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  1389ماه  ارديبهشت

 
  قابل توجه

  !نهادهاي مدافع حقوق بشر 

  !ايرانيان مدافع حقوق بشر 

  

 كه ، است ايرانتوسط دولت از موارد نقض حقوق بشر بخش كوچكيي  در برگيرندهاين گزارش 

  . گردآوري شده است فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شماليتوسط شبكه
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   موارد نقض حقوق بشري بر حسب گروهفهرست

  دانشجویان) الف

  تعداد بر حسب مورد  نوع نقض حقوق  ردیف

   مورد 44  احکام صادر شده توسط کميته ھا  1

   مورد20  ھا بازداشت  2

   مورد30  احضار به دادگاه  3

   مورد17  احکام صادره شده توسط دادگاه  4

   مورد7  صدور قرار وثيقه  5

   مورد2  محاکمات  6

   مورد2  مرگ مشکوک  7

  مطبوعات) ب

  تعداد بر حسب مورد  نوع نقض حقوق  ردیف

   مورد3  ھا بازداشت  1

   مورد1    احضار به دادگاه   2

   مورد11  احکام صادره شده توسط دادگاه  3

   مورد5    مسدود کردن سایتھا  4

   مورد1    جلوگيری از نمایش فيلم  5

   مورد1  توقيف مطبوعات  6

   مورد4  صدور قرار وثيقه   7

   مورد2  محاکمات  8

   مورد7    جلوگيری از توزیع کتاب  9

10  
جلوگير ی از فعاليت در نمایشگاه 

  کتاب
   مورد2

   مورد1  زجوییبا  11

   مورد1  اخراج از کار  12
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   فرھنگی و اجتماعی–فعالين سياسی ) ج

  تعداد بر حسب مورد  نوع نقض حقوق  ردیف

   مورد140  ھا بازداشت  1

   مورد4  بازرسی منازل  2

    تمدید قرار بازداشت  3

   مورد42  ه  احکام صادره شده توسط دادگا  4

   مورد13  صدور قرار وثيقه  5

   مورد19  به دادگاهاحضار   6

   مورد13  محاکمات  7

   مورد4  جلوگيری از اجرای مراسم  8

   مورد1  آزادی از زندان  9

   مورد5  تھدید و ارعاب  10

   مورد3  حمله به تجمعات  11

   مورد1  ضرب وشتم  12

   مورد3  بازنشستگی اجباری  13

   مورد3  ممنوع الخروج  15

   مورد1  سوء قصد  15

  

  اقليت ھای دینی) ه

  تعداد بر حسب مورد  نوع نقض حقوق  ردیف

   مورد5  ھا بازداشت  1

   مورد7  بازرسی منازل  2

   مورد6  کار جلوگيری از   3

   مورد1  جلوگيری از اجرای مراسم  4

   مورد3  صدور قرار وثيقه  5

   مورد38  احکام صادر شده توسط دادگاه    6
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   مورد1  احضار به نھادھای امنيتی  7

   مورد4  ت یا اماکنحمله به تجمعا  8

   مورد3  آزادی از زندان  9

   مورد1  تھدید و ارعاب  10

  

  کارگران) و

  تعداد بر حسب مورد  نوع نقض حقوق  ردیف

   مورد5  ھا بازداشت  1

   مورد1  محاکمات  2

   مورد7  تعطيل شدن مراکز صنعتی  3

   مورد15  عدم پرداخت حقوق  4

   مورد10  اخراج از کار  5

   مورد8  تجمعات اعتراضی  6

  

  زندانيان سياسی) ز

  تعداد بر حسب مورد  نوع نقض حقوق  ردیف

   مورد3  تھدید و ارعاب خانواده زندانيان  1

   مورد4  ممنوع المgقات  2

   مورد9  عدم اطgع از وضعيت  3

   مورد7  جلوگيری از مرخصی  4

   مورد2  قتل زیر شکنجه  5

   مورد5  بازجویی مجدد  6

  مورد 18  عدم رسيدگی پزشکی  7

   مورد2  جلوگيری از آزادی  8

   مورد3  تمدید قرار بازداشت  9

   مورد26    بgتکليف  10
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   مورد12  تھدید و ارعاب  11

   مورد3  ضرب و شتم  12

   مورد6  اعتصاب غذا  13

   مورد13  انتقال و جابجایی در زندان  14

 

  ھا اعدام) ح

  تعداد بر حسب مورد  نوع نقض حقوق  ردیف

   مورد9  )  زندانی سياسی( احکام صادرشده  1

   مورد5  )  زندانی سياسی( احکام اجرا شده  2

   مورد32  احکام صادر شده  3

   مورد16  احکام اجرا شده  4
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 دانشجویان) الف

   کميته ھای انضباطی صادرهاحکام .1

  منبع خبر  تاریخ  محل تحصيل  ميزان مجازات  نام  ردیف

  جواد عليخانی  1
ترم محروميت 2

  از تحصيل
گاه چمران دانش

  اھواز
  دانشجونيوز  4/2/89

  آرمان ممبينی  2
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  4/2/89

3  
محمد موسوی 

  رحيمی
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  4/2/89

  محسن جعفرپور  4
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  انشجونيوزد  4/2/89

  فرانک اصوليان  5
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  4/2/89

  فاطمه تقوی زاده  6
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  4/2/89

  احمد کشتکار  7
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  4/2/89

  امين خسروی  8
ترم تعليق از 2

  تحصيل
  دانشجونيوز  9/2/89  دانشگاه یاسوج

  داریوش ج@لی  9
ترم تعليق از 2

  تحصيل
  دانشجونيوز  9/2/89  دانشگاه یاسوج

  علی امينيان  10
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  9/2/89

  سجاد جعفری  11
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  9/2/89

  فرج اله طاووسی  12
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  9/2/89

  دانشجونيوز  9/2/89دانشگاه چمران ترم محروميت 1  الھام صالحی  13



  7                                                            1389 بشهتيارد، حقوق بشر در ايراننقض    مواردگزارش

 

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شماليشبكة   

ihrnena@gmail.com 

  اھواز  از تحصيل

  فرھاد کوه پيما  14
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  9/2/89

  رضا مبارکیمحمد  15
ترم محروميت 1

  از تحصيل
دانشگاه چمران 

  اھواز
  دانشجونيوز  9/2/89

  دانشجونيوز  11/2/89  دانشگاه مشھد  تذکر کتبی  نفر5بدون ھویت   16

  نفر10بدون ھویت   17
ترم تعليق از 2یا1

  تحصيل
  دانشجونيوز  11/2/89  دانشگاه مشھد

  سيامک امين  18
ترم محروميت 1

  از تحصيل
  رھانا  15/2/89  يهدانشگاه اروم

  دانشجونيوز  23/2/89  دانشگاه شيراز  اخراج  کاظم رضائی  19

  دانشجونيوز  23/2/89  دانشگاه شيراز  اخراج  عبداله رضائی  20

  دانشجونيوز  23/2/89  دانشگاه شيراز  اخراج  حمداله نامجو  21

  دانشجونيوز  23/2/89  دانشگاه شيراز  اخراج  اسماعيل جليلوند  22

  دانشجونيوز  23/2/89  دانشگاه شيراز  اخراج  ينییونس ميرحس  23

  آلما رنجبر  24
تبعيد به 

  دانشگاه دیگر
  دانشجونيوز  23/2/89  دانشگاه شيراز

  ھادی الم لی  25
تبعيد به 

  دانشگاه دیگر
  دانشجونيوز  23/2/89  دانشگاه شيراز

  آرش روستائی  26
جلوگيری از ارائه 
  مدرک تحصيلی

  ونيوزدانشج  23/2/89  دانشگاه شيراز

  محسن زرین کمر  27
جلوگيری از ارائه 
  مدرک تحصيلی

  دانشجونيوز  23/2/89  دانشگاه شيراز

  اخراج  پویا شریفی  28
دانشگاه علم و 

  صنعت تھران
  تحول سبز  27/2/89

  ترم محروميت4  حميدرضا صحرائی  29
دانشگاه علم و 

  صنعت تھران
  تحول سبز  27/2/89
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  ترم محروميت4  علی اسدالھی  30
گاه علم و دانش

  صنعت تھران
  تحول سبز  27/2/89

  ترم محروميت4  سجاد درویش  31
دانشگاه علم و 

  صنعت تھران
  تحول سبز  27/2/89

 

