدی محکوم کرد.

صر حجازی هستم با شکایت دستیار سابق ناصر حجازی در تیم استقالل آذر مجوز اکران فیلم مستند من نا ۲۴سه شنبه 

 از سوی یکی از مراجع قضایی لغو شد.

محمد رضا حاج رستم بگلو شاعر از سوی عده ای که خود را پلیس امنیت معرفی کردند بازداشت و به مکانی  ۲۴سه شنبه 

 نامعلوم منتقل شد.

معتمد آریا تایید شد و فردی دیگری جایگزین وی در سریال نوروزی زعفرونی آذر ممنوع التصویر شدن فاطمه  ۲۹یکشنبه 

 می شود.

 دی فیلم خانه دختر از سوی وزارت ارشاد به علت برطرف نکردن برخی اصالحات توقیف شد. ۵شنبه 

و همچنان دی دفتر موسیقی وزارت ارشاد مانع اعطای مجوز به آلبوم خروش به آهنگسازی مجید درخشانی شد  ۶یکشنبه 

 وی را ممنوع الکار اعالم کرد.

دی حسین ملکی معاون فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت:برگزاری کالس های آموزش موسیقی اوسط  ۱۴دوشنبه 

 کانون های فرهنگی دانشجویی در دانشگاه ممنوع است.
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خیابانی مختلط با لباس محلی  دی مسول سازمان فرهنگی و هنری شهرداری رشت به اتهام برگزاری رقص ۲۲سه شنبه 

 گیالنی احضار و بازداشت شد.

بهمن فاطمه معتمد آریا و کاوه ابراهیم پور بازیگر و کارگردان فیلم یحیی سکوت نمی کند که برای نشست نقد  ۴یکشنبه 

خواستار خروج  و بررسی به کاشان رفته بودند به هنگام ورود به سالن سینما مورد حمله نیروهای تندرو قرار گرفتند و

 آنها از شهر شدند.

بهمن سحر محمدی خواننده زن گروه ماه بانو با وجود تبرئه در دادگاه همچنان ممنوع التدریس و کار می  ۶سه شنبه 

 باشد.

 

 

 

 

 اصناف

 تن به ثبت رسیده است. ۶۰۱۲مورد نفض حقوق بشر برای  ۶۰۲۳در رسته اصناف 

 

آذر حمید رحمتی از اعضای کانون صنفی معلمان اصفهان که در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرضا در  ۲۴سه شنبه 

اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران تحصن و اعتصاب غذا کرده بود 

 بازداشت و به دادسرای این شهر منتقل شد.

دگاه انقالب ابالغیه ای به داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد داده است دا ۲۶آذر شعبه  ۲۵چهارشنبه 

که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخالل در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در 

 دی ماه سالجاری باید در دادگاه حضور داشته باشد. ۲۳تجمعات غیر قانونی 

آذر قدمغلی عکاس با سابقه وزارت نفت طی نامه ای که نه کسی مسولیت اخراج و نه علت آن آمده است  ۲۵رشنبه چها

 اخراج شد.



46 | P a g e  
 

آذر جمعی از فرهنگیان فوالد شهر در اعتراض به تعویق احداث پروژه هزار واحدی مسکن فوالد شهر در  ۲۶پنج شنبه 

یر آموزش و پرورش نیز در جمع معترضان حضور پیدا کرد اما در سالن اجتماعات موسوم به مطهری تجمع کردند و وز

 مواجه با شدت خشم و اعتراض فرهنگیان به سرعت از محل تجمع خارج شد.

دی معلمان پیش دبستانی در گیالن در اعتراض به وضعیت نامعلوم استخدامشان در مقابل استانداری گیالن  ۱۸جمعه 

 یت خود شدند.تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضع

دی صنف مبلمان در اعتراض به افزایش مالیات در حالی که همچنان مشکل مالیاتی واردات مواد اولیه آنها  ۲۰یکشنبه 

 حل نشده است از پر کردن برگه های جدید مالیاتی خودداری کردند.

شهر سقز کرمانشاه تجمع  دی معلمان مقطع دبستان به دلیل عدم استخدامشان پس از گذشت هفت سال در ۲۳چهارشنبه 

 کردند.

دی تعدادی از پزشکان تجمع کننده در اعتراض به نامه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر  ۲۶جمعه 

 اخذ وجه سونوگرافی متخصصین زنان و مسله خود ارجاعی در مقابل وزارت بهداشت بازداشت شدند.

های اراک,تبریز,اصفهان و امیر کبیر در اعتراض به نامشخص بودن  دی سیصد نفر از کارکنان پتروشیمی ۲۷یکشنبه 

 وضعیت استخدامی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی در تهران تجمع کردند.

قانون خدمات مدیریت  ۱۲۵دی صد نفر از بازنشستگان فرهنگی به دلیل وضعیت معیشتی و عدم اجرای ماده  ۲۷یکشنبه 

 کشوری مقابل مجلس تجمع کردند.

بهمن دادستان عمومی و انقالب پردیس از پلمپ بزگترین رستوران شرق تهران به دلیل مسائل خالف خالف  ۵دوشنبه 

 عفت عمومی و عدم رعایت مسائل شرعی و قانونی و همچنین بازداشت هفت تن خبر داد.

استان گلستان در اعتراض به تبعیض بین نیروهای رسمی و پیمانکاری مقابل ساختمان بهمن کارکنان شرکت گاز  ۵دوشنبه 

 مرکزی شرکت گاز تجمع کردند,معترضین همچنین خواستار پرداخت مطالبات و حق اضافه کاری خود شدند.

ش و پرورش بهمن زنان معلم مقطع دبستانی و پیش دبستانی به علت عدم استخدام آنها توسط وزارت آموز ۱۱یکشنبه 

 در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.

بهمن کارگران بیمه کشاورزی در اعتراض به تعیین تکلیف وضع استخدامی و بیمه شان در مقابل ساختمان  ۱۲دوشنبه 

 مجلس شورای اسالمی دست به اعتصاب زدند.
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شورای اسالمی اعالم کرد: حقوق پایان خدمت بهمن سعید زمانیان دهکردی نماینده مردم شهر کرد در مجلس ۱۲دوشنبه 

 بازنشستگان فوالد علی رغم پیگیری های متعدد نمایندگان و قول مسولین هنوز پرداخت نشده است.

بهمن گروهی از کافه داران مقابل ساختمان فرماندهی پلیس تبریز در اعتراض به تعطیلی صد و پنجاه کافه در  ۱۲دوشنبه 

 این شهر تجمع کردند.

بهمن سازمان امور مالیات کشور در طی ابالغیه ای از اصناف خواسته تا اظهار نامه های مالیاتی را تحویل این  ۱۲وشنبه د

 سازمان بدهند,در پی این ابالغیه بیش از پنجاه در صد کارگاههای طال سازی در بازار تهران دست به اعتصاب زدند.

