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 بولتن هفتگي مركز حقوق بشر شوراي ملي مقاومت ايران

 9216 بهمن 32

 

 زيستن حق امر بر سيستماتيك نقض
 اعدام به محكوم و اعدام

 اعدام

 اعدام يک زندانی در زندان رجايی شهر کرج
https://iranhr.net/fa/articles/3223/ 

14143/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

، دستکم يک زندانی در محوطه 69بهمن  ۸۱صبح روز چهارشنبه 

هويت اين زندانی که با . زندان رجايی شهر کرج اعدام شد

ساله 96اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بود، محمد کريمی، 

 سازمان حقوق بشر ايرانهرانا، ) .اهل ورامین احراز شده است

 (۸۹۱۱بهمن ۸۱ -

 
 حكم اعدام

 اعدام جاللي بازتاييد شد  حكم
https://www.radiozamaneh.com/380271 

lawyer-definitive-iran-in-sentence-death-academics-https://www.thelocal.se/20180205/stockholm 

ديوان عالی کشور بار ديگر حکم اعدام 

پزشک ايرانی ساکن سوئد را  احمدرضا جاللی،

وکیل مدافع او در بلژيک گفته . ید کردتاي

است مجازات اعدام اين زندانی سیاسی قطعی 

وکیل مدافع احمد رضا جاللی در  .شده است

بلژيک هشدار داده که با توجه به تايید 

دوباره حکم اعدام اين زندانی سیاسی در 

ديوان عالی جمهوری اسالمی، ممکن است اين حکم هر لحظه به 

احمدرضا جاللی، پزشک و پژوهشگر مديريت  .اجرا گذاشته شود

او . استبحران و حوادث غیرمترقبه، دارای اقامت دائم سوئد 

حدود دو سال پیش در جريان يک سفر به ايران بازداشت و 

 (6931بهمن 61 –راديو زمانه ) .زندانی شد

 

 مادر زندانيان سياسي احضار شد 
-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%87-8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D-iran.com/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-http://www.ppa

%D8%AD%D8%B3/-%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1 

اداره اطالعات در سنندج، دايه شريفه، 

مادر زندانیان سیاسي رامین و افشین حسین 

به اعدام  رامین. پناهي را احضار كرد

ماموران اطالعات از مادر . محكوم شده است

اين دو زنداني خواسته اند كه به 

https://iranhr.net/fa/articles/3223/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14143/
https://www.radiozamaneh.com/380271
https://www.radiozamaneh.com/380271
https://www.radiozamaneh.com/380271
https://www.thelocal.se/20180205/stockholm-academics-death-sentence-in-iran-definitive-lawyer
http://www.ppa-iran.com/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3/
http://www.ppa-iran.com/%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3/
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دايه . فرزندانش بگويد، به اعتصاب غذاي خود خاتمه دهند

های من به حکم های  بچهشريفه نیز در پاسخ گفته است، 

 .است و در حق آنها ظلم بزرگی شده ناروايی محکوم شده اند

را ندهد، من و پدرشان نیز در مقابل اگر حکومت جواب آنها 

 .به آتش خواهیم کشید درب اداره اطالعات سنندج خود را 

 (6931بهمن 61 –اتحاد زندانیان سیاسي )
 

بازداشتي كرد بعد از يك دادگاه ناعادالنه حكم اعدام دريافت 

 شد 
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/7872/2018/en/ 

زنداني كرد رامین حسین پناهي از 

ژانويه در اعتراض به حكم اعدام در 72

يك به دنبال . اعتصاب غذا بوده است

ماه 4كه در پي  محاكمه به شدت ناعادالنه

او در . برگزار شدناپديدشدن اجباري وي 

. لول انفرادي منتقل گرديده استاقدامي تالفي جويانه به س

المللی است و  محکومیت و مجازات او مغاير با قوانین بین

 .بايد لغو شود

ساله، اعتصاب غذاي خود را در 77رامین حسین پناهي، 

ژانويه و پس از آن آغاز كرد كه او دريافت، در خصوص 72

عضوير در يك گروه كرد اپوزيسیون، كومله، مجازات اعدام 

 . دريافت كرده است

ژانويه، يك مقام وزارت اطالعات كه در زندان با او 13در 

تواند به حبس تغییر مالقات كرد گفت كه حكم اعدام او مي 

يابد مشروط بر اينكه او موافقت كند كه اعتراف تلويزيوني 

 . انجام دهد و گروه اپوزيسیون كرد را تروريست بخواند
هنگامي كه او از انجام اين كار سرباز زد، مقام اطالعات 

خشمگین شد و گفت، او بهاي اين لجاجت را با جانش خواهد 

 . پرداخت

مكاني كه . پس به سلول انفرادي منتقل شدرامین حسین پناهي س

 . اكنون در آن قرار دارد
نگراني هايي در مورد وضعیت سالمتي وي وجود دارد، با توجه 

. به اينكه او از سردردهاي مداوم و عفونت كلیه رنج مي برد

 . عوارضي كه احتماالً در نتیجه شكنجه بوجود آمده باشد

ماه، در 4، او به مدت 7232ژوئن 71به دنبال دستگیري اش در 

بنا به گفته خودش، طي . وضعیت ناپديدشدن اجباري قرار داشت

اين مدت و دو ماه اضافه بر اين در سلول انفرادي، مقامات 

. وزارت اطالعات و سپاه به دفعات او را شكنجه مي كردند

https://www.amnesty.org/fr/documents/mde13/7872/2018/en/
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منجمله با ضربات كابل، مشت و لگد در ناحیه شكم و كوبیدن 

 . سر وي به ديوار

آنها همچنین وي را از دريافت خدمات پزشكي براي جراحت هايش 

جراحت هايي كه براثر اصابت قرار . ضروري منبع مي كردند

 . گرفتن با گلوله جهت دستگیري اش، متحمل شده بود

ژانويه برگزار شد، بغايت 61دادگاه رامین حسین پناهي كه در 

بنا به . یدغیرمنصفانه بود و كمتر از يك ساعت به طول انجام

گفته وكیلش، دادگاه به او حكم اعدام داد؛ چرا كه او را بر 

مبناي عضويت اش در كومله، باغي قلمداد كرد؛  به دلیل 

 . برداشتن سالح علیه حكومت

در حالیكه چنین اتهامي بدون ارآئه هیچگونه شواهد مشخصي 

صورت گرفت كه رابطه او را با اقداماتي نظیر كشتار ثابت 

آنچه كه مطابق قوانین بین المللي براي اعمال  .نمايد

 . مجازات مرگ، نیاز است

مابین دستگیري و دادگاهش، او تنها امكان يك ديدار كوتاه 

با وكیل خود را يافت كه در حضور ماموران اطالعات صورت 

. اين امر، نقض حق مشورت مستقل فرد با وكیلش مي باشد. گرفت

 (1068فوريه 1 –عفو بین الملل )
 

