
 1

 
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. 

Postfach 91 11 22 
30431 Hannover 
Tel.: +49 174 679 15 38   
Fax: +49 511 261 76 73 
Email: info@bashariyat.de 
www.bashariyat.de 

 

  افتد ساعت حداقل يک مورد نقض حقوق بشر در ايران اتفاق می 5در ھر 
 

  

  فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی ساليانهگزارش 
  روز جھانی زن مارس 8 به مناسبت

  ايران در زنان  نقض حقوق نگاھی اجمالی به وضعيت
   ) 1385 تا اسفند 1384از اسفند ( 

  

  2007مارس   8

  !نھادھای مدافع حقوق بشر 
  !ايرانيان مدافع حقوق بشر 

  
در يکسال گذشته است که توسط  ايران زناننقض حقوق  گزارش حاضر، نگاھی اجمالی به وضعيت

  . فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی گردآوری شده است
رسانه ھای دولتی ن در ايران ميباشد که توسط اين گزارش بيانگر تنھا بخش کوچکی از نقض حقوق زنا

  .است، منتشر گرديده )که بسيار محدود ميباشند(درون کشور و نھادھای مستقلو غير دولتی ايران 
رسانه ھای  خبری درشديد به علت عدم امکان فعاليت آزاد نھادھای مدنی، وجود سانسور  بديھی است

ايران، و از سوی ديگر به علت  ...)، اينترنت و اريھامطبوعات و خبرگز راديو، تلويزيون،(گروھی 
که از سوی نظام جمھوری اسالمی اعمال ميشود، ) عرفی و شرعی(ھا و قوانين اجتماعی  محدوديت

  . از موارد نقض حقوق بشر در مورد زنان در دست نيست کاملیمتأسفانه آمار 
جسمی و دختران و شيوع بيماريھای قاچاق  اعتياد، ،با اين حال، خودکشی، خودسوزی، خودفروشی

که ھمه روزه شاھد آن ھستيم، نيز گواھی بر ... استفاده بی رويه از داروھای آرام بخش و ،روانی
  . وخامت اوضاع حقوق زن ايرانی است که آمارش در اين گزارش موجود نمی باشد
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  :ا ميرسانيمدر زير خالصه ای از موارد نقض حقوق زنان در سال گذشته را باطالع شم
  

  مورد 1     :زن  احضارروزنامه نگاران
  مورد 2    :زن  بازجويی روزنامه نگاران
  مورد  6    :زن محاکمه روزنامه نگاران

  مورد 6    :زن احکام صادره روزنامه نگاران
  مورد  5    :توقيف کتابھای مربوط به زنان

  مورد  2    : فيلترينگ سايت ھا زنان
   ورد م 3    :مطبوعات توقيف شده زنان

  مورد 10       :فعالين سياسی ، فرھنگی ،اجتماعی احضار
  مورد 5  :بازجويی فعالين سياسی، فرھنگی و اجتماعی

  مورد 25  :فعالين سياسی، فرھنگی و اجتماعی بازداشت 
  مورد 3  :فعالين سياسی فرھنگی و اجتماعی احکام دادگاه ھا

  مورد2    :حمله به تشکل ھای زنان 
  مورد 3    :ياسی زنضرب و شتم فعالين س

  مورد 2    :جلوگيری از اجرای مراسم 
 مورد 2:                                             اخراج از کار 

  مورد 39  :به نھادھای امنيتی  احضار دانشجويان
  مورد 1      :بازجويی دانشجويان
  ردمو 2      :محاکمه دانشجويان 

 ورد م 3  : جلوگيری از فعاليت تشکلھای دانشجويی
  نفر 3    :احکام صادر شده دانشجويان

  نفر  125  :بازداشت و دستگيريھا در مورد زنان
  نفر   10     :محکومين به اعدام و سنگسار
  نفر     2    : زنان اعدام و سنگسار شده

  
  

    : زن احضار روزنامه نگاران
شويق اذھان عمومی و اقدام عليه امنيت کشور به اتھام نشر اکاذيب به قصد ت» راسان«ثريا عزيزپناه مدير مسئول نشريه  ـ 1

  )12/2/85ايسنا . ( جھت محاکمه به دادگستری شھرستان مريوان احضارشد
  

  :زن بازجويی روزنامه نگاران
با شکايت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در شعبه " کرفتو"ليال مدنی مدير مسئول ھفته نامه اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی -2
  )29/9/85ايلنا . (ميليون تومانی آزاد شد 3و با قرار وثيقه . دگاه سنندج مورد بازجويی قرار گرفتبازپرسی دا 4
جھت بازجويی به شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت احضار » روزگار « ـ فرزانه خرقانی مدير مسئول روزنامه توقيف شده  3
  ) 17/11/85ايلنا . ( شد

   
      :   زن محاکمه روزنامه نگاران

به اتھام انتشار مطالب خالف واقع، توھين و افتراء با شکايت مدعی العموم در » ھدف«اعظم مالسعيدی مدير مسئول نشريه ـ  4
  )12/84/ 14ايلنا . ( دادگاه کيفری استان تھران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد 76شعبه 

اتھام انتشار مطالب خالف واقع، با شکايت شھرداری چھاردانگه در به » نيلوفر آبی«مھناز مظاھری مدير مسئول نشريه ـ  5
  )12/84/ 14ايلنا . ( دادگاه کيفری استان تھران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد 76شعبه 