فربر شهر سنندج در اعتراض به طرح راهنمایی و رانندگی برای خطوط بهمن جمعی از رانندگان شخصی مسا ۱۵پنج شنبه 

تاکسیرانی مبنی بر جلوگیری و ممانعت از تردد و جا به جایی مسافر توسط وسایل نقلیه شخصی در شهر سنندج و جریمه 

 ای معادل هشتاد هزار تومان مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

بهداشت اسد آباد همدان در اعتراض به پراخت نشدن سه ماه حقوق خود رو به روی  بهمن کارکنان مرکزی ۱۹دوشنبه 

 این مرکز بهداشت تجمع کردند.

بهمن هشتاد و پنج راننده اتوبوس شرکت واحد آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود دست  ۱۹دوشنبه 

 از کار کشیدند و هیچ مسافری را جا به جا نکردند.

 

 

 

 یرانیا یهاتیمقو

 تن به ثبت رسیده است. ۵۰۷۰مورد نقض حقوق بشر برای  ۵۰۷۶های قومی در رسته اقلیت

 

آذر رحیم غالمی,علی خیرجو,مرتضی پروین,علی واثقی,میثم جوالنی, توحید امیر امینی,محسن )بابک(محسن  ۲دوشنبه 

زاده و سعید صادقی فر از فعالین مدنی اردبیل که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند )با گذشت دو هفته از زمان 

 اری می شوند.دستگیری( همچنان تحت بازداشت موقت و در زندان اردبیل نگهد
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آذر مهدی دیهمی فعال مدنی شهر میاندوآب پس از احضار به پاسگاه انتظامی چهار برج بازداشت و برای  ۳سه شنبه 

 گذرندان دوران یکساله حبس خود به اتهام تبلیغ نظام زندان مراغه منتقل شد.

و شتم و هتک حرمت بدون ارائه دی یوسف سهرابی توسط ماموران وازرت اطالعات در سقز همراه با ضرب  ۱۹شنبه 

 حکم دادستانی بازداشت شد.

دی دانا حسنی فعال مدنی کرد از سوی نیروهای امنیتی اداره اطالعات سنندج بازداشت شد,از وضعیت وی  ۲۲سه شنبه 

 اطالعی در دست نیست.

دی صالح حسینی فعال مدنی سقزی توسط ماموران امنیتی صالح آباد شهر سقز به مدت چهار ساعت  ۲۴پنج شنبه 

 بازداشت و با گرفتن تعهد از مبنی بر انجام ندادن فعالیت های صنفی و مدنی آزاد شد.

ی دی وزارت اطالعات همدان که به مدت شش سال است خودرو شخصی عمادالدین زهی زندانی سیاس ۳۰چهارشنبه 

سابق بازداشتگاه وزارت اطالعات و زندان مرکزی زاهدان را ضبط کرده است علیرغم تبرئه وی از سوی دادگاه,از تحویل 

 دادن خودرو به وی خودداری می کنند.

دی در مهر ماه سالجاری ماموارن وزارت اطالعات مولوی عبدالرحیم گرگیج,مولوی عبدالحکیم  ۳۰چهارشنبه 

یج,مولوی محمد بلوچ,مولوی علیرضا اشترک,ابراهیم زرین و محمد ترکمن از فعاالن مذهبی گرگیج,مولوی جمعه گرگ

 بلوچ ساکن استان گلستان را بازداشت کردند,تا کنون اطالعی در دست نیست.

بهمن حسین رحمانی ایرندگان که در آذر سالجاری توسط نیروهای اطالعان سپاه پاسداران بازداشت شده  ۱۱یکشنبه 

 صورت بالتکلیف به سر می برد و هیچ اتهامی در مورد وی به خانواده اش ارائه نشده است.است به 

بهمن حسین کمانگر زندانی سیاسی سابق کرد در شهر کامیاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان  ۱۴چهارشنبه 

 نامعلومی منتقل شد.

 ان تهران احضار شد.بهمن بهنام شیخی فعال مدنی آذر به دادگاه است ۱۷شنبه 

بهمن کیکاووس عباس پور فعال مدنی آذربایجانی توسط نیروهای امنیتی به مدت چند ساعت بازداشت و  ۱۸یکشنبه 

 مورد بازجویی قرار گرفت.

بهمن سلمان حسین پناهی فعال سیاسی کرد از سوی مامورین امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به  ۲۲پنج شنبه 

 مکان نامعلومی منتقل شد.
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بهمن ماموران شهرداری اهواز با بولدوزر به منازل مسکونی مردم عرب زبان کوی مشعلی در شهر اهواز یورش ۲۷سه شنبه 

 برده و آنها را تخریب کردند.

بهمن فرهاد ساعد موجشی,پیام ساعد موجشی,سیروان ساعد موجشی و حسین موجشی شهروندان کامیانی  ۲۸ چهارشنبه

 دو ماه نیم است که در بازداشت اداره اطالعات به سر می برند.

بهمن ابوبکر مالزهی از جوانان نصیر آباد سرباز سیاستان و بلوچستان و زندانی زندان مرکزی زاهدان به  ۲۹پنج شنبه 

 ازداشتگاه وزارت اطالعات منتقل شد.ب

بهمن یک شهروند آذری زبان در شهر اهر در پی انتقاد از قانون اساسی در یک مراسم که از طرف صدا و  ۲۹پنج شنبه 

 سیمای آذربایجان شرقی برگزار شده بود دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد,از هویت وی اطالعی در دست نیست.

افسانه بایزیدی فعال سیاسی کرد اهل بوکان از سوی اداره اطالعات این شهر احضار و در خصوص  بهمن۲۹پنج شنبه  

 صحبت علیه انتخابات در جمعی از دانشجویان مورد تهدید و بازجویی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 یمذهب یها تیاقل

 تن به ثبت رسیده است. ۲۶۲مورد نقض حقوق بشر برای  ۲۸۲های مذهبی در رسته اقلیت
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آذر نوید اقدسی شهروند بهایی ساکن تهران که در ابان سالجاری بازداشت شد هیچ اطالعی از محل نگهداری و  ۷شنبه 

 دالیل بازداشت در دست نیست.

آذر عبدالرحیم گرگیج,عبدالحکیم گرگیج,جمعه گرگیج,محمد بلوچ,ابرهیم زرین به همراه یکی از ترکمن های  ۱۵یکشنبه 

س از روحانیون اهل سنت بلوچ ساکن استان گلستان در مهر ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی شهرستان گنبد کاوو

 بازداشت شدند,هیچ اطالعی از وضعیت و اتهامات وارده آنان در دست نیست.

آذر فروشگاه های شهروندان بهایی ساری که در خرداد ماه سالجاری به علت بسته بودن در تاریخی غیر از  ۲۴سه شنبه 

 تعطیالت رسمی همچنان در حالت پلمپ است.

