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 خالصه

امنایمهسا )ژ به تهران سفر کرده بود روز سه شنبه    22زن جوان    ،ینی(  در   ۱۴۰۱  وریشهر  22ساله اهل سقز که 

بازداشت و به بازداشتگاه    یاخالق   تیامن  سیتوسط ماموران پل   ، به بهانه حجاب نامناسبتهران  یحقان  ی مترو  ستگاهیا

 .نهاد موسوم به وزرا منتقل شد نیا

به کما رفته بود به بخش    3درجه    ی اریکه با سطح هوش  یدر حال  ی جان و  مهین  کریپس از بازداشت، پ  یمدت  کوتاه

 .منتقل شد ی کسر مارستانیب ژهیو ی مراقبت ها

با باور به ضرب و شتم   یافکار عموم  ن،یشیمشابه پ  عیو وقا  در برخورد خشن با متهمان  یتوجه به کارنامه بد انتظام  با

 اکنش نشان داد. و تیوضع نینسبت به ا  ،جوان در محل بازداشتگاه زن نیا
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در دفاع از عملکرد خود در رابطه با    (فراجافرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی )توضیحات غیرقابل پذیرش  

امینی، سابقه   به  فوت خانم  امنیت اخالقی  پلیس  نام  به  نهادی  از وجود  نارضایتی گسترده  انتظامی در کنار  عملکرد 

 اعتراضات گسترده در ایران دامن زد. 

تهران آغاز    نیآرژانت  ابانیخ   در   ی کسر   مارستانیمقابل ب  ،ینی رخداد از زمان فوت مهسا ام  نیشهروندان به ا  اعتراضات

تا جایی  به خود گرفت    خیابانی شکل    ،سقز  یچیگورستان آاو در    ی خاکسپار  پس از  یتیامن  ی فشار نهادها  رغمیشد و عل 

 26حدفاصل  کشور را    دانشگاه بزرگ  ۱۴3شهر و    ۱6۰  استان،  3۱در    ی سراسراعتراضات  روز  و دو  هشتاد    ،تاینها  که

 .  رقم زد ۱۴۰۱آذر  ۱6تا  ۱۴۰۱شهریور 

ارکان و پایه های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت  اعتراضاتی که به واقعه فوت خانم امینی محدود نماند و به سرعت  

 ایران را نشانه گرفت. 

  ی ساچمه ا  ی از گاز اشک آور، گلوله ها  بسیج  و  سیپل   ژهی و   گانی  ی روهایو استفاده ن  دی که با سرکوب شد  ی اعتراضات

 .از معترضان شده است نفر صدها جراحات وارده به تن و  ها دهشدن منجر به کشته  یو سالح جنگ

تاکنون  که حکومت ایران  علیرغم محدودیت های شدید ارتباطی گزارش پیش رو   اعمال    از زمان بروز اعتراضات 

آذر  ۱6تا  ۱۴۰۱شهریور  26حدفاصل اعتراضات  روزو دو هشتاد از  با توجه به ضرورت جاری، به جمع بندی ، کرده

در قالب کنش های فردی    به شکل های گوناگونی  می پردازد. اعتراضاتی که در زمان تهیه این گزارش همچنان  ۱۴۰۱

 ادامه دارد. و جمعی
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 ویژگی های این اعتراض 

متمایز از اعتراضات یک دهه اخیر اعتراضات مورد بررسی این گزارش از ویژگی های خاصی برخوردار بود که آن را  

 و در بعضی مواقع نسبت به عمر جمهوری اسالمی می کند. 

ر اساس مطالبات اقتصادی یا محیط زیستی شکل نگرفت های اخیر اعتراض ب  برخالف عمده اعتراضات سال  -1

 بلکه خواسته های سیاسی و حقوق بشری در مرکز آن بود. 

مذهب بودن او  یزن جوان شکل گرفت، زن بودن، کرد بودن و سن کیحول جان باختن  یاعتراضات مردم -2

  کپارچه یشد. اعتراض    یمنتسب م  یمذهب  ،یکیاتن  ،یتی جنس  ضیسرکوب شده و تحت تبع  ی ها  تماما به گروه

 یجمع  یمترق  نشتفاوت است و ک  یب  کیدئولوژیا  ی ها  ی دسته بند  نینشان داد در مقابل ا  یرانیجامعه ا

 دارد.

و سال می رسید سهم عمده    ۱5میانگین سنی آنان به  بعضا  نسل جوان ایرانی که به گفته مسئولین انتظامی   -3

 مهمی در این اعتراضات داشتند. 

 . شکل گرفتکم سابقه ای بین ایرانیان داخل و خارج کشور همبستگی  -4

صورت کم سابقه ای در یک موضع واحد در  ه  ب های اجتماعی و طبقاتی را    این اعتراضات تقریبا تمام گروه -5

، طبقه متوسط شهری در کنار طبقات پایین یا باالدست در شهرهای کوچک و قرار داد  حمایت از معترضان

از جمله    های اتنیکی، اقلیت های مذهبی، اقلیتهای جنسیتی، اصناف  حاشیه های کشور، گروهبزرگ، در مرکز و  

در این    از جمله این موارد بودند.  کارگری، دانشجویان، اساتید، هنرمندان، ورزشکارانهای    معلمان، گروه
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از طریق اعتصاب  با اعتراضات ها  در برخی شهرستانکم سابقه ای همراهی بازار و کسبه به شکل اعتراضات 

 را شاهد بودیم.

در عمر حکومت جمهوری    پیوسته  خیابانی  طوالنی ترین اعتراضات  توان  می  ااز نظر تداوم، این اعتراضات ر -6

 اسالمی دانست. 

اعتراضات،   -7 این  مترقی  و مطالبات  دلیل محتوا  ببه  جهانی،  و ه  جامعه  فرهنگی، هنری  خصوص چهره های 

ی مردم ایران شدند و با اطالع رسانی و عملکردهای خود باعث توجهات صورت کم سابقه ای صداه  سیاسی ب

 شدند.  ،جهانی به آنچه در ایران می گذرد

نشانه مثبتی از یک جامعه مترقی و    ،مطالبات معترضان که مسئله حقوق زنان در مرکزیت آن قرار داشت -8

 مطالبه گر داشت.

پیشین، مقابله معترضان غیرمسلح با نیروهای سرکوب بود. صحنه  ط تمایز این اعتراضات با موارد ایکی از نق -9

های زیادی از همبستگی معترضان برای جلوگیری از دستگیر شدن افراد یا ایستادگی آنان در مقابل نیروهای  

 مجهز به ادوات ضدشورش دیده شد.

  پررنگ بود. سایت موجود در کنار اعتراضات خیابانی، نبرد سایبری در دو جبهه مخالفان و موافقان وضعیت  -10

یت به  یتو  میلیون  2۸۴  حدودهای پرشمار دولتی هک شد، همبستگی جهانی هشتگ مهسا امینی را با رکورد  

 رتبه اول در تاریخ توییتر تبدیل کرد. 

این واحد  حکومت ایران در موضوع چیدمان نیروی سرکوب میدانی با فضا دادن بیشتر به فراجا و نیروهای    -11

ز طرفی با اتخاذ روش های جایگزین به جای قطع کامل اینترنت کشور مانند اختالل بر اساس از یک طرف و ا
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تقویت فیلترینگ سعی کرد روش های جدید برخورد را  یا کاهش سرعت نت و همینطور  زمان و مکان 

  بیازماید.

کم سابقه با اعزام    رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی به هدف حفظ ابتکار در اطالع رسانی، در اقداماتی -12

طور مستمر در مورد ه  به پوشش اعتراضات به شیوه خود مبادرت کنند، همچنین بگزارشگر سعی کردند  

، هر چند در عمده این موارد آمار ارائه شده بسیار کمتر از آمارهای  تلفات این اعتراضات آماردهی کنند

 واقعی بود.

خصوص نسل جوان آن در مورد  ه  ن داد جامعه ایرانی بنشابود    و خط دهیاین اعتراضات که فاقد رهبری   -13

 مطالبات حقوق بشری خود مصمم و آگاه است. 

ب -14 ایرانی  در این   ،خصوص شهروندان کرد و بلوچ که هر دو نیز از پیروان اهل سنت هستنده  اتنیک های 

 اعتراضات جایگاه ویژه ای داشتند. آنها همچنین شاهد خونین ترین سرکوب ها در این اعتراضات بودند.

 

 

 

 اعتراضات 

در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل در نطق سخنرانی ساالنه خود از حقوق بشر 

و قوانین مذهبی که به خصوص زنان جامعه را هدف قرار    پلیسهمزمان مردم معترض به عملکرد    ،صحبت می کرد

 ها آمدند.  می دهد به خیابان
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مردم خشمگینی که فقط در چند هفته پیش از این واقعه، دستگیری و پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو از زنان 

ختر بیمارش از چنگ مادری که برای رهایی دوی  ئویداز تلویزیون دیده بودند و یا  معترض به حجاب اجباری را  

 ها شدند. خبر جان باختن مهسا امینی راهی خیابانخشم ناشی از کرد، با  گشت ارشاد التماس می

زده شد. سپس به سرعت اعتراضات به    شهریورماه نخستین جرقه های اعتراضی در تهران، سنندج و سقز  26روز  

 های و طبقات اجتماعی مختلف رسید. شهرهای دیگر و گروه

 

 

 جغرافیای اعتراضات 

 . اعتراض بود صحنهدر ایران  آذر  16شهریور تا  26از  های کشور  به منزله تمام استان استان 31

بار صحنه   5۴۴استان برای    3۱شهر از    ۱6۰مجموع    در  روز اعتراضات مورد بررسی این گزارش و دو  هشتاد    در

در مواردی که معترضان راه به    .(نفر در آماربرداری لحاظ شده است   3۰تنها تجمعات بیش از  )  اعتراضات شدند

 خیابان پیدا نکردند جو شدید امنیتی بر منطقه حاکم بود. 

بر   برای    ۱۴3دانشجویان  حضور گسترده خیابانی،    5۴۴عالوه  دانشگاه  مرتبه    6۱5دانشگاه  اعتراض  ها  در محوطه 

 . کردند

حاضر شدند به شرح ذیل های آن  در خیابان اعتراض   روز نخستهشتاد و دو شهرهایی که معترضان در  

 راستی آزمایی شده است:توسط هرانا 
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فرد پرند،  برازجان،  فوالدشهر،  شاه  س،یهشتگرد،  الوند،  ر  نیکوهدشت،  قائن،  فومن،  چابهار،    ،ی شهر،  بوشهر، 

شهر،    زدانیشهر، جهرم، دامغان، جوانرود، دورود، رشتخوار،    نجف آباد، دزفول، آبادان، قدس، اسالم  دشت،نیزر

بهبهان،   مشک،یاند  ر،یشهر، زابل، فالورجان، مراغه، مال  ینیبجنورد، بندر لنگه، خم  ،یالل  ه،یدریوگاه، تربت حطبس، گل 

شهر، تفرش، فسا، خاش، راسک،    دون یرآستارا، ف  کشهر،ین  رانشهر،یسراوان، ا  اندوآب، یبروجرد، بروجن، م  ن،یریقصر ش

 ،ینوک آباد، خو  رم،یسم  ن، یهفشجان، ماسال، خم  ذه،یسرا، اصومعهاوز،    ن،یش یموچش، پ  جان،یقهدر  اهکل، یدماوند، س

 و اردکان.  آشار، مهر، زهک، سرجنگل، روانسر ،یدشت د،یبخرم  ر،یبندر د سرکان،یتو دان،یسپ

میلیون ایرانی    ۴3جمعیت ساکن این شهرها بیش از    ۱3۹5بر اساس آخرین سرشماری جمعیت صورت گرفته در سال  

 را در خود جای داده است. در جدول زیر شهرهای مذکور را بر اساس جمعیت مشاهده می نمایید:

 جمعیت نام شهر  جمعیت نام شهر  جمعیت نام شهر 

 8,693,706 تهران 170,237 ریمال 50,455 سرکانیتو

 3,001,184 مشهد  168,393 مهاباد 50,014 جاریب
 1,961,260 اصفهان 165,258 سقز  49,677 تکاب
 1,592,492 کرج 161,909 رفسنجان  49,403 نوشهر
 1,565,572 رازیش 151,910 گنبد کاووس  49,389 ماسال 
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 1,558,693 زیتبر 150,129 شاهرود 48,672 گرمسار 
 1,201,158 قم 148,858 مرودشت 48,380 دماوند
 1,184,788 اهواز  142,426 فوالدشهر 47,083 سراصومعه

