
 يشمال يآمريكا و اروپا در بشر حقوق از دفاع يايران فعالين ةشبك

 

 

 

 

 

دهد يم گزارش



  2                                                               1389 ماه خرداد ايران، در بشر حقوق قضن  موارد گزارش

 

يشمال يآمريكا و اروپا در بشر حقوق از دفاع يايران فعالين ةشبك  

ihrnena@gmail.com 

 

  

  ماهانه گزارش

  

 حقوق شده يزير برنامه و مستمر گسترده، نقض مورد در

  ايران در بشر

  

  1389 ماه خرداد

 
 

  توجه قابل

   !بشر حقوق مدافع ينهادها

   !بشر حقوق مدافع يانايران

  

  

 كه است ايران دولت توسط بشر حقوق نقض موارد از يكوچك بخش ي رندهيبرگ در گزارش اين

  .است شده يگردآور يشمال يآمريكا و اروپا در بشر حقوق از دفاع يايران فعالين شبكه توسط
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گروه حسب بر يبشر حقوق نقض موارد فهرست   

  انیدانشجو) الف

 تعداد بر حسب مورد وقنوع نقض حق فیرد

 139 یته انضباطياحضار به کم 1

 168 ته ھاياحکام صادر شده توسط کم 2

 96 ھا بازداشت 3

 17 احضار به دادگاه 4

 11 احکام صادره شده توسط دادگاه 5

 19 قهيصدور قرار وث 6

 1 ضرب وشتم 7

 1 یی دانشجویانحNل نھادھا 8

 1 تيعدو اطNع از وضع 9

 2 ییات دانشجویف نشريتوق 10

 2 ا اماکنیحمله به تجمع  11

  

  مطبوعات) ب

 تعداد بر حسب مورد نوع نقض حقوق فیرد

 5 ھا بازداشت 1

 19   یتذکر کتب 2

 8 احکام صادره شده توسط دادگاه 3

 6   تھایمسدود کردن سا 4

 1   اتیاز نشريلغو امت 5

 2 ف مطبوعاتيتوق 6

 2 قه يصدور قرار وث 7

 5 محاکمات 8
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 1   ضرب وشتم 9

  

  ی و اجتماعی فرھنگ– یاسين سيفعال) ج

 تعداد بر حسب مورد نوع نقض حقوق فیرد

 738 ھا بازداشت 1

 4  منازلیبازرس 2

 27 احکام صادره شده توسط دادگاه   3

 9 قهيصدور قرار وث 4

 6 احضار به دادگاه 5

 14 محاکمات 6

 7  مراسمی از اجرایريجلوگ 7

 2 ی مدنیت نھادھاي از فعالیريجلوگ 8

 5 حمله به تجمعات 9

 1 ضرب وشتم 10

  37 لغو جواز کسب 11

 1 مرگ مشکوک 12

  

  زنان) د

 تعداد بر حسب مورد نوع نقض حقوق فیرد

 2 ھا بازداشت 1

  

  ینی دیت ھاياقل) ه

 تعداد بر حسب مورد نوع نقض حقوق فیرد

 8 ھا بازداشت 1

 5  منازلیبازرس 2

 2 لي از ادامه تحصیريجلوگ 3
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 1  مراسمی از اجرایريجلوگ 4

 2 ا اماکنیحمله به تجمع  5

 4 احکام صادر شده توسط دادگاه   6

 2 یتي امنیاحضار به نھادھا 7

 1 مصادره اموال 8

 6 د و ارعابیتھد 9

  

  کارگران) و

 تعداد بر حسب مورد نوع نقض حقوق فیرد

 6 ھا بازداشت 1

 4420  پرداخت حقوقعدم 2

 61 اخراج از کار 3

 8 یتجمعات اعتراض 4

  

  یاسيان سيزندان) ز

 تعداد بر حسب مورد نوع نقض حقوق فیرد

 1 احضار به دادگاه 1

 1 ممنوع المNقات 2

 5 تيعدم اطNع از وضع 3

 5 ی از مرخصیريجلوگ 4

 10  مجددییبازجو 5

 5 د قرار بازداشتیتمد 6

 27 ی پزشکیدگيعدم رس 7

 2 ی از آزادیريجلوگ 8

 2 د  وارعاب خانواده ھایتھد 9

 21   فيبNتکل 10



  6                                                               1389 ماه خرداد ايران، در بشر حقوق قضن  موارد گزارش

 

يشمال يآمريكا و اروپا در بشر حقوق از دفاع يايران فعالين ةشبك  

ihrnena@gmail.com 

 10 د و ارعابیتھد 11

 4 ضرب و شتم 12

 9 اعتصاب غذا 13

 34  در زندانییانتقال و جابجا 14

 

  ھا اعدام) ح

 تعداد بر حسب مورد نوع نقض حقوق فیرد

 2 )  یاسي سیزندان(احکام صادرشده  1

 2 )  یاسي سیزندان(حکام اجرا شده ا 2

 26 احکام صادر شده 3

 39 احکام اجرا شده 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انیدانشجو) الف
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  یته انضباطياحضار به کم .1

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص نام فیرد

 جرس 1/3/89  تھرانیدانشگاه بھشت نفر20ت یبدون ھو 1

 ھرانا 1/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر نفر41ت یبدون ھو 2

 ھرانا 1/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر د آستانهيسع 3

 ھرانا 1/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یال گودرزيدان 4

 ھرانا 1/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یدريونس حی 5

 ھرانا 1/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ید سھرابيسع 6

 ھرانا 1/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ی بNلیعل 7

 ھرانا 1/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یصNنن اريشاھ 8

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ی صالحیسامان حاج 9

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یدريمسعودح 10

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یدرضا صادقيحم 11

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یرضا رحمانيعل 12

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یمحمد حنف 13

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یمحمد امام 14

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یبافيمحمد ققال 15

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ین اکبريرام 16

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ی روشنیعل 17

 ھرانا 7/3/89 ی شھر ردانشگاه آزاد یسيصالح رئ 18

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یصادق صالح کئشال 19

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ن رحمت زادهيحس 20

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یآرش ابوطالب 21

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یغل زنان شھريNد صيم 22
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 ھرانا 7/3/89 یانشگاه آزاد شھر رد انيليآرزو اسماع 23

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یفیزھرا شر 24

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر یليره اسمعين 25

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ا طباخيسون 26

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ده چھارلنگيارک 27

 ھرانا 7/3/89 یاد شھر ردانشگاه آز ین چوپانیآذ 28

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر آرش پارسا 29

 ھرانا 7/3/89 یدانشگاه آزاد شھر ر ریمرجان غد 30

 وزيدانشجون 9/3/89 دانشگاه باھنر کرمان نفر30ت یبدون ھو 31

 مھر 9/3/89 دانشگاه عNمه نفر20ت یبدون ھو 32

 

  ی انضباطیته ھاياحکام صادره کم .2

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص زان مجازاتيم نام فیرد

 قيترم تعل2  پوریمحسن صنعت 1
دانشگاه 

  مشھدیفردوس
 وزيدانشجون 2/3/89

 اخراج یاديمحمد ص 2
 یدانشگاه بوعل

 ھمدان
 وزيدانشجون 4/3/89

 نفر20ت یبدون ھو 3
ترم 2ای1

 ق يتعل
دانشگاه عNمه 

  تھرانیطباطبائ
 مھر 9/3/89

 نفر40 تیبدون ھو 4
ترم 2

 تيمحروم
 یدانشگاه بھشت

 تھران
 وزيدانشجون 10/3/89

 یمقصود کرم 5
ممنوع الورود 

 به دانشگاه
دانشگاه عNمه 

  تھرانیطباطبائ
 رھانا 11/3/89

 زادهيطه ول 6
ت از يمحروم

 ليتحص
دانشگاه عNمه 

  تھرانیطباطبائ
13/3/89 

 یر براييتغ

 یبرابر

دانشگاه عNمه ت از يمحروم عاطفه رنگرز 7
 یر براييتغ 13/3/89
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 یبرابر  تھرانیطباطبائ ليتحص