ی بانک به اتھام انتشار مطالب خالف واقع، با شکايت شرکت کارگزار» جھان اقتصاد«پروانه فرقانی مدير مسئول روزنامه ـ  6
  )20/1/1385ايلنا. ( دادگاه کيفری استان تھران به رياست قاضی صارمی محاکمه شد 76سپه در شعبه 

اتھام اقدام عليه امنيت ملی  غيابا در شعبه اول دادگاه انقالب سنندج به» راسان «رويا طلوعی سردبير نشريه توقيف شده ـ  7
  )26/4/1385ايلنا . (محاکمه شد 
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دادگاه تجديد  5در شعبه   اعضای انجمن دانشجويان جمھوريخواه دانشگاه يزد، به اتھام توھين به خامنه ای از آزاده ضياء، -  8
  )21/4/1385ايلنا .(نظر استان يزد محاکمه شدند

 نظام ،توھين به مقدسات به اتھم تبليغ عليه» جامعه نو«لغو امتياز شده  احمدسرايی مدير مسئول ماھنامه فاطمه کمالیـ  9
وباورھای دينی مردم ،طرح مطالب خالف واقع ،اشاعه فحشا ومنکرات وطرح مطالب خالف عفت عمومی ،عدم انتشار منظم 

دادگاه کيفری استان تھران به رياست قاضی 1083نشريه وتقليد نام يا عالمت نشريه ای ديگر با شکايت مدعی العموم در شعبع 
  )1/5/1385ايلنا.(حسين حسينيان محاکمه شد

به اتھام » سرمايه«و مسئول گروه اجتماعی و زنان روزنامه » کانون زنان ايران«ژيال بنی يعقوب سردبير نشريه اينترنتی ـ  10
. دادگاه انقالب تھران محاکمه شد 15اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ بر ضد نظام و شرکت در تجمع غير قانونی زنان در شعبه 

  )13/10/85زنستان ( 
  

  :   زن روزنامه نگاران اه ھا عليهاحکام دادگ
دادگاه کيفری استان  76به اتھام استفاده ابزاری از تصاوير افراد در شعبه » دنيا«سالله صدرايی مدير مسئول نشريه ـ  11

  )12/2/85ايسنا . ( تومان جريمه نقدی محکوم شد 200000تھران برياست قاضی محمدرضا صارمی به پرداخت 
خالف عفت عمومی در شعبه  به اتھام ترويج مطالب» تمدن ھرمزگان«عضو تحريريه ھفته نامه توقيف شده الھام افروتن ـ  12
سال محروميت از حقوق 5ھزار تومان جزای نقدی، يکسال حبس تعزيری که به مدت 150دادگاه انقالب تھران به پرداخت  26

  )18/4/1385ايسنا. (اجتماعی وشغل روزنامه نگاری محکوم شد
با شکايت مدعی العموم و  به اتھام استفاده ابزاری از افراد در تصاوير»سينما خانواده «زھرا اميری مدير مسئول نشريه ـ  13

دادگاه کيفری استان تھران به رياست قاضی  76معاونت مطبوعاتی و تبليغاتی وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی در شعبه 
  )24/5/1385ايلنا .(نقدی محکوم گرديدتومان جزای  100000محمدرضا صارمی به پرداخت 

تصاوير و اشاعه فحشا و منکرات  به اتھام استفاده ابزاری از افراد در» نقش آفرينان«شکوه جيرودی مدير مسئول نشريه ـ  14
 500000دادگاه کيفری استان تھران به رياست قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت  76با شکايت مدعی العلوم در شعبه 

  )24/5/1385ايلنا .(جزای نقدی محکوم گرديد تومان
نجمه اميد پرور وبالگ نويس به اتھام توھين به محمد خاتمی رئيس جمھور سابق و تبليغ عليه نظام با شکايت اداره ـ  15

 روز در 25به مدت  83وی در اسفند . ھزار تومان جزای نقدی و توقيف اموال محکوم شد 150اطالعات رفسنجان به پرداخت 
  )6/12/84ايلنا . (بازداشت بود

به اتھام تبليغ به نفع گروھھای مخالف نظام و ترويج مطالبی که به " آسيا"ساقی باقری نيا مدير مسئول روزنامه توقيف شده  -16
کشور  ديوان عالی 27دادگاه کيفری استان تھران و با تائيد شعبه  76اساس نظام لطمه می زند، با شکايت مدعی العموم در شعبه 

  )19/7/85ايلنا .(نامبرده جھت اجرای حکم به شعبه اول دايره اجرای احکام احضار شد. ماه حبس تعزيری محکوم گرديد 6به 
  

    :توقيف کتابھای مربوط به زنان
 ماه است که در انتظار مجوز از وزارت 7نوشته آلن دوباتن، ترجمه گلی امامی بيش از » در باب ھنرسفر کردن«کتاب ـ  17

  )26/4/1385ميراث فرھنگی .(فرھنگ ووزارت ارشاد اسالمی بسر می برد
فرھنگ وارشاد اسالمی   مرگ کتاب با توجه به شرايطی که از سوی مسئوالن وزارت: خانم ليلی گلستان مترجم گفت -18

مجوز واعالم وصول در شرايط صدور : وی افزود. باشيم بوجود آمده در کشور ما آغاز شده، گويی بايد منتظرمرگ نويسندگان
 کسی را که می بينی توی صف ايستاده است تا کتابش مجوز بگيرد يا اعالم وصول آن صادر کشور ما بسيار اسفناک است، ھر

