
  اکتبر روز جھانی مبارزه برای لغو حکم اعدام10 نھادھای حقوق بشر ايرانی به مناسبت  گزارش

 وضعيت اعدام در ايران

 1388گزارش سال 

 اکتبر روز جھانی مبارزه برای لغو حکم اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و 10به مناسبت 
حقوق بشر زير، گزارش خود را پيرامون وضعيت اعدام در ايران،   نھادھایبرنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران،
  .به شرح ذيل به اط8ع عموم می رساند

 در 1388 تا شھريور 1387گزارش موجود شامل ليستی از مشخصات افرادی است که در فاصله زمانی مھر ماه 
ج در اين گزارش عمدتاً مبتنی بر اخبار اط8عات مندر. ايران حکم اعدام در مورد آنھا به اجرا در آمده است

  . خبرگزاريھا، روزنامه ھا و سايت ھای خبری متفاوت داخل کشور و برخی منابع خبری خارج از ايران است

 نفر در فاصله زمانی یاد شده به اجرا در آمده است که نسبت به سال گذشته 339طبق اين گزارش؛ حکم اعدام  
  . نفر افزايش يافته است53) 2008و بنا بر گزارش سال (

 نفر از اعداميان از زندانيان 32.  نفر از اعدام شده گان از طریق سنگسار به اجرا در آمده است3حکم اعدام 
 نفر از اعدام شده گان که سنشان در اين گزارش آمده 112از .  نفر زن بوده اند10سياسی، عقيدتی و امنيتی و 

 50 نفر با\ی 3 سال و 50 تا 41 نفر 10 سال، 40 تا 31 نفر 36 سال، 30 تا 21 نفر 57 سال ، 20 نفر زير 6است؛ 
 نفر از افرادی 98ھمچنين ھویت .  سال سن داشته اند18 نفر ھنگام وقوع جرم کمتر از 4ضمناً . سال سن دارند 

  . که اعدام شده اند ، اع8م نگردیده است

 47 را به خود اختصاص داده است و به ترتيب زاھدان با  عدام مورد بيشترین احکام اجرا شده ا53 با  شھر تھران
  . مورد بيشترین اعدام ھا را داشته اند 27 مورد و شيراز با 31 مورد ، اصفھان با 45مورد ، کرج با 

 نفر آنھا از 20  که.  نفر حکم اعدام دريافت کرده اند303قابل ذکر است که در فاصله زمانی تھيه اين گزارش، 
 نفر آنھا زن 30.  نفر از آنھا به سنگسار محکوم گرديده اند12. ان سياسی، عقيدتی و امنيتی ھستندزنداني

گفتنی است که اسامی منتظرين حکم اعدام در اين گزارش .  سال است18 نفر از آنھا کمتر از 16سن . ھستند
  . نيامده است

با توجه به . حقوق بشر در ایران می باشد\زم به یادآوری است که این گزارش بخش ناچيزی از موارد نقض 
 اجتماعی و مدافعين حقوق بشر ، عدم امکان تحقيق آزاد توسط –سانسور خبری ، دستگيری فعالين سياسی 

  .نھادھای مدافع حقوق بشر در ایران طبيعتا این گزارش دارای کمبودھا و نقایصی می باشد

ن حقوق بشر ايرانی و بين المللی می خواھيم که ھر چه ما از تمامی آزاديخواھان، نھادھای مدنی و فعالي
بيشتر در جھت لغو مجازات اعدام در ايران بکوشند و برای نجات جان انسانھای در خطر اعدام، اقدامات ممکن را 

  .به عمل آورند

  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

  فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی

  ته دفاع از زندانيان سياسیکمي

  کميته گزارشگران حقوق بشر

  90/10/2009 برابر با 17/70/1388

   

   

   



   

   