 16/3/89 زیدانشگاه تبر اخراج یريھاجر کب 8
مدرسه 

 یستينيفم

 ینائيمحمد م 9
ترم 2

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 یمحمد رازان 10
ترم 1

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 یميشھN ابراھ 11
ترم 2

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 یآستره مولود 12
ترم 1

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 یرا چNنيسم 13
ترم 2

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 یاسياحمد ال 14
ترم 2

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 یاحمد نور 15
 ترم1

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 ونفریشھرام ھما 16
ترم 2

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 یم زارعیمر 17
ترم 2

 تيمحروم
 17/3/89 زیدانشگاه تبر

دانشجو 

 وزين

 اخراج حامد ھنرخواه 18
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89

 اجاخر ینیدرقزويام حيپ 19
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89

 ینيفرزام مع 20
ترم 2

 تيمحروم
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89

 د آذرنوشيفرش 21
ترم 2

 تيمحروم
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89
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 انيد ساکيسع 22
ترم 2

 تيمحروم
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89

 یاشمشکي کفرھاد 23
ترم 2

 تيمحروم
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89

 یاریمحمدرضا آقا 24
ترم 2

 تيمحروم
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89

 انيال کرانيدان 25
ترم 2

 تيمحروم
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89

 اخراج یروح اله تراب 26
 ینيدانشگاه خم

 نیقزو
 وزيدانشجون 18/3/89

 اخراج یمحسن ثقف 27
دانشگاه آزاد 

 تھران مرکز
 وزيدانشجون 18/3/89

 اخراج یسارا خادم 28
دانشگاه 
 مازندران

 وزيدانشجون 25/3/89

 یNنيمحمدرضا گ 29
ترم 2

 تيمحروم
دانشگاه عNمه 

 یطباطبائ
 وزيدانشجون 26/3/89

 یروس بنه گريس 30
 از یريجلوگ

 ل يادامه تحص
 رھانا 27/3/89 بوشھر

 مھر 30/3/89 زیتبر اخذ تعھد نفر80ت یبدون ھو 31

  

  ی دولتیا نھادھایاحضار به دادگاه  .3

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص نام فیرد

ف یدانشگاه شر نفر6ت یبدون ھو 1

 تھران

 وزيدانشجون 28/3/89

 جرس 30/3/89 دانشگاه تھران نفر11ت یبدون ھو 2
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  ھھااحکام صادره توسط دادگا .4

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص زان مجازاتيم نام فیرد

 نينا گلچيس 1
م يسال ون4

 حبس
 وزيدانشجون 3/3/89 تھران

 رھانا 3/3/89 تھران ماه حبس6 روزفاميد پيحم 2

 5/3/89 تھران سال حبس2  سالمیعل 3
ان یت دانشجویسا

 ستياليسوس

 رھانا 6/3/89 تھران  سال حبس3 یرضا خان 4

 9/3/89 تھران  سال حبس10 یبوا نيض 5
ته گزارشگران يکم

 حقوق بشر

 سنایا 11/3/89 تھران سال حبس1 ی ارشدیعل 6

 وزيدانشجون 13/3/89 تھران سال حبس5  داشابیرجبعل 7

 14/3/89 تھران سال حبس5 شبنم مددزاده 8
ته گزارشگران يکم

 حقوق بشر

 14/3/89 تھران سال حبس5 فرزاد مددزاده 9
زارشگران ته گيکم

 حقوق بشر

 یميپژمان رح 10
سال حبس و 1

 ضربه شNق40
 15/3/89 اھواز

ان یدانشجو
 ستياليسوس

 یالبرز زاھد 11
سال حبس 1

 یقيتعل
 بامداد خبر 15/3/89 تھران

  

  یتي امنیبازداشت توسط نھادھا .5

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص نام فیرد

 کلمه 1/3/89 زیتبر ین خواجه ایدیآ 1

 یساوا|ن سس 2/3/89 رشت یرزائي مامکيس 2

 جرس 5/3/89 کرمان  نفر17ت یبدون ھو 3

 وزيدانشجون 6/3/89 مشھد ضيمحمد ف 4
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 وزيدانشجون 7/3/89 تھران یمسعود کدخدائ 5

جھت اجراء حکم  یخانيجواد عل 6

  اھواز- سال زندان3

 وزيدانشجون 8/3/89

 اراکوبNگ انقNب سبز  8/3/89 تھران ینيبھرام چگ 7

 وزيدانشجون 11/3/89 بابل اياحمد محمدن 8

 ھرانا 11/3/89 کرمانشاه انيبيدرضا مصيحم 9

 ھرانا 11/3/89 کرمانشاه انيبياشکاه مص 10

 ھرانا 11/3/89 ارانيکام نفر6ت یبدون ھو 11

 وزيدانشجون 13/3/89 نیقزو یفرھاد فتح 12

 رھانا 17/3/89 تھران یبھزاد باقر 13

 وزيروان 20/3/89 تھران ردنژادر کیھژ 14

 وزيروان 20/3/89 تھران یجمال رحمت 15

 ھرانا 21/3/89 زیتبر یائيحیرضا  16

 ھرانا 21/3/89 زیتبر یائيحید ین فريام 17

 ی ھمامنگیشورا 21/3/89 کرمان نفر14ت یبدون ھو 18
جنبش سبز دانشگاه 

 کرمان

دانشگاه عNمه  یکوروش جنت 19

  تھرانیطباطبائ

ته گزارشگران يکم 23/3/89
 حقوق بشر

 یدانشگاه راز ن پگاهيآبت 20
 کرمانشاه

 وزيدانشجون 23/3/89

 یدانشگاه راز یاثيبابک غ 21
 کرمانشاه

 وزيدانشجون 23/3/89

 بامداد خبر 23/3/89 دانشگاه آزاد تھران مايسلمان س 22

 ھرانا 23/3/89 دانشگاه آزاد تھران  اصلید فدائيسع 23

 ھرانا 23/3/89 دانشگاه آزاد تھران یرنوش رزقف 24
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ر يرکبيدانشگاه ام یدريبھزاد ح 25

 تھران

 وزيدانشجون 24/3/89

 ھرانا 25/3/89 زیدانشگاھتبر یم احمدينع 26

 ھرانا 25/3/89 زیدانشگاه تبر یصدرا آقاس 27

 بامداد خبر 26/3/89 رازيدانشگاه ش نامیسجاد  28

 بامداد خبر 26/3/89 رازيدانشگاه ش نامیحمزه  29

ف یدانشگاه شر نفر22ت یبدون ھو 30

 تھران

 وزيدانشجون 28/3/89

 رھانا 30/3/89 رازيدانشگاه ش د رضازادهيفرش 31

 رھانا 30/3/89 رازيدانشگاه ش یده مراديحم 32

 رھانا 30/3/89 رازيدانشگاه ش یمھرداد رزمجوئ 33

 ھانار 30/3/89 رازيدانشگاه ش یآتنا علو 34

 رھانا 30/3/89 رازيدانشگاه ش نجمه ستوده 35

 رھانا 30/3/89 رازيدانشگاه ش  زادهیمان حاجيپ 36

 رھانا 30/3/89 رازيدانشگاه ش مسعود شمس 37

 رھانا 30/3/89 رازيدانشگاه ش تیبدون ھو 38

 یساوا|ن سس 30/3/89 لياردب یمانيونس سلی 39

 امروز 30/3/89 بندرعباس  زادهین نبيحس 40

 امروز 30/3/89 بندرعباس  زادهیناصر نب 41

 

    قهيقرار وث .6

 قهيزان وثيم نام فیرد
محل 

 ليتحص
 منبع خبر خیتار

 رھانا 1/3/89 کرمانشاهون يلي م100 یکاوه قاسم 1
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 تومان یکرمانشاھ