  احضار به دادگاه یا نھادھای دولتی .2

  منبع خبر  تاریخ  محل تحصيل  نام  ردیف

دانشگاه فردوسی   محسن صنعتی پور  1
  مشھد

ندای سبز   1/2/89
  آزادی

  دانشجو نيوز  10/2/89  دانشگاه آزاد تھران  مصطفی رسته مقدم  2

  رھانا  14/2/89  دانشگاه آزاد قزوین  اميرحسين توکلی  3

  ھرانا  23/2/89  دانشگاه تھران  پخشان عزیزی  4

  ھرانا  23/2/89  دانشگاه تھران  سروه ویسی  5

  ھرانا  23/2/89  دانشگاه تھران  لي@ محمدی  6

  راناھ  23/2/89  دانشگاه تھران  احمد اسماعيلی  7

  ھرانا  23/2/89  دانشگاه تھران  آمانج رحيمی  8

  ھرانا  23/2/89  دانشگاه تھران  عبداله عارفی  9

  ھرانا  23/2/89  دانشگاه تھران  ھژار یوسفی  10

  ھرانا  23/2/89  دانشگاه تھران  نفر20بدون ھویت   11

  

  احکام صادره توسط دادگاھھا .3

  رمنبع خب  تاریخ  محل تحصيل  ميزان مجازات  نام  ردیف

  مي@د فدائی  1
سال حبس 1

  تعزیری
دانشگاه آزاد 

  تھران
2/2/89  

کميته 
گزارشگران 
  حقوق بشر
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  سال حبس2  محسن غمين  2
دانشگاه 
  اميرکبير 

  ھرانا  7/2/89

  سال حبس2  محسن عبدی  3
دانشگاه 

  ھمدان
  دانشجونيوز  8/2/89

  دانشجونيوز  8/2/89  دانشگاه تھران  ماه حبس7  بصير اسدی  4

  سال حبس2  باپورمسعود با  5
دانشگاه 
  گرمسار

  سال حبس2  14/2/89

  ادوارنيوز  18/2/89  رشت  سال حبس3  کوھزاد اسماعيلی  6

  دانشجونيوز  18/2/89  تھران  سال حبس4  محمد یوسفی  7

  ارس@ن ایدی  8
سال و نيم 9

  حبس
  دانشجونيوز  22/2/89  تھران

  24/2/89  تھران  سال حبس 13  ميثاق یزدان نژاد  9

  فعالين حقوق
بشر و 

دمکراسی در 
  ایران

  بھاره ھدایت  10
سال و نيم 9

  حبس
  دانشجونيوز  29/2/89  تھران

  دانشجونيوز  29/2/89  تھران  سال حبس7  مب@د اسدی  11

12  
محمدیوسف 

  رشيدی
  دانشجونيوز  29/2/89  تھران  سال حبس1

  رھانا  30/2/89  تھران  سال حبس1  ميثم بيگ محمدی  13

  جرس  30/2/89  انتھر  سال حبس6  مجيد دری  14

  ھرانا  30/2/89  تھران  ماه حبس36  آرمان رضاخانی  15

  دانشجونيوز  30/2/89  تھران  سال حبس6  پویا قربانی  16

  دانشجونيوز  30/2/89  تھران  سال حبس3  سامان نورانيان  17
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   توسط نھادھای امنيتیداشتباز .4

  منبع خبر  تاریخ  محل تحصيل  نام  ردیف

  جرس  13/2/89   تھراندانشگاه  مریم عباسی پور  1

  ندای سبز آزادی  20/2/89  بابل  مشفق سمندری  2

  ھرانا  23/2/89  مریوان  آرام ویسی  3

  ھرانا  23/2/89  مریوان  فؤاد مرادی  4

  ھرانا  23/2/89  مریوان  توفيق پرتوی  5

  ھرانا  23/2/89  مریوان  دانا لنجا وائی  6

  ھرانا  23/2/89  مریوان  سامان زندی  7

  ھرانا  23/2/89  مریوان  نفر10بدون ھویت   8

  ھرانا  24/2/89  اراک  آرش صانوچی  9

دانشگاه فردوسی   زھرا شمس  10
  مشھد

  ھرانا  29/2/89

  ساوا`ن سسی  31/2/89  تبریز  آیدین خواجه ای  11

 

    قرار وثيقه .5

  ميزان وثيقه  نام  ردیف
محل 

  تحصيل
  منبع خبر  تاریخ

  ام نيوزسح  1/2/89  تھران  ميليون تومان700  مھدیه گلرو  1

  رھانا  1/2/89  تھران    پيمان عارف  2

  17/2/89  تبریز  ميليون تومان50  شاھين فضلی  3
ندای سبز 

  آزادی

  رھانا  13/2/89  تھران    نوید خانجانی  4

  پارلمان نيوز  21/2/89  تھران    مریم عباسی نژاد  5
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  رھانا  22/2/89  تھران  ميليون تومان50  عليرضا فيروزی  6

    محمد یوسفی  7
اه دانشگ

 -اميرکبير
  تھران

  دانشجونيوز  27/2/89

  

  مرگ مشکوک.12

  منبع خبر  تاریخ  محل تحصيل  نام  ردیف

وب@گ دانشگاه   1/2/89  دانشگاه ایران شھر  کيوان گودرزی  1
  ایرانشھر

دانشگاه صنعتی   حميد  2
  شریف

  ایسنا  14/2/89

  

  محاکمات.13

  منبع خبر  تاریخ  محل تحصيل  نام  ردیف

محمد یوسف   1
  یرشيد

کميته گزارشگران   14/2/89  دانشگاه اميرکبير
  حقوق بشر

  بامدادخبر  15/2/89  تھران  بھاره ھدایت  2
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  مطبوعات) ب

  ھا بازداشت. 1

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

-یردبير ھم ميھن  مازیار خسروی  1
  تھران

  ھم ميھن  13/2/89

  فارس  13/2/89  خبرنگار رادیوفردا  بدون ھویت  2

مدیر شرکت   شيرازیعليرضا   3
  ب@گفا

  تابناک  23/2/89

  

  ھا   احکام صادر شده توسط دادگاه.  2

  منبع خبر  تاریخ  محکميت  نام  ردیف

  ایسنا  19/2/89  تبرئه از اتھامات وارده  روزنامه جوان  1

وی در ( ماه حبس13  مازیار بھاری  2
حال حاضر در کانادا 

  )می باشد

  رادیو فردا  20/2/89

 -مدیرمسئول کيھان  اریحسين شریعتمد  3
  تبرئه از اتھام

  ایسنا  20/2/89

  پارلمان نيوز  20/2/89  تبرئه از اتھام  مدیرمسئول روزنامه جوان  4

  پارلمان نيوز  20/2/89  مجرم شناخته شد  مدیرمسئول روزنامه خبر  5

  پارلمان نيوز  20/2/89  تبرئه از اتھام  ماھنامه بسيج فرھنگيان  6

  ھرانا  21/2/89  اھواز-سال حبس11  ابوالفضل عابدینی  7

  پارلمان نيوز  23/2/89  تھران- ماه حبس27  مھدی تاجيک  8

وب@گ محمدرضا   24/2/89  شيراز-ماه حبس8  محمدرضا نسب عبدالھی  9
  نسب عبدالھی

  ایلنا  25/2/89  تھران–سال حبس 6  مسعود باستانی  10
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  سحام نيوز  26/2/89   تھران-سال حبس5  محمد داوری  11

  

   ھای اینترنتی سدود کردن سایتم.   3

  منبع خبر  تاریخ  نام سایت  ردیف

1  Google images 1/2/89  مردمک  

  کلمه  5/2/89  سرویس ب@گر  2

3  Iranicatnews.ir 7/2/89  ایسنا  

  ھرانا  7/2/89  سایت کانون صنفی معلمان ایران  4

  تابناک  28/2/89  سایت آفتاب نيوز  5

     

 توقيف مطبوعات.   4

  منبع خبر  تاریخ  م نشریهنا  ردیف

  جرس  30/2/89  نيشابور–خيام نامه   1

  

    صدور قرار وثيقه جھت آزادی.   5

  منبع خبر  تاریخ   شھر-ميزان   نام   ردیف

  دانشجونيوز  4/2/89  ميليون تومان10  افشار سيگارچی  1

ساوا`ن   1/2/89  زنجان  داوود خداکرمی  2
  سسی

  رھانا  22/2/89  تھران  حمزه کرمی  3

ندای سبز   30/2/89  تھران–ميليون تومان 70  یاسر معصومی  4
  آزادی
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 تمحاکما.   6

  منبع خبر  تاریخ  مدیر مسئول-نام نشریه  ردیف

  ایسنا  5/2/89  منصور مظفری مدیر مسئول آفتاب یزد  1

  ایسنا  19/2/89  روزنامه تھران امروز  2

  