نسبت به وضعيت او  وکيل محمدرضا حدادی

 معترض است 

14134/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

محمدرضا حدادی، فردی که متهم به ارتکاب 

کماکان تحت  ،سالگی است ۸۱قتل در سن 

 . برد حکم اعدام در زندان بسر می

مدافع محمدرضا حدادی با اشاره به  وکیل، حسین احمدی نیاز

وضعیت پزشکی وی گفت که محمدرضا در حال حاضر همچنان در 

بیمارستان به سر می برد و تحت عمل جراحی 

 .او مشکل جدی گوارشی دارد. قرار گرفته

در زمان  ۸۹۱۱اسفند  ۷۲محمدرضا حدادی متولد 

سال داشته و متهم به سرقت منجر  ۸۱دستگیری 

 .به قتل است

آبان  ۱در تحقیقات اولیه و دادگاهی که در او 

برگزار شد اعتراف به سرقت و قتل کرده  ۸۹۱۷

ای به دادگاه  آبان همان سال طی نامه ۸۱بود، اما سپس در 

خواسته نوشت که يکی از متهمین با وعده پرداخت پول از وی 

 .با توجه به صغر سن ارتکاب قتل را به عهده بگیرد

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14134%2F&title=%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14134%2F&title=%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14134%2F&title=%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14134%2F&title=%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9
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سال سن داشت همچنین  ۸۱اين زندانی که در زمان بازداشت 

نوشت که فريب متهم ديگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی 

 (9911 بهمن91 – هرانا) .نداشته است

 
 پور، زندانی سياسی محکوم به اعدام هدايت عبدهللاوضعيت 

14151/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

پور زندانی محبوس در  پرونده هدايت عبدهللا

زندان مرکزی ارومیه که به اتهام بغی در 

دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده علیرغم 

ا نقض حکم توسط ديوان عالی کشور مجدد

توسط شعبه هم عرض به حکم اعدام منتهی 

حسین احمد نیازی وکیل اين زندانی . شد

سیاسی گفت برای موکلش درخواست فرجام 

حکم بغی سیاسي، در حالي براي اين زنداني . خواهی کرده است

هیچگاه دست به سالح نبرده و در گفته است، صادر شده که وی 

 .ته استزمان بازداشت نیز سالحی به همراه نداش
پس از  ۱۱خرداد  ۷۱ درپور به همراه شش تن ديگر  هدايت عبدهللا

به . اشنويه بازداشت شد« قره سقل»بروز درگیری در روستای 

در اين روستا خانه هايی که در درگیری »گفته منابع مطلع، 

تخريب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طوالنی 

. «نداشتندانه های خود را اهالی اين روستا حق ورود به خ

 (6931بهمن 10 –هرانا )

 

 بيرحمانه مجازاتهاي و بشري ضد اعمال
 توهین و تحقیر ,شكنجه, شالق, عضو قطع

 يك معترض بازداشتي، زير شكنجه جان داد 
-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84iran.com/-http://www.ppa

%D8%AF%D8%B1/-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 
/www.kurdpa.net/farsi/idame/72340http:/ 

يکی ديگر از جوانان بازداشت شده در تظاهرات سراسری در 

نام اين جوان خالد قیصری . ، زير شكنجه جان باختکرمانشاه

در زندان کرمانشاه  ۱۱روز هفتم بهمن  وي .عنوان شده است

در کرمانشاه به خاک سپرده ش زير شکنجه به قتل رسید و پیکر

به دلیل  اين فرد،ران وزارت اطالعات اعالم کردند که مامو .شد

. مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست داده است

 یروهایاز ن یو شمار نيبا حضور والد یصریخالد ق پیكر

 یروهایدر قبرستان کرمانشاه به خاک سپرده شده و ن یاطالعات

اش اجازه دادند  ماه به خانواده بهمن 61شنبه روز پنج یاطالعات

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14151/
http://www.ppa-iran.com/%D9%82%D8%AA%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1/
http://www.ppa-iran.com/%D9%82%D8%AA%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1/
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72340
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اتحاد زندانیان ) .فرزندشان مراسم ختم برگزار کنند یکه برا

 (6931بهمن 61 –سیاسي، كردپا 
 

 شکستن اعتصاب غذا یبرا یاسيس یشکنجه زندان
-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D9%88-n.com/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1ira-http://www.ppa

%D8%A7/-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C 

-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%85%D8%B2%D9%87%D8%AD%D9-http://radioomid.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%88/ 

روز  شيحمزه درو ،محبوس در زندان گوهردشت کرج یاسیس یزندان

زندان به  نيا۸۱بهمن با خشونت از سالن  ۸۸چهارشنبه 

 .منتقل شد هیقرنطن

در روز انتقال به  ،اهل سنت یزندان ساله،19، شيدرو حمزه

 سیبرد توسط رئ یکه در اعتصاب غذا به سر م یدر حال نهیقرنط

ماموران از وي  .زندان گوهردشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفت

مسووالن . مي خواستند كه وي به اعتصاب غذاي خود خاتمه دهد

تا زمان محو شدن آثار ضرب و جرح بر بدن اين زندان، 

همچنین قرار بود كه . زنداني، وي را در قرنطینه نگه داشتند

بهمن از قرنطینه به داخل بند 61اين زنداني روز يكشنبه 

اما ماموران وي را تهديد كردند، در صورتي كه . منتقل شود

ند به اعتصاب خود خاتمه ندهد، به مدت يكماه او را با دستب

و پابند، به تیمارستان خواهند فرستاد و در آنجا به تخت 

 !خواهند بست

سال حبس محكوم 68حمزه درويش به اتهام خروج غیرقانوني به 

. شده و در اعتراض به اين حكم دست به اعتصاب زده است

 (6931بهمن 61و  66 –راديو امید، اتحاد زندانیان سیاسي)
 

 

 