 946,651 کرمانشاه 141,634 جهرم  46,412 سردشت 
 736,224 هیاروم 140,019 ه یدریتربت ح 42,323 قائن 
 679,995 رشت 136,654 وان یمر 40,678 قشم

 587,730 زاهدان  135,116 مشک یاند 39,853 ش یک
 554,406 همدان 134,950 زابل 39,801 هیاشنو

 537,718 کرمان  134,532 اسوج ی 39,676 طبس 
 529,673 زدی 134,425 اندوآب یم 37,998 رودسر
 529,374 لیاردب 122,604 بهبهان  37,704 فالورجان
 526,648 بندرعباس 121,638 دورود 35,841 فومن 

 520,944 اراک 119,399 ذه یا 34,226 جان یقهدر
 448,129 شهر اسالم  118,564 ی بندر انزل 32,941 دهلران 

 430,871 زنجان 113,750 رانشهریا 31,844 محمودآباد 
 412,767 سنندج 110,825 فسا 30,435 بندر لنگه
 402,748 نیقزو 110,567 برازجان 27,431 ملکان 

 373,416 آباد  خرم 110,218 بانه  26,942 رمیسم
 350,676 گرگان  106,739 چابهار 25,992 دهگالن
 349,700 یر 102,282 کاشمر 25,771 پاوه 

 309,820 ی سار 101,604 قوچان  24,527 روانسر
 309,607 اریشهر 101,073 جانیاله 24,083 ریبندر د

 309,605 قدس 97,464 پرند 23,946 آبدانان 
 304,487 کاشان 93,836 الوند 23,929 ن یریقصر ش
 264,709 دزفول 91,515 رانشهریپ 22,788 ل یمنج

 264,375 شابورین 90,559 آباد غرب اسالم  21,352 گلوگاه
 250,217 بابل  89,091 کوهدشت  21,352 هفشجان
 247,128 شهر ینیخم 82,689 روانیش 20,000 سرابله 
 243,700 سبزوار 81,598 نقده  19,987 اوز

 237,528 آمل  80,040 واندره ید 19,924 اهکلیس
 236,319 پاکدشت 75,371 اردکان 19,519 رضوانشهر
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 235,281 نجف آباد  79,445 لنگرود 18,473 ی الل
 234,997 بروجرد 78,276 قروه 17,732 کشهر ین

 231,476 آبادان  73,199 دشت نیزر 16,493 تفرش 
 228,931 بجنورد 72,882 نیخم 16,011 نیشیپ
 225,628 ن یورام 60,014 سراوان 14,633 دان یسپ

 223,504 بوشهر 59,966 بابلسر 13,603 شهر  دونیفر
 220,762 ساوه  59,106 دامغان  13,353 زهک
 204,953 شهر  قائم  57,077 اران یکام 10,115 راسک
 203,636 رجند یب 57,071 بروجن 7,784 مهر 

 200,649 تالش  57,058 نورآباد  7,514 رشتخوار 
 198,845 یخو 57,036 دهدشت 5,607 شهر زدانی

 194,030 الم یا 56,584 خاش 5,261 آباد نوک 
 193,501 بوکان 55,817 شهر نیزر 4,695 ی دشت

 190,441 شهرکرد 55,640 هشتگرد  3,790 سرجنگل 
 185,129 سمنان 55,434 تنکابن  3,786 آشار 
 181,174 سیفرد 54,354 جوانرود 3,370 موچش 

 175,255 مراغه 51,579 آستارا  
 173,329 شهر نیشاه 50,522 دیبخرم 43,177,043 ( ۹5جمع کل )سال 
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 نقشه اعتراضات 

 روز  اخیر بنگرید: و دو به نقشه پراکندگی آن در هشتاد  ۱۴۰۱آذر -برای درک بهتر از گستره اعتراضات شهریور
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 :متمرکز ترین نقاط اعتراضی را در نقشه زیر دنبال کنید
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 :بدون در نظر گرفتن میزان تکرار مشاهده نماییدرا  نقاطی که شاهد اعتراضات بودند پراکندگی در نقشه زیر  
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 :مشاهده نماییدو دانشگاهی را گذر زمان  اعتراضات شهری  رونددر چارت زیر 
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 شعارهای معترضین 

ی مختلفی یکی از ساده ترین روش ها برای شناخت از مطالبه حاضرین است. در این اعتراضات شعارها  شعارهابررسی  

 توان لیست کرد:  در تجمعات سر داده شد که پر تکرارترین آنها را به شرح پیش رو می

o  میبجنگ تا بجنگ م،یما همه مهسا هست 

o گم بشه دیتوپ، تانک، فشفشه؛ آخوند با 

o م یخوا ینم م،یخوا ینم ،یاسالم ی جمهور 

o ه یفق تیمرگ بر اصل وال 

o برو گم شو یجیبرو گم شو، بس یجیبس 

o یآزاد ،ی آزاد ،ی آزاد 

o  یخامنه امرگ بر 

o ی ار یپوشش اخت ،ی عدالت، آزاد 

o گشت کشتار  نیمرگ بر ماش 

o  ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما 

o یاسالم ی مرگ بر جمهور 

o اوست بانیسنندج پشت ست،یسقز تنها ن 

o یخاک بر سر   نیچن  یتا ک  ، ی کشتن بخاطر روسر 

o م یما همه با هم هست دیبترس دیبترس 

o میریگ یرو پس م رانیا میریم یم میجنگ یم 

o ی آزاد یزندگ زن 

o ،یآزاد ان،یژ ژن 

o رانیا ی تا کردستان، جانم فدا زدی از  

o گردد  دیآزاد با ،یزندان ی دانشجو 

o تر شده   ریحق  جیتر شده، بس  فیشر  فیشر 

o  رانیا ی تا کردستان، جانم فدا زدیاز  

o ی نه توسر ،ی نه روسر 

o عدالت ی برابر ،ی آزاد 

o ی اریپوشش اخت ،ی آزاد   

o ضیفقر و فساد و تبع ز،یاز کردستان تا تبر   

o شروع انقالبه   ست،یاعتراض ن گهید نیا 

o میخوا ینم   میخوا ینم ،یتیدانشگاه امن  

o  میش یتموم م یک ی یکی م،ینش ی کیاگه با هم  
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o شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه   نیاو 

o مهسا نکشتن  گن یها رو کشتن م ی فیشر 

o ،ردیپذ یذلت نم رد،یم یم دانشجو   

o   دانشجوها تو زندون، استادامون خفه خون 

o تیحما ت،یحما رت،یبا غ ی دانشجو   

o میریگ یرو پس م رانیا م،یریم  یم م،یجنگ یم   

o دیساکت ش دیگ یبه ما م د،یدانشجو ها را کشت   

o کردستان است   یاست، حام داریب  جانیآذربا 

o اسم رمز ماست نایحق ماست، ژ ی آزاد 

o استبداد  نی ننگ بر ا داد،یو فساد و ب فقر 

o یحجاب زن اجبار  ،ی کاریب ،ی گاریب 
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 نتیجه 

خود گفت که مرگ   قاتیتحق   جهیبا انتشار نت  ،ینی( امنایسه هفته پس از مرگ مهسا )ژ  ران، یا  یقانون   پزشکی  سازمان

 بدن نبوده است.«  یاتیاو در اثر »اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر ح

  ج ینتا   ه،یاسکن مغز و ر  ی . تیس   یبررس   ،یمارستان یب  یآمده: »با استناد به مدارک پزشک  رانیا   یقانون  یپزشک   ه یانیب  رد

از اصابت ضربه به سر و اعضا و    یفوت نامبرده ناش  ،یشناس   ب یآس  شاتیآزما  ،ییجسد و کالبدگشا  ی ظاهر  نهیمعا

 بدن نبوده است.«  یاتیعناصر ح

 ت یالزم جهت جبران و تطابق با وضع  یی»توانا  ینیمهسا ام  «ی ا  نهیزم  ی ماریگفت با توجه به »ب  رانیا   یقانون  پزشکی

قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح    تمیمذکور دچار اختالل ر  طیشده را نداشته، لذا در شرا  جادیا

  د یشد  یپوکسیدچار ه  ه،یحساس اول   قیدر دقا  رموثریغ  ی ـ تنفس   یقلب  ی ایاح  اتیانجام عمل   لیشده که به دل  ی اریهوش

 شده است.«  ی مغز بیآس جهیو در نت

  تیپرسنل اورژانس، حما   ی ایاح  اتیمتعاقب عمل   یبرگشت عملکرد قلب  رغمیشد »عل   ی خود مدع  ه یانینهاد در ب  نیا

(  M.O.F)  یچند ارگان  ی»به علت نارسان  ینی مهسا ام  ،مارستانی انجام شده کارساز نبوده« و با وجود انتقال به ب  یتنفس

 .« دینما یفوت م ۱۴۰۱شهریور  25 خیدر تار ی مغز یپوکسیاز ه یناش

که مرگ    ی قانون  یپزشک  ی ادعا   نیبه رسانه ها گفت که ا   هیانیب  ن یدر واکنش به ا  ینیخانواده ام  لیوک  کبخت،ین  صالح 

که   یاست، چون هم پزشک  اساس  یب  هیاز پا  ،که قبال صورت گرفته   ستا  ی غده ا  یاز عمل جراح  یناش  ینیمهسا ام

 مغز و اعصاب. خصصادعا را رد کرده است و هم پزشکان مت نیپزشک معالج او بوده ا 
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خوردن قرص   ای او و    یکودک  یرا و ارتباط دادن آن با »عمل جراح  ینیمهسا ام  «ی»مرگ آن  نیهمچن  کبختین  ی آقا

 یمشکالت جسم  چگونهیسال ه  ۱5را که »   ینیخواند و گفت چطور ممکن است که مهسا ام  «یرعقالنیرا »غ  د«یروئیت

اد ناگهان  ون گشت ارشاد و پس از انتقال به محل گشت ارش  نیبعد از حضور او در ماش  میساعت و ن  کینداشته،  

 را از دست بدهد.«  یات یدرصد عالئم ح ۹۸ها شود و  هیو از کار افتادن کل  یقلب ،یدچارسکته مغز

 «.است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است قاتی»در مرحله تحق ینیپرونده مهسا ام ،ینیخانواده ام لیگفته وک به

پزشک  ی روسا نظام  باالتر  رانی ا  یشعب  قانون  ینهاد صنف   نیکه  ا  ی برا  یو  نامه  ،کشور است  نیپزشکان در    یا  در 

معترضان و اجازه   هیتوقف خشونت عل  ،اند و همزمان شده ینیسرگشاده خواستار »اعالم شفاف« علت مرگ مهسا ام 

 اند.  خواسته را آزاد پزشکان به مجروحان اعتراضات یدسترس

کنار   در  اعتراضات  داشت این  معترضان  برای  که  خونینی  بشر  ،  نتایج  حقوق  شورای  سابقه  کم  اقدام  به 

 سازمان ملل متحد علیه ایران نیز منجر شد.

 

 کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل 

 ،یاسالم  یجمهور  یاز سو  ان یرانیا  اعتراضاتدرباره سرکوب    ژهیو  یحقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست  ی شورا

  ران یدرباره اعتراضات ا  یالملل  نیب  ابی قتیحق  تهیکم  کی از آن،    ی رساند که بر اساس بند  بیرا به تصو  ی ا  قطعنامه

 . شود یم لیتشک
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عضو   25شنبه سوم آذر،    قطعنامه در روز پنج  نیا  بیتصو  ی نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برا  نیا  ی ریگ  ی را  در

 ممتنع بود. زیعضو ن ۱6  ی مخالف دادند. را ی موافق و شش عضو را ی حقوق بشر را  ی شورا

اضطرار  یساعات نشست  در  آن،  از  کم  نیا  ی قبل  ژنو،  در  ملل متحد  در مقر سازمان  بشر    یعال  سریشورا  حقوق 

 و سرکوب گسترده معترضان اشاره کرد.  نترنتیسازمان ملل درباره اعتراضات، به قطع ا

را نداشته    طرفانهی ب  قیتحق  ی و استانداردها  نبوده  یاصول  ،ینیدر مورد قتل مهسا ام  ها  یبررس »گفت که    نیهمچن  او

 «است.