 بازجوئی.   7

  منبع خبر  تاریخ  نام  ردیف

  کلمه  5/2/89  تھران- پناه محمدرضا یزدان  1

  

  اخراج از کار.  8

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام نشریه  ردیف

  رھانا  4/2/89  تھران  زینب کاظم خواه  1

  

  احضار به دادگاه یا نھادھای امنيتی .9

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام نشریه  ردیف

  رھانا  9/2/89  تھران  مھدی تاجيک  1

  

  جلوگيری از نمایش فيلم.  10

  منبع خبر  تاریخ  کارگردان  فيلمنام   ردیف

  مھر  5/2/89  تھمينه مي@نی  تسویه حساب  1

  

  جلوگيری از توزیع کتاب .  11

  منبع خبر  تاریخ  نام  ردیف
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  پارلمان نيوز  15/2/89  کتابھای آیت هللا بھشتی  1

  ایسنا  16/2/89  کتابھای مربوط به خليج عربی  2

  نخبرآن@ی  17/2/89  کتابھای آیت هللا منتظری  3

  ایلنا  18/2/89  کتابھای ھوشنگ گلشيری  4

  ایلنا  18/2/89  کتابھای فروغ فرخزاد  5

  ایلنا  18/2/89  کتابھای محمود دولت آبادی  6

  ایلنا  19/2/89  کتابھای عباس معروفی  7

  

  جلوگيری از فعاليت در نمایشگاه کتاب . 12

  منبع خبر  تاریخ  نام  ردیف

  کلمه  24/3/89  انجمعيت دفاع از کودکان کار و خياب  1

  ایلنا  24/2/89  انتشارات مشاھير و مفاخر ایران  2
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   فرھنگی و اجتماعی–سياسی فعالين ) ج

  بازرسی منازل.  1 

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

  ساوا`ن سسی  28/2/89  پارس آباد  داوود مقامی  1

  ساوا`ن سسی  28/2/89  پارس آباد  حسن با`ئی  2

  ساوا`ن سسی  28/2/89  آبادپارس   مصطفی جمشيدی  3

  ساوا`ن سسی  28/2/89  پارس آباد  رامين جباری  4

  

    بازداشتھا.  2

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

  ایرنا  1/2/89  استان کردستان  نفر30بدون ھویت   1

کميته گزارشگران   4/2/89  تھران  کبری زاغه دوست  2
  حقوق بشر

  کلمه  5/2/89  ھمدان  علی نجفی  3

  کلمه  5/2/89  ھمدان  خانیمحمد   4

  کلمه  5/2/89  ھمدان  سعيد جھان آرا  5

 -جھت اجراء حکم  مھرداد اص@نی  6
  تھران

  کلمه  8/2/89

 -جھت اجراء حکم  حسين اعطاحی  7
  تھران

  کلمه  8/2/89

 -جھت اجراء حکم  مھرداد ورشوئی  8
  تھران

  کلمه  8/2/89

کميته گزارشگران   8/2/89  تھران  سعيد ج@لی فر  9
   بشرحقوق

کميته گزارشگران   8/2/89  تھران  سعيد ک@نکی  
  حقوق بشر
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کميته گزارشگران   8/2/89  تھران  علی ک@ئی  
  حقوق بشر

  ھرانا   9/2/89  تھران  عليرضا ھاشمی  9

فعالين حقوق بشر و    11/2/89  تھران  ميترا  10
  دمکراسی در ایران

فعالين حقوق بشر و    11/2/89  تھران  فرزانه  11
  ر ایراندمکراسی د

جھت اجرای حکم   محمد اوليائی فر  12
  تھران-

  ھرانا   11/2/89

  ھرانا   12/2/89  تھران  محمدتقی ف@حی  13

  ھرانا   12/2/89  تھران  ایرج جوادی  14

  ھرانا   12/2/89  تھران  فرقانی  15

  ھرانا   12/2/89  تھران  محمدی  16

  ھرانا   12/2/89  تھران  رئيس زاده  17

  ھرانا   12/2/89  تھران  بادبر  18

  ھرانا   12/2/89  تھران  زینال زاده  19

  ھرانا   12/2/89  تھران  سوری  20

  ھرانا   12/2/89  تھران  شيورانی  21

  ھرانا   12/2/89  تھران  ایمان زاده  22

  ھرانا   12/2/89  تھران  منتخبی  23

فعالين حقوق بشر و    13/2/89  تھران  نفر30بدون ھویت   24
  دمکراسی در ایران

فعالين حقوق بشر و    13/2/89  تھران   نفر12ن ھویت بدو  25
  دمکراسی در ایران

وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  عباس عزیزی  26
  معلمان ایران
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وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  لي@ محبی  27
  معلمان ایران

وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  نسرین آقازاده  28
  معلمان ایران

وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  محمدعلی تابش  29
  معلمان ایران

وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  رضا رفعت  30
  معلمان ایران

وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  مجتبی آذری  31
  معلمان ایران

وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  رضا حسينی  32
  معلمان ایران

وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  جواد عظيمی  33
  معلمان ایران

وب@گ اتحادیه   13/2/89  تھران  مليحه نمازی  34
  معلمان ایران

  کلمه  16/2/89  تھران  وحيد ط@ئی  35

  تحول سبز  15/2/89  تھران  علی تاجرنيا  36

  ھرانا  19/2/89  کردستان  پيمان نودینيان  37

  ھرانا  19/2/89  کردستان  ملکیبھا   38

  ھرانا  19/2/89  کردستان  زارععلی   39

  ھرانا  19/2/89  کردستان   نيازندیرامين   40

  کلمه  26/2/89  تھران  محمد نوری زاد  41

  جرس  26/2/89  ای@م  جواد شرف خانی  42

کمپين دفاع از   28/2/89  دھگ@ن  فؤاد اميری  43
زندانيان سياسی و 

  مدنی
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کمپين دفاع از   28/2/89  دھگ@ن  خالد شکوری  44
زندانيان سياسی و 

  مدنی

کمپين دفاع از   28/2/89  دھگ@ن  سردار محمدی  45
زندانيان سياسی و 

  مدنی

کمپين دفاع از   28/2/89  دھگ@ن  علی محمدی  46
زندانيان سياسی و 

  مدنی

کمپين دفاع از   28/2/89  دھگ@ن  باسط مرادی  47
زندانيان سياسی و 

  مدنی

  رھانا  24/2/89  اصفھان  بھمن خدادادی  48

  پارلمان نيوز  26/2/89  تھران  محسن آرمين  49

–جھت اجرا حکم   مسعود حيدری  50
  تھران

  پارلمان نيوز  26/2/89

  نوروز  28/2/89  تھران  احمد یزدان فر  51

  ساوا`ن سسی  28/2/89  پارس آباد  مھناز کریمی  52

  ساوا`ن سسی  28/2/89  پارس آباد  مھدی زینالی  53

  ساوا`ن سسی  28/2/89  گرمی  مصطفی جمشيدی  54

  ساوا`ن سسی  28/2/89  گرمی  رامين جباری  55

  ساوا`ن سسی  30/2/89  پارس آباد  محمد فرجيان   56

  موکریان نيوز  31/2/89  سنندج  اسماعيل عبدی  57
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  توسط دادگاھھا احکام صادر شده.  3

محکوميت   ميزان  نام  ردیف

  محل

  منبع خبر  تاریخ

کميته گزارشگران   2/2/89   تھران- سال حبس2  آرش قاسمی  1
  حقوق بشر

کميته گزارشگران   2/2/89   تھران- سال حبس3  ل قاسمیابوالفض  2
  حقوق بشر

کميته گزارشگران   2/2/89   تھران- سال حبس5  اميد یاوری  3
  حقوق بشر

کميته گزارشگران   2/2/89   تھران- سال حبس5  منيره ربيعی  4
  حقوق بشر

  کلمه  3/2/89   قم-خلع لباس  )روحانی(ميراحمدی   5

– سال حبس23  قادر محمدزاده  6
  مھاباد

  موکریان نيوز  5/2/89

  موکریان نيوز  5/2/89  طبس–سال حبس 18  محمدامين عبداللھی  7

  جرس  6/2/89   تھران- سال حبس3  فرید طاھری  8

  ادوارنيوز  7/2/89   ھمدان-سال حبس1  حسين مجاھد  9

  ادوارنيوز  7/2/89  ھمدان– ماه حبس 6  معصومه چراغی  10

  ادوارنيوز  7/2/89  ھمدان– ماه حبس 6  جواد وفائی  11

  ادوارنيوز  7/2/89  ھمدان– ماه حبس 6  پيمان زیرکی  12

ميليون تومان جریمه 1  علی صادقی  13
   کرمانشاه-نقدی

  کرمانشاه پست  8/2/89

ميليون تومان جریمه 1  محمد توکلی  14
   کرمانشاه-نقدی

  کرمانشاه پست  8/2/89

شگران کميته گزار  9/2/89  تھران–سال حبس 1  سعيد سودعلی  15
  حقوق بشر

  موکریان نيوز  8/2/89   مھاباد- ماه حبس18  صادق آھنگری  16
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تا آزادی زندانيان   11/2/89  تھران–سال حبس 3  ابوالفضل قاسمی  17
  سبز