آذر مولوی عبیداهلل بلوچ امام جماعت اهل سنت روستای یکه توت در شهرستان بهشهر از توابع استان  ۲۵چهارشنبه 

 به دادگاه ویژه روحانیت ساری بازداشت شد. مازندران پس از مراجعه

 آذر پروانه رحمانی )رئوفی( شهروند بهایی بعد از تفتیش منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ۲۸شنبه 

آذر تخریب بخشی از قبرستان مندائیان )صائبین( در سوسنگرد توسط عوامل ناشناس صورت گرفت و هیچ  ۲۹یکشنبه 

 یک از مقامات مسول اظهار رسمی نکرده و عوامل این اتفاق شناسایی نشده اند.

آشوریان
5%

بهایی
43%

سنی
24%

هعرفان حلق
11%

نهفرقه یما
3%

مسیحیت
14%

نمودار نقض حقوق 
مذهب ها

آشوریان بهایی سنی عرفان حلقه فرقه یمانه مسیحیت
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 منتقل شد. دی سامان رحمانی نوکیش مسیحی در مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی ۲چهارشنبه 

دی میثم حجتی نوکیش مسیحی توسط ماموران لباس شخصی اداره اطالعات اصفهان با ارائه حکم تفتیش  ۲چهارشنبه 

 بازداشت شد.

دی محسن جوادی,الهه ایزدی,محمد گلشنی کیا,رضا محمدی,محمود صالحی,موسی ساری پور,علیرضا علی  ۴جمعه 

راه یکنفر دیگر از نوکیشان مسیحی در مراسم کریسمس در یک کلیسای قنبری,محمد رضا سلطانیان,برادر خلیل به هم

 خانگی در شیراز توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شدند.

 دی ارسالن میرزایی دانشجوی ترم سوم مهندسی مواد دانشگاه چمران اهواز به دلیل بهایی بودن اخراج شد. ۲۱دوشنبه 

مام جمعه نصیر آباد دو روز متوالی به وزارت اطالعات زاهدان احضار دی مولوی دوست محمد رئیسی ا ۲۳چهارشنبه 

 شد,از علت احضار وی اطالعی در دست نیست.

دی مهنوش شفیعی شهروند بهایی پس از دریافت حکم اخراج از دانشگاه سمنگان,کلیه مدارک کارشناسی  ۲۳چهارشنبه 

 باطل شد. این شهروند به دلیل بهایی بودن توسط مسوالن این دانشگاه

بهمن مهرداد ذهنی میاندوآب دانشجوی بهایی پس از ثبت نام در نیمسال دوم دانشگاه پیام نور مرکزی میاندوآب  ۱پنج شنبه 

 در رشته مهندسی صنایع از سوی سایت سنجش به علت بهایی بودن منع ورود به دانشگاه خورد.

چهار ماه از ثبت نام در دانشگاه سوره تهران به دلیل بهایی بهمن مائده خلیلی امیری شهروند بهایی پس از  ۱پنج شنبه 

 بودن از دانشگاه اخراج شد.

بهمن مینا محمدی شهروند بهایی ساکن بیرجند استان خراسان جنوبی برای دریافت مدارک کاردانی و ثبت  ۱پنج شنبه 

والن حراست دانشگاه اعالم می کنند به ,مراجعه کرد اما مس۱نام در دوره کارشناسی به دانشگاه علمی کاربردی بیرجند 

 علت بهایی بودن اجازه تحصیل و ثبت نام ندارد.

بهمن فروشگاه مزون لباس عروس ندا عبدیان شهروند بهایی در شهرستان آق قال در استان گلستان توسط  ۱پنج شنبه 

 افراد ناشناس مورد هجوم قرار گرفت و شیشه های این فروشگاه شکسته شد.

 سال زندان محکوم شدند. ۱۹۳بهمن چهار شهروند بهایی در گرگان از سوی دادگاه انقالب گرگان در مجموع به  ۴یکشنبه 

بهمن حسین بارون زاده )دانیال(,محمود بهرامی,رحمان بهمنی)ضیا(و امین خاکی به علت اتهام ترویج مسیحیت  ۵دوشنبه 

 بهمن سالجاری به دادگاه احضار شدند. ۱۲
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صیر ابراهیمی از دانشگاه عالمه محدث نوری به دلیل اعتقاد به آیین بهاییت از ادامه تحصیل در مقطع بهمن ب ۱۶جمعه 

 کارشناسی معماری محروم شد.

بهمن اداره اماکن با نشان دادن حکم دادستانی استان اصفهان محل کسب مهرداد حقیقی و کوروش پیرجمالی  ۱۸یکشنبه 

 دو شهروند بهایی را پلمپ کردند.

بهمن کیوان نیکیان,ادیب جانمیان,ارشیا روحانی,وحید کرمی و یگانه آگاهی شهروندان بهایی بدون ابالغ  ۲۴چهارشنبه 

قبلی به شعبه یک دادگاه اصفهان احضار و همان موقع توسط مقامات قضایی به آنها عنوان شد که دادگاه تا لحظاتی دیگر 

 به آنها داده نشد.برگزار می شود و اجازه حضور وکیل و خانواده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکارگر

 تن به ثبت رسیده است. ۱۸۱۱۶۹مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۹۹۵۰۷در رسته کارگران 

 

 ساختمان نیمه کاره در آذربایجان شرقی جان خود را از دست داد. ۱۱آذر یک کارگر به دلیل سقوط از طبقه  ۱یکشنبه 
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آذر دو راننده خودرو سنگین هنگام باطله برداری در مجتمع مدنی سنگ آهن گل گهر سیرجان در استان کرمان  ۲دوشنبه 

 به علت ریزش آوار جان خود را از دست دادند.

نفر از کارگران شهرداری سردشت در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه تجمع و از رفتن به سرکار  ۱۲۰آذر  ۳سه شنبه 

 خودداری کردند.

آذر دادگستری کل استان خوزستان بخش بندر امام خمینی با صدور بخشنامه ای تجمع های مرتبط با مطالبات  ۳سه شنبه 

 حقوقی کارگران را ممنوع کرد و با هر نوع تجمع غیرقانونی و اخالل در نظم برخوردار خواهد شد.

تهران یک کارگر تبعه افغانستان جان خود را  آذر بر اثر تخریب دیواره یک چاه فاضالب در منطقه تجریش ۴چهارشنبه 

 از دست داد.

 آذر یک کارگر بر اثر سقوط اتوبوس در حال تعمیر جان خود را از دست داد. ۴چهارشنبه 

 آذر یک کارگر ساختمان در شهر جدید سهند در آذربایجان شرقی زیر باالبر ماند و جان باخت. ۵پنج شنبه 

آذر به علت اعتراض کارگران سیمان لوشان مقابل ساختمان بنیاد مستضعفان در تهران در آبان سالجاری,هفت  ۱۰سه شنبه 

نفر از کارگران معترض این واحد اخراج شدند,علت این اعتراض عدم پرداخت معوقات مزدی و فشار کارفرما با کارگران 

 با سابقه کاری در واحد برای تسویه و بازخرید بوده است.