  ی تیامن ی روهاینشست به حمله ن ن یدر ا زین رانیسازمان ملل در امور حقوق بشر در ا ژهیرحمان، گزارشگر و دیجاو

و صدور حکم اعدام    ی دادگاه و اعتراف اجبار  ی شدن کودکان معترض، برگزار  ها، کشته  به دانشگاه  یو لباس شخص

 کرد.  یموارد ابراز نگران نیمعترضان اشاره و درباره ا ی برا

نگاران و   ها و روزنامه  و فشار بر رسانه  تیحاضر، خواستار رفع محدود  یکشورها  ندگانینما  گرینشست، د  نیا  در

 شدند. رانیدر ا یتوقف سرکوب فعاالن مدن نیهمچن

نشست   کی  ی دو روز پس از برگزار  اعتراضات سراسری در ایران،  حقوق بشر سازمان ملل درباره  ی شورا  نشست

 مشابه در پارلمان اروپا برگزار شد. 

  یت قرار گرفتن کل »خواستار    ، رانیمردم ا  اعتراضاتاز    تی پارلمان ضمن حما   نیپارلمان اروپا در نشست ا  ندگانینما

در خاک    یاسالم  ی جمهور  ی هاخانه  بسته شدن سفارت  نی و همچن  یستیترور  یها  سپاه پاسداران در فهرست سازمان

 شدند.  «اروپا هی اتحاد
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 موج کم سابقه تحریم ها 

معترضان،    در  سرکوب  به   هدف  به  ییها  میتحر  بیتصو  به  اقدام  یغرب  یکشورها  از  یشمار واکنش 

تحریم شدند می  در ادامه کشورها و افراد و موسساتی که    .کردند  رانیا  در   بشر  حقوق  ناقضان  مجازات

 آید:

 

 کا یآمر  یاز سو یاعمال  یها میتحر

اصانلو   ی شهرستان سنندج(، محمد تق  ی)فرمانده انتظام ی مراد  رضای)فرماندار شهرستان سنندج(، عل   ی حسن عسکر

آذربا  ینیزم  ی روین  گانی)فرمانده   استان  در  پیغرب  جانیسپاه  صداوس  سی)رئ  یجبل   مانی(،  محسن مایسازمان   ،)

  ر ی)مد  ی پورانوار  وسف ی(،  مایصداوس  ی مرز  ن)معاون برو  ی (، احمد نوروزمایسازمان صداوس  -مای)معاون س  یبرمهان

(، مای)خبرنگاران سازمان صداوس  حپوریو آمنه سادات ذب  یرضوان  ی(، عل مایصداوس  ی در بخش برون مرز  ی زیبرنامه ر

  ی (، مراد فتحن ی)سرپرست زندان او  ی فرزاد  تیهدا  استان تهران(،  ی زندان ها  رکلی)مد  بیالغ  اتیاهلل ح  دحشمتیس

ه  ری)مد زندان  فرز  ی اکل  آکادم  یمیکر  نیاستان کردستان(،  پروژه  با  کاظمنی راو  ی)مرتبط    س ی)رئ  ی(، محمد 

حس پاسداران(،  سپاه  اطالعات  خ  نیسازمان  س  یابانیمدرس  حس  ستانی)استاندار  محمد  بلوچستان(،   یخسرو   نیو 

ها   رکلی)مد س  ی زندان  م  ستانیاستان  بلوچستان(، محمدرضا  انتظام  ی دری رحیو  س  ناستا  ی)فرمانده   دیاصفهان(، 

سپاه پاسداران(، محمدرضا    اتی)معاونت عمل   لفروشانی(، عباس ننیراو   ی)مرتبط با پروژه آکادم  ی مصطفو  یمجتب

)سرپرست زندان   ی ریپ  یرتضسنندج(، م  ی )سرپرست زندان مرکز  دهیپسند  دریزندان بوشهر(، ح  سیاستاد )رئ
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کشور(،    ری)وز  ی د یو بلوچستان(، احمد وح  ستانیس  تان)فرمانده سپاه سلمان در اس  یزاهدان(، احمد شفاه  یمرکز

 دیسپاه(، وح  یاسی)معاون س  ی جوان  داهللیفراجا(،    اتی)معاون عمل   این  ی ساجد  نیارتباطات(، حس  ریزارع پور )وز   یسیع

مج حسرانیا   ی بریسا  سیپل   سی)رئ  دیمحمدناصر  حس  نی(،  ثاراهلل(،  قرارگاه  )فرمانده  )فرمانده    یمیرح  نینجات 

استان کرمانشاه(،    ی)فرمانده انتظام  یاطالعات(، منوچهر امان الله  ری)وز بیخط  لیداسماعیتهران بزرگ(، س یمانتظا

(، حاج احمد یاسالم ی ارتش جمهور ینیزم ی روی)فرمانده ن ی دری ح ومرثی(، کجیبس اتیساالر آبنوش )فرمانده عمل 

فراجا(،  -یاخالق  تیامن  سی)فرمانده پل   یگچ  شمهچ  یتهران(، محمد رستم  یاخالق  تیامن  سیسابق پل   سی)رئ  ییرزایم

خاص سامانه گستر سحاب   یو شرکت سهام  نیراو  ی(، زندان بوشهر، آکادمیفرمانده انتظام  نی)جانش  ییقاسم رضا 

نقض گسترده حقوق بشر    لیبه دل  کایمتحده آمر  االتیا  ی از سو   را  یهستند که اخ  یپرداز از جمله افراد و موسسات

 قرار گرفته اند.  میمورد تحر

 

 کانادا    یاز سو یاعمال  یها میتحر

)معاون    انیتهران بزرگ(، احمد فاضل   ی)فرمانده انتظام  یم یرح  نیاستان کردستان(، حس  ی)فرمانده انتظام  ی آزاد  یعل 

اسداهلل جعفر دادگستر   سی)رئ  ی دادستان کل کشور(،  )معاون    ی موسو  یدمرتضی (، سیاستان خراسان شمال   ی کل 

)فرمانده   یکشور(، محمد کرم  ریوز  عاون)م   ی راحمدیم   دی دمجی استان مازندران(، س  ی کل دادگستر   سیرئ  ییقضا

عمل  اسالم  یات یقرارگاه  انقالب  پاسداران  سپاه  س  یقدس  ضرغام  ستانیدر  اهلل  عزت  بلوچستان(،  سابق    سی)رئ  یو 

دفاع سابق    ری)وز  یحاتم  ری(، امرانی)دادستان سابق دادگاه انقالب ا   ی مرتضو   دی(، سعی اسالم  ی جمهور  ی مایصداوس

  ی )فرمانده انتظام    ی(، منوچهر امان اللههانیمسئول روزنامه ک  ری)مد  ی عتمداریشر  نی(، حسرانیا  یاسالم  ی جمهور

  س ی)رئ  یجبل   مانی(، پنیشهر و او  ییرجا  ی سابق زندان ها  ری)مد  ییای(، غالمرضا ضی اریدر استان چهارمحال و بخت
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ه خارج  ری)وز  فیظر  مدجواد(، مح یاسالم  ی سابق مجلس شورا   سی)رئ  یجانیالر  ی(، عل یاسالم  ی جمهور   ی مایصدا و س

جمهور محمدحسران یا  یاسالم  ی سابق  باقر  ی افشرد   نی(،  محمد  به  ن  س ی)رئ  ی معروف  کل  مسلح   ی روهایستاد 

حسیاسالم  یجمهور اسماع  یسالم  نی(،  پاسداران(،  سپاه  کل  ن  یقاآن  لی)فرمانده  سپاه   ی روی)فرمانده  قدس 

هاشم  محمدصالح  ام  ری)دب  یگانیگلپا  یپاسداران(،  نه  رستاد  و  معروف  س   یبه  منکر(،   ری)وز  بیخط  لیداسماعیاز 

رستم محمد  گچ  یاطالعات(،  پل   یچشمه  کرم-یاخالق  تیامن  سی)فرمانده  حسن    ژه یو  گانی)فرمانده    یفراجا(، 

  ی)فرمانده سابق انتظام ییطال ی ( و مرتضنیزندان او ی )بازپرس سابق دادسرا  ی انیقناعت کار ماورد ی (، عل یانتظام

شده    مینقض نظام مند حقوق بشر تحر  لیدولت فدرال کانادا به دل  ی هستند که سو  یاز جمله اشخاص تهران بزرگ(  

  یاسالم  ی جمهور  یانتظام  یفرمانده   ن،یسپاه پاسداران، زندان او  ی بریدفاع سا  یفرمانده  ،یاخالق  تیامن  سیاند. پل 

مصلحت نظام، وزارت    صیمجمع تشخ  ن،نگهبان، مجلس خبرگا   ی شورا  ،یجامعه المصطف  ی)فراجا(، مرکز آموزش  رانیا

ن  ی اطالعات )واجا( و خبرگزار (  نایدر واکنش به مرگ مهسا )ژ  رانیا  یاسالم  ی به عنوان موسسات جمهور  زیجوان 

 شده اند. میتوسط کانادا تحر  ینیام

کشور    نیبه ا  یاسالم  یجمهور  یکانادا اعالم کرد که در ارتباط با ورود مقام ها  ریترودو، نخست وز  نیعالوه، جاست  به

رتبه و افسران    یارشد، درجه داران عال   ی پس، پنجاه درصد اعضا  نیکم سابقه دست خواهد زد و از ا  ی ریسختگ  کیبه  

 ادا شوند.شوند، اجازه نخواهند داشت وارد کشور کان یهزار نفر م ۱۰سپاه پاسداران که شامل حدود 
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 اروپا   هیتحادا  یاز سو یاعمال  یها میتحر

  سی)رئ  دیمحمدناصر مج  د ی ارتش(، وح  ینیزم  ی روی)فرمانده ن  ی دری ح  ومرثی رکیکشور(، ام  ری)وز  ی د یاحمد وح

 سیپل   سی)رئ  ییرزایفراجا(، احمد م-یاخالق  تیامن  سی)فرمانده پل   یچشمه گچ  ی(، محمد رستمرانیا  ی بریسا  سیپل 

حس  یاخالق  تیامن بزرگ(،  انتظام  یمیرح  نیتهران  بزر  ی)فرمانده  عبدگ تهران  عباس  انتظام  ی (،   ی )فرمانده 

عواندرهید )وز  یسی(،  پور  محمدحس  ریزارع  مرکز  نی ارتباطات(،  قرارگاه  )فرمانده  کل    ی سپهر  ستاد  آموزش 

  ی اسیس  یدتیسازمان عق  سی رئ)  یان یاد   رضایسقز(، عل   ی)فرمانده انتظام  ی دصفریس  یمسلح در تهران(، عل   ی روهاین

  یدریبابل(، سلمان ح  ی)فرمانده انتظام  کاریاستان کردستان(، محمدزمان شال  ی)فرمانده انتظام  ی آزاد  یفراجا(، عل 

انتظام بس  ی)فرمانده  سازمان  ارشاد،  گشت  سا  ن،یمستضعف  جیبوکان(،  دفاع  فرمانده  ی بریقرارگاه    یانتظام  یو 

شده    می تحر  وپاار  هیاتحاد  ی هستند که از سو   یافراد و موسسات  زین  ی .ویپرس ت  ی و شبکه خبر  رانیا  یاسالم  ی جمهور

 اند.