  ھرانا   12/2/89   تھران-سال حبس10   حامد روحی نژاد  18

  ھرانا   12/2/89   تھران- سال حبس15  احمد کریمی  19

  ھرانا   12/2/89   تھران-س سال حب4  سعيد حدری  20

  ھرانا   12/2/89   تھران- سال حبس4  مرتضی `یقی  21

  کلمه   14/2/89   تھران- سال حبس6  علی وقفی  22

  ھرانا  15/2/89   سقز-سال حبس1  حسن صالح زاده  23

  رھانا  18/2/89   پاوه-سال حبس1  بيژن مرادی  24

  جرس  19/2/89  تھران–سال حبس 1  حمزه کرمی  25

ماه 11سال و 4   مؤمنیعبدهللا  26
   تھران- حبس

  ادوارنيوز  19/2/89

  ایسنا   19/2/89   تھران-سال حبس6  فيض اله عرب سرخی  27

  ایسنا   19/2/89   تھران-سال حبس2  ھاله سبحانی  28

  ایسنا   19/2/89  تھران–سال حبس 3  مھدی ک@ری  29

محمدجواد رحيمی   30
  فيروز

  رھانا  13/2/89   تھران-سال حبس1

  ساوا`ن سسی  20/2/89  صوفيان  آیت مھرعلی بيگلو  31

  ھرانا  21/2/89  ماکو  فریبا علم ھولی  32

مادر شيرین علم   33
  ھولی

  ھرانا  21/2/89  ماکو

  پيک ایران  21/2/89  تھران  بيژن جان فشان  34

  پيک ایران  21/2/89  تھران  کيوان زارع  35

  پيک ایران  21/2/89  تھران  ساسان بھمن آبادی  36
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  پيک ایران  21/2/89  تھران  اشار اکبریی  37

  دانشجو نيوز  22/2/89  قزوین  حسين رئيسيان  38

  ساوا`ن سسی  22/2/89  تبریز  عليرضا حسين زاده  39

  کردانه  23/2/89  سنندج  اج@ل قوامی  40

  ساوا`ن سسی  23/2/89  تبریز  حسين محمدی الوار  41

  کلمه  22/2/89   تھران-سال حبس8  علی عرب زاده  42

  رھانا  23/2/89   تھران-سال حبس3  سامان نورانيان  43

  رھانا  25/2/89  تھران–سال حبس 3  آذر منصوری  44

  ایلنا  25/2/89  تھران-سال حبس5  سعيد نورمحمدی  45

  ایلنا  26/2/89  تھران-سال حبس1  شادی صدر  46

–سال و نيم حبس 2  محبوبه عباسقلی زاده  47
  تھران

  ایلنا  26/2/89

  ھرانا  27/2/89  تھران-سال حبس4  ليرثانیاميرخسرو د  48

  رھانا  29/2/89  تھران-سال حبس7  معصومه یاوری  49

  رھانا  29/2/89  تھران-سال حبس4  زھرا جباری  50

  کردانه  24/2/89  تھران-سال حبس6  علی محمودی  51

  ندای سبز آزادی  30/2/89  تھران-سال حبس4  مھدی اقبال  52

  کلمه  31/1/89  تھران–تبرئه از اتھام   اصغر خندان  53

  

  صدور قرار وثيقه.  4

محکوميت   ميزان  نام  ردیف
  محل

  منبع خبر  تاریخ

  کلمه  10/2/89  ساری  احمد ميری  1

کميته گزارشگران   13/2/89 -ميليون تومان70  کوھيار کودرزی  2
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  حقوق بشر  تھران

ميليون 200  مھدی مرتضی پور  3
   تھران-تومان

  کلمه  18/2/89

  رھانا  13/2/89  تھران  می فيروزمحمدجواد رحي  4

  ھرانا  22/2/89  ماکو  فریبا علم ھولی  5

  ھرانا  22/2/89  ماکو  مادر شيرین علم ھولی  6

فعالين حقوق بشر و   27/2/89  تھران  رضا خندان  7
  دمکراسی در ایران

  رھانا  27/2/89  تھران  مھرداد اص@نی  8

  رھانا  27/2/89  تھران  خليل درمنکی  9

  کلمه  29/2/89  تبریز  مصطفی شعار  10

  ایلنا  29/2/89  تھران  مسعود حيدری  11

  رھانا  29/2/89  تھران  `له حسن پور  12

  کردانه  31/2/89  سنندج  اج@ل قوامی  13

    

  احضار به دادگاه یا نھادھای امنيتی.  5

  منبع خبر  تاریخ  محل   نام  ردیف

فعالين حقوق بشر   3/2/89  تھران  فاطمه رستگاری  1
در و دمکراسی 

  ایران

فعالين حقوق بشر   3/2/89  تھران  لي@ سيف الھی  2
و دمکراسی در 

  ایران

ژی@ کرمزاده   3
  مکوندی

فعالين حقوق بشر   3/2/89  تھران
و دمکراسی در 

  ایران
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محمدرضا ج@لی   4
  پور

  تحول سبز  5/2/89  تھران

کميته گزارشگران   6/2/89  تھران  علی ک@ئی  5
  حقوق بشر

  رادیو فردا  7/2/89  تھران  یعلی اکبر باغان  6

محمد بھشتی   7
  لنگرودی

  رادیو فردا  7/2/89  تھران

  رادیو فردا  9/2/89  تبریز  حسن خراطيان  8

  رادیو فردا  9/2/89  تبریز  توفيق مرتضی پور  9

  رادیو فردا  9/2/89  ھمدان  ج@ل نادری  10

  رادیو فردا  9/2/89  ھمدان  علی نجفی  11

  رادیو فردا  9/2/89  ھمدان  اصغر محمدخانی  12

مھدی سليمی وا`   13
  )آميزش(

فعالين حقوق بشر   15/2/89  تھران
و دمکراسی در 

  ایران

  کلمه  16/2/89  تھران  مھدی ميردامادی  14

  ندای سبز آزادی  16/2/89  تھران  زھرا مجردی  15

  موکریان نيوز  21/2/89  سنندج  حيدر زمان  16

  نيوزموکریان   21/2/89  سنندج  مصطفی سربازان  17

  موکریان نيوز  21/2/89  سنندج  رامين زندنيا  18

فعالين حقوق بشر   23/2/89  تبریز  مھناز مدبری  19
و دمکراسی در 

  ایران
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  محاکمات.  6

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

انجمن دفاع از   2/2/89  تبریز  سعيد چلبيانی  1
زندانيان سياسی 
  آذربایجان در ایران

انجمن دفاع از   2/2/89  تبریز  رضا گردانی  2
زندانيان سياسی 
  آذربایجان در ایران

انجمن دفاع از   2/2/89  تبریز  بھرام بھمنی  3
زندانيان سياسی 
  آذربایجان در ایران

انجمن دفاع از   2/2/89  تبریز  جمال تسوجيان  4
زندانيان سياسی 
  آذربایجان در ایران

  ساوا`ن سسی  4/2/89  تبریز  صمد مو`قلی  5

  ایلنا  6/2/89  تھران  بار کرمیعبدالج  6

عيسی خان   7
  خاتمی

  خبرنامه گویا  18/2/89  تھران

تا آزادی زندانيان   16/2/89  تھران  مریم اکبری منفرد  8
  سبز

تا آزادی زندانيان   16/2/89  تھران  زھرا جباری 9
  سبز

  ھرانا  20/2/89  اھواز  جھانگير محمودی  10

  کلمه  21/2/89  تھران  زھرا جباری  11

  ادوارنيوز  23/2/89  تھران  علی مليحی  12

  جرس  29/2/89  مشھد  احمد قابل  13
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  جلوگيری از اجرای مراسم . 7

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

سخنرانی دکتر   1
  حقيقت

  جرس  11/2/89  اصفھان

سخنرانی فاطمه   2
  راکعی

  امروز  10/2/89  دانشگاه مفيد قم

مراسم تدفين فرزاد   3
  کمانگر

کانون حمایت از   20/2/89  کامياران
خانواده جان 
باختگان و 
زندانيان 
  سياسی

سخنرانی مصطفی   4
  کواکبيان

  جرس  30/2/89  دانشگاه آزاد دزفول

    