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

 1 نصرت     مرد ھمدان روزنامه اعتماد 13/07/1387

 2 طاھر ح   مرد ھمدان روزنامه اعتماد 16/07/1387

 3 شھرام ایوانی   مرد زاھدان ه کيھانروزنام 24/07/1387

 4 رمضان رفيعی   مرد زاھدان روزنامه کيھان 24/07/1387

 5 ساسان دوگوشکانی   مرد زاھدان روزنامه کيھان 24/07/1387

 6 اميد   28 مرد اصفھان روزنامه ایران 25/07/1387

 7 م گ   مرد دورود روزنامه کيھان 25/07/1387

 8 وطن ی   مرد زاھدان مه کيھانروزنا 30/07/1387

 9 محمد س    مرد زاھدان روزنامه کيھان 30/07/1387

 10 انور  د   مرد زاھدان روزنامه کيھان 30/07/1387

 11 ع م   مرد زاھدان روزنامه اعتماد 07/08/1387

 12 خ ن   مرد زاھدان روزنامه اعتماد 07/08/1387

 13 غ8مرضا خ  19 مرد اصفھان روزنامه اعتماد 11/08/1387

 14 علی     مرد بندرعباس روزنامه اعتماد 18/08/1387

 15 حسين     مرد بندرعباس روزنامه اعتماد 18/08/1387

 16 افراسياب ن   مرد رشت روزنامه اعتماد 25/08/1387

 17 پرویز ک    مرد رشت روزنامه اعتماد 25/08/1387

 18 مجيد ج   مرد بندرعباس ایسکا نيوز 30/08/1387

 19 علی اشتری   مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 03/09/1387

04/09/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 20 حسين نھتانی   مرد زاھدان )ایسنا( ایران 

04/09/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 21 عبدهللا دھمرده   مرد زاھدان )ایسنا( ایران 

04/09/1387 
ن خبرگزاری دانشجویا

 22 محمد براھوئی   مرد زاھدان )ایسنا( ایران 

 23 بدون ھویت   30 مرد مشھد روزنامه قدس 05/09/1387

 24 فاطمه حقيقت پژوه 34 زن تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 25 مجتبی   28 مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 26 محمد جواد   31 مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 27 علی   35 مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 28 علی     مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 29 محسن   25 مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 30 عباس    33 مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 31 اميرحسين   35 مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 32 مسعود   39 مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 33 سلمان   46 مرد تھران روزنامه ایران 07/09/1387

