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   سوئد- کميته دفاع از حقوق بشر در ايران
  

  در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ايران) 1382آبان(گزارش ماهانه 
  

  !نهادهای مدافع حقوق بشر 
  !ايرانيان آزاده و مبارز 

  
 بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين کميته گردآوری ذيالً

   :ع عموم می رسانيمشده است به اطال
  
،  ماه  خرداداعتراضاتپس از : كامران حياتي يكي از دانشجويان دانشگاه مازندران گفتـ 1

 نفر از 35: نامبرده افزود. تعدادي از دانشجويان دانشگاه به كميته انضباطي احضار شدند 
وي با بيان . دان  شده از قبيل خوابگاه محروم دانشجويان دانشگاه مازندران نيز از امكانات رفاهي

 نفر از دانشجويان دانشگاه مازندران به 7: برده است، گفت   روز را در بازداشت به سر 9اينكه 
 .اند  ب بابل احضار شده يك نهاد نظامي به دادگاه انقال با شکايتاتهام بر هم زدن امنيت كشور

) 3/8/82ايلنا (  
 خردادماه بازداشت و مدتي را در زندان به سر تاعتراضا وحيد سازگارا از دانشجوياني كه در ـ2

 فعاليت تبليغاتي و اتهام اقدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در تجمعات غير قانوني  بهبرده بود،
   . مورد محاکمه قرار گرفت دادگاه انقالب13در شعبه » آل ايران« عليه نظام در سايت

  )3/8/82ايلنا (
اقدام   اتهام بهجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف،آرش هاشمي نايب دبير انـ 3

 برهم زدن نظم، ، تبليغ عليه نظام به علت نگارش نامه به مجامع بين المللي ،عليه امنيت داخلي 
 آرامش داخلي از طريق اقدامات غير قانوني، تجمع در مقابل مجلس شوراي اسالمي و امنيت و

  .احضار شد دادگاه انقالب 26 شعبه به جلسات تحريك دانشجويان از طريق تشكيل
    )4/8/82اميرکبير ( 
 بهاقدام عليه امنيت ملي   اتهامبه  ، علي شجاعي دانشجوي رشته مكانيك دانشگاه تهرانـ4

 خردادماه تهران پس از  اعتراضاتدنبال  اين دانشجو به.احضار شد دادگاه انقالب 13ي  شعبه
   )4/8/82ايسنا  ( . آزاد شد با وثيقهين، او زندانچهل روز بازداشت در

  

 مصيب ساالرپور دانشجوي رشته ادبيات عرب دانشگاه تربيت معلم سبزوار و از اعضاي انجمن ـ 5
    )5/8/82اميرکبير .(  ربوده شدتوسط نيروهای امنيتیاسالمي دانشجويان اين دانشگاه 
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 انجمن اسالمی اين دانشگاه که در  دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران و عضوپيمان عارفـ 6
  راتي اعترافا وكرده اش را تحت فشار مطرح  تمام اعترافات گذشته:گفت. خرداد ماه بازداشت شد

ي آخر  من در هفته:  مدرس گفت تربيتدر دانشگاه وي.  تكذيب كردکه تلوزيون پخش نمود را
  ) 5/8/82ايسنا  ( .رفتم ي مرگ پيش زندان، خودكشي كردم و تا آستانه

   شكايتبه جرم روزه خواری ، با »  س«   بنام دانشگاه صنعتي اصفهانبيمار ی دانشجوـ يک 7
 توهين به رهبري و مجموعه به اتهامجامعه اسالمي دانشجويان به كميته انضباطي احضار شد و 

   )8/8/82ميرکبير ا  (. گرديدمحروم ماه از تحصيل 18، حكومت و شعاير ديني 
  
 با ليگابو، گزارشگر سازمان ملل انجام بود عارف، مدعي شد كه به علت ديداري كه قرارپيمانـ  8

  . اش در تبريز برقرار شد دهد، از سوي افرادي ناشناس، تماسهاي تهديدآميزي با خانواده
بيمارستان  مادرم در:  قلبي مادرش بر اثر تهديدات يادشده، اظهار كرد  با اعالم خبر سكتهاو

بنابراين در ديدار با : وي افزود. روم  براي ديدن وي به تبريز مياست و احتماال منبستري شده 
  )17/8/82ايسنا (كنم ليگابو، شركت نمي

  
 به شصت ماه  رازی کرمانشاه دانشكده كشاورزي اسالمیدبير اسبق انجمن گودرز سخاييـ 9

اطي دانشگاه به دو سال اين در حالي است كه نامبرده توسط كميته انضب.حبس محكوم خواهد شد
   )6/8/82اميرکبير .( استمحروميت از تحصيل محكوم شده 

 
 3وی.   جنبش دانشجوئی درتبريز در شرايط جسمی بدی بسر ميبردفعالينحمد سراجی ازـ  ا10

ماه پيش توسط اطالعات ناجا در محل کارش دستگير شد و مدتها زير شکنجه قرار داشت و 
 به دليل نامبرده. در آنجا هم مورد آزار و اذيت قرار گرفت.  داده شدسپس تحويل اداره اطالعات

اعتصاب غذا در زندان تبريز دچار مشکالت زيادی شده و همچنين  به خاطر شکنجه های زياد از 
  . ماه در سلول انفرادی بسر  برده است2او. ناحيه کتف دچار شکستگی گرديده است

   )8/8/82پيک ايران (  
  

 دادگاه انقالب 26ي   شعبه  بهدبير انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه اميركبير يبي مهدي حبـ11
   )11/8/82ايسنا . ( احضار شد

  
 در زندان به 1378اه  تير م18پدرمنوچهر و اكبر محمدي از دانشجوياني كه به دنبال حوادث ـ 12