 زندان
 شرايط زندان

بهشتی با پايان مرخصی به اوين محمود 

 بازگشت
14089/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

ن یسخنگوی پیش ،محمودبهشتی لنگرودی

تهران که در  درکانون صنفی معلمان 

به مرخصی اعزام شده بود، با  بهمن9

. اتمام دوران مرخصی به اوين بازگشت

 هیعل یاجتماع و تبان اتهامبهشتی طی دو پرونده جداگانه به 

. به حبس محكوم شده استنظام  هیعل غیو تبل یمل تیامن

 (6931بهمن 61-هرانا )

http://www.ppa-iran.com/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%A7/
http://www.ppa-iran.com/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%A7/
http://radioomid.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86/
http://radioomid.org/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14089/
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 ماموران از اعزام علي معزي به بيمارستان جلوگيري كردند 
-%D8%A7%D8%B2-com/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AAiran.-http://www.ppa
-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C 

 یعل یاسیس یزندان ،بهمن۸۱روز شنبه  صبح

 مارستانیجهت انتقال به ب یمعز

 یقصد داشتند وماموران . فراخوانده شد

 مارستانیبند و پابند به ب را با دست

بند و پابند و  زدندست رشيذاز پ یمعز یعل. منتقل کنند

ماموران در مقابل، مانع از  .لباس زندان امتناع کرد دنیپوش

علي معزي، زنداني . اعزام اين زنداني به بیمارستان شدند

از سرطان پروستات و مشکالت و سال سن دارد ۱۱از  شیبسیاسي، 

 (6931بهمن 61 –اتحاد زندانیان سیاسي . )برد یرنج م هیکل یجد
 

 اعتصاب غذا بازداشتي تظاهرات در  دو
https://www.radiozamaneh.com/380653 

، دو نفر از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه در تهران

هويت اين دو  .اند دست به اعتصاب غذا زده در زندان اوين

اكنون  .معرفي شده استنیما موضیئی و پويا محمدی  زنداني 

دلیل اعتصاب . روز از اعتصاب اين دو بازداشتي مي گذرد5

اعتراض به بالتکلیفی پس از بازداشت و روشن نشدن  ،غذای آنان

 (3131بهمن 31 –راديو زمانه ) .شان عنوان شده است وضعیت
 

 اطالع دقيق از دختران بازداشتي در دست نيست 
-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-B1%DB%8C%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%-3/590879-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-8%D9%87%D8%A-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86

6%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%8-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9 

در رابطه با  یدر امور شهروند جمهور سیرئ ژهيو اریدست

که  یریگیهنوز پ: کرد دیپرونده دختران معترض به حجاب تأک

اطالع دقیق از تعداد ... میبشود را نداشت جهیمنتج به نت

وی در  .ها اعالم شد بازداشتی ها نداريم اال آنچه در رسانه

علل  ،ها گونه پديده اين: چنین اقداماتی گفتبیان دلیل 

مختلفی دارند که متناسب با آن علل بايد رفتار خود را 

ها همان رفتار متناسب را  تنظیم کنیم و با هر يک از آن

توانیم حکم کلی دهیم بايد ديد اين حرکات  داشته باشیم نمی

 –خبرگزاري حكومتي ايلنا ) .با چه هدفی صورت گرفته است

 (9911من به91
 

 نزار زکا در اوين از خدمات درمانی محروم است

http://www.ppa-iran.com/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8
http://www.ppa-iran.com/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8
http://www.ppa-iran.com/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8
http://www.ppa-iran.com/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8
http://www.ppa-iran.com/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8
https://www.radiozamaneh.com/380653
https://www.radiozamaneh.com/380653
https://www.radiozamaneh.com/380653
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/590879-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/590879-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/590879-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
https://www.radiozamaneh.com/380625
https://www.radiozamaneh.com/380625
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-potential-ignore-https://www.iranhumanrights.org/2018/02/authorities
care/-medical-him-deny-zakka-nizar-resident-us-for-diagnosis-cancer 

وکیل شهروند لبنانی دارای کارت اقامت 

ارتباطات نزديک با »آمريکا که به اتهام 

سال  ۸۱به « های اطالعاتی آمريکا سرويس

کوم شده، اعالم کرده که نزار زندان مح

به سرطان روده مبتال شده و با اين حال مسئوالن به او  زکا

 .دهند های الزم را نمی اجازه خروج از زندان و انجام آزمايش
ا و ژيائو وانگ، گفته است در غذای زکهمچنین  نزار زكاوکیل 

ريخته ( دارويی يا مخدر)مواد  هم بند او، زندانی آمريکايی

د تا باعث خستگی و خواب آنها برای چند روز متوالی شو می

 . شود

برد  نزار زکا از درد سینه رنج می همچنین به گفته اين وكیل،

خون سرفه  او. شده استه تنفس برای او دشوار تا آن حد ک

اند اما با  کند و در بهداری اوين به او اکسیژن وصل کرده می

نزار زکا، . ده استحال تاکنون پزشک او را معاينه نکر اين

به دعوت  ۸۹۱۱شهريور  ۷۱ ،شهروند لبنانی مقیم آمريکا

المللی نقش آفرينی زنان در توسعه  همايش بین»مسئوالن 

به ايران سفر کرد اما سه روز بعد در فرودگاه « پايدار

صلواتی  رياستدادگاه انقالب به  ۸۱او در شعبه . بازداشت شد

سال حبس و پرداخت  ۸۱کا به به اتهام جاسوسی برای دولت آمري

حكمش را میلیون دالری محکوم شد که دادگاه  ۱.۱جريمه نقدی 

 (3131بهمن 31 –كمپین حقوق بشر در ايران ). تايید كرد

 
سه فعال مدني بعد از انتقال خشونت آميز در اعتصاب : ايران

 غذا به سر مي برند 
-prison-violent-after-strike-hunger-on-activists-three-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/iran

transfer/ 

ین الملل امروز اعالم سازمان عفو ب

كرد، مقامات ايراني مي بايست 

بالدرنگ و بي قید و شرط، فعالین 

مدني آتنا دائمي، گلرخ ابراهیمي 

ايرايي و همسرش آرش صادقي را آزاد 

عفو بین الملل اين مساله را در میان گزارشاتي اعالم  . كنند

كرد مبني بر اينكه اين سه تن، اعتصاب غذاي خود را در 

اض به انتقال غیرقانوني خود به زندان خطرناك شهر ري اعتر

 . در ورامین در خارج از تهران آغاز كرده اند

يك مرغداري (  كه به نام قرچك شناخته مي شود)زندان شهرري 

بالاستفاده است كه در آن چند صد زن متهم به جرايم خشونت 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/iran-three-activists-on-hunger-strike-after-violent-prison-transfer/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/iran-three-activists-on-hunger-strike-after-violent-prison-transfer/
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 آمیز در تراكم باال و شرايط وخیم بهداشتي بدون دسترسي به

