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 فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

  در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران) ١٣٨٨ر مه(گزارش ماهانه
  

  !نهادهای مدافع حقوق بشر 
  !ايرانيان مدافع حقوق بشر 

  
  :ا که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطالع می رسانيمدر اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران ر

  
  :بين المللی

از سازمان ملل متحد خواستند " !شکنجه روزنامه نگاران در آزادترين کشور جهان"ـ گزارشگران بدون مرز در اطالعيه ای تحت عنوان  ١
روزنامه نگاران : در اين اطالعيه آمده است. ايران اعزام کنندبرای بازديد از زندانهای ايران بخصوص زندان اوين، هيات تحقيق ويژه به 

. مايتی برخوردار نيستند و خانواده هايشان تهديد می شوند و از هيچ حلهاوکي. وق ابتدائی خود محروم هستندزندانی در ايران از همه حق
 خرداد گذشته است، حساب ٢٢ زندانهای ايران، بعد از اد بايد بر مبنای شهادت روزنامه نگاران شکنجه شده برای آنچه درژدی نممحمود اح
  )٢/٧/٨٨گزارشگران بدون مرز . (پس بدهد

  
آيت اهللا خامنه ای : ـ گزارشگران بدون مرز بدنبال توقيف روزنامه های فرهنگ آشتی، آرمان و تحليل روز با انتشار بيانيه ای اعالم کرد ٢

جمهوری اسالمی رسانه های . اعالم کرده اند" ابزار سرنگونی"نا رسانه ها را دشمن و و محمود احمدی نژاد رهبران جمهوری اسالمی عل
اين رژيم همچنان در . مستقل را بدون دليل و استناد جدی حقوقی مورد اتهام قرار می دهد و به شکل سازمان يافته در کار آنها اخالل می کند

دشمنان آزادی " اهللا خامنه ای و محمود احمدی نژاد در فهرست صدر فهرست کشورهای سرکوبگر جهان در عرصه آزادی و آيت
گزارشگران بدون مرز از سوی خانواده های زندانيان و زندانيان آزاد شده، از زندانی شدن دو روزنامه . در جهان قرار دارند" مطبوعات

همکاری با گروه ضد " خرداد به اتهام ٢۶محسن آزموده خبرنگار خبرگزاری مهر به همراه همسرش در تاريخ . نگار مطلع شده است
  )١۶/٧/٨٨گزارشگران بدون مرز . (همسر اين روزنامه نگار اخيرا آزاد شده است. بازداشت شده اند" انقالب

  
حبيب اهللا لطيفی، احسان فتاحيان و شرکو معارفی به اتهام :  طی اطالعيه ای خطاب به مقامات دولت ايران اعالم کردـ عفو بين الملل ٣

عضويت در حزب حيات آزاد کردستان از سوی دادگاههای ايران محکوم به اعدام شده اند و آنها را به سلولهای انفرادی منتقل کرده اند که 
در اين اطالعيه عفو بين الملل از مقامات ايران خواست که احکام اعدام اين سه نفر را لغو . اين کار اغلب پيش از اعدام صورت می گيرد

 مجازات اعدام به قصد تالفی جرائم ارتکابی، بوسيله اشخاص ديگر خودداری کنند و نيز کليه مجازاتهای اعدام در ايران را بطور کنند، از
  )١٩/٧/٨٨عصر نو . (کامل لغو کنند

  
عيه ای  با انتشار اطال(LDDHI) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (FIDH)ـ فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر  ۴

ع به اتهام ارتباط با -پ به اتهام عضويت در انجمن پادشاهی ايران و ن-مطبوعاتی صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی زمانی، الف
اين افراد در زمره صد متهمی هستند که در محاکمه های دست جمعی دادگاه : در اين اطالعيه آمده است. سازمان مجاهدين محکوم کردند

  )٢٢/٧/٨٨اخبار روز . (در ارتباط با اعتراض های راجع به نتايج انتخابات رياست جمهوری شرکت داده شدندانقالب تهران 
  
بهنود شجاعی عليرغم منع بدون شبهه بين المللی : ـ جو استورک معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقای ديده بان حقوق بشر اعالم کرد ۵

، در ٢٠٠۵ ساله برای قتلی که در سال ٢١شجاعی .  وی به دار آويخته شد، اوليه خانواده سال و بخشش١٨در خصوص اعدام افراد زير 
اشتياق مقامات قوه قضائيه ايران برای بدار آويختن متهمان نوجوان بر خالف : وی افزود.  سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد١٧سن 

اين اعدام يک بی رحمی . ال بی رحمانه ای وجود دارد، شوکه کننده استتعهدات بين المللی و مخالفت هائی که در ايران درباره چنين اعم
  )٢٢/٧/٨٨ايران امروز . (آشکار در خصوص ساده ترين شيو انسانی است

  
ـ در گزارش ساليانه گزارشگران بدون مرز در ارتباط با وضعيت آزادی مطبوعات در جهان با اشاره به وضعيت رو به وخامت  ۶

 مجدد و بانتخا. ن احمدی نژاد آزار ديدند بيشتر از هر وقت ديگری از ايرانامسال روزنامه نگاران ايرا: مده استمطبوعات در ايران آ
. مورد اعتراض محمود احمدی نژاد کشور را در بحرانی عميق فرو برد و بدبينی مفرط مقامات حکومتی عليه روزنامه نگاران شدت يافت

بازداشت و زندانی . می شودنه ها و تحريريه های روزنامه ها، سانسور پيش از انتشار مطالب اعمال با استقرار نيروهای امنيتی در چاپخا
اين تصوير کلی از وضعيت . کردن، بدرفتاری غير قانونی و گسترده با روزنامه نگاران بسياری از آنها را مجبور به ترک کشور کرد

سال . تهايی جدول رده بندی قرار داشتيران پيش از اين نيز در رده های انا. آزادی مطبوعات در جمهوری اسالمی در سال جاری است
 ١٧۴ کره شمالی رده ١٧٣ کشور، امسال ايران به دروازه سه کشور جهنمی برای آزادی ترکمنستان رده ١٧٣ در ميان ١۶۶گذشته در رده 
  )٢٩/٧/٨٨گزارشگران بدون مرز . (اند، رسيده است که سالهاست آخرين رده بندی جدول را به خود اختصاص داده ١٧۵و اريتره رده 
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  :اخبار دانشجويی
در سطح دانشگاههای کشور، دور جديد تصفيه استادان و " علوم انسانی"ـ بدنبال تاکيد رهبر جمهوری اسالمی مبنی بر بازنگری در  ٧

قوق بين الملل و رئيس سابق دانشکده حقوق و علوم دکتر محمدرضا ضياء بيگدلی استاد ح. ز شد اتغييرات در دانشگاه عالمه طباطبايی آغ
سياسی اين دانشگاه، دکتر علی آزمايش استاد حقوق جزا و کيفر بين المللی کشور، دکتر حسين شريفی طراز کوهی استاد رشته حقوق بشر و 

ئيس حقوق بشر اين دانشگاه بازنشسته سال گذشته نيز دکتر محمد محمدی گرگانی ر. دو استاد ديگر از تدريس در اين دانشگاه محروم شدند
  )۶/٧/٨٨روز آنالين . (ت به عمل آمده بودعمان در دانشگاه حقوق و علوم سياسی ماجباری شد و از تدريس دکتر مرتضی مرديها

  
اه در درحال حاضر پرونده تعدادی از دانشجويان متخلف دانشگ: ـ محمد هادی صادقی رئيس دانشگاه شيراز به خبرگزاری مهر گفت ٨

طی چند ماه گذشته مشخص شد که عده ای : وی افزود. جريانات چند ماه اخير در کميته انضباطی دانشگاه شيراز در دست بررسی است
.  نفر در ميان دانشجويان هستند که مستعد و عامل ايجاد تجمعات غير قانونی هستند، که دانشگاه بايد با آنان برخورد کند۵٠ يا ۴٠کمتر از 

  )١٠/٧/٨٨ير اميرکب(
  
دانشگاه برای اعتراض و برخورد ناشايست با غالمعلی حداد : ـ مهدی قمصری معاون دانشجوئی دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفت ٩

  )١٣/٧/٨٨فرارو . (عادل از سوی دانشجويان، سازوکارهای خاص خود را دارد و دانشجويان معترض به کميته انضباطی احضار شده اند
  

خار برزگريان  عضو سابق انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد و عضو ارشد ستاد حاميان مهدی ـ افت ١٠
 روز پيش توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده، تاکنون اطالعی از وی در ٣۵کروبی در انتخابات رياست جمهوری، که از 

  )١٩/٧/٨٨اميرکبير . ( روز اخير حال اين زندانی سياسی وخيم بوده است٢٠در شنيده ها حاکی از آن است که . دست نيست
  

ـ استاد مستشاری از اساتيد مجرب دانشگاه قم در رشته الهيات به جرم حضور در بيت آيت اهللا منتظری و حمايت از مهندس ميرحسين  ١١
  )٢٠/٧/٨٨ اميرکبير. (موسوی بدستور مديريت دانشگاه ممنوع الورود به دانشگاه شد

  
  :احضار: دانشجويان

برای کيانوش آسا و همچنين درج خبر و " شهيد"به اتهام بکار بردن کلمه " کلبه"و " پروچيستا"ـ مديران مسئول نشريات دانشجوئی  ١٢
 است گفتنی. چاپ عکس مراسم نامگذاری پارک شهيد آسا به کميته ناظر بر مطبوعات دانشجوئی دانشگاه علم وصنعت احضار شدند

. کيانوش آسا، دانشجوی کارشناسی ارشد اين دانشگاه در جريان حوادث بعد از انتخابات توسط نيروهای امنيتی درتهران به قتل رسيد
  )١٩/٧/٨٨خبرنامه اميرکبير (
  

تن از دانشجويان  ٢٠ـ بدنبال برگزاری چند تجمع دانشجوئی در دانشگاه آزاد در اعتراض به سرکوب گسترده مردم توسط دولت کودتا،  ١٣
  )١٩/٧/٨٨اميرکبير . (دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به کميته انضباطی احضار شدند

           
  بازداشت شده: دانشجويان

دانشگاه چمران اهواز را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل   تن از دانشجويان٨ـ مامورين امنيتی همزمان با بازگشائی دانشگاهها،  ١۴
 ساله اهل کرمان دانشجوی کاردانی رشته مکانيک، ٢٣ابوالفضل محمدی :  تن از دانشجويان دستگير شده به شرح ذيل است٣ اسامی .کردند

.  ساله اهل شيراز دانشجوی رشته عمران٢۶ ساله اهل سمنان دانشجوی کاردانی رشته مکانيک و معين صولتی ٢١ايوب نصرالهی 
  )٩/٧/٨٨خبرگزاری هرانا (
  

دی عربشاهی، ميالد اسدی و فريد هاشمی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت به همراه نسيم سرابندی دانشجوی دانشگاه ـ مه ١۵
تهران و دبير کميسيون زنان اين تشکل، مونا غفاری، زهرا نيک سرشت، مجيد عباسی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير، سياوش حاتم 

ذن، اميرحسين معظمی، محمد رضائی، سجاد اهللا آبادی دانشجويان دانشگاه عباسپور، حسين معصومی، دانشجوی دانشگاه همدان، حمزه مؤ
. حامد عزيزی دانشجويان دانشگاه آزاد و سارا اسی زاده دانشجويان دانشگاه تهران در پارک جمشيديه توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند

  )١٠/٧/٨٨اميرکبير (
  

.  تربتی دانشجويان دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان در پارک جمشيديه به زندان اوين منتقل شدندـ احمد احمديان و  عزت ١۶
  )١٢/٧/٨٨ادوارنيوز (
  

ـ محبوب خواه، ديانا خدارحمی، پويا حسين پوری، سامان خالديان و جاويد حاج همتی دانشجويان دانشگاه خواجه نصير بدنبال برگزاری  ١٧
  )٢٢/٧/٨٨اميرکبير . ( سبز به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار شدندمراسم بزرگداشت شهدای

  
  :محاکمه: دانشجويان

  خرداد ماه توسط نيروهای امنيتی ٢۵ـ عاطفه نبوی از فعالين دانشجوئی که در جريان وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در تاريخ  ١٨
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 ٩۵الزم به يادآوری است که وی به مدت .  دادگاه انقالب تهران انتقال يافت١٢به بازداشت شده بود به اتهام محاربه جهت محاکمه به شع
  )١۵/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر . ( و سپس قرنطينه بند زنان زندان اوين نگهداری شده است٢٠٩روز در بند 