 کلمه 11/3/89 مشھد  زھرا شمس 2

 رھانا 11/3/89 اراک  یآرش صابونچ 3

 رھانا 11/3/89 اراک  ینيبھرام چگ 4

 وزيدانشجون 13/3/89 تھران  یNد فدائيم 5

 وزيدانشجون 13/3/89 تھران  یل محمديسھ 6

 وزيدانشجون 13/3/89 تھران  ف نجاريما لطين 7

 وزيدانشجون 13/3/89 تھران  ی کNریمھد 8

 وزيدانشجون 13/3/89 تھران  ساسان ستار زاده 9

 وزيدانشجون 13/3/89 تھران  یآرش تراب 10

  یمحسن عبد 11
نا ي سیبوعل

 ھمدان
 وزيدانشجون 15/3/89

  یآرش قاسم 12
نا ي سیبوعل

 ھمدان
 وزيدانشجون 15/3/89

 بامدادخبر 16/3/89 تھران  ريا دلیپور 13

 رھانا 22/3/89 کرمانشاه  کامران آسا 14

 رھانا 22/3/89 کرمانشاه  انيبيدرضا مسيحم 15

 رھانا 22/3/89 کرمانشاه  انيبياشکان مس 16

 25/3/89 کرمانشاه  یاثيبابک غ 17
ته گزارشگران يکم

 حقوق بشر

 25/3/89 کرمانشاه  یکوروش حنت 18
ته گزارشگران يکم

 حقوق بشر

 رھانا 30/3/89 تھران  تومانونيليم100  پوریمنصور نق 19
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  ضرب و شتم .7

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص نام فیرد

ستان و يس ن برير حسایشھر 1
 بلوچستان

 وزيدانشجون 27/3/89

  

  یی دانشجویانحNل نھادھا .8

منبع  خیتار دانشگاه نام نھاد فیرد

 خبر

 جرس 7/3/89 شھرکرد  دانشگاه آزادیدفتر انجمن اسNم 1

  

  تيعدم اطNع از وضع .9

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص نام فیرد

 ھرانا 15/3/89 سنندج آزاد کمانگر 1

  

 یات دانشجوئیف نشريوق ت .10

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص نام فیرد

 وزيجھان ن 1/3/89 دانشگاه تھران س قمیپرد 1

 یدانشگاه صنعت ژیگNو 2
  تھران-ريخواجه نص

 کلمه 8/3/89

 

 اماکن/ حمله به تجمع . 11

 منبع خبر خیتار ليمحل تحص نام فیرد

دانشگاه آزاد  انیتجمع دانشجو 1

 شھرکرد

 وزيدانشجون 1/3/89

 رھانا 24/3/89 دانشگاه تھران انیتجمع دانشجو 2
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  مطبوعات) ب

  ھا بازداشت. 1

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 یساوا|ن سس 8/3/89 تھران اکبر آزاد 1

 وزيپارلمان ن 11/3/89 تھران یمحبوبه خوانسار 2

 وزيپارلمان ن 11/3/89 تھران سهیاعظم و 3

 وزيزان نيم 22/3/89 تھران کيجعبدالرضا تا 4

 یساوا|ن سس 27/3/89 لياردب یديم شھيابراھ 5

  

  یتذکر کتب. 2

 منبع خبر خیتار محل هینام نشر فیرد

 لنایا 10/3/89 تھران یروزنامه البرز ورزش 1

 لنایا 10/3/89 تھران ماھنامه بدر 2

 لنایا 10/3/89 تھران وطن امروز 3

 لنایا 10/3/89 رانتھ ختگانيروزنامه فرھ 4

 لنایا 10/3/89 تھران یروزنامه مردم سا|ر 5

 لنایا 10/3/89 تھران زدیروزنامه آفتاب  6

 لنایا 10/3/89 تھران روزنامه جھان اقتصاد 7

 لنایا 10/3/89 تھران یآرمان روابط عموم 8

 یروزنامه جمھور 9

 یاسNم

 لنایا 10/3/89 تھران

 لنایا 10/3/89 تھران جھان صنعت 10

 لنایا 10/3/89 تھران یخبر ورزش 11

 لنایا 10/3/89 تھران بھداشت روان و جامعه 12
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 لنایا 10/3/89 تھران یقيھنرمس 13

 لنایا 10/3/89 تھران راه 14

 لنایا 24/3/89  یتذکر کتب روزنامه وطن امروز 15

رت يھفته نامه بص 16

 جوانان

 لنایا 24/3/89  یتذکر کتب

 لنایا 31/3/89 یتذکر کتب یماھنامه فردوس 17

 لنایا 31/3/89 یتذکر کتب یھفته نامه رودک 18

 لنایا 31/3/89 یتذکر کتب ماھنامه گلستانه 19

  

  ھا   احکام صادر شده توسط دادگاه. 3

 منبع خبر خیتار تيمومحک نام فیرد

ر مسئول روزنامه یمد 1

 زدیآفتاب 

مه یال جریون ريليم2

 انتھر– ینقد

 سنایا 16/3/89

سال 30سال حبس و 1 عقوبی یN بنیژ 2
ت از روزنامه يمحروم

 ینگار

 زانيم 18/3/89

 سنایا 23/3/89 تھران- یمه نقدیجر روزنامه اسرار 3

 سنایا 23/3/89 تھران- یمه نقدیجر روزنامه اعتماد 4

–ال یون ريليم10 شه نویروزنامه اند 5

 تھران

 سنایا 24/3/89

تبرئه از اتھامات  ی فرھنگ آشتروزنامه 6

 تھران–وارده 

 سنایا 24/3/89

–روز حبس 91سال و 2 ینعلین زيشاھ 7
 تھران

 ھرانا 27/3/89

–سال حبس 3 یديد سعيمج 8

 تھران

 کلمه 30/3/89
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   ینترنتیا یھا تیمسدود کردن سا.  4

 منبع خبر خیتار تینام سا فیرد

 نیخبر آنN 7/3/89 ت گوگلیسا 1

 رھانا 20/3/89  رھاناتیسا 2

 جرس 23/3/89 وردپرس 3

 رانیعصر ا 30/3/89 بNگفا 4

 وزيپارلمان ن 30/3/89 ن بNگيپرش 5

 وزيپارلمان ن 30/3/89 ن کلوبيپرش 6

  

  اتیاز نشريلغو امت.  5

 منبع خبر خیتار هینام نشر فیرد

 لنایا     31/3/89 فرھنگ آموزش 1

  

 ف مطبوعاتيتوق.  6

 منبع خبر خیتار هیشرنام ن فیرد

 لنایا 10/3/89  گلیروزنامه ورزش 1

 سنایا 28/3/89 روزنامه پول 2

  

    یقه جھت آزاديصدور قرار وث.  7

 

 

 منبع خبر خیتار  شھر-زان يم نام  فیرد

 ھنيھم م 8/3/89 تھران یار خسرویماز 1

 وزيپارلمان ن 12/3/89  تھران-ون تومانيليم50 ی بوترابیمھد 2
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 محاکمات.  8

 منبع خبر خیتار ر مسئولیمد-هینام نشر فیرد

 سنایا 9/3/89 ر مسئول روزنامه اسراری مد-یمحمد سا|ر 1

 سنایا 9/3/89 ر مسئول روزنامه اعتمادی مد-یاس حضرتيال 2

 رھانا 2/3/89 شه نویه اندیر مسئول نشریمد 3

 رھانا 2/3/89 یر مسئول فرھنگ آشتیمد 4

 روزنامه یتا آزاد 10/3/89 عقوبی یN بنیژ 5
 ینگاران زندان

  

 ضرب و شتم.  9

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 وزيشھرزادن 28/3/89 یاريچھارمحال و بخت تیبدون ھو 1
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  ی و اجتماعی فرھنگ– یاسين سيفعال) ج

   منازلیبازرس. 1

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

ارشگران ته گزيکم 12/3/89 تھران یصبا واصف 1
 حقوق بشر

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 تھران ن سارانيرحسيخانواده ام 2
 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 30/3/89 تھران انيد ترابيمنزل مادر سع 3
 رانی در ایدمکراس

 امروز 30/3/89 بندرعباس یصل ضرغاميف 4

  

    بازداشتھا. 2

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 یساوا|ن سس 1/3/89 اندوآبيم زادهيود قلبھب 1