 . آب آشامیدني، غذاي مناسب، دارو و هواي تمیز محبوس هستند

گزارشات از اين مركز حاكي از انجام حمالت بسیار علیه 

هم از سوي زندانیان و هم زندانبانان؛ . زندانیان است

 . همچنین وجود مواد مخدر و نیز بیماري هاي عفوني

عفو  مگدالنا مغربي دستیار بخش خاورمیانه و شمال آفريقا در

جايي كه گلرخ  - رين الملل گفت، شرايط در زندان شهربی

به خاطر  ابراهیمي ايرايي و آتنا دائمي كه هر دو صرفاً 

فعالیت هاي صلح آمیز حقوق بشري در آن به خطا محبوس گرديده 

عالوه بر جمعیت باال و كمبود بهداشت و درمان، خطرناك  - اند

 . مي باشد

پرداختن به رفتار غیرانساني بر مقامات ايراني به كرات در 

 . زنان زنداني در شهر ري، قصور ورزيده اند

آنها به ازاي آن، به دفعات زندانیان عقیدتي و معترض زن را 

گلرخ . به انتقال به زندان شهر ري تهديد نموده اند

ژانويه از زندان 74ابراهیمي ايرايي و آتنا دائمي، روز 

آنها گفتند كه . داوين تهران به شهرري منتقل شدن

زندانبانان مرد، در پي اعتراض آنها به انتقال شان و بیان 

اينكه اين اقدام غیرقانوني و مغاير قوانین خود حكومت در 

خصوص دسته بندي زندانیان مي باشد، به صورت فیزيكي و كالمي 

هدف تهمت اخالقي و نیز مشت و لگد  آنها را به هنگام انتقال

زنان از آن هنگام در اعتصاب غذا بوده  اين. قرار داده اند

 (3131بهمن 31 –سازمان عفو بین الملل ) .اند

 

 با آزادی مشروط مختار اسدی مخالفت شد
14145/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

اسدی مخالفت با درخواست آزادی مشروط مختار 

وی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان است . شد

که از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام درحال 

مي تحمل حبس يکساله خود در زندان اوين 

نظر  ،گفته میشود در رد اين درخواست. باشد

مختار اسدی در  . بوده استسپاه پاسداران  از سوي مخالف

که برای پیگیری وضعیت وثیقه  شهريور ماه سال جاری هنگامی

 .خود به دادگاه انقالب تهران مراجعه کرده بود بازداشت شد
در اعتراض بزرگ  ۸۹۱۱اين معلم کرد سنندجی پیش تر در سال 

های صنفی معلمان با فراکسیون مجلس توسط  نمايندگان کانون

 .گرديدزداشت شد و برای او پرونده ای مفتوح پلیس امنیت با

 (6931بهمن 63 –هرانا )

 

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14145/
https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-12446/
https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-12446/
https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-12446/
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 احكام زندان

عثمان اسماعيلی جهت اجرای حکم احضار 

 شد

14107/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

فعال کارگری که به  عثمان اسماعیلی

دلیل شرکت در مراسم روز جهانی کارگر 

از  به دو ماه حبس تعزيری محکوم شده،

طريق ارسال ابالغیه به وثیقه گذار و 

عثمان اسماعیلی  .روزه جهت اجرای حکم فراخوانده شد ۹۱مهلتی 

در شهر سقز توسط نیروهای لباس شخصی  ،۸۹۱۱ارديبهشت  1در 

 ( 3131بهمن 32 –هرانا . )بازداشت شد

 
 ساله با واکر راهی زندان شد ۵۶خانم 

14116/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

ديماه  ۷۹ در ،ساله ۱۱مريم کلنگری 

ماموران اجرای احکام  سال جاری توسط

به زندان مرکزی اراک  وبازداشت 

پیشتر در  کلنگری خانم.منتقل شد

ماه حبس تعزيری  ۱دادگاهی به تحمل 

در اين يک منبع مطلع . بودمحکوم شده 

ماموران به منزل خانم »: گفت باره

کلنگری در اراک وارد شدند و وی را 

با واکر به  ،با وجود وضعیت نامساعد پزشکی برای اجرای حکم

 .«زندان مرکزی اراک منتقل کردند

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14107%2F&title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14107%2F&title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14107%2F&title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.hra-news.org%2F2018%2Fhranews%2Fa-14107%2F&title=%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14116/
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 نیز،۸۹۱۱مرداد  ۱پیشتر در تاريخ 

آقای بیژن  ،یبرادر خانم مريم کلنگر

از ( بازنشسته)ساله  ۱۱کلنگری 

زندانیان سیاسی سابق دهه شصت و دو 

فرزند خانم کلنگری به نامهای مجتبی 

و ( لیسانس حسابداری)ساله  ۱۱فوالدی، 

لیسانس )ساله  ۹۱مقداد فوالدی، 

 ۸۱و هر کدام به  بازداشت توسط اداره اطالعات اراک (مديريت

خانواده کلنگری از جمله . شدندسال حبس تعزيری محکوم 

خانواده های بازماندگان قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 

  .استشصت 

 (6931بهمن 61 –هرانا )

 

 

 

 

بازداشت شدگان اعتراضات اخير در دورود به زندان محکوم 

 شدند
14122/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

شدگان اعتراضات  تعدادی از بازداشت ،دادگاهی در شهر دورود

اخالل در نظم و آسايش “اين شهر را به اتهام  ۸۹۱۱ماه  دی

ه شالق محکوم ضرب ۲۱به تحمل يک سال حبس تعزيری و ” عمومی

  .کرده است
اين شش نفر عالوه بر اخالل در نظم، به تخريب اموال عمومی، 

موران هم متهم شده تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات و مأ

دی در شهر دورود در استان  ۱در جريان اعتراضات روز . اند

لرستان ايران که تا چند روز پس از آن هم ادامه يافت دست 

 (9911 بهمن91 – هرانا) .ته شدندکم دو نفر کش

 
 در بازداشت  دو دانشجوی دستگير شده در اعتراضات اروميه

14127/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

 دانشجويان  دو تن از ،ابراهیم مرادی و متین خالدی

پس از اتمام مراحل بازجويی  بازداشتي در اعتراضات ديماه،

اتهام اين افراد تبلیغ علیه . شدندبه زندان ارومیه منتقل 

نظام عنوان شده و در حال حاضر در بند جوانان زندان مرکزی 

 .شوند ارومیه نگهداری می

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11754/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14122/
https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-14127/
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 ۸۱ابراهیم مرادی دانشجوی زيست شناسی است، وی در تاريخ 