 34 مھدی   26 مرد اصفھان روزنامه ایران 13/09/1387

 35 حبيب هللا  فروتن   مرد زاھدان روزنامه جمھوری اس8می 13/09/1387

 36 اسحاق نارویی   مرد زاھدان روزنامه جمھوری اس8می 13/09/1387

 37 پرویز دستگير   مرد زاھدان روزنامه جمھوری اس8می 17/09/1387



 38 مصطفی ميرزایی   مرد زاھدان روزنامه جمھوری اس8می 17/09/1387

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

 39 دعبدالواح ریگی   مرد زاھدان روزنامه جمھوری اس8می 17/09/1387

 40 ع د 27 مرد شھرکرد سایت خبری فارس 18/09/1387

 41 حسن  بابا احمدی   مرد شھرکرد سایت خبری فارس 18/09/1387

 42 شھاب شھابی   مرد شھرکرد سایت خبری فارس 18/09/1387

 43 عباس    24 مرد کازرون روزنامه ایران 21/09/1387

23/09/1387 
فعا\ن حقوق بشر در 

 44 زاھد صالح آبادی 35 مرد ھدمش ایران

 45 بدون ھویت   27 مرد مشھد روزنامه قدس 26/09/1387

 46 بدون ھویت     مرد آستارا روزنامه کيھان 30/09/1387

 47 عليرضا پيغان 41 مرد قم روزنامه ایران 01/10/1387

 48 محمد رضا    37 مرد قم روزنامه ایران 01/10/1387

 49 حميد   22 مرد قم  ایرانروزنامه 01/10/1387

 50 حسين   37 مرد قم روزنامه ایران 01/10/1387

 51 اسماعيل   26 مرد قم روزنامه ایران 01/10/1387

 52 وحيد ف    مرد م8یر ایسکا نيوز 02/10/1387

 53 طيبه   28 زن تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 54 اکبر     مرد تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 55 روشن   27 مرد تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 56 سھيل   30 مرد تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 57 ذبيح هللا     مرد تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 58 مجتبی   40 مرد تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 59 اغ8مرض   28 مرد تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 60 امير   24 مرد تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 61 محمدرضا     مرد تھران روزنامه ایران 05/10/1387

 62 عبدالرحمن بلوچی   مرد نيک شھر  روزنامه جمھوری اس8می 10/10/1387

 63 بھادر نارویی   مرد زاھدان ایسکا نيوز 14/10/1387

   ردم زاھدان ایسکا نيوز 14/10/1387
جمعه 

 64 ج8ل اکبر البولوشی

20/10/1387 
فعا\ن حقوق بشر در 

 65 احمد زارعی   مرد سنندج ایران

24/10/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 66 ھوشنگ خداداد 36 مرد مشھد )ایسنا( ایران 

24/10/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 67 بدون ھویت     مرد مشھد )ایسنا( ایران 

 68 مجتبی ر    مرد جھرم نامه کيھانروز 24/10/1387

 69 ح. م  آ 24 مرد جھرم روزنامه کيھان 24/10/1387

 70 ع ن  35 مرد اراک خبرنامه اميرکبير 30/10/1387

 71 م ع 48 مرد اراک خبرنامه اميرکبير 30/10/1387

 72 م الف 25 مرد اراک خبرنامه اميرکبير 30/10/1387

 73 الف آ 24 مرد اراک يرخبرنامه اميرکب 30/10/1387

01/11/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 74 ح ر   مرد یزد )ایسنا( ایران 

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

خبرگزاری دانشجویان  01/11/1387  75 الف ص    مرد یزد



 )ایسنا( ایران 

01/11/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 76 الف ب   دمر یزد )ایسنا( ایران 

01/11/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 77 بدون ھویت     مرد یزد )ایسنا( ایران 

01/11/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 78 بدون ھویت     مرد یزد )ایسنا( ایران 

01/11/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 79 بدون ھویت     مرد یزد )ایسنا( ایران 