 یساوا|ن سس 2/3/89 ماکو رزادهيبھمن نص 2

 ھرانا 3/3/89 وانیمر مختار ھوشمند 3

 یساوا|ن سس 3/3/89 هياروم یرضا عبداللھيعل 4

 ھرانا  6/3/89 زدی یرازي شیمحمدعل 5

 ھرانا 6/3/89 زدی ی شاھدیمحمدعل 6

 ین حقوق بشر و دمکراسيفعال 7/3/89 تھران محمد سNم جوشن 7

 رانیدر ا

 نیجوان آنN 8/3/89 کرمان نفر3ت یبدون ھو 8

 وزيان نیموکر 9/3/89 سنندج فرج اله زنده د|ن 9

 ھرانا 11/3/89 ن شھريشاھ یپشتکوھ 10

 کلمه 13/3/89 کرمانشاه کامران آسا 11
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 وزيدانشجو ن 16/3/89 بابل یطاھر 12

 حزب مرز پر گھر شاخه بوشھر 16/3/89 بوشھر یسمحمدباقر عبا 13

 ھرانا 17/3/89 تھران یمحمود بھشت 14

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یرضا عبدالھيعل 15

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یف حسنيلط 16

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یدي جمشیمصطف 17

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا حافظ سردارپور 18

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا مھرشھرام راد 19

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا اکبر آزاد 20

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا ده فرج زادهيحم 21

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یمیمھناز کر 22

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یعباس لسان 23

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا عسگر اکبرزاده 24

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا ین جباريرام 25

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا گلوي بیت مھرعلیآ 26

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یزینادر عز 27

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا ینالی زیمھد 28

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا انيمحمد فرج 29

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یرزائيامک ميس 30

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا ین خواجه ایدیآ 31

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یرضا عبد 32

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا رضا حسن زادهيعل 33

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا ن زادهيمسعود حس 34
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 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا ی اکبریھاد 35

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یرضا لشکريعل 36

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا ونی آذریول 37

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا  پوریم فتحیرک 38

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا رزادهيبھمن نص 39

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یاحمد آقائ 40

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا  زادهیبھبود قل 41

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا انيبيوش عندلیدار 42

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا بابک اکسون 43

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا یزیسجاد عز 44

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا ستار برازش 45

 ھرانا 19/3/89 جانیآذربا وسف سودبری 46

 وزيان نیموکر 20/3/89 مھاباد یليرکو سبيش 47

 وزيان نیموکر 20/3/89 مھاباد سا|ر شباھنگ 48

 وزيان نیموکر 20/3/89 مھاباد نيل افشياسماع 49

 ھرانا 20/3/89 یخو یمیحبدر کر 50

 ھرانا 20/3/89 زیتبر یمحمود فضل 51

 کلمه 21/3/89 تھران ی کامرانیمھد 52

 کلمه 21/3/89 تھران یارش کامرانيخواھر ک 53

 کلمه 21/3/89 تھران یارش کامرانيپدر ک 54

 کانون مدافعان حقوق بشر 21/3/89 تھران ینرگس محمد 55

 لنایا 21/3/89 کرمانشاه تیبدون ھو 56

 جرس 22/3/89 تھران یداود روشن 57
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 در ین حقوق بشر و دمکراسيفعال 22/3/89 تھران بابک ساران 58
 رانیا

 ھرانا  22/3/89 تھران  نفر10ت یبدون ھو 59

 ھرنا 22/3/89 تھران نفر600ت یبدون ھو 60

 رانی ایجبھه مل 23/3/89 آبادان یونس رستمی 61

 در ین حقوق بشر و دمکراسيفعال 25/3/89 تھران نفر8ت یبدون ھو 62
 رانیا

 وزيان نیموکر 26/3/89 مھاباد ین راشديمحمدام 63

 وزيان نیموکر 27/3/89 نیريقصرش یقدرت محمد 64

 رانیک ايپ 27/3/89 تھران نفر50ت یبدون ھو 65

 وزيان نیموکر 28/3/89 ادیمھا ین نبوديبیر 66

 رسفا 29/3/89 اسNمشھر  بدرقهیعل 67

 جان یت از خانواده ھایکانون حما 30/3/89 تھران یمھران سورگ 68
  ھایباختگان و بازداشت

 جان یت از خانواده ھایکانون حما 30/3/89 تھران یاشرف اکبر 69
  ھایباختگان و بازداشت

 امروز 30/3/89 بندرعباس یصل ضرغاميف 70

 یساوا|ن سس 30/3/89 زیتبر زھرا فرج زاده 71

 وزيان نیموکر 31/3/89 مھاباد ن نوجوانيسح 72

  

  توسط دادگاھھا احکام صادر شده. 3

ت  یمحکوم زانيم نام فیرد

 محل

 منبع خبر خیتار

 ھرانا 1/3/89  تھران-سال حبس3 یثم رودکيم 1

 لنایا 10/3/89  تھران-سال حبس3  دانایفید شريام 2

ق بشر و ن حقويفعال 8/3/89  تھران-سال حبس10 عباس بادفر 3
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 رانی در ایدمکراس

 وزيروان 9/3/89  تھران-سال حبس15 عدنان حسن پور 4

 کلمه 9/3/89  تھران-سال حبس5 ن زادهيمحست ام 5

 -سال حبس3،5  زادهیمحمد نور 6

 تھران

 لنایا 10/3/89

 -سال حبس15 نب صادق زادهیز 7

 تھران

 رھانا 10/3/89

 74سال حبس و6 یسارا توسل 8

  تھران-ضربه شNق

 زانيم 10/3/89

 -سال حبس15 ید حائريحم 9

 تھران

ن حقوق بشر و يفعال 12/3/89
 رانی در ایدمکراس

سال حبس و 6 یآرش نور 10

 -ضربه شNق74
 تھران

 رھانا 13/3/89

 -سال حبس15  منفردیم اکبریمر 11
 تھران

ته گزارشگران يکم 11/3/89
 حقوق بشر

برائت از حکم  یارسNن ابد 12
  تھران- ربهمحا

 رھانا 16/3/89

 -سال حبس6 انيرضا اکوان 13
 اسوجی

 ھرانا 17/3/89

ته گزارشگران يکم 18/3/89  تھران-سال حبس1 یار گودرزيکوھ 14
 حقوق بشر

 وزيپارلمان ن 18/3/89  تھران-سال حبس3 یمسعود نورمحمد 15

ن يمحمدحس 16
  رادیسھراب

 وزيادوارن 19/3/89  تھران-سال حبس4

 یساوا|ن سس 23/3/89 زیتبر–سال حبس 6 داریما ديس 17

 یساوا|ن سس 23/3/89 زیتبر–سال حبس 6 یرضا فرشيعل 18

 وزيپارلمان ن 26/3/89 تھران–سال حبس 4 یوسفیمحمد  19
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 رھانا 27/3/89 تھران–ماه حبس 22 ن زادهيد حسيسع 20

 وزيان نیموکر 29/3/89 هیاسو-سال حبس1 یمانياحمد سل 21

- سال حبس 2 یميوان رحيس 22
 وانیمر

 وزيان نیموکر 30/3/89

- سال حبس 2 یديبھمن سع 23
 وانیمر

 وزيان نیموکر 30/3/89

- سال حبس 2 یروان محمديس 24
 وانیمر

 وزيان نیموکر 30/3/89

- سال حبس 2 یار احمديھوش 25
 وانیمر

 وزيان نیموکر 30/3/89

 بار روزاخ 30/3/89 تھران- سال حبس 3 یاکبر کرم 26

–م حبس يسال و ن1 یريناصر مع 27

 بانه

سازمان حقوق بشر  30/3/89
 کردستان

  

  قهيصدور قرار وث. 4

ت  یمحکوم زانيم نام فیرد
 محل

 منبع خبر خیتار

 رھانا 2/3/89 تھران ید طNئيوح 1

 رھانا 1/3/89 تھران یاجNل قوام 2

 -ون تومانيليم200 یجعفر پناھ 3

 تھران

 لنایا 4/3/89

 بامدادخبر 15/3/89 تھران ی لنگرودیمحمود بھشت 4

 بامدادخبر 15/3/89 تھران یرضا ھاشميعل 5

 بامدادخبر 18/3/89 سنندج ین آزادی الدیمح 6

ون يليم100 یديبدرالسادات مف 7
  تھران-تومان

 کلمه 17/3/89
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ون تومان يليم50 احمد قابل 8

