گزارش تفصیلی – آماری ماهیانه نقض حقوق بشر  -اسفندماه  ،۹۴فروردینماه و اردیبهشتماه ۱۳۹۵

پیش گفتار
گزارش پیشرو حاصل کوشش کمیسیون حقوق بشر شورای ملی ایران است که به صورت شبانهروزی در حال
جمعآوری ،تجزیه ،تحلیل ،ثبت و مستندسازی گزارشهای منتشرشده توسط نهادها و مدافعان حقوق بشری است.
شایانذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمانها و گروههای حقوق بشری گزارشی کامل
نمیباشد و تنها بخشی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران را به تصویر میکشد؛ گرچه در این گزارش تالش
شده با دقت باالیی آماده و تنظیم شود اما عاری از خطا نمیباشد و درصد خطای در نظر گرفتهشده درزمینه آمار ۲%
میباشد.

اسامی بازداشتشدگان  -اسفندماه  ،۹۴فروردینماه و اردیبهشتماه ۱۳۹۵
در این ماهها نیروهای امنیتی – انتظامی با بازداشت  ۳۴۹نفر از شهروندان ،به نقض حق آزادی عقیده و بیان ،نقض
حق آزادی و امنیت شخصی پرداختهاند .ماده  ۱۹اعالمیه جهانی حقوق بشر بهصراحت گفته است هر فردی حق
آزادی عقیده و بیان دارد .همینطور در بند  ۱ماده  ۹میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است :به هرکس
حق آزادی و امنیت شخصی دارد؛ هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد؛ در بند مذکور ماده  ۱۹آمده
است :هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرارداد .بند  ۲ماده  ۱۹میافزاید :هر کس حق
آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات
خواه شفاهاً یا بهصورت نوشته یا چاپ یا بهصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد.
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اسامی چندین تن از بازداشتگاه که در دسترس کمیسیون حقوق بشر قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:
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در گزارش  ۵۸صفحه پیش روی بخشهای متعددی ازجمله زنان ،کارگران ،کودکان ،زندانیان و ...موردبررسی آماری و
تشریحی قرارگرفته است.
در تمامی رستههای مجموعاً  ۹۲۷گزارش ثبت ،تجزیهوتحلیل شده است که نتیجه آن را در زیر مشاهده میکنید.
استان تهران با  %۳۴باالترین تمرکز دیدبانی حقوق بشر را داشته است و استان سمنان با  ۰% .۰کمترین تمرکز
مدافعان حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.
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اسفند

در بند  ۱ماده  ۱۹میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است :هیچکس را نمیتوان به مناسب عقایدش
مورد مزاحمت اخافه قرار داد .همچنین بند  ۲ماده  ۱۹میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میافزاید هر کس
حق آزادی بیان دارد .این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطالعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات
خواه شفاهاً یا بهصورت نوشته یا چاپ یا بهصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود میباشد .ماده  ۱۹اعالمیه
جهانی حقوق بشر بهوضوح بیان نموده است" :هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد ".همچنین در بخشی از بند ۲۵
اعالمیه هزاره آمده است" :آزادی رسانهها برای اجرای نقش اساسی آنها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطالعات
را تضمین کنیم" .ماده  ۳اعالمیه جهانی حقوق بشر :هر فردی حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد .بند  ۱ماده
 ۶میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی :حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است .این حق باید بهموجب
قانون حمایت بشود .هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد .تمامی گزارشهای زیر بر اساس تمامی
بندهای فوق ثبت و مورد برسی تحلیلی ،آماری قرارگرفته است .در این رسته  ۳۳۷مورد نقض حقوق بشر برای ۴۸۱
تن به ثبت رسیده است.

شنبه  ۱اسفند مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل چاپ داستانی درباره حصر موسوی و کروبی به دادسرای فرهنگ و
رسانه احضار شد.
یکشنبه  ۲اسفند توحید امیر امینی,میثم جوالنی,مرتضی پروین جدا,صالح پیچگانلو و مصطفی پروین جدا ار فعالین
مدنی شهر اردبیل به اتهام داشتن پالکارد مبنی بر عباس لسانی و فعالین آذربایجان آزاد شوند در بازی فوتبال,از سوی
دادگاه تجدید نظر ضمن تایید حکم قبلی به سه ماه زندان و سی ضربه شالق محکوم شدند.
یکشنبه  ۲اسفند عده ای از شاگردان محمد عل ی طاهری در پی بی خبری از وضعیت دی در مقابل زندان اوین گرد
هم آمدند که نیروهای امنیتی با برخورد شدید با تجمع کنندگان از ادامه تجمع خودداری کردند.
یکشنبه  ۲اسفند نیروهای امنیتی وحید فالحی,محسن کریمی و فرشاد عظیم زاده از هواداران محمد علی طاهری
بنیانگذار عرفا ن حلقه که در تجمع حضور داشتند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

دوشنبه  ۳اسفند محمد نوریزاد فعال مدنی که در اعتراض به ممنوع الخروج شدن و نگهداری غیر قانونی اموالش از
سوی اطالعات سپاه,بیست و چهار ساعته مقابل زندان اوین حضور دارد,به همراه داود نعمتی بازداشت و در مکان
دیگری پیاده کردند.
دوشنبه  ۳اسفند محمد مظفری فعال مدنی و عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران که در
تیرماه سالجاری با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود با دریافت احضاریه ای به شعبه  ۱۵دادگاه انقالب در اردیبهشت
سال  ۱۳۹۵احضار شد.
سه شنبه  ۴اسفند حجت االسالم صادقی نیارکی دادستان قزوین از دستگیری فردی به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر
اکاذیب نسبت به روحانیت در فضای مجازی خبر داد.
سه شنبه  ۴اسفند خانواده عباس لسانی فعال مدنی زندانی شیراز که طی احضاریه ای به شعبه دوم دادیاری
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل احضار شده بودند مورد بازجویی قرار گرفتند.
چهارشنبه  ۵اسفند تعدادی از حامیان حقوق حیوانات و شهروندان تهرانی مقابل مجلس شورای اسالمی نیروهای
انتظامی بازداشت شدند.
چهارشنبه  ۵اسفند مسعود مهدویان و مسلم همتی ا ز هواداران عرفان حلقه در حین نصب پوسترهایی در حمایت از
محمد علی طاهری در کرج بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
یکشنبه  ۹اسفند زرتشت(اسماعیل) احمدی راغب فعال مدنی طی دادنامه ای ار سوی شعبه اول دادگاه انقالب
شهریار به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نشر انتقاد آمیز در فیسبوک به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
دوشنبه  ۱۰اسفند ناهید گرجی فعال مدنی از سوی دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس محکوم شد.
دوشنبه  ۱۰اسفند مدرس دانشگاخ سیستان و بلوچستان به علت انتشار کاریکاتور رهبر ایران توسط اطالعات سپاه
بازداشت شد.
چهارشنبه  ۱۲اسفند حیدر مصلحی وزیر سابق اطالعات از شناسایی و بازداشت یک جاسوس به اتهام تالش برای
راه اندازی سازمانی های مردم نهاد و شبکه های اجتماعی و فرهنگی از طریق امامان جمعه خبر داد.
دوشنبه  ۱۷اسفند سحر الیاسی فعال مدنی و زندانی زندان اراک از سوی دادگاه تجدید نظر اراک به اتهام توهین به
رهبری به دو سال حبس محکوم شد.
سه شنبه  ۱۸اسفند نهادهای امنیتی با احضار خالد حسینی,مظفر صالح نیا,فواد زندی و سیمین چایچی اخطار
دادند«هرگونه برگزاری مراسم در آستانه روز زن مورد برخورد قرار می گیرد»
سه شنبه  ۱۸اسفند زرتشت احمدی راغب,داود نعمتی,حامد گودرزی,علی ابراهیمی,زهرا سادات ابراهیمی و هفت
فعال مدنی که درتجمع مقابل دفتر الستیک دنا بازداشت شده بودند در شعبه  ۱۰۴۴دادگاه کیفری دو تهران محاکمه
شدند.
سه شنبه  ۲۲اسفند حکم دادگاه پوریا ابراهیمی و شکوفه آذر ماسوله دو فعال مدنی که از سوی شعبه  ۲۶دادگاه
انقالب به ریاست قاضی احمد زاده به اتهام فعالیت و تبلیغ علیه نظام و اخالل در نظم و آرامش عمومی از طریق
شرکت در تجمعات غیر قانونی به سیزده سال حبس محکوم شده بودند,صادر شد.
سه شنبه  ۲۲اسفند نازک افشار کارمند سابق ایرانی االصل سفارت فرانسه در تهران,هنگام ورود به فرودگاه امام در
ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
سه شنبه  ۲۲اسفند سیمین عیوض زاده مادر زندانی سیاسی علی حق شناس که در تجمعات مسالمت آمیز شرکت
داشت و در بهمن سالجاری به همراه هواداران عرفان حلقه بازداشت شده بود با اتهام غیر واقعی مبنی بر هواداری
از عرفان حلقه به نود و یک روز حبس هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم شد.
شنبه  ۲۲اسفند رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات گیالن از بازداشت سه تن به اتهام نشر اکاذیب در فضای
مجازی خبر داد.

دوشنبه  ۲۴اسفند سه مامور لباس شخصی,بدون ارائه حکم ب ه محل کار ئاسو رستمی فعال مدنی مراجعه کردند و
با تهدید ایشان و مسئول مرکز آموزشی ترجمه و ویرایش متون و اسناد و مدارک سیاسی موجب تعطیلی کالس های
وی شدند.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت حجت االسالم احمد حیدری روحانی اصالح طلب و از هواداران جنبش سبز که به دلیل انتشار
نامه سید مصطفی تاج زاده به علی خامنه ای در وبالگ خود در سال  ۱۳۸۹به شش ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه
شالق محکوم و در دادگاه تجدید نظر به هفت ماه و نیم و بیست و دو میلیون و نیم جزای نقدی محکوم شده بود
,توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و برای تحمل حکم حبس به زندان ساحلی قم منتقل شد.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت حکم شش سال و یک روز حبس علی حسین پناهی معلم کرد اهل دهگالن به اتهام توهین
به رهبر و ارتباط با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت در دادگاه تجدید نظر استان کردستان تایید شد.
شنبه  ۴اردیبهشت رحیم جعفری فعال مدنی که از سوی شعبه  ۱۰۴دادگاه کیفری دو شهرستان گنبد کاووس که به
اتهام فعالیت و تبلیغ علیه نظام,حمایت از سران فتنه ,توهین به رهبری و رئیس جمهور و نشر اکاذیب با قرار دادن
مطالب غیر واقعی در فضای مجازی به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود ,جهت اجرای حکم به
اجرای احکام دادگاه انقالب گنبد کاووس احضار شد.
دوشنبه  ۶اردیبهشت کوروش آزادی و نفیسه رحیمی از هواداران عرفان حلقه در اصفهان از سوی ماموران امنیتی
بازداشت شدند.
دوشنبه  ۶اردیبهشت نیروهای امنیتی_انتظامی شهاب احمدی آذر فعال مدنی در شهرستان نقده را بازداشت و به
مکان نامعلومی منتقل کردند.
سه شنبه  ۷اردیبهشت آفرین چیت ساز,احسان مازندرانی,داود اسدی و احسان صفرزایی چهار روزنامه نگار,در دادگاه
انقالب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی در مجموع به بیست و هفت سال حبس تعزیری محکوم
شدند.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت وحید صیادی فعال سایبری که در مهر ماه سال  ۱۳۹۴بازداشت و در زندان اوین به سر می
برد به اتهام توهین به مقدسات,توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی
محاکمه شد.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت بعد از شش ماه از دستگیری داود اسدی که در دادگاه انقالب به اتهام اجتماع و تبانی علیه
امنیت به پنج سال حبس محکوم و در زندان اوین به سر می برد مشخص شد که وی روزنامه نگار و یا فعال سیاسی
نبوده و برادر وی هوشنگ اسدی روزنامه نگار با سابقه و یکی از مدیران سایت روز آنالین می باشد.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت اجرای احکام دادسرای اوین با ارسال اخطاریه ای,تهدید به ضبط وثیقه سعید حسین زاده
«فعال مدنی» که به دلیل نیاز مبرم به درمان و پزشک متخصص در بیرون از زندان به سر می برد,نمودند.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت شاهو بایزیدی برادر افسانه بایزیدی «که از هفته گذشته در بازداشت به سر می برد»در محل
کارش در بوکان از سوی ماموران امنیتی اداره اطالعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
شنبه  ۱۱اردیبهشت حسین آذر گشب از معلمین و فعالین جمعیت دفاع از کودکان کار در روز جهانی کارگر,مقابل
ساختمان خانه کارگر توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اوین منتقل شد.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت رئیس پلیس فتای استان گیالن از دستگیری مدیر یک وبالگ در رشت و مدیر یک تارنمای
آموزش هک و نفوذ در رودبار خبر داد.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت قرار بازداشت محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه برای چهارمین بار به مدت دو ماه
تمدید شد.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت فرمانده انتظامی شهرستان آباده فارس از بازداشت گروهی که در فضای مجازی از طریق
واتس آپ فعالیت داشتند,توسط پلیس فتا خبر داد,این افراد متهم هستند تصاویر و فیلم های غیر اخالقی را در گروه
دویست نفری خود منتشر کرده اند.

سه شنبه  ۱۴اردی بهشت دادگاه محمد مظفری فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام,اجتماع و تبانی به قصد اقدام
علیه امنیت ملی و توهین به رهبری در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت رحیم (سعید) جعفری فعال مدنی اهل گنبد کاووس جهت گذراندن دوران محکومیت دو سال
و شش ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان منتقل شد.
جمعه  ۱۷اردیبهشت مهدی رجبیان,یوسف عمادی و حسین رجبیان سه هنرمند,که از سوی شعبه  ۵۴دادگاه انقالب
که به اتهام توهین به مقدسات محکوم شده بودند,حکم سه سال حبس تعزیری برای هر سه به شعبه یک اجرای
احکام زندان اوین ارسال شد.
شنبه  ۱۸اردیبهشت وزارت اطالعات از استخدام فرزاد پور مرادی مدیر سایت خبری کرمانشاه پست در استانداری
کرمانشاه جلوگیری کرد,وی در سال  ۱۳۹۴بازداشت شد و سپس با وثیقه نود میلیونی آزاد شد.اتهامات وی نشر
اکاذیب,توهین به مقامات,تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت داخلی از طریق تبانی با عناصر معاند بوده است و هنوز
حکمی صادر نشده است.
شنبه  ۱۸اردیبهشت کاوه سهراب زاده برادر افشین سهراب زاده,بعد از چند ساعت بازداشت با تعهد مبنی بر عدم
ارتباط با رسانه ها و نهادهای حقوق بشر در رابطه با وضعیت سالمتی برادر زندانی اش,از بازداشتگاه حفاظت اطالعات
سپاه کرمانشاه آزاد شد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت نازنین زاغری رتکلیف شهروند بریتانیایی_ایرانی هنگام خروج از ایران توسط سپاه پاسداران
بازداشت و بیش از یکماه است که در انفرادی می باشد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت رسول بداقی فعال صنفی پس از حضور در بیمارستان امام خمینی تهران جهت مالقات با
محمود بهشتی لنگرودی زندانی در اعتصاب غذا,از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به همراه
برادر همسرش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت مجید عابدین زاده مقدم فعال مدنی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۱۳۸۸در ایران و از بازماندگان بازداشتگاه کهریزک در شعبه  ۳۹دادگاه تجدید نظر به ریاست شفیعی خورشیدی به
اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
پنج شنبه  ۲۳اردیبهشت تجمع صلح آمیز هواداران محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در مقابل ساختمان
الستیک دنا به خشونت کشیده شد و تعدادی نیز توسط نیروهای امنیتی_انتظامی بازداشت شدند.
پنج شنبه  ۲۳اردیبهشت امید سلیمانی روزنامه نگار عضو کانون نویسندگان استان کرمانشاه در یک نمایشگاه هنری
در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
جمعه  ۲۴اردیبهشت مدیر کانال های تلگرامی ساختمان شیشه ای و شهرزاد پرس نیوز که اسناد و مدارک محرمانه
صدا و سیما را منتشر می کردند توسط نیروهای سایبری سپاه بازداشت شدند.
شنبه  ۲۵اردیبهشت رئیس دانشگاه آزاد احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی را از مدیر مسئولی روزنامه فرهیختگان
عزل و رئیس دانشکده علوم ارتباطات واحد تهران مرکزی را جایگزین وی کرد.
شنبه  ۲۵اردیبهشت سرهنگ علیرضا یوسفی فرمانده انتظامی شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان
اظهار داشت :فردی را که با انتشار تصاویر مربوط به گروههای معاند از آنان حمایت می کرد و سبب تشویش اذهان
عمومی شده بود را بازداشت شد.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت سهیال کارگر فعال مدنی اهل قزوین از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به
دادسرای قزوین به زندان اوین منتقل شد.
دوشنبه  ۲۷اردیبهشت مهدی ابوترابی مدیر گروه سایت های پرشین بالگ بازداشت شد.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت دستگاه قضایی برای محمود معصومی فعال مدنی و از هواداران عرفان حلقه که در تجمعات
مقابل الستیک دنا در ماه جاری بازداشت شد بود,مقرر بازداشت موقت صادر کرد.

سه شنبه  ۲۸اردیبهشت علیرضا گلی پور زندانی امنیتی زندان اوین از سوی شعبه  ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی
صلواتی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق,توهین به رهبری,خروج اطالعات,تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان
عمومی به سی و نه سال و نیم و یکصد و هفتاد ضربه شالق محکوم شد.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از سوی شعبه  ۱۵دادگاه انقالب
تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام تاسیس کمپین لگام به ده سال حبس تعزیری محکوم شد که با احتساب
شش سال حبس دیگر به اتهام های اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام که در سال  ۱۳۹۰به وی ابالغ شده
است جمعا به شانزده سال حبس محکوم شد.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت محمد علیجانی فعال سیاسی ساکن قم و طلبه سطح دو حوزه علمیه قم به شعبه چهار
دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.
جمعه  ۳۱اردیبهشت محمد رضا حاج رستم بگلو غزل سرای ایرانی,به صورت غیابی در شعبه یک دادگاه انقالب کرج
به اتهام اهانت به امام و مقام رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام به سه سال حبس محکوم شد.
یکشنبه  ۱فروردین گروهی از فعالین مدنی خانواده های زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم آزادی زنداینان سیاسی
به مناسبت عید نوروز در مقابل زندان اوین تجمع کردند,اما تعدادی از این افراد از جمله پدر آتنا فرقدانی و دکتر فرهاد
میثمی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
یکشنبه  ۱فروردین ماموران امنیتی اطالعات سپاه جهت بازداشت عباس ملکوتی از شاگردان محمد علی طاهری به
منزل وی مراجعه کردند اما نتوانستند وی را بازداشت کنند.
سه شنبه  ۳فروردین سعید نادری از فعالین چپ گرا ساکن ایوان  ۲۷اسفند سال  ۱۳۹۴با یوروش ماموران اطالعات
پس ازتفتیش منزل و ضبط تعدادی از لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد,از علت بازداشت وی
اطالعی در دست نیست.
جمعه  ۶فروردین حکم مصطفی عزیزی نویسنده و هنرمند ایرانی که در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب تهران توسط قاضی
صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور,تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل هشت سال زندان
محکوم شده بود,در شعبه  ۵۴دادگاه تجدید نظر مستقر در دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی پور عرب به سه زندان
حبس و جزای نقدی تقلیل یافت.
چهارشنبه  ۱۱فروردین ماجد رموزی کارشناس مسئول مطبوعات و خبرگزاری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
کردستان گفت«:که براساس آخرین ابالغیه این اداره هفت نشریه دیگر کرستان مشمول ماده  ۱۶و لغو امتیاز شدند و
دو نشریه دیگر نیز توانستند تجدید امتیاز شوند».
جمعه  ۱۳فروردین هدیه تهرانی بازیگر سینما و جند تن از فعاالن محیط زیست که در پارک الله تهران در حمایت از
حقوق حیوانات و محیط زیست تجمع کرده بودند توسط نیرهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل
شدند.
شنبه  ۱۴فروردین قرار جلب به دادرسی در خصوص اتهام تشویش اذهان عمومی از شعبه اول بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب شازند به محمد تجفی وکیل دادگستری ابالغ شد.
چهارشنبه  ۱۸فروردین امیر ولی زاده از مدیران کانال تلگرام«عقل,تحلیل و عمل» و یک روحانی به نام عظیمی قدیم
توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت شدند.
پنج شنبه  ۱۹فروردین آفرین چیت ساز,روزنامه نگار که در آبان سال  ۱۳۹۴توسط سازمان اطالعات سپاه پاسداران
بازداشت شد,از وضعیت وی اطالعی در دست نیست.
پنج شنبه  ۱۹فروردین کریم کهندل به همراه همسرش اعظم مددزاده از شهروندان کرج توسط نیروهای امنیتی
بازداشت و به اداره اطالعات این شهر منتقل شدند.
پنج شنبه  ۲۶فروردین طاهر قادر زاده به اتهام تبلیغ علیه نظام,به دلیل راه انداختن تجمعات صنفی معلمان و تشویش
اذهان عمومی از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سقز به نود و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.

جمعه  ۲۷فروردین پرونده آرش صادقی,گلرخ ایرایی,نوید کامران و بهنام موسیوند چهار فعال مدنی که پیشتر در شعبه
 ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی در مجموع به  ۲۴سال حبس محکوم و سپس در مرحله تجدید نظر در
شعبه  ۵۴به ریاست قاضی پور عرب تایید شد,به اجرای احکام دادسرای مقدس واقع در زندان اوین جهت اجرای احکام
ارسال شد.
یکشنبه  ۲۹فروردین اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و نماینده دور ششم مجلس شورای اسالمی
که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در اسفند سال  ۱۳۹۴به
پنج سال حبس محکوم شده بود در شعبه  ۲۶دادگاه تجدید نظر به یکسال حبس تقلیل یافت.
دوشنبه  ۳۰فروردین یک فعال سایبری به اتهام توهین به مقدسات و اسالم در خراسان جنوبی بازداشت شد.
دوشنبه  ۳۰فروردین محمد نجفی وکیل دادگستری ج هت رسیدگی به اتهام تشویش اذهان عمومی در شعبه ۱۰۲
کیفری دو دادگاه شازند حاضر شد ولی به دلیل عدم حضور قاضی,دادگاه تشکیل نشد.

در بند  ۳ماده  ۷کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیرانسانی یا ترذیلی آمده است:
افرادی که به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب قرار میگیرند باید در کلیۀ مراحل دادرسی از رفتاری عادالنه برخوردار
شوند همچنین بند  ۱ماده  ۲کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه ،غیرانسانی یا ترذیلی
میافزاید :بایستی تمامی موازین قانونی ،اداری ،قضایی و موازین مؤثر دیگری را جهت پیشگیری از اِعمال شكنجه در
حوزۀ قضایی خود ،اتخاذ کرد .نقض سیستماتیک در ایران بهگونهای است که حتی قوانین داخلی کشور را نقض میکند
برای نمونه اصل  ۳۹قانون اساسی جمهوری اسالمی میگوید :هتك حرمت و حیثیت كسي كه به حكم قانون دستگیر،
بازداشت ،زنداني يا تبعید شده ،به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است .ماده  ۵اعالمیه جهانی حقوق
بشر به صورت واضح تکید میکند هیچکس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه ،ضد انسانی یا
تحقیرآمیز قرار گیرد همچنین بند  ۱ماده  ۱۰میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید میکند :درباره کلیه
افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد و ماده ۳۱
کنوانسیون حقوق زندانیان اعالم میکند تنبیه و شکنجه بدنی ،قرار دادن زندانی در سلول تاریک و یا هرگونه مجازات
بیرحمانه ،غیرانسانی و اهانتآمیز تحت هر شرایطی ممنوع است و باید بهطور کامل از لیست مجازات و تنبیه برای
جرائم انضباطی خارج شود ولی جمهوری اسالمی ایران با نقض تمامی بندهای فوق بهصورت سیستماتیک دست
میزند .در این رسته  ۲۲۲۸مورد نقض حقوق بشر برای  ۴۰۸۰تن به ثبت رسیده است.
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شنبه  ۱اسفند امیر گلستانی از متهمان پرونده موسوم به فعالین فیسبوکی و زندانی زندان اوین که قرار بود برای
معالجه نوعی بیماری پوستی به بیمارستان منتقل شود به دلیل غیر قانونی خواندن لباس زندان و دستبند به
بیمارستان اعزام نشد.
شنبه  ۱اسفند رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کرد بند  ۴سالن  ۱۲زندان رجایی شهر کرج به دلیل عدم رسیدگی
پزشکی و عدم اعزام به بیمارستان دست به اعتصاب غذا تر زد و اعالم نمود در صورت عدم رسیدگی به خواسته
هایش اعتصاب غذای خشک را نیز آغاز خواهد کرد.