  
  احکام صادر شده: دانشجويان

 علوم پزشکی زنجان به اتهام تبليغ برای دفتر تحکيم وحدت طيف عالمه ، ـ سروش چکرچيان دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه ١٩
همچنين تايماز امير اصالنی . توهين به شعائر اسالمی و اخالل در نظم عمومی دانشگاه به حکم کميته انضباطی به دانشگاه يزد تبعيد شد 

  )١/٧/٨٨فعاالن حقوق بشر در ايران مجموعه . ( ماه تعليق از تحصيل محکوم شد ۶يکی از اعضای اين انجمن به 
  

 نفر از دانشجويان رشته زبان روسی اين دانشگاه بدستوری شورای آموزشی و ٢٨ـ در ادامه فشارها به دانشجويان دانشگاه مازندران ،  ٢٠
سامی اين دانشجويان به ا. ناميده شده است به درج نمره صفر در دو درس محکوم شده اند " سياسی کاری"رياست دانشگاه بدليل آنچه که 

مهديه عليجانی،  سودابه سعيدی، پروانه رحمانی،  مهناز روشن زاده، ربابه مهدوی،  سمانه شادمان، زهرا اسحاقی، : شرح ذيل می باشد 
 بهرامی نسب، نسترن سليمانی، زهرا فاميل خدايی، نشاط زارع تاج آبادی، راضيه سليمانيان، ليال دهقان، ليال پرتويف، اکرم بيات، سمانه

الناز رادان، معصومه اصطالمی، فريبا رضايی، سپيده مصطفوی، مرجانه پرهيزگار، فاطمه شافعيان، سعديه جعفری، مهرنوش حائری، ندا 
 خرداد به علت حمله نيروهای ٢۶اين دانشجويان در روز . موسوی، پريسا موسوی، اردالن طالوری، ناصر زکی گرمی و حمزه حسينيان 

دانشجويان فوق به علت نبود امنيت جانی در سرجلسات امتحان حاضر . ه دانشگاه، بازداشت ومورد ضرب و شتم قرار گرفتند امنيتی ب
  )٢/٧/٨٨اميرکبير . (نشدند

  
ـ سيد مسعود علوی دانشجوی دانشگاه آزاد اروميه به علت اعتراض به تقلب در انتخابات رياست جمهوری به اتهام برهم زدن نظم  ٢١

.  ضربه شالق محکوم شد٣٠ هزار تومان جزای نقدی و ٢٠٠ی و تخريب اموال عمومی در دادگاه به دو ترم تعليق از تحصيل، عموم
  )٣/٧/٨٨اميرکبير (
  

 دی ٢٢نامبرده قبال در .  ماه حبس تعزيری محکوم شد ٣٢ـ علی کانطوری از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب در دادگاه انقالب به  ٢٢
  )۵/٧/٨٨وبالگ آزادی وبرابری . ( با قرار وثيقه سنگين از زندان آزاد شد ١٣٨٧ بازداشت و در خرداد ١٣٨۶ماه 

  
اسامی و مدت محکوميت دانشجويان به شرح . ـ ده نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتی بابل در کميته انضباطی اين دانشگاه محکوم شدند  ٢٣

اب سنوات ، سياوش سليمی نژاد، امير يک ترم تعليق از تحصيل بدون احتسديقی ، کاوه دانشور حسام الدين باقری ، ايمان ص: ذيل است 
کسری کيانی، راضيه ديلم صالحی توبيخ کتبی درج در پرونده، معين اسالمی جم توبيخ کتبی بدون درج در پرونده، نيما نحوی، محمدعلی 

محسن برزگر يک ترم تعليق . ميت از امکانات رفاهی از قبيل خوابگاه و وام علمی يک ترم تعليق بدون احتساب در سنوات و دو ترم محرو
  )٧/٧/٨٨اميرکبير . (با احتساب در سنوات 

  
ـ کيوان امير الياسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف ، از فعاالن دانشجويان طيف چپ به اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی برای  ٢۴

  )٨/٧/٨٨سرمايه . ( سال زندان محکوم شد۵ دادگاه انقالب به رياست قاضی مغيثه به ٢٨ر شعبه برهم زدن امنيت کشور د
  

شهريار حسين :  دانشجوی اين دانشگاه احکام انضباطی ذيل را صادر نموده است١٠ـ کميته انضباطی دانشگاه سيستان بلوچستان برای  ٢۵
 سنوات و پيشنهاد اخراج به کميته انضباطی مرکزی، امين صالحی عضو انجمن بر عضو انجمن اسالمی ادبيات به حذف دو ترم با احتساب

اسالمی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات و پيشنهاد اخراج به کميته انضباطی مرکزی، ستار محمودی دبير انجمن اسالمی اقتصاد 
به حذف دو ترم با احتساب سنوات، سجاد بريمانی عضو انجمن به حذف دو ترم با احتساب سنوات، سينا قاسمی دبير انجمن اسالمی مهندسی 

اسالمی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، محسن خوش نيت عضو انجمن اسالمی اقتصاد به حذف دو ترم با احتساب سنوات، 
ی ادبيات به حذف دو ترم، علی لطفی عضو انجمن اسالمی مهندسی به حذف دو ترم با احتساب سنوات، ميثم شمسی عضو انجمن اسالم

عالوه بر اين حراست دانشگاه علی پارسا دبير سابق انجمن . حسين رستگار به حذف دو ترم، آرمين قراگزلو به حذف دو ترم محکوم شدند
ه اسالمی ادبيات و مرتضی سيمياری دبير سابق انجمن اسالمی اقتصاد و عضو کنونی شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت را به دانشگا

  )٨/٧/٨٨اميرکبير . (ممنوع الورود اعالم کرده است
  

اخالل در نظم " به اتهام ان راضباطی اين دانشگاه تعدادی از آنـ به دنبال احضارهای جديد دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه، کميته ان ٢۶
حشمت اهللا مطاعی :نشجويان به شرح ذيل استاحکام صادر شده برای تعدادی از دا. کرده استمحاکمه " و شکستن اموال عمومی دانشگاه

ترم با ٢مهدی شادرام  ، هزار تومان جريمه نقدی٥٠٠ترم با احتساب سنوات محروميت از تسهيالت رفاهی و ٢دانشجوی کارشناسی ارشد 
يت از تسهيالت مراد تيموری با احتساب سنوات محروم ، هزار تومان جريمه نقدی٥٠٠احتساب سنوات محروميت از تسهيالت رفاهی و 

ترم ٢آبتين پگاه  ، ترم با احتساب سنوات و محروميت از تسهيالت رفاهی٢رضا صحرايی فر  ، هزار تومان جريمه نقدی٥٠٠رفاهی و 
محمد جعفری دوترم ، ميالد غالمی دوترم و محروميت از تسهيالت رفاهی ، تعليق بدون احتساب سنوات و محروميت از تسهيالت رفاهی

آرمان ميرزايی يک ترم با  ، سجاد حياتی يک ترم با احتساب سنوات ومحروميت از تسهيالت رفاهی ،  تسهيالت رفاهیومحروميت از
الهام  ، احسان حياتی دبير سابق شورای صنفی يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی ، احتساب سنوات ومحروميت از تسهيالت رفاهی
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روناک محمدی يک ترم ومحروميت ، مينا افضلی يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی، هاشمی يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی
روشنک اميريان يک ترم و محروميت از تسهيالت ، پندار عليرضا زاده يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی ، از تسهيالت رفاهی

کرمانشاه (.  ی يک ترم و محروميت از تسهيالت رفاهیفرشته ارباب ، مسعود کاکاآذر يک ترم ومحروميت از تسهيالت رفاهی ، رفاهی
  )٨/٧/٨٨پست 

  
ی توقيف شده ـ مهدی اللهياری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی شريف، عضو تحريريه نشريه دانشجوئ ٢٧

نامبرده از . ال حبس تعزيری محکوم شد س٢ دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی مقيسه به ٢٨در شعبه " طلوع "هو سردبير نشري" خاک"
 ميليون تومانی از ٨٠ روز حبس با قرار وثيقه ٩٠ بازداشت و پس از تحمل ٨۶ آذر ١٧دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب بود که در 

  )١١/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر . (زندان آزاد شده بود
  

جوی دختر به اتهام رعايت نکردن قوانين و مقررات از خوابگاه کوی فاطميه محل  دانش٨بدستور کميته انضباطی دانشگاه تهران  ـ ٢٨
  )١٣/٧/٨٨ايران امروز . ( اسکان دانشجويان دختر اخراج شدند

  
 نفر از آنها حکم ٨٠ نفر از دانشجويان دانشگاه رازی کرمانشاه اخيرا به کميته انضباطی احضار شدند که برای حدود ١٣٠ـ بيش از  ٢٩

بيشتر احکام صادر شده جرائم نقدی، تعليق يا محروميت از تحصيل به اتهام تحريک : يکی از اين دانشجويان گفت. ده استصادر ش
 هزار تومان جريمه نقدی و دو ترم تعليق محکوم شده اظهار ۵٠٠وی که به . دانشجويان به اغتشاش و صدمه به اموال دانشگاه بوده است

  )١٣/٧/٨٨اعتماد . ( بازجوئی شده استه همين ما١٩شده در حالی که از وی ور صادر  شهري١٠حکم اودر تاريخ : داشت
  

ـ سودابه سعيدی، پروانه رحمانی و مهديه عليخانی از اعضای شورای مرکزی واحد زنان انجمن اسالمی دانشگاه مازندران طی تماس  ٣٠
عد حق استفاده از خوابگاه و ديگر امکانات رفاهی دانشگاه را ندارند و که از اين ب، دانشگاه به آنها اعالم شده استتلفنی از سوی مسئولين
مسئولين خوابگاه به آنها اجازه دادند که فقط . اين دانشجويان چند ساعت از شب را پشت درب خوابگاه سپری کردند. خوابگاه راتخليه کنند

  )١۶/٧/٨٨اميرکبير . (همان شب را در نمازخانه خوابگاه سکونت کنند
  

جلوگيری از ورود برخی از دانشجويان ـ ماموران حراست واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد با استقرار در مقابل درب اين دانشگاه  ٣١
الزم به يادآوری است پيش از اين تعدادی از فعاالن دانشجوئی اين واحد دانشگاهی از سوی رياست دانشگاه تهديد به اخراج و چهار . کردند

  )٢٧/٧/٨٨بامدادخبر . (ن نيز به دفتر پيگيری وزارت اطالعات احضار شده بودندنفر از دانشجويا
        

  توقيف مطبوعات دانشجويی: دانشجويان
به اتهام نشر اکاذيب، ترويج قوميت گرائی و تائيد تلويحی هلوکاست بدستور کميته ناظر بر نشريات " گالوژ"ـ نشريه دانشجوئی  ٣٢

  )١۶/٧/٨٨يرکبير ام. (دانشجوئی توقيف گرديد
  

   از زندانيری از آزادیگجلو: دانشجويان
 امنيت با آزادی مجيد دری دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه عالمه طباطبايی و ٢رئيس شعبه ) حسن زارع دهنوی(ـ قاضی حداد  ٣٣

 از  نامبرده.نشجو موافقت کرده بود بازجوی پرونده با سپردن وثيقه جهت آزادی اين دا. عضو شورای دفاع از حق تحصيل، مخالفت کرد 
  )١/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر . ( تير در بازداشت بسر می برد ١٨

  
  :جلوگيری از برگزاری مراسم

 الزم به .ـ خانواده آيت اهللا اشرفی اصفهانی به داليلی که اعالم نشده است از برگزاری مراسم سالگرد در گذشت وی خودداری کردند ٣۴
 )  ٢٢/٧/٨٨امروز . (است فرزند وی محمد اشرفی اصفهانی از چهره های اصالح طلب محسوب می شوديادآوری 

  
  :فيلترکردن سايتها

 روز گذشته برای دومين بار است که اين پايگاه اطالع رسانی ١٠طی . برای دوازدهمين بار فيلتر شد" اميرکبير " ـ سايت خبری  ٣۵
  )۶/٧/٨٨ اميرکبير. (دانشجويی فيلتر می شود 

  
اشاره کرده و از لزوم رسمی ـ عالءالدين بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس به خطر اطالع رسانی توسط سايتهای اينترنتی  ٣۶

 ميليون سايت فيلتر شده ١٠ ماه اخير به بهانه مصلحت و امنيت کشور تا کنون بيش از ۵طی مدت .  سايتها سخن گفته استينگ فيلترشدن 
 ۴بيش از ) وابسته به سپاه پاسداران(همچنين طبق اعالم گروه گرداب .  ميليارد تومان را در بر گرفته است٧هزينه ای بالغ بر است که 