 مشھد–

 جرس 21/3/89

ن ويليم100 یروزيحسام ف 9

 تھران-تومان 

 رھانا 26/3/89

    

  یتي امنیا نھادھایاحضار به دادگاه . 5

 منبع خبر خیتار محل  نام فیرد

 ی سبز آزادیندا 2/3/89 تھران یم ھمتيرح 1

 رانیک ايپ 3/3/89 تھران یاسر زھره ای 2

 یاحمد منتظر 8/3/89 قم یاحمد منتظر 3

 وزيان نیموکر 31/3/89 مھاباد یافشار 4

 وزيان نیموکر 31/3/89 مھاباد یفیملک شر 5

 وزيان نیموکر 31/3/89 مھاباد یه افشاريانيب 6

 

  محاکمات. 6

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 لنایا 6/3/89 تھران یگیعبدالمالک ر 1

 جرس 11/3/89 تھران ید کNنکيسع 2

ته گزارشگران يکم 13/3/89 تھران یار گودرزيکوھ 3
 حقوق بشر

 رھانا 7/3/89 تھران نيش . الف 4

حشمت اله  5

 یطبرزد

 یته دانشجوئيکم 19/3/89 تھران
ان يدفاع از زندان

 یاسيس

ساوا|ن  9/3/89 زیتبر Nبي سیمرتض 6

 یسس
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ن ي حسیعل 7

 تھمتن

ساوا|ن  9/3/89 زیتبر

 یسس

ساوا|ن  9/3/89 زیتبر م فرج زادهيابراھ 8

 یسس

ن ساوا| 9/3/89 زیتبر یرضا ابر 9

 یسس

ساوا|ن  9/3/89 زیتبر یم آسمانيابراھ 10

 یسس

محمدرضا  11

 یوسفی

ساوا|ن  9/3/89 زیتبر

 یسس

 سنایا 22/3/89 تھران  زادیمحمد نور 12

 وزيان نیموکر 24/3/89 سقز ین شھابیبھاءالد 13

 وزيپارلمان ن 30/3/89 تھران اض زاھديف 14

 

   مراسم ی از اجرایريجلوگ. 7

 منبع خبر خیتار حلم نام فیرد

ادبود یمراسم سالگرد  1

 یروان لطفيانوش

ان يکانون زندان 7/3/89 تھران
 رانی ایاسيس

 جرس 8/3/89 اریشھر مانيب اله پي حبیسخنران 2

 رسالت N 8/3/89ديبرج م مراسم و|دت حضرت فاطمه 3

 جرس 14/3/89 تھران یني حسن خمیسخنران 4

 لنایا 22/3/89 تھران جشن کودکان کار 5

 یمراسم سالگرد دکتر عل 6
 یعتیشر

 جرس 27/3/89 تھذان

 گروه دف یقيکنسرت موس 7
 نوازان سماع

 مھر 31/3/89 زیتبر
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  ضرب و شتم. 8

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

محافظ  (یرزائيمحمد م 1
 )ی کروبیمھد

 وزيسحام ن 18/3/89 تھران

  

  ی مدنیت نھادھاي از فعالیريجلوگ. 9

 منبع خبر خیتار نام فیرد

 یت دادسرایسا 26/3/89 یران اسNمیجبھه مشارکت ا 1

 انقNب تھران

 یت دادسرایسا 26/3/89 ین انقNب اسNمیسازمان مجاھد 2

 انقNب تھران

  

  یت اقتصادي از فعالیريجلوگ/ لغو جواز کسب . 10

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 37ت یبدون ھو 1
 مغازه

انجمن دفاع از  19/3/89 سنندج
 و یاسيان سيزندان

 رانیحقوق بشر در ا

  

  ا تجمعاتیحمله به اماکن . 11

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 نیخبرآنN 1/3/89 آبادن  ختم خاطرهیش خنکاینما 1

ات امناء و مؤسس دانشگاه يدفتر ھ 2
 آزاد

 ريسف 6/3/89 تھران

 جھان 8/3/89 رانتھ  ورزش زنانیون اسNميدفتر غدراس 3

 جرس 23/3/89 قم یت اله صانعیمنزل آ 4

 جرس 23/3/89 قم یت اله منتظریمنزل آ 5
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  مرگ مشکوک . 12

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 وزيران پرس نیا 24/3/89 یشھرر داود افتخار 1
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  زنان ) د

  بازداشتھا. 1

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 یستينيمدرسه فم 6/3/89 زیتبر ده فرج زادهيحم 1

 ران خبریا 24/3/89 تھران دیه فريسم 2
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  تھاياقل) ه

  لي از ادامه تحصیريجلوگ. 1

 منبع خبر خیتار نید نام فیرد

 رھانا 1/3/89 تھران– یبھائ یرازيشادان ش 1

 رھانا 17/3/89 تھران– یبھائ یاحين سينگ 2

  

   مراسم ی از اجرایريجلوگ. 2

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 مجذوبان نور 9/3/89 قائم شھر یش نعمت الھیمراسم دراو 1

   

  یتي امنیروھايبازداشت توسط ن. 3

 منبع خبر خیتار  محل-نید نام فیرد

جھت – یصھبا خادم 1

  حکمیاجرا

 ھرانا 4/3/89 ھمدان- یبھائ

جھت  -انیسرور سرور 2

  حکمیاجرا
 ھرانا 4/3/89 ھمدان- یبھائ

 رھانا 7/3/89 یسار- یبھائ ینکوھپژمان روش 3

 رھانا 13/3/89 قائم شھر– یبھائ یمين صمیفخرالد 4

– یقيغNم عباس زارع حق 5
  حکمیجھت اجرا

 مجذوبان نور 17/3/89  گناباد–ش یدرو

ان يحيشبکه خبر مس 18/3/89 نيورام– یحيمس ني گلچیعل 6
  زبانیفارس

 اھران 19/3/89 بابل- یبھائ یمشتاق سمندر 7

 انيرانی ایخبرنامه مل 28/3/89 رازي شیحيمس یبھروز صادق خانجان 8
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  ھا احکام صادره توسط دادگاه. 4

 منبع خبر خیتار  محل-نید تيمحکوم نام فیرد

 ھرانا 2/3/89 یسار- یبھائ ماه حبس22  زادهیطره تق 1

 ھرانا 2/3/89 یسار- یبھائ ماه حبس6 یده معصوميسپ 2

ال یون ريليم3 یده زمانيسپ 3

 یمه نقدیجر

 ھرانا 2/3/89 یسار- یبھائ

تبرئه از اتھامات  یسھا زمان 4

 وارده

 ھرانا 2/3/89 یسار- یبھائ

 مجذوبان نور 8/3/89 گناباد–ش یدرو یقيماه حبس تعل4  افکاریعل 5

 مجذوبان نور 8/3/89 گناباد–ش یدرو یقيماه حبس تعل4  افکاریعباسعل 6

معصومه  7

 یسا|ر

 مجذوبان نور 8/3/89 گناباد–ش یدرو یقياه حبس تعلم4

 مجذوبان نور 8/3/89 گناباد–ش یدرو یقيماه حبس تعل4 یرضا شوق 8

 مجذوبان نور 8/3/89 گناباد–ش یدرو یقيماه حبس تعل4 یه کاظميحسن 9

 زارع یعباسعل 10

 یکاظم

 مجذوبان نور 8/3/89 گناباد–ش یدرو یقيماه حبس تعل4

 رھانا 21/3/89 سمنان– یبھائ  سال حبس1،5 یعارفبھنام مت 11

  

   یتي امنیا نھادھایاحضار به دادگاه . 5

 منبع خبر خیتار  محل-نید نام فیرد

 رھانا 31/2/89 قائم شھر– یبھائ شھناز رنجبر 1

 وبNگ خبرنورد 13/3/89 بابل– یبھائ یمشتاق سمندر 2
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   منازلیبازرس. 6