یکشنبه  ۲اسفند محمد علی طاهری ب نیانگذار عرفان حلقه و زندانی زندان اوین که دراعتراض به نگهداری غیر قانونی
وی پس از اتمام پنج سال حبس دست به اعتصاب غذای نامحدود زده بود,هم اکنون در سومین روز اعتصاب غذای
خشک و بیست و دومین روز از اعتصاب غذای تر به سر می برد.
یکشنبه  ۲اسفند عیسی سحر خیز روزنامه نگار و منتقد حکومت در اعتراض به انتقال به انفرادی بدون دالیل نامشخص
دست به اعتصاب غذای تر و دارو زد.
یکشنبه  ۲اسفند رسول حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که از درد شدید و تورم پا رنج می برد نیاز
به رسیدگی پزشکی خارج از زندان دارد,اما مسئولین این زندان از اعزام وی به دالیل نامعلومی جلوگیری می کنند.
یکشنبه  ۲اسفند علیرضا گلی پور زندانی امنیتی بند هفت زندان اوین در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد.
یکشنبه  ۲اسفند ماموران زندان ندامتگاه مرکزی کرج در بهمن سالجاری به بهنام ایرانی نوکیش مسیحی زندانی این
زند ان حمله کرده و ضمن بررسی وسایل شخصی وی,او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
یکشنبه  ۲اسفند پس از رسیدگی به احکام چهار فعال مدنی از سوی شعبه  ۵۴دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی
پور عرب حکم صادره از سوی شعبه  ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی برای آرش صادقی و گلرخ ایرایی به
ترتیب به ترتیب نوزده سال و شش سال حبس تایید و برای بهنام موسیوند یکسال حبس به اضافه دو سال حبس
تعلیقی و نوید کامران یکسال زندان تعیین و حکم صادره به وکیل آنها ابالغ شد.
دوشنبه  ۳اسفند کیوان کریمی فیلم ساز ایرانی که در مهرماه سالجاری به اتهام توهین به مقدسات و رابطه نامشروع
از طریق روبوسی و دست دادن با نامحرم به شش سال زندان و دویست و بیست و سه ضربه شالق و بیست میلیون
ریال محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر به یکسال حبس و دویست و بیست و سه ضربه شالق و بیست میلیون
ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دوشنبه  ۳اسفند سیامک نمازی شهروند آمریکایی_ایرانی تبار زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.
دوشنبه  ۳اسفند رسول حردانی زندانی امنیتی زندان رجایی شهر کرج به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و جلوگیری
مسئولین زندان از اعزام به بیمارستان تخصصی دست به اعتصاب غذا زد.
دوشنبه  ۳اسفند اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان و زندانی در زندان اوین از سوی شعبه  ۱۵دادگاه
انقالب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخالل در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به شش
سال حبس تعزیری محکوم شد.
دوشنبه  ۳اسفند پدر سیامک نمازی شهروند آمریکایی_ایرانی زندان اوین توسط نیروهای سپاه امنیتی سپاه بازداشت
شد,از اتهامات آقای سیامک نمازی و پدرش اطالعی در دست نیست.
سه شنبه  ۴اسفند رضا سمیعی منفر زندانی امنیتی بند هفت زندان اوین برای رسیدن به خواسته های خود
«برخورداری از آزادی مشروط یا مرخصی» دست به اعتصاب غذا زد.
سه شنبه  ۴اسفند قرار بازداشت محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه تمدید شد.
سه شنبه  ۴اسفند جعفر گنجی زندانی سیاسی بند  ۳۵۰اوین با اتمام سه سال حبس همچنان در زندان مانده
است.
سه شنبه  ۴اسفند سعید حسین زاده فعال مدنی زندانی بند هفت زندان اوین که جهت آندوسکوپی روده به
بیمارستان امام خمینی اعزام و به علت اعتصاب غذا با بیهوشی خود از سوی پزشکان مخالفت کرده بود به زندان
بازگردانده شد.
چهارشنبه  ۵اسفند در سومین روز اعتصاب غذای رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کرد بند  ۴سالن  ۱۲زندان
رجایی شهر کرج در پی وخام ت جسمی و افت فشار به بهداری زندان منتقل و پس از عدم درمان از سوی پزشک
بهداری به نام قنبری به سلول خود بازگردانده شد.
چهارشنبه  ۵اسفند جمال قادر نژاد زندانی سیاسی شهرستان مهاباد با وجود موافقت با آزادی مشروط از سوی
مراجع قضایی شهر مهاباد همچنان در زندان به سر می برد.

چهارشنبه  ۵اسفند ماموارن وزارت اطالعات طی بازجویی از زینب جاللیان زندانی سیاسی کرد زندان اوین به وی
اعالم کردند که معالجه و اعزام وی بیمارستان خارج از زندان تنها در صورت اقدام به اعترافات تلویزیونی انجام می گیرد.
پنج شنبه  ۶اسفند محمد ابراهیمی ف عال مدنی و زندانی زندان رجایی شهر کرج در وضعیت نامساعد جسمانی به
سر می برد.
پنج شنبه  ۶اسفند محمد رضا احمدی زندانی سیاسی زندان اوین از حق مرخصی و آزادی مشروط محروم می باشد.
یکشنبه  ۹اسفند اجرای احکام زندان اوین به حمید رضا یزدانی زندانی سیاسی اعالم کرد که وی در تاریخ مشخص
شده در برگه قضایی از زندان آزاد نخواهد شد.
یکشنبه  ۹اسفند محمد ابراهیمی زندانی سیاسی بند  ۴سالن  ۱۲زندان رحایی شهر کرج جهت انجام ام آر آی به
بیمارستان اعزام شد.
یکشنبه  ۹اسفند مصطفی تاح زاده زندانی سیاسی زندان اوین که می بایست با پایان دوران محکومیت هفت ساله
خود در اردیبهشت سال  ۱۳۹۵از زندان آزاد شود به چهار ماه حبس دیگر محکوم شد.
یکشنبه  ۹اسفند محمود بهشتی لنگرودی معلم در بند زندان اوین به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان از حق مالقات
با خانواده اش محروم شد.
دوشنبه  ۱۰اسفند بازجویان وابسته به سپاه پاسداران سعید حسین زاده زندانی سیاسی زندان اوین را در دوازدهمین
روز اعتصاب غذا در اعتراض به عدم توجه به بیماری اش مورد ضرب و شتم قرار دادند.
دوشنبه  ۱۰اسفند مسئولین زندان اوین از اعزام علیرضا احمدی زندانی سیاسی در خارج از زندان به دلیل هزینه باال
خودداری کردند.
سه شنبه  ۱۱اسفند سعید ماسوری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در پانزدهمین سال حبس خود,به دلیل
شکنجه های جسمانی در دوران بازداشت از ناحیه کمر به شدت آسیب دیده و نیاز به مداوای پزشکی دارد اما
مسئولین این زندان از اعزام وی به بیمارستان و مرخصی خودداری می کنند.
سه شنبه  ۱۱اسفند قادر عبدهللا زاده و محمد رزم آور دو دانشجوی کرد و زندانی زندان ارومیه که از سوی شعبه دو
دادگاه انقالب این شهر,به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در مجموع به شش سال حبس محکوم شدند.
سه شنبه  ۱۱اسفند محسن دانشپور مقدم زندانی سیاسی زندان اوین در ششمین سال حبس خود از مرخصی
محروم می باشد.
چهارشنبه  ۱۲اسفند کمال شرفی روزنامه نگار سیاسی کرد در زندان میناب در هشتمین سال حبس خود از حق
مرخصی و مالقات محروم می باشد.
چهارشنبه  ۱۲اسفند مسئولین زندان سمنان از اعزام علی اصغر محمودیان زندان سیاسی به مرخصی درمانی
جلوگیری می کنند.
پنج شنبه  ۱۳اسفند رسول حردانی زندانی امنیتی زندان رجایی شهر کرج که به بیمارستان طالقانی تهران اعزام
شده بود بدون انجام درمان به زندان بازگردانده شد.
پنج شنبه  ۱۳اسفند افشین بایمانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در حالی شانزدهمین سال حبس خود
را سپری می کند که از حق مرخصی محروم می باشد.
جمعه  ۱۴اسفند حسین زارعیان زندانی زندان مرکزی تبریز در شعبه دوم دادگاه کیفری دادگستری آذربایجان شرقی
به ریاست قاضی امیری به اتهام نزاع و درگیری به تحمل سه سال حبس تعزیری و قصاص محکوم شده بود,هم اکنون
سه سال حبس وی به اتمام رسیده است و در بند  ۲۲این زندان نگهداری می شود و با خطر اجرای حکم قصاص رو
به روست.
شنبه  ۱۵اسفند زندانیان سیاسی سالن  ۱۲زندان رجایی شهر کرج از داشتن آب گرم برای استحمام و وسایل گرمایی
در بندها محروم می باشند.

یکشنبه  ۱۶ا سفند رئیس قوه قضاییه بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان را به مناسبت فرا رسیدن نوروز به واحدهای
قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابالغ نمود ولی این بخشنامه شامل محکومین اقدام علیه امنیت ملی نمی باشد.
یکشنبه  ۱۶اسفند خسرو منصوریان زندانی سیاسی زندان اوین علیرغم تایید پزشک بر عدم تحمل کیفر از بیمارستان
به زندان بازگردانده شد.
یکشنبه  ۱۶اسفند میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی که از اواخر مهر ماه سالجاری به بند  ۲الف بازداشتگاه ویژه سپاه
پاسداران مستقر در زندان اوین انتقال یافته بود به زندان سمنان تبعید شد.
دوشنبه  ۱۷اسفن د مسئولین زندان رجایی شهر کرج به همراه گارد زندان جهت تفتیش سالن های زندان اقدام به
تخریب وسایل زندانیان کردند و در پی اعتراض تعدادی از زندانیان,گارد زندان آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد.
دوشنبه  ۱۷اسفند حجت االسالم مجید جعفری تبار و زندانی زندان لنگرود قم در اعتراض به سخت گیریها و عدم
رسیدگی مناسب از سوی مسئوالن قوه قضائیه سه هفته است که دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.
سه شنبه  ۱۸اسفند مطلب احمدیان زنداین سیاسی کرد از زندان سنندج به مکان نامعلومی منتقل شد.
چهارشنبه  ۱۹اسفند سعید حسین زاده فعال مدنی و زندانی زندان اوین که در اعتراض به عدم رسیدگی های پزشکی
و مرخصی درمانی از اواخر بهمن سالجاری در اعتصاب غذا می باشد,دست به اعتصاب غذای خشک زد.
چهارشنبه  ۱۹اسفند افشین سهرابی زندانی سیاسی کرد زندان میناب در وضعیت نامساعد جسمانی قرار دارد و از
رسیدگی پزشکی محروم می باشد,از سوی مسئولین زندان شکنجه و مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
پنج شنبه  ۲۰اسفند احسان مازندرانی روزنامه نگار و زندانی بند دو الف زندان اوین به بند  ۸این زندان منتقل شد.
شنبه  ۲۲اسفند گارد ویژه زندان رجایی شهر کرج با یورش به بند چهار سالن  12این زندان تعدادی از زندانیان
سیاسی_امنیتی را به اجبار به بندهای دیگر منتقل کردند.
شنبه  ۲۲اسفند فرید آزموده و ایرج حاتمی از زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال غیر قانونی از بند چهار سالن ۱۲
زندان رجایی شهر کرج به بند عمومی و رعایت نکردن اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زدند.
شنبه  ۲۲اسفند مطلب احمدیان زندانی سیاسی پس از چند روز بازجویی در زندان سقز به زندان سنندج منتقل شد.
یکشنبه  ۲۳اسفند شهرام اشراقی زندانی بهایی زندان اصفهان که به بیماری شدید ریوی مبتال می باشد,اجازه درمان
ندارد.
دوشنبه  ۲۴اسفند حکم اعدام مصطفی سلیمی زندانی سیاسی کرد زندان سقز که در اردیبهشت سال  ۹۳به اتهام
محاربه و ارتباط و همکاری با احزاب کرد از سوی دیوان عال کشور تایید و از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه به
وی ابالغ شد.
سه شنبه  ۲۵اسفند امید رحمانی و رسول شکری زندانیان ارومیه که در اعتراض به عدم رسیدگی مناسب به وضعیت
پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بودند,توسط مسئولین زندان با دستبند به درب سلول انفرادی زنجیر شدند.
سه شنبه  ۲۵اسفند سرمد شادابی,تارا هوشمند و روحیه صفاجو از شهروندان بهایی که در اسفند سالجاری از وی
ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده بودند به دادستانی زندان اوین منتقل شدند.
سه شنبه  ۲۵اسفند محسن شجاع فعال مدنی که در شعبه  ۱۰۶۰دادگاه کیفری دو تهران به اتهام اخالل در نظم
عمومی از طریق تجمع غیر قانونی به  ۹۱روز حبس و  ۷۴ضربه شالق محکوم شده بود,جهت اجرای حکم حبس خود
را به زندان اوین معرفی کرد.
چهارشنبه  ۲۶اسفند حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی زندان که به مشکالت عدیده گوارشی و کلیوی مبتال
است با ممانعت مسئولین این زندان از اعزام وی به بیمارستان برای مداوا خودداری می کنند.
چهارشنبه  ۲۶اسفند سعید مدنی زندانی سیاسی زندان اوین با شرایط آزادی مشروط از زندان اوین آزاد اما بالفاصله
به بندر عباس محل تبعیدش فرستاده شد.

چهارشنبه  ۲۶اسفند علی اکبر باغانی عضو کانون صنفی معلمان با پایان یافتن دوران محکومیتش به محل تبعیدش
در شهرستان زابل منتقل شد.
چهارشنبه  ۲۶اسفند خالد حردانی زندانی امنیتی زندان رجایی شهر کرج طبق دستور مردانی رئیس این زندان از خق
تماس با خانواده اش محروم شد.
چهارشنبه  ۲۶اسفند محمد نظری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج به دلیل وضعیت نامساعد جسمانی ناشی
از مشکالت قلبی به بهداری این زندان منتقل شد.
پنج شنبه  ۲۷اسفند حاجیلو دادیار زندان اوین به سعید حسین زاده«فعال مدنی» اعالم کرد«:ضابطین سپاه و مسئولین
زندان اوین با تمدید مرخصی وی مخالفت کرده اند».
پنج شنبه  ۲۷اسفند حسین احمد پور و متین حضری زندانیان سیاسی زندان ارومیه از حق مالقات با خانواده هایشان
محروم می باشند و همچنین حق گرفتن وکیل ندارند.
جمعه  ۲۸اسفند دادگاه تجدید نظر حکم سه سال حبس رسول بداقی معلم زندانی زندان اوین,که پیشتر در دادگاه به
ریاست قاضی مقیسه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بود,تایید کرد.
جمعه  ۲۸اسفند مولوی امان هللا بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی دو زندانی عقیدتی_سیاسی از بازداشتگاه وزارت
اطالعات به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
سه شنبه  ۳فروردین طی درگیری گروهی مابین زندانیان در زندان رجایی شهر کرج که همزمان محل نگهداری جمع
کثیری از زندانیان سیاسی_امنیتی است عالوه بر جمع زیادی مضروب,دست کم سه زندانی به طور جدی به وسیله
چاقو و قمه زخمی شدند و یک زندانی دیگر نیز به قتل رسید.
چهارشنبه  ۴فروردین شهرام احمدی زندانی عقیدتی محکوم به اعدام به اتهام محاربه بیش از هفت سال است که
در زندان محبوس می باشد,این حکم در مرداد ماه سال  ۱۳۹۴از سوی دیوان عالی نقض و به شعبه صادر کننده رای
ارجاع شد اما بار دیگر قاضی مقیسه حکم اعدام را صادر کرد و در آبان همان سال حکم وی در دیوان عالی کشور تایید
شد.
پنج شنبه  ۵فروردین در زندان میناب عالوه بر شرایط غیر انسانی زندان,شکنجه ای عجیب وجود برای تنبیه زندانیان
وجود دارد که مسئولین زندان آن را «پا زیارت» می نامند و می گویند زندانیان را شفا می دهد.
پنج شنبه  ۵فروردین محمد امین آگوشی زندانی امنیتی اهل پیراشهر که از زندان مرکزی زاهدان در مرخصی به سر
می برد,برای ادامه محکومیتش خود را به زندان تبریز معرفی کرد و در بند زندانیان نظامی نگهداری می شود.
جمعه  ۶فروردی ن ارژنگ داوودی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که از سوی شعبه یک دادگاه انقالب کرج به
اتهام هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق در زندان به اعدام محکوم شده بود,این حکم
لغو و به پنج سال حبس تعزیری در تبعید در زابل کاهش یافت.
جمعه  ۶فرو ردین علیرضا گلی پور زندانی سیاسی زندان اوین که از بیماری های گوناگون رنج می برد,تحت فشار است
و به هنگام بازجویی در زندان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
شنبه  ۷فروردین حجت االسالم مجید جعفری تبار که در اعتراض به شرایط نامساعد,عدم رسیدگی مناسب
پزشکی,سخت گیری های غیر قانونی و غیر شرعی و موارد متعدد نقض حقوق بشر دست به اعتصاب غذا و دارو زده
است در سی و نهمین روز اعتصاب در شرایط وخیم جسمانی به سر می برد.
شنبه  ۷فروردین تعدادی از زندانیان زندان رجایی شهر کرج که پیشتر طی یک درگیری مضروب و مجروح شده بودند,در
اعتراض به عدم رسیدگی درمانی مانند بخیه زدن زخم ها,اعالم اعصاب غذا کردند.
شنبه  ۷فروردین حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی زندان اوین که به دلیل فعالیت های مدنی به شکل غیر
قانونی به پانزده سال حبس محکوم شده بود به دلیل ناعادالنه بودن حکم صادره,عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری
غیر قانونی وی در زندان دست به اعتصاب غذا نامحدود زد.

یکشنبه  ۸فروردین افشین سهراب زاده زندانی سیاسی کرد زندان میناب ,در وضعیت نامساعد جسمانی و محروم از
رسیدگی پزشکی می باشد.
یکشنبه  ۸فروردین تورج اسماعیلی زندانی سیاسی ارومیه,علیرغم در خواست انتقال به بند سیاسی,بدون در نظر
گرفتن اصل تفکیک جرائم همچنان در بند جرائم عادی نگهداری می شود و مسئولین زندان به وی اعالم کرده اند که
انتقال وی به بند سیاسی تنها در صورت همکاری با نیروهای وزارت اطالعات صورت می گیرد.
یکشنبه  ۸فروردین قدریه قادری زندانی سیاسی کرد زندان مرکزی یاسوج که از بیماری های مختلف رنج می برد,نیاز
به رسیدگی پزشکی خارج از زندان دارد اما مسئولین این زندان از اعزام وی به دالیل نامعلوم جلوگیری می کنند.
یکشنبه  ۸فروردین سعید رضوی فقیه فعال سیاسی و روزنامه نگار اطالح طلب در زندان اوین در اعتراض به بی قانونی
موجود در ساختار قوه قضاییه جمهوری اسالمی دست به اعتصاب غذا زد.
دوشنبه  ۹فروردین سید حسین کاظمینی بروجردی منتقد حکومت و زندانی زندان اوین یک دهه است که از هرگونه
درمان مناسب و دارو محروم بوده و حتی یک دقیقه هم مرخصی نداشته است,دوران محکومیت یازده ساله وی در
انتهای سال  ۱۳۹۴به پایان رسیده است اما وی همچنان در زندان به سر می برد.
دوشنبه  ۹فروردین ایرج حاتمی,فرید آزموده و بهزاد ترحمی که در اواخر اسفند ماه سال  ۱۳۹۴به طور ناگهانی به
بندهای عمومی زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند,در اعتراض به این انتقال غیر قانونی و عدم رعایت اصل تفکیک
جرائم در چهاردهمین روز اعتصاب غذا به سر می برند.
دوشنبه  ۹فروردین افشین بایمانی و مسعود عرب چوبدار دو زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض
به انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به بند عمومی و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زدند.
دوشنبه  ۹فروردین پس از بررسی و عکسبرداری مجدد از سوی متخصصین دوره درمان سعید حسین زاده فعال مدنی
از سوی متخصصین تا بیش از سه ماه تشخیص داده شد,علیرغم وخامت جسمانی و الزم بودن عمل جراحی برای
این زندانی سیاسی و فعال حقوق کودکان کار و خیابان  ,وی همچنا با عدم تمدید مرخصی درمانی از سوی اطالعات
سپاه و حاجیلو دادیار زندانیان سیاسی رو به روست.
چهارشنبه  ۱۱فروردین سعید ملک پور زندانی جرائم سایبری در زندان اوین,با گذشت هشت سال از دوران محکومیت
خود به دلیل مخالفت و کارشکنی های سپاه پاسداران از حق مرخصی محروم می باشد.
چهارشنبه  ۱۱فروردین احسان مازندرانی روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان که از آبان سال  ۱۳۹۴در
زندان اوین به سرمی برد,به علت مشکالت ریوی و بیماری آسم شرایط مناسبی در زندان ندارد و همچنین به پزشک
متخصص دسترسی ندارد.
پنج شنبه  ۱۲فر وردین در حالی نهمین روز از اعتصاب غذای سعید رصوی فقیه روزنامه نگار و فعال سیاسی اصالح
طلب و ششمین روز از اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی نخبه علوم کامپیوتر سپری می شود که شرایط جسمانی
این دو زندانی بند هفت زندان اوین وخیم می باشد.
جمعه  ۱۳فروردین عبدالفتاح سلط انی وکیل مدافع زندانی در زندان اوین به علت مخالفت مسئولین این زندان یکسال
است که موفق به دیدار مادرش نشده و از مرخصی محروم می باشد.
جمعه  ۱۳فروردین عثمان مصطفی پور زندانی سیاسی زندان ارومیه که در سال  ۱۳۷۰به جرم همکاری با یکی از
احزاب کرد به بیست و پنج سال زندان محکوم شده بود,قرار بود در سالجاری آزاد شود که مسئولین قضایی به دلیل
گم کردن پرونده قضایی به وی اعالم کرده اند که باید ده سال دیگر در زندان بماند.
جمعه  ۱۳فروردین ایرج حاتمی زندانی سیاسی در بند عمومی زندان رجایی شهر کرج از سوی تعدادی از زندانیان
مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
شنبه  ۱۴فروردین حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی در زندان اوین که به دلیل ناعادالنه بودن حکم صادره,عدم
رسیدگی پزشکی و نگهداری غیر قانونی در دهمین روز اعتصاب غذا می باشد به دلیل ضعف ناشی از اعتصاب بیهوش
و به بهداری زندان منتقل شد.