  )٨/٧/٨٨سرمايه . (ميليون دالر برای انسداد سايتها هزينه شده است
  

  )٩/٧/٨٨امروز . (دـ وبالگ سهيل محمودی، شاعر و کارشناس ادبی به اتهام عدم رعايت قوانين فيلتر ش ٣٧
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  اخبار: مطبوعات
ـ محمد مصطفائی وکيل هنگامه شهيدی که در پی حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری بازداشت شده بود، طی نامه ای  ٣٨

 گناهش، فعاليت در از تاريخ نهم تير ماه سال هشتاد و هشت، هنگامه شهيدی، روزنامه نگاری فرهيخته که: خطاب به دادستان تهران نوشت
تبليغات انتخاباتی حزب اعتماد ملی بود دستگير و برای اخذ اقرار، مدتها در انفردادی نگه داشته شد تا باز هم برخالف متون قانونی، دليلی 

داشت موقت، به بند ايشان پس از تفهيم اتهام به ارتکاب جرمی نامعلوم و با داليلی نامعلوم، با قرار باز. بر ادامه بازداشتش تحصيل گردد
بدون اينکه مدافعی داشته باشد رنج ها و مصائب زندان را تحمل و هم اکنون نيز در .  بازداشتگاه امنيتی زندان اوين اعزام گرديد٢٠٩

 قرار بازداشت موقت صادره به زيان خانم شهيدی، تنها به امضای وی رسيده و حقوق قانونی اش از جمله حق اعتراض اين. اسارت است
بارها و بارها برای اخذ مالقات و تنظيم وکالتنامه به مراجع . قرار به وی تفهيم نگرديده و همچنان پرونده اتهامی ايشان معلق مانده است

پس از مدتها بی خبری از محل بازداشت و مرجع رسيدگی کننده به پرونده ايشان، متوجه شدم بازپرس شعبه . مختلف قضايی مراجعه کردم
آنقدر به اين شعبه مراجعه کردم تا در نهايت توانستم .  دادسرای انقالب، متصدی رسيدگی به پرونده اين روزنامه نگار می باشددوم امنيت

ط د صادر و از اين تاريخ به بعد مراجعات مکرری به /٨٨/١٤٨٩٧اين دستور طبق نامه شماره . دستور مالقات هنگامه شهيدی را بگيرم
 امنيتی اين زندان، به ٢٠٩متاسفانه عليرغم اخذ دستور مالقات از داديار ناظر زندان اوين، مسئولين بازداشتگاه زندان اوين نمودم ليکن 

به کرات به دفتر دادستانی مراجعه کردم و نامه های متعددی نوشتم و وکالتنامه ای . داليل نامعلومی اجازه مالقات و تنظيم وکالتنامه را ندادند
  .ق تمبر مالياتی، به دفتر دادستانی ارائه دادم ولی هيچ خبری از نامه ها و درخواستهايم نشدنيز تنظيم و با الصا

  )٧/٧/٨٨ايران امروز (
  

 سال اخير با اجازه وزارت ارشاد چاپ شده اند در چهار سال ٢۵تمام کتابهايی که در : ـ جهانگير هدايت برادر صادق هدايت اعالم کرد ٣٩
: نامبرده گفت . آثار هدايت در کنار خيابان مثل مواد مخدر غيرقانونی به فروش می رسد : وی افزود . نگرفته اند گذشته اجازه تجديد چاپ 

  )٨/٧/٨٨ايلنا . ( آثار را چاپ و تکثير می کنند و ما هرگز از آن با خبر نمی شويم مافرادی هستند که پنهانی تما
  

جمعی از روزنامه نگاران در شرايطی سخت، در بازداشت غيرقانونی :انيه ای اعالم کردـ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بي ۴٠
بسر می برند و از سوی ديگر بازداشت و تهديد و اعمال فشار عليه روزنامه نگاران منتقد و مستقل ايران، به بهانه های گوناگون ادامه 

شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از جمله روزنامه عيسی سحرخيز، کيوان صميمی و احمد زيدآبادی از اعضای . دارد
اخبار نگران کننده ای درباره چگونگی برخورد . نگارانی هستند که هفته هاست شرايط دشواری را در حبس و بند، به ناحق تحمل می کنند

 ليالز، محمد قوچانی، مسعود باستانی، فياض بهمن احمدی امويی، سعيد. با ايشان و نيز ديگر روزنامه نگاران شنيده و مطرح شده است
زاهد، رضا نوربخش، علی پيرحسينلو، محسن آزموده، مهدی محموديان، حسين نورانی نژاد، مسعود لواسانی، هنگامه شهيدی و فريبا پژوه 

  )٨/٧/٨٨بز آزادی موج س. (از جمله روزنامه نگارانی هستند که برخی از ايشان يکصد روز است در سلول انفرادی بسر می برند
  

ـ ژيال بنی يعقوب همسر روزنامه نگار زندانی بهمن احمدی اموئی که پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری بازداشت شده بود،  ۴١
  روز که از بازداشت وی می گذشت وهيچ پرونده ای برای ايشان تشکيل نشده بود، به١١٠با گذشت نزديک به :طی مصاحبه ای اعالم کرد

تازگی پرونده ای ناقص برای او تشکيل و به شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقالب ارسال شده است که به همين دليل فعال امکان قبول وثيقه و 
سيستم قضائی ما با اين روشها مطالبات ما را درباره زندانيان کاهش داده است و به جای اينکه ما بگوئيم : وی افزود. آزادی وی وجود ندارد

 بی دليل در زندان نگه داشته ايد و بايد فوری آزاد شوند، يک روز بايد بگوئيم که پرونده اش کجاست، روز ديگر بايد بگوئيم  راا آنهاچر
  . پرونده اش چرا ناقص است

  )١۶/٧/٨روز (
  

اد بازداشت شده است اعالم  خرد٢۴که در روز " نامه"ـ نسرين ستوده وکيل مدافع کيوان صميمی، مدير مسئول ماهنامه توقيف شده  ۴٢
آقای صميمی در آخرين تماسی که با خانواده خود داشته گفته است که به شدت برای اعتراف و مصاحبه تلوزيونی تحت فشار است اما : نمود

  )١۶/٧/٨٨روز . (قانونی نرفته استتا کنون زير بار اين عمل غير 
  

   از زندانصدور قرار وثيقه جهت آزادی: مطبوعات
 روز بازداشت با ١۴۶پس از تحمل " شمس تبريز" نقی احمدی آذر نويسنده آذربايجانی و از اعضای هيئت تحريريه نشريه توقيف شده ـ ۴٣

  .  ميليون تومانی از زندان تبريز آزاد شد١۵٠قرار وثيقه 
           )            ١٢/٧/٨٨ساواالن سسی (
  

تهام شرکت در اجتماعات غير قانونی، تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور، تبليغ عليه ـ هنگامه شهيدی روزنامه نگار زندانی به ا ۴۴
 بازپرسی دادسرای امنيت برای آزادی هنگامه شهيدی مبلغ ٢نظام و اخالل در نظم عمومی مورد بازجوئی قرار گرفت و از سوی شعبه 

  )١٣/٧/٨٨ايلنا . ( ميليون تومان قرار وثيقه صادر شد١٠٠
  

کانادائی هفته نامه نيوزويک در ايران که در پی اعتراضات به نتايج انتخابات رياست جمهوری توسط /ازيار بهاری خبرنگار ايرانیـ م ۴۵
  )٢۵/٧/٨٨جرس . ( ميليون تومانی از زندان اوين تهران آزاد شد٣٠٠نيروهای امنيتی بازداشت شده بود با قرار وثيقه 
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  محاکمه روزنامه نگاران: مطبوعات

به اتهام طرح مطالب خالف واقع، توهين وتبليغ عليه نظام با شکايت " ياس نو"ـ محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه توقيف شده  ۴۶
.  دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان محاکمه شد١٠٨٣مدعی العموم و معاون وقت رئيس کل دادگستری استان تهران در شعبه 

  )١٩/٧/٨٨ايسنا . (ظرات حسين انصاری راد و محسن آرمين نمايندگان دوره ششم مجلس شورای اسالمی می باشدجرم اين نشريه چاپ ن
  

بدليل اينکه اتهام موکلم از سوی قاضی مقدمی امنيتی اعالم شده، : ـ نعمت احمدی وکيل مدافع فياض زاهد روزنامه نگار زندانی گفت ۴٧
  )١١/٧/٨٨ايلنا . ( گرفته شده و به دادسرای امنيت ارجاع شده است١٣ بدستور دادستان پرونده، از بازپرس شعبه

  
 دادگاه کيفری استان تهران ٧۶با شکايت استانداری بوشهر در شعبه " ليان"با شکايت فرماندار کرج و " موج"ـ مديران مسئول نشريات  ۴٨

  )١٢/٧/٨٨ايسنا . (به رياست قاضی سيامک مديرخراسانی محاکمه شدند
  

به اتهام نشر مطالب خالف واقع با شکايت سازمان ميراث " اعتماد ملی"حمدجواد حق شناس مدير مسئول روزنامه توقيف شده ـ م ۴٩
  . اه کيفری استان تهران محاکمه شد دادگ٧۶فرهنگی در شعبه 

  )١٢/٧/٨٨ايسنا (
  

 کيفری استان تهران به رياست قاضی مديرخراسانی  دادگاه٧۶در شعبه " دال"و نشريه " مردم ساالری"ـ مديران مسئول روزنامه های  ۵٠
هيئت منصفه ی مطبوعات به اتفاق آرا هيچکدام را مستحق . و با حضور اعضای هيات منصفه ی مطبوعات محاکمه و مجرم شناخته شدند

  . تخفيف در مجازات ندانست
  )٢٨/٧/٨٨ايسنا (
  

  احکام صادر شده توسط دادگاهها: مطبوعات
به اتهام افترا، توهين و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی به حکم " نود"پور مدير مسئول روزنامه ورزشی ـ کامران احمد ۵١

  )٨/٧/٨٨ايسنا . ( دادگاه کيفری استان تهران به پرداخت جريمه نقدی محکوم شد٧۶شعبه 
  

تخابات رياست جمهوری بازداشت شده بود به حکم ـ مسعود باستانی روزنامه نگار و فعال سياسی که پس از اعتراضات به نتايج ان ۵٢
هم . ( سال به اتهام اجتماع و تبانی برای ايجاد اغتشاش محکوم شد۵دادگاه بدوی استان تهران به يک سال حبس به اتهام تبليغ عليه نظام و 

  )٢٧/٧/٨٨ميهن 
  

  توقيف: مطبوعات
 ماه انتشار در دوره جديد بدستور هيئت نظارت بر ٣ ناصری، پس از به مدير مسئولی محمد مهدی امامی" فرهنگ آشتی"ـ روزنامه  ۵٣

  )١٣/٧/٨٨ايلنا . (مطبوعات توقيف شد
  

به مدير مسئولی هوشمند سفيدی در دوره جديد انتشار که با تيراژ بسيار بيشتر منتشر می شد، " آرمان روابط عمومی"ـ روزنامه  ۵۴
  )١٣/٧/٨٨ايلنا (. بدستور هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف گرديد

  
 شماره بدستور هيئت نظارت بر ٧۵۶به مدير مسئولی بهمن حاجات نيا، چاپ شيراز، پس از انتشار " تحليل روز"ـ امتياز روزنامه  ۵۵

  .  قانون مطبوعات لغو گرديد۶مطبوعات استان فارس با استناد به ماده 
  )١۴/٧/٨٨ايلنا (
  

  :جتماعیاخبار مربوط به فعالين سياسی، فرهنگی و ا
با تجمع در مقابل دادگاه انقالب خواستار آزادی بستگان ) روزقدس( شهريور ٢٧ نفر از خانواده های بازداشت شدگان ١٠٠ـ بيش از  ۵۶

  )۶/٧/٨٨سرمايه . (در تظاهرات روز قدس دهها نفر در تهران و شهرستانها توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند . زندانی خود شدند 
  

هنگامه در زندان فرياد می کشيد و می گفت که به همه بگوييد مرا بشدت تحت فشار :  هنگامه شهيدی روزنامه نگار زندانی گفت ـ مادر ۵٧
 بار ۴هنگامه در زندان دچار مشکل کليه شده اما فقط : مادر اين روزنامه نگار افزود. گذاشته اند و حتی اجازه دستشويی رفتن هم نمی دهند 