  ضرب و شتم.  8

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

  فارس  31/2/89  تھران  محمدعلی ابطحی  1

  

  تھدید و ارعاب.  9

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

  دانشجونيوز  4/2/89  اراک  خانواده عابد توانچه  1

  ھرانا  22/2/89  کامياران  خانواده فرزاد کمانگر  2

خانواده شيرین علم   3
  ھولی

  ھرانا  22/2/89  ماکو

خانواده مھدی   4
  اس@ميان

فعالين حقوق بشر و   21/2/89  تھران
  دمکراسی در ایران

  جرس  22/2/89  بندرماھشھر  راشدی  5
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  اخراج از کاراجباری ویا بازنشستگی . 10

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

  رھانا  6/2/89  تھران  قربان بھزادیان نژاد  1

  پارلمان نيوز  10/2/89  قم  رحمت اله باستی  2

  کلمه  15/2/89  رشت  علی انجم روز  3

  

  ممنوع الخروج. 11

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

المللی کمپين بين   13/2/89  تھران  حسن زیدآبادی  1
  حقوق بشر

  ادوارنيوز  15/2/89  تھران  محمد صادقی  2

ھادی اسماعيل   3
  زاده

کمپين بين المللی   1/2/89  تھران
  حقوق بشر در ایران

  

  آزادی از زندان. 12

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

  رھانا  1/2/89  تھران  درسا سبحانی  1

  

  سوءقصد . 13

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

  ایلنا  13/2/89  تھران  معتمدیاحمد   1
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  حمله به اماکن. 14

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

دفتر محمدعلی   2
  کریمی

نماینده مجلس 
  کرمان

  آفتاب  15/2/89

نماینده مجلس   دفتر  3
  جيرفت

  ایسنا  16/2/89
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  اقليتھا) ه

  احضار به دادگاه یا نھاد دولتی. 1

  منبع خبر  تاریخ  دین  نام  ردیف

  ھرانا  27/2/89  قائم شھر–بھائی   رنجبرشھناز   1

  

  جلوگيری از اجرای مراسم . 2

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

  تھران امروز  25/2/89  دزفول  جلسه دراویش   1

   

  صدور قرار وثيقه. 3

  منبع خبر  تاریخ   محل-دین  نام  ردیف

  سنی نيوز  26/2/89  زابل–سنی   حافظ عبدالرشيد  1

شبکه خبری   31/2/89  اصفھان–ی مسيح  ریحانه آقاجری  2
مسيحيان 
  فارسی زبان

شبکه خبری   31/2/89  اصفھان–مسيحی   حميد شفيعی  3
مسيحيان 
  فارسی زبان

  

  بازداشت توسط نيروھای امنيتی. 4

  منبع خبر  تاریخ   محل-دین  نام  ردیف

شبکه خبری   3/2/89  کرج–مسيحی   بھنام ایرانی  1
مسيحيان 
  فارسی زبان

  ھرانا  7/2/89  بھائی  فؤاد خانجانی  2

  ھرانا  19/2/89  قائم شھر–بھائی   سيمين گرجی  3
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پارس - بھائب   رامين ایدلخانی  4
  آباد مغان

سرویس خبری   22/2/89
  جامعه بھائی

پارس - بھائب   عھدیه راشدی  5
  آباد مغان

سرویس خبری   22/2/89
  جامعه بھائی

  

  ھا احکام صادره توسط دادگاه. 5

  منبع خبر  یختار   محل-دین  نام  ردیف

  ھرانا  6/2/89   مشھد-سال حبس5  سيما اشراقی  1

  ھرانا  6/2/89   مشھد-سال حبس5  رزیتا واثقی  2

  ھرانا  6/2/89   مشھد-سال حبس5  داور نبيل زاده  3

  ھرانا  6/2/89   مشھد-سال حبس5  ج@یر وحدت  4

  ھرانا  6/2/89   مشھد-سال حبس5  ناھيد قدیری  5

  ھرانا  6/2/89  ھد مش-سال حبس4  نسرین قدیری  6

  ھرانا  6/2/89   مشھد-سال حبس4  کاویز نوزدھی  7

  ھرانا  6/2/89   مشھد-سال حبس4  ھومن بخت آور  8

  ھرانا  6/2/89   مشھد-سال حبس4  سيما رجبيان  9

کميته گزارشگران   5/2/89   تھران-سال حبس1  پيام فنائيان  10
  حقوق بشر

  ھرانا  3/2/89   سمنان-سال حبس1  شعله طائف  11

  ھرانا  14/2/89   بابل-سال حبس6  مشفق سمندری  12

  رھانا  12/2/89   سمنان- ماه حبس18  سوسن تبيانيان  13

بھائی -سال حبس2  علی احسانی  14
  سمنان

  ھرانا  15/2/89

ضربه 50ماه حبس، 5  عبدالرضا کاشانی  15
  گناباد–ش@ق، تبعيد 

  مجذوبان نور  18/2/89
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ضربه 50ماه حبس، 5  عليرضا عباسی  16
  گناباد–ق، تبعيد ش@

  مجذوبان نور  18/2/89

ضربه 50ماه حبس، 5  نظرعلی مروی شھری  17
  گناباد–ش@ق، تبعيد 

  مجذوبان نور  18/2/89

ضربه 50ماه حبس، 5  محمد مروی شھری  18
  گناباد–ش@ق، تبعيد 

  مجذوبان نور  18/2/89

شکراله حسينی   19
  بيدختی

ضربه 50ماه حبس، 5
  گناباد–ش@ق، تبعيد 

  مجذوبان نور  18/2/89

ضربه 50ماه حبس، 5  علی کاشانی فر  20
  گناباد–ش@ق، تبعيد 

  مجذوبان نور  18/2/89

ضربه 50ماه حبس،5  محمدکاشانی  21
  گناباد–ش@ق،تبعيد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  سعيد کاشانی  22
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ز حبسماه و یکرو3  امير روشن مجاورصوفی  23
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  علی محمد امانيان  24
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  روح اله صفری  25
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

ضربه 50ماه حبس،5  احسان امانيان  26
  گناباد–ش@ق،تبعيد

  مجذوبان نور  18/2/89

–و یکروز حبسماه 3  علی عباس بيدختی  27
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  ابراھيم عباس زاده  28
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  محمدعلی جعفری  29
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89
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–ماه و یکروز حبس3  حسين مھدوی  30
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

حسين عباس زاده   31
  بيدختی

– و یکروز حبسماه3
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  رحمت حسينی  32
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

ضربه 50ماه حبس،5  رامين سلطان خواه  33
  گناباد–ش@ق،تبعيد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  رضا کاخکی 34
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

– و یکروز حبسماه3  بھروز مجاورصوفی 35
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  علی مير 36
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

ضربه 50ماه حبس،5  ظفرعلی مقيمی 37
  گناباد–ش@ق،تبعيد

  مجذوبان نور  18/2/89

–ماه و یکروز حبس3  حسن بلوچی بيدختی 38
  گناباد

  مجذوبان نور  18/2/89

  

  بازرسی منازل . 6

  منبع خبر  تاریخ   محل-دین  نام  ردیف

  رھانا  7/2/89  تنکابن–بھائی   فؤاد انوری  1

  رھانا   7/2/89  تنکابن–بھائی   معين اسماعيل  2

  رھانا  9/2/89  ساری–بھائی   بھنام ارجمند  3

  رھانا  10/2/89   یزد–بھائی   مجيد اس@می  4

   رھانا  22/2/89  بھائی قائم شھر  مورد2بدون ھویت   5



  33                                                            1389 بشهتيارد، حقوق بشر در ايراننقض    مواردگزارش

 

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شماليشبكة   

ihrnena@gmail.com 

  ھرانا  27/2/89  قائم شھر–یھائی   دیچنگيز او`  6

  ھرانا  27/2/89  قائم شھر–یھائی   پرویز او`دی  

  

  حمله به اماکن.7

  منبع خبر  تاریخ   محل-دین  نام  ردیف

  مجذوبان نور  6/2/89  استان فارس–درویش   بھيار رجبی  1

  ھرانا  8/2/89  مرودشت–بھائی   نفر3بدون ھویت   2

  رھانا  13/2/89  دماوند  قبرستان بھائيان  3

حسينيه دراویش نعمت   4
  الھی

  مجذوبان نور  22/2/89  کرج

  