ك سال اه انقالب به ي در دادگ15/8/82 تاريخفرزندم، منوچهر محمدي در :  گفت.برند  سر مي
دريافت اين حكم به علت مصاحبه وي با راديوهاي : افزودوي  .ديگر حبس تعزيري محكوم شد

 13 سال و سپس به 5/6فرزندم در ابتدا به . شود   روز مرخصي وي ذكر مي5خارجي در مدت 
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ان منوچهر پس از آن به يك سال حبس به علت صدور اطالعيه از زند. سال زندان محكوم شد
 30 سال حبس تعزيري ديگر و 1 ضربه شالق، 30اينك حكم ديگري را شامل   محكوم شد و هم

  )82 /8/ 16ايلنا  (.اند  هزار تومان جزاي نقدي براي او صادر كرده
  

پنج عضو  :شهبازيان، عضو شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه زنجان گفت ـ 13
   )17/8/82اميرکبير  ( .طي احضار شدندي انضبا انجمن به كميتهاين    

  
اقدام عليه امنيت ملي   ، به اتهامدبير تشكيالت طيف عالمه دفتر تحكيم وحدت عبداهللا مومنيـ 14
    )18/8/82اميرکبير . ( احضار شد دادگاه انقالب ٢٦ ي  شعبهبه 

   
عباس  ، معلم پور عضو شورای مركزی انجمن اسالمی دانشگاه تربيت مريم رجبـ به گفته 15

 دستگير  از مأموران امنيتیشكوهمند و محمدعلی عبادی هنگام خروج از دانشگاه توسط سه نفر
 خرداد ماه،  توهين به تظاهراتشركت در«  از سوي دادسراي كرج به اين دو دانشجو.شدند
    )8/82/ 18ايسنا  ( . متهم هستند» پژواك دانشجوييي نشر مطالبي در نشريه والن  و نيزئمس

  
ي دفتر تحكيم وحدت و رضا نديمي، عضو  زاده، عضو شوراي مركزي طيف عالمه مهدي امينيـ 16

شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه رجايي و عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم، به 
ي دانشجويي  ي نشريه  مربوط به پروندهها اين احضار.  دادگاه كيفري احضار شدند1083 ي شعبه

زاده به  پيش از اين نيز اميني.گرديدكوير است كه سال گذشته به اتهام توهين به مقدسات توقيف 
 روز بازداشت در رابطه با اين 10دليل فعاليت در اين نشريه به دادگاه احضار شده بود و پس از 

  ) 17/8/82 ايسنا. (پرونده آزاد شد
  

در  العموم مدعي  با شکايتمه طباطبايي ،دبير انجمن اسالمي دانشگاه عال  مجتبي نجفيـ  17
تحريك «  : وی عبارتند از اتهامات . محاکمه شد دادگاه انقالب اسالمي تهران13ي  شعبه

 و  شركت در تجمعات غيرقانوني ،امنيت ملي اقدام عليه، خردادماه هاي دانشجويان در ناآرامي
  )20/8/82ايسنا  . ( والن نظامئپيشنهاد هجمه عليه مس

 
يس ئدر پي انتشار نامه سرگشاده سه تن از فعاالن دانشجويي دانشگاه آزاد يزد خطاب به رـ 18

. احضار کرددفتر فرهنگ اين دانشگاه، كميته انضباطي امضا كنندگان نامه را  
چند ماه پيش درخواست مجوز : ندحمزه غالبي از امضاءكنندگان اين نامه گفت و نژاد يحيي مسعودي
زنامه دانشجويي را به هيات نظارت داديم كه تاكنون تمامي مجوزهاي مربوطه اخذ انتشار اولين رو

ول دفتر فرهنگ دانشگاه دبير آن است نظر خود را اعالم ئشده و تنها هيات نظارت دانشگاه كه مس
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در نخستين جلسه كه به كميته انضباطي : ند تصريح كردآنها.نكرده و ما را بالتكليف گذاشته است
19/8/82ايسنا . ( فتيم به جاي تفهيم اتهام ما را مورد بازجويي قرار دادنددانشگاه ر  

 
 پوريا براتيان عضو شوراي مرکزي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار، ـ 19
 خردادماه حرکت اعتراضی اتهام اخالل در نظم عمومي و تحريک ساير دانشجويان  در ارتباط با هب

  وی در تير .محاکمه گرديد قاضي پيرکهن توسط   شهرستان اين دهم دادگاه عموميه در شعب گذشته
    )20/8/82ايسنا .( محاکمه شده بودماه گذشته نيز به دليل اتهامات مشابه در شعبه ششم 

  
 ميثم جواليي، دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به كميته انضباطي ـ  پرونده20

ثم جواليي عضو انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تهران كه طي وقايع خرداد مي. فرستاده شد
  .محاکمه شد دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي 15ماه، دستگير شده بود، در شعبه 

 تير ماه به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، شركت در گروگانگيري و 28در تاريخ وی گفتني است 
  )21/8/82ايلنا (. انفرادي بسر برد زندان روز در32سلب آسايش عمومي به مدت 

  
، از »بعد از سالم« دانشجويي انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه همدان با عنوان  نشريهـ 21

    )21/8/82ايسنا ( .سوي هيات نظارت بر نشريات دانشجويي تا پايان اسفندماه توقيف شد
  

گاه شيراز و علوم پزشكي براي برگزاري  در پي مصوبه مجمع عمومي دانشجويان دانشـ 22
انتخابات آزاد در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي، عده اي چماقدار مسلح به سالح 

