
 

 

  تهيه کنندگان
 محمود حواالت و  سيد اشکان حسينی :حقوق بشر  نفعاال

 اسامی بازداشت شدگان عقيدتی و سياسی                               
  

محل  توضيحات
 نگهداری

ارگان بازداشت 
 کننده

نوع 
 بازداشت

ضبط 
 وسايل

تفتيش 
 منزل

نوع 
 فعاليت

منبع  استان شهر نوع فعاليت
 خبر

 رديف نام نام خانوادگی اشتتاريخ بازد

 روز ماه سال بلی خير بلی خير

يکی از بازداشت شدگان اخير 
اعتراضات که زير شکنجه کشته 

 شده است

شهروند    *  * - نيروهای امنيتی نامشخص
 معترض

نود و  هرانا کردستان سنندج
 شش

 1 سارو قهرمانی دهم دی

يکی از بازداشت شدگان اخير 
ضات که زير شکنجه کشته اعترا

 شده است

شهروند    *  * - نيروهای امنيتی نامشخص
 معترض

نود و  هرانا خوزستان دزفول
 شش

دوازدهم دی  2 محسن عادلی

يکی از بازداشت شدگان اخير 
اعتراضات که زير شکنجه کشته 

 شده است

شهروند    *  * - نيروهای امنيتی نامشخص
 معترض

نود و  هرانا مرکزی اراک
 شش

دوازدهم دی  3 وحيد حيدری

يکی از بازداشت شدگان اخير 
اعتراضات که زير شکنجه کشته 

 شده است

شهروند    *  * - نيروهای امنيتی زندان اوين
 معترض

نود و  هرانا تهران تهران
 شش

دوازدهم دی  4 سينا قنبری

يکی از بازداشت شدگان اخير 
اعتراضات که زير شکنجه کشته 

 شده است

شهروند    *  * - نيروهای امنيتی نامشخص
 معترض

نود و  هرانا کردستان سنندج
 شش

دوازدهم دی  5 کيانوش زندی

يکی از بازداشت شدگان اخير 
اعتراضات که زير شکنجه کشته 

 شده است

شهروند    *  * - نيروهای امنيتی نامشخص
 معترض

نود و  هرانا مرکزی اراک
 شش

دوازدهم دی شهاب  ابطحی زاده
 الدين

6 

يکی از بازداشت شدگان اخير 
اعتراضات که زير شکنجه کشته 

 شده است

شهروند    *  * - نيروهای امنيتی نامشخص
 معترض

نود و  هرانا زنجان زنجان
 شش

دوازدهم دی  7 محمد نصيری

يکی از بازداشت شدگان اخير 
اعتراضات که زير شکنجه کشته 

 شده است

وند شهر   *  * - نيروهای امنيتی نامشخص
 معترض

نود و  هرانا کرمانشاه کرمانشاه
 شش

دوازدهم دی  8 غالمرضا محمدی

يک شهروند در اردبيل به اتهام 
 بوده است» ضد دينی«فعاليت 

فعال    *  * اوليه پليس سايبری نامشخص
 مجازی

نود و  تارنگار اردبيل اردبيل
 شش

 9 نامشخص نامشخص نهم آبان



 

 

هوادار    *  * اوليه سدارانسپاه پا نامشخص يازده نفر بودند
 عرفان حلقه

نود و  تارنگار اصفهان نجف آباد
 شش

بيست  تير
 وهشتم

 10 نامشخص نامشخص

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص همکار  مراد ثقفی
 فرهنگی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 11 رامين کريميان

وزارت  خصنامش همسر مهرداد هوشمند
 اطالعات

نوکيش    *  * اوليه
 مسيحی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

بيست  شهريور
 ونهم

 12 سارا نعمتی

بازداشتگاه  همسر فريدون فالح
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی
 بهايی

نود و  تارنگار اصفهان کاشان
 شش

بيست  تير
 وششم

 13 ندا پاينده

وزارت  امشخصن همسر سارا نعمتی
 اطالعات

نوکيش    *  * اوليه
 مسيحی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

بيست  شهريور
 ونهم

 14 مهرداد هوشمند

هم خانواده  سروه موسی زاده و 
کاويس آقايی است و به دليل 

رقص و پايکوبی در حمايت از 
 رفراندم کردستان بازداشت است

وند شهر   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

آذربايجان  مهاباد
 غربی

نود و  هرانا
 شش

 15 روناک آقايی چهارم مهر

هم خانواده  سروه موسی زاده و 
کاويس آقايی است و به دليل 

رقص و پايکوبی در حمايت از 
 رفراندم کردستان بازداشت است

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند 

 عادی
 مهاباد

آذربايجان 
 غربی

 هرانا
نود و 

 شش
 16 کاويس آقايی چهارم مهر

هم خانواده  روناک آقايی و 
کاويس آقايی است و به دليل 

رقص و پايکوبی در حمايت از 
رفراندم کردستان بازداشت 

 است

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

آذربايجان  مهاباد
 غربی

نود و  هرانا
 شش

 17 سروه موسی زاده چهارم مهر

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص ت نفرهف
 مجازی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

 18 نامشخص نامشخص ششم خرداد

هفت شهروند به اتهام راه اندازی 
کمپين بازگشت شاهزاده و 

 ارتباط با فعالين خارج از کشور

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  تارنگار
 شش

 19 نامشخص نامشخص هفتم شهريور

هوادار    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص هشت نفر بودند
 عرفان حلقه

نود و  تارنگار اصفهان شاهين شهر
 شش

 20 نامشخص نامشخص دوم مرداد

فعال عرفان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص هشت نفر بودند
 حلقه

نود و  تارنگار هاناصف نجف آباد
 شش

 21 نامشخص نامشخص دوم شهريور

هجده نفر به دليل برگزاری 
 مهمانی  شبانه

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار کرمان کرمان
 شش

 22 نامشخص نامشخص هفدهم مرداد

نوشتن پيامهايی در مورد 
 کارگران در تلگرام

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

آذربايجان  مهاباد
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

 23 مهدی صالحی سيزدهم فروردين



 

 

ن
  

هوادار    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص نه نفر بودند
 عرفان حلقه

آذربايجان  تبريز
 شرقی

نود و  تارنگار
 شش

 24 نامشخص نامشخص پنچم مرداد

نگراش مطالب انتقادی درباره 
 عدامهای دهه شضتا

ماموران  نامشخص
 دادستانی

وکيل    *  * اوليه
 دادگستری

نود و  تارنگار فارس شيراز
 شش

 25 دانيال استخر نهم خرداد

نامبرده هنگام ورود به ايران 
در فرودگاه امام خمينی 
 بازداشت گرديد

فعال    *  * اوليه نيروی انتظامی زندان اوين
 فرهنگی

د و نو هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  اسفند
 ودوم

 26 نازک افشار

نامبرده همسر سانيا ببنه ويچ 
ميباشد که همزمان با دستگيری 

 وی او هم بازداشت گرديده

زندان امير 
 اباد گرگان

فعال   *  *  اوليه اطالعات سپاه
 فرهنگی

نود و  هرانا گلستان گرگان
 شش

بيست  آذر
 ودوم

 27 مهدی دادخواه

مان فرهنگی نامبرده مسئول ساز
هنری شهرداری رشت بوده که 
 پس از احضار بازداشت گرديده

 * اوليه نامشخص نامشخص
 

* 
  

فعال 
 فرهنگی

 هرانا گيالن رشت
نود و 
 چهار

 دی
بيست 
 ويکم

 28 نامشخص نامشخص

نامبرده فرزند آيت هللا نکونام 
 ميباشد .

نود و  هرانا قم قم فعال مذهبی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 چهار

 29 مهدی نکونام پانزدهم بهمن

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و  هرانا کردستان کامياران
 چهار

بيست  آذر
 وهشتم

 30 فرهاد ساعد مجشی

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و هرانا کردستان کامياران
 چهار

بيست  آذر
 وهشتم

 31 پيام ساعد مجشی

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و  هرانا کردستان کامياران
 چهار

بيست  آذر
 وهشتم

 32 سيروان ساعد مجشی

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و هرانا کردستان کامياران
 چهار

بيست  آذر
 وهشتم

 33 حسين ساعد مجشی

نامبرده جهت تکميل دوران 
محکوميت بازداشت گرديده ولی 
از قبل در مرخصی استعالجی 

 بوده

اجرای حکم نامشخص زندان اوين نود و  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  *
 چهار

 34 سيد محمد ابراهيمی نوزدهم دی



 

 

 

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص د گرديدنامبرده با قرار وثيقه آزا
 کارگری

نود و  هرانا سمنان دامغان
 چهار

 35 بهروز افروز چهارم اسفند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص نامبرده با قرار وثيقه آزاد گرديد
 کارگری

نود و  هرانا سمنان دامغان
 چهار

 36 فرامرز عباس آبادی مقدم پنچم اسفند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص قرار وثيقه آزاد گرديدنامبرده با 
 کارگری

نود و  هرانا سمنان دامغان
 چهار

 37 محمدرضا مخبريان پنچم اسفند

نامبرده بعد از ورود به ايران در 
فرودگاه امام بازداشت گرديد . و 

دی با قرار وثيقه  ١٨در تاريخ 
 آزاد گرديد

 * اجرای حکم نيروی انتظامی نامشخص

 

* 

  
فعال 

 فرهنگی
 هرانا تهران رباط کريم

نود و 
 چهار

 38 هيال صديقی هفدهم دی

نامبرده بعد از چند ساعت آزاد 
 گرديد

نود و  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 چهار

 39 محمد نوريزاد شانزدهم بهمن

نامبرده بعد از چند ساعت آزاد 
 گرديد

نود و  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 چهار

 40 محمد ملکی شانزدهم بهمن

نامبرده بطور موقت آزاد گرديده و 
بايد طی چند روز آينده خود را به 

معاونت قضايی دادستانی کل 
 معرفی نمايد

فعال    *  * اوليه نيروی انتظامی زندان اوين
 سياسی

نود و  راناه تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 41 فريبرز رييس دانا

نامبرده از شاگردان آيت هللا نکونام 
 ميباشد

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 فرهنگی

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 42 صادق خادمی پانزدهم بهمن

نامبرده از شاگردان آيت هللا نکونام 
 ميباشد

نود و  هرانا قم قم فعال مذهبی   *  * اوليه امنيتینيروهای  نامشخص
 چهار

 43 رضا زارع پانزدهم بهمن

نامبرده از شاگردان آيت هللا نکونام 
 ميباشد

نود و  هرانا قم قم فعال مذهبی   *  * اوليه نامشخص نامشخص
 چهار

 44 حسين دولتی پانزدهم بهمن

بازداشتگاه  نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 45 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 46 نامشخص نامشخص

داشتگاه باز نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 47 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 48 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  امبرده آزاد گرديدهن
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 49 نامشخص نامشخص



 

 

بازداشتگاه  نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 چموپن

 50 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 51 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

د و نو هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 52 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 53 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  نامبرده آزاد گرديده
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز یفعال مدن   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 54 نامشخص نامشخص

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی بازداشتگاه معلم
 عادی

آذربايجان  اروميه
 شرقی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 55 نامشخص باالزاده پانزدهم اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی بازداشتگاه معلم
 عادی

آذربايجان  هارومي
 شرقی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 56 نامشخص انصاری پانزدهم اسفند

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص مربی پيروان عرفان حلقه
 عرفان حلقه

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وچهارم

 57 معصومه صادقی

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی زندان مديريت يک گروه تلگرام
 عادی

خراسان  بجنورد
 شمالی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 58 نامشخص نامشخص دهم بهمن

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی زندان مديريت يک گروه تلگرام
 عادی

خراسان  بجنورد
 شمالی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 59 نامشخص نامشخص دهم بهمن

شهروند    *  * اوليه مینيروی انتظا زندان مديريت يک گروه تلگرام
 عادی

خراسان  بجنورد
 شمالی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 60 نامشخص نامشخص دهم بهمن

بازداشتگاه  مديريت يک گروه تلگرام
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

 61 مجتبی کيانی    تارنگار همدان نهاوند

شهروند    *  * ليهاو نيروی انتظامی نامشخص مديرعامل آذرآب اراک
 عادی

نود و  هرانا اراک مرکزی
 شش

 62 نامشخص نامشخص سوم مهر

شهروند    *  * اوليه پليس فتا نامشخص مبلغ و مربی رقص
 عادی

نود و  هرانا هرمزگان بندرعباس
 شش

 63 نامشخص نامشخص يکم مهر

ماموران امنيتی اداره اطالعات 
شهروند ساکن شوشتر  ٢٠دست کم 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 اهل سنت

نود و  تارنگار خوزستان شوشتر
 شش

 64 نامشخص نامشخص پنچم ارديبهشت



 

 

ت و به مکان نامعلومی را بازداش
 منتقل کردند.

مادر شهيد جنبش سبز مصطفی 
 کريم بيگی

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 نچپ

 65 شهناز اکملی ششم بهمن

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص کارمند مخابرات راه دور
 کارگری

نود  تارنگار فارس شيراز
و 
 پنچ

 66 جعفر پژوهش پور بيستم بهمن

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص کارمند مخابرات راه دور
 کارگری

نود  تارنگار فارس شيراز
و 
 پنچ

 67 حسين اسماعيلی بيستم بهمن

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص کارمند مخابرات راه دور
 کارگری

نود  تارنگار فارس شيراز
و 
 پنچ

 68 شهاب کريم آقايی بيستم بهمن

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص کارمند اداره محيط زيست
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 69 شهرام رانين

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص کارمند اداره محيط زيست
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 70 مظهر معينی

بازداشتگاه  فعاليت در فضای مجازی
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه
 عادی

نود و  تارنگار دستانکر سنندج
 شش

 71 سارا کمانگر دهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نامشخص نامشخص فعاليت در تلگرام
 عادی

نود  تارنگار خوزستان رامهرمز
و 
 پنچ

 72 نامشخص نامشخص هفدهم اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص فعاليت در تلگرام
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وپنچم

 73 نامشخص نامشخص

فرزند محمدعلی زم )معاون 
فرهنگی و اجتماعی دبيرخانه 

شورای عالی مناطق آزاد 
 ايران(است

شهروند    *  * اوليه حفاظت اطالعات نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار نامشخص نامشخص
 شش

 74 محمدميالد زم هفتم شهريور

عضو شورای روستای مازی 
 وزلهک

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

حاجی  باتکاک
 فايق

75 



 

 

پيروان   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص عضو عرفان حلقه
 عرفان حلقه

سيستان   زاهدان
 بلوچستان

نود و  تارنگار
 شش

 76 مهتاب علی پور ششم خرداد

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص عضو شورای روستای ماسيدر
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 77 شريف داده

شهروند    * *  اوليه نيروی انتظامی نامشخص طالب اهل سنت بلوچ
 اهل سنت

نود و  تارنگار هرمزگان ميناب
 شش

 78 نامشخص نامشخص دوازدهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص شهروند ايرانی آمريکايی
 خارجی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وپنچم

 79 نامشخص نامشخص

شش نفر از اعضای گروه رقص 
 بودند

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار سمنان شاهرود
 شش

 80 نامشخص نامشخص هجدهم ادمرد

سيزده نفر از شهروندان سنی 
 مذهب بودند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار خوزستان اهواز
 شش

بيست  مرداد
 وسوم

 81 نامشخص نامشخص

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص سه نفر بودند
 عادی

نود و  تارنگار خوزستان اهواز
 شش

بيست  تير
 ودوم

 82 نامشخص نامشخص

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص سه نفر بودند
 عادی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  تارنگار
 شش

 83 نامشخص نامشخص سيزدهم مرداد

فعال    *  * اوليه پليس فتا نامشخص فعال تلگرامی که سه نفر بودند
 مجازی

نود و  تارنگار ايالم ايالم
 شش

بيست  شهريور
 ويکم

 84 نامشخص نامشخص

فعال    *  * اوليه نيروهای سپاه  زندان اوين سه نفر بودند
حقوق 
 دراويش

خراسان  گناباد
 رضوی

نود و  هرانا
 شش

 85 نامشخص نامشخص دوازدهم دی

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص زندانی سياسی سابق
 سياسی

نود  تارنگار کردستان کامياران
و 
 پنچ

 86 ساسان بابايی هفدهم بهمن

با توديع وثيقه  ١٣٩۶آبان  ٣٠وز 
ی  از بازداشت اطالعات سنندج 

 آزاد ش

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 کارگری

نود و  تارنگار کردستان سنندج
 شش

بيست  آبان
 وچهارم

 87 فواد زندی

راحله راحمی پور سال هاست 
شت نوزاد برادر و پيگير سرنو

در  ۶٠برادرش است که در دهه 
 زندان اوين بوده اند.

وزارت  زندان اوين
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 عادی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

بيست  شهريور
 ويکم

 88 راحله راحمی پور

دويست و سيصد نفر به جرم 
 ارازل و اباشی

وند شهر   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

 89 نامشخص نامشخص سيزدهم شهريور

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص دوست گلرخ ايرايی
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 90 سعيد اقبالی سوم بهمن

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص دو نفر بودند نود و  نگارتار اصفهان اصفهان  91 نامشخص نامشخص دوم تير



 

 

 شش سايبری

نيروهای امنيتی  نامشخص دستگيری به اتهام جاسوسی
 سپاه

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

چهاردهم خرداد  92 نامشخص نامشخص

مرد در  7زن و  8دستگيری 
 مهمانی

ند شهرو   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار گلستان گرگان
 شش

 93 نامشخص نامشخص هشتم خرداد

نفر در يک پارتی  45دستگيری 
 شبانه

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار قم قم
 شش

 94 نامشخص نامشخص يازدهم ارديبهشت

شهروند به دليل  4دستگيری 
 انتشار فيلم تخلف پليس

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی صنامشخ
 عادی

نود و  تارنگار خوزستان آبادادن
 شش

 95 نامشخص نامشخص نهم خرداد

دستکم سی نفر در يک مهمانی 
 شبانه بازداشت شدند

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار اصفهان اصفهان
 شش

بيست  فروردين
 وچهارم

 96 صنامشخ نامشخص

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص نفر دستگير شده 20دستکم 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 97 نامشخص نامشخص

دژبان کالنتری بهارستان که 
بدليل دادن آمار مفقودی های 
 حادثه پالسکو بازداشت شد

شهروند    *  * اوليه نامشخص نامشخص
 دیعا

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 98 نامشخص نامشخص پانزدهم بهمن

در رابطه با حواشی کمک رسانی 
 به زلزله  زدگان استان کرمانشاه

نود و  هرانا کرمانشاه گيالنغرب خبرنگار   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

 99 ارژنگ زرگوش پنچم آذر

در رابطه با حضور در تجمعات يا 
نامه های متاثر از برگزاری بر

رفراندوم استقالل در اقليم 
 کردستان

وزارت  نامشخص
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و  هرانا کردستان مريوان
 شش

100 حميد ادوای هشتم مهر

در رابطه با حضور در تجمعات يا 
برنامه های متاثر از برگزاری 

رفراندوم استقالل در اقليم 
 کردستان

وزارت  شخصنام
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و  هرانا کردستان مريوان
 شش

101 محمد ادوای هشتم مهر

در دادگاه ويژه روحانيت بازداشت 
 شد

اجرای  نيروی انتظامی زندان اوين
 حکم

نود  تارنگار تهران تهران فعال مذهبی   *  *
و 
 پنچ

102 احمد منتظری چهارم اسفند

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص کشتار کولبران در اعتراض به
 فرهنگی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

103 فرزاد سه فه ره هجدهم شهريور

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در اعتراض به کشتار کولبران
 فرهنگی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

104 فؤاد یمظفر هجدهم شهريور

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در اعتراض به کشتار کولبران
 فرهنگی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

105 ارسالن  عباسی هجدهم شهريور



 

 

  د.

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در اعتراض به کشتار کولبران
 فرهنگی

و  نود تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

106 شهريار  طهماسبی هجدهم شهريور

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در اعتراض به کشتار کولبران
 فرهنگی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

107 شهريار رستمی هجدهم شهريور

در ارتباط به برگزاری رفراندوم 
 استقالل اقليم کردستان

زندان 
 مريوان

شهروند    *  * اوليه يتینيروهای امن
 عادی

نود و  هرانا کردستان مريوان
 شش

108 وريا دل انگيز بيستم مهر

در ارتباط به برگزاری رفراندوم 
 استقالل اقليم کردستان

زندان 
 سنندج

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عادی

نود و  هرانا کردستان سنندج
 شش

109 مصلح کهنه پوشی بيستم مهر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص تانه اعياد بهائيان ايراندر آس
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

110 پيمان قيامی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

111 عزت هللا شهيدی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

112 فروزان  امينی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

113 کامبيز مرادی پور

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

114 امرهللا سالمی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

115 نعمت هللا شادابی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

116 سينو رسولی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

117 امير  کديور



 

 

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

خراسان  بيرجند
 جنوبی

نود و  تارنگار
 شش

بيست  مهر
 ونهم

118 شيدا عابدی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

خراسان  بيرجند
 جنوبی

نود و  تارنگار
 شش

بيست  مهر
 ونهم

119 خليل مالکی

 شهروند   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

خراسان  بيرجند
 جنوبی

نود و  تارنگار
 شش

بيست  مهر
 ونهم

120 بهمن صالحی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

خراسان  بيرجند
 جنوبی

نود و  تارنگار
 شش

بيست  مهر
 ونهم

121 سهراب مالکی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

خراسان  بيرجند
 جنوبی

نود و  تارنگار
 شش

بيست  مهر
 ونهم

122 ساغر  محمدی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص در آستانه اعياد بهائيان ايران
 بهايی

خراسان  بيرجند
 جنوبی

نود و  تارنگار
 شش

بيست  مهر
 ونهم

123 آرمين مختاری

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص ساله 17دانش آموز 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 ويکم

124 علی کعب عمير

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص خبرنگار
 سياسی

نود و  تارنگار مرکزی اراک
 شش

125 آزاده بکايی ششم خرداد

هواداران و تن  از  ١٠٠حدود 
عالقمندان به محمدحسين 

کاظمينی بروجردی در برگزاری 
 مراسم ختم

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود و  هرانا البرز کرج
 شش

126 نامشخص نامشخص يازدهم مهر

اطالعات  چهار نفر بودند
 اشنويه

وزارت 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

ان آذربايج اشنويه 
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

سی و  خرداد
 يکم

127 نامشخص نامشخص

چهار تن از اعضای شوراهای 
صنفی دانشجويان دانشگاه تهران 

در پی پيگيری وضعيت 
دانشجويان دستگيرشده در جريان 

اعتراضات روزهای اخير 
 بازداشت شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين

 

* 

  

اعضای 
شورا 
 صنفی

 هرانا تهران تهران
نود و 

 شش
128 نامشخص نامشخص دهم دی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی بازداشتگاه توليد ديش های ماهواره
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وهفتم

129 نامشخص نامشخص

تعيين وثيقه يکصد ميليونی برای 
 ازادی

فعال   *  *  صادر شده نيروهای امنيتی زندان اوين
 عرفان حلقه

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

130 زهرا ابراهيمی  نهم شهريور

تعيين وثيقه يکصد ميليونی برای 
 ازادی

فعال   *  *  صادر شده نيروهای امنيتی زندان اوين
 عرفان حلقه

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

131 رها داوديان نهم شهريور

ضين به تعدادی نامشخص از معتر
 وضعيت مسکن مهر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار تهران پرديس
 شش

132 نامشخص نامشخص هفتم شهريور

تعدادی از دستفروشان در اهواز  شهروند    * *  اوليه نيروی انتظامی نامشخص نود  تارنگار خوزستان اهواز 133 نامشخص نامشخص ميک بهمن



 

 

و  عادی بازداشت شدند
 پنچ

نفر  12تعداد بازداشت شدگان 
نفر اطالعی  7بوده که از هويت 

 نيست

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار کرمانشاه پاوه
 شش

بيست  فروردين
 ودوم

134 نامشخص نامشخص

نفر بوده  ٣تعداد اين بازداشتی ها 
 است

فعال   *  *  ليهاو نيروهای امنيتی نامشخص
 عرفان حلقه

نود و  تارنگار البرز ساوجبالغ
 شش

135 نامشخص نامشخص دوازدهم آبان

فعاليت در تلگرام وتعداد اين افراد 
 نامشخص می باشد

فعال    *  * اوليه پليس سايبری نامشخص
 مجازی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

136 نامشخص نامشخص چهارم آبان

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص نفر بوده است ۶د تعداد اين افرا
 عرفان حلقه

نود و  تارنگار البرز کرج
 شش

137 نامشخص نامشخص نهم آبان

نفر بوده است و  ١٧عداد اين افراد 
در يک مهمانی خصوصی دستگير 

 شد

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

و نود  تارنگار گلستان گرگان
 شش

138 نامشخص نامشخص هشتم آبان

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص تجمع کارگران در مقابل مجلس
 عادی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

139 نامشخص نامشخص يازدهم ارديبهشت

زندان  تبليغ عليه نظام
 کاشان

آران و بيد  شاعر   *  * اوليه ماوران دادستانی
 گل

نود و  ارنگارت اصفهان
 شش

140 محمد مهدوی فر ششم خرداد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان  تبليغ برای تحريم انتخابات
 عادی

نود و  تارنگار اصفهان زرين شهر
 شش

141 نامشخص نامشخص شانزدهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص پنج نفر بودند
 عادی

نود و  تارنگار ردبيلا اردبيل
 شش

142 نامشخص نامشخص هشتم مرداد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص پنج نفر بودند
 عادی

نود و  تارنگار کردستان سنندج
 شش

سی و  مرداد
 يکم

143 نامشخص نامشخص

پنج نفر از طرفداران شبکه 
 ماهواره ای ری استارت

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  هرانا تهران تهران
 شش

144 نامشخص نامشخص هجدهم مهر

نفر در طول دو  ٣٧٠٠بيش از 
هفته در جريان اعتراضات 
خيابانی  اخير در تمام 
شهرهای کشور دستگير 
 شده اند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 معترض

نود و  هرانا نامشخص نامشخص
 شش

145 نامشخص امشخصن هفدهم دی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص بيست و چهار نفر بودند
 عادی

نود و  تارنگار فارس شيراز
 شش

146 نامشخص نامشخص هفتم مرداد

به اتهام همکاری با يکی از 
 احزاب کرد اپوزسيون ايران

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

جان آذرباي اشنويه
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

سی و  مرداد
 يکم

147 کامران موسی زادە 



 

 

به علت سر دادن شعار بر عليه 
 سپاه پاسداران

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود  تارنگار کرمانشاه روانسر
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وسوم

148 غالم شرسابی

به دليل فعاليت در فضای مجازی 
يروهای امنيتی  دستگير از سوی ن

 شدند

نود و  تارنگار خوزستان انديشمک فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  آبان
 وچهارم

149 سياوش قالوند

به دليل فعاليت در فضای مجازی 
از سوی نيروهای امنيتی  دستگير 

 شدند

نود و  تارنگار خوزستان انديشمک فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  آبان
 وچهارم

150 بهزاد قالوند

به دليل فعاليت در فضای مجازی 
از سوی نيروهای امنيتی  دستگير 

 شدند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 بهايی

نود و  تارنگار فارس شيراز
 شش

بيست  آبان
 وچهارم

151 حسن ممتازی

اجرای  نيروهای امنيتی زندان  کبه اتهام همکاری با پژا
 حکم

شهروند    *  *
 خارجی

آذربايجان  اروميه
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

152 علی بده خا هشتم فروردين

به اتهام مديريت کانال تلگرامی 
 دگرباشان جنسی

مدير کانال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 تلگرامی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  هرانا
 شش

153 نامشخص نامشخص سوم آذر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص به اتهام فعاليت مذهبی
 اهل سنت

نود و  تارنگار کردستان بوکان
 شش

بيست  ارديبهشت
 ونهم

154 منصور محمدپور

به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر 
 اکاذيب

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 سياسی

نود و  تارنگار زیمرک اراک
 شش

بيست  آذر
 ودوم

155 حميد عظيمی

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی بازداشتگاه به اتهام آواز خواندن در پياده رو
 عادی

نود و  تارنگار همدان همدان
 شش

156 نامشخص نامشخص يازدهم فروردين

شهروند    *  * ليهاو نيروی انتظامی بازداشتگاه به اتهام آواز خواندن در پياده رو
 عادی

نود و  تارنگار همدان همدان
 شش

157 نامشخص نامشخص يازدهم فروردين

نود و  تارنگار کردستان سنندج فعال مدنی   * *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص برگزاری مراسم نوروز
 شش

158 رامين صالحی هفتم فروردين



 

 

ند

. 



 

 

. 

. 

 

نود و  تارنگار کردستان سنندج فعال مدنی   * *  اوليه امنيتینيروهای  نامشخص برگزاری مراسم نوروز
 شش

 159 جالل خداکرمی هفتم فروردين

برادر احمد نيسی )فعال سياسی 
 ترور شده در هلند(

وزارت  نامشخص
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و  تارنگار خوزستان اهواز
 شش

 160 حمد نيسی بيستم آبان

)فعال سياسی برادر احمد نيسی 
 ترور شده در هلند(

وزارت  نامشخص
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و  تارنگار خوزستان اهواز
 شش

 161 حسن نيسی بيستم آبان

بدليل مشارکت در يک موسسه 
 خيريه به نفع کودکان

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 بهايی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 162 هاله غالمی هشتم همنب

تن به اتهام همکاری  41بازداشتی 
 با داعش

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار نامشخص نامشخص
 شش

 163 نامشخص نامشخص نوزدهم خرداد

بازداشت در يک مهمانی خاص 
 زنانه

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی بازداشتگاه
 عادی

نود  تارنگار تهران رانته
و 
 پنچ

چهاردهم اسفند  164 نامشخص نامشخص

بازداشت چهار نفر به اتهام توليد 
 تجهيزات ماهواره ای

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی زندان
 عادی

نود  تارنگار تهران پاکدشت
و 
 پنچ

 165 نامشخص نامشخص ششم بهمن

بازداشت به بهانه سه فقره کامنت 
ناشناس در صفحه که افراد 

فيسبوک منتسب به وی گذاشته 
 بودند

فعال رسانه    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 ای

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

 166 عبدالرضا داوری دهم خرداد

بازداشت اين فرد با اتهاماتی 
همچون تبليغ عليه نظام صورت 

 گرفته است

وزارت  نامشخص
 اطالعات

آذربايجان  بوکان لممع   *  * اوليه
 غربی

نود و  هرانا
 شش

 167 مولود خوانچه زرد چهارم مهر

بازداشت اين فرد با اتهاماتی 
همچون تبليغ عليه نظام صورت 

 گرفته است

وزارت  نامشخص
 اطالعات

آذربايجان  بوکان معلم   *  * اوليه
 غربی

نود و  هرانا
 شش

 168 سلمان امام زنبيلی چهارم مهر

ختر و پسر در تور د ٩٠بازداشت 
 تفريحی

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار فارس سپيدان
 شش

 169 نامشخص نامشخص پانزدهم خرداد

دختر بدليل تالش  8بازداشت 
 برای ورود با استاديوم آزادی

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وچهارم

 170 نامشخص نامشخص



 

 

نفر در يک مهمانی  60بازداشت 
 شبانه

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار گلستان توسکستان
 شش

 171 نامشخص نامشخص بيستم ارديبهشت

دختر و پسر در يک  30بازداشت 
 مهمانی شبانه در کيان پارس

شهروند    *  * اوليه روی انتظامیني بازداشتگاه
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 
 پنچ

 172 نامشخص نامشخص سيزدهم اسفند

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود و  هرانا مازندران ساری
 چهار

 173 بهزاد ذبيحی هجدهم اسفند

با تماس تلفنی به بهانه نقص 
اسناد دستگير مدارک در اداره ثبت 

 شد

نود  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه فعال مدنی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وپنچم

 174 فرزانه جاللی

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص با اتهام توهين به وزير بهداشت
 عادی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

 175 نامشخص صنامشخ هجدهم فروردين

آذر با  ١٧اين شهروند در تاريخ 
 توديع وثيقه آزاد شده است

وزارت  نامشخص
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 سياسی

نود و  هرانا کردستان مريوان
 شش

 176 امير واحدی سيزدهم آذر

اين شخص در دوران بارداری 
است و شرايط بازداشت و استرس 

برای وی بسيار مشکل زا می 
 باشد.

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی امشخصن
 بهايی

نود و  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
 شش

بيست  مهر
 وهشتم

 177 سپيده احراری

ماه هر سال  ۵اين شخص در 
 جاری آزاد شد

وزارت  زندان اوين
 اطالعات

مدافع حقوق   *  *  اوليه
 بشر

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

بيست  شهريور
 ويکم

 178 راحله پور راحمی

ماه هر سال  ۵اين شخص در 
 جاری آزاد شد

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 دانشجويی

نود و  تارنگار همدان همدان
 شش

بيست  شهريور
 وششم

 179 سياوش حاتم

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص اين شخص پانزده سال دارد
 عادی

ود و ن هرانا خوزستان اهواز
 شش

بيست  مهر
 وپنچم

 180 مائده شعبانى نژاد

زندان  ساله است ١٧اين شخص 
مرکزی 
 زاهدان

وزارت 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

سيستان  قصرقند
 بلوچستان

نود و  هرانا
 شش

 181 ياسر عزيزی چهارم مهر

نفر از خواننده  ٢١اين اشخاص 
 های زير زمينی بودند

نود و  هرانا هرمزگان هرمزگان خواننده   *  * اوليه ینيروهای امنيت نامشخص
 شش

بيست  دی
 ودوم

 182 نامشخص نامشخص

ايشان وکيل هستند و در حين دفاع 
 از وکيل خود بازداشت شدند

زندان 
 رجايی شهر

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی
 عادی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

 183 حسين مهرانديش بيستم ارديبهشت

ايشان استاد دانشگاه هستند و به 
اتهام توهين به مقدسات باز داشت 
 شدند

شهروند    *  * اوليه نامشخص زندان
 عادی

نود  تارنگار قزوين قزوين
و 
 پنچ

 184 نامشخص نامشخص دوازدهم اسفند



 

 

وزارت  زندان اوين اهل تاجيکستان
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 مسيحی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وچهارم

 185 آندره وارتانيان

وزارت  زندان اوين اهل تاجيکستان
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 مسيحی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 186 نانا بدريان چهارم بهمن

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص انتشار عکس مستهجن در تلگرام
 عادی

نود و  تارنگار تانخوزس دزفول
 شش

 187 نامشخص نامشخص دهم ارديبهشت

وزارت  نامشخص اسم مستعار نامبرده سروش ميباشد
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 مسيحی

نود و  هرانا اصفهان اصفهان
 چهار

 188 ميثم حجتی دوم دی

استاد دانشگاه و مترجم سفارت 
عربستان به اتهام جاسوسی برای 

 عربستان

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 189 امير سليمی دهم اسفند

نود  تارنگار تهران پرديس نامشخص   *  * اوليه اطالعات سپاه زندان ادعای پيامبری
و 
 پنچ

 190 نامشخص نامشخص نوزدهم بهمن

وزارت  نامشخص اتهام جاسوسی
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

 191 نامشخص نامشخص دهم خرداد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص آتش نشان
 عادی

نود  تارنگار کردستان کامياران
و 
 پنچ

 192 کاوه مرادی هفدهم بهمن

نه نفر بودند به دليل فعاليت در 
 عرصه مدلينگ بازداشت شدند

شهروند    *  * اوليه های امنيتینيرو نامشخص
 عادی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  هرانا
 شش

 193 نامشخص نامشخص دوم آذر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص ٧٠٠نفر به اتهام مواد مخدر 
 عادی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

 194 نامشخص نامشخص دوم مرداد

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص ۶۴نفر در مهمانی بودند 
 عادی

نود و  تارنگار اصفهان اصفهان
 شش

 195 نامشخص نامشخص هجدهم مرداد

شهروند   *  *  اوليه نيروی انتظامی نامشخص نفر در يک مهمانی شبانه63
 عادی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  تارنگار
 شش

بيست  ارديبهشت
 ونهم

 196 نامشخص نامشخص

ال تلگرامی که به شش نفر  فع 
اتهام فعاليت در زمينه 

 همجنسگرايی

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 مجازی

نود و  تارنگار اردبيل اردبيل
 شش

بيست  شهريور
 وسوم

 197 نامشخص نامشخص

وزارت  نامشخص ۴٠نفر 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اروميه
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

 198 نامشخص نامشخص سی ردادخ



 

 

چهل نفر بودند در رابطه با 
حواشی کمک رسانی به زلزله  

 زدگان استان کرمانشاه

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود و  هرانا
 شش

 199 نامشخص نامشخص پنچم آذر



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص چهار نفر بودند
 عادی

خراسان 
 شمالی

خراسان 
 شمالی

نود و  تارنگار
 شش

200 نامشخص نامشخص بيستم تير

سی شش تن بازداشتی تاکنون در 
شهرهای مختلف کردنشين 
در فضای  پس از 
برگزاری رفراندوم اقليم 
 کردستان

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

*  *   

فعال 
 سياسی

 هرانا نامشخص نامشخص
نود و 

 شش
 نامشخص نامشخص نهم مهر

201

سی وچهار نفر از کارگران 
نيشکر هفت تپه همزمان با 
 اعتصاب آنها

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود و  هرانا خوزستان هفت تپه
 شش

202 نامشخص نامشخص پانزدهم بهمن

نفر بودند در رابطه با حواشی  
کمک رسانی به زلزله  زدگان 

 ستان کرماا

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

آذربايجان  سردشت
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

203 نامشخص نامشخص پنچم آذر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص نفر زن و شوهر دی جی بودند٢
 عادی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  تارنگار
 شش

بيست  مرداد
 وپنچم

204 امشخصن نامشخص

بيست و نه نفر از دختران معروف 
به دختر انقالب در اعتراض به 

 حجاب اجباری
 * اوليه نيروی انتظامی نامشخص

 
* 

  
شهروند 

 عادی
 هرانا تهران تهران

نود و 
 شش

205 نامشخص نامشخص دوازدهم بهمن

عضو    *  * اوليه نيروهای امنيتی پليس امنيت  بيست وهفت نفر بودند
حلقهعرفان 

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  تارنگار
 شش

206 نامشخص نامشخص دوازدهم تير

بيست وهفت  نفر به اتهام عضويت 
 در گروه داعش

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار نامشخص نامشخص
 شش

207 نامشخص نامشخص هفدهم مرداد

دويست وسی نفر در يک مهمانی 
ن در شب يلدا بازداشت در تهرا
 شده اند

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  هرانا تهران تهران
 شش

208 نامشخص نامشخص چهارم دی

شهروند   *  *  اوليه نيروی انتظامی نامشخص بيست نفر از کولبران بوده اند
 عادی

آذربايجان  سردشت
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

209 نامشخص امشخصن هجدهم مرداد

شهروند    *  * اوليه اطالعات پليس نامشخص نوزده نفر در ميهمانی خصوصی
 عادی

نود و  تارنگار کرمان سيرجان
 شش

210 نامشخص نامشخص دوازدهم شهريور

وزارت  نامشخص چهارده نفر بودند
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار گيالن گيالن
 شش

ست بي شهريور
 ونهم

211 نامشخص نامشخص

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص مهمانی در پسر و دختر ١١٠
 عادی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  تارنگار
 شش

212 نامشخص نامشخص دهم تير

وزارت  نامشخص بودند نفر وسه سی 
 اطالعات

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه
 شش

213 نامشخص نامشخص ششم تير

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص مرد و زن نفر دو 
 سياسی

نود و  تارنگار البرز کرج
 شش

بيست  خرداد
 ونهم

214 نامشخص نامشخص

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص دو نفر بودند فعال تلگرامی نود و  تارنگار اردبيل اردبيل بيست  خرداد 215 نامشخص نامشخص



 

 

 وششم شش مجازی

دو دختر جوان بودند که به دليل  
 موتورسواری بازداشت شدند

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار خوزستان دزفول
 شش

216 نامشخص نامشخص دوم آبان

در حمايت از زندانيان سياسی  
 مهر آزاد شد٢رجايی شهر و در 

شهروند    *  * اوليه ی انتظامینيرو نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار البرز کرج
 شش

بيست  شهريور
 وچهارم

217 بهنام ابراهيم زاده

در حمايت از زندانيان سياسی  
 مهر آزاد شد٢رجايی شهر و در 

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار البرز کرج
 شش

بيست  شهريور
 وچهارم

218 واله نیزما

در حمايت از زندانيان سياسی  
 مهر آزاد شد٢رجايی شهر و در 

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار البرز کرج
 شش

بيست  شهريور
 وچهارم

219 پيمان سالم

در پی تجمع مقابل زندان اوين  
همزمان با پايان يافتن قرار 
 بازداشت محمد علی طاهری

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 

* 
  

پيروان 
عرفان حلقه

 هرانا تهران تهران
نود و 

 شش
220 مسعود معينی هجدهم بهمن

در پی تجمع مقابل زندان اوين  
همزمان با پايان يافتن قرار 
 بازداشت محمد علی طاهری

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
عرفان حلقه

نود و  اهران تهران تهران
 شش

221 زهرا مدرس زاده هجدهم بهمن

در پی تجمع مقابل زندان اوين  
همزمان با پايان يافتن قرار 
 بازداشت محمد علی طاهری

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 شش

222 نامشخص نامشخص هجدهم بهمن

آذربايجان  قلعه بابک فعال مدنی   *  * اوليه های امنيتینيرو نامشخص تعداد نامشخص 
 شرقی

نود و  هرانا
 شش

223 نامشخص نامشخص دهم تير

پس از ساعاتی بازجويی آزاد  
 گشت

نود و  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

224 ليال فرجی   يازدهم بهمن

بازداشتگاه  ل مشروبپانزده ساله به دليل حم 
 کالنتری

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی
 عادی

سيستان  زابل
 بلوچستان

نود و  تارنگار
 شش

چهاردهم تير 225 نامشخص نامشخص

و » تبلغ عليه نظام«به اتهام  
همکاری با يکی از احزاب «
به تحمل چهار سال زندان » کرد

 محکوم شده

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 سياسی

نود و  تارنگار کردستان سنندج
 شش

226 سهراب بهرامی دوازدهم آبان

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص نود نفر بودند
 عادی

نود و  تارنگار نامشخص نامشخص
 شش

چهاردهم تير 227 نامشخص نامشخص

پنچاه وپنچ  زن و مرد در يک 
 ميهمانی

شهروند    *  * اوليه ینيروهای امنيت نامشخص
 عادی

خراسان  بيرجند
 جنوبی

نود و  هرانا
 شش

228 نامشخص نامشخص پنچم بهمن

سه  زن بودند به دليل فعاليت در 
 عرصه مدلينگ بازداشت شدند

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

سيستان  زاهدان
 بلوچستان

نود و  تارنگار
 شش

229 صنامشخ نامشخص چهارم آبان



 

 

  نشاه

آذربايجان  تبريز شاعر   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص بيست وپنچ نفر بودند
 شرقی

نود و  تارنگار
 شش

230 نامشخص نامشخص دوازدهم تير

سيزده جوان در تهران به اتهام 
 »شيطان پرستی«

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص
 عادی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

بيست  رمه
 ونهم

231 نامشخص نامشخص

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود و  تارنگار خوزستان شوشتر
 شش

232 محمد کعبی هفتم ارديبهشت

بازداشتگاه  
 اطالعات

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 سياسی

نود  تارنگار ساکن آمريکا 
و 
 پنچ

233 کيانوش سنجری پانزدهم مهر

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 فرهنگی

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

234 نشميل سهرابی يکم بهمن

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار البرز کرج
و 
 پنچ

235 کوروش شريف زاده سوم بهمن

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار البرز کرج
و 
 پنچ

236 فواد ميثاقيان سوم بهمن



 

 

 

از سوی  ٩۵سوم بهمن ماه  
ماموران ثارهللا در زمان خروج از 
منزلش بازداشت و برای اجرای 
حکم شش سال حبس به زندان 
 اوين 
منتقل شد.به دليل  به دليل يک 

منتشر نشده که » داستان«
حين بازرسی خانه و  ماموران

بازداشت همسرش آرش صادقی 
در خانه آنها پيدا 

توهين به مقدسات و «کردند به 
متهم و به شش » تبليغ عله نظام

سال زندان محکوم شد.اعتصاب 
غذای طوالنی مدت آرش صادقی 
 که به 
وخامت حالش انجاميد در نهايت 
دادستای تهران را وادشت تا روز 
 سه 

خانم ايرايی  ٩۵دی ماه  ١۴شنبه 
ميليون  ۵٠٠را با قرار وثيقيه 

تومانی از بند زنان زندان اوين به 
مرخصی اعزام کند. اما او مجددا 
در تاريخ سوم بهمن ماه همان سال 
بازداشت شد.زمانی که موقتاً از 
زندان آزاد بود، مأموران برای 
بازداشت وی به خانه اش يورش 
بردند که همين 

 سپاه اطالعات زندان اوين
اجرای 

 حکم
* 

 

* 

  

 تارنگار تهران تهران فعال مدنی
نود 
و 
 پنچ

 سوم بهمن
ايرايی)همسرآرش 

 صادقی(
 237 گلرخ

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 فرهنگی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 238 صالح دلدم چهارم بهمن

بازداشتگاه  
 اطالعات

هروند ش  *  *  اوليه نيروهای امنيتی
 بهايی

نود  تارنگار يزد يزد
و 
 پنچ

 239 محمد تدريسی پنچم بهمن

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی زندان 
 عادی

نود  تارنگار تهران پاکدشت
و 
 پنچ

 240 نامشخص نامشخص ششم بهمن



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان 
 عادی

نود  تارنگار تهران پاکدشت
و 
 پنچ

 241 نامشخص نامشخص ششم بهمن

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی زندان 
 عادی

نود  تارنگار تهران پاکدشت
و 
 پنچ

 242 نامشخص نامشخص ششم بهمن

نود  تارنگار تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص 
و 
 پنچ

 243 مونا معافی ششم بهمن

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 
 پنچ

 244 منوچهر رحمانی ششم بهمن

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 
 پنچ

 245 محسن مهرگانی ششم بهمن

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود  تارنگار نکردستا دهگالن فعال مدنی   *  * اوليه
و 
 پنچ

 246 پروانه حسين پناهی يازدهم بهمن

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود  تارنگار کردستان دهگالن فعال مدنی   *  * اوليه
و 
 پنچ

 247 اقبال حسين پناهی يازدهم بهمن

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

آذربايجان  سردشت
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 248 مولود اسماعيل پور يازدهم بهمن

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 بهايی

سيستان  زاهدان
 بلوچستان

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 249 شعله رام سيزدهم بهمن

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 بهايی

سيستان  زاهدان
 بلوچستان

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 250 شايان رحيمی زدهمسي بهمن

زندان  
مرکزی 
 اروميه

اجرای  نيروهای امنيتی
 حکم

فعال    *  *
 مطبوعاتی

نود  تارنگار کردستان مهاباد
و 
 پنچ

 251 حسن شيخ آبادی پانزدهم بهمن

وزارت  زندان اوين 
 اطالعات

نود  تارنگار تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه
و 
 پنچ

 252 مهدی خزعلی هفدهم بهمن



 

 

محمد مقيمی، وکيل دادگستری و 
 اسفند  ١۶فعال حقوق بشر، امروز 

در کانال تلگرامی خود،  ١٣٩۶
خبِر ممانعت از اعالم وکالت، 
برای وکالی محمد نجفی وکيل 
بازداشت شده اهل شازند را 
داد.پس از گذشت 

فروردين  ٢٨روز ،سه شنبه  ٩٢
، با قيد وثيقه يک ميليارد ١٣٩٧

ن مرکزی اراک، تومانی، از زندا
 آزاد شد.