یکشنبه  ۱۵فروردین سعید رضوی فقیه در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین به اعتصاب غذای خود و بی محلی آنان
لبان خود را درون بند هفت زندان اوین دوخت.
یکشنبه  ۱۵فروردین پزشکی قانونی و پزشکان بهداری زندان اوین با مشاهده آزمایشات حسین رونقی ملکی زندانی
سیاسی بند هفت زندان اوین,ابتالی وی به بیماری دیسک گردن و کمر را تایید کردند.
یکشنبه  ۱۵فروردین ایرج حاتمی زندانی سیاسی بند عمومی زندان رجایی شهر کرج که در اعتراض به انتقال به بند
عمومی این زندان و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در بیست و دومین روز اعتصاب غذا به سر می برد,در پی بیهوشی
به بهداری زندان منتقل شد.
دوشنبه  ۱۶فروردین سعید شیرزاد زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک
جرائم دست به اعتصاب غذا زد.
دوشنبه  ۱۶فروردین نازک افشار کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه که در اسفند سال  ۱۳۹۴دو فرودگاه
امام باز داشت و به زندان اوین منتقل شد.به رغم تهیه وثیقه پانصد میلیون تومانی از سوی خانواده اش,قاضی صلواتی
حاضر به قبول وثیقه نشد.
دوشنبه  ۱۶فروردین کینس کینگوری زندانی تبعه کنیا در زندان اوین بر اثر عدم رسیدگی پزشکی این زندان فوت کرد.
سه شنبه  ۱۷فروردین بازجویان س پاه با تشکیل پرونده ای جدید برای حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی بند هفت
زندان اوین به وی اعالم کردند که وی قصد فرار داشته است به همین علت حسین رونقی ملکی تهدید کرد که در
اعتراض به عملکرد غیر مسئوالنه مسئولین قوه قضاییه و همچنین بازجویان سپاه علیرغم اینکه در اعتصاب غذا به سر
می برد لب های خود را نیز به نشانه اعتراض خواهد دوخت.
سه شنبه  ۱۷فروردین مسئولین زندان اوین به سعید حسین زاده فعال حقوق کودک که در مرخصی درمانی به سر
می برد اعالم کردند که وی می بایست  ۲۱فروردین سالجاری خود را به این زندان معرفی کند در غیر اینصورت حکم
جلب وی صادر گشته و یا وثیقه به اجرا گذاشته می شود.
چهارشنبه  ۱۸فروردین قرار بازداشت محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه تمام شده ولی بازپرس پرونده تصمیم
دارد قرار بازداشت جدید صادر کند.
پنج شنبه  ۱۹فروردین امان هللا شه زندانی سیاسی بلوچ در زندان زاهدان در اعتراض به ممانعت مسئولین از اعزام
وی به بیمارستان اعتصاب عذا کرد.
پنج شنبه  ۱۹فروردین آتنا فرقدانی فعال مدنی و هنرمند زندانی در زندان اوین که به دلیل فعالیت های مدنی و کشیدن
نقاشی اعتراضی بازداشت و در دادگاه اولیه به ریاست قاضی صلواتی به دوازده سال زندان محکوم شد,همچنان
منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر می باشد و به همین علت وی به مرخصی نوروزی اعزام نشد.
پنح شنبه  ۱۹فروردین ناهید گرجی فعال مدنی که به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی از سوی دادگاه تجدید نظر
به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود خود را به زندان وکیل آباد مشهد معرفی کرد.
پنج شنبه  ۱۹فروردین عوامل اطالعات ویژه در یک اقدام ضد انسانی با ریختن مواد سمی در غذای آقای کاظمینی
بروجردی روحانی منتقد حکومت در زندان اوین,ایشان را مسموم کردند که در اثر آن این زندانی دچار دردهای شدید در
بدن,به ویژه در ن احیه پاها شده,دید چشم به شدت کاهش یافته و حال وی وخیم می باشد.
جمعه  ۲۰فروردین پیمان کوشکی باغی شهروند بهایی پس از چهل روز انفرادی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
جمعه  ۲۰فروردین مرتضی پروین_فرشید پیچقانلو و سعید صادقی فر چهار فعال مدنی زندان زندان اردبیل در اعتراض
به کمبود فضا در زندان,وضعیت نامناسب بهداشتی و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم اعتصاب غذا کردند.
جمعه  ۲۰فروردین براساس تصمیم تازه بازپرس پرونده سیامک نمازی و محمد باقر نمازی پرونده این دو شهروند
ایرانی_آمریکایی قابل دسترسی برای وکیل آنها(محمود علیزاده طباطبایی) نیست.

جمعه  ۲۰فروردین باتیر شاه محمد اف زندانی امنیتی تبعه ترکمنستان که در سال  ۱۳۸۸از سوی شعبه  ۲۶دادگاه
انقالب تهران به اتهام جاسوسی  .تالش برای فروش فلزات غیر قانونی به بیست و یک سال حبس محکوم شد,در
هفتمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر کرج از هرگونه مرخصی و تماس محروم می باشد.
شنبه  ۲۱فروردین امیر امیر قلی زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم
اعتصاب غذا کرد.
شنبه  ۲۱فروردین زندانیان بند  ۱۰زندان رجایی شهر کرج دو هفته است که به آب گرم دسترسی ندارند و با مشکالت
عدیده رو به رو می باشند.
شنبه  ۲۱فروردین عباس لسانی فعال مدنی و زندانی در زندان شیراز از جهت رسیدگی به پرونده جدید به شعبه ۶
بازپرسی دادگاه عمومی و انقالب شیراز منتقل شد و از سوی بازپرس پرونده به فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع
گروهها و سازمانهای مخالف نظام متهم شد.
یکشنبه  ۲۲فروردین آیت هللا نکونام روحانی زندانی در زندان قم در حالی شانزدهمین ماه حبس خود را می گذراند که
با وجود سکته مغزی از رسیدگی پزشکی محروم می باشد.
یکشنبه  ۲۲فروردین حسین رونقی ملکی وبالگ نویس به همراه پدرش احمد رونقی در اعتراض به عدم رسیدگی
مسئوالن زندان اوین دست به اعتصاب غذای خشک زدند.
یکشنبه  ۲۲فروردین سعید سنگر زندانی سیاسی زندان ارومیه با گذشت شانزده سال از دوران محکومیت خود,از حق
آزادی مشروط و مرخصی محروم می باشد.
یکشنبه  ۲۲فروردین محمود بهشتی لنگرودی به دلیل امتناع مامور زندان از فراهم نمودن حریم شخصی بین بیمار و
پزشک,با متذکر شدن شان و جایگاه معلم و حقوق خود به عنوان معلم زندانی و فعال صنفی زندانی معلمان,از ادامه
روند درمان اجتناب و به زندان اوین بازگشت.
دوشنبه  ۲۳فروردین جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از فعالین کارگری و فرهنگی زندانی در زندان اوین با انتشار
بیانیه مشترکی اعالم کردند همزمان با روز جهانی کارگر دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.
دوشنبه  ۲۳فروردین مصطفی سبزی و علی یگانه دو زندانی سیاسی کرد بند  ۱۳زندان مرکزی ارومیه از سوی چند
تن از زندانیان بند عمومی مورد حمله قرار گرفتند و زخمی شدند.
دوشنبه  23افشین سهراب زاده زندانی سیاسی کرد و تبعید شده به زندان میناب که به دلیل ابتال به بیماری سرطان
روده و خونریزی داخلی در معرض خطر جدی مرگ قرار دارد در اعتراض به ممانعت مسئولین جهت اعطای مرخصی
درمانی با دوختن لب های خود دست به اعتصاب غذا زد.
سه شنبه  ۲۴فروردین شعبه  ۵۴دادگاه انقالب به ریاست قاضی عرب پور حکم محمد شجاعی زندانی امنیتی در بند
هفت زندان اوین را که پیشتر در شعبه  ۱۵دادگاه انقال به ریاست قاضی صلواتی به اتهام همکاری با دولت مخاصم به
پنج سال حبس تعزیری,پنج سال حبس تعلیقی و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود را تایید کرد.
سه شنبه  ۲۴فروردین حسین غالمی آذر وکیل بند سابق ویژه روحانیت زندان اوین در اعتراض به دروغ های مکرر
مسئولین دادگاه ویژه روحانیت,عدم اعاده دادرسی علیرغم قول مساعد مسئوالن,عدم رعایت اصول برائت,عدم تفسیر
د لبخواه قانون,آزار خانواده,تاراج اموال شخصی و به زندان انداختن همسران برخی زندانیان برای کسب اعترافات دروغ
دست به اعتصاب غذا زد.
سه شنبه  ۲۴فروردین نازک افشار کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران از بند نسوان زندان اوین به بند
دو_الف سپاه منتقل شد.
چهارشنبه  ۲۵فروردین امیر ولی زاده از مدیران کانال تلگرام «عقل,تحلیل و عمل» که در ماه جاری توسط نیروهای
امنیتی در شهر تبریز بازداشت شده بود به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز انتقال یافت.
پنج شنبه  ۲۶فروردین مسئولین قضایی به آیت هللا کاظمینی بروجردی زندانی عقیدتی در زندان اوین که جهت گذراندن
محکومیت یازده ساله خود در این زندان می باشد اعالم کرده اند که پرونده جدیدی تحت عنوان ارتداد برایش باز شده
است,وی اتهام وارده را رد و گفته است که در دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت نخواهد کرد.

پنج شنبه  ۲۶فروردین امیر نوذر نوذری پو ر زندانی سیاسی بند هفت زندان اوین در سومین سال حبس از دوران
محکومیت خود از حق آزادی مشروط محروم می باشد.
جمعه  ۲۷فروردین حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی زندان اوین در آستانه بیستمین روز از اعتصاب غذا در وضعیت
نامساعد جسمانی قرار دارد.
جمعه  ۲۷فروردین آفرین چیت ساز روزنامه نگاری که در آبان سال ۱۳۹۴به بهانه پروژه نفوذ بازداشت و به بند دو_الف
اوین منتقل شده بود به بند زنان این زندان انتقال یافت.
شنبه  ۲۸فروردین رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کرد اهل کوبانی در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در زندان
مهاباد دست به اعتصاب غذا زد.
شنبه  ۲۸فروردین غالمرضا حسینی زندانی سیاسی زندان اوین که ششمین سال حبس خود را می گذراند,از حق
مرخصی درمانی و همچنین رسیدگی پزشکی در ندان محروم می باشد.
شنبه  ۲۸فروردین امید کوکبی نابغه فیزیک و زندانی در زندان اوین به سرطان کلیه مبتال شد.
شنبه  ۲۸فروردین حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی زندان اوین که در اعتراض به ناعادالنه بودن حکم صادره,عدم
رسیدگی پزشکی و نگهداری غیر قانونی در بیست و یکمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حال به بیمارستان
منتقل و سپس به زندان بازگردانده شد.
یکشنبه  ۲۹فروردین مولوی نورالدین کاشانی روحانی اهل سنت زاهدان که در مرداد سال  ۱۳۹۲توسط ماموران سپاه
پاسداران بازداشت شد,با اتهامات واهی و به صورت بالتکلیف در زندان زاهدان به سر می برد.
دوشنبه  ۳۰فروردین ایرج محمدی و محمد امین آگوشی دو زندانی امنیتی زندان تبریز که هر کدام به ده سال زندان
محکوم می باشند در هفتمین سال از دوران محکومیت خود با پرونده ای جدید در شعبه  7دادیاری دادسرای تبریز به
اتهام اخالل در نظم زندان تفهیم اتهام شدند.
سه شنبه  ۳۱فروردین رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کرد اهل کوبانی که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی
و بی توجه ی مسئولین به وخامت حال وی در اعتصاب غذا به سر می برد از سوی مامورین زندان رجایی شهر کرج
مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت حسین غالمی آذر وکیل بند سابق ویژه روحانیت زندان اوین که در اعتراض به دروغ های مکرر
مسئولین دادگاه ویژه روحانیت,عدم اعاده دادرسی علیرغم قول مساعد مسئوالن,عدم رعایت اصل برائت,تفسیر
دلبخواه از قانون,آزار خانواده,تاراج اموال شخصی و به زندان انداختن همسران برخی از زندانیان برای کسب اعتراف
دروغ,در شانزدهمین روز از اعتصاب غذای نامحدود از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به مکان
نامعلومی منتقل شد.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل پیشین و سخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان و در بند
زندان اوین,در اعتراض به احکام ظالمانه ای که توسط قضات دادگاههای انقالب آقایان صلواتی و مقیسه برای وی صادر
شده دست به اعتصاب غذا زدند.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت نرگس محمدی روزنامه نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال مدنی در زندان
اوین در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی صلواتی برای رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت تنها پای حسن نجفی زندانی جانباز جنگ و مجروح شیمیایی به دلیل عدم حرکات ورزش
صبحگاهی ,توسط آقای احمدی مسئول حفاظت زندان شکسته شده و به استخوان لگنش نیز صدمه وارد شده است.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت امید کوکبی فیزیکدان زندانی در زندان اوین به علت عارضه تومور بدخیم سرطانی در بیمارستان
تهران مورد عمل جراحی قرار گرفت و کلیه راست وی از بدنش خارج شد.
پنج شنبه  ۲اردیبهشت بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج از سوی زندانیان
عادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

جمعه  ۳اردیبهشت امیر امیر قلی زندانی سیاسی زندان اوین که در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در
سیزدهمین روز از اعتصاب می باشد,در وضعیت وخیم جسمانی به سر می برد.
جمعه  ۳اردیبهشت افشین سهراب زاده در پی وخامت حال به بهداری زندان منتقل و پزشک بهداری با توجه به وضعیت
نامناسب جسمانی وی نامه اعزام وی به بیمارستان را صادر کرد اما مسئولین حفاظت زندان میناب از انتقال وی
جلوگیری کردند.
شنبه  ۴اردیبهشت براساس توصیه پزشکان قانونی به دادگاه ویژه روحانیت قرار بود غذای مورد استفاده آیت هللا محمد
رضا نکونام مرجع تقلید محبوس در زندان ساحلی قم از بیرون زندان تهیه می شود که با استنکاف مامورین این زندان
ا ز دستور پزشکان وضعیت جسمانی این مرجع تقلید در بند زندان قم رو به وخامت است.
یکشنبه  ۵اردیبهشت محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه و زندانی زندان اوین علیرغم پرداخت کل مبلغ جریمه
نقدی همچنان در زندان می باشد.
یکشنبه  ۵اردیبهشت حسن فرجی زندانی سیاسی زندان ار ومیه که به اتهام همکاری با احزاب کرد با گذشت پنج
سال از بازداشت همچنان بدون حق داشتن هرگونه وکیل در این زندان می باشد و قاضی پرونده به دلیل فعالیت های
این زندانی سیاسی اعالم کرده است,احتماال حکم اعدام برای وی صادر می کند.
یکشنبه  ۵اردیبهشت آتنا فرقدانی فعال مدنی و کاریکاتوریست زندانی در زندان اوین که در خرداد سال  ۱۳۹۴در شعبه
 ۱۵دادگاه انقالب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی,فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری,رئیس
جمهور,نمایندگان مجلس و ماموران بند دو الف سپاه در حین بازجویی اش به دوازده سال و نه ماه حبس محکوم شده
بود در دادگاه تجدید نظر به هجده ماه کاهش یافت.
یکشنبه  ۵اردیبهشت عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع زندانی در زندان اوین که از بیماریهای مختلف رنج می برد در پی
کاهش وزن غیر طبیعی مستلزم رسیدگی مضاعف پزشکی است.
دوشنبه  ۶اردیبهشت در سی امین روز از اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی زندانی زندان اوین در اعتراض به عدم
رسیدگی مسئولین زندان به مشکالت جسمانی اش,خونریزی معده و کلیه وی تشدید شده است.
دوشنبه  ۶اردیبهشت حبیب هللا لطیفی زندانی سیاسی سنندج که در آبان سال  ۱۳۸۶در دادگاه انقالب سنندج به
ریاست قاضی ح سین بابایی به اتهام محاربه و فساد فی االرض به اعدام محکوم شده بود و سپس حکم اعدامش با
عفو رهبرب متوقف شد با گذشت شش ماه حکم جدید به وی ابالغ نشده است و همچنان از مالقات با خانواده محروم
می باشد.
دوشنبه  ۶اردیبهشت مهدی معتمدی مهر زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج پس از  ۴۸ساعت اقامت در مرکز
قلب تهران و در شرایط ناتمام ماندن چرخه درمانی به اجبار به بهداری زندان انتقال یافت.
دوشنبه  ۶اردیبهشت مسئولین زندان رجایی شهر کرج از اعزام رمضان احمد کمال زندانی سیاسی کرد اهل کوبانی
که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در اعتصاب غذا می باشد,خودداری کردند.
سه شنبه  ۷اردیبهشت حسین افراسیابی متهم به قتل در بند ده زندان رجایی شهر کرج بر اثر مسمومیت ناشی از
مصرف زیاد قرص فوت کرد.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت محمد جراحی فعال سندیکایی کارگری زندانی در زندان تبریز از فقدان سالمت در رنج می
باشد با اینحال از رسیدگی کافی به امکانات و خدمات پزشکی محروم می باشد.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت امید رحمانی زندانی زندان ارومیه در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت پرونده اش اعالم
اعتصاب غذا کرد به سلول انفرادی منتقل شد.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت زندانیان محبوس در زندان مهاب اد به دلیل اعمال فشار از سوی مسئولین این زندان به طور
هماهنگ دست به اعتصاب غذا زدند.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت مسعود عرب چوبدار که از در رفتگی دست از ناحیه کتف رنج می برد به بهداری زندان رجایی
شهر کرج منتقل شد,اما مسئولین این بهداری به دلیل عدم وجود امکانات کافی هیچ گونه اقدام درمانی بر روی وی
انجام نداده و وی را به بند بازگرداندند.

جمعه  ۱۰اردیبهشت جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی دو فعال کارگری زندانی در زندان اوین در اعتراض به امنیتی
کردن فعالیت های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان,دستمزدهای زیر خط فقر,ممنوعیت برگزاری
مستقالنه و آزاد روز جهانی کارگر و معلم دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.
جمعه  ۱۰اردیبهشت یک زندانی که به اتهام مشارکت در سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی به شش سال حبس و
دیه محکوم گردیده بود در زندان ساری خود را حلق آویز کرد.
شنبه  ۱۱اردیبهشت تیمور نادری زاده و فرزاد شاه نظری دو زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر و محکوم
به اعدام,پس از اعالم نقض حکم صادره اعدام ,برای آنها از سوی دیوان عالی کشور و همچنین ارجاع پرونده به شعبه
هم ارز قرار دادگاهی دوباره و رسیدگی مجدد و تعیین تکلیف نهایی داشتند که به دلیل غیبت قاضی صلواتی این
جلسه برگزار نشد.
یکشنبه  ۱۲اردیبهشت امید رحمانی زندانی مالی در پی اعالم اعتصاب غذا به سلول انفرادی در زندان ارومیه منتقل
شد,هیچ گونه اطالعی در دست نیست.
یکشنبه  ۱۲اردیبهشت افسر نگهبان زندان اوین مانع اعزام عیسی سحر خیز روزنامه نگار منتقد حکومت به بیمارستان
امام خمینی برای انجام ام آر آی توده مشکوک در غدد فوق کلیوی وی شد.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت منصور محمد زهی زندانی بلوچ زندان مرکزی زاهدان علیرغم داشتن سرطان معده و در خواست
معالجه,با ممانعت مسئوالن زندان مواجه است.
دوشنبه  ۱۳اردیب هشت محمد بهشتی لنگرودی دبیر کل پیشین و سخنگوی فعلی کانون صنفی معلمان ایران در
اعتراض به صدور احکام غیر قانونی و ناعادالنه دست به اعتصاب غذای خشک زد.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت ایرج محمدی زندانی امنیتی در هفتمین سال از دوران حبس خود با وخامت حال و در شرایط
نامناسبی در زندان تبریز نگهداری می شود.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به علت سوزش و تپش شدید قلب توسط اورژانس به
بهداری زندان اوین منتقل شد.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت محمد امین آگوشی معلم بازنشسته و زندانی سیاسی زندان تبریز که در اعتصاب غذا به
سر می برد از سوی مسئولین و حفاظت این زندان زیر فشار روحی و روانی شدید قرار دارد و چندین بار سلول محل
بازداشت او تفتیش و خود وی نیز مورد بازرسی بدنی قرار گرفته است.
پنج شنبه  ۱۶اردیبهشت محمد مهدی ساجدی فر زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین به دلیل بیماریهای گوارشی
در وضعیت نامساعد جسمی به سر می برد.
جمعه  ۱۷اردیبهشت مسئولین زندان اوین از اعزام علیرضا گلی پور,زندانی امنیتی که در وضعیت وخیم جسمانی قرار
دارد,به بیمارستان خودداری می کنند.
جمعه  ۱۷اردیبهشت احمد کریمی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در آستانه آغاز هشتمین سال حبس خود
بدون امکان استفاده از مرخصی در زندان به سر می برد وی به صورت بالتکلیف منتظر بررسی در خواست اعاده
دادرسی است.
شنبه  ۱۸اردیبهشت شعبه  ۳۶دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی قمی زاده ,اسماعیل عبدی«دبیر کانون صنفی
معلمان ایران» و زندانی زندان اوین را به قرار وثیقه سیصد میلیونی جهت آزادی موقت تعیین کرد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت محمد شیرانی زندانی سیاسی زندان اردبیل که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و
محرومیت از حق درمان در زندان در ششمین روز از اعتصاب غذا به سر می برد به دستور مسئولین زندان به سلول
انفرادی منتقل شد.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و بنیانگذار سازمان غیر دولتی حقوق بشر کردستان و زندانی
زندان اوین در اعتراض به کارشکنی های مسئولین قضایی و پرونده سازی دست به اعتصاب غذا زد.

دوشنبه  ۲۰اردیبهشت سه شهروند سومالیایی و سه شهروند هندی که با لنج رستگیر شده و به گفته خودشان
حتی در آب های ایران هم نبودند با جریمه  ۲۷۰میلیون تومانی ,یکسال و نیم است که در زندان زاهدان با مشکل عدم
آشنایی با قوانین,زبان و بدون ارتباط با خانواده در سرنوشتی نامعلوم نگهداری می شوند.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام سرقت که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود
در زندان مرکزی مشهد به اجرا در آمد.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در زندان رجایی شهر کرج که بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک
جرائم در بند ده این زندان نگهداری می شود در پی یک درگیری در این بند به صورت تنبیهی به بند دو منتقل شد.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت حسین غالمی آذر از سلول انفرادی اندرزگاه ده زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی
اندرزگاه هشت این زندان منتقل شد.
سه شنبه  ۲۱اردیبهشت مسئولین زندان اردبیل از اعزام مرتضی پروین فعال مدنی به بیمارستان خودداری کردند.
چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت جمال الدین خانجانی زندانی بهایی زندان رجایی شهر کرج در هشتمین سال حبس خود از
حق آزادی مشروط و مرخصی محروم می باشد.
چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت جعفر عظیم زاده فعال کارگری در زندان اوین در چهاردهمین روز از اعتصاب غذای خود در
وضعیت نامساعد جسمانی به سر می برد.
پنج شنبه  ۲۳اردیبهشت ضابطین قضایی و امنیتی با آزادی امید کوکبی دانشجوی نخبه فیزیک در زندان اوین که به
دلیل عارضه تومور بدخیم سرطان ,کلیه سمت راست خود را از دست داده است مخالفت می کنند.
جمعه  ۲۴اردیبهشت مهوش شهری اری زندانی بهایی زندان اوین در هشتمین سال حبس خود همچنان از حق مرخصی
محروم می باشد.
جمعه  ۲۴اردیبهشت خانواده های زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج از برخورد ناشایست و توهین آمیز گارد
این زندان شکایت خود را به دادستانی برده اند,اما دادستانی پاسخ داده در این ماجرا دخالتی ندارد و رسیدگی به آن
نیز در حوزه وظایفش نیست.
شنبه  ۲۵اردیبهشت داوود قاسمی و بهاالدین قاسمی که به اتهام قتل محکوم به اعدام و در زندان ارومیه به سر می
برند از حق مالقات با خانواده محروم می باشند.
شنبه  ۲۵اردیبهشت گارد امنیتی زندان رجایی شهر ک رج با یورش به بند هفت این زندان وسایل زندانیان
سیاسی_امنیتی را در بند مورد تفتیش قرار دادند.
شنبه  ۲۵اردیبهشت محمود معصومی از هواداران عرفان حلقه که در ماه جاری در تجمعات مقابل الستیک دنا بازداشت
شده بود پس از حضور در دادسرای این تفهیم اتهام و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت افشین سهراب زاده زندانی سیاسی زندان میناب که از بیماری سرطان روده رنج می برد در
شرایط وخیم جسمانی قرار دارد.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت افشین بایمانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در پی حمله قلبی به بهداری این
زندان منتقل شد و پزشک بهداری پس از معاینه وی دستور بستری شدن وی را در بیمارستان صادر کرد اما مسئولین
زندان از اعزام وی جلوگیری کردند.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت رسول حردانی زندانی امنیتی زندان رجایی شهر کرج,علیرغم وخامت خال و نیاز مبرم به
رسیدگی پزشکی همچنان در زندان نگهداری می شود و از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری می شود.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت عفیف نعیمی زندانی بهایی زندان رجایی شهر کرج در حالی هشتمین سال حبس خود را می
گذراند که از حق آزادی مشروط و مرخصی محروم می باشد.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت عباس لسانی فعال مدنی و زندانی در زندان عاد ل آباد شیراز جهت رسیدگی به پرونده جدید
به شعبه اول دادگاه انقالب اردبیل احضار شد.