سال لغو می  25يک کتاب پس از  وقتی مجوز. شود بسياری از کتابھا ھم که سالھاست منتشر شده اند، مجوزآنھا باطل می شود
  )27/5/1385ايلنا .(يست، ديگر چه کاری می توان کردشود و کسی پاسخگو ن

مشتمل بر گزين گويه ھای فروغ فرخزاد توسط وزارت فرھنگ و ارشاد " اگر عشق عشق باشد"مجوز دائم انتشار کتاب  -19
  )23/7/85ايلنا .(قرار بود اين کتاب را انتشارات مرواريد چاپ کند: ايليا ديانوش مولف اين اثر گفت. اسالمی لغو گرديد

نوشته زويا پيرزاد جلوگيری بعمل " چراغھا را من خاموش می کنم"وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی از انتشار رمان  - 20
  )6/9/85کارگزاران . (چاپ شده بود» مرکز«بار توسط نشر  23سال اخير  5آورد، اين کتاب طی 

شواليه، ترجمه گلی امامی توسط وزارت فرھنگ و  نوشته تريسی" دختری با گوشواره ی مرواريد"مجوز چاپ رمان  -21
  )23/8/85ايسنا . (بار تجديد چاپ شده است 6اين رمان . ارشاد اسالمی لغو گرديد

  
 : زنان یفيلترينگ سايت ھا

 ھم زمان با محاکمه مجدد دو تن از زنان و يک مرد محکوم به سنگسار بنامھای حاجيه اسماعيلوند در جلفا و پريسا الف و -22
ميدان . (بدستور مقامات قضايی فيلتر شد" ميدان زنان"ھيات تشخيص ديوان عالی کشور سايت  15ھمسرش نجف در شعبه 

  )18/8/85زنان 
متشکل از (بدستور کميته فيلترينگ » کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز«سايت اطالع رسانی  -23

اين کمپين توسط فعالين حقوق زنان در . فيلتر شد) د اسالمی و سازمان صدا و سيماوزارت اطالعات، وزارت فرھنگ و ارشا
  )19/10/85اميرکبير . ( ايران راه اندازی شده است
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  :مطبوعات توقيف شده زنان
رشد اما تقاضای امتياز نشريه ديگری کرديم که پروانه آن صاد» پيام ھاجر«به گفته اعظم طالقانی پس از توقيف ھفته نامه  -24

گفته شده مصلحت نيست، اين در حالی است که نھادھای عضو : ووقتی سئوال کرديم چرا نمی دھيد، گفتند. به ما ابالغ نکردند
کميسيون ھيئت نظارت برمطبوعات مانند وزارت اطالعات، قوه قضائيه، نيروی انتظامی وثبت احوال بايد قبل از تصويب 

بارھا با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولتھای محمد خاتمی و محمود : القانی گفتاعظم ط. مجوز، نظرات خود را بدھند
  )13/4/1385ايسنا .(احمدی نژاد تماس گرفته ام و آنھا ھر بار گفته اند بايد تعھد بدھی

شماره  5انتشار  قانون مطبوعات پس از 33ماده  2به مدير مسئولی فرزانه خرقانی، با استناد به بند " روزگار"روزنامه  -25
 )1/8/85ايسنا .(بدستور ھيات نظارت بر مطبوعات توقيف گرديد

به " شکستن بت بزرگ"به مدير مسئولی نيلوفر باغبان به علت چاپ مقاله ای تحت عنوان " زمستان"نشريه دانشجويی  -26
  )12/9/85ايسنا .(رديداتھام توھين به مقدسات به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجويی دانشگاه يزد توقيف گ

  
  :فعالين سياسی، فرھنگی، اجتماعی حمله به مراسم 

نيروھای انتظامی حاضر در پارک دانشجو به فرماندھی سردار قدرت هللا محمودی با حمله به تجمع  مراسم روز جھانی  -27
  )17/12/84ايلنا .( زن تعدادی را دستگير کردند

  
  :ماعیفعالين سياسی، فرھنگی، اجت ضرب وشتم 

خانم سيمين بھبھانی عضو کانون نويسندگان ايران، محبوبه عباسقلی زاده از فعاالن جنبش زنان، مريم شبانی خبرنگار  -28
روزنامه اعتماد ملی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و تعدادی ديگر از شرکت کنندگان در تجمع  مراسم روز 

  ) 17/12/84دويچه وله .( ظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتندجھانی زن در پارک دانشجو توسط نيروی انت
  

  :فعالين سياسی، فرھنگی، اجتماعی جلوگيری از اجرای مراسم 
مراسم روز جھانی زن در دانشگاه صنعتی سھند تبريز بدستور رئيس دانشگاه، معاون دانشجويی و دبير ھيئت نظارت بر  -29

اين مراسم قرار بود شادی صدر، الھه کواليی، شھال اھزاری سخنرانی کنند و  در. فعاليت تشکلھای دانشجويی لغو گرديد
  )17/12/84تبريز نيوز . (اثر جعفر پناھی نمايش داده شود» دايره«اثرعباس کيا رستمی و » ده«فيلمھای 

اين مراسم قرار بود، در . مراسم روز جھانی زن در دانشگاه آزاد اسالمی مشھد بدستور مستقيم رئيس دانشگاه لغو گرديد -30
  )18/12/84ادوارنيوز .( دکتر ھما زنجانی زاده از فعاالن جنبش زنان سخنرانی نمايد