بازداشتگاه 
 اطالعات

 اوليه اطالعات سپاه

 

* 

 

* 

 

 تارنگار مرکزی اراک فعال مدنی
نود 
و 
 پنچ

 253 محمد نجفی هفدهم بهمن

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين 
 سياسی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 254 فرهاد سلمانپور ظهير هفدهم بهمن

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی صنامشخ 
 عادی

نود  تارنگار کردستان کامياران
و 
 پنچ

 255 اميد کمانگر هفدهم بهمن

نود  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

 256 امير زرگانی هجدهم بهمن

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 ايیبه

نود  تارنگار کرمان کرمان
و 
 پنچ

 257 احسان اميری نيا بيستم بهمن

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار کرمان کرمان
و 
 پنچ

 258 نيما رجب زاده بيستم بهمن

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار کرمان کرمان
و 
 پنچ

 259 آرمان بندی بيستم منبه

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وچهارم

 260 فاروق ايزدی نيا

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی بازداشتگاه  
 عادی

نود  تارنگار گلستان گرگان
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وپنچم

 261 نامشخص نامشخص

پيروان    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
عرفان 

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 

بيست  بهمن
 وپنچم

 262 پويان قوی بيان



 

 

 پنچ حلقه

پيروان    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وپنچم

 263 نامشخص حقيقت

پيروان    *  * اوليه ت سپاهاطالعا نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وپنچم

 264 نامشخص نامشخص

پيروان    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وششم

 265 نورا نجفی

عال ف   *  * اوليه اطالعات سپاه زندان اوين 
 مطبوعاتی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وهفتم

محمد  رستمی
 حسين

266 

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه زندان اوين 
 مطبوعاتی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وهفتم

 267 رضا گلپور

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 کارگری

آذربايجان  نقده
 ربیغ

نود  تارنگار
و 
 پنچ

بيست  بهمن
 وهفتم

 268 اسعد مولود زاده

نود  تارنگار تهران تهران    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بنازاده امير  سی بهمن
 خضری

 269 محمد

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 270 هللاسد  هادی سی بهمن

فعال   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 دانشجويی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 271 مجيد اسدی سی بهمن

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار کردستان ديواندره
و 
 پنچ

 272 امجد شريفی سی بهمن

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار کردستان سقز و مهاباد
و 
 پنچ

 273 مهران حسين خانی يکم اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص  نود  تارنگار کردستان سقز و مهاباد  274 شاهين صمدی يکم اسفند



 

 

و  عادی
 پنچ

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار کردستان سقز و مهاباد
و 
 پنچ

 275 نامشخص نامشخص يکم اسفند

نود  تارنگار هرمزگان بندرعباس فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

 276 مهرناز حقيقی يکم اسفند

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 
 پنچ

 277 بهروز نجاتيان يکم اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مسيحی

آذربايجان  اروميه
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 278 انوشه)ورونيکا( رضابخش دوم اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مسيحی

آذربايجان  اروميه
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 279 سهيل)آگوستين( ه ثانیزرگرزاد دوم اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين 
 بهايی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

فروغی مهدی  سوم اسفند
 آبادی

 280 سرور

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 دانشجويی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 281 پيام شکيبا چهارم اسفند

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی امشخصن 
 دانشجويی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 
 پنچ

 282 سپيده قوليان ششم اسفند

بازداشتگاه  
 اطالعات

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 سياسی

آذربايجان  مياندوآب
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 283 محمدحسن داوری هفتم اسفند

نود  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی  *  *  اوليه منيتینيروهای ا نامشخص 
و 
 پنچ

 284 ناجی دحيمی دهم اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 
 پنچ

 285 عدنان عبيات دهم اسفند



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 
 پنچ

 286 لفته غوابش)جاللی( دهم اسفند

اجرای  نامشخص زندان اوين 
 حکم

نود  تارنگار تهران تهران فعال مدنی   *  *
و 
 پنچ

 287 عبدهللا عباسی جوان چهاردهم اسفند

اجرای  اطالعات سپاه نامشخص 
 حکم

آذربايجان  تبريز فعال مدنی   *  *
 شرقی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 288 مرتضی مراد پور پانزدهم داسفن

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار تهران ری
و 
 پنچ

 289 سيما کيانی هجدهم اسفند

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مطبوعاتی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

 290 هنگامه شهيدی نوزدهم اسفند

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی صنامشخ 
 سياسی

آذربايجان  نقده
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 ويکم

 291 محمد ذبيحی

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

آذربايجان  نقده
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 ويکم

 292 کيان اورامه

فعال    *  * هاولي نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

آذربايجان  نقده
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 ويکم

 293 رضا صوفی

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

آذربايجان  نقده
 غربی

نود  تارنگار
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 ويکم

 294 کيان کريمی

بازداشتگاه  
 اطالعات

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه
 مطبوعاتی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 ودوم

 295 احسان مازندرانی

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی بازداشتگاه 
 عادی

نود  تارنگار هرمزگان ابوموسی
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وپنچم

 296 نامشخص نامشخص

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی بازداشتگاه 
 عادی

نود  تارنگار هرمزگان ابوموسی
و 

بيست  اسفند
 وپنچم

 297 نامشخص نامشخص



 

 

 پنچ

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وپنچم

 298 علی احمدنيا

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  نداسف
 وپنچم

 299 سعيد نقدی

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار البرز کرج
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وپنچم

 300 ليزا تبيانيان

نود  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی  *   * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وپنچم

 301 علی الساری

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی مشخصنا 
 مطبوعاتی

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وششم

 302 مراد ثقفی

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

صالح الدين 
 دژاک

 303 ماموستا

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 304 ادريس راوند

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 305 کريم راوند

نود  تارنگار ردستانک مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 306 رحيم راوند

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 307 فايق رانين

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

يست ب اسفند
 وهشتم

 308 احمد رانين



 

 

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 309 خليفه جالل راوش

نود  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 
 پنچ

بيست  اسفند
 وهشتم

 310 فايق راوش

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه امشخصن 
 دانشجويی

نود  تارنگار کردستان مريوان
و 
 پنچ

 311 آريز دانش سی اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 

 شش

 312 احسان اشتياق هفتم فروردين

 شهروند   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 

 شش

 313 عنايت نعيمی هفتم فروردين

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود و  تارنگار اصفهان اصفهان
 شش

 314 فرزاد همايونی هفتم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

و نود  تارنگار اصفهان اصفهان
 شش

 315 سروش پزشکی هفتم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

 316 سعيد رشيدزاده هفتم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

 317 آمانج یقربان هفتم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان 
 بهايی

نود و  تارنگار اصفهان اصفهان
 شش

 318 سهراب نقی پور دوازدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود و  تارنگار
 شش

 319 ريوف جليلی دوازدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه وهای امنيتینير نامشخص 
 عادی

نود و  تارنگار کردستان مهاباد
 شش

 320 هيوا کيانی سيزدهم فروردين

خراسان  مشهد فعال مدنی   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص 
 رضوی

نود و  تارنگار
 شش

چهاردهم فروردين مولوی  کوهی
فضل 

 الرحمان

321 

نود و  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 322 حسن دل انگيز شانزدهم فروردين



 

 

نود و  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 323 شريف باجور شانزدهم فروردين

نود و  رتارنگا کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 324 نازار حق پرست شانزدهم فروردين

نود و  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 325 هيوا منوچهری شانزدهم فروردين

نود و  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 326 فايق راوش شانزدهم فروردين

نود و  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 327 ادريس راوند شانزدهم فروردين

نود و  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 328 مظهر معينی شانزدهم فروردين

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * ليهاو
 شش

 329 کاظم سرخی هجدهم فروردين

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه
 شش

 330 امير سرخی هجدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

د و نو تارنگار کرمانشاه پاوه
 شش

 331 جنيد هدايتی بيستم فروردين

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود و  تارنگار کرمانشاه پاوه
 شش

 332 فريد احمدی بيستم فروردين

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود و  تارنگار کرمانشاه پاوه
 شش

 333 سوران احمدی بيستم فروردين

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه مشخصنا 
 عادی

نود و  تارنگار کرمانشاه پاوه
 شش

 334 دلسوز محمدی بيستم فروردين

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود و  تارنگار کرمانشاه پاوه
 شش

 335 ارسالن احمدی بيستم فروردين

نود و  تارنگار کردستان کامياران دنیفعال م   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

بيست  فروردين
 وچهارم

 336 محمدرضا آهنگر

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 فرهنگی

نود و  تارنگار کردستان کامياران
 شش

بيست  فروردين
 وچهارم

 337 رشيد شرفيان

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود و  ارنگارت خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه
 شش

بيست  فروردين
 وچهارم

 338 عبدالناصر عبيات

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه
 شش

بيست  فروردين
 وچهارم

 339 هاشم حيدری



 

 

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه
 شش

ت بيس فروردين
 وچهارم

 340 حمزه چلداوی

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه
 شش

بيست  فروردين
 وچهارم

 341 صادق حيدری

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه
 شش

بيست  فروردين
 وچهارم

 342 جعفر حيدری

وزارت  صنامشخ 
 اطالعات

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه
 شش

بيست  فروردين
 وچهارم

 343 خالد چاپان

نود و  تارنگار خوزستان اهواز فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

بيست  فروردين
 وپنچم

 344 مصطفی سواری

نود و  تارنگار خوزستان اهواز عال مدنیف   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

بيست  فروردين
 وپنچم

 345 خليل غافلی

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار هرمزگان بندرعباس
 شش

بيست  فروردين
 وپنچم

 346 مهناز جانثار

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

وند شهر  *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار هرمزگان بندرعباس
 شش

بيست  فروردين
 ونهم

 347 مارال راستی

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار هرمزگان بندرعباس
 شش

بيست  فروردين
 ونهم

 348 فرهاد امری

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

روند شه  *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار هرمزگان بندرعباس
 شش

بيست  فروردين
 ونهم

 349 آرش راسخی

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار هرمزگان قشم
 شش

بيست  فروردين
 ونهم

 350 مهراله افشار

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

 شهروند  *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار هرمزگان قشم
 شش

بيست  فروردين
 ونهم

 351 اميد آفاقی

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار هرمزگان قشم
 شش

بيست  فروردين
 ونهم

 352 نسيم قنواتيان

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 بهايی

نود و  تارنگار فارس شيراز
 شش

بيست  فروردين
 ونهم

 353 اديب حق پژوه

نود و  تارنگار کردستان مريوان فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 354 شريف باجور دوم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود و  تارنگار خوزستان شوشتر
 شش

 355 صاحب کعبی پنچم يبهشتارد

 



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 356 حسن کعبی پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 357 علی کعبی پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه يروهای امنيتین نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 358 عبدالکريم کعبی پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 359 رمضان سواری پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 360 رسول سواری پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 361 سعيد سواری پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  نگارتار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 362 بشير سواری پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 363 سعيد سواری پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 364 احمد ویچلدا پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان شوش
و 

 شش

 365 حمود دبی پنچم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 شش

 366 حسين کعبی هفتم ارديبهشت

شهروند    *  * هاولي نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار خوزستان شوشتر
و 

 367 رحيم کعبی هفتم ارديبهشت



 

 

 شش

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار ايالم ايوان غرب
و 

 شش

 368 نامشخص نامشخص هشتم ارديبهشت

اجرای  نيروهای امنيتی نامشخص 
 حکم

نود  تارنگار رانته تهران فعال مدنی   *  *
و 

 شش

 369 ليال ميرغفاری هجدهم ارديبهشت

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 مطبوعاتی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

 370 ايرج جمشيدی هجدهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 

 شش

 371 اعتدال یمقطاع نوزدهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 

 شش

 372 حسين مقطاعی نوزدهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 

 شش

 373 علی زرگانی نوزدهم ارديبهشت

شهروند    *  * ليهاو اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 

 شش

 374 مهدی زرگانی نوزدهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 

 شش

 375 سعيد زرگانی نوزدهم ارديبهشت

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود  تارنگار نخوزستا اهواز
و 

 شش

بيست  ارديبهشت
 وسوم

 376 ميثم خسرجی

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود  تارنگار خوزستان اهواز
و 

 شش

بيست  ارديبهشت
 وسوم

 377 رضا زويدات

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  تارنگار
و 

 شش

بيست  ديبهشتار
 وسوم

 378 فاروق شارويرانی



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار کردستان بوکان
و 

 شش

بيست  ارديبهشت
 ونهم

ماموستا  بنده زرد
 محسن

379 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار کردستان بوکان
و 

 شش

بيست  ارديبهشت
 ونهم

صالح  کاوانی
 الدين

380 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار کردستان بوکان
و 

 شش

بيست  ارديبهشت
 ونهم

 381 ريبوار محمدی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار کردستان بوکان
و 

 شش

بيست  ارديبهشت
 ونهم

 382 کمال دلسان

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

نود  تارنگار کردستان بوکان
و 

 شش

بيست  ارديبهشت
 ونهم

 383 مولود رحيمی

نود  تارنگار کردستان سنندج فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  ارديبهشت
 ونهم

 384 سيروان گلزاری

زارت و نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 فرهنگی

 385 زينب کريميان    تارنگار تهران تهران

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

نود  تارنگار همدان همدان
و 

 شش

 386 جواد گياه شناس سوم خرداد

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص فعاليت در تلگرام 
 مجازی

نود  تارنگار خوزستان ابادان
و 

 شش

 387 نامشخص نامشخص چهارم خرداد

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

دانشجوی    *  * اوليه
 روانشناسی

سيستان  ايرانشهر
 بلوچستان

نود  تارنگار
و 

 شش

 388 عليم گوری چهارم خرداد

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

نود  تارنگار مرکزی اراک
و 

 شش

 389 عماد کريمی  ششم خرداد

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  تارنگار
و 

 شش

 390 امير پيغامی نهم خرداد



 

 

فعال عرفان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 حلقه

نود  تارنگار مازندران بابل
و 

 شش

 391 وحيد پور طهماسب يازدهم خرداد

فعال    *  * اوليه پليس فتا نامشخص فعاليت در تلگرام 
 مجازی

نود  تارنگار گلستان گرگان
و 

 شش

 392 نامشخص نامشخص سيزدهم خرداد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار گلستان گرگان
و 

 شش

بيست  خرداد
 وسوم

 393 مژده  ظهوری

شهروند    *  * اوليه ی امنيتینيروها نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار گلستان گرگان
و 

 شش

بيست  خرداد
 وسوم

 394 فرحناز تبيانيان

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار گلستان گرگان
و 

 شش

بيست  خرداد
 وسوم

 395 مريم دهقان يزدلی

نود  تارنگار خوزستان اهواز عال مدنیف   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  خرداد
 وسوم

 396 مهدی زرگانی

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار کردستان مريوان
و 

 شش

بيست  خرداد
 ونهم

 397 امير ارزنگی

 

شهروند    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 عادی

د نو تارنگار کردستان مريوان
و 

 شش

بيست  خرداد
 ونهم

 398 باسط بشتام 

ماموران  نامشخص 
 دادستانی

فعال رسانه    *  * اوليه
 ای

نود  تارنگار نامشخص نامشخص
و 

 شش

بيست  خرداد
 ونهم

 399 عسل اسماعيل زاده

اطالعات  روحانی اهل سنت
 اروميه

وزارت 
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 اهل سنت

آذربايجان  پيرانشهر
 غربی

نود  تارنگار
و 

 شش

بيست  خرداد
 ونهم

 400 عبدالکريم اذرين

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

نود  تارنگار نامشخص نامشخص
و 

 شش

 401 رامين حسين پناهی پنچم تير

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص  نود  تارنگار نامشخص نامشخص  402 افشين پناهی حسين پنچم تير



 

 

و  عادی
 شش

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار نامشخص نامشخص
و 

 شش

 403 زبير حسين پناهی پنچم تير

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار نامشخص نامشخص
و 

 شش

 404 احمد حسين پناهی پنچم تير

شهروند    *  * اوليه تینيروهای امني نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار نامشخص نامشخص
و 

 شش

 405 انور حسين پناهی پنچم تير

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود  تارنگار تهران تهران خبرنگار   *  * اوليه
و 

 شش

 406 حامد طالبی  ششم تير

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود  تارنگار تهران انتهر خبرنگار   *  * اوليه
و 

 شش

 407 علی  اکبری ششم تير

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود  تارنگار هرمزگان گناباد درويش  *  *  اوليه
و 

 شش

 408 احمد  مرادی  ششم تير

آذربايجان  مهاباد فعال مدنی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 غربی

نود  تارنگار
و 

 شش

صالح  خديو مچهارده تير
 الدين

409 

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مذهبی

سيستان  سرباز
 بلوچستان

نود  تارنگار
و 

 شش

حافظ  صالح نوزدهم تير
 محمد

410 

حفاظت  نامشخص 
 دادگستری

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

بيست  تير
 ويکم

 411 نامشخص نامشخص

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی صنامشخ 
 سياسی

نود  تارنگار يزد يزد
و 

 شش

بيست  تير
 وپنچم

 412 مصطفی دهباش زاده

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

چهار محال  ياسوج
 بختياری

نود  تارنگار
و 

 شش

بيست  تير
 وششم

 413 رضا عسگری



 

 

فعال حقوق    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 زنان

نود  تارنگار زنجان زنجان
و 

 شش

بيست  تير
 وششم

 414 صفيه غره باقی

خراسان  مشهد مستند ساز   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص 
 رضوی

نود  تارنگار
و 

 شش

بيست  تير
 وهشتم

 415 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی
 بهايی

نود  تارنگار اصفهان کاشان
و 

 شش

بيست  تير
 ونهم

 416 فريدون فالح

نود  تارنگار تهران تهران فعال صنفی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

 417 اسماعيل عبدی پنچم مرداد

نوکيش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مسيحی

نود  تارنگار فارس شيراز
و 

 شش

 418 شسرو سرايی  ششم مرداد

نود  تارنگار خوزستان اهواز    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

 419 نامشخص نامشخص ششم مرداد

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار مرکزی اراک
و 

 شش

 420 بيژن کلنگری سيزدهم مرداد

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 یعاد

نود  تارنگار مرکزی اراک
و 

 شش

 421 مجتبی فوالدی سيزدهم مرداد

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار مرکزی اراک
و 

 شش

 422 مقداد فوالدی سيزدهم مرداد

شهروند    *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار سمنان دامغان
و 

 شش

 423 نامشخص نامشخص هجدهم مرداد

پيروان    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار مازندران بابل
و 

 شش

 424 وحيد  پور طهماسب نوزدهم مرداد

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 425 مهدی خزعلی  نوزدهم مرداد



 

 

 شش

روزنامه   *  *  اوليه وهای امنيتینير نامشخص 
 نگار

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

بيست  مرداد
 ودوم

 426 ساسان آقايی

نود  تارنگار ايالم باختر دانشجو   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  مرداد
 وپنچم

 427 سهيل محمدپور

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  تارنگار کرمانشاه رپل ذهابس
و 

 شش

بيست  مرداد
 وپنچم

 428 حيدر الياسی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

خراسان  مشهد
 رضوی

نود  تارنگار
و 

 شش

بيست  مرداد
 وششم

 429 ندا مختاری

نود  تارنگار تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  مرداد
 وهشتم

 430 شيما بابايی

نود  تارنگار تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  مرداد
 وهشتم

 431 ابراهيم بابايی

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار اصفهان اصفهان
و 

 شش

بيست  مرداد
 ونهم

 432 محمدحسين یزعفران

روزنامه    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 نگار

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

سی  مرداد
 ويکم

 433 يغما فشخامی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  تارنگار
و 

 شش

سی  مرداد
 ويکم

 434 فخرالدين اسريسی 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 اهل سنت

سيستان  سرباز
 بلوچستان

نود  تارنگار
و 

 شش

 435 عبدالخالق پسند  دوم شهريور

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

پيروان    *  * اوليه
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار فارس شيراز
و 

 شش

 436 زهرا بزرگ پور نهم شهريور



 

 

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

پيروان    *  * اوليه
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار فارس شيراز
و 

 شش

 437 کيارمين محمدزاده نهم شهريور

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

پيروان    *  * اوليه
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار فارس شيراز
و 

 شش

 438 مسلم مؤمنی  نهم شهريور

پيروان   *  *  اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

 439 زهرا  شفيعی دهاقانی نهم شهريور

 

پيروان   *  *  اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

 440 مليکا  کاوندی  نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

 نود تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 441 علی برمکی  نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 442 رامين منصوريان نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 443 علی گروسی نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 444 محمد اباريان نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 445 اميرعباس نصری نهم شهريور

پيروان    *  * هاولي نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 446 مهزاد خسروانی نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 447 ناهيد ربانی نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

نود  تارنگار تهران ری شهر
و 

 448 عليرضا رشوند نهم شهريور



 

 

 شش حلقه

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 449 آمنه حکمت مرام نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 450 محسن باقری نهم هريورش

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 451 اکرم درويشی نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران شهر ری
و 

 شش

 452 سعيده گودرزی نهم شهريور

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی خصنامش 
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار فارس شيراز
و 

 شش

 453 گلنار بهاری نژاد دوازدهم شهريور

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

 454 بهنام روحانی فرد سيزدهم شهريور

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

آذربايجان  مهاباد
 غربی

نود  تارنگار
و 

 شش

 455 شمال عزيزی هفدهم شهريور

نود  تارنگار تهران تهران فعال صنفی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  شهريور
 ويکم

 456 محمود بهشتی لنگرودی

نيروهای امنيتی  نامشخص 
 سپاه

پيروان    *  * اوليه
ان عرف

 حلقه

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

بيست  شهريور
 ويکم

 457 مهدی سپهر

نيروهای امنيتی  نامشخص 
 سپاه

پيروان    *  * اوليه
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

بيست  شهريور
 ويکم

 458 شهريار سپهر

نيروهای امنيتی  نامشخص 
 سپاه

پيروان    *  * اوليه
عرفان 

 حلقه

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

بيست  شهريور
 ويکم

 459 علی معماريان

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
عرفان 

نود  تارنگار تهران تهران
و 

بيست  شهريور
 ويکم

 460 اميرحسين ــ خ 



 

 

 شش حلقه

نود  تارنگار تهران تهران فعال صنفی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  يورشهر
 وهشتم

 461 مختار اسدی

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود  تارنگار قم قم درويش   *  * اوليه
و 

 شش

بيست  شهريور
 ونهم

 462 اميرعلی محمدی لباف

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 بهايی

نود  تارنگار نامشخص نامشخص
و 

 شش

بيست  شهريور
 ونهم

 463 سوسن بادام 

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 بهايی

نود  تارنگار نامشخص نامشخص
و 

 شش

بيست  شهريور
 ونهم

 464 فريدا رحيمی

شهروند    *  * اوليه سربازان گمنام نامشخص 
 عادی

نود  هرانا تهران ورامين
و 

 شش

سی  شهريور
 ويکم

 465 نامشخص نامشخص

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 ارگریک

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 466 مظفر  صالح نيا چهارم مهر

زندان  
مرکزی 
 زاهدان

وزارت 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

سيستان  قصرقند
 بلوچستان

نود  هرانا
و 

 شش

 467 بنيامين عزيزی چهارم مهر

محمدجان  –خبرگزاری هرانا 
عزيزی، زندانی متهم به اقدام 

 عليه 
 ٢٣ملی امروز پنج شنبه امنيت 

با توديع وثيقه  ١٣٩٧فروردين 
ميليون تومانی از زندان  ٨٠

 مرکزی زاهدان آزاد شد.

زندان 
مرکزی 
 زاهدان

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 عادی

 قصرقند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

و 
 شش

 468 محمد جان عزيزی چهارم مهر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 469 مسلم سعيدپور پنچم مهر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 470 پيمان  منبری پنچم مهر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص  نود  هرانا کردستان سنندج  471 محمد منبری پنچم مهر



 

 

و  عادی
 شش

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مذهبی

نود  هرانا خوزستان اهواز
و 

 شش

 472 على خنفرى هشتم مهر

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مذهبی

نود  هرانا خوزستان اهواز
و 

 شش

 473 حسن صالح  هشتم مهر

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 کارگری

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 474 فواد زندی هشتم مهر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

سيد شمس  رستمی سيزدهم مهر
 الدين

475 

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود  راناه
و 

 شش

 476 حسين رستگارا سيزدهم مهر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  هرانا هرمزگان سيريکی
و 

 شش

بيست  مهر
 وپنچم

 477 شهداد شهدادزاده

زندان  
مرکزی 

 سقز

وزارت 
 اطالعات

فعال رسانه    *  * اوليه
 ای

نود  هرانا کردستان سقز
و 

 شش

 478 بختيار نامخوش نوزدهم مهر

نوکيش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مسيحی

نود  هرانا خوزستان دزفول
و 

 شش

 479 محمدعلی ترابی بيستم مهر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود  هرانا کردستان کامياران
و 

 شش

 480 کاوان محموديان بيستم مهر

عضو سابق    *  * وليها نيروهای امنيتی نامشخص 
 شورا

نود  هرانا تهران تهران
و 

 شش

بيست  مهر
 وسوم

 481 صديقه وسمقی

 
نود  هرانا کردستان سنندج دانشجو   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

و 
 شش

بيست  مهر
 وششم

 482 مصطفی زاهدنيا



 

 

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نوکيش    *  * اوليه
 مسيحی

نود  ارتارنگ خوزستان دزفول
و 

 شش

بيست  مهر
 ونهم

 483 عبدالعلی پورمند

نود  تارنگار اردبيل اردبيل نويسنده  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

 484 مژگان صيامی سوم آبان

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 کارگری

نود  تارنگار کردستان سقز
و 

 شش

 485 محمود  صالحی ششم آبان

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی ان اوينزند 
 بهايی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

 486 پريسا صادقی ششم آبان

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين 
 بهايی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

 487 نگين تدريسی ششم آبان

ند شهرو  *  *  اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين 
 بهايی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

 488 سوفيا مبينی ششم آبان

روزنامه   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 نگار

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

 489 محمد نوری زاد هشتم آبان

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 بهايی

نود  تارنگار گيالن رشت
و 

 شش

 490 نويده بخشی همدوازد آبان

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 بهايی

نود  تارنگار گيالن رشت
و 

 شش

 491 کيوان پزشکی دوازدهم آبان

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 کارگری

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

بيست  آبان
 وچهارم

 492 جالل جاللی زاده

نود  تارنگار خوزستان انديشمک فعال مدنی   *  * اوليه منيتینيروهای ا نامشخص 
و 

 شش

بيست  آبان
 وچهارم

 493 احسان ميرزاوند

زندان   
 الکان

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بهايی

نود  تارنگار گيالن رشت
و 

 شش

بيست  آبان
 وچهارم

 494 ناديا اسديان

ند شهرو   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  تارنگار کرمانشاه کرمانشاه
و 

بيست  آبان
 وچهارم

 495 پيام قيامی



 

 

 شش
شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

 بهايی
نود  هرانا کرمانشاه کرمانشاه

و 
 شش

بيست  آبان
 وچهارم

 496 پيمان بقايی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  ناهرا فارس شيراز
و 

 شش

بيست  آبان
 وچهارم

 497 حسن ممتازی

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص 
 عادی

سيستان  پيشين 
 بلوچستان

نود  هرانا
و 

 شش

بيست  آبان
 وچهارم

 498 ناصر  درکشيده

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص 
 عادی

سيستان  پيشين 
 بلوچستان

نود  هرانا
و 

 شش

بيست  آبان
 وچهارم

 499 فهم  درکشيده

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 اهل سنت

نود  هرانا گلستان گرگان
و 

 شش

 500 حاج محمد رحيمی چهارم آذر

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 اهل سنت

نود  هرانا گلستان گرگان
و 

 شش

 501 سعيد محمدی چهارم آذر

فعال    *  * اوليه ی امنيتینيروها نامشخص 
 کارگری

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 502 محمد کريمی دوازدهم آذر

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  هرانا کرمانشاه کرمانشاه
و 

 شش

 503 برهان تبيانيان سيزدهم آذر

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 یسياس

نود  هرانا کردستان مريوان
و 

 شش

 504 عبدالرزاق محمودی سيزدهم آذر

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

نود  هرانا کردستان مريوان
و 

 شش

 505 آرام نيک پی سيزدهم آذر

آذرماه  ٩آقای دادرس که در تاريخ 
در زمان بازداشت  ٩۶سال 

زخمی شده بود پس از يک هفته 
اشت در اداره ی اطالعات بازد

مريوان به بازداشگاه اداره ی 
اطالعات شهر سنندج منتقل شده 
بود.اتهام اين 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال 
 سياسی

 هرانا کردستان مريوان
نود 

و 
 شش

 506 تحسين دادرس سيزدهم آذر



 

 

ارتباط با احزاب “شهروند مريوانی 
 عنوان شده است. روز ” کردی
با توديع وثيقه  ٩٧مرداد  ٨دوشنبه 

 ميليون تومانی آزاد شد.به  ۵٠٠ی 
همکاری با احزاب کرد «اتهام 

سال  ١١به تحمل » مخالف نظام
حبس محکوم شده و پروندە ی وی 
پس از اعتراض به دادگاه تجديد 

نظر استان ارجاع دادە شدە 
ماه را در  ۵است.آقای دادرس 

سلول های انفرادی ادارە ی 
ماه را هم در زندان  ۴اطالعات و 

 سپری کرده است.
فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

 سياسی
نود  هرانا کردستان سقز

و 
 شش

 507 پيمان شريفی هفدهم آذر

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

نود  هرانا کردستان سقز
و 

 شش

 508 فؤاد صاحبی هفدهم آذر

فعال    *  * اوليه های امنيتینيرو نامشخص 
 سياسی

نود  هرانا کردستان سقز
و 

 شش

 509 فريدون صاحبی هفدهم آذر

نود  هرانا اصفهان کاشان نامشخص   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

 510 نامشخص نامشخص هفدهم آذر

فعال   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

آذربايجان  بوکان
 یغرب

نود  هرانا
و 

 شش

بيست  آذر
 وسوم

 511 صالح حاجی رسولی

فعال   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 سياسی

اسالم آباد 
 غرب

نود  هرانا کرمانشاه
و 

 شش

بيست  آذر
 وسوم

 512 نظير آبادی

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مسيحی

نود  هرانا البرز کرج
و 

 شش

بيست  آذر
 موچهار

 513 شهاب شاهی

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مسيحی

نود  هرانا البرز کرج
و 

 شش

بيست  آذر
 وچهارم

 514 عليرضا نورمحمدی



 

 

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مسيحی

نود  هرانا البرز کرج
و 

 شش

بيست  آذر
 وچهارم

 515 امين خاکی

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 مسيحی

نود  هرانا البرز کرج
و 

 شش

بيست  آذر
 وچهارم

 516 ميالد گودرزی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  هرانا يزد يزد
و 

 شش

بيست  آذر
 وچهارم

يزدان مهدی 
 آبادی

 517 هيوا

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود  هرانا اصفهان اصفهان
و 

 شش

بيست  آذر
 وچهارم

 518 معين نامجويان

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 سياسی

نود  هرانا کردستان سقز
و 

 شش

 519 عزت نصری چهارم دی

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 سياسی

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 520 آرام عليرضايی چهارم دی

 

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 سياسی

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 521 بهنام عليرضايی چهارم دی

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 سياسی

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 522 فاتح حاجی احمدی چهارم دی

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 سياسی

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 523 پيمان ميرزازاده چهارم دی

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص فعاليت در تلگرام 
 مجازی

نود  هرانا کرمان کرمان
و 

 شش

 524 نامشخص نامشخص دوازدهم دی

نيروهای  نامشخص 
 امنيتی

فعال    *  * اوليه
 فرهنگی

آذربايجان  خوی
 غربی

نود  هرانا
 و

 شش

چهاردهم دی  525 شهريار گلوانی

نيروهای  نامشخص 
 امنيتی

فعال    *  * اوليه
 فرهنگی

نود  هرانا اصفهان اصفهان
و 

 شش

چهاردهم دی مهرزاد    اصفهان پور 526 



 

 

نيروهای  نامشخص 
 امنيتی

فعال    *  * اوليه
 فرهنگی

نود  هرانا خوزستان آبادان
و 

 شش

چهاردهم دی  527 محمد بم

وزارت  صنامشخ 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عادی

نود  هرانا کرمانشاه جوانرود
و 

 شش

 528 عبدالرحيم نظری ششم بهمن

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند   *  *  اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 529 مجيد دريايی ششم بهمن

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 دیعا

آذربايجان  خوی
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 530 سردار جداری ششم بهمن

نيروهای  نامشخص ساله درروستای بيمضرتی اشنويه بازداشت شد50
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 531 محمد امين فضلی ششم بهمن

ای نيروه نامشخص درروستای خورشت بازداشت شد
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 532 محمد محمودتاش ششم بهمن

نيروهای  نامشخص درروستای خورشت بازداشت شد
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 533 حامد ظريفه ششم بهمن

نيروهای  نامشخص آزادشد 96بهمن11شت دردرروستای نرزيوه بازدا
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 534 عمر نوبخت ششم بهمن

نيروهای  نامشخص آزادشد 96بهمن11درروستای نرزيوه بازداشت در
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 535 عثمان نوبخت ششم همنب

نيروهای  نامشخص آزادشد 96بهمن11درروستای نرزيوه بازداشت در
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 536 ابوبکر نوبخت ششم بهمن

نيروهای  نامشخص آزادشد 96بهمن11درروستای نرزيوه بازداشت در
 امنيتی

هروند ش   *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 537 جمال نوبخت ششم بهمن

نيروهای  نامشخص آزادشد 96بهمن11درروستای نرزيوه بازداشت در
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 538 کمال نوبخت ششم بهمن



 

 

يروهای ن نامشخص درروستای نرزيوه بازداشت
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 539 فتاح علی کورد ششم بهمن

نيروهای  نامشخص درروستای نرزيوه بازداشت
 امنيتی

شهروند    *  * اوليه
 عادی

آذربايجان  اشنويه
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 540 مامند علی کورد ششم بهمن

وثيقه موقتاتازمان دادگاه  اززندان  اسفند باتوديع12
 اوين آزاد شد

نيروهای  نامشخص
 امنيتی

نود  هرانا خوزستان بهبهان فعال مدنی   *  * اوليه
و 

 شش

 541 شيما بابايی دوازدهم بهمن

اسفند باتوديع وثيقه موقتاتازمان دادگاه  اززندان 13
 اوين آزاد شد

نيروهای  نامشخص
 امنيتی

نود  هرانا خوزستان بهبهان مدنیفعال    *  * اوليه
و 

 شش

 542 داريوش  زند دوازدهم بهمن

، توسط وزارت اطالعات با پرواز از ١٣٩۶بهمن  
 ١۴کرمانشاه به 

زندان اوين منتقل می  ٢٠٩تهران و سپس بند  

دادسرای  ۶بهمن بامادرش مقابل شعبه ی 30شوددر

مقدس اوين مالقات کوتاهی داشت که همانجا برگه 

ش راامضاکرد. سعيد اقبالی در شرايط اين بند وکالت

دچار عفونت شديد کليه و گوش شده است.مأموران 

برای وی قرص های خواب تجويز کرده اند که 

 باعث گشته که شرايط روحی وی نامتعادل

بهمن  ٣گردد.سعيد اقبالی، سال گذشته نيز در  

به همراه گلرخ ابراهيمی همسر آرش  ١٣٩۵

موران امنيتی دستگير شده صادقی، از سوی ما

ميليون  ١٠٠با توديع وثيقه 97فروردين22بود.در

 تومانی از زندان

 .اوين آزاد شد

 نامشخص
نيروهای 

 امنيتی
 * اوليه

 

* 

  

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 543 سعيد  اقبالی دوازدهم بهمن

از ناراحتی قلبی رنج می بردوعدم دسترسی اش به 
 96اسفند28ی مورد نياز باعث نگرانی درداروها

 باتوديع وثيقه آزادشد.
 نامشخص

نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه
 

* 
  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 544 بهنام  موسيوند دوازدهم بهمن

باتوديع وثيقه تازمان دادگاه آزاد 96اسفند14 
شددانشجوی مکانيک هواپيما 

دادگاهی 28رشعبهد96تير10و95ارديبهشت26قبال
 شد

به اتهامتوهين به 96سال حبس درشهريور12وباحکم 

 نامشخص
نيروهای 

 امنيتی
 * اوليه

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 545 محمود  معصومی دوازدهم بهمن



 

 

مقدسات، اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی، توهين به 

 دی12رهبری محکوم شد.مجددا

 دی آزادشد19بازداشت باوثيقه96

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند   *   * اوليه
 بهايی

نود و  هرانا کردستان سنندج
 چهار

بيست  آذر
 ونهم

 546 پروانه رحمانی

نيروهای  نامشخص 
 امنيتی

فعال   *  *  اوليه
 سياسی

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 547 فرج کميجانی دوم دی

هروند ش  *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

 548 محسن جوادی چهارم دی

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

 549 الهه ايزدی چهارم دی

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

 550 دمحم گلشنی کيا چهارم دی

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

 551 رضا محمدی چهارم دی

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

 552 محمود صالحی چهارم دی

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

 553 موسی ساری پور چهارم دی

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

 554 عليرضا علی قنبری چهارم دی

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

محمد  سلطانيان چهارم دی
 رضا

555 

 

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی مشخصنا 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

برادر  نامشخص چهارم دی
 خليل

556 

شهروند   *  *  اوليه لباس شخصی نامشخص 
 مسيحی

نود و  هرانا فارس شيراز
 چهار

 557 نامشخص نامشخص چهارم دی

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 دانشجويی

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 558 فرشاد امينی اول دی

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 فرهنگی

آذربايجان  بوکان
 غربی

نود و  هرانا
 چهار

 559 امجد سليمانی اول دی

روزنامه   *  *  اوليه اطالعات سپاه نامشخص 
 نگار

نود و  هرانا کرمانشاه کرمانشاه
 چهار

 560 فرزاد یپورمراد سيزدهم دی



 

 

آذربايجان  بوکان فعال مذهبی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 غربی

نود و  هرانا
 چهار

 561 سيدکاوه سيد زاده شانزدهم دی

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 562 منصور ساکی

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 563 بهروز ساکی

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 564 احمدرضا باجالن

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 565 رضا نادی

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 566 احمدرضا ساالروند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 567 عباس شيرنژاد

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 568 اکبر ميرزايی

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 569 عليرضا فريدون پور

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

ست بي دی
 وچهارم

 570 رضا ليربايی

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 571 جالل قائد رحمت

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 572 عارف دالوند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا لرستان درود
 چهار

بيست  دی
 وچهارم

 573 علی حاجی وند

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  دی
 وششم

 574 رحيم عاليی

نود و  هرانا تهران تهران فعال سياسی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 چهار

 575 عليرضا منصوری سی دی

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 فرهنگی

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 576 نامشخص نامشخص يازدهم فروردين

بازداشتگاه  
 اطالعات

آذربايجان  تبريز فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی
 شرقی

نود و  هرانا
 چهار

 577 اسدهللا اسدی سی دی



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود و  هرانا گلستان گلستان
 چهار

 578 عبدهللا بلوچ نوزدهم دی

پيروان    *  * اوليه لباس شخصی نامشخص 
 عرفان حلقه

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  هرانا
 چهار

 579 عليرضا نجيمی دهم بهمن

پيروان    *  * اوليه لباس شخصی نامشخص 
 رفان حلقهع

خراسان  مشهد
 رضوی

نود و  هرانا
 چهار

 580 محمد علی ايزدی دهم بهمن

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 مطبوعاتی

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

چهاردهم بهمن  581 بهمن دارالشفايی

نود و  هرانا مازندران مياندرود فعال سياسی   *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 چهار

چهاردهم بهمن  582 جعفر خائفی

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 583 فرهاد رضابيگی

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 موسو

 584 آرش جاللی

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 585 علی مواليی

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 586 ناصر فيضی

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 587 فيروزه رنجبر

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 588 مريم داوودی اميد

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 589 زهرا شفيعی

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 590 نامشخص الهی

اشتگاه بازد 
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 591 نامشخص نامشخص

بازداشتگاه  
 وزرا

پيروان    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

بيست  بهمن
 وسوم

 592 نامشخص نامشخص

اه بازداشتگ 
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 593 فاتح دونداری

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 594 سامان پاشايی



 

 

بازداشتگاه  
 اطالعات

 وزارت
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 595 فرشاد دارايی

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 596 نادر مجيديان

بازداشتگاه  
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

نود و  هرانا کردستان سقز فعال مدنی   *  * اوليه
 چهار

بيست  بهمن
 وپنچم

 597 بهروز ريشه صاحب



 

 

نود و  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص 
 چهار

 598 محمد نوری زاد سوم اسفند

نود و  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروی انتظامی نامشخص 
 ارچه

 599 داوود نعمتی دوازدهم خرداد

زندان  
 فشافويه

پيروان    *  * اوليه نيروی انتظامی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 600 وحيد فالحی دوازدهم ارديبهشت

زندان  
 فشافويه

پيروان    *  * اوليه نيروی انتظامی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 601 محسن کريمی ازدهمدو ارديبهشت

زندان  
 فشافويه

پيروان    *  * اوليه نيروی انتظامی
 عرفان حلقه

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 602 فرشاد عظيم زاده دوازدهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين 
 عادی

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 603 باقر نمازی دوازدهم خرداد

زندان  
 رجائی شهر

پيروان    *  * اوليه نامشخص
 عرفان حلقه

نود و  هرانا البرز کرج
 چهار

 604 مسعود مهدويان دوازدهم شهريور

زندان  
 رجائی شهر

پيروان    *  * اوليه نامشخص
 عرفان حلقه

نود و  هرانا البرز کرج
 چهار

 605 مسلم همتی دوازدهم شهريور

فعال    *  * يهاول اطالعات سپاه نامشخص 
 فرهنگی

سيستان  زاهدان
 بلوچستان

نود و  هرانا
 چهار

 606 نامشخص نامشخص دوازدهم شهريور

نود و  هرانا اردبيل گيوی فعال مدنی  *   * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 چهار

 607 عسگر اکبرزاده دوازدهم بهمن

شهروند   *   * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود و  هرانا ردستانک سقز
 چهار

 608 فوزيه حسين زاده دوازدهم آذر

شهروند   *   * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عادی

نود و  هرانا کردستان سقز
 چهار

 609 آوات حسين زاده دوازدهم آذر

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 فرهنگی

نود و  هرانا نامشخص نامشخص
 چهار

 610 نازال گلرخ هفدهم اسفند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 فرهنگی

نود و  هرانا نامشخص نامشخص
 چهار

 611 حميد فدائی هفدهم اسفند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 فرهنگی

نود و  هرانا نامشخص نامشخص
 چهار

 612 مليکا زمانی هفدهم اسفند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 فرهنگی

نود و  هرانا امشخصن نامشخص
 چهار

 613 شبنم مولودی هفدهم اسفند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 فرهنگی

نود و  هرانا نامشخص نامشخص
 چهار

 614 نيلوفر بهبودی هفدهم اسفند

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 فرهنگی

نود و  هرانا نامشخص نامشخص
 چهار

 615 دانا نيک هفدهم اسفند

فعال    *  * اوليه نامشخص خصنامش  نود و  هرانا نامشخص نامشخص  616 دنيا مقدم هفدهم اسفند



 

 

 چهار فرهنگی

فعال    *  * اوليه نامشخص نامشخص 
 فرهنگی

نود و  هرانا نامشخص نامشخص
 چهار

 617 نامشخص نامشخص هفدهم اسفند

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 اهل سنت

نود و  هرانا انخوزست اهواز
 چهار

شانزدهم اسفند  618 باقر غالمی

فعال   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 کارگری

نود و  هرانا کردستان سنندج
 چهار

 619 جليل محمدی هفدهم اسفند

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 620 ارات هوشمند نوزدهم اسفند

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود و  هرانا تهران تهران
 چهار

 621 روحيه صفاجو نوزدهم اسفند

شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بهايی

نود و  هرانا البرز کرج
 چهار

 622 سرماد شادابی نوزدهم اسفند

زندان عادل  
 اباد

دراويش    *  * وليها نيروی انتظامی
 گنابادی

نود و  هرانا فارس سروستان
 چهار

بيست  اسفند
 ويکم

 623 ابراهيم فضلی

زندان عادل  
 اباد

دراويش    *  * اوليه نيروی انتظامی
 گنابادی

نود و  هرانا فارس سروستان
 چهار

بيست  اسفند
 ويکم

 624 محمدعلی سعدی

زندان عادل  
 اباد

دراويش    *  * اوليه نيروی انتظامی
 گنابادی

نود و  هرانا فارس سروستان
 چهار

بيست  اسفند
 ويکم

 625 اصغر کريمی

داشتن ارتباط خويشاوندی بازندانی 
اسماعيل شه بخش محکوم به اعدام 

 بی رابطه نبوده

اطالعات 
 زاهدان

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه
 

* 
  

 زاهدان شهروند 
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود و 

 شش
 626 برکت بخششه  دهم بهمن

به جهت افشاگری قتل وحيدحيدری 
زيرشکنجه بازداشت وبه نقل 

ازحقوق بشردر ايران)حرکتی برای 
اسفند 24آگاهی و عدالت درايران(

 ميليونی موقت آزاد شده900باوثيقه

 نيروهای امنيتی زندان اراک

  

* 

 

* 

 

 هرانا مرکزی اراک فعال مدنی
نود و 

 شش
 دی

بيست 
 وپنچم

 627 علی باقری

دانشجوجامعه شناسی دانشگاه 
 تهران

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 دانشجويی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

 628 وحيد لنجانزاده پانزدهم بهمن

دانشجوجامعه شناسی دانشگاه 
 تهران

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 دانشجويی

نود و  تارنگار تهران تهران
 شش

 629 زهرا رحيمی پانزدهم بهمن

قدام به اعتصاب غذا 
که خبر آنبعداز پنج  96بهمن13در

 روز اعالم شده ب

نود و  تارنگار تهران تهران شهروند    *  * اوليه نامشخص زندان اوين
 شش

 630 نيما موضيئی يازدهم دی



 

 

 ود

 د
 

به قيد کفالت موقتا آزاد  96بهمن 
 15شد 

نود  هرانا مرکزی اراک فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان اراک
و 

 شش

بيست  دی
 وششم

 637 عباس صفری

فعال    *  * اوليه اطالعات سنندج نامشخص 
 دانشجويی

نود  هرانا کردستان سنندج
و 

 شش

 638 مهيار احمدی هفدهم بهمن

ميليونی  100باوثيقه  96اسفند27 نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه امنيتینيروهای  زندان اوين  639 نادر افشاری دوازدهم بهمن

قدام به اعتصاب غذا 
که خبر آنبعداز پنج 96بهمن13در

 روز اعالم شده بو

نود و  تارنگار تهران تهران شهروند    *  * اوليه نامشخص دان اوينزن
 شش

 631 پويا محمدی يازدهم دی

سال برای ديداربا پدرش 13بعداز
که مبتال به سرطان بود به اتهام 
اقدام عليه امنيت ملی درفرودگاه 

 امام بازداشت شده

شهروند    * *  اوليه نيروهای سپاه  زندان اوين
 يامقيم بريتان

نود  تارنگار تهران تهران
و 
 پنچ

 632 محمدرضا هاشمی نبی سوم دی

به اتهام تبليغ عليه نظام دربند 
 جوانان اروميه نگهداری ميشوند

زندان 
 اروميه

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه
 دانشجويی

آذربايجان  اروميه
 غربی

نود و  هرانا
 شش

 633 ابراهيم مرادی دهم دی

يه نظام دربند به اتهام تبليغ عل
 ٢۴جوانان اروميه نگهداری ميشد 

 اسفند 
ميليون  ٢٠٠، با توديع وثيقه ٩۶

تومانی موقتا تا زمان برگزاری 
دادگاه تجديدنظر از زندان اروميه 

 آزاد شد

زندان 
 اروميه

 * اوليه اطالعات سپاه

 

* 

  

فعال 
 دانشجويی

 اروميه
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود و 
 شش

 634 متين يدی(خالدی)خال دهم دی

به جهت افشاگری قتل 
وحيدحيدری زيرشکنجه 

 96اسفند8بازداشت شده در
ميليونی تا زمان 350باوثيقه

 دادگاه آزاد شده بود

 * اوليه اطالعات اراک زندان اراک

 

* 

  

 هرانا مرکزی اراک فعال مدنی
نود و 

 شش
 635 بهزاد علی بخشی سی دی

به اتهام شرکت در اعتراضات 
لم و عکاسی درمراسم وتهيه  في

 15ختم مادر محمد علی نجفی در
به قيد کفالت موقتا آزاد  96بهمن 

 شد

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان اراک

 

* 

  

 هرانا مرکزی اراک فعال مدنی
نود و 

 شش
 دی

بيست 
 وششم

 636 کيان صادقی



 

 

و  تا زمان دادگاه آزاد شده
 شش

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين با وثيقه آزاد شده 96اسفند 7
و 

 شش

 640 سعيد سيفی جهان دوازدهم بهمن

نود  هرانا لرستان بروجرد شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص به اتهام ارتباط با گروهک منافقين
و 

 شش

 641 علی شعبان پانزدهم بهمن

نود  هرانا لرستان بروجرد شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

 642 احمد ايوب نژاد پانزدهم بهمن

نود  هرانا لرستان دبروجر شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

 643 سجاد سبزعلی پانزدهم بهمن

در حين دستگيری مورد اصابت 
گلوله واز ناحيه پا و کتف زخمی 

شده که بعد ازبازداشت به 
بيمارستان بعد به محل نامعلوم 

 منتقل

نود  هرانا لرستان بروجرد شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
و 

 شش

 644 محمود عدرحمتیقا پانزدهم بهمن

قبال تحت عنوان خواننده 
زيرزمينی چندين باربزداشت شده 

 بود

نود  هرانا تهران تهران شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
و 

 شش

ياراحمدی)حياصت  پانزدهم بهمن
 علمدار(

 645 حسين

پيروان عرفان   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 حلقه

نود  هرانا تهران تهران
و 

 شش

 646 محمدکاظم مجرد بيستم بهمن

زندان  24باوثيقه آزاد شد  96بهمن
 همدان

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 دانشجويی

نود  هرانا همدان همدان
و 

 شش

 647 مجيد رحمت آبادی يازدهم بهمن

زندان  24با وثيقه آزاد شد 96بهمن 
 همدان

ل فعا   *  * اوليه نيروهای امنيتی
 دانشجويی

نود  هرانا همدان همدان
و 

 شش

 648 فرشيد تاجميری نهم دی

دانشجوارشد    *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين 21باوثيقه آزاد شد  96اسفند
 نوازندگی

نود  هرانا تهران تهران
و 

 شش

رمضانيان  يازدهم دی
 باجگيران

 649 پوريا

درمسير اعزام به خدمت سربازی 
سی گدارناهوک درايست وبازر

 القج-درجاده سراوان

جالق  شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 سراوان

سيستان 
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
و 

 شش

 650 مصطفی ريگی نوزدهم بهمن



 

 

نود  هرانا کرمانشاه بانه وره شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  بهمن
 ويکم

 651 احسان قادری

به اتهام برگزاری تجمعات 
کارگری وتحريک برای اعتصاب 

بازداشت شده بود وسيزدهم 
 باوثيقه آزادشد 96اسفند

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه فعال کارگری
نود 

و 
 شش

 652 امين سيبر نوزدهم بهمن

به اتهام برگزاری تجمعات 
ی اعتصاب کارگری وتحريک برا

بازداشت شده بود وسيزدهم 
 باوثيقه آزادشد 96اسفند

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

*  *   

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه فعال کارگری
نود 

و 
 شش

 قدرت هللا جاللوند نوزدهم بهمن

653 

نود  اهران کردستان مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص به اتهام براندازی نظام
و 

 شش

 654 مظفر لطفی نوزدهم بهمن

بازداشتگاه  به اتهام خروج غيرقانونی ازمرز
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

توابع  شهروند    *  * اوليه
 سردشت

آذربايجان 
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 655 هلمت فروغی هجدهم بهمن

 ٩پس از چهار ماه روز دوشنبه 
( 97فروردين  20) ٢٠١٨آوريل 

 رکزی تبريز آزاد شداز زندان م
 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 
* 

 
* 

 
شهروند 
 مسيحی

 تبريز
آذربايجان 

 شرقی
محبت 
 نيوز

نود 
و 

 شش
 656 علی امينی نوزدهم آذر

نود  هرانا هرمزگان بوشهر شهروند بهايی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 657 مينو رياضتی

نود  هرانا هرمزگان بوشهر شهروند بهايی  *  *  اوليه وهای امنيتینير نامشخص 
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 658 اسدهللا جابری

باوثيقه  96پانزدهم اسفند
 ميليونی آزادشد50

نود  هرانا هرمزگان بوشهر شهروند بهايی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 659 عماد جابری

نود  هرانا هرمزگان بوشهر شهروند بهايی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی امشخصن 
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 660 فريده جابری

نود  هرانا هرمزگان بوشهر شهروند بهايی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

شيخی) همسر 
 اسدهللا جابری(

 661 احترام

نود  هرانا هرمزگان بوشهر شهروند بهايی  *  *  اوليه ای امنيتینيروه نامشخص 
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 662 لقا فرامرزی



 

 

باوثيقه  96پانزدهم اسفند
 ميليونی آزادشد50

نود  هرانا هرمزگان بوشهر شهروند بهايی  *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 663 پونه ناشری

انال تلگرامی به اتهام مدير ک
تبليغ عليه نظام به سه ماه و يک 
 روز حبس تعزيری محکوم شد

زندان 
 اردبيل

 نامشخص
اجرای 

 حکم
* 

 
* 

  
 هرانا اردبيل اردبيل شهروند 

نود 
و 

 شش
چهاردهم دی  664 فرامرز شعبان زاده لمان

به اتهام اعتراض به کند بودن 
نحوه کمک رسانی به زلزله 

بعد دوماه  زدگان کرمانشاه
 باوثيقه آزاد شد

 اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا کردستان سنندج فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 آبان
بيست 
 وپنچم

 665 شهرام فرهادی

روز با وثيقه 40پس از 
ميليونی تازمان دادگاه آزاد 100

 شد

اطالعات 
سپاه 
 کرمانشاه

وزارت 
 اطالعات

نود  هرانا نشاهکرما جوانرود شهروند    *  * اوليه
و 

 شش

 666 آکو ياری سيزدهم آبان

درراستای شادی رفراندوم اقليم 
 آبان 2کردستان عراق بازداشت و

باوثيقه تازمان دادگاه 96
ماه 6به  96بهمن23آزادشدودر

 حبس تعزيری 
 محکوم شد

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 هرانا ايالم ايالم شهروند 
نود 

و 
 شش

 667 فرامز شاهیملک سوم مهر

سال حبس 2ابالغ حکم 
 96بهمن26در

زندان 
 سنندج

نود  هرانا کردستان سنندج فعال سياسی   *  *  اطالعات سپاه
و 

 شش

بيست  آبان
 ونهم

 668 محمد نعيم محمد پور

حکم 28دادگاه شعبه96درتيرماه 
سال حبس تعزيری به اتهام 12

توهين به مقدسات واجتماع عليه 
 امنيت ملی

وزارت  اوين زندان
 اطالعات

نود  تارنگار تهران تهران فعال مدنی   *  * چهارم
و 

 شش

 669 محمود معصومی دوازدهم بهمن

با تامين وثيقه به  ١٣٩۶.اسفند 
صورت موقت از زندان آزادشد 

٢٨  

نود  تارنگار خوزستان آبادان شاعر  *  *  نيروهای امنيتی نامشخص
و 

 شش

 670 محمد بم دوازدهم دی

مقيم 88ک ايرانی ازسالپزش
سوئد وبه اتهام جاسوسی ئ 

 همکاری بااسرائيل بازداشت شد

نود  هرانا تهران تهران شهروندسوئدی   *  * اوليه نامشخص زندان اوين
و 
 پنچ

 671 احمدرضا جاللی پنچم ارديبهشت

بازداشتگاه  باقرار ضمانت آزاد شد
 وزرا

نود  هرانا انتهر تهران فعال مدنی   *  *  نيروهای امنيتی
و 

 شش

بيست  بهمن
 وهفتم

 672 ليال ميرغفاری

بادردست داشتن پالکارد درپی 
اعتراض به طرح تقسيم استان 

اسفند 7سيستان وبلوچستان در

بازداشتگاه 
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

سيستان  چابهار شهروند    *  * اوليه
 بلوچستان

نود  هرانا
و 

 شش

بيست  بهمن
 وهفتم

 673 اختر تینعم



 

 

 باوثيقه آزاد

بازداشتگاه  باقيدوثيقه آزاد شد
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

سيستان  چابهار شهروند    *  * اوليه
 بلوچستان

نود  هرانا
و 

 شش

بيست  بهمن
 وهفتم

 674 نعيم نعمتی



 

 

بازداشتگاه  باقيدوثيقه آزاد شد
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

سيستان  چابهار شهروند    *  * اوليه
 بلوچستان

نود  اهران
و 

 شش

بيست  بهمن
 وهفتم

 675 عمران جماعت بلوچ

بازداشتگاه  باقيدوثيقه آزاد شد
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

سيستان  چابهار شهروند    *  * اوليه
 بلوچستان

نود  هرانا
و 

 شش

بيست  بهمن
 وهفتم

 676 رشيد بلوچ

به اتهام تجمع غيرقانونی و بی 
احترامی به مامورين که 

داشت وبازجويی ساعت باز4بعداز
 آزادشدند

نود  تارنگار تهران تهران مادرآتنادائمی   *  * اوليه مامورين زندان زندان اوين
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 677 معصومه نعمتی

به اتهام تجمع غيرقانونی و بی 
احترامی به مامورين که 

ساعت بازداشت وبازجويی 4بعداز
 آزادشدند

نود  تارنگار تهران تهران خواهرآتنا   *  * هاولي مامورين زندان زندان اوين
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 678 هانيه دائمی

به اتهام تجمع غيرقانونی و بی 
احترامی به مامورين که 

ساعت بازداشت وبازجويی 4بعداز
 آزادشدند

مادرسهيل    *  * اوليه مامورين زندان زندان اوين
 عربی

نود  تارنگار تهران تهران
و 

 شش

بيست  بهمن
 وچهارم

 679 فرنگيس مظلومی

حل سکونتش شهرکرد ميباشد که 
درگلستان هفتم پاسداران تهران 

 بازداشت 

نامجو106کالنتری مامورين 
 انتظامی

دراويش    *  * اوليه
 گنابادی

نود  هرانا تهران تهران
و 

 شش

بيست  بهمن
 ونهم

 680 نعمت هللا رياحی

به اتهام ارتباط با احزاب کرد 
 اممخالف نظ

وزارت  نامشخص
 اطالعات

نود  هرانا ايالم مهران شهروند    *  * اوليه
و 

 شش

بيست  بهمن
 وهشتم

 681 بهمن خوشادول

به اتهام ارتباط با احزاب کرد 
 مخالف نظام

بازداشتگاه 
 اطالعات

وزارت 
 اطالعات

تنگسير  شهروند    *  * اوليه
 سنندج

نود  هرانا کردستان
و 

 شش

بيست  بهمن
 وپنچم

 682 آرش یاحمد

به اتهام ارتباط با احزاب کرد 
 مخالف نظام

آذربايجان  بوکان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

بيست  بهمن
 وپنچم

 683 کمال زيرکی

باضرب وشتم به محل نامعلوم 
 منتقل کردند.

وزارت  نامشخص
 اطالعات

روحانی اهل   *  *  اوليه
 سنت

نود  توهرا گلستان کالله
و 

 شش

بيست  بهمن
 ونهم

جمال  آدی زاده
 الدين

684 

باضرب وشتم به محل نامعلوم 
 منتقل کردند.