دوشنبه  ۲۷اردیبهشت عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به دالیل نامشخص دستور تغییر بند احسان
مازندرانی «روزنامه نگار» از بند هفت زندان اوین به بند هشت این زندان را صادر کرد.
دوشنبه  ۲۷اردیبهشت اکبر امینی ارمکی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۳۹۲بازداشت شد,همچنان
در حالی بدون مرخصی در زندان است که مراجع قضایی حاضر به رفع ابهامات از پرونده وی نیستند.
دوشنبه  ۲۷اردیبهشت رمضان احمد کمال زندانی سوری در زندان رجایی شهر کرج از بند چهار این زندان به بند هشت
سپاه منتقل و از سوی مسئوالن زندان مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.
دوشنبه  ۲۷اردیبهشت سهیل بابادی زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج صمن انتقال به بند سه این زندان
توسط نیروهای امنیتی زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت یعقوب ملکی از زندانیان امنیتی بیمار بند هفت زندان اوین که در دوران جنگ سابقه خلبانی
طوالنی مدت دارد به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در شرف نابینا شدن کامل قرار دارد.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت با گذشت نه ماه از بازداشت و زندانی شدن سعید نوروزی در سلول های انفرادی و بند
هفت زندان اوین,این زندانی امنیتی هنوز بالتکلیف است.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت وحید تیز فهم زندانی بهایی در هشتمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر کرج از حق
آزادی مشروط و مرخصی محروم است.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت مریم(نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی زندان اوین علیرغم وخامت حال,مسئوالن از
اعزام وی به مرکز تخصصی پزشکی خارج از زندان ممانعت می کنند.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت بهروز توکلی زندانی بهایی زندانی رجایی شهر کرج در هشتمین سال حبس خود از حق
آزادی مشروط و مرخصی محروم می باشد.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت مسئولین زندا ن ارومیه به دلیل عدم اعتراف تلویزیونی گلناز آهنگ خوش شهروند کرد,از
مالقات وی با خانواده اش جلوگیری کردند.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت عباس لسانی فعال مدنی در زندان عادل آباد شیراز,در اعتراض به جلوگیری از آزادی وی در
موعد مقرر دست به اعتصاب غذا زد.

در این رسته  ۱۳مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۳تن به ثبت رسیده است.
سه شنبه  ۱۸اسفند نه تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تماس تلفنی به کمیته انضباطی
این دانشگاه احضار شدند.
پنج شنبه  ۲۰اسفند یکی از دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی در خوابگاه پردیس کرج اقدام به خود کشی کرد,از
علت این خودکشی اطالعی در دست نیست.
شنبه  ۱۸اردیبهشت محسن سپاهی دانشجوی علمی_کاربردی ایرانشهر که در فروردین ماه سالجاری از خانه خارج
می شود و با گذشت یک ماه,خبری از وی در دست نیست.
شنبه  ۲۵اردیبهشت یک دانشجوی سال آخر رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز به دلیل مشکالت شخصی
خودکشی کرد.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت پنج سال بعد از اخراج آرش صادقی فعال دانشجویی و فعال مدنی از دانشگاه عالمه طباطبایی
مسئولین امنیتی با بازگشت وی به دانشگاه مخالفت می کنند.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت یکی از دانشجویان ارشد دانشگاه سمنان با پرتاب کردن خود از ساختمان دانشگاه علوم
انسانی دست به خودکشی زد.

ماده  ۳اعالمیه جهانی حقوق بشر :هر فردی حق زندگی ،آزادی و امنیت شخصی دارد .در رسته اعدام  ۲۹۶مورد
نقض حقوق بشر برای  ۲۹۶تن به ثبت رسیده است .آمار اجرای حکم اعدام در سه ماه آذر ،دی و بهمنماه امسال
بالغ بر  ۱۱۳تن میباشد .با این اوصاف آمار اعدامها از زمان ریاست جمهوری دولت یازدهم به ریاست حجت السالم
حسن روحانی  ۲۱۰۰نفر میباشد.
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یکشنبه  ۲اسفند حکم اعدام چهل زندانی طی هفته گذشته در زندان قزلحصار کرج تایید شد.
دوشنبه  ۳اسفند ده زندانی زندان مرکزی زاهدان به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.
سه شنبه  ۴اسفند مراد علی رجبلو به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی گرگان اعدام شد.
چهارشنبه  ۱۲اسفند صد زندانی در زندان قزلحصار کرج به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام شدند.
پنج شنبه  ۱۳اسفند حکم اعدام امیر امیر اللهی که به ارتکاب قتل در نوجوانی محکوم شده بود از سوی دادگاه کیفری
استان فارس تایید شد.
یکشنبه  ۱۶اسفند حجت سعادت یار به اتهام قتل در زندان گرگان اعدام شد.
دوشنبه  ۱۷اسفند حکم قصاص یک متهم به قتل توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
پنج شنبه  ۲۰اسفند یک زندانی به اتهام زنا,آدم ربایی مقرون به آزار,تهدید به چاقو ,رابطه نامشروع و سرقت قطعات
خودرو در زندان مرکزی قزوین اعدام شد.
پنج شنبه  ۲۷اسفند حکم اعدام دو زندانی به اتهام سرقت از سوی حیدر فتاحی دادستان پردیس تایید شد.

شنبه  ۷فروردین نورهللا قدرتی رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از صدور حکم اعدام برای چهار متهم به
اتهام محاربه در شهر آشخانه خبر داد.
یکشنبه  ۸فروردین یوسف محمدی,سیاوش محمدی,آمانج اویسی و هیمن اورامی نژاد چهار نوجوان محکوم به اعدام
در زندان مرکزی سنندج می باشند که در زمان ارتکاب جرم سن آنان کمتر از هجده سال بوده است.
چهارشنبه  ۱۱فروردین کیومرث نصیری نوجوان محبوس در زندان سنندج از سوی شعبه یک دادگاه کیفری سنندج به
ریاست قاضی حامد سلطان بخش به اتهام قتل  ,به اعدام محکوم شد.وی در زمان وقوع جرم هفده سال و نه ماه
داشت.
یکشنبه  ۱۵فروردین دادگاه انقالب شعبه اهواز حکم اعدام قیس و برادرش احمد عبیدوای همراه سجاد عبیدوای پسر
عمویشان از فعاالن مدنی اهواز را صادر کرد.
شنبه  ۲۱فروردین رشید کوهی متهم به حمل مواد مخدر در زندان الکان رشت اعدام شد.
شنبه  ۲۱فروردین دو زندانی به اتهام حمل مواد مخدر در زندان مرکزی رشت اعدام شدند.
شنبه  ۲۱فروردین دو زندانی به اتهام قتل در زندان رشت اعدام شدند.
دوشنبه  ۲۳فروردین قادر مظاهری به اتهام زنا در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.
دوشنبه  ۲۳فروردین هشت متهم به قتل عمد جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج
منتقل شدند.
دوشنبه  ۲۳فروردین هیات قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران یک متهم به قتل را به قصاص و دیه محکوم
کرد.
چهارشنبه  ۲۵فروردین مصطفی اجاللی,عباد محمدی,جواد صادقی,محمد جواد مظفری و محمد زارع به اتهام قتل
عمد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
پنج شنبه  ۲۶فروردین شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران یکنفر را به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد.
پنج شنبه  ۲۶فروردین آمنه رضاییان به اتهام مواد مخدر در زندان کاشمر به دار آویخته شد.
پنج شنبه  ۲۶فروردین هفت زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شدند.
جمعه  ۲۷فروردین شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران در یک پرونده ناموسی فرد متهم به قتل را به قصاص
محکوم کرد.
شنبه  ۲۸فروردین یک زندانی به اتهام مواد مخدر و دو زندانی به اتهام قتل در زندان مرکزی رشت اعدام شدند.
شنبه  ۲۸فروردین یک شهروند تهرانی به اتهام ربودن کودکان و نوجوانان به قصد تجاوز در شعبه  ۱۷دادگاه کیفری
استان تهران به اعدام محکوم شد.
سه شنبه  ۳۱فروردین مجید مرادی,احمد محی,علیرضا ساریان و منصور رازیانی متهم به مواد مخدر در زندان ارومیه
به دار آویخته شدند.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت دو متهم به قتل در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شدند.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت یک متهم به قتل در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد.
شنبه  ۴اردیبهشت جواد سنجی به اتهام مواد مخدر در زندان زاهدان اعدام شد.
یکشنبه  ۵اردیبهشت قضات شعبه  ۳۱دیوان عالی کشور مردی را که متهم است با آتش افروزی دوستش را به قتل
رسانده است به اعدام محکوم کردند.
یکشنبه  ۵اردیبهشت یک متهم به قتل در محوطه زندان ساری اعدام شد.

یکشنبه  ۵اردیبهشت صادق ریگی,محمد سنجرانی و جمشید دهواری به اتهام قتل نفس جهت اجرای حکم اعدام به
قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
یکشنبه  ۵اردیبهشت هفت زندانی به اتهام قتل جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر
کرج منتقل شدند.
سه شنبه  ۷اردیبهشت یک متهم به قتل در زندان قزوین اعدام شد.
سه شنبه  ۷اردیبهشت سه زندانی در زندان مرکزی اهواز به دار آویخته شدند.
سه شنبه  ۷اردیبهشت مسئولین زندان ارومیه با احضار سامان نسیم و محمد عبداللهی دو زندانی سیاسی به همراه
هژیر ایران نژاد به اتهام قتل و سلیمان محمدی به اتهام مواد مخدر اعالم کردند که مدت زیادی به اجرای احکام اعدام
آنان باقی نمانده است.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت دو متهم به قتل و چهار متهم به مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی
زندان قزلحصار منتقل شدند.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت شش زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت یک زندانی به اتهام قتل در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شد.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت مسئولین زندان ارومیه به یکصد زندانی محکوم به اعدام با اتهام قتل که از مدت حبس آنان
کمتر از پنج سال گذشته است,اعالم کرده اند که تا سه ماه آینده وضعیت آنان مشخص می شود.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت مهدی باقر زاده و اسماعیل طنابی به اتهام مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند.
شنبه  ۱۱اردیبهشت آقای شجاعی رئیس بند چهار زندان رجایی شهر کرج با حضور در سالن  ۱۰این بند به بیست و
هفت زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام اعالم کرد:حکم همه آنان به اجرای احکام رفته است.
یکشنبه  ۱۲اردیبهشت یک زندانی متهم به قتل در زندان نهاوند از توابع استان همدان اعدام شد.
یکشنبه  ۱۲اردیبهشت یک زندانی به اتهام قتل در زندان مشهد اعدام شد.
یکشنبه  ۱۲اردیبهشت یک زندانی به اتهام تجاوز در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت رئیس کل دادگ ستری استان قزوین از محکوم شدن چهار تن به اتهام تجاوز به عنف در منطقه
باراجین به اعدام خبر داد.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت دو زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی اردبیل به دار آویخته شدند.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت احمد الطافی,عبدالحمید باقری,مجید ایمانی و رضا حسین ی به اتهام مواد مخدر در زندان
قزلحصار اعدام شدند.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت یک متهم به قتل در مالءعام در شهر نور به دار آویخته شد.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت در تاریخ دوم مرداد سال  ۱۳۹۳در زندان یزد شش زندانی به اتهام مواد مخدر مخفیانه و بدون
اجازه آخرین مالقات زندانیان با خانواده ها اعدام شدند.
شنبه  ۱۸اردیبهشت محمد عبدی,سید جعفر جعفری پناه و فریبرز جاللی به اتهام قتل نفس جهت اجرای حکم اعدام
به سلول های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
شنبه  ۱۸اردیبهشت محسن بهاالدینی به اتهام مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان میناب
منتقل شد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت یک زندانی به اتهام محاربه در میدان آزادی شهر کرمانشاه در مالءعام اعدام شد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت امیر بهروز,مهدی نبشی,خالد زیکا,بهنام حسن زاده و ناصر جعفری به اتهام قتل,جهت اجرای
حکم اعدام به سلول های انف رادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.

یکشنبه  ۱۹اردیبهشت محسن بهاالدینی به اتهام مواد مخدر در زندان میناب اعدام شد.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت مهدی کشاورز,عبدهللا غفاریان و محمد صبوری جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی
زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت ناصر سعیدی(جعفری) و مهدی نبشی(نبشیان) به اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه اعدام
شدند.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت شعبه ده دادگاه کیفری تهران حکم اعدام متهم اصلی پرونده قتل علی چراغی کارگری که
توسط ماموران شهرداری کشته شد را صادر کردند.
چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت دو زندانی در زندان گوهر دشت کرج اعدام شدند.
پنج شنبه  ۲۳اردیبهشت بهنام محمدی به اتهام مواد مخدر پس از پنج سال در زندان مراغه اعدام شد.
شنبه  ۲۵اردیبهشت شعبه سوم کیفری یک استان فارس برای یک شهروند شیرازی به اتهام قتل حکم اعدام صادر
کرد.
شنبه  ۲۵اردیبهشت دو زندانی به اتهام مواد مخدر و یک زندانی به اتهام تجاوز در زندان مرکزی رشت اعدام شدند.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت شش زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت یک زندانی به اتهام قتل در مشهد در مالءعام اعدام شد.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت یک زندانی به اتهام سرقت,دو نفر به اتهام زنای به عنف و سه نفر به اتهام مواد مخدر در
زندان یزد اعدام شدند.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت پنج زندانی به اتهام قتل جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی زندان مرکزی ارومیه
منتقل شدند.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت هشت زندانی به اتهام مواد مخدر و سه زندانی به اتهام سرقت در زندان یزد اعدام شدند.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت رحیم خدایاری,رامین ایمانی و سهراب شربته به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی تبریز اعدام
شدند.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت دو متهم به اتهام مواد مخدر در زندان تبریز اعدام شدند.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت حکم سنگین دو دوست که دوازده سال پیش با انگیزه سرقت مرتکب قتل شده بودند در
شعبه  ۴۷دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد,این متهمان جمعا به اعدام,پنجاه سال حبس و شالق محکوم
شدند.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفه ان از صدور حکم اعدام برای یک متهم
به اتهام سوابق کیفری خبر داد.
جمعه  ۳۱اردیبهشت یک متهم به قتل در زندان مرکزی قزوین اعدام شد.

در رسته کودکان  ۴۳۲۱۵مورد نقض حقوق بشر برای  ۴۳۲۱۸تن به ثبت رسیده است.

شنبه  ۱اسفند بر اساس آنچه اخیرا در رسانه ها عنوان شده از آغاز سال سالجاری تا به حال  ۱۲دانش آموز کمتر از
 ۱۸سال اقدام به کشتن خود کرده اند.
دوشنبه  ۳اسفند دختر توجوان  ۱۳ساله ای که به خاطر مشکالت خانوادگی از خانه فرار کرده بود پس از سه شبانه
روز دستگیر شد,وی عنوان کرد که برای فرار از ازدواج با مرد چه ل ساله با پسری فرار کرده که بعدا فهمیده او دروغگو
بوده است.
دوشنبه  ۳اسفند معلم یکی از مدارس ابتدایی ناحیه شش مشهد با کمربند  ۲۲تن از دانش آموزان را به علت
بازیگوشی کتک زد.
دوشنبه  ۳اسفند سلیمان محبی مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اعالم کرد در حال حاضر  ۳۶۰مدرسه
کانکسی در این استان وجود دارد.
دوشنبه  ۳اسفند فواد حلفی کودک اهوازی بر اثر گرد و خاک شدید و نیز به علت سابقه بیماری آسم به دنبال تنگی
نفس جان خود را از دست داد.
سه شنبه  ۱۱اسفند آذر خسروانی دبیر کمیته ازدواج امور بانوان در شهرستان پارسیان استان هرمزگان اعالم
کرد:پنجاه دانش آموز از مدارس متوسطه دوم این شهرستان طی برگزاری یک جشن اقدام به ازدواج کردند.
جمعه  ۱۴اسفند یک دانش آموز کالس سوم ابتدایی در شهر انوشه کردستان با بستن طناب به لوله گاز خود را حلق
آویز کرد.
یکشنبه  ۱۶اسفند حبیب هللا مسعود معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از شناسایی پنج هزار کودک کار
در طرح ساماندهی آنان در کشور خبر داد و گفت« مجموعا حدود سی تا چهل در صد این کودکان را اتباع بیگانه به ویژه
اتباع افغانستان تشکیل می دهند»
دوشنبه  ۱۷اسفند پدر یک پسر و دختر وقتی متوجه می شود که پسرش پول ترقه را به مغازه دار نداده جان فرزندش
را گرفت و دختر و همسرش را زخمی کرد,هم اینک دختر نوجوان در کما می باشد.
شنبه  ۲۲اسفند مدیر کل کمیته امواد سیستان و بلوچستن گفت «:زنانی که همسران تبعه خارج داشته اند کمک
هایی ا ز این کمیته دریافت می کنند اما این کمک ها به فرزندان حاصل از این ازدواج ها تعلق پیدا نمی کند».
چهارشنبه  ۲۶اسفند اردشیر شجاعی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان خوزستان گفت:هفتاد و هشت
در صد دانش آموزان بازمانده از تحصیل در خوزستان از جمعیت دختران است.
شنبه  ۷فروردین حبیب هللا مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران اعالم کرد ده درصد کودکانی که
تحت پوشش این سازمان هستند شناسنامه ندارند.
شنبه  14فروردین پدر یک دانش آموز ششم ابتدایی در مشهد با ارائه اسنادی مدعی شد فرزندش به خاطر تنبیه
شدید بدنی معلم در کالس مجروح شده است.
چهارشنبه  ۱۸فروردین حساسیت شدید پوستی,تاول زدن,ایجاد زخم و خارش از جمله نشانه های بیماران مبتال به
) BE )Epidermolysis bullosaاست,تمام وسایل مربوط به این کودکان باید مخصوص و استریل باشد این در حالی است
که هیچ رسیدگی قابل توجهی برا ی کودکان صورت نمی گیرد و روز به روز وضعیت بدنی آنها وخیم تر می شود تا از
بین بروند.

چهارشنبه  ۱۸فروردین در محله نوبنیاد در استان مازندران دویست خانوار زندگی می کنند,این محله سال  ۱۳۹۳بنا
شده و از امکانات الزم برای زندگی اجتماعی و شهر نشینی محروم است و اکثر کودکان و دانش آموزان فاقد
شناسنامه ,و والدینشان یا معتاد و یا زندانی هستند
جمعه  ۲۰فروردین یک دختر پانزده ساله در تبریز از طبقه دهم ساختمانی خود را به پایین انداخت و جانش را از دست
داد,از علت خود کشی اطالعی در دست نیست.
یکشنبه  ۲۲فروردین یک دختر چهارده سا له در استان کردستان و در منزل پدری خود را حلق آویز کرد,از علت خود
کشی اطالعی در دست نیست.
چهارشنبه  ۲۵فروردین شش دانش آموز بجنوردی به همراه مربی آموزش در حین تمرین عملی درس آمادگی دفاعی
در میدان تیر بجنورد دچار حادثه شدند.
پنج شنبه  ۲۶فروردین یک کودک ده س اله در کرمان با تقلید از فیلم های سینمایی یا واکنش به تنبیه او توسط پدر
خود را حلق آویز کرد.
یکشنبه  ۲۹فروردین حسین بهرامی نوید معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان از وجود سه
هزار و صد و بیست و شش دانش آموز بازمانده از تحصیل در سطح استان خبر داد.
دوشنبه  ۳۰فروردین یک دختر هفده ساله گچسارانی با حلق آویز کردن خود به زندگیش پایان داد,از علت خود کشی
اطالعی در دست نیست.
دوشنبه  ۳۰فروردین یک کودک پنج ساله در لرستان در حین بازی با دوستش به چشم او خاک می پاشد و موجب
آسیب رساندن به چشمش می شود,داد گاهی براساس قانون جدید مجازات اسالمی این کودک را به پنج سال زندان
محکوم می کند که به دخالت رئیس دادگستری استان کودک زندانی نمی شود.
پنج شنبه  ۲اردیبهشت حفاری غیر مجاز و غیر ایمن یکی از شرکت های خدمات رسان در استان آذربایجان غربی
باعث مرگ یک کودک چهار ساله شد.
شنبه  ۴اردیبهشت احمد لطفی مدیر کمیته امداد استان بوشهر اعالم کرد:هزار و هفتصد کودک زیر پنج ساله در
استان بوشهر مبتال به سوء تغذیه وجود دارد و برخی از آنان به دلیل فقر شدید خانواده نیازمند مبرم به رسیدگی
هستند.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت علیرضا دهقان معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد سیستان و بلوچستان اعالم
کرد:از مجموع بیست و هشت هزار کودک زیر  ۱۸سال بی سرپرست در این استان دو هزار تن از آنان فاقد حامی و
یازده در صد جمعیت استان تحت پوشش این کمیته می باشند.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت پدری که فرزندانش را شکنجه کرده بود,در حالی دستگیر شد که احتمال می رود او سه سال
قبل مرتکب قتل همسرش نیز شده باشد.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت دختر هجده ساله ای با پریدن از روی پل در اتوبان نیایش تهران به زندگی خود خاتمه داد.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت یک روزنامه محلی در استان زنجان با انتشار گزارشی تکان دهنده مدعی تعرض مکرر یک
معلم به دانش آموز دختر نه ساله مدرسه ای روستایی شده است,معلم مورد اشاره با قید وثیقه آزاد شده است.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت دانش آموز ششم ابتدایی روستای «درنمک» بخش دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه
و بیر احمد که قصد داشت به همراه همک السی های خود به یک اردوی تفریحی سفر کند بنا به دالیل نامعلوم از سفر
بازماند و بالفاصله در منزل خود را حلق آویز کرد.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت ابراهیم نیک نظر رئیس اداره ثبت احوال شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی از
ثبت ازدواج صد و چهارده دختر زیر پانزده سال سن در این شهرستان خبر داد.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت سرهنگ ایرج محمد خانی رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیالن از بازداشت
کودک دوازده ساله ای در پی فعالیت در شبکه های اجتماعی در این استان خبر داد.

