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  ديباچه
، گزارشي در محيطي بسته و خفقان آورو شرايط دشوار جمع آوري اخبار  كشور با توجه به نقض گسترده ي حقوق بشر در

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران صورت گرفته،  واحد آمار، نشر و آثار كه ارائه مي شود با تمام تالش هايي كه از سوي
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه ممكن . سال جاري است تيرماهق بشر در ايران در تنها بيانگر آماري حداقلي از نقض حقو

 فوق الذكراست زمان وقوع برخي اخبار آمار ذيل مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده ي زماني 
 .باشد

  

صورت پذيرفته، از سوي  سطح جامعهر حقوق بشر كه از سوي ناقضان آن دموردي نقض  2350دستكم سال جاري تيرماهدر 
 .مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، به ثبت رسيده است

مورد نقض حقوق  121مورد نقض حقوق دانشجويان،  326مورد نقض حقوق كارگران،  1181در طول ماه گذشته، بيش از 
مورد شكنجه و  414اجراي حكم اعدام،  مورد صدور، تاييد يا29فعالين سياسي و مدني در حوزه ي آزادي انديشه و بيان، 

 178، تيراندازي كه اكثرا به كشته شدن شهروندان منجر شدهمورد  9نقض حقوق زندانيان سياسي در زندان ها، دست كم 
  .مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي مذهبي را شاهد بوده ايم 92مورد بازداشت و نقض حقوق اقلييت هاي ملي و 

مورد از ان در مال عام بوده 1كه بار دستگاه قضايي اقدام به اجراي حكم اعدام نموده است  20جاري، دستكم سال تيرماهدر 
مورد از آن نيز در اين ماه از سوي مسئولين  8حكم اعدام در كردستان و اجراي  20همچنين الزم به ذكر است صدور . است

 .اعالم شد

اتهام . ابقه در مالير و همدان اقدام به قطع دست شش تن از زندانيان نمودند، مسئوالن قضايي در اقدامي كم ساين ماهدر 
ت عنوان شده هرچند كه مرجع مستقلي آن را قاين افراد كه اين عمل غيرانساني در رابطه با ايشان اعمال شده است، سر

  .متهمان در ايران استمي توان مدعي شد كه اين عمل وحشي ترين مجازات در نظر گرفته براي . تاييد نكرده است

پس از بمب گذاري كه جنداهللا مسئوليت آن را بر عهده گرفت ابعاد گسترده اي يافت و  زاهدانهم چنين فضاي امنيتي در 
  .از شهروندان بلوچ شد تن 100دستكم  و زخمي شدن تن چهلحداقل  عالوه بر تعطيلي بازار منجر به بازداشت

تن از اساتيد دانشگاه تهران مشمول بازنشستگي اجباري شدند و در دانشگاه  32ز بيش از در راستاي تغيير جو دانشگاه ها ني
  .اساتيد در نظر گرفته شده است تن از 4دستكم  شهيد بهشتي نيز سياست هاي تازه اي مبني براخراج يا بازخريد

را فعال از خطر اجراي چنين حكم  گفتني است كه فشارهاي فزاينده بر مسئوالن به دليل احتمال سنگسار سكينه محمدي وي
  .غيرانساني دور داشت



 

3   

 

مي توان به تجاوز و قتل يك دختر جوان در تبريز به دست شخصي كه  از ديگر موارد نقص فاحش حقوق بشر در تيرماه،
  . كارت بسيج به همراه داشته و گفته مي شود به بهانه ي بدحجابي خودروي وي را متوقف كرده اند؛ اشاره كرد

معروف به (350سوي مسئوالن به دليل تحيل فشارهاي فزاينده بر زندانيان سياسي، با انتقال بسياري از ايشان به بند امنيتي از 
هم چنين به دليل عدم بهداشت محيط، عدم رسيدگي پزشكي و ساخت . موجب تراكم بيش از حد اين بند شدند) بند كارگري

ز زندانيان به انواع بيماري ها مبتال شدند و سالمت جسمي ايشان در معرض و سازهاي صورت گرفته در اين بند بسياري ا
  .خطر قرار جدي قرار گرفت

  

  

  زندانيان

  :ممنوع المالقات، تلفن، مرخصي

سهميه تلفن زندانيان سياسي زندان رجايي شهر به چند دقيقه در روز : سهميه تلفن زندانيان سياسي در رجايي شهر كاهش يافت 
 .ده است و از طرف ديگر اين زندانيان براي يك تلفن يك دقيقه اي بايد ساعت ها در صف بياستندكاهش پيدا كر

دادگاه انقالب با مرخصي محسن عبدي،  28در پي عدم موافقت قاضي شعبه : محسن عبدي، فعال دانشجويي، به زندان اوين منتقل شد 
  .داين فعال دانشجويي اوايل هفته جاري به زندان اوين منتقل ش

ها با بيان اينكه در اعطاي مرخصي به زندانيان  رييس سازمان زندان: در اعطاي مرخصي به زندانيان امنيتي، بناي اوليه برعدم اعطا است 
نامه ديده شده است، اما مرجع تصويب اعطاي  اعطاي مرخصي به زندانيان امنيتي در آيين  :امنيتي، بناي اوليه برعدم اعطا به آنها است، گفت

 .رخصي به مجرمان اين جرائم برعهده دادستان استم

علي گلچين، از شهروندان مسيحي محبوس در زندان اوين، پس از گذشت قريب به دو ماه : اولين مالقات علي گلچين با خانواده اش 
  .موفق به مالقات با خانواده ي خود شد

زندان اوين دو ماه است كه از ديدن  350ندانيان محبوس در بند احمد كريمي از ز: احمد كريمي از مالقات با خانواده اش محروم است 
 .خانواده ي خود محروم مي باشد

فرامرز عبداهللا نژاد و مهدي فتاح بخش دو زنداني حوادث : عدم موافقت با مرخصي عبداهللا نژاد و فتاح بخش پس از يك سال زندان 
اه سال گذشته بازداشت شدند هم چنان بدون اينكه حتي يك روز به مرخصي پس از انتخابات كه در تجمع هاي اعتراضي مردم در خرداد م

 .آمده باشند در زندان اوين به سر مي برند

باز هم محدودتر شد و خانواده هاي  زندان اوين 209مالقات هاي بند : زندان اوين 209محدود شدن مالقات هاي زندانيان بند  
  .زندانيان سياسي مي توانند يك هفته در ميان عزيزان شان را مالقات كنند

دكتر سعيد ماسوري زنداني سياسي محبوس در زندان رجايي : پس از ده سال حبس، سعيد ماسوري همچنان محروم از حقوق اوليه 
 .م حبس خود همچنان از حق مرخصي برخوردار نيستتحمل يك سو  شهر كه به حبس ابد محكوم شده است با

در حالي كه به دستور دادستان تهران قراربود پنج شنبه، خانواده اعظم ويسمه با وي ديدار داشته : اعظم ويسمه ممنوع المالقات شد 
 .اعالم شد كه اين خبرنگار پارلماني ممنوع المالقات است 209باشند، از سوي مسئوالن بند 

در حالي كه نزديك به يك سال از بازداشت مجيد دري فعال دانشجويي مي : مرخصي مجيد دري پس از يك سال بازداشت جلوگيري از 
 .ها حاكي از جلوگيري دادستاني تهران از مرخصي اين عضو شوراي دفاع از حق تحصيل است گذرد، گزارش
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ن براي زندانيان سياسي محبوس در بند نسوان زندان اوين كاهش مدت زمان استفاده از تلف: كاهش زمان استفاده از تلفن در بند نسوان 
 .يافت

صبح روز سه شنبه، پانزدهم تيرماه، ابوالفضل عابديني روزنامه نگار و از مسئوالن سابق مجموعه : ابوالفضل عابديني ممنوع المالقات شد 
 .فعاالن حقوق بشر درايران، از ديدار با خانواده ي خود منع شد

امير حسين كاظمي، عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران در شرايط بد جسماني : سماني امير حسين كاظمي در زندانوضعيت بد ج 
 .همچنان در زندان به سر مي برد

بر اساس مجوزي كه دادستان تهران براي : علي رغم مجوز دادستاني خانواده ي عبدالرضا تاجيك موفق به مالقات با وي نشدند 
كردند اما مسئولين زندان اوين از دادن  تير ماه او را مالقات مي 17لرضا تاجيك صادر كرده بود خانواده او بايد رور پنج شنبه مالقات با عبدا

 .اند مالقات به خانواده عبدالرضا تاجيك امتناع كرده

ال دانشجويي و عضو شوراي با وجود گذشت پنج ماه ازبازداشت ميالد اسدي، فع :دانشجويي فعال اسدي ميالد مرخصي با مخالفت 
  .مركزي دفتر تحكيم وحدت همچنان با مرخصي وي مخالفت مي شود

فشارهاي طاقت فرسا و ايجاد محدوديت ها عليه زندانيان سياسي بند : با خانواده هايشان 350قطع كامل ارتباط تلفني زندانيان بند  
نيان سياسي اين بند با خانواده هايشان از شب گذشته به طور كامل قطع شده زندان اوين تشديد شده است تا جايي كه ارتباط تلفني زندا 350
 .است

معاون زندان كارون اهواز از مالقات ابوالفضل عابديني روزنامه نگار و فعال  :ابوالفضل عابديني تا دو هفته ديگر ممنوع المالقات است 
  .حقوق بشر تا دو هفته ديگر جلوگيري كرد

جواد عليخاني، دانشجوي دكتراي دامپزشكي دانشگاه شهيد : بررسي درخواست انتقال و مرخصي جواد عليخاني جلوگيري غيرقانوني از 
سال حبس قطعي خود بازداشت و در زندان سپيدار اهواز زنداني شده، با  3چمران اهواز كه دوم خرداد ماه امسال براي گذراندن محكوميت 

 .اوليه قانوني خود محروم شده است كارشكني قاضي ناظر بر اين زندان، از حقوق

حميد رضا محمدي، يكي از زندانيان سياسي محبوس در زندان اوين است كه در : مرخصي ساعت يك بدون زندان سال 5 از بيش تحمل 
  .سال بازداشت از داشتن حق حتي يك روز مرخصي نيز محروم بوده است 5طي 

دادستاني تهران طي چند روز گذشته بار ديگر به خانواده حسين  :دت مي كنوزارت اطالعات با مرخصي حسين نوراني نژاد مخالف 
 .نوراني نژاد اعالم كرد كه پاسخ استعالم از وزارت اطالعات در مورد موافقت با مرخصي وي منفي بوده است

سال حبس  11شر كه به ابوالفضل عابديني خبرنگار و فعال حقوق ب :شد رد عابديني ابوالفضل مرخصي خواست در بار دومين براي 
 .تعزيري محكوم شده است در پي درخواستي كه هفته گذشته توسط وكيلش براي دادستان ارسال كرده بود با جواب منفي روبرو شد

  

 :بيماري روحي و جسمي

اروميه كه به وضعيت جسماني كاوه كردي مقدم، از زندانيان كرد محبوس در زندان : وضعيت وخيم كاوه كردي مقدم در زندان اروميه 
  .مبتالست، به شدت وخيم است"سرطان"بيماري 

زندانيان سياسي بند هاي هفت و هشت زندان اوين : گزارشي از وضع ناگوار بهداشتي و تغذيه زندانيان بند هاي هفت و هشت اوين 
ين بندها موجب گاليه تعدادي از بندهايي كه به اندرزگاه معروف هستند شرايط نامناسب ا. در وضعيت بسيار نامناسبي به سر مي برند
  .خانواده هاي زندانيان سياسي هم شده است

ابوالفضل عابديني، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، كه توسط دادگاه انقالب استان : شرايط وخيم ابوالفضل عابديني در زندان كارون اهواز 
هواز در شرايط نامطلوبي نگهداري شده و به شدت تحت فشار خوزستان به تحمل يازده سال حبس قطعي محكوم شد، در زندان كارون ا