 

 ا یتانیبر  یاز سو یاعمال  یها میتحر

)فرمانده سابق    ی (، احمد طاهررانیا  ی بریسا  سیپل   سی)رئ  دیمحمدناصر مج  دیارتباطات(، وح  ریزارع پور )وز  یسیع

س  یانتظام سعادت  ستانیاستان  محمود  بلوچستان(،  انتظام  یو  سابق  حس  ی)فرمانده  )معاون   یمعروف  نیزاهدان(، 

  ن یو بلوچستان(، حس  ستانیسپاه سلمان س   فرمانده)  یو بلوچستان(، احمد شفاه  ستانیسپاه در س  جیهماهنگ کننده بس

خ س  یابانیمدرس  عل   ستانی )استاندار  بلوچستان(،  انتظام  ی آزاد  یو  عل   ی)فرمانده  کردستان(،   ی مراد  رضایاستان 

انتظام عل   ی)فرمانده  انتظام  ی دصفریس  یسنندج(،  عبد  ی)فرمانده  عباس  انتظام  ی سقز(،  (،  واندرهید   ی)فرمانده 
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کوشا )استاندار    یزارع  لیسنندج(، اسماع   جی)فرمانده بس  ییرآقایم  ی(، مرتضجاریب  جیبس  رماندهرجب پور )ف  نیحس

تهران بزرگ(، حسن    ی)فرمانده انتظام  یمیرح  نی)فرمانده ارشد سپاه کردستان(، حس  ینیحس  دصادقیسکردستان(،  

)فرمانده    ی(، حسن کرمنیمستضعف   جی)فرمانده سازمان بس  یمان یحسن زاده )فرمانده ارشد سپاه تهران(، غالمرضا سل 

 شدند.  میتحر ایتانیبر ی از سو زین یاخالق تیامن  سی( و پل ی)فرمانده کل انتظام ی اشتر نی(، حسیانتظام ژهیو گانی

  میاز مجموعه تحر  رانیدر اعتراض به سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر در ا  زیوزارت خارجه آلمان ن  نیهمچن

 خبر داد. اتیبدون ذکر جزئ یاسالم ی جمهور  هیعل  ی د یجد ی ها
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 اعتراضات اخیر فرازهایی برجسته از 

صورت  ه  حدود سه ماه اعتراضات در ایران فراز و فرود و همینطور نقاط برجسته ای  داشته که در ادامه ب

 اجمالی به برخی از آنها پرداخته می شود. 

 

 واقعه حمله به دانشگاه صنعتی شریف 

دانشگاه صنعتی شریف از همان روزهای نخست اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا )ژینا( امینی به   انیدانشجو

 مهرماه  ۴در روز  دانشگاه شریف توسط نهادهای امنیتی،    انیدانشجودر پی بازداشت شماری از    . وستندیپ  اعتراضات

از  ۱۴۰۱ بیش  تن،  سرا  ده  اعتراضات  از  حمایت  ضمن  دانشگاه  این  اساتید  بازداشت  از  به  واکنش  در  این  سری، 

دانشجویان دست به اعتصاب زدند و تاکید کردند »تا زمان آزادی دانشجویان بازداشت شده کالس های درس را 

بیانیه هایی در  همچنین  .برگزار نخواهند کرد« انتشار  با  ، دانشجویان بسیاری از دانشگاه های کشور و این دانشگاه 

 خودداری کردند. درس بازداشت دانشجویان، از حضور در کالس  اعتراض به سرکوب اعتراضات و

بار دیگر دست  دانشگاه شریف  رغم جو شدید امنیتی، دانشجویان    مهرماه، در پی فراخوانی قبلی و علی  ۱۰روز یکشنبه  

  وایم نمی خ  دانشگاه امنیتی نمی»،  «دانشجو بیدار است»به تجمع اعتراضی زدند. آنان در این تجمع شعارهایی از جمله  

ننگ ما، ننگ ما، بسیج  »  « وزن، زندگی، آزادی »،  «مرگ بر دیکتاتور»  ،«گردد  دیآزاد با  ،یزندان  ی »دانشجو«،  خوایم

به دانشگاه    «بسیج»لباس شخصی« و »  اعم ازنیروهای امنیتی  و در یکشنبه شب،  سر دادند. با گذر زمان   «الدنگ ما

نموده  تیراندازی در محیط دانشگاه    این نیروها اقدام به  ند.درهای ورودی دانشگاه را بستشریف حمله ور شدند و  

گرفتن خشونت ها، دانشجویان با  شدت . با کردندبا شلیک گلوله های ساچمه ای مصدوم را  شماری از دانشجویان  و

هدایت شدند اما توسط نیروهای امنیتی محاصره   دانشگاه رکینگسای دانشگاه برای خروج به پاوتصمیم حراست و ر
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ضمن تایید این    ی ا  هیانیدر بدانشگاه شریف  انجمن اسالمی دانشجویان    بازداشت شدند.  تن از آنان  ۴۰تا    3۰و حداقل  

نحمله   نقش  لباس شخصیروهایبه  دانشجو  ی  بازداشت  و  »ن  انیدر سرکوب  نوشت:  و    لباس  یروهایاشاره کرد 

 گلوله  کیاند و با شل   بوده  انیدانشجو  نیو سالح و موتور در کم  نبا باتو  نگیاول و دوم پارک  ی ها  در طبقه  یشخص

 انیو دانشجو  دارندی  سمت دخترها آنها را از حرکت باز م  و مخصوصا  به  کنزدیاز فاصله    ی ا  و ساچمه  یکیپالست  ی ها

و  های جدید نصب دوربین ی برا یشنبه شب اقدامات فراواناین انجمن همچنین خبر داد که  .«کنندی را بازداشت م

صورت گرفته   دانشجویان معترض به صورت آنالین،شناسایی    با هدفدانشگاه    یدر سردر اصل   یمخابرات   ی ها  آنتن

  بود.

 ان یدانشجوسرعت در شبکه های اجتماعی وایرال شد و    آنان بهسرکوب  رفتار خشونت آمیز با دانشجویان و  تصاویر  

مقابل این دانشگاه حاضر شدند اما آنان نیز    ،به منظور حمایتشهروندان  جمعی از  مردم درخواست کمک کردند.    از

باعث  حضور پرشمار شهروندان در خیابان های منتهی به دانشگاه شریف  از شلیک گاز اشک آور در امان نماندند.  

با باال گرفتن  ات اولیه بامداد شد.در ساع «امام ادگار»یدر تقاطع بزرگراه  ی آزاد ابانیخودروها در خ  نینگس کیتراف

 ان یاو دانشجوحاضر شد.    در این دانشگاهی  و فناور  قاتیعلوم، تحق  ریوز  گل،  محمد علی زلفیبحران در آن شب،  

تعارف هم  د،یرا بده اش نهیهز دیبا دینکن  تی»قانون را رعا« و گفت: متهم کرد المال  تیبه هدر دادن ب»معترض را 

 .«میندار

   موفق به ترک محل شدند.  ،در امان ماندهباز شد و دانشجویان    درهای دانشگاه در آن شب نهایتا  با پادرمیانی وزیر

ایران واکنش های متعدد داخلی و خارجی را ترین دانشگاه های  معتبریکی از  حمله به دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان  

 ،نفر از اساتید دانشگاه های مختلف ایران 265های علمی علوم اجتماعی کشور، بیش از   اتحادیه انجمندر پی داشت. 
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ه حمالت به  های برتر آمریکا با صدور بیانیه هایی جداگان  تن از اساتید دانشگاه   3۰۰پنج برنده جایزه علمی نوبل و  

 .شدند دانشجویان بازداشتی فوری  آزادی  خواستار و دانشگاه شریف را محکوم

دشمنان    ریو سا  نیمنافق  کا،یامرجلسه ای ویژه پیرامون حمله به دانشگاه شریف گفت: »  در  ئیسیدر این میان ابراهیم ر

  دیاسات  یکنند اما آگاه  ی ر یگیخود را پ  یو ضد انقالب   یرانیاهداف ضد ا  فی کشور تالش کردند در ظرف دانشگاه شر

علی   .«گذاشته شود  فیها به حساب دانشگاه شر  تالش  نی که ا  شودی  دانشگاه مانع از آن م  ن یا  بینج  انیو دانشجو

 ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی نیز در این رابطهشمسی پور، سخنگوی وزارت علوم و حمیدرضا  

دانشجویان در خارج از تجمع های مرتبط به دانشگاه بازداشت   هیچ نیروی نظامی وارد دانشگاه نشده،»مدعی شدند:  

 «. شده اند. داخل دانشگاه دستگیری نداشتیم

و    دخترمهرماه، دانشجویان    3۰در روز    پیدا کرد.ادامه    در دانشگاه شریف پس از آن واقعه نیزاعتصاب    و  اعتراض

. یک روز بعد مسئوالن  کردند  هاراناقدام به صرف  این دانشگاه    ی در اعتراض به تفکیک جنسیتی در سالن غذاخور  پسر

تا مقابل    کردندحراست با همراهی نیروهای بسیج این دانشگاه، با چیدن میز و صندلی های سلف پشت در، تالش  

تالش آنان برای ورود ناکام  و  که با تداوم اعتراض دانشجویان    قدامیا  ؛ ورود دانشجویان برای صرف نهار را بگیرند

 ماند.  

بیانیه ای غذا خوردن دانشجویان در طی  ت رئیسه دانشگاه صنعتی شریف  اماه، هی  آبان  2در این خصوص، در روز  

 ۱و در خصوص اتفاقات روز    ممنوع کرد  «صدمات وارده به این سالن خوانده»چه    سالن غذاخوری را به دلیل آن

ثانوی اجازه ورود به  دانشجویانی که نقش کلیدی در ایجاد ناآرامی داشتند تا اطالع  »آبان در این دانشگاه نیز گفت:  

«. در روزهای پس از آن، دانشجویان دختر و پسر معترض  کند  دانشگاه را ندارند و کمیته انضباطی با آنها برخورد می

 به این وضعیت با پهن کردن سفره در حیاط دانشگاه ناهار خود را در کنار یکدیگر با نشستن روی زمین صرف کردند.
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 اعتراضات شبانه 

 ن یچنها و هم  ابانیخ  در  یت یامن  ی روهاین  عیوسنخست اعتراضات و حضور    ی در هفته ها  دیشد  ی هاسرکوب    یدر پ

گوناگون   ی ها وهیبه خلق ش ،یتیامن ی روهایتوسط ن یی معترض جهت عدم شناسا شهروندان، گسترده ی ها بازداشت

 ی شعارها»توان به سر دادن    یروش ها م  نیا   نیپرتعدادترو    نیآوردند. از عمده تر  ی از اعتراض رو  ی و تاره ا

  ی اشاره کرد که با نقش محور  یمسکون  ی شبانه« از پشت پنجره منازل و پشت بام ها و تجمع در محوطه مجتمع ها

سر   لهیبه وس  نیدهد که معترض  یضبط شده از پشت پنجره منازل نشان م  ی دئوهایوزنان صورت گرفته است.  

  ک ی   جاد یا  ی در تالش برا  رد،یگ  یها صورت م  هیهمسا  ری که تکرار بخش دوم آن توسط سا  یدو بخش  ی دادن شعارها

 هستند.   گریکدیبا  دیارتباط و اعتراض جد ی ها وهیو خلق ش همدالنهرابطه محله محور 

ی ی دانشجویی از دیگر اشکال ابتکارتجمع شبانه در محوطه خوابگاه های...« در نیمه شب ها و  برا»ترانه    یهمخوان

 اعتراضات شبانه بوده است.

شمس آباد، پرند،   شا،ی گتهرانپارس، کارون، جیحون،    ،یعتیاکباتان، شر  رآباد،یآباد، ام  ی نازمناطق  تهران )  ی شهرها

شاه  ،یکاشان جنوب  یشمال  نیستارخان،  چیتگر  اباذر  ،ه یریمن  ه،یطریق  ،یو  تبرو شهرک    ز،ی(، رشت، کرمانشاه، سقز، 

  و مشهد  رازیشیزد، جلفا، مریوان،    دزفول،  (، کرج،لیو وک  25  ی کمربند  منطقهسنندج )  ه،یبندر عباس، اروم   اران،یکام

 از جمله شهرهایی هستند که اعتراضات شبانه در آنها جریان داشته است. 

ترضات  هم زمان با بروز اشکال تازه تر اعتراضات مردمی، جمهوری اسالمی نیز از شیوه های جدید برای سرکوب اع

شبانه مردم استفاده کرده است. فرستادن »پهپاد« جهت شناسایی مناطق و منازل معترض، انداختن »لیزر سبز« روی  



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

34 
 

و مجتمع های مسکونی از جمله  منازلورودی در  ی رو یرنگ ی با اسپر «ضربدر» دنیکشی و عالمت گذارپنجره ها، 

 ن یرعب و وحشت ب جادیا  نین با حضور در محالت واین روش های جدید سرکوب بوده است. نیروهای امنیتی همچ

سعی در ساکت کردن شعار دهندگان داشتند. تهدید شعاردهندگان با استفاده از »بلندگو« در چندین مورد    معترضان

بودند،    تهران مستقر شده  تگریدر محوطه شهرک چ امنیتی که  ماموران  ،  ۱۴۰۱آبان ماه    6مشاهده شده است. در  

کردند و از بلندگو شعاردهندگان را تهدید به »اعدام«    کی شل و بمب صوتی  آور    ها گاز اشک  به سمت پنجره  حتی

  ی ک یمورد منزل    کیشبانه در    ی سرکوب ها  انیدر جر  ،یاجتماع   ی بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه ها  کردند.