  جلوگيری از کار. 8

  منبع خبر  تاریخ   محل-دین  نام  ردیف

  رھانا  7/2/89  تنکابن–بھائب   بدون ھویت  1

  ھرانا  8/2/89  بيرجند–بھائی   سياوش دیمی  2

  ھرانا  16/2/89  تھران–بھائی   منوچھر ایقانيان  3

  ھرانا  16/2/89  تھران–بھائی   ھوشنگ قدوسی  4

  ھرانا  16/2/89  تھران–بھائی   سھراب کفاشی  5

  ھرانا  16/2/89  کرج–بھائی   بدون ھویت  6
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  آزادی از زندان. 9

  منبع خبر  تاریخ   محل-دین  نام  ردیف

  رھانا  10/2/89  سمنان–بھائی   پویا تبيانيان  1

  رھانا  10/2/89  سمنان–بھائی   گودرز بيدقی  2

  رھانا  18/2/89  تھران–بھائب   د خانجانیفؤا  3

  

   تھدید و ارعاب. 10

  منبع خبر  تاریخ   محل-دین  نام  ردیف

  مجذوبان نور  17/2/89   بھبھان–درویش   صفوت  1
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  کارگران) و

  ھا بازداشت. 1

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

انجمن دفاع از زندانيان   13/2/89  سنندج  صدیق کریمی  1
ر در سياسی و حقوق بش

  ایران

انجمن دفاع از زندانيان   13/2/89  سنندج  فؤاد کيخسروی  2
سياسی و حقوق بشر در 

  ایران

انجمن دفاع از زندانيان   13/2/89  سنندج  شيث امانی  3
سياسی و حقوق بشر در 

  ایران

انجمن دفاع از زندانيان   13/2/89  سنندج  فؤاد شبکه فر  4
سياسی و حقوق بشر در 

  ایران

انجمن دفاع از زندانيان   13/2/89  سنندج  ی نبوفرامجد آذر  5
سياسی و حقوق بشر در 

  ایران

  

  محاکمات. 2

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

–سال حبس 1  ھمایون جابری  1
  تھران

فعالين حقوق بشر و   9/2/89
  دمکراسی در ایران

   

 عدم پرداخت حقوق. 3

  منبع خبر  تاریخ  مدت  نام و محل  ردیف

وب@گ محمدرضا   11/2/89  گران مجتمع صنعتی نفر کار1200  1
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  نسب عبدالھی  شيراز–گوشت فارس 

نفر کارگران کارخانه نساجی 1500  2
  سب@ن

  ایران پرس نيوز  10/2/89  

  جرس  15/2/89   ماه7  کارخانه چينی البرز  3

  جرس  15/2/89    کيان تایر  4

  جرس  15/2/89    کرمان–گندله سازی گل گھر   5

شرکت –ينی غ@مرضا غ@محس  6
  اتوبوسرانی تھران

فعالين حقوق بشر   23/2/89   سال2
و دمکراسی در 

  ایران

شرکت اتوبوسرانی –مرتضی کمساری  7
  تھران

فعالين حقوق بشر   23/2/89   سال2
و دمکراسی در 

  ایران

شرکت اتوبوسرانی –حسن سعيدی   8
  تھران

فعالين حقوق بشر   23/2/89   سال2
و دمکراسی در 

  ایران

شرکت اتوبوسرانی –رضاپور حبيب   9
  تھران

فعالين حقوق بشر   23/2/89   سال2
و دمکراسی در 

  ایران

شرکت اتوبوسرانی –عبداله حسينی   10
  تھران

فعالين حقوق بشر   23/2/89   سال2
و دمکراسی در 

  ایران

شرکت اتوبوسرانی – ھمایون جابری  11
  تھران

فعالين حقوق بشر   23/2/89   سال2
و دمکراسی در 

  ایران

شرکت اتوبوسرانی – وھاب محمدی  12
  تھران

فعالين حقوق بشر   23/2/89   سال2
و دمکراسی در 

  ایران

شرکت اتوبوسرانی – علی اکبر نظری  13
  تھران

فعالين حقوق بشر   23/2/89   سال2
و دمکراسی در 

  ایران
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  ایلنا  20/2/89    کارگران نوشابه سازی ساسان  14

  ایلنا  26/2/89  هما6  نفر250کارخانه صنایع فلزی   15

  

  اخراج از کار .  4

  منبع خبر  تاریخ  تعداد  نام و محل  ردیف

  ایران پرس نيوز  6/2/89  نامعلوم  کارخانه روغن نباتی پارس  1

وب@گ محمدرضا   11/2/89  نفر1200  مجتمع صنعتی گوشت فارس  2
  نسب عبدالھی

  آخرین نيوز  9/2/89  نفر30  شرکت کشتی سازی بندرعباس  3

  ایران پرس نيوز  10/2/89  نفر1500  ه نساجی سب@نکارخان  4

  آخرین نيوز  7/2/89  کارگر3600  کارخانه آلومينيوم ایران  5

  ایلنا  4/2/89   نفر220  شرکت کرمانيت  6

  ایران پرس نيوز  10/2/89  نفر1500  کارخانه نساجی سب@ن  7

  رھانا  15/2/89  نفر300  شرکت ھواپيمائی تابان  8

رکت واحد ش– ناصر محرم زاده  9
  اتوبوسرانی تران و حومه

فعالين حقوق بشر   24/2/89  
و دمکراسی در 

  ایران

شرکت واحد –عطا باباخانی   10
  اتوبوسرانی تران و حومه

فعالين حقوق بشر   31/2/89  
و دمکراسی در 

  ایران

  

  تجمع اعتراضی.  5

  منبع خبر  تاریخ  نام و محل  ردیف

  ایران پرس نيوز  6/2/89  کارگران کارخانه روغن نباتی پارس  1
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  آخرین نيوز  9/2/89  کارگران کارخانه کشتی سازی بندرعباس  2

  ایران پرس نيوز  10/2/89  کارگران کارخانه نساجی سب@ن  3

  ایلنا  14/2/89  کارگران کارخانه چينی البرز  4

  ایلنا  20/2/89  کارگران نوشابه سازی ساسان  5

  جرس  20/2/89  کارگران فو`د مبارکه اصفھان  6

  ایلنا  26/2/89  کارگران کارخانه صنایع فلزی  7

  ایلنا  26/2/89  کارگران مراکز مخابرات روستائی  8

  

   تعطيل شدن مراکز صنعتی.6

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام  ردیف

کارخانه روغن نباتی   1
  پارس

  ایران پرس نيوز  6/2/89  

کارخانه گندوله   2
  سازی

  روزآن@ین  14/10/89  سيرجان

  ایلنا  14/2/89    خانه چينی البرزکار  3

  جرس  15/2/89    کارگران چينی البرز  4

  جرس  15/2/89    کارگران کيان تایر  5

کارگران گندله سازی   6
  کرمان–گل گھر 

  جرس  15/2/89  

  جرس  15/2/89  لرستان  کارخانه چرم و پوست   7

  

  

  



  39                                                            1389 بشهتيارد، حقوق بشر در ايراننقض    مواردگزارش

 

فعالين ايراني دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاي شماليشبكة   

ihrnena@gmail.com 

  زندانيان سياسی) و

  احکام صادر شده اعدام. 1

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

  موکریان نيوز  2/2/89  مھاباد حبيب هللا گلپری  1

  ھرانا  8/2/89  تھران  معصومه یاوری  2

کميته گزارشگزان حقوق   10/2/89  تھران  جعفر کاظمی  3
  بشر

محمد علی حاج   4
  آقایی

کميته گزارشگزان حقوق   10/2/89  تھران
  بشر

  بامداد خبر  20/2/89  تھران  عبدالرضا قنبری  5

دانشپور احمد   6
  مقدم

  وب@گ نویسان عليه اعدام  26/2/89  تھران

محسن دانشپور   7
  مقدم

  وب@گ نویسان عليه اعدام  26/2/89  تھران

محمد علی   8
  صارمی

  وب@گ نویسان عليه اعدام  26/2/89  تھران

سازمان ضد اعدام   27/2/89  سنندج  حبيب لطفی  9
  کردستان

  

   شده اعداماجرااحکام . 2

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

  ایلنا  19/2/89  تھران فرزاد کمانگر  1

  ایلنا  19/2/89  تھران  علی حيدریان  2
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شيرین علم   3
  ھولی

  ایلنا  19/2/89  تھران

  ایلنا  19/2/89  تھران  فرھاد وکيلی  4

  ایلنا  19/2/89  تھران  مھدی اس@ميان  5

  