 .است
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زندان اوين دچار مشكالت  350مهدي كامراني از زندانيان سياسي بند : زندان اوين 350شرايط نامساعد جسمي مهدي كامراني در بند  
 .جدي تنفسي شده است و از امكانات درماني الزم برخوردار نيست

عيسي سحرخيز روزنامه نگار زنداني كه از يكسال پيش تاكنون بدون محاكمه : خيز در زندان رجايي شهروضعيت حاد جسمي عيسي سحر 
 .هاي ويژه به بيمارستان انتقال پيدا كرد در بازداشت به سر مي برد روز گذشته براي دومين بار دچار هايپوتنشن شده و جهت مراقبت

كلي، فعال سرشناس دانشجويي در زندان دچار خونريزي شديد معده شده؛ مجيد تو: مجيد توكلي دچار خونريزي شديد معده شد 
 .مسئوالن وي را تاكنون به بيمارستان منتقل نكردند و بر همين اساس وضعيت سالمتي وي وخيم است

ني وضعيت روحي و جسمي حامد روحي نژاد، زندا: فلج تدريجي حامد روحي نژاد زنداني سياسي/ در سايه عدم رسيدگي پزشكي  
 .و عدم رسيدگي پزشكي به شدت وخيم گزارش مي شود "ام اس"زندان اوين بر اثر تشديد بيماري  8محبوس در اندرزگاه 

دار زنداني، در زندان اوين دچار  ضيا الدين نبوي، دانشجوي ستاره: شرايط وخيم جسمي ضيا نبوي در پي حمله عصبي در زندان اوين 
 .حمله عصبي و تشنج شده است

حمزه كرمي، از زندانيان حوادث پس از انتخابات امروز، جمعه به دليل اختالالت قلبي و : رمي در بهداري زندان اوين بستري شدحمزه ك 
 .تنفس در بهداري زندان اوين بستري شد

وزگذشته زندان اوين، ر 350حمزه كرمي از زندانيان سياسي محبوس در بند امنيتي : وضعيت پزشكي نامساعد حمزه كرمي در زندان 
 .به دليل افت شديد فشار خون به بهداري زندان اوين منتقل شد

زندان اوين، به  350پيمان كريمي آزاد، از زندانيان محبوس در بند : در پي عدم رسيدگي پزشكي، پيمان كريمي آزاد به اغما رفت 
 .دليل عدم رسيدگي پزشكي پس از بيهوش شدن در سلولش به اغما رفت

زندان اوين به دليل شرايط اسفناك بهداشتي  350محسن جعفري يكي از زندانيان بند !: به بيماري گال مبتال شد 350بند  يكي از زندانيان 
 .در اين بند به بيماري پوستي گال مبتال شد

زندان  209هلندي تبار، در بند -وضعيت جسماني زهرا بهرامي شهروند ايراني :اوين زندان در بهرامي زهرا جسمي نامساعد شرايط 
 .اوين در معرض خطر جدي قرار گرفته است

مهدي محموديان روزنامه نگار و عضو جبهه مشاركت اسالمي چند شب پيش در زندان، دچار : شرايط نامساعد جسمي مهدي محموديان 
 .اختالل تنفسي و بيهوشي موقت شد

كندي زندانيان سياسي محكوم به اعدام در شرايط رشيد آخ  :وضعيت وخيم رشيد آخ كندي زنداني محكوم به اعدام در زندان سقز 
 .جلوگيري مي شود از درمان بيماري اين زنداني و مالقات با خانواده و تحميلي مسئولين زندان قرار گرفته به طوري كه    امنيتي خاص

 روزنامه باستاني مسعود ،كرج شهر رجايي زندان از رسيده هاي گزارش اساس بر :شهر رجايي زندان در باستاني مسعود وخيم وضعيت 

 .برد مي سر به نامناسبي وضعيت در جسمي مشكالت علت به نگار

سالمت جسماني سينا گلچين و وحيد اصغري، دو تن از زندانيان محبوس در بند  :شرايط نامساعد جسمي سينا گلچين و وحيد اصغري 
 .گرفته استزندان اوين، به دليل عدم رسيدگي پزشكي، در معرض خطر جدي قرار  350

محمدصديق كبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، پس از : شد منتقل اوين زندان درمانگاه به كامل بيهوشي با كبودوند 
  .زندان اوين به درمانگاه اين بند انتقال داده شد 350بيهوشي در بند 

ه نام محمد عبدالهي و خليل مصطفي رجب، در زندان مهاباد وضعيت جسماني دو زنداني كرد ب :كرد زنداني دو به پزشكي رسيدگي عدم 
  .نامناسب گزارش شده است

وضعيت جسماني آيت اهللا حسين كاظميني بروجردي در معرض خطر جدي  : وضعيت حاد جسماني آيت اهللا حسين كاظميني بروجردي 
 .قرار گرفته و وي هم اكنون شرايط بسيار سختي را در زندان اوين سپري مي كند

وضعيت جسماني رزيتا واثقي شهروند بهايي محبوس در زندان وكيل آباد : سالمت جسمي يك زنداني بهايي در معرض خطر است 
  .مشهد، در آخرين مالقات با خانواده اش بسيار وخيم گزارش شده است
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خامت گذاشته است ولي از رو به و   ساله 57وضعيت جسمي زنداني سياسي علي معزي  :وضعيت حاد جسمي زنداني سياسي علي معزي 
  .درمان جدي او ممانعت به عمل مي آورند

  

 :نقل و انتقال اجباري و تبعيد

. منتقل شده است  اوين 350عليرضا بهشتي شيرازي مشاور ارشد موسوي نيز به بند : اوين 350انتقال عليرضا بهشتي شيرازي به بند  
 .هنوز از علت اين كار اطالعي در دست نيست

   مجيد توكلي به همراه تني چند، از: زندان اوين منتقل شدند 350كلي به همراه تني چند از زندانيان سياسي به بند مجيد تو 
  .منتقل شد 2 اطاق  350اندرزگاه هفت زندان اوين به بند 

زندان اوين  350هم به بند  قربانعلي بهزاديان نژاد، استاد دانشگاه و مشاور ميرحسين موسوي،: اوين 350انتقال بهزاديان نژاد به بند  
 .منتقل شد

 .زندان اوين منتقل شد 350عماد بهار، رييس شاخه جوانان نهضت آزادي ايران به يند : بازداشتگاه اوين 350انتقال عماد بهاور به بند  

در سلول انفرادي روز  100ناهيد قديري شهروند بهايي ساكن مشهد كه بيش از : انتقال ناهيد قديري به زندان وكيل آباد مشهد 
 .نگهداري مي شد بعد از ظهر پنج شنبه سوم تير ماه، از بازداشتگاه اداره اطالعات مشهد به زندان وكيل آباد مشهد منتقل شد

زندان اوين به بند امنيتي و  8و  7تعدادي از زندانيان سياسي محبوس در اندرزگاه : 350انتقال عبداهللا مومني و علي عرب مازار به بند  
 .زندان اوين منتقل شدند 350لوده آ

 .گذرد گر سياسي يك سال مي نگار و تحليل از بازداشت احمد زيدآبادي، روزنامه: احمد زيدآبادي، حبس در شرايطي دشوار و متفاوت 

اين مدت از حق آبادي در  اوين، به زندان گوهردشت منتقل شده است؛ زيد 240و  209وي پس از چند ماه انفرادي و نگاهداري در بندهاي 
 .مرخصي نيز محروم بوده است

نزديك به دوازده ماه از بازداشت غير قانوني مجيد دري، دانشجوي محروم از : در خواست لغو حكم تبعيد مجيد دري به زندان ايذه 
 .باره او رعايت شده باشدبدون آنكه رويه هاي قانوني در. تحصيل دانشگاه عالمه طباطبايي و از اعضاي شوراي دفاع از حق تحصيل مي گذرد

كبري زاغه دوست كه به همراه همسرش در حوادث پس از انتخابات : كبري زاغه دوست تا برگزاري دادگاه به بند نسوان منتقل شد 
  .در بهشت زهرا بازداشت شده بود پس از اتمام بازجويي ها و تا برگزاري دادگاه به بند نسوان زندان اوين منتقل شد

نژاد، كه هم اكنون  زاده دكتر قربان بهزاديان نژاد، برادر  علي بهزاديان  بيماري سنگ كليه: اوين 350نژاد در بند  بهزاديان وخامت حال علي 
 .شود، به شدت عود كرده و وضع جسمي نامساعدي دارد اوين نگهداري مي 350همراه وي در بند 

پيش بازداشت شده بود روز پنج   رائي زنداني كرد كه حدود دو هفتهحامد ب: انتقال حامد برائي زنداني كرد به زندان مركزي سقز 
  .شنبه از بازداشتگاه به زندان مركزي سقز منتقل گرديد

سعيد ترابيان مسئول روابط عمومي سنديكاي شركت اتوبوس راني تهران و حومه از سلولهاي  :انتقال ترابيان، فعال كارگري به بند عمومي 
  . زندان رجايي شهر كرج منتقل شد 4د انفرادي بند سپاه به بن

نادر كريمي جوني ،روزنامه نگار زنداني كه از جانبازان جنگ  :اوين 209انتقال غيرقانوني نادر كريمي جوني، جانباز جنگ تحميلي به بند  
  .تحميلي نيز هست 

 :بي خبري

سئولين گذرد اما هنوز هيچ خبري از او نيست و م روز از بازداشت عبدالرضاتاجيك مي 10بيش از : ده روز بي خبري از عبدالرضا تاجيك 
  .كنند قضايي نيز از دادن اطالعات در مورد وضعيت او خودداري مي
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علي اكبر باغاني دبيركل كانون صنفي معلمان ايران پس از گذشت دو هفته همچنان : چهار ده روز بي خبري از وضعيت علي اكبر باغاني 
 .ممنوع المالقات است

پنج نفر از اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه محقق اردبيلي : ه محقق اردبيليخبري از پنج عضو بازداشت شده انجمن اسالمي دانشگا بي 
 .ها در دست نيست تبريز، هفته گذشته و پس از تهديد توسط رييس حراست دانشگاه، بازداشت شدند و تاكنون خبري از آن

رضا شهابي دو فعال سنديكاي شركت از وضعيت و شرايط سعيد ترابيان و : بي خبري از وضعيت و شرايط سعيد ترابيان و رضا شهابي 
منتقل شدند،  209اتوبوس راني تهران و حومه كه از چند هفته پيش با يورش مامورين وزارت اطالعات دستگير و به سلول هاي انفرادي بند 

 .خبري در دست نيست

ماه سال گذشته در بازداشت شده اطالعي در از وضعيت رزيتا واثقي شهروند بهايي در بند كه از اسفند : بي خبري از وضعيت روزيتا واثقي 
 .دست نيست

كه امروز آخرين روز از هفته قوه قضائيه است و در روزهاي اخير  در حالي: پور خبري مطلق از اعظم ويسمه و محمدرضا جاليي ادامه بي 
اري از زندانيان بعد از انتخابات وضعيت اند؛ همچنان بسي هاي فراواني انجام داده مسئوالن اين قوه درباره فضائل قوه قضائيه سخنراني

 .نامشخصي دارند

ماه بي خبري مطلق از سرنوشت يك زنداني سياسي محكوم به  7با گذشت  :بي خبري مطلق از سرنوشت يك زنداني محكوم به اعدام 
  .كرده انداعدام تاكنون مسئولين دادگاه انقالب و وزارت اطالعات از پاسخگويي به خانواده اين زنداني امتناع 

 رياست انتخابات از پس حوادث فعال عكاسان از صابر، حامد :انتخابات از پس حوادث خبري ازعكاسان صابر، حامد كننده نگران وضعيت 