 ۸۱ی توسط اطالعات سپاه بازداشت و پس از گذشت ماه سال جار دی

روز در سلول انفرادی اطالعات سپاه و با تکمیل مراحل 

ماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل  دی ۷۱بازجويی در تاريخ 

ماه توسط پرسنل وزارت اطالعات  دی ۱متین خالدی در تاريخ . شد

فرادی روز بازجويی و تحمل سلول ان ۱بازداشت و پس از تحمل 

ماه به زندان  دی ۸۱در بازداشتگاه وزارت اطالعات در تاريخ 

 (6931بهمن 68 –هرانا . )مرکزی ارومیه منتقل شد

 
 شهروندان كرد در بازداشت و بالتكليفي

http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72381 

 دالرا میالد نام به ُکرد شهروند يک ماه، بهمن91 يکشنبه روز

 شهروند اين .گرديد محکوم زندان ماه ۸١ به سقز دادگاه توسط

 و کردستان استقالل پرسی همه از حمايت تجمعات در شرکت به ُکرد

 ُکرد فعال دو اين بر عالوه .است شده متهم عمومی نظم در اخالل

 مشابه، اتهام با که زيويی زمانه و ويسی  هللا مناره های  نام هب

 محکوم نقدی جريمه و شالق تحمل به سقز انقالب دادگاه سوی از

 .اند مانده بالتکلیف سنندج تجديدنظر دادگاه در اند  شده

 (9911 بهمن91 – كردپا)

 

 

 

 

 خودسرانه دستگيريهاي
 دستگيريهاي اجتماعي

 تن در ايران 92موضعگيري وزارت خارجه آمريكا درباره دستگيري 
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/02/277865.htm 

اياالت متحده از ايرانیاني كه علیه حجاب 

اجباري بر زنان دست به اعتراض زده اند، 

ما گزارشات مبني بر . حمايت مي كند

تن به دلیل دفاع از 13دستگیري دستكم 

حقوق بشر و حقوق پايه اي شان در مقابله 

با حجاب اجباري بازداشت شده اند را 

د از آزادي مذهب، اياالت متحده بر حمايت خو. محكوم مي كنیم

. آزادي بیان و حق برگزاري اجتماع آزاد، پافشاري مي كند

مردم بايد در انتخاب پوشش خود آزاد باشند و بتوانند بنا 

 نيمحروم کردن افراد از ا.  به باورهايشان، عمل كنند

http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72381
http://www.kurdpa.net/index.php?besh=dreje&id=71972
http://www.kurdpa.net/index.php?besh=dreje&id=71896
http://www.kurdpa.net/index.php?besh=dreje&id=71896
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/02/277865.htm
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وزارت . )جايگاه شان را تضعیف مي نمايدانتخاب، استقالل و 

 ( 6931بهمن 69 –امورخارجه آمريكا 

 
 دانش آموز در جريان تظاهرات بازداشت شدند  651

http://www.entekhab.ir/fa/news/391899 

آموزان  محمد بطحايی وزير آموزش و پرورش تعداد کل دانش

نفر به 1از اين تعداد، . دنفر عنوان کر 911بازداشتی را 

بطحايي  .ها به مرحله بازپرسی رسیدند در آشوب دلیل حضور

هايی که بازپرسی آنان مقداری طوالنی  بچههمچنین اضافه كرد، 

. های اصالح و تربیت فرستاده شدند شده بود، به کانون

اين  .سال است 91های زير  های اصالح و تربیت برای بچه کانون

پرسی تمام شدند تا مرحله باز نگهداری می آنجاآموزان در  دانش

 (9911بهمن 91 –وبسايت حكومتي انتخاب ) .شود

 

 با سرنوشت نامعلوم شهروند ُکرد  ٢١
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72345 

كه در ابتداي بهمن شهروند ُکرد ۸۷ یاز سرنوشت و محل نگهدار

از سوي نیروهاي اطالعاتي در اشنويه بازداشت شده اند،  31

 ،ەزاد یفق عیشف، شهروند ۸۷ نيااسامي . نیستدر دسترس  یاطالع

، ەمنصور قادرزاد ،ینیرزگار ام ،یفضل نیمحمدامی، ریمحمد ام

محمد فرزاد، محمد محمودتاش، حامد  ،یفيشر ونسي، ەمحمد سور

. عنوان شده است ردکُ یو مامند عل ردکُ ی، فتاح علهفيظر

بازداشتیان به همكاري با احزاب كرد مخالف حكومت متهم شده 

 (6931بهمن 61-كردپا .  )اند

 
 

احراز هويت يکی ديگر از دانشجويان بازداشت شدە در 

 کرمانشاه
https://hengaw.net/fa/?p=5246 

 ۸١برابر با  دی۷١ ، نیروهای امنیتی ايران در کرمانشاه

ه به منزل پدري عمران پیرمرادي دانشجو، يورش برده و ژانوي

 –بهمن 37به گفته يك منبع موثق، روز . وي را بازداشت كردند

اول فوريه، اين دانشجو به دادگاه انتقال داده شده و براي 

خانوادە اين . ستآزادي اش وثیقه اي سنگین تعیین گرديده ا

تامین و پرداخت رقم  هدلیل تنگدستی قادر ب به دانشجو

زندان  قرنطینه هدرخواست شدە نبودە و بر همین اساس عمران ب

 (3131بهمن 31 –هنگاو ) .منتقل شدە است نشاهديزل آباد کرما

http://www.entekhab.ir/fa/news/391899
http://www.kurdpa.net/farsi/idame/72345
https://hengaw.net/fa/?p=5246
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دانشجوي دانشگاه اردبيل براي فعاليت هاي مدني اش بازداشت 

 شد 

-ardabil-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-http://iran
activism/-peaceful-arrested-student-university 

محمدرضا شیرعلیزاده دانشجوي دانشگاه 

فوريه در خلخال در شمال 5اردبیل روز 

هنوز خبري در . غرب ايران بازداشت شد

مورد مكان بازداشت و موقعیت وي 

مانیتورينگ حقوق . )منتشر نشده است

 (3131بهمن 32 –بشر 

 
يك مدافع جوان حقوق بشر در اروميه 

 بازداشت مي شود  
-human-young-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-http://iran

urmia/-arrested-defender-rights 

سهیل ديري يك فعال مدني در شهر 

ارومیه از سوي نیروهاي امنیتي روز 

علت بازداشت او . وشنبه بازداشت شدد

اطالعي در مورد مكان بازداشت او در دست نمي . مشخص نشده است

 (3131بهمن 32 –مانیتورينگ حقوق بشر ). باشد
 

 دانشجوي دانشگاه تهران بازداشت شد 
-young-another-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-http://iran

arrested/-student-university-tehran-defender-rights-human 

مي دانشجوي جامعه شناسي زهرا رحی

بهمن بازداشت 31دانشگاه تهران روز 

 . شد

مقامات زندان اوين در تهران اخیرا 

تن از بازداشتي هاي اعتراضات سراسري 4گفته بودند كه تنها 

اخیر در دسامبر و ژانويه در زندان باقي مانده اند و هیچ 

بهمن 32 –مانیتورينگ حقوق بشر ). زني هم در میان آنها نیست

3131) 