  .  روز است که در زندان بسر می برد ٩٠اين عضو حزب اعتماد ملی بيش از . زه دستشويی رفتن می دهند  ساعت اجا٢۴در 
  )٧/٧/٨٨روز آنالين (
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: ـ پرويز سروری رئيس کميته ويژه مجلس برای پيگيری وضعيت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوری اعالم کرد ۵٨
 پرونده قضائی برای متهمان کهريزک تشکيل شده ١٠۴گرفته در ارتباط با حوادث پس از انتخابات اخير در راستای پيگيری های صورت 

  )٧/٧/٨٨اعتماد . (که اخيرا پرونده چند قاضی نيز به آنها اضافه شده است
همچنين . تعزيری محکوم شد سال حبس ۵ـ علی احمدی اهل مهاباد به اتهام همکاری با احزاب کردی به حکم دادگاه انقالب مهاباد به  ۵٩

  )٨/٧/٨٨خبرگزاری هرانا . (هژار خانی و رامين کوهی به اتهام مشابه به حکم دادگاه انقالب مهاباد به يک سال حبس تعزيری محکوم شد
  

ادگاه انقالب  ساله از اهالی يکی از روستاهای مياندوآب به اتهام همکاری با احزاب کردی از سوی شعبه اول د٢۵ـ شورش مام رحمانی  ۶٠
  . سال حبس تعزيری محکوم شد۵شهر مهاباد به تحمل 

  )٨/٧/٨٨خبرگزاری هرانا  (
  

شهدای حوادث پس از انتخابات توسط ماموران وزارت اطالعات  ـ کبری زاغه دوست و همسرش اشکان اسکندری که در مراسم چهلم ۶١
اشکان اسکندری چندين .  در شرايط بالتکليفی بسر می برند٢٠٩در بند  ماه همچنان ٢در بهشت زهرا بازداشت شده بودند، با وجود گذشت 

نامبرده در سلول .  به بيمارستان طالقانی تهران منتقل گرديد٢٠٩بار در زندان مورد ضرب وشتم شديد قرار گرفته، وی روز گذشته از بند 
  )٩/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر . (انفرادی بسر می برد

  
بازجوئی های :  مشارکت ايران اسالمی اعالم کردجبههئی فراهانی دختر مهندس محسن صفائی فراهانی از رهبران زندانی ـ پريسا صفا ۶٢

 روز ۶۵اولين مالقات خانواده با ايشان .  روز است که در بالتکليفی بسر می برد۶٠پدرم در دهه اول مرداد به پايان رسيده و وی به مدت 
  )١٠/٧/٨٨ايلنا . (ل انفرادی صورت گرفتپس از تحمل بازداشت در سلو

  
 خرداد ماه توسط مامورين امنيتی بازداشت شده بود پس از ٢۵ـ صالح دلدم از فعالين ستاد آقای کروبی در شرق تهران که در روز  ۶٣

 و مراجعات مکرر  روز که در زندان اوين نگهداری می شود هنوز پرونده ای در دادسرای انقالب برای ايشان تشکيل نشده١٠٠گذشت 
  )١٠/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر . (سخ مانده استای به مراجع قضائی بی پخانواده و وکيل و

  
 روز از بازداشت دکتر محمد ملکی، وی کماکان در سلول ۴۵بعد از گذشت : ـ خانواده دکتر محمد ملکی طی اطالعيه ای اعالم کردند ۶۴

ازه کتبی قاضی پرونده برای مالقات وی با خانواده اش، بازجويان مستقر در زندان اوين اجازه عليرغم اج. انفرادی نگهداری می شود
اين شواهد نشان می دهد همانطور که خانواده بارها . مالقات به وی را نمی دهند و اعالم کرده اند که وی همچنان ممنوع المالقات می باشد

متی محمد ملکی وخيم است و احتماال اتفاقی برای ايشان رخ داده که مقامات زندان از در نامه به مسئوالن هشدار داده بود، وضعيت سال
  )١٣/٧/٨٨خانواده ملکی . (دادن هر نوع اطالعی از وضعيت او خودداری می کنند

  
ياست جمهوری نلو فرزند زندانی سياسی منصور اسانلو که در پی اعتراضات گسترده مردم پس از انتخابات دهمين دوره راـ پويش اس ۶۵

 روز را در زندان بسر برده بود، طی اين مدت تحت شکنجه هايی قرار گرفته است ١٧توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود و بيش از 
که عليرغم گذشت مدت زمانی نسبتا طوالنی پس از آزادی وی، هنوز آثار شکنجه بر بدن او کامال قابل مشاهده است و وی همچنان تحت 

  )١٣/٧/٨٨فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران . (زشکی قرار دارددرمان پ
  

 ميالدی، ١٩٩۴همانگونه که می دانيد در سال : ـ کانون صنفی معلمان ايران به مناسبت روز جهانی معلم با انتشار بيانيه ای اعالم کرد ۶۶
هر چند اين روز در نظام . هانی معلم نامگذاری گرديدروز پنجم اکتبر، برابر با سيزدهم مهر ماه، از سوی سازمان يونسکو، روز ج

اما سال هاست که نه تنها از سوی هيچ نهاد و . جمهوری اسالمی به عنوان روز جهانی گراميداشت مقام معلم به رسميت شناخته شده است
کانون . ين اشاره ای نگرديده و نمی گرددمتاسفانه حتی در تقويم رسمی کشور نيز به آن کمتر. ارگانی از جمله آموزش، پاس داشته نمی شود

 آزادی بی قيد و شرط همکاران فرهنگی در بند رسول بداقی، هاشم -١:  به شرح ذيل اعالم نمودفی معلمان ايران خواستهای خود راصن
 ١٣٧٨ائی که از سال  مختومه شدن تمامی پرونده ه-٢......  خواستار، فرزاد کمانگر،عبداهللا مومنی ،جعفر ابراهيمی، محمد داوری و

 رفع محدوديت از -٣.  تاکنون در شعب مختلف دادگاه ها و دادسراها بر عليه فعاالن صنفی تشکيل شده و اعاده تمامی حقوق تضييع شده آنان
ان سرار بويژه کانون های صنفی معلم... فعاليت همه نهادهای مدنی دانشجويان، حقوق زنان، کارگران، حقوقدانان، روزنامه نگاران و 

  )١۴/٧/٨٨ادوارنيوز . (کشور
  

ـ معاونت سياسی استانداری تهران طی نامه ای به اعضای شورای شهر تهران خواستار توقف ديدار آنها با خانواده آسيب ديدگان و  ۶٧
که اين ديدارها خالف مصالح در اين نامه تاکيد شده است با توجه به اين. بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات و زندانيان آزاد شده گرديد

و منافع عمومی کل کشور است از مالقات با خانواده های بازداشت شده گان حوادث پس از انتخابات و زندانی هايی که آزاد می شوند 
  )١۴/٧/٨٨پارلمان نيوز . (خودداری شود

  
: دگان پس از حوادث انتخابات اعالم کردـ فرهاد تجری عضو کميته ويژه مجلس شورای اسالمی برای بررسی وضعيت بازداشت ش ۶٨

پرونده محسن روح : وی افزود. علت مرگ محسن روح االمينی مننژيت نبوده بلکه ضرب و جرح و بی توجهی منجر به مرگ او شده است
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از کهريزک به اوين االمينی و محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک مورد بررسی قرار گرفته است و با زندانيان منتقل شده 
  )١۵/٧/٨٨آينده نيوز . (هم گفتگو کرده ايم

  
درباره آقای عرب : ـ نعمت احمدی وکيل فيض اهللا عرب سرخی که پس از حوادث انتخابات رياست جمهوری بازداشت شده بود گفت ۶٩

قضيه برای من به عنوان وکيل خيلی جالب و سرخی در مراجعات متعددی که به دادگاه داشتم می گفتند پرونده ايشان دست ما نيست لذا اين 
تامل برانگيز بود که اگر پرونده وی دست دادگاه نيست پس چه کسی قرار بازداشت ايشان را صادر کرده و قاضی پرونده چه کسی است؟ ما 

تنها وکالت نامه را به ايشان وکالت نامه تنظيم کرديم و به دادگاه ارائه داديم که به امضاب آقای عرب سرخی برسد اما مشخص شد که نه 
  )١۶/٧/٨٨روز . (نداده اند بلکه وی از اين موضوع نيز مطلع نمی باشد

  
 روز در يک تماس کوتاه ۵٠پس از ) همسر مهندس ميرحسين موسوی( ساله برادر دکتر زهرا رهنورد ۶٢ـ مهندس شاهپور کاظمی  ٧٠

او نمی دانسته که اين آپارتمان در کدام منطقه تهران واقع شده و تحت . ندانی استتلفنی به مادرش خبر داد که در يک آپارتمان در تهران ز
 روز را در سلول انفرادی ۶٠نامبرده بيش از .  روز است که در بازداشت بسر می برد١٠٣کاظمی بيش از . نظر کدام نهاد يا سازمان است

 روز ٢٢فرزند شاهپور کاظمی بنام شاهين . غيرواقعی تحمل کرده است گذرانده و شديدترين فشارها را برای انجام اعتراف های ٢٠٩بند 
پيش توسط ماموران امنيتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل گرديد بازداشت نامبردگان در ادامه سياست اعمال فشار برميرحسين 

  . موسوی و زهرا رهنورد ارزيابی می شود
  )١٧/٧/٨٨ادوارنيوز (
  

وزنامه نگار، عضو جبهه مشارکت ايران اسالمی، عضو کميته پيگيری بازداشتهای خودسرانه و عضو انجمن دفاع ـ مهدی محموديان ر ٧١
 شهريور در بازداشت بسر می برد، در مالقات با مادر خود خبر داد که در زندان برای اعتراف عليه ٢۶از حقوق زندانيان که از تاريخ 

محموديان به اتهام گفتگو با رسانه های مختلف در مورد اعالم نام و شمار کشتگان و پا فشاری . عمادالدين باقی تحت فشار قرار گرفته است
  )١٩/٧/٨٨نوروز . (بر دفن غير قانونی آنها در بخش های مختلف بهشت زهرا، بازداشت شده است

  
 فعاليت در گروه موسوم به انجمن ـ نسرين ستوده وکيل زندانی سياسی آرش رحمانی پور که متهم به محاربه از طريق عضويت و ٧٢

ته مسئوالن نظام را ترور و مراکز عمومی بويژه مسلمانان و شواست با تهيه مواد منفجره قصد داپادشاهی ايران است که بنابر کيفر خ
وی . خود را نداده اندبه آقای آرش رحمانی پور تا امروز اجازه مالقات و دفاع از : وی اعالم کرد، ين مراکز رای گيری را منفجر کندهمچن

 در منزل خود توسط ماموران امنيتی بازداشت شده و از وی خواسته شده که در اعترافات تلويزيونی شرکت کند تا در ٨٨در فروردين سال 
عات را از طرف ديگر پدر وی را تحت فشار گذاشتند تا فرزند خود را مجبور کند تا خواسته بازجويان اطال. مجازات وی تخفيف قائل شوند

  )٢٣/٧/٨٨راديو فردا . (قبول کند و در يک جو رعب و وحشت وی مجبور به اعترافات تلويزيونی می شود
  

که پس از حوادث انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری بازداشت ) حاميان جوان موسوی و خاتمی (٨٨ـ شهاب طباطبائی رئيس ستاد  ٧٣
  )٢۶/٧/٨٨ايلنا . ( سال حبس تعزيری محکوم شد۵ان به  دادگاه انقالب تهر١۵شده بود از سوی شعبه 

  
  :بازداشت فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی

 استان خراسان شمالی توسط ٨٨، عضو جبهه مشارکت ايران اسالمی و رئيس ستاد " اترک " ـ مجيد خرمی سردبير هفته نامه  ٧۴
  )١/٧/٨٨نوروز . (مامورين اداره اطالعات استان بازداشت شد

  
ـ ميثم رودکی فعال سياسی، زمانی که تالش می کرد تا با مراجعه به دفتر سازمان ملل در شهر تهران گزارشات خود در خصوص  ٧۵

مجموعه فعاالن حقوق . ( تهران بازداشت و به زندان اوين منتقل گرديد یتر برساند، توسط نيروهای پليس امنيمسائل اخير ايران را به آن دفت
  )٣/٧/٨٨بشر در ايران 

  
  )۴/٧/٨٨نوروز . (ـ حسين مهدوی از فعاالن ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در شهرستان خرم آباد توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد ٧۶

  
منزل و . هيم دستی از فعالين سياسی آذربايجانی توسط مامورين اداره اطالعات تبريز بازداشت شدندـ حسن ارک روزنامه نگار و ابرا ٧٧