 80 جان محمد م 41 مرد اصفھان فارس 01/11/1387

 81 رضا م 34 مرد اصفھان فارس 01/11/1387

 82 غ8م     مرد کرج روزنامه ایران 02/11/1387

1387/11/03  83 ارد\ن   40 مرد تھران روزنامه ایران 

 84 صفر علی   30 مرد تھران روزنامه ایران 03/11/1387

 85 فيروز   27 مرد تھران روزنامه اعتماد ملی 03/11/1387

 86 بھروز   42 مرد تھران روزنامه اعتماد 03/11/1387

 87 یدهللا   35 مرد تھران روزنامه ایران 03/11/1387

 88 علی   33 مرد تھران روزنامه ایران 03/11/1387

 89 رضا   35 مرد تھران روزنامه ایران 03/11/1387

 90 م8 گل حسن   21 مرد تھران روزنامه ایران 03/11/1387

 91 وسيم   21 مرد تھران روزنامه ایران 03/11/1387

 92 آرش   30 مرد تھران روزنامه ایران 03/11/1387

06/11/1387 
کانون دانشجویان مدافع 

 93 حسن  امجدی   مرد سنندج حقوق بشر کردستان

06/11/1387 
کانون دانشجویان مدافع 

 94 امين دستجردی   مرد سنندج حقوق بشر کردستان

06/11/1387 
کانون دانشجویان مدافع 

 95 آرش گلپریان   مرد سنندج حقوق بشر کردستان

06/11/1387 
کانون دانشجویان مدافع 

 96 حميد فاضلی   مرد سنندج حقوق بشر کردستان

 97 حسن  الف 28 مرد کازرون ایسکا نيوز 08/11/1387

 98 بدون ھویت     مرد مشھد روزنامه قدس 09/11/1387

 99 بدون ھویت     مرد مشھد روزنامه قدس 09/11/1387

 100 بدون ھویت     مرد مشھد روزنامه قدس 09/11/1387

 101 بدون ھویت     مرد مشھد روزنامه قدس 09/11/1387

 102 بدون ھویت     مرد بجنورد ایرنا 09/11/1387

 103 بدون ھویت     مرد بجنورد ایرنا 09/11/1387

 104 بدون ھویت     مرد بجنورد ناایر 09/11/1387

 105 بدون ھویت     مرد بجنورد ایرنا 09/11/1387

 106 بدون ھویت     مرد بجنورد ایرنا 09/11/1387

 107 بدون ھویت     مرد بجنورد ایرنا 09/11/1387

 34 مرد اصفھان روزنامه اعتماد 10/11/1387
عابد 

 108 احمد ابراھيمی

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

 109 رضا عادلی 21 مرد اصفھان روزنامه اعتماد 10/11/1387

 110 بدون ھویت     مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387

 111 بدون ھویت     مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387



 112 بدون ھویت     مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387

 113 بدون ھویت     مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387

 114 بدون ھویت     مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387

 115 بدون ھویت     مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387

 116 ھویتبدون      مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387

 117 بدون ھویت     مرد تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387

 118 بدون ھویت     زن تھران روزنامه جمھوری اس8می 10/11/1387

 119 بدون ھویت     مرد شيراز روزنامه ایران 12/11/1387

 120 بدون ھویت   29 مرد شيراز روزنامه ایران 12/11/1387

 121 حشمت   29 مرد کازرون نامه ایرانروز 12/11/1387

 122 بدون ھویت     مرد بجنورد روزنامه اعتماد 14/11/1387

 123 معصومه قله چھی   زن رفسنجان سایت خبری روز 14/11/1387

15/11/1387 
کانون دانشجویان مدافع 

 124 ھيوا محمدی 28 مرد سنندج حقوق بشر کردستان

 125 الف ی   مرد وشھرب روزنامه کيھان 29/11/1387

29/11/1387 
فعالين حقوق بشر و 

 126 حميد بابایی 35 مرد اصفھان دمکراسی در ایران

29/11/1387 
فعالين حقوق بشر و 

 127 محمد گرگی 25 مرد اصفھان دمکراسی در ایران

29/11/1387 
فعالين حقوق بشر و 

 128 اميد نوری 27 مرد اصفھان دمکراسی در ایران

29/11/1387 
فعالين حقوق بشر و 

 129 یاسين جعفری 27 مرد اصفھان دمکراسی در ایران

29/11/1387 
فعالين حقوق بشر و 

 130 عباسعلی قاسمی 30 مرد اصفھان دمکراسی در ایران

29/11/1387 
سازمان دفاع از حقوق 

 131 رحمت صادقی   مرد سنندج بشر کردستان

 132 عبدهللا فریور 50 مرد ساری سایت ميدان زنان 01/12/1387

 133 عزیز محسنی 25 مرد تھران روزنامه اعتماد 05/12/1387

 134 حسن  د\ل براتی 25 مرد تھران روزنامه اعتماد 05/12/1387

 135 منصور بيرامی 34 مرد تھران روزنامه اعتماد 05/12/1387

 136 ھدیم قاسم زاده 27  مرد اروميه فعا\ن حقوق بشر در ایران 10/12/1387

12/12/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 137 بدون ھویت     مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

12/12/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 138 بدون ھویت     مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

12/12/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 139 بدون ھویت     مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

12/12/1387 
اری دانشجویان خبرگز
 140 بدون ھویت     مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

12/12/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 141 بدون ھویت     مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