 

 دانشجوي جامعه شناسي بازداشت شد 
-young-another-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-http://iran

arrested/-defender-rights-human 

زاده دانشجوي جامعه شناسي وحید لنجان

فوريه بازداشت 4دانشگاه تهران در روز 

http://iran-hrm.com/wp-content/uploads/2018/02/Mohammadreza-Shiralizadeh-min.jpg
http://iran-hrm.com/wp-content/uploads/2018/02/Soheil-Dairi.jpg
http://iran-hrm.com/wp-content/uploads/2018/02/Zahra-Rahimi-min.jpg
http://iran-hrm.com/wp-content/uploads/2018/02/Vahid-Langjanzadeh-min.jpg
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-ardabil-university-student-arrested-peaceful-activism/
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-ardabil-university-student-arrested-peaceful-activism/
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-young-human-rights-defender-arrested-urmia/
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-young-human-rights-defender-arrested-urmia/
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-another-young-human-rights-defender-tehran-university-student-arrested/
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-another-young-human-rights-defender-tehran-university-student-arrested/
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-another-young-human-rights-defender-arrested/
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-another-young-human-rights-defender-arrested/
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مقامات ايران دور جديدي . و به يك مكان نامعلوم منتقل شد

آغاز  7231از بازداشت مدافعین حقوق بشر را از اول ژانويه 

كرده اند؛ بعنوان دور جديدي از سركوب فعالیتهاي مدني در 

 (3131بهمن 32 –مانیتورينگ حقوق بشر ). كشور
 

 اطالعات سنندج يك دانشجو را بازداشت كرد 
https://mafnews.de/?p=20665 

، مهیار احمدی ۸۹۱۱  بهمن ۸۲شنبه  روز سه

ساله از اهالی سنندج از سوی نیروهای  ۷۱

. وزارت اطالعات در اين شهر بازداشت گرديد

ی  ی کامپیوتر دانشکده التحصیل رشته او فارغ

در يک تماس اين دانشجو . پناه است يزدان

کوتاه تلفنی توانسته است بازداشت خود از 

. اش برساند سوی اين ارگان امنیتی را به اطالع خانواده

 .اتهامات وارده به وی اطالع دقیقی کسب نشده است تاکنون از

 (8931بهمن 81 –ماف نيوز )
 

 و بازداشت شدگان اراک یمحمد نجفوكيل  تيوضع نيآخر
post_5.html-https://zandaniran.blogspot.co.uk/2018/02/blog 

 یو عل یدادگستر لیوک یمحمد نجف یآقا

اراک که به  یمدن نیاز فعال یباقر

 یدریح دیقتل وح یو افشا یریگیپ لیدل

بازداشت شده بودند هم اکنون به زندان 

و  یفیاراک منتقل و در بالتکل یمرکز

 یبهزاد عل. ممنوع المالقات هستند

در زندان  ۱به بند  نیزاز بازداشت شدگان  گريد یکي ی،بخش

گرفتن  یبرا یخانواده بخش یهايریگیپ. ه استاراک منتقل شد

ممنوع المالقات  زین یساعت موفق نبوده و و نيمالقات تا ا

معاند  یدر گروها تيعضوبه  یباقر یو عل یمحمد نجف . است

و شرکت در اعتراضات  ،بينشر اکاذ ی،اذهان عموم شيتشو ،نظام

ی، دریحوحید . متهم شده اند یخارج یمصاحبه با رسانه ها

ساله و دستفروش بود كه در جريان اعتراضات اخیر، 19جواني 

. از سوي ماموران حكومتي در بازداشتگاه اراك به قتل رسید

نه . )ماموران علت جان باختن او را خودكشي اعالم كرده بودند

 (6931بهمن 61 –به زندان، نه به اعدام 

 

دستكم شش فعال حقوق بشري جوان، در 

 جريان حمالت سازمانيافته بازداشت شدند 

https://mafnews.de/?p=20665
https://zandaniran.blogspot.co.uk/2018/02/blog-post_5.html
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-coordinated-arrested-activists-rights-human-oungy-six-least-releases/iran-https://www.amnesty.org.uk/press
raids 

در پاسخ به گزارشات مبني بر اينكه شش فعال حقوق بشري جوان 

منجلمه شیما بابايي و همسرش داريوش زند، سعید اقبالي، لیال 

فرجامي، محمود معصومي و بهنام موسیوند در جريان حمالت 

اشت شدند، مگدالنا سازمانیافته اي در روز اول فوريه بازد

مغربي مدير بخش خاورمیانه و شمال آفريقا در عفو بین الملل 

 گفت، 

اين مدافعین حقوق بشر مي بايست بالدرنگ و بي قید و شرط 

آنها هیچ جنايتي مرتكب نشده اند و صرفًا به . آزاد شوند

ما بغايت . دلیل فعالیت هاي حقوق بشري بازداشت گرديده اند

اين افراد در حال حاضر در معرض خطر شكنجه نگران هستیم كه 

 . و يا ساير رفتار غیرانساني قرار دارند

ماهیت اين دستگیري ها، نگراني عمیق ما را مورد تايید قرار 

نگراني در خصوص واقعیت تلخ مدافعین حقوق بشر در . مي دهد

ايران امروز؛ جايي كه فعالیت هاي صلح آمیز سركوب شده و از 

اين افراد، زندانیان . جرم تلقي مي گردد سوي مقامات،

عقیدتي هستند كه صرفا به خاطر دفاع از حقوق بشر بازداشت 

 (7231فوريه 7 –عفو بین الملل . )گرديده اند
 

 بازداشتي، در شرايط سخت زندان  دختر
https://www.radiozamaneh.com/380466 

نسرين ستوده که وکالت نرگس حسینی، يکی از 

دختران خیابان انقالب را به عهده دارد، 

 ،اعالم کرده که دادسرای فرهنگ و ارشاد

. اتهامات سنگینی را متوجه موکلش کرده است

دانشجوی ، ساله اهل کاشان ۹۷نرگس حسینی، 

ست و در يکی از  لیسانس علوم اجتماعی فوق

مأموران . کرده ادارات دولتی نیز کار می

امنیتی او را بازداشت کردند و پس از صدور 

 وثیقه سنگین پانصد میلیون تومانی

. ان قرچک ورامین منتقل کردنداو را به زند (هزاردالري691)