  )۵/٧/٨٨ساواالن سسی . (محل کار نامبردگان مورد بازرسی قرار گرفت 
  

چاپ " بايرام"نگی ـ محبوب بوداقی شاعر و نويسنده آذربايجانی، عضو انجمن ادبی اشراق زنجان و عضو هيات تحريريه ماهنامه فره ٧٨
  )٨/٧/٨٨ساواالن سسی . (زنجان توسط مامورين اداره اطالعات در زرين آباد زنجان بازداشت و به زندان تبريز منتقل گرديد

  
کامپيوتر و . منزل و محل کار وی مورد بازرسی قرار گرفت. ـ کيومرث کريمی در شهرستان قروه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد ٧٩

  . ی نامبرده توسط ماموران امنيتی ضبط گرديدوسائل شخص
  )٩/٧/٨٨مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران (
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در خيابان قلم در کرج، دو دبير اين هنرستان را به اتهام راه اندازی اعتصاب " شهدای سايپا"ـ مامورين امنيتی با مراجعه به هنرستان  ٨٠

  )٩/٧/٨٨خبرگزاری هرانا . (ا معلومی منتقل شدنداز سوی دبيران حق التدريسی بازداشت و به نقطه ن
  

 توسط مامورين اداره اطالعات شهر مهاباد در منزل ٨٨ مهر ٨ روز ،ـ خانم کژال شيخ محمدی همسر فعال مدنی کرد، غفور محمدی ٨١
 تازگی تحت عمل جراحی بوده الزم به توضيح است که خانم شيخ محمدی به. مسکونی خود بازداشت و به اداره اطالعات اين شهر منتقل شد

همسر وی، غفور محمدی در حال حاضر در خارج از ايران به سر می برد و وی دارای اقامت دائم . و دوره درمانی خود را طی می کرد
را مامورين امنيتی کليه اموال شخصی کژال شيخ محمدی مانند پاسپورت و مدارک شناسائی و مدارک شناسائی وی . کشور سوئد می باشد

  )٩/٧/٨٨خبرگزاری هرانا . (ضبط کردند
  

مخموعه . (ـ احمد باب اهل مريوان توسط نيروهای امنيتی با ضرب و شتم دستگير و به بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج منتقل شد ٨٢
  )١١/٧/٨٨فعاالن حقوق بشر در ايران 

  
وادی، محمد  بهشتی لنگرودی، محمود دهقان آزاد، مجتبی قريشيان، ـ علی اکبر باغبانی دبير کل کانون صنفی معلمان ايران، عليرضا ج ٨٣

محمد نوری، عباس معارفی، اسماعيل عبدی، خاتون بادپر، مهديه بهلولی، رضائی و نيک نژاد اعضای هيئت مديره کانون صنفی معلمان 
  )١۴/٧/٨٨ادوارنيوز . (ايران در منزل دبير کل اين تشکل در روز جهانی معلم توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

  
ـ رئيس يکی از دفاتر آيت اهللا يوسف صانعی در يکی از استانهای شمالی کشور به اتهام اهانت به مسئولين نظام و تالش برای تحريک  ٨۴

  )١۴/٧/٨٨فرارو . (افراد برای حضور در مناسبتهای سازماندهی شده به حکم دادگاه ويژه روحانيت دستگير شد
  

 ساله که برای اعتراض به حکم صادر شده عليه خود به دادگاه انقالب سمنان مراجعه کرده بود، دستگير و به زندان ٢٨وی ـ فاطمه نب ٨۵
 سال زندان ٢ ميليون تومان جريمه نقدی و يا ١٠وی در دادگاه به دليل ديدار خانواده خود در قرارگاه اشرف در عراق به . سمنان منتقل شد

  . محکوم شد
  )١۶/٧/٨٨وق بشر و دمکراسی در ايران فعالين حق(
  

ـ نعمت اهللا اکبری نايب رئيس مجمع اسالمی فرهنگيان استان گيالن و مسئول شاخه فرهنگيان ستاد ائتالف اصالح طلبان گيالن توسط  ٨۶
  )١٧/٧/٨٨ادوارنيوز . (ماموران اداره اطالعات استان بازداشت شد

  
اهری، منصور رحمانی، انور رحمانی، شورش رحمانی، علی رحمانی و محمد رحمانی اهالی ـ مختار جواهری، کريم باقری، جبار جو ٨٧

 توسط سپاه دستگير و واصره روستاهای اطراف کوهستان شاه کامياران و يک نفر ديگر از روستای ميسوراب، در پی مح توابعروستاهای
ان محلی در شهر کامياران به ستاد خبری اداره اطالعات احضار شده همچنين شمس اهللا رحمانی، از خوانندگ. به محل نامعلومی منتقل شدند

  )١٩/٧/٨٨خبرگزاری هرانا . (و سپس به محل نامعلومی منتقل شده است
محمد رضا رضايی گرکانی عضو هيات مديره کانون صنفی معلمان تهران که يک هفته پيش از سوی نيروهای امنيتی  ـ از سرنوشت ٨٨

از سوی نهادهای   خرداد به شدت ٢٢پس از  اين فعال صنفی که عالوه بر عضويت در اين کانون .ر دست نيستبازداشت شده اطالعی د
امنيتی زير فشار بود تا از عضويت در هيئت مديره کانون صنفی معلمان استعفا دهد اما پس از استعفای اجباری از کانون دوباره زير فشار 

از اين به بعد در کانون هيچ مسئوليتی را نمی پذيرد و از عضويت کانون برای هميشه "ذکر کند قرار گرفت که در استعفا نامه اش بايد 
  )٢٢/٧/٨٨جرس ". (صرفنظر می کند

  :محاکمه فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 
تی بازداشت شده  تير ماه در منزل مسکونی خود توسط نيروهای امني١٠ ساله که در پی اعتراضات اخير در روز ٢٠ـ حسام ترمسی  ٨٩

 مهر ماه در ٢١های انفرادی بند سپاه در زندان اوين به همراه رضا خادمی روز ن ماه شکنجه جسمی و روحی در سلولبود، پس از چندي
  )٢٢/٧/٨٨فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران . ( دادگاه انقالب تهران محاکمه شد١۵شعبه 

  
  :صادر شده توسط دادگاههااحکام : فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 

 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری در دادگاه ٢٠برای : ـ عليرضا آوايی رئيس کل دادگستری استان تهران گفت  ٩٠
  )٧/٧/٨٨ايسنا . (ها حکم صادر شده است 

  
 امنيتی لباس شخصی در خيابان شادمان مورد ـ يک وکيل دادگستری که در جريان راهپيمايی اعتراضی خرداد ماه توسط مامورين ٩١

  )٧/٧/٨٨نوروز . ( ماه حبس محکوم شد٢٨ضرب و شتم قرار گرفته بود ، در دادگاه به 
  

 ٣ـ سيد مرتضی موسوی و عدنان بيانات به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و فعاليت تبليغی عليه نظام در دادگاه انفالب اهواز به ترتيب به  ٩٢
  . و دو سال حبس تعزيری محکوم شدندسال و نيم 
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  )١٣/٧/٨مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران (
  

 سال حبس تعزيری محکوم شده بود، پس ۵ـ جعفر اقدامی فعال حقوق بشر و زندانی سياسی سابق که در ارديبهشت ماه سال جاری به  ٩٣
مجموعه . ( سال زندان محکوم شد١٠است قاضی مقيسه ای به  دادگاه انقالب به ري٢٨از اعتراض در دادگاه تجديد نظر به حکم شعبه 

  )١٣/٧/٨٨فعاالن حقوق بشر در ايران 
  

گاه عمومی جزائی  داد١٠٨٣ متهم رديف اول در شعبه به عنوان" مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی"ـ بهروز گرانپايه مدير وقت  ٩۴
.  ريال جزای نقدی و تحمل سه ماه و يک روز حبس تعزيری محکوم شد ميليون٧۵تهران به رياست قاضی سيدحسين حسينيان به پرداخت 

و مسئول وقت سياسی مرکز پژوهش های مجلس به هفت ميليون و " نظر سنجی روابط ايران و امريکا"وحيد سينائی متهم ديگر پرونده 
 ميليون ريال جزای نقدی محکوم ١١پرداخت همچنين هاله گران همت متهم ديگر اين پرونده به . هشتصد هزار ريال جزای نفدی محکوم شد

سرمايه . ( دادگاه ويژه کارکنان دولت محاکمه شده بودند١۴١٠ توسط قاضی سعيد مرتضوی در شعبه ١٣٨١متهمين اين پرونده در سال . شد
١۵/٧/٨٨(  

  
نونی، هام شرکت در تظاهرات غيرقاموکل من به ات:  ساله اعالم کرد۶٢ـ نعمت احمدی وکيل زندانی سياسی اميرحسين باستانی نژاد  ٩۵

وی افزود اين حکم بر اساس عکسی که در . ار دادن و کتک زدن يک بسيجی به دو سال حبس محکوم شدعتبليغ عليه نظام از طريق ش
آقای : اين در حاليست که بازجوی پرونده گفته است. روزنامه کيهان از صحنه کتک خوردن يک بسيجی منتشر شده، صادر شده است

  . باستانی نژاد بر اساس تصوير منتشر شده نمی توانسته در کادری قرار بگيرد که بسيجی را مضروب کرده باشد
  )١۶/٧/٨٨روز (
  

ج ميرزائی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی، تجمع و تبانی عليه نظام، حمل اسلحه و آالت جنگی غير مکشوفه در دادگاه انقالب اـ فرهاد ح ٩۶
  )١٨/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر . (ل و چهار ماه حبس تعزيری محکوم شدسنندج به ده سا

  
 دادگاه نمايشی محاکمه به زندان لسه سومين ج درـ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات رياست جمهوری که ٩٧

 ۴ سال، محسن جعفری ۵عليرضا اشراقی . ح ذيل است نفر از محکومين که تاکنون مشخص شده به شر١۶اسامی . و شالق محکوم شدند
 ماه، موسی شاه ٣ سال و ٢ ماه، امير حجتی ۴ سال و ٢ ماه، فرامرز عبداهللا نژاد ۶ سال و ٢ سال، يقوتيل شائوليان ٣سال، مهرداد ورشوئی 

 ماه، مجيد ٩ سال و ١ی فتاح بخش  سال، مهد٢ سال، حسين اعزامی ٢ سال، حسين باستانی ٢ ماه، کامران جهانبانی ٣ سال و ٢کرمی 
اين افراد توسط .  ماه۶ ضربه شالق، ايمان رضا پور ٧٠ ماه و ۶ ماه، ميثم قربانی ١٠مد رسولی  ماه، مح١٠ سال، محمد فراهانی ١ مقيمی

نامبردگان از حق انتخاب وکيل . به زندان اوين در قرارگاه ثاراهللا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودندتقال سپاه و بسيج بازداشت و قبل از ان
  )١٩/٧/٨٨روز آنالين . (محروم بوده اند

  
 ساله که بدنبال اعتراضات نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، ٣٩ـ محسن جعفری  ٩٨

 سال ۴الب تهران به رياست قاضی صلواتی محاکمه و به  دادگاه انق١۵ زندان اوين در شعبه ٧پس از چندين ماه شکنجه در بند قرنطينه 
الزم به يادآوری است وی تحت فشار بازجويان به اعتراف عليه خود وادار شده .  هزار تومان جريمه محکوم شد٣٠٠زندان و پرداخت 

  . است
  )٢٠/٧/٨٨فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران (
  

حسين موسوی که در پی اعتراضات اخير توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، در روز ـ کريمی قلعه سرخی از فعالين ستاد مير ٩٩
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران . ( سال زندان محکوم شد٧ دادگاه انقالب اسالمی تهران محاکمه و به ١۵ مهر ماه در شعبه ٢١
٢٢/٧/٨٨(  

  
 دادگاه انقالب اسالمی تهران به اتهام ١۵موکلم به حکم شعبه :  اعالم کرد"يحيی کيان تاج بخش"ـ هوشنگ اطهری وکيل تسخيری  ١٠٠

اقدام ضدامنيت کشور از طريق عضويت در شبکه اينترنتی مربوط به گری سيک عضو سازمان سيا و عناصر بيگانه جهت تحريک مردم 
 بازداشت ٨٨ تير ١٨به يادآوری است وی در الزم .  سال حبس محکوم شد١٢به . …ست جمهوری وابه آشوب و اغتشاش در انتخابات ري