پنج شنبه  ۱۶اردیبهشت یک کودک چهار ساله در شهرستان بیرجند به علت ضرب و شتم توسط پدرش و قرار گرفتن
در ماشین لباسشویی توسط مادرش سکته مغزی و ایست قلبی کرد.
چهارشنبه  ۲۲اردیبهشت یک فیلم ویدئویی از تنبیه خشن یک دانش آموز دبیرستانی توسط معلمش در شهرستان
شوش در رسانه ها منتشر شد و رئیس آموزش و پرورش این شهرستان با تایید این خبر اعالم کرد:با معلم خاطی
برخورد و پیگیری قانونی از طریق هیئت تخلفات انجام می شود.
پنج شنبه  ۲۳اردیبهشت کودک دو ساله یزدی پس از ختنه در یکی از بیمارستان های دولتی یزد جان باخت.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت دختر دوازده ساله ای در مشهد که از سوی مسئوالن مدرسه یک هفته اخراج شده بود به
خاطر ترس از تنبیه پدر دست به خودکشی زد.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت محسن آقایی مدیر کل ثبت احوال استان کردستان گفت «:سال گذشته تعداد شش ازدواج
دختران کمتر از ده سال در این استان به ثبت رسیده است»

در رسته زنان  ۲۲۱۰مورد نقض حقوق بشر برای  ۲۲۱۰تن به ثبت رسیده است.

دوشنبه  ۳اسفند در حاشیه رقابت های جایزه بزرگ(گرند پری)جهانی در تهران,دو شطرنج باز زن اهل روسیه و سوئد
که برای استراحت به پارک رفته بودند مورد آزار جنسی قرار گرفتند.
یکشنبه  ۸اسفند دو دختر نوجوان سمنانی پس از خروج از یک آرایشگاه زنانه در این شهر مورد حمله فردی ناشناس
قرار گرفتند و بر اثر اسید پاشی مجروح شدند.
جمعه  ۱۴اسفند یک زن سی ساله اهل سنندج به دلیل فقر با پرید از روی پشت بام به زندگی خود پایان داد.
جمعه  ۲۱اسفند یک دختر جوان کردستانی به دلیل مشکالت خانوادگی اقدام به خود سوزی کرد.
سه شنبه  ۲۵اسفند تارا عزیز پور شهروند اهل کرد اهل مهاباد ار طریق حلق آویز شدن خود کشی کرد.
پنج شنبه  ۲۷اسفند دستگیری متهم فراری پرونده قتل دختر  ۱۵ساله در استان خراسان رضوی بعد از دستگیری
مشخص کرد که ماجرای این قتل با پرونده دو جنایت دیگر مسلحانه در مشهد ارتباط دارد,بستگان دختر ضمن قتل دختر
نوجوان اعضای خانوده پسر را نیز به گلوله بستند.
چهارشنبه  ۴فروردین زینب احمدی و مینا بایرام زاده روز شنبه  ۲۹اسفند سال  ۱۳۹۴دو شهروند کرد در روستایی از
توابع ارومیه اقدام به خود سوزی کردند,علت خود سوزی این دو شهروند مشکالت خانوادگی عنوان شده است.
دوشنبه  ۱۶فروردین یک دختر جوان در شرق تهران قربانی اسید پاشی شد,پرونده وی به صورت ویژه در شعبه چهارم
دادسرای امور جنایی تهران در حال رسیدگی است.

سه شنبه  17فروردین معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران از دستگیری مردی که در اسفند سال ۱۳۹۴
همسرش را به دلیل اشتغال و عضویت در گروهها و شبکه های مجازی اقدام به قتل وی کرد خبر داد.
سه شنبه  ۲۴فروردین یک دختر جوان اهل مهاباد به دلیل مخالفت خانواده با ازدواج او با فرد مورد عالقه اش خود
سوزی کرد,وی هم اکنون در بیمارستان ارومیه بستری می باشد.
پنج شنبه  ۲۶فروردین افشار سخنگوی ستاد خبری مبارزه با مواد مخدر از فوت پنج نفر از زنان معتاد جمع آوری شده
در کمپ شفق در تهران خبر داد.
یکشنبه  ۵اردیبهشت یک زن باردار در پارک شهر فسا خود را به آتش کشید,وی هم اینک در بیمارستان فوق تخصصی
فسا می باشد اما به علت سوختگی شدید هویت وی مشخص نیست.
دوشنبه  ۶اردیبهشت دادستان استان تهران به پلیس دستور داد تا خودروهایی را که سرنشینان آن حجاب مناسب
ندارند توقیف کنند.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت حکم «شالق حدی» یک زن به اتهام رابطه مشروع و معاونت در قتل در مالعام در شهر
گلپایگان به اجرا در آمد,وی به اتهام معاونت در قتل به پانزده سال حبس نیز محکوم می باشد.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت زنی پس از ماهها شکنجه توسط همسرش در تهران به قتل رسید,متهم که مراحل شکنجه
را فیلمبرداری می کرد از ابزار و ادوات متعددی برای شکنجه استفاده می کرد.
شنبه  ۱۸اردیبهشت زنان عضو ارکستر حافظ ناظری اجازه حضور در کنسرت اصفهان را پیدا نکردند.
جمعه  ۲۴اردیبهشت یک دختر پانزده ساله هوادار تیم پرسپولیس که قصد حضور در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی
مقابل راه آهن را داشت توسط نیروی انتظامی شناسایی و از ورودش به ورزشگاه ممانعت شد.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت یک زن مریوانی با مسوم کردن خویش اقدام به خودکشی نمود,از علت خودکشی اطالعی
در دست نیست.

در رسته فرهنگی  ۱۵۷مورد نفض حقوق بشر برای  ۱۶۲تن به ثبت رسیده است.

پنج شنبه  ۶اسفند مهدی رودبارکی رئیس اطالعات سپاه قدس گیالن از دستگیری تعدادی از شهروندان به دلیل توزیع
و انتشار کتب ممنوعه خبر داد.
سه شنبه  ۱۱اسفند شعبه  ۵۴دادگاه انقال استان تهران مهدی رجبیان موسیقی دان و مدیر سایت برگ موزیک,حسین
رجبیان فیلمساز و یوسف عمادی موسیقی دان را به اتهام توهین ب ه مقدسات و تبیلغ علیه نظام طی حکمی هر یک
را به سه سال حبس تعزیری و سه سال زندان تعلیقی محکوم کرد.

چهارشنبه  ۱۲اسفند علی رهبری,رهبر ارکستر سمفونیک تهران با انتشار نامه خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی استعفا داده و دلیل این عمل را کارشکنی های رئیس بنیاد رودکی و دخالت های بیش از حد این بنیاد
عنوان کرده است.
دوشنبه  ۱۷اسفند شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی ایران آیین نامه ای را برای اجرای موسیقی در
دانشگاهها تدوین کرده است که برگزاری برنامه های موسیقی را در داتشگاهها بسیار محدود می کند.
دوشنبه  ۲فروردین مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده تار به رغم پایان قانونی پرونده قضاییش,از لحاظ عرفی همچنان
ممنوع الکار می باشد.
سه شنبه  ۱۰فروردین رئیس سازمان نهضت سواد آموزی و معاون وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد:یک میلیون و سیصد
هزار نفر بیسواد مطلق در کشور وجود دارند.
دوشنبه  ۱۶فروردین همایون امیرزاده رئیس شورای نظارت و ارزشیابی بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران اعالم
کرد:ضرورت حفظ شرایط مناسب برای ناشران حرفه ای هیئت رسیدگی را مجاب کرد تا علیرغم در خواست تجدید نظر
از سوی تعدادی از صد و شانزده ناشر محروم طی یک سیاست کلی حکم محرومیت آنها لغو نشده و ثابت بماند.
چهارشنبه  ۱۸فروردین ترنجستان سروش از سوی پلیس اماکن پلمپ شد,در بیست و پنجم بهمن سال  ۱۳۹۴پلیس
اماکن به این فروشگاه که محلی برای عرضه کتاب است اعالم کرد که کتاب ها عکس قلب دارد و مبلغ روز ولنتاین
است.
پنج شنبه  ۱۹فروردین نقدی بابای سرپرست کتابخانه های فریدون کنار اعالم کرد:این شهرستان از داشتن یک کتابخانه
معمولی محروم است.
چهارشنبه  ۲۶فروردین کنسرت علی زندوکیل با وجود دریافت مجوز,یک روز مانده به اجرا در شاندیز با دستور امام
جمعه و نماینده ولی فقیه در مشهد لغو شد.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت گزارش یک خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی باعث توقیف نمایشگاه
عکاسی شد که تصاویر  91سالگی پدرش را در نگارخانه «دنا» همزمان با روز پدر در ایران به نمایش گذاشته بود.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت مهراب و پیمان قاسم خانی سه سال است اجازه فعالیت در تلویزیون را ندارند و هیچ دلیلی
برای این ممنوع الکاری عنوان نشده است.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری لوریس چکناواریان چند ساعت به آغاز اجرا
لغو شد,از علت لغو کنسرت اطالعی در دست نیست .
جمعه  ۱۷اردیبهشت در غرفه بی ن الملل بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران برخی کتاب های غیر فارسی که
محتوای آنها با دیدگاههای حاکم بر جمهوری اسالمی مخالف بود,جمع آوری شد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران دستور لغو تمام اجراهای صحنه ای
موسیقی شامل:کنسرت ها,بر نامه های ارگانی در راستای احترام به افراد کشته شده مازندرانی «مدافعان حرم در
سوریه» صادر شد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت همایون امیر زاده رئیس شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه کتاب تهران از تعطیل شدن دائم
غرفه چهار ناشر و تعطیل شدن یک روزه غرفه یک ناشر در این نمایشگاه خبر داد.
سه شنبه  ۲۱اردیبهشت دادستان نیشابور کنسرت موسیقی کیهان کلهر,نوازنده کمانچه را لغو کرد.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت کنسرت شهرام ناظری در نیشابور لغو شد.

در رسته اصناف  ۵۹۹۵۶مورد نفض حقوق بشر برای  ۵۹۹۵۷تن به ثبت رسیده است.

سه شنبه  ۱۸اسفند محم ود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان,محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی
از اعضای پیشین هیئت مدیره کانون صنفی معلمان از سوی شعبه  ۲۸دادگاه انقالب توسط قاضی مقیسه به اتهام
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به پانزده سال حبس محکوم شدند.
سه شنبه  ۱۸اسفند داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که در دی ماه
سالجاری در شعبه  ۲۶دادگاه انقالب به علت فعالیت های سندیکایی مورد محاکمه قرار گرفته بود از سوی همین
شعبه برای ابالغ رای به دادگاه انقالب احضار شد.
چهارشنبه  ۲۶اسفند جمعی از کارکنان قراردادی اداره مخابرات آمل در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و
خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
پنج شنبه  ۲۷اسفند یک میلیون و دویست هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی به علت کسری بودجه سه
هزار میلیارد تومانی,حقوق اسفند ماه خود را دریافت نکرده اند.
جمعه  ۲۸اسفند معلمان حق التدریس آموزش و پرورش پس از شش ماه عدم دریافت حقوق در آستانه شب عید تنها
حقوق یکماه را دریافت کردند.
سه شنبه  ۳فروردین محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور گفت«:بعد از هدفمندی یارانه
ها ن یمی از کارخانه های صنایع لبنی به سبب عدم حمایت های الزم از سوی دولت در تعطیلی به سر می برند.
جمعه  ۶فروردین چهل نفر از رانندگان استیجاری که با خودرو خود در اجاره اداره کار استان خوزستان هستند تا کنون
حقوق اسفند و عیدی پایان سال خود را دریافت نکرده اند.
سه شنبه  ۱۷فروردین برخی از معلمان یزد در بیانیه ای اعالم کردند:اگر تا  ۲۷فروردین ماه سالجاری حق التدریس آنها
پرداخت نشود در مدرسه حاضر شده ولی سر کالس نخواهند رفت.
جمعه  ۲۰فروردین صد و پنجاه تن از کارکنان بخش های مختلف شهرداری مرودشت به دلیل عدم توانایی در پرداخت
حقوق اخراج شدند.
شنبه  ۲۱فروردین رانندگان حمل و نقل پایانه بندرعباس پس از پایان تعطیالت نوروز به دلیل کمبود بار برای جا به جایی
توزیع ناعادالنه بار و رانت خواری دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برپا کردند.
یکشنبه  ۲۲فروردین رئیس اتحادیه کشوری آهن و فوالد گفت«:در بخش واحدهای تولیدی در سال  ۱۳۹۴چهارده تا
پانزده واحد تعطیل شدند,سایر کارخانجات نیز با کمتر از ظرفیت فعالیت می کنند».
دوشنبه  ۲۳فروردین دویست نفر از کارگران بیمه کشاورزی در اعتراض به تعدیل نیرو و تحت پوشش بیمه قرار نگرفتن
آنها در مقابل مجلس تجمع کردند.
دوشنبه  ۳۰فروردین رانندگان تاکسی خط برون شهری خرم آباد_بروجرد و خرم آباد_درود و کارگران شرکت پارسیلون
به طور همزمان در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت بازاریان میناب در استان هرمزگان در اعتراض به ضبط اموالشان از سوی نیروی انتظامی در
مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتصاب و تجمع زدند.

جمعه  ۳اردیبهشت محمد شریفی قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور از پرداخت نشدن هفت ماه بیمه پرستاران
به دلیل نداشتن بودجه خبر داد.
شنبه  ۴اردیبهشت عدم پرداخت هفت ماه حقوق معلمان حق التدریسی,برخی کالس های درس را در آستانه
امتحانات پایان سال تحصیلی به تعطیلی کشاند و مسئوالن هم می گویند بودجه ای برای پرداخت حق التدرس ندارند.
دوشنبه  ۶اردیبهشت تعدادی از مغازه داران و بازاریان پیرانشهر در استان کردستان در اعتراض به مسدود شدن مرزها
و محدودیت فعالیت کولبران در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.
شنبه  ۱۱اردیبهشت نیروی انتظامی_امنیتی از حضور اعضای سندیکای شرکت واحد در مراسم روز جهانی کارگر
ممانعت به عمل آوردند.
یکشنبه  ۱۲اردیبهشت گروهی از دامداران عضو شرکت تعاونی گاو داران استان اصفهان با حضور در مقابل ساختمان
استانداری اصفهان حمایت مسئوالن از تولید شیر و گوشت داخلی را مطالبه کردند,این تجمع به صورت هماهنگ در
استان های قزوین,خراسان رضوی,البرز,قم و فارس نیز تشکیل شد.
یکشنبه  ۱۲اردیبهشت علی اکبر باغانی نائب رئیس کانون صنفی معلمان ایران جهت اجرای حکم ده سال تبعید به
شهرستان زابل اعزام شد.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت جمعی از معلمان و آموزش دهندگان پیش دبستانی در اعتراض به وضعیت استخدامیشان در
مقابل درب ورودی مجلس تجمع کردند.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت تولید کنندگان گوشت مرغ به دلیل عدم صرفه اقتصادی در تولید مرغ و ضرر و زیان دو ساله این
صنعت در مقابل نهاد ریاست جمهوری اعتراض کردند.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت تعدادی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در اعتراض به وضعیت استخدامی خود در مقابل
مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت دامداران اصفهان برای جلب توجه مسئوالن به واردات گسترده شیر خشک به قیمت پایین تر
از نرخ مصوب دولت,شیر خام خود را در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی اصفهان در جوی آب خالی کردند,پیشتر
دامداران مشهدی و سبزوار این کار را انجام داده بودند.
سه شنبه  ۲۱اردیبهشت جمعی از مربیان مشمول قانون تعیین تکلیف استخدامی سازمان فنی و حرفه ای در اعتراض
به وضعیت استخدامیشان در مقابل مجلس تجمع کردند.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت محمد رضا دیانی ریئس انجمن لوازم خانگی از تعطیلی صد واحد تولید لوازم خانگی در کشور
خبر داد.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت صدها کارگر در شهر مرزی مهران در استان ایالم در اعتراض به بخشنامه ای که در آمد آنها
را سی در صد کاهش می دهد اعتصاب کردند.

در رسته اقلیتهای قومی  ۴۰۸مورد نقض حقوق بشر برای  ۴۱۷تن به ثبت رسیده است.

شنبه  ۱اسفند سیروان کمالی سهروند بوکانی که از سوی ماموران اداره اطالعات بوکان دستگیر و به مکان نامعلومی
منتقل شد,هیچ اطالعی در دست نیست.
شنبه  ۱اسفند شیرزاد فالحی کاسبکار کرد توسط ماموران امنیتی وزارت اطالعات بانه و بدون داشتن حکم قضایی در
بهمن سالجاری بازداشت شد,بدون تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج به سر می برد از علت بازداشت
و اتهامان وارده اطالعی در دست نیست.
شنبه  ۱اسفند نیروهای اطالعاتی با یورش به روستای کعب خلف مسلم از توابع شهر شوش شش تن از جوانان این
روستا را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند,از علت این بازداشت ها اطالعی در دست نیست.
شنبه  ۱اسفند فاتح دونداری,سامان پا شایی,فرشاد دارایی,نادر مجیدیان و بهروز ریشه به همراه ده نفر دیگر به اداره
اطالعات شهر سنندج احضار شدند.
یکشنبه  ۲اسفند جابر صبوری و صالح الدین بلیده ای از شهروندان بلوچ که در جریان تظاهرات مردمی در اعتراض به
بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی و حافظ عبدالغفار نقشبندی بازداشت شده بودند به اتهام اقدام علیه امنیت
ملی,تحریک مردم و تشویق اذهان عمومی,جابر صبوری به اعدام و صالح الدین بلیده ای به هفت سال زندان محکوم
شدند.
دوشنبه  ۳اسفند محمد حیدری,رضا حیدری و عادل حیدری از فعالین عرب زبان اهواز از سوی دادگاه انقالب اهواز به
ریاست قاضی ملکیان به اتهام تشکیل گروه و تبلیغ علیه نظام هرکدام به سه سال حبس محکوم شدند.
سه شنبه  ۴اسفند دادستان سنندج قرار بازداشت حسین کمانگر زندانی سیاسی سابق کرد که در بهمت سالجاری
توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشن شده بود یکماه دیگر تمدید کرد وی از هر گونه مالقات و تماس با خانواده
اش محروم می باشد.
سه شنبه  ۴اسفند ابوبکر مالزهی زندانی سیاسی بلوچ که به بازداشتگاه وزارت اطالعات منتقل شده بود به زندان
مرکزی زاهدان بازگردانده شد.
پنج شنبه  ۶اسفند سلمان حسین پناهی فعال سیاسی کرد که در بهمن سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت
و به مکان نامعلومی منتقل شد,اطالعی از وضعیت وی در دست نیست.
پنج شنبه  ۶اسفند آرش مکری شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی اداره اطالعات مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی
منتقل شد.
جمعه  ۷اسفند ملک محمد آبادیان به همراه دو فرزندش عبدالهادی و جواد آبادیان و همچنین گل محمد بلیده ای,جابر
آبادیان و نظام الدین مالزاده به دادگستری زاهدان به ریاست قاضی ماه گلی احضار شدند.
شنبه  ۸اسفند مهران امینی از شهروندان کرد که از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد,کماکان از وضعیت
وی خبری در دست نیست.
دوشنبه  ۱۰اسفند شعبه  ۱۰دادگاه تجدید نظر ارومیه فتاح یوسف پور شهروند کرد اهل بوکان را به اتهام تبلیغ علیه
نظام به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
سه شنبه  ۱۱اسفند عسگر اکبر زاده فعال مدنی آذری زبان از سوی نیورهای امنیتی اردبیل بازداشت و به اداره
اطالعات این شعر منتقل شد.
شنبه  ۱۵اسفند حافظ عبدالرحیم کوهی که به همراه مولوی امان هللا نقشبندی در آبان سالجاری توسط سپاه
شهرستان سرباز بازداشت شدند,تا کنون با خانواده خود هیچ تماس تلفنی و مالقاتی نداشتند.
شنبه  ۱۵اسفند منصور فتحی فعال مدنی آذری زبان به دادگاه انقالب شهرستان بهارستان احضار شد.
شنبه  ۱۵اسفند ساالر رحمان پناه شهروند کرد توسط نیروهای امنیتی اداره اطالعات در شهر بوکان بازداشت و به
مکان نامعلومی منتقل شد,اتهام وی توهین به نماینده بوکان در حوزه انتخابات عنوان شده است.

پنج شنبه  ۲۰اسفند فاتح دوانداری,فرشاد دارایی,نادر مجیدیان,بهروز ریشه صاحب,وفا فیرزه,دلیر شمسی و سامان
پاشایی از فعالین مدنی کرد که به همراه ده نفر دیگر در بهمن سالجاری بازداشت شده بودند پس از انتقال به اداره
اطالعات شهر سنندج از آنها اطالعی در دست نیست.
پنج شنبه  ۲۰اسفند پوریا حسین پناهی,پویا مقدم و آرمان حسین پناهی سه فعال مدنی کرد از سوی نیروهای وزارت
اطالعات بازداشت شدند.
دوشنبه  ۲۴اسفند سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی از دستگیری  ۲۸۵نفر در مرزهای شرقی و غربی
ایران در سالجاری توسط پلیس خبر داد و اعالم کرد صد و ده نفر از آنان از عناصر ضد انقالب هستند که با حزاب کرد
همکاری می کنند.
یکشنبه  ۱فروردین تعدادی از شهروندان کرد در روستای قسریان از توابع سنندج در  ۲۹اسفند سال  ۱۳۹۴در پی
برگزاری یک مراسم نوروزی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
شنبه  ۷فروردین ایوب صبوری شهروند چهابهاری توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شد,از علت بازداشت
و محل نگهداری وی اطالعی در دست نیست.
شنبه  ۷فروردین احسان فتاحی فعال مذهبی کرد که در پی تهدید نیروهای امنیتی در فروردین سال  ۱۳۹۴ایران را
ترک کرد,به دنبال خروج وی از کشور فشار نیروهای امنیتی بر خانواده وی تشدید پیدا کرده و نیروهای امنیتی کرمانشاه
مادر وی را احضار و مورد بازجویی قرار دادند.
یکشنبه  ۸فروردین تعدادی از شهروندان کرد در مریوان در پی شرکت در یک مراسم نوروزی بازداشت و گروهی دیگر
از شرکت کنندگان در این مراسم به اداره اطالعات احضار و بعد از چند ساعت بازجویی به صورت موقت آزاد شدند.
چهارشنبه  ۱۱فروردین ابراهیم رشیدی فعال مدنی آذری زبان از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس از چند ساعت
بازجویی آزاد شد.
پنج شنبه  ۱۲فروردین نیروهای امنیتی به منزل شخصی سهیال محمدی فعال مدنی در شهر سنندج مراجعه کرده و
وی را ب ه اتهام اخالل در نظم عمومی به شعبه پنجم دادیاری دادسرای سنندج احضار کردند و همچنین به وی اعالم
کردند در صورت عدم حضور در دادسرا,بازداشت خواهد شد.
شنبه  ۱۴فروردین شعبه یک دادگاه انقالب شهر ارومیه دو برادر به نام های هوشنگ و محمد پیروز زادگان از شهروندان
کرد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ترتیب به دو سال و یکسال حبس و نصرالدین داالیی میالن از اهالی ماکو را
به اتهام همکاری با احزاب کرد به شش ماه حبس محکوم کرد.
یکشنبه  ۱۵فروردین وفا آذر بار دانشجوی کرد اهل مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه تجدید نظر
به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
یکشنبه  ۱۵فروردین دادگاه انقالب شعبه اهواز محمد حلفی به  ۳۵سال حبس در زندان یزد,محمد صباحی  35سال
حبس در زندان یزد,مهدی معری ۲۵سال حبس و علی عبیدوای  ۲۵سال حبس,از فعاالن مدنی را به اتهام مشارکت
در عملیات مسلحانه و قتل یک نیروی سپاه محکوم کرد.
یکشنبه  ۱۵فروردین میثم جوالنی,مرتضی پروین,مصطفی پروین,توحید امیر امینی و صالح پیچقتانلو از فعالین مدنی
آذری زبان که در دادگاه تجدید نظر هرکدام به سه ماه حبس و سی ضربه شالق محکوم شده بودند خود را به زندان
مرکزی اردبیل معرفی کردند.
سه شنبه  ۱۷فروردین پشتیوان نهرویی جوان کولبر اهل بانه که در آذر سال  ۱۳۹۴توسط نیروهای امنیتی بازداشت و
به مکان نامعلومی منتقل شد,اطالعی در دست نیست.
چهارشنبه  ۱۸فروردین میعاد احدی فعال مدنی کرد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت و به اداره
اط العات سنندج منتقل شد,ماموران در حین بازداشت وب اقدام به تفتیش منزل و ثبت و ضبط و سایل وی کردند,از
اتهامات ایشان اطالعی در دست نیست.