12/12/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 142 ھویتبدون      مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

12/12/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 143 بدون ھویت     مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

12/12/1387 
خبرگزاری دانشجویان 

 144 بدون ھویت     مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

خبرگزاری دانشجویان  12/12/1387  145 بدون ھویت     مرد کرمانشاه



 )ایسنا( ایران 

12/12/1387 
زاری دانشجویان خبرگ
 146 بدون ھویت     مرد کرمانشاه )ایسنا( ایران 

 147 ص8ح الدین سيدی   مرد ایران شھر روزنامه کيھان 14/12/1387

 148 خليل هللا زارعی   مرد ایران شھر روزنامه کيھان 14/12/1387

14/12/1387 
کانون دانشجویان مدافع 

 149 نادر شکراللھی 25 مرد مياندوآب حقوق بشر کردستان

 150 ک ح   مرد مشھد روزنامه قدس 15/12/1387

 151 مصطفی م 34 مرد اصفھان روزنامه کيھان 17/12/1387

 152 بدون ھویت     مرد کرمانشاه سایت تابناک 18/12/1387

20/12/1387 
فعا\ن حقوق بشر در 

 153 حامد محمدزاده   مرد اروميه ایران

 154 ولی آزاد 30 مرد رشت اميرکبيرخبرنامه  20/12/1387

   مرد زاھدان روزنامه ایران 21/12/1387
اسماعيل 

 155 نورمحمد زھی

 کرد   مرد زاھدان روزنامه ایران 21/12/1387
مجيب 
 156 الرحمن

 157 بابک کرد   مرد زاھدان روزنامه ایران 21/12/1387

 حسينی   مرد زاھدان روزنامه ایران 21/12/1387
 جمعه محمد

 158 خان

 159 علی دھقانی   مرد طبس روزنامه کيھان 22/12/1387

 160 علی دامشاد   مرد طبس روزنامه کيھان 22/12/1387

 161 علی آبستان   مرد طبس روزنامه کيھان 22/12/1387

 162 محمود مرادی   مرد طبس روزنامه کيھان 22/12/1387

 163 ابوالحسن   73 مرد شيراز روزنامه اعتماد 24/12/1387

 164 بدون ھویت   26 مرد شيراز روزنامه اعتماد 24/12/1387

 165 بدون ھویت     مرد شيراز روزنامه اعتماد 24/12/1387

 166 بدون ھویت   23 مرد شيراز روزنامه اعتماد 24/12/1387

09/01/1388 
فعا\ن حقوق بشر در 

 167 رحمت صادقی 23 مرد سنندج ایران

21/01/1388 
خبرگزاری دانشجویان 

 168 محسن اس8ميان 21 مرد شيراز )ایسنا( ایران 

21/01/1388 
خبرگزاری دانشجویان 

 169 علی اصغر پشتر 20 مرد شيراز )ایسنا( ایران 

21/01/1388 
خبرگزاری دانشجویان 

 170 روزبه یحيی زاده 22 مرد شيراز )ایسنا( ایران 

25/01/1388 
ر فعا\ن حقوق بشر د

 171 عليرضا ھمتی   مرد اھر ایران

 172 امير خ 24 مرد شيراز روزنامه ایران 29/01/1388

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

 173 حبيب  باقریان 23 مرد اصفھان روزنامه اعتماد 31/01/1388

 174 بدون ھویت     مرد اھواز رادیو فردا 08/02/1388

 175 بدون ھویت     مرد اھواز رادیو فردا 08/02/1388

 176 بدون ھویت     مرد اھواز رادیو فردا 08/02/1388

11/02/1388 
کميته گزارشگران حقوق 

 177 دل آرا دارابی 22  زن رشت بشر

 178 بيژن ج  40 مرد اصفھان زنامه اعتماد.ر 12/02/1388

14/02/1388 
فعا\ن حقوق بشر در 

 179 سيدرضا اطھرنيا 32 دمر اردبيل ایران



 180 بدون ھویت     مرد تایباد روزنامه اعتماد 15/02/1388

 181 بدون ھویت     مرد تایباد روزنامه اعتماد 15/02/1388

 182 بدون ھویت     مرد تایباد روزنامه اعتماد 15/02/1388