وزارت  نامشخص
 اطالعات

روحانی اهل   *  *  اوليه
 سنت

نود  توهرا گلستان کالله
و 

 شش

بيست  بهمن
 ونهم

 685 عبدالغفار بندی

بهمن باتماس تلفنی جهت 28 
ی به شعبه تکميل مراحل بازپرس

 مقدس4
بهمن احضار 30دادسرای اوين در 

 اسفند 2شد وبعدبازداشت ودر

دادسرای  4شبعه 
 مقدس

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

رئيس   
شورای 
صنفی 

دانشجويان 
دانشگاه 

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 686 پدرام پذيره سی بهمن



 

 

باتوديع وثيقه تا زمان دادگاه آزاد 
 شد

 تهران

ازداشت شده درگلستان دراويش ب
هفتم پاسداران که مورد ضرب و 

شتم قرارگرفتند وبه دادسرای 
شاهپور ودادسرای وزرا وعده ای 
به محل نامعلوم منتقل شدندوعده 
ای ازمجروحين به بيمارستان 

 سجاد منتقل شدند

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 687 بهنام نظام آبادی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 688 سجاد رزمی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 689 سکينه يزدانيار سی بهمن

جه به اينکه مورد ضرب وشتم باتو
قرارگرفته بودند بهمراه ديگر زنان 

دراويش گناآباديبازداشتی 
ازمرکزوزرا به 96اسفند1در

 دادسرای زندان اوين فرستاده شد

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان قرچک

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 690 آويشا جالل الدين سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی امشخصن 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 691 مهدی مهدوی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 692 اميرعلی محمدی لباف سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 693 محمدرضا غنی زاده سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 694 شهرام شکری سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

ان مجذوب تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 695 شيدا عزتی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 696 سعيد سلطان پور سی بهمن



 

 

 شش
دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

 گنابادی
مجذوبان  تهران تهران

 نور
نود 

و 
 شش

 697 مهدی سيد فاطمی نسب سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 698 صديقه مرادی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 699 فريده مرادی سی بهمن

دراويش    *  * هاولي نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 700 مصلح مرادی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 701 بانو خليلی سی بهمن

باتوجه به اينکه مورد ضرب وشتم 
قرارگرفته بودند بهمراه ديگر زنان 

يش گناآباديبازداشتی دراو
ازمرکزوزرا به 96اسفند1در

دادسرای زندان اوين فرستاده شد 
 بعد به زندان قرچک منتقل شد

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان قرچک

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 702 نازيال نوری سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 703 کيانوش عباس زاده سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 704 ابراهيم عباس زاده سی بهمن

بعلت شدت جراحات وارده 
درحالت کما به بيمارستان سجاد 

ی از منتقل شده و ديگرخبر
وضعيت ايشان نيست.کسری نوری 

که پيش از اين پنج سال را در 
زندان سپری کرده است، هنگام 
بازداشت مورد ضرب و شتم با 

 باتوم قرار گرفته است.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 705 کسری نوری سی بهمن

دراويش    *  * اوليه امنيتی نيروهای نامشخص  مجذوبان  تهران تهران نود   706 علی افشار)افشاری( سی بهمن



 

 

  شد

و  نور گنابادی
 شش

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 707 مصطفی عبدی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 دیگنابا

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 708 کيارش عباس زاده سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

صالح  مرادی سی بهمن
 الدين

709 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

د نو
و 

 شش

 710 نفيسه مرادی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 711 فائزه عبدی پور سی بهمن



 

 

 
به گزارش حقوق بشردر ايران 
بنقل از وبسايت مجذوبان نور . 
محمد شريفی مقدم گفته است: 
کيفرخواست صادر شده برای 

 ويشان تفتيش در
عقايد است و حاضر نيست در اين 
دادگاه از خود دفاع کند.اين 
درويش زندانی از فعاالن 
دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف 
 که در جريان 
حادثه گلستان هفتم بازداشت و به 

شدت با ضربات باتوم مورد 
شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته، 
موارد مطروحه در کيفرخواست 

درويشان گنابادی  صادرشده برای
و همچنين سٔوال های عقيدتی 

قضات دادگاه انقالب را مصداق 
تفتيش عقايد دانسته و به همين دليل 

از حضور در دادگاه خودداری 
 کرده  است.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 712 محمد شريفی مقدم سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی امشخصن 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 713 محمدرضا درويشی)درويش( سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 714 عباس دهقان سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 715 محمد کريمايی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 716 سعيد دورانديش سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

وبان مجذ تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 717 عباس ولی نيا سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 718 امير استرکی سی بهمن



 

 

 شش
دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

 گنابادی
مجذوبان  تهران تهران

 نور
نود 

و 
 شش

 719 يتار سهراب پور سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 720 مرتضی سهراب پور سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 721 مريم افراسيابی سی بهمن

رب وشتم باتوجه به اينکه مورد ض
قرارگرفته بودند بهمراه ديگر زنان 

دراويش گناآباديبازداشتی 
ازمرکزوزرا به 96اسفند1در

دادسرای زندان اوين فرستاده شد 
 وبعدبه زندان قرچک منتقل شد

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 722 الهام احمدی سی بهمن

باتوجه به اينکه مورد ضرب وشتم 
قرارگرفته بودند بهمراه ديگر زنان 
دراويش گناآباديبازداشتی 

ازمرکزوزرا به 96اسفند1در
دادسرای زندان اوين فرستاده 
شدوبعد به زندان قرچک منتقل 
شد.گزارش شده که خانم يداللهی 
قدرت بويايی اش را نيز از دست 
داده و دنده هايش هم شکسته 

ه گفته منابع نزديک به اين است.ب
خانم يدالهی در ابتدا به “خانواده 

همراه شماری ديگر از زنان 
دراويش آزاد شد اما پس از اينکه 
بازپرس پرونده متوجه شد که خانم 
يداللهی مادر کسری نوری )از 
فعاالن دراويش( است دوباره او را 
بازداشت و برای وی قرار وثيقه 

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيتینيروهای ام

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 سی بهمن

يداللهی)مادرکسری 
 و پورياوامير(

 723 شکوفه

                   ”ميليون تومانی صادر کرد. ١٠٠

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 724 طيبه راجی سی بهمن



 

 

دراثراصابت گلوله به ناحيه شکم 
تحت عمل جراحی قرار گرفته 
 وافت 
شديد هموگلوبين خون پيداکرده و 
طحال وی پاره شده دربيمارستان 

بقية هللا تحت کنترل نيروهای امنيتی 
 بستری شد

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

 نود
و 

 شش
 725 دکترمحمود تقی پور سی بهمن

باتوجه به اينکه مورد ضرب وشتم 
قرارگرفته بودند بهمراه ديگر زنان 

دراويش گناآباديبازداشتی 

ازمرکزوزرا به 96اسفند1در

 دادسرای زندان 

اوين فرستاده شدوبعد به زندان 
قرچک منتقل شد.که از بيماری 
آسم رنج می برد به بهداری زندان 

شد و برای ساير زندانيان منتقل 
که دچار جراحات وارده قبل و 
بعد از بازداشت هستند، هيچ 
اقدامی صورت 

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 726 شيما انتصاری سی بهمن

                   نگرفته است.

بعلت شدت جراحات وارده 
درحالت کما به بيمارستان سجاد 
 منتقل شده 
وسپس به زندان اوين منتقل شده 

 ديگرخبری از وضعيت ايشان نيست

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 727 رضا انتصاری سی بهمن

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
اضيان انقالب تهران به رياست ق

صلواتی و احمدزاده ، احسان ملک 
 ٧۴سال حبس تعزيری،  ٧محمدی 

سال تبعيد به زابل  ٢ضربه شالق و 
 محکوم شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 728 احسان ملک محمدی سی بهمن

ويش درا   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 729 مجيد رشيدی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 730 مهدی مهدی پور سی بهمن



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

ود ن
و 

 شش

 731 مهناز رشيدی سی بهمن

باتوجه به اينکه مورد ضرب وشتم 
قرارگرفته بودند بهمراه ديگر زنان 

دراويش گناآباديبازداشتی 
ازمرکزوزرا به 96اسفند1در

دادسرای زندان اوين فرستاده 
 شدوبعد به زندان قرچک

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 نتهرا تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 732 سيما انتصاری سی بهمن

 733 رضا ياوری                

بيمارستان، بازداشت و زندانی شده بود با 
 حکم دادگاه انقالب به تحمل 

سال تبعيد به  ٢سال حبس تعزيری، ٧
روستای زهک از توابع استان سيستان و 

ضربه شالق محکوم  ٧۴بلوچستان و 
امی اين درويش گنابادی، شد.عناوين اته

اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت 
ملی، اخالل در نظم عمومی و تمرد از 
دستور پليس عنوان شده است. در بخشی از 

نامبرده از اعضای «حکم آقای هويدا آمده: 
اصلی تشكيالت دراويش و اعضای رده 
باالی وبسايت مجذوبان نور و از ليدرهای 

انونی گلستان هفتم و ميدانی تجمع غيرق
مقابل زندان اوين بوده است و در خدمت 
رسانی به تشکيالت دراويش فعاليت داشته 

در حکم دادگاه آقای هويدا، رجوع ».است
 ٩٣قاضی پرونده به اعتصاب غذای سال 

 اين 
درويش زندانی است. رسول هويدا سال 

 در حمايت از مديران  ١٣٩٣
به زندانی وبسايت مجذوبان نور دست 

اعتصاب غذا زده بود.آقای هويدا مانند 
ديگر درويشان گنابادی در مدت بازداشت 

حق  روزه از١٠٠

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور
نود و 

 شش
 734 دکتررسول هويدا سی بهمن

                   دسترسی به وکيل محروم بوده است.

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی خصنامش 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 735 رامين اشکوه سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 736 امين صفاری سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 نابادیگ

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 737 بشير رياحی سی بهمن



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 738 مصطفی صفاری سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 739 عباس حق وردی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 740 سعيد کريمايی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 741 هادی شاهرضا سی بهمن

دراويش    *  * اوليه روهای امنيتیني نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 742 جعفر احمدی سی بهمن

عکاس خبری درهمان روزبه دليل 
 صدمات و جراحات شديد تحت 

کنترل نيروهای امنيتی دربيمارستان 

امام خمينی بستری شد بعدابه جهت 

شکستگی فک و گونه جهت درمان 

يع وثيقه ازاوين اسفندباتود10در

آزاد شد ولی چندساعت بعد دوباره 

به فشافويه و قراروثيقه 

افزايش 125ميليون به 25از

يافت.دچار شکستگی سر، گونه و 

دندان ها شده .با 

دادگاه انقالب ٢۶و  ١۵احکام شعبه 
تهران به رياست قاضيان صلواتی و 

سال حبس تعزيری ٢احمدزاده،
 محکوم شد.

 * اوليه نيتینيروهای ام نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور
نود و 

 شش
 743 پوريا نوری سی بهمن

ازناحيه دست دچارجراحت شده که 
منجرب قطع انگشتانش شد و 
 ازناحيه سرشکستگی داشت

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 

* 
  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور
نود و 

 شش
 744 امير نوری سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 745 مصطفی دانشجو سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 746 ظفر مقيمی سی بهمن

دراويش    *  * وليها نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 747 مهرداد مصوری سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 748 سينا انتصاری سی بهمن



 

 

  در جريان انتقال يکی از درويشان مجروح حادثه ی گلستان هفتم به  

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  انتهر تهران
 نور

نود و 
 شش

 749 نورعلی مقيمی سی بهمن

باتوجه به اينکه مورد ضرب وشتم 
قرارگرفته بودند بهمراه ديگر زنان 

دراويش گناآباديبازداشتی 
ازمرکزوزرا به 96اسفند1در

دادسرای زندان اوين فرستاده 
 شدوبعد به زندان قرچک منتقل شد

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور
نود و 

 شش
 750 سپيده مرادی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 751 هادی دهنوی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 752 شهاب بخشيان سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 753 حسن شاهرضايی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 754 وحيد خموش سی بهمن

نی شديد به علت بی خبری از نگرا
وضعيت ايشان چونکه باردار بوده 

 اند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 755 ليلی نائب زاده سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 756 فرنام فرهنگ کرمانی سی همنب

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 757 سعيد گودرزی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 758 امير موسويان سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی صنامشخ 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 759 همايون هويدا سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 760 سجاد کاظمی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 نابادیگ

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 761 حامد مشهدی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 762 حميد مشهدی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 763 محمدرضا رجايی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 764 مرجان مهاجر سی بهمن



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 765 فرهاد رستمی سی بهمن

الزم به ذکر است که رضا نعمت 
 اللهی فرزند الهه نعمت  اللهی و از 

درويشان محبوس در تيپ سه 
زندان تهران بزرگ پيشتر توسط 

سال  ٧دادگاه انقالب تهران به 
ضربه شالق،  ٧۴حبس تعزيری، 

سال محروميت از عضويت در  ٢
، رسانه ها و فعاليت در گروه ها

 ٢فضای مجازی و مطبوعات، 
سال ممنوعيت خروج از کشور 

 محکوم شده است.

تيپ سه  
زندان تهران 

 بزرگ
 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران

 

مجذوبان 
 نور

نود و 
 شش

 766 رضا نعمت الهی سی بهمن

يش دراو   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 767 الهه نعمت الهی سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 768 اکبر بيرانوند سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

 مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 769 رستم سگوند سی بهمن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 770 بابک مرادی سی بهمن

بامداد بازداشت شدبه خاطر 5 
حضور در تجمع اعتراضی روز 
 گذشتهدراويش گناآبادی درپاسداران

مرکز امنيتی 
 خيابان وزرا

 * اوليه يروهای امنيتین
 

* 
  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
 
مجذوبان 

 نور
نود و 

 شش
 771 سودابه مرادی برنا يکم اسفند

بعلت شدت جراحات وارده درحالت 
کما به بيمارستان سجاد منتقل شده و 
 ديگرخبری از وضعيت ايشان نيست

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 772 بهنود رستمی سی بهمن

همراه کسری نوری به اوين منتقل 
 شده

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 773 سخاوت سليمی سی بهمن

بازداشتگاه  
 سروش

دراويش    *  *  
 گنابادی

نود و  راناه  تهران تهران
 شش

 774 مختار روحانی دوم اسفند

بازداشتگاه  
 سروش

دراويش    *  *  
 گنابادی

نود و  هرانا  فارس شيراز
 شش

 775 علی شاکری دوم اسفند

بازداشتگاه  
 سروش

دراويش    *  *  
 گنابادی

نود و  هرانا  فارس شيراز
 شش

 776 ناصر نعمت الهی دوم اسفند

تابنده که م دولتسرای آقای نورعلی 
بازداشت وبازجويی و همان روز 

 آزاد

خاد دراويش    *  *  
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 777 محمد بهمنی دوم اسفند

م دولتسرای آقای نورعلی تابنده که 
بازداشت وبازجويی و همان روز 

 آزاد

خاد دراويش    *  *  
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 778 علی فاطمی دوم اسفند



 

 

م دولتسرای آقای نورعلی تابنده که 
بازداشت وبازجويی و همان روز 

 آزاد

خاد دراويش    *  *  
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 779 محبوبه رحيمی دوم اسفند

م دولتسرای آقای نورعلی تابنده که 
بازداشت وبازجويی و همان روز 

 آزاد

خاد دراويش    *  *  
 گنابادی

مجذوبان   تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 780 رقيه بيگدلی دوم اسفند

باخشونت وشکستن شيشه واستفاده 
ازاسپری عليه خانواده آن وی را 
بازداشت وبه محل نامعلوم منتقل 

 شده

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 
دراويش 
 گنابادی

 لرستان خرم آباد

 

 هرانا
نود و 

 شش
 781 ولی هللا ميراسماعيلی دوم اسفند

باخشونت وشکستن شيشه واستفاده 
ازاسپری عليه خانواده آن وی را 
بازداشت وبه محل نامعلوم منتقل 

 شده

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 
دراويش 
 گنابادی

 لرستان خرم آباد

 

 هرانا
نود و 

 شش
 782 سيدجعفر آهوقلندری دوم اسفند

کستن شيشه واستفاده باخشونت وش
ازاسپری عليه خانواده آن وی را 
بازداشت وبه محل نامعلوم منتقل 

 شده

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 
دراويش 
 گنابادی

 لرستان خرم آباد

 

 هرانا
نود و 

 شش
 783 مهدی نيک پی دوم اسفند

باخشونت وشکستن شيشه واستفاده 
ازاسپری عليه خانواده آن وی را 

شت وبه محل نامعلوم منتقل بازدا
 شده

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 
دراويش 
 گنابادی

 لرستان خرم آباد

 

 هرانا
نود و 

 شش
 784 قاسم سپهوند دوم اسفند

باتوجه به اينکه مورد ضرب وشتم 
قرارگرفته بودند بهمراه ديگر زنان 
دراويش گناآباديبازداشتی 

ازمرکزوزرا به 96اسفند1در
زندان اوين فرستاده  دادسرای

شد.از زنان درويش زندانی 
محبوس در زندان قرچک ورامين 

دادگاه انقالب  ١۵با حکم شعبه 
تهران از زندان آزاد شد. به همراه 
زنان درويش محبوس در زندان 

 خرداد  ٢۵قرچک از تاريخ 
در اعتراض به حمله  ١٣٩٧

خشونت بار ماموران گارد ويژه 
ر زنان اين زندان به خود و ديگ

درويش زندانی دست به اعتصاب 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران

 

 هرانا
نود و 

 شش
 785 معصومه باراکوهی سی بهمن



 

 

تيرماه  ٩غذا زده بود و در تاريخ 
روز با  ١۶پس از گذشت  ١٣٩٧

انتشار نامه ای به اعتصاب غذای 
خود پايان دادند. الزم به يادآوری 

  ٢٣است، مورخ 
خردادماه ماموران گارد ويژه زندان 
قرچک ورامين با هجوم به داخل 

توم و زندان، زنان درويش را با با
شوکر به شدت مورد ضرب و شتم 
قرار دادند و هر کدام از زنان را به 
صورت انفرادی به بندهای مختلف 

 زندان منتقل کرده اند.
دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

 گنابادی
نود و  هرانا  تهران تهران

 شش
 786 صديقه صفابخت سی بهمن

خواننده رپ زيرزمينی علت 
دستگيری نامعلوم ولی برخی شبکه 
های اينستاگرامی پخش آهنگ کسی 
حواسش به تو نيست راتاحدودی 

 دليل بازداشت اعالم کردند

 * اوليه نامشخص نامشخص

 

* 

  

خواننده 
 رپرفارسی

 تهران رانته

 
مجله 

اينترنتی 
 کوالک

نود و 
 شش

 دوم اسفند
ناصری 

 آزاد)پيشرو(
 787 محمدرضا

علت دستگيری نامعلوم واحتمال داده 
اند پخش آهنگ کسی حواسش به تو 

نيست رضا رپر ميتواند دليل 
 بازداشت باشد

 * اوليه نامشخص نامشخص

 

* 

  
مديربرنامه 

 پيشرو
ک تهران تهران

جله 
اينترنتی 

 کوال

نود و 
 شش

 788 حميد نوری دوم اسفند

باچند خودرو بدون پالک پس از 
بازرسی منزل با ضرب و شتم 

 وچشم بند به مکان نامعلوم منتقل شد
 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 
* 

 
* 

 
فعال 

 فرهنگی
 خوزستان اهواز

 
 هرانا

نود و 
 شش

 اسفند
بيست 
 وپنچم

 789 خالد عموری

نود و  هرانا  خوزستان اهواز شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 شش

 790 داوود خسرجی سيزدهم اسفند

اطالعات  نامشخص 
 خوزستان

فعال   *  *  اوليه
 مجازی

نود و  هرانا  خوزستان انديمشک
 شش

 791 احسان صادقی چهارم بهمن

اعضای موسسه حافظان طبيعت 
الوردين وبارکوهی 
بامديريت محمد زارع 

 زگاندر هرم

فعال محيط    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 زيست

نود و  هرانا  هرمزگان بندرلنگه
 شش

 792 نامشخص نامشخص  بهمن

اعضای موسسه حافظان طبيعت 
الوردين وبارکوهی 
بامديريت محمد زارع 

فعال محيط    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 زيست

نود و  ناهرا  هرمزگان بندرلنگه
 شش

 793 نامشخص نامشخص  بهمن



 

 

 شد 

 شد 

 شد 

  شد 

 در هرمزگان



 

 

 
اعضای موسسه حافظان طبيعت 
الوردين وبارکوهی 
بامديريت محمد زارع 

 در هرمزگان

فعال محيط    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 زيست

نود  هرانا هرمزگان بندرلنگه
و 

 شش

 794 نامشخص نامشخص  بهمن

نشگاه دانشجوی هنرهای زيبا دا
تهران جلو درب قدس دانشگاه 
بازداشت شد.تفهيم اتهام پريسا 

اسفندماه به  ١٣رفيعی در تاريخ 
اتمام رسيده و برای وی قرار 
بازداشت موقت صادر شده 
است.پس از پيگيری های مدوام 
خانواده و وکيل وی، سرانجام 
وکالت نامه به امضای او رسيده 
است،طی تماس تلفنی به خانواده 

اعالم کرد که برای وی قرار خود 
ميليون تومانی صادر  ٣٠٠وثيقه 

با قيد وثيقه  ٩۶اسفند ٢٨شده است. 
و تا زمان برگزاری دادگاه موقتا از 

 زندان آزاد شد

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دانشجوفعال 
 صنفی

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 795 پريسا رفيعی ششم اسفند

شارمادر سام رجبی ليلی هوشمند اف
 به کمپين حقوق بشر در ايران گفت 

با  ١٣٩٧ارديبهشت  ١٧دوشنبه، “
فرزندش در زندان اوين در 
حضور ماموران، در شرايطی 
مالقات کرده که اجازه صحبت 
 درباره وکيل و 
نوع اتهام را نداشته است.به گفته 

مادرش خانم هوشمند پسرش 

چندسالی بوده که با موسسه فعاليت 

 97يکرده دراول فروردين نم

اولين مالقات 

باخانواده را داشت.کتايون رجبی، 
خواهر سام رجبی، از فعاالن محيط 
زيست بازداشت شده در ايران در 

نامه ای سرگشاده به حسن 
روحانی، از اينکه نهاد بازداشت 

است، » نامشخص«کننده برادرش، 

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 796 سام رجبی پنچم بهمن



 

 

انتقاد کرده و افزوده خانواده های 
تهديد می شوند در بازداشت شدگان 

صورت پيگيری بيشتر، فرزندان 
 خواهند شد.» اعدام«آنها 

مديرپروژه يوزآسيايی درموسسه 

حيات وحش ميراث پارسيان 

فعاليت داشت به اتهام جاسوسی 

 97فروردين 6اشت شده دربازد

 اولين مالقات 

 باخانواده راداشته

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 797 هومن جوکار چهارم بهمن

ميرحسام خالقی، برادر اميرحسين 
خالقی در توييتر شخصی اش 

برادر او به صورت “نوشته است 
ارديبهشت  ١٧ه، اتفاقی دوشنب

 ديده ١٣٩٧
به گفته ” شده و حالش خوب است.

منبع آگاه، خانواده های ديگر 
فعاالن محيط زيست زندانی، 
اميرحسين خالقی را به صورت 
 اتفاقی در 
راهروی دادسرای اوين ديده اند. 
به خانواده آقای خالقی اجازه 
مالقات داده نشده است. بعنوان 
کارشناس درموسسه حيات وحش 
پارسيان فعاليت ميکردبه اتهام 
جاسوسی بازداشت شده دراول 

  97فروردين 
 اولين مالقات باخانواده را داشت

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 798 اميرحسين خالقی چهارم بهمن

طاهر قديريان، دانشمند جوان 

يونسکو » انسان و کره مسکون«

هم تنها يکبار روز دهم ارديبهشت 

با مادرش مالقات داشته  97ماه

 است. 

مالقاتی يک دقيقه ای که به گفته 
يک منبع آگاه ناتمام مانده است. 

فقط «اين منبع آگاه به کمپين گفت: 

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين

 

* 

  

محيط فعال 
 زيست

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 799 طاهر قديريان چهارم بهمن



 

 

به مادر طاهر اجازه مالقات دادند 
 و 
گفته بودند که فقط می توانيد با هم 

م حق دست بدهيد و روبوسی ه
نداريد بکنيد. تا دست داده اند ظاهر 
خم شده دست مادرش را ببوسد که 
همان لحظه او را برده اند بيرون و 

» اجازه نداده اند مالقات کنند.
بعنوان کارشناس درموسسه حيات 
وحش پارسيان فعاليت ميکردبه 

 اتهام جاسوسی بازداشت شده
ارديبهشت  ١٧دوشنبه، 

خانواده های  نيلوفر بيانی و ١٣٩٧
 عليرضا 

فرهاد زاده در زندان اوين با آنها 
تا  ١٠مالقات کردند. مالقات های 

دقيقه ای و در حضور  ١۵
ماموران امنيتی که به گفته يک 

پين حقوق بشر در منبع آگاه به کم
ايران، وضعيت روحی نيلوفر 
بيانی، کارشناس حيات وحش، 
خوب نبوده و به شدت متاثر و 
عصبی بوده است. بعنوان 
کارشناس درموسسه حيات وحش 
پارسيان فعاليت ميکردبه اتهام 
جاسوسی بازداشت شده دراول 

اولين مالقات  97فروردين 
باخانواده 

 * وليها نيروهای امنيتی زندان اوين

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 800 نيلوفر بيانی چهارم بهمن

                   داشت .

همسر هومن جوکار بعنوان 

کارشناس درموسسه حيات وحش 

پارسيان فعاليت ميکردبه اتهام 

جاسوسی بازداشت شده 

 فروردين اولين 6در

 مالقات باخانواده راداشته

 * اوليه نيروهای امنيتی ينزندان او

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 801 سپيده کاشانی چهارم بهمن

تاجر وفعال محيط زيست دومليتی 
 ايرانی ـامريکايی به اتهام جاسوسی 

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين
 

* 
فعال محيط   

 زيست
 هرانا تهران تهران

نود 
و 

 802 مراد طاهباز چهارم بهمن



 

 

بازداشت شده که دراول فروردين 
 اولين مالقات باخانواده داشت 97

 شش

ازاعضای موسسه حافظان طبيعت 
الوردين بوده ودرزمينه ايجاد 
آبشخور در هرمزگان ازجمله 
بندرخميرفعاليت ميکرد .بعد از 

 گذشت 
روز حبس با قيد وثيقه تا  ١٢۵

 زمان برگزاری دادگاه آزاد گرديد .

 * اوليه نيروهای امنيتی مشخصنا

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا هرمزگان بندرلنگه
نود 

و 
 شش

 803 حسن راغ پنچم اسفند

ازاعضای موسسه حافظان طبيعت 
 الوردين بوده ودرزمينه ايجاد 

آبشخور در هرمزگان ازجمله 
بندرخميرفعاليت ميکرد . از 
فعاالن محيط زيست اهل شهر 

سال گذشته  گناوه که در بهمن ماه
 به اتهام 

بازداشت شده بودند، ” جاسوسی“
روز، صبح  ١۵٠پس از گذشت 

 روز 
خردادماه با توديع قرار  ١٢شنبه 

 ”آزاد شدند

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا هرمزگان بندرلنگه
نود 

و 
 شش

 804 عارف زارع پنچم اسفند

ازاعضای موسسه حافظان طبيعت 
 وردين بوده ودرزمينه ايجاد ال

آبشخور در هرمزگان ازجمله 
بندرخميرفعاليت ميکرد . از 
فعاالن محيط زيست اهل شهر 
گناوه که در بهمن ماه سال گذشته 
 به اتهام 

بازداشت شده بودند،  ” جاسوسی“
روز، صبح  ١۵٠پس از گذشت 

 روز 
خردادماه با توديع قرار  ١٢شنبه 

 ”آزاد شدند

 * اوليه های امنيتینيرو نامشخص

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا هرمزگان بندرلنگه
نود 

و 
 شش

 805 حسن زارع پنچم اسفند

ازاعضای موسسه حافظان طبيعت 
الوردين بوده ودرزمينه ايجاد 
آبشخور در هرمزگان ازجمله 

 بندرخميرفعاليت ميکرد

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
فعال محيط 

 زيست
 هرانا هرمزگان بندرلنگه

نود 
و 

 شش
 806 عبدالرضا کوهپايه ششم اسفند

ازاعضای موسسه حافظان طبيعت  فعال محيط    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص نود  هرانا هرمزگان بندرلنگه  807 مرتضی آريانژاد هفتم اسفند



 

 

الوردين بوده ودرزمينه ايجاد 
آبشخوروحفظ پلنگ ايرانی در 

 ميناب فعاليت ميکرد

و  زيست
 شش

مستندساز حيات وحش.دوشنبه، 
خانواده های  ١٣٩٧ارديبهشت  ١٧

نيلوفر بيانی و عليرضا فرهاد زاده 
در زندان اوين با آنها مالقات 
کردند. 

دقيقه ای و  ١۵تا  ١٠مالقات های 
در حضور ماموران امنيتی.شنبه 

، با قيد وثيقه، ١٣٩٧ارديبهشت  ٢٢
 از زندان اوين، آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی خصنامش

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا هرمزگان بندرعباس
نود 

و 
 شش

 808 عليرضا فرهادزاده هفتم اسفند



 

 

به اتهام همکاری با احزاب کردی 
بازداشت شد  البته قبال دراوايل 

به مدت يکماه بازداشت  95مهر
 بوده

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 اشنويه شهروند 
ربايجان آذ

 غربی
 هرانا

نود 
و 

 شش
 809 رزگار امينی ششم بهمن

مقابل مدرسه محل کارش توسط 
 لباس شخصی با برگه آرم قرارگاه 
ثارهللا مورد ضرب وشتم 
وبازداشت وبه زوربه منزلش 
برده و تفتيش منزل کرده 
وبازداشت شده که پس از 
 بازجويی به زندان اوين منتقل 

های با پيگيری  ٩۶اسفند٢۶روز 
مستمر فعاالن و کانونهای صنفی 
و خانواده محمد حبيبی، قرار 
بازداشت اين فعال صنفی به قرار 

فروردين 7وثيقه تبديل شد.ودر
موفق به مالقات با خانواده شد. 
 پس از گذشت 

 ٢۶روز، روز يکشنبه  ۴۴
 ٢۵٠با توديع وثيقه  ٩٧فروردين 

 ميليون 

 اوليه لباس شخصی زندان اوين

 

* 

 

* 

 

ل صنفی فعا
 معلمان

 هرانا تهران شهريار
نود 

و 
 شش

 810 محمد حبيبی دوازدهم اسفند

تومانی تا زمان برگزاری دادگاه 
 آزاد شد.

نزديکی روستای سنگان ازاهالی 
بخش مرکزی اشنويه بازداشت شد 

باتوديع وثيقه آزاد  96بهمن12و
 شد

ان آذربايج اشنويه شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 811 محمد فرزاد ششم بهمن

دراثرضربات شديد دربازجويی 
سال 8کشته شد که جانباز ودرزمان

جنگ ازفرماندهان سپاه 
ازسپاه 83درکردستان بودوسال

جداشده وکشاورزی ميکردکه شبانه 
توسط تعداداندکی ازخويشاوندان و 
نيروهای امنيتی در اليگودرزدفن 

داشت ميباشدکه شدوپسرش در باز
 درمراسم تدفين پدرش نبود

آگاهی 
 شاهپور

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 812 محمد راجی يکم اسفند

ماموران امنيتی، جهت ورود به 
منزل اين شهروند بهايی در 
اقدامی غيرقانونی از باالی ديوار 

و بدون  وارد منزل شده بودند
 اجازه دادن 
مطالعه برگ بازداشت ميترا 

بازداشتگاه 
 اطالعات

 اوليه اطالعات اهواز

 

* 

 

* 

 

 هرانا خوزستان اهواز شهروند بهايی
نود 

و 
 شش

 813 ميترا بدرنژادزهدی دوازدهم اسفند



 

 

بدرنژاد را در حالی که بسياری 
از وسايل شخصی وی و خانواده 
اش را توقيف کرده اند، 
بازداشت و به 
بازداشتگاه وزارت اطالعات 
منتقل کرده اند. اين شهروند بهايی 
دچار مشکالت جسمی و بيمار قند 
می باشد. پس از گذشت بيش از 
 ه يک ما

همچنان تحت بازجويی قرار دارد 
تاکنون بدون هيچ گونه اعالم جرم 
و بدون تفهيم اتهام در بالتکليفی به 

 ٢۴سر می برد.روز دوشنبه 
با توديع  ١٣٩٧ارديبهشت ماه 

ميليون تومانيآزاد  ٢۵٠وثيقه 
 شدند.

اهل قصرشيرين عضوتيم 
کوهنوردی برای شناسايی 

 ناهمواری های 
منطقه به اشنويه رفته بود که 
روستای رش گوند بازداشت 

باتوديع وثيقه  96بهمن12شدو
 آزاد شد

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 اشنويه شهروند 
آذربايجان 

 یغرب
 هرانا

نود 
و 

 شش
 814 منصور قادرزاده ششم بهمن

آذربايجان  اشنويه شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص کوهنورد کرمانشاهی
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

 815 محمد سوره ششم بهمن

ازمجروحين حادثه تلخ گلستان هفتم 
 است

دراويش   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 گنابادی

مجذوبان  تهران رانته
 نور

نود 
و 

 شش

 816 منوچهر کوکبی سيزدهم اسفند

به دليل انتشار مطالب انتقادآميز  
در فضای مجازی به نحوه 
رسيدگی مسئوالن به وضعيت 
معيشتی مردم و نقش سپاه در 
 سقوط پرواز 

ياسوج، به  –مسافربری تهران 
اطالعات سپاه ياسوج، احضار وبعد 

کزی ياسوج بازجويی به زندان مر
اسفندباتوديع وثيقه 22منتقل شد

زندان 
مرکزی 
 ياسوج

 اوليه نهادامنيتی

 

* 

 

* 

 

 ياسوج فعال مدنی
کهگيلويه 
 وبويراحمد

 هرانا
نود 

و 
 شش

 817 محمد داوری چهاردهم اسفند



 

 

 آزادشد

سيد پيمان پدرود از پيروان يارسان 
ماه پيش در  ٢)آيين ياری( حدود 

 تمهرشهر کرج بازداشت شده اس

نود  هرانا البرز کرج فعال آيين ياری   *  * اوليه نامشخص نامشخص
و 

 شش

 818 سيدپيمان پدرود هشتم دی

دانشجودانشگاه    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص اسفندبعداز يک روز آزاد شد16
 تهران

نود  هرانا تهران تهران
و 

 شش

 819 بنفشه چراغی پانزدهم اسفند

ضی ماشا توسط قا 96اسفند9در
 دادگاه  ٢۶احمدزاده رئيس شعبه 

سال  ۶انقالب تهران به تحمل 
 سال  ٢حبس تعزيری و 

 محکوم شد،” ممنوع الخروجی“

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

فعال  
 دانشجويی) 

دبيرشورای 
صنفی 
 دانشجويی(

 هرانا تهران تهران
نود 

و 
 شش

 820 ليال حسين زاده ششم دی

سط قاضی ماشا تو96اسفند9در
دادگاه  ٢۶احمدزاده رئيس شعبه 
حبس  ١انقالب تهرانبه تحمل 

سال ممنوع  ٢تعزيری و 
 الخروجی محکوم شد.

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا تهران تهران فعال دانشجويی
نود 

و 
 شش

 821 سينا ربيعی ششم دی

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
اتهام اقدام زن مقابل وزارت کار به 

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

فعال حقوق    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 زنان

نود  هرانا تهران تهران
و 

 شش

 822 بنفشه جمالی هفدهم اسفند

آذربايجان  اشنويه شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 غربی

نود  هرانا
و 

 شش

سراج  طهارت ششم بهمن
 الدين

823 

بازداشت 92آبان13قبالدر

ماهبازداشت موقت و با وثيقه 6و
آزاد بعد به اتهام تبليغ عليه نظام و 

سال 3توهين به رهبری محکوم به 

اززندان 96حبس شدکه درمرداد 
باتوديه 96اسفند13تبريز آزاد شد.

 وثيقه تازمان 
 دادگاه آزاد شد

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

ال مدنی فع
 آذری

 تبريز
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود 
و 

 شش
 محمدی الوار هشتم اسفند

حسين 
 علی

824 

کارگرکارخانه فوالد اهواز که سه 
ماه حقوق نگرفته بخاطرحضور 
در تجمع اعتراضی دربرار 
استانداری خوزستان وراهپيمايی 

زندان 
مرکزی 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  
کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

و 
 شش

 825 فرهاد اکبريان دهم فنداس



 

 

 شبانه 
درمنزل بازداشت شد 

اسفندآقای محمد علی جداری 14در
 ه فروغی ک

وکالت اين کارگران انتخاب شده 
بود باتمام تالش فراوان موفق 
درانجام 

تشريفات وکالت نشد وبهش 
گفتنددرحال حاضر موکلين به 

حق  12دستور بازپرس شعبه
 انتخاب وکيل ندارند

کارگرکارخانه فوالد اهواز که سه 
ماه حقوق نگرفته بخاطرحضور 
در تجمع اعتراضی دربرار 
استانداری خوزستان وراهپيمايی 
 شبانه 

درمنزل بازداشت شد 
اسفندآقای محمد علی جداری 14در

 فروغی که 
وکالت اين کارگران انتخاب شده 
 بود باتمام تالش فراوان موفق

درانجام 
تشريفات وکالت نشد وبهش 

گفتنددرحال حاضر موکلين به 
حق  12دستور بازپرس شعبه

 انتخاب وکيل ندارند

زندان 
مرکزی 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

و 
 شش

 826 مرتضی اکبريان دهم اسفند

کارگرکارخانه فوالد اهواز که سه 
اه حقوق نگرفته بخاطرحضور م

در تجمع اعتراضی دربرار 
استانداری خوزستان وراهپيمايی 
 شبانه 

درمنزل بازداشت شد 
اسفندآقای محمد علی جداری 14در

 فروغی که 
وکالت اين کارگران انتخاب شده 
بود باتمام تالش فراوان موفق 
درانجام تشريفات وکالت نشد 
وبهش گفتنددرحال حاضر 

زندان 
مرکزی 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

و 
 شش

 827 ميثم علی قنواتی دهم اسفند



 

 

 حق انتخاب وکيل ندارند 12بازپرس شعبه
 

کارگرکارخانه فوالد اهواز که سه 
ماه حقوق نگرفته بخاطرحضور 
در تجمع اعتراضی دربرار 

ی خوزستان وراهپيمايی استاندار
 شبانه 

درمنزل بازداشت شد 
اسفندآقای محمد علی جداری 14در

 فروغی که 
وکالت اين کارگران انتخاب شده 
بود باتمام تالش فراوان موفق 
درانجام 

تشريفات وکالت نشد وبهش 
گفتنددرحال حاضر موکلين به 

حق  12دستور بازپرس شعبه
 انتخاب وکيل ندارند

زندان 
مرکزی 

 وازاه
 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

و 
 شش

 828 امين مؤمن پور دهم اسفند

کارگرکارخانه فوالد اهواز که سه 
ماه حقوق نگرفته بخاطرحضور 
در تجمع اعتراضی دربرار 
استانداری خوزستان وراهپيمايی 
شبانه درمنزل بازداشت شد 

محمد علی جداری اسفندآقای 14در
فروغی که وکالت اين کارگران 
انتخاب شده بود باتمام تالش 
فراوان موفق درانجام 

تشريفات وکالت نشد وبهش 
گفتنددرحال حاضر موکلين به 

حق  12دستور بازپرس شعبه
 انتخاب وکيل ندارند

زندان 
مرکزی 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا تانخوزس اهواز
نود 

و 
 شش

 829 حسين نيسی دهم اسفند

کارگرکارخانه فوالد اهواز که سه 
ماه حقوق نگرفته بخاطرحضور 
در تجمع اعتراضی دربرار 
استانداری خوزستان وراهپيمايی 
 شبانه 

زندان 
مرکزی 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

و 
 شش

 830 باقر دلفی دهم اسفند

ستور موکلين به د



 

 

درمنزل بازداشت شد 
اسفندآقای محمد علی جداری 14در

 فروغی که 
وکالت اين کارگران انتخاب شده 

تالش فراوان موفق  بود باتمام
درانجام تشريفات وکالت نشد 
وبهش گفتنددرحال حاضر 
موکلين به دستور 
کارگرکارخانه بافوزپالرد اسه 

سهح مقا اهن  12وشاعزب هکه 

حخقاوبق  نوکگيرلف تنهد ت

ابرخنادطرحضور در تجمع 

اعتراضی دربرار استانداری 

 خوزستان وراهپيمايی شبانه 

درمنزل بازداشت شد 
اسفندآقای محمد علی جداری 14در

 فروغی که 
وکالت اين کارگران انتخاب شده 
بود باتمام تالش فراوان موفق 
درانجام 

تشريفات وکالت نشد وبهش 
ر موکلين به گفتنددرحال حاض

حق  12دستور بازپرس شعبه
 انتخاب وکيل ندارند

زندان 
مرکزی 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

و 
 شش

 831 تقی حسن زاده دهم اسفند

کارگرکارخانه فوالد اهواز که سه 
ماه حقوق نگرفته بخاطرحضور 
در تجمع اعتراضی دربرار 
استانداری خوزستان وراهپيمايی 
 شبانه 

درمنزل بازداشت شد 
اسفندآقای محمد علی جداری 14در

 فروغی که 
وکالت اين کارگران انتخاب شده 
بود باتمام تالش فراوان موفق 
درانجام 

تشريفات وکالت نشد وبهش 
گفتنددرحال حاضر موکلين به 

زندان 
مرکزی 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

و 
 شش

 832 هادی غفراوی دهم اسفند



 

 

حق  12دستور بازپرس شعبه
 انتخاب وکيل ندارند

کارگرکارخانه فوالد اهواز که سه 
ماه حقوق نگرفته بخاطرحضور 
در تجمع اعتراضی دربرار 
استانداری خوزستان وراهپيمايی 
 شبانه 

درمنزل بازداشت شد 
ندآقای محمد علی جداری اسف14در

 فروغی که 
وکالت اين کارگران انتخاب شده 
بود باتمام تالش فراوان موفق 
درانجام 

تشريفات وکالت نشد وبهش 
گفتنددرحال حاضر موکلين به 

حق  12دستور بازپرس شعبه
 انتخاب وکيل ندارند

زندان 
مرکزی 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

کارگرکارخانه 
 فوالد

 هرانا خوزستان وازاه
نود 

و 
 شش

 833 مهدی عادل زاده دهم اسفند

به اتهام تشويش اذهان عمومی و 
توهين به رهبری مورد بازجويی 

 ودر همان روز آزاد شد
 * اوليه اطالعات سپاه دادگاه

 
* 

  
 هرانا گيالن رودسر فعال سياسی

نود 
و 

 شش
 834 اسماعيل فکوری پنچم اسفند

عمومی و  به اتهام تشويش اذهان

توهين به رهبری مورد بازجويی 

وبعداز دو روز بازداشت در زندان 

اسفند با قرار وثيقه 7رودسردر

اسفند  12آزاد شد و مجددا در

دوباره جهت بازجويی احضار شد 

قبال درسال 

از ادامه تحصيل درمقطع  91
 دکترا محروم شده بود

زندان رود 
 سر

 * اوليه اطالعات سپاه

 

* 

  

 هرانا گيالن رودسر یفعال سياس
نود 

و 
 شش

 835 يزدان محمدبيگی پنچم اسفند

سرباز پادگان حميديه ارتش در 
هنگام مرخصی در منزل 
پدربازداشت وبه اطالعات 

رامهرمزمنتقل سپس به زندان 
اسفنددرحالی که شديدا 8شهرو در

شکنجه شده بودند به همراه سه 
جوان ديگر به دادگاه انقالب خليفه 

زندان 
 رامهرمز

وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

 هرانا خوزستان رامشير شهروند عرب
نود 

و 
 شش

 بهمن

 

 836 عادل سليمانيان



 

 

 منتقل ودادگاهی شد)رامشير( 

سرباز پادگان حميديه ارتش در 
هنگام مرخصی در منزل 
پدربازداشت وبه اطالعات 

رامهرمزمنتقل سپس به زندان 
اسفنددرحالی که شديدا 8شهرو در

ه شده بودند به همراه سه شکنج
جوان ديگر به دادگاه انقالب خليفه 

 )رامشير( منتقل ودادگاهی شد

زندان 
 رامهرمز

وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

 هرانا خوزستان رامشير شهروند عرب
نود 

و 
 شش

 بهمن

 

 837 رضا حطاوی

اسفندبه همراه سه جوان ديگر 8در
درحالی که شديدا شکنجه شده بودند 

 اه رامشيرآورده شدبه دادگ

زندان 
 رامهرمز

وزارت 
 اطالعات

نود  هرانا خوزستان رامشير شهروند عرب  *  *  اوليه
و 

 شش

 838 يوسف خالدی  بهمن

اسفندبه همراه سه جوان ديگر 8در
درحالی که شديدا شکنجه شده بودند 

 به دادگاه رامشيرآورده شد

زندان 
 رامهرمز

وزارت 
 اطالعات

نود  هرانا خوزستان رامشير عرب شهروند  *  *  اوليه
و 

 شش

 839 رضا خالدی  بهمن

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

فعال حقوق    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 زنان

نود  هرانا تهران تهران
و 

 شش

 840 زهره اسدپور هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
اسفند باتوديع وثيقه تا 26شدودر

 زمان دادگاه آزاد شد

زندان 
 فشافويه

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 841 مهرداد قاضی)فالحی( هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 842 پرستو الهياری هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
اتهام اقدام  زن مقابل وزارت کار به

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 843 آزاده بهکيش هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام 
 اقدام 
عليه امنيت ملی بازداشت 

باتوديع وثيقه تا اسفند 26شدودر

زندان 
 فشافويه

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی
و 

 شش

 844 پيمان چهرازی هفدهم اسفند



 

 

 زمان دادگاه 
 آزاد شد

روزنامه نگار،روزنامه شرق 
چاپ تهران درتجمع اعتراضی 

 مارس 8
روز زن مقابل وزارت کار به اتهام 

بازداشت  اقدام عليه امنيت ملی
اسفندباتوديع وثيقه تازمان 26شددر

 دادگاه آزادشد

زندان 
 فشافويه

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 845 علی سالم هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
 ادشداسفندآز21شدودر

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 846 بهار اصالنی هفدهم اسفند



 

 

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
اسفندباتوديع وثيقه تازمان 26شدودر

 دادگاه آزادشد

زندان 
 فشافويه

 * اوليه وهای امنيتینير

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 847 جواد عباسی توللی هفدهم اسفند

روزنامه نگار،روزنامه شرق چاپ 
مارس 8تهران درتجمع اعتراضی 

روز زن مقابل وزارت کار به اتهام 
اقدام عليه امنيت ملی بازداشت 

 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه ینيروهای امنيت
و 

 شش

 848 سودابه سودابه هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

 عليه امنيت ملی بازداشت شد

زندان 
 فشافويه

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی
و 

 شش

 849 کاوه رستم خانی همهفد اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی
و 

 شش

 850 شهال انتصاری هفدهم اسفند

 بازداشت اوپس از انتقادهايش
نسبت به عدم توجه مسئولين به 

 عدالت 
اجتماعی و انفعال اصالح طلبان 
نسبت به موضوع حجاب اجباری 

بهمن(   ١٢در جلسه باغ شانديز )
همراه بود.ويدانش آموخته 

کارشناسی ارشد فلسفه علم دانشگاه 
صنعتی شريف و برادر دو شهيد 

 دوران جنگ ميباشد.

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

عال ف
 سياسی

 هرانا فارس استهبان
نود 

و 
 شش

 851 محمد مباشری هفتم اسفند

از فعالين سياسی اصالح طلب، 
عضو حزب ندای ايرانيان و از 

اعضای ستاد مرکزی حسن 
 روحانی

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص
 سياسی

نود  هرانا فارس استهبان
و 

 شش

 852 علی بذرگر نهم اسفند

لگرامی سته بان)که در مدير گروه ت
آن موضوعات مختلف شهری و 

کشوری به بحث و چالش کشيده می 
 شد(

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص
 سياسی

نود  هرانا فارس استهبان
و 

 شش

 853 سيدرضا حامدی دهم اسفند

رييس ستاد حسن روحانی، رييس 
حزب ندای ايرانيان و از فعالين 

 تهبانسياسی اصالح طلب در اس

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص
 سياسی

نود  هرانا فارس استهبان
و 

 شش

 854 امين بذرگر شانزدهم اسفند

رييس ستاد مردمی دکتر حسن 
روحانی، عضو انجمن اسالمی 
معلمان، معلم بازنشسته و از 

 جانبازان جنگ

فعال    *  * اوليه اطالعات سپاه نامشخص
 سياسی

نود  راناه فارس استهبان
و 

 شش

 855 محمدجعفر جسمانی شانزدهم اسفند



 

 

روزنامه نگاردرتجمع اعتراضی 
مارس روز زن مقابل وزارت کار 8

به اتهام اقدام عليه امنيت ملی 
 اسفندآزادشد21بازداشت شدودر

زندان 
 قرچک

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی
و 

 شش

 856 مولود ادهحاجی ز هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

 اوليه نيروهای امنيتی

*  *   

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 رويا جعفری هفدهم اسفند

857 

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
ارت کار به اتهام اقدام زن مقابل وز

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی
و 

 شش

 858 آينا قطبی يعقوبی هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

 عليه امنيت ملی بازداشت
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی
و 

 شش

 859 مهشيد پوراسدی هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * ليهاو نيروهای امنيتی
و 

 شش

 860 عاطفه خسروی هفدهم اسفند

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
 اسفندآزادشد21شدودر

زندان 
 قرچک

نود  هرانا تهران تهران فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی
و 

 شش

 861 مرضيه اميری هفدهم فنداس

مارس روز 8درتجمع اعتراضی 
زن مقابل وزارت کار به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملی بازداشت 
اسفندباتوديع وثيقه تازمان 26شدودر

 دادگاه آزادشد

زندان 
 فشافويه

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال 
نود 

و 
 شش

 862 علی افسونگر هفدهم اسفند

يکی از بازداشت شدگان اخير  
اعتراضات که زير شکنجه کشته 

ارتباط با «شده استبه اتهام 
» گروههای مخالف کرد

 بازداشت شده 
بود.دانشجوی رشته پزشکی 

دانشگاه ايالم بود.در گواهی فوت  
 ذکر 

ترومای «شده که وی به دليل 

 اوليه نيروهای امنيتی زندان ايالم

 

* 

 

* 

 

 ايالم ايالم شهروند 

 

نود 
و 

 شش
 بهمن

بيست 
 ونهم

 863 طالب بساطی



 

 

فوت کرده است. ترومای » مغزی
آن مغز ضربه ای است که بر اثر 

 جمجمه و مغز آسيب جدی می بيند
ماه   ٣پس از دستگيری به مدت 

در بازداشتگاه اطالعات سپاه تحت 
شديدترين شكنجه قرار گرفته و در 
اثر شكنجه شديد به بيمارستان 

شده بود. بعد از سه ماه اين  منتقل
زندانی سياسی را به زندان شيبان) 
مجتمع حرفه آموزی اهواز( منتقل 

دادگاه انقالب  ٢کردند.توسط شعبه 
به “زارع “اهواز به رياست قاضى 

اتهام تجسس و ارتباط با بيگانگان، 
ارتباط با 
جنبش عربى آزادى بخش األحواز و 

و  تبليغ عليه نظام محاکمه شده بود
سال حبس  ١١چند روز پيش حکم 

 به او ابالغ شد

 * اوليه اطالعات سپاه زندان شيبان

 

* 

  

 هرانا خوزستان سوسنگرد فعال مدنی
نود 

و 
 شش

 مرداد

 

 864 رضا عچرش

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
عصر در حمايت  ۵مريوان ساعت 

از مردم عفرين برگزار شده بود، از 
شت سوی نيروهای امنيتی بازدا

 شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-تارنگار

 هه نگاو

نود 
و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

 865 عدنان حسن پور

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
عصر در حمايت  ۵مريوان ساعت 

از مردم عفرين برگزار شده بود، از 
سوی نيروهای امنيتی بازداشت 

 شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-تارنگار

 هه نگاو

نود 
و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

 866 محمد دانش

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
عصر در حمايت  ۵مريوان ساعت 

از مردم عفرين برگزار شده بود، از 
سوی نيروهای امنيتی بازداشت 

 شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-تارنگار

 هه نگاو

نود 
و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

 867 ناصح باخيشی

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
عصر در حمايت  ۵مريوان ساعت 

از مردم عفرين برگزار شده بود، از 
سوی نيروهای امنيتی بازداشت 

 شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-تارنگار

 هه نگاو

نود 
و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

 868 آرمان غفوری



 

 

 شدند.
 

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
عصر در  ۵مريوان ساعت 

حمايت از مردم عفرين برگزار 
شده بود، از سوی نيروهای امنيتی 

 بازداشت شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-تارنگار

 هه نگاو
نود و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

873 هيوا نادری

راضی که در شهر در تجمعی اعت
عصر در  ۵مريوان ساعت 

حمايت از مردم عفرين برگزار 
شده بود، از سوی نيروهای امنيتی 

 بازداشت شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

زن فعال 
 مدنی

 کردستان مريوان
-تارنگار

 هه نگاو
نود و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

874 نامشخص نامشخص

ر در تجمعی اعتراضی که در شه
عصر در  ۵مريوان ساعت 

حمايت از مردم عفرين برگزار 
شده بود، از سوی نيروهای امنيتی 

 بازداشت شدند.

زن فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 مدنی

-تارنگار کردستان مريوان
 هه نگاو

نود و 
 شش

بيست  اسفند
 ويکم

875 نامشخص نامشخص

از دراويش گنابادی استان ايالم،  
ياران بازداشت شد.برادر در کام

زندان 
 فشافويه 

 اوليه نيروهای امنيتی
 

* 
 

* 
دراويش  

 گنابادی
 ايالم ايالم

مجذوبان 
 نور

نود و 
 شش

 اسفند
بيست 
 وسوم

876 تقی مرادی

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
عصر در حمايت  ۵مريوان ساعت 

از مردم عفرين برگزار شده بود، از 
سوی نيروهای امنيتی بازداشت 

 شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-نگارتار

 هه نگاو

نود 
و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

 869 فرامرز محمدی

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
عصر در حمايت  ۵مريوان ساعت 

از مردم عفرين برگزار شده بود، از 
سوی نيروهای امنيتی بازداشت 

 شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-تارنگار

 هه نگاو

نود 
و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

 870 ديار يزدانی

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
عصر در حمايت  ۵مريوان ساعت 

از مردم عفرين برگزار شده بود، از 
سوی نيروهای امنيتی بازداشت 

 شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-تارنگار

 هه نگاو

نود 
و 

 شش
 اسفند

بيست 
 کموي

 871 احمد ايرانپناه

در تجمعی اعتراضی که در شهر 
 عصر در حمايت  ۵مريوان ساعت 

از مردم عفرين برگزار شده بود، 
 از سوی نيروهای امنيتی بازداشت 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 کردستان مريوان فعال مدنی
-تارنگار

 هه نگاو

نود 
و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

 872 هيوا فدايی



 

 

ايشان آقای آرش مرادی از 
دراويش گنابادی بازداشت شده در 
حوادث گلستان هفتم است که هم 
اکنون در زندان فشافويه زندانی 

 است.
در رابطه با چاپ تقويم ترکی 

فروردين  2بازداشت شده است.
 با  97

مراجعه خانواده اش به دادسرای 
تهران، مشخص شد که 
قرار بازداشت  تا 

ارديبهشت ماه سال 10
 جاری تمديدشده است.