سرد منتسب به افراد مرتبط با طيف شيراز دفتر تحكيم كه مهدي طباطبايي از سردمداران آن 
بود،براي جلوگيري از برگزاري چندي پيش در ديدار با آقاي خامنه اي به سخنراني پرداخته 

انتخابات به جمع دانشجويان اين دانشكده كه براي شركت در اين انتخابات تجمع كرده بودند 
 حراست دانشگاه شيراز نيز كه  ،در ادامه. حمله ور شده و به درگيري با دانشجويان پرداختند

ود اقدام به دخالت در اين مخالف برگزاري انتخابات آزاد براي تعيين نمايندگان دانشجويان ب
   .كرد درگيري

ول تشكيالت سابق انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه شيراز و علوم پزشكي ئ فرهاد دهقان مس
از سوي مدير دانشجويي اداره اطالعات شيراز تهديد شده است كه در صورت پي گيري برگزاري 

ه در جريان اعتراضات دانشجويي نسبت انتخابات، دادگاه انقالب شيراز حكم زندان تعليقي وي را ك
   )22/8/82اميرکبير  ( .به حكم اعدام آغاجري صادر شده بود به اجرا خواهد گذاشت

  
 عبدالرحمن نادری ،ميثم اماني دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار ـ 23
ق شورای مركزی اين  قاسم عطايی عظيمي عضو ساب وی سياسی انجمن اسالمی ول كميتهئمس

 ه ب مشهددنظري دادگاه تجددرج و سپاه يسبن به ياتهام اخالل در نظم عمومی و توه به انجمن
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    )29/8/82اميرکبير . ( شش ماه حبس قطعی محکوم شدند
  

 انضباطي بدوي دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشكي  يس كميتهئنيا ر دكتر طاهريبه گفته    ـ24
سيناي همدان به يك ترم تعليق  جمن اسالمي دانشجويان دانشگاه بوعلي يك عضو ان،همدان 

 فقره است، در 20ها كه بالغ بر  چنين در مورد ساير پرونده هم: گفت  ادامه  دروي.محكوم شد
   )27/7/82ايسنا ( . شود مدت زمان بسيار كوتاهي بررسي و احكام آنها صادر مي

  

ق انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه وليعصر رفسنجان محمد رضا نسب عبداللهي دبير سابـ  25
 توسط قاضی  ،سرگشاده به خامنه اینوشتن نامه  به علت  تشويش اذهان عمومي  اتهامبه

 ميليون ريال تا زمان برگزاری جلسه آينده 30 و با قرار کفالت  ، شدتفهيم اتهام دادگاه عليزاده در
     )26/8/82اميرکبير (  . دادگاه آزاد شد

 علوم اجتماعي دانشگاه تهران  عضو سابق انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده بهنام امينيـ 26
 نظام در نشريه  رتبه لي تبليغ عليه امنيت نظام، اقدام عليه امنيت ملي و توهين به مقامات عا اتهامبه

     )27/8/82ايسنا  ( . دادگاه انقالب احضار شد26 شعبه  به»هومان«  دانشجويي
  

ادبيات فارسي دانشگاه قم در نامه اي خطاب به كميته ناظر بر نشريات  جمعي از دانشجويانـ 27
اين نشريه چندي پيش به . شدند» پرنيان«خواستار رفع توقيف نشريه , دانشجويي اين دانشگاه

 10از سوي كميته ناظر بر نشريات اين دانشگاه براي مدت » فروغ فرخزاد«دليل انتشار ويژه نامه 
يكي از مسئولين دانشگاه قم به طور غير رسمي اعالم نموده است كه اين نشريه .ماه توقيف گرديد

  )27/8/82سايت نقشينه .( براي هميشه توقيف شده است
 

 ، بهعباس شكوهمند عضو شوراي مركزي انجمن اسالمي دانشگاه تربيت معلم تهرانـ 28
 شركت در ویهاي صورت گرفته اتهامات   ازجويي  در ب.احضار شد كرج  پاسداراناطالعات سپاه

 دادياري دادگاه كرج 2شعبه : شكوهمند گفت.تجمعات غير قانوني و اهانت به رهبري عنوان شد
  .نيز اتهام من را تبليغ عليه نظام از طريق شركت در تجمعات غير قانوني در خرداد ماه عنوان كرد

 توسط اطالعات سپاه كرج بازداشت و با گفتني است هفته پيش شكوهمند به مدت يك هفته
   )28/8/82ايلنا ( .ضمانت معاونت دانشجويي دانشگاه تربيت معلم تهران آزاد شد

  
ه بهداري زندان ، به علت كمبود شنوايي ب ايران دموكراتيكعضو جبهه اميد عباس قلي نژادـ 29

ثر ضربه دچار پارگي شده پزشک مربوطه به او گفته است که پرده گوشش بر ا .اوين مراجعه كرد
 .است
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خود او معتقد است که اين عارضه بر اثر ضربه هاي وارده از سوي يکي از مسئوالن دادگاه به  سر 
 براي سومين بار 1381 تير ماه سال 18 در مراسم  نامبرده.و صورت او در وي ايجاد شده است

 1ان محکوم گشته و در سالن  سال و نيم زند3 دادگاه انقالب به 26بازداشت و از سوي شعبه 
   . زندان اوين دوران محکوميت خود را سپري مي کند7اندرزگاه شماره 

   ) 3/8/82 ايران جبهه دموكراتيك (
 

 محاکمه  دادگاه انقالب6امير ساران عضو شوراي مرکزي جبهه دمکراتيک ايران در شعبه ـ  30
 به رسميت نمي شناسم و به همين من جمهوري اسالمي و محاکمش را: در دادگاه گفتوی . شد