شنبه  ۲۱فروردین ماموران وازرت اطالعات شهرستان دهگالن بدون در دست داشتن حکم قضایی وارد منزل افشین
پناهی فعال کرد شده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از جستجوی کامل و ضبط وسایل شخصی وی را به
مکانی نامعلوم منتقل کردند.
چهارشنبه  ۲۵فروردین عبدالهادی آبادیان زندانی سیاسی سابق,پس از مراجعه چند باره به زاهدان برای تکمیل سه
ماه باقی مانده از خدمت سربازی خود به وی گفته اند که یا برای دفاع از حرم به سوریه برود یا با محکومیت خلع
سربازی مواجه شده و باید شش ماه در بیرجند مدت سربازی سپری کند.
چهارشنبه  ۲۵فروردین افشین حیدرزاده,حامد حیدرزاده و سعید حیدرزاده از شهروندان کرد اهل بنگان توسط نیروهای
امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند,از اتهامات و محل نگهداری اطالعی در دست نیست.
پنج شنبه  ۲۶فروردین سه شهروند که در میاندوآب در استان آذربایجان به اتهام هواداری از احزاب کرد توسط نیروهای
امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
پنج شنبه  ۲۶فروردین در سال  ۱۳۹۴طی تیر اندازی خارج از ضابطه نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان
دستکم سی و دو نفر کشته و یازده نفر زخمی شده اند که شش تن از آنها زن و کودک هستند.
جمعه  ۲۷فروردین تعدادی از فعاالن سیاسی و مذهبی در شهرهای اهواز و شوش توسط نیروهای اطالعاتی بازداشت
شدند,در بین بازداشت شدگان بعضی از افراد به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک دستگیر شدند
و اطالعی از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت مسعود سید زاده شهروند بلوچ که در خرداد سال ۱۳۹۲بازداشت شد,هیچ اطالعی در دست
نیست و هیچ ارگانی مسئولیت بازداشت وی را نمی پذیرد.
سه شنبه  ۷اردیبهشت نیروهای امنیتی بدون نشان دادن هرگونه مجوز با مراجعه به منزل افسانه بایزیدی شهروند
کرد اهل بوکان منزل وی را تفتیش و وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
سه شنبه  ۷اردیبهشت آرش مکری شهروند کرد که در اسفند سال  ۱۳۹۴توسط نیروهای امنیتی اداره اطالعات مهاباد
بازداشت شده بود به اتهام ارتباط با احزاب کرد و توهین به رهبری در بازداشتگاه اطالعات ارومیه می باشد.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت سعید احمدی و زر خاتون سعدینی دو شهروند هرمزگان که به ترتیب پنج ماه و ده روز از
بازداشتشان توسط ماموران اداره اطالعات می گذرد هیچ اطالعی از سرنوشت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت سامان قادری آذر شهروند بوکان که در دی سال  1394توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به
مکان نامعلومی منتقل شد,هیچ اطالعی در دست نیست.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت مولوی عبدالحک یم شه بخش,مولوی یعقوب شه بخش و مولوی سعادت عبیداللهی سه
روزنامه نگار و فعال فرهنگی بلوچ در یکماه گذشته به وزرات اطالعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
پنج شنبه  ۱۶اردیبهشت افشین حسن پناهی,پویا حسین پناهی,آرمان حسین پناهی و پویا مقدم به اتهام تبیلغ علیه
نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری مراسم عید نوروز و ایراد سخنرانی علیه نظام در دهستان قرو چایی
از سوی شعبه یک دادگاه انقالب سنندج جمعا به سه سال و دو روز حبس محکوم شدند.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت رانکو رستاد فعال دانشجویی اهل مریوان از سوی شعبه یکم دادگاه انقالب مریوان به اتهام
ارتباط با احزاب کردی به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت محمد رویان,ولی شریفی,رضا عزب تاج,فاروق شفاهی و صابر رسول پور که در فروردین
سالجاری توسط اداره اطالعات ارومیه بازداشت شدند پس از اتمام بازجویی در ستاد خبری اداره اطالعات ارومیه به
زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند,اتهامات این افراد همکاری با احزاب کرد اعالم شده است.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت طارق نیک پی و هیوا نیک پی دو دانشجوی کرد اهل مریوان از سوی ماموران امنیتی دستگی
رو به زندان مرکزی مریوان در استان کردستان منتقل شدند,از اتهامات آنان اطالعی در دست نیست.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت شیدا رحیمی فعال مدنی کرد توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و به بازداشتگاه
ستاد خبری اداره اطالعات این شهر منتقل شد,از وضعیت وی اطالعی در دست نیست.

دوشنبه  ۲۷اردیبهشت آرش حسین پناهی فعال مدنی اهل دهستان قروچای از توابع شهر دهگالن هنگام بازگشت
از تهران توسط نیروهای امنیتی اداره اطالعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
دوشنبه  ۲۷اردیبهشت زکیه نیسی شهروند عرب زبان اهوازی و فعال محیط زیست توسط نیروهای امنیتی بازداشت
و به ستاد این شهر منتقل شد.
دوشنبه  ۲۷اردیبهشت مجید آلبو عبادی فعال عرب اهل سنت شهر ماهشهر از سوی ماموران وزارت اطالعات پس از
ضبط وسایل شخصی در منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت شاهو صادقی و آرام محمدی دو شهروند کرد اهل کامیاران توسط ماموران امنیتی بازداشت
و به مکان نامعلومی منتقل شدند,از اتهامات و محل نگهداری آنان اطالعی در دست نیست.

در رسته اقلیتهای مذهبی  ۱۲۰مورد نقض حقوق بشر برای  ۲۳۲تن به ثبت رسیده است.

نمودار نقض حقوق مذهب ها
اهل سنت
%6

یارسان مسیحی
%3 %3

گنابادی
%6

اهل سنت
عرفان حلقه
%14

بهایی
دراویش گنابادی
سنی
عرفان حلقه
گنابادی
مسیحی
یارسان

بهایی
%51

سنی
%14

دراویش گنابادی
%3

شنبه  ۸اسفند صد نفر که خود را شیعیان پیرو والیت می خواندند به تنها جم خانه باقیماندده پیروان آیین یارسان در
شهرستان شاه آباد استان کرمانشاه حمله و پیروان این آیین را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
یکشنبه  ۹اسفند پیمان کوشک شهروند بهایی در زمان مالقات همسرش آزیتا رفیع زاده در اوین بازداشت شد.
سه شنبه  ۱۸اسفند تارا هوشمند ,بهزاد ذبیحی و سرمد شادابی از شهروندان بهایی ساکن تهران و کرج و ساری
پس از تفتیش منازلشان بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل شدند.
چهارشنبه  ۱۹اسفند ابراهیم فضلی و محمد علی سعدی از دراویش گنابادی که در سال ۱۳۹۰در شهرستان کوار
توسط نیروهای امنیتی مورد اصاب ت گلوله قرار گرفته بودند بار دیگر دستگیر و به زندان عادل آباد شیراز متقل شدند.
پنج شنبه  ۲۰اسفند سروش شادابی شهروند بهایی ساکن کرج بازداشت و محل کسب وی پلمپ شد.
یکشنبه  ۲۳اسفند سنگ قبرهای قبرستان اهل سنت شهر نقده از توابع استان آذربایجان شرقی به دست افراد
ناشناس تخریب شد.
یکشنبه  ۲۳اسفند روحیه صفاجو شهروند بهایی که در ماه جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد,در سلول
انفرادی زندان اوین نگهداری می شود.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت مامورین اداره اماکن شانزده واحد صنفی شهروندان بهایی قائمشهر را به علت تعطیل بودن
در یکی از مناسبت های مذهبی بهاییان پلمپ کردند.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت دو واحد صنفی شهروندان بهایی در بابل به علت تعطیل بودن در یکی از مناسبت های بهاییان
از سوی اداره اماکن تعطیل شد.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت دو واحد صنفی متعلق به مهریار لطفی و سروش گرشاسبی از هموطنان بهایی ساکن تنکابن
به دلیل تعطیل بودن در ایام اعیاد بهایی توسط اداره اماکن پلمپ شد.

پنج شنبه  ۹اردیبهشت از وضعیت مولوی عبدالرحیم گرگیج,مولوی عبدالحکیم گرگیج,مولوی جمعه گرگیج,مولوی محمد
بلوچ,مولوی علیرضا اشترک,ابراهیم زرین و محمد ترکمن از فعالین اهل سنت بلوچ که در مهرماه سال  ۱۳۹۴توسط
ماموران وازرت اطالعات بازداشت شدند,هیچ اطالعی در دست نیست.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت محل کسب ده شهروند بهایی در شهرهای بابلسر,بهنمیر و تنکابن از توابع استان مازندران به
دلیل بسته بودن در ایام تعطیلی آیین بهایی توسط ماموران اداره اماکن پلمپ شد.
پنج شنبه  ۱۶اردیبهشت محمد اکرمی پور زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج که در آذر سال ۱۳۹۲
بازداشت شده بود,توسط شعبه  ۲۸دادگاه انقالب تهران به اتهام محاربه و تبلیغ علیه نظام به پانزده سال حبس تعزیری
محکوم شد.
جمعه  ۱۷اردیبهشت موالنا محمد حسین گرگریج مدیر دارالعلوم کالیکش و امام جمعه اهل سنت آزاد شهر استان
گلستان بیش از اقدام برای سفر به همایش دانش آموختگی دارالعلوم زاهدان طی تماس تلفنی از طرف وازرت اطالعات
از مشارکت در این همایش منع شد.
جمعه  ۲۴اردیبهشت یوسف ندرخانی به همراه همسرش فاطمه (تینا) پسندیده,یاسر مسیب زاده,صاحب فدائی
محمد وافادار از نوکیشان مسیحی در حمله نیروهای امنیتی به کلیسای خانگی در رشت بازداشت شدند.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت ماموران اداره اماکن طی حکمی به فرزین اغصانی شهروند بهایی ساکن ارومیه اعالم کردند
که محل کسب وی طی ده روز آینده پلمپ خواهد شد.
سه شنبه  ۲۸اردیبهشت مولوی قاسم قنبر زهی روحانی اهل سنت و مدرس مکتب قرآن دامن ایرانشهر توسط
ماموارن امنیتی بازداشت شد.
سه شنبه  ۱۷فروردین سحر پناهی دانشجوی رشته ادبیات فارسی و نوید مقدم دانشجوی رشته مهندسی برق و
الکترونیک پس از سه سال تحصیل در دانشگاه پیام نور ارومیه به علت بهایی بودن از دانشگاه اخراج شدند.
سه شنبه  ۱۷فروردین مومن بارکزهی امام جماعت مسجد النبی در میر جاوه پس از آنکه عکس هایی از تخریب خانه
های مردم در منطقه توحید آباد اهل سنت میر جاوه منتشر کرد توسط نیروهای سپاه بازداشت شد.
چهارشنبه  ۱۸فروردین نرگس فرهادی زاده از اعضای عرفان حلقه که به اتهام اخالل در نظم عمومی به بکسال حبس
تعزیری و سه ضربه شالق محکوم شده بود جهت گذراندن حبس به صورت کتبی به دادسرای اوین فراخوانده شد.

در رسته کارگران  ۱۱۰۰۰۰۰۰مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۱۰۰۰۰۰۰تن به ثبت رسیده است.

شنبه  ۱اسفند صد نفر از کارگران شرکت های پیمانکاری در فاز  ۱۹عسلویه در پی تسویه نشدن معوقات مزدی خود
دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان شرکت پیمانکار اصلی تجمع کردند.
شنبه  ۱اسفند کارگران معدن طرزه در شهرستان شاهرود در واکنش به وضعیت نامعلوم مطالبات مزدی خود برای
چندمین بار در محوطه این واحد معدنی تجمع کردند.
یکشنبه  ۲اسفند هشتصد کارگر معترض معدن زغال سنگ البرز شرقی در دامغان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق
خود مسیر تهران_مشهد در این استان را مسدود کردند.
یکشنبه  ۲اسفند کارگران اخرا ج شده مجتمع پتروشیمی عسلویه که دست به تجمع اعتراضی زده بودند توسط
نیروهای انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
دوشنبه  ۳اسفند ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ از تعطیلی هفتصد معدن سنگ در کشور طی سه سال اخیر
خبر داد و گفت:تعطیلی معادن سنگ,میزان تولید این صنعت را  ۳۵در صد کاهش داده است.
دوشنبه  ۳اسفند کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی مقابل ساختمان
اداری این واحد صنعتی تجمع کردند.
دوشنبه  ۳اسفند هفتاد نفر از کارگارن کارخانه کاشی خزر در شهر صنعتی ,در اعتراض به مشکالت صنفی خود مقابل
استانداری شهر رشت تجمع کردند.
دوشنبه  ۳اسفند یک کارگر راه آهن در شاهرود که مشغول انجام تعمیرات روی قطارهای مسافری بود دچار سانحه
شد و فوت کرد,علت حادثه در دست بررسی می باشد.
دوشنبه  ۳اسفند کارخانه کاشی آبنوس در شهرستان ابرکوه در استان یزد به طور رسمی تعطیل شد سی کارگر این
کارخانه بیکار شدند.
چهارشنبه  ۵اسفند بر اثر مسمومیت با گاز در نفت شهر استان کرمانشاه چهار کارگر مصدوم و یک کارگر فوت کرد.
چهارشنبه  ۵اسفند بهروز افروز_عباس آّبادی قدم از واحد تراسفورتر,محمد رضا مجریان و علی اصغر کشاورزیان از واحد
خدمات فنی تونل,کارگران معدن طرزه بازداشت شدند.
پنج شنبه  ۶اسفند رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به اتهام
اجتماع و تبانی,اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته و گروه از سوی شعبه  ۲۶دادگاه انقالب به
یکسال زندان تعزیری محکوم و این حکم در داگاه تجدید نظر تایید شد.
شنبه  ۸اسفند  ۲۵۰نفر از کارگران بخش صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی برای
چندمین بار در ماه جاری مقابل ساختمان ادرای این مجتمع,تجمع کردند.
شنبه  ۸اسفند عباس رضایی نائب رئیس اتحادیه کاگران قرار دادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام که از مهر سال ۹۲
تا کنون به دلیل اعتراضات کارگری و رسانه ای شدن,ابتدا از ورود به محل کار منع و در نهایت با شکایت کارفرما هنوز
در اخراج به سر می برند و بیکار می باشند.
یکشنبه  ۹اسفند قرار داد کار پنجاه و پنج کارگر با سابقه فوالد البرز بدون پرداخت حقوق هشت ماه گذشته تمدید
نشد.

یکشنبه  ۹اسفند یک کارگر ساختمانی در حین کار از روی نورگیر طبقه پنجم دانشکده نساجی دانشگاه امیر کبیر
تهران سقوط کرد و بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.
دوشنبه  ۱۰اسفند حسین عینی چگ ینی از کارگران معدن سنگ در استان لرستان بر اثر ریزش ناگهانی سنگ های
باال دستی کوه بر روی سرش کشته شد.
سه شنبه  ۱۱اسفند یک عضو شورای شهر همدان اعالم کرد:کاگران شهرداری این شهر چهار ماه است که حقوق و
مزایای خود را دریافت نکرده اند و در شرایط نامناسبی به سر می برند.
سه شنبه  ۱۱اسفند صد نفر از کارگران نعدیل شده پروژه قطار شهر ی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن مقرری
بیمه بیکاری خود از سوی اداره تامین اجتماعی این شهر در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
سه شنبه  ۱۱اسفند یک کارگر در حین کار در پارکینگ احداثی شهرداری سنندج در آسانسور سقوط کرد و جان باخت.
چهارشنبه  ۱۲اسفند به دلیل فقدان ایمنی در محیط کار یک کارگر بر اثر برخورد با قطار در رفسنجان جان خود را از
دست داد.
چهارشنبه  ۱۲اسفند بر اثر نقص فنی یکی از دستگاههای خط بسته بندی در کارخانه کاشی نیکو نجف آباد استان
اصفهان یک کارگر کشته شد.
چهارشنبه  ۱۲اسفند یک کارگر بر اثر گرفتار شدن در میان میله های باالبر در شهرستان دماوند از توابع استان تهران
جان خود را از دست داد.
دوشنبه  ۱۷اسفند در طول چهل و پنج روز  ۶۴کارگر شرکت سازه سیم پویش پویا خودرو شرق در کلیبر به دلیل عدم
تمدید قرار دادشان از کار بیکار شدند.
سه شنبه  ۱۸اسفند جلیل محمدی فعال کارگری در دی ماه سالجاری توسط ماموران وازرت اطالعات به بهانه اینکه
او و چند کارگر دیگر در صدد ایجاد تشکل های کارگری در سنندج هستند بازداشت شد.
سه شنبه  ۱۸اسفند شش هزار کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق سه ماه است که مطالبات حقوقیشان پرداخت
نشده است.
سه شنبه  ۱۸اسفند کارگران کاشی گیالن طی چهار ماه گذشته حقوق دریافت نکرده اند ,به بی توجه ای مدیران
کارخانه به پرداخت مطالباتشان معترضند.
سه شنبه  ۱۸اسفند بیست و هشت نفر از کارگزاران روستایی شرکت مخابرات خوزستان هشت ماه است که حقوق
و مزایایی دریافت نکرده اند.
سه شنبه  ۱۸اسفند دو کارگر در شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزی بر اثر سقوط در چاه جان خود را از دست
دادند.
چهارشنبه  ۱۹اسفند دویست نفر از مجموع پانصد نفری کارگران فصلی که به کار بریدن نیشکر در مجتمع کشت و
صنعت هفت تپه اشتغال دارند,برای چندمین بار در ماه جاری در اعتراض به خصوصی سازی این واحد تولیدی و تاخیر
در پرداخت دستمزد مقابل ساختمان اداری این مجتمع تجمع کردند.
چهارشنبه  ۱۹اسفند کارگران شرکت کشتی سازی صدر در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبتشان تجمع کردند.
پنج شنبه  ۲۰اسفند دو کارگر یک تولیدی کفش در تهران به علت آتش سوزی مصدوم شدند.
شنبه  ۲۲اسفند یک کارگر در داخل یک چاه  ۲۵متری در استان فارس بر اثر افتادن قالب های سیمانی جان خود را از
دست داد.
یکشنبه  ۲۳اسفند چهارصد و هفتاد کارگر پیمانکاری فازهای  ۲۰و  ۲۱عسلویه در اعتراض یه معوقات حقوقی خود در
محوطه کارگاه تجمع کردند.
یکشنبه  ۲۳اسفند آتش سوزی در یک کارگاه کفاشی در تهران باعث مرگ یک کارگر شد.

یکشنبه  ۲۳اسفند در جریان آتش سوزی یک مغازه در شهر یزد یک آتش نشان به نام مسعود تیموری جانش را از
دست داد و دو آتش نشان به همراه یکنفر دیگر مصدوم شدند.
دوشنبه  ۲۴اسفند بیست و هشت کارگر شرکت فوالد زاگرس«ذوب آهن کردستان» پنج ماه است که حقوق دریافت
نکرده اند و یازده ماه است که بیمه های آنان پرداخت نشده است.
دوشنبه  ۲۴اسفند کارگران کارخانه هپکو در استان اراک به علت پرداخت نشدن چندین ماه حقوقشان در خیابان تجمع
اعتراضی برگزار کردند.
سه شنبه  ۲۵اسفند سیصد کارگر معدن چشمه پونه کرمان به علت عدم تحقق وعده های مسئولین دست به تجمع
اعتراضی زدند.
چهارشنبه  ۲۶اسفند هشتاد کارگر پیمانکاری شرکت احیاصنعت ادوات,یک شرکت مسئول تعمیرات قطارهای مسافری
رجا معوقات حقوقی دارند و عیدی آنان نیز پرداخت نشده است.
پنج شنبه  ۲۷اسفند نماینده مردم تبریز در مجلس گفت «:کارگران کارخانه مادر و دولتی ماشین سازی تبریز چند ماه
است حقوق قانونی خود را دریافت نکرده اند و نباید با بی تفاوتی مسئوالن ذی ربط مواجه شود زیرا این کارخانه هنوز
دولتی است».
پنج شنبه  ۲۷اسفند کارگران شهرداری اندیمشک یازده ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و همچنین عیدی و
مزایای پایان سال این کارگران پرداخت نشده است.
پنج شنبه  ۲۷اسفند تعدادی از پیمانکاران شهرداری بندر امام خمینی به علت برخورد نامناسب شهردار و عدم دریافت
مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.
پنج شنبه  ۲۷اسفند چهل کارگر آب معدنی داماش چهار ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و عیدی قانونی پایان
سال آنان نیز پرداخت نشده است.
جمعه  ۲۸اسفند کارگران معدن البرز شرقی در استان سمنان دو م اه است که حقوق دریافت نکرده اند و عیدی آنان
نیز پرداخت نشده است.
جمعه  ۲۸اسفند کارگران معدن چشمه پونه مبالغی که تا کنون از طرف کارفرمای این معدن بابت معوقات حقوقی به
حساب آنها واریز شده است به مراتب از مبالغی که کارفرما بیش از این متعهد به پرداخت آن شده بود کمتر است.
جمعه  ۲۸اسفند هشتاد و چهار نفر از کارگران سازه سیم پویش در شهرستان کلیبر به دلیل عدم تمدید قرار داد از
طرف مدیر عامل اخراج شدن شصت نفر از این کارگران زن می باشند.
شنبه  ۲۹اسفند یک کارگر در حادثه آتش سوزی چادرهای اسکان کارگری در شهرک مشیریه جان خود را از دست
داد.
دوشنبه  ۲فروردین کیومرث احمدی مسئول وقت شهرداری کرمانشاه اعالم کرد :هزار و دویست و پنجاه کارگر این
شهرداری حقوق و مزایای معوقه خود را دریافت نکرده اند.
چهارشنبه  ۴فروردین عبدهللا فائقی کارگر کارواش در شهرستان جلفا از توابع استان آذربایجان شرقی بر اثر برق
گرفتگی جان خود را از دست داد.
یکشنبه  ۸فروردین کارگران شهرداری بروجرد نوروز را بدون دریافت دو ماه حقوق و عیدی آغاز کردند.
یکشنبه  ۸فروردین انفجار یک مین به جای مانده از دوران جنگ در مهاباد موجب مجروح شدن یک کارگر شهرداری شد.
چهارشنبه  ۱۱ف روردین سی نفر از کارگران اخراجی سیمان آرتا اردبیل در اعتراض به اخراج و بیکاری سازی کاگران
مقابل باسکول کارخانه تجمع کردند.
جمعه  ۱۳فروردین یک کارگر در شهرستان میبد در استان یزد به دلیل فقدان ایمنی در یکی از کارخانجات شهرک
صنعتی میبد بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