  عدم اطgع از وضعيت. 3

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

فعالين حقوق بشر و   1/2/89  تھران  ل حردانیرسو  1
  دمکراسی در ایران

  رھانا  1/2/89  تھران  محمدصابر عباسيان  2

  ایران پرس نيوز  2/2/89  کرمان  فرامرز ایرانمنش  3

کميته گزارشگران حقوق   12/2/89  تھران  آرش صادقی  4
  بشر

کمپين دفاع از زندانيان   14/2/89  سقز  عزیز محمدزاده  5
  دنیسياسی و م

  ھرانا  27/2/89  سنندج  یونس شيخ احمدی  6

  دانشجونيوز  28/2/89  اصفھان  بھمن خدادادی  7

  تاآزادی زندانيان سبز  29/2/89  تھران  علی آقایاری  8

  رھانا  29/2/89  تھران  عبدالرضا احمدی  9

  

  عدم رسيدگی پزشکی. 4

  منبع خبر  تاریخ  محل  بيماری  نام   ردیف

سارا شورد   1
  )آمریکائی(

سردگی و بيماری اف
  زنان

  رادیو آلمان  3/2/89  تھران

  رادیو آلمان  3/2/89  تھران  شکم دردشين باونر   2
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  )آمریکائی(

  جرس  3/2/89  مشھد  بيماری قلبی  ھاشم خواستار  3

  کلمه  5/2/89  تھران    ھنگامه شھيدی  4

رمضان احمد   5
  کمال

  ھرانا  5/2/89  اروميه  

  کلمه  6/2/89  تھران  بيماری قلبی  مھدی ک@ری  6

مشک@ت روده ای و   مھدیه گلرو  7
  ضرب دیدگی بينی

کميته   12/2/89  تھران
گزارشگران 
  حقوق بشر

  ھرانا  13/2/89  سنندج    حسين خضری  8

لرزش دست و   داوود سليمانی  9
  سردرد

  ادوارنيوز  13/2/89  تھران

  کلمه  8/2/89  تھران  عفونت ریوی  علی پرویز  10

حجت ا`س@م   11
  احمدپور

تگی دست، شکس
  ستون فقرات و لگن

  رھانا  12/2/89  قم

ناراحتی قلبی، کمر   منصور اسانلو  12
درد و ناراحتی 

  چشم

فعالين حقوق   8/2/89  
بشر و 

دمکراسی در 
  ایران

کميته   17/2/89  زندان اوین تھران    محمد اوليائی فر  13
دانشجوئی 

دفاع از زندانيان 
  سياسی

  جرس  18/2/89  نزندان اوین تھرا    ھاشم خواستار  14

  جرس  19/2/89  زندان اوین تھران    عمادالدین باقی  15

فعالين حقوق   28/2/89  رشت    ھادی عابدباخدا  16
بشر و 

دمکراسی در 
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  ایران

  ھرانا  28/2/89  اروميه    کاوه کردمقدم  17

  موکریان نيوز  28/2/89  تبریز    علی بایزیدزاده  18

  

  قتل در زیر شکنجه. 5

  منبع خبر  ختاری  محل  نام   ردیف

  رھانا  21/2/89  ساری  ھادی اراوند  1

فعالين حقوق بشر و   29/2/89  گوھردشت کرج  طاھر مصطفوی  2
  دمکراسی در ایران

  

  جلوگيری از آزادی از زندان. 6

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

  کلمه  18/2/89  تھران  مھدی مرتضی پور  1

رشگران حقوق کميته گزا  19/2/89  کرمانشاه  کاوه کرمانشاھی  2
  بشر

   

  جلوگيری از مرخصی. 8

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

فعالين حقوق بشر و   9/2/89  زندان اوین تھران  رضا خندان  1
  دمکراسی در ایران

  رھانا  10/2/89  زندان اوین تھران  مسعود لواسانی  2

تاآزادی روزنامه نگاران   14/2/89  زندان اوین تھران  حسين نورانی نژاد  3
  زندانی

  خبرنامه گویا  13/2/89  زندان اوین تھران  عمادالدین باقی  4
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  رھانا  12/2/89  قم-زندان لنگرود   حجت ا`س@م لطفی  5

  رھانا  12/2/89  قم-زندان لنگرود   حجت ا`س@م احمدپور  6

  رھانا  12/2/89  قم-زندان لنگرود   حجت ا`س@م کاظمی  7

  

  ممنوع المgقات. 9

  منبع خبر  ریختا  محل  نام   ردیف

  کلمه  17/2/89  تھران  داوری  1

  کلمه  17/2/89  تھران  ھاشمی  2

  کلمه  17/2/89  تھران  بھشتی  3

  کلمه  17/2/89  تھران  باغانی  5

  

  بgتکليف . 10

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

  ھرانا  5/2/89  اروميه  مراد محالی  1

  ھرانا  5/2/89  اروميه  حسين عبداله زاده  2

  کلمه  7/2/89  تھران  مجيد دری  3

  کلمه  7/2/89  تھران  ایوب قنبرپوریان  4

  ھرانا  7/2/89  تھران  رسول بداقی  5

  ھرانا  7/2/89  تھران  منصور نقی پور  6

  رھانا  9/2/89  تھران  جھانگير عبدالھی  7

  کلمه  10/2/89  تھران  حمزه کرمی  8

  کلمه  10/2/89  تھران  ھادی عرب قبادی  9

  کلمه  10/2/89  تھران  امير آقایاری  10
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  کلمه  10/2/89  تھران  محمدرضا رجبی  11

  پارلمان نيوز  7/2/89  تھران  احسان مھرابی  12

  جرس  8/2/89  تھران  فرامرز عبداله زاده  13

  جرس  8/2/89  تھران  زھرا بھرامی  14

محمد بنا زاده   15
  اميرخضری

فعالين حقوق بشر و   17/2/89  زندان اوین تھران
  دمکراسی در ایران

فعالين حقوق بشر و   17/2/89  زندان اوین تھران  حسن دکمه چیم  16
  دمکراسی در ایران

فعالين حقوق بشر و   17/2/89  زندان اوین تھران  جواد `ری  17
  دمکراسی در ایران

  ھرانا  17/2/89  زندان اوین تھران  حامد اميدی  18

  دانشجو نيوز  17/2/89  زندان اوین تھران  کيارش کامرانی  19

  جرس  18/2/89  زندان اوین تھران  پناھیجعفر   20

زندان اوین -بھائی   ایقان شھيدی  21
  تھران

  رھانا  15/2/89

  دانشجونيوز  30/2/89  تھران  کوھيار گودرزی  22

  دانشجونيوز  30/2/89  تھران  ارس@ن ابدی  23

  دانشجونيوز  30/2/89  تھران  نيما لطيف زاده  24

  هکلم  24/2/89  گوھردشت کرج  عيسی سحرخيز  25

  رھانا  28/2/89  تھران  اکبر کرمی  26

      

  تھدید و ارعاب خانواده فعالين سياسی. 11

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

خانواده الھام و نادر   1
  احسنی

فعالين حقوق بشر و   12/2/89  تھران
  دمکراسی در ایران
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ھمسر سابق مھدی   2
  محمودیان

  کلمه  10/2/89  تھران

  کلمه  27/2/89  ھرانت  خانواده جعفر پناھی  3

        

  تھدید و ارعاب . 12

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

فعالين حقوق بشر و   4/2/89  تھران  نادر احسنی  1
  دمکراسی در ایران

کميته گزارشگران حقوق   10/2/89  تھران  `له حسن پور  2
  بشر

کمپين بين المللی حقوق   14/2/89  تھران  محمد داوری  3
  بشر در ایران

  رھانا  9/4/89  تھران  انگير عبدالھیجھ  4

  ھرانا  15/2/89  زندان اوین تھران  حسن سرچاھی  5

  ھرانا  15/2/89  زندان اوین تھران  جعفر کاظمی  6

کمپين بين المللی حقوق   17/2/89  زندان اوین تھران  زینب ج@ليان  7
  بشر در ایران

حقوق کمپين بين المللی   17/2/89  زندان اوین تھران  محبوبه کرمی  8
  بشر در ایران

  ندای سبز آزادی  19/2/89  زندان اوین تھران  فاطمه خرم جو  9

  ھرانا  21/2/89  تھران–زندان اوین   حسام فيروزی  10

  ادوارنيوز  23/2/89  تھران–زندان اوین   عبداله مؤمنی  11

فعالين حقوق بشر و   30/2/89  زندان اوین تھران  حائری) ماشااله(حميد  12
  اندمکراسی در ایر
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  ضرب و شتم . 13