  
  :فعالين سياسی، فرھنگی، اجتماعی بازداشت 

از شرکت کنندگان در تجمع   شيوا نظر آھاری و نوشين جعفری از اعضای کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر -31
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر .( ن در پارک دانشجو توسط نيروی انتظامی بازداشت شدندمراسم روز جھانی ز

18/12/84(  
ـ منصوره شجاعی، فرناز سيفی و طلعت کريم نيا از فعاالن جنبش زنان که برای شرکت در يک دوره آموزش روزنامه  32

منازل اين فعاالن جنبش زنان . موران امنيتی بازداشت شدندنگاری عازم کشور ھلند بودند در فرودگاه خمينی تھران توسط ما
ايلنا .(کامپيوتر، موبايل، کتابھا و جزوات شخصی آنھا ضبط گرديد. توسط ماموران امنيتی مورد بازرسی دقيق قرار گرفت

18/11/85(  
ز محافظان و شاگردان او بيت آيت هللا سيد محمد کاظمينی بروجردی توسط نيروھای امنيتی محاصره شده و تعدادی ا -  33

. وزارت اطالعات، دادگاه ويژه روحانيت و نيروی انتظامی طرح جديد تھاجمی را به مرحله اجرا گذاشته اند. دستگير شده اند
اسامی تعدادی از بازداشت . ھيچ مرجع قضايی مسئوليت بازداشت طرفداران آيت هللا کاظمينی بروجردی را به عھده نمی گيرد

طاھره کاشفی، مريم عظيمی، فاطمه عبداله وند، نجمه ثامنی، فاطمه ثامنی، مريم موزن زاده،  :شرح زير است شدگان زن به
زينب ابوالفتحی، طيبه کاشفی، زھرا کشاورز حيدری،زھرا راسخی، ھاجر سيافی، فريده فياضی، ليال وکيلی، صغری منتظری، 

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان . (يونسی، ريحانه ابوالفتحیعزت بشيری، نرگس کاظمينی بروجردی، اشرف محمدی، زھرا 
   )8/7/85سياسی 

مھر  4مسئولين يک کليسای مستقل در مشھد توسط ماموران وزارت اطالعات در تاريخ از ساله  28فرشته ديباج  - 34
ربانيان قتلھای زنجيره ای که به ساله از ق 59الزم به ياد آوری است که فرشته ديباج دختر کشيش مھدی ديباج . بازداشت شد

    )13/7/85روز .(توسط مامورين وزارت اطالعات به طرز فجيعی به قتل رسيد 1994اتھام ارتداد در سال 
سازمان دفاع از . (ثريا قاسمی از دبيران دبيرستانھای سنندج به اتھام فعاليت سياسی توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد - 35

  ) 17/8/85حقوق بشر کردستان 
  

  :فعالين سياسی، فرھنگی، اجتماعی احضار 
امنيتی جھت محاکمه به دادگاه عمومی شھر  نجيبه صالح زاده از فعالين کارگری شھر سقز با شکايت يک مامور دستگاه -  36

اکی پرونده کارگر سال جاری اين دو نفر را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، ش مامورامنيتی که در روز. سقزاحضار شدند
  )29/6/1385سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان . می باشد
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خرداد  22اعتراضی زنان در  به اتھام اقدام عليه امنيت ملی ،شرکت در تجمع» جامعه حمايت از زنان«ديبا عليخانی دبير - 37
جامعه .(اه احضار شد، شرکت در مراسمھای نفی خشونت عليه زنان، روزجھانی زن وروزجھانی کارگر به دادگ85و 84

  )5/4/1385حمايت از زنان 
ژيان کامکار اھل شھر نودشه به اتھام ھواداری از يک حزب سياسی کرد، جھت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقالب  - 38

  ) 20/6/1385سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان . (اسالمی کرمانشاه احضارشد
   )9/8/85ايسنا . (به دادسرای عمومی و انقالب تھران احضار شدند فاطمه کمالی احمد سرايی جھت بازجويی  -39
فريبا داودی مھاجر رئيس کميته زنان سازمان دانش آموختگان ايران اسالمی و دبير انجمن روزنامه نگاران جوان، به علت  -40

ايسنا . (ب تھران احضار شدبازپرسی دادگاه انقال 14جھت بازجويی به شعبه  85خرداد  22شرکت در تجمع زنان در تاريخ 
16/8/85(   
دکتر فرزاد حميدی بعنوان سخنگوی پيشين . سرور حميدی خواھر دکتر فرزاد حميدی به دادگاه انقالب تھران احضار شد -41

 50سال حبس و تبعيد به زندان برازجان محکوم شده بود، که با قرار وثيقه  10جبھه دمکراتيک ايران از سوی دادگاه انقالب به 
  ) 20/9/85کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر. (ميليون تومانی خواھرش از زندان آزاد شد و به ناچار ايران را ترک کرد

خرداد ماه سال جاری در تھران ، به اتھام شرکت در تجمع غير قانونی  22ـ دالرام علی از بازداشت شدگان تجمع روز  42
  )  16/11/85ايلنا .(تھران احضار شد دادگاه انقالب 15جھت محاکمه به شعبه 