آذر یک کارگر در یکی از کارخانه های پروفیل سازی تبریز بر اثر گیر کردن از ناحیه دست در ماشین پروفیل  ۱۰ه شنبه س

 سازی و سپس ضربه مغزی جان خود را از دست داد.

آذر رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام تخریب ساختمان سقوط مرگبار یک کارگر را به درون چاهی به عمق  ۱۴شنبه 

 متری در پاسگاه نعمت آباد تهران در پی داشت. ۳۰

 آذر یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از داربست در استان کرمان جان خود را از دست داد. ۱۵یکشنبه 

 آذر یک کارگر بر اثر فروریختن دیواره سوله انبار ذرت در سنندج زیر چندین تن ذرت مدفون و در گذشت. ۱۶دوشنبه 

دو صاحب یک گاو داری و یک کارگر تبعه افغانستان در استان سمنان به دلیل فقدان ایمنی و نشت گاز آذر  ۱۹پنج شنبه 

 در اتاقک محل اسکان جان دادند.

آذر یک کارگر هنگام حفر چاه در یک منزل مسکونی در تهران به دلیل ریزش دیواره چاه به داخل آن سقوط  ۲۳دوشنبه 

 و جان خود را از دست داد.
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ماه تعویقات مزدی خود دست  ۴عسلویه در اعتراض به  ۲۱و  ۲۰نفر از کارگران پیمانکاری فازهای  ۴۰۰آذر  ۲۴ه سه شنب

 از کار کشیدند.

 متر در مشهد جان باختند. ۲۰آذر دو کارگر به علت گاز گرفتگی در چاهی به عمق  ۲۴سه شنبه 

نائب رئیس هیات مدی انجمن صنفی تولید کنندگان  آذر مرتضی لطفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ۲۴سه شنبه 

در صد واحدهای تولیدی سیامن به دلیل مشکالت اقتصادی قادر به  ۵۰سیمان کشور اعالم کرد تا پایان سالجاری حداقل 

 پرداخت حقوق شاغالن و کارگرانشان نخواهند بود.

 سه ماه حقوق نگرفتن دست از کار کشیدند. آذر کارگران شرکت کاغذ پارس هفت تپه خوزستان به علت ۲۵چهارشنبه 

آذر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام درواحد پلی اتیلن پترشیمی مارون در پی انفجار دو کارگر دچار سوختگی  ۲۸شنبه 

 شده و به بیمارستان منتقل شده اند.

آذر یک کارگر بر اثر کشیده شدن به داخل دستگاه میکسر در کارخانه تولیدی مواد غذایی در شهرک صنعتی   ۲۸شنبه 

 توس جان خود را از دست داد.

بازپرسی  ۳آذر علی نجاتی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به شعبه  ۲۹یکشنبه 

دادگاه انقالب اندیمشک احضار شد,از اتهامات وی تبلیغ علیه نظام , رفت و آمد به کتابخانه و حضور در جلسات رسمی 

 کتابخوانی در شهر می باشد.

آذر جمعه از کارگران خدماتی شهرداری شیراز به علت پرداخت نشدن سه ماه از حقوقشان مقابل شهرداری  ۲۹یکشنبه 

 ند.مرکز تجمع کرد

آذر کارگران خطی را آهن زنجان برای دومین بار به علت عدم دریافت مطالبات معوقه خود در میدان راه آهن  ۳۰دوشنبه 

 این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.

 آذر کارگران معدن ذغال سنگ نگین طوس دو تا سه ماه است که حقوق و مزایا دریافت نکرده اند. ۳۰دوشنبه 

 کارگر در پی ریزش آوار یک ساختمان در حال ساخت در تهران در گذشت. آذر یک ۳۰دوشنبه 

 دی جمعی از کارگران پاالیشگاه پارسیان در اعتراض به مشخص نبودن وضعیت شغلی خود تجمع کردند. ۱سه شنبه  

نه تمام شده مرغ و دی جمعی از مرغداران استان ایالم با تجمع در مقابل استانداری ایالم به روند افزایش هزی ۱سه شنبه 

 عدم حمایت دولت از این صنف بزرگ اعتراض کردند.
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 دی یک کارگر در پی ریزش آوار یک ساختمان در حال ساخت در خیابان پاسداران تهران در گذشت. ۱سه شنبه 

وعد و دی سی و چهار کارگر شاغل در کارخانه اردل در اعتراض به توجهی کارفرما در بازشنستگی پیش از م ۱سه شنبه 

عدم واریز چهار در صد حق بیمه توسط کارفرما در مقابل یکی دفتر یکی از سهامداران کارخانه در خیابان تهران تجمع 

 کردند.

دی هزاران کارگر در منطقه پارس جنوبی عسلویه به خاطر پرداخت نشدن پنج ماه حقوق معوقه خود دست  ۳پنج شنبه 

 به اعتصاب زدند.

متری در معدن شن و ماسه قزل قوم خلخال  ۳۰دان ایمنی در کار یک کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع دی به دلیل فق ۴جمعه 

 جان باخت.

 دی دو کارگر تبعه افغانستان بر اثر ریزش دیواره گودال آب و فاضالب در کاشان در گذشتند. ۷دوشنبه 

سوالن دولت و مجلس به در خواسته هایشان دی صدها کارگر معترض صنعت و برق کشور به دلیل بی اعتنایی م ۷دوشنبه 

 در مقابل مجلس چادر زدند.

دی یک کارگر بر اثر تخریب یک ساختمان در زیر آوار در آذربایجان شرقی جان باخت و چهار کارگر دیگر به  ۷دوشنبه 

 بیمارستان امام رضا منتقل شدند.

 دبی غرق و یک کارگر مفقود شد._ندیجاندی یک فروند لنج باری در استان خوزستان در مسیر ه ۸سه شنبه 

دی نه کارگر در کارخانه کاغذ سازی پارس هفت تپه به علت مسمویت تنفسی گازکلر مصدوم و در بیمارستان  ۱۱جمعه 

 نظام مافی شوش بستری شدند.

 داد. دی یک کارگر شهردری در حین کار و در پی وقوع تصادف زنجیره ای در مشهد جان خود را از دست ۱۲شنبه 

دی علی فائض پور فعال کارگری از سوی شعبه دوم دادگاه انقالب تبریز به ریاست قاضی ایمانی به اتهام تبلیغ  ۱۲شنبه 

 علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

 دی به علت برگزار نشدن جلسه پیگیری مطالبات کارگران پست های فشار قوی برق در تهران تجمع کردند. ۱۳یکشنبه 

دی پانصد کارگر معدن ذغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به معوقات مزدی مقابل ساختمان ستاد مرکزی این  ۱۳دوشنبه 

 معدن و فرمانداری دامغان تجمع کردند.