شنبه  ۱۴فروردین محمد حسن زدا معاون فنی و در آمد سازمان تامین اجتماعی می گوید«:که بیش از نود هزار نفر
در بیمه کارگران ساختمانی و هفتاد هزار نفر نیز در بیمه قالی بافان به دلیل عدم فعالیت در این مشاغل حذف شدند».
شنبه  ۱۴فروردین شرکت آهن فوال د لوشان از واحدهای صنفی متعلق به مهافرید امیر خسروی که به مدیران دولتی
سپره شده است با اخراج پنجاه و دو کارگر با سابقه دست به تعدیل نیرو زد.
شنبه  ۱۴فروردین دویست و پنجاه نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به شرایط جدید که کارفرمای این واحد
نساجی برای اشتغال آنها در نظر گرفته است مقابل ساختمان فرمانداری قائمشهر تجمع کردند.
شنبه  ۱۴فروردین یک کارگر کرد اهل شهر سقز از طریق حلق آویز شدن خود کشی کرد.
یکشنبه  ۱۵فروردین دویست و چهل نفر از کارگران کارخانه کشتی سازی ایران صدرا بهشهر در استان مازندران چهار
ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و عیدی آنان نیز پرداخت نشده است.
یکشنبه  ۱۵فروردین قرار داد کار پانصد کارگر قرار دادی و با سابقه کارخانه نساجی بروجرد به دلیل آنچه از سوی
کارفرما«رکود بازار فروش محصوالت» عنوان شده است در ساجاری تمدید نشد.
یکشنبه  ۱۵فروردین یک کارگر در تهران که میلگرد در قسمت فوقانی سرش فرو رفته بود با مراجعه عوامل آتش نشانی
به بیمارستان و خارج کردن میلگرد از مرگ نجات پیدا کرد.
دوشنبه  ۱۶فروردین هزار و چهار صد کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی حقوق بهمن و اسفند سال  ۱۳۹۴و همچنین
عیدی سالجاری را دریافت نکرده اند.
دوشنبه  ۱۶فروردین صد و پنجاه کارگر قرار دادی شرکت معدنی زغال سنگ معدن در طبس به دلیل اتمام قرار دادهای
کاری خود تعدیل شدند.
دوشنبه  ۱۶فروردین عطا وطنی شیرینی پزی در مریوان از طریق حلق آویز شدن خود کشی کرد.
سه شنبه  ۱۷فروردین بعد از تجمع اعت راضی کارگران معادن مس میدوک استان کرمان به علت شرایط نابرابر حقوقی
در فروردین ماه سالجاری,تعدادی از آنها بازداشت شدند.
سه شنبه  ۱۷فروردین دویست نفر از کارگران فاز  ۱۳عسلویه از عدم اجرای احکام دادگاه مبنی بر لزوم پرداخت معوقات
حقوقی توسط شرکت های پیمانکاری این فاز خبر دادند.
سه شنبه  ۱۷فروردین صد و پنجاه نفر از کارگران روز مزدی مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت چهار
ماه حقوق و بیمه عقب افتاده خود تجمع کردند.
چهارشنبه  ۱۸فروردین کارگران شهرداری سوسنگرد به علت پرداخت نشدن حقوق پنج ماه خود در مقابل ساختمان
شهرداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
چهارشنبه  ۱۸فروردین از زمان تعطیلی شرکت تولیدی سموم علف کش ساوه در سال  ۱۳۹۴بیست و پنج کارگر با
سابقه در بالتکلیفی به سر می برند و چهار ماه حقوق و بیمه و عیدی طلبکارند.
پنج شنبه  ۱۹فروردین ابوالقاسم آروند رئیس انجمن قطعه سازان خراسان گفت«:دو هزار کارگر در بخش قطعه سازی
خراسان رضوی در طول سال  ۱۳۹۴تعدیل شدند».
پنج شنبه  ۱۹فروردین یک کارگر تبعه افغانستان در تهران بر اثر ریزش دیواره های چاه جان خود را از دست داد.
پنج شنبه  ۱۹فروردین کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در واکنش ب ه عملی نشدن وعده پرداخت حق پاداش و بهره
بهرداری خود,در محوطه کارخانه تجمع کردند.
پنج شنبه  ۱۹فروردین کارگران مجتمع چینی و بهداشتی صدف به شرکت تهیه و توزیع خاک نسوز استقالل آباده در
پی اعتراض به اخراج چهل کارگر این شرکت در مقابل ساختمان شهرداری آّباده تجمع و خواهان بازگشت به کار شدند.
پنج شنبه  ۱۹فروردین کارگران شهرداری خفاجیه به علت پرداخت نشدن حقوق های معوقه,بیمه و عیدی شان در
مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

جمعه  ۲۰فروردین با توقف فعالیت تولیدی کارخانه سپیر اطلس نیکس در نیشابور در بهمن سال  ۱۳۹۴پانزده کارگر آن
در بالتکلیفی به سر می برند و همچنین شش ماه حقوق معوقه و سه ماه بیمه طلبکارند.
جمعه  ۲۰فروردین یک کارگر بر اثر انفجار در یک واحد صنعتی در شرکت رویین طال شهرک تخصصی در استان زنجان
یک کارگر کشته و دو کارگر دیگر زخمی شدند.
جمعه  ۲۰فروردین دویست نفر کارکنان پیمانکاری شاغل در پروژه های فاز  ۱۹عسلویه به دلیل پراخت نشدن پنج ماه
حقوق خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شنبه  ۲۱فروردین پنجاه کارگر کارخانه یخچال سازی زاگرس با وجود قرارداد کاری به دلیل عدم نیاز کارفرما اخراج شدند.
شنبه  ۲۱فروردین هفتصد کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی در
محوطه کارخانه تجمع کردند.
یکشنبه  ۲۲فروردین یک کارگر بر اثر برق گرفتگی در کارگاهی در شهر جلفا «آذربایجان شرقی» جان خود را از دست
داد.
یکشنب  ۲۲فروردین حقوق سال  ۱۳۹۴کاگران آبفای اهواز پرداخت نشده است.
یکشنبه  ۲۲فروردین کارگران معدن زعال سنگ ملچ آرام در استان گلستان شش ماه است که حقوق دریافت نکرده
اند.
یکشنبه  ۲۲فروردین اصغر طالبی کارگر در حال کار در شهر ری به دلیل برخورد داربست با سیم لخت تیر برق از
داربست سقوط و جانش را از دست داد ,همچنی ن همکار وی نیز مصدوم و در بیمارستان بستری شد.
یکشنبه  ۲۲فروردین دویست کارگر در تونی شماره چهار و صد نفر در تونل شماره شش معادن زغال سنگ پایدانای
جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات حقوقی خود تجمع کردند.
دوشنبه  ۲۳فروردین به دلیل فقدان ایمنی در کار و سقوط بیل لودر در محالت یک کارگر کشته و یک کارگر دیگر زخمی
شد.
دوشنبه  ۲۳فروردین سیصد نفر از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به قطع بیمه های درمانی مقابل
بیمارستان این مجموعه در فوالدشهر تجمع کردند.
دوشنبه  ۲۳فروردین چهار ماه از تعطیل شدن معدن چشمه پودنه در استان کرمان می گذرد و دویست و پنجاه و هفت
کارگر این معدن همچنان در انتظار پرداخت مطالبات حقوقی خود می باشند.
دوشنبه  ۲۳فروردین سیصد روز کار بدون مزد در معادن شرق گلستان تعداد کارگران یک معدن را از حدود پانصد نفر به
چهارصد کارگر رساند و بیست و چهار کارگر دیگر در لیست اخراج قرار دارند.
دوشنبه  ۲۳فروردین محسن غیاثوند عضو هیئت مدیره کانون سنگ ایران بیست و پنج هزار کارگر در صنعت سنگ
کشور بیکار هستند.
دوشنبه  ۲۳فروردین یک کارگر تبعه افغانستان بر اثر مدفون شدن در زیرآوار چاه در یک ساختمان در حال احداث در
فشم «میاندوآب» جان خود را از دست داد.
سه شنبه  ۲۴فروردین سی کارگر رسمی چاپخانه مجاب در منطقه عباس آباد شهرری به دالیلی که از آن بی اطالعند
اخراج شدند.
سه شنبه  ۲۴فروردین کارگران معدن زغال سنگ پرورده طبس به دلیل پراخت نشدن بخشی از مطالبات حقوقی و
نوع قرارداد کار مقابل این واحد معدنی تجمع کردند.
سه شنبه  ۲۴فروردین جمعی از کارگران اخراجی فوالد زاگرس قروه در اعتراض به تعدیل کارگران و تعطیلی این واحد
تولیدی مقابل ساختمان فرمانداری قروه تجمع کردند که این تجمع با حضور نیروی انتظامی در محل خاتمه یافت.
سه شنبه  ۲۴فروردین ی ک کارگر واحد شن شویی در شهر کاشمهر بر اثر سقوط در یکی از چاههای قنات کشاورزی
جان خود را از دست داد.

چهارشنبه  ۲۵فروردین دویست و شصت کارگر شهرداری امیه در استان خوزستان پنج ماه است که حقوق دریافت
نکرده اند.
چهارشنبه  ۲۵فروردین محمد مظاهری مدیر عامل شرکت جهان افروز مشهد گفت«:به علت رکود از سال های گذشته
و مشکالت زیادی که در این واحد تولیدی به وجود آمده ,به مرور پانصد کارگر شغل خود را از دست دادند.
چهارشنبه  ۲۵فروردین کارخانه تبریز کف که از مهرماه سال  ۱۳۹۴به دلیل رکود اقتصادی با مشکالت مالی رو به رو
شده بود ن هایتا در مهرماه تولید خود را متوقف کرد,در دی ماه همان سال کارخانه با صد و هشتاد و شش کارگر به طور
کامل تعطیل شد.
چهارشنبه  ۲۵فروردین پنج کارگر مجتمع نفلین سینیت کلیبر که بیش از دو سال در این مجتمع مشغول به کار بودند
به دلیل عدم تمدید قرار داد از طرف مدیر عامل اخراج شدند.
چهارشنبه  ۲۵فروردین یک کارگر در بابل و یک کارگر در باسمنج بر اثر سقوط از ساختمان جان خود را از دست دادند.
پنج شنبه  ۲۶فروردین دویست نفر از کارکنان پیمانکاری شرکت بلند طبقه در فاز  ۱۹عسلویه به دلیل معوقات مزدی و
بی پاسخ ماندن خواسته هایشان تجمع کردند.
پنج شنبه  ۲۶فروردین به دلیل فقدان ایمنی در محیط کار,کارگر یکی از کوره های آجر پزی در شهرستان اراک بر اثر
ریزش دیواره کوره جان خود را از دست داد.
جمعه  ۲۷فروردین صد کارگر واحد صنعتی کارخانه کاشی گلچین در یزد از کار اخراج شدند.
شنبه  ۲۸فروردین ابر اهیم مددی عضو هیات مدیره و نائب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به اتهام اجتماع و
تبانی علیه امنیت کشور و اخالل در نظم عمومی در دادگاه انقالب شعبه  ۲۶محاکمه شد.
شنبه  ۲۸فروردین کارگران بخش خدماتی مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان,کارگران معدن چشمه پودنه کرمان و
کارگران شرکت سدید ریخته گر در تهران به دلیل عمل نکردن کارفرمایان به تعهدات,عدم دریافت حقوق و نامشخص
بودن وضعیت شغلی دست به تجمع اعتراضی زدند.
چهارشنبه  ۱اردیبهشت خالد حسینی,غالب حسینی و مجید محمدی فعال از فعالین کارگری به اطالعات نیروی
انتظامی احضار و از آنان خواسته شده در مراسم های روز جهانی کارگر شرکت نکنند.
جمعه  ۳اردیبهشت به علت بحران مالی کارخانه قطعات بتنی گیالن,این واحد صنفی موقتا تعطیل و صد و هفتاد کارگر
قرار دادی بالتکلیف شدند.
شنبه  ۴اردیبهشت سی و پنج کارگر با سابقه کارخانه تولی پرس و بسته بندی البرز که تحت مدیریت یک کارفرما
فعالیت دارند در فروردین سالجاری اخراج شدند.
شنبه  ۴اردیبهشت دویست نفر از کارگران اخراجی معدن چشمه پونه به دلیل بی نتیجه ماندن پیگیری و مذاکره برای
وصول خواسته های صنفی خود در اطراف محل کارشان تجمع کردند.
یکشنبه  ۵اردیبهشت پرد اخت دستمزد صد و هفتاد کارگر شهرداری هویزه در استان خوزستان دو ماه پرداخت نشده
و مزایا و عیدی سال  ۱۳۹۵نیز پرداخت نشده است.
یکشنبه  ۵اردیبهشت علی بیگلری یکی از کارگران پیمانکار مجتمع جهان فوالد سیرجان حین انجام تعمیرات به درون
حوضچه آب سقوط و جان خود را از دست داد.
دوشنبه  ۶اردیبهشت با وجود تغییرات مدیریتی در شرکت پلی اکریل اصفهان دستمزد هزار و هفتصد کارگر این کارخانه
از بهمن سال  ۱۳۹۴پرداخت نشده است.
دوشنبه  ۶اردیبهشت پانزده کارگر کارخانه تولید مواد اولیه کاشی و سرامیک ستبران به دلیل آنچه از سوی کارفرما
رکود بازار فروش محصوالت عنوان شده اخراج شدند.
سه شنبه  ۷اردیبهشت در پی ادامه بحران مالی در کارخانه قند ورامین,این واحد صنعتی به طور کامل تعطیل شد و
دویست و هشتاد و پنج کارگر رسمی و قرار دادی آن بیکار شدند.

سه شنبه  ۷اردیبهشت شصت نفر از نیروهای شاغل در شرکت مخابرات کهگیلویه و بویر احمد در اعتراض به پرداخت
نشدن حق و حقوق پنج ماهه خود جلوی این شرکت دست به تحصن زدند.
سه شنبه  ۷اردیبهشت محمد دریانوس دبر اجرایی خانه کارگر هرمزگان از تصمیم مدیران جدید مجتمع آلومینیوم
المهدی هرمزگان برای اخراج ششصد و بیست و پنج کارگر این مجتمع خبر داد.
سه شنبه  ۷اردیبهشت ریزش دیواره استخر کشاورزی در روستای زمان آباد جاده خاوران جان یک کارگر را گرفت.
سه شنبه  ۷اردیبهشت دویست و پنجاه کارگر کارخانه پارس سرام به دلیل آنچه از سوی کارفرما رکود بازار فروش
محصوالت عنوان شده است اخراج شدند.
سه شنبه  ۷اردیبهشت کارگران سایت پسماند زباله کهریزک تهران در شرایط نا امن و غیر بهداشتی فعالیت می
کنند,بسیاری از این کارگران قراردادی با فقدان امنیت شغلی مواجه هستند.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت شرکت تولیدی و صنعتی خورشید زریوار که تولید کننده ماءالشعیر گازدار بدون الکل در سال
 ۱۳۸۵به همت گروه سرمایه گذاری ایستک در سنندج احداث شده بود تعطیل شد و صد کارگر این کارخانه نیز بیکار
شدند.
چهارشنبه  ۸اردیبهشت کارگران بخش های مختلف کاری شهرستان بروجرد در حالی سال  ۱۳۹۵را بحران مدیریتی
فراگیر در این شهرستان آغاز کردند که نیمی ا ز کارگران شهرداری در انتظار دریافت معوقات خود از سه ماه تا پنج ماه
هستند.
چهارشنبه  ۸روح هللا (سعید) صفاری پور کارگر مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند طی یک حادثه در این کارخانه
جان خود را از دست دادند.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت هفتاد و چهار کارگر پیمانکاری شهرداری لوشان در استان گیالن سه ماه حقوق دریافت نکرده
اند.
شنبه  ۱۱اردیبهشت لطف هللا احمدی,نادر رضا قلی,حسین حسن آبادی,یدهللا صمدی و زاهد مرادی از فعالین کارگری
در روز جهانی کارگر در مقابل خانه کارگر در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل
شدند.
شنبه  ۱۱اردیبهشت دو کارگر هنگام حفر چاه در روستای خسروانی بخش گلستان سیرجان خفه شدند و جان خود
را از دست دادند.
یکشنبه  ۱۲اردیبهشت هادی ساداتی عضو هئیت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت«:شصت
در صد کارگران ساختمانی بیکار هستند».
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت عبدهللا محتاج زهی کارگر بازنشسته شهرداری سروان که از سال  ۱۳۸۶حقوق دریافت نکرده
است با لحاف تشک در شهرداری اسن شهرستان جهت دریافت حقوق خود تحصن کرده است.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت مسعود بابایی مدیر کل سازمان کار,تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین اعالم کرد:در سال
 ۱۳۹۴بیش از دو هزار کارگر خارجی (افغانستانی) از کار اخراج شده اند تا نیروهای ایرانی جایگزین آنان شوند.
سه شنبه  ۱۴اردیبهشت کارگران واحد تولیدی کارخانه نساجی پاکاکان در زمینه بافت نمدی روکش های صندلی
خودرو در جنوب تهران چهار ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و بیمه آنان نیز پرداخت نشده است.
چهارشنبه  ۱۵اریبهشت ششصد کارگر مجتمع آلومینیوم المهدی به دلیل مشخص نشدن وضعیت کارخانه و کارگران
در مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت محمد مروج رئیس انجمن صنایع نساجی اعالم کرد:کارخانه های نساجی از ابتدای امسال
تا کنون  ۲۵تا  ۳۰در صد پرسنل خود را به دلیل افزایش رکود اخراج کرده اند.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت کارگران بزگترین کارخانه نساجی خاورمیانه در اردبیل به منظور پیگیری مطالبات و حقوق
معوقه خود در مقابل ساختمان استانداری این استان تجمع کردند.

چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت یکی از کارگران شرکت کشتی سازی ساحل اروند در منطقه جرف جزیره مپینواز از توابع
شهرستان خرمشهر که در حین جوشکاری در اروند رود غرق شد,جسد وی با تالش غواصان از آب بیرون کشیده شد.
پنج شنبه  ۱۶اردیبهشت یک کارگر در تهران به علت گیر افتادن بین سقف ساختمان ده طبقه و کابین آسانسور جانش
را از دست داد.
پنج شنبه  ۱۶اردیبهشت به علت ریختن مواد مذاب در کارخانه فوالد در شهرک سلیمی آذر شهر چهار کارگر راهی
بیمارستان شدند.
شنبه  ۱۸اردیبهشت پنج هزار کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق مزایا و عیدی و حق سنوات سال گذشته خود را
دریافت نکرده اند.
شنبه  ۱۸اردیبهشت دویست کارگر شاغل در چاه های نفت تنگه بیجار و کمان کوه در استان ایالم با سابقه کار زیاد
با اتمام قرار داد پیمانکار بیکار شدند.
شنبه  ۱۸اردیبهشت یک کارگر ساختمانی در تهران به علت سقوط در گودالی به عمق دو متر جان خود را از دست
داد.
شنبه  ۱۸اردیبهشت کارگران شرکت آجر ماسه آهکی پلدختر به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه و مطالبات خود در
مقابل کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت صد نفر از کارگران رسمی و قراردادی کارخانه کارگالس فشاپوپه شهر ری حقوق فروردین و
عیدی خود را دریافت نکرده اند.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت تعدادی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه دو اهواز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات
معوقه خود در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی اهواز تجمع کردند.
یکشنبه  ۱۹فروردین تعدادی از کارگران ساختمانی فاز  ۶شهروند,در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات حقوقی خود
از سوی پیمانکار,مقابل ساختمان شرکت عمرانی پرند تجمع کردند.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت سعید صمدی رئیس کمیته معدن خانه اقتصاد از واردات  ۱.۵میلیون تنی زغال سنگ به کشور
در سال گذشته و بیکار شدن هزار و پانصد نفر از کارگران معادن زغال سنگ در شش ماه گذشته خبر داد.
یکشنبه  ۱۹اردیبهشت یک کارگر اداره برق ارومیه بر اثر سقوط جرثقیل به شدت مجروح شد.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت یک کارگر در تهران بر اثر سقوط آسانسور در یک ساختمان در حال ساخت جان خود را از دست
داد و دو کارگر دیگر نیز مصدوم شدند.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت دویست و پنجاه کارگر شاغل در کارخانه ماشین سازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن
مطالبات حقوقی خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت یک کارگر تبعه افغانستان زیر آوار خانه در حال ساخت در تهران جانش را از دست داد.
سه شنبه  ۲۱اردیبهشت پس از گذشت پنج ماه از اعالم توقیف فعالیت کارخانه «فوالد خرم آباد» در استان
لرستان,وضعیت سی کارگر بیکار شده این واحد صنعتی نامعلوم است.
سه شنبه  ۲۱اردیبهشت کارخانه فرآورده های ساختمانی «عمران البرز» تعطیل و پنجاه و دو کارگر این کارخانه بیکار
شدند.
جمعه  ۲۴اردیبهشت سه کارگر بر اثر افتادن در دستگاه خمیرگیری مقوا و گیر کردن در آن,در استان آذربایجان شرقی
جان خود را از دست دادند.
جمعه  ۲۴اردیبهشت صد و هفتاد کارگر کارخانه کاشی جم هشت ماه تعویق دستمزد و پنج ماه تعویق در پرداخت
بیمه دارند.
شنبه  ۲۵اردیبهشت عباس جرجانی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شهرک های صنعتی خراسان جنوبی گفت«:از
سیصد و شش واحد تولیدی و صنعتی این استان بیست و هشت در صد راکد و تعطیل هستند».

یکشنبه  ۲۶اردیبهشت سیصد کارگر پیمانکار شاغل در فازهای  ۱۴منطقه ویژه عسلویه به علت معوقات حقوقی خود
تجمع کردند.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت سیصد کارگر کارخانه شیشه آبگینه پنج ماه بعد از تعطیلی این واحد تولیدی با وجود صدور حکم
توقیف اموال کارخانه هنوز نتوانسته اند مطالبات حقوقی و حق سنوات خدمت خود را دریافت کنند.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت سیصد کارگر آبفای اهواز,حقوق اسفند و عیدی و پاداش سال گذشته و حقوق یک ماهه
نخست سالجاری را طلبکارند.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت انفجار در خط لوله گاز گچساران شش مجروح و یک کشته برجای گذاشت.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت صد و هفتاد کارگر شاغل در کارخانه نساجی الگانت,سه ماه حقوق آنها پرداخت نشده
است.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت دویست نفر از کارگران پیمانکاری فوالد ارفع اردکان در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی
تجمع کردند.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت کارگر هجده ساله تابعه افغانستان به علت ریزش آوار ساختمان در حال ساخت جانش را از
دست داد.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت با گذشت چهار سال از زمان توقیف فعالیت کارخانه صابون سازی یاس خرمشهر وضعیت
شغلی صد و بیست کارگر شاغل و بازنشسته این واحد تولید کننده با بیش از سی ماه حقوق معوقه معلوم نیست.
چهارشنبه  ۲۹اردیبهشت بر اثر گود برداری غیر اصولی یک کارگر تبعه افغانستان در تهران جان خود را از دست داد.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت جمعی از کارگران پارسیلون خرم آباد در جریان سفر رحمانی فضلی وزیر کشور به لرستان,به
علت عدم پرداخت مطالباتشان تجمع اعتراضی بر پا کردند.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت حقوق هزار کارگر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس از بهمن سال گذشته پرداخت
نشده است.

در رسته محیط زیست و بهداشت  ۱۷۷۸۰مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۷۷۸۰از افراد و آسیب به محیط زیست به
ثبت رسیده است.

شنبه  ۱اسفند مسئوالن محیط زیست استان گیالن می گویند:تقریبا تمامی فاضالب مناطق مسکونی و صنعتی
اطراف تاالب ان زلی به داخل تاالب سرازیر می شود و برخی ماهیان فلس دار این تاالب در خطر انهدام همیشگی قرار
دارند.