ه وثیقه پانصد میلیونی گفتدر دادسرا در خصوص نرگس حسینی 

 ،دادسرای فرهنگ و رسانه. توانايی تأمین آن را ندارد است

نرگس حسینی را به عدم رعايت حجاب شرعی، تظاهر به عمل حرام 

 .و تشويق به فساد متهم کرده است

زنانی که  ،(تعزيرات)می قانون مجازات اسال ۱۹۱بر اساس ماده 

ضربه شالق  ۲۱کنند ممکن است به دو ماه زندان يا  کشف حجاب می

 . محکوم شوند

https://www.amnesty.org.uk/press-releases/iran-least-six-young-human-rights-activists-arrested-coordinated-raids
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/iran-least-six-young-human-rights-activists-arrested-coordinated-raids
https://www.radiozamaneh.com/380466
https://www.radiozamaneh.com/380466
https://www.radiozamaneh.com/380466
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قانون مجازات اسالمی مجازات تشويق به  ۱۹۱ماده   بر اساس

 –راديو زمانه ) .سال زندان است ۸۱فساد و فحشاء اما تا 

 (6931بهمن 61

 

شناسی را  رئيس دانشگاه تهران بازداشت دو دانشجوی جامعه

 تأييد کرد
6111911172https://www.isna.ir/news/9 

محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه 

زاده و زهرا  تهران بازداشت وحید لنجان

شناسی دانشگاه  رحیمی دانشجويان جامعه

وي . تأيید کردبهمن 61در روز تهران را 

چند دانشجوی بازداشتی : در اين باره گفت

روزهای اخیر هیچ گونه فعالیت سیاسی در 

ما هیچ گونه مشکلی با اين دانشجويان در  .دانشگاه نداشتند

با دانشگاه مشکلی  دانشگاه نداشتیم و آنها نیز

بنابراين ما علت بازداشت اين دانشجويان را نمی  .نداشتند

به همکاران در دانشگاه : وی در ادامه تاکید کرد .دانیم

را بطور جدی پیگیری  ام که موضوع بازداشت دانشجويان گفته

چه مسئوالن امنیتی همه اطالعات در اين خصوص را اگر  ...کنند 

 –خبرگزاري حكومتي ايسنا . )در اختیار ما قرار نمی دهند

 (6931بهمن 63

 
 قاسم حيدري در بازداشت و بي خبري به سر مي برد 

-detained-report-no-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-http://iran
days/-activist-young 

هیچ خبري در مورد سرنوشت قاسم حیدري 

ساله، ساكن اهواز در دست 93فعال مدني 

. او در روز اول ژانويه ربوده شد. یستن

بنا به گفته دوستانش، ماموران امنیتي 

يك كیسه پالستیكي بر سرش گذاشتند و او را به زور وارد 

در حال حاضر خبري از موقعیت او در . ماشین كرده و بردند

 (9911بهمن 91 –مانیتورينگ حقوق بشر ). دست نیست

 

 دستگيري فرد مرتبط با اعتراضات در قزوين 
http://qazvin.farsnews.com/news/13961119000507 

 یاصل یدرهایاز ل یکي: گفت نيو انقالب قزو یعموم دادستان

 یتیامن یها دستگاه یاریبا هوشدر قزوين  ریاخ یها یناآرام

دستگاه  یو هماهنگ یو اطالعات یفن دهیچیاقدامات پ یاستان، ط

 .شد ریدستگ يیقضا

http://iran-hrm.com/wp-content/uploads/2018/02/Ghasem-Heydari.jpg
https://www.radiozamaneh.com/380787
https://www.radiozamaneh.com/380787
https://www.radiozamaneh.com/380787
https://www.isna.ir/news/96111911172
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-no-report-detained-young-activist-days/
http://iran-hrm.com/index.php/2018/02/06/iran-no-report-detained-young-activist-days/
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شده با  ریمتهم دستگ: اظهار داشت یارکین یصادق لیاسماع

ضد انقالب  یاز اقدامات، آنها را برا یربرداريتصو یآور جمع

 –خبرگزاري حكومتي فارس، استان قزوين ) .کرد یارسال م

 (9911بهمن 91
 

 و مرد در جريان پارتي شبانه بازداشت شدند  زن16
-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-5%D8%B1%D8%AF%D9%8-%D8%B2%D9%86-8/74439-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-http://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4
-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C

%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-AC%DB%8C%D8%A8%D8%B9%D8% 

اندازی يک کانال تلگرامی با عنوان  مردی سالخورده که با راه

کرد، در  ای را مديريت می  های مختلط شبانه ترويج فرهنگ، پارتی

وي ساكن مشهد بوده  .اقدام ضربتی ضابطان قضايی، دستگیر شد

متهم، مشاهده کننده پرونده در خانه  با حضور تیم بررسی. است

در سنین مختلف با ظاهری غیراخالقی در  زن و مرد ها شد که ده

 مرد ۷۲با اعالم اين گزارش به مقام قضايی، . محل حضور دارند

بهمن 61 –حكومتي فرتاك نیوز  وبسايت). دستگیر شدند زن ۹۱و 

6931) 

 
 نقض حقوق پايه اي

 مجيد اخشابی مجرم شناخته شد
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/15/1647469 

زير و »های نشريه  جلسه رسیدگی به پرونده

 1در شعبه « تارود»خبری و پايگاه « بم

رياست  دادگاه کیفری يک استان تهران به

، مجید اخشابی .قاضی شقاقی برگزار شد

با شکايت  ،مسئول نشريه زير و بم مدير

اتهام استفاده ابزاری از  دادستانی به

متهم شده بود که با رأی  ،تصاوير زن

 .اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

 (9911بهمن 91 –خبرگزاري حكومتي تسنیم )
 

پيرمرد افغان به دليل ناتوانی مالی در آستانه اخراج از 

 بيمارستان
com/news/4218096https://www.mehrnews. 