56 | P a g e  
 

منطقه ویژه عسلویه سه کارگر مصدوم و سه  ۱۴ع آتش سوزی در داخل لوله های فاضالب فاز دی بر اثر وقو ۱۴دوشنبه 

 کارگر دیگر جان باختند.

دی یک کارگر اهل بوکان در محل کار خود به دلیل برف و کوالک و برودت هوا ذچار سکته قلبی شد و  ۱۵سه شنبه 

 جان خود را از دست داد.

ن پیمانی مترو تهران در اعتراض به بد حسابی پیمانکار پیشین مقابل ساختمان شورای دی صد نفر از کارگرا ۱۵سه شنبه 

 شهر تهران تجمع کردند.

هزار نفر از بازنشسته های تحت پوشش صندوق بازنشستگی فوالد سه ماه است که حقوق دریافت  ۸۵دی  ۱۵سه شنبه 

 نکرده اند.

 به علت دریافت نکردن حقوق شش ماهه خود اعتصاب کردند. دی کارگران شرکت تصفیه خانه آب چابهار ۱۵سه شنبه 

دی اکبر عبرنا کارگر پناهگاه حیوانات زاگرس در کرمانشاه بر اثر آتش سوزی در یکی از کانکس ها جان  ۱۵سه شنبه 

 خود را از دست داد.

چهار سال سنوات و  ۹۳دی کارگران کاشی خزر بابت پرداخت نشدن دو ماه حقوق و عیدی و پاداش  ۱۶چهارشنبه 

 پرداخت نشده اعتراض کردند.

دی دو کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه هشتم ساختمان در حال ساخت در تهرانپارس تهران جان خود  ۱۷پنج شنبه 

 را از دست داد.

دی در پی آتش سوزی در یک مرغداری در روستای چهار برجی مالک مرغداری به همراه کارگر جان خود را  ۱۸جمعه 

 ازدست دادند.

دی یک کارگر در یک واحد تولیدی در شهرک قطعه سازی رزن بر اثر سقوط در چاه پنج متری مجروح و به  ۱۸جمعه 

 د.علت شدت جراحات وارده به بیمارستان ولیعصر رزن منتقل ش

دی یک کارگر در هنگام کار روی اسکله صادراتی پایانه های نفتی جزیره خارک به دریا سقوط کرد و جان  ۱۸جمعه 

 خود را از دست داد.

 در عسلویه به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه تجمع کردند. ODCCدی کارگران شرکت  ۱۸جمعه 
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واحد سنگبری استان فارس تعطیل و دو هزار کارگر این واحد بیکار  ۲۰۰دی به دلیل رکود در ساخت و ساز  ۱۹شنبه 

 شدند.

دی کارگران کارخانه تولید لوله و پروفیل به دلیل عدم دریافت حقوق سه ماه در شهرک بهارستان کرج تجمع  ۱۹شنبه 

 کردند.

عوقات مزدی خود دست به در اعتراض به عقب ماندن ت۱۸, و ۱۴,۱۷ ,۲۱ ,۲۰دی کارگران پتروشیمی فازهای  ۱۹شنبه 

 اعتصاب زدند.

 دی کارگران کارخانه سیمان آبیک در اعتراض به عدم دریافت حقوق پنج ماه دست از کار کشیدند. ۲۰یکشنبه 

دی ششصد نفر از کارگران موقت بندر امام خمینی در اعتراض به تبعیض در دستمزد و مزایا و عدم امنیت  ۲۰یکشنبه 

 نطقه ویژه بندر امام خمینی تجمع کردند.شغلی مقابل اداره کار م

دی صاحب واحد تولیدی ایران چوب اعالم کرده به علت رکود بازار فروش محصوالت هیجده کارگر قرار  ۲۰یکشنبه 

 دادی با سابقه زیاد این کارخانه پس از خاتمه قرار داد کارشان اخراج خواهند شد.

بدهی به شرکت گاز تعطیل و شش هزار کارگر این کارخانه بیکار  دی کارخانه کاشی حافظ شیراز به علت ۲۰یکشنبه 

 شدند.

دی به علت بحران مالی در کارخانه فوالد خرم آباد در استان لرستان این واحد صنعتی متوقف و سی کارگر  ۲۰یکشنبه 

 این واحد بیکار شدند.

 ه شدند.دی بر اثر انفجار مخزن روغن کارخانه قند نقده دو کارگر کشت ۲۱دوشنبه 

دی یک کارگر بر اثر گاز گرفتگی در چاه کشاورزی در شهرستان سیریک از توابع استان هرمزگان جان خود  ۲۱دوشنبه 

 را از دست داد.

دی صد بازشنشسته البرز مرکزی در اعتراض به مطالبات مزدی چند ماهه اخیر مقابل ساختمان استانداری  ۲۳چهارشنبه 

 مازندران تجمع کردند.

دی داود رضوی  از اعضای سندیکای شرکت واحد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت  ۲۳چهارشنبه 

دادگاه انقالب محاکمه  ۲۶کشور,ایجاد اخالل در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی در شعبه 

 شد.
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 روژه فوالد زرند ایرانیان یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.سه کارگر به علت سقوط از ارتفاع در پ ۲۴پنج شنبه 

تا کنون معطل  ۸۹دی صد و پنجاه نفر از کارگران پیشین کارخانه های نساجی مه نخ و نارنخ قزوین از سال  ۲۴پنج شنبه 

 دریافت معوقات مزدی و سنوات خود هستند.

 یون حین بارگیری جان خود را از دست داد.دی یک کارگر شرکت صنعتی سرب بر اثر برخورد کام ۲۵جمعه 

 دی دوازده نفر از کارگران معترض سیمان درود با شکایت کارفرما بازداشت شدند. ۲۶شنبه 

 دی مدیر کل تامین اجتماعی استان مازندران اعالم کرد از ابتدای سالجاری تا کنون دو هزار کارگر بیکار شده اند. ۲۶شنبه 

کنگان به علت دریافت نکردن سه ماه حقوق  ۲۴و  ۲۲عتصاب صنفی کارگران پیمانکاری فازهای دی در ادامه ا ۲۷یکشنبه 

 دوازده تن از کارگران توسط نیروی انتظامی بازداشت و به زندان مرکزی بوشهر منتقل شدند.

 دی دویست کارگر معدن ذغال سنگ معدن جو در طبس با سه ماه حقوق معوقه اخراج شدند. ۲۷یکشنبه 

 متری جان خود را از دست داد. ۲۰دی یک کارگر ساختمانی در اصفهان بر اثر سقوط از ارتفاع  ۲۸به دوشن

در صد واحدهای تولیدی  ۴۰دی رکود اقتصادی بازار تیرچه و بلوک شیراز به حدی است که در حال حاضر  ۲۹سه شنبه 

 تیرچه و بلوک شیراز تعطیل و نیمه تعطیل می باشد.