خرداد ماه سال جاری در  22ـ پروين اردالن و نوشين احمدی  از فعالين جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع روز  43
دادگاه انقالب تھران احضار  15تھران ، به اتھام اقدام عليه امنيت ملی و شرکت در تجمع غير قانونی جھت محاکمه به شعبه 

  ) 23/11/85ايلنا . (دشدن
خرداد ماه سال جاری در تھران ، به اتھام شرکت در تجمع غير  22ـ عاليه اقدام دوست از بازداشت شدگان تجمع روز  44

  ) 24/11/85ايلنا .(دادگاه انقالب تھران احضار شد 15قانونی و اقدام عليه امنيت ملی جھت محاکمه به شعبه 
سازمان دفاع از . ( ـ ليال مدنی از اعضای ھئيت موسس کانون نويسندگان کرد به اداره اطالعات کردستان احضار شدند  45 

 ) 29/11/85حقوق بشر کردستان 
  

  :فعالين سياسی، فرھنگی، اجتماعی اخراج از کار 
و يا خارج از شرايط سنی و ضوابط قانونی  تعدادی از اساتيد و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از کار اخراج - 46

اعتماد ملی . (فراست اردالن از جمله اخراج شدگان و باز نشسته شدگان ھستندو  پروين مناسکی ھا خانم. بازنشسته شدند
25/10/85 (  

  
   :بازجويی فعالين سياسی، فرھنگی و اجتماعی

به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق نوشتن مقاله در ارتباط با  فريبا داودی مھاجر و شھال انتصاری از فعاالن جنبش زنان -47
مسايل زنان در سايت ھای اينترنتی، روزنامه ھا و رسانه ھای خارجی، اقدام عليه امنيت ملی از طريق دعوت به برگزاری 

ميليون تومانی آزاد  15ر کفالت تجمع و ايجاد تزلزل در مبانی نظام در دادگاه انقالب تھران مورد بازجويی قرار  گرفته و با قرا
   )30/8/85يلنا . (شدند

پروين اردالن، نوشين احمدی خراسانی، از فعاالن جنبش زنان به اتھام تبليغ عليه نظام از طريق نوشتن مقاله در ارتباط  - 48 
از طريق دعوت به برگزاری با مسايل زنان در سايت ھای اينترنتی، روزنامه ھا و رسانه ھای خارجی، اقدام عليه امنيت ملی 

ميليون تومانی آزاد  15تجمع و ايجاد تزلزل در مبانی نظام در دادگاه انقالب تھران مورد بازجويی قرار  گرفته و با قرار کفالت 
   )30/8/85يلنا ا(     .شدند
به " سرمايه"روزنامه " ناناجتماعی و ز"و مسئول صفحه " کانون زنان ايرانی"ژيال بنی يعقوب سردبير سايت اينترنتی ـ  49

دادگاه انقالب تھران مورد بازجويی قرار  14امنيت ملی در شعبه  خرداد، به اتھام اقدام عليه 22علت شرکت در تجمع زنان در 
  )31/6/1385 امير کبير. (گرفت

  
  : فعالين سياسی، فرھنگی و اجتماعی احکام دادگاه ھا عليه

دافع فھيمه اسماعيلی و ھدی ھدايتی ھمسران دو تن از متھمين بمب گذاری در اھواز محمود عليزاده طباطبايی وکيل م - 50
. سال ويکسال زندان محکوم شدند 15موکلين من به اتھام معاونت درجرم در شعبه اول دادگاه انقالب اھواز به ترتيب به : گفت

   )1/7/85ايلنا (
د به عراق سفر کرده بود به اتھام ھمکاری با سازمان مجاھدين خلق ساله که برای ديدار با فرزندان خو 62ـ زھرا عليقلی  51

  ) 13/11/85پيک ايران .(سال زندان محکوم و در بند نسوان زندان اوين بسر می برد 3ايران به 
  

  : فعالين سياسی ، اجتماعی و فرھنگی  بازداشت
آموختگان فريبا داوودي مھاجر مسئول کميته زنان احضار شبانه فريبا داوودي مھاجر مسئول کميته زنان سازمان دانش  -  52

نيمه شب گذشته ماموران با مراجعه به منزل . سازمان دانش اموختگان ايران و فعال جنبش زنان به دادگاه انقالب احضار شد
زنان در  گفتني است در روزھاي گذشته و بعد از اعالم فراخوان تجمع. خانم داوودي برگه احضاريه را به وي تحويل دادند

ميدان ھفت تير فريبا داوودي و برخي ديگر از فعاالن جنبش زنان از سوي نيروھاي امنيتي و انتظامي تحت فشار قرار گرفته و 
اسامي تعدادي از بازداشت شدگان اين تجمع كه اسامي آنھا در اختيار ادوار نيوز قرار گرفته )1385خرداد 22(  .يا تھديد شده اند
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دبير كميسيون زنان دفتر تحكيم  (بھاره ھدايت )عضو شوراي سياستگذاري سازمان( سميرا صدري  : استاست، به اين شرح 
فعال ( ليال محسني )دبير انجمن اسالمي دانشگاه شريف( عاطفه يوسفي )روزنامه نگار و فعال زنان( ژيال بني يعقوب )وحدت

 )دانشگاه الزھرا فعال دانشجويي( معصومه لقماني )دانشجويي دانشگاه پلي تكنيك
   .ھمچنين در پي تھديدات متعدد تلفني از سوي نيروھاي امنيتي خانم شھال انتصاري از فعاالن زن دستگير شده اند