  یدچار آتش سوز  یتیامن  نیور توسط ماموربر اثر پرتاب گاز اشک آنیز  آباد تهران    یناز  منطقهاز شهروندان در  

ی مسکون ی از واحدها  یبه سمت پنجره برخشلیک تیتر هوایی، گاز اشک آور و بمب صوتی در محالت و یا حتی  شد.

مقابله با اعتراضات شبانه    ی ها   وهیش  نیعمده تر ز  ادر مناطق دیگر تهران و سایر شهرهای کشور هم اتفاق افتاده و  

 بوده است. یمردم

با حضور گسترده تر از شب های قبل در شهرک  ۱۴۰۱آبان ماه    7و    6به عالوه، در تاریخ های   ، ماموران امنیتی 

اکباتان، با شکستن در، شیشه، کیوسک های نگهبانی، آسانسور و غیره به مجتمع های مسکونی در این منطقه خسارات  

د. برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی البی های این متجمع ها را در حالی که به  جدی وارد کردن

 شکل قابل مالحظه ای تخریب شده اند و بعضا  آغشته به خون هستند نشان می دهد. 
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 ماجرای جان باختن اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی

پناه ب،  ۱۴۰۱ماه  مهر  2۱پنجشنبه    روز،  ۱3۸5ه  اسفند ما  ۱۴خانقاه، فرزند احمد، متولد    یاسرا  امام  »  مارستانیدر 

در آرامستان    یتیامن  جوی فوقدر    مهرماه،  22روز جمعه  ساله    ۱5. پیکر این دانش آموز  جان باخت  لیاردب  ی«نیخم

 به خاک سپرده شد. لیاردب نیجج

ابتدا روایت های  نق  از همان  و  ا  لی در خصوص دال  ی ضیضد  از سو  نیمرگ    . رسانه ها مطرح شد  ی دانش آموز 

کشته شده   ی در مدرسه و در رابطه با اعتراضات سراسر  اسرا پناهی   خبر داده بودند که  یکه منابع محل   یدرحال

در زمان حادثه در مدرسه   یکه خانم پناه شد یمدع مهم نیا بیضمن تکذ یبا انتشار گزارشات رانیاست، حکومت ا

 جان باخته است.  «یقبل  ی ا نهی زم ی ماریب» لیحضور نداشته و به دل

در  با انتشار بیانیه ای جنجالی اعالم کرد: »  رانیا  ان یفرهنگ  یصنف  ی ها  تشکل   یهماهنگ  ی شورا مهرماه،    22روز جمعه  

آموز    دانش  ی حمله تعداد  نی در اکردند و  حمله    لیشاهد اردب  رستانیبه دب  یلباس شخص   ی روهاین  ،مهرماه  2۱  تاریخ 

اردبیل نیز در همراهی    معلمان  صنفی   کانون  جان باخت«. از همان ابتدا  یپناه  آموز به نام اسرا  دانش  کو یبازداشت  

 این خبر را تایید کرده بود.  رانیا انیفرهنگ یصنف ی ها تشکل یهماهنگ ی شورابا 

ا  ،ییدا  یعل  انتشار    ران،یاسطوره فوتبال  ا  یادداشت یبا  جان   ها درباره  خود بر صحت گزارش  یشخص  نستاگرامیدر 

)وابسته   زانی م  ی کرد. خبرگزار   دیشاهد تاک  رستانیبه دب  یتیامن  ی روهایورود ن  یدر پ  یل یآموز اردب  دانش  نیباختن ا

پناههییبه قوه قضا  با موج غ  یی دا   یعل   اقدام را »دروغ« و    ی ( کشته شدن اسرا  ضد    ی ها  رسانه   یرواقعیرا »همسو 

 انقالب« خواند.
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مهرماه   2۰چهارشنبه  روز    که  نوشت  ینیشاهدان ع  در گزارشی تحقیقی به نقل از  نیمه  هم  وزنامهراین خصوص،  در  

اردب  یبرخ  رانیمد اکه    رندیگی  م  میتصم  لیاز مدارس  با بدون  برا  دانش  ،نی والد  طالع و هماهنگی   ی آموزان را 

در   حکومت  کیشرکت  م  یتظاهرات  برخیاین  ببرند.    قاپوی  عال  دان یبه  که  گرفته  صورت  شرایطی  در  از    اقدام 

رغبتی به شرکت در چنین مراسمی نداشتند؛ در نتیجه دانش آموزان پس از حضور اجباری در این آموزان  دانش 

با آنها را در پی داشته است. در    یتیامن   یروهاین  سر دادند که همین مسئله درگیری  های اعتراضیشعارتظاهرات  

ها را بردند و سروصداها بلند شد،    بچه  ی»وقت  گفته است:  هنیم   به هم  دانش آموز اردبیلیاین خصوص مادر یک  

. دادندی  از دخترها شعار م  یبعض  دمید  ، دمیرس  ی. وقتقاپوی  عال  دان یخودم را رساندم به م  عیمن متوجه شدم و سر

 ی. من به زور وسط آن شلوغردندکها حمله    دفعه شلوغ شد و به بچه  کیآن دور و بر هم پر از مامور و گشت بود.  

نمانده بود. کم مانده بود سکته کند. بردمش خانه. بعد از    شیام از ترس رنگ به رو  . بچهرونیب  دمیدخترم را کش

 خورده را سوار اتوبوس کرده و برگردانده بودند به مدرسه. آن   و کتک  دهیترس  ی ها  که بچه  دمیمادرها شن  یباق

و    شودی  ها بد م  و مامورها رفته بودند مدرسه. بعد هم حال چند نفر از بچه   دهشده بو  ی ریجا هم دوباره درگ

 .«دیآی آمبوالنس م

از ابتدای آغاز اعتراضات به مرگ مهسا )ژینا( امینی، اردبیل نیز یکی از شهرهایی بود که اعتراضات مردمی در آن  

مهرماه،    23شکل گرفت، اما متعاقب انتشار خبر مرگ اسرا پناهی، اعتراضات در این شهر افزایشی چشمگیر یافت. از  

مر به  اعتراض  در  گسترده  خیابانی  تجمعات  صحنه  شد؛  اردبیل  امنیتی  نیروهای  شدید  برخورد  و  پناهی  اسرا  گ 

 اعتراضاتی که دستکم بازداشت ده ها تن از شهروندان معترض این شهر را در پی داشت. 

رسانه های وابسته به جمهوری اسالمی که روایت دیگری از این ماجرا داشتند، اقدام به انتشار چند مصاحبه در قالب 

ویدئویی از مصاحبه با فردی که خود را عموی اسرا پناهی معرفی راه دانا،    یاطالع رسان   شبکه»اعتراف اجباری« کردند.  
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 ی ماریبو  داشت    یقلب  ی مادرزاد  یاسرا ناراحتمی کرد، منتشر نمود. فرد مصاحبه شونده در این ویدئو مدعی شد: »

هم در    پس از آنو    شود  یحالش بد م  ،در شب حادثهبود.  شده    دیبرادر زاده ام بعد از مرگ پدرش تشد  یقبل 

  حدودا  ی  زندان  کی  گزارش داده بود که  ۱۴۰۱  ماهوریشهر  2۱  در  رانیسازمان حقوق بشر ا  .«کندی  فوت م  مارستانیب

اعدام محبوس بود،    لیدر زندان اردبکه از چهار سال پیش به اتهام قتل ناموسی  خانقاه    ی احمد پناهبه نام  ساله    ۴۰

 ی باشد. اسرا پناهشواهد دال بر آن است که فرد اعدامی پدر  .ه استشد

منتشر کرد که با نشان دادن یک    ی«نیامام خم»  مارستانیدر بی  فردعالوه بر این، صداوسیما مصاحبه دیگری را با  

اع  مرکز ارج  نیبه ا  تیمسمومبه  مشکوک    مئعال  با استفراغ و افت فشار خون وپرونده ادعا می کرد: »اسرا پناهی  

 جان باخته است«. ویی.س.ی آ رشده و د

کاظم    « وکرده است  یبا قرص برنج خودکش  ی اسرا پناه»  که  شد  یمدع  لیشهردار اردب  ،ی رابطه محمود صفر  ن یدر ا

گفت    «دانش آموز نبوده  اصال   یاسرا پناه»ادعا که    نیا  انیبا بی نیز  اسالم  ی در مجلس شورا  لیاردب  ندهینما  ،یموسو

 «.کرده است یفرد خودکش نیا» که

طی اظهاراتی    لیاستان اردب  یو درمان  یو خدمات بهداشت  یدانشگاه علوم پزشک  سیرئ  ،ی ارد  انیمحمد  یعل همچنین،  

 «.رفته است  ایاز دن یو تنفس یدر اثر وقفه قلب یاسرا پناهمدعی شد: »

، هیچ گاه مدرک معتبری  انقاه خ  با وجود طرح چنین روایت های ضد و نقیضی در خصوص دالیل مرگ اسرا پناهی 

 دال بر جان باختن وی بر اثر خودکشی و یا بیماری زمینه ای از سوی رسانه های نزدیک به حکومت ارائه نشد.  
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 واقعه آتش سوزی در زندان اوین

ترین زندانِ زندانیان    عنوان بزرگه  اعتراضات سراسری در ایران، زندان اوین ب   در گیر و دارو    ۱۴۰۱ماه  مهر   23ز  ا

سوزی، اعتراض،   ناشی از آتش و مبهم  ملتهب  فوق امنیتی،    یدر ایران، فضای  «امنیت ملی»سیاسی و جرایم مرتبط با  

   کرد.خبری را تجربه  درگیری و بی

تلفن های  و سپس  گزارش    اوین  زندان  ۸و    7بندهای    در  بالتهاهای  ه  اولین نشان  ماهمهر   23شنبه    غروب  7ساعت  

  آماده   به حالت بخش های دیگر زندان    یتمام  ،ها  همزمان با شروع درگیری   زندان از دسترس زندانیان خارج شد.

بر فراز    بیآتش مهشعله های  شب    ۹  حدود  از ساعت  .لغو شد  همو برنامه عادی بندهای دیگر زندان    درآمدباش  

ویدئوهای ضبط شده توسط    .دیبه گوش رساز داخل زندان  و انفجار    ممتد  ی راندازیت  ی شد و صدا  تیزندان رو   نیا

بود،  شلیک ممتد در زندان اوین    صدای   انفجار وچند    ،سوزی   آتشخبرنگاران مجاور به اوین که حاکی از  -شهروند

با سر دادن شهروندان معترض  ای نگران و  خانواده هاز    زیادی   شمار.  شد  وایرال  اجتماعیهای    به سرعت در شبکه

. صدای آنها به داخل با نیروهای امنیتی درگیر شدندحضور پیدا کردند و  زندان  این  در اطراف  شعارهای اعتراضی  

 زندان و زندانیان نیز رسیده بود.  