 دومين براي بود، يافته انتشار المللي بين اجتماعي و خبري هاي سايت وب و ها خبرگزاري مجالت، از بسياري در وي هاي عكس كه جمهوري،

 .نيست دست در او از خبري مدت، كوتاه تلفني تماس چند جز تاكنون و شده بازداشت جاري سال ماه خرداد 31 روز در سال، يك رد بار

وضعيت و سرنوشت زينب جالليان، زنداني سياسي كرد محكوم به : وضعيت نامعلوم و نگران كننده زينب جالليان و عبدالرضا تاجيك 
، روزنامه نگار و فعال حقوق بشري محبوس، كماكان نامشخص بوده و وكيل مدافع آنان ضمن تالش براي اعدام و همچنين عبدالرضا تاجيك

 .متوقف ساختن حكم اعدام جالليان، محل نگهداري و وضعيت تاجيك را نامعلوم و نگران كننده اعالم كرد

  

 :تمديد قرار، ممانعت از آزادي

بازداشت مختار هوشمند، فعال هنري و مسئول انجمن هنرهاي تجسمي مريوان، پس قرار : تمديد قرار موقت بازداشت مختار هوشمند 
  .روز ديگر تمديد شد 10از سپري كردن نزديك به يك ماه در بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج، به مدت 

فت ماه بازداشت حق استفاده از عليرضا ايرانشاهي، دانشجوي كامپيوتر دانشگاه قزوين پس از ه: شاهي رضا ايران جلوگيري از آزادي علي 
 .مرخصي با آزادي مشروط را پبدا نكرده است

قرار بازداشت مختار هوشمند، فعال هنري و مسئول انجمن هنرهاي تجسمي : تمديد قرار بازداشت مختار هوشمند براي يك ماه ديگر 
 .يك ماه ديگر تمديد شد مريوان، پس از سپري كردن بيش از يك ماه در بازداشتگاه اطالعات سنندج، به مدت

فعاالن آذربايجاني هم چنان از حق دسترسي به وكيل و مالقات با خانواده هاي خود محروم و از : تداوم بازداشت فعاالن مدني آذربايجان 
 .پيگيري خانواده ها نيز ممانعت مي شود

 .ز فعالين دانشجويي، لغو شدقرار وثيقه ي مهديه گلرو ا : لغو قرار وثيقه مهديه گلرو فعال دانشجويي دربند 

روز از بازداشت كوهيار گودرزي فعال حقوق بشر، مسئوالن قضائي همچنان با  200با گذشت بيش از  :گودرزي كوهيار آزادي از جلوگيري 
 .كنند اش خودداري مي  آزادي وي مخالفت كرده و از رسيدگي به پرونده

پور كه چهل روز پيش براي سومين  قرار بازداشت محمدرضا جاليي :ر تمديد شدپور براي يك ماه ديگ قرار بازداشت محمدرضا جاليي 
  .بار با حكم دادستاني مشهد بازداشت شده بود بعد از گذراندن تمام اين مدت در سلول انفرادي امروز مجددا تمديد شد
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 :بالتكليفي

پنج ماه از بازداشت احسان عبده تبريزي او همچنان  با وجود گذشت بيش از: تداوم بالتكليفي احسان عبده تبريزي دانشجوي دربند 
اين در حالي است كه زندانيان بعد از مراحل بازجويي شان بايد به بند عمومي . وزارت اطالعات به سر مي برد ) 209(بالتكليف در بند امنيتي 

  .منتقل شوندو از شرايط فوق امنيتي اين بند رهايي يابند
ماه حبس هم چنان بالتكليف در  11هاي حمزه كرمي، پس از  اي اميرعلي آقاياري، يكي از هم پرونده: در زندان بالتكليفي اميرعلي آقاياري 

 .شود حصار كرج نگهداري مي زندان قزل

علي بيكس، فعال اجتماعي ويكي از زندانيان حوادث پس از انتخابات رياست : نياز فوري وي به درمان تداوم بالتكليفي علي بيكس و 
 .ري با وجود نياز به درمان پزشكي هم چنان بالتكليف در زندان اوين به سر مي بردجمهو

بهزاد عرب گل از جانبازان جنگ ايران و عراق است و از فعالين : بالتكليفي بهزاد عرب گل از جانبازان جنگ ايران و عراق، در زندان اوين 
اي جنگ را در بدنش حمل مي كند در زندان اوين بدون هيچ مراقبت ستاد ميرحسين موسوي در شرق تهران در حالي كه هنوز تركش ه

 .ويژه اي به سر مي برد و تاكنون از هيچيك از حقوق و مزاياي جانبازي استفاده نكرده است

مهدي خدايي دبير اسبق انجمن اسالمي دانشگاه آزاد شهر ري و فعال : ادامه بازداشت مهدي خدايي فعال دانشجويي و حقوق بشر 
 .بازپرسي اوين به رياست كيامنش ارائه داد 3وق بشر دفاع آخر خود را به شعبه حق

ماه بازداشت موقت در بند  7محمد بنازاده اميرخيزي پس از گذشت : بالتكليفي محمد بنازاده، پس از گذشت هفت ماه بازداشت 
 .زندان اوين، كماكان در بالتكليفي به سر مي برد 209

بالتكليفي و عدم برگزاري دادگاه شيوا نظر آهاري، روزنامه نگار و فعال  :حبس سال يك به نزديك از پس ريآها نظر شيوا بالتكليفي 
  .حقوق بشر هم چنان ادمه دارد

خردادماه سال جاري براي دومين بار  22سلمان سيما عضو سازمان دانش آموختگان ايران كه از : اوين 350بالتكليفي سلمان سيما در بند  
 .اوين نگهداري مي شود 350گذشته بازداشت شده است، در وضع بالتكليفي در بند طي يكسال 

خرداد ماه  24مهندس ابراهيم رشيدي روزنامه نگار، كه از  : بالتكليفي ابراهيم رشيدي، روزنامه نگار، پس از يك ماه بازداشت موقت 
  ماه در شرايط بالتكليفي در زندان مشگين شهر به سر مي بردتوسط ماموران اداره اطالعات اردبيل بازداشت شده بود پس از گذشت يك 

روز از بازداشت محبوبه كرمي،  120پس از گذشت نزديك به : به علت عدم حضور قاضي، جلسه دادگاه محبوبه كرمي برگزار نشد 
   فعال كمپين يك ميليون ام

مرداد موكول  26باقي به علت ناتواني وي در نشستن به  جلسه رسيدگي به اتهامات عمادالدين: مرداد موكول شد 26دادگاه باقي به  
 .شده است

  .مردادماه موكول شد 18ضاء، دادگاه وي كه قرار بود هفتم تيرماه برگزار شود، به تاريخ  
محسن عبدي از فعالين دانشجويي كه بيش از دويست   :بالتكليفي هفت ماهه محسن عبدي دانشجوي بوعلي همدان در زندان اوين 

 .است كه در زندان اوين به سر مي برد همچنان در انتظار حكم دادگاه تجديدنظر مي باشدروز 

  :اعتصاب غذا

 .زينب بايزيدي زنداني كرد محبوس در زندان زنجان دست به اعتصاب غذا زده است: زينب بايزيدي دست به اعتصاب غذا زد 

داوودي زنداني محبوس در زندان رجايي شهر كرج، دست به ارژنگ  :كرج شهر رجايي زندان در داوودي ارژنگ غذاي اعتصاب 
 .اعتصاب غذا زد

 نويس وبالگ و قم مركزي مشاركت ي جبهه عضو پور احمد رضا احمد :زد غذا اعتصاب به باردست سومين براي پور احمد رضا احمد 

  . است زده غذا اعتصاب به دست بار سومين براي اخير ماه چند طي در
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رضا جوشن در اعتراض به شرايط طاقت فرسا و قرون وسطائي از  :در زندان رجايي شهر اعالم اعتصاب غذا نموديك زنداني سياسي  
  .كند تيرماه اعتصاب غذا مي 30روز چهارشنبه 

  :انتقال به انفرادي

رج به درخواست مسئولين زندان رجايي شهر ك: قرار تمديد شد/ عليرغم يكماه نگهداري بهروز جاويد تهراني در سلول انفرادي  
 .تير ماه و به مدت نامعلومي تمديد كردند 18وزارت اطالعات نگهداري بهروز جاويد تهراني در سلول انفرادي را تا پايان سالگرد 

 209مختار اسدي از فعاالن كانون صنفي معلمان ايران روز سه شنبه پانزدهم تيرماه، به بند : زندان اوين 209انتقال مختار اسدي به بند  
 .زندان اوين منتقل شد

سخنگوي دربند سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در تماسي كه در چهل ويكمين روز : تداوم نگهداري محسن آرمين در سلول انفرادي 
 .بازداشتش با خانواده ي خود داشت، از تداوم نگهداري اش در سلول انفرادي خبر داد

زندان اوين به  350كريم پورصمد، زنداني سياسي محبوس در بند  :نجام ورزش رزميانتقال يك زنداني سياسي به انفرادي به دليل ا 
  .سلول انفرادي منتقل شد

  قتل و مرگ

يكي از زندانيان عادي محبوس در زندان ساري، توسط افسر نگهبان و يكي ديگر از زندانيان به قتل  :ساري زندان در زنداني يك قتل 
 .رسيد

عادي محبوس در زندان رجايي شهر يكي از زندانيان  :كرج شهر رجايي زندان در زنداني يك مرگ/ پزشكي رسيدگي عدم پي در 
 .مبتال بوده به دليل عدم رسيدگي پزشكي مسئوالن زندان، جان خود را از دست داده است "ايدز"كرج كه به بيماري 

 

  انديشه و بيان

  :محاكمه

 .دادگاه انقالب برگزار شد 15محاكمه حسين درخشان نويسنده و وبالگ نويس امروز در شعبه : ادگاه حسين درخشان برگزار شدد 

ادوار تحكيم (دومين جلسه محاكمه علي مليحي، مسئول روابط عمومي سازمان دانش آموختگان ايران : دادگاه علي مليحي برگزار شد 
  .برگزار شد و دادرسي بدوي به پرونده علي مليحي به پايان رسيد  تيرماه،امروز چهارشنبه مورخ دوم ) وحدت

دولت احمدي نژاد به   سخنگوي دولت سيد محمد خاتمي، به دليل شكايت رحيمي، معاون :شد احضار قم دادگاه به زاده رمضان عبداهللا 
  .دادگاه احضار شد

دادگاه انقالب  28ه نگار و وبالگ نويس، روز چهارشنبه نهم تيرماه، در شعبه دادگاه فريبا پژوه، روزنام: دادگاه فريبا پژوه برگزار شد 
 .برگزار شد

-مركز استان گلستان) عاشورا(دي ماه 6شدگان حوادث  دادگاه محاكمه ي بازداشت: برگزاري دادگاه متهمان عاشورا در استان گلستان 
 .در اين شهر برگزار خواهد شد -گرگان

دادگاه انقالب تهران به رياست قاضي مقيسه، برگزار  28دادگاه مريم ضياء فعال كودكان و زنان در شعبه : ر شددادگاه مريم ضياء برگزا 
  .شد
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اولين جلسه ي دادگاه رسيدگي به پرونده دوم دكتر اكبر كرمي نويسنده، پژوهشگر مسايل ديني و  :شد برگزار قم در كرمي اكبر دادگاه 
تيرماه در محل دادگاه عمومي شهر قم برگزار شد كه شيرين فيروزي همسر دكتر كرمي  22ه مورخ فعال حقوق بشر درحالي صبح سه شنب

 .وضعيت جسمي و روحي همسرش را وخيم و به شدت نگران كننده اعالم نموده است

و از فعالين حقوق جلسه ي رسيدگي به اتهامات محمد غزنويان، روزنامه نگار : جلسه ي رسيدگي به اتهامات محمد غزنويان برگزار شد 
  .زنان و كودكان روز يكشنبه سيزدهم تيرماه در شعبه اول دادگاه انقالب قزوين برگزار شد