اين افراد به مدت . محاکمه شدند معصومه کعبی و سکينه نيسی به اتھام اقدام عليه امنيت ملی در شعبه بازپرسی ويژه اھوازـ  53
  )13/5/1385ايلنا . (تومانی از زندان آزاد شدند 100000000دند وبا قرار وثيقه يکماه در بازداشت بو

. به زندان سقز منتقل گرديدو شھرستان بانه بازداشت  فرزانه رضوی به علت فعاليت سياسی توسط نيروھای امنيتی در - 54
  )26/4/1385سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (
  

 :منيتی احضار دانشجويان به نھادھای ا
دانشجوی دختر دانشگاه تھران، به علت شرکت در تحصن صنفی دانشگاه، به کميته انضباطی دانشگاه احضار  9 - 55
   )31/3/1385ادوار نيوز.(شدند
. نفر از فعاالن دانشجويی دانشگاه تھران چندين بار به کميته انضباطی احضار ومورد بازجويی قرار گرفته اند 40بيش از  - 56

سارا سعيدی، سحر رضازاده، پگاه حمزه ای، زينب پيغمبرزاده،   :تعدادی از  دانشجويان احضار شده به شرح زير است اسامی
ھستی بزرگ نيا،  حسينی، سمانه مراديانی، تھمينه مرادی، ساناز فاتح، ھدی توحيدی، پريسا نصرآبادی، انعيمه عليپور، آناھيت

انجمن اسالمی دانشجويان دموکراسی خواه دانشگاه تھران وعلوم پزشکی . (خانیخانم کبيری، خانم ميرزايی، فاطمه ھزار 
  17/6/1385 ) تھران

کميته انضباطی احضار  صديقه بيگدلی، وچندی ديگراعضای سابق و فعلی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه امير کبير به -  57
ايلنا . (الھای گذشته بازداشت ومورد بازجويی قرار گرفته اندالزم به يادآوری است که تعدادی از اين دانشجويان طی س. شدند
11/6/1385 (  
آزاده فرقانی دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران، از مسئولين يک نشريه دانشجويی جھت بازجويی به  - 58

  )15/7/85ايلنا . (دادسرای کارکنان دولت احضار شد
کميته  چندی ديگراعضای سابق و فعلی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه امير کبير بهنسيبه حاجی لری، سميه ميرآشه و - 59

الزم به يادآوری است که تعدادی از اين دانشجويان طی سالھای گذشته بازداشت و مورد بازجويی قرار . انضباطی احضار شدند
  )11/6/1385ايلنا . (گرفته اند

آذر، اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه تربيت معلم  مھسا فوقانی، شيوا دستگير، مريم مھر - 60
مجوز فعاليت انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه سبزوار . سبزوار جھت بازجويی به کميته انضباطی اين دانشگاه احضار شدند

  )24/8/85ايلنا . (ماھھا پيش لغو گرديد
خرداد ماه سال جاری در تھران ، به اتھام اقدام  22بازداشت شدگان تجمع روز ـ آزاده فرقانی دانشجوی دانشگاه تھران از  61

  ) 6/11/85ايلنا .(دادگاه انقالب تھران احضار شد 15عليه امنيت ملی جھت محاکمه به شعبه 
زاری کالسھای ـ گيتا آذری و نيکی موالنا دانشجويان دانشگاه مازندران به اتھام نشر عقايد مارکسيستی و کمونيستی ، برگ 62 

تربيون آزاد فلسفی ، شرکت در مراسم روز دانشجو ، توھين به حراست و بسيج دانشجويی جھت بازجويی به کميته انضباطی 
  )    19/11/85ادوارنيوز . (دانشگاه احضار شدند

خرداد ماه سال جاری  22ـ نسرين سلطان بيگی دانشجوی دانشگاه عالمه طباطبايی تھران ، از بازداشت شدگان تجمع روز  63 
  )  19/11/85ادوارنيوز  . ( دادگاه انقالب تھران احضار شد 15در تھران ، به اتھام اقدام عليه امنيت ملی جھت محاکمه به شعبه 

ـ  پريسا نصرت آبادی از فعالين دانشجويی دانشگاه تھران به اتھام شرکت در مراسم روز دانشجو به کميته انضباطی  64
  )  20/11/85ايلنا . ( ن احضار شدنددانشگاه تھرا

ـ مريم مھرآذر، مھسا نقانی از اعضای انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه سبزوار به علت اعتراض به قتل توحيد غفارزاده  65
  )26/11/85ايلنا ( .به اتھام تخريب چھره بسيج و نظام با شکايت مدعی العموم جھت محاکمه به دادگاه احضار شدند

  
  :ت دانشجويان بازداش

با دو دستگاه مينی بوس  دھھا نفر از از فعالين دانشجويی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت اکبر محمدی از تھران - 66
معصومه لقمانی، بھاره ھدايت، سميرا . تھران بازگردانده شدند در بين راه توسط نيروھای امنيتی بازداشت و به. عازم آمل بودند

  )13/8/1385گزارشگران حقوق بشر  کميته دانشجويی. (زداشت شدگان می باشندصدری، از جمله با
  

  :احکام کميته ھای انضباطی عليه دانشجويان 
زينب پيغمبرزاده دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران، به اتھام توھين به شعائر اسالمی و شرکت در  - 67