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا تهران تهران فعال آذری
نود و 

 شش
 اسفند

بيست 
 وسوم

877 بهنام نورمحمدی

چاپ “در رابطه با پرونده 
توسط نيروهای ”  تقويم ترکی

امنيتی بازداشت و به نقطه 
 نامعلومی منتقل شد

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا تهران تهران فعال آذری
نود 

 وهفت
878 مهدی قمری بينيسلی دوم فروردين

از اهالی كوی زيتون كارمندی را 
دسته جمعی همراه  به طور

دوپسرش بازداشت و به مكان 
 نامعلومی منتقل كردند

وزارت  نامشخص
 اطالعات

نود و  هرانا خوزستان اهواز شهروند   *  *  اوليه
 شش

بيست  اسفند
 وسوم

879 مريم زبيدی

از اهالی كوی زيتون كارمندی را 
به طور دسته جمعی همراه 

دوپسرش بازداشت و به مكان 
 قل كردندنامعلومی منت

وزارت  نامشخص
 اطالعات

نود و  هرانا خوزستان اهواز شهروند   *  *  اوليه
 شش

بيست  اسفند
 وسوم

880 بنيامين آلبوغبيش

از اهالی كوی زيتون كارمندی را 
به طور دسته جمعی همراه 

دوپسرش بازداشت و به مكان 
 نامعلومی منتقل كردند

وزارت  نامشخص
 اطالعات

نود و  هرانا خوزستان اهواز د شهرون  *  *  اوليه
 شش

بيست  اسفند
 وسوم

881 محمدعلی آلبوغبيش

در روستای نی بازداشت شد 
وبعدچند روزبا توديع وثيقه آزاد 

 شد

نود و  هرانا کردستان مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  اسفند
 ونهم

882 کوسار ارژنگی

شد در روستای نی بازداشت 
وبعدچند روزبا توديع وثيقه آزاد 

 شد

نود و  هرانا کردستان مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  اسفند
 ونهم

883 هيوا بشتام

در روستای نی بازداشت شد 
وبعدچند روزبا توديع وثيقه آزاد 

 شد

نود و  هرانا نکردستا مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  اسفند
 ونهم

884 صالح اُميا



 

 

در روستای نی بازداشت شد 
وبعدچند روزبا توديع وثيقه آزاد 

 شد

نود و  هرانا کردستان مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  اسفند
 ونهم

885 زانکو ارژنگی

در روستای نی بازداشت شد 
ع وثيقه آزاد وبعدچند روزبا تودي

 شد

نود و  هرانا کردستان مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  اسفند
 ونهم

886 محمد مرادی

در روستای نی بازداشت شد 
وبعدچند روزبا توديع وثيقه آزاد 

 شد

نود و  هرانا کردستان مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  داسفن
 ونهم

887 حميد توفيقی

در روستای نی بازداشت شد 
وبعدچند روزبا توديع وثيقه آزاد 

 شد

نود و  هرانا کردستان مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  اسفند
 ونهم

888 سامان اُميا

در روستای نی بازداشت شد 
وبعدچند روزبا توديع وثيقه آزاد 

 شد

نود و  هرانا کردستان مريوان شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی صنامشخ
 شش

بيست  اسفند
 ونهم

889 محمود گرامی

ساله، کارشناسی  ٣١دانشجوی  
ارشد علوم سياسی دانشگاه 
خوارزمی تهران که  از سوی 
نيروهای امنيتی در سنندج 
بازداشت شده است، اطالعی در 
دست نيست و خانواده اين 

وی اهل سنندج در بی دانشج
خبری از وضعيت وی بسر می 
 برند.  عرفان ساعدی به همراه 

چهارفعال ديگر به نام های 
محسن مرادی، آريوان شاکری، “

 مهران 
از ” محمدی، و ساالر کاظمی

سوی اداره اطالعات سنندج 
احضار و مورد بازجويی قرار 
گرفته اندوچهار تن از اين 
 فعاالن مدنی پس از 

ی آزاد شده ، اما عرفان بازجوي
ساعدپناه از سوی پرسنل اداره 
اطالعات سنندج بازداشت 
شد.دليل بازداشت اين افراد از 
سوی اداره اطالعات سنندج 
ممانعت از برگزاری جشن 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 دانشجو 

 هرانا کردستان مريوان
نود و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ونهم

890 عرفان ساعدپناه



 

 

نوروز در مناطق کردنشين 
عنوان 

آذربايجان  سلماس فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 غربی

نود و  هرانا
 شش

891 محمود جباری  اسفند

آذربايجان  سلماس فعال مدنی   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 غربی

نود و  هرانا
 شش

892 امين جداری  اسفند

 ١٢٠ن  توديع وثيقه فروردي 
 ميليون تومانی آزاد شده است.

  شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 سيروان)کارزان(

نود و  هرانا ايالم
 شش

893 ژيار وحيدی  اسفند

در روستای نی بازداشت شد 
وبعدچند روزبا توديع وثيقه آزاد 

 شد

نود و  هرانا کردستان نمريوا شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  اسفند
 ونهم

894 هاوری پروازه

که به اتهام مشابه با آقای دادرس 
در بازداشتگاه اطالعات سنندج 

نگهداری می شود.به اتهام 
همکاری با يکی از احزاب “

 بازداشت” ُکردی

بازداشتگاه 
اطالعات 

 سنندج

نود و  هرانا کردستان تنگسير سنندج شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی
 شش

دوازدهم اسفند 895 فردين عيوضی

نيروهای  ٩٧هشتم فروردين  
امنيتی اداره اطالعات شهرستان 
شيراز يک شهروند بهايی به نام 
فرج هللا بنگاله را بازداشت 
کردند.درابتدابه اطالعات 

 ١٠٠شيراز، معروف به پالک 
 و پس از آن به اداره 

ه اطالعات اهواز منتقل شد
ارديبهشت  ٢۴بود.روز دوشنبه 

 ٢٠٠با توديع وثيقه  ١٣٩٧ماه 
 ميليون تومانيآزاد شد.

اطالعات 
 شيراز

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

شهروند 
 بهايی

 هرانا فارس شيراز
نود 

 وهفت
896 فرج هللا بنگاله هشتم فروردين

پس از تفتيش کامل منزل اين 
شهروند وسايل شخصی از جمله 

تاپ، فلش مموری ها دو عدد لپ 
و کتب مذهبی او را ضبط کرده 

 اند.

اطالعات 
 شيراز

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

شهروند 
 بهايی

 هرانا فارس شيراز
نود 

 وهفت
897 پيام پرتوی هشتم فروردين

پيشتر از سوی دستگاه قضايی  
حکومت ايران به حبس محکوم 
شدە بود، جهت اجرای حکم 

 نيروهای امنيتی نامشخص
اجرای 

 حکم

 
* 

 
* 

 
 هرانا کردستان سنندج  شهروند 

نود 
 وهفت

898 احمد امين پناهی هشتم فروردين



 

 

ز شعبه ا٦٩آبان  ٣بازداشت شد.
 يکم دادگاه 

انقالب شهر سنه به رياست قاضی 
 سعيدی به اتهام تبليغ عليه نظام و 

 ٥برگزاری مراسم نوروز به 
سال حبس محکوم شدە بود.در 

پس از بازداشت  ٩۶تيرماه 
رامين، افشين و زبير حسين 
پناهی بازداشت شده و با توديع 

ميليون تومانی موقتا  ١۵٠وثيقه 
 دادگاه آزاد تا زمان برگزاری 
                   شده بود

پيش از اين به مدت يک سال 
عضو يکی از احزاب کردی بوده 
 است.

نود و  هرانا کردستان جسنند  شهروند   *  *  اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 شش

بيست  اسفند
 وششم

899 عزيز مولودی

از اهالی روستای ميسوراب پس 
از ضبط وسايل شخصی و رايانه 
توسط نيروهای لباس شخصی 
اداره ی اطالعات اين شهر 
بازداشت شده و به مکان 
 نامعلومی منتقل شده اند.

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا کردستان کامياران شهروند 
نود و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

900 محمد نديمی

 
از اهالی روستای ميسوراب پس 
از ضبط وسايل شخصی و رايانه 
توسط نيروهای لباس شخصی 
اداره ی اطالعات اين شهر 
بازداشت شده و به مکان 
 نامعلومی منتقل شده اند.

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا کردستان کامياران شهروند 
نود و 

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

 901 عليرضا نديمی

برای دومين روز 95خرداد18 

پياپی برای پيگيری ارسال 

احضاريه به دادسرای شهيد مقدس 

زندان اوين مراجعه کرده بود 

جهت اجرای حکم بازداشت شد.در 

 ١۵در شعبه  ١٣٩۴ارديبهشت ماه 

 دادگاه انقالب به

م صلواتی رياست قاضی ابوالقاس 

 نيروهای امنيتی زندان اوين
اجرای 

 حکم
* 

 

* 

  

فعال 
 دانشجويی

 هرانا تهران تهران
نود و 
 پنچ

 هجدهم دخردا
صادقی)همسر 
 گلرخ ايرايی(

 902 آرش



 

 

سال زندان محکوم شد  ١۵به 

» تبليغ عليه نظام«درسال به اتهام 

اجتماع و تبانی عليه امنيت «و 

١٣٨٩ 

به چهار سال حبس تعليقی » ملی 
 ١٨محکوم شده است.و روز 

 خرداد
برای تحمل حکم زندان خود به  

اوين منتقل شد. پس از بازداشت 
همسرش، گلرخ ايرايی، در  ١٣٩۵

دست به اعتصاب  ١٣٩۵سوم آبان 
روز با وعده  ٧١غذا زد و پس از 

دادستانی تهران مبنی بر رسيدگی 
مجدد به پرونده همسرش و اعزام 

 ١۴گلرخ ايرايی به مرخصی در 
دی ماه بهاعتصاب غذای خود 

 پايان داد
اهل محله شعيبيه در بازار 
مرکزی اهواز بازداشت 

خرداد با توديع  ۶شد.يکشنبه 
ميليون تومانی  ٢٠٠قرار وثيقه 

به صورت موقت تا زمان پايان 
 دادرسی آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 هفتو
 903 خديجه نيسی هفتم فروردين

اهل محله شعيبيه  بازداشت شده 
در بازار مرکزی اهواز.خانم 

 نيسی 
دانشجوی رشته زبان انگليسی در 
دانشگاه پيام نور اهواز است.شنيده 
ها حکايت از انتقال او به زندان 

 ۶سپيدار اهواز دارد.يکشنبه 
 ٢٠٠خرداد با توديع قرار وثيقه  

نيبه صورت موقت تا ميليون توما
 زمان پايان دادرسی آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 904 عايشه نيسی نهم فروردين

اهل محله آخر آسفالت  بازداشت 
 شده در  بازار مرکزی اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا وزستانخ اهواز
 وهفت

 905 محمود بيت سياح نهم فروردين

اهل محله آخر آسفالت  بازداشت 
 شده در  بازار مرکزی اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 906 خالد مهاوی نهم فروردين



 

 

اهل کوی سياحی  بازداشت شده 
 اهواز در محله کيان پارس

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 907 منصور تميمی دهم فروردين

اهل محله سپيدار بازداشت شده  
 در اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 908 وسام سواری دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص زويه  بازداشت شده دراهوازاهل 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 909 شهاب نعامی دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص اهل زويه  بازداشت شده دراهواز
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 910 حسن کتانی دهم فروردين

بازداشت شده دربازار عبدالحميد  
 اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 911 علی خسرچی دهم فروردين

اهل کوی علوی  بازداشت شده در 
 اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 912 عدنان بيانات سکينی دوازدهم وردينفر

اهل کوی علوی بازداشت شده در  
 اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 913 جمعه سواری دوازدهم فروردين

اهل کوی علوی بازداشت شده در 
 اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 914 سوری ثعالبی )سواری( دوازدهم فروردين

اهل کوی گلستان  بازداشت شده 
 در اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 915 کاظم طرفی دوازدهم فروردين

مدير مسئول سايت عصرما با 
شهر به دليل  شکايت فرماندار

نشر مطالبی در رابطه با 
اعتراضات مناطق عرب نشين 
احضار و سپس بازداشت شده 

 است

روزنامه    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 نگار

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 916 نعيم حميدی اول فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 917 عدنان خسرچی دهم فروردين

که بصورت زخمی بازداشت شده 
اند و نيازمند رسيدگی پزشکی 
 هست

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 918 سعد نواصری  دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 919 محمد حزبيان دهم فروردين

که بصورت زخمی بازداشت شده 
اند و نيازمند رسيدگی پزشکی 
 هست

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 920 محمد جليل کنون دهم فروردين

که بصورت زخمی بازداشت شده 
اند و نيازمند رسيدگی پزشکی 
 هست

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 921 اسند نواصری نهم فروردين



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص  
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 توهف

 922 سجاد جامعی دوازدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 923 محمد فتالوی  دوازدهم فروردين

اهل کوی سليچ بازداشت شده در  
 آبادان

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان آبادان
 وهفت

 924 صالح بغالنی يازدهم فروردين

اهل کوی سليچ بازداشت شده در  
 آبادان

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان آبادان
 وهفت

 925 علی بغالنی يازدهم فروردين

هل کوی بورده بازداشت شده در 
 آبادان

هروند ش   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان آبادان
 وهفت

 926 علی جنادله دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

 927 فواد حردانی دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

 928 فاضل البوصبيح دهم ينفرورد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

 929 حسين البوصبيح دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

 930 ابراهيم آل بوعلی دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه وهای امنيتینير نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

 931 فاضل عوادی دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

البوغبيش  دهم فروردين
 )البوبدر(

 932 محمد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 ربع

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

 933 ستار آل بوصبيح دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

 934 پيروز آل بوصبيح  دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

البوغبيش  دهم ردينفرو
 )زبيدی(

 935 حميد

 

نود  هرانا خوزستان ماهشهر شهروند عرب   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 وهفت

 936 رضا البوغبيش دهم فروردين

نود  هرانا خوزستان ماهشهر شهروند عرب   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 وهفت

 937 مهدی آلبوغبيش  دهم فروردين

نود  هرانا خوزستان ماهشهر شهروند عرب   *  * اوليه نيروهای امنيتی مشخصنا 
 وهفت

 938 سلمان عبيات دهم فروردين



 

 

شير “سال گذشته با حمل پرچم  

دست به يک ” و خورشيد
راهپيمايی از سوئد به ايران زده 

پس از ورود به  96بهمن29بود

ساعت  ٢۴مدت 
بازداشت شد و پرچم شير و 

و گرفته شد اما در خورشيد از ا
آزاد شد.  ٩۶بهمن ماه  ٣٠تاريخ 

 ١۶با اين حال اندکی بعد مورخ 
اسفندماه در منطقه بستان آباد 

مجدد بازداشت و به محل 
 ”نامعلومی منتقل شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان تبريز

 

* 

  

 بستان آباد شهروندسوئدی
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود و 
 شش

 939 کامران ادریق شانزدهم اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 940 ابوالفضل آزاده   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 941 ابوالفضل صحرايی  اسفند

دراويش    *  * اوليه امنيتی نيروهای نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 942 احسان صفاری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 943 احسان علوی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 944 احمد ايرانی خواه  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 945 احمد پوربرزگران  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 946 احمد موسوی  نداسف

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 947 اردشير عشايری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 948 ارش ساکی   اسفند

دراويش    *  * اوليه تینيروهای امني نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 949 اسفنديار درهشته  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 950 اسماعيل صمديار  اسفند



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران رانته
 نور

نود و 
 شش

 951 اصغر ابراهيمی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 952 اصغر آرنيون  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 953 اصغر صمديار  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 954 افشين صادقی نيا  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 955 اکبر هروايی  اسفند

دراويش    *  * اوليه يتینيروهای امن نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 956 اميد قاسمی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 957 امير سوری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 958 امير صادق حسينی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 959 امير کوکبی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 960 ايمان شاهين فر  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 961 آرزو  بهزادی پور  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 962 آرزو  چراغی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 963 بابک تقيان  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 964 برزو   دولتشاهی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  انتهر تهران
 نور

نود و 
 شش

 965 بهروز صادقی عليايی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 966 بهمن بلور  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 967 بيژن نی الکرانیسلطا  اسفند



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 968 پری بيرانوند  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 969 پويا ايازی  اسفند

دراويش    *  * اوليه يتینيروهای امن نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 970 جمال تهرانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 971 جمال چايچی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  انتهر تهران
 نور

نود و 
 شش

 972 جهانگير حقانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 973 جواد خمينی آبادی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 974 حامد میخر  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 975 حامد ذوقی   اسفند

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 976 حامد نوری   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 977 حبيب قمری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 978 حبيب کله دار  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

ن مجذوبا تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 979 حسن دهقانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 980 حسن عباسی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 981 حسن عرب عامری  اسفند



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی امشخصن 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 982 حسن فيض زاده  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

فيضی زاده   اسفند
 کريق

 983 حسن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 984 حسن يوسف زاده   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 985 حسين جوشن  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 رنو

نود 
و 

 شش

 986 حسين عسگری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 987 حسين فهيمی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 988 حنيف پناهی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 989 حيدرعلی انالويی   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 990 خشايار دهقان  اسفند

 دراويش   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 991 احسان علوی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 992 راحله نمازی لواسانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 993 رحمت علی رضايی  اسفند



 

 

 شش

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 994 رحيم پور احمدی   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 995 رضا باوی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی مشخصنا 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 996 رضا پرهيزکار  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 997 رضا رضايی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 نابادیگ

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 998 رضا سيکارچی   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 999 رضا هشيار احمدی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1000 زهرا قمری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1001 سجاد برادران کارگر  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1002 سجاد هروايی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی مشخصنا 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1003 سعادت حقانی   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1004 سعيد خموش  اسفند



 

 

 دراويش   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1005 سعيد زنگنه پيامی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1006 سعيد سهرابی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1007 سعيد کاکاوند   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1008 سعيد مراد  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1009 سعيد مردانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی شخصنام 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1010 سلمان نديمی   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1011 سهيل احمديان فر  اسفند

راويش د   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1012 سيامک سهرابی   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

سيد جالل  غزنوی بيدگلی  اسفند
 الدين

1013 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1014 سينا استوی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1015 شاه محمد يگانه   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 1016 شاهرخ هریم  اسفند



 

 

 شش

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1017 شعيب اسماعيلی   اسفند

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1018 شهاب اکبر )اکبری(  اسفند

دراويش    *  * اوليه های امنيتینيرو نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1019 شهداد ولی نيا  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1020 شهناز موسوی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 دیگنابا

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1021 صادق هاشمی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1022 صالح دهقان  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1023 صالح کمالی دهکردی  داسفن

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 
صلواتی و احمدزاده،صمد دادرس 

سال  ٢سال حبس تعزيری و  ٧
 ممنوع الخروجی محکوم شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 اسفند

 

 1024 صمد یدادرس 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1025 طيبه قليچ خانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1026 عباس امانی  اسفند

دراويش    *  * وليها نيروهای امنيتی نامشخص  مجذوبان  تهران تهران نود   1027 عباس برغمدی  اسفند



 

 

و  نور گنابادی
 شش

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1028 عبدهللا اسماعيلی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1029 علی اکبر عطايی   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1030 علی آشتيانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1031 علی بلبلی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1032 علی جمشيدی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1033 علی رجبی  اسفند

دراويش    *  * يهاول نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

علی رضا  آزاد روش  اسفند 1034 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

علی رضا  لک  اسفند 1035 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  هرانت تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1036 علی سوری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1037 علی شاکرزاده  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1038 یعل فرخی  اسفند



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1039 علی قمری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

علی  وفايی فرد  اسفند
 ماشاهللا

1040 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

علی  بنيلی   اسفند
 منصور

1041 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1042 عليرضا جان نثار  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1043 عليرضا غنی زاده  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1044 عمو مقدم  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1045 غفار فريدونی  داسفن

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1046 غالم عباس آوازه  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1047 فاطمه پرهيزکار  اسفند

دراويش    *  * اوليه يروهای امنيتین نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1048 فاطمه عطايی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1049 فاطمه قربانلو  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 ابادیگن

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 1050 فرزاد کاظمی  اسفند



 

 

 شش

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 

صلواتی و احمدزاده ، فرشاد 
ماه حبس تعزيری محکوم  ۶سپهوند 

 شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

د نو
و 

 شش
 اسفند

 

 1051 فرشاد  سپهوند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1052 فرهاد فيض زاده کريق  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1053 فهيمه مرادی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1054 فيروز رستمی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1055 قاسم زمانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

اسماعيلی   اسفند
 جماعت

 1056 کامران

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1057 کامران   بهادر  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  انتهر تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1058 کريم رهسپار  اسفند

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1059 کورش عليشاهی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1060 مجتبی وندبيران  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص  مجذوبان  تهران تهران نود   1061 مجيد مرادی  اسفند



 

 

و  نور گنابادی
 شش

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1062 محبوبه قمری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1063 محسن ابوالحسن  اسفند

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 

صلواتی و احمدزاده ،محسن 
سال حبس تعزيری  ٣عزيزی 

 محکوم شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 اسفند

 

 1064 محسن عزيزی

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1065 محسن نقدی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1066 محمد اسعد یسامان   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

محمد باقر   حيدری  اسفند 1067 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1068 محمد پرهيزکار  اسفند

دراويش    *  * اوليه های امنيتینيرو نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

محمد)محمد  پناهی  اسفند
 حنيف (

1069 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1070 محمد تقی عطايی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1071 محمد رضا زهتاب  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص  مجذوبان  تهران تهران نود   1072 محمد رکنی  اسفند



 

 

و  نور گنابادی
 شش

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 

،محمد عالم  صلواتی و احمدزاده
سال حبس تعزيری  ٢دوست 

 محکوم شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 اسفند

 

 1073 محمد   عالم دوست

باوجود بيماری قلبی، از دسترسی 
 به خدمات درمانی ضروری در 

زندان محروم است و مقامات 
به مراکز قضايی از اعزام او 

درمانی خارج از زندان خودداری 
ساله و دانش  ٣٠می کنند.درويش 

 آموخته 
آی تی، زهره کرمی)خواهر 
محمدعلی کرمی(، ساکن ايتاليا در 
 رابطه 
وضعيت برادرش به کمپين حقوق 

برادرش که «بشر در ايران گفته:
 به 
بيماری قلبی و خونی مبتال است و 
 يکی از دستانش را در اثر حادثه
ای در کودکی از دست داده، به 
دليل ضعف خدمات درمانی و 

بهداشتی و بی توجهی و خودداری 
زندان از اعزام او به بيمارستان، با 
خطر جدی از دست رفتن سالمتی 

 روبرو شده است.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 اسفند

 

 1074 مد علیمح کرمی

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1075 محمدپارسا ايرانی خواه  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1076 محمود بغيار  اسفند

دراويش    *  * اوليه امنيتی نيروهای نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1077 محمودی پاک بان   اسفند



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

مرتض   بهره داری  اسفند
 )مرتضی(

1078 

راويش د   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1079 مرتضی   قادری سامانی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1080 مسعود فوالدی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

ذوبان مج تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1081 مسلم رضايی  اسفند

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 

صلواتی و احمدزاده، مسلم نوروزی 
سال  ٢سال حبس تعزيری و  ٧به 

ضربه  ٧۴تبعيد به برازجان و 
 شالق محکوم شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 اسفند

 

 1082 مسلم نوروزی

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 
صلواتی و احمدزاده،مصطفی 

ماه حبس تعزيری  ۴بيرانوند 
 محکوم شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور

نود 
و 

 شش
 اسفند

 

 1083 مصطفی بيرانوند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1084 مصطفی مير محمدی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1085 منصور البوغبيش  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1086 منصور فوالدی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1087 منصور فرهومند   اسفند



 

 

 دراويش   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1088 مهدی اسکندری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1089 مهدی بختياری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

 نود
و 

 شش

 1090 مهدی رازقندی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1091 مهدی کيوانلو  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1092 مهدی مردانی راد  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
و 

 شش

 1093 مهدی مقدم  اسفند

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1094 مهدی مهدی لو  اسفند

ويش درا   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1095 مهدی نظری  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1096 مهدی نيکنام  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

تهران 
 )اسالمشهر(

ان مجذوب تهران
 نور

نود و 
 شش

 1097 مهرداد   اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1098 مهرداد رضايی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1099 مهرداد شيرازی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1100 مهرداد گودرزی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1101 ميرصادق حسينی   اسفند



 

 

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1102 ميالد سپهوند  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1103 ميالد کاکاوند  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

وبان مجذ تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1104 ناصر فوالدی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1105 ندا حکيمی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1106 نعمت دهقان  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

کاظمی )کاظمی   اسفند
 نيا(

 1107 نعمت

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1108 نفيسه شکل آبادی  اسفند

دراويش    *  * اوليه ینيروهای امنيت نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

اصغرزاده   اسفند
 مرغملکی

 1109 هادی

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1110 هاشم آوازه  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1111 همايون دولتشاهی  اسفند

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1112 همسر محمدرضا زهتاب  اسفند

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1113 سعيد سواری چهاردهم روردينف

خرداد  ٢١ساله ،روز شنبه  

محمد بيانات بنی سکينی،   ١٣٩٧

ساله، از اهالی کوی  ١٧ ١٧

علوى شهر اهواز که در تاريخ 

 فروردين ١۶

بازداشت شده بود، با توديع  
ميليون تومانی به  ٢٠٠وثيقه 

١٣٩٧ 
.صورت موقت تا زمان پايان 

 دادرسی آزاد شد

 * اوليه يروهای امنيتین نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 شانزدهم فروردين

بيانات بنی 
 سکينی

 1114 محمد



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1115 ماجد زهيری شانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

خالديه طرفی فرزند حميد  پانزدهم فروردين
 العاصی

1116 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

عبيات فرزند  شانزدهم فروردين
 سميچ

 1117 علی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 بعر

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1118 مصطفی سواری شانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص سی و دو ساله
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

سواری فرزند  شانزدهم فروردين
 اذياب

 1119 سجاد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص پنچاه ساله
 عرب

نود  هرانا خوزستان هوازا
 وهفت

 1120 عبدالعال دورقی شانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1121 صادق سواری سيزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1122 قاسم اهوازی هجدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ماهشهر
 وهفت

 1123 نادر آل بوعبيش هفدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

عبيداوی فرزند  يازدهم فروردين
 طالی

 1124 علی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

عبيداوی فرزند  يازدهم فروردين
 ورور

 1125 علی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1126 نجم سواری دوازدهم فروردين

شهروند    *  * وليها نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1127 سيد فالح موسوی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1128 ميثم علوانی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا وزستانخ عين دو
 وهفت

 1129 عاشور سواری پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1130 عارف سواری پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1131 علی سواعدی همپانزد فروردين



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1132 حمود سواعدی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1133 ماجد سواعدی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه ی امنيتینيروها نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1134 عباس سواعدی پانزدهم فروردين

 
شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

 عرب
نود  هرانا خوزستان عين دو

 وهفت
 1135 علی دحيمی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ن دوعي
 وهفت

 1136 جميل دحيمی پانزدهم فروردين

از اهالی عين دو شهر اهواز که 
فروردين بازداشت  ١۵در تاريخ 

 ٢۶شده بود،  چهارشنبه 
 ٢٠٠ارديبهشت ماه با توديع وثيقه 

ميليون تومانی به صورت موقت 
 تا زمان پايان دادرسی آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان عين دو
نود 

 وهفت
 1137 سمعت دحيمی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1138 جاسم علوانی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  راناه خوزستان عين دو
 وهفت

 1139 علی علوانی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1140 ماجد زهيری پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1141 ايوب زهيری پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1142 سيد عادل موسوی پانزدهم فروردين

از اهالی عين دو شهر اهواز که 
فروردين بازداشت  ١۵در تاريخ 

 ٢۶شده بود،  چهارشنبه 
 ٢٠٠ارديبهشت ماه با توديع وثيقه 

ت موقت ميليون تومانی به صور
 تا زمان پايان دادرسی آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان عين دو
نود 

 وهفت
 1143 مجيد نيسی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1144 جواد نيسی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی امشخصن 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1145 جاسم سواری پانزدهم فروردين



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص ساله ٢۵
 عرب

مالشيه 
 اهواز

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1146 سيدرضا موسوی هفدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه امنيتینيروهای  نامشخص بيست ساله
 عرب

مالشيه 
 اهواز

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1147 علی بدوی هفدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص بيست وسه ساله
 عرب

مالشيه 
 اهواز

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1148 عباس سيالوی هفدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص نوزده ساله
 عرب

مالشيه 
 اهواز

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1149 حسين خسرجی هفدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص بيست ودو ساله
 عرب

مالشيه 
 اهواز

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1150 محمد حياوی هفدهم فروردين

شهروند    *  * وليها نيروهای امنيتی نامشخص بيست وشش ساله
 عرب

مالشيه 
 اهواز

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1151 رضا زويدات هفدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص بيست و هشت ساله
 عرب

مالشيه 
 اهواز

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1152 ميثم خسرجی هفدهم فروردين

هروند ش   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

مالشيه 
 اهواز

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1153 جواد کروشاوی هفدهم فروردين

از اهالی شهر سوسنگرد که در 
 ١٣٩٧فروردين  ١٧تاريخ 

 بازداشت 
 ١٠٠شده بود، با توديع وثيقه 

ميليون تومانی در اواسط 
به صورت موقت تا 97خرداد

 زمان پايان دادرسی آزاد شد.

 * اوليه يتینيروهای امن نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان سوسنگرد
نود 

 وهفت
 1154 حسين نيسی هفدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان رامشير
 وهفت

 1155 موسی خالدی شانزدهم فروردين

ساله ساکن تهران  متاهل و  
دارای دو فرزند است،از علت 

54 
ازداشت و محل نگهداری او ب 

 ٢٠اطالعی در دست نيست.روز 

مه  ١٠) ٩٧ارديبهشت ماه 

(، نوکيش مسيحی عزيز ٢٠١٨

 مجيدزاده به

 .قيد وثيقه از زندان اوين آزاد شد

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* * 

  

نوکيش 
 مسيحی

 البرز کرج
محبت 
 نيوز

نود و 
 شش

 1156 عزيز مجيدزاده يازدهم اسفند

رامين حسين پناهی زندانی پدر  
سياسی ُکرد محکوم به اعدام، 
 يکشنبه 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 

* 
پدررامين   

حسين 
 پناهی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 فروردين

بيست 
 وششم

 پناهی
محمد 
 حسين 

1157 



 

 

فروردين، در ميدان اقبال  ٢۶
شهر سنندج بازداشت 
 شدندوساعاتی بعد 

 آزاد شدند
مادر رامين حسين پناهی زندانی  

سياسی ُکرد محکوم به اعدام، 
 يکشنبه 

فروردين، در ميدان اقبال  ٢۶
شهر سنندج بازداشت شدند 

 وساعاتی بعد آزادشدند

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

مادر حسين 
 پناهی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 فروردين

بيست 
 وششم

 1158 شريفه  زرينی

شهروند عرب از پيروان آئين  اين
مندائی )صائبی( است که اقليت 
دينی در ايران محسوب می 
شوند. به گفته منابع مطلع، اين 
شهروند سوسنگردی در زمينه 
مطالبه حقوق عربهای خوزستان 
فعال بوده 
است.از اهالی شهر سوسنگرد که 

فروردين  ٢٨در روز سه شنبه 
توسط قرارگاه ابوالفضل العباس 

اه بازداشت شده بود چهارشنبه سپ
ارديبهشت ماه، با توديع وثيقه  ٢۶

به صورت موقت تا زمان پايان 
دادرسی 

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان سوسنگرد
نود 

 وهفت
 فروردين

بيست 
 وهشتم

 1159 شيخ فائز مندائی

                   آزاد شد.

با قيد  ٩٧ن فروردي ٢٨سه شنبه 
ميليون تومانی تا  ٣۵٠وثيقه 

زمان برگزاری دادگاه از زندان 
 مرکزی اردبيل آزاد شد

زندان 
مرکزی 
 اردبيل

وزارت 
 اطالعات

فعال    *  * اوليه
 مجازی

نود و  هرانا اردبيل اردبيل
 شش

 1160 موسی جوادی هجدهم بهمن

ساکن مالشيه ودچار معلوليت 
ذهنی است که بصورت رسمی 

خواه عنوان می شود. او توان
همچنين از ناشنوايی نيز رنج 
 می برد. دادگاه 
انقالب شهر اهواز برای سعيد 

ميليونی  ٣٠٠نعمتی قرار وثيقه 
تعيين کرده است اما خانواده 

نعمتی قادر به تامين وثيقه مورد 

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 اهوازی

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1161 سعيد نعمتی پانزدهم فروردين



 

 

 ٢اشاره نيستند.يکشنبه 
ارديبهشت بدليل کم توانی 

جسمی و روانی با توديع وثيقه 
 د شده است.آزا

شب در  ١٠او را حوالی ساعت 
نزديکی دفتر محمد خاتمی در 
 خيابان 
ياسر تهران بازداشت کرد ه و 
سپس برای تفتيش محل سکونت 

ز جمله به منزل پدری برده اند. ا
 ١٣٨٨افراد فعال در انتخابات 

بود که پس از انتخابات رياست 
جمهوری مورد اشاره تاکنون 

حداقل سه بار ديگر دستگير شده 
 است.نکرده اند.

در اين مدت محمدرضا سه مرتبه 
 به طور کوتاه و دو دقيقه ای به 

من «برادرش زنگ زده و گفته 
است. البته هر کدام » حالم خوب
ن ها پس از ساعت ها از اين تلف

انتظار و پيگيری در سالن انتظار 
زندان اوين و پيگيری بعضی 

 مسولين رخ داده است.
نکته نگران کننده اين است که در 
 دو تلفن اخير محمدرضا در آخر 

من «صحبتش به برادرش گفته 
ندارم. پس از » قصد خودکشی

 حدود 
روز بازداشت در بند امنيتی  ۵٠

اه پاسداران، الف تحت نظر سپ ٢
زندان اوين  ۴به بند عمومی 

منتقل شد.الزم به يادآوری است، 
محمدرضا جالئی پور )متولد 

( فعال سياسی اصالح ١٣۶٢
 طلب، جامعه شناس، 
رتبه يک کنکور سراسری سال 

در رشته علوم انسانی و  ١٣٨٠
دارنده مدال طالی المپياد ادبی در 

 نيروهای امنيتی نامشخص
باحکم 
 بازداشت

 

* 

 

* 

 

 هرانا تهران تهران فعال سياسی
نود 

 وهفت
 فروردين

بيست 
 ونهم

 1162 محمدرضا ی پورجالي



 

 

 است.١٣٧٩سال 
دکترای آقای جاليی پور دانشجوی 

 جامعه شناسی دين در دانشگاه 
اکسفورد و از جمله افراد فعال 

بود که پس  ١٣٨٨در انتخابات 
از انتخابات رياست جمهوری 
مورد اشاره تاکنون حداقل سه 
 بار ديگر 

دستگير شده است.روز سه شنبه 
روز حبس  ٧٧تيرماه پس از  ١٢

با صادق قيصری دانشجوی سابق 
دانشگاه شهيد بهشتی است که در 
 تاريخ 

، روز درگيری ١٣٩۶بهمن  ٣٠
دراويش گنابادی و نيروی انتظامی 
 در خيابان پاسداران بازداشت شد.

ندامتگاه 
تهران 
 بزرگ

 * اوليه تینيروهای امني

 

* 

  

فعال 
 دانشجويی

 هرانا تهران تهران
نود و 

 شش
 1163 صادق قيصری سی بهمن

فرزاد صحرايی، اواسط دی ماه 
 سال گذشته، در ايام اعتراضات 
سراسری توسط نيروهای امنيتی 
 مقابل منزل خود در قم همراه با 
ضرب و شتم بازداشت و پس از 
چند روز بازجويی همراه با 

زندان  ١٢به بند  ضرب و شتم
لنگرود منتقل شد.آقای صحرائی 
در شعبه اول دادگاه انقالب 
دادگستری استان قم توسط دادگاه 
 انقالب قم به رياست 
قاضی قاسمی در دو جلسه دادگاه 
چند دقيقه ای محاکمه شد و پس 
از آن برای وی به ترتيب قرار 
وثيقه  صادر شد اما در نهايت 
 پذيرفته نشد. 

قاضی دادگاه وی را به  در نهايت
دو سال حبس محکوم کرد که پس 

ماه از آن کسر  ۴از تسليم به رای 
 ”شد.

زندان 
 لنگرود قم

 اجرای حکم نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

 هرانا قم قم فعال سياسی
نود و 

 شش
 دی

 

 1164 فرزاد صحرايی



 

 

سال حبس )که با اعمال  ١٠به 
معروف به تجميع  ١٣۴ماده 

آن قابليت سال از  ۵احکام، 
اجرايی دارد( محکوم شد.هم اکنون 
در زندان لنگرود قم در حال تحمل 

 ساله خود است. ۵حبس 

زندان 
 لنگرود قم

 اجرای حکم نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

 هرانا قم قم فعال سياسی
نود و 

 شش
 دی

 

 1165 علی عبادی

زندان  سال حبس محکوم شد. 2به 
 لنگرود قم

نود و  هرانا قم قم فعال سياسی  *  *  اجرای حکم نيروهای امنيتی
 شش

 1166 حسين بديعی  دی

آخرين توئيت آقای ميراسماعيلی 
بعدازظهر سه شنبه منتشر شد که 

بازداشت «بسيار کوتاه است: 
روزنامه نگار روزنامه ».شدم

جهان صنعت به دليل انتشار 
توييتی که عده ای آن را توهين 
به امام هشتم شيعيان تلقی کردند، 
بازداشت شد.توسط دادسرای 
فرهنگ و رسانه احضار شده 
است.اين روزنامه نگار و 
طنزنويس، در واکنش به صحبت 
های احمد 
علم الهدی، امام جمعه مشهد و 

اين که رقص و موسيقی را هتک 
حرمت امام رضا، امام هشتم 
شيعيان خوانده بود، توييتی را 

منتشر کرد و بعد از مواجه شدن 
ی تند و توييت هايی که با انتقادها

خواستار مجازات او شده بودند، 
 ٢٨آن را پاک کرد.پنج شنبه 

 ٢۴پس از  ١٣٩٧ارديبهشت 
روز بازداشت با توديع قرار 

وثيقه تا زمان پايان دادرسی از 
 زندان اوين آزاد شد.

 نيروهای امنيتی نامشخص
ااحضاريه 
دادسرای 

 رسان
* 

 

* 

  

خبر 
نگارروزنامه

 راناه تهران تهران
نود 

 وهفت
 1167 اميرحسين ميراسماعيلی چهارم ارديبهشت

به دنبال پيدا شدن يک جسد 
موميايی شده منتسب به رضاشاه 

 در 
شهرری جو امنيتی همراه با 

حضور گسترده ماموران برای 
متفرق کردن تجمع احتمالی 

 * اوليه تینيروهای امني نامشخص

 

* 

  

 هرانا تهران شهرری فعال مجازی
نود 

 وهفت
 ايازی  پنچم ارديبهشت

دکتر 
 کامران

1168 



 

 

 شهروندان برقرار شده بود.
آقای ايازی،وبالگ نويس در 

بهشت اردي ۵روز چهارشنبه 
پس از حضور در  ١٣٩٧

نزديکی اين محل در شهرری 
 بازداشت و به مکان 
نامعلومی منتقل شده است.امروز 

، پس ١٣٩٧ارديبهشت  ٧جمعه 
از دو روز بازداشت آزاد شد.در 

پس از گذراندن  ٩۴دی ماه سال 
پنج سال 

تبليغ عليه نظام، “حبس با اتهام 
اجتماع و تبانی و توهين به 

ندان رجايی شهر از ز” مقدسات
ماه پس از آزادی  ۵آزاد و تنها 

اش، برای اجرای 
حکم سه ماه و يک روز حبس 
مربوط به مقاومت در مقابل 

در  ٣۵٠حمله گارد ويژه به بند 
، به زندان اوين فرا ٩٣سال 

 ٢۶خوانده شد و در تاريخ 
، از بند هشت ٩۵مردادماه سال 

 زندان اوين آزاد شد.
خانم شريعتمداری همراه با 

روز ” ميترا جمشيدزاده“مادرش 
 چهارشنبه 

با اعمال  ١٣٩٧ارديبهشت  ۵
خشونت در شهرری بازداشت 
شدند، سپس با چشمانی بسته به 

شده مکانی خارج از شهر منتقل 
و مورد ضرب و شتم قرار گرفته 

بعد از  ١اند. مادر وی ساعت 
نيمه شب همان روز در بيابان 
رها شده اما از وضعيت مريم 
شريعتمداری اطالعی در دست 
نيست.مريم شريعتمداری که پيش 

اسفندماه در  ۴تر در تاريخ 
اعتراض به حجاب اجباری 

 اوليه تینيروهای امني نامشخص

 

* 

 

* 

 

دانشجو 
 وفعال مدنی

 هرانا تهران شهرری
نود 

 وهفت
 1169 مريم شريعتمداری پنچم ارديبهشت



 

 

  شهيد مقدسی بازداشت شده است.ماموران  ٢٣دادسرای ناحيه با حکم 

بازداشت شده بود،مريم 
  16شريعتمداری 

اه با وثيقه پنجاه ميليونی اسفندم
اسفندماه  ٢۶آزاد شد. در تاريخ 

در مجتمع قضايی  ٩۶سال 
ارشاد تهران برگزار شده بود و 
 حکم وی در تاريخ 

به نسرين ستوده،  ٩٧فروردين  ۵
وکيل مدافعشان ابالغ شده 

ارديبهشت  ٧است.روز جمعه 
، پس از دو روز بازداشت ١٣٩٧

 آزاد شد.
ميترا “مادرخانم شريعتمداری  

همراه بادخترش ”  جمشيدزاده
مريم شريعتمداريروز چهارشنبه 

با اعمال  ١٣٩٧ارديبهشت  ۵
خشونت در شهرری بازداشت 
شدند، سپس با چشمانی بسته به 

کانی خارج از شهر منتقل شده م
و مورد ضرب و شتم قرار 
 گرفته اند. مادر وی ساعت 

بعد از نيمه شب همان  ١
ارديبهشت ( در بيابان رها 6روز)

 شده

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

مادر مريم 
 شريعتمداری

 هرانا تهران شهرری
نود 

 وهفت
 1170 ميترا جمشيدزاده پنچم ارديبهشت



 

 

از فعاالن مخالف تحريم و جنگ 
عليه ايران بازداشت شده 
است.عباس عدالت، استاد 
رياضی و علوم کامپيوتری 
دانشگاه امپلایر کالج لندن که 
برای شرکت در يک کارگاه 
آموزشی به تهران سفر کرده 

فروردين  ٢۶بود، روز يکشنبه 
ل جاری در تهران دستگير سا

شده است.استاد معين دانشگاه 
صنعتی شريف است. او همچنين 
 بنيان گذار بنياد دانش و 

 اوليه اطالعات سپاه زندان اوين

 

* 

 

* 

 

فعال 
 سياسی

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 فروردين

بيست 
 وششم

 1171 عباس عدالت

                   هنر است.

قی در محل به دليل حضور اتفا
حادثه، به اتهام انتشار اخبار کشته 
شدن يک دختر نوجوان تبريزی 
در نتيجه تعقيب و گريز پليس 

گشت ارشاد توسط نيروهای امنيتی 
 بازداشت شد.

پليس فتا 
واقع در 
خيابان 
صائب 
 تبريز

 اوليه پليس فتا

 

* * 

  

 تبريز فعال آذری
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1172 ناصر عليرضايی هفتم ارديبهشت

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1173 عماد سواری پنچم ارديبهشت

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

شريفی فرزند   پنچم ارديبهشت
 سودی

 1174 وليد

اه ابوالفضل العباس توسط قرارگ
سپاه بازداشت شده بود،روز 
چهارشنبه 

ارديبهشت ماه با توديع وثيقه  ٢۶
ميليون تومانی به صورت  ٢٠٠

موقت تا زمان پايان دادرسی آزاد 
 شد.

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان عين دو
نود 

 وهفت
 1175 علی سواری يکم ارديبهشت

وزارت  صنامشخ 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1176 جاسم سواری يکم ارديبهشت



 

 

، ١٣٩٧ارديبهشت  ١٧دوشنبه 
ميليون تومانی،  ٣٠با قيد وثيقه 

آزاد شد.به دليل حضور در تجمع 
روز جهانی کارگر در سقز 
بازداشت شد. 

پس از بازداشت به بند سالمت 
ز منتقل و قرار وثيقه زندان سق

٣٢  
ميليون تومانی برايش صادر شده 
است. فعال کارگری که پيش تر 

توسط شعبه  ٩۴در آبان ماه سال 
ی اول دادگاه انقالب شهرستان 
 سقز به 

تبليغ به نفع گروهای “اتهام 
مخالف نظام از طريق شرکت در 

 ٢به ” مراسم روز جهانی کارگر
ماه حبس تعزيری محکوم شده 

 ٨.،اين فعال کارگری، بود
، در شهر سقز ١٣٩۴ارديبهشت 

از سوی نيروهای امنيتی 
روز  ١٢بازداشت شد و بعد از 

بازداشت در سلول انفرادی با 
ميليون تومانی  ٧٢سپردن وثيقه 

از زندان آزاد شده بود. حکم 
صادره در تاريخ 

به اين فعال  ٩۶ارديبهشت  ٢۵
 ٩کارگری ابالغ شد و در تاريخ 

جهت تحمل حبس  ٩۶ماه اسفند
راهی زندان سقز شد.روز 

با  ٩٧فروردين  ٢٧دوشنبه 
پايان دوران محکوميت خود از 
 زندان مرکزی سقز 

بندسالمت 
 زندان سقز

 * اوليه لباس شخصی

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا کردستان سقز
نود 

 وهفت
 1177 عثمان  اسماعيلی يازدهم ارديبهشت

 بازداشت در تجمع در تهران که
به مناسبت روز جهانی کارگر، 
 اول 
ماه مه، برگزار شده بود.کارگران 

و بازنشستگان مقابل مجلس 
شورای اسالمی تجمع کردند تا 

 * اوليه لباس شخصی نامشخص

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1178 حسين آذرگشسب يازدهم ارديبهشت



 

 

خواسته ها و مشکالتشان را به 
 گوش مسئوالن برسانند.

بازداشت در تجمع در تهران که 
به مناسبت روز جهانی کارگر، 
 اول 
ماه مه، برگزار شده بود.کارگران 

و بازنشستگان مقابل مجلس 
شورای اسالمی تجمع کردند تا 
خواسته ها و مشکالتشان را به 

 گوش مسئوالن برسانند.

 * اوليه لباس شخصی نامشخص

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1179 محسن ثقفی يازدهم ارديبهشت

بازداشت در تجمع در تهران که 
به مناسبت روز جهانی کارگر، 
 اول 
ماه مه، برگزار شده بود.کارگران 
و بازنشستگان مقابل مجلس 
شورای اسالمی تجمع کردند تا 
خواسته ها و مشکالتشان را به 
 گوش مسئوالن 

 * اوليه لباس شخصی نامشخص

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1180 پيمان احمدی يازدهم ارديبهشت

بازداشت در تجمع در تهران 
سبت روز .ادننمن اهسبره بک

 جهانی کارگر، اول 
ماه مه، برگزار شده بود.کارگران 

و بازنشستگان مقابل مجلس 
شورای اسالمی تجمع کردند تا 
خواسته ها و مشکالتشان را به 

 گوش مسئوالن برسانند.

 * اوليه لباس شخصی نامشخص

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1181 مصطفی آقايی يازدهم ارديبهشت

بازداشت در تجمع در تهران که 
به مناسبت روز جهانی کارگر، 
 اول 
ماه مه، برگزار شده بود.کارگران 

و بازنشستگان مقابل مجلس 
کردند تا  شورای اسالمی تجمع

خواسته ها و مشکالتشان را به 
 گوش مسئوالن برسانند.

 * اوليه لباس شخصی نامشخص

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 يازدهم ارديبهشت

 

 1182 بابک

بازداشت در تجمع در تهران که 
به مناسبت روز جهانی کارگر، 
 اول 
ماه مه، برگزار شده بود.کارگران 

 * اوليه لباس شخصی نامشخص

 

* 

  
فعال 

 کارگری
 هرانا تهران تهران

نود 
 وهفت

 1183 افشين حيرتيان يازدهم ارديبهشت



 

 

گان مقابل مجلس و بازنشست
شورای اسالمی تجمع کردند تا 
خواسته ها و مشکالتشان را به 

 گوش مسئوالن برسانند.
بازداشت در تجمع در تهران که 
به مناسبت روز جهانی کارگر، 
 اول 
ماه مه، برگزار شده بود.کارگران 

و بازنشستگان مقابل مجلس 
شورای اسالمی تجمع کردند تا 
خواسته ها و مشکالتشان را به 

 گوش مسئوالن برسانند.

 * اوليه لباس شخصی نامشخص

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1184 تهمينه  خسروی يازدهم ارديبهشت

به  ٨٩ل پيش از اين نيز در سا
دو سال حبس تعزيری محکوم و 
 مدت 

سال را در زندان وکيل آباد  ٢
خردادماه  ۶مشهد سپری کرده بود.

با توديع قرار وثيقه به صورت 
موقت تا زمان پايان دادرسی آزاد 

 شد.

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

شهروند 
 بهايی

 هرانا مشهد مشهد
نود 

 وهفت
 1185 کاويز نوزدهی يازدهم ارديبهشت

» اقدام عليه امنيت ملی«به اتهام 
از سوی ماموران وزارت 
اطالعات در تهران بازداشت و 

وزارت اطالعات  ٢٠٩به بند 
مسقر در زندان اوين منتقل شده 

ساله کارشناسی  ٣٢بود.دانشجوی 
ارشد در دانشگاه کينگستون 
بريتانيا.برای مالقات مادربزرگش 

ی به آمل سفر کرده بود و روز
که قصد بازگشت به بريتانيا را 
داشت، در تهران دستگير شده 

سال  ١٠است.ارس اميری از 
پيش در لندن زندگی می کند و 
دانشجوی رشته فلسفه هنر در 
مقطع کارشناسی ارشد است.وی 
همزمان در شورای فرهنگی 
بريتانيا کار می کرده ودر 
برگزاری نمايشگاه، فستيوال فيلم 

زندان 209
 اوين

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

فعال 
فرهنگی و 

 دانشجو
 هرانا تهران تهران

نود و 
 شش

 اسفند
بيست 
 وسوم

 1186 ارس اميری



 

 

  عباس عدالت شهروندبريتانيايی ـايرانی و استاد دانشگاه امپلایر کالج و 

نگی،هنری و فستيوال های فره
بين ايران و بريتانيا 
همکاری داشته است.آقای محسن 
عمرانی پسرخاله اش بعد از 

روز خبر  ۵٠گذشت حدود 
بازداشت ارس اميری را تأييد 
کرده و گفته اتهام او 

اجتماع و تبانی برای اقدام عليه “
است.روز دوشنبه ” امنيت ملی

، با تامين ١٣٩٧ارديبهشت  ٣١
ليون مي ۵٠٠وثيقه سنگين 

 تومانی به 



 

 

 

کرج و  ۴معلم مشاوره ناحيه 
 ۴دانشجوی دانشگاه تهراناز

ارديبهشت سال جاری 
دراعتراض به بازداشت خود 
 دست به اعتصاب غذا زده 
است و اکنون در دوازدهمين 
روز اعتصاب می باشد.تهامی 

اقدام «که به وی نسبت داده شده 
عليه امنيت ملی و تبانی عليه 

روز با  ٢٧است .پس از » نظام
وعده ی مسئوالن قضايی مبنی 
بر تسريع در روند رسيدگی به 

رونده اش به اعتصاب غذای پ
 خود پايان داد.

زندان 4بند
 اوين

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

معلم و 
 دانشجوی 
دانشگاه 
 تهران

 هرانا تهران تهران
نود و 

 شش
 بهمن

بيست 
 وهشتم

 1187 روح هللا مردانی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان ابوحميظه
 وهفت

 1188 ناصر مزرعه بيستم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان سوسنگرد
 وهفت

 1189 هادی جاللی بيستم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان سوسنگرد
 وهفت

 1190 حسين استعداد)سعيدی( بيستم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان سوسنگرد
 وهفت

 1191 توفيق فالحيه بيستم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1192 خالد طرفی دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1193 حميد حيدری نوزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1194 سعيد سالمی شانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا انخوزست
 وهفت

 1195 امير باوی دهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 ويکم

 1196 عباس منابی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

شهر کوت 
 عبدهللا

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

 1197 احمد ميداویح دهم فروردين



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1198 حميد حيدری نهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

دشت 
 آزادگان

نود  هرانا خوزستان
 وهفت

بيست  فروردين
 ويکم

 1199 قاسم دحيمی

شهروند    *  * اوليه امنيتینيروهای  نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان شهر حميديه
 وهفت

عبيداوی فرزند  پانزدهم فروردين
 شنان

 1200 احمد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان شهر حميديه
 وهفت

عبيات فرزند  پانزدهم فروردين
 عبدالنبى

 1201 مصطفی

شهروند    *  * اوليه امنيتی نيروهای نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان شهر حميديه
 وهفت

 1202 عباس ساعدی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان شهر حميديه
 وهفت

 1203 جمال نزال عبيات پانزدهم فروردين

روند شه   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان شهر حميديه
 وهفت

 1204 عباس نزال عبيات پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

منصوری فرزند  هفدهم فروردين
 عبدهللا

 1205 مرتضی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص عرب ساکن شهر تهران
 عرب

نود  هرانا تهران تهران
 وهفت

 1206 ليال بروايه شانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 ودوم

 1207 هادی غفراوی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

 نود هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1208 عباس حيدری پانزدهم فروردين

با توديع 97ارديبهشت  ٢٨جمعه 
قرار وثيقه به صورت موقت تا 

 زمان پايان دادرسی آزاد شد.
 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 
* 

  
شهروند 

 عرب
 هرانا خوزستان اهواز

نود 
 وهفت

 فروردين
بيست 
 ودوم

 1209 رسول بترانی

ديع با تو 97ارديبهشت ٢٨جمعه 
قرار وثيقه به صورت موقت تا 

 زمان پايان دادرسی آزاد شد.

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 ودوم

 1210 صادق بترانی

زندان فجر  
 اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  وردينفر
 ودوم

 1211 نوح بترانی

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 وپنچم

سواری فرزند 
 علی سواری

 1212 رزاق

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 وپنچم

 1213 سرتيپ واریس



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 وچهارم

 1214 ميالد سواری

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 وچهارم

حمادی فرزند 
 صاحب

 1215 محمد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 وچهارم

سواری فرزند 
 غازی

 1216 حبش

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 وچهارم

بوعذارفرزند 
 کاظم

 1217 حسن

شهروند    *  * اوليه وهای امنيتینير نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  فروردين
 وچهارم

 1218 عبدهللا زرگانی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1219 حسين باوی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا نخوزستا 
 وهفت

 1220 عبدهللا باوی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1221 يوسف زرگانی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1222 علی محمد پور  فروردين

شهروند    *  * اوليه ی امنيتینيروها نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1223 رضا فريسات  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1224 فريد ناصری  فروردين

 

از اهالی عين دو شهر اهواز 
فروردين  ١۵که در تاريخ 

 بازداشت شده بود،  چهارشنبه
ارديبهشت ماه با توديع  ٢۶

ميليون تومانی به  ٢٠٠وثيقه 
صورت موقت تا زمان پايان 

 دادرسی آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 

 هرانا خوزستان
نود 

 وهفت
 فروردين

 

 1225 عليرضا شريفی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

 نود هرانا خوزستان 
 وهفت

 1226 عباس عبيات  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1227 سيدصالح طالقانی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص  نود  هرانا خوزستان   1228 صادق فرادی پور  فروردين



 

 

 وهفت عرب

شهروند    *  * اوليه ینيروهای امنيت نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1229 صالح مزرعه  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1230 حميد سواری  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1231 علی مانیسلي  فروردين

از اهالی شهر اهواز که در 
در جريان  ١٣٩٧فروردين ماه 

تجمعات شهروندان عرب در 
استان خوزستان بازداشت شده 
بود، طی هفته گذشته اواسط 

 ٢٠٠با توديع وثيقه  97خرداد
ميليون تومانی به صورت 

موقت تا زمان پايان دادرسی 
 آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 

 هرانا خوزستان
نود 

 وهفت
 فروردين

 

 1232 تيمور زاکری

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1233 مصطفی ناصری  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1234 حسين ناصری  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1235 محمد ابوالفتحی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1236 عقيل علوانی زاده  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1237 موسی سواری  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1238 عليرضا معربی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1239 حافظ عبدکنعانی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان شهر حميديه
 وهفت

 1240 مهدی عبيات  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1241 عادل حمودی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1242 عباس حويزاوی شاعر  فروردين



 

 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

مصطفی  سواری   فروردين
 حسين

1243 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1244 زامل حيدری  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1245 حسين عتابی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1246 ناهی شريفی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1247 جمال شريفی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1248 سجاد زهيری  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1249 ناجی زهيری  فروردين

شهروند    *  * يهاول نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1250 حسين منبوهی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

سواری فرزند   فروردين
 اسماعيل

 1251 ماجد

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1252 سيد ريحان موسوی  وردينفر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

ناصری فرزند   فروردين
 فاخر

 1253 مسعود

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1254 مسعود البوحمدی  فروردين

ازداشت شده چهارده ساله،، ب  
، منتقل ١٣٩٧فروردين  ١۵در 

شده به زندان فجر اهواز 
 )کانون نوجوانان(

زندان فجر 
 اهواز

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

حيدری فرزند  پانزدهم فروردين
 محمد

 1255 مهدی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان زاهوا
 وهفت

 1256 عباس)مسعود( حردانی چهاردهم فروردين

، ساکن کمپلو ١٣۴٣متولد 
اهواز، فعال فرهنگی عرب، 

 معلم و 
بازنشسته آموزش و پرورش و 
رئيس سابق اداره آموزش و 

پرورش شهر شادگان، 
فروردين  ٣٠بازداشت شده در 

 نامشخص
رت وزا

 اطالعات
 * اوليه

 

* 

  

فعال 
 فرهنگی

 هرانا خوزستان شادگان
نود 

 وهفت
 1257 سعيد فاخر نسب سی ام فروردين



 

 

، توسط اداره اطالعات ١٣٩٧
 اهواز.