  خبرمنبع خیتار محل نام فیرد

 مجذوبان نور 9/3/89 قائم شھر–ش یدرو ی عربیسيع 1

 مجذوبان نور 9/3/89 قائم شھر–ش یدرو یذاکر 2

 مجذوبان نور 31/2/89 قائم شھر– یبھائ یز او|دیپرو 3

 مجذوبان نور 31/2/89 قائم شھر– یبھائ یز او|ديچنگ 4

  

  حمله به اماکن. 7

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 رھانا 13/3/89 مشھد انيان بھائگورست 1

 ت امردادیسا 26/3/89 تھران یگورستان شھدا زرتشت 2

  

  مصادره اموال. 8

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

– یبھائ– ین کشاورزيزم تیبدون ھو 1
 مازندران

 رھانا 7/3/89

  

  د و ارعابیتھد. 9

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 مجذوبان نور 9/3/89 وهبندر گنا یش نعمت الھیدراو 1

 رھانا 10/3/89 رجنديب ان يبھائ 2

 مجذوبان نور 9/3/89 قائم شھر–ش یدرو ی عربیسيع 3

 مجذوبان نور 9/3/89 قائم شھر–ش یدرو یذاکر 4
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 رھانا 19/3/89 رازيش– یبھائ یروح اله رضائ 5

ته گزارشگران يکم 23/3/89 مازندران– یبھائ انين ثابتیقوم الد 6
  بشرحقوق
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  کارگران) و

  ھابازداشت. 1

 منبع خبر خیتار محل نام فیرد

 ھرانا 14/3/89 تھران رضا اخوانيعل 1

ان یت دانشجویسا 16/3/89 ارانيکام یکاوه گل محمد 2

 ستياليسوس

ان یت دانشجویسا 16/3/89 ارانيکام یانوش گل محمديک 3

 ستياليسوس

بشر و ن حقوق يفعال 19/3/89 کرج انيد ترابيسع 4

 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 22/3/89 تھران یرضا شھاب 5

 رانی در ایدمکراس

 ی فرحیمھد 6
 زیشاند

ن حقوق بشر و يفعال 22/3/89 تھران
 رانی در ایدمکراس

  

 عدم پرداخت حقوق. 2

 منبع خبر خیتار تعداد نام و محل فیرد

 شرکت مخابرات استان یمانيپ 1

 لرستان

 لنایا 4/3/89  نفر1000

 لنایا 22/3/89  نفر700 کارگران بازنشسته واگن پارس اراک 2

 آفتاب 23/3/89  نفر60 شرکت زمزم آبادان 3

 رانیک ايپ 26/3/89  نفر2000 ريشرکت تابل 4

 یک شھرداریکارگران منطقه  5

 ادانیآ

 لنایا 27/3/89  نفر360

 ھرانا 30/3/89  نفر300  ژاوه سنندجیسد مخزن 6
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  اخراج از کار . 3

 منبع خبر خیتار تعداد نام و محل فیرد

 تھران و یشرکت واحد اتوبوسران 1

 حومه

ن حقوق بشر و يفعال 19/3/89 یر قانعيام
 رانی در ایدمکراس

 زدیآفتاب  23/3/89  نفر60 شرکت زمزم آبادان 2

  

  یتجمع اعتراض. 4

 منبع خبر خیتار نام و محل فیرد

 لنایا 22/3/89  اراکیه واگن پارسکارگران بازنشست 1

 جرس 14/3/89 کارگران مععادن ذغال سنگ طبس 2

 وزيگفتارن 5/3/89 رجام ي سیکارگران گندله ساز 3

 لنایا 10/3/89 یع فلزیکارگران صنا 4

ن حقوق بشر و يفعال 19/3/89  تھران و حومهیشرکت واحد اتوبوسران 5
 رانی در ایدمکراس

 لنایا 27/3/89 ادانی آیک شھرداریکارگران منطقه  6

 ھرانا 30/3/89  ژاوه سنندجیکارگران سد مخزن 7

 گل گھر یکارگران مجتمع گندله ساز 8
 رجانيس

 ھرانا 29/3/89

  

  

  

 

  

  



  37                                                               1389 ماه خرداد ايران، در بشر حقوق قضن  موارد گزارش

 

يشمال يآمريكا و اروپا در بشر حقوق از دفاع يايران فعالين ةشبك  

ihrnena@gmail.com 

  یاسيان سيزندان) و

  احکام صادر شده اعدام. 1

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 ھرانا 16/3/89 هياروم ین اگوشيمحمدام 1

 ھرانا 16/3/89 هياروم ی پو|د خاناحمد 2

  

   مجددیبازجوئ. 2

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 کلمه 5/3/89 تھران زی پرویعل 1

 کلمه 6/3/89 تھران تیبھاره ھدا 2

ن حقوق بشر و يغعال 10/3/89 تھران منصور اسانلو 3

 رانی در ایدمکراس

 یعذراسادات قااض 4
 ديرسعيم

 کلمه 3/3/89 تھران

 کلمه 3/3/89 تھران یعاطفه نبو 5

 کلمه 3/3/89 تھران فاطمه رھنما 6

 کلمه 3/3/89 تھران یديھنگامه شھ 7

م يحانه حاج ابراھیر 8

 دباغ

 کلمه 3/3/89 تھران

 کلمه 3/3/89 تھران یمطھره بھرام 9

 وزيدانشجو ن 20/3/89 تھران ید توکليمج 10
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  تيعدم اطNع از وضع. 3

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 کلمه 7/3/89 تھران نيمحسن آرم 1

محبوبه  2
 یخوانسار

 وزيانیگو 14/3/89 تھران

 کلمه 24/3/89 تھران کيعبدالرضا تاج 3

 ھرانا 27/3/89 مازندران– یبھائ شھناز رنجبر 4

 ھرانا 27/3/89 مازندران– یبھائ مشتاق سمندر 5

  

  ی پزشکیدگيعدم رس. 4

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 رھانا 1/3/89  تھران- ام اسیماريب ینه |ريمب 1

 ھرانا 2/3/89  تھران- ام اسیماريب  نژادیحامد روح 2

 جرس 3/3/89 مشھد– ینائي بیناراحت ھاشم خواستار 3

 ی عصبیآسم و ناراحت یرزائين ميحس 4

 هياروم–

 ھرانا 4/3/89

 رھانا 5/3/89 تھران– ی گوارشیماريب یمحمد داور 5

 وزيدانشجون 6/3/89 تھران– ی عصبیناراحت یمانيداود سل 6

 روزنامه یت تا آزادیسا 7/3/89 تھران– ی قلبیناراحت زي سحرخیسيع 7
 ینگاران زندان

 وزيادوارن 9/3/89 تھران– ی قلبیناراحت یمحمد ملک 8

 دنده بر اثر یشکستگ رضا ملک 9

 تھران–ضرب و شتم 

 ھرانا 11/3/89

 ین رونقيحس 10

 یملک

 رھانا 12/3/89 تھران
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ن حقوق بشر و يفعال 15/3/89 نیقزو یداله رحمانی 11

 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 16/3/89 تھران– ی قلبیماريب ید حائريحم 12

 رانی در ایدمکراس

 دفاع یته دانشجوئيکم 17/3/89 تھران–سم يرومات یزھرا جبار 13

 یاسيان سياز زندان

 دفاع یته دانشجوئيکم 17/3/89 تھران یصھبا رضوان 14

 یاسيان سياز زندان

 کلمه 20/3/89 تھران– ی روحیماريب یاورید يام 15

 ھرانا 20/3/89 مشھد– ی قلبیماريب یرید قديناھ 16

 رھانا 20/3/89 تھران– ی روده ایماريب ه گلرویمھد 17

 ایمه گوخبرنا 23/3/89 بابل– ی قلبیماريب ی طاھریعل 18

 ھرانا 24/3/89 تھران–پروستات  ی اکبر باغانیعل 19

 کلمه 25/3/89 تھران– ی قلبیماريب  زادیمحمد نور 20

 رھانا 26/3/89 تھران-کمردرد  یرید قديناھ 21

– یسم عصبيرومات یديھنگامه شھ 22
 تھران

 کلمه 26/3/89

 کلمه 27/3/89 تھران– یحمNت عصب ین لواسانيحس 23

رخسرو يام 24

 یرثانيدل

ته گزارشگران يکم 29/3/89 تھران-ت يبرونش

 حقوق بشر

 یل مصطفيخل 25

 رجب

سازمان دفاع از حقوق  30/3/89 سقز–ه یعفونت ر

 بشر کردستان

 کلمه 31/3/89 تھران یحمزه کرم 26

 وزيادوارن 31/3/89 تھران-  ی پوستیناراحت یعبداله مؤمن 27
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  ان از زندی از آزادیريجلوگ. 5