شدگان وقايع پس از انتخابات برگزار  دادگاه مصطفي پاپي، از بازداشت :شدگان وقايع پس از انتخابات برگزاري دادگاه يكي از بازداشت 
  .شد

 

  

 :صدور حكم

حكم سه سال حبس تعزيري ابوالفضل قاسمي از : فضل قاسمي، از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخاباتتاييد محكوميت ابوال 
 .از سوي دادگاه تجديد نظر تاييد شد) عاشورا(دي ماه  6بازداشتي هاي روز 

دادگاه انقالب  26 ي سعيد كالنكي، عضو كميته گزارشگران حقوق بشر از سوي شعبه: محكوميت سعيد كالنكي به سه سال حبس تعزيري 
 .به رياست قاضي پيرعباسي، به سه سال حبس تعزيري محكوم شد

با "اميرحسين كاظمي عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران و نويسنده وبالگ : سال حبس تعزيزي محكوم شد 3اميرحسين كاظمي به  
  .م شدسال حبس تعزيري محكو 3 دادگاه انقالب تهران به 28از سوي رييس شعبه  "مردم

مشهد و فعال  88ياسر قانعي عضو ستاد : پنج سال حبس تعزيري براي ياسر قانعي، ازدستگير شدگان حوادث پس از انتخابات 
 .دانشجويي به پنج سال حبس تعليقي و محروميت از فعاليت هاي سياسي طي اين مدت محكوم شد

دادگاه تجديدنظر استان تهران محكوميت حبس داود  54 شعبه: محكوميت داود سليماني از شش سال حبس به سه سال كاهش يافت 
  .سال كاهش داد 3سال به  6سليماني را از 

حسين كياروستا از دانش آموختگان دانشگاه آزاد و از فعالين ستاد مهدي كروبي : حسين كياروستا به يك سال حبس تعليقي محكوم شد 
 .در كرج به يك سال حبس تعليقي محكوم شد

دادگاه تجديدنظر استان تهران راي خود درباره كيوان  54شعبه : حبس تعزيري كيوان صميمي در دادگاه تجديدنظرسال  6تاييد  
 .صميمي بهبهاني را اعالم كرد

چهار فعال دانشجويي در گرگان و چهار فعال سياسي : صدور احكام زندان براي هشت فعال دانشجويي و سياسي در گرگان و محالت 
 .تعزيري و تعليقي محكوم شدند در محالت، به حبس

نور رشت، عضو نهضت آزادي  مازيار شكوري، دانشجوي رشته حقوق دانشگاه پيام: صدور حكم پنج سال حبس تعليقي براي مازيار شكوري 
 .سال حبس تعليقي محكوم شد 5و از اعضاي ستاد شهروند آزاد مهدي كروبي، به 

از سوي ) عاشورا(دي ماه  6پروين جواد زاده، از بازداشت شدگان : ري محكوم شدپروين جواد زاده به هشت و نيم سال حبس تعزي 
 .سال و شش ماه حبس تعزيري محكوم شد 8دادگاه انقالب تهران به رياست قاضي صلواتي، به  15شعبه 

ساله با  28و  31رزند ساله مادر دو ف 59خانم ناهيد ملك محمدي  :دادرسي قانوني غير روند در زنداني زن يك ساله پنج محكوميت 
سال حبس تعزيري شد و در حال حاضر در بند نسوان زندان  5گذشت بيش از شش ماه از زمان بازداشت با دريافت بي دليل حكم، محكوم به 

  .اوين تحمل كيفر مي نمايد
ليه امنيت ملي بازداشت و محاكمه عيسي خان حاتمي كه به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام ع :شد محكوم حبس سال 2 به حاتمي خان عيسي 

  .دادگاه انقالب به دو سال حبس محكوم شد 28شده بود از سوي شعبه 
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ليال توسلي، فرزند مهندس محمد توسلي و خواهر زاده ي دكتر ابراهيم يزدي، در  :ليال توسلي به دو سال حبس تعزيري محكوم شد 
  . شيده است، به دو سال حبس تعزيري محكوم شددقيقه طول ك 20دادگاهي به رياست قاضي مقيسه كه تنها 

دادگاه انقالب به  28نگار و فعال حقوق بشر، از سوي شعبه  ساسان آقايي، روزنامه: ساسان آقايي به يك سال حبس تعزيري محكوم شد 
 .تحمل يك سال زندان محكوم شد

از سوي شعبه دوم دادگاه انقالب شهر قزوين، مجموعا   دكتر علي اصغر جمالي، : علي اصغر جمالي به سه سال حبس تعزيري محكوم شد 
  .به سه سال حبس تعزيري محكوم شد

در پي محاكمه جمعي از فعاالن انتخاباتي و سياسي گرگان  : سال حبس براي هفت نفر از فعاالن انتخاباتي و سياسي گرگان 9صدور حكم  
  .ي گرگان در باره هفت نفر از آنان صادر شددر روز پانزدهم تير ماه، راي شعبه اول دادگاه انقالب اسالم

  

 :، احضار به دادگاهتفهيم اتهام

اجتماع "سلمان سيما عضو سازمان دانش آموختگان ايران و فعال دانشجويي دانشگاه آزاد به : به سلمان سيما "اجتماع و تباني"تفهيم اتهام  
  .متهم شد "و تباني عليه نظام

 8فرهاد باغباني روزنامه نگار و از فعالين سياسي ملي در خوزستان روز سه شنبه : ه نگاران خوزستانياحضار فرهاد باغباني، از روزنام 
 .تيرماه براي چندمين بار به دادگاه انقالب اهواز احضار شد

 :تبعيد

اق و مسئول واحد اطالع نگار، جانباز شيميايي جنگ اين و عر مجتبي لطفي روزنامه: تبعيد يكي از نزديكان آيت اهللا منتظري به آشتيان 
رساني دفتر آيت اهللا منتظري از ابتداي هفته گذشته با حكم دادگاه ويژه روحانيت قم براي گذراندن دوران تبعيد خود به شهر آشتيان 

  .فرستاده شد

 :اعمال فشار و تهديد و ارعاب

مهدي كروبي، يكي از رهبران مخالفان دولت در ايران بعد از ظهر امروز : له لباس شخصي ها به مهدي كروبي در دانشگاه شريفحم 
هشتم تيرماه، در حاليكه در مراسم ختم پدر محمد رضا عارف، معاون اول محمد خاتمي، رئيس جمهور سابق ايران در مسجد دانشگاه صنعتي 

 .د حمله عده اي لباس شخصي قرار گرفتشريف حاضر شده بود، مور

فعال سياسي استان  8تير دادگاه  15روز سه شنبه : افشاگري متهمين بازداشتي حوادث پس از انتخابات در دادگاه انقالب بابل 
ل به افشاي دستگير شده بودند برگزار شد و فعالين سياسي و دانشجوئي شهرستان باب 88بهمن  22مازندران كه در حوادث پس از پس از 

  .شرايط نامناسب و اسفناك دوران بازجوئي پرداختند و كيفرخواست مطرح شده توسط دادستان را فاقد وجاهت حقوقي دانستند
هاي امنيتي تحت فشار شديد  ي بهزاد باقري، از دانشجويان طيف چپ، از سوي نهاد خانواده :باقري بهزاد ي خانواده بر فشارها افزايش 

  .قرار دارند
مذهبي، از سوي گروهي ناشناس كه خود را از سوي  -رحيم همتي، از فعالين ملي: يد تلفني رحيم همتي از سوي گروهي ناشناستهد 

  .مراجع قضايي معرفي كردند، تهديد به بازداشت شد

  

  :بازداشت
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يش در منزلش در خيابان دكتر علي ناظري، دندانپزشك خوشنام و فعال سياسي و حقوق بشر هفته پ: دكتر علي ناظري بازداشت شد 
 .زعفرانيه تهران توسط مامورين وزارت اطالعات بازداشت شده است

ساله پس از مالقات با  19مادر آرمان رضا خاني نوخبه : ساله ، آرمان رضاخاني بعد از مالقات حضوري دستگير شد 19مادر نخبه  
 .فرزندش بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شد

تراب ذاكري فرزند شهيد غالمشاه ذاكري فرمانده سپاه قشم : عضاي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي در هرمزگانبازداشت يكي از ا 
 .در جنگ ايران و عراق بازداشت شد

آذربايجان و عضو كميته   حسن رحيمي بيات، مهندس عمران و از فعاالن حركت ملي:  بازداشت حسن رحيمي بيات، از فعاالن حقوق بشر 
  .تيرماه در محل كار خود دستگير شده است 12بعد از ظهر روز شنبه   ان حقوق بشرگر گزارش

حجت اهللا نيكوئي نويسنده و مترجم ايراني روز يك شنبه توسط افراد لباس شخصي  :حجت اهللا نيكويي، نويسنده و مترجم بازداشت شد 
  .در تهران بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شد

 

  :ممنوع الخروج

عادله ضيائي همسر آريا آرام نژاد به حكم دادستاني بابل ممنوع الخروج شده  :شد الخروج ممنوع نژاد آرام آريا همسر ضيائي، هعادل 
  .است

شعبه چهارم بازپرسي دادگاه انقالب روز گذشته ميالد اسدي و بهاره هدايت را احضار : ميالد اسدي و بهاره هدايت ممنوع الخروج شدند 
 .كرد

  :مراسمبرگزاري 

تير ممانعت  30نيروهاي امنيتي از برگزاري مراسم بزرگداشت براي جان باختگان  :تير 30داشت جان باختگان  جلوگيري از مراسم بزرگ 
  .به عمل آوردند

  :سانسور، قطع اينترنت، جمع آوري ماهواره

عصر امروز نيروي انتظامي : ستون كرمانشاهيورش نيروي انتظامي براي جمع اوري ماهواره هاي خانگي به منازل اهالي شهرستان بي 
  .تبه جمع اوري ماهواره هاي انان پرداخ  با يورش به منازل شهروندان در شهرستان بيستون

 17شركت مخابرات استان قم از ايجاد اختالل شديد در اينترنت استان قم خبر داد كه اين شبكه از ساعت : قطع سراسري اينترنت در قم  
  .ودش امروز قطع مي

  

  :آزادي و صدور قرار وثيقه 

عماد الدين باقي از دستگير شدگان حوادث بعد از انتخابات ظهر امروز چهارشنبه دوم تيرماه، از زندان آزاد : عماد الدين باقي آزاد شد 
 .شد

  .است  محمدعلي شيرزادي، مستندساز از زندان اوين آزاد شده: محمدعلي شيرزادي، مستند ساز آزاد شد 
محمد نوري زاد، نويسنده و كارگردان و حسين مرعشي سخنگوي حزب : وري زاد و حسين مرعشي به مرخصي آمدندمحمد ن 

 .كارگزاران به مرخصي آمدند
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اكبر اجدادي، از شهروندان معترض به نتيجه انتخابات، روز گذشته پس : اكبر اجدادي، از شهروندان معترض به نتيجه انتخابات آزاد شد 
 .زندان اوين آزاد شد 350حبس از بند از تحمل يكسال 

مهدي مرتضي پور، يكي از زندانيان حوادث پس از : مهدي مرتضي پور، از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به مرخصي آمد 
 .ميليون توماني براي پنج روز به مرخصي آمد 200انتخابات با موافقت دادستاني تهران و وثيقه 

خرداد سال گذشته بازداشت شده  22قدرت اهللا محمدي، دبير شوراي تأمين شهرستان قصرشيرين، كه روز : دقدرت اهللا محمدي آزاد ش 
  .بود، روز جمعه از زندان كرمانشاه آزاد شد

 .محمود بهشتي لنگرودي عضو كانون صنفي معلمان روز گذشته از زندان آزاد شد: محمود بهشتي لنگرودي آزاد شد 