در   ی از اعتراضات سراسر  تیدر حما  انیاز زندان  ی مهرماه، تعداد  23هرانا، روز شنبه    یافتیبراساس گزارشات در

در  .  شد  انیو زندان  انزندانبان  نیب  ی ری کردند که موجب درگاعتراضی    ی زندان شروع به سردادن شعارها  ی هواخور 

ماموران زندان با یاری گرفتن از گارد ویژه اقدام به پرتاب ده ها  و  ها باال گرفت   ی ری درگ  ۸و    7بند  شب واقعه، در  

پرتاب   زندانیان بی دفاع را هدف قرار دادند.  یو جنگ  ی ساچمه ا  ریتکردند و با  نورزا  نارنجک صوتی و  گاز اشک آور،  

به    یصدها زندانضمن انتقال  پس  س  .گزارش شدهم    ۴و بند  زنان    های دیگر اعم از بندداخل بندگاز اشک آور به  
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 مهرماه   2۴حتی روز    دادند.قرار    نیشتم و توه  ومورد ضرب    با بدن های برهنه  تا سحرگاه آنها را  ی زندان،هواخور 

نیز شرایط زندان اوین علی رغم مهار آتش و فروکش کردن درگیری ها و ضرب و شتم و انتقال ده ها زندانی، به  

ت. شماری از زندانیان سیاسی که  غذا صورت نگرف  عیعمده زندان توز  ی بخش هاشدت ملتهب گزارش شد و در  

  چند با گذشت  ج منتقل شدند. با این حال و  توسط ماموران امنیتی از بند خارج شده بودند، به زندان رجایی شهر کر

 .اطالعی در دست نیست این زنداناز زندانیان  شماری همچنان از وضعیت  هفته

از    ی زندان دچار خسارات ناش  ن یا  ی از ساختمان ها  یکیمنتشر شد،    ی که پس از آتش سوز  یی هوا  ریبر اساس تصاو

ب  شده است.  قیحر می   دهیدهم    نیزندان او  ی از ساختمان ها  یک یقف  س  یرو   ی منتشرشده، افراد   ریتصاو  نیدر 

زندان    ی کماکان ابعاد واقعه آتش سوزمشغول پرتاب اشیاء احتماال  آتش زا و یا اشک آور بودند. با این حال  که    شوند

این ساعات اولیه، اطالع رسانی مسئوالن جمهوری اسالمی در خصوص  همان  از    است.به طور کامل روشن نشده    نیاو

 سازی در خصوص صدای انفجارها و تیراندازی   حاضر به شفاف  مسئولیبا تناقضاتی همراه بود و تاکنون هیچ    واقعه

سرقت« و    یمال»  تیبا محکوم   یاناز زندان  ی تعداد  نیب  ی ری را به درگ  ی سوز  آتش  هییدر ابتدا قوه قضا  .ه استها نشد

نیز مدعی   دادستان کل کشور  ی،محمدجعفر منتظر   .استاوین رخ داده    «ی خیاطینینسبت داد که در »کارگاه کارآفر

  ۸از کشته شدن  همچنین  قوه قضاییه  بود.  و از »داخل خود زندان«    شده«ی  زیر»برنامه  ی سوز  آتش  نیا  شد که

بعد از   ی روزهاساعات و    یط.  خبر داد  دود«  استنشاق»به دلیل  نفر دیگر    6۱  مصدومیت و   «جرایم عمومی»زندانی  

را   نیاو  انیزندان  تیوضع  ندمتعدد تالش کرد ی با انتشار گزارشات خبرو سایر رسانه های حکومتی    مایواقعه، صداوس

ا  بیو آس  ی عاد به  را جزئ  ن یها  از مصدومیت .  ندنشان ده  یزندان  بود که گزارشات موثقی  این همه در حالی 

دانیان در پی درگیری و شلیک نیروهای امنیتی منتشر شد؛ زندانیانی که اکثرا  علی رغم حال نامساعد جسمی از  زن

 خدمات درمانی محروم ماندند. 
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کشته    سایر  یتاکنون اسام  نیمسئول، تنها زندانی جان باخته ای است که هویتش احراز شده و  ساله  2۱  ،یجز  نیحس

مرکز    برخی منابع آقای جزی را از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر دانسته اند. با این حال  را اعالم نکرده اند.  شدگان

است که   نیحادثه زندان او  ی های  فوت  شده جزو  اعالم  فردبا رد این مسئله در بیانیه ای نوشت: » هییرسانه قوه قضا

در این    «.درگذشت  نیزندان او  یاطیدر آتش زدن کارگاه خاز اقدام محکومان سارق    یاستنشاق دود ناش  لیدل  به 

ادعا شده است که آقای جزی   با سرقت»سابقه بیانیه  قبل   ی متعدد و دارا  ی ها  دار  جرم   به  تیمحکوم  یدو سابقه 

و    ریچند ماه قبل از اغتشاشات اخ  یعنیهست    ۱۴۰۱  ریت  ۱۹  یبازداشت متوف  خ یاصوال  تار»  « و سرقت هم بوده است

 در زندان بوده است«. یبدون مرخص ی سوز  تا روز آتش  خیتاراز آن 

شد تعدادی از زندانیان برای فرار به سمت تپه های شمالی زندان اوین رفتند که   خبرگزاری فارس مدعیهمچنین،  

اثر تردد در   ادعایی توخالی که بعدتر توسط رسانه های وابسته به    ؛کشته شدندمین«  انفجار  »و    « میدان مین»بر 

  .نیز تکذیب شد  هییجمله مرکز رسانه قوه قضامن جمهوری اسالمی

به    المللی  بدون مانع ناظران مستقل بین، خواهان دسترسی  ای   الملل در اعالمیه  بین  عفو  سازمانپس از این رخدادها  

وزارت   ی سخنگو،  اروپا  خارجی اتحادیه  مسئول سیاست،  فرانسه  و  خارجه آلمان  امور  رایوززندان های ایران شد.  

نسبت به وضعیت زندانیان    و جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده از جمله سیاستمدارانی بودند که  کایخارجه آمر

 اوین ابراز نگرانی کردند.
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 اولین زن ملی پوشی که به حجاب اجباری نه گفت 

  نوردی  سنگ  قهرمانی  مسابقات  فینال  در  سراسری   اعتراضات  با  پوش، همزمان  ملی  ساله  33  زن  رکابی، ورزشکار  الناز

طی یک اقدام بی سابقه و برای اولین بار به نمایندگی از طرف تیم ملی ایران در این رقابت ها    جنوبی  کره   در  آسیا

 شبکه  در  گسترده  صورته  ب  اسالمی او  حجاب  بدون  رقابت  تصاویر.  رسید   چهارم  مقام  به  و  حضور یافت  حجاب  بدون

. داشت  دنبال  به  داخل و خارج از کشور را  ایرانیان  از  و حمایت بسیاری   تحسین  اقدام  این  شد و  منتشر  اجتماعی  های 

  بود   کرده   حجاب را عاملی بازدارنده خوانده و عنوان  یورونیوز  با   ای   مصاحبه   و حدود شش سال پیش در  پیشتر  او

 کند.  ادایج بیشتری  فیزیکی های  چالش تواند می کوهنوردی  هنگام که حجاب برای زنان ورزشکار

خود در   شخصی  صفحه  در  مطلبی   انتشار  با  نبود  دست  در  خبری  مسابقه  از  بعد   وضعیتش  از  که   آن  از  پس  الناز رکابی

 بازگشت   حال  در  تیم،  همراه  »به  اکنون  هم  و  بود«  شده  مشکل   دچار  »سهوا  وی   پوشش  که  داشت  اظهار  ،اینستاگرام

  از  بسیاری  واکنش شده، نوشته رکابی خانم توسط شرایطی چه  تحت نیست مشخص که اظهارات این. است« ایران به

 همین   در.  داشت و به گمانه زنی ها در خصوص سرنوشت وی دامن زد  به دنبال  را  اجتماعی  های   شبکه  کاربران

  از   الناز  »دوستان:  نوشت  و  پرداخت  رکابی  الناز  مبهم  وضعیت  به   گزارشی  انتشار  با  گاردین،  بریتانیایی  روزنامه  راستا،

 اند«. نبوده  او با تماس برقراری  به قادر یکشنبه روز

 این   با  که  بود  کرده  اعالم  ای   بیانیه  انتشار  با  مهرماه، 26  شنبه  سه  روز   ،(IFSC)جهانی ورزش های صعودی   فدراسیون

 »امنیت«  که  بود  آمده  بیانیه  این  در.  کند   می   حمایت  او  از  و  است  تماس  در  ایران  نوردی   سنگ  فدراسیون  و  ورزشکار

 در  را  وضعیت  دقت،  با  این فدراسیون  و  دارد  اهمیت  بسیار  ی صعود  ی ورزش ها  یجهان  ونیفدراس  برای   رکابی  الناز

 . کندی م تیورزشکاران حما انیب ی حق انتخاب و آزاد از و دارد زیرنظر ایران
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  « خمینی   امام»  فرودگاه  در  که  زیادی   جمعیت  میان  در  مهرماه،   27چهارشنبه    رکابی، حدود ساعت سه بامداد  الناز

خانم  .  به ایران بازگشت  بودند  ایران  به  ورود  از  پس  او  بازداشت  نگران  بسیاری   و  بودند  شده  جمع  او  از  استقبال  برای 

این در حالی بود که    .نامیدند  قهرمان  را   او  مردم  و  شد  مواجه  کنندگان  استقبال  های ستایش    و  ها  تشویق   با  رکابی

بلکه    ا،یآس  ی نورد  سنگ  یقهرماندر رقابت های  کسب مقام    ی را نه برا  این زن ملی پوش  یدولت  ی ها  رسانههمزمان،  

 .مورد پرسش قرار می دادندها  رقابتاین در   بدون حجابش درباره حضور

  و   دیدار  دفترش  در  او   با  ورزش و جوانان  وزیر  سجادی،  سیدحمید  مسابقات،  از  الناز رکابی  بازگشت  از  ساعاتی پس

و جوانان  وزیر ورزش به مشهد،  جمعه امام الهدی،علم  احمد تند واکنش باعث دیدار این . گرفت جمعی دسته عکس

 دنیا  مردم  همه  چشم  پیش  در  »وی :  داشت  اظهار  و  نامید  خورده«  فریب  دختر  »یک  را  رکابی  الناز  الهدی   علم.  شد

 داشتن یک  به  حجاب و تنها  بدون  باز هم  او  که  درحالی  کرد مالقات  خانم  این  با  ورزش  وزیر  چرا   برد،  را  نظام  آبروی 

 است«. کرده اکتفا کاله

 

 آموزان مدارس و دانش 

چهل سابقه در تاریخ    ای بی  کشور، در پدیده  ها دانشگاه   با تداوم اعتراضات خیابانی و برپایی تجمع و اعتصاب در ده

به اشکال    جمهوری اسالمی، دانش  هسال  و چهار نیز  ابتدایی و دبیرستان  از  اعم  آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی 

 مهسا )ژینا( امینی، اخبار متعدد پیوستن دانش  باختنجانپس از    سوم  ههفت  مختلف اعتراض خود را نشان دادند. از

ای به وقایع اضافه    غلب دخترانه(، ابعاد تازهها و ویدئوهای مربوطه از مدارس )ا  آموزان به اعتراضات و انتشار عکس

داشتند در  سال    ۱۸تر از    که کم  افرادی   زین  ۹۸آبان  های اخیر اعم از    برخی دیگر از اعتراضات سالهرچند در  کرد.  
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 ،اعتراضات اخیر، اما در  هم آمده است  شدگانکشتهتجمعات خیابانی شرکت کردند و حتی نام چند نفرشان در بین  

باشند، بلکه    یمتن اعتراض  کیاز    ی ا  هیتا حاش  شوند  ینم  دهیمعترضان د  ریسا   نیو در ب  ابانیتنها در خ  گریدکودکان  

آموزان  که دانش   اتیدر ساعدر چهار دهه اخیر    بار  نیاول  اند. در واقع برای   متنی جدید را تعریف هم کرده  آنها خود

  است.تبدیل شده  یاعتراض به مکانی ، مدرسهسر کالس درس نشسته باشند دیبا

در شهرهایی نظیر تهران، سنندج، کرج، اردبیل، زاهدان، تبریز،    «ی »دهه نود  یو حت  « ی »دهه هشتادآموزان  دانش 

های کالس، پایین    شهر، مشهد و شهر قدس با شعارنویسی روی تختهبوکان، سقز، کرمانشاه، مریوان، شیراز، شاهین

ی، درآوردن  درس   باز صفحات اول کت  اویر آنهاپاره کردن تص مهوری اسالمی ورهبر فعلی و سابق جکشیدن عکس  

  سردادن زدنشان، تحصن و حاضر نشدن سر کالس و یا خواندن سرودهای اعتراضی و    مقنعه و در برخی موارد آتش

سابقه    فاق بیهای اطراف، مدرسه را به مکانی اعتراضی تبدیل کردند. این ات  شعار در فضاهای داخلی مدرسه و خیابان

ی انقالب فرهنگی، مدارس با تغییرات فراوانی عال  ی شورادهد که بعد از انقالب فرهنگی و تشکیل    در حالی رخ می

بودند و در دهه بین دانش  مواجه شده  نیز تشکلی  اخیر  بسیج دانش   های  نگرفته بود.   آموزان جز  آموزی شکل 

برای حضور در که    اند  های ایدئولوژیک قرار داشته  همواره تحت آموزشآموزان در ایران نه تنها    دانش  نیهمچن

 شوند.   ، به صف میبهمن 22و  آبان ۱3مراسم و تجمعات مختلف حکومتی مانند 

توان به اقدام اعتراضی   می  های اخیر خبرساز شد،   آموزان که در طی هفته  از جمله موارد متعدد اعتراض دانش

پرورش   و آموزش ی از مسئوالنکشعار ی سردادندر کرج اشاره کرد که با تجمع و  ای  مدرسه آموزان دختردانش 