تجديد نظر کميته انضباطی دانشگاه تھران به دو ترم محروميت از تحصيل در اعتراضات دانشجويی خردادماه، به حکم مرجع 
   )18/7/85ايلنا . (محکوم گرديد 86و  85سال تحصيلی 

سميرا دشتبان و مرضيه محمودی دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايی به اتھام اخالل در نظم دانشگاه و اخالل در خوابگاه  - 68
و خانمھا دشتبان و محمودی ھرکدام به يک ترم محروميت از . منع موقت از تحصيل محکوم شدندبه حکم کميته انضباطی به 

  ) 11/10/85ايلنا . (تحصيل محکوم شدند
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 :جلوگيری از اجرای مراسم توسط دانشجويان 
متشکل از جبل  ھيئت نظارت دانشگاه علم وصنعت: اعالم کرد" سپبده"الھام شھسوار زاده مدير مسئول نشريه دانشجويی  - 69

بازگشت "عاملی رئيس دانشگاه، صالح زاده نماينده وزير علوم و نجفی نماينده خامنه ای با سخنرانی اعظم طالقانی در سمينار 
  )11/7/85ايسنا . (مخالفت کردند" به قرآن

وسن شريعتی در اردوی و س ھيئت نظارت بر تشکلھای دانشجويی دانشگاه تربيت معلم تھران با سخنرانی اعظم طالقانی -  70
 )16/8/85ايسنا . (سياسی و فرھنگی انجمن اسالمی دانشجويان اين دانشگاه مخالفت کرد

 
  :محاکمه دانشجويان 

ـ سميرا رزاقی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه شيراز به اتھام برھم ريختن نظم دانشگاه در  71
  )  4/11/85ايسنا .  ( کميته انضباطی محاکمه شد

 
  : اخبار زنان

ساله ای که ھمراه خانواده اش به کرمان می رفته به اتھام کوتاه بودن مانتو  10ماموران پليس فرودگاه مھرآباد با دختر  - 72
انتخاب (  .برخورد کردند، پدر خانواده از فرط عصبانيت از رفتار ماموران دختر خويش را مورد ضرب و شتم قرار داد

8/1/1385(  
تن از نمايندگان مجلس شورای اسالمی در يک تذکر مکتوب به وزير کشور خواستار  9 ،در ارتباط با پوشش بانوان - 73

  )23/1/1385ادوارنيوز . (برخورد قاطع نيروی انتظامی با پديده بد حجابی شدند
ه جرم مشھود است و در جرايم مشھود به گفته جمال کريمی راد سخنگوی قوه قضائيه بدحجابی يا بی حجابی در جامع -  74
  )29/2/1385ايسنا . (به گفته وی برای برخورد با بدحجابی به حکم قضايی نيازی نيست. ابط می تواند برخورد کندض
  )5/2/1385ايران . (زن به علت شرکت کردن در جشن شبانه در دادگستری شھرستان بابل به اجرا در آمد 54حکم شالق  - 75
پاسدار مھدی زينعلی از معاونان . نفر از زنان و دختران جوان را دستگير کردند 95ن مامورين نيروی انتظامی در ھمدا - 76

انجمن دفاع از زنان .(اين افراد در چارچوب طرح مبارزه با بدحجابی و مظاھر علنی فساد دستگير شدند: نيروی انتظامی گفت
12/3/1385(  
تن از متھمان بمب گذاری در شھر اھواز از سوی ديوانعالی کشور تائيد شده  5اعدام  درحالی که طی روزھای گذشته حکم -  77

صغرا خضيراوی، زھرا طرفی و . است، تعداد زيادی نيز در زندانھای اھواز بصورت بالتکليف ويا زير حکم بسر می برند
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق . (فھيمه اسماعيلی از زندانيان بالتکليف می باشند ومورد شکنجه قرار گرفته اند

  ) 20/6/1385بشر
کميسيون گزينش وزارت علوم از ثبت نام سمانه اسدخانی دانشجويان کارشناسی ارشد دانشکده علوم سياسی دانشگاه تھران  - 78

عات نموده وزارت اطال کميسيون گزينش وزارت علوم ثبت نام اين دانشجويان را منوط به کسب اجازه از. آورد جلوگيری بعمل
  )22/6/1385(کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر .(است
جھت غييرقوانين مربوط به  نيروھای امنيتی وانتظامی از برگزاری سمينار معرفی طرح جمع آوری يک ميليون امضاء - 79

. ندرد عکسبرداری می در مراسم فيلمبرداری و مامورين امنيتی از شرکت کنندگان. زنان جلوگيری کردند
  )5/6/1385ادوارنيوز(
. نامه ای توسط پست دريافت کرده که در آن تھديد به قتل شده است:شيرين عبادی عضو کانون مدافعان حقوق بشرگفت  -  80 

نفر از فعالين سياسی، فرھنگی ،اجتماعی دانشجويی، روزنامه نگاران، فعالين کارگری، زنان وحقوق 3470در نامه ذکر شده 
ميدانم : عبادی تصريح کرد. وی افزود ھدف از ارسال چنين نامه ھايی ارعاب فعالی حقوق بشراست. قتل شده اندبشری تھديد به 

  )8/6/1385ايلنا .(پيگيری قضايی اين نامه نتيجه ای در بر نخواھدداشت
، در زمان بازجويی به گفته يک دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسالمی آشتيان، پس از بازداشت وی توسط نيروی انتظامی -  81