اري رئيس ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي كه در فروردين سال جاري پس از احضار به اداره اطالعات علي ط: علي طاري آزاد شد 
 .آزاد شد  شهرستان بابلسر بازداشت شده بود روز گذشته

يكسال علي بيكس ، فعال اجتماعي ويكي از زندانيان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري شب گذشته ،پس از تحمل : علي بيكس آزاد شد 
 .دادگاه انقالب تبرئه و ازاد شد 54حبس با حكم شعبه 

 .اكبر باغاني دبيركل كانون صنفي معلمان ايران با قرار وثيقه آزاد شد علي: علي اكبر باغاني آزاد شد 

ميليون تومانى  70عليرضا اخوان، مسئول روابط عمومى كانون مدافعان حقوق كارگر روز سه شنبه به قيد وثيقة : عليرضا اخوان آزاد شد 
 .آزاد شد

تيرماه به  12نرگس محمدي، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، روز : نرگس محمدي پس از آزادي از زندان در بيمارستان بستري شد 
 .ان بستري شددليل وخامت اوضاع جسماني اش در بيمارست

شنبه دهم  اسماعيل عبدي، عضو كانون صنفي معلمان ايران، پنج: آزاد شد از اعضاي دربند كانون صنفي معلمان ايران اسماعيل عبدي 
 .روز بازداشت آزاد شد 44تيرماه، پس از 

سين نصيري، از فعالين مدني آذربايجان دادگاه انقالب تبريز آزادي ح: تعيين قرار وثيقه ي سنگين براي يكي از فعالين مدني آذربايجاني 
 .را مشروط به سپردن وثيقه ي صد ميليون توماني دانست

با  تير ماه 16ميرحسن موسوي روز چهارشنبه  4بهزاد عرب گل رئيس ستاد منطقه : بهزاد عرب گل از جانبازان جنگي، با وثيقه آزاد شد 
 .ميليون توماني آزاد شد 100وثيقه 

 .عبداهللا يوسف زادگان از دانشجويان نخبه از زندان آزاد شد: ان آزاد شدعبداهللا يوسف زادگ 

صنعتي امير كبير و از اعضاي انجمن اسالمي اين دانشگاه كه  بهزاد حيدري دانشجوي رشته ي كشتي سازي دانشگاه : بهزاد حيدري آزاد شد 
 .روز انفرادي آزاد شد 15بعد از  خرداد در ميدان انقالب بازداشت شده بود امروز 22در تجمع اعتراضي روز 

  .دقايقي پيش محبوبه خوانساري با سپردن وثيقه آزاد شد: محبوبه خوانساري آزاد شد 
اسفند ماه بازداشت شده بود، عصر امروز از  11عبدالرضا احمدي، فعال حقوق بشر كه در  :شد آزاد بشر حقوق فعال احمدي، عبدالرضا 

  .زندان اوين آزاد شد
فيروز يوسفي درجه دار اخراجي نيروي زميني ارتش و فعال مدني آذربايجاني عصر  :شد آزاد آذربايجان مدني فعالين از ي،يوسف فيروز 

ميليون توماني از بازداشتگاه امنيتي حفاظت اطالعات ارتش  50روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  24تير ماه، پس از تحمل  23روز چهارشنبه 
  .آزاد شد

عليرضا حسين زاده و رضا عبدي از فعالين مدني آذربايجاني روز  :دزاده و رضا عبدي از زندان تبريز آزاد شدنعليرضا حسين  
  .ميليون توماني از زندان تبريز آزاد شدند 30روز بازداشت موقت به قيد وثيقه  66تير ماه پس از تحمل  24شنبه  چهار

روز از  24سارا محبوبي دانشجوي محروم از تحصيل پس تاز گذشت  :يآزادي سارا محبوبي، دانشجوي محروم از تحصيل در سار 
  .بازداشتش از بازداشتگاه وزارت اطالعات آزاد شد
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شنبه سه دانشجوي  بر اساس اخبار رسيده از منابع دانشجويي استان مازندران روز گذشته يك :سه دانشجو و فعال مدني آزاد شدند 
  . اند دگستري استان مازندران آزاد شدهكالي بابل با حكم دا دربند زندان متي

سعيد ترابيان عضو سنديكاي شركت واحد و اتوبوس راني تهران با توديع قرار وثيقه از زندان رجايي  :سعيد ترابيان با قرار وثيقه آزاد شد 
  .شهر كرج آزاد شد

ازاد اسالمي و مدير سايت جمهوريت  از مديران ارشد دانشگاه، حمزه كرمي :حمزه كرمي ،مدير سايت جمهوريت به مرخصي آمد 
  .ديروز با موافقت دادستان تهران براي معالجه به مرخصي پنج روزه آمد

 .تير ماه از زندان اوين آزاد شد 30اعظم ويسمه امروز چهارشنبه مورخ  :اعظم ويسمه آزاد شد 

مرتكب قتل نوجواني ديگر شده بود ) سالگي 16(ي علي مهين ترابي كه در سن نوجوان :نوجوان محكوم به اعدام پس از تبرئه آزاد شد 
  .سال حبس از زندان رجايي شهر كرج آزاد شد 7پس از تبرئه و تحمل بيش از 

دادستاني تهران براي فعال صنفي معلمان اسماعيل عبدي قرار وثيقه : صدور قرار وثيقه براي اسماعيل عبدي و انتقال به سلول چند نفره 
 .منتقل كردند 209ران وزارت اطالعات اين زنداني را به سلول چند نفره در بند تعيين نموده است و مامو

 

  

  دانشجويان

  :، ممانعت از فعاليت تشكل هاتوقيف نشريه

ارگان انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي  "صدف "نشريه دانشجويي : نشريه دانشجويي صدف در دانشگاه شريف، توقيف شد 
  .شريف توقيف شد

شكل هاي دانشجويي اي كه : كامران دانشجو، وزير علوم، گفت: ل هاي دانشجويي مروج سكوالريسم اجازه ي فعاليت نمي دهيمبه تشك 
 .قانون اساسي، اصل واليت فقيه و مقررات نظام جمهوري اسالمي را در عمل قبول دارند مي توانند فعاليت كنند

دبير انجمن اسالمي دانشگاه كاشان از تائيد حكم لغو مجوز انجمن اسالمي  :لغو مجوز انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه كاشان 
هاي اسالمي دانشگاه صادر شده بود از سوي وزارت  دانشجويان دانشگاه كاشان كه اول اسفندماه سال گذشته از سوي هيات نظارت بر تشكل

  .علوم خبر داد

  

 :صدور حكم كميته انضباطي

المللي قزوين نيز با احكام  دانشجوي ديگر دانشگاه بين35: المللي قزوين دانشجويان دانشگاه بين حكم انضباطي ديگر براي 35صدور  
  .اند سنگين از سوي كميته انضباطي دانشگاه مواجه شده

رماه تا شمار زيادي از دانشجويان دانشگاه تهران از اوايل تي : احضار دانشجويان دانشگاه تهران به كميته انضباطي و اخراج سه دانشجو 
 .كنون به كميته انضباطي احضار شده اند

  

 :صدور حكم دادگاه
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آرش صادقي فعال دانشجويي و سياسي در حكم جديدي به شش سال حبس تعزيري و : محكوميت مجدد آرش صادقي به حبس و شالق 
  .ضربه شالق محكوم شد 74

د بزرگ از فعالين دانشجويي را به يك سال حبس محكوم دادگاه تجديدنظر، مهردا: محكوميت مهرداد بزرگ به يك سال حبس تعليقي 
 .كرد

فرزاد    دادگاه انقالب 15بر اساس ابالغ حكم شعبه : صدور حكم يك سال حبس براي فرزاد اسالمي دانشجوي دانشگاه آزاد تهران 
  .در مي آيد به يك سال حبس تعزيري محكوم كه به مدت سه سال به حالت تعليق "تبليغ عليه نظام"اسالمي به جرم 

آرمان رضا خاني، دانشجوي رشته ي آي تي، بر اساس راي دادگاه تجديدنظر : محكوميت قطعي نخبه ي جوان به سي و شش ماه حبس 
  .به سي و شش حبس محكوم شد

اه از سوي جهانگير عبدالهي فعال دانشجوي كرد ديروز چهارشنبه، شانزدهم تيرم: محكوميت جهانگير عبدالهي به پنج سال حبس تعليقي 
  .سال حبس تعليقي محكوم شد 5دادگاه انقالب تهران به رياست قاضي پيرعباسي به  26شعبه 

مهران صفوي قمي، از دانشجويان مترجمي زبان دانشگاه آزاد ورامين از سوي شعبه : سال حبس محكوم شد 2يك دانشجوي گمنام به  
 .محكوم شددادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسه، به دو سال حبس  28

دادگاه تجديدنظر حكم شش سال حبس تعزيري سلمان سيما عضو سازمان  54شعبه  :سلمان سيما به شش سال حبس قطعي محكوم شد 
   .دانش آموختگان ايران را تاييد كرد

 15شعبه پدرام رفعتي فعال سابق دانشجويي پلي تكنيك از سوي : محكوميت پدرام رفعتي به دو سال حبس تعزيري و جريمه نقدي 
  .هزار تومان جريمه نقدي محكوم شد 300دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي به دو سال حبس تعزيري و 

سال ) عاشورا(دي ماه  6المللي قزوين كه  ارسالن ابدي، دانشجوي دانشگاه بين :محكوميت ارسالن ابدي به شش سال حبس قطعي 
  .دادگاه تجديد نظر محكوم شد 54ر شبه سال حبس تعزيري د 6گذشته بازداشت شده بود به 

  

 :خودكشي، قتل، مرگ

معاون مركز مشاوره دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اينكه هر ترم : كنند هر ترم هشت دانشجوي دانشگاه صنعتي اصفهان خودكشي مي 
 .ايم از خودكشي منجر به فوت جلوگيري كرده با اقدامات به موقع،: نفر از دانشجويان اين دانشگاه اقدام به خودكشي مي كنند، گفت 8حدود 

  :احضار به كميته انضباطي و وزارت اطالعات

در اواخر هفته گذشته شمار زيادي از دانشجويان دانشگاه تبريز به : احضار گسترده فعالين دانشجويي دانشگاه تبريز به اداره اطالعات 
  .قرار گرفته انداداره اطالعات شهر تبريز احضار شده اند و مورد بازجويي 

بيش از شصت تن از دانشجويان دختر دانشگاه : احضار بيش از شصت دانشجوي دختر دانشگاه آزاد قم به دليل عدم رعايت حجاب 
 .آزاد قم از فروردين ماه سال جاري تاكنون به كميته انضباطي اين دانشگاه احضار شدند

ر اواخر هفته گذشته شمار زيادي از دانشجويان دانشگاه تبريز به اداره اطالعات د: احضار دانشجويان به وزارت اطالعات: دانشگاه تبريز 
  .شهر تبريز احضار شده و مورد بازجويي قرار گرفته اند

بازپرسي دادگاه انقالب احضار  4نسيم سرابندي، فعال دانشجويي و جنبش زنان، به شعبه  :احضار نسيم سرابندي، فعال دانشجويي و زنان 
  . شد
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 :داشت محيطبه

يش از صد نفر از دانشجويان خوابگاه دخترانه دانشكده فني دختران الزهرا در ميبد به : مسموميت مشكوك بيش از صد دانشجوي دختر 
  .شيوع مسموميت به حدي است كه كليه امتحانات دانشجويان خوابگاه مربوطه لغو گرديده است. دليل مسموميت راهي بيمارستان شدند

 :اب، ضرب و شتمتهديد و ارع

روز دوشنبه نيروهاي امنيتي دانشگاه آزاد تهران مركز واحد نيايش، به : حمله نيروهاي امنيتي به جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد 
  .كف اين دانشگاه جمع شده بودند، حمله كردند انديشي در طبقه هم هاي كشور كه به منظور بحث و هم جمعي از دانشجويان دانشگاه