  )٢٨/٧/٨٨ايرنا . (و در سوم شهريور ماه محاکمه گرديده است
  

  صدور قرار وثيقه جهت آزادی از زندان: فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 
  

يل ، کمپين يک ميليون جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان ، شورای دفاع از حق تحصشيوا نظرآهاری از اعضای تشکلهای ـ  ١٠١
کميته . ( ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد ٢٠٠ روز بازداشت با قرار وثيقه ١٠٠امضاء و کميته گزارشگران حقوق بشر پس از تحمل 

  )١/٧/٨٨گزارشگران حقوق بشر 
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 ١٢اد انتخاباتی ميرحسين موسوی پس از ـ فاطمه ستوده مترجم و ويراستار کتاب ، عضو جبهه مشارکت ايران سالمی و از فعاالن ست ١٠٢
نوروز . (همسر وی علی پير حسينلو همچنان در زندان بسر می برد .  ميليون تومانی از زندان آزاد شد ١٠٠روز بازداشت با قرار وثيقه 

۵/٧/٨٨(  
  

   .ـ سعيد حجاريان از فعالين ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی با قرار وثيقه از زندان آزاد شد ١٠٣
  )٨/٧/٨٨ايسنا (
  

ـ سيد احمد حسينی مسئول شاخه گيالن سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران و رئيس شورای هماهنگی جبهه اصالحات استان گيالن  ١٠۴
  )١۵/٧/٨٨جرس . ( روز بازداشت با قرار وثيقه از زندان آزاد شد١٩پس از تحمل 

  
ايران اسالمی در استان خراسان رضوی و مسئول هماهنگی برای برگزاری روزه ـ مهدی گيالنی عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت  ١٠۵

 روز با قرار وثيقه ٣ جوان، در اعتراض به ادامه بازداشت جوانان توسط ماموران امنيتی در مشهد بازداشت شده بود پس از ١١٠سياسی 
  )١۵/٧/٨٨نوروز . (از زندان آزاد شد

  
  لوگيری از آزادی از زندانج: فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 

  
.  روز است که در انفرادی بسر می برد ٩٠همسرش بيش از : ـ سپهرناز پناهی  همسر سعيد ليالز روزنامه نگار زندانی اعالم کرد ١٠۶

دستان پيشين اما به دستور سعيد مرتضوی دا.  ميليون تومان قرار وثيقه صادر کرده است ٢٠٠قاضی پرونده برای آزادی اين روزنامه نگار 
  )٢/٧/٨٨امروز . ( دادگاه انقالب تمديد شد ٢٨ ماه ديگر در شعبه ٢تهران بازداشت سعيد ليالز برای 

  
دی همسر احمد زيدآبادی دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران که پس از اعتراضات انتخابات دهمين دوره رياست حم مهديه مـ ١٠٧

اين در .  که از آزادی همسرش با قرار وثيقه به دستور دادستان تهران جلوگيری شده استم کردجمهوری در بازداشت به سر می برد، اعال
  )١٣/٧/٨٨ادوار نيوز (.حالی است که بازجويان پرونده به وکيلش خبر داده بودند که قرار وثيقه صادر شده است

  
  ممنوع الخروج: فعالين سياسی، فرهنگی، اجتماعی 

نی عضو کانون مدافعان حقوق بشر بدستور معاونت امنيت دادسرای عمومی و انقالب تهران در فرودگاه ممنوع ـ دکتر عبدالفتاح سلطا ١٠٨
  )١١/٧/٨٨راديو زمانه . (فعال حقوق بشر برای دريافت جايزه حقوق بشر نورنبرگ عازم آلمان بود.الخروج شد

  
 ۵رزانه روستائی دبير سرويس بين المللی روزنامه اعتماد و يکی از ـ بدرالسادات مفيدی دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران، ف ١٠٩

 و زهرا ابراهيمی خبرنگار ارشد روزنامه همشهری بدستور معاونت امنيت دادگاه انقالب در فرودگاه ٨٧روزنامه نگار برگزيده سال 
  )١١/٧/٨٨پارلمان نيوز . (ممنوع الخروج شدند

  
اريس فاطمه معتمدآريا بازيگر سينما و هنرمند ديگری بنام مجتبی ميرتهماسب در فرودگاه ممنوع ـ به گزارش فرهنگسرای پويا در پ ١١٠

اين دو سينماگر جهت بازجوئی به وزارت اطالعات . الخروج اعالم شدند و پاسپورت نامبردگان توسط ماموران اطالعاتی ضبط گرديد
آکادمی اسکار قصد داشتند تا تهران را جهت شرکت در برنامه بررسی سينمای  نفر ديگر به دعوت ٨اين دو هنرمند به همراه . احضار شدند

  )١٧/٧/٨٨جرس . (ايران در امريکا ترک کند
  

رم عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران که برای انجام دادن يک ماموريت شغلی عازم کشورهای فنالند و آلمان ـ سيد امير خ ١١١
ست جمهوری و دادستان در فرودگاه چند ساعت بازداشت شد و از خروج ايشان از کشور جلوگيری به بود به بهانه عدم حضود نماينده ريا

الزم به ذکر است حکم ممنوع الخروج بودن وی از سوی دادستانی . عمل آمد و همچنين پاسپورت وی توسط ماموران امنيتی ضبط شد
  )٢٨/٧/٨٨ن ميزا. (تهران صادر گرديده است

  
  :دانيان سياسیاخبار مربوط به زن

  
طی نامه ای در ارتباط با همسر " ٢مضلين "ـ فاطمه افتخاری همسر سعيد ملک پور متهم رديف اول پرونده جرائم اينترنتی موسوم به  ١١٢

ار شدند بعد از انتشار نامه اول اينجانب در سايت مجموعه فعاالن حقوق بشر، خانواده من در تهران تهديد و به دادگاه احض: خود اعالم کرد
متاسفانه با اينکه . و با اظهار اين که با رسانه ای کردن اين قضيه شما بر عليه همسرتان عمل می کنيد، من را مجبور به سکوت کردند

ه پرونده به دادگاه انقالب فرستاده شده اما همچنان از جزئيات پرونده و اتهامات اطالعی در دست نيست و اجازه دسترسی وکيل به پرونده داد
 وی . ماه طی يک مالقات در زندان اوين مطلع شديم که وی تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته است٨تنها پس از . نمی شود
ايشان معتقدند که برگزار نشدن .  الف سپاه پاسداران سپری کرده است٢ک سال را در سلول انفرادی بند ي ماه از اين ١٠همسرم : افزود

 ی تحت فشار قراردنش برای اعتراف به کارهای نکرده، تنها بهانه ای است برای نگه داشتن ايشان و استفاده از دادگاه همسرشان و حت
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 )٨/٧/٨٨خبرگزاری هرانا . (تخصص باالی وی در امنيت شبکه و مديريت بانک اطالعاتی برای جلوگيری و مهار اطالع رسانی اينترنتی
شده است ) خوکی (A زندان اوين بسر می برد دچار بيماری با عالئم آنفلونزای ٨ اندرزگاه ـ زندانی سياسی حميدرضا محمدی که در ١١٣

الزم به ذکر است که اين بيماری مربوط به دستگاه . که متاسفانه مسئولين زندان از اعزام وی به بيمارستان جهت مداوا خودداری می کنند
  . رمان مناسب ممکن است به مرگ شخص مبتال منجر شودتنقسی است که در موارد حاد و در صورت عدم رسيدگی و د

  )٩/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر (
  

ـ مهندس بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی ايران به علت عود بيماری فتق و دکتر محسن  ١١۴
نوروز . (لب از زندان به بيمارستان سپاه پاسداران منتقل شدندميردامادی دبير کل جبهه مشارکت ايران اسالمی به علت بيماری آرتيمی ق

٩/٧/٨٨(  
  

 ٢٠٩ خرداد در بند ٢۵ـ ضيا نبوی دانشجوی ستاره دار دانشگاه بابلسر مازندران و عضو شورای دفاع از حق تحصيل که از تاريخ  ١١۵
ه طباطبائی و عضو شورای دفاع از حق تحصيل که از در بازداشت بسر می برد، به همراه مجيد دری دانشجوی ستاره دار دانشگاه عالم

وضعيت بهداشتی اين .  زندان اوين منتقل شدند٧ در بازداشت بسر می برد، طی روزهای گذشته به قرنطينه بند ٢٠٩ تير در بند ١٨تاريخ 
اردی است که شرايط را برای وجود حشرات ناقل بيماری همچون کک و شپش و بيماری پوستی گال از جمله مو. بند بشدت نامناسب است

  . زندانيان حاضر در بند قرنطينه دشوار نموده است
  )١٠/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر (
  

ـ کاوه جوانمرد روزنامه نگار زندانی و جواد عليزاده دانشجوئی محروم از تحصيل و فعال حقوق بشر زندانی، از زندان مرکزی  ١١۶
مجموعه فعاالن . (همچنين فردين مرادی از زندانيان سياسی از زندان سنندج به زندان خرم آباد تبعيد شد. دسنندج به زندان همدان تبعيد شدن

  )١٢/٧/٨٨حقوق بشر در ايران 
  

ـ منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه عليرغم تاکيد پزشکی قانونی مبنی بر اينکه با توجه  ١١٧
 به بند ۴ حاد جسمانی وی، امکان تحمل شرايط زندان را ندارد و برای رسيدگی های پزشکی می بايد آزاد شود، وی را از بند به وضعيت

وی از زمان انتقال به اين بند امکان مالقات حضوری با خانواده خود را . منتقل نمودند" بند آخر خطی ها"يک زندان گوهردشت معروف به 
  )١٣/٧/٨٨قوق بشر و دمکراسی در ايران فعالين ح. (نداشته است

  
 سال است که تحت تعقيب و آزار و ١٠ دستگير شده بود،١٣٧٨ تير ١٨ـ بهروز جاويد تهرانی که به دنبال ماجرای کوی دانشگاه در  ١١٨

ايط بسيار ناگواری در  ماه است که در شر٦اذيت نيروهای امنيتی و اطالعاتی در داخل و خارج از زندان قرار دارد و اکنون نزديک به 
حسينيه محل نگهداری افراد خطرناک و زندانيانی است که دچار ناراحتی روحی شديد . محلی که به حسينيه معروف است نگهداری می شود

مامی فشارها معموال بعد از ت. بجای انتقال اين زندانيان نگون بخت به بيمارستانهای روانی آنها را در اين محل نگهداری می کنند. می باشند
زندانی سياسی در اين . که عليه زندانی سياسی بکار برده می شود و قادر به در هم شکستن آنها نيستند آنها را به اين محل منتقل می کنند

 در آن يک موکت بسيار کثيف که بوی تعفن  که سلول نسبتا بزرگيه تشکيل شده است از يکحسين. محل از امنيت جانی برخوردار نيستند
اين سلول . از آن بر می خيزد، دارای سقف کوتاه و دريچه های کوچک که کامال پوشيده شده است و نور طبيعی به درون سلول نمی تابد

 پتو به آنها داده می ٢زندانيان کف خواب هستند و فقط . نسبتا تاريک می باشد بطوری که بعد از مدتی چشم زندانی دچار ناراحتی می شود
اين در حالی است که در سرمای زياد زندانی از سرما .  آنها را بعنوان زيرانداز و ديگری را برای رو انداز بکار می برندشود که يکی از

غذای زندانيان به لحاظ کمی بسيار کم است به . پتوها بسيار کثيف و بوی بسيار بد آن مانع استراحت زندانی می شود .قادر به خوابيدن نيست
غذای زندانی در حدی بخور و . يک چهارم نان داده می شود و اکثر به آنها سيب زمينی داده می شود که بسيار کم استهر زندانی در روز 

بين زندانيانی که دچار ناراحتی روحی هستند هنگام دادن جيره . غذای زندانيان فاقد پروتئين و ويتامين مورد نياز بدن آنها است. نمير است
  )٧/٨٨ /١٣فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران . ( ها درگيريهای شديد فيزيکی ايجاد می شودغذايی بخاطر کمبود آن گا

ـ پس از انتشار نامه سرگشاده زندانيان سياسی سنندج، مبنی بر رفتار و شرايط غير انسانی حاکم بر اين زندان، با دستور رئيس زندان  ١١٩
 که مختص زندانيان سياسی است از بندهايشان بيرون رانده می شوند و تا ٢و١ پاک مرکزی سنندج محمد خسروی همه روزه زندانيان بند