در اعتراض به اين عمل نيروی انتظامی، دانشجويان در مقابل ساختمان . توسط بازجويش مورد تجاوز قرار گرفته است
 )6/4/1385اعتماد ملی . (فرمانداری و نيروی انتظامی تجمع کردند

  
  :زنان محکوم به اعدام و سنگسار

ديوان عالی کشور برای  2و با تائيد شعبه  1601ساله در شعبه  30سرش بھمن ساله به جرم قتل ھم 35فاطمه حقيقت پژوه  - 82
  )24/12/84اعتماد . (دومين بار محکوم به اعدام شد

. دادگاه کيفری به رياست قاضی کوه کمره ای محکوم به اعدام شد 74ساله در شعبه  22ساله به جرم قتل مجيد  24سميه  -  83
  )31/1/1358ھمشھری (

. محکوم  به اعدام شد دادگاه ويژه اطفال رشت107ساله برای دومين بار در شعبه 65به اتھام قتل مھين  دارابی ادل آر - 84
  )12/4/1385اعتماد.(ساله بوده است  17نامبرده زمان وقوع قتل 

شرکردستان دفاع از حقوق ب سازمان. (ملک قربانی به اتھام زنای محصنه در دادگاه اروميه محکوم به سنگسار شد  - 85
5/4/1385(  
شعبه اجرای احکام دادسرای جنايی تھران به موکلم يکماه فرصت : عبدالصمد خرمشاھی وکيل مدافع کبرا رحمانپور گفت  - 86 

داده است تارضايت اوليای دم مقتول را کسب کند،در صورتی که کبرا دراين مدت موفق به اين کار نشود حکم اعدام وی اجرا 
  )12/6/1385اعتماد. (می شود
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جنايی تھران به رياست قاضی  مجتمع امور 1154به اتھام قتل الله سحرخيزان درشعبه ) معروف به شھال(خديجه جاھد  -  87
  )21/6/1385اعتماد ملی . (فخرالين جعفرزاده با تائيد ديوانعالی کشور محکوم به اعدام شد 

کيفری استان تھران به رياست  دادگاه 71ن با سيانور در شعبه ساله به جرم قتل ھمسرش حسي 40زھرا معروف به شيرين  -  88
  )27/6/1385اعتماد(محکوم به اعدام شد  ديوانعالی کشور33قاضی نورهللا عزيزمحمدی وبا تائيد شعبه 

حبس خود را می گذراند  صغری مواليی ،يک زن محکوم به سنگسار است که در زندان ورامين فعال دورا محکوميت - 89
  ) ميدان زنان: منبع. (سنگسار شود پايان يافتن دوران حبس مطابق حکم قضايی قرار است وپس از

ساله اھل روستای ميرآباد نقده به اتھام رابطه جنسی خارج از روابط خانوادگی و قتل فرزندش در دادگاه  21ـ آمنه سالم  90
  ) 4/11/85ان دفاع از حقوق بشر کردستان سازم. ( ماه پيش در زندان بسر می برد 30وی از . محکوم به اعدام شد

دادگاه کيفری استان تھران به رياست قاضی نورهللا 71ساله در شعبه  55ساله به جرم قتل مادرش طاھره  26ـ صغری  91
  ) 16/11/85اعتماد ملی . ( عزيز محمدی محکوم به اعدام شد 

  
  : زنان اعدام و سنگسار شده

ايران . (ساله به حکم دادگستری الشتر در مالعام به دار آويخته شد 4اطمه فرھادی فرزانه صادقی به جرم قتل ف - 92
3/2/1385(  

به جرم زنای " عباس ح"و  "محبوبه م:" آسيه امينی روزنامه نگار وفعال جنبش زنان طی مصاحبه ای اعالم کرد  -  93
ايران امروز . (ھد سنگسار شده اندبھشت رضا مش  بدستور قوه قضاييه در گورستان 17/2/1385محصنه در تاريخ 

14/6/1385:(        
  
  

  
  " فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی"

@gmail.comihrnena     01/21/1385  20/20/2007برابر با  
  
  

 FaalanHRC@yahoo.ca: کانادا حقوق بشر در ايران ـ  فعاالنانجمن 
siterahaei@yahoo.com :   فرانسه   –انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسی در ايران 

   adhri1@yahoo.com: ا آمريک –واشنگتن  –اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ايران 
  kanon253m@yahoo.com:   انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک

info@bashariyat.de : آلمان -کانون دفاع از حقوق بشر در ايران   
shafaei@azadegy.de شبکه فعاالن حقوق بشر ايرانی در آلمان :  

HRIRNL@gmail.com : ھلند –کانون دفاع ازدمکراسی در ايران   
info@komitedefa.org  :  سوئد –کميته دفاع از حقوق بشر در ايران    

defendhriran_ca@yahoo.com : آمريکا –کاليفرنيا  –کميته دفاع از حقوق بشر در ايران   
komitenoran@yahoo.no ) : نروژ –کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ( کميته نوران    

yebarak@yahoo.ca  :  کانادا –ونکور  –سازمان ايرانيان غرب کانادا  
kupg_iran@yahoo.de : ينبرل -کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران    

demokrasi5@yahoo.de : اطريش –کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران   
mnrecht@hotmail.com : سوئيس -شرفعالين ايرانی حقوق ب  

   updi@libero.it :اتحاديه برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا 
   info@irantestimony.com:  Irantestimonyفعاالن دفاع از حقوق بشر

  