ب مدرسه  از  را  که    نیهمچنکردند.    رون یمنطقه  دیگری  ویدئوی  گواه  شبکه به  شد،   یاجتماع  ی هادر  منتشر 

ی که شعارهای اعتراضی مانع سخنرانی فرد سردادنهای خود و  ای با درآوردن مقنعه آموزان دختر مدرسهدانش 

 است، شدند.  ج«ی»بس شد از اعضای  گفته می
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ها بین والدین و مسئوالن مدرسه را در پی   ها کودک و باال گرفتن درگیری   آموزان، بازداشت دهاعتراضات دانش 

های اصالح و تربیت خبر    آموزان بازداشتی به کانون  پرورش نیز از انتقال دانش  و  داشت. مسئوالن وزارت آموزش

در   اعتراضات  دادند.  بعضا   فضا  کردن  متشنج  بر  عالوه  و  شدند  وارد  مدارس  به  امنیتی  نیروهای  هم  مواردی 

هنرستان صدر در    آموزانها حاکی از آن بود که دانش آموزان را به خشونت کشیدند. در یک مورد گزارش دانش 

رفتند و والدین نگران که اجازه قرار گ  تیآزار و اذ  مورد  در مدرسه  یبدن  شیتفت  ی کارون تهران به بهانه  ابانیخ

 یتی امن یروهاینورود به داخل مدرسه را پیدا نکرده بودند، در مقابل مدرسه دست به تجمع اعتراضی زدند. ورود 

پرورش مدعی شدند که   و  مسجل شده است. مسئوالن آموزش هنرستان دخترانه    نی آمبوالنس به امتعاقب آن  و  

 بوده است.آموزان  از دانش ی تعدادلیل »افت فشار« به د اورژانس در محل ی روهایحضور ن

در مدرسه   اردبیل به نام »اسرا پناهی«  شاهد  رستانیدبآموزان    منابع محلی یکی از دانش  ی ها   گزارشطبق    نیهمچن

  ن یا  بیضمن تکذ  یبا انتشار گزارشات  ی و مسئوالنحکومتهای    رسانه  جان باخت.  ی و در رابطه با اعتراضات سراسر

پناهی  ند کهشد  یمدع  خبر دل  خانم  به  و  نداشته  حادثه در مدرسه حضور  زمان    ی«قبل   ی ا  نهیزم  ی ماریب»  لیدر 

 . باخته استجان

ا  یکانون صنفدر این رابطه،   بیانیه    ان یفرهنگ  یصنف  ی هاتشکل  یهماهنگ   ی شوراو    رانیمعلمان   بهطی صدور چند 

 مدارس  میبه حرکردند که    دی تأکرس معترض شدند و  در مدا  یتیامن  ی روهاین  آموزان و حضور  بازداشت دانش

است.   بیانیه   انیفرهنگ  یصنف  ی هاتشکل  یهماهنگ  ی شوراتعرض شده  از  یکی  اعالم کرد که  در   مأموران های خود 

  ن یتر  رحمانه  یآموزان و کودکان را به ب  از دانش  ی تعداد  زیتاکنون جان عز  ک،یستماتیسرکوب س  نیا  ی»در طامنیتی  

 آموزان معترض خود همراه شدند.  با دانش ان نیزمعلم.  گفتی است که در برخی مدارس اند« شکل گرفته
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 امنیتی جمهوری اسالمی در یک بیانیه مشترک مطبوعاتی -اطالعاتی فرافکنی مهم ترین نهادهای

- م ترین نهادهای اطالعاتی، »وزارت اطالعات« و »سازمان اطالعات سپاه« به عنوان مه ۱۴۰۱آبان ماه    6در روز جمعه  

صادر  ا مطبوعاتی  مشترک  بیانیه  امینی  )ژینا(  مهسا  باختن  جان  از  پس  اعتراضات  پیرامون  اسالمی،  جمهوری  منیتی 

از جمله، دول خارجی اعم از آمریکا، بریتانیا    ؛ کردند. در این بیانیه، این دو نهاد هم چون گذشته دست به فرافکنی زدند

ی »دشمنان« را عامل و هدایت گر اصلی اعتراضات اخیر از طریق آن چه »مطالبه سازی کاذب و اسراییل و به طور کل 

 های فرهنگی و اجتماعی« خوانده شده، معرفی کردند.  در حوزه

های »حقوق    فعالیت  امنیتی دول خارجی طراح اعتراضات اخیر در پوشش-بر اساس بیانیه فوق الذکر، نهادهای اطالعاتی

»ترویج دموکراسی« از طریق شبکه سازی در میان مخالفان جمهوری اسالمی بوده اند و از »بسترها و زمینه  بشری« و  

بیانیه آمده است:  این  از  ایران »سوءاستفاده« شده است. در بخشی  نارضایتی های موجود در جامعه«  های برخی 

از عملیا نیز بخش مهمی  از سوی  »محرز شده است که زمینه سازی، مقدمه چینی و  اخیر  اجرایی آشوب های  ت 

سرویس های جاسوسی بیگانه در قالب بسته ای طراحی و به واسطه برخی گروه ها و شبکه های مرتبط با آنها به  

 روش های مختلف درون کشور پیاده سازی شده است«. 

د در خصوص  جهانی  اقدامات  و  فیلترینگ  از  ها  نگرانی  سپاه  اطالعات  سازمان  و  اطالعات  به  وزارت  آزاد  سترسی 

را   استارلینک  ای  ماهواره  اینترنت  از  استفاده  جهت  شرایط  کردن  فراهم  و  خوانده  »دروغ«  را  ایران  در  اینترنت 

»گسترش دیکتاتوری اینترنتی آمریکا« نامدیدند و مدعی شدند که تجهیزات استارلینگ به شکل غیرقانونی وارد ایران  

در فیسبوک، اینستاگرام، و واتساپ( را هم مورد نقد قرار دادند و ادعا  شده است. این دو نهاد شرکت متا )شرکت ما
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اخبار جعلی،  الگوریتم های هوش مصنوعی باعث شد  از قبیل دستکاری عمدی  اقداماتی  »با  این شرکت  کردند که 

 شود«.    موارد نفرت افکنی و اقدامات خشونت آمیز با شدت بسیار زیاد برای جامعه ایرانی به صورت هدفمند منتشر

امنیتی جمهوری اسالمی از دو خبرنگار زن ایرانی بازداشت شده که در پوشش مربوط  -مهم ترین نهادهای اطالعاتی

دوره   دیدگان  »آموزش  عنوان  تحت  بودند  فعال  امینی  مهسا  باختن  جان  اخبار  در به  آمریکا  مافیایی  رژیم  های 

لوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار کشورهای خارجی« یاد کرده اند. این بیانیه در حالی نی

روزنامه هم میهن را به انتشار »اخبار جهت دار در رابطه با مرگ مهسا امینی« متهم کرده اند که مهدی رحمانیان، 

نشان  ادعاها واکنش  این  به  میهن  و غالمحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم  مدیر مسئول روزنامه شرق 

د. رحمانیان در این رابطه گفت: »انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار و نشریه ما کار درستی بوده و رسالت خبری دادن

خود را انجام داده ایم. خانم حامدی در همه مراحل با من هماهنگ بود«. کرباسچی نیز تاکید کرد که »الهه محمدی،  

ی پوشش تشییع جنازه مهسا امینی به کردستان رفته بوده  خبرنگار این روزنامه با هماهنگی مسئوالن این رسانه برا

 است«.

 

 دادگاه های جمعی نمایشی

بازداشت شدگان    فرخواستیکاعالم کرد که حداقل یک هزار    هییمرکز رسانه قوه قضا،  ۱۴۰۱  ماه  آبان  7در روز شنبه  

در استان های مختلف اعم از کرمان، سمنان، زنجان، خوزستان، قزوین، کردستان، تهران و البرز صادر    ریاعتراضات اخ

ی این ها  به پرونده  یدگیرس  یدادگاه هاجمهوری اسالمی    هییقوه قضا  س یرئ  ی،ا  اژه  یمحسن   ن یدستور غالمحس  ابو  

  از هفته گذشته آغاز شده است.افراد 
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در  بازداشتیان اعتراضات اخیر  از    ی به پرونده تعداد  یدگیجلسه رساستانی بود که    نی اولتهران    این گزارش،  بر  بنا

محسن رضازاده ی«، »محمد بروغن. »آغاز شد  یابوالقاسم صلواتاین استان به ریاست    و انقالب  یدادگاه عموم  ۱5شعبه  

»قراقلو ص«،  های دیسامان  نام  به  دیگر  شهروند  دو  و  »محاربه«  منجمله  اتهاماتی  با  قبادلو»  ی«  »محمد  و    دیسع« 

اتهاماتی چون »رازیش با  »االرض  یافساد فی«  نام  به  دیگری  اتهام   « لو  یحاج  نیحس   ی ابوالفضل مهر« و شهروند  با 

 ها بودند. از نخستین متهمان این دادگاه ی«مقابله با حکومت اسالم»

  مواجه شده،  االرض یافساد فکر با اتهام محمد قبادلو، یکی از شهروندانی که در دادگاه فوق الذ لی وک ان،یسیرئ ریام

از عدم پرداخت و  دادگاه    ی در پرونده و نحوه برگزار  یرادات یبه ادر توییتر  خود    یدر صفحه شخص  یبا انتشار مطلب

برای محکومیت    یپرونده ادله کاف  نیدر ا   که  نیبا اشاره به ا  ی دادگستر   لیوک  نیخبر داد. ا  خود به موکلش  یدسترس

 از بیماری اعصاب و روان موکل خود خبر داد. وجود ندارد، محمد قبادلو 

موتور  به عمد  رنگ    دیسف  کان یپ  ی سوار   ی خودرو یک    ، باساله  22نهادهای امنیتی مدعی هستند که محمد قبادلو،  

ر حسنوند و مجروح شدن کرم پو دیاستوار دوم وح فوتمنجر به  را زیر گرفته بوده که این اقدام یسواران انتظام

گرفتن« به شدت    ری»ز  قیاز طر   وحید کرم پور  اتهام قتل  ان،یسیرئ  امیربه گفته  . با این حال  شده است  سیمامور پل   5

  است. دیمورد ترد

دادگاه های »نمایشی« به راه می ،  مردمیپس از اعتراضات  در میانه و یا    جمهوری اسالمیکه    ستیبار ن  اولین  نیا

سعی در قربانی کردن    با پخش جلسات چنین دادگاه هایی از صداوسیما و سایر رسانه های وابسته به خود  اندازد و

 عده ای و به راه انداختن جو رعب و وحشت در جامعه دارد. 