غروب بدون لباس مناسب و دمپائی در حياط زندان و در سرما نگه داشته می شوند و پس از ساعت ها اذيت و آزار با توهين و تحقير به 
ان موظف به تفتيش همه روزه ی وسايل و دفاتر شخصی زندانيان شده همچنين نگهبانان بدستور رياست زند. بندهايشان بازگردانده می شوند

  )١۶/٧/٨٨خبرگزاری هرانا . (اند
  

ـ تعدادی از زندانيان خطرناک محبوس در زندان اوين با تحريک مسئولين زندان با سردادن شعار عليه کانديداهای اصالح طلب  ١٢٠
اقدام به ايجاد درگيری فيزيکی نمودند که در اين ميان دکتر حسين کرمی مسئول انتخابات رياست جمهوری و اهانت به زندانيان سياسی، 

  )١۶/٧/٨٨مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران . (مله قرار گرفتحپزشکان ستاد ميرحسين موسوی مورد کميته 
  

ياسی، بخصوص دستگير شدگان ـ در يک اقدام غير انسانی و برای جلوگيری از وارد شدن وکالی مستقل در پرونده زندانيان س ١٢١
اين وکال، با . اعتراضات پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، برای کليه اين زندانيان وکالی تسخيری تعيين شده است
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واده اش می خواهند زندانی و يا خانواده آنها تماس و مالقاتی نداشته اند و به حرف زندانی توجهی ندارند و به طور مرتب از زندانی و خان
از طرف ديگر وکالئی که از سوی خانواده زندانيان سياسی تعيين می شوند از سوی قاضی وکالتشان پذيرفته . که از قاضی عذرخواهی کنند

  . نمی شود و مانع ورود آنها به پرونده می شوند
  )٢١/٧/٨٨فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران (
  

 سياسی، علی يان زندان اوين توسط مسئولين زندان و يورش وحشيانه به زندان٣۵٠ن عادی در حسينيه بند ـ بدنبال تحريک زندانيا ١٢٢
الزم به ذکر است بند سپاه دارای شرايط غير .  زندان اوين به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند٣۵٠صارمی و سيد ظهور نبوی از بند 

  . شکنجه های وحشيانه جسمی و روحی قرار می گيرندانسانی است و زندانيان در اين بند تحت 
  )٢٧/٧/٨٨فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران (

 ساله دانشجوی رشته مترجمی زبان دانشگاه پيام نور شهريار که به علت بيماری جسمی خود ٢٣ـ زندانی سياسی ميثاق يزدان نژاد  ١٢٣
ل شده بود در حاليکه پزشکان بيمارستان خود را برای عمل جراحی وی آماده می کردند برای عمل جراحی به بيمارستان طالقانی تهران منتق

با توجه به وضعيت جسمانی ميثاق يزدان نژاد با اين . با حضور ماموران امنيتی به زندان اوين و پس از آن به زندان گوهردشت تبعيد شد
  . ردعمل ضد بشری جان اين زندانی سياسی در معرض خطر جدی قرار دا

  )٢٧/٧/٨٨فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران (
  

  :نقض حقوق اقليتهای مذهبی
  

 تن از وکالی مدافع آنها، در جريان تخريب حسينيه ٢ تن از دراويش و ۵١ـ امين دالوند از دراويش نعمت اللهی گنابادی که به همراه  ١٢۴
 ضربه شالق، جزای نقدی و معرفی ماهيانه ٧۴ه تحمل يک سال حبس،  دادگاه جزائی قم ب١١٢ از سوی شعبه ١٣٨۴شريعت قم در سال 

 هزار تومانی خود، زمانی ٩۵٠وی جهت پرداخت جزای نقدی . خود به ستادهای خبری اطالعات شهرستان محل سکونت محکوم شده بودند
خبرگزاری هرانا . ( روانه زندان شدکه به دادسرای خرم آباد مراجعه کرد به دستور داديار اجرای احکام دادگستری قم بازداشت و

١۵/٧/٨٨(  
  

همچنين شيشه .  مهر ماه توسط عوامل ناشناسی به آتش کشيده شد١۵ـ اتومبيل فرزاد موهبتی از بهائيان شهر رفسنجان در تاريخ  ١٢۵
خبرگزاری هرانا . (شداتومبيل يکی ديگر از شهروندان بهائی شهر رفسنجان به نام محبوب بندری نيز تئسط اشخاص ناشناسی شکسته 

١٧/٧/٨٨(  
  

ـ مرتضی سپندار، امين صفاری، سياوش ساکی و هادی اباذری از دراويش سلسله نعمت اللهی گنابادی به اتهام اخالل در نظم عمومی،  ١٢۶
  )٢٨/٧/٨٨ميزان . ( دادگاه جزائی کرج محاکمه شدند١١٢توهين به خمينی و خامنه ای و ضرب وشتم در شعبه 

  
  :الن جنبش زناناخبار فعا

 آلمان به کمپين يک ميليون امضاء برای مبارزه در راه تغيير قوانين (Die Quadrige)ـ جايزه صدای آزادی موسسه دای کوادريج  ١٢٧
 که در روز وحدت دو آلمان برگزار می شود، به شخصيت هايی که توانسته اند در حوزه یاين جايزه در مراسم. تبعيض آميز داده شد

 نفر از اعضای کمپين يک ميليون امضاء بازداشت ۵٠الزم به يادآوری است در سه سال گذشته .  اهدا می شودر باشندسی تاثير گذادموکرا
  . نفر احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته اند١۵سه نفر بدون بازداشت به دادگاه فراخوانده شده اند و نزديک به . شده اند

  )٩/٧/٨٨راديو زمانه  (
  

 دادگاه انقالب ٣٠جلوه جواهری فعال کمپين يک ميليون امضاء به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام عليه امنيت کشور در شعبه ـ  ١٢٨
  .  ماه حبس تعزيری محکوم شد۶تهران به 

  )١٠/٧/٨٨کميته گزارشگران حقوق بشر (
  

  )١۶/٧/٨٨کانون زنان ايرانی . (دگاه عمومی تهران احضار شد دا١١۵١ـ ژيال بنی يعقوب روزنامه نگار و فعال جنبش زنان به شعبه  ١٢٩
  

  :اخبار کارگری
 کارگر شاغل در شرکتهای سندان ايران، سپهر الکتريک، ۵٠٠: ـ عيدعلی کريمی دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين اعالم کرد ١٣٠

 ١٠ افرادی با سوابق بيش از ر بين کارگران اخراجید. دند بسته بندی البرز، ايران زاک، ماشين فلزات و گودال فلزات از کار اخراج ش
  )۵/٧/٨٨ايلنا . (سال هم ديده می شوند 

  
  )١٠/٧/٨٨ايلنا . ( نفر از کارگران شرکت جهادنصر شاغل در پروژه در دست احداث سد سيلوه پيرانشهر از کار اخراج شدند٧٠ـ  ١٣١
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اين کارخانه متعلق به .  ماه است که پرداخت نشده است۴فی کرپ ناز هرسين مدت  نفر از کارگران کارخانه پارچه با٢۵٠ـ حقوق  ١٣٢
  )١٠/٧/٨٨ايلنا . (بانک ملی است

  
ـ هادی تنومند، حسن رسول نژاد و احمد اسکی بغدادی از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری در دادگاه  ١٣٣

  )١١/٧/٨٨زادی برابری وبالگ آ. (انقالب سنندج محاکمه شدند
  

ـ کريم صوفی مولودی رئيس سنديکای شهرکهای صنعتی مهاباد طاهر فرامرزی و شيرين احمدی اهل مهاباد توسط ماموران ستاد  ١٣۴
  . خبری وزارت اطالعات بازداشت شدند

  )١٣/٧/٨٨مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران (
  

 رئيس جمهور و وزير صنايع و معادن برای قراردادی شدن کارگران پيمانکاری، با وجود دستور: ـ يک کارگر شرکت سايپا گفت ١٣۵
 کارگر ١٠٠٠ نفر از ٣٠٠با گذشت چند ماه از اين دستور فقط : وی افزود. مديريت شرکت سايپا از اجرای کامل دستور خودداری می کند

 هزار ۵٠٠حقوق کارگران پيمانکاری حداکثر . ن بالتکليف هستندپيمانکاری سايپا به قرار دادی تبديل وضعيت پيدا کرده اند و بقيه همچنا
  )١٣/٧/٨٨ايلنا . (تومان در ماه است اما حقوق کارگرران قراردادی به يک ميليون تومان در ماه نيز می رسد

  
ر اين شرکت  کارگر شاغل د١٧٠٠حقوق : ـ محمدرضا مداحی نايب رئيس شورای اسالمی کار شرکت پارس واگن اراک اعالم کرد ١٣۶
با توجه به ورود گروهی از : وی افزود.  روز است که پرداخت نشده و کارگران برای اعتراض دست به اعتصاب غذا زده اند٧۵مدت 

به همين دليل کارگران با . کشور قزاقستان برای بازديد از شرکت، مديران و مسئوالن شرکت سعی در متفرق ساختن کارگران را داشتند
  )١۵/٧/٨٨ايلنا . (ل سالن غذاخوری دست به اعتصاب غذا زدندتجمع در مقاب

  
 مهر بر اثر مسموميت ناشی از سيانور و بی توجهی مسئولين ٨شهرستان تکاب، روز " آغ دره"ـ سجاد قنبری کارگر معدن طالی  ١٣٧

گفتنی است که . ه کار می کرده است سال در اتاق طال و يک سال در سوله سيانور معدن آغ در٣سجاد قنبری مدت . کارخانه جان باخت
 ميليارد تومان طال از معدن طالی آغ دره استحصال می کند که اين ١۴٠شرکت فراوری پويازرکان، ساالنه بالغ بر چهار تن طال، معادل 

  )١۵/٧/٨٨ساواالن سسی . (مقدار در آمار کلی توليد طالی کشور ذکر نمی شود و مسئوالن روی آن نظارتی ندارند
  

 پارس جنوبی با ١۶ و ١۵اجرای فازهای : ـ سرداد رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا در گفتگو با خبرگزاری مهر اعالم کرد ١٣٨
در .  نفر از کارگران اين پروژه از کار اخراج شده اند۶٠٠٠بر اثر کمبود منابع ارزی . مشکالت شديد کمبود منابع مالی مواجه شده است

 ميليون دالر بصورت ترک تشريفات به ٩٧ ميليارد و ٢ پارس جنوبی به ارزش ١۶و ١۵ قرارداد طرح توسعه فازهای ١٣٨۵مهر ماه سال 
  )١۶/٧/٨٨سرمايه . (قرار سازندگی خاتم االنبيا سپاه پاسداران واگذار شد

  
 ساعت اضافه کاری فقط دستمزد يک ساعت ۴  تن از کارگران کارخانه نوشابه ارم، مبنی بر اينکه در ازای ٧۵  اعتراضـ به دنبال ١٣٩

.  کارگر شاکی توسط کارفرما از کار اخراج شدند٧۵به آنها پرداخت می شود، اداره کار نه تنها به شکايت آنها رسيدگی نکرد بلکه همه 
  )١۶/٧/٨٨خبرگزاری هرانا (
  

. يکای کارگران نيشکر هفت تپه از کار خود اخراج شدـ به حکم هيات حل اختالف اداره کار شوش، علی نجاتی رئيس هيات مديره سند ١۴٠
  )١٧/٧/٨٨خبرگزاری هرانا (
  

بر اساس حکم .  کارگر کارخانه نيشکر هفت تپه را مورد تائيد قرار داد۵ـ دادگاه تجديد نظر استان خوزستان احکام صادر شده عليه  ١۴١
 ماه حبس تعليقی و محمد حيدری پور ۶ ماه حبس تعزيری و ۶ی به تحمل دادگاه، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی پور و جليل احمد

در پی صدور و تائيد اين حکم از سوی حراست کارخانه از . را به چهار سال حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم کرده است
  ) ٢٨/٧/٨٨ خبرگزاری هرانا ٢۵/٧/٨٨ايلنا . (ورود اين افراد به محل کار خود جلوگيری بعمل آمد

  
  :قتل مردم توسط نيروهای انتظامی و امنيتی

ـ بر اثر تيراندازی نيروهای بسيجی در ايستگاه ايست بازرسی جاده بوکان مهاباد، يک نفر بنام عمر خياط کشته شد و راننده خودرو  ١۴٢
  )١٣/٧/٨٨مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران . (نيز بشدت مجروح گرديد

 
ی فارغ التحصيل کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر دانشگاه اميرکبير و از کارکنان مرکز تحصيالت تکميلی آموزش ـ سميه جعفرقل ١۴٣