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 کلمه 21/3/89 تھران  نژادین نورانيحس 1

 ھرانا 24/3/89 تھران یعباس کاکائ 2

     

  ی از مرخصیريجلوگ. 6

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 رھانا 5/3/89 تھران یعباس کاکائ 1

 کلمه 17/3/89 تھران جواد ماھزاد 2

 کلمه 24/3/89 تھران  پوری مرتضیمھد 3

 رھانا 27/3/89 گوھردشت کرج یمسعود باستان 4

 کلمه 31/3/89 تھران یحمزه کرم 5

  

  ممنوع المNقات. 7

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 وزيان نیموکر 6/3/89 مھاباد یوھاب فتاح 1

  

  ف يبNتکل. 8

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 رھانا 1/3/89 تھران یحسن سرچاھ 1

 رھانا 1/3/89 تھران ی اکبر عجمیعل 2

وسف یعبداله  3
 زادگان

 کلمه 4/3/89 تھران
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 رھانا 7/3/89 تھران– یبھائ یبا کمال آبادیفر 4

ن یجمال الد 5

 یخانجان

 رھانا 7/3/89 تھران– یبھائ

 رھانا 7/3/89 تھران– یبھائ یبھروز توکل 6

 رھانا 7/3/89 تھران– یبھائ زفھميد تيوح 7

 رھانا 7/3/89 تھران– یبھائ ید رضائيسع 8

 رھانا 7/3/89 تھران– یبھائ یميف نعيعف 9

 رھانا 7/3/89 تھران– یبھائ یاریمھوش شھر 10

 کلمه 7/3/89 تھران یزیاحسان عبده تبر 11

 یمحمصادق جواد 12
 حصار

 و فردایراد 8/3/89 مشھد

 ھرانا 8/3/89 تھران  زاغه دوستیکبر 13

 وزيان نیموکر 14/3/89 وانیمر هعباس روخند 14

 کلمه 16/3/89 تھران یر محمديام 15

 کلمه 17/3/89 تھران  فروشانیعيرضا رف 16

 رھانا 20/3/89 تھران یروزيحسام ف 17

 ھرانا 20/3/89 تھران ی خدائیمھد 18

 روزنامه نگاران یتاآزاد 26/3/89 ن تھرانیاو آرش سقر 19
 یزندان

 ی سبز آزادیندا 31/3/89 ناصفھا ینا طحانيس 20

 یمحمدرضا معاف 21

 راد

 ی سبز آزادیندا 31/3/89 اصفھان
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  یاسين سيد و ارعاب خانواده فعالیتھد. 9

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

ن حقوق بشر و يفعال 14/3/89 تھران یخانواده نادر احسن 1

 رانی در ایدمکراس

 جرس 21/3/89 قم یخانواده اکبر کرم 2

        

  د و ارعاب یتھد. 10

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 رھانا 1/3/89 تھران عماد بھاور 1

 رھانا 1/3/89 تھران ین کاظميرحسيام 2

ن حقوق بشر و يفعال 2/3/89 تھران یزھرا بھرام 3
 رانی در ایدمکراس

 ھرانا 4/3/89 تھران یحمزه کرم 4

 ھرانا 10/3/89 کرج منصور اسانلو 5

ن حقوق بشر و يفعال 13/3/89 کرمان ین تر|نحس 6

 رانی در ایدمکراس

 ی سبز آزادیندا 14/3/89 اھواز ینیابوالفضل عابد 7

محمدبنا زاده  8
 یزيرخيام

ن حقوق بشر و يفعال 18/3/89 تھران
 رانی در ایدمکراس

 ھرانا 23/3/89 تھران یل عبدياسماع 9

 ھرانا 24/3/89 تھران ی طاھریمحمدعل 10

  

  ضرب و شتم . 11

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

ن حقوق بشر و يفعال 8/3/89 گوھردشت کرج یرسول بداق 1
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 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 8/3/89 ن تھرانیزندان او عباس بادفر 2
 رانی در ایدمکراس

 کلمه 9/3/89 ن تھرانیزندان او یديھنگامه شھ 3

ن حقوق بشر و يفعال 20/389 ردشت کرجگوھ ید طھرانیبھروز جاو 4
 رانی در ایدمکراس

  

  اعتصاب غذا. 12

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 وزيپارلمان ن 1/3/89 تھران  زادیمحمد نور 1

 ده بان حقوق بشر کردستانید 1/3/89 سقز ی الدن آزادیمح 2

 رھانا 2/3/89 تھران ید توکليمج 3

 وزيدانشجون 8/3/89 تھران یار گودرزيکوھ 4

 وزيدانشجون 8/3/89 تھران ین رونقيحس 5

 ويش پرسپکتیکرد 9/3/89 سنندج یب اله گلپريحب 6

ن حقوق بشر و يفعال 16/3/89 تھران ید حائريحم 7
 رانی در ایدمکراس

 بامدادخبر 26/3/89 تھران مايسلمان س 8

 چه ولهیدو 26/3/89 ن تھرانیاو ینرگس محمد 9

    

   در زندانیقال و جابجائانت. 13

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 رھانا 1/3/89 نیانتقال به زندان او ینه |ريمب 1

 ھرانا 2/3/89 نی او-240 بند یانفراد رضا ملک 2

 ھنيھم م 2/3/89 نیاو– یسلول انفراد ید توکليمج 3
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 رھانا 5/3/89 نیاو– 350انتقال به بند  انيمی کریمھد 4

 کلمه 5/3/89 نیاو– 209انتقال به بند  زیو پریعل 5

 شھر یبند دارالقرآن رجائ یمسعود باستان 6
 کرج

وبNگ مسعود  7/3/89

 یباستان

 شھر ی رجائیعموم5بند  منصور اسانلو 7
 کرج

 ھرانا 8/3/89

 رھانا 9/3/89 نی زندان او240بند  انيشھرام شکوفائ 8

–مارستان يانتقال به ب یمحمد ملک 9

 تھران

 وزيادوارن 9/3/89

 ی بند سپاه رجائیانفراد منصور اسانلو 10

 شھر کرج

ن حقوق بشر يفعال 10/3/89

 در یو دمکراس

 رانیا

 شھر ی رجائیکارگر3بند  منصور رادپور 11

 کرج

ن حقوق بشر و يفعال 10/3/89
 رانی در ایدمکراس

 شھر ی رجائیکارگر3بند  یذآبادیاحمد ز 12

 کرج

وق بشر و ن حقيفعال 10/3/89
 رانی در ایدمکراس

 شھر ی رجائیکارگر3بند  یرسول بداق 13

 کرج

ن حقوق بشر و يفعال 10/3/89
 رانی در ایدمکراس

 شھر ی رجائیکارگر3بند  یارژنگ داود 14

 کرج

ن حقوق بشر و يفعال 10/3/89
 رانی در ایدمکراس

 روزنامه یتا آزاد 10/3/89  کرجییزندان کچو زي سحرخیسيع 15
 یان زنداننگار

 روزنامه یتا آزاد 10/3/89  کرجییزندان کچو یمانيداود سل 16
 ینگاران زندان

 ی رجائیسلول انفراد یدتھرانیبھروز جاو 17

 شھر کرج

 ھرانا 12/3/89

 کلمه 12/3/89 تھران–ن ی او350بند  یرضا ھاشميعل 18

 کلمه 12/3/89 تھران–ن ی او350بند  اي تاجرنیعل 19
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 کلمه 15/3/89 تھران–ن ی اویبند عموم ان نژادیزادقربان بھ 20