 183 بدون ھویت     مرد تایباد روزنامه اعتماد 15/02/1388

 184 بدون ھویت     مرد تایباد روزنامه اعتماد 15/02/1388

 185 بدون ھویت     مرد تایباد روزنامه اعتماد 15/02/1388

 186 بدون ھویت     مرد تایباد روزنامه اعتماد 15/02/1388

 187 بدون ھویت     مرد تایباد روزنامه اعتماد 15/02/1388

 188 زینب رزادهنظ 30 زن تھران روزنامه ایران 17/02/1388

 189 صفر علی   25 مرد تھران روزنامه ایران 17/02/1388

 190 حميد   29 مرد تھران روزنامه ایران 17/02/1388

 191 حسين   38 مرد تھران روزنامه ایران 17/02/1388

 192 سعيد د   مرد کرمان روزنامه ایران 19/02/1388

 193 مجيد  پ   مرد کرمان روزنامه ایران 19/02/1388

 194 سرور و    مرد کرمان روزنامه ایران 19/02/1388

 195 ستار ن   مرد کرمان روزنامه ایران 19/02/1388

 196 محمود م   مرد کرمان روزنامه ایران 19/02/1388

 197 ع م 29 مرد شيراز روزنامه اعتماد 19/02/1388

 198 الف ر  36 مرد شيراز روزنامه اعتماد 19/02/1388

 199 محمد مھدی خ   مرد زاھدان ایسکا نيوز 21/02/1388

 200 رضا قلی س   مرد زاھدان ایسکا نيوز 21/02/1388

 201 عباس  پ 38 مرد قزوین ایسکا نيوز 22/02/1388

 202 مصطفی کيانی 26 مرد اصفھان ایسکا نيوز 22/02/1388

 203 حسين     مرد اصفھان ایسکا نيوز 22/02/1388

22/02/1388 
فعالين حقوق بشر و 

 204 محسن صادقی 35 مرد اصفھان دمکراسی در ایران

22/02/1388 
فعالين حقوق بشر و 

 205 رضا چوپانی 40 مرد اصفھان دمکراسی در ایران

 206 آزیتا   30 زن قزوین روزنامه ایران 24/02/1388

 207 محمد     مرد قزوین روزنامه ایران 24/02/1388

 208 بدون ھویت     مرد شيراز روزنامه اعتماد 26/02/1388

 209 بدون ھویت     مرد شيراز روزنامه اعتماد 26/02/1388

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

 210 بدون ھویت   24 مرد شيراز روزنامه اعتماد 26/02/1388

 211 ھویتبدون    25 مرد شيراز روزنامه اعتماد 26/02/1388

 212 محمود     مرد اصفھان روزنامه اعتماد 27/02/1388

 213 عليرضا چوپانی   مرد اصفھان روزنامه اعتماد 27/02/1388

 214 بدون ھویت     مرد اصفھان روزنامه اعتماد 27/02/1388

01/03/1388 
خبرگزاری دانشجویان 

 215 عبدالغفور ک   مرد ایرانشھر )ایسنا( ایران 

 216 رسول     مرد شيراز روزنامه اعتماد 02/03/1388

 217 بدون ھویت   20 مرد شيراز روزنامه اعتماد 02/03/1388

 218 بدون ھویت     مرد شيراز روزنامه اعتماد 02/03/1388

 219 افسانه  رحمانی 30 زن شيراز سایت روز 03/03/1388

 220 ع ح   مرد شيراز سایت روز 05/03/1388



 221 بدون ھویت     مرد بجنورد ایسکا نيوز 06/03/1388

 222 بدون ھویت     مرد بجنورد ایسکا نيوز 06/03/1388

 223 بدون ھویت     مرد بجنورد ایسکا نيوز 06/03/1388

 224 بدون ھویت     مرد بجنورد ایسکا نيوز 06/03/1388

 225 بدون ھویت     مرد بجنورد ایسکا نيوز 06/03/1388

 226 بدون ھویت     مرد بجنورد ایسکا نيوز 06/03/1388

 227 بدون ھویت     مرد سيرجان ایسکا نيوز 06/03/1388

 228 حاجی نوتی زھی   مرد زاھدان سایت ھم ميھن 09/03/1388

 229 غ8م رسول شاھوزھی   مرد زاھدان سایت ھم ميھن 09/03/1388

 230 ذبيح هللا نارویی   مرد زاھدان سایت ھم ميھن 09/03/1388

 231 عبدالحميد ریگی   مرد زاھدان روزنامه ایران 17/03/1388