شهروند    *  * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1258 خزعل شريفی دوم ارديبهشت

وزارت  نامشخص 
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عرب

نود  هرانا ستانخوز 
 وهفت

 1259 عزت کعبی  فروردين

کوی  ١٢متاهل، ساکنان خيابان 
 آسيه آباد اهواز

وزارت  نامشخص
 اطالعات

شهروند    *  * اوليه
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

محمدی   فروردين
 پور)حميدی(

 1260 ناديا

ريخته شده است، ماموران اقدام 
به توقيف کتاب ها، کامپيوتر، 

 اپ لپ ت
به همراه هارد و فلش ها کرده 
اند. شش مامور مرد در زمان 
بازداشت حضور داشتند و در 
زمان تفتيش نيز از اعضای 
خانواده بازداشت شدگان نيز 
بازجويی کوتاهی کرده اند. اين 
منبع آگاه در اين مورد می 
گويد: پنج مامور از اداره 
اطالعات اهواز بودند و يک نفر 

طالعات آبادان نيز از اداره ا
حضور داشت.پس از گذشت يک 

ارديبهشت   23هفته

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

شهروند 
 بهايی

آبادان و 
 خرمشهر

 هرانا خوزستان
نود 

 وهفت
 1261 نوشين افشار شانزدهم ارديبهشت

  ززاماموران امنيتی پس ا 

 زهآکز ل وازهمنا  نشداینتزتف
زل ن علت تمام مندینمدهش  هدبا

 بهم 
ريخته شده است، ماموران اقدام 
به توقيف کتاب ها، کامپيوتر، 
 لپ تاپ 
به همراه هارد و فلش ها کرده 
اند. شش مامور مرد در زمان 
بازداشت حضور داشتند و در 
زمان تفتيش نيز از اعضای 
خانواده بازداشت شدگان نيز 
بازجويی کوتاهی کرده اند. اين 
منبع آگاه در اين مورد می 
گويد: پنج مامور از اداره 

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

شهروند 
 بهايی

آبادان و 
 خرمشهر

 هرانا خوزستان
نود 

 وهفت
 1262 ندا تیثاب شانزدهم ارديبهشت



 

 

اطالعات اهواز بودند و يک نفر 

نيز از اداره اطالعات آبادان 

حضور داشت.پس از گذشت يک 

ارديبهشت   23هفته

 از زندان اهواز آزاد شدند
ماموران امنيتی پس از تفتيش  

منزل که به همين علت تمام 
 منزل بهم 
ريخته شده است، ماموران اقدام 
به توقيف کتاب ها، کامپيوتر، 
 لپ تاپ 
به همراه هارد و فلش ها کرده 
اند. شش مامور مرد در زمان 
بازداشت حضور داشتند و در 
زمان تفتيش نيز از اعضای 

اشت شدگان نيز خانواده بازد
بازجويی کوتاهی کرده اند. اين 
منبع آگاه در اين مورد می 
گويد: پنج مامور از اداره 

اطالعات اهواز بودند و يک نفر 

نيز از اداره اطالعات آبادان 

حضور داشت.پس از گذشت يک 

ارديبهشت   23هفته

 از زندان اهواز آزاد شدند

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

ند شهرو
 بهايی

آبادان و 
 خرمشهر

 هرانا خوزستان
نود 

 وهفت
 1263 فروغ فرزانه شانزدهم ارديبهشت

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1264 خزعل سواری پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  راناه خوزستان عين دو
 وهفت

 1265 حمد خسرجی پانزدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

 1266 حافظ حزباوی هفدهم فروردين

ارديبهشت ماه  ٢۵روز سه شنبه 
ميليون  ٢٠٠با توديع وثيقه 

تومانی به صورت موقت تا زمان 
 پايان دادرسی آزاد شد

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند 

 عرب
 هرانا خوزستان اهواز

نود 
 وهفت

 1267 مکی سيالوی هفدهم فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان عين دو
 وهفت

 1268 عماد خسرجی پانزدهم فروردين



 

 

وند شهر   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1269 سجاد  دريسی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1270 باسم بنداوی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1271 محمود بنداوی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1272 رضا عبيداوی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1273 جميل غريباوی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  ناهرا خوزستان 
 وهفت

 1274 علی غرباوی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1275 ايوب شريفی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1276 مجيد بروايه  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

باسم  اعلوگى   فروردين
 مهدى

1277 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

سيد  موسوى  فروردين
 مرتضى

1278 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1279 خير هللا العيدى  وردينفر

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1280 مهدی غافلی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1281 شاکر بروايه   فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1282 عبدالرضا اسفندى  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1283 قاسم  سواری  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1284 صطفىم ذاکر   فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1285 مهدى معينى  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1286 عباس حجتی  فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا تانخوزس 
 وهفت

 1287 عقيل علوانى  فروردين



 

 

  ماموران امنيتی پس از تفتيش منزل که به همين علت تمام منزل بهم  

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1288 مرتضی شريفی   فروردين

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 عرب

نود  هرانا خوزستان 
 وهفت

 1289 وليد  باوی  فروردين

عدی( و فرزند جليل هوايی )سا
نوجوانش حيدر هوايی از اهالی 
کوت عبدهللا اهواز که در جريان 

تجمعات شهروندان عرب در 
استان خوزستان توسط نيروهای 
امنيتی بازداشت شده بودند، روز 

خردادماه با توديع  ١سه شنبه 
ميليون تومانی برای  ٢٠٠وثيقه 

هر يک به صورت موقت تا 
 دزمان پايان دادرسی آزاد شدن

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 فروردين

 

 1290 جليل هوای)ساعدی(



 

 

 
شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

 عرب
نود  هرانا خوزستان 

 وهفت
1291 عدنان رجیخس  فروردين

برای دومين بار در کاشان به 

ساله اش بازداشت  ٩همراه پسر 

به دليل  96شد. در اسفندماه

برداشتن روسری و حرکت 

 اعتراضی بر چوب 

زدن روسری اش به مدت يک 
هفته در بازداشت بود.نسرين 
ستوده وکيل او اين بازداشت را 
مصداق بازداشت فراقانونی و 
خودسرانه می داند. 

ساله موکلش  ٩دستگيری پسر 
نيز مصداق کودک آزاری 

» سنگين«است.قرار وثيقه 
ميليون تومانی صادر شده  ١۵٠

ساله شاپرک  ٩است.پسر 
شجری زاده ساعاتی پس از 
بازداشت، به همراه دوست اين 
دختر خيابان انقالب آزاد شدند. 
پيش تر گزارش شده بود 
 شاپرک 

 ٢٠شجری زاده از تاريخ 
در اعتراض به  ارديبهشت

بازداشت مجددش در کاشان 
دست به اعتصاب غذا زده 

 ارديبهشت با  ٢۶است.چهارشنبه 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

از 
معترضان 

 به 
حجاب 
 اجباری

 اصفهان کاشان

 

نود 
 وهفت

1292 شاپرک شجری زاده  دوم ارديبهشت

آرمين شريفه، فعال 

ر عراو ق  عیدیروگتکار

کای د.دیشن سد اوزضآ

کارگران فصلی و ساختمانی 

سنندج، بازداشت شد و از محل 

 نگهداری و وضعيت او 

اطالعی در دست نيست.دوشنبه 
پس از  ١٣٩٧ارديبهشت  ٢۴

گذشت يک هفته به زندان 

زندان مرکزی 
 سنندج

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
1293 آرمين شريفه)شريفی( هجدهم ارديبهشت



 

 

مرکزی سنندج منتقل شده 
 ٢۵است.روز سه شنبه 

با تامين وثيقه  ١٣٩٧ارديبهشت 
به صورت موقت تا برگزاری 

زندان مرکزی سنندج  دادگاه از
 آزاد شد.

بازداشت در جريان تجمع 
اعتراضی معلمان شاغل و 
بازنشسته  در برابر سازمان 
برنامه و بودجه تهران.امروز 

 ارديبهشت  ٢٣ه يکشنب
با توديع قرار کفالت از  ١٣٩٧

 زندان اوين آزاد شدند

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

دبيرکانون صنفی 
 معلمان

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
1294 خانم عاليه اقدام دوست بيستم ارديبهشت

بازداشت در جريان تجمع 
اعتراضی معلمان شاغل و 

 بازنشسته 
ان برنامه و بودجه دربرابر سازم

با «تهران .به دادسرای اوين 
 دستبند و 

صورت گرفته » پابند
 ٢٣است.امروز يکشنبه 

با توديع قرار  ١٣٩٧ارديبهشت 
 کفالت از زندان اوين آزاد شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی اوين

 

* 

 

دبيرکانون صنفی 
 معلمان

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
1295 مدتقیمح فالحی بيستم ارديبهشت

يدگی درمانی بر آسيب ديدگيهای 
دوران بازداشت خبر دادند و در 
ادامه عنوان کردند ب و شتم بر 
قفسه سينه و پهلو هنگام 
بازداشت، دچار تنگي نفس و 
آريتمي قلبي شده و ت و فقط در 
بهداري زندان با ُمَسكن مورد 
مداوا قرار گرفته است.به نقل از 

 ايلنا، روز 
و فعال مدنی به  معلم ۶۵٠٠

مجلس شورای اسالمی تحويل داده 
شد. امضاکنندگان نامه فعال 
صنفی معلمان( شده اند و از 
کميسيون آموزش مجلس و 
همچنين وزارت آموزش و ضوع 

محمد حبيبی 
نسبت به عدم 
رسکه محمد 
حبيبی به دليل 

 ضر
به بيمارستان 
منتقل نگرديده 

تير 3اسگذشته
نامه ای با 
امضای خواستار 
آزادی محمد 
حبيبی )پرورش 
خواسته اند به 
اين مومقامات 
مجلس شورای 

 نيروهای امنيتی

      

عضوهيات 
 مديره 

کانون 
صنفی 
 معلمان

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
1296 محمد حبيبی بيستم ارديبهشت



 

 

رسيدگی شود. اين نامه به 
کميسيون های مختلف مجلس 
ازجمله کميسيون آموزش،  و 
همچنين وزارت آموزش و 

صديقه « پرورش تحويل داده شد.
 خواهر » پاک ضمير

تير با انتشار پيامی در  ١١به 
توئيتر اعالم کرد که اين معلم در 
زندان تهران بزرگ به متی او 

خديجه پاک «در خطر است. 
همسر آقای حبيبی نيز » ضمير

در گفت و گو با گفت که 
همسرش با ضعف شديد جسمی 
روبرو شده و به ذات الريه مبتال 

 شده است. 
بيبی با تنگی نفس و ه محمد ح

تپش قلب دست و پنجه نرم می 
کند، گفت که همسرش به ن هيچ 
بهبودی در وضعيت سالمتی او 
ديده نشده است.حسين تاج وکيل 
فعاالن صنفی عيت معلمان 
زندانی، به عدم موافقت با 
مرخصی درمانی اسماعيل عبدی 
و رد شدن داشت محمد حبيبی 
خبر داد.روز شنبه به دنبال درد 

 ر ناحيه سينه و گلو، ايشان به د
شد و ما منتظر نتيجه معاينات  

به گفته ی اقای تاج، ”. هستيم
همان روز شنبه )نهم تير( ستان 
تهران، اعتراض به بازداشت 

محمد حبيبی را مردود دانسته  
اين  ۴است.پس از گذشت  تيپ 

زندان نگهداری می شود. اخيرا 
طی حکم کارگزينی حقوق 

 معلم ماهيانه اين 
منبع نزديک به خانواده اين معلم  

در بند ضمن تاييد اين خبر به 
گزارشگر حقوق بشر حبيبی روز 

دادگاه  ٢۶اول مرداد در شعبه 

اسالميهمسر 
محمدحبيبی، 
روز دوشنعفونت 
ريه مبتال شده و 
ساليکی از 
وبسايت های 
خبری خديجه 
پاک ضمير با 
بيان اينک
بيمارستان منتقل 
شد، اما تاکنو

معلمان در 
تشريح آخرين 

ض وضاعترا
نسبت به قرار 
بازپزشک قانونی 
شهر ری 

٣۶اعزامشعبه 
دادگاه تجديدنظر ا
بيش از دو ماه 

 همچنان در در
زندانی نيز قطع 
شده است. يکدر 
ايران گفت: 

دادگاه آقای “
برگزار خواهد 
شد. مسئوالن

فعال صنفی 
پيگيری های 
متعدرئيسه 
مجلس، ستاد 
حقوق ب
زندان های 
تهران و 
وزارتنتيجه ای 

سيده نر
همچنين ”.اند

محمد حبيبی به 
 مجلس شورا



 

 

انقالب تهران به رياست قاضی 
 احمدزاده 

زندان کماکان اقدامی جهت اعزام  
ايشان به مراکز درمانی انجام 

 نداده اند. خانواده اين 
ندگان مجلس دی از طريق نماي

از جمله کميسيون آموزش، 
کميسيون اصل نود، هيات شر 
قوه قضاييه، معاونت حقوق بشر 
وزارت دادگستری، معاونت 
دادستانی، دادياری  آموزش و 
پرورش در خصوص انتقال 
ايشان به زندان اوين داشته اند 

 اما تاکنون به 
تيرماه نامه ای با  ۴مورخ 

معلم و فعال مدنی  ۶۵٠٠امضای 
 مبنی بر درخواست آزادی 
ی اسالمی تحويل داده شد.به 
گزارش بشر در ايران به نقل از 
ايسنا، حسين تاج در اين ی به 
پرونده محمد حبيبی صبح امروز 

دادگاه  ٢۶در شعبه 97اول مرداد
انقالب تهران عتراضی معلمان 
شاغل و بازنشسته در تهران.آقای 

اسفند   ١٢حبيبی پيشتر در تاريخ  
اندازيها و فرافکنی های  دست

بسيار و پيگيريهای فراوان در 
 فروردين سال  ٢۶تاريخ 

يون تومانی تا زمان برگزاری 
 ٢۵دادگاه آزاد شده بود .سه شنبه 

ارديبهشت ماه به زندان  حبيبی 
روز سه شنبه طی تماسی که با 
خانواده خود داشت از تعيين قرار 

ر داده بود اما پس از  ١٠٠وثيقه 
ه خانواده وی به دادسرای مراجع

 اوين با توديع قرار وثيقه آنان 
ی خانواده حبيبی برای توديع 

پروسه ای «وثيقه، روز بعد در 

باره اظهار کرد: 
جلسه “

رسيدگبربازداش
ت در جريان 
تجمع ا

بازداشت  ١٣٩۶
شده بود و با 
جاری با توديع 

 ميل ٢۵٠وثيقه 
تهران بزرگ 
منتقل 
شد.آقايميليون 
تومانی برای 
خود خب

مخالفت شده 
بود.با وجود 
آمادگکه پرونده 
به دادگاه انقالب 
ا

» امتعارفن
بوده است.پس 

٣١ادوشنبه 
ارديبهشت ماه به 
قوارده بر اثر 
ضرب و شتم تو



 

 

به ما گفتند رسال … نامتعارف 
وکيل مدافع محمد ». شده است

حبيبی گفته است نحوه دستگيری 
بسيار ز تکميل مراحل «او نيز 

بازجويی به قرنطينه يک زندان 
رگ منتقل شده بود، تهران بز

 روز 
رنطينه دو اين زندان منتقل شد. 
الزم به ذکر است که اين فعال 
صنفی به دليل جراحات سط 
ماموران در زمان بازداشت، 
جهت درمان خود درخواست 

 رسمی داده است.  پس 

بازداشت در جريان تجمع 
اعتراضی معلمان شاغل و 
بازنشسته دربرابر سازمان 

 برنامه و بودجه تهران
 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

بازرس   
کانون 
صنفی 
معلمان 

 تهران

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
1297 علی زلفی بيستم ارديبهشت

بازداشت در جريان تجمع 
اعتراضی معلمان شاغل و 
بازنشسته دربرابر سازمان 

 برنامه و بودجه تهران

بازرس    *  * ليهاو نيروهای امنيتی نامشخص
کانون 
صنفی 
معلمان 

 تهران

نود  هرانا تهران تهران
 وهفت

1298 اسماعيل گرامی بيستم ارديبهشت

بازداشت در جريان تجمع 
اعتراضی معلمان شاغل و 
بازنشسته دربرابر سازمان 

 برنامه و بودجه تهران
 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

بازرس   
کانون 
صنفی 
معلمان 

 تهران

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
1299 رسول بداقی بيستم ارديبهشت

بازداشت در جريان تجمع 
اعتراضی معلمان شاغل و 
بازنشسته دربرابر سازمان 

 برنامه و بودجه تهران

نود  هرانا تهران تهران معلم   *  * اوليه نيروهای امنيتی اوين
 وهفت

1300 محمدحسن پوره بيستم ارديبهشت

در جريان تجمع بازداشت 
اعتراضی معلمان شاغل و 
بازنشسته دربرابر سازمان 

 برنامه و بودجه تهران

 اوليه نيروهای امنيتی اوين

*  *   

 هرانا تهران تهران معلم
نود 

 وهفت
 رحمان  عابدينی بيستم ارديبهشت

1301



 

 

بازداشت در جريان تجمع 
اعتراضی معلمان شاغل و 

 بازنشسته 
ه و بودجه دربرابر سازمان برنام

با «تهران. به دادسرای اوين 
 دستبند و 

صورت گرفته » پابند
 ٢٣است.امروز يکشنبه 

با توديع قرار  ١٣٩٧ارديبهشت 
 کفالت از زندان اوين آزاد شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی اوين

 

* 

  

 هرانا تهران تهران معلم
نود 

 وهفت
1302 حسين غالمی بيستم ارديبهشت

 
.آقای حيرانی پس ساکن تهران است

از بازداشت در منزل دوستشان در 
فرديس کرج، توسط ماموران 

وزارت اطالعات به منزل شخصی 
خود منتقل شد و ضمن تفتيش 

منزل، کليه لوازم شخصی وی از 
… جمله کتب دينی، کامپيوتر و

ضبط گرديد و پس از آن به مکان 
پس از گذشت ”. نامعلومی منتقل شد

مرداد ماه  ٢٠سه ماه امروز مورخ 
با صدور قرار وثيقه يک ميليارد و 

ميليون تومانی از زندان آزاد  ٢٠٠
 شد.

 اوليه نيروهای امنيتی اوين

 

* 

 

* 

 

شهروند 
 بهايی

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 ارديبهشت

بيست 
 ويکم

1303 مهرداد حيرانی

بازداشت در جريان تجمع 
اعتراضی معلمان شاغل و 

 بازنشسته 
زمان برنامه و دربرابر سا

 ٢٣بودجه.امروز يکشنبه 
با توديع قرار  ١٣٩٧ارديبهشت 

 کفالت از زندان اوين آزاد شدند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

معلم اهل 
 کرمانشاه

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
1304 جواد زنوزی  بيستم ارديبهشت

از اهالی استان مازندران است،  
مقامات وی بدليل فشار های 

دولتی از چند سال پيش به همراه 
خانواده  خود به کرمانشاه 

مهاجرت کرده است.به اتهام 
 بازداشت شد.” تبليغ عليه نظام“

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 بهايی

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه
نود 

 وهفت
شانزدهم ارديبهشت 1305 خداداد ميری



 

 

ز زندان شهروند بهايی آزاد شده ا
 کارون اهواز  بعد از يک روز 

مجددا ضمن احضار به دادسرای 
 ١٠اهواز بازداشت شدند .پنجشنبه 

از زندان سپيدار  ١٣٩٧خرداد  
اهواز قيد وثيقه تا زمان برگزاری 

 دادگاه آزاد گرديدند.

زندان  
 اهواز

 * احضار دادسرای اهواز 

 

* 

  

شهروند 
 بهايی

 هرانا خوزستان اهواز
نود 
 توهف

 ارديبهشت
بيست 
 وسوم

1306 ندا ثابتی

شهروند بهايی آزاد شده از زندان 
 کارون اهواز  بعد از يک روز 

مجددا ضمن احضار به دادسرای 
 ١٠اهواز بازداشت شدند .پنجشنبه 

از زندان سپيدار  ١٣٩٧خرداد  
اهواز قيد وثيقه تا زمان برگزاری 

 دادگاه آزاد گرديدند.

زندان  
 اهواز

 * احضار اهواز دادسرای 

 

* 

  

شهروند 
 بهايی

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 ارديبهشت

بيست 
 وسوم

1307 نوشين  افشار

شهروند بهايی آزاد شده از زندان 
 کارون اهواز  بعد از يک روز 

مجددا ضمن احضار به دادسرای 
 ١٠اهواز بازداشت شدند .پنجشنبه 

از زندان سپيدار  ١٣٩٧خرداد  
ثيقه تا زمان برگزاری اهواز قيد و

 دادگاه آزاد گرديدند.

زندان  
 اهواز

 * احضار دادسرای اهواز 

 

* 

  

شهروند 
 بهايی

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 ارديبهشت

بيست 
 وسوم

1308 فروغ فرزانه

فعال کاگری و دبير سنديکای 
نانوايان  در تجمعات روز جهانی 
کارگر در سنندج بازداشت شده 

روز نگهداری در  ١۴بود پس از 
سلول انفرادی اداره اطالعات به 

زندان مرکزی سنندج منتقل 
 شد.روز سه شنبه 

با تامين  ١٣٩٧ارديبهشت  ٢۵
وثيقه به صورت موقت تا 

برگزاری دادگاه از زندان مرکزی 
 سنندج آزاد شد.

زندان 
مرکزی 
 سنندج

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 اهران کردستان سنندج
نود 

 وهفت
1309 يدهللا صمدی هفدهم ارديبهشت

فعال کاگری و دبير سنديکای 
نانوايان  در تجمعات روز جهانی 
کارگر در سنندج بازداشت شده 

روز نگهداری در  ١۴بود پس از 
سلول انفرادی اداره اطالعات به 

زندان مرکزی سنندج منتقل 

زندان 
مرکزی 
 سنندج

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
1310 امير شهابی هفدهم ارديبهشت



 

 

 شد.روز سه شنبه 
با تامين  ١٣٩٧ارديبهشت  ٢۵

به صورت موقت تا  وثيقه
برگزاری دادگاه از زندان مرکزی 

 سنندج آزاد شد.
اتهام مطروحه عليه زانا  

محمودی همکاری با يکی از 
احزاب ُکردی است و قرار است 
به زودی در دادگاه انقالب مورد 
 محاکمه قرار 

، ١٣٩٧ارديبهشت ماه 23گيرد.
زانا محمودی پس از گذشت دو 
ماه بازجويی با توديع وثيقه ی 
هشتاد ميليون تومانی از 
بازداشتگاه اطالعات 

بازداشتگاه 
اطالعات 

 سنندج

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 کرد

 هرانا کردستان کامياران
و  نود

 شش
 اسفند

بيست 
 ويکم

1311 زانا محمودی

دانشجوی رشته ی  
کارشناسسننی داجر آشدزا دج 
اشمدع.ه شناسی دانشگاه تبريز و 
دانشجوی کارشناسی حقوق 
دانشگاه پيام نور اين شهر که 

ارديبهشت  ٢۴روز گذشته مورخ 
ماه از سوی نيروهای امنيتی 
بازداشت شده بود، ظهر امروز 

 ۵٠تامين وثيقه  ارديبهشت با 26
 ميليون تومانی موقتا تا 
زمان برگزاری دادگاه آزاد 
شد.وی پيش  از اين در دی ماه 

در منزل شخصی اش  ٩١سال 
بازداشت و پس از گذراندن دو 
هفته در اداره  
اطالعات تبريز، برای اجرای 

ماه حبس تعزيری به  ٩حکم 
زندان مرکزی تبريز منتقل شده 

 ١۵اريخ بود. آقای چمنی در ت
 تير ماه سال 

از سوی شعبه  يک دادگاه  ٩٢
انقالب تبريز به رياست قاضی 

توهين به رهبر “حمل بر، به اتهام 

اطالعات  
 تبريز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال  
 حقوق بشر

 تبريز
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود 
 وهفت

 ارديبهشت
بيست 
 وچهارم

1312 امير چمنی



 

 

به ” و بنيانگذار جمهوری اسالمی
تحمل شش ماه حبس تعزيری و به 

به ” فعاليت تبليغی عليه نظام“اتهام 
تحمل سه ماه و يک روز حبس 

 تعزيری محکوم شده بود.
دادگاه کيفری تبريز  ١٠۴شعبه  

هم او را به اتهام توهين به رئيس 
ضربه شالق  ۴٠جمهوری به 

 محکوم کرده بود.
ضربه شالق آقای چمنی  ۴٠حکم 

اجرا شد. او  ٩٢در خردادماه 
و با پايان  ٩٢مهر سال  ١١روز 

دوران محکوميت خود از زندان 
 مرکزی 

دانش آموز ُکرد نخبه ی اهل بانه  
نه به «در سنندج و عضو کمپين 

از سوی »بستن مرزهای بانه
نيروهای امنيتی بازداشت شد.يش 

از اين در اعتراض به بستن 
مرزهای بانه از سمت دبيری 

همفکری آينده  کنگره ی ملی
 سازان ايران  استعفاء داده بود.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 کرد

 هرانا کردستان بانه
نود 

 وهفت
 ارديبهشت

بيست 
 وچهارم

1313 آکام صالحی

ساله فرزند  ٢٨علی حيدری، 
مطر از اهالی کوی علوی شهر 

فروردين  ١۵اهواز که در تاريخ 
ليالی در قهوه خانه احلی ا

بازداشت شده بود، با توديع وثيقه 
ميليون تومانی چهارشنبه  ٢٠٠
ارديبهشت ماه به صورت  ٢۶

موقت تا زمان پايان دادرسی آزاد 
 شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 پانزدهم فروردين

حيدری فرزند 
 مطر

1314 علی

ط زيست عکاس و فعال محي
هرمزگانی به خاطر اينکه برای 
نخستين بار موفق شده بود 
تصويری از پلنگ در کوه های 
 اطراف ميناب ثبت 
کند به شهرت رسيد.، با تعداد 
ديگری از فعاالن محيط زيست 

 * اوليه نيروهای امنيتی اوين

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا هرمزگان هرمزگان
نود و 

 شش
 بهمن

 

1315 مرتضی آريانژاد



 

 

بازداشت و پس از آن به زندان 
اوين منتقل شده بود. اين فعال 
محيط زيست و عکاس پس از 

رانجام در ماه بازداشت س ۴حدود 
 ارديبهشت  ٢۶تاريخ 

با توديع قرار وثيقه تا  ١٣٩٧
زمان پايان دادرسی از زندان 
 اوين آزاد 

 شد.
پبش تر به دليل فعاليت های  

اندن مدنی بازداشت و پس از گذر
يک سوم از دوران محکوميت 

اش به صورت مشروط آزاد شده 
، ١٣٩۶دی ماه  ٩بود، در تاريخ 

هنگامی که در حال خدمت 
سربازی اش بود در ميدان 

وليعصر تهران توسط نيرو های 
امنيتی بازداشت و به زندان اوين 

روزدر  ٣۶منتقل شد.پس از 
، با توديع ١٣٩۶بهمن  ١۵تاريخ 

رت موقت تا قرار وثيقه به صو
زمان پايان دادرسی از زندان 

رجايی شهر کرج آزاد شده بود، 
دادگاه انقالب  ٢۶توسط شعبه 

تهران به رياست قاضی احمدزاده 
سال و نيم حبس تعزيری  ٧به 

 محکوم شده است.

 * اوليه نيروهای امنيتی اوين

 

* 

  

فعال 
 سياسی

 هرانا تهران تهران
نود و 

 شش
1316 علی نوری نهم دی

در حوادث گلستان هفتم بازداشت 
شده بود، پس از گذشت سه ماه 

با  ١٣٩٧خرداد  ٢روز چهارشنبه 
توديع قرار از زندان قرچک آزاد 

 شد

زندان 
 قرچک

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور
نود و 

 شش
1317 شهناز کيان اصل يکم اسفند

 
از بند  ،١٣٩۴ارديبهشت ماه  

الف سپاه به بند عمومی -٢

اوين منتقل شده و   ٢٣اندرزگاه 

با خانواده خود تماس تلفنی 

يکم  ۶داشته است. بيست و 

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

فعال 
 سياسی

 هرانا تهران تهران
نود 
 وسه

 بهمن
بيست 
 وششم

 1318 محمد مظفری



 

 

به قيد وثيقه آزاد  ١٣٩۴تيرماه 

 ١۴شده بود .در تاريخ 

از سوی  ٩۵ارديبهشت ماه سال  
 ١۵قاضی صلواتی در شعبه 

 دادگاه
انقالب تهران به دو سال حبس  

دو ميليون تومان جريمه  تعزيری،

ضربه شالق محکوم  ٧۴نقدی و 

دادگاه  ٣۶شده بود، توسط شعبه 

تجديد نظر تهران عينا تاييد شد. 

اتهامات آقای مظفری در اين 

، ”تبليغ عليه نظام“پرونده 

عضويت در “، ”اجتماع و تبانی“

 سازمان دانشجويان و دانش

، ”اموختگان جبهه ملی ايران 
حمايت از “، ”توهين به رهبری“

 زندانيان
حمايت “، ”سياسی و خانواده انها 

استفاده “و ” از مادران پارک الله
” ونگهداری تجهيزات ماهواره ای

 عنوان شده بود
نوجوان حيدر هوايی وپدرش 

ليل هوايی )ساعدی(   از ج
اهالی کوت عبدهللا اهواز که در 
جريان تجمعات شهروندان عرب 

در استان خوزستان توسط 
نيروهای امنيتی بازداشت شده 

 ١بودند، روز سه شنبه 
 ٢٠٠خردادماه با توديع وثيقه 

ميليون تومانی برای هر يک به 
صورت موقت تا زمان پايان 

 دادرسی آزاد شدند

 * اوليه وهای امنيتینير نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 فروردين

 

هوايی 
)ساعدی(فرزند 

 جليل
 1319 حيدر

با توديع قرار  ١٣٩٧خرداد  
وثيقه به صورت موقت تا زمان 

 پايان دادرسی آزاد شدند.

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 بهايی

و  نود هرانا اصفهان کاشان
 شش

 1320 امرهللا منوچهری چهاردهم تير

با توديع قرار  ١٣٩٧خرداد  
وثيقه به صورت موقت تا زمان 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 

* 
د شهرون  

 بهايی
 هرانا اصفهان کاشان

نود و 
 شش

 1321 ضياءهللا الهيان چهاردهم تير



 

 

پايان دادرسی آزاد شدند.پدر 
همسر آقای الهيان در خردادماه 

تن  ۶به همراه  ١٣۶٠سال 
ديگر در همدان زير فشار 

 شکنجه کشته شده بودند
در منزل خود دستگير 97خرداد

و جهت اجرای حکم با دست 
بند به زندان گنبد منتقل شد. 

مهرماه سال  ٢۶شهنام جذبانی 
 در  ١٣٩١

بازداشت های گسترده شهروندان 
بهايی در شهرهای گرگان و 

ودند و مينودشت بازداشت شده ب
آذرماه همان سال با  ٢٠نهايتا در 

توديع وثيقه از زندان گرگان آزاد 
 شده بود.

 نيروهای امنيتی زندان گنبد
اجرای 

 حکم
* 

 

* 

  

شهروند 
 بهايی

 هرانا گلستان مينودشت
نود 

 وهفت
 1322 شهنام جذبانی ششم خرداد

توسط وزارت اطالعات سنندج 
برای ساعا تی بازداشت شدند. 

برای ديدار با خانواده  اين افراد
رامين حسين پناهی، زندانی 

سياسی محکوم به اعدام به منزل 
خانواده اين زندانی سياسی در 

 سنندج رفته بودند

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

فعال 
سياسی و 
 مدنی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 1323 محمد  نوری زاد هشتم خرداد

ندج توسط وزارت اطالعات سن
برای ساعا تی بازداشت شدند. 
اين افراد برای ديدار با خانواده 
رامين حسين پناهی، زندانی 

سياسی محکوم به اعدام به منزل 
خانواده اين زندانی سياسی در 

 سنندج رفته بودند

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

فعال 
سياسی و 
 مدنی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 1324 حسين  سویمو هشتم خرداد

توسط وزارت اطالعات سنندج 
برای ساعا تی بازداشت شدند. 
اين افراد برای ديدار با خانواده 
رامين حسين پناهی، زندانی 

سياسی محکوم به اعدام به منزل 
خانواده اين زندانی سياسی در 

 سنندج رفته بودند

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

فعال 
سياسی و 
 مدنی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 1325 امير علی  مرادی هشتم خرداد



 

 

توسط وزارت اطالعات سنندج 
برای ساعا تی بازداشت شدند. 
اين افراد برای ديدار با خانواده 
رامين حسين پناهی، زندانی 

سياسی محکوم به اعدام به منزل 
خانواده اين زندانی سياسی در 

 سنندج رفته بودند

 نامشخص
وزارت 

 عاتاطال
 * اوليه

 

* 

  

فعال 
سياسی و 
 مدنی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 1326 روزبه  اکرادی هشتم خرداد

توسط وزارت اطالعات سنندج 
برای ساعا تی بازداشت شدند. 
اين افراد برای ديدار با خانواده 
رامين حسين پناهی، زندانی 

سياسی محکوم به اعدام به منزل 
سی در خانواده اين زندانی سيا
 سنندج رفته بودند

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

فعال 
سياسی و 
 مدنی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 1327 حوريه فرج زاده هشتم خرداد

توسط وزارت اطالعات سنندج 
برای ساعا تی بازداشت شدند. 
اين افراد برای ديدار با خانواده 
رامين حسين پناهی، زندانی 

به اعدام به منزل  سياسی محکوم
خانواده اين زندانی سياسی در 

 سنندج رفته بودند

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

فعال 
سياسی و 
 مدنی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 هشتم خرداد

فرهادپور همسر  
 ترانه

 1328 داود

توسط وزارت اطالعات سنندج 
برای ساعا تی بازداشت شدند. 

دار با خانواده اين افراد برای دي
رامين حسين پناهی، زندانی 

سياسی محکوم به اعدام به منزل 
خانواده اين زندانی سياسی در 

 سنندج رفته بودند

 نامشخص
وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

فعال 
سياسی و 
 مدنی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 هشتم خرداد

مرادخانی 
همسرداود 
 فرهادپور

 1329 ترانه 

در  ١٣٩۶ر ماه سال او در تي  
در حالی که در يک خودرو 
نشسته بود در کمين نيروهای 
سپاه افتاد و نيروهای سپاه در 
حالی که هيچ گونه شليکی از 
سوی سرنشينان خودرو انجام 
نشده بود، به صورت يکجانبه 
به سمت سرنشينان خودرو آتش 
گشودند و سه نفر از همراهان او 

 کشته شدند و او زخمی شد. به

زندان 
مرکزی 
 سنندج

 اطالعات سپاه
اجرای 

 حکم
* 

 

* 

  

فعال 
 سياسی

 هرانا کردستان سنندج
نود و 

 شش
 1330 رامين حسين پناهی دوم تير



 

 

اتهام عضويت در يکی از حزب 
های فعال منطقه کردستان به نام 

کومله دستگير و در زندان 
مرکزی سنندج بازداشت شده 
است. اتهام اوليه او تبليغ عليه 
نظام و همکاری با گروه های 
کرد مخالف نظام از طريق 

مشارکت در برگزاری مراسم 
 عيد نوروز ذکر شده بود.

، ١٣٩٧ارديبهشت  ٢٩شنبه 
کم اعدام رامين حسين پناهی، ح

را به وی ابالغ کردند، به او 
پس از ماه رمضان “گفته اند 

حسين احمدی ”.اعدام خواهد شد
نياز، وکيل پرونده رامين حسين 

ارديبهشت  ٢٧پناهی، نيز، 
، پس از مراجعه به زندان ١٣٩٧

مرکزی سنندج جهت اطالع از 
دريافت آخرين وضعيت حقوقی 

رونده رامين موکلش متوجه شد، پ
ديوان  ٣٩حسين پناهی از شعبه 

عالی کشور مجددا، جهت اجرای 
اجرای احکام  ۴حکم به شعبه 

دادسرای زندان مرکزی سنندج 
ارجاع شده 

 »است.
روز  ٣٠نامبرده پس از گذشت  

همچنان اجازه مالقات با 
خانواده خود نيافته است. پدر 
آقای عزيزی تا کنون چند بار 
 برای مالقات به 
بازداشتگاه اطالعات سپاه در 
زاهدان رفته اما اجازه مالقات به 
وی داده نشده است. از علت 
دقيق بازداشت نامبرده اطالعی 

وی  در دست نيست و به خانواده
نيز علت بازداشت ابالغ نشده 
است.  علم عزيزی 

بازداشتگاه 
اطالعات 
سپاه در 
 زاهدان

 * اوليه اطالعات سپاه

 

* 

  

دانشجوی 
 معماری

 قصرقند
سيستان 

 چستانبلو
 هرانا

نود 
 وهفت

 1331 علم عزيزی هفتم ارديبهشت



 

 

بدون برگه قضائی و با 
بکارگيری زور بازداشت شده و 
پس از آن به بازداشتگاه سازمان 
اطالعات سپاه در زاهدان منتقل 

 شده است.

منزلش بازداشت شد.مسئوالن 
قضايی به خانواده اين روزنامه 
نگار گفته اند که دليل بازداشت 
او مصاحبه اش با شبکه بی بی 
سی فارسی است. اين روزنامه 

هم  ٩٠نگار پيش تر در سال 
 بازداشت شده بود. 

حسن فتحی، روزنامه نگار 
عتی پس از انفجار پادگان سا

آبان ماه  ٢١سپاه پاسداران در 
به عنوان مهمان در  ١٣٩٠

بخش خبری شبکه 
تلويزيونی بی بی سی فارسی به 
اظهار نظر در خصوص اين 
حادثه پرداخت. او يک روز پس 

آبان ماه از سوی  ٢٢از آن در 
نيروهای امنيتی بازداشت شد. 

پس از  ١٣٩٠وی در بهمن ماه 
بازداشت و بازجويی با روز  ٨۵

ميليون تومانی  ٢٠٠تامين وثيقه 
 به صورت 

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

روزنامه 
 نگار

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1332 حسن فتحی پنچم خرداد

موقت از زندان اوين آزاد شده 
 بود.

کارگر اخراجی پارس خودرو،  
بازداشت شده بود، بامداد پنج 

، با قيد ١٣٩٧خرداد  ١٠شنبه 
ميليون تومانی تا زمان  ۵٠

برگزاری دادگاه، از زندان 
فشافويه آزاد شد. اين کارگر 
 اخراجی، در حالی که برای 
پيگيری مطالباتش به وزارت 
کار مراجعه کرده بود، توسط 
نيروهای امنيتی بازداشت شده 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

کارگرپارس 
 خودرو

 هرانا نتهرا تهران
نود 

 وهفت
 ارديبهشت

بيست 
 وسوم

 1333 داوود رفيعی



 

 

بود. يک منبع مطلع در 
خصوص اين کارگر اخراجی، 

ر ايران،گفت: به حقوق بشر د
داوود رفيعی، قصد داشت، «

، ٩٧ارديبهشت  ٢٣يکشنبه 
مقابل وزارت کار، پيشنهاد 

ميليونی وزير کار  ٢٠٠رشوه 
را افشا کند، که توسط نهادهای 
 امنيتی بازداشت 

گفتنی است، ، وی با » شد.
وجود اسناد، مدارک و احکام 
 الزم به نفع 
خويش نتوانست به کار برگردد و 

ض به اين موضوع، در اعترا
 ٢٧مقابل وزارت کار، از 

، دست به اعتصاب ٩٧فروردين 
 غذا زده بود و 

روز اعتصاب غذای  ٣پس از 
خود را با وعده ی وزارت کار 
مبنی بر رسيدگی به پرونده اش 

در ادار هی کل کار استان تهران، 
 شکست

و » ام اس نخاعی«از بيماری 
در رنج است. » ام اس چشمی«

عليرغم اين موضوع زندانی 
مذکور کماکان از دريافت خدمات 
پزشکی محروم مانده است.ايوب 
که بيش از سه ماه است در 
زندان به سر می برد هم اکنون 

دست داده،  قدرت تکلم خود را از
دچار اختالل شديد بينايی و 
اندام حرکتی شده است، در 
صورت تداوم بی توجهی بايد 
گفت که خطر جانی او را تهديد 
می کند. هر چند پس از 
باالگرفتن اعتراض دراويش 
زندانی، اين زندانی عقيدتی در 

خرداد ماه به صورت  ٧تاريخ 

ان زند
تهران 
 بزرگ

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 هرانا تهران تهران
نود و 

 شش
 1334 ايوب اسدی سی ام بهمن



 

 

تحت الحفظ و تحت شرايط امنيتی 
ن سينا منتقل و به بيمارستا

 بستری شد 
و نهايتا با وجود وخامت حال در 

از  ١٣٩٧خرداد  ١٣تاريخ 
بيمارستان مرخص و مجددا به 

زندان تهران بزرگ منتقل شد. با 
اينحال به دليل شرايط نامناسب 

زندان و عدم تحويل دادن 
داروهای ضروری به او، 

وضعيت جسمی اين زندانی رو 
 به وخامت گذاشته است.

تيمور خالديان، فعال مدنی اهل 
مالير از سوی قاضی بهنام 
رضاوندی، رييس شعبه اول 
دادگاه انقالب مالير، به اتهام 

شرکت در اعتراضات سراسری 
يست ماه حبس ، به ب٩۶دی ماه 

تعزيری و سه ماه حبس تعليقی 
 محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ايران  
 ٢٩, تيمور خالديان شنبه 

ارديبهشت به حقوق بشر در 
ايران گفته بود که دی ماه سال 
گذشته پس از بازداشت در تجمع 
های اعتراضی، در پاسگاه 
 نيروی انتظامی مورد 

ضرب و شتم شديد و شکنجه «
رار گرفته است. ق» جنسی

گزارش شده، قاضی بهنام 
رضاوندی رييس شعبه اول دادگاه 
مالير، بدون رسيدگی به موضوع 
ضرب و شتم و آزار جنسی در 
زمان بازداشت، اين حکم را 
صادر کرده است. تيمور 

 ٣۵خالديان، کارگر توليد مبلمان 
و در  ١٣٩۶ساله، روز دهم دی 

جريان اعتراضات سراسری 
روز،  ٢٠و پس از بازداشت شد 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 تارنگار همدان مالير فعال مدنی
نود و 

 شش
 1335 تيمور خالديان دهم دی



 

 

به قيد وثيقه آزاد  ٩۶اول بهمن 
شد.در حکم صادر شده 

نوشته که تيمور خالديان در 
برنامه زنده بی بی سی عليه 

نظام صحبت کرده در حالی که 
ايشان نه با بی بی سی و نه هيچ 
تلويزيون ديگری گفتگو نکرده 

تيمور خالديان، در سال ».است.
نيز به  ١٣٩۵و  ١٣٩۴های 

ارسال اخبار زندان مالير  دليل
به رسانه های مدافع حقوق بشر 
بازداشت شده بود و يک بار نيز 
به اتهام تبليغ عليه نظام به شش 

 ماه زندان محکوم شد.
اين فعال مدنی ساکن مالير در 

با در دست  ١٣٩۵خرداد ماه  ٢١
گرفتن پالکارد در اعتراض به 
وجود سانسور در صدا و سيما، 
در مقابل اين 
ادادرره ت دجسمعات بته  دتی 

حماصه ن سازلد ه 
گبذوشدت،هک هد ار زت 

م دوری امانه ن ١١اسريوخی  ما
 ا نتتوظسامط ی ١٣٩۶يروی 

مأموران امنيتی همراه با ضرب 
شت و بعد از يک و شتم بازدا

روز به دادسرای تبريز منتقل 
شدند و پس از آن به بند قرنطينه 
 زندان تبريز 
محبوس شده بودند و پس از 

روز به طور موقت  ٢۵گذشت 
هر يک با قرار وثيقه صد 
ميليون تومانی تا زمان 
 برگزاری دادگاه  آزاد 
شده اند.اين افراد يک روز در 
اداره اطالعات مورد بازجويی 
 همراه با 
توهين و ضرب و شتم قرار 

بند قرنطينه 
 زندان تبريز

 * اوليه يروهای امنيتین

 

* 

  

 تبريز شهروند 
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود و 
 شش

 يازدهم دی
امامی مايان عليا 

فرزند 
 محمدرضا

 1336 محمد



 

 

گرفتند، محمد امامی مايان عليا 
که تعدادی فيلم از اعتراضات 
مردم در دی ماه را در گوشی 
خود داشت و در برخی از کانال 
های تلگرامی عضو بود توسط 
مأموران در محل 
اعتراضات در تبريز بازداشت 

دادگاه انقالب  ٢شد. توسط شعبه 
 تبريز 

قاضی احرار و به  به رياست
صورت گروهی محاکه 
شدند.محمد امامی مايان عليا، 
فرزند محمدرضا، ساکن تبريز، 

اجتماع و تبانی برای “به اتهام 
” ارتکاب جرم عليه امنيت ملی

ماه حبس تعزيری محکوم  ۵به 
شد.احکام صادره برای سه تن 

خرداد  ٣از متهمان در تاريخ 
١٣٩٧ 



 

 

 حسن فتحی، روزنامه نگار روز شنبه از سوی نيروهای امنيتی در 



 

 

مأموران امنيتی همراه با ضرب و 
شتم بازداشت و بعد از يک روز 

منتقل شدند و به دادسرای تبريز 
پس از آن به بند قرنطينه زندان 
 تبريز 
محبوس شده بودند و پس از گذشت 

روز به طور موقت هر يک  ٢۵
با قرار وثيقه صد ميليون تومانی 
 تا زمان برگزاری دادگاه  آزاد 
شده اند.اين افراد يک روز در 
اداره اطالعات مورد بازجويی 
 همراه با 
توهين و ضرب و شتم قرار 

تند، محمد امامی مايان عليا که گرف
تعدادی فيلم از اعتراضات مردم 
در دی ماه را در گوشی خود 
داشت و در برخی از کانال های 
تلگرامی عضو بود توسط 
مأموران در محل اعتراضات در 

 ٢تبريز بازداشت شد. توسط شعبه 
دادگاه انقالب تبريز 
به رياست قاضی احرار و به 
صورت گروهی محاکه 

د.محمد امامی مايان عليا، شدن
فرزند محمدرضا، ساکن تبريز، به 

اجتماع و تبانی برای “اتهام 
به ” ارتکاب جرم عليه امنيت ملی

ماه حبس تعزيری محکوم  ۵
شد.احکام صادره برای سه تن از 

 ١٣٩٧خرداد  ٣متهمان در تاريخ 

بند قرنطينه 
 زندان تبريز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 ريزتب شهروند 
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود و 
 شش

 يازدهم دی
فرخی فرزند 

 فرامرز
 1337 رضا

شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان 
آذربايجان شرقی به رياست 

بهلول در تجمعات د يماه سال “
دی ماه  ١١گذشته در تاريخ 

 توسط  ١٣٩۶
مأموران امنيتی همراه با ضرب و 
شتم بازداشت و بعد از يک روز 

سرای تبريز منتقل شدند و به داد
پس از آن به بند قرنطينه زندان 

بند قرنطينه 
 زندان تبريز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 تبريز شهروند 
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود و 
 شش

 يازدهم دی
ستاری روف 
فرزند علی 
 اصغر

 1338 امير



 

 

 تبريز 
محبوس شده بودند و پس از گذشت 

روز به طور موقت هر يک  ٢۵
با قرار وثيقه صد ميليون تومانی 
 تا زمان برگزاری دادگاه  آزاد 
شده اند.اين افراد يک روز در 
اداره اطالعات مورد بازجويی 
 همراه با 

تم قرار توهين و ضرب و ش
گرفتند، محمد امامی مايان عليا 
که تعدادی فيلم از اعتراضات 
مردم در دی ماه را در گوشی 
خود داشت و در برخی از کانال 
های تلگرامی عضو بود توسط 
 مأموران در محل 
اعتراضات در تبريز بازداشت 

دادگاه انقالب  ٢شد. توسط شعبه 
 تبريز 
به رياست قاضی احرار و به 

هی محاکه صورت گرو
شدند.محمد امامی مايان عليا، 
فرزند محمدرضا، ساکن تبريز، به 

اجتماع و تبانی برای “اتهام 
به ” ارتکاب جرم عليه امنيت ملی

ماه حبس تعزيری محکوم  ۵
شد.احکام صادره برای سه تن از 

 ١٣٩٧خرداد  ٣متهمان در تاريخ 
شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان 

ياست آذربايجان شرقی به ر
بهلول “

در تجمعات دی ماه سال گذشته در 
 توسط  ١٣٩۶دی ماه  ١١تاريخ 

مأموران امنيتی همراه با ضرب و 
بعد از يک روز شتم بازداشت و 

به دادسرای تبريز منتقل شدند و 
پس از آن به بند قرنطينه زندان 
 تبريز 
محبوس شده بودند و پس از گذشت 

بند قرنطينه 
 زندان تبريز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 تبريز شهروند 
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود و 
 شش

 1339 صديق علی بيگی زاهد يازدهم دی



 

 

روز به طور موقت هر يک  ٢۵
با قرار وثيقه صد ميليون تومانی 
 تا زمان برگزاری دادگاه  آزاد 
شده اند.اين افراد يک روز در 
اداره اطالعات مورد بازجويی 

 با  همراه
توهين و ضرب و شتم قرار 
گرفتند، محمد امامی مايان عليا 
که تعدادی فيلم از اعتراضات 
مردم در دی ماه را در گوشی 
خود داشت و در برخی از کانال 
های تلگرامی عضو بود توسط 
 مأموران در محل 
اعتراضات در تبريز بازداشت 

دادگاه انقالب  ٢شد. توسط شعبه 
 تبريز 

احرار و به  به رياست قاضی
صورت گروهی محاکه 
شدند.محمد امامی مايان عليا، 
فرزند محمدرضا، ساکن تبريز، به 

اجتماع و تبانی برای “اتهام 
به ” ارتکاب جرم عليه امنيت ملی

ماه حبس تعزيری محکوم  ۵
شد.احکام صادره برای سه تن از 

 ١٣٩٧خرداد  ٣متهمان در تاريخ 
 شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان

آذربايجان شرقی به رياست 
بهلول “
عينا ” عليزاده حسين فرشی رادور

 تائيد شد.
در حين عزيمت از ماکو به اورميه 

ی در سه راهًی خوی از سو
پرسنل اداره اطالعات بازداشت و 
تحت بازجويی قرار گرفتند. 
گزارش شده 
است که پس از چند ساعت 
بازجويی از سوی ماموران اداره 
اطالعات 

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* * 

  

 خوی فعال مدنی
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1340 ابراهيم رشيدی شاعر هفتم خرداد



 

 

و همان شب با ضبط تمامی 
مدارک شناسايی اين فعاالن آزاد 
و از آن ها خواسته شده است تا 

 ٢٠قبل از ظهر روز يکشنبه 
به ستاد خود را  ١٣٩٧خردادماه 

خبری اداره اطالعات شهرستان 
اورميه معرفی 
کنند.ابراهيم رشيدی، شاعر و 
روزنامه نگار در طول سال های 
گذشته بارها از سوی نهادهای 
امنيتی بازداشت و در دادگاه های 
 انقالب به 
زندان محکوم شده است.ابراهيم 
رشيدی با به اشتراک گذاشتن جلد 

ت: دو کتاب همراه خود نيز نوش
شنگولوم منگولوم ‘دو جلد کتاب «

’ شاعير و پاترون‘و ’ تاختا گولوم
که همراه من بودند از نظر آنها 
 کلی سند 

 »مجرمانه محسوب می شدند.
از ماکو به اورميه در حين عزيمت 

در سه راهی خوی از سوی 
پرسنل اداره اطالعات بازداشت و 
تحت بازجويی قرار گرفتند. 
گزارش شده 
است که پس از چند ساعت 
بازجويی از سوی ماموران اداره 
اطالعات 
و همان شب با ضبط تمامی 
مدارک شناسايی اين فعاالن آزاد 
و از آن ها خواسته شده است تا 

 ٢٠هر روز يکشنبه قبل از ظ
خود را به ستاد  ١٣٩٧خردادماه 

خبری اداره اطالعات شهرستان 
اورميه معرفی 
کنند.ابراهيم رشيدی، شاعر و 
روزنامه نگار در طول سال های 
گذشته بارها از سوی نهادهای 

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* * 

  

 خوی فعال مدنی
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1341 ميثم آزادی  هفتم خرداد



 

 

امنيتی بازداشت و در دادگاه های 
 انقالب به 
زندان محکوم شده است.ابراهيم 

ک گذاشتن جلد رشيدی با به اشترا
دو کتاب همراه خود نيز نوشت: 

شنگولوم منگولوم ‘دو جلد کتاب «
’ شاعير و پاترون‘و ’ تاختا گولوم

که همراه من بودند از نظر آنها 
 کلی سند 



 

 

 توسط  ١٣٩۶دی ماه  ١١بهلول در تجمعات دی ماه سال گذشته در تاريخ “وم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقی به رياست شعبه س

 »مجرمانه محسوب می شدند.