 خرداد ماه دستگير و با وثيقه اعتراضات در پي نامبرده .خاطر در اين دادگاه از خود دفاعي نمي کنم
  )18/8/82جبهه دمکراتيک ايران . ( آزاد شده است از زندان 

 
 و ئيران ، سخنگوی جبهه متحد دانشجويک اير جبهه دمکراتير دبي حسن زارع زاده اردشـ31

از الی يارد ريليک ميقه يبا سپردن وث اسی از زندانيان سي دفاع از زندانئيته دانشجويمسئول کم
 دادگاه انقالب، توسط وزارت اطالعات 26 حکم شعبه ه ب سال جاریر ماهي ت وی در.  آزاد شدزندان

  ازشيبر شده بود که پس از گذراندن يران دستگيک ايبه همراه چند تن از اعضای جبهه دمکرات
  .  اطالعات آزاد شد209چهار ماه حبس در سلول انفرادی زندان 

  )24/8/82جبهه دموكراتيك ايران ( 

استفاده   نشر مطالب خالف عفت و به اتهام»وطن« فرهنگی -مدير مسئول ماهنامه اجتماعیـ 32
مورد مطالب .ي بازپرسي دادسراي عمومي تهران تفهيم اتهام شد در شعبه ابزاري از تصاوير

شكايت اين مجله مربوط به برخی مسايل و معضالت مربوط به زنان و دختران در سطح جامعه 
    )7/8/82ايسنا ( .است

  
  بدستورالعموم  شكايت مدعي با »پيرامون « ، و »دنياي امروز « هاي  ول ماهنامهئ مديران مسـ33

  . احضار شدند بازپرسی به دادسرا   جهت دادسراي عمومي و انقالب تهران،بازپرس
  )7/8/82ايسنا  ( 
  

  نشر مطالب خالف عفت وبه اتهام» نيکی«منوچهر توکلی سانيج مديرمسئول ماهنامه  ـ 34
  و انقالبي بازپرسي دادسراي عمومي  شعبهبه العموم مدعي  با شکايتابزاري از تصاوير  استفاده
  )7/8/82ايسنا . (  شداحضار تهران 

 
 بازپرسي دادسراي عمومي 3نويسنده و گزارشگر روزنامه كيهان، در شعبه غالمرضا صادقيان، ـ 35

آزاد تهران به اتهام افترا و نشر اكاذيب و پس از پاسخ به پرسش هاي بازپرس، با سپردن وثيقه 
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 در . مي باشد»پرونده يك تباني خوني«اتهام گزارشگر كيهان مربوط به گزارشي باعنوان  .شد
دستگاه هاي دست دوم و آلوده به وسيله متخصصاني فرصت طلب و مرگ گزارش يادشده به خريد 

  )8/82/ 1کيهان( . در كشور به علت آلوده شدن از اين دستگاه اشاره شده بود  نفر80
 

 به اتهام نشر اکاذيب با شکايت سپاه »جلوه«هادي نعمتي مدير مسئول نشريه دانشجوييـ  36
  )3/8/82ايلنا .( يم اتهام شددر دادگاه تفه پاسداران منطقه خراسان

 »آسيا« سردبير روزنامه  ايرج جمشيدی همسرو»  آسيا  «ول روزنامهئساقي باقرنيا مديرمس ـ 37
 روز از بازداشت همسرم ما هيچ اطالعي از اينكه او كجاست و 120 با وجود گذشت  :اظهار داشت

   )3/8/82ايلنا . ( برد، نداريم  در چه وضعيتي به سر مي

نشر اكاذيب،  به اتهام »صداي اروميه«نامه  سيدهادي وقفي عضو هيأت تحريريه هفته ـ38
تشويش اذهان عمومي و ضديت با نظام  در شعبه اول دادگاه انقالب اروميه به رياست قاضي 

 شاكيان  ،مقاومت بسيج استان آذربايجان غربي و نماينده امام جمعه. محاکمه شدزاده  جليل
  )3/8/82رويداد . (نامبرده می باشند

 
يس فدراسيون فوتبال در ئ با شكايت ر» نود«ي ورزشي روزنامه ولئمديرمس پور كامران احمدـ 39

   )5/8/82 ايسنا( .شد  محاكمه تهران دادگاه كيفري76ي  شعبه
  

 اتهام  چاپ مطالب خالف واقع و ، به»  مردم ساالري« مصطفي كواكبيان مدير مسئول روزنامهـ40
  .تهران محاکمه شد دادگاه كيفري 76مدعي العموم در شعبه با شکايت   ،يه نظامتبليغ عل

سيد  مصاحبهگفتني است اتهامات وارده به مدير مسئول روزنامه مردمساالري در خصوص چاپ 
   )5/8/82ايلنا ( .اي راجع به زهرا كاظمي بوده است   و مقاله با روزنامه الحياتحسين خميني

  
توسط باز پرس  ، در دادسراي عمومي و انقالب تهران» كار و كارگر«ي وزنامهول رئمديرمسـ   41

  )18/8/82ايسنا .( آزاد شدقرار كفالت سه ميليون توماني ی باو . شد تفهيم اتهامحسينيان
  

تبليغ عليه   به اتهام،»  نسيم صبا« روزنامه مدير مسئول جانشينفيض آباديـ مجيد قاسمی  42
  شكايت مدعي العموم در شعبه سوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولتبا نظام و نشر اكاذيب

  ،رضا خاتمي در پنجمين كنگره جبهه مشاركت درج سخنان محمد جرم اين روزنامه . شدمحاکمه
 مجلس در مورد پرونده زهرا كاظمي و سخنان قوامي رئيس كميسيون 90گزارش كميسيون اصل 