 :ج، تعلق و محروم از تحصيلاخرا

دبير شوراي مركزي انضباطي دانشجويان وزارت بهداشت با : اخراج و محروميت ازكنكور براي دانشجويان عضو شركت هاي هرمي 
من دانشجوياني كه با فعاليت در شركتهاي هرمي فضاي دانشگاه را ناا: اشاره به جزئيات برخورد با دانشجويان فعال در شركتهاي هرمي گفت

  .كنند از دانشگاه اخراج مي شوند و تا سه سال حق شركت در كنكور را ندارند
وصال ممتازي از دانشجويان بهايي دانشگاه بين المللي قزوين، به دليل اعتقاد به : اخراج يك دانشجوي بهايي از دانشگاه بين المللي قزوين 

  .آيين بهائيت، از دانشگاه محل تحصيل خود اخراج شد
سه فعال دانشجويي دانشگاه خواجه نصير به تعليق از تحصيل و محروميت از : تحصيل سه فعال دانشجويي دانشگاه خواجه نصير تعليق از 

 .امكانات خوابگاه محكوم شدند

ي كه دانشگاه اميركبير تهران از اعطاي مدرك يكي از دانشجويان زندان  :خودداري دانشگاه پلي تكنيك از اعطاي مدرك كاوه امين اللهي 
  .اخيرا آزاد شده است ممانعت مي كند

با خاتمه يافتن امتحانات پايان ترم دانشگاه خواجه : در دانشگاه خواجه نصير "بد حجابي"عدم ارائه نمره پاياني دانشجويان به بهانه  
مي خواندند  "بد پوششي"و  "ابيبد حج"نصير در هفته گذشته عده اي از اساتيد دانشكده هاي برق و مكانيك اين دانشگاه به علت آنچه كه 

  .از دادن نمره نهايي گروهي از دانشجويان خودداري كردند
اخيرا در دانشگاه علم و صنعت تهران بعد از  :ممنوعيت از تحصيل براي دانشجويان شركت كننده در مراسم شهيد كيانوش آسا 

  .ترم مواجه شده اند 2سم با ممنوعيت از تحصيل تا سقف برگزاري مراسم سالگرد كيانوش آسا، دانشجويان شركت كننده در اين مرا

  

  

  :بازداشت

مسعود علوي، دانشجوي دانشگاه اروميه درپي تنظيم يك بيانيه دانشجويي توسط ماموران امنيتي : مسعود علوي مجددا بازداشت شد 
 .بازداشت شد

حمدلو دانشجوي سال آخر ارتباطات دانشگاه آزاد عباس ا :اجراي حكم يك سال زندان عباس احمدلو دانشجوي دانشگاه آزاد اراك 
  .اراك با حكم دادگاه انقالب اين شهرستان روانه زندان اراك گرديد

ياسر تركمن دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك دانشگاه اميركبير براي اجراي : ياسر تركمن، دانشجوي دانشگاه اميركبير بازداشت شد 
 .اوين شد حكم يك سال حبس تعزيري روانه زندان
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 :محاكمه

دادگاه جاويد حاج همتي، فعال دانشجويي دانشگاه خواجه نصير روز چهارشنبه، نهم : همتي، بدون حضور وكيل برگزاري دادگاه جاويد حاج 
 .دادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسه برگزار شد 28تيرماه در شعبه 

 

  كارگران

  :بيمه درماني، پرداخت حقوق

كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران، : ايم حق بيمه را از جيب داده: ايع مخابراتي راه دور ايرانكارگران كارخانه صن 
   .اند هاي خود را با پرداخت هزينه شخصي تمديد كرده بيمه  سال گذشته دفترچه 3در : گويند مي

با گذشت نزديك به چهار ماه از آغاز سال جاري تنها يك  :دگوين كاركنان شركت تاليا مي: اند گرفته حقوق ماه يك فقط تاليا كاركنان 
  .اند ماه حقوق دريافت كرده

هزار راننده تاكسي تحت پوشش بيمه  19هزار راننده تاكسي شهر تهران تنها حدود  80از مجموع  :نيستند بيمه تاكسي هاي راننده اكثر 
  .قرار دارند

  

  :تعديل نيروي كار، اخراج

ها روند تعديل  به اعتقاد يك كارفرماي بخش خصوصي با افزايش بهاي انرژي مصرفي كارخانه: تشديدخواهد شدروند تعديل كارگران  
 .كارگران تشديدخواهد شد

  

 :بازداشت

 3خرداد ماه به شعبه  31محمد اشرفي فعال كارگري و عضو كميته پيگيري پس از آنكه : محمد اشرفي، از فعالين كارگري بازداشت شد 
دگاه انقالب احضار شد، در روز سه شنبه اول تيرماه پس از مراجعه به شعبه مذكور، دستگير و به مكان نامعلومي انتقال داده شده بازپرسي دا

 .است

همزمان با تجمع گروهي از كارگران معترض در تهران، : تجمع اعتراضي گروهي از كارگران پااليشگاه نفت آبادان و دستگيري دو تن 
االيشگاه آبادان در جنوب ايران نيز، بدليل بيكاريِِ خود، در مقابل در اصلي آن پااليشگاه دست به تجمع زده و باعث انسداد جمعي از كارگران پ

 .موقت در و توقف عبور و مرور شدند

  

  :شغل پرخطر، ايمني كار، خودكشي
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، دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان اظهار حسيني: آثار سوء گرد و خاك خوزستان كارگران را بيشتر در معرض بيماري قرار مي دهد 
  .كارگران نسبت به اقشار ديگر بيشتر در معرض بيماري و آسيب هاي جسمي ناشي گرد و خاك قرار دارند: داشت

ني در حين كار، منجر به سقوط سه كارگر از طبقه ششم معدم تامين اي :كاره سقوط سه كارگر از طبقه ششم يك ساختمان نيمه 
 .حال ساخت شد ساختمان در

جمشيد جمشيدي، يكي از كاركنان قسمت تأسيسات برق شركت كيان تاير،  :بدقولي مسئوالن كارخانه؛ يكي از كاركنان را حلق آويز كرد 
در محوطه كارخانه به دليل فشارهاي عصبي و مالي خودكشي كرد كه  11اين فرد امروز ظهر حوالي ساعت .خود را حلق آويز كرد

   .هشياري همكارانش از مرگ نجات يافت و به بيمارستان فياض بخش منتقل شدخوشبختانه با 

 

 :اعمال فشار، تهديد و ارعاب فعالين كارگري

  .فراخوانده شد و امروز مي بايست در دادگاه حضور يابد 1027پسر كوچك منصور اسانلو به شعبه : افزايش فشارها بر خانواده اسانلو 
قريب به دويست نفر از كاركنان شركت اتوبوسراني : حد اتوبوسراني در آستانه اخراج قرار گرفتنددويست تن از كاركنان شركت وا 

  .تهران و حومه، در آستانه اخراج قرار گرفته اند
حراست شركت نيشكر هفت تپه از خانواده يك فعال كارگري خواسته است كه خانه  :اعمال فشار بر اعضاي سنديكاي كارگران هفت تپه 

ني اين شركت را تخليه نمايد و همچنين ساير كارگراني كه به اعضاي اخراجي سنديكاي هفت تپه كمك مالي مي نمودند نيز تهديد ي سازما
  .كردند

  

 :احضار، محاكمه و صدور حكم

و حومه، به  منصور اسانلو، رئيس زنداني سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران: منصور اسانلو به دادگاه انقالب كرج رفت 
  .شعبه شش دادگاه كرج احضار شده است

شش تن از اعضاي كميته هماهنگي به نام هاي صمد احمدپور، رحمان تنها، : احضار هفت تن از فعالين كارگري شهر اشنويه به دادگاه 
فعالين كارگري شهر اشنويه از طرف رحمان ابراهيم زاده، فتاح سليماني، حسين پيروتي، عباس هاشم پور و هم چنين عيسي ابراهيم زاده از 

  .شعبه اول دادگاه انقالب اروميه احضار شدند
خسرو بوكاني، فعال كارگري و عضو هيات اجرايي كميته هماهنگي براي كمك به : دو سال زندان براي خسرو بوكاني، از فعالين كارگري 

 .ايجاد تشكل هاي كارگري به دوسال زندان محكوم شد

حكم چهار ماه حبس تعزيري كاوه گل محمدي، از فعالين كارگري در كامياران، از : ر حكم كاوه گل محمدي را تاييد كرددادگاه تجديد نظ 
 .سوي دادگاه تجديد نظر استان كردستان تاييد شده است

  

 :و اعتصابات كارگري تجمع كارگري

دن مطالبات كارگران كارخانه نازنخ استان قزوين، جمعي از در پي تعطيلي و چندين ماه پرداخت نش: تجمع كارگران نازنخ در مقابل مجلس 
 .كارگران اين كارخانه امروز در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمي واقع در ميدان بهراستان تجمع كردند
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ش نفت ابادان نفر از كارگران شركت ساختمان نصب واقع در شركت پاالي 500حدود : تجمع كارگران ساختمان نصب در پااليشگاه ابادان 
پااليشگاه ابادان تجمع  3بدليل عدم پرداخت حقوق خود روز دوشنبه چهاردم تيرماه، امروز دست از كار كشيده و در محل پروژه فاز 

 .نمودند

ر متال تهران د جمعي از كارگران كارخانه پارس: جمهوري تجمع كردند متال تهران مقابل دفتر رياست جمعي از كارگران كارخانه پارس 
  .جمهوري واقع در ميدان پاستور تجمع كردند اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و اخراج خود صبح امروز در محل دفتر رياست

همزمان با تجمع گروهي از كارگران معترض در تهران، : تجمع اعتراضي گروهي از كارگران پااليشگاه نفت آبادان و دستگيري دو تن 
شگاه آبادان در جنوب ايران نيز، بدليل بيكاريِِ خود، در مقابل در اصلي آن پااليشگاه دست به تجمع زده و باعث انسداد جمعي از كارگران پاالي

 .موقت در و توقف عبور و مرور شدند

 كارگران سد مخزني ژاوه در سنندج صبج ديروز، شنبه نوزدهم تيرماه، دست به :سنندج در ژاوه مخزني سد كارگران مجدد اعتصاب 
  .اعتصاب زدند

به همراه وكيل خود خواهان رسيدگي ) چهار نفر(كارگران اخراجي نيشكر هفت تپه :تپه هفت كارخانه كارگران هاي خانواده تجمع 
همزمان به شكايت هر چهار نفر در يك جلسه شدند و همزمان خانواده هاي آنان در مقابل اداره كار شوش با در دست داشتن پالكاردهايي 

  .ازگشت بكار پدران و همسران خود شدندخواهان ب
بگيران  در سومين روز از هفته تامين اجتماعي، جمعي از بازنشستگان و مستمري :بازنشستگان تامين اجتماعي مقابل مجلس تجمع كردند 

رت رفاه و تامين اجتماعي سازمان تامين اجتماعي با تجمع در مقابل مجلس اعتراض خود را نسبت به اقدامات اخير مديران اين سازمان و وزا
  .اعالم كردند

 

  اقليت هاي مذهبي

  :بازداشت

بازداشت و به   نورا نبيل زاده شهروند بهايي ساكن مشهد از سوي نيروهاي اطالعاتي و امنيتي: بازداشت يك شهروند بهايي در مشهد 
  .مكان نامعلومي منتقل شد

سارا محبوبي دانشجوي محروم از تحصيل بهايي ساكن ساري، صبح امروز پس : ز تحصيلبازداشت سارا محبوبي، از دانشجويان محروم ا 
 .از مراجعه به دفتر پيگيري وزارت اطالعات شهر ساري بازداشت شد