 ماهه اش در حال بازگشت از قم به تهران بود، ٨های مجازی در هفته نخست مهر ماه، درحاليکه به همراه حميدرضا و سارا همسر و دختر 
عليرضا رهائی رئيس دانشگاه اميرکبير و واعظ از مسئوالن حراست از . قم کشته شد-اتوبان تهرانبر اثر تيراندازی نيروی انتظامی در 

  )١۵/٧/٨٨اميرکبير . (برگزاری مراسم يادبود در دانشکده کامپيوتر جلوگيری بعمل آوردند
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   : بر اثر شکنجهقتلهای
نامبرده در حوادث پس .  ضرب و جرح در زندان تشخيص دادـ پزشکی قانونی علت مرگ رامين آقازاده قهرمانی را عفونت ناشی از ١۴۴

  )١٠/٧/٨٨نوروز . (از انتخابات رياست جمهوری توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بود و چند روز پس از آزادی از دنيا رفت
  

بعلت عدم رسيدگی پزشکی جان ـ امير عبداهللا نژاد بر اثر ضرب وشتم ماموران زندان مرکزی اروميه دچار ضايعه قطع نخاع شد و  ١۴۵
 )١٣/٧/٨٨مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران . (خود را از دست داد

  
  : به اعداممحکومزندانيان سياسی 

 ساله، احمد ساعدی ٢١ ساله، ماهر مهاوی ۵٠ ساله، دعير مهاوی ٢۶ ساله، ماجد فرادی پور ٢٣ ساله، وليد نيسی ٢۵ـ علی ساعدی  ١۴۶
اين هفت متهم بين . ته پور به اتهام ترور يک روحانی بنام هشام صيمری در دادگاه انقالب اهواز محکوم به اعدام شدند ساله و يوسف لف٢٨
  )١٣/٧/٨٨مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران . ( ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطالعات اهواز زندانی بوده اند١۵ تا ٨
  

نجمن پادشاهی ايران که در جلسه دوم محاکمه عوامل دخيل در اعتراضات مردمی پس از انتخابات ـ محمدرضا علی زمانی عضو ا ١۴٧
 دادگاه انقالب به رياست ١۵ زندان اوين به شعبه ٢٠٩ مهر ماه از بند ١٣روز . رياست جمهوری، اعترافات مفصلی از وی اخذ گرديد
کميته گزارشگران حقوق بشر . (رده از حق انتخاب وکيل محروم بوده استنامب. قاضی صلواتی منتقل شده و حکم اعدام به وی ابالغ شد

١۵/٧/٨٨(  
  

ـ حامد روحی نژاد يکی از دستگير شدگان اعتراضات پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری به اتهام ارتباط با انجمن  ١۴٨
  )١٩/٧/٨٨فعاالن حقوق بشر در ايران . (دام محکوم شد دادگاه انقالب تهران به رياست قاضی مقيسه به اع٢٨پادشاهی از سوی شعبه 

  
 دادگاه انقالب تهران به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق محاکمه ١۵ مهر در شعبه ٢١ـ يک زن که هويتش اعالم نشده است روز  ١۴٩
الزم به توضيح است، وی يکی از . ستاخبار تائيد نشده ای مبنی بر صدور حکم اعدام برای اين زن زندانی سياسی منتشر شده ا. شد

  )٢١/٧/٨٨فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران . (دستگير شدگان اعتراضات پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری می باشد
  

ناصر : م کرد دادگاه انقالب تهران محکوم به اعدام شده است اعال٢٨ ساله که به حکم شعبه ٢٢ـ برادران ناصر عبدالحسينی جوان  ١۵٠
وی ويزيتور قطعات يدکی  ماشين است که در زمان شروع .  تير ماه در منزل مسکونی خود بازداشت شد۵عبدالحسينی در تاريخ 

اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در شهر بوشهر بوده، برای فروش قطعات يدکی ماشين در اين شهر حضور داشته و در 
وکيل تسخيری وی نيز در دادگاه هيچ گونه دفاعی از وی نکرده است ناصر . چ گونه تظاهراتی نبوده استبوشهر نيز در آن زمان هي

.  زندان اوين حضور دارد و بجز پدر و مادر وی امکان مالقات برای ديگر اعضای خانواده وی ندارد٨عبدالحسينی در حال حاضر در بند 
اگر قرار است محکوم به زندان شوی . افات تلويزيونی شرکت کنی حکمت کمتر خواهد شدبازجويان برادرم به وی گفته بودند اگر در اعتر
صدائی که به عنوان زهره پخش شده که آنرا در تماس تلفنی با برادر من عنوان کرده اند . بعد از اعترافات تلويزيونی آزاد خواهی شد

زی به راه بياندازد و از کوکتل ممولوتوف استفاده کند اين در حالی است گويا خانم زهره از برادر من می خواهد که آتش سو. واقعيت ندارد
  )٢١/٧/٨٨خبرگزاری هرانا . (که برادر من حتا نمی تواند کوکتل مولوتوف را تلفظ کند و در دادگاه هم آنرا اشتباه تلفظ کرد

  
در : عدام محکوم شده است طی نامه ای اعالم کرد دادگاه انقالب تهران به ا٢٨ـ حامد روحی نژاد فرزند محمد رضا که در شعبه  ١۵١

يک روز پس از پايان انتخابات تازه فهميدم که انتخابات رياست .  روز در انفرادی بودم۴٠ بازداشت شدم و مدت ٨٨ ارديبهشت ١۴تاريخ 
ز آنها بگيرم در دادگاه معترضان اما بنا به خواست بازجويان اطالعات برای اينکه حق حيات و زندگی ام را ا. جمهوری برگزار شده است

اما بعنوان يک زندانی سياسی اعالم . به نتايج انتخابات حاضر شدم و خواسته های آنها را بر کاغذ آورده و بعنوان اعمال خود ثبت نمودم
ی را به جريان موسوم به هرگونه وابستگ. ميدارم که عضو هيچ گروه حزبی نبوده ام و هيچ ارتباطی با انتخابات رياست جمهوری نداشته ام

الزم به توضيح است که حامد روحی نژاد برای فرار از . نام انجمن پادشاهی رد نموده و اتهامات وارده را بر خود کذب محض می دانم
ر  ماه در شهر اربيل عراق بس۴خود از طريق قاچاق از کشور خارج می شودو مدت " ام اس"مشکالت اقتصادی به امبد معالجه بيماری 

  . می برد که بعد از اين مدت با هماهنگی وزارت اطالعات به طور قانونی به کشور برمی گردد
 )٢٣/٧/٨٨خبرگزاری هرانا (

  :محکومين به اعدام
 دادگاه انقالب شهرستان ری و با تائيد ديوان عالی کشور به اعدام ٣١ ساله به اتهام قاچاق مواد مخدر به حکم شعبه ٣٠ـ ابراهيم  ١۵٢
  )٢/٧/٨٨ايران . (وم شدمحک

  
 ديوان عالی کشور به اعدام ١١ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه ٧١ ساله به اتهام قتل زرگار به حکم شعبه ٣٠محمد ـ  ١۵٣

  )١٣/٧/٨٨ايران . (محکوم شد
  

  دادگاه کيفری استان تهران و با ٧١شعبه ـ صالح الدين به اتهام سرقت مسلحانه و قتل قنبری مامور محافظ ماشين حمل پول به حکم  ١۵۴
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  )١٣/٧/٨٨ايران . ( ديوان عالی کشور به اعدام محکوم شد١١تائيد شعبه 
  

 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد ديوان عالی کشور به اعدام ٧۴ ساله به حکم شعبه ٢٣مد ح ساله به اتهام قتل همسرش ا١٩ده ـ مائ ١۵۵
 )١٨/٧/٨٨ايسکانيوز . (محکوم شد

 )١٩/٧/٨٨ايسکانيوز . ( دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد٧١ ساله به حکم شعبه ٢۵ ساله به اتهام قتل حميد ٢٣ـ فرشاد  ١۵۶
 سال پيش به اتهام قتل مردی که قصد مزاحمت و تجاوز به وی را داشته، به حکم دادگاه کيفری اروميه و با ٩ـ محبت محمودی که  ١۵٧
د ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شده بود، طی نامه ای خطاب به نهادهای مدافع حقوق بشر از شرايط خود در زندان و روند قضائی تائي

در اين نامه با اشاره به اينکه مقتول به زور وارد خانه وی شده و بعد از اينکه با . پرونده حود نوشته و از مردم ايران تقاضا کمک نمود
خانواده . زخمی می کند وی با استفاده از سالح گرمی که در خانه بود به وی شليک می کند، که منجر به قتل وی می شودچاقو وی را 

مقتول با اعمال نفوذ در آگاهی و ارائه چند نفر به عنوان شاهد ماجرا سير پرونده را به نفع خود تغيير می دهند و همچنين در دادگاه با 
. کرده اند که اجازه ندهند وی از خود دفاع بکند و قاضی نيز بيشتر شنونده حرف خانواده مقتول بوده است تا ویدادوفرياد و توهين تالش 

الزم به يادآوری است که حکم اعدام وی يکبار از سوی ديوان عالی کشور رد شده بود و بعد از محاکمه مجدد اين حکم از سوی ديوان عالی 
 )٢٣/٧/٨٨هرانا خبرگزاری . (کشور مجددا تائيد شد

ايسکانيوز . ( دادگاه کيفری استان تهران به اعدام محکوم شد٧١به حکم شعبه ) شوهر خاله اش( ساله به اتهام قتل احمد ٢۴ـ امير  ١۵٨
٣٠/٧/٨٨( 

 
  :احکام اجرا شده اعدام 

  
همچنين در روز . ندين شهر به دار آويخته شد نفر که اتهام آنها مشخص نيست در شهر تايباد در محوطه زندان ا۵ـ به حکم قوه قضائيه  ١۵٩
  )٩/٧/٨٨خبرگزاری هرانا . ( يک زن که اتهام وی نيز مشخص نشده در زندان شهر سرخس به دار آويخته شد٨٨ مهر ۵
  

. اعدام شدند ديوانعالی کشور محکوم به ١١ دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد شعبه ٧١ـ صالح الدين و رضا به جرم قتل در شعبه  ١۶٠
  )١٣/٧/٨٨اعتماد (
  

 ساله با حکم دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد ديوان عالی کشور در ١٧ ساله به اتهام قتل احسان نصراللهی ٢١ـ بهنود شجاعی  ١۶١
  )٢٠/٧/٨٨ايران . ( ساله بوده است١٧الزم به ذکر است که وی در زمان وقوع جرم . محوطه زندان به دار آويخته شد

  
 ديوانعالی کشور در زندان تبريز بدون ٢٧ـ رحيم محمدی به حکم شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقی و با تائيد شعبه  ١۶٢

نگران کبری بابائی همسر رحيم محمدی است که به حکم : محمد مصطفائی وکيل نامبرده گفت. اطالع خانواده و وکيل به دار آويخته شد
  )١۵/٧/٨٨ايلنا . (نگسار محکوم شده و قرار است بزودی اجرا شوددادگاه به س

  
 دادگاه کيفری استان تهران و تائيد ديوان عالی کشور ٧١ ساله و ملک الدين به حکم شعبه ١٨ ساله به اتهام قتل نوررحمان ٣٢ـ سعيد  ١۶٣

  )٢٩/٧/٨٨ايسکانيوز . (در زندان اوين تهران به دار آويخته شد
  

 دادگاه کيفری استان تهران و با تائيد ديوان عالی کشور در زندان اوين تهران به دار ٧١ ساله به اتهام قتل حامد در شعبه ٣٢ـ علی  ١۶۴
  )٢٩/٧/٨٨ايسکانيوز . (آويخته شد

  
دان اوين تهران  دادگاه کيفری استان تهران و تائيد ديوان عالی کشور در زن٧١ ساله به حکم شعبه ۴۴ـ مهران به اتهام قتل غالمرضا  ١۶۵

  )٢٩/٧/٨٨ايسکانيوز . (به دار آويخته شد
  

 دادگاه کيفری استان تهران و تائيد ديوان عالی کشور ٧١خ به حکم شعبه - ساله به اتهام قتل پدر خوانده اش حسن٢۵ب  -ـ محمد حسن ١۶۶
  )٢٩/٧/٨٨ايسکانيوز . (در زندان اوين بدار آويخته شد

  
 دادگاه کيفری استان تهران و تائيد ديوان عالی کشور در زندان ٧١قتل فرزند پنج روزه خود به حکم شعبه  ساله به اتهام ٢٧ـ سهيال  ١۶٧

  )٢٩/٧/٨٨ايسکانيوز . (اوين تهران بدار آويخته شد
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