    )8/82 /19ايلنا . (می باشد»  خودسر «هاي  هايي به گروه  قضايي مجلس در مورد كمك
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رياست  به  مطبوعاتدادگاه ٧٦ ي  شعبه  در » ياس نو«ول روزنامهئمديرمس محمد نعيمي پورـ   43
احمد بيگي نماينده مدعي العموم ستاد مشترك سپاه به گفته .  شد اتهام تفهيميقاضي صارم
زندانها و   اداره كل سازمان ،1083 رئيس شعبه قاضي اسالمي ، ، مديريت زندان اوينپاسداران

.يان اين روزنامه می باشندستاد كل نيروي مسلح شاك   
مندرج در  هاي  با استناد به مقاالت و گزارشي دادستان تهران، احمد بيگي، نماينده دادگاه   ايندر

نعيمي پور را به  توهين و نشر اكاذيب ،  نشر اكاذيب ،توهين به سبب انجام    » ياس نو«ي روزنامه
ي شوراي عالي امنيت ملي و توهين ،  تبليغ عليه  وظيفه ،  نشر مطالب خالف واقع ،نقض مصوبه
ها بر عليه كشور ،  اقدام  عه ،  تحريك و تشويق گروهنظام ،انتشار مطالب خالف واقع و پخش شاي

عليه امنيت ،  درج مطلب عليه قانون اساسي  و  ترويج مطالبي كه بر اساس جمهوري اسالمي 
   )19/8/82ايسنا .( كند  متهم كرد  وارد مي خدشه

   
 در»ينباري روب«به جرم چاپ مقاله ای از »  آفتاب«عيسي سحرخيز مدير مسوول ماهنامهـ  44

در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب تهران  به اتها م توهين به خمينی 28شماره 
 اهللا نمازجمعه تهران ژوليده به عنوان حزبو العموم   نماينده مدعي. مورد بازجويي قرار گرفت
   )14/8/82فارس(  .شاکيان نامبرده می باشند

  
 تشويش اذهان عمومي با انگيزه ايجاد به اتهام» داري بي«مدير مسئول هفته نامه علي هاشميـ 45

 در شعبه ، ثاراهللا سپاه پاسداران41 شكايت لشكر اب  ، اعتراض عمومي از طريق نشر اكاذيب
 در هفته آينده نسبت به شكايت اداره  ویالزم به ذكر است.  محاکمه شدچهارم دادگاه كرمان

  )17/8/82ايلنا . ( مان تفهيم اتهام خواهد شداطالعات كرمان و رئيس كل دادگستري استان كر
 

العموم و   مدعي توسط مورد شكايت٤٣  با»ايران « روزنامهولئعبدالرسول وصال، مديرمسـ  46
ي  تبليغ عليه نظام ،چاپ مطالب خالف واقع و نشر اكاذيب  در شعبه  به اتهام شاكيان خصوصي

  )21/8/82ايسنا (  .تهران محاکمه شد دادگاه كيفري ١٠٨٣ 
  

به دليل انتشار نامنظم توسط   به مدير مسئولی محمد حسن عليپور» آبان«امتياز هفته نامهـ  47
جديدترين شماره نشريه آبان در ماه جاری منتشر شد که در آن . مطبوعات لغو شدهيات نظارت بر 

بر جمهوری مطالبی در باره اعطای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی و فشارهای سياسی 
مردم عبور خواهند کرد، آمريکا و ايران در سايه مصدق، کارکردها و .  درج شده بوداسالمی

، از جمله مطالب مهم سياسی  پيامدهای تفکر پادگانی و آمريکا برنامه جايگزين را دنبال می کند
لی امتياز هيآت نظارت بر مطبوعات در حا. بود که در چند شماره اخير نشريه آبان چاپ شده بود

نشريه آبان را لغو کرده است که اين نشريه از ابتدای سال جاری به صورت منظم و هر دو هفته 
  . يک بار منتشر شده است
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 ارديبهشت 4گفتنی است هفته نامه آبان، از جمله بيست روزنامه و نشريه ای بود که در تاريخ  

 با نگاهی فکری و انديشه 80داد سال  از مرو پس.  توسط دادگاه توقيف شد ماه18 حدود 79سال 
ای در جهت حاکميت دموکراسی در ايران انتشار مجدد خود را پی گرفت و به رغم اعمال فشارها، 

با رويکرد به ) 76ّآبان ( سال پيش 6هفته نامه آبان . توانست به خط مشی مستقل خود ادامه دهد
و انتخابی شدن همه ارکان قدرت و حقوق بشر، آزادی و دموکراسی، به خصوص نظارت ناپذيری 

؛ پوشش اخبار مربوط به روزنامه نگاران، دانشجويان و فعاالن سياسی که دچار مشکل شده بودند
   )82 /27/8 روابط عمومی نشريه آبان(  .آغاز بکار نمود

  
كاريكاتوري كه از آن به جرم چاپ »  فردوس كوير «محمد علي فردوسي مدير مسئول نشريهـ  48
 دادگاه بهمدعي العموم   با شکايتت به نظام مقدس جمهوري اسالمي برداشت شده بود، اهان

   )27/8/82ايلنا (  . احضار شدمطبوعات كرمان
  

به خاطر انتشار عکس يک زن  به » پيام هامون « ـ احمد علی رضايي مدير مسئول ماهنامه 49
  . کيفری تهران محاکمه شد دادگاه76، در شعبه  افراداتهام استفاده ابزاری از تصوير

   )  26/8/82ايسنا ( 
  

 مشکالت بهانه به غربي  آذربايجانچاپ استان» پيام اولدوز«و » آواي صبح «اتنشريـ امتياز  50
  )28/8/82ايسنا .( توسط وزارت ارشاد لغو شدانتشار نامنظم به اتهام  مالی و