سوسن تبيانيان شهروند بهايي ساكن سمنان پس از احضار به دايره اجراي احكام دادگاه انقالب : بازداشت و اجراي حكم يك شهروند بهايي 
 .در محل بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد

قوام الدين ثابتيان از شهروندان بهايي شهر ساري امروز با ورود مامورين وزارت : يك شهروند بهايي ساكن ساري بازداشت شد 
  .اطالعات به منزلش در ساري بازداشت شد

داور نبيل زاده شهروند بهايي ساكن مشهد صبح روز سه : سال 5 محكوميت گذراندن براي زندان به زاده نبيل داور وانتقال بازداشت 
تير ماه طبق احضاريه اي خود را به دايره اجراي احكام دادگاه انقالب مشهد ، معرفي و در همان محل بازداشت و براي گذراندن  22شنبه 

  .ساله به زندان وكيل آباد مشهد منتقل گرديد 5محكوميت 
در تداوم فشارهاي وزارت اطالعات و نهادهاي امنيتي بر : تن از دراويش گنابادي 15قرار گرفتن  احضار، بازداشت و مورد تهديد 

دراويش گنابادي، دست كم پانزده تن از دروايش شهرهاي مختلف طي روزهاي اخير بازداشت، احضار و تهديد شده، محل كسب آنان پلمب 
 .گرديده و منازل آنها مورد تفتيش واقع شده است

  .دو تن از شهروندان بهايي ساكن مشهد به منظور اجراي حكم زندان بازداشت شدند :حكم اجراي جهت بهايي شهروند دو تبازداش 
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 .بهايي توسط نيروهاي امنيتي در ساري بازداشت شد  ساله 18هومن هوربد، شهروند  :ساله در ساري 18بازداشت يك شهروند بهايي  

 .و تن از درويشان ساكن كرج به نام هاي سعيد و احسان دشتي دستگير شدندد: بازداشت دو تن از دراويش ساكن كرج 

  

 :صدور حكم

افشين ايقاني از شهروندان بهايي اهل سمنان به چهار سال و : محكوميت افشين ايقاني به چهار سال و سه ماه و يك روز حبس تعزيري 
  .سه ماه و يك روز حبس تعزيري محكوم شد

دي  6آرتين غضنفري از شهروندان بهايي دستگير شده پس از حوادث : يري براي آرتين غضنفريسال حبس تعز صدور حكم يك 
 .از سوي دادگاه انقالب به يك سال حبس تعزيري محكوم شد )عاشورا(ماه

 به اتاطالع وزارت احضار با كه تهران ساكن بهايي شهروند آبادي نجف كشفي پيمان :شد محكوم حبس سال چهار به بهايي شهروند يك 
  .شد محكوم تعزيري حبس سال چهار به بود شده آزاد وثيقه قرار با و بازداشت امنيت معاونت

 

  :تخريب منازل، گورستان و اجازه دفن اجساد

منازل پنجاه تن از شهروندان بهايي ساكن روستاي ايول مازندران توسط : تخريب منزل پنجاه تن از شهروندان بهايي در روستاي ايول 
  .دسر مورد تخريب واقع شدعوامل خو

 مشهد از تحويل جسد يك خانم "بهشت رضا"تير ماه ماموران    28صبح روز دوشنبه  :ممانعت از تدفين يك شهروند بهايي در مشهد 
  .كه روز گذشته فوت كرده است، به بستگانش خودداري كردند) پردل(بهايي به نام مرضيه غالمي 

  

  :تهديد و ارعاباحضار به دادگاه و وزارت اطالعات، 

اداره اطالعات شهركرد، طي روزهاي گذشته چند تن از دراويش سلسله نعمت اللهي : احضار دراويش شهركرد از سوي اداره اطالعات 
گنابادي را به صورت تلفني احضار و با حكم دادستاني اين شهرستان به منزل آقاي نعمت اهللا رياحي وارد شده و در غياب وي، منزل او را 

  .د تفتيش و بازرسي قرار داده استمور
هادي رحماني از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي كه منزل پدري وي در سروستان فارس : احضار يكي از دراويش سروستان فارس 

 .يكشنيه سيزدهم تيرماه از سوي پليس امنيت نيروي انتظامي احضار شد  محل برگزاري مجالس درويشي است، ظهر روز

محمد ساكي، كميل رحيم زاده،    شش درويش گنابادي به نام هاي سعيد كريمايي، پوريابراتي،: تن از دروايش گنابادي شيراز احضار شش 
 .احسان دشتي و سعيد دشتي، شب گذشته از سوي بخش اطالعات سپاه پاسداران شهركرج به صورت غيرقانوني احضار شدند

اللهي گنابادي در شهر  وفاعلي از اعضاي سلسله نعمت"تيرماه،  25شنبه  ظهر روز پنج : عاتالهي به اداره اطال حضار يكي از دراويش نعمتا 
  .گراش، از سوي ستاد خبري اداره اطالعات شهرستان الر احضار شده است

معرفي  نيروهاي لباس شخصي كه خود را از پرسنل معاونت اطالعات سپاه: حمالت معاونت اطالعات سپاه به دراويش گنابادي در كرج 
  .مي نمودند روز گذشته اقدام به بازرسي حسينيه دراويش كرج و همچنين احضار شش تن از دروايش به معاونت اطالعات سپاه كرج نمودند

ماموران وزارت اطالعات در بيرجند با ارائه حكمي به بانك هاي اين  :تفتيش زندگي خصوصي و گردش مالي شهروندان بهايي بيرجند 
  .ئيت صورت حساب و گردش مالي حسابهاي شهروندان بهايي اين شهر شدندشهر خواستار رو
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 :برگزاري مراسم

وزارت اطالعات ايران، مانع شركت علماي اهل سنت مالزي و سوريه : وزارت اطالعات مراسم ساالنه اهل سنت در زاهدان را لغو كرد 
 .در مراسم ساالنه اي شد كه يك گروه سني در ايران بر گزار مي كند

  اقليت هاي قومي

  :بازداشت

براساس اخبار رسيده به آژانس خبري موكريان ، به دنبال بازداشت تعدادي از شهروندان : بازداشت چند شهروند ديگر در مهاباد 
  .مهابادي در روزهاي اخير روز گذشته نيز چند تن ديگر از شهروندان اين شهر توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند

فيروز يوسفي فعال مدني آذربايجاني و درجه دار اخراجي نيروي زميني : فيروز يوسفي، فعال مدني آذربايجاني در تهرانبازداشت  
 .خرداد ماه توسط ماموران حفاظت اطالعات ارتش در تهران بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده است 31ارتش ايران روز دوشنبه 

در ادامه بازداشت هاي اخير در شهرستان مهاباد، يك شهروند : موج بازداشت شهروندان اين شهربازداشت يك تن در مهاباد، در پي  
 .طي روزهاي اخير توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده است "آمانج زيبايي"ديگر به نام 

يجاني و معلم دبستانهاي شهر شكراهللا قهرماني فرد فعال مدني آذربا: بازداشت شكراهللا قهرماني فرد معلم و فعال مدني آذربايجاني 
 .شنبه اول تير ماه توسط ماموران امنيتي در كليبر بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شد خدا آفرين روز سه

دو شهروند كرد مهابادي به نام هاي كامبيز ابراهيم زاده و  :بازداشت كامبيز ابراهيم زاده و نادر درويشي، دو شهروند كُرد در مهاباد 
  .درويشي از سوي نيروهاي امننيتي منطقه بازداشت شدندنادر 

 توسط خضري سوران و خضري ناصر هاي نام به كرد شهروند دو تيرماه، 24 مورخ چهارشنبه روز :شدند بازداشت بوكاني شهروند دو 

  .شدند بازداشت امنيتي نيروهاي
 شهر در ناامني ايجاد قصد كه را نفر 40 پليس" اينكه اعالم و زاهدان در حضور با رادان احمدرضا:شدند دستگير زاهدان در نفر چهل 

 .ندارد وجود خاصي مشكل و است عادي حاضر حال در زاهدان امنيتي وضعيت :گفت ،"دستگيركرد داشتند را زاهدان

عدنان زاهدي پش به نامهاي ميالد يوسفي، كاميل قادري و  "شمشير"سه شهروند كرد اهل روستاي  :بازداشت سه شهروند كرد پاوه ايي 
  . از مراجعه به اداره اطالعات شهر پاوه بازداشت شدند

مدني، كه از سوي دادگاه  -زر، از فعاالن سياسي  آزاد خوانچه :مريوان مدني فعاالن براي حبس احكام صدور و زر خوانچه آزاد بازداشت 
ماه احضار و  تير 20شنبه  بود، جهت اجراي حكم، در روز يكسال تعليقي محكوم شده  2ماه حبس تعزيري و  6انقالب شهر مريوان به تحمل 

  .بازداشت شد
 .يك شهروند اهل امير آباد بوكان به نام علي رستمي از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شد : بازداشت علي رستمي، شهروند بوكاني 

  

 :محاكمه و صدور حكم

تن از اعضاي گروه جنداهللا به رهبري عبدالمالك ريگي كه  8دادگاه علني : دادگاه علني هشت عضو گروه جنداهللا در زاهدان برگزار شد 
  .به تازگي اعدام شده است، در سالن شهيد بهشتي دادگستري سيستان و بلوچستان برگزار شد

بس تعزيري ماه ح 18ناصر سعيدي از شهروندان اهل بانه از سوي دادگاه انقالب به : ماه حبس براي ناصر سعيدي، از شهروندان كرد 18 
 .محكوم شده است
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در پي افزايش فشارها بر خانواده ي انور حسين پناهي، زنداني سياسي كرد، دو تن از اقوام وي : دو شهروند كرد به زندان محكوم شدند 
  .به زندان محكوم شدند و پدر ايشان توسط اداره اطالعات احضار شد

 در كه سنندج شهر توابع از "هنيمن"روستاي  اهل كرد سياسي فعال هارچ:كرد سياسي چهارفعال براي زندان قرن نيم حدود صدور 

 نيم حدود تحمل به مجموعا سندج اسالمي انقالب دادگاه يك شعبه سوي از بودند شده بازداشت امنيتي نيروهاي توسط گذشته سال آذرماه
  .شدند محكوم زندان قرن

يك فعال كرد اهل سقز به نام بختيار خوشنام به تحمل يك سال زندان و دو سال : محكوميت بختيار خوشنام، فعال كُرد به زندان و تبعيد 
  .اقامت اجباري در سيرجان كرمان محكوم شد

 

  :كشتار مرزنشينان، انفجار مين

 .طي روزهاي اخير سه شهروند بلوچ بر اثر انفجار مين كشته شده اند: كشته شدن سه شهروند بلوچ بر اثر انفجار مين 

بر اثر حمله ي موشكي سپاه پاسداران به منطقه زعمران : مجروحيت شش شهروند بلوچ بر پي حمله ي موشكي نيروهاي امنيتي 
  .بلوچستان شش تن از شهروندان به شدت مجروح شدند

تدوام كشتار سيستماتيك مرزنشينان كرد به دست نيروي انتظامي، يك نوجوان كرد به نام در : تدوام كشتار سيستماتيك مرزنشينان كرد 
 .كشته مي شود "زانيار ابراهيمي"

وز يك شنبه بيستم تيرماه، يكي از شهروندان كرد مناطق مرزي غرب كشور، بر اثر تيراندازي ر :كرد مرزنشين شهروندان كشتار تداوم 
 .ي درآمده و جان خود را از دست دادمستقيم نيروهاي انتظامي از پا

  :رعب و وحشت، فضاي امنيتي

نيروهاي سپاه مدت يك هفته است كه اقدام به قطع خطوط موبايل و تلفن : تشديد فضاي امنيتي در روستاهاي اطراف كوهستان شاهو 
  .روستاهاي اطراف كوهستان شاهو در جاده مابين كامياران و مريوان نموده اند