پیرمرد نابینايی که به دلیل شکستگی 

هفت تیر در شهرري لگن در بیمارستان 

شده، به دلیل ناتوانی در پرداخت  بستري

هزينه ها، در آستانه اخراج از 

سال سن 81وي . بیمارستان قرار دارد

دارد، تبعه افغانستان است و طي روزهاي 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/15/1647469/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://media.mehrnews.com/d/2018/02/03/4/2706432.jpg
http://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-8/74439-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-8/74439-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-8/74439-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-8/74439-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.fartaknews.com/fa/tags/%D8%B2%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/15/1647469
https://www.mehrnews.com/news/4218096
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اين .  برفي به دلیل سرخوردگي، دچار شكستگي لگن شده است

میلیون تومان را  ۲بیمار نتوانسته هزينه عمل جراحی حدود 

 (6931بهمن 61 –خبرگزاري حكومتي مهر ) .فراهم کند

 
 اند های اطراف تهران خشک شده درصد تاالب ۰۹

-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-5/589355-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4http://www.ilna
-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81
-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C

%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C%D9%87 

دفتر  ريمسعود باقرزاده کريمی مد

با  ستيز طیسازمان مح یتاالب یها ستمیاکوس

و  هیصالح یها درصد تاالب ۱۱ نکهياعالم ا

: اند گفت هللا آباد در جنوب تهران خشک شده

گرد و غبار   ها منشاء تاالب نيخشک شدن ا

 توانند می آنها. اند شهر تهران شده یبرا

 اتهران ر ید و مشکل هوانشهر تهران باش یبرا یبزرگ ديتهد

متاسفانه بیش از : باقرزاده کريمی همچنین گفت .دنکن ديتشد

آباد در غرب تهران و در جنوب   های صالحیه و هللا درصد تاالب ۱۱

بعلت زهکشی که وزارت جهاد کشاورزی چندين سال  ،دشت قزوين

به   ها و اين تاالب هستندپیش ايجاد کرده در حال خشک شدن 

 .های اصلی گرد و غبار شهر تهران تبديل شده اند يکی از کانون

 (9911بهمن 91 –خبرگزاري حكومتي ايلنا )

 
 هوای تهران در وضعيت قرمز قرار گرفت

https://www.mehrnews.com/news/4219821 
مرکز پايش آلودگی هوا، شاخص آلودگی 

و در وضعیت قرمز  ۸۱۸هوای پايتخت را 

اعالم  (ها شرايط ناسالم برای همه گروه)

محمد رستگاری معاون پايش و نظارت  .کرد

وضعیت : اداره کل محیط زيست تهران گفت

ساعت گذشته در  ۷۱کیفی هوای تهران در 

به  ۸۸صبح تا ساعت  ۱از  ۸۱۹شاخص  .وضعیت هشدار قرار دارد

ها ناسالم  برای همه گروه ۸۱۱شاخص باالتر از . رسیده است ۸۱۸

 (6931بهمن 61 –خبرگزاري حكومتي مهر ) .است

 

 نقض حقوق اقليت هاي مذهبي و قومي
 پلمب محل کسب شهروند بهايی 

14121/-news.org/2018/hranews/a-https://www.hra 

https://media.mehrnews.com/d/2017/12/30/4/2676473.jpg
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بیش از ده  ، پیام ولی  محل کسب يک شهروند بهايی به نام

پیگیری . سال است که توسط ارگان های دولتی پلمب شده است

های آقای ولی در دادگاه های تجديدنظر، ديوان عالی و ساير 

سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل  ۸۱ارگان های دولتی طی 

 .برد کماکان در پلمب به سر می ،کسب اين شهروند نظر آبادی

 (9911 بهمن91 – هرانا)

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 مانورهاي سركوبگرانه
 ماموران امنيتي با دراويش درگير شدند 

https://www.radiozamaneh.com/380061 

بهمن، نیروهاي امنیتي 61صبح يكشنبه 

در خیابان گلستان هفتم در تهران با 

ماموران از . دراويش درگیر شدند

شامگاه شنبه در خیابان محل اقامت 

نورعلي تابنده، قطب دراويش نعمت 

. اللهي گنابادي حضور يافته بودند

نیروهای  نیزبهمن  ۸۸چهارشنبه 

شده بودند و به کمک امنیتی در خیابان گلستان هفتم حاضر 

خواستند در اين محل منطقه ايست بازرسی  نیروهای انتظامی می

گروهک »دراويش گنابادی را يک  ،اسالمی جمهوری. ايجاد کنند

داند و آنها از سوی مأموران امنیتی جمهوری  می« انحرافی

سال  ۹۱در . اسالمی همیشه تحت فشار و محدوديت قرار دارند

. اند از دراويش به حبس محکوم شدهگذشته، تعداد زيادی 

 (6931بهمن 61 –راديو زمانه )

 
 ماموران به كارگران اعتصابي، حمله مي كنند 

https://www.radiofarda.com/a/iran_hafttapeh_sugar_factory_workers_arresting_police/29017261.html 

تپه  هفت شکریکارگران شرکت ن یکايسند

بهمن خبر داد که  ۸۱ کشنبهيروز 

https://www.radiozamaneh.com/380061
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تن از  ۹۱دستکم   واحد، نيهمزمان با ادامه اعتصاب کارگران ا

بازداشت  یانتظام یروین ژهيو گاني یروهایکارگران به دست ن

 . شدند
از  پوریبساک و رمضان عل میکرامت پام، رح ،یبخش لیاسماع

چهار تن  نيا. شدگان هستند کارگران جزو بازداشت ندگانينما

که  ستیگزارش حاک نيا .شده بودند يیز گذشته بازجوچند رو طي

تپه منتقل  هفت یانتظام یرویشدگان به پاسگاه ن بازداشت

اتهام  ايکارگران و  نيبازداشت ا لیاز دل هنوز .اند شده

 –راديو فردا ) .منتشر نشده است یوارد شده به آنان خبر

 (6931بهمن 61

 

 خشونت عليه زنان
 شدندمحبوس  ليگ بسكتبالزنان خبرنگاردر فينال 

http://www.varzesh3.com/news/1503373 

خبرنگار زن که برای پوشش خبری فینال لیگ برتر  ۷روز گذشته 

اعالم راهی تبريز شده بودند، با انتشار فیلمی  ،بسکتبال

آنها را به سالن توانای شهر  ،عالوه بر اينکه مسئوالن كردند،

اين دو . شدندتبريز راه ندادند، در يک اتاق در بسته محبوس 

مسئوالن تبريزی آنها را به سمت يک اتاق  خبرنگار زن گفتند،

وبسايت . )كردندهدايت کرده و سپس درب را رويشان قفل 

 (6931بهمن 68 – 9حكومتي ورزش 
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