 وزيان نیموکر 17/3/89  مھابادیزندان مرکز یمحمد عبدالھ 21

ته گزارشگران يکم 19/3/89 زندان اصفھان یبھزاد باقر 22

 حقوق بشر

 کلمه 22/3/89 ن تھرانی او350بند   زادیمحمد نور 23

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند  یارژنگ داود 24
 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند  منصور اسانلو 25
 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند  یمسعود باستان 26
 رانی در ایدمکراس

 یرضا کرميعل 27

 یرآباديف

 و ن حقوق بشريفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند 
 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند  دجيبھنام ف 28
 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند  ی اسکندریمصطف 29
 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند  یدآبادیاحمد ز 30
 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند  انی محمودیھدم 31
 رانی در ایدمکراس

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند  یعيرضا رف 32
 رانی در ایدمکراس

حشمت اله  33

 یطبرزد

ن حقوق بشر و يفعال 24/3/89 گوھردشت کرج3بند 
 رانی در ایدمکراس

 جرس 25/3/89 کرجس یزندان فرد یمانيداود سل 34

 جرس 25/3/89 س کرجیزندان فرد زي سحرخیسيع 35

 جرس 25/3/89 س کرجیزندان فرد یرسول بداغ 36

 وزيان نیموکر 26/3/89 هيزندان اروم یرزائين ميحس 37
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وسف یعبداله  38

 زادگان

انتقال از زندان تھران به 

 مشھد

 کلمه 26/3/89

ته گزارشگران يکم 30/3/89 نی اویانتقال به بند عموم یوا نظرآھاريش 39

 حقوق بشر

  

  د قرار بازداشتیتمد. 14

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 رھانا 13/3/89 تھران  کوھکنیمھد 1

 رھانا 13/3/89 تھران  نوریمحسن صادق 2

 رھانا 13/3/89 تھران نادر بابائب 3

 رھانا 18/3/89 تھران وسف زادگانیعبداله  4

 کلمه 24/3/89 رازيش انيصابر عباس 5

 کلمه 31/3/89 رازيش انيمحمدصابر عباس 6

  

  احضار به دادگاه. 15

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 وزيران پرس نیا 2/3/89 تھران  زادیمحمد نور 1

  

  احکام اجرا شده اعدام. 16

 منبع خبر خیتار محل نام  فیرد

 مھر 30/3/89 زاھدان یگید ريعبدالحم 1

 رنایا 30/3/89 زاھدان یگیالمالک رعبد 2
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  اعدام ) ح

  احکام صادر شده اعدام. 1

 منبع خبر خیتار  محل-جرم  سن نام  فیرد

 وزيسکانیا 2/3/89 تھران–قتل   ساله28 غ –صفر محمد  1

 قدس 2/3/89 تھران–قتل   ساله24 نيحس 2

 وزيسکانیا 3/3/89 تھران–قتل   ساله22 ابوالفضل 3

 وزيسکانیا 4/3/89 رازيش–قتل    خ–قاسم  4

 ھانيک 6/3/89 تھران–تجاوز   ساله25 نيام 5

 وزيسکانیا 8/3/89 تھران–قتل   ساله22 ديوح 6

 وزيسکانیا 9/3/89 تھران–قتل   ساله24 سلمان 7

 وزيسکانیا 9/3/89 تھران–قتل   عقوبی 8

 وزيسکانیا 10/3/89 تھران–قتل   ساله22  پ–جواد  9

 وزيسکانیا 10/3/89 تھران–قتل   ساله32 یعلريام 10

 وزيسکانیا 12/3/89 تھران–قتل   ساله49 لطف اله 11

 وزيسکانیا 12/3/89 تھران–قتل   ساله28 صابر 12

 17در زمان وقوع،  ثميم 13
 ساله

 وزيسکانیا 16/3/89 تھران–قتل 

 آفتاب 16/3/89 تھران–تجاوز   نفر3ت یبدون ھو 14

 وزيسکانیا 18/3/89 تھران– قتل  ريام 15

 وزيسکانیا 18/3/89 تھران–قتل   ساله17 محمد 16

 قدس 20/3/89 تھران–قتل   احمد 17

 وزيسکانیا 22/3/89 تھران–قتل   دالهی 18

 وزيسکانیا 25/3/89 تھران–قتل   محمود 19
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 وزيسکانیا 25/3/89 تھران–قتل   سھراب 20

 وزيسکانیا 26/3/89 رازي ش–قتل   ساله40 یمجتب 21

 قدس 26/3/89  تھران–قتل   ساله29 یمھد 22

 قدس 26/3/89  مشھد–تجاوز   تیبدون ھو 23

 قدس 27/3/89  مشھد-قتل   دالهی 24

 

  احکام اجرا شده اعدام. 2

 منبع خبر خیتار  محل-جرم  نام  فیرد

 ھانيک 1/3/89 قتل اصفھان  ب–محمد  1

 وزيسکانیا 2/3/89  اھواز-ر قاچاق مواد مخد  الف– ع  2

 وزيسکانیا 3/3/89  اھواز-قاچاق مواد مخدر   ر–ص  3

ن حقوق بشر يفعال 5/3/89 رشت نفر5ت یبدون ھو 4
 در یو دمکراس

 رانیا

 ھرانا 5/3/89 تجاوز زاھدان ريد ميجمش 5

 یروابط عموم 5/3/89 زدی –قاچاق مواد مخدر   ش–الف  6
 زدی یدادگستر

 یروابط عموم 5/3/89 زدی –چاق مواد مخدر قا  س–خ  7
 زدی یدادگستر

 یروابط عموم 5/3/89 زدی –قاچاق مواد مخدر   ب–م  8
 زدی یدادگستر

 یروابط عموم 5/3/89 زدی –قاچاق مواد مخدر   م–م  9
 زدی یدادگستر

 وزيسکانیا 10/3/89 روانيش نفر2ت یبدون ھو 10

 ھانيک 10/3/89 صفھانا–قاچاق مواد مخدر   س–نورجمال  11

 یروابط عموم 15/3/89 تجاوز اصفھان  ساله25د يسع 12
  اصفھانیدادگستر
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 ھانيک 18/3/89 اصفھان-قاچاق مواد مخدر  یرضا استک 13

 رھانا 16/3/89 انهي م-قاچاق مواد مخدر ل پيجل 14

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  احمد شه بخش 15

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  یبادعبداله سلطان آ 15

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  مسعود 17

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  ک.ر يام 18

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  یکاظم تشتک 19

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  محمد آذزفام 20

 رانیا 17/3/89  کرج–اق مواد مخدر قاچ یمحمد جعفر 21

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  نادر آذرنوش 22

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  یسنجر توتازھ 23

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  یني امیباق 24

 رانیا 17/3/89  کرج–قاچاق مواد مخدر  نفر3ت یبودن ھو 25

 رنای ا 19/3/89  سراب–قتل  تیبدون ھو 26

 رانیا 19/3/89  کرج– یآدم ربائ  ساله33ت یبدون ھو 27

 رانیا 19/3/89  کرج– یآدم ربائ  ساله21ت یبدون ھو 28

 رانیا 19/3/89  کرج– یآدم ربائ نفر2ت یبدون ھو 29

 رانیا 19/3/89 قاچاق مواد مخدر مسعود 30

 وزيسکانیا 27/3/89 زاھدان–قتل و تجاوز  ح-اکبر  31
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  ی عموم)ت

  یعموم یھا یريدستگ. 1

 منبع خبر خیتار  محل-جرم  نام  فیرد

 وزين نیآخر 5/3/89 زدی  نفر35ت یبدون ھو 1

 سنایا 9/3/89 تھران  نفر290ت یبدون ھو 2

 سنایا 9/3/89 تھران  نفر31ت یبدون ھو 3

 سنایا 11/3/89 تھران  نفر20ت یبدون ھو 4

 لنایا 24/3/89 تھران  نفر112ت ین ھوبدو 5

 لنایا 24/3/89 تھران  نفر210ت یبدون ھو 6
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