تيرماه بيست و يكمين سالگرد ترور دكتر قاسملو، نيروهاي  22در استانه  :قاسملو دكتر ترور سالگرد در كردنشين مناطق امنيتي فضاي 
  .امنيتي و انتظامي در اكثر مناطق كرد نشين به حالت اماده باش در آمده اند

د جامع زاهدان در روز پاسدار برخي از درپي انفجاز بمب در مسج: خشونت هاي سازمان يافته در زاهدان موجب تعطيلي بازار شد 
عوامل لباس شخصي كه به گفته شاهدان جوانان شيعه مذهب بوده اند با يورش به اماكن تجاري شهروندان بلوچ ضمن تخريب برخي از 

  .اجناس و تابلوهاي آنها اقدام به آتش زدن اين اماكن نمودند
بعد از گذشت نزديك به دوماه از اعتصاب عمومي مردم كردستان، فشار : فشار بر كسبه كردستان پس از گذشت دو ماه از اعتصاب 

 .ارديبهشت ماه هم چنان ادامه دارد 23دستگاه هاي امنيتي بر كسبه و بازاريان كردستان به بعلت شركت در اعتصاب عمومي روز 

  

  اعدام

  :صدور حكم

دادگاه كيفري تهران به  113روز سه شنبه مورخ اول تيرماه، يك شهروند از سوي شعبه : صدور حكم قصاص براي يك شهروند كرجي 
  .رياست قاضي محمدي، به اعدام محكوم شد
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ه بازداشتگاه كهريزك نفر از متهمان پروند 12به دنبال صدور كيفرخواست عليه : صدور حكم قصاص براي متهمان بازداشتگاه كهريزك 
توسط دادسراي نظامي تهران كه در اطالعيه قبلي اعالم گرديد، پرونده به دادگاه نظامي يك تهران ارجاع شد و رسيدگي به اتهامات متهمان 

 .با رعايت مقررات قانوني در جلسات متعدد دادگاه با حضور شكات، متهمين و وكالي آنان صورت پذيرفت

ف مطرح . حكم چهار متهم جوان تبريزي كه با شكايت واهي حجت : عدام محكوم شد و سه تن ديگر تبرئه شدنديك جوان تبريزي به ا 
 .گرديده بود براي سومين بار صادر شد

دادگاه كيفري استان تهران به  71يك شهروند ساكن اسالمشهر از سوي شعبه : صدور حكم قصاص براي يك شهروند ساكن اسالمشهر 
 .هللا عزيزمحمدي به اعدام محكوم شدرياست قاضي نورا

تاكنون حكم  :رييس ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري استان كردستان گفت: صدور بيست حكم اعدام در كردستان 
 .در استان صادر شده كه حكم هشت نفر از آن ها اجرا شده است "قاچاق مواد مخدر"تن به اتهام  20 اعدام براي 

محمد مرزيه دادستان عمومي و انقالب زاهدان در نشستي مطبوعاتي : زاهداني در آستانه ي اعدام قرار گرفته اندهشت شهروند  
نفر ديگر درخواست اعدام  6نفر محكوم به اعدام و براي  2در زاهدان ناميده مي شوند،  "عوامل اغتشاشگر دهه فاطميه"براي آنچه : گفت

  ".ستند از بروز اين حادثه جلوگيري كنند ولي كوتاهي كردن پرونده هايي در حال تكميل شدن استشده و براي ساير مقصرين كه مي توان
دادگاه كيفري استان تهران به  113شهروند تهراني با حكم دادگاه شعبه  3:  صدور حكم قصاص و بيست و سه سال حبس به اتهام قتل 

 .سال حبس محكوم شدند 23يار جنايي به قصاص و تحمل  رياست قاضي محمدسلطان همت

  

 :اجراي حكم

 "يونس رحماني فرزند رئيس"و  "امان اله پوريان فرزند ملنگ" دو شهروند بلوچ به نام هاي: اعدام دو تن در زاهدان به اتهام محاربه 
 .اعدام شدند "محاربه و افساد في االرض"سحرگاه يكشنبه سيزدهم تيرماه، به اتهام 

صبح گاه امروز دوشنبه : انتقال پنج تن به سلول انفرادي به منظور اجراي حكم اعدام/ اروميهاعدام دو تن در زندان مركزي  
 .چهاردهم تيرماه، يك مرد و يك زن به اتهام قاچاق مواد مخدر در محوطه ي زندان مركزي اروميه اعدام شدند

  .زندان مركزي اصفهان به دار آويخته شدند صبح روز دوشنبه چهادهم تيرماه، چهار نفر در: اعدام چهار نفر در زندان اصفهان 
تيرماه، پنج شهروند در محوطه ي زندان مركزي اروميه  24صبح گاه روز گذشته پنج شنبه : يهاعدام پنج نفر در زندان مركزي اروم 

  .اعدام شدند
ع يك فقره درگيري منجر به شهرك وليعصر از وقو 153، مأموران كالنتري 85دي  20عصر  :يك تن به جرم قتل به اعدام محكوم شد 

  .قتل در ميدان معلم باخبر شدند
حكم اعدام يك نفر كه به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود، صبح امروز در اهواز اجرا  :اعدام در مال عام يك شهروند اهوازي 

  . شد
مان و يك تن نيز در شهرستان شيروان، استان روز گذشته سه تن از زندانيان زندان مركزي كر :اعدام چهار تن در كرمان و شيروان 

  .خراسان شمالي اعدام شدند
ح كه به اتهام خريد و فروش مواد مخدر بازداشت و .صبح امروز حكم اعدام س: حكم اعدام يك زنداني در زندان كارون اهواز اجرا شد 

  .از سوي دادگاه انقالب به اعدام محكوم شده بود اجرا شد

  

  :تحويل اجساد
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علي رغم گذشت چهل روز از اعدام فرزاد كمانگر، علي حبدريان، فرهاد وكيلي، شيرين : اردي بهشت 19كليفي خانواده اعدام شدگان بالت 
زنداني سياسي، محل دفن پيكر جانباختگان تاكنون به اطالع خانواده آنها نرسيده و گزارش هايي مبني بر اعمال  5علم هولي و مهدي اسالميان، 

  .عف از سوي نيروهاي امنيتي بر آن ها در روزهاي پس از چهلم اعدام اين افراد در برخي از خبرگزاري ها منتشر شده استفشارهاي مضا

 :اجراي حدود شالق و قطع عضو

  .دست يكي از زندانيان عادي براساس حكم دادگاه، در زندان مالير قطع شد: اجراي حكم قطع دست در مالير 
شهروند به اتهام سرقت در زندان  5دادستاني همدان از اجراي حكم قطع دست  :ند در زندان همدانشهرو 5اجراي حكم قطع دست  

  .مركزي همدان خبر داد

  

  افنصا

  :اعتصاب

پزشكان بهداري زندان اروميه در اقدامي اعتراضي نسبت به شرايط بد كاري خود دست به : اعتصاب پزشكان بهداري زندان اروميه 
  .اعتصاب نامحدود زدند

علي رغم توافق مالياتي اعالم شده، بخشي از بازار و بخصوص  :نرفت اصناف شوراي توافق بار زير بازار/ تهران بازار اعتصاب ي ادامه 
  .طال فروشان، پارچه فروشان و فروشندگان فرش، صبح امروز، سه شنبه به اعتصاب خود ادامه دادند

نيروهاي امنيتي به منظور پايان هرچه سريعتر :  ز بر معتمدين بازار بزرگ تبريزفشار گسترده نيروهاي امنيتي و اطالعاتي شهر تبري 
  .اعتصاب در بازار تبريز به سياست وارد آوردن فشار بر بازاريان اين شهر روي آورده اند

امنيتي توصيف مي شود  عالوه بر اينكه جو عمومي بازار تهران :تبريز بزرگ بازار به اعتصاب شدن كشيده و تهران بازار در امنيتي جو 
  .دامنه ي اعتصابات بازريان به بازار بزرگ تبريز نيز رسيد

  

 :بازداشت

 .تير ماه در كرج بازداشت شد 7مورخ    مختار اسدي از فعاالن كانون صنفي معلمان ايران روز دوشنبه: مختار اسدي بازداشت شد 

محمد باقري، از اعضاي كانون صنفي معلمان در ايران، در : در ايرانبازداشت محمد باقري، يكي ديگر از اعضاي كانون صنفي معلمان  
  .تهران بازداشت شد

اخراجي آموزش و پرورش  نعمت اسدي، فرزند حبيب اهللا، دبير :كردستان پرورش و آموزش اخراجي دبير اسدي، نعمت بازداشت 
  .تكردستان، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده اس

سه تن از وكالي دادگستري و دانشجويان دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي در  :سه وكيل دادگستري بازداشت شدند 
  .بازداشت هستند

  

  :و احضار محاكمه
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ي هيات ي دادگاه رسول بداقي، عضو زندان روز يكشنبه سيزدهم تيرماه، جلسه: جلسه ي رسيدگي به اتهامات رسول بداغي برگزار شد 
  .ي كانون صنفي معلمان ايران و از مسئوالن اسبق مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، برگزار شد مديره

 علمي هيئت اعضاي ظريفيان غالمرضا و عالمي اهللا روح :تهران دانشگاه سوي از عالمي اهللا روح و ظريفيان غالمرضا بازنشستگي ابالغ 

  .شوند مي بازنشسته امسال تابستان تهران هدانشگا انساني علوم و ادبيات دانشكده
محمد مصطفايي وكيل پايه يك دادگستري امروز به دليل نامعلوم به شعبه دوم بازپرسي  :محمد مصطفايي به دادگاه انقالب احضار شد 

 .دادسراي شهيد مقدس احضار شد

  

  :اخراج، بازنشستگي، تعديل، بازخريد

رئيس دانشگاه شهيد بهشتي از تصميم هيئت مميزه اين دانشگاه براي اخراج، بازخريد يا  :شتيبازخريد و اخراج اساتيد در دانشگاه به 
بازنشستگي چهار عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي كه مشمول مندرجات ابالغيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره ركود علمي 

  . شده اند خبر داد
عضو هيئت علمي اين  30مديركل دفتر رياست دانشگاه تهران از بازنشستگي  :شستگي كردنداستاد دانشگاه تهران درخواست بازن 20 

نفر ديگر طبق قانون بازنشسته مي  10نفر از اين اعضاي هيئت علمي خودشان درخواست بازنشستگي كرده و  20: دانشگاه خبر داد و گفت
  .شوند كه احكام آنها تا نيمه شهريور صادر مي شود

  زنان

  :تجاوز، خودكشيقتل و 

هفته ي گذشته يك دختر جوان به نام الناز بابارده، توسط نيروهاي  :وي به بسيج نيروهاي تجاوز از پس تبريز در جوان دختر يك قتل 
  .بسيج پس از تجاوز به قتل رسيد

مهاباد، روز دوشنبه اقدام به  يك زن جوان به نام سيران ع، اهل روستاي دايماو از توابع شهرستان: خودسوزي يك زن جوان در مهاباد 
 .خودسوزي نمود كه بر اثر شدت جراحات وارده پس از چندي در بيمارستان جان سپرد

  

 فرهنگي

فيلم سينمايي سنتوري، ساخته ي داريوش مهرجويي، تا چندي ديگر وارد نمايش  :عدم اخذ مجوز سنتوري براي اكران عمومي قطعي شد 
  .اي هميشه از اكران عمومي باز مي ماندخانگي مي شود و بر همين اساس بر

شوراي نظارت بر صدا و سيما، نسبت به نقش آفريني ميترا حجار در يك سريال  :اخطار گرفت » ميتراحجار«ضرغامي بخاطر حضور  
 .تلويزيوني در دست توليد هشدار داد

 

 
 
 
 