 
ی شيخی به علت شکايت صدا وسيما و به مدير مسئولی قل» توسعه« روزنامه   قرار مجرميت ـ51

  صادرستاد کل نيروهای مسلح در شعبه ششم دادسرای عمومی تهران توسط بازپرس حسينيان
  )27/8/82ايسنا ( .شد

 
 به اتهام نشر اکاذيب چاپ تبريز»آبادگان  آذر  نداي«ابوالفضل وصالي مدير و سردبير روزنامهـ  52

 حمزه ، 21 لشگر .محاکمه شدشرقي  مطبوعات آذربايجاندادگاه  4، توهين و افترا در شعبه 
شرکت واحد اتوبوس رانی و حومه ، شهرداری ، بانک صادرات ، شرکت کشت و صنعت مغان و 

  )29/8/82ايسنا . ( سازمان آب و فاضالب روستايی ،  شاکيان اين نشريه می باشند
 

 به بهانه انتشار ن کوزه گريلی محمد حسوئر مسيز به مدي چاپ تبر » احرار«از هفته نامهيامتـ  53
 شماره از هفته نامه احرار با گستره 428تاکنون . ات نظارت بر مطبوعات لغو شدي توسط هنامنظم

  )30/8/82تبريز امروز .(ده بوديماعی و فرهنگی به چاپ رستاسی، اجين سيع محلی و با عناويتوز
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 تلفن  و توسط وزارت پست»افشاء«ري و سايت هاي گويا، پيك نت، اخبار روز، روشنگ سايتـ  54
   )19/8/82امروز . (گذاری شدند فيلترو تلگراف

 در صـحن علنـي مجلـس كـه در آن     90يك روز پس از قرائت گـزارش كميسـيون اصـل    ـ   55
دادستان عمومي و انقالب تهران بـود       » سعيد مرتضوي «متوجه  » زهرا كاظمي «وليت اصلي قتل    ئمس

مرتضوي در تماس با مديران     . ها رنگ و بويي از گزارش مذكور نداشت         نامهصفحات اول اغلب روز   
وي همچنين تهديـد    . ها از آنها خواسته تا از درج گزارش كميسيون خودداري كنند            روزنامهل  وئمس

   )8/82 /6رويدا د ( .خواهد شد را درج كند، تعطيل گزارشاي كه  كرده هر روزنامه

يات رهبری و سخنگوی جبهه ملی از سوی دادسرای عمومی و دكتر پرويز ورجاوند عضو هـ  56
   )1/8/82حزب آينده سازان .( شدانقالب ناحيه هفت اوين احضار

 
 استاد دانشگاه و كارشناس مسائل  عضو شورای مرکزی جبهه ملی ،باوند  دكتر داود هرميداسـ  57
در  ) قبل از  دستگيری اه بركلياستاد دانشگ ( زاهدي داريوشدكتری به جرم مالقات با الملل  بين

   )27/8/82ايسنا . ( مورد بازجويي قرار گرفت دادگاه اوين 13شعبه 
 

 اطالعات ی  اداره مجيد امامي مسئول شعبه حزب آينده سازان ايران در کرمان به ستاد خبرـ58
 آينده سازان احضار و در جريان بازجويي ها موکداٌ از وي خواسته شد که هيچ گونه ارتباطي با حزب

   )29/8/82( .نداشته باشد در غير اينصورت به گونه ديگري عکس العمل نشان خواهند داد

 26محمد محمدي گرگاني عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه عالمه طباطبايي به شـعبه           ـ   59
منيـت ملـي،    اقـدام عليـه ا    :عبارتند از مذهبي   -موارد اتهامي اين فعال ملي     .دادگاه انقالب احضار شد   

 غيرقانوني، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام، تشويش               عضويت در گروه  
  )10/8/82رويداد ( . تحريك دانشجويان و ايجاد اختالف بين رهبري و قوه مجريه اذهان عمومي و

 توسط ،ت ملي عليرضا ساريخاني از فعاالن سياسي ملي ـ مذهبي به اتهام اقدام عليه امنيـ60
   )18/8/82ايلنا .(  سال محكوم شد5 دادگاه انقالب به يك سال حبس تعليقي براي 6قاضي شعبه 

 
 از سخنراني دكتر حبيب اهللا پيمان در دفتر جبهه مشاركت حزب اللهي نفر30اي در حدود   عدهـ 61
  افرادي :م نمود،اعالسيد علي نريماني مسئول دفتر حقوقي جبهه مشاركت قم . ممانعت كردندقم 

از اطالعات نيروي انتظامي و استانداري قم در محل حضور داشتند كه نتوانستند اقدامي در جهت 
 مبداء و «:گفت  هادي قابل رئيس جبهه مشاركت استان قم.متفرق كردن اين افراد انجام دهند

ا آنها صورت  اما متأسفانه برخوردي ب.اند  پشتوانه نيروهاي به اصطالح خودسر شناخته شده
 افرادي كه مانع از انجام سخنراني دكتر پيمان شدند، علت اقدام خود را توهين دكتر .» گيرد  نمي

.كردند  پيمان به مقدسات دين در مراسم تقدير از شيرين عبادي در دانشگاه امير كبير عنوان مي  
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  )26/8/82ايلنا (
 

كه موضوع آن » دي دموكراسي در ايرانتراژ « توقيف شدهعمادالدين باقي نويسنده كتابـ 62 
مسئولين دادگاه مانع حضور .  محاکمه شد دادگاه انقالب6در شعبه  .اي است  هاي زنجيره  قتل