 

 

به گزارش راديو فرهنگ بنقل 
از شبستان، روز دوشنبه 

، ١٣٩٧ارديبهشت  ٢۴مورخ 
خانم زينب طاهری پس از 
 مالقات حضوری با 

محمد ياور ثالث که  موکل خود
يک ساعت و نيم به طول 
انجاميد اعالم داشت؛ که با 
يقين و اعتقاد قلبی به بی گناهی 
موکل خود يک اليحه حقوقی 
تفصيلی مبنی بر ضرورت 
اعاده دادرسی آقای ثالث، 
تنظيم و به قاضی مربوطه 
تسليم کرده است.وی امروز 
پرده از شکنجه و 
ضرب و شتم خودش توسط 

ن انتظامی تا سر حد مامورا
مرگ برداشت، بگونه ای که 
در هنگام دستگيری و بازداشت 

نقطه  ١٧بر اثر اين ضربات 
جمجمه وی دچار شکستگی شده 
و بينايی وی تقريبا از دست 
رفته است. همچنين شنوايی 
ايشان نيز دچار آسيب جدی شده 
است و زير 
فشار چنين شرايطی مجبور به 

ثر تهديد اعتراف و بعدا نيز برا
 و ترس 
و شرايط انفرادی مجبور به 

الزم به ».اعتراف شده است.
ذکر است که محمد ثالث زندانی 
سياسی که در حوادث گلستان 

هفتم بازداشت و به اتهام قتل سه 
مامور نيروی انتظامی به سه بار 

 اعدام محکوم شده است.
اين اتهام در حالی است که تمام 
افراد حاضر در صحنه از 

داشت محمد ثالث قبل از باز
حادثه اتوبوس سخن 
 ميگويند.به گفته زينب 
طاهريوکيلش محمد ثالث با 
وجود اظهار بی گناهی، بدون 
اين که اعاده دادرسی اش 

اعدام 97خرداد28
 شد

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 رانته تهران دراويش گنابادی
مجذوبان 

 نور
نود و 

 شش
 1342 محمد ياور ثالث سی ام بهمن



 

 

پذيرفته شود، سحرگاه ديروز 
 به دار آويخته  ٩٧خرداد  ٢٨

 شد.
او فارغ التحصيل رشته حقوق 
قضايی از دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد 
مشهد و کانديد دوره پنجم 
مجلس شورای اسالمی از اين 
شهر است.با مراجعه خانواده ی 

دادگاه انقالب  ٩٠٣او به شعبه 
مشهد مشخص شد که اين 

توسط اطالعات سپاه نويسنده 
دستگير وعلت بازداشت حمايت 
از دختران خيابان انقالب 
عنوان شده است و وثيقه نيز 
پذيرفته نشد.پدر فرهاد جعفری 
با بيان اين که اطالعاتش در 
همين حد است گفت او 

خردادماه(  ٢١امروز )دوشنبه، 
به زندان وکيل آباد مشهد منتقل 
شده و هنوز وکيل ندارد.فرهاد 

عفری نويسنده رمان معروف ج
و ساکن مشهد » کافه پيانو«

است. او طی اين سال ها به 
خاطر موضع گيری های 
سياسی اش و حمايت از 
محمود احمدی نژاد حاشيه 
ساز شده بود.آقای جعفری 
فعاليت مطبوعاتی خود را با 
 انتشار نشريات دانشجويی و 

همکاری پاره وقت در 

زندان وکيل آباد 
 مشهد

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

 مشهد نويسنده و روزنامه نگار *
خراسان 
 رضوی

 هرانا
نود 

 وهفت
 1343 فرهاد جعفری يازدهم خرداد



 

 

روزنامه قدس در سالهای 
آغاز کرد.  ١٣۶٩تا  ١٣۶٨

پس از آن نيز با روزنامه توس 
تا  ١٣۶٩در فاصله سالهای 

همکاری داشت. وی  ١٣٧٣
همکاری افتخاری با بسياری 
از سايت های اينترنتی و 
روزنامه های کشوری به 
 خصوص در سال های 

، سردبيری ١٣٨٨تا  ١٣٧۵
هفته نامه اجتماعی فرهنگی 

و نيز  ١٣٧۵خاوران در سال 
امتيازی و سردبيری  صاحب

 يک هفته نامه سياسی 
را » يک هفتم«اجتماعی به نام 

در پيشينه دارد.فرهاد جعفری، 
نويسنده و روزنامه نگار ساکن 

خرداد ٢٨مشهد روز دوشنبه 
 با توديع  ١٣٩٧

پس از بازگشت از سفر کربال  
و به محض مراجعه به منزل 
خبر داد و به حقوق بشر در 

ماموران امنيتی «ايران گفت: 
او را بدون هيچ توضيحی 
بازداشت کردند و وسايل 
شخصی وی از قبيل تلفن 

همراه و لب تاپ نيز با خود 
 بردند.

بازداشتگاه 
ردی دستگ

 نجف آباد
 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

عضو کانون  
 صنفی 
معلمان استان 
 اصفهان

 هرانا اصفهان نجف آباد
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ويکم

توبه ايها )نجف 
 آبادی(

 1344 ايرج

بازداشت و به بازداشتگاه  
مرکز جرايم مواد مخدر اهواز 
 و سپس به 
زندان شيبان اهواز منتقل 

گران به دليل نبود شدند.اين کار
مواد اوليه و معوقات مزدی 
سه ماهه خود در چند روز 
 گذشته اقدام به برگزاری 
تجمع اعتراضی کردند. گفتنی 
است طی ماه های اخير 

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

 مشهد معلم فعال صنفی
خراسان 
 رضوی

 هرانا
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ويکم

 جليلی جشن آباد
موسی 
 رضا

1345 



 

 

کارگران گروه ملی فوالد اهواز 
در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 

اسفند  ٢۶ه بودند و روز 
در جريان اعتراض  ١٣٩۶

های کارگران در يکی از 
خيابان های کيانپارس شهر 
اهواز، يکی از کارگران 

توسط يک خودرو “معترض 
زير گرفته 

بازداشت و به بازداشتگاه  
مرکز جرايم مواد مخدر اهواز 
و سپس به زندان شيبان اهواز 
منتقل شدنداين کارگران به 
دليل نبود مواد اوليه و معوقات 
مزدی سه ماهه خود در چند 
 روز گذشته اقدام به برگزاری 
تجمع اعتراضی کردند. گفتنی 
است طی ماه های اخير 

هواز کارگران گروه ملی فوالد ا
در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 

اسفند  ٢۶ه بودند و روز 
در جريان اعتراض  ١٣٩۶

های کارگران در يکی از 
خيابان های کيانپارس شهر 
اهواز، يکی از کارگران 

توسط يک خودرو “معترض 
زير گرفته 

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان شيبان اهواز

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1346 حسن جاويد حمودی

 و مصدوم شد.
بازداشت و به بازداشتگاه  

مرکز جرايم مواد مخدر اهواز 
و سپس به زندان شيبان اهواز 
منتقل شدنداين کارگران به 
دليل نبود مواد اوليه و معوقات 

خود در چند مزدی سه ماهه 

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان شيبان اهواز

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1347 بيمان شجراتی



 

 

 و مصدوم شد.

 روز گذشته اقدام به برگزاری 
تجمع اعتراضی کردند. گفتنی 
است طی ماه های اخير 
کارگران گروه ملی فوالد اهواز 
در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 

اسفند  ٢۶ه بودند و روز 
در جريان اعتراض  ١٣٩۶

های کارگران در يکی از 
يابان های کيانپارس شهر خ

اهواز، يکی از کارگران 
توسط يک خودرو “معترض 

زير گرفته 
بازداشت و به بازداشتگاه  

مرکز جرايم مواد مخدر اهواز 
سپس به زندان شيبان اهواز  و

منتقل شدنداين کارگران به 
دليل نبود مواد اوليه و معوقات 
مزدی سه ماهه خود در چند 
 روز گذشته اقدام به برگزاری 
تجمع اعتراضی کردند. گفتنی 
است طی ماه های اخير 
کارگران گروه ملی فوالد اهواز 
در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 

اسفند  ٢۶ه بودند و روز 
در جريان اعتراض  ١٣٩۶

های کارگران در يکی از 
خيابان های کيانپارس شهر 
اهواز، يکی از کارگران 

توسط يک خودرو “معترض 
زير گرفته 

 * اوليه نيروهای امنيتی زندان شيبان اهواز

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
 نود

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1348 محمد نقی زاده



 

 

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 

ت خود بارها مقابل مطالبا
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 

اکان در زندان شيبان اسالمی کم
 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1349 محمدعلی جماعتی

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 

به خود در چند روز گذشته اقدام 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 

واز، يکی از کارگران شهر اه

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1350 رحمان سمعک



 

 

 معترض 
توسط يک خودرو زير گرفته و “

مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس 
شورای اسالمی کماکان در 
زندان شيبان اهواز 

 نگهداری م يشوند.
اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 

ری خوزستان تجمع کرد استاندا
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس 
شورای اسالمی کماکان در 
 زندان شيبان اهواز

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1351 کريم صياحی)سياحی

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 

ت کردند. گفتنی اس
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1352 علی عقبه



 

 

استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

رو زير گرفته و توسط يک خود“
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.
ه دليل نبود مواد اين کارگران ب

اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶د اسفن ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه ی امنيتینيروها

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1353 علی طاهری



 

 

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 

لی فوالد اهواز در گروه م
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
کايت سه مصدوم شد.به دليل ش

نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1354 مصطفی زرگانی

اين کارگران به دليل نبود مواد 
ات مزدی سه ماهه اوليه و معوق

خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 رگران در کا
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز الداهوازکارگرفو
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1355 بهزاد عليخانی



 

 

 معترض 
توسط يک خودرو زير گرفته و “

مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.
اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 

به عدم پرداخت اعتراض 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 

مجلس نماينده اهواز در 
شورای اسالمی کماکان در 
زندان شيبان اهواز 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1356 سيد محمد موسوی

 نگهداری می شوند.
 

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 

ر چند روز گذشته اقدام به خود د
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا نخوزستا اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1357 امير شعبانی



 

 

مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
ان های کيانپارس يکی از خياب

شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 

ود بارها مقابل مطالبات خ
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 

ن در زندان شيبان اسالمی کماکا
 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1358 سيدرزاق موسوی 



 

 

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 

، يکی از کارگران شهر اهواز
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

ست بي
 ودوم

 1359 هادی وائلی

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 

وزستان تجمع کرد استانداری خ
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1360 فرزاد قراجی



 

 

 معترض 
توسط يک خودرو زير گرفته و “

مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 داری می شوند.اهواز نگه

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 

فتنی است کردند. گ
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

يک خودرو زير گرفته و  توسط“
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1361 يونس اميری

کارگران به دليل نبود مواد اين 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 

زندان 
شيبان 

 ازاهو
 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1362 سيد علی مرادی 



 

 

ه 
 ١٣٩۶اسفند  ٢۶ز بودند و رو

در جريان اعتراض های 
 کارگران در 

يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 

کارگران طی ماه های اخير 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
م شد.به دليل شکايت سه مصدو

نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1363 نورعلی خان محمد



 

 

مواد اين کارگران به دليل نبود 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
يان اعتراض های در جر

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * يهاول نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1364 امير حريزاوی

 

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 

اهواز در  گروه ملی فوالد
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1365 احمد عفراوی



 

 

شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
ه ماهه اوليه و معوقات مزدی س

خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1366 حسين عفری

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
 اعتراض به عدم پرداخت

مطالبات خود بارها مقابل 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1367 ابراهيم فارسی



 

 

استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 

المی کماکان در زندان شيبان اس
 اهواز نگهداری می شوند.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 

اقدام به خود در چند روز گذشته 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1368 محمد عالوی



 

 

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 

تانداری خوزستان تجمع کرد اس
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1369 سيد جواد موسوی

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 

اضی برگزاری تجمع اعتر
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1370 ضاعلير محرب



 

 

 معترض 
توسط يک خودرو زير گرفته و “

مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

دان زن
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1371 جواد اسکندری

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 

ه های اخير کارگران طی ما
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1372 علی دقاقله



 

 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶ه بودند و روز 
در جريان اعتراض های 
کارگران در يکی از خيابان های 
کيانپارس شهر اهواز، يکی از 
 کارگران معترض 

ته و توسط يک خودرو زير گرف“
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.
 

نبود مواد اين کارگران به دليل 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه ینيروهای امنيت

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1373 ابراهيم برومند نيا

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1374 علی حزبئی پور



 

 

طی ماه های اخير کارگران 
ملی فوالد اهواز در  گروه

اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
شکايت سه  مصدوم شد.به دليل

نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
عوقات مزدی سه ماهه اوليه و م

خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
 در جريان اعتراض های

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 
نماينده اهواز در مجلس شورای 
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز رفوالداهوازکارگ
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1375 فيصل ساری



 

 

 اهواز نگهداری می شوند.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام به 
برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 

ه عدم پرداخت اعتراض ب
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 
ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير گرفته و “
مصدوم شد.به دليل شکايت سه 

جلس شورای نماينده اهواز در م
اسالمی کماکان در زندان شيبان 

 اهواز نگهداری می شوند.

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1376 شاهين بابا احمدی

بازداشت و به بازداشتگاه  
مرکز جرايم مواد مخدر اهواز 
 و سپس به 

دان شيبان اهواز منتقل زن
شدند.اين کارگران به دليل نبود 
مواد اوليه و معوقات مزدی سه 
ماهه خود در چند روز گذشته 
 اقدام به برگزاری 
تجمع اعتراضی کردند. گفتنی 

است طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
ود ن

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1377 کاظم حيدری



 

 

اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 

خوزستان تجمع کرد ه  استانداری
 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 

در جريان اعتراض های 
کارگران در يکی از خيابان های 
کيانپارس شهر اهواز، يکی از 

توسط يک “کارگران معترض 
 خودرو زير گرفته و مصدوم شد.

احتمال اينکه اين بازداشت ها 
همزمان با فرارسيدن عيد فطر و 
قصد برگزاری اعتراضاتی در 

 اين روز باشد وجود دارد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند اهل 

 سنت
 هرانا خوزستان سوسنگرد

نود 
 وهفت

 پانزدهم خرداد
عفراوى، فرزند 

 عباس
 1378 عزيز

احتمال اينکه اين بازداشت ها 
همزمان با فرارسيدن عيد فطر و 
قصد برگزاری اعتراضاتی در 

 اين روز باشد وجود دارد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند اهل 

 سنت
 هرانا خوزستان سوسنگرد

نود 
 وهفت

 پانزدهم خرداد
عفراوى، فرزند 

 عباس
 1379 حمدان

ينکه اين بازداشت ها احتمال ا
همزمان با فرارسيدن عيد فطر و 
قصد برگزاری اعتراضاتی در 

 اين روز باشد وجود دارد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند اهل 

 سنت
 هرانا خوزستان سوسنگرد

نود 
 وهفت

 پانزدهم خرداد
عفراوى، فرزند 

 عباس
 1380 رضا

احتمال اينکه اين بازداشت ها 
با فرارسيدن عيد فطر و  همزمان

قصد برگزاری اعتراضاتی در 
 اين روز باشد وجود دارد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند اهل 

 سنت
 هرانا خوزستان سوسنگرد

نود 
 وهفت

 پانزدهم خرداد
عفراوى، فرزند 

 حمد
 1381 على

احتمال اينکه اين بازداشت ها 
همزمان با فرارسيدن عيد فطر و 

برگزاری اعتراضاتی در قصد 
 اين روز باشد وجود دارد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند اهل 

 سنت
 هرانا خوزستان سوسنگرد

نود 
 وهفت

 پانزدهم خرداد
عفراوى، فرزند 

 امير
 1382 محمد

احتمال اينکه اين بازداشت ها 
همزمان با فرارسيدن عيد فطر و 
قصد برگزاری اعتراضاتی در 

 روز باشد وجود دارد.اين 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند اهل 

 سنت
 هرانا خوزستان سوسنگرد

نود 
 وهفت

 پانزدهم خرداد
عفراوى، فرزند 

 عبدالواحد
 1383 مهدى

احتمال اينکه اين بازداشت ها 
همزمان با فرارسيدن عيد فطر و 
قصد برگزاری اعتراضاتی در 

 اين روز باشد وجود دارد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
شهروند اهل 

 سنت
 هرانا خوزستان سوسنگرد

نود 
 وهفت

 1384 مهدى حرباوى پانزدهم خرداد



 

 

سال ممنوعيت الخروجی از کشور 
 ۵۴محکوم شد. اين حکم در شعبه 

دادگاه تجديد نظر استان تهران به 
سال  ١٠سال حبس تعزيری و  ۶

 محروميت از حرفه وکالت 
يافت. اين وکيل پس از تقريبا  تقليل

 ٢٧سه سال حبس در روز 
از زندان اوين  ١٣٩٢شهريور ماه 

آزاد شد.اما اين وکيل اعالم کرد از 
آنجا که صدور حکم محروميت از 
وکالت وی در صالحيت دادگاه 
انقالب نبوده و بر اساس ماده هفده 
قانون استقالل وکال، هيچ دادگاهی 

قادر به جز دادگاه انتظامی وکال 
تعليق يا لغو پروانه وکيلی نيست، 
او به وکالت خود ادامه خواهد داد 

 ١٣٩٣پس از آن در زمستان سال 
معاون دادستان تهران و سرپرست 
دادسرای اوين به عنوان شاکی 
خواستار ابطال پروانه وکالت خانم 
ستوده از سوی دادگاه انتظامی 
وکال شد. خانم ستوده طی چند 

ز سوی دادگاه جلسه دادگاه ا
انتظامی وکال به تعليق پرونده 
وکالتش به مدت سه سال محکوم 
شد.اين وکيل و فعال حقوق بشر در 

 ٢٩اعتراض به اين حکم از تاريخ 
در ١٣٩٣مهرماه 

مقابل ساختمان کانون وکالی 
تهران دست به تحصن زد. در 

  ١٣٩۴تاريخ ششم تيرماه 
اعالم شد که دادگاه انتظامی وکال 

عليق پرونده وکالت او را از حکم ت
سه سال به نه ماه کاهش داده است. 
خانم ستوده پس از اين اعالم اين 
حکم به تحصن خود در مقابل 
ساختمان کانون وکال پايان 
داد.همسر خانم ستوده، آقای رضا 
خندان توانست، يکشنبه 

دادسرای 
 اوين

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

فعال حقوق 
 بشر

 هرانا تهران انتهر
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 وسوم

 1385 نسرين ستوده



 

 

خرداد، مالقات کوتاهی با  ٢٧
همسرش داشته باشد، در اين 

شد که برای خانم مالقات گفته 
ميليون تومانی  ۶۵٠ستوده وثيقه 

صادر شده، ولی ايشان نپذيرفتند، 
و به همين سبب قرار بازداشت 
موقت صادر شده است. رضا 
خندان همسر نسرين ستوده در 
گفتگويی با خبرگزاری دانشجويان 

پرونده «ايران )ايسنا( گفت:
همسرم در شعبه دوم بازپرسی 

قدس( است دادسرای اوين )شهيد م
و هنوز به دادگاه ارسال نشده 

همان روز اول «است.وی افزود: 
قرار وثيقه برای همسرم پيشنهاد 
 شد ولی او آن را قبول 

آقای خندان در ادامه گفت: »نکرد.
همسرم وکاليی را معرفی کرده “

است ولی آنها را قبول نمی کنند و 
می گويند که بايد همان وکاليی که 

هستند را جزو ليست اعالمی 
نسرين ستوده روز ”.برگزيند

چهاردهم خرداد و قبل از 
بازداشتش به کمپين حقوق بشر 

ليست قوه قضاييه «گفته بود: 
خداحافظی با حق دفاع است و 
راهی جز لغو آن نيست 
و با ارائه ليست بيست نفره وکالی 
مورد تاييد قوه قضاييه، حق دفاعی 
را که تا کنون متهمان سياسی و 

ی به طور نيم بند از آن امنيت
برخوردار بودند، از بين می رود 
و اجرای اين تبصره به معنای 
خداحافظی با نهاد وکالت در ايران 
است.به گزارش حقوق بشر در 
ايران ، رضا خندان، همسر نسرين 

از  ١٣٩٧مرداد  ٨ستوده، دوشنبه 
تمديد قرار بازداشت موقت اين 
وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر 

                  



 

 

روز تاخير  ١٠با 
دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 

انقالب تهران به رياست قاضيان 
 ٧صلواتی و احمدزاده ،يونس لک 

 م شدسال حبس تعزيری محکو

زندان 
بزرگ 
 تهران

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1386 يونس لک سی ام بهمن

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 
 ٧صلواتی و احمدزاده ،يونس لک 
 سال حبس تعزيری محکوم شد

زندان 
بزرگ 
 تهران

دراويش    *  * اوليه امنيتی نيروهای
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1387 حسين آرنگ سی ام بهمن

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 
 ٧صلواتی و احمدزاده ،يونس لک 
 سال حبس تعزيری محکوم شد

زندان 
بزرگ 
 تهران

 اوليه نيروهای امنيتی

* 

 

* 

 دراويش  
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 حسين حاج محمدی سی ام بهمن

1388 

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 
 ٧صلواتی و احمدزاده ،يونس لک 
 سال حبس تعزيری محکوم شد

زندان 
بزرگ 
 تهران

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 گنابادی

جذوبان م تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1389 محسن پروين سی ام بهمن

دادگاه ٢۶و  ١۵بااحکام شعبه 
انقالب تهران به رياست قاضيان 
 ٧صلواتی و احمدزاده ،يونس لک 
 سال حبس تعزيری محکوم شد

زندان 
بزرگ 
 تهران

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود و 
 شش

 1390 علی قنادزاده ی امس بهمن

احتمال اينکه اين بازداشت ها  

همزمان با فرارسيدن عيد فطر و 

قصد، برگزاری اعتراضاتی در اين 

روز باشد وجود دارد. در رويه ای 

 که

در سالهای گذشته بارها تکرار  
شده است، فعاالن عرب در شهر 
اهواز و شهرهاى ديگر، در روز 

مايی و اول و دوم عيد فطر با راهپي
يزله خواندن )مراسمی محلی(، به 
مناسبت عيد فطر با خانواده های 

اعدام.شدگان سياسی عرب و 
خانواده های زندانيان سياسی ديدار 

 می کنند

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 وسوم

 1391 سيد مهدى موسوى

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص لوی و مالشيهشهروند کوی ع
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1392 على سوارى



 

 

   ٢٠سال محروميت از وکالت و  ٢٠سال حبس تعزيری، ١١مدافعان حقوق بشر به 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1393 حسين سوارى

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص وند کوی علوی و مالشيهشهر
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1394 کاظم زابى،

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1395 على هليچى

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1396 خالد سوارى 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1397 طارق زابى 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1398 احمد چلداوى 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  دخردا
 وسوم

 1399 فاضل سوارى

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1400 سيد حمد موسوى

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1401 عبدالرحيم خسرجى 

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1402 احمد سيالوی

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان ازاهو
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1403 حمزه  بدوى

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1404 حسين مسعودی 

روند شه   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1405 عباس بدوى

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1406 عدنان سيالوى

شهروند    *  * هاولي نيروهای امنيتی نامشخص شهروند کوی علوی و مالشيه
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وسوم

 1407 ميثم بدوى

شهروند    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص کوی مندلی اهواز
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وچهارم

 1408 صادق حيدری

شهروند    *  * يهاول نيروهای امنيتی نامشخص اهالی کوی عزيزيه اهواز 
 عرب

نود  هرانا خوزستان اهواز
 وهفت

بيست  خرداد
 وچهارم

 1409 محمد تويرات 



 

 

 
نيروهای  نامشخص اهالی کوی مندلی اهواز

 امنيتی
نود  هرانا خوزستان اهواز شهروند عرب   *  * اوليه

 وهفت
بيست  دادخر

 وچهارم
 1410 ياسين عبيات

احتمال اينکه اين بازداشت ها 
همزمان با فرارسيدن عيد فطر 
و قصد برگزاری اعتراضاتی 
در اين روز باشد وجود دارد. 
 در رويه ای که 
در سالهای گذشته بارها تکرار 

شده است، فعاالن عرب در 
شهر اهواز و شهرهاى ديگر، 

با در روز اول و دوم عيد فطر 
راهپيمايی و يزله خواندن 

)مراسمی محلی(، به مناسبت 
عيد فطر با خانواده های اعدام 
شدگان سياسی عرب و خانواده 
های زندانيان سياسی ديدار می 

 کنند

 نامشخص
نيروهای 

 امنيتی
 * اوليه

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز شهروند عرب
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 وچهارم

 1411 علی کروشات

شت و به بازداشتگاه بازدا 
مرکز جرايم مواد مخدر اهواز 
 و سپس به 
زندان شيبان اهواز منتقل 
شدند.اين کارگران به دليل نبود 
مواد اوليه و معوقات مزدی 
سه ماهه خود در چند روز 
 گذشته اقدام به برگزاری 
تجمع اعتراضی کردند. گفتنی 

است طی ماه های اخير 
 کارگران گروه ملی فوالد اهواز
در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 

استانداری خوزستان تجمع کرد 
 ١٣٩۶اسفند  ٢۶ه بودند و روز 

در جريان اعتراض های 
کارگران در يکی از خيابان 

های کيانپارس شهر اهواز، يکی 
توسط “از کارگران معترض 

يک خودرو زير گرفته و 

زندان 
شيبان 
 اهواز

 نيروهای
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1412 سعيد شابثی



 

 

 مصدوم شد.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام 
به برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 

لی فوالد اهواز در گروه م
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع 
کرد ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير “
گرفته و مصدوم شد.شب پنج 

پس از 97خردادماه  ٣١به شن
روز با توديع وثيقه  ١١گذشت 

از زندان شيبان اهواز آزاد 
 شد.

زندان 
شيبان 
 اهواز

نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1413 محمد فالحی

اين کارگران به دليل نبود مواد 
ماهه  اوليه و معوقات مزدی سه

خود در چند روز گذشته اقدام 
به برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع 
کرد ه 

زندان 
شيبان 
 اهواز

نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا ستانخوز اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1414 عبدالرحمن ساکی



 

 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير “
گرفته و مصدوم شد.شب پنج 

پس از 97خردادماه  ٣١شنبه 
روز با توديع وثيقه  ١١گذشت 

از زندان شيبان اهواز آزاد 
 شد.

اين کارگران به دليل نبود مواد 
اوليه و معوقات مزدی سه ماهه 
خود در چند روز گذشته اقدام 
به برگزاری تجمع اعتراضی 
کردند. گفتنی است 
طی ماه های اخير کارگران 
گروه ملی فوالد اهواز در 
اعتراض به عدم پرداخت 

لبات خود بارها مقابل مطا
استانداری خوزستان تجمع 
کرد ه 

 ١٣٩۶اسفند  ٢۶بودند و روز 
در جريان اعتراض های 

 کارگران در 
يکی از خيابان های کيانپارس 
شهر اهواز، يکی از کارگران 
 معترض 

توسط يک خودرو زير “
گرفته و مصدوم شد.شب پنج 

پس از 97خردادماه  ٣١شنبه 
ع وثيقه روز با تودي ١١گذشت 

از زندان شيبان اهواز آزاد 
 شد.

زندان 
شيبان 
 اهواز

نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1415 محمود خسروشاهی



 

 

بازداشت و به بازداشتگاه  
مرکز جرايم مواد مخدر اهواز 
 و سپس به 
زندان شيبان اهواز منتقل 

.اين کارگران به دليل نبود شدند
مواد اوليه و معوقات مزدی 
سه ماهه خود در چند روز 
 گذشته اقدام به برگزاری 
تجمع اعتراضی کردند. گفتنی 
است طی ماه های اخير 
کارگران گروه ملی فوالد اهواز 
در اعتراض به عدم پرداخت 
مطالبات خود بارها مقابل 
استانداری خوزستان تجمع کرد 

اسفند  ٢۶و روز ه بودند 
در جريان اعتراض  ١٣٩۶

های کارگران در يکی از 
خيابان های کيانپارس شهر 
اهواز، يکی از کارگران 

توسط يک خودرو “معترض 
زير گرفته و مصدوم شد.شب 

پس 97خردادماه  ٣١پنج شنبه 
 روز با  ١١از گذشت 

زندان 
شيبان 
 اهواز

نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز کارگرفوالداهواز
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ودوم

 1416 سجاد حسين پور

سالهت اودزی عبن  ٣١حدودا 

ق ه زاندزا نز ۴دو ثی

نمدارنک زشيبيا نزا اههداوان 

زت آوزسادط  شهد.رانا احراز 

شده است. برای بازداشت 

شدگان نصير آباد که به اتهام 

 اقدام عليه امنيت “

 بازداشت شده بودند” ملی
درخواست وثيقه های 
سنگينی شده بود که با توجه 
به عدم توانايی خانواده ها 
 برای پرداخت اين وثيقه ها، 
فرزندانشان تاکنون در زندان 

زندان 
مرکزی 
 زاهدان

نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

 سرباز شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 
 وسه

 1417 عبدالستار باران زهی چهاردهم دی



 

 

مانده بودند.بازداشت های دسته 
جمعی روستای نصيرآباد 
شهرستان سرباز در استان 
سيستان و بلوچستان در نيمه 

و نقض جدی  ١٣٩٣دوم سال 
 سی عادالنه در اين آيين دادر

پرونده، انتقادات گسترده ای را 
از سوی مردم محلی و سازمان 

 های 
حقوق بشری نسبت به رفتار 
دستگاه قضائی در پی داشته 

 است.روز 
يک  ١٣٩٧خرداد  ٢٧يکشنبه 

تن از بازداشت شدگان پرونده 
با توديع ” جوانان نصيرآباد“

قرار وثيقه از زندان مرکزی 
 زاهدان آزاد شد

با  97خردادماه ٢۵روز جمعه 
 توديع وثيقه آزاد شدند.

زندان 
مرکزی 
 زاهدان

نيروهای 
 امنيتی

سيستان  سرباز شهروند   *  * اوليه
 بلوچستان

نود  ناهرا
 وسه

  چهاردهم دی
بهرامزهی(صديق) 

 1418 ابوبکر

با  97خردادماه ٢۵روز جمعه 
 توديع وثيقه آزاد شدند.

زندان 
مرکزی 
 زاهدان

نيروهای 
 امنيتی

سيستان  سرباز شهروند   *  * اوليه
 بلوچستان

نود  هرانا
 وسه

 1419 ادريس بليده ای  چهاردهم دی

در پی تجمع مسالمت آميز  
انشهر در مقابل مردم اير

 فرمانداری اين 
شهر در خصوص تجاوز به 
عنف يک گروه بزهکار به 
زنان تعدادی از تجمع کنندگان 
بازداشت شد. مولوی طيب 
 مالزهی امام جمعه 

ايرانشهر از وجود يک باند 
تبهکار پرده برداشت که تا 

  ۴١کنون به 
زن تجاوز به عنف کرده 
اند.همچنين گزارشهای از 

 نج نفر بازداشت پ
ديگر که تا کنون هويتشان به 

 نامشخص
نيروهای 

 امنيتی
 * اوليه

 

* 

  

 ايرانشهر شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 وهفتم

” بزرگ زاده
 فرزند غالم قادر

 1420 عبدهللا



 

 

دست نيامده دريافت شده 
است.از آمار دقيق بازداشت 
 شدگان اطالعی در دست نيست

 
ر پستی در صفخه توئيتر با انتشا

 خانم طاهری به دليل آنچه نشر 
اکاذيب، تبليغ عليه نظام و 
تشويش اذهان عمومی خوانده 
شده توسط شعبه دوم دادسرای 
فرهنگ و رسانه بازداشت شده 
است.شماری از کارشناسان 
حقوقی و اصحاب رسانه، 
بازداشت طاهری را نتيجه ی 
اظهارات او در افشای اسناد بی 

ی درويش محمد ثالث می گناه
 دانند. 

محمد ثالث با وجود اظهار بی 
گناهی، بدون اين که اعاده 
دادرسی اش پذيرفته شود، 

به  ٩٧خرداد  ٢٨سحرگاه ديروز 
دار آويخته شد. الزم به ذکر است 
خانم طاهری به ماموران گفته که 
دربرابر اين بی عدالتی ساکت 
نخواهد ماندو اعتصاب غذا خواهد 

ونده زينب طاهری پس از کرد.پر
صدور کيفرخواست از سوی 
 دادسرای فرهنگ و رسانه، به 

دادگاه انقالب به رياست  ٢۶شعبه 
قاضی احمدزاده ارجاع شده اما 
هنوز وقت رسيدگی تعيين نشده 

 است.
به گزارش حقوق بشر در ايران ، 
 اتهام طاهری نشر اکاذيب به قصد 

تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه 
م است. زينب طاهری اين خبر نظا

را تأييد کرد و گفت: فعال وقت 
رسيدگی به پرونده تعيين نشده 

 است.

توسط شعبه 
 دوم 

دادسرای 
فرهن

گ و 
 رسانه

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 وکيل 

 

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 ونهم

 1421 زينب طاهری



 

 

 ٢٢شهروند ساکن تبريز ، 
سفر به تهران  در97خردادماه 

روز بی  ٩بازداشت شده و پس از 
خبری، روز گذشته با خانواده 
خود تماس گرفته و اعالم کرده 
است که در زندان اوين نگهداری 
می شود. خانواده آقای سلمانپور 
ظهير پس از ناپديد شدن او در 

 خردادماه، به پليس  ٢٢
آگاهی مراجعه کردند؛ مأموران 

تن او اقدام آگاهی در يکی برای ياف
به رد يابی تلفن همراه او کردند و 
موقعيت آن را در نزديکی 

تهران يافتند  ٢٢شهرداری منطقه 
که منطقه ای متروکه است.دليل 
بازداشت حسين سلمانپور ظهير از 

ارتباط با «سوی نيروهای امنيتی 
يکی از 

» سازمانهای معاند و براندز نظام
عنوان شده است.پرونده اين 

بازپرسی  ٧در شعبه  شهروند
دادسرای اوين در حال بررسی 
است.سازمان زندانهای کشور در 

روز بی خبری از حسين  ٩مدت 
سلمانپور ظهير در پاسخ به 
استعالم قضائی اعالم داشته است 

چنين شخصی در هيچ کدام «که 
از زندانهای کشور وجود 

الزم به توضيح است که »ندارد.
حسين سلمانپور ظهير سابقه 

را  ۶٠ازداشت و حبس در دهه ب
نيز دارد. 
اتهامات دقيق اين زندانی سياسی 
 به دليل عدم پاسخگويی مقامات 

قضائی و نيز ممنوع بودن مالقات 
 و تماس با او، مشخص نگرديده 
است، اما شخص اين زندانی در 
تنها تماسی که با خانواده خود 
جهت اعالم خبر بازداشت خود 

زندان 
 209اوين

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

ندانيان سياسی دهه 
 شصت

ز  تبريز
آذربايجان 

 شرقی
 تارنگار

نود 
 وهفت

 خرداد
بيست 
 ودوم

 1422 حسين سلمانپور ظهير



 

 

را ارتباط  داشته است، اتهام خود
داشتن با يکی از سازمانهای 
مخالف رژيم عنوان نموده 
 است.حسين سلمانپور 

ظهير پس از گذشت يک ماه 
زندان اوين  ٢٠٩بند همچنان در 

نگهداری دانشجوی رشته هوا 
فضای دانشگاه آزاد واحد علوم 

خرداد  ٢٠تحقيقات تهران مورخ 
، توسط مأموران ١٣٩٧

اطالعات سپاه در مقابل منزل 
پدری اش در تهران بازداشت و 
پس از تفتيش منزل و ضبط 
اموال شخصی، ابتدا به دادسرای 
مقدسی و سپس به زندان اوين 

 ل منتق
روز از  ١٣شده است.با گذشت 

 ٢١زمان بازداشت اين دانشجوی 
ساله کماکان از علت بازداشت و 
وضعيت وی اطالعی در دست 

قابل ذکر است که ياشار ” نيست.
توحيدی پيش تر نيز در جريان 
 اعتراضات 
سراسری دی ماه سال گذشته در 
تهران بازداشت شد و پس از 

روز با قيد کفالت آزاد  ٧گذشت 
با  ١٣٩٧تير  ١١شد.دوشنبه 

  ۵۵٠تامين وثيقه 

 اوليه نيروهای امنيتی زندان اوين

 

* 

 

* 

 

دانشجوی 
رشته هوا 

فضای 
دانشگاه 

 آزاد 
واحد علوم 
تحقيقا

ت 
 تهران

 

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1423 ياشار توحيدی بيستم خرداد



 

 

از فعاالن فرهنگی که در زمينه 
خ  موسيقی فعاليت ميکند در تاري

٣٠  
توسط ماوران لباس  ٩٧خرداد 

شخصی در منزل پدری خود 
بازداشت شد. يک منبع مطلع در 

ماموران لباس “اين باره گفت: 
شخصی درب منزل پدرش رفته 
و خود را به عنوان دوستان 
شهرستانی شاه معرفی کرده، 
وقتی دم درب آمده بازداشتش 

 پدرش به “وی افزود: ” کردند.
مراجعه کرده ارگان های امنيتی 

به وی گفتند که شاه بلوچ را به 
سپاه سلمان زاهدان منتقل کردند، 
وقتی پدر ايشان به آنجا رفته 
گفتند به تهران منتقل شده و جای 
دقيقش را اعالم نکردند. تداوم 
 بی خبری از 
وضعيت اين خواننده بلوچ باعث 
شد تا مولوی عبدالغفار نقشبندی، 

يز امام جمعه شهرستان راسک ن
 ٨در خطبه نماز جمعه در تاريخ 

 تيرماه 
، نسبت به اين مسئله ١٣٩٧

واکنش نشان داده و خواستار 
آزادی وی شود.هفته گذشته جهت 
تکميل مراحل بازجويی از زندان 
مرکزی زاهدان به اطالعات سپاه 
منتقل شده بود، روز گذشته مورخ 

مردادماه  ٧
، مجددا به بند يک اين ١٣٩٧

روز 50شد. پس از زندان منتقل 
بازداشت توسط اطالعات سپاه 
آزاد شد.اتهام دقيق اين خواننده 
مشخص نشد اما برخی منابع از 

و ” تشويش اذهان عمومی“اتهام 
 اغتشاشگری 

ان زند
مرکزی 
 زاهدان

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

فعال 
فرهنگی 

 بلوچ

 

 چابهار
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

 وهفت
 بيجارزهی سی ام خرداد

عماد ) 
شاه 
 بلوچ(

1424 



 

 

در مورد وی خبر داده بودند.شاه 
بلوچ خواننده ملی است و آهنگ 
های وی عمدتا در خصوص 
مسايل ملی و فرهنگی مردم 
 بلوچ بوده 

از رهبران کليسای خانگی ساکن  
قائمشهر به اتهام برگزاری مراسم 
عشاء ربانی و تشکيل کليسای 
خانگی و برگزاری مراسم دعا 
توسط اطالعات حوزه بابلسر 
شناسايی و بازداشت شده است. 
اين شهروند مسيحی پس از 
بازداشت و طی مراحل مختلف 
بازجويی به زندان بابل منتقل شده 
است و عليرغم گذشت زمان 
بصورت بالتکليف کماکان در 
همين محل به سر می برد.اين 

 ١۵نوکيش مسيحی پس از تحمل 
 روز 

بدون حکم  حبس در سلول انفرادی
رسمی و تفهيم اتهام به زندان 

بابل منتقل و همچنان » متی کال«
بالتکليف در زندان بسر می برد. 
 اطالعات 

دقيقی از وضعيت و سالمتی  
محمدعلی «نامبرده دردست نيست.

که در بين ايماندارن » يساقی
مسيحی شمال کشور با نام 

)استيفان( شناخته می شود از 
حيت بيست سال پيش به مسي

گرويده است.احتمال می رود 
دادگاه اين رهبر کليسايی در 
چهارم تيرماه سالجاری در 

 مازندران تشکيل شود.

زندان  
» متی کال«

 بابل

وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

نوکيش 
 مسيحی

 

قائم شهر  مازنداران
محبت 
 نيوز

نود 
 وهفت

 فروردين
سی و 

 يکم
 1425 محمدعلی يساقی 

 



 

 

ها اطالعی در از علت بازداشت آن
 دست نيست. هارون پناهنده برادر 

 ٢٨حبيب هللا پناهنده است که 
فروردين امسال بازداشت شد و 
عليرغم گذشت بيش از دو ماه 
هيچ تماسی با خانواده خود نداشته 
 است. اين 

افراد طلبه اهل سنت در حوزه 
علميه منبع العلوم کوه ون سرباز 

 در 
ن جنوب استان سيستان و بلوچستا

هستند و برای گذراندن تعطيالت به 
شهر خود بازگشته بودند. هر سه 

 نفر به بندرعباس منتقل شدند.

 نامشخص
ماموران لباس 

 شخصی
 اوليه

 

* 

 

* 

 

طلبه اهل  
 سنت بلوچ

 هرانا هرمزگان جاسک
نود 

 وهفت
 پناهنده  يکم تير

هارون 
 )برادر 
حبيب 
هللا 
پناهند

ه 
 است(

1426 

اطالعی در از علت بازداشت آنها 
 دست نيست. هارون پناهنده برادر 

 ٢٨حبيب هللا پناهنده است که 
فروردين امسال بازداشت شد و 
عليرغم گذشت بيش از دو ماه 
هيچ تماسی با خانواده خود نداشته 
 است. اين 

افراد طلبه اهل سنت در حوزه 
علميه منبع العلوم کوه ون سرباز 

 در 
جنوب استان سيستان و بلوچستان 

ستند و برای گذراندن تعطيالت به ه
شهر خود بازگشته بودند. هر سه 

 نفر به بندرعباس منتقل شدند.

 نامشخص
ماموران لباس 

 شخصی
 اوليه

 

* 

 

* 

 

طلبه اهل  
 سنت بلوچ

 هرانا هرمزگان جاسک
نود 

 وهفت
 1427 موسی گنگذاری يکم تير

فعال ترک )آذری( که از تهران  
برای شرکت در مراسم 

حسن دميرچی، استاد  خاکسپاری
موسيقی و فعال مدنی راهی تبريز 
بودند توسط ماموران امنيتی در 

 ١٨زنجان بازداشت و پس از 
 ساعت آزاد 
شدند.الزم به يادآوری است حسن 

ساله، استاد سرشناس  ٧۶دميرچی 
موسيقی موغام آذربايجان که پيش 

اطالعات 
 زنجان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا زنجان زنجان
نود 

 وهفت
 1428 اکبر  آزاد  پنچم تير



 

 

تر به دليل فعاليت های مدنی خود 
سر برده  مدتی را نيز در زندان به

 بود به تازگی پس از عارضه قلبی 
 فوت کرد

فعال ترک )آذری( که از تهران  
برای شرکت در مراسم 
خاکسپاری حسن دميرچی، استاد 

تبريز  موسيقی و فعال مدنی راهی
بودند توسط ماموران امنيتی در 

 ١٨زنجان بازداشت و پس از 
 ساعت آزاد 
شدند.الزم به يادآوری است حسن 

ساله، استاد سرشناس  ٧۶دميرچی 
موسيقی موغام آذربايجان که پيش 
تر به دليل فعاليت های مدنی خود 
مدتی را نيز در زندان به سر برده 
 بود به تازگی پس از عارضه قلبی 

 ت کردفو

اطالعات 
 زنجان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا زنجان زنجان
نود 

 وهفت
 1429 حسن راشدی پنچم تير

فعال ترک )آذری( که از تهران  
برای شرکت در مراسم 
خاکسپاری حسن دميرچی، استاد 
موسيقی و فعال مدنی راهی تبريز 
بودند توسط ماموران امنيتی در 

 ١٨زداشت و پس از زنجان با
 ساعت آزاد 
شدند.الزم به يادآوری است حسن 

ساله، استاد سرشناس  ٧۶دميرچی 
موسيقی موغام آذربايجان که پيش 
تر به دليل فعاليت های مدنی خود 
مدتی را نيز در زندان به سر برده 
 بود به تازگی پس از عارضه قلبی 

 فوت کرد

اطالعات 
 زنجان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا زنجان زنجان
نود 

 وهفت
 1430 بهنام شيخی پنچم تير

فعال ترک )آذری( که از تهران  
برای شرکت در مراسم 
خاکسپاری حسن دميرچی، استاد 
موسيقی و فعال مدنی راهی تبريز 
بودند توسط ماموران امنيتی در 

 ١٨زنجان بازداشت و پس از 

اطالعات 
 زنجان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا زنجان زنجان
نود 
 توهف

 پنچم تير
هژبری همسر 

 بهرام زمان
خديجه 
 )توران(

1431 



 

 

 ساعت آزاد 
دآوری است حسن شدند.الزم به يا

ساله، استاد سرشناس  ٧۶دميرچی 
موسيقی موغام آذربايجان که پيش 
تر به دليل فعاليت های مدنی خود 
مدتی را نيز در زندان به سر برده 
 بود به تازگی پس از عارضه قلبی 

 فوت کرد

فعال ترک )آذری( که از تهران  
برای شرکت در مراسم 
خاکسپاری حسن دميرچی، استاد 
موسيقی و فعال مدنی راهی تبريز 
بودند توسط ماموران امنيتی در 

 ١٨زنجان بازداشت و پس از 
 ساعت آزاد 
شدند.الزم به يادآوری است حسن 

ساله، استاد سرشناس  ٧۶چی دمير
موسيقی موغام آذربايجان که پيش 
تر به دليل فعاليت های مدنی خود 
مدتی را نيز در زندان به سر برده 
 بود به تازگی پس از عارضه قلبی 

 فوت کرد

اطالعات 
 زنجان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا زنجان زنجان
نود 

 وهفت
 1432 رامبه زمان پنچم تير

تحت «شهيدی، نوشته که وی 
قرار داشته است. » تعقيب قضايی

 بر 
اساس اين گزارش، مأموران پليس 

در حالی که از ماسک «او را 
برای مخفی ماندن، از ديد 

» مأمورين استفاده می کرد
بازداشت کردند.خانم  
پارميسطاهريان دختر هنگامه 
شهيدی نوشته، هنگامه شهيدی، 

دچار حمله قلبی چند روز پيش «
شده بود و پس از مرخص شدن 

» از بيمارستان بالفاصله بازداشت
 ٩۶شد.هنگامه شهيدی که سال 

نيز 
» انفرادی«شش ماه را در 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال 
 سياسی

 هرانا هرمزگان کيش
نود 

 وهفت
 1433 هنگامه شهيدی پنچم تير



 

 

گذرانده بود، پس از مدتی 
اعتصاب غذا آزاد شد.مصطفی 
ترک همدانی، وکيل او گفته بود 
 که موکلش، از 

ابتدای بازداشت خود توسط 
ر مشهد وزارت اطالعات د

اعتصاب غذای 
به مدت «و » خود را آغاز کرد

روز تا عيد فطر اين  ١١٠
اعتصاب را ادامه داد که منجر به 
صدمات جسمانی )قلب، عفونت 

( شده مثانه و روده-های کليه
است.به گفته وکيل ايشان , 
مصطفی ترک همدانی شاکی 
اصلی اين روزنامه نگار وزارت 
اطالعات بوده است .وی پس از 

زادی در دو نامه خطاب به آ
صادق الريجانی، رئيس قوه 

شش ماه بازداشت در «قضائيه، به 
زندان انفرادی بدون سند و مدرک 
و همچنين تهديدهای حفاظت قوه 

اعتراض کرد و اين » قضائيه
اتفاق را ناشی از 

» کينه توزی شخصی دادستان«
اعالم کرد.در دومين نامه وی 

که  خطاب به الريجانی آمده بود
دستگاه امنيتی کشور به عنوان «

ضابط قضايی با نظر مستقيم 
دادستان تهران )عباس جعفری 
دولت آبادی(، مرا به اتهام واهی و 
کذب ارتباط با کانال خبری 
آمدنيوز، بدون هيچ گونه سند و 

… مدرک رسمی و حقوقی متهم 
مصطفی ترک همدانی ».کرد

وکيل مدافع هنگامه شهيدی فعال 
روزنامه نگار از ارسال سياسی و 

 پرونده 
موکلش به دادگاه خبر داد.هنگامه 

تيرماه در بازداشت  ۵شهيدی از 



 

 

به سر می برد و پس از يک ماه 
بازجويی، قرار بازداشت وی از 
سوی دادستانی تمديد شده است. 
اين روزنامه نگار زندانی تا کنون 
از حق تماس و مالقات با خانواده 

فی ترک محروم بوده است. مصط
 همدانی 

وکيل مدافع هنگامه شهيدی اعالم 
 کرده است که پرونده او به دادگاه 

، دو ١٣٩٧تير  ٧روز پنج شنبه 
تن از بازداشت شدگان پرونده 

وديع قرار با ت” جوانان نصيرآباد“
وثيقه از زندان مرکزی زاهدان 

زندان مرکزی  ۴آزاد شدند.از بند 
زاهدان توسط حقوق بشر در ايران 
احراز شده است. برای بازداشت 

اقدام “شدگان نصير آباد که به اتهام 
بازداشت شده ” عليه امنيت ملی

بودند درخواست وثيقه های 
سنگينی شده بود که با توجه به 

انواده ها برای تامين عدم توانايی خ
اين وثيقه ها، فرزندانشان تاکنون 

 در زندان مانده بودند.

زندان  
مرکزی 
 زاهدان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 سرباز شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 
 وسه

 1434 ابوبکر مالزهی چهاردهم دی

، دو ١٣٩٧تير  ٧روز پنج شنبه 
تن از بازداشت شدگان پرونده 

با توديع قرار ” نان نصيرآبادجوا“
وثيقه از زندان مرکزی زاهدان 

زندان مرکزی  ۴آزاد شدند.از بند 
زاهدان توسط حقوق بشر در ايران 
احراز شده است. برای بازداشت 

اقدام “شدگان نصير آباد که به اتهام 
بازداشت شده ” عليه امنيت ملی

زندان  
مرکزی 
 زاهدان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 سرباز شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 
 وسه

 1435 عامر گهرامزهی چهاردهم دی



 

 

بودند درخواست وثيقه های 
ه به سنگينی شده بود که با توج

عدم توانايی خانواده ها برای تامين 
اين وثيقه ها، فرزندانشان تاکنون 

 در زندان مانده بودند.
 ٨متاهل و داراى يک پسر 

آبادان که ساله،ساکن شهرستان 
  ۵درتاريخ 

توسط اداره اطالعات  ٩۶بهمن 
آبادان دستگير شد و پس از پانزده 
روز شکنجه ی روحی و روانی 
در اداره اطالعات اهواز او را به 
زندان 
سپيدار اهواز بند نسوان با قرار 
وثيقه ی دويست ميليون تومانى 
 منتقل 
کردند. خانم مهناز عموری هم 

شعبانى نژاد،  پرونده و خاله مائده
دختر نوجوانی که چند وقت پيش 
با قيد وثيقه آزاد شده است،تنها 
 جرم او 
مخفى کردن دختر خواهرش 
براى چند روز که در تعقيب 
نيروهاى اداره اطالعات بوده 

 ۵است. خانم عمورى بيش از
 ماه است در 

بالتکليفى در پشت ميله هاى زندان 
 سپيدار بسر مى برد.خانواده ی 

ز پس از آماده کردن وثيقه، آن مهنا
را برای بازپرس دادگاه انقالب 

بردند اما بازپرس با آزادى مهناز 
 مخالفت کرده است.

زندان 
سپيدار 
 اهواز

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا خوزستان اهواز شهروند
نود و 

 شش
 1436 مهناز عموری پنچم بهمن

آذربايجان  اشنويه فعال کرد   *  * اوليه نيتینيروهای ام نامشخص روستای تاج الدين آباد
 غربی

نود  هرانا
 وهفت

 1437 شورش قادر سکينه نهم تير

آذربايجان  اشنويه فعال کرد   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص روستای تاج الدين آباد
 غربی

نود  هرانا
 وهفت

 1438 دلشاد فقی زاده نهم تير

آذربايجان  اشنويه فعال کرد   *  * اوليه يروهای امنيتین نامشخص روستای تاج الدين آباد
 غربی

نود  هرانا
 وهفت

 1439 فهيم نوروزی نهم تير



 

 

  رای عمومی و انقالب تهران بدون اشاره به اتهام خانم وب سايت دادس

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص روستای تاج الدين آباد

 

* 

  

 اشنويه فعال کرد
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 نهم تير

عبدهللا 
پور)برادر 

 هدايت 
عبدهللا پور 

اسی زندانی سي
 محکوم 

 به اعدام (

 1440 فرهاد

ساعاتی از سوی سپاه پاسداران 
 مورد بازجويی قرار گرفته و آزاد 
شدند.اين افراد به شغل دامداری 
مشغول می باشند و پيش از اين 
عليرغم صدور مجوز چرای 
دامهايشان در مناطق مرزی از 
سوی سازمان 
جنگل ها، مراتع و  آبخيزداری، 

د با اتهامات مجوز اين  افرا
مرتبط با احزاب ُکردی از سوی 

سپاه پاسداران لغو گرديده 
بود.پيشتر صابر مامدی برادر 

ايشان نيز از سوی دستگاه 
قضايی با اتهام مشابهی به حبس 

 ابد محکوم شده بود.

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

 سلماس دامدار
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1441 علی مامدی  نهم تير

ساعاتی از سوی سپاه پاسداران 
 مورد بازجويی قرار گرفته و آزاد 
شدند.اين افراد به شغل دامداری 
مشغول می باشند و پيش از اين 
عليرغم صدور مجوز چرای 
دامهايشان در مناطق مرزی از 
سوی سازمان 
جنگل ها، مراتع و  آبخيزداری، 

مجوز اين  افراد با اتهامات 
زاب ُکردی از سوی مرتبط با اح

سپاه پاسداران لغو گرديده 
بود.پيشتر صابر مامدی برادر 

ايشان نيز از سوی دستگاه 
قضايی با اتهام مشابهی به حبس 

 ابد محکوم شده بود.