 232 رضا قلندرزھی   مرد زاھدان روزنامه ایران 17/03/1388

 233 الف ق  19 مرد شيراز ایسکا نيوز 09/03/1388

20/03/1388 
فعا\ن حقوق بشر در 

 234 یدهللا محمدی   مرد تبریز ایران

30/03/1388 
انجمن فعا\ن حقوق بشر 

 235 اسماعيل قادری   مرد زاھدان بلوچستان

30/03/1388 
انجمن فعا\ن حقوق بشر 

   مرد زاھدان بلوچستان
دست گشاده 

 236 احمد نارویی

31/03/1388 
فعا\ن حقوق بشر در 

 237 حسين صبوری   مرد سنندج ایران

 238 نکيوا     مرد شيراز روزنامه ایران 02/04/1388

 239 سعيد   25 مرد تھران روزنامه ایران 11/04/1388

 240 سعيد الھياری 25 مرد تھران روزنامه ایران 11/04/1388

 241 ناصر خيراللھی 52 مرد تھران روزنامه ایران 11/04/1388

 242 عليرضا   31 مرد تھران روزنامه ایران 11/04/1388

 243 عليرضا   45 مرد تھران روزنامه ایران 11/04/1388

 244 مجتبی   30 مرد تھران روزنامه ایران 11/04/1388

 245 ابوالفضل   38 مرد تھران روزنامه ایران 11/04/1388

 246 رضا   34 مرد قم روزنامه ایران 13/04/1388

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

 247 ابوالفضل   46 مرد قم روزنامه ایران 13/04/1388

 248 احمد افغان 45 مرد قم روزنامه ایران 13/04/1388

 249 مصطفی   28 مرد قم روزنامه ایران 13/04/1388

 250 محمد   37 مرد قم روزنامه ایران 13/04/1388

 251 اسماعيل   37 مرد قم روزنامه ایران 13/04/1388

 252 درشي شيردل   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 253 علی اصغر عين علی   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 254 مجيد سا\ری   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388
شاھی 
 255 امير ترازکی

 256 سيد احمد علی صدوق   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 257 نصرهللا انواشيرونی   مرد کرج فارسسایت خبری  13/04/1388

 258 صفرعلی شفيعی   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 259 مجيد امينی   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 260 جمشيد خالق دادی   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388



 261 قاسم زارع قدونيه   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388
حقيقت 

 262 سيروس ناصری

 263   غ8م شاه ککایی   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388
گرکج درد 

 264 نجيب هللا کشيده

 265 منوچھر صادقی   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 266 سيدعلی ھاشمی   مرد کرج  خبری فارسسایت 13/04/1388

 267 علی اکبر مژدگانلو   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 268 حسن  پيرانی   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 269 خدابخش ریگی   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 270 اسماعيل پيران    مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

 271 جواد پيراسته   مرد کرج سایت خبری فارس 13/04/1388

23/04/1388 
فعا\ن حقوق بشر در 

 272 محمود محمود پور   مرد نقده ایران

 273 منوچھر شه بخش   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

 274 محمد حسن شاھوزھی   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388
عبدالرزاق 