  )8/82/ 18ايلنا . ( صالح نيکبخت وکيل مدافع نامبرده در  زمان محاکمه شدند 
 

:  پيش از دستور گفت ، درسخنان شورای اسالمینده تهران در مجلسيقت جو نمايفاطمه حقـ 63
كيست كه نداند نقش عمده در دستگيري و شكنجه جمعي از دانشجويان و فعاالن ملي مذهبي در 

ها و  گاه طي اين سالها بر عهده سپاه بوده است؟ مگر نه اين است كه كميته بازديد از بازداشت
  يد كرد جزبازداشتها بازد گاه هاي كشور كه در مجلس شكل گرفته بود، از اغلب بازداشت زندان
دانشجويان را به طور غيرقانوني بازداشت و . هاي مخوف سپاه كه هيچگاه اجازه ورود نيافت گاه

پس از شكنجه، در مقابل نورافكن اعتراف گيري مي نشانند و نمايش مضحك پخش اعترافات را 
    )19/8/82امروز . ( به شيوه اي تكراري از بخش رسانه اي خود پخش مي كنند

 
 توهين به امامي راد نماينده بهانه به  نماينده تهران در مجلس شورای اسالمی محسن آرمينـ 64

 دادگاه عمومي تهران به شش ماه حبس و يك سال محروميت از 1083كوهدشت از سوي شعبه 
   )6/8/82ايلنا  ( .حقوق اجتماعي محكوم شده است

ل گلزار شهداي درود از سوي حجت االسالم در مح غالمرضا عبدالوند نماينده درود و ازناـ 65
در ميان انبوه مردم  مقداديان .مقداديان امام جماعت مسجد النبي شهر در جمع مردم سيلي خورد

اي مردم ايشان يکي از امضا کنندگان «و » عبدالوند ضد واليت فقيه، اسالم و نظام است « :گفت
 گفتني است بعد از امضاي .» بايد مجازات شودا و«و »  نفري به مقام معظم رهبري هستند127نامه 
، نماينده درود و ازنا که يکي از نمايندگان امضاکننده اين نامه خامنه ای مجلس به   نماينده135نامه 

   )28/8/82رويداد  ( .بوده، بارها مورد تهديد برخي روحانيون تندور قرار گرفته است

به درخواست  سخنراني عطاءاهللا مهاجرانيـ  با تهديد جمعی از طالب حوزه علميه قم 66
   )28/8/82ايلنا (.استانداري و فرمانداري شهرستان قم لغو شد

  
عضو انجمن اسالمی معلمان خراسان به اتهام نشر اکاذيب به ـ محمد صادق جوادی حصار 67

   )28/8/82ايسنا . (  دادگستری مشهد احضار شد58شعبه 
 

 شهردار تهران خانه تئاتر، اداره تئاتر، آموزشگاه مجسمه  محمود احمدی نژاددستور  به ـ68 
 احمدی نژاد که در ده ماه گذشته به . خانه هنرمندان تعطيل شد وسازی، تئاتر نصر و تئاتر پارس

تقويت و تأسيس مراکز مذهبی و دسته های سينه زنی در شهرداری همت گماشته است دو ماه 



 12

 منکر خواند و از اينکه بخشی از بودجه شهرداری پيش بصراحت فرهنگسراها را محل فساد و
 و شهردار  تهرانيکی از افتخارات شورای شهر. ن مراکز می شود ابراز تأسف کردتهران صرف اي

 در ماههای اخير، جلوگيری از برگزاری کنسرت و جشن در فرهنگسراها و مراکز آنهامنتخب 
   )11/8/82اميرکبير .( زيرنظر شهرداری بوده است

 
  همسر احمد منتظریخانم زهرا رباني املشيـ مأموران دادگاه ويژه روحانيت با مراجعه به منزل 69

 كه شامل يازده(با ارائه حكمي تمام افراد موجود در منزل را  صبح  ٥/١٠  ساعت ١٢/٨/٨٢ در تاريخ 
  .نمودند ها را جوشكاري هاي منزل و حتي درب اتاق بازداشت نمودند و مجددا درب) نفر بودند

 -٤ غالمرضا حجتي  -٣  سعيد منتظري -٢  احمد منتظري -١  :اسامی افراد بازداشت شده عبارتند از
كه مشغول تعميرات   تن از افرادي٥  علي زيارتي و -٦  محمد موحدي ساوجي -٥ رضا ضيايي 

گرفته و  ت بند صور بند و دست ها با چشم بازجويي  كهاطالعيه آمده استدر اين  .ساختمان بودند
 و نهايتا هر كدام با قرار گرفتندهنگام بازجويي مورد ضرب و شتم  رضا ضيايي و يكي از كارگران به

    )12/8/82اطالعيه  دفتر آيت اهللا منتظری  (  .اند اي از شهر رها شده نقطه چشم بسته در
   

 زناني :ان تهران گفترئيس كميته بانوان است ن وا امور بانو دررضوان نيري مشاور استاندارـ 70
انوني براي آنها به وجود ازدواج مي كنند جايگاه قانوني در كشور ندارند و مشكالت قافاغنه كه با 
وب شهر تهران اين در بسياري از شهرهاي مرزي مثل مشهد و زاهدان و جن: وي افزود .مي آيد

 .رهاي محروم اتفاق مي افتدبه اعتقاد نيري اكثر اين ازدواج ها در قش . مي شودهموارد زياد ديد
 )82 /16/8ايلنا ( 

   . دانش آموز افغاني از مدارس بيرجند اخراج شدند700بيش از بدستور وزارت کشور    ـ 71
 بر اساس دستورالعمل ارسالي وزارت كشور هيچ دانش آموز افغاني حق حضور در كالس هاي 