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

فعالين حقوق بشر و     گوھردشت کرج  مرتضی صادقی  1
  دمکراسی در ایران

  وب@گ بام آزادی  3/2/89  تھران  بروجردی  2

  کلمه  30/2/89  زندان اوین تھران  محمد نوری زاد  3

 

  اعتصاب غذا. 14

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

  ھرانا  4/2/89  تھران  اقیرسول بد  1

کمپين بين المللی حقوق   14/2/89  تھران  محمد داوری  2
  بشر در ایران

  ساوا`ن سسی  17/2/89  زندان اروميه  یونس آقایان  3

کاوه قاسمی   4
  کرمانشاھی

  ھرانا  31/2/89  کرمانشاه

دیده بان حقوق بشر در   31/2/89  سنندج  محی الدین آزادی  5
  کردستان

  فرھنگ سرای پور  28/2/89  تھران  جعفر پناھی  6

    

  انتقال و جابجائی در زندان. 15

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

علی محمدی   1
  مقدم

  ھرانا  3/2/89  انتقال به بيمارستان

  وب@گ بام آزادی  3/2/89  نامعلوم  بروجردی  2

  وب@گ بام آزادی  6/2/89  انتقال به بند عمومی  ھنگامه شھيدی  3
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انتقال از ندان کرمان به   ران منشفرامرز ای  4
  زندان اوین

  ایران پرس نيوز  10/2/89

انتقال به زندان گوھردشت   عيسی سحرخيز  5
  کرج

  کلمه  19/2/89

انتقال به گوھردشت یا   داوود سليمانی  6
  پردیس کرج

  کلمه  19/2/89

انتقال به گوھردشت یا   رسول بداغی  7
  پردیس کرج

  کلمه  19/2/89

حشمت اله   8
  زدیطبر

انتقال به گوھردشت یا 
  پردیس کرج

  کلمه  19/2/89

انتقال به گوھردشت یا   مھدی محمودیان  9
  پردیس کرج

  کلمه  19/2/89

انتقال به گوھردشت یا   رفيعی  10
  پردیس کرج

  کلمه  19/2/89

انتقال به زندان گوھردشت   داوود سليمانی  11
  کرج

  جرس  20/2/89

  ھرانا  23/2/89  ن کارون اھوازانتقال به زندا  ابوالفضل عابدینی  12

–انتقال به سلول انفرادی   ھيوا بوتيمار  13
  مریوان

  ھرانا  29/2/89

  

  بازجوئی ھا. 16

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

کميته گزارشگران حقوق   2/2/89  تھران  شيوا نظرآھاری  1
  بشر

  جرس  3/2/89  تھران  عمادالدین باقی  2

  کلمه  3/2/89  تھران  عبداله یوسف زادگان  3

فعالين حقوق بشر و   8/2/89  گوھردشت کرج  منصور اسانلو  4
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  دمکراسی در ایران

  تغيير برای برابری  12/2/89  تھران  محبوبه کرمی  5

  

  تمدید قرار بازداشت. 17

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

  جرس  18/2/89  زندان اوین تھران  بدرالسادات مفيدی  1

  کلمه  19/2/89   تھرانزندان اوین  عليرضا بھشتی  2

  جرس  26/2/89  تھران  جعفر پناھی  3
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  اعدام ) ح

  احکام صادر شده اعدام. 1

  منبع خبر  تاریخ   محل-جرم   نام   ردیف

  ایران  1/2/89   قم-تجاوز  ) نفر3(بدون ھویت   1

 از متھمان   نفر3(بدون ھویت  2
  بازداشتگاه کھریزگ

  فردا  1/2/89

  دسق  5/2/89   مشھد-قتل   ح. م   3

  ایران  6/2/89   تھران-قتل   امير  4

  ایران  6/2/89   تھران-قتل   مجيد  5

  فارس  7/2/89   تھران-قتل   عليرضا  6

  ایسکا نيوز  8/2/89   شيراز-قتل   مجتبی  7

  ایران  8/2/89   تھران-قتل   مرزبان  8

  قدس  9/2/89   مشھد-قتل   بدون ھویت  9

  ایران  12/2/89   تھران- تجاوز   )تبعه افغان(نظير احمد  10

  ایسکانيوز  12/2/89   تھران-قتل   کورش  11

  ایسکانيوز  13/2/89   تھران-قتل   اميد برک  12

  ایسکانيوز  13/2/89   تھران-قتل   کریم  13

  ایران  13/2/89   تھران-قتل   فاطمه  14

  نور خوزستان  14/2/89   تھران-قتل   )تبعه افغان( بدون ھویت   15

  ایران  15/2/89   تھران-قتل   اميد  16

  قدس  15/2/89   تھران-قتل   عبدهللا  17

  ایسکانيوز  19/2/89   تھران-تجاوز  صادق  18

  ایسکا نيوز  19/2/89   تھران-قتل   سميع  19
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  ایسکا نيوز  19/2/89   تھران-قتل   ط. علی   20

  ایسکانيوز  20/2/89   تھران-قتل   پ. عليرضا   21

  ایران  21/2/89   تھران-قتل   سحر  22

  ایسکانيوز  21/2/89   تھران- قتل  وحيد  23

  ایسکانيوز  25/2/89   تھران-قتل   صادق  24

  ایسکانيوز  28/2/89   تھران-قتل   ر. عبدالمنان   25

  ایسکانيوز  28/2/89   تھران-قتل   محسن  26

  ایسکانيوز  29/2/89   تھران-قتل   مجتبی  27

  قدس  30/2/89   تھران-قتل   مصطفی  28

  

  احکام اجرا شده اعدام. 3

  منبع خبر  تاریخ   محل-جرم   نام   فردی

  ایسنا  1/2/89   کرمان-قاچاق مواد مخدر   ) نفر4(بدون ھویت   1

  ایسنا  1/2/89   کرمان-قاچاق مواد مخدر   ن. مھدی   2

  کيھان  1/2/89   اصفھان- تجاوز   ) نفر2( بدون ھویت  3

  قدس  7/2/89    مشھد- تجاوز   ) نفر2(بدون ھویت  4

سایت دادگستری   7/2/89  ل دزفو-قتل   ر. رحمان   5
  خوزستان

  ایسکانيوز  18/2/89   کرج-قاچاق مواد مخدر   ارس@ن اسدی  6

  ایسکانيوز  18/2/89   کرج-قاچاق مواد مخدر   محمدعلی فخری  7

  ایسکانيوز  18/2/89   کرج-قاچاق مواد مخدر   رحمان بيابانی  8

  ایسکانيوز  18/2/89   کرج-قاچاق مواد مخدر   عباس گراوند  9

  ایسکانيوز  18/2/89   کرج-قاچاق مواد مخدر   پرویز تقی زاده  10
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  ایسکانيوز  18/2/89   کرج-قاچاق مواد مخدر   سعيد ميکائيلی  11

  

     

  عمومی )ت

  قتل مردم توسط نيروھای انتظامی. 1

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

  رھانا  5/2/89  مریوان  کامران فرجی  1

  گ لي@ روژھه `توب@  8/2/89  خوی  اشرف بارگين  2

  

  مرگ در زندان. 2

  منبع خبر  تاریخ  محل  علت مرگ  نام   ردیف

عدم رسيدگی   محمد فتوحی  1
  پزشکی

فعالين حقوق بشر   17/2/89  گوھردشت کرج
و دمکراسی در 

  ایران

  

  ضرب و شتم زندانيان. 3

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

قوق بشر و فعالين ح  8/2/89  گوھردشت کرج  علی اکبر `مصی  1
  دمکراسی در ایران

فعالين حقوق بشر و   8/2/89  گوھردشت کرج  وحيد سي@نی  2
  دمکراسی در ایران

فعالين حقوق بشر و   8/2/89  گوھردشت کرج  مرتضی فرجی  3
  دمکراسی در ایران

فعالين حقوق بشر و   14/2/89  گوھردشت کرج  حسن شریفی  4
  دمکراسی در ایران
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فعالين حقوق بشر و   14/2/89  کرجگوھردشت   بھران تصویری  5
  دمکراسی در ایران

فعالين حقوق بشر و   14/2/89  گوھردشت کرج  محمد محمدی  6
  دمکراسی در ایران

  

  خودکشی در زندان. 4

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

فعالين حقوق بشر و   9/2/89  گوھردشت کرج  حسن نصيروند  1
  دمکراسی در ایران

  

  یدستگيری ھای عموم. 5

  منبع خبر  تاریخ  محل  نام   ردیف

  ایسنا  17/2/89  تھران  نفر80بدون ھویت   1

  فارس  15/2/89  تھران  نفر77بدون ھویت   2

 

 

 فعالين ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی

  20/03/2010 برابر 29/12/1388
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