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

 سلماس دامدار
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1442 پژمان مامدی  نهم تير



 

 

 

اين  ١٣٩٧تير  ١١امروز 
ساله ساکن اهواز  ٢٧شهروند 

تير  ١٠که شب گذشته مورخ 
در اعتراض به بحران  ١٣٩٧

آب اين منطقه بازداشت شده 
 بودند، آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

معترض 
 بحران آب

 اناهر خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1443 حميد خليالوى دهم تير

اين  ١٣٩٧تير  ١١امروز 
ساله  ساکن اهواز  ٢۵شهروند

تير  ١٠که شب گذشته مورخ 
در اعتراض به بحران  ١٣٩٧

آب اين منطقه بازداشت شده 
 بودند، آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

معترض 
 بحران آب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1444 هادی فيلى)منابی(  دهم تير

اين  ١٣٩٧تير  ١١امروز 
ساله  ساکن اهواز  ٢٨شهروند 

تير  ١٠که شب گذشته مورخ 
در اعتراض به بحران  ١٣٩٧

آب اين منطقه بازداشت شده 
 بودند، آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

معترض 
 بحران آب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1445 ماهر دسومی دهم تير

اين  ١٣٩٧تير  ١١امروز 
ساله ساکن اهواز که  ٢٧شهروند

 ١٣٩٧تير  ١٠شب گذشته مورخ 
در اعتراض به بحران آب اين 
منطقه بازداشت شده بودند، آزاد 

 شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

معترض 
 بحران آب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1446 مهدی باوی دهم تير

اين  ١٣٩٧تير  ١١امروز 
ساکن اهواز که شب   ١٨شهروند

در  ١٣٩٧تير  ١٠گذشته مورخ 
اعتراض به بحران آب اين منطقه 

 بازداشت شده بودند، آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

معترض 
 بحران آب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1447 رضا سواری دهم تير

ن اي ١٣٩٧تير  ١١امروز 
ساله ساکن اهواز که  ٣٠شهروند

 ١٣٩٧تير  ١٠شب گذشته مورخ 
در اعتراض به بحران آب اين 
منطقه بازداشت شده بودند، آزاد 

 شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

معترض 
 بحران آب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1448 سيد عادل فاضلی دهم تير



 

 

اين  ١٣٩٧تير  ١١امروز 
ساله ساکن اهواز  ٢۵شهروند 

تير  ١٠که شب گذشته مورخ 
در اعتراض به بحران  ١٣٩٧

آب اين منطقه بازداشت شده 
 بودند، آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

معترض 
 بحران آب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 دهم تير

بيت صياح 
 )بالوی(

 1449 يوسف 

به همراه چند تن ديگر در رابطه 
ونده فعاالن محيط زيستی با پر

متهم به جاسوسی بازداشت شده 
تيرماه پس  ١١بود، روز دوشنبه 

 روز آزاد شد. ۶٣از گذشت 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال محيط 
 زيست

 هرانا هرمزگان شهر جناح
نود 

 وهفت
 1450 محمدصالح احمدی نهم ارديبهشت

گمان می رود اين بازداشت ها 
الش دستگاه امنيتی قسمتی از ت

برای ممانعت از برگزاری 
” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
 باشد.

-اردوگاه
زندانی 
که بين 
اردبيل و 
 سرعين

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل اردبيل
نود 

 وهفت
 1451 رحيم غالمی  دوازدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
اه امنيتی قسمتی از تالش دستگ

برای ممانعت از برگزاری 
” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
 باشد.

-اردوگاه
زندانی 
که بين 
اردبيل و 
 سرعين

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل اردبيل
نود 

 وهفت
 1452 مهدی هوشمند دوازدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
ی قسمتی از تالش دستگاه امنيت

برای ممانعت از برگزاری 
” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
 باشد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل اردبيل
نود 

 وهفت
 1453 عبدهللا هوشمند دوازدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
” قلعه بابک“نه تجمعات ساال

 باشد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 تبريز
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1454 رحيم ساسانی دوازدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
 باشد.

 * اوليه روهای امنيتیني نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 تبريز
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1455 سجاد صدقی دوازدهم تير



 

 

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

 برای 
ممانعت از برگزاری تجمعات 

باشد. آقای ” قلعه بابک“ساالنه 
محمدی در گفتگويی که با 

اشته خبر انتقال خانواده خود د
خود را تاييد کرده است. )با 

ميليون تومانی(  ٢٠قرار وثيقه 
 تاکنون آزاد شده اند.

اداره 
اطالعات 
 تبريز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 اهر
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1456 مرتضی محمدی دوازدهم تير

 
از سرنوشت بازداشت شدگان پس 

اطالعی در دست تنها  از انتقال
در يک مورد، ابراهيم نوری طی 
تماس با برادر خود از انتقالش به 
 بند 

زندان اوين خبر داده  ٢٠٩
است.ابراهيم نوری از اهالی 
شهرستان اهر که در پی تجمعات 

 ٢٠٩قلعه بابک بازداشت و به بند 
زندان اوين منتقل شده بود.يک 
منبع نزديک به ابراهيم نوری 

يد اين خبر به گزارشگر ضمن تاي
به “حقوق بشر در ايران گفت: 

گفته فرج نوری برادر 
ابراهيم نوری به نظر می رسد که 
چشم انداز مشخصی از آزادی 
ايشان قابل تبيين نيست. برخی 
بازداشت شدگان مراسم قلعه بابک 
نيز پس از آزادی با توجه به 
بازجويی هايی که از آنها صورت 

رخورد گرفته از احتمال ب
سختگيرانه تر با پرونده ابراهيم 

ابراهيم نوری ”نوری خبر داده اند.
و از اهالی  ١٣٧٠که متولد سال 

شهر اهر می باشد پيشتر در دو 
پرونده اخير خود به اتهام تبليغ 
عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1457 ابراهيم نوری دوازدهم تير



 

 

ماه حبس تعزيری  ١۶جمعا به 
 ۴٠محکوم شده است.نزديک به 

بازداشت به سر روز کماکان در 
می برد.به گزارش حقوق بشر در 
ايران , ابراهيم 
نوری در اين مدت از حق تماس و 
مالقات با خانواده خود محروم 
مانده است.و برادر وی توانسته 
تنها يک بار با او تماس تلفنی چند 
ثانيه ای 

 ٧داشته باشد.بازپرس شعبه 
دادسرای اوين نيز در مراجعه 

ابراهيم فرج نوری، برادر 
نوری به او گفته است که 
برادرش به دليل حجم 

فعاليت هايی که داشته به اين 
ابراهيم ”.زودی ها آزاد نخواهد شد

و از  ١٣٧٠نوری که متولد سال 
اهالی شهر اهر است پيشتر در دو 
پرونده اخير خود به اتهاماتی از 

اقدام عليه امنيت ملی از “جمله 
به  جمعا” طريق تبليغ عليه نظام

ماه حبس تعزيری محکوم شده  ١۶
 است.

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

 برای 
ممانعت از برگزاری تجمعات 

 باشد.از” قلعه بابک“ساالنه 
 بازداشتی 

های مراسم قلعه بابک نيز که در 
وضعيتی مشابهی در بازداشت 
بودند در روزهای گذشته با توديع 
قرار وثيقه و با قرار کفالت موقتا 
 آزاد 

 ٩شدند.روز گذشته سه شنبه 
، جعفر رستمی، ١٣٩٧مرداد 

فعال مدنی ترک )آذری( با تامين 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

ترک  فعال
 آذری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1458 جعفر رستمی راد دوازدهم تير



 

 

وثيقه به صورت موقت از زندان 
  اوين آزاد شد.

اين فعال مدنی در ارتباط با 
برگزاری مراسم ساالنه قلعه بابک 

 در 
تير ماه از سوی  ١١تاريخ 

نيروهای امنيتی بازداشت و به بند 
وزارت اطالعات مستقر در  ٢٠٩

زندان اوين منتقل شده بود. گفته 
شده، اتهام جعفر رستمی راد از 

به » اقدام عليه امنيت ملی«
تغيير » مفعاليت تبليغی عليه نظا«

تيرماه  ٢٣کرده و در تاريخ 
مراحل بازجويی و تحقيقات درباره 
وی به اتمام رسيده است. اين فعال 
در سال های گذشته نيز بارها از 

سوی نيروهای امنيتی در شهرهای 
تبريز، اهر، خياو، اردبيل و آستارا 

 بازداشت و زندانی شده است.
گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1459 سجاد جوالنی دوازدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
 باشد.” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
فعال ترک 

 آذری
 بستان آباد

ذربايجان آ
 شرقی

 هرانا
نود 

 وهفت
 1460 مجتبی عبدلی دوازدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
 باشد.” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
فعال ترک 

 آذری
 هرانا اردبيل اردبيل

نود 
 وهفت

 1461 عسگر اکبرزاده ميازده تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
 باشد.” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
فعال ترک 

 آذری
 هرانا اردبيل اردبيل

نود 
 وهفت

 1462 علی واثقی يازدهم تير



 

 

داشت ها گمان می رود اين باز
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
 باشد.” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
فعال ترک 

 آذری
 هرانا اردبيل اردبيل

نود 
 وهفت

 1463 سعيد صادقی فر يازدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

 رای ب
ممانعت از برگزاری تجمعات 

باشد.به دنبال ” قلعه بابک“ساالنه 
تداوم بی خبری از سرنوشت و 
محل نگهداری عباس لسانی، علی 
لسانی و مهدی لسانی دو فرزند 
ايشان روز پنج شنبه برای 
 پيگيری وضعيت 
پدرشان به دادگاه انقالب اردبيل 
مراجعه کردند اما به دنبال 

عدم پاسخگويی اعتراض آن ها به 
مسئوالن قضائی، ماموران 
حراست دادگاه آنها را از دادگاه 
اخراج کردند. عباس لسانی جزو 
اولين افرادی است که در اين 
پرونده بازداشت شده است. چند 
روز پيش از گردهمايی ساالنه 
قلعه بابک آقای لسانی ويديويی از 
خود مبنی بر تشويق افراد در 

تشر کرد حضور در اين مراسم من
و احتمال می رود دليل بازداشت 
وی مرتبط با 

اين موضوع باشد.در همين 
تيرماه  ٢٠رابطه روز چهارشنبه 

از بازداشت ” عباس لسانی“
شدگان شهر اردبيل با توديع وثيقه 

ميليون تومانی از زندان آزاد  ۵٠
 شد.

اداره 
اطالعات 
 تبريز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل ردبيلا
نود 

 وهفت
 1464 عباس لسانی يازدهم تير

فعال فرهنگی به دليل حمايت از 
اعتراضات اخير شهرستان 

خرمشهر امروز سه شنبه مورخ 
از سوی نيروهای  ٩٧تيرماه  ١٣

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
فعال 

 فرهنگی
 هرانا خوزستان هرخرمش

نود 
 وهفت

 1465 حسن ساعد سيزدهم تير



 

 

امنيتی بازداشت و به مکان 
 نامعلومی منتقل شد.

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1466 مرتضی پروين  چهاردهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1467 حجت ریفک  چهاردهم تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار وثيقه 
 ميليون تومانی)  ٢٠

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1468 علی روح بخش  چهاردهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1469 محمد آزاد  چهاردهم تير

 
. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 

 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 
فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 آذری
نود  هرانا اردبيل اردبيل

 وهفت
علی  خيرجو چهاردهم تير

 )آيت(
1470 

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 
 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی خصنامش
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1471 توحيد امير امينی  چهاردهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1472 امير چمنی چهاردهم تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 
 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1473 ميثم جوالنی چهاردهم تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 
 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1474 علی جوالنی چهاردهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  کليبر
 شرقی

نود  هرانا
 وهفت

 1475 قاسم محمودی چهاردهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  کليبر
 شرقی

نود  هرانا
 وهفت

 1476 محمود محمودی چهاردهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  سراب
 شرقی

نود  هرانا
 وهفت

 1477 سهند معالی چهاردهم تير

تيرماه نيز  ٢٠روز چهارشنبه  
عباس نيک روان يکی ديگر از 
بازداشت شدگان اين گردهمايی 

 پس از تفهيم اتهام آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
فعال ترک 

 آذری
 سلماس

آذربايجان 
 غربی

 هرانا
نود 

 وهفت
 1478 عباس نيک روان چهاردهم تير

کيومرث اسالمی که در همين 
رابطه در شهر مغان بازداشت 
 شده بود 
پس از گذشت قريب به يک ماه 
همچنان در بازداشت بسر می 

مرداد ماه  ١٨برند.روز پنج شنبه 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل مغان
نود 

 وهفت
 1479 کيومرث اسالمی  سيزدهم تير



 

 

ليون مي ١٢با  با توديع وثيقه 
تومانی موقتا تا زمان برگزاری 

 دادگاه آزاد شد.
. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 

 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 
 فعال ترک   *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 آذری
نود  هرانا اردبيل مغان

 وهفت
 1480 فرج نوری سيزدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  اروميه
 غربی

نود  هرانا
 وهفت

 1481 مرتضی يزدانی سيزدهم تير

از نمايندگان سنديکای کارگران 
شرکت واحد هنگام ورود به 
کشور توسط نيروهای امنيتی 

زداشت و پس از اعتراض با
اعضای سنديکا و خانواده های 
اين افراد، ساعاتی بعد آزاد شدند. 
 گفتنی است که در مدت 
بازداشت اين افراد، وسايل آنها 
مورد بازرسی قرار گرفته و 
تعدادی از کتاب ها، گزارشات 
جلسات و سمينارهای کارگری 
که در آن حضور 
يافته بودند، پرچم و نمادهای 

ديه های کارگری که به ايشان اتحا
اهدا شده بود و همچنين پاسپورت 
داوود رضايی نيز توسط 
ماموران ضبط شده است.رضا 

ساله،  ۴۵شهابی راننده اتوبوس 
به دليل فعاليت های 

سنديکای «کارگری در قالب 
کارگران شرکت واحد 

در » اتوبوسرانی تهران و حومه
بازداشت و به  ١٣٨٩خرداد سال 

بليغ عليه نظام و اجتماع و اتهام ت
تبانی به قصد اقدام عليه امنيت 

دادگاه  ١۵ملی با حکم شعبه 
انقالب تهران به شش سال زندان 

سال محروميت از فعاليت  ۵و 
های اجتماعی محکوم شد.آقای 

اسفند  ٢٢شهابی نهايتا مورخ 
 ٣۶بر اساس حکم شعبه  ١٣٩۶

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* * 

  

نماينده 
سنديکای 
کارگران 
شرکت 
 واحد

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1482 رضا شهابی سيزدهم تير



 

 

دادگاه تجديد نظر و با استناد به 
قانون تجميع احکام و  ١٣۴ماده 

با اتمام دوران محکوميت خود از 
زندان اوين آزاد شد. 
او در دوران زندان چند سکته را 
پشت سر گذاشت و برای مدتی 
نيز دست به اعتصاب غذا زده 
بود.همچنين بر اساس همين حکم 

 ٧رضا شهابی جريمه ای حدود 
ميليون تومانی بايد پرداخت کند و 

سال نيز  ٢

از نمايندگان سنديکای کارگران 
شرکت واحد هنگام ورود به 
کشور توسط نيروهای امنيتی 
بازداشت و پس از اعتراض 
اعضای سنديکا و خانواده های 

اعاتی بعد آزاد شدند. اين افراد، س
 گفتنی است که در مدت 
بازداشت اين افراد، وسايل آنها 
مورد بازرسی قرار گرفته و 
تعدادی از کتاب ها، گزارشات 
جلسات و سمينارهای کارگری 
که در آن حضور 
يافته بودند، پرچم و نمادهای 
اتحاديه های کارگری که به ايشان 
اهدا شده بود و همچنين پاسپورت 

ود رضايی نيز توسط داو
ماموران ضبط شده است.در 
رابطه با داود رضوی نيز گفتنی 
است که دادگاه تجديد نظر 
اين فعال کارگری در همين 
پرونده مورخ سيزدهم آبانماه، 
 برای ايشان 
برگزار شده بود.داود رضوی دو 
روز پيش از روز جهانی کارگر 

 سال 
نيمه های شب در منزل  ١٣٩۴

روز  ٢٢پس از  خود دستگير و

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* * 

  

نماينده 
سنديکای 
کارگران 
شرکت 
 واحد

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1483 داود  رضوی  سيزدهم تير



 

 

بازداشت موقت با قرار کفالت 
صد ميليون تومانی آزاد شد.شعبه 

دادگاه بدوی انقالب رضوی  ٢۶
را به پنج سال حبس تعزيری 

 محکوم کرد.

قابل ذکر است که مأموران 
امنيتی پس از بازداشت آقای 
 قضاوی، به 
خانه او هجوم برده و کتاب های 
عرفانی و وسايل شخصی وی را 
ضبط کرده اند. از محل نگهداری 

و داليل بازداشت اين درويش 
 گنابادی اطالعی در دست نيست.

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

دراويش 
 گنابادی

تان شهرس
 دشتی

 اصفهان
مجذوبان 

 نور
نود 

 وهفت
 1484 حسين قضاوی دوازدهم تير

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

مجذوبان  تهران تهران
 نور

نود 
 وهفت

عليزاده)ساکن  هشتم تير
 ايالم(

 1485 امين

دراويش    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 گنابادی

وبان مجذ تهران تهران
 نور

نود 
 وهفت

موسوی)ساکن  هشتم تير
 ايالم(

 1486 جالل

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
 باشد.” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

آذربايجان  اهر
 شرقی

نود  هرانا
 وهفت

 1487 سليمان کاظمی زدهمشان تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 
 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1488 مهدی دوستدار شانزدهم تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 
 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 

فعال ترک    *  * اوليه ی امنيتینيروها نامشخص
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1489 محسن اسمعيلی شانزدهم تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 
 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

نود  هرانا اردبيل اردبيل
 وهفت

 1490 ايرج شيرزاد شانزدهم تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار 
 ميليون تومانی)  ٢٠وثيقه 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

آذربايجان  تبريز
 شرقی

نود  هرانا
 وهفت

 1491 ميالد اکبری شانزدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  تبريز
 شرقی

نود  هرانا
 فتوه

 1492 ابوالفضل کرامتی شانزدهم تير

 
. تاکنون آزاد شده اند(با قرار وثيقه 

 ميليون تومانی)  ٢٠
فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 آذری
آذربايجان  تبريز

 شرقی
نود  هرانا

 وهفت
 1493 محمد مردی شانزدهم تير



 

 

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار وثيقه 
 نی) ميليون توما ٢٠

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

آذربايجان  تبريز
 شرقی

نود  هرانا
 وهفت

 1494 سعدهللا ساسانی شانزدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  تبريز
 شرقی

نود  هرانا
 وهفت

 1495 اکبر عباس زاده  شانزدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه ای امنيتینيروه نامشخص 
 آذری

نود  هرانا اردبيل خلخال
 وهفت

 1496 عباس خداياری شانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
 باشد.” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

نود  هرانا اردبيل شکين شهرم
 وهفت

 1497 سينا ارشادی شانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برای ممانعت از برگزاری 
 باشد.” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  
فعال ترک 

 آذری
 هرانا اردبيل اردبيل

نود 
 وهفت

 1498 حميد قوتی  زدهمپان تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل اردبيل
نود 

 وهفت
 1499 فرهاد جدی پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل لاردبي
نود 

 وهفت
 1500 حميد اديب شفيق پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل اردبيل
نود 

 وهفت
 1501 مهدی گالبی پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

 * اوليه يتینيروهای امن نامشخص
 

* 
  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل اردبيل
نود 

 وهفت
 1502 فيروز معينی  پانزدهم تير



 

 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل اردبيل
نود 

 وهفت
 1503 محمد خاکپور پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ون آزاد ميليون تومانی( تاکن ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل اردبيل
نود 

 وهفت
 ارشادی فر پانزدهم تير

دکتر 
 عباس

1504 

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
ه )با قرار وثيق

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 مراغه
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1505 داود عظيم زاده پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” ه بابکقلع“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 مراغه
آذربايجان 

 شرقی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1506 بهراد خداياری پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 

برگزاری برای ممانعت از 
باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

)با قرار وثيقه 
ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 خوی
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1507 جواد احمدی يئکانلی  پانزدهم تير



 

 

 شده اند.

گمان می رود اين بازداشت ها 
دستگاه امنيتی  قسمتی از تالش

برای ممانعت از برگزاری 
باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 

)با قرار وثيقه 
ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠

 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل مشکين شهر
نود 

 وهفت
 1508 آيدين ذاکری پانزدهم تير

اشت ها گمان می رود اين بازد
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل مشکين شهر
نود 

 وهفت
 1509 سعيد سينه دار پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 هرانا اردبيل مشکين شهر
نود 

 وهفت
 1510 شاهين اسماعيل پور دهمپانز تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 تبريز
ن آذربايجا
 شرقی

 هرانا
نود 

 وهفت
 1511 احد آلويی پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

رک فعال ت
 آذری

 نقده
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1512 سجاد شهيری پانزدهم تير

گمان می رود اين بازداشت ها  فعال ترک    *  * اوليه تینيروهای امني نامشخص آذربايجان  نقده نود  هرانا  1513 موسی ضياگرگری  پانزدهم تير



 

 

قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 شده اند.

 وهفت غربی آذری

گمان می رود اين بازداشت ها 
قسمتی از تالش دستگاه امنيتی 
برای ممانعت از برگزاری 

باشد. ” قلعه بابک“تجمعات ساالنه 
)با قرار وثيقه 

ميليون تومانی( تاکنون آزاد  ٢٠
 ه اند.شد

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال ترک 
 آذری

 نقده
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1514 سعيد کريمی پانزدهم تير

، ٩٧تير  ١۴شب پنج شنبه 
نيروهای حفاظت اطالعات سپاه 
پاسداران طی تفتيش منزل چند 
تن از برگزارکنندگان همايش 
 بزر ادبی 

دام به در ايالم، اق“ خويندوان”
بازداشت آنها کردند.اين همايش بنا 

تير ماه در دو  ١۵بود روز جمعه 
نوبت صبح و عصر در رابطه با 

شعر و موسيقی و زبانشناسی 
ساکنان اصلی زاگروس در ايالم 

 برگزار شود.

 اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا همدان همدان فعال مدنی
نود 

 وهفت
چهاردهم تير 1515 مصطفی باقری آشنا 

، ٩٧تير  ١۴شب پنج شنبه 
نيروهای حفاظت اطالعات سپاه 
پاسداران طی تفتيش منزل چند 
تن از برگزارکنندگان همايش 
 بزر ادبی 

در ايالم، اقدام به “ خويندوان”
بازداشت آنها کردند.اين همايش بنا 

تير ماه در دو  ١۵بود روز جمعه 
نوبت صبح و عصر در رابطه با 

ی و زبانشناسی شعر و موسيق
ساکنان اصلی زاگروس در ايالم 

 برگزار شود.

 اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه فعال مدنی
نود 

 وهفت
چهاردهم تير  موسوی

سيد 
 اردشير

1516



 

 

، ٩٧تير  ١۴شب پنج شنبه 
نيروهای حفاظت اطالعات سپاه 
پاسداران طی تفتيش منزل چند 

ندگان همايش تن از برگزارکن
 بزر ادبی 

در ايالم، اقدام به “ خويندوان”
بازداشت آنها کردند.اين همايش بنا 

تير ماه در دو  ١۵بود روز جمعه 
نوبت صبح و عصر در رابطه با 

شعر و موسيقی و زبانشناسی 
ساکنان اصلی زاگروس در ايالم 

 برگزار شود.

 اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا لرستان کوهدشت فعال مدنی
نود 

 وهفت
چهاردهم تير 1517 مهدی  آزاد بخت 

، ٩٧تير  ١۴شب پنج شنبه 
نيروهای حفاظت اطالعات سپاه 
پاسداران طی تفتيش منزل چند 
تن از برگزارکنندگان همايش 
 بزر ادبی 

در ايالم، اقدام به “ خويندوان”
بازداشت آنها کردند.اين همايش بنا 

در دو  تير ماه ١۵بود روز جمعه 
نوبت صبح و عصر در رابطه با 

شعر و موسيقی و زبانشناسی 
ساکنان اصلی زاگروس در ايالم 

 برگزار شود.

 اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه فعال مدنی
نود 

 وهفت
چهاردهم تير 1518 بيژن همتی

، ٩٧تير  ١۴شب پنج شنبه 
نيروهای حفاظت اطالعات سپاه 

داران طی تفتيش منزل چند پاس
تن از برگزارکنندگان همايش 
 بزر ادبی 

در ايالم، اقدام به “ خويندوان”
بازداشت آنها کردند.اين همايش بنا 

تير ماه در دو  ١۵بود روز جمعه 
نوبت صبح و عصر در رابطه با 

شعر و موسيقی و زبانشناسی 
ساکنان اصلی زاگروس در ايالم 

 برگزار شود.

 اوليه عات سپاهاطال نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه فعال مدنی
نود 

 وهفت
چهاردهم تير 1519 شهريار طهماسبی



 

 

هفت مأمور مسلح با دستور 
بازپرس هادی پور از شعبه سوم 
 دادسرای 
اوين )شهيد مقدس( به منزل 
مادری مصطفی دانشجو، از 
فعاالن حقوق دراويش گنابادی 

در و يورش برده و با شکستن 
تهديد با اسلحه اين وکيل 
دادگستری را در حضور اعضای 
 خانواده اش بازداشت 
کرده اند.در اثر حمله ی شبانه ی 
 مأموران برای دستگيری اين فعال 
حقوق درويشان گنابادی، مادر 
سالخورده، همسر و دختر 
خردسال آقای دانشجو به 
اورژانس بيمارستان منتقل شده 

 هشت ماه اند.پيش تر در ارديب
سال گذشته بنا بر نامه ی حراست 
کل دانشگاه آزاد از ادامه ی 
تحصيالت تکميليمصطفی دانشجو، 
از وکالی دراويش گنابادی که 
مدتی را هم در زندان اوين 
گذرانده بود در رشته ی حقوق 
جزا و جرم شناسی تحصيل می 
کرد، جلوگيری شده بود.گفتنی 
است پروانه وکالت اين وکيل 

ستری نيز در جريان دفاع از دادگ
حقوق دراويش طريقت نعمت 
اللهی گنابادی با گزارش نهادهاى 

تا  ١٣٩٠امنيتی لغو و سال های 
را به همراه ساير مديران  ١٣٩۴

سايت مجذوبان نور و وکال و 
 فعاالن حقوق 
دراويش تحت عناوين اتهامی 
عضويت در فرقه ضد امنيتی 
دراويش، اقدام عليه امنيت ملی، 
تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان 

زندان  ٣۵٠مقامات رسمی در بند 
اوين محبوس بود. دستور 

 اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

 

* 

 

فعال حقوق 
 دراويش

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور
نود 

 وهفت
 هفدهم تير

دانشجو)وکيل 
 دادگستری(

1520 مصطفی



 

 

بازداشت آقای دانشجو پيرو پرونده 
برای وی  ١٣٩۶ای که در سال 

تشکيل شده، از سوی شعبه سوم 
دادسرای امنيت تهران صادر شده 
است. اين وکيل دادگستری در 
تماس تلفنی عنوان کرده عناوين 

او مرتبط با درويشانی  اتهامی
است که 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1521 ساالر افشاری  هفدهم رتي

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1522 ياشار حسن پور هفدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1523 رحيم  علی رضايی هفدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1524 ابولفضل بيدخت هفدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1525 رحمان قاسمی  هفدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1526 امير هاشم زاده هفدهم تير

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1527 اولدوز قاسمی  دهمهف تير



 

 

از بازداشتی های مراسم قلعه 
بابک نيز که در وضعيتی مشابهی 

 در 
بازداشت بودند در روزهای گذشته 
با توديع قرار وثيقه و با قرار 

 کفالت 

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1528 غالم قليزاده هفدهم تير

                   موقتا آزاد شدند.

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار وثيقه 
 ميليون تومانی)  ٢٠

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

روستای 
 شوجاجلفا

آذربايجان 
 شرقی

نود  هرانا
 وهفت

1529 بابک کيومرثی شانزدهم خرداد

اند(با قرار وثيقه  . تاکنون آزاد شده
 ميليون تومانی)  ٢٠

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1530 سعيد سلطانی  تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار وثيقه 
 ميليون تومانی)  ٢٠

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1531 رحيم نوروزی  تير

. تاکنون آزاد شده اند(با قرار وثيقه 
 ميليون تومانی)  ٢٠

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1532 محرم کريمی  تير

آزاد شده اند(با قرار وثيقه  . تاکنون
 ميليون تومانی)  ٢٠

فعال ترک    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
 آذری

آذربايجان  
شرقی و 
غربی و 
 اردبيل

نود  هرانا
 وهفت

1533 پرويز کاری  تير

سالهبه گفته منابع محلی، اين 45 
موسسه عمدتا در زمينه برگزاری 

سيمنار، جشن و همايش های 
بر مفهوم هويت عربی  هنری که

 تاکيد می

عضوموسسه    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص
فرهنگی 
 رساله

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

فايز شری پور  سيزدهم تير
)فؤاد بغالنی 

 ربيعی(

1534 حميد

سيمنار، جشن و همايش های  
هنری که بر مفهوم هويت عربی 

 تاکيد می

نامشخص  عضوموسسه    *  * اوليه نيروهای امنيتی
فرهنگی 
 رساله

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1535 مهدی ناصری سيزدهم تير

                    کرد فعال بود

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1536 طارق زهيرى نهم تير



 

 

نامشخص   ترض مع   *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1537 يوسف صياحى نهم تير

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1538 حسين حسيناوی نهم تير

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1539 امين ياتمنيع نهم تير

، ١٣٩٧مردادماه  ١٨ز پنج شنبه 
ميليون تومانی  ١٠٠با تامين وثيقه 

 آزاد

و نامشخص معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 ١۵عيادنى نهم تير
 ساله)عيدانی(

 1540 مصطفى

، ١٣٩٧مردادماه  ١٨ز پنج شنبه 
تومانی ميليون  ١٠٠با تامين وثيقه 

 آزاد

و نامشخص معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1541 وليد زهيرى نهم تير

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1542 وليد  عيدانى نهم تير

، ١٣٩٧مردادماه  ١٨ز پنج شنبه 
ميليون تومانی  ١٠٠وثيقه با تامين 

 آزاد

و نامشخص معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

شاخى فرزند   نهم تير
 باقر

 1543 هانى

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1544 غانم ناصرى نهم تير

نامشخص   معترض    *  * اوليه وهای امنيتینير
 بحران آب

نود    
 وهفت

 1545 خالد حمدی دوازدهم تير

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1546 عبدالرضا عساکره دوازدهم تير

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   نخوزستا آبادان
 وهفت

 1547 جعفر عيدانی سيزدهم تير

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

 1548 امين خضير اهوازی هشتم تير

نامشخص   معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان خرمشهر
 وهفت

چهاردهم تير  1549 مهدى سليمانى

نامشخص  منطقه سليچ شهر آبادان معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1550 عباس البغالنی سيزدهم تير

نامشخص  منطقه سليچ شهر آبادان معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1551 حسين اميری سيزدهم تير

نامشخص  منطقه سليچ شهر آبادان معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1552 عقيل  سالمی سيزدهم تير

نامشخص  منطقه سليچ شهر آبادان معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1553 تميم بغالنی سيزدهم تير



 

 

نامشخص  نطقه سليچ شهر آبادانم معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1554 رضا ناصری سيزدهم تير

نامشخص  منطقه سليچ شهر آبادان معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1555 محمد باوى سيزدهم تير

نامشخص  ليچ شهر آبادانمنطقه س معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1556 محمود  تميمی  سيزدهم تير

نامشخص  منطقه سليچ شهر آبادان معترض    *  * اوليه نيروهای امنيتی
 بحران آب

نود   خوزستان آبادان
 وهفت

 1557 منصور تميمی  سيزدهم تير

ادر بزرگزاده، پدر عبدهللا غالم ق
بزرگزاده، فعال مدنی بلوچ که 
برای کسب اطالع از وضعيت 

تير  ٢٠فرزندش، چهارشنبه 
 ، در ٩٧

چهارمين روز متوالی، مقابل مقر 
سپاه سلمان ايرانشهر تحصن 
 کرده 
بود، بازداشت شد. چند شاهد عينی 
در خصوص بازداشت پدر اين 

چ فعال مدنی، به کمپين فعالين بلو
در حالی که غالم قادر «گفتند: 

بزرگزاده در مقابل تابلو رو به 
روی سپاه ايستاده و پالکارد به 
دست داشت چند 
خودرو با ماموران لباس شخصی 
به وی يورش برده و او را به 
زور سوار خودرو کرده و با 

اين شاهدان » خود بردند.
خودرو غالم قادر و «افزودند: 

ه در فرزند و نوه خردسالش ک
خودرو بودند، بی حمايت 

غالم قادر بزرگزاده، » ماندند.
پسرم “پالکاردهايی با مضمون 

عبدهللا بزرگزاده حامی دختران 
فرزندم “و ” ايرانشهر کجاست؟

عبدهللا بزرگزاده در معرض چه 
در ” سناريوسازی قرار دارد

 دست داشت. 
پس از ساعاتی بازجويی آزاد شد 

 

نامشخص  * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

پدرفعال مدنی  ايرانشهر
سيستان 
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
 وهفت

 بيستم تير
پدر عبدهللا 
 بزرگزاده

 1558 غالم قادر



 

 

 و از طرف ديگر محمد طيب 

ساله برادر کوچک  ١۶بزرگزاده 
 تر عبدهللا بزرگزاده به پليس فتا 

عبدهللا بزرگ زاده سربازی، فعال 
خرداد  ٢٧ه مدنی بلوچ، يکشنب

، در جريان تجمعات حمايتی ٩٧
مردم شهرستان ايرانشهر از 
 دختران 
ايرانشهری که مورد تجاوز قرار 

  ٣١گرفته بودند، بازداشت شد و 
به بازداشتگاه سپاه  ١٣٩٧خرداد

سلمان زاهدان منتقل شد و از آن 
زمان در وضعيت نامعلومی به 
سر می برد. عفو بين الملل پيشتر 

ايران، خواسته بود، از مقامات 
اين فعال مدنی بلوچ، فورا آزاد 
شود.با گذشت سی روز از 
بازداشت و بی خبرگذاشتن 
خانواده عبدهللا بزرگزاده از 
وضعيتش، پدرش بار ديگر دست 
به تحصن زد.وی همچنين می 
گويد: 
به همه ارگان ها مراجعه کردم اما 
کسی حاضر نيست پاسخ روشنی 

تصميم  به من بدهد از اين رو
گرفتم در مسجد صالحين محمد 
آباد ايرانشهر اعتکاف کرده و 
دست به دعا شوم.همچنان در 
 بازداشتگاه 
سپاه پاسداران محبوس است. يکی 

بيش از “از نزديکان عبدهللا گفت: 
چهل و پنج روز است که هر بار 
خانواده مراجعه می کند می گويند 

بازداشتگاه 
سپاه 
سلمان 
 زاهدان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 ايرانشهر فعال مدنی
سيستان 
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
 وهفت

خرداد
بيست 
 وهفتم

بزرگ زاده  
 سربازی

 1559 عبدهللا



 

 

 یسالهبه گفته منابع محلی، اين موسسه عمدتا در زمينه برگزار45کرد فعال بود 

 شد 

 شد 

  شد 

چند روز ديگر آزاد می شود حتی 
 ”تن وکيل نميدهند.اجازه گرف



 

 

 
اميرحسين ميراسماعيلی، خبرنگار 

 روزنامه جهان صنعت به اتهام 
توييتی درباره کميته امداد بازداشت 

 و به زندان تهران بزرگ منتقل 
شد.خبرنگار روزنامه جهان 

 ٣صنعت که در تاريخ 
  ١٣٩٧ارديبهشت 

در پی انتشار توييتی که برخی آن 
دانسته ” توهين به مقدسات“را 
دند، به دادسرای فرهنگ و بو

رسانه احضار و فردای آن روز 
بازداشت و به زندان اوين منتقل 
شده بود. آقای ميراسماعيلی روز 

 ٢٨پنج شنبه 
روز  ٢۴پس از  ١٣٩٧ارديبهشت 

بازداشت با توديع قرار وثيقه تا 
زمان پايان دادرسی از زندان اوين 
آزاد شد. پيشتر دادستانی تهران 

توهين «زنامه نگار را اتهام اين رو
در توييتر » به يکی از ائمه اطهار

 ١٧اعالم کرده است.چهارشنبه 
 با قيد وثيقه آزاد شد. ٩٧مردادماه 

زندان تهران 
 بزرگ

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

خبرنگار 
روزنامه 
جهان 
 صنعت

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 ويکم

 1560 اميرحسين ميراسماعيلی

ان رشيدی از فعاالن عرف
سرشناس محيط زيست استان 
کرمانشاه که روز چهارشنبه مورخ 

تيرماه توسط نيروهای وابسته  ١٣
به وزارت اطالعات در منزل خود 
در شهرستان پاوه بازداشت و به 
محل بازداشتگاه اين نهاد واقع در 
مرکز استان منتقل شده بود، پس از 
 گذشت 

 ٢١روز امروز پنج شنبه  ٩
با توديع قرار وثيقه  ١٣٩٧رماه تي

ميليون تومانی به طور موقت  ۵٠
 و تا زمان پايان دادرسی آزاد شد.

بازداشتگاه  
اطالعات در 
 مرکز استان

وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

فعال محيط 
 زيست

 هرانا کرمانشاه پاوه
نود 

 وهفت
 1561 عرفان رشيدی سيزدهم تير



 

 

ماموران امنيتی عبدالواحد امين 
 ور، شهروند اهل مهاباد را به ظن پ

ارتباط با احزاب کرد مخالف نظام 
بازداشت کردند.آقای امين پور از 

تا کنون چندين بار  ٩۶بهار سال 
در خصوص همين اتهام به اداره 

اطالعات مهاباد احضار شده و پس 
از چند ساعت بازجويی و نبود 

مدرکی برای اثبات اين اتهام آزاد 
ين مورد شده است. در آخر

وی از سوی  ٩۶احضار در سال 
ماموران امنيتی تهديد به بازداشت 

 شده بود.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

شهروند 
 کرد

 مهاباد
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1562 عبدالواحد امين پور  بيستم تير

، ١٣۶۴سام عباسی متولد سال 
مهندس ايمنی و از جمله افرادی 
 است 

طی ماه های گذشته در زمينه  که
امداد رسانی به مردم مناطق زلزله 

زدە استان کرمانشاه فعاليت می 
تيرماه اين هنرمند  ٢٣کرد. 

يارسانی بعد از اتمام بازجويی 
هايش در بازداشتگاه اداره اطالعات 
کرمانشاه مشهور به ميدان نفت با 

 توديع وثيقه آزاده شده است.

بازداشتگاه 
 اداره 

عات اطال
 کرمانشاه

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه فعال مدنی
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 ويکم

 1563 سام عباسی

خلبانی که در برنامه ای تلويزيونی 
 اقدام به افشاگری »حاالخورشيد« 

درباره نقص فنی برخی هواپيماها 
و چشم پوشی مديران از اين 

شت خود نقايص کرده بود از بازدا
خبر داد؛ سازمان هواپيمايی 
 کشوری نيز 
اظهارات آقای اميرصادقی را 

خوانده است.صبح » خالف واقع«
 شنبه 

تيرماه پخش شد و اين خلبان  ٢٣
روز يکشنبه در صفحه اينستاگرام 
منسوب به او، در ويدئويی اعالم 
کرد که به خاطر صحبت هايش در 

 نامشخص
نيروهای 
 انتظامی

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا تهران تهران خلبان
نود 
 فتوه

 تير
بيست 
 وچهارم

 1564 امين اميرصادقی



 

 

آن برنامه بازداشت شده است. 
صادقی در اين ويدئو آقای امير

 دستبند به 
دست دارد و می گويد که از سوی 

» هفت چنار ١١١کالنتری «
بازداشت شده است. او همچنين از 

برای جان «اينکه نگرانی اش 
با چنين واکنشی روبه رو » مردم

 شده ابراز تأسف می کند.
نجيب رئيسی و امين رئيسی از 
بازداشتگان نصير آباد سرباز 

تير ماه آزاد ٢۴امروز يکشنبه 
شدند. اين زندانيان هر کدام با 

  ۵قرار وثيقه 
ميليارد تومانی آزاد شدند. بازداشت 
شدگان نصير آباد که به اتهام 

شت بازدا” اقدام عليه امنيت ملی“
شده بودند پس از رسانه ای شدن 
گسترده 
اخبارشان و نفی اتهام توسط خود 
بازداشت شدگان روند پرونده که 
در دست وزارت اطالعات بود 
تغيير کرد و برای آزادی هر کدام 
 از 
زندانيان درخواست سندی با ارزش 

ميليارد تومان شدند. خانواده  ۵
های زندانيان يک سال است به 

وانايی برای پرداخت دليل عدم ت
اين وثيقه فرزندانشان در زندان 

مانده بودند. همه زندانيان نصيرآباد 
در روزها و هفته های گذشته هر 

ميلياردی ۵کدام با گذاشتن وثيقه 
 آزاد شده اند.

زندان  
مرکزی 
 زاهدان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 سرباز شهروند
سيستان 
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

 نود
 وسه

چهاردهم دی  1565 نجيب رئيسی

نجيب رئيسی و امين رئيسی از 
بازداشتگان نصير آباد سرباز 

تير ماه آزاد ٢۴امروز يکشنبه 
شدند. اين زندانيان هر کدام با 

  ۵قرار وثيقه 

زندان  
مرکزی 
 زاهدان

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 سرباز شهروند
سيستان 
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
 وسه

چهاردهم دی  1566 امين رئيسی



 

 

ميليارد تومانی آزاد شدند. بازداشت 
شدگان نصير آباد که به اتهام 

بازداشت ” اقدام عليه امنيت ملی“
بودند پس از رسانه ای شدن شده 

گسترده 
اخبارشان و نفی اتهام توسط خود 
بازداشت شدگان روند پرونده که 
در دست وزارت اطالعات بود 
تغيير کرد و برای آزادی هر کدام 
 از 
زندانيان درخواست سندی با ارزش 

ميليارد تومان شدند. خانواده  ۵
های زندانيان يک سال است به 

برای پرداخت دليل عدم توانايی 
اين وثيقه فرزندانشان در زندان 

مانده بودند. همه زندانيان نصيرآباد 
در روزها و هفته های گذشته هر 

ميلياردی ۵کدام با گذاشتن وثيقه 
 آزاد شده اند.

، انور ١٣٩٧تيرماه  ٢۶روز 
عرب نويسنده و عضو انجمن 
ادبی شهر بوکان با توديع وثيقه 

ميليون تومانی به طور  ١٠٠
موقت از زندان مرکزی اروميه 
آزاد شد. اين نويسنده در تاريخ 

 ، ١٣٩٧تيرماه  ١٢
توسط نيروهای وزارت اطالعات 

 ٣٣بازداشت شده بود.انور عرب 
ساله، دارای مدرک ليسانس 
معماری، نويسنده و عضو انجمن 
 ادبی 
بوکان می باشد. بوکان يکی از 

شهرهای پرجمعيت کردنشين ايران 
است که در شهرستان بوکان واقع 
در استان آذربايجان غربی قرار 
دارد.يک منبع نزديک به آقای 

عرب به گزارشگر حقوق بشر در 
تلفن وسايلی از جمله “ايران گفت 

زندان 
مرکزی 
 اروميه

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

 بوکان نويسنده
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1567 انور عرب دوازدهم تير



 

 

ها و لب تاب که از ايشان در 
زمان بازداشت ضبط شده بود 

کماکان در اختيار نيروهای امنيتی 
 است و به او پس نداده اند.

لباس  روز يکشنبه توسط ماموران
شخصی و يگان ويژه در منزل 
پدری خود بازداشت شد. وی در 

تماس تلفنی روز سه شنبه به 
خانواده خود اطالع داد که اکنون 

در اداره اطالعات اهواز نگهداری 
 می شود.

اداره 
اطالعات 
 اهواز

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 

 

شهروند 
 اهل سنت

 هرانا خوزستان سوسنگرد
نود 

 وهفت
 تير

 بيست
 وچهارم

مرمضی فرزند 
 جواد

 1568 عبدهللا

 
اين معلم که در زمان هجوم 
ماموران در منزل حضور 

نداشته، روز دوشنبه جهت جويا 
شدن دليل ورود و بازرسی 
منزلش به کالنتری مراجعه 
کرده بود، هنگام مراجعه 

بازداشت شده است. وی پس از 
بازداشت نيز به بازداشتگاه اداره 

 منتقل شده است.اطالعات اهواز 

اداره 
اطالعات 
 اهواز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

شهروند 
 اهل سنت

 هرانا خوزستان سوسنگرد
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وچهارم

مرمضی فرزند 
 عوده )معلم(

1569 هادی

مختار زارعی فعال سياسی ُکرد 
 از اهالی سنندج که پيش از اين با 
دريافت برگه ی احضاريه ی 

تفهيم اتهام با “ت دادگستری جه
به شعبه ی دوم ” حق داشتن وکيل

بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اين شهر احضار شده 

تيرماه  ٣٠بود، امروز مورخ 
 با مراجعه به  ١٣٩٧

دادسرای سنندج بازداشت 
شد.گفتنی است، مختار زارعی 

 سابقه ی 
فعاليت در اتحاديه ی 
دموکراتيک دانشجويان ُکرد و 

ی دانشجويی را  چندين نشريه
 ٢۴دارد، وی پيش تر نيز در 

دادسرای 
 سنندج

دردادسرای 
 سنندج

اوليه 
 بااحضاريه

* 

 

* 

  

فعال 
سياسی 

 کرد
 هرانا کردستان سنندج

نود 
 وهفت

1570 مختار زارعی سی ام تير



 

 

 به  ٩٣اسفندماه سال 
توهين “، ”تبليغ عليه نظام“اتهامات 

 ” نشر اکاذيب“و ” به مقدسات
بازداشت و با تامين وثيقه آزاد 

 ٢٩شده بود. اين فعال سياسی 
تيرماه در صفحه شخصی خود در 

رهبر “اينستاگرام نوشته بود: 
هيچ جمهوری اسالمی می گويد 

کس نبايد به خاطر انتقاد از من 
مورد مؤاخذه قرار گيرد. 
اما با اين حال من مختار 
زارعی، روز سی ام تيرماه که 
اتفاقا روز تولدم است، در رابطه 
با نوشتن نامه ای انتقادی به 
ايشان در دادسرا مورد مؤاخذه 

اتهامات ”. قرار می گيرم
 مطروحه عليه آقای زارعی 

ری ، تشويش توهين به رهب“
” اذهان عمومی و تبليغ عليه نظام

 ١۶عنوان شده است.سه شنبه 
ميليون  ٢٠٠مرداد با قيد وثيقه 

 تومانی، تا زمان 
اگزشاترگاهی  کماکان در بابزرد 

ادداادرگها ها بطه العصاوتر 

گت رمگاوقن بتد آوزان دد 

سشتد.رسی به وکيل نگهداری 

می شوند.از زمان بازداشت 

 تاکنون هيچ يک از اعضای 

خانواده اين دو روحانی موفق به 
مالقات نشده اند و تنها هفته ای 
يکبار به صورت چند دقيقه ای 
اجازه داده شده تا با خانواده 

د تماس خو
بگيرند.گزارش شده است که 

تبليغ “اتهامات اين دو روحانی 
عليه نظام از طريق تبليغ 

اقدام عليه امنيت “و ” سلفيت
 عنوان شده است. ” ملی

بازداشتگاه 
 اداره 

اطالعات 
 گرگان

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 
شهروند اهل سنت 

 ترکمن
 هرانا گلستان گرگان

نود 
 وهفت

چهاردهم ارديبهشت
قليچی)روحانی 

 ترکمن(
1571 ودداو



 

 

مرداد  ٣روز چهارشنبه مورخ 
ماه پس از تفهيم اتهام در دادگاه 
ويژه روحانيت شهرستان گرگان 

و تحمل نزديک به سه ماه 
ميليون  ۶٠ع وثيقه انفرادی با تودي

تومانی به صورت موقت و تا 
زمان دادرسی از بازداشتگاه 

اداره اطالعات شهرستان گرگان 
 آزاد شدند.

کماکان در بازداشتگاه اداره  
اطالعات گرگان بدون دسترسی 
به وکيل نگهداری می شوند.از 
زمان بازداشت تاکنون هيچ يک 
 از اعضای 
خانواده اين دو روحانی موفق به 
مالقات نشده اند و تنها هفته ای 
يکبار به صورت چند دقيقه ای 
اجازه داده شده تا با خانواده 
خود تماس 

يرند.گزارش شده است که بگ
تبليغ “اتهامات اين دو روحانی 

عليه نظام از طريق تبليغ 
اقدام عليه امنيت “و ” سلفيت

 عنوان شده است. ” ملی
مرداد  ٣روز چهارشنبه مورخ 

ماه پس از تفهيم اتهام در دادگاه 
ويژه روحانيت شهرستان گرگان 

و تحمل نزديک به سه ماه 
ميليون  ۶٠انفرادی با توديع وثيقه 

تومانی به صورت موقت و تا 
زمان دادرسی از بازداشتگاه 

اداره اطالعات شهرستان گرگان 
 آزاد شدند.

بازداشتگاه 
 اداره 

اطالعات 
 گرگان

 اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

 

* 
شهروند اهل سنت 

 ترکمن
 هرانا گلستان گرگان

نود 
 وهفت

چهاردهم ارديبهشت
آزمون)روحانی 

 ترکمن(
1572 عبدالمجيد



 

 

عده ای از ماموران امنيتی،  
روز گذشته با مراجعه به منزل 
کشيش يوسف ندرخانی، او را 
بازداشت و به دادگاه انقالب 
رشت منتقل کردند. 
آقای ندرخانی پيش تر به حبس و 
تبعيد محکوم شده بود با اينحال 
هيچ احضاريه ای برای اجرای 
حکم تا زمان بازداشت به دست 

از ضرب و  او نرسيده بود.پس
شتم ايشان و فرزندشان، وی را 
 بازداشت و به 
شعبه دو اجرای احکام دادگاه 
انقالب رشت منتقل 
کردند.ماموران لباس شخصی به 
منزل يوسف ندرخانی رفته و با 
ضربات پا به درب منزل سعی 
می کنند در را بشکنند و وارد 
منزل ايشان شوند، پس از اينکه 

باز  پسر آقای ندرخانی درب را
می کنند با استفاده از شوکر 
الکتريکی پسر آقای ندرخانی را 
به زمين می زنند و بعد از ورود 
به خانه در حضور همسر و 
فرزند ديگر آقای ندرخانی ايشان 
را با استفاده از شوکر و به 
همراه ضرب و شتم به زمين می 
زنند و نهايتا با خود می برند. 
پس از پيگيری خانواده آقای 

 رخانی به ايشان گفته اند که ند

دادگاه  
انقالب 
 رشت

 نيروهای امنيتی

بدون  
احضاريه 

برای 
 اجرای حکم

 

* 

 

* 

 

 هرانا گيالن رشت کشيش
نود 

 وهفت
 تير

سی 
 ويکم

1573 يوسف ندرخانی

قرار است امشب آقای ندرخانی را 
 ”.به زندان اوين تهران منتقل کنند

ميرمحمد ميری، فعال سياسی که 
توسط دادگاه انقالب پيشتر 

گچساران به اتهامات تبليغ عليه 
نظام و توهين به رهبری به تحمل 
 دو سال حبس 
تعزيری و شالق محکوم شده بود 

زندان 
 گچساران

 * اجرای حکم نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال 
 سياسی

 گچساران
کهگيلويه 
 وبويراحمد

 هرانا
نود 

 وهفت
1574 ميرمحمد ميری سی ام تير



 

 

در حاشيه مراسم تدفين عمو 
زاده اش در شهرستان گچساران 
توسط نيروهای امنيتی بازداشت 
 و برای 
گذراندن دوران محکوميت دو 
 ساله اش به زندان گچساران

منتقل شد.اين  فعال سياسی، در 
حکم مورد اشاره از باب 
 مصرف مواد 

ميليون لایر  ٢مخدر،  به پرداخت 
 ضربه  ٣٠جريمه نقدی و تحمل 

شالق نيز محکوم شده است.يک 
منبع نزديک به اين شهروندان 
در اين باره به گزارشگر حقوق 

اتهام “بشر در ايران گفت: 
 استعمال مواد 

ت و به نظر مخدر بی اساس اس
ما صرفا برای تخريب و بی 
ارزش کردن وجهه اين افرد که 
کار سياسی انجام داده اند در 
 اين حکم 
گنجاندند. اين افراد سالم و 
تحصيلکرده با افکار آزادی خواه 
 از خانواده 
های خوشنام روستای ديل 

شايان ذکر است، سيد ”هستند.
 محمد ميری در 

نيز به » ٨٨عاشورای سال «
راه برادر، عمويش و چند هم

 شهروند 
طلبه مدرسه دينی منبع العلوم کوه 
ون سرباز توسط ماموران 
 وزارت 
اطالعات خاش بازداشت شد.مسلم 

طلبه منبع العلوم کوه ” عبدالزهی
تيرماه سال  ٣٠ون که در تاريخ 

جاری، توسط ماموران اداره 
اطالعات بازداشت شده بود 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

طلبه اهل 
 سنت

 خاش
سيستان 
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
 وهفت

 سی ام رتي
عبدالزهی)فرزند 

 نيک محمد (
1575 مسلم



 

 

هيچ اطالعی 97مرداد20تاامروز
از آخرين وضعيت وی در دست 

 نيست.
فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

مذهبی 
 بلوچ

سيستان  خاش
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
 وهفت

آرامش)روحانی    خرداد
 اهل سنت (

مولوی 
 سعيد

1576

 
فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

مذهبی 
 بلوچ

سيستان  خاش
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
 وهفت

آرامش)روحانی    خرداد
 اهل سنت (

1577 حافظ عبدالحی

فعال    *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 
مذهبی 

 بلوچ

سيستان  خاش
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
 وهفت

مبارکی)روحانی   خرداد
 اهل سنت (

1578 مولوی امين

ميه وی طلبه اهل سنت حوزه عل
منبع العلوم کوه ون سرباز در 

جنوب استان سيستان و بلوچستان 
 است.

وزارت  نامشخص
 اطالعات

فعال   *  *  اوليه
مذهبی 

 بلوچ

فعال  هرمزگان جاسک
مذهبی 

 بلوچ

نود 
 وهفت

بيست  فروردين
 وهشتم

حبيب هللا)  پناهنده  مالحی 
فرزندابراهيم 
) 

1579

روحانی اهل سنت، فعال مدنی و 
ران مدرسه ساز، عضو سفي

توسط ماموران سپاه پاسداران 
بازداشت شد.مولوی ناصر برای 
حمايت از مولوی طيب و دختران 
ايرانشهر در گروه ها فعال بود و 
امضا جمع آوری می کرد.پس از 
آتش سوزی داروخانه پاستور در 
فضای مجازی متنی جعلی به نام 
وی پخش کردند که خود را 
 عضو سهاب معرفی 

و آتش زدن داروخانه  می کرد
پاستور را به عهده گرفته بود، که 
 توسط 
مولوی ناصر ريگی، تکذيبيه 
پخش شد و خواستار بازداشت 
افرادی شد که به نام وی مطلب 
دروغ پخش کرده اند.يک هفته 
 بعد از پخش اين 

مولوی “متن و جوابيه اش، 
توسط ماموران سپاه ” ناصر

 * اوليه نيروهای سپاه  نامشخص

 

* 

  

 ايرانشهر فعال مدنی
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وچهارم

1580 مولوی ناصر  ريگی بهادرزهی



 

 

بازداشت شده و به زاهدان منتقل 
گفتنی است، در پی اعالم ». شد

دختر در  ۴١خبر تجاوز به 
ايرانشهر توسط مولوی طيب امام 
جمعه اهل سنت اين شهر 
تجمعاتی در سطح شهر شکل 
گرفت. پس از آن ماموران دست 
 به 
بازداشت تعدادی از شرکت 
کنندگان در تجمع و افراد پيگير 
پرونده زدند و بر همين اساس، 

از تعقيب  دادستان کل کشور نيز
 قضايی و 
برخورد با مولوی طيب امام 
جمعه اهل سنت ايرانشهر خبر 
داد. بنقل از کمپين فعالين 

از  97مرداد18بلوچ،تاامروز
وضعيت مولوی ناصر ريگی که 

تيرماه سال جاری  ٢۴در تاريخ 
از سوی ماموران سپاه پاسداران 
بازداشت شده بود، هيچ اطالعی 

ی در دست نيست. تداوم بی خبر
از وضعيت اين روحانی اهل 
 سنت، موجب نگرانی 

در پی تجمع مسالمت آميز مردم  
 ايرانشهر در مقابل فرمانداری اين 

به شهر در خصوص تجاوز 
عنف يک گروه بزهکار به زنان 

تعدادی از تجمع کنندگان 
بازداشت شد. مولوی طيب 

مالزهی امام جمعه ايرانشهر از 
وجود يک باند تبهکار پرده 

زن  ۴١برداشت که تا کنون به 
 تجاوز به عنف کرده اند.