 رگر بر اثر سقوط از باال بر در کارگاه بستنی سازی در مشهد جان خود را از دست داد.بهمن یک کا ۲جمعه 

 متری در مشهد دچار گاز گرفتگی شدند و جان خود را از دست دادند. ۱۵بهمن سه کارگر در چاه  ۳شنبه 

عسلویه با برپایی تجمعی صنفی خواستار وصول معوقات مزدی خود  ۱۴بهمن کارگران شاغل در پروژه های فاز  ۳شنبه 

 شدند.

بهمن هفتاد و پنج نفر از کارگران کاشی خزر استان گیالن که حاضر به امضا رضایتنامه تحمیلی کارفرما نشدند  ۴یکشنبه 

 اجازه حضور در محل کار خود را ندارند.

بهمن هشتاد نفر از کارگران روغن نباتی قو در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان و مشکالت ناشی  ۴یکشنبه 

 از سوء مدیریت در محوطه کارخانه تجمع کردند.

بهمن دو کارگر تبعه افغانستان در حین کار در چاهی در تونل نیایش دچار گاز گرفتگی شدند و جان خود را  ۴یکشنبه 

 .از دست دادند
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واحد سنگبری در شهرستان الیگودرز در استان لرستان کمتر از ده واحد فعال است که تعطیلی  ۱۸۰بهمن از  ۵دوشنبه 

 واحد سبب بیکاری حدود پنج هزار کارگر شده است. ۱۷۰

بهمن کارکنان رسمی پتروشیمی های واگذار شده به بخش خصوصی در عسلویه و ماهشهر در اعتراض به  ۵دوشنبه 

 ص بودن وضعیت استخدامی خود مقابل وازرت نفت درتهران تجمع کردند.نامشخ

 بهمن دو کارگر در حین حفر چاه در تهران بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند. ۵دوشنبه 

چار بهمن بر اثر انفجار تانکر در شرکت پل فیلم در استان قزوین چهار نفر از کارگران مشغول در این واحد د ۵دوشنبه 

 سوختگی شدند و یکنفر جان خود را از دست داد.

بهمن پانصد کارگر معدن ذغال سنگ طرزه در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان اداری این معدن  ۶سه شنبه 

 در شاهرود تجمع کردند.

مزدی خود برای بهمن دویست کارگر کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات  ۶سه شنبه 

 چهارمین بار مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.

بهمن بیست نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد در استان کرمان به دلیل شرکت در تجمعات صنفی در  ۶سه شنبه 

 روزهای گذشته در اعتراض به تعدیل و بیکار شدن آنها بر پا شده بود بازداشت شدند.

 یک کارگر بر اثر انتشار گاز گرفتگی در مغازه خشکشویی در تهران جان خود را از دست داد.بهمن  ۸پنج شنبه 

بهمن کارگران شرکت کنتور سازی قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن مزد خود مقابل استانداری قزوین تجمع  ۱۰شنبه 

 کردند.

ا خانواده هایشان در اعتراض به مشکالت صنفی بهمن صد نفر از کارگران معدن ذغال سنگ زمستان یوت همراه ب ۱۰شنبه 

 شان در مقابل ساختمان فرمانداری آزادشهر در استان گلستان تجمع کردند.

 بهمن چهارصد کارگران معدن طرزه به علت عدم پرداخت معوقات مزدی دست به تجمع اعتراضی زدند.۱۰شنبه 

قع در فاز دو عسلویه بر اثر سقوط از داربست جان خود بهمن یک کارگر پیمانکاری شرکت پتروشیمی مرجان وا ۱۰شنبه 

 را از دست داد.

عسلویه در اعتراض به معوقات مزدی دست از کار  ۲۱و  ۲۰بهمن صد نفر از کارگران پیمانکاری فازهای  ۱۱یکشنبه 

 کشیدند و در محوطه کارگاه تجمع کردند.



60 | P a g e  
 

سنگ طرزه در اعتراض به مشکالت صنفی شان در مقابل بهمن در ششمین روز متوالی کارگران معدن ذغال  ۱۱یکشنبه 

 ساختمان اداری معدن البرز در شاهرود تجمع کردند.

بهمن یک کارگر ساختمانی در حین انجام کار در مشهد به داخل یک چاه با عمق بیست متری سقوط کرد و  ۱۱یکشنبه 

 به شدت مجروح شد.

کر حامل قیر در استان هرمزگان دو کارگر کشته و دو نفر دیگر زخمی بهمن دو کارگر بر اثر انفجار یک تان ۱۲دوشنبه 

 شدند.

بهمن دویست کارگر نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه مطالبات مزدی مقابل ساختمان اداری  ۱۲دوشنبه 

 این مجتمع,تجمع کردند.

د به طور کامل تعطیل بوده است و بیش از دویست بهمن در دو ماه گذشته خط تولید کارخانه کاشی کویر یز ۱۳سه شنبه 

 و پنجاه کارگر شاغل در این کارخانه بیکار شده اند.

بهمن کارگرانی که تحت مسولیت شرکت پیمانکاری ایمان نصر مسجد سلیمان در شهرداری آبادان و سازمان  ۱۵پنج شنبه 

 دریافت نکرده اند.های وابسته به آن به کار حراست مشغول اند سه ماه است که حقوق 

 بهمن کارگران کشتارگاه جلین در پی پلمپ این کشتارگاه در مقابل استانداری گلستان تجمع کردند. ۱۵پنج شنبه 

بهمن کارگران پیمانکاری شرکت کیسون شاغل در پروژه احداث باغ کتاب تهران نه ماه است که حقوق و  ۱۶جمعه 

 مزایای خود را دریافت نکرده اند.

بهمن صدوپنجاه نفر کارگر معترض نساجی مازندران در اعتراض به بی تفاوتی کارفرما در خصوص پرداخت  ۱۷شنبه 

 مطالبتشان در مقابل استانداری قائمشهر تجمع کردند.

بهمن آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان گفت:در خوزستان کارگرانی هستند که بیش از سی ماه ۱۷شنبه 

 افت نکرده اند و واحدهایی که چندین سال بالتکلیف هستند.است حقوق دری

بهمن دویست و پنجاه کارگر معترض نساجی مازندران در اعتراض به بی تفاوتی کارفرما در خصوص پرداخت  ۱۷شنبه 

 مطالبشان در مقابل استانداری قائمشهر تجمع کردند.

ضرب و شتم کارگران و تخریب کارواش موقوفه مسجد بهمن عوامل شهرداری شهر تهران اقدام به حمله و  ۱۷شنبه 

 نمودند و پس از تخریب با قرارداد نیوجرسی و خاکریزی مقابل در مانع گذر افراد شدند.
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تا کنون بازنشسته شده و  ۹۲بهمن صد نفر از بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز شرقی که از نیمه دوم سال  ۱۸یکشنبه 

ات بازنشستگی پیش از موعد مشاغل و زیان آور هستند در اعتراض به برآورده نشدن یا در حال حاضر مشمول مقرر

 خواسته های صنفی مقابل ساختمان اداری معدن تجمع کردند.