 275 فائز  رشيدی

 276 یعقوب گمشادزھی   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

 277 عبدالباسط شيھکی   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

 278 ادریس نوتی   مرد زاھدان )ایلنا (ری کار ایران خبرگزا 23/04/1388

 279 عبدالقياس دیدن نارویی   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

 280 عبدالصبور رخشان   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

 281 اسدهللا فاییو   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

 282 عبدالخالق ميربلوچ زھی   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

 283 طارق آبادیان   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

 284 یحيی ریگی   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388

   مرد زاھدان )ایلنا (خبرگزاری کار ایران  23/04/1388
احمد ریگی 

 285   خليل خالص

 286 حسين   45 مرد اصفھان روزنامه اعتماد 24/04/1388

 287 محمدرضا     مرد اصفھان روزنامه اعتماد 24/04/1388

 288 ناصر   35 مرد اصفھان روزنامه اعتماد 24/04/1388

28/04/1388 
فعا\ن حقوق بشر در 

 289 بدون ھویت     زن قزوین ایران

 290 رضا     مرد قم ایسکا نيوز 29/04/1388

 291 غ8محسين     مرد قم ایسکا نيوز 29/04/1388

 292 جواد     مرد قم ایسکا نيوز 29/04/1388

 293 حسين     مرد قم ایسکا نيوز 29/04/1388

 294 ادریس ف 21 مرد استھبان روزنامه کيھان 1388//01/05

 295 ایوب ریگی خالص   مرد زاھدان خبرگزاری مھر 03/05/1388

 296 مسعود گمشادزھی   مرد زاھدان خبرگزاری مھر 03/05/1388

 297 سيد احمد اسحاق زاھی   مرد زاھدان خبرگزاری مھر 03/05/1388

 298 فراز   19 ردم شيراز روزنامه اعتماد 10/05/1388

 299 جميله   25 زن شيراز روزنامه اعتماد 10/05/1388



 300 بابک     مرد اصفھان روزنامه اعتماد 11/05/1388

 301 حسن  ی 33 مرد اصفھان روزنامه اعتماد 11/05/1388

 302 قربانعلی   20 مرد اصفھان روزنامه اعتماد 11/05/1388

 303 حسن      مرد فھاناص روزنامه اعتماد 11/05/1388

 304 بدون ھویت     مرد بروجرد روزنامه کيھان 13/05/1388

 305 بدون ھویت     مرد بروجرد روزنامه کيھان 13/05/1388

 306 بدون ھویت     مرد ھمدان روزنامه اعتماد 13/05/1388

 307 بدون ھویت     مرد ھمدان روزنامه اعتماد 13/05/1388

 308 بدون ھویت     مرد ھمدان زنامه اعتمادرو 13/05/1388

 309 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 310 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 311 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 312 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 313 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 314 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 315 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 316 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 317 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 318 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 319 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 320 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 321 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 سن جنسيت شھر منبع خبر تاریخ
نام 

 ردیف نام خانوادگی

 322 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 323 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 324 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 325 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 326 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 327 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 328 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 329 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 330 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 331 ویتبدون ھ     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 332 بدون ھویت     مرد کرج خبرگزاری برنا 15/05/1388

 333 شورش مھدی خانی   مرد سنندج فعا\ن حقوق بشر در ایران 21/05/1388

 334 اکبر     مرد شيراز روزنامه اعتماد 24/05/1388

 335 زعيم     مرد شيراز روزنامه اعتماد 24/05/1388

 336 منصور   51 مرد فھاناص روزنامه ایران 29/05/1388

 337 ميثم     مرد اصفھان روزنامه ایران 29/05/1388

 338 مھدی   35 مرد تھران روزنامه ایران 29/05/1388

 339 محرم علی   37 مرد تھران روزنامه ایران 29/05/1388

  