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

 ايرانشهر شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 
 فتوه

 خرداد
بيست 
 وهفتم

1581 ياسر شهنوازی

در پی تجمع مسالمت آميز مردم  
 ايرانشهر در مقابل فرمانداری اين 

شهر در خصوص تجاوز به 
عنف يک گروه بزهکار به زنان 

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

 ايرانشهر شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 وهفتم

1582 پريسا شهنوازی



 

 

تعدادی از تجمع کنندگان 
بازداشت شد. مولوی طيب 

مالزهی امام جمعه ايرانشهر از 
وجود يک باند تبهکار پرده 

زن  ۴١ه تا کنون به برداشت ک
 تجاوز به عنف کرده اند.

در پی تجمع مسالمت آميز مردم  
 ايرانشهر در مقابل فرمانداری اين 

شهر در خصوص تجاوز به 
هکار به زنان عنف يک گروه بز

تعدادی از تجمع کنندگان 
بازداشت شد. مولوی طيب 

مالزهی امام جمعه ايرانشهر از 
وجود يک باند تبهکار پرده 

زن  ۴١برداشت که تا کنون به 
 تجاوز به عنف کرده اند.

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

 ايرانشهر شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 تموهف

 

ساله با نام 
مستعار 
 پروک

1583

در پی تجمع مسالمت آميز مردم  
 ايرانشهر در مقابل فرمانداری اين 

شهر در خصوص تجاوز به 
عنف يک گروه بزهکار به زنان 

تعدادی از تجمع کنندگان 
بازداشت شد. مولوی طيب 

مالزهی امام جمعه ايرانشهر از 
وجود يک باند تبهکار پرده 

زن  ۴١کنون به برداشت که تا 
 تجاوز به عنف کرده اند.

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

 ايرانشهر شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 وهفتم

1584 عبدالحکيم مزارزهی

در پی تجمع مسالمت آميز مردم  
 ايرانشهر در مقابل فرمانداری اين 

شهر در خصوص تجاوز به 
کار به زنان عنف يک گروه بزه

تعدادی از تجمع کنندگان 
بازداشت شد. مولوی طيب 

مالزهی امام جمعه ايرانشهر از 
وجود يک باند تبهکار پرده 

زن  ۴١برداشت که تا کنون به 
 تجاوز به عنف کرده اند.

 * اوليه اطالعات سپاه نامشخص

 

* 

  

 ايرانشهر شهروند
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 موهفت

1585 محمد امين گرگيج،



 

 

برای برگزاری هجدهمين سالگرد 
درگذشت احمد شاملو شاعر 
معروف ايرانی در گورستان 
امامزاده طاهر کرج گرد هم آمده 
 بودند توسط 

نيروهای وزارت اطالعات 
بازداشت و به زندان رجايی شهر 

 کرج 
منتقل شدند. همچنين گزارش شده 

ماموران وزارت اطالعات 
و تلفن تعدادی از شرکت دوربين 

کنندگان که اقدام به گرفتن عکس 
و فيلم کرده بودند را ضبط کرده 
اند.چهار تن از بازداشت شدگان 
طی شب گذشته و امروز آزاد 

 شده اند.

زندان 
 رجايی شهر

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا البرز کرج شهروند
نود 

 وهفت
1586 روزبه  سوهانی  دوم مرداد

برگزاری هجدهمين سالگرد  برای
درگذشت احمد شاملو شاعر 
معروف ايرانی در گورستان 
امامزاده طاهر کرج گرد هم آمده 
 بودند توسط 

نيروهای وزارت اطالعات 
بازداشت و به زندان رجايی شهر 

 کرج 
منتقل شدند. همچنين گزارش شده 

ماموران وزارت اطالعات 
دوربين و تلفن تعدادی از شرکت 

که اقدام به گرفتن عکس  کنندگان
و فيلم کرده بودند را ضبط کرده 
اند.چهار تن از بازداشت شدگان 
طی شب گذشته و امروز آزاد 

 شده اند.

زندان 
 رجايی شهر

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا البرز کرج شهروند
نود 

 وهفت
 دوم مرداد

کاکاوند از 
اعضای کانون 

 نويسندگان
1587 علی

 
ری هجدهمين سالگرد برای برگزا

درگذشت احمد شاملو شاعر 
معروف ايرانی در گورستان 
امامزاده طاهر کرج گرد هم آمده 
بودند توسط 

زندان 
 رجايی شهر

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا البرز کرج شهروند
نود 

 وهفت
 1588 غالم نعمتی معلم  دوم مرداد



 

 

نيروهای وزارت اطالعات 
بازداشت و به زندان رجايی شهر 

 کرج 
منتقل شدند. همچنين گزارش شده 
ماموران وزارت اطالعات دوربين 
و تلفن تعدادی از شرکت کنندگان 

دام به گرفتن عکس و فيلم که اق
کرده بودند را ضبط کرده 

اند.چهار تن از بازداشت شدگان 
طی شب گذشته و امروز آزاد شده 

 اند.
برای برگزاری هجدهمين سالگرد 

مد شاملو شاعر درگذشت اح
معروف ايرانی در گورستان 
امامزاده طاهر کرج گرد هم آمده 
بودند توسط 

نيروهای وزارت اطالعات 
بازداشت و به زندان رجايی شهر 

 کرج 
منتقل شدند. همچنين گزارش شده 
ماموران وزارت اطالعات دوربين 
و تلفن تعدادی از شرکت کنندگان 
که اقدام به گرفتن عکس و فيلم 

ه بودند را ضبط کرده کرد
اند.چهار تن از بازداشت شدگان 

طی شب گذشته و امروز آزاد شده 
 اند.

زندان 
 رجايی شهر

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا البرز کرج شهروند
نود 

 وهفت
 1589 نامشخص نامشخص دوم مرداد

ليال)خديجه( ميرغفاری فعال مدنی 
و معترض به حجاب اجباری که 

خردادماه سال  ٢٣در تاريخ 
جاری پس از حضور در شعبه 

دادگاه انقالب تهران به اتهام  ٣۶
بازداشت شده ” توهين به رهبری“

بود، 
مردادماه با  ٢روزگذشته مورخ 

تامين وثيقه هشتاد ميليون تومانی 
از زندان شهر ری آزاد شد. 

تمرد “اتهامات خانم ميرغفاری 

زندان شهر 
 ری

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

 وهفت
 خرداد

بيست 
 وسوم

 1590 ليال ميرغفاری



 

 

تو “، ”نسبت به مامورين حفاظت
ظاهرشدن در “، ”بریهين به ره

انظار عمومی بدون حجاب 
فراهم نمودن موجبات “، ”شرعی

تشويق مردم به فساد 
فحشا و تشويق آنان با تبليغ بی 

عنوان شده است. الزم به ” حجابی
ذکر است، خانم غفاری در بهمن 
ماه گذشته با ايستادن روی يک 
سکوی برق و برداشتن روسری 

ه خود، نوشته ای را باال گرفت ک
روی آن خواستار توقف خشونت 

عليه زنان شده بود. نيروهای 
امنيتی هنگام بازداشت او اقدام به 
ضرب و جرح کردند که منجر به 

 مصدوميت پای او شد
مرکز دموکراسی و بنقل از  

حقوق بشر کردستان، نيروهای 
ادارە ی اطالعات سنندج، هفته 

به منزل  ١٣٩٧ی اول تيرماه 
 يک يک فعال 

» ارسطو مرادی«کارگری به نام 
يورش برده و پس از تفتيش وسايل 
سخصی اش، اقدام به بازداشت وی 

 کردەاند.

اطالعات  
 سنندج

وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

فعال 
 یکارگر

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 تير

 

 1591 ارسطو مرادی

او در تاريخ مذکور توسط 
نيروهای وزارت اطالعات در 
مريوان بازداشت و جهت 
بازجويی به محلی نامشخص در 
سنندج منتقل گرديد. 
خانواده های اين افراد، علی رغم 
 پيگيری های مکرر نتوانستهاند از 

و محل  اتهامات مطروحه عليه آنها
 دقيق نگه داريشان اطالعی کسب 
نمايند.پس از سه هفته بازداشت با 
 توديع وثيقه به صورت موقت آزاد 

مرداد  ١٠شد.روز چهارشنبه 
فعال » پيمان عبدی«، ١٣٩٧

نامشخص 
 درسنندج

وزارت 
 اطالعات

 * يهاول

 

* 

  

فعال 
 کارگری

 هرانا کردستان مريوان
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 ودوم

 1592 پيمان عبدی



 

 

 ۴٠کارگری با توديع وثيقه ی 
ميليون تومانی تا هنگام برگزاری 
جلسه ی دادگاه از 

                   زندان مرکزی سنندج آزاد شد.

پس از اتمام  ٩٧مرداد  ٢روز 
 بازجويی ها با توديع وثيقه آزاد 
شدند.اتهام مطروحه عليه تمامی 

 و » تبليغ عليه نظام«اين افراد 
با احزاب کرد مخالف همکاری «

است و هر کدام از آنها با » نظام
ميليون تومانی  ۶٠توديع وثيقه ی 

 آزاد شدەاند.هيچکدام از اين هفت 
بازداشتی، تا هنگام درخواست 
وثيقه نتوانسته بودند با خانواده 

هايشان ارتباط برقرار نمايند و از 
حق دسترسی به وکيل هم محروم 

 بوده اند.

 * اوليه امنيتی نيروهای نامشخص

 

* 

  

 هرانا کردستان سنندج فعال کرد
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وهشتم

 1593 سيران آرامش 

پس از اتمام  ٩٧مرداد  ٢روز 
 بازجويی ها با توديع وثيقه آزاد 
شدند.اتهام مطروحه عليه تمامی 

 و » تبليغ عليه نظام«اين افراد 
همکاری با احزاب کرد مخالف «

ام از آنها با است و هر کد» نظام
ميليون تومانی  ۶٠توديع وثيقه ی 

 آزاد شدەاند.هيچکدام از اين هفت 
بازداشتی، تا هنگام درخواست 
وثيقه نتوانسته بودند با خانواده 

هايشان ارتباط برقرار نمايند و از 
حق دسترسی به وکيل هم محروم 

 بوده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 هرانا کردستان سنندج فعال کرد
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وسوم

 پناهی
محسن 
 حسين 

1594 

پس از اتمام  ٩٧مرداد  ٢روز 
 بازجويی ها با توديع وثيقه آزاد 
شدند.اتهام مطروحه عليه تمامی 

 و » تبليغ عليه نظام«اين افراد 
همکاری با احزاب کرد مخالف «

است و هر کدام از آنها با » نظام
ليون تومانی مي ۶٠توديع وثيقه ی 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 هرانا کردستان سنندج فعال کرد
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 سومو

 1595 شورش کرمی



 

 

 آزاد شدەاند.هيچکدام از اين هفت 
بازداشتی، تا هنگام درخواست 
وثيقه نتوانسته بودند با خانواده 

هايشان ارتباط برقرار نمايند و از 
حق دسترسی به وکيل هم محروم 

 بوده اند.
پس از اتمام  ٩٧مرداد  ٢روز 

 بازجويی ها با توديع وثيقه آزاد 
شدند.اتهام مطروحه عليه تمامی 

 و » تبليغ عليه نظام«اين افراد 
همکاری با احزاب کرد مخالف «

است و هر کدام از آنها با » نظام
ميليون تومانی  ۶٠توديع وثيقه ی 

 فت آزاد شدەاند.هيچکدام از اين ه
بازداشتی، تا هنگام درخواست 
وثيقه نتوانسته بودند با خانواده 

هايشان ارتباط برقرار نمايند و از 
حق دسترسی به وکيل هم محروم 

 بوده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 هرانا کردستان سنندج فعال کرد
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وسوم

 1596 محمد سنگاب

ز اتمام پس ا ٩٧مرداد  ٢روز 
 بازجويی ها با توديع وثيقه آزاد 
شدند.اتهام مطروحه عليه تمامی 

 و » تبليغ عليه نظام«اين افراد 
همکاری با احزاب کرد مخالف «

است و هر کدام از آنها با » نظام
ميليون تومانی  ۶٠توديع وثيقه ی 

 آزاد شدەاند.هيچکدام از اين هفت 
بازداشتی، تا هنگام درخواست 

وانسته بودند با خانواده وثيقه نت
هايشان ارتباط برقرار نمايند و از 
حق دسترسی به وکيل هم محروم 

 بوده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 هرانا کردستان سنندج فعال کرد
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وسوم

 1597 زيبا سنگاب

پس از اتمام  ٩٧مرداد  ٢روز 
 بازجويی ها با توديع وثيقه آزاد 
شدند.اتهام مطروحه عليه تمامی 

 و » تبليغ عليه نظام«اين افراد 
همکاری با احزاب کرد مخالف «

است و هر کدام از آنها با » نظام

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 هرانا کردستان سنندج فعال کرد
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وسوم

 1598 فردين مولودی



 

 

ميليون  ۶٠توديع وثيقه ی 
تومانی آزاد شدەاند.هيچکدام از 
 اين هفت 
بازداشتی، تا هنگام درخواست 
وثيقه نتوانسته بودند با خانواده 

رقرار نمايند و از هايشان ارتباط ب
حق دسترسی به وکيل هم محروم 

 بوده اند.
پس از اتمام  ٩٧مرداد  ٢روز 

 بازجويی ها با توديع وثيقه آزاد 
شدند.اتهام مطروحه عليه تمامی 

 و » تبليغ عليه نظام«اد اين افر
همکاری با احزاب کرد مخالف «

است و هر کدام از آنها با » نظام
ميليون  ۶٠توديع وثيقه ی 

تومانی آزاد شدەاند.هيچکدام از 
 اين هفت 
بازداشتی، تا هنگام درخواست 
وثيقه نتوانسته بودند با خانواده 

هايشان ارتباط برقرار نمايند و از 
م محروم حق دسترسی به وکيل ه

 بوده اند.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 هرانا کردستان سنندج فعال کرد
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وسوم

 1599 علی هللا ويسی 

 ۵٠رحمان پرتايشی شهروند 
ساله اهل پيرانشهر که در اطراف 
اين شهرستان توسط نيروهای 

 ٣امنيتی بازداشت و پس از حدود 
در سلول  ماه بازداشت و بازجويی

انفرادی اداره اطالعات سپاه در 
 تاريخ 

تيرماه به زندان اروميه منتقل  ١٠
شده بود روز جاری مجددا به 

بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل 
شده است.آقای پرتايشی که در 

حين آموزش رانندگی به دخترش 
در اطراف پيرانشهر بازداشت 

ماه در  ٣شده است نزديک به 
ی اطالعات سپاه سلول های انفراد

» اقدام عليه امنيت ملی«به اتهام 

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 پيرانشهر شهروند
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 1600 رحمان پرتايشی  هجدهم روردينف



 

 

تحت بازجويی بوده و در تاريخ 
تير ماه به زندان اروميه منتقل  ١٠

شد ولی صبح امروز مجددا به 
بازداشتگاه اداره اطالعات منتقل 

 شده است.

آقای نبوی که از سمنان به تهران 
سفر کرده بود، بازداشت و به 
 زندان 
اوين منتقل شده است.او ساعاتی 

با خانواده اش  ٢٠٩پيش , از بند 
 ٢٠٩تماس گرفته است. بند 

زندان اوين زير نظر وزارت 
 اطالعات است. 
ضياء نبوی دانشجوی ستاره دار و 

 سابق انجمن اسالمی عضو 
دانشجويان دانشگاه نوشيروانی 
بابل، بهمن ماه پارسال و در 

 آستانه 
نهمين سال حبس از زندان سمنان 
 آزاد شده بود.  ضيا نبوی عضو 
تشکل شورای دفاع از حق 

 ٨٨تحصيل بود که در خرداد 
 بازداشت و 

دادگاه انقالب  ٢۶توسط شعبه 
اسالمی به رياست قاضی 

 به پيرعباسی، 
ضربه  ٧۴سال زندان و  ١۵

شالق محکوم شد. اين حکم در 
دادگاه تجديدنظر به ده سال حبس 
در تبعيد تبديل شد. وی در مهر 

به زندان کارون تبعيد و  ٨٩ماه 
به زندان سمنان  ٩٣ارديبهشت 

 منتقل شد. اين 
بهمن  ٢۵فعال سياسی در مورخ 

، در آستانه نهمين سال ١٣٩۶ماه 
نان آزاد شده حبس از زندان سم

بود.ضيا نبوی دانشجو و عضو 
سابق انجمن اسالمی دانشجويان 

زندان 
اوين بند 

٢٠٩ 
 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

 وهفت
 1601 ضيا نبوی نهم دادمر



 

 

دانشگاه نوشيروانی بابل که عصر 
روز گذشته، توسط نيروهای 

امنيتی بازداشت شده بود بعد از 
 ظهر ديروز آزاد شد.

رضا خندان همسر نسرين ستوده 
نيز در صفحه فيسبوک خود خبر 
داده که فرهاد ميثمی در خانه 
خود بازداشت شده است. فرهاد 
 ميثمی فعال 
مدنی محبوس در زندان اوين که 

مرداد  ٩در روز سه شنبه 
با حکمی از سوی شعبه  ١٣٩٧

دادسرای اوين بازداشت و به  ٢
 اين  ٢٠٩بند 

زندان منتقل شده بود در اعتراض 
به موارد نقض حقوق شهروندی 
خود در اعتصاب غذای تر به سر 
ميبرد . اين فعال مدنی  از فردای 
بعد از بازداشت از قرنطينه زندان 

زندان اوين که  ٢٠٩اوين به بند 
متعلق به 
وزارت اطالعات ميباشد منتقل 
گرديده است و تا به امروز به 

وز است که اين فعال ر ١٩مدت 
مدنی در اعتصاب غذای تر به 
سر ميبرد و در اين مدت فقط آب 
و نمک مصرف نموده است . به 
گزارش حقوق بشر در ايران، 
فرهاد ميثمی، فعال مدنی، پس از 

 روز بازجويی روز  ٢٠
به قرنطينه  ٢٠٩گذشته از بند 

زندان اوين منتقل شده؛ اين فعال 
ه دست مردادما ١٠مدنی از روز 

به اعتصاب غذا زده است. 
 ٧اتهامات فرهاد ميثمی در شعبه 

زندان 
اوين بند 

٢٠٩ 
 * اوليه تینيروهای امني

 

* 

  

 هرانا تهران تهران فعال مدنی
نود 

 وهفت
 1602 فرهاد  ميثمی نهم مرداد



 

 

اجتماع و تبانی «دادسرای اوين 
به قصد برهم زدن 

تبليغ عليه «، »امنيت کشور
توهين به حجاب به «و » نظام

عنوان يکی از مقدسات ضروری 
عنوان شده است. اين » اسالم

 اتهامات به دليل 

ساله و  ٢۶مولوی احمد شاه عربی 
 دانش آموخته دارالعلوم مکی 
 ١٠زاهدان است.روز چهارشنبه 

، مولوی احمدشاه ١٣٩٧مرداد 
عربی روحانی اهل سنت، به بند 

زندان مرکزی زاهدان منتقل  ١
وحانی اهل سنت پيش شد. اين ر

 ١٣٩٧خرداد  ٢٨تر در تاريخ 
 توسط ماموران 
وزارت اطالعات در زاهدان 
بازداشت شده است. گزارش شده 
است که اين روحانی سنی مذهب، 

” تبليغ عليه نظام“به اتهام 
بازداشت شده است و گفته می 
شود که سخنرانی های وی در 
مراسمات مذهبی به عنوان 

زندان 
 زاهدان

ت وزار
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

روحانی 
 اهل سنت

 زاهدان
سيستان 
 بلوچستان

کمپين 
فعالين 

 بلوچ

نود 
 وهفت

 خرداد
بيست 
 وهشتم

 عربی
مولوی 
 احمد شاه

1603 



 

 

 ٢٧نادر افشاری، فعال مدنی که  
  ١٠٠با تامين وثيقه  ١٣٩۶اسفند 

ميليون تومانی به صورت موقت 
از زندان اوين آزاد شد بود، 
 شامگاه 

طی  ١٣٩٧مرداد  ١٠ارشنبه چه
اعتراضات سراسری در 
گوهردشت کرج توسط ماموران 
امنيتی، بازداشت شد. يک منبع 
 مطلع در اين 
خصوص به حقوق بشر در ايران 

 ٢١وی حدود ساعت «گفت: 
مردادماه اندکی  ١٠شامگاه گذشته 

پس از خروج از منزل در کرج 
بازداشت و جهت بازجويی به اداره 

از » کرج منتقل شد.اطالعات در 
اتهامات و علت بازداشت اين فعال 
مدنی اطالعی در دست نيست، اما 

به «اين منبع مطلع می گويد: 
نزديکان نادری افشاری گفته اند، 

  ١٣وی شنبه 
مردادماه برای تفهيم اتهام و صدور 

بازپرسی  ١قرار به شعبه ی 
دادگاه انقالب کرج منتقل خواهد 

ال مدنی که نادر افشاری، فع» شد.
 در تاريخ 

بهمن سال جاری از سوی  ١٢
نيروهای امنيتی بازداشت و به 

وزارت اطالعات  ٢٠٩بند 
مستقر در زندان اوين منتقل شده 

 اسفند  ٢٧بود، 
ميليون  ١٠٠با تامين وثيقه  ١٣٩۶

تومانی به صورت موقت از زندان 
اوين آزاد شده بود.مادر نادر 

مرداد  ١۶افشاری روز سه شنبه 
به برخی از وبسايت های خبری 
گفت که پس از سه روز جستجو 
خبردار شده 
پسرش در بازداشت وزارت 

 نامشخص

 

نيروهای 
امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا البرز کرج فعال مدنی
نود 

 وهفت
 1604 نادر افشارى  دهم مرداد



 

 

اطالعات است.مريم سبزه پرور 
مادر نادر افشاری در گفتگو با 
گزارشگر حقوق بشر در ايران 

نادر “ضمن تاييد اين خبر گفت: 
مرداد در گوهردشت  ١٠روز 

بازداشت شده و بعد از 
ی و مراجعه ما روز بی خبر ۶

به تمام ارگان ها مثل پليس امنيت، 
اطالعات ملک شاه کرج، پايگاه 
بسيج قرارگاه ثارهللا، نهايتا در 
 روز 

دادگاه  ١مردادماه در شعبه  ١۶
انقالب کرج، آقای ايوب 
ابراهيميان رياست شعبه به من 
گفتند که پسرم توسط نيروهای 
 امنيتی وزارت 

ت اطالعات در جريان اعتراضا
اخير کشور بازداشت شده و در 
يکی از خانه های امن وزارت 

اطالعات در گوهردشت است و تا 
 زمان اتمام 

فرزند، . به  ٢ساله متاهل،دارای  

نقل از يک منبع مطلع در گفتگو 

با گزارشگر حقوق بشر در   ٣۵

ايران برای هريک از اين افراد 

قرار وثيقه ميليون تومانی صادره 

شده است. از داليل بازداشت و نوع 

اين افراد اطالعی در  ٢٠٠اتهام 

دست نيست اما برخی از منابع 

حقوق بشری نزديک به فعاالن 

عرب اهوازی علت بازداشت اين 

 افراد را پيشگيری

تظاهرات عنوان کرده .از گسترش 
 اند

ندان مرکزی 
 اهواز)شيبان

ز
نيروهای 
امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1605 علی سياحی يازدهم مرداد



 

 

ساله،متاهل  ٣٠امير سياحی   
دارای يک فرزند ، به نقل از يک 
 منبع 
مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق 

هريک از بشر در ايران برای 
ميليون  ٢٠٠اين افراد قرار وثيقه 

تومانی صادره شده است. از 
 داليل 
بازداشت و نوع اتهام اين افراد 
اطالعی در دست نيست اما برخی 
 از 

منابع حقوق بشری نزديک به 
فعاالن عرب اهوازی علت 

بازداشت اين افراد را پيشگيری از 
 گسترش تظاهرات عنوان کرده اند.

ندان مرکزی 
 واز)شيباناه

ز
نيروهای 
امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1606 امير سياحی يازدهم مرداد

ساله،دانشجو،  ٢٢شهاب سياحی   
. به نقل از يک منبع مطلع در 
گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در 
ايران برای هريک از اين افراد 
قرار وثيقه 

ادره شده ميليون تومانی ص ٢٠٠
است. از داليل بازداشت و نوع 
اتهام اين افراد اطالعی در دست 
نيست اما برخی از منابع حقوق 
بشری نزديک به فعاالن عرب 

اهوازی علت بازداشت اين افراد را 
پيشگيری از گسترش تظاهرات 

 عنوان کرده اند.

ندان مرکزی 
 اهواز)شيبان

ز
نيروهای 
امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1607 شهاب سياحی يازدهم مرداد

ساله، به  ٢٧عباس سواعدی   
نقل از يک منبع مطلع در گفتگو با 
گزارشگر حقوق بشر در ايران 
برای هريک از اين افراد قرار 
 وثيقه 

ميليون تومانی صادره شده  ٢٠٠
است. از داليل بازداشت و نوع 

ی در دست اتهام اين افراد اطالع
نيست اما برخی از منابع حقوق 
بشری نزديک به فعاالن عرب 

ندان مرکزی 
 اهواز)شيبان

ز
نيروهای 
امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1608 عباس سواعدی يازدهم مرداد



 

 

اهوازی علت بازداشت اين افراد را 
پيشگيری از گسترش تظاهرات 

 عنوان کرده اند.

 ٢٧مهندس ماهر منبوهی   
ساله،متاهل . به نقل از يک منبع 
مطلع در گفتگو با گزارشگر 
حقوق بشر در ايران برای هريک 

 ٢٠٠از اين افراد قرار وثيقه 
ميليون تومانی صادره شده است. 
از داليل بازداشت و نوع اتهام اين 
افراد اطالعی در دست نيست اما 
برخی از منابع حقوق بشری 

يک به فعاالن عرب اهوازی نزد
علت بازداشت اين افراد را 
پيشگيری از گسترش تظاهرات 
عنوان کرده اند. اين منبع مطلع در 
ادامه گفت , على منبوهى پدر 
مالک و ماهر منبوهی به اتهام 

 اقدام عليه 
سال حبس  ١٨امنيت کشور به 

محکوم شده است که هم اکنون در 
را زندان شيبان دوران محکوميتش 

 سپرى مى کند.

ندان مرکزی 
 اهواز)شيبان

ز
نيروهای 
امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1609 ماهر منبوهی يازدهم مرداد

ساله و  ٢۴مالک منبوهی معلم   
متاهل ، به نقل از يک منبع مطلع 
در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر 

فراد در ايران برای هريک از اين ا
ميليون تومانی  ٢٠٠قرار وثيقه 

صادره شده است. از داليل 
بازداشت و نوع اتهام اين افراد 
اطالعی در دست نيست اما برخی 
از منابع حقوق بشری نزديک به 
فعاالن عرب اهوازی علت 
بازداشت اين افراد را پيشگيری از 
گسترش تظاهرات عنوان کرده اند. 
اين منبع مطلع در 

, على منبوهى پدر ادامه گفت 
مالک و ماهر منبوهی به اتهام اقدام 

ندان مرکزی 
 اهواز)شيبان

ز
نيروهای 
امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

شهروند 
 عرب

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1610 مالک  منبوهی معلم  يازدهم مرداد



 

 

سال  ١٨عليه امنيت کشور به 
حبس محکوم شده است که هم 
اکنون در زندان 

امنيتی تهديد شده بود، نهادهای 
 ١٣٩٧مرداد  ١۴صبح يک شنبه 

بعد از مراجعه به دادگاه انقالب 
شهر سنندج، جهت پيگيری 
پرونده رامين حسين پناهی، 
بازداشت شد.پيش از اين حسين 
 احمدی نياز، وکيل مدافع 
رامين حسين پناهی، زندانی 
سياسی محکوم به اعدام، در 
راستای تداوم تضييع حقوق 

خود و ايجاد فشارهای موکل 
 غير قانونی بر رامين 

 ۴حسين پناهی، به شعبه 
بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اسالمی سنندج، احضار 
شده بود. اين احضار با شکايت 
وزارت اطالعات و تشکيل 
پرونده ای عليه حسين احمدی 
نياز، بابت مصاحبه ها و پيگيری 
های قانونی حقوق رامين حسين 

 رت گرفته و جمعه پناهی، صو
به اين وکيل  ١٣٩٧تير  ١۵

دادگستری ابالغ شده بود. گفتنی 
است، نهادهای امنيتی تا کنون 
چندين بار حسين احمدی نياز را 
تهديد کرده اند که از پيگيری 
مسرانه حقوق موکل خود دست 
بردارد . الزم به ذکر است با 
توجه به حساسيت ويژه ای که 

هی از آن پرونده رامين حسين پنا
برخوردار است و موارد بسيار 
زياد در روند رسيدگی و اتهاماتی 
که منتسب به اين شهروند کرود 
نبوده است را ميتوان ياد اوری 

دادگاه 
انقالب شهر 

 سنندج

 

نيروهای 
 امنيتی

 * بااحضاريه

 

* 

  

وکيل 
مدافع 
رامين 
حسين 
 پناهی

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
ردهمچها مرداد

احمدی نياز)وکيل 
 دادگستری(

 1611 حسين



 

 

کرد .پس 

از تفهيم اتهام در شعبه چهار 
بازپرسی سنندج ساعاتی بعد با 
قرار وثيقه بداللطيف ميران زهی 
در يکی از آرايشگاه های شهر 
زرآباد مشغول به اصالح سر و 
صورت خود بود که ماموران 
اداره اطالعات بدون نشان دادن 

شخصی  حکم دستگيری و با لباس
وی را دست بند زده و با خود 

از علت بازداشت آقای ”. بردند
ميران زهی اطالعی در دست 
نيست. 
خانواده وی از هنگام بازداشت 
نسبت به وضعيت فرزندشان بی 

 اطالع اند.

 نامشخص

 

نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

جوان اهل 
 سنت

 چابهار
سيستان 
 بلوچستان

 هرانا
نود 

 وهفت
 يازدهم مرداد

ميران زهيفرزند  
 پيرمراد

 1612 عبداللطيف

تاکنون خانواده ی آرمان غفوری 
نتوانسته اند در رابطه با چرايی 

بازداشت و يا محل نگه داری اش 
اطالع دقيقی کسب نمايند. وی که 
پيش از اين نيز سابقه ی بازجويی 
و بازداشت دارد، يک بار ديگر 

به  ٩۶اسفند  ٢١روز چهارشنبه 
فعال مدنی ديگر به  همراه هشت

علت شرکت در تجمعاتی در 
حمله ی ارتش ترکيه «محکوميت 

بازداشت و » به شهر عفرين
ميليون تومانی  ۵متعاقبا با کفالت 

مرداد  ٢۵آزاد شدە بود.پنج شنبه 
 ، با قيد وثيقه آزاد شد.١٣٩٧

 نامشخص

 

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

 

فعال مدنی و محيط 
 زيست

 هرانا کردستان مريوان
نود 

 وهفت
 مرداد

 

 1613 آرمان غفوری 

همکاری با يکی از «به اتهام 
» احزاب کرد مخالف نظام

بازداشت و به محل نامعلومی منتقل 
 نامشخص

 
نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه
 

* 
  

شهروند 
 کرد

 اشنويه
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 مرداد
 

 1614 کامل احمدی 



 

 

 کرده اند.

ی با يکی از همکار«به اتهام 
» احزاب کرد مخالف نظام

بازداشت و به محل نامعلومی منتقل 
 کرده اند.

 نامشخص

 
نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  
شهروند 

 کرد
 اشنويه

آذربايجان 
 غربی

 هرانا
نود 

 وهفت
 مرداد

 

 1615 طيب بامروت 

ظهر امروز شانزدهم مردادماه، 
نيروهای امنيتی آقای مهران 

روند بهايی بندی اميرآبادی شه
ساکن يزد را در محل کارش 
 دستگير 

الزم به ذکر است که ”. کرده اند
مهران بندی اميرآبادی چندی پيش 
به همراه شش شهروند بهايی 
ديگر توسط شعبه سوم دادگاه 
تجديد نظر استان يزد محاکمه 
شده بود. در اين جلسه دادرسی 
 مهران بندی 
اميرآبادی به يک سال و نيم حبس 

ی و يک سال تبعيد به تعزير
ديواندره محکوم شد. اين شهروند 
بهايی در حالی بازداشت شده که 
احضاريه ای برای اجرای حکم 
دريافت نکرده و از داليل 
بازداشت وی خبری در 

 نامشخص

 

نيروهای 
 امنيتی

بدون 
احضاري

ه برای 
اجرای 
 حکم

* 

 

* 

  

شهروند 
 بهايی

 هرانا يزد يزد
نود 

 وهفت
 1616 مهران بندی اميرآبادی  شانزدهم مرداد

                    دست نيست.

مادر رضا نعمت  اللهی از  
درويشان زندانی حادثه موسوم به 
 گلستان 

 ١٨هفتم صبح امروز پنج شنبه 
در بيمارستان امام  ١٣٩٧مرداد 

خمينی تهران بازداشت شد. 
مأموران انتظامی ساعاتی قبل اين 
 زن درويش را ن

بيمارستان امام خمينی  در محوطه
 ١۴٨دستگير و به کالنتری 

انقالب تهران منتقل کرده 
مرداد  ١٩اند.صبح امروز جمعه 

با تامين قرار وثيقه آزاد  ١٣٩٧

 ١۴٨النتری 
 انقالب تهرا

ک
نيروهای 
انتظامی

 * اوليه

 

* 

  

دراويش 
 گنابادی

 تهران تهران
مجذوبان 

 نور
نود 

 وهفت
 هجدهم مرداد

ی مادر نعمت  الله
رضا نعمت  

 اللهی
 1617 الهه



 

 

 شد.

مصطفی ترک همدانی، وکيل پايه 
يک دادگستری با تاييد اين خبر 
در صفحه تويتر خود نوشته: 

آقای روزبه مشکين خط هفته «
گذشته به دفترم آمدند و پس از 
گفتگو بناشد خودش و بدون وکيل 
 به دادسرا 

مراجعه کند و در صورت نياز بنده 
م و البته رسانه ای اعالم وکالت کن

نشود. وی سه روزست که 
بازداشت شده و فردا برای 

تشريفات وکالت به دادسرا بروم. 
از انتشار اخبار باال آنهم با جزييات 

 »کامل متعجبم!

وزارت  
اطالعات 

٢٠٩ 
مستقر در 
 زندان اوين

 

نيروهای 
 امنيتی

 * اوليه

 

* 

  

سردبير  
سايت 

مسدود شده 
 مخبر نيوز

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 1618 روزبه مشکين خط  هفدهم مرداد

ساله  ٢۵حسن حيدری، شاعر 
مردادماه  ٢٠اهوازی روز شنبه 
 سال 

جاری از سوی ماموران اداره 
اطالعات اين شهر بازداشت و 
به مکان نامعلومی منتقل شد. 
رحيم دحيمی فعال حقوق اقليت 
 عرب به به 

گزارشگر حقوق بشر در اين 
حسن حيدری از “: مورد گفت

اهالى کوى شکاره کوت عبدهللا 
عصر در  ١٩روز گذشته ساعت 

منزل شخصی اش با ضرب و شتم 
بازداشت و به مکان نامعلومی 

حسن حيدرى ”.منتقل شده است
شعرهاى حماسى و ملى می 

سرايد، فعاالن حقوق عرب معقدند 
که اين بازداشت مرتبط با سرودن 

شعر جديد آقای حيدری در نقد 
سياستهاى روحانيون در ايران 

 است.

 نامشخص

 

وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

فعال 
 فرهنگی

 هرانا خوزستان اهواز
نود 

 وهفت
 1619 حسن حيدری)شاعر( بيستم مرداد



 

 

  اتهام تلقی شده است.شيبان دوران محکوميتش را سپرى مى کند.وکيل مدافع رامين حسين پناهی که پيش از اين چندين بار توسط 



 

 

 ١٩محمد داوری صبح روز جمعه 
مرداد در منزل پدری خود، توسط 
نيروهای وزارت اطالعات 
بازداشت و پس از گذشت سه 
 روز، ظهر 
امروز دوشنبه با قرار بازداشت 
موقت دو ماهه به زندان ياسوج 
منتقل شد و در حال حاضر در 
سلول انفرادی اين زندان به سر 
 می برد. 

ت آقای ماموران در هنگام بازداش
داوری اقدام به ضبط برخی 
وسايل شخصی وی ازجمله تلفن 
همراه، لب تاپ و يادداشت های 

 ”. وی کرده اند
الزم به ذکر است که محمد داوری 

 پيش از اين نيز در جريان 
اعتراضات سال گذشته موسوم به 

 ١۴اعتراضات دی ماه، در تاريخ 
پس از احضار به  ١٣٩۶اسفند 

سپاه پاسداران  دفتر اداره اطالعات
توسط اين نيروها بازداشت و در 

پس از  ١٣٩۶اسفند ٢٢تاريخ 
 گذشت 

ميليون  ۵٠روز با قيد وثيقه  ١٠
تومانی و قرار کفالت از زندان 
آزاد شد.به گزارش حقوق بشر در 
ايران ، محمد داوری، فعال مدنی 
و دانشجوی رشته کارشناسی علوم 
سياسی ساکن ياسوج که ظهر پنج 
 شنبه 

از سوی  ٩٧مردادماه  ١٨
ماموران اطالعات سپاه بازداشت 
شده بود، در وضعيت جسمی 
وخيمی به سر می برد و خانواده 
وی به شدت نگران سالمتی او 
هستند. يک منبع مطلع به حقوق 
بشر در ايران گفت: 

محمد داوری، شامگاه دوشنبه «

زندان  
مرکزی 
 ياسوج

وزارت 
 اطالعات

 اوليه

 

* 

 

* 

 

 ياسوج فعال مدنی
کهگيلويه 
 وبويراحمد

 هرانا
نود 

 وهفت
 1620 محمد داوری نوزدهم مرداد



 

 

مرداد در زندان دچار تهوع  ٢٩
دليل  شد و خون باال آورده که به

تشنج تنفسی به او دست داده است، 
فريدون داوری، پدر اين فعال 
کارگری نيز از بنيانگذاران 
 فرهنگ و ادب 
ايران، سرطان لوزالمعده دارد که 
 به دليل فشارهای وارده و استرس 
ناشی از بازداشت و وضعيت 
وخيم فرزندش دچار سکته قلبی 
شد و به بيمارستان منتقل گرديد. 

گزارش هايی مبنی بر  گفتنی است
شکنجه اين فعال مدنی در زندان 
نيز به کمپين ارسال شده است و 
احتمال داده شده که بازداشت وی 
در ارتباط با اعتراض به فساد 
سيستماتيک، اخالقی، مالی و 
استخدام غير قانونی در اداره 
علوم پزشکی استان کهگيلويه و 

 ١۴بوير احمد باشد. پيش تر در 
به دليل انتشار  ١٣٩۶اسفند 

مطالب انتقادآميز در فضای 
مجازی به نحوه رسيدگی مسئوالن 
 به وضعيت 
معيشتی مردم و نقش سپاه در 
سقوط پرواز مسافربری تهران 

اسوج، پس از احضار به ي –
اداره اطالعات سپاه بازداشت و 
در دادگاه به 

صبح  ۶ماجد سواری در ساعت 
مردادماه  ٢۴روز چهارشنبه 

توسط نيروهای وزارت اطالعات 
بازداشت شده است. ايشان پيش تر 
در اعتراضات مردمی در مخالفت 

با انتقال آب کارون و آلودگی 
و تا  محيط زيست شرکت کرده بود

اين لحظه خانواده وی از داليل 
بازداشت ايشان اطالعی در دست 

 اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

 

* 

 

 هرانا خوزستان اهواز شهروند
نود 

 وهفت
 مرداد

بيست 
 وچهارم

 1621 ماجد سواری 



 

 

 ”ندارند.
ماجد سواری، فرزند عبدالقادر، 

ساله، دانشجوی مهندسی  ٢۶
عمران و از اهالی کوی سيدخلف 

 شهر اهواز است.
بازداشتگاه  

 اداره 
اطالعات 

 شيراز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  
شهروند 

 بهايی
 هرانا فارس شيراز

نود 
 وهفت

 مرداد
بيست 
 وششم

 1622 کوروش روحانی

پس از چند ساعت بازجويی آزاد 
شده اند که به گفته يک منبع مطلع 

احتمال دارد آزادی آنان موقت « 
 باشد

گاه بازداشت
 اداره 

اطالعات 
 شيراز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  
شهروند 

 بهايی
 هرانا فارس شيراز

نود 
 وهفت

 مرداد
بيست 
 وششم

 1623 نگار  ميثاقيان

بازداشتگاه  
 اداره 

اطالعات 
 شيراز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  
شهروند 

 بهايی
 هرانا فارس شيراز

نود 
 وهفت

 مرداد
بيست 
 وششم

 1624 بمحبو حبيبی 

پس از چند ساعت بازجويی آزاد 
شده اند که به گفته يک منبع مطلع 

احتمال دارد آزادی آنان موقت « 
 باشد

بازداشتگاه 
 اداره 

اطالعات 
 شيراز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  
شهروند 

 بهايی
 هرانا فارس شيراز

نود 
 وهفت

 مرداد
بيست 
 وششم

 1625 درنا  اسماعيلی 

بازداشتگاه  
 ه ادار

اطالعات 
 شيراز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  
شهروند 

 بهايی
 هرانا فارس شيراز

نود 
 وهفت

 مرداد
بيست 
 وششم

 1626 پژمان  شهرياری 

 طی همان روز آزاد شدند.

بازداشتگاه 
 اداره 

اطالعات 
 شيراز

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  
شهروند 

 بهايی
 هرانا فارس شيراز

نود 
 وهفت

 مرداد
بيست 

 ششمو
 1627 هومن  اسماعيلی



 

 

دکتر قاسم شعله سعدی صبح 
مردادماه  ٢٧امروز مورخ 

مقابل درب ورودی  ١٣٩٧
مجلس شورای اسالمی از سوی 
 نيروهای امنيتی 
بازداشت شد.اين وکيل 
دادگستری و نماينده سابق مجلس 
شورای اسالمی روز گذشته 

مردادماه در يک پيام  ٢۶مورخ 
سی از ويديويی گفته بود به تا

محمد مصدق برای مقابله با 
 نظارت استصوابی در ميدان 
بهارستان حاضر خواهد شد.او 
برای اعتراض به تقسيم ناعادالنه 
دريای خزر که در شمال ايران 
واقع شده است و نظارت 
استصوابی در مقابل مجلس 
حضور يافته بود. قاسم شعله 
سعدی، حقوقدان و نماينده پيشين 

شورای در دو دوره مجلس 
توهين “اسالمی، پيش تر به اتهام 

به رهبری 
از طريق ” نظام جمهوری اسالمی

 ٨١انتشار نامه معروفش در سال 
از سوی ” تبليغ عليه نظام“و نيز 

دادگاه انقالب محکوم شد و مدتی 
را در زندان گذراند. روز جاری 

مرداد پس از تفهيم  ٢٨يکشنبه 
دادسرای اوين به  ۵اتهام در شعبه 

دان تهران بزرگ )فشافويه( زن
 منتقل شدند. 
بازپرس به اين دو وکيل گفته که 
من برای شما يک جرم سبکی 
نوشته ام فيش حقوق بزاريد و 
برويد بيرون. ولی اين دو 
بزرگوار که از وکالی 
به نام ما هستند در جواب بازپرس 
گفتند که ما جرمی مرتکب نشديم 
که بخواهيم فيش حقوق بزاريم و 

زندان  
تهران 
 بزرگ 
 )فشافويه(

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

وکيل  
 دادگستری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 مرداد

بيست 
 وهفتم

 1628 قاسم شعله سعدی



 

 

يم بيرون و بازپرس آنها را برو
امروز  »فرستاد زندان فشافويه.

، قاسم ١٣٩٧مرداد  ٣٠سه شنبه 
شعله سعدی و آرش کيخسروی دو 
وکيل دادگستری که صبح روز 

مرداد در  ٢٧
مقابل درب ورودی مجلس 
شورای اسالمی از سوی نيروهای 
امنيتی بازداشت شده بودند، با 
 لباس زندان، پابند و دست بند به

 دادسرای اوين 
 منتقل شده و پس از تفهيم اتهام و صدور قرار بازداشت يک ماهه به 

 
محمد نوری زاد کارگردان، 

وزنامه نگار فيلمنامه نويس و ر
ساله ايرانی است. او از  ۶۶

روزنامه نگاران تندرو و مذهبی 
محسوب می شد که در سال های 
پايانی دهه هشتاد به صف منتقدان 
فعال جمهوری اسالمی پيوست و 

در سال های اخير به جهت 
فعاليت های مدنی و مالقات با 
خانواده های زندانيان سياسی 
بارها بازداشت و حبس شده 

.ساعاتی پيش است
 آزاد شد. 97مرداد28در

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

فعال حقوق 
 بشر

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 مرداد

بيست 
 وهفتم

 1629 محمد نوری زاد

مرداد  ٢٨روز جاری يکشنبه  
 ۵پس از تفهيم اتهام در شعبه 

دادسرای اوين به زندان تهران 
بزرگ )فشافويه( منتقل شدند. 

ازپرس به اين دو ب
وکيل گفته که من برای شما يک 
جرم سبکی نوشته ام فيش حقوق 
بزاريد و برويد بيرون. ولی اين 
دو بزرگوار که از وکالی به نام 
ما هستند در جواب بازپرس گفتند 
که ما جرمی مرتکب نشديم که 
بخواهيم فيش حقوق بزاريم و 

زندان  
تهران 
 بزرگ 
 )فشافويه(

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

وکيل  
 دادگستری

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 مرداد

بيست 
 وهفتم

 1630 آرش کيخسروی



 

 

برويم بيرون و بازپرس آنها را 
فرستاد زندان 

 ٣٠امروز  سه شنبه »فشافويه.
، قاسم شعله سعدی و ١٣٩٧مرداد 

آرش کيخسروی دو وکيل 
 ٢٧دادگستری که صبح روز 

مرداد در مقابل درب ورودی 
مجلس شورای اسالمی از سوی 
نيروهای امنيتی بازداشت شده 
بودند، با لباس زندان، پابند و 
دست بند به دادسرای اوين منتقل 

تهام و صدور شده و پس از تفهيم ا
قرار بازداشت يک ماهه به زندان 
تهران 
وکيل     *  * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص 

 دادگستری
نود  هرانا تهران تهران

 وهفت
بيست  مرداد

 وهفتم
 1631 مسعود  جواديه

با اتمام مراحل بازجويی به  
صورت موقت آزاد شده است. ک 

 اوه 
خضری از اهالی روستای  گوگ 
جلو از توابع مياندوآب، پنجشنبه 

به اتهام  ١٣٩٧تير  ٢١
همکاری با احزاب کرد مخالف «

توسط نيروهای امنيتی » نظام
سه بازداشت شد. به همراه وی، 

جمال «تن ديگر به نامهای 
ده » آکام خضری«، »خوريانی

نيز » کامل خضری«ساله و 
بازداشت شده بودند که اين افراد 
قبل از وی امکان آزادی 
 يافتند.آقای 
خضری طی مراحل بازجويی، از 
دسترسی به وکيل محروم بوده و 
تنها طی يک تماس کوتاه تلفنی 

تواسته بود بازداشتش را به اطالع 
 انواده برساند.خ

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 مياندوآب شهروند
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت

 تير
بيست 
 ويکم

 1632 کاوه خضری



 

 

پيشتر در پی شکايت محمد امامی 
 )متهم اختالس از صندوق ذخيره 

فرهنگيان( به شعبه سوم دادياری 
تهران  ٣١دادسرای ناحيه 

صبح امروز فراخوانده شده بود، 
در پی برگزاری جلسه دادگاه و 
صدور قرار وثيقه، به علت عدم 
امکان تامين قرار بازداشت 
شد.نادر فتوره چی، زاده 

در تهران، روزنامه نگار،  ١٣۵۶
 مترجم و نويسنده ايرانی است. 

مقاالت وی عموماً در خصوص 
مباحث سياسی، هنری، اجتماعی 
و فلسفی است.وی کار نويسندگی 

مطبوعات را با روزنامه در 
 صبح 
امروز آغاز کرد و سابقه 

شرق، “همکاری با روزنامه های 
 بهار، آفتاب 

امروز، دوران امروز، بنيان، 
را دارد. او ” توسعه و سرمايه

همچنين به عنوان سخنران با 
 مؤسسه پرسش همکاری دارد.

 نيروهای امنيتی نامشخص
عدم تامين 

 وثيقه
* 

 

* 

  

نويسنده، 
و مترجم 

روزنامه 
 نگار

 هرانا تهران تهران
نود 

 وهفت
 مرداد

بيست 
 وهشتم

 1633 نادر فتوره چی

بر اساس احضاريه ی کتبی که 
پيش تر دريافت کرده بود، 

در  ١٣٩٧مرداد  ٢٩دوشنبه 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای 
سنندج حاضر شد و اتهام 
نشراکاذيب به قصد تشويش اذهان 
 عمومی به وی تفهيم و با قرار

ميليون تومانی آزاد  ٢٠کفالت 
شد.اجالل قوامی در پليس فتا در 
سنندج در ارتباط با اعتراضات 

و کانال های  ١٣٩۶دی ماه 
تلگرامی مخالف حکومت تحت 
بازجويی قرارگرفته و روز 
دوشنبه، پنجم فروردين ماه در 
شعبه اول بازپرسی دادسرای 

دادسرای 
 سنندج

 نيروهای امنيتی
احضاريه 
 ای کتبی

* 

 

* 

  

روزنامه 
نگار و 
فعال 
حقوق 
 بشر

 هرانا کردستان سنندج
نود 

 وهفت
 مرداد

بيست 
 ونهم

 1634 اجالل قوامی



 

 

کردستان با شکايت بسيج رسانه 
ری با کانال به ارتباط و همکا

های مخالف نظام و نشر اکاذيب 
 و مطالب 

 خالف قانون متهم شد.
الزم به توضيح است که بهنام 

مرداد  ١٨ولد ابراهيم زاده، مت
 و  ١٣۵۴

ساکن تهران، کارگر و عضو 
جمعيت دفاع از کار کودکان و «

است که به دليل فعاليت » خيابان
مسالمت آميز در زمينه کارگری 
و مسائل مربوط به کودکان کار، 

در زندان  ١٣٨٩از ارديبهشت 
های اوين و 
رجايی  شهر زندانی بوده است. 
قاضی ابوالقاسم صلواتی رئيس 

دادگاه انقالب در دی  ١۵ه شعب
بهنام ابراهيم زاده را  ١٣٨٩ماه 

در دادگاهی بدون حضور وکيل 
سال زندان محکوم کرد که  ٢٠به 

با اعتراض او در مرحله تجديد 
سال تبديل شد. اين  ۵نظر به 

فعال کارگری، در جريان حمله 
 ٣۵٠گارد امنيتی زندان به بند 

  ٢٨زندان اوين در 
در رسانه  که ١٣٩٣ارديبهشت 

های ايرانی منتقد حکومت به 
 پنجشنبه «

موسوم شد، مورد ضرب و » سياه
شتم قرار گرفت و مصدوم شد و 
پس از اعتراض به مسئولين 

روز  ١۵زندان، به عنوان تنبيه 
به سلول 

اوين فرستاده  ٢۴٠انفرادی بند 
شد.با پايان بازجويی ها در پرونده 

دادگاه انقالب و  ١۵جديد، شعبه 
ضی احمدزاده، در دی ماه قا

بازداشتگاه  
 اداره 

اطالعات 
 کرمانشاه

 * اوليه نيروهای امنيتی

 

* 

  

فعال 
حقوق 
کودک و 
فعال 
 کارگری

 هرانا کرمانشاه کرمانشاه
نود 

 وهفت
 مرداد

بيست 
 وششم
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و پس از دادگاهی کوتاه  ١٣٩٣
بدون حضور وکيل، او را به اتهام 

اجتماع و «، »تبليغ عليه نظام«
تبانی برای اقدام عليه امنيت 

استفاده از تجهيزات «، »ملی
» نگهداری پاسور«و » ماهواره
سال و چهار ماه حبس  ٩به 

تعزيری ديگر محکوم کرد. اين 
اض و در مرحله حکم پس از اعتر

تجديد نظر 
،با ١٣٩٧مرداد  ٢٨روز يکشنبه  

ميليون  ۵٠توديع وثيقه های 
سوی اداره ی اطالعات  تومانی از

 سنندج آزاد شدند.

اطالعات  
 سنندج

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا کردستان سيروان فعال مدنی
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وچهارم

 ارغوانی 

 ٢۶سيروان
 ساله 

فرزند 
 خداکرم

1636 

،با ١٣٩٧مرداد  ٢٨روز يکشنبه  
ميليون  ۵٠توديع وثيقه های 

اطالعات تومانی از سوی اداره ی 
 سنندج آزاد شدند.

اطالعات  
 سنندج

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا کردستان سيروان فعال مدنی
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وچهارم

 رضايی

 ٢۵امير 
 ساله 

 فرزند جميل
1637 

،با ١٣٩٧مرداد  ٢٨روز يکشنبه  
ميليون  ۵٠توديع وثيقه های 

تومانی از سوی اداره ی اطالعات 
 شدند.سنندج آزاد 

اطالعات  
 سنندج

وزارت 
 اطالعات

 * اوليه

 

* 

  

 هرانا کردستان سيروان فعال مدنی
نود 

 وهفت
 تير

بيست 
 وچهارم

 صادقی 

 ٣۴فرزاد
 ساله 

 فرزند حبيب
1638 

پس از دو هفته بازجويی در 
 ١٠٠اشنويه با توديع وثيقه ی 

ميليون تومانی پس از اتمام 
بازجوييها به صورت موقت تا 

زاری جلسه ی دادگاه هنگام برگ
 آزاد شد.

 * اوليه نيروهای امنيتی نامشخص

 

* 

  

 اشنويه فعال مدنی
آذربايجان 

 غربی
 هرانا

نود 
 وهفت
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