بهمن انجمن های صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نیشابور با ارسال نامه ای خطاب به مدیر عامل سازمان  ۱۹دوشنبه 

 ی,نسبت به عملکرد اداره کل تامین اجتماعی این شهرستان اعتراض کردند.تامین اجتماعی خراسان رضو

بهمن صد نفر از کارگران بیکار شده کارخانه کاشی کویر یزد مقابل استانداری یزد خواهان مطالبات صنفی  ۱۹دوشنبه 

 خود شدند.

 در محوطه کارگاه تجمع کردند.عسلویه در اعتراض به چهار ماه معوقات حقوقی خود  ۱۹بهمن کارگران فاز ۱۹دوشنبه 

بهمن عثمان اسماعیلی فعال کارگری به اتهام تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسالمی در دادگاه  ۲۰سه شنبه 

 انقالب اسالمی شهرستان سقز به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

اض به پراخت نشدن چهار ماه حقوق خود بهمن هشتصد نفر از کارگران معدن هشونی در کرمان در اعتر ۲۰سه شنبه 

 دست به اعتصاب زدند.

بهمن یکی از کارگران بیکار شده بخش خدمات فروشگاه رفاه شهر ری در محل کار خود اقدام به خود  ۲۱چهارشنبه 

 کشی نافرجام کرد.

 د.بهمن کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل عدم دریافت حقوق خود دست به اعتصاب زدن ۲۱چهارشنبه 

 بهمن دویست و هفتاد کارگر شهرداری خرم آّباد پنج ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. ۲۲پنج شنبه 

بهمن کارگران نیشکر هفت تپه که پیشتر با وعده کارفرما به سرکارهای خود بازگشته بودند پس از عدم دریافت  ۲۴شنبه 

 حقوق خود دست به اعتصاب زدند.

ارگران کارخانه گچ بیجار به دلیل عدم پرداخت حقوق و بالتکلیفی کارشان مقابل ساختمان بهمن تعدادی از ک ۲۴شنبه 

 فرمانداری بیجار تجمع کردند.

بهمن انفجار گاز شهری در کوره کارخانه مس زنجان واقع در شهرک ناجی یک کشته و یک زخمی بر جا  ۲۴شنبه 

 گذاشت.
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غال سنگ طرزه )البرز شرقی( در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات بهمن جمعی از کارگران بازنشسته معدن ز ۲۴شنبه 

 بازنشستگی خود با سفر به تهران مقابل شرکت ذوب آهن اصفهان تجمع کردند.

بهمن دو کارگر افغان در پی مسمومیت با گاز منوکسید کربن در یک ساختمان در حال ساخت در تهران جان  ۲۴شنبه 

 خود را از دست دادند.

همن رحیم حلفی کارگر الیروب در آبفای اهواز هنگام الیروبی استخر فاضالب ایستگاه الهادی کیان آباد جان ب ۲۴شنبه 

 خود را از دست داد.

بهمن کارگران قرار دادی شهرداری اندیمشک به دلیل دریافت نکردن دو ماه حقوق دست به تجمع اعتراضی  ۲۴شنبه 

 زدند.

اننده بلدوزر معدن طالی آق دره شهرستان تکاب بر اثر برخورد با لودر جان خود بهمن آقای رنجبر کارگر ر ۲۵یکشنبه 

 را از دست داد.

بهمن جمعی از کارگران شرکت واگن پارس اراک برای چندمین بار طی سالجاری خواستار پرداخت حقوق و  ۲۶دوشنبه 

 مزایای خود شدند.

سدیم سمنان دو ماه است که حقوق دست به تجمع اعتراضی بهمن دویست کارگر مشغول در کارخانه کربنات  ۲۶دوشنبه 

 زدند.

بهمن پنجاه نفر از کارگران معادن شرکت البرز شرقی به علت پرداخت نشدن مطالبات این شرکت توسط  ۲۷سه شنبه 

 دولت مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

که از کارش اخراج شده بود اقدام به خود کشی  بهمن جبار قادری شهروند جوانرود و کارگر کاشی کاری ۲۷سه شنبه 

 کرد.

 بهمن کارگر شهرداری شهرستان قائمشهر هنگام نصب بنر از جرثقیل سقوط کرد و جان باخت. ۲۸چهارشنبه 

عسلویه در اعتراض به چند ماه معوقات حقوقی  ۲۱و  ۲۰بهمن چهارصد نفر از کارگران شیمانکاری فازهای  ۲۸چهارشنبه 

 فتر مدیریت پیمانکار اصلی تجمع کردند.خود مقابل د

به پنج سال  ۲۶بهمن داود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی دادگاه انقالب شعبه  ۲۸چهارشنبه 

 حبس تعزیری محکوم گردید.
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 بهداشت و ستیز طیمح

از افراد و آسیب به محیط زیست به  ۱۰۲۶۵۹مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۰۲۶۵۹در رسته محیط زیست و بهداشت 

 ثبت رسیده است.

 

آذر به علت آبگیری سد فاقد مجوز کنگیر در منطقه ایالم محوطه باستانی مربوط به دوره ساسانی و اوایل اسالم  ۶جمعه 

 در معرض نابودی قرار گرفته است.

 روستا در سیستان و بلوچستان فاقد آب می باشند. ۱۳۰۰آذر  ۱۵یکشنبه 

که به عنوان آنفلوانزای خوکی شناخته می شود در استان  H1 N1نفر در اثر ابتال به آنفلونزای نوع  ۳۶آذر  ۱۶دوشنبه 

 های کرمان و سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده اند.

 غذا کردند.نفر مردم کردستان در اعتراض به احتمال نابودی چشمه تاریخی کانی بل اعتصاب  ۱۰آذر  ۲۴چهارشنبه 

معاون درمان وزیر بهداشت موضوع کمبود تخت بیمارستانی در کشور را معضلی جدی دانشت و افزود: براساس 

 هزار تخت بیمارستانی در کشور کم داریم ۱۰۰تا  ۸۰برآوردهای مختلف بین 

 ساله ای را گرفت ۴ان دختر آذر درمانگاه خاتم االنبیا در شهرستان مهاباد در اثر تزریق اشتباهی آمپول ج ۲۶پنج شنبه 

دی جاسم جادری استاندار هرمزگان اعالم کرد:به علت ادامه خشکسالی و کمبود باراندگی در سال گذشته میزان  ۱۸جمعه 

 آب در مخزن سد استقالل میناب به حجم مرده رسیده است.