دوشنبه  ۳اسفند جمعی از مردم به همراه هنرمندان در اعتراض به حیوان آزاری مقابل سازمان محیط زیست تمجمع
کردند.
سه شنبه  ۴اسفند مدیر کل عشایر کهگیلویه و بویر احمد,کمبود منابع آبی را از مهمترین مشکالت عشایر این استان
عنوان کرد.
دوشنبه  ۱۰اسفند تاالب جازموریان در استان کرمان به دلیل احداث سد و بندهای خاکی کشاورزی بی رویه منابع آبی
زیر زمینی و کشاورزی غیر اصولی با مصرف آب باال خشک شد.
سه شنبه  ۱۱اسفند اسد هللا مرتضوی مدیر آب و خاک سازمان جاد کشاروزی استان قم اعالم کرد از دو هزار قنات در
قم فقط هشتصد و شصت قنات باقیمانده است.
پنج شنبه  ۱۳اسفند بر پایه آخرین آمارها  ۷۴گونه جانوری در ایران در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت
قرار دارد.
سه شنبه  ۱۸اسفند مراد شیخ ویسی م دیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه از خشکیدگی  ۲۵در
صدی پوشش جنگلی بلوط در این استان را یک زنگ خطر جدی عنوان کرد.
جمعه  ۲۱اسفند سید رضا موسوی رئیس شورای اسالمی استان خوزستان اعالم کرد:به دلیل انتقال غیر کارشناسی
و مصارف غیر شرب آب رودخانه کارون در حال خشک شدن است.
سه شنبه  ۲۵اسفند اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعالم کرد:ریزگردها در این استان  ۱۵برابر حد مجاز
رسیده و روند آلودگی هوا رو به افزایش است.
پنج شنبه  ۲۷اسفند نیروهای یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست به طور موقت پروژه انتقال
آب استان چهار محال بختیاری به شهرستان رفسنجان در استان کرمان را به دلیل نداشتن مجوز متوقف کردند.
جمعه  ۲۸اسفند احمد حسین زادگان فرماندار ساری اعالم کرد که بسیاری از روستاهای نزدیک مرکز استان آب
آشامیدنی ندارند.
جمعه  ۲۸اسفند سازمان آب در اهواز همچنان از مسئولیت اصلی اش در تامین آب شرب سالم خودداری می کند و
آب شرب به شدت آلوده می باشد.
یکشنبه  ۸فروردین محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت«:تهران شهری رو به مرگ و
احتضار است و اقدامات شهرداری پایتخت نیز نه فقط بی نتیجه بوده اند,بلکه روند فروپاشی شهر را تسریع کرده اند».
سه شنبه  ۱۰فروردین محمد حقانی زئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از قطع شبانه درختان یک باغ پنج
هزار متری در خیابان دروس خبر داد.
شنبه  14فروردین اهالی شهرک والفجر تهران در اعتراض به قطع شبانه بیش از صد اصله درخت در این شهرک برای
انجام پروژه مجتمع اداری شرکت پارس در اسفند  ۱۳۹۴در این محل تجمع کردند.
یکشنبه  ۱۵فروردین بیمارستان طالقانی کرمانشاه با بیش از چهل سال قدمت در وضعیت اسفناک بهداشتی و امکانات
پزشکی می باشد.
سه شنبه  ۱۷فروردین منصور ستوده معاون شرکت آب منطقه ای همدان اعالم کرد:به دلیل برداشت بی رویه از منابع
آبی زیر زمینی در بیست سال گذشته دشت کبود در آهنگ نابسامان ترین دشت همدان محسوب می شود.
سه شنبه  ۱۷فروردین یک دختر جوان که در هفته گذشته به صورت اورژانسی به بیمارستان شهید صدوقی یزد مراجعه
کرده بود پس از عمل جراحی و به خاطر نداشتن هزینه درمان یک هفته است که مسئولین بیمارستان از ترخیص وی
جلوگیری می کنند.
سه شنبه  ۱۷فروردین پرویز کردوانی پدر علم کویر شناسی ایران گفت«:آلودگی دریای خزر روز به روز بیشتر می شود
و دریای خزر قربانی فاضالب و آلودگی های نفتی کشورهای حاشیه می شود».

چهارشنبه  ۱۸فروردین هوای سیستان و بلوچستان غبار آلود می باشد و مردم با فاضالب خانه هایشان یکجا زندگی
می کنند,برخی از آنها در معدوم کردن زباله ها مستاصل اند,بیمار می شوند و دردشان را با داروی دست فروشان
درمان می کنند.
پنج شنبه  ۱۹فروردین محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعالم کرد:این استان با کمبود هزار تخت
بیمارستان مواجه است و بخش خصوصی هم عالقه ای برای احداث بیمارستان در این استان ندارد.
پنج شنبه  ۱۹فروردین سیف هللا بدین نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان ها از بیابانی شدن چهل هزار
هک تار از زمین های حاصلخیز زیدون,امیدیه,ماهشهر و هندیجان به علت خشکسالی خبر داد.
یکشنبه  ۲۲فروردین فاصله زیاد و مسیر دشوار روستای کوهستانی کال در بهشهر موجب شده است دامداران نتوانند
در زمان مناسب به واکسیناسیون دام های خود اقدام کنند و همین امر باعث از بین رفتن دهها راس گاو بر اثر تب
برفک شد.
یکشنبه  ۲۲فروردین خانم مقیمی مسئول بخش دیالیز و سرپرست بیمارستان میناب به دنبال بازدید رئیس دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان از این مرکز درمانی و طرح گالیه از کمبودها و مشکالت بخش دیالیز,از سمتش برکنار شد.
یکشنبه  ۲۲فروردین محم د حسین بازگیر مدیر کل سازمان محیط زیست شهر تهران اعالم کرد:هفتاد در صد آب های
آلوده «فاضالب» در تهران تصفیه نمی شوند.
دوشنبه  ۲۳فروردین سید شریف حسینی عضو کمیته صنایع و معادن مجلس از حذف اعتبار ریزگردها,احیای تاالب ها
و دریاچه ارومیه در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۵از سوی دولت خبر داد.
سه شنبه  ۲۴فروردین میزان ریزگردها در هوای شهر اهواز بیش از نه برابر حد مجاز از استانداردها انحراف دارد.
سه شنبه  ۲۴فروردین علیرضا جاوید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اعالم کرد:اگر آب های جمع آوری شده از
تهران به دریاچه نمک حوض سلط ان نریزد و این دریاچه نمناک نباشد تمام نمک انباشته شده در آن با وزش باد به
سمت شهرهای قم_کاشان و تهران خواهد رفت و آینده زیست محیطی این شهرها دچار چالش می شود.
چهراشنبه  ۲۵فروردین یک دختر سیزده ساله که با درد آپاندیس به بیمارستان امام رضا در کردستان منتقل شده بود
طی عمل جراحی جان خود را از دست می دهد و بیمارستان با گرو نگه داشتن جسد این دختر معادل هشتاد و چهار
میلیون تومان از خانواده وی طلب کردند.
شنبه  ۲۸فروردین سیصد نفر از مردم اسالم آباد در غرب استان کرمانشاه به دلیل آنچه که آلودگی آب شرب عنوان
شده مسوم و راهی مراکز درمانی شدند.
دوشنبه  ۶اردیبهشت علی عامری سیاهویی معاون بیولوژیک سازمان حفظ نباتات گفت:ساالنه  ۱.۵در صد از سطح
جنگلی ایران در حال از بین رفتن است که به طور متوسط سالی سه هزار هکتار جنگل می شود.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت علی دالوند کارشناس محیط زیست لرستان گفت:منطقه حفاظت شده اشترانکوه به علت
تخریب هایی نظیر جاده ساز,آتش سوزی,ساخت و ساز,صید و شکار,آلودگی آب دریاچه گهر و  ...در معرض نابودی
قرار گرفته است.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت سیف هللا پوین نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان ها نسبت به تبعات زیست
محیطی انتقال آی رودخانه زهره به استان بوشهر هشدار داد.
سه شنبه  ۲۱اردیبهشت رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سالمت,محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر
تهران اعالم کرد:چندین هکتار از مزارع کشاورزی جنوب تهران توسط فاضالب خام آبیاری می شود.
پنج شنبه  ۲۳اردیبهشت بهرام م لک محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت:با وجود ممنوعه بودن دشت خان
میرزا در استان چهار محال بختیاری ششصد و بیست و هشت چاه در این دشت حفر شده و این باعث بروز عالئم
تخریب زمین و فرو نشست این منطقه شده است.

پنج شنبه  ۲۳اردیبهشت سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد شهر زابل در سیستان و بلوچستان
را به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد که در آن مردم ماهها از وجود طوفان های غباری در تابستان رنج می
برند.
جمعه  ۲۴اردیبهشت هشتصد کیلومتر خط لوله نفت و گاز با قدمت بیش از هفتاد سال از لرستان عبور می کند,که
خطرات زیست محیطی بسیاری ناشی از این خط لوله گریبانگیر استان شده است.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت نورهللا تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان ایالم گفت«:هم اکنون چهل و
شش روستای استان شبکه آب شرب ندارند و آبرسانی به صورت سیار در این روستاها انجام می شود».

در رسته سایر موارد  ۱۰۰۰۰۰۰مورد نقض حقوق بشر برای  ۱۰۰۰۰۰۰تن به ثبت رسیده است.

شنبه  ۱اسفند مرد میانسال همزمان با ورود قطار در ایستگاه شوش در تهران اقدام به خودکشی کرد.
شنبه  ۱اسفند فرزاد هوشیار مدیر سازمان رفاه شهرداری تهران اعالم کرد:در ادامه طرح و برنامه هایی شهرداری,طرح
جمع آوری متکدیان آغاز می شود.
یکشنبه  ۲اسفند کارتن خواب پنجاه ساله ای در منطقه یافت آباد تهران جان باخت.
دوشنبه  ۳اسفند طی انجام یک عمل جراحی فتق بر روی یک نوزاد  ۴۵روزه در یکی از بیمارستان های تهران به علت
وصل کپسول دیگری به جای کپسول اکسیژن در اتاق عمل نوازد دچار خفگی شد و فوت کرد.
سه شنبه  ۴اسفند ماموران شهرداری تهران در طرحی به نام آسیب های اجتماعی با دست فروشان در گیر شده و
جلوی امرار معاششان را می گیرند و همچنین یک جوان دست فروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
سه شنبه  ۴اسفند مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعالم کرد:در بازار تهران پلیس ضد شورش مستقر می
شود تا دستفروشان بساط خود را پهن نکنند.
سه شنبه  ۴اسفند یک مرد در خط دو ایستگاه گلبرگ اقدام به خود کشی کرد و جان خود را از دست داد.
چهارشنبه  ۵اسفند یک زن جوان اهل سقز به دلیل اختالفات خانوادگی خود را حلق آویز کرد.
پنج شنبه  ۶اسفند یک مرد دستفروش به دلیل دخالت و تذکر ماموران کالنتری برای بر چیدن بساط دستفروشی اش
با ریختن بنزین به روی خود اقدام به خود سوزی کرد اما با کمک مردم به بیمارستان منتقل شد.
شنبه  ۸اسفند مادر بارد اری که برای وضع حمل به بیمارستان آیت هللا طالقانی چالوس منتقل شده بود به دلیل ناتوانی
از پرداخت هزینه عمل سزارین چند آمپول فشار برای زایمان طبیعی به وی تزریق شد و بعد از چند ساعت به کما و
سپس جان خود را از دست داد.
سه شنبه  ۱۱اسفند سه خواهر در آپارتمانی در تهران با باز گذاشتن شیر گاز شهر ی به زندگی خود پایان دادند.

سه شنبه  ۱۱اسفند بازپرس شعبه  ۱۵دادسرای عمومی و انقالب کرمان از انهدام شش کارگاه تولید نوشیدنی های
الکلی و بازداشت ده نفر خبر داد.
چهارشنبه  ۱۲اسفند یک کارمند خانم شهرداری منطقه  ۱۳تهران به دلیل مشکالت کاری در ساختمان شهرداری
اقدام به خود کشی کرد.
پنج شنبه  ۱۳اسفند احمد عزیزپور کولبر کرد در مرز ایران و عراق به علت فشار وارده سکته قلبی و جان خود را از
دست داد.
یکشنبه  ۱۶اسفند قاسم اکسیری فرد استاد پیشین فیزیک دانشگاه خواجه نصیر که به خاطر آهنگ صدایش از کار
برکنار شده,اعالم کرد هر روز از صبح تا عصر در مقابل این دانشگاه تحصن خواهد کرد.
یکشنبه  ۱۶اسفند مادح پرتوی کولبر کرد اهل مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح کشته شد.
دوشنبه  ۱۷اسفند سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت هشت نفر به عنوان مدل در شبکه های اجتماعی خبر داد.
دوشنبه  ۱۷اسفند جمعی از بازنشستگان پیش از موعد تامین اجتماعی در اعتراض به تخلفات سازمان اجتماعی در
محاسبه حقوق و مزایا,مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.
سه شنبه  ۱۸اسفند یک راننده بولدزر که مشغول پاکسازی اراضی کشاورزی از وجود مین های به جا مانده از دوران
جنگ تحمیلی بود بر اثر انفجار مین دچار موج گرفتگی شد و به بیمارستان قصر شیرین منتقل شد.
پنج شنبه  ۱۹اسفند مهدی شمسی رئیس دادگستری سراب در آذربایجان شرقی اعالم کرد:آزادی یک مجرم را پس
از آنکه یک سوم از حبس پنج ساله خود را گذراند به نیکی به والدی ن و دست کم هفته ای چهار بار شرکت در نماز
جماعت مسجد مشروط کرد.
جمعه  ۲۱اسفند جواد شاکری دادستان عمومی و انقالب طرقبه و شاندیز از دستگیری بیست و هفت تن از عامالن
برگزاری پارتیهای شیطانی در شهرستان خبر داد.
شنبه  ۲۲اسفند در طی هفته گذشته حمیدرضا مقصودی نژاد و یک دختر جوان از شهروندان استان کردستان بر اثر
فشارهای ناشی از فقر و بیکاری اقدام به خودکشی کردند.
یکشنبه  ۲۳اسفند یک جوان سی ساله با پریدن از ساختمان پاساژ پایتخت در تهران اقدام به خودکشی کرد,از علت
این خودکشی اطالعی در دست نیست.
یکشنبه  ۲۳اسفند یک جوان دستفروش در شهرستان بناب آذربایجان به جرم آجیل فروشی شب عید در درگیری با
نیروی انتظامی کشته شد.
چهارشنبه  ۲۶اسفند قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی یک پرونده جنایی حکم قصاص چشم پسر جوان را تایید
کردند,وی در ابتدا به پرداخت دیه محکوم شده بود اما این حکم در دیوان عالی کشور تایید نشد.
پنج شنبه  ۲۷اسفند سپاه پاسداران انقالب اسالمی د اقدامی به نام پروژه عنکبوت دو صفحات برخی آتیله های
عکاسی و فیلم برداری,مزون های لباس و آرایشگاه های زنانه را در اینستگرام مسدود کردند.
پنج شنبه  ۲۷اسفند به دنبال درگیری که بین وکیل دادگستری و ماموران نگهبانی به علت استفاده کردن از موبایل در
دادگاه شهریار رخ داد,وکیل دادگستری بیهوش شد.
پنج شنبه  ۲۷اسفند اداره اطالعات سپاه استان فارس مدیر کی از برندهای لباس در ایران را به اتهام عامل فساد و
مروج ساپورت و لباس های بدن نما بازداشت کردند.
یکشنبه  ۱فروردین حجت االسالم حسین غالمی آذر وکیل بند سابق ویژه روحانیت زندان اوین در اعتراض به بی
عدالتی قوه قضاییه خود را در محل دادگاه ویژه روحانیت به آتش کشید و به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.
چهارشنبه  ۴فروردین نور هللا اکبری معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان گیالن اعالم کرد:بر پایه آمارهای سال
 ۱۳۹۴شمار بی سوادان در این استان به  ۱۴هزار و  ۳۵۳نفر رسیده است.

سه شنبه  10فروردین حمیدرضا کنگو زهی معلم یک دبستان در استان سیستان و بلوچستان برای نجات دانش آموزان
از گرد باد شدید با قرار گرفتن میان دیوار و بچه ها,به علت فروریختن آوار دیوار جان خود را از دست می دهد در این
حادثه عبدالرئوف شهنوازی معلم دیگر نیز در بیمارستان بستری می شود.
چهارشنبه  ۱۱فروردین نعمت هللا ناز پرورده معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصر شیرین اعالم کرد:در سال ۱۳۹۴
در مجموع بر اثر  ۳۵مو رد انفجار مین و مهمات به جا مانده از دوران جنگ در این شهرستان شش نفر کشته و سی و
یک نفر مجروح شد.
دوشنبه  ۱۶فروردین به علت اسید پاشی در منطقه شمالی تهران یک دختر و پسر جوان به بیمارستان منتقل شدند.
سه شنبه  ۱۷فروردین جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت«:در سال  ۱۳۹۴سیصد و پنجاه هزار
نفر از خرده فروشان و معتادان دستگیر شدند و بیست هزار نفر از این معتادان به مراکز درمانی منتقل شدند»
سه شنبه  ۱۷فروردین گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در اثر فشارهای روحی و روانی دچار حمله شدید عصبی
شد و به بخش روان پزشکی بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.
پنج شنبه  ۱۹فروردین در دو هفته اول سالجاری چهار شهروند اهل ارومیه اقدام به خود کشی کردند.
پنج شنبه  ۱۹فروردین یحیی احمد نژاد معاون مدرسه ابتدایی دانش روستای گردوان از توابع ارومیه با سالح گرم به
زندگی خود پایان داد,علت خو د کشی بیماری سرطان استخوان فرزند بزرگ و هزینه های سرسام آور پزشکی عنوان
شده است.
دوشنبه  ۲۳فروردین علیرضا نجفی مدیر کل آموزی و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت«:پانصد و بیست و
شش مدرسه خشتی و گلی و نا ایمن در این استان وجود دارد»
دوشنبه  ۲۳فروردین مال باخ تگان صدرا خودرو مقابل ستاد حمل و نقل و سوخت در خیابان دمشق تجمع کردند و از
محمد رویانییان خواستند که مبالغی را که این شرکت برای تعویض خودرهای فرسوده از آنها گرفته اند را پس دهند.
سه شنبه  ۲۴فروردین سهراب بنام مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویر احمد اعالم کرد:از چهارصد
واحد تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی این استان تنها صد و شصت و دو واحد فعال هستند.
سه شنبه  ۲۴فروردین در یکی از مغازه های میدان شهدای اصفهان پسرس بیست ساله در مغازه پدری اش خود را
حلق آویز کرد.
پنج شنبه  ۲۶فروردین بازنشستگان مخابرات استانی و راه آهن عیدی سال قبل خود را دریافت نکرده اند.
پنج شنبه  ۲۶فروردین مدیر عامل انجمن ام اس آذربایجان شرقی از اخراج بیماران خاص به خصوص بیماران ام اس
توسط برخی از کارفرمایان انتقاد کرد.
پنج شنبه  ۲۶فروردین خدیجه مرادی اهل مریوان خود را به آتش کشید که پس از انتقال به بیمارستان به علت جراحات
وارده جان خود را از دست داد.
شنبه  ۲۸فروردین یک جوان بیست و سه ساله و یک مرد چهل و پنج ساله دو شهروند کرمانشاهی اقدام به خودکشی
کردند.
یکشنبه  ۲۹فروردین سرهنگ اکبر امینی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات انتظامی همدان از بازداشت یک
دانش آموز دبیرستانی به علت راه اندازی یک سایت و انتشار تصاویر مستهجن خبر داد.
دوشنبه  ۳۰فروردین رئیس پلیس تهران از ساماندهی بیش از هفت هزار مامور نامحسوس پلیس امنیت در راستای
اجرای طرح امنیت اخالقی در پایتخت خبر داد.
جمعه  ۳اردیبهشت دو جوان در شهر سقز از طریق حلق آویز کردن دست به خود کشی زدند.
شنبه  ۴اردیبهشت عباس پاپی زاده نماینده مجلس ایران گفت:بر پایه آمارها شصت در صد واحدهای تولیدی کشور
به حال تعطیلی در آمده اند.

یکشنبه  ۵اردیبهشت ماموران نیروی انتظامی با چند دستگاه خودرو و موتورهای نظامی کل محله فرودسی در
شهرستان خاش را محاصره کردند و وارد برخی از منازل مسکونی شدند از علت این حمله اطالعی در دست نیست.
یکشنبه  ۵اردیبهشت یک جوان اهل رشت خود سوزی کرد,علت خودکشی اختالفات خانوادگی عنوان شده است.
دوشنبه  ۶اردیبهشت حاج نیاز محمد رخشانی یکی از معتمدترین و ریش سفیدان زاهدانی بر اثر بازداشت و برخورد
بی ضابطه ماموران کالنتری  ۱۲زاهدان جان باخت.
پنج شنبه  ۹اردیبهشت محمد احمد پور از شهروندان مریوان در استان کردستان اقدام به خود کشی کرد,از علت این
خودکشی اطالعی در دست نیست.
جمعه  ۱۰اردیبهشت مرد  ۴۷سا له ای در حالی که از درد به خود می پیچید راهی یکی از بیمارستان های دولتی
تهران می شود اما وقتی به او می گویند تا زمانی که سیصد هزار تومان به حساب بیمارستان واریز نکنند پذیرش
نخواهد شد,از طبقه سوم بیمارستان خود را به پایین پرت کرد و به کما رفت.
شنبه  ۱۱اردیب هشت خانواده محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان و زندانی زندان اوین با
انتشار اطالعیه ای اعالم کردند که در همراهی با وی و همزمان با روز معلم مدت دو روز در منزل دست به اعتصاب غذا
خواهند زد.
دوشنبه  ۱۳اردیبهشت تعدادی از جوانان بیکار جویای کار در شهر آبادان با تجمع در مقابل پاالیشگاه آبادان خواستار به
کارگیری در این پاالیشگاه شدند.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت خبر گزاری وابسته به قوه قضاییه از بازداشت هفت بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه
در شمال تهران خبر داد.
چهارشنبه  ۱۵اردیبهشت حکم قصاص «نابینا کردن چشم با اسید» چشم دوم مجتبی ساحلی (سابقی) به اتهام
اسید پاشی هفته آینده در زندان رجایی شهر کرج اجرا خواهد شد.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت تعقیب و گریز نیروهای پلیس با کامیون حامل شماری از مهاجران افغان در جاده نوق_انار از
توابع استان کرمان,پنج کشته و سیزده زخمی برجای گذاشت.
دوشنبه  ۲۰اردیبهشت بهزاد علیپور کارگر نانوایی در سنندج خودکشی کرد,علت اصلی خودکشی مشخص نیست.
جمعه  ۲۴اردیبهشت پس از پایان نماز جمعه تهران,گروهی از مردم با راهپیمایی به باال بودن حقوق مسئوالن دولتی
ایران اعتراض کردند.
جمعه  ۲۴اردیبهشت الوه احمدی نیا شهروند کرد دستفروش,به دلیل عدم دریافت وسایل کارش و جریمه نقدی اقدام
به خود سوزی کرد.
شنبه  ۲۵اردیبهشت سید مجید موسوی مدیر کل جهاد کشاورزی استان البرز گفت «:از صد واحد پرورش ماهی در
این استان با ظرفیت دو هزار تن,بیست در صد غیر فعال هستند».
شنبه  ۲۵ارد یبهشت رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان مازندران از دستگیری تعدادی از وکالی دادگستری
در پارتی شبانه در شهرستان سرخرود خبر داد.
یکشنبه  ۲۶اردیبهشت یک پسر چهارده ساله و یک فرد متاهل در شهرستان مینو دشت در دو حادثه جداگانه خودکشی
کردند.
یکشنبه  ۲۶اردیبهش ت یک شهروند از اهالی علی آباد بوکان از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد.
دوشنبه  ۲۷اردیبهشت مجسمه حاج علیقلی خان معروف به سردار اسعد بختیاری یکی از فاتحان تهران در انقالب
مشروطه در شهر جونقان چهار محال و بختیاری تخریب شد.
دوشنبه  ۲۷اردیبهشت یک دختر بیست و چهار ساله با پریدن از روی پل عابر پیاده در تهران اقدام به خودکشی کرد.
پنج شنبه  ۳۰اردیبهشت سرهنگ جهانگیر کریمی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از بازداشت
یک شهروند که مدیریت تعدادی از صفحات اجتماعی را عهده دار بود به دلیل انتشار محتوای غیر مجاز,خبر داد.