  )8/82/ 23ايلنا  ( .درس اين شهرستان را ندارد
 

منطقه نيروگاه قم به دليل توهين به  اي مبني بر قصد اعدام يك زن در در پي انتشار شايعه ـ 72
 زن در اين اين«: شد گفته مي. كنند  مي برای اعتراض تجمعدو هزار تن از جوانان،  حدود   اسالم

ر ، سر آن به شكل پلنگ درآمده و مسؤوالن قضايي حكم اعدام د منطقه به دليل توهين به اسالم
 نيروگاه قم كاريكاتور اين زن، دو روز پيش در مدارس ابتدايي منطقه . » اند عام او را صادر كرده مأل

با شروع .  اي براي تجمع مردم به ويژ جوانان گرديد زمينه  پخش شده بود و اين مسأله پيش
ي دستگيري  نيروگاه توسط نيروي انتظامي ممنوع شد مقامات رسم منطقهعبور و مرور در ناآرامي،
   )19/8/82رويداد (  .اند  در اين حادثه را تأييد كردهچهار مجروح  و  از معترضان تن48 تعداد

  
 در شيراز سرقت در شهرك گلستان  اتهام قتل وبه» رضا ترك«ساله معروف به 31 الف -رضاـ 73

  ) 3/8/82کيهان ( .مأل عام به دار آويخته شد
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 درمانه و سملقان در مالعام به  به جرم قتل روستاي چخماقلو ساله ساكن26 حسينعلي كاملي ـ74

   )3/8/82کيهان  ( .دار آويخته شد
 

 مرد، كه در مجلس جشن 21زن و 8 دادگاه عمومي مشهد، 64به موجب گزارش شعبه  ـ75
  )8/82/ 1کيهان(. مختلط شركت كرده بودند، به شالق و حبس محكوم شدند

 
بسيجيان : گفت سعادتي فرمانده منطقه مقاومت بسيج مازندران سرتيپ دوم پاسدار بهرامـ  76

 دادگاه  23بدستورقاضي سياهرودی رئيس شعبه مراكز اجرايي امر به معروف و نهي ازمنكر،
  نفر را به اتهام عضويت در68،  موسوي رئيس دادگاه انقالب مازندران همکاریعمومي ساري و

   )3/8/82کيهان ( . ندکردان  و روانه زنددستگير» هلو«نام بيك باند 
  

سرهنگ پاسدار حسن كلبادي، معاون اجرايي امر به معروف و نهي از منكر فرماندهي بسيج ـ 77
 عناصر منكراتي، قاچاقچي و سارقان نفر 540 هزار و 8 ماهه اخير 6 در :گفت مقاومت مازندران

 زن نيز 290 هزار و 3تخلفان دربين اين م:  افزودوی.كاال دراين استان شناسايي و دستگير شدند
   )5/8/82کيهان  ( .حضور داشتند

 ساله به اتهام پاشيدن اسيد به صورت مردی برای دومين بار بدستور قاضي 21ـ اعظم طيبی 78
  .موسوی ، رئيس شعبه يکم دادگستری شهرستان بهبهان به قصاص محکوم شد

   )6/8/82اعتماد ( 
در شش ماهه اول :  مركز مبارزه با مواد مخدر تهران گفتسردار قدرت اهللا محمودي مدير كلـ 79

  . نفر از آنها زن بودند500 نفر معتاد دستگير شدند كه 743 هزار و 11سال جاري  
 هزار 23 نقطه در سطح تهران 157در پاكسازي :  مدير كل مركز مبارزه با مواد مخدر تهران افزود

   )9/8/82 ايلنا (.نفر دستگير شدند
  

. نفر مرد به سنگسارمحکوم شدند4 دادگاه عمومی مشهد 19 حکم شعبه به ـ 80  
  )20/8/82قدس (

 وآرايش هاي غليظ به جرم » دوو«هفت دختر جوان سرنشين يك دستگاه خودروي ـ   81
 درانظار عمومي پس ازمحاكمه در يكي از شعب دادگاه ،بلندكردن صداي نوار و رقصيدن در خودرو 

  )8/82 /24کيهان (. ضربه شالق محكوم شدند50به عمومي شيراز هركدام 
 

   خود را طي  ساله90 مادرشوهر   پيش  سال2  ساله20   عروس  به  معروف رحمانپور  كبريـ  82
   حكم اين.  كرد  محكوم  قصاص  او را به  جنايي  رساند و دادگاه  قتل  چاقو به  با ضربات  لفظي مشاجره

 صادر   كبري  اعدام  حكم  دستور اجراي  ترتيب  اين ييد كردند و بهأكشور ت  عالي  ديوان را دادرسان
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   مرتكب  چند ماه  از گذشت  پسو بود   در آمده  ساله65   عقد مردي  به سالگي  در بيست كبري. شد
،   عروس  يك  نه  خانه  در آن من«:   گفت  از خود در دفاع كـبري.  شد اش  ساله90 مادرشوهر  قتل

  زبان هـا و نيش هــا و سـرزنـش تفوكر سـ  و مجبور بودم بردم  بسر مي  كلفت  يك  عنوان  به لكهب
 ».  آنها شوم  و سربار زندگي  برگردم  فقيرم  خانواده  به خواستم  نمي ، چون  را بشنوم مادر شوهر پيرم

   )29/8/82اعتماد ( 
   

  
 : سوئد بقرار زيرند –وق بشر در ايران تلفن و آدرس های تماس با کميته دفاع از حق 

K.F.M.R.I 
BOX   5047 

165 10  Hasselby 
sweden 

 آدرس پست الکترونيکی
defakomite@yahoo.se 
 آدرس پست الکترونيکی جدید
info@komitedefa.org  

 :تلفن همراه 
0046-07041245000 

دفاع                                                                               آدرس سایت کميته 
www.komitedefa.org  

  
 
 
 

 
 

  

  

 
 