زدن بخیه پای یک زن به دلیل  بهمن کادر پزشکی در یک درمانگاه درخاش در استان سیستان و بلوچستان از ۲جمعه 

 نداشتن هزینه درمان خودداری کردند.
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بهمن حمید چیت چیان وزیر نیرو در اجالس عمومی شورای عالی استانها اعالم کرد ایران با کاهش چهل  ۸پنج شنبه 

نان و مرکزی میلیارد متر مکعب آب تجدید شونده مواجه شده است و بحران آب در برخی از استانهای کشور از جمله سم

 تشدید شده است.

 بهمن مردم شهرستان کازرون در اعتراض به خشک شدن دریاچه پریشان در روستای زوالی تجمع کردند. ۱۶جمعه 

بهمن دکتر مختار هاشمی سرپرست کار گروه نجات بخشی چشمه بل در استان کردستان به دلیل فعالیت  ۲۱چهارشنبه 

 حضار شد.های زیست محیطی به دادگاه انقالب ا

 

 

 

 موارد ریسا

 تن به ثبت رسیده است. ۱۰۰۸۸۹۲۲مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۰۰۸۸۹۲۳در رسته سایر موارد 

 

به اتهام  ۹۳آذر حکم شالق و تبعید یک ورزشکار مشهور ایران که در پی شکایت یک دختر در بهمن سال  ۴چهارشنبه 

 از سوی قضات دیوان علی تایید شد.تجاوز در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود 

آذر در جریان دیدار تیم های پرسپولیس و نفت تهران در ورزشگاه تختی یک تماشاگر و هوادار مصدوم به  ۱۰سه شنبه 

 دلیل عدم رسیدگی به موقع و اختالف نظر بین دو گروه آمبوالنس در انتقال وی در گذشت.

اریخی ورتون در استان اصفهان در اعتراض به زمین خواری سازمان اوقاف آذر گروهی از کشاورزان روستای ت ۲۳دوشنبه 

 و امور خیریه مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

دقیقه ای پرسنل بر اثر  ۲۰متری بیمارستان امام سجاد تصادف کرد به علت تاخیر  ۱۰۰آذر دختر جوانی که در  ۲۸شنبه 

 خونریزی شدید و جراحات فوت کرد.

 دی یک دختر جوان با پریدن از پل عابر پیاده در میدان رسالت تهران خودکشی کرد. ۷ه دوشنب
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دی از وضعیت امجد سلیمانی نقاش و طراح بوکانی و خواهرش سوسن سلیمانی که اوایل دی ماه سالجاری  ۹چهارشنبه 

 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند اطالعی در دست نیست.

نی دروازه بان تیم پرسپولیس که در پی انتشار عکس های خصوصی اش به دادسرای فرهنگ و دی سوشا مکا ۱۳یکشنبه 

 رسانه احضار و بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد.

 دی اهلل بخش بلوچ به علت فقر از گرفتن شناسنامه برای خود,دخترش و همسرش عاجز می باشد. ۱۶چهارشنبه 

جسمی و حرکتی در اعتراض به سد معابر,بی توجهی به مناسب سازی اماکن و محدوده دی صد نفر از معلوالن  ۲۰یکشنبه 

 های شهری برای رفت و آمد معلوالن در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند.

دی کارکنان سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم دریافت حقوق ماههای گذشته مقابل اداره تامین اجتماعی  ۲۴پنج شنبه 

 یابان طالقانی دست به تجمع زدند.واقع در خ

دی مردم محروم شهرستان های هشتگرد و آبیک به دلیل عدم وجود آب آشامیدنی )لوله کشی( و نبود گاز در  ۲۶شنبه 

 سرمای زمستان مقابل استانداری البرز تجمع کردند.

ضیحی بازداشت و به مکان دی رحیم عالیی شهروند سقزی توسط ماموران اداره اطالعات بدون هیچ تو ۲۹سه شنبه 

 نامعلومی منتقل شد.

دی علیرضا منصوری فرزند محمد علی)پیروز( منصوری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج با هجوم  ۲۹سه شنبه 

نیروهای امنیتی به محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد,از اتهامات و دالیل بازداشت وی اطالعی در 

 دست نیست.

دانشگاه تربیت معلم در اعتراض به عدم استخدامشان توسط آموزش و پرورش  ۸۸بهمن فارغ التحصیالن سال  ۴یکشنبه 

 در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

 بهمن خانه فرورها رهبران کشته شده حزب ملت ایران در تهران برای دومین بار مورد دستبرد قرار گرفت. ۵دوشنبه 

بهمن رقیه علیزاده همسر عباس لسانی جهت پاره ای از توضیحات به  دادگاه عمومی و انقالب اردبیل به  ۱۲دوشنبه 

 صورت تلفنی احضار شد.

بهمن غالمحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت هشت تن از فعاالن شبکه های اجتماعی به دلیل  ۱۷شنبه 

 اد.تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی خبر د
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 بهمن اعضای شورای شهر کرمان برای نگهداری سگ در خانه پنجاه هزار تومان جرمه تعیین کردند. ۱۸یکشنبه 

بهمن اداره اماکن طی بخشنامه ای تجمع دختران و پسران و اهدای نماهایی چون عروسک و گل و شکالت  ۲۲پنج شنبه 

 و غیره را برای واحدهای صنفی ممنوع اعالم کرد.

 همن یک پسر جوان با پریدن از روی پل در شهرستان رشت به زندگی خود پایان داد.ب ۲۴شنبه 

بهمن در پی توجهی مسوالن نسبت به اعتراضات مردمی سه واحد از مادن کرومیت منطقه کوهشاه احمدی  ۲۵یکشنبه 

 تعطیل شد و فعالیت بقیه معادن هم به صورت راکد در آمده است.

یمارستان چمران هنگام سزارین و به دنیا آمدن دو قلوهایش به دلیل قصور کادر درمانی دچار بهمن مادری در ب ۲۶دوشنبه 

 سوختگی شدید از ناحیه صورت,دهان و ریه شد و به کما رفت.

 بهمن اقدام ماموران شهرداری حریم بان در جمع آوری دستفروشان خیابان آزادی به درگیری منجر شد. ۲۶دوشنبه 

در صد جامعه تنها منبع درآمدیشان یارانه چهل و  ۱۶اینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد:تقریبا بهمن نم ۲۷سه شنبه 

پنج هزار و پانصد توماننی است و همچنین این افراد اعضای کمیته امداد و نهادهای حمایتی را در برمی گیرد و ده میلیون 

 ت نمی کنند.فقیر غیر شناسنامه دار هستند که مستمری و بازنشستگی دریاف

تومانی است، اظهار داشت: این افراد اعضای کمیته  ۵۰۰هزار و  ۴۵درصد جامعه تنها منبع درآمدیشان یارانه  ۱۶تقریبا 

دار هستند که مستمری و بازنشستگی میلیون فقیر غیرشناسنامه ۱۰گیرد. همچنین امداد و نهادهای حمایتی را در بر می

 کنند.دریافت نمی

 

 