توسط رض  تن از متهمان به اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فی اال  ۱2تا هشتادمین روز اعتراضات در ایران دست کم  

سهند نور  محسن شکاری و  "  های   هویتتن تنها    دوازدههای انقالب به اعدام محکوم شده اند. از میان این    دادگاه
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ماه   ۱2۱۸جمعا    گریمتهم د  33  ی برا  تاکنون  ها  دادگاه  ن یا  نیهمچن.  است  شده  اعالمبصورت رسمی    "محمدزاده

 صادر کرده اند.  ی ریحبس تعز

 ینگران  اظهار  ریاخ   حوادثبازداشت شده    2۸  ی از خطر صدور حکم اعدام برا  ی ا  هیانیالملل با انتشار ب  نیعفو ب  سازمان

 . کرد

 

 و بلوچستان  کردستان

برخوردار   ی بارز  ی کشور را در برگرفت اما در دو نقطه کشور از تفاوت ها  ی ها  اعتراضات تمام استان  نیچند ا  هر

 .بود

شود پس از    یبلوچستان خوانده م  ایآن تلوح  یتیو بلوچستان که به خاطر بافت جمع  ستانیاستان س  یجنوب  منطقه

اعتراضات    یسرکوب در ط  ن یدتریآمدن معترضان صحنه شد  ابانیمهرماه و به خ  ۸  خینمازجمعه در تار   ی برگزار

شدند. شدت کشتار شهروندان    شتهنفر از شهروندان بلوچ ک  ۹۰از    شیکه فقط در همان روز ب  ی بود به طوراخیر  

پ  ی برگزار  وهی ش  نطوریو هم تا به طور   یاعتراضات که بعد از تجمع مردم در  نمازجمعه هر هفته بود باعث شد 

خود    ی از سو  یندگانینما  رانیباشد. رهبر حکومت ا  نیمنطقه شاهد اعتراضات خون  نیا  یمتناوب در هر جمعه شهرها 

رهبر اهل    ،دیعبدالحم  ی مولو  تیبلوچ به منطقه اعزام کرد اما در نها  ی ا  فهی طاو    یقات با رهبران مذهبمال  ی برا

  ی ادیکشته شدگان بلوچ تعداد ز  انیکرده اند. در م   دیآنها را تهد  ییدلجو  یبه جا  ندگانینما  نیا  که   سنت بلوچ گفت

 .خورد یکودک به چشم م
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آن به مناطق   یتیکردستان و کرمانشاه بود که به خاطر بافت جمع  ،یغرب  جانیاستان آذربا  یمناطق جنوب  گر،ید  منطقه

شود. با توجه به تعلق   یمحسوب م  رانیمناطق ا  نیاز معترض تر  یخ یتار  لیمناطق به دال  نیوف است. ارمع  نیکردنش

این  شود دور از انتظار نبود که    یمحسوب م  نیکردنش  دتابه جامعه کرد و شهر زادگاه او در سقز که عم  ینیمهسا ام

  نیمهاباد، بوکان و جوانرود شاهد خون  ی خصوص شهرهاه  مناطق ب  نیشود. ا  ی نقطه تمرکز اعتراضات جارمناطق  

  یشهر مهاباد در مجلس شورا  ندهیکه نما  ی کشور بودند به طور  یو شمال غرب  یاعتراضات در مناطق غرب  نیتر

 ن ینفر در مناطق کردنش  ۱۰5از کشته شدن دست کم    ی ررسم یگفت آمار غ  ذرماهآ  6در سخنان خود در    یاسالم

کردستان عراق    میکرد در خاک اقل   ونیسیمناطق که با بمباران مقر احزاب اپوز  ن یدارد. سطح سرکوب در ا  تیحکا

 .بود ی اعتراضات سراسر نیدر ا  اریخشونت تمام ع یاز جمله جلوه ها ،همراه بود

فارس )کرد و بلوچ( بودن، عدم    ریاهل سنت، غ  روانیپ  گاهسکونت،  کردستان و بلوچستان مشترک دو منطقه    یژگیو

 است. ی جار ی ها ضیتبع لیفراوان آنان به دل یخ یتار  یتینارضا زانیو م ی اقتصاد یافتگیتوسعه 

 

 مجرمان حقوق بشر  ییشناسا یبرا یاراده جمع ؛دادگستر

مردم    یکرد، اراده جمع  ییخودنما  ی با اعتراضات قبل   سهی که در مقا  ات اعتراض  ن یمنحصر به فرد ا  ی از جنبه ها  یکی

  ی اجتماع   ی ها  که در شبکه   ی ریو تصاو   ها  لمیاز ف  ی اریاعتراضات است. بس  زیسرکوب خشونت آم  عاملین  ییشناسا  ی برا

م به دست  بلکه چهره های   شد،  ی دست  نبود  تجمع  از  سابق صرفا گزارش  به قصد    برخالف  بشر  ناقضین حقوق 

 شناسایی آنها بود. 
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برا  یجمع  اراده ها  ی مردم  سازمان  استقبال  دانستن مجرمان مورد  بشر  ی مسئول  رو  ی حقوق  که    یقرار گرفت 

 ت یظرف  ران«یناقضان حقوق بشر در ا  ی اطالعات  بانک؛  دادگسترمانند »  ی اطالعات  ی ها  گاه یکنند. پا  یکار م  یی پاسخگو

  ش یافزا  کردن عاملین سرکوب  گوپاسخ   ی برا  را  دخو  ی ها  مجرمان حقوق بشر و تالش  ت یهو  یخود را در بررس  ی ها

عال مقامات  بر  عالوه  بر    ی داد.  که  رتبه 

فرمانده سلسله  مسئول    یاساس 

آم خشونت  معترضان    ز یسرکوب 

بس ن  ی اریهستند،  سطح   ی روهایاز 

رده  ومتوسط   از    زین  پایین  استفاده  با 

ها مردمی   ی روش    یی شناسا   مشارکت 

 شدند.

 تالیجید  ی استفاده از ابزارها  بادادگستر  

  به اشتراک گذاشت   یاجتماع  ی ها، ده ها عکس از متخلفان در رسانه ها  لمیگرفته شده از ف  ریتصاو  تیفیبهبود ک  ی برا

 ی رسانه ها  را در  پست ها  ن ی درخواست کمک کرد. هزاران نفر ا  نقض حقوق بشرعامالن    ییشناسا  ی و از مردم برا

مانند تلگرام پخش شدند.    ییهزار بار در پلتفرم ها  2۰۰از    شیاز آنها ب  یبرخ  به طوری کهمنتشر کردند    یاجتماع

شد که    افت یدر  انیاز معترضان و دانشجو  ره یشهادت ها و غ  ،یها، اسام  لمیف  ر،یاطالعات از جمله تصاو   فیلدهزاران  

 .تمتخلفان اس ی برا  یاسیو س یقانون  ،یفشار اجتماع شیو افزا  یینشان دهنده اراده پاسخگو

 االتیدر سراسر جهان از جمله کانادا، ا  دولت های مختلفاز نهادها توسط    ی اریمتخلف و بس  ۱۰۰از    شیب  جه،ینت  در

 شدند.  میاروپا تحر هیمتحده و اتحاد
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نیز در اقدامات خشونت آمیز خود تغییر  سرکوبگر    ی روهایاز ن  یشد، بلکه برخ  دهینه تنها توسط مردم د  هاتالش  نیا

 همچنین.  توسط شهروندان و نهادهای مدنی نظارت می شوداقدامات آنها  برای آنان محرز شد    رایزرویه دادند  

به پوشاندن کامل صورت خود    شروعسرکوبگر    ی روهایاز ن  ی اریعامالن، بس  یی شناسا  ی پس از انتشار فراخوان برا

 کردند. 

 

 سالح و نیروهای سرکوب 

ه  )فراجا( ب   یانتظام  یوابسته به فرمانده  ی روهایاز قبل شاهد حضور ن  شیب  رانیدر ا  ی جار  ی در اعتراضات سراسر

که وابسته   نیفاتح  ژهیو  گانی و    یامام عل   یتی امن  ی گردان ها  ی اعضا  روهاین  نی. در کنار امیبود  ژهیو  ی ها  گانیخصوص  

نقش را در    نیعمده تر  ،سپاه پاسداران هستند  ینی مز  ی روین  یتحت فرمانده  تیو در نها  جیمقاومت بس  ی رویبه ن

 .کردند فایا رمسلحیسرکوب معترضان غ

 ی روهای، نتونباو    یفلفل، شوکر برق  ی ها  ی آور، اسپر  اشک  ی متداول ضدشورش مانند گازها   زاتیبر تجه  عالوه

  .آور بودنداستفاده کردند که بعضا  مرگ زین ی گریسرکوبگر از ادوات د

در  کل  فرمانده    ،ی اشتر  نیحس  سردار نمازجمعه    اظهاراتفراجا  در  از   تیبا سلب مسئول  ۱۴۰۱مهرماه    ۱5خود 

و  ی رسالح ندارند و از شکا  دانیهمکاران بنده در م» که  شده بود یتحت امر خود در قتل معترضان، مدع ی روهاین

 .«شود یاستفاده م  یکیپالست ی ها گلوله
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در صحنه  ی روهایعدم مسلح بودن ن ی ادعا» متذکر شده بود کهبا انتشار گزارشی در واکنش به این ادعا  دادگستر،

آن  یتر از مشخصات فن طور که اشاره شد نحوه استفاده از سالح مهم چون همان ست؛ ین یرفتنیبه سالح مرگبار پذ

 «.کنند یها به شکل مرگبار استفاده م سرکوب از سالح ی روهاین  نیاست؛ بنابرا

 

 بال  نت ی پ اسلحه

  ی استفاده در باشگاه طراح  ای  ی باز  ی سالح برا  کیعنوان  و فروش است به  دیخر  قابل  زی بال که در بازار ن  نتیپ  اسلحه

 تروژنین  ا یفشرده و    ی هوا – co2 است با انواع گازها از جمله گاز   ومینیاسلحه که عمدتا  از جنس آلوم  ن یشده است. ا

 .کند یعمل م
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گلوله را در خود    2۰۰تا    تواند  یمتر است و در هر بار لود شدن م  ۴5  یبیبرد تقر  ی است، دارا  ۰.6۸سالح    نیا  بریکال

 .عمل کند اتومات مهیصورت ن دهد و به ی جا

دادگستر    ار یگزارش در اخت  ی اما موارد متعدد  ،ردیگ  یمرگبار قرار نم   ی ها  سالح  ی بند   بال در دسته  نتیپ  اسلحه

 صورت هدف  وابسته به فراجا هستند به  فرمیونیکه عمدتا  بر اساس    ییروهاین  دهد  یقرار گرفته است که نشان م 

استفاده م  ی اعضا  ی ریگ از آن  ا زیادی  در موارد    که  کنند  یحساس مانند صورت معترضان  ب   رادیباعث  ه  جراحت 

چشم شده است. دادگستر استفاده خطرناک از سالح را در تهران، مشهد، رشت، کرج و سنندج    هیخصوص در ناح

 .مستند کرده است

 ی ساچمه زن  سالح

تعداد    ی راندازیلوله فاقد خان بوده و در هر نوبت ت  ی تفنگ است که دارا  یشاتگان نوع ای  یزن  تفنگ ساچمه  ای  سالح

  ی تفنگ معموال  در شکار و ورزش و گاه در جنگ و برا  گونهنی. اکند  یم  کیهدف شل   ی سوساچمه کوچک را به   ی ادیز

دولول   ی ها تفنگ . اغلب کند یمتر تجاوز نم ۱۰۰از  وال معم یزن . برد تفنگ ساچمهرود یکار مه ب یانتظام ی روهاین

 .رندیگ یگروه قرار م نیدر ا

 ، یکه گاه در فارس  شود  یم   انیب  ی دارد و اندازه آن با عدد  کیپالست  ای  ییمعموال  پوکه مقوا  یزن  تفنگ ساچمه  فشنگ

 . شود یخوانده م بریکال ،یزن از تفنگ گلوله اسیبه ق

تنها مورداستفاده آن در   د یآ  یاما به نظر م  ،وجود دارد  ی کمر  ایزن معموال  به شکل اسلحه کمرشکن    ساچمه  سالح

 .لوله بلند است ایمواجه با معترضان از نوع کمرشکن 
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مختلف توسط   ی در شهرها  ریدر مواجه با معترضان اخ   کیستماتیصورت س  است که به  یسالح  نیشتریسالح ب  نیا

 .استفاده شده است پوش فراجا فرمیونی  ای یلباس شخص ی روهاین

گردآور  مستندات  اساس  ب  ی بر  دادگستر  ا  نیشتریشده  در  مورداستفاده  اخ  سالح  ن یفشنگ  اعتراضات  در   ریها 

و در صورت استفاده از فاصله   دهد  یم  ی ساچمه را در خود جا   ۹چارپاره بوده که معموال     ای  ی متر یل ی م  ۱2 ی هاگلوله

 .آور باشد مرگ تواند یم  ،متر ۴۰کمتر از 

را بر    ی در شهر سار  «ی محمدجواد زاهد»و گفتگو با شاهدان مرگ    یقانون  یسند پزشک یبر اساس بررس  دادگستر

 .داده است صینوع سالح تشخ نیفراجا از ا ی رویاساس استفاده ن

اند گفتگو کرده است. بر اساس   را درمان کرده  ریدادگستر دستکم با سه پزشک که مجروحان حوادث اخ  طورنیهم 

تهران و رشت و کرج    ی که فقط سه پزشک مورد اشاره در شهرها)از معترضان    ی ادیپزشکان تعداد ز  نیت اشهاد

 .شده بودند یساچمه زخم صابت ا لهیوس به (مورد گزارش کردند ۸۰از  شیخود ب میبراساس تجربه مستق

بلکه    ،تنه معترضان نبوده  نیی مربوط به پا  اصابت ساچمه الزاما   ،اعتماد  قابل  ی ریها و مستندات تصو  اساس شهادت  بر

 .نقاط مختلف بدن از صورت تا باالتنه وجود داشته است در

و بدون    ضابطه  یصورت ب  صحنه به  در  حاضر   ی روهاین  یانتظام   نیبرخالف اظهارات مسئولکه    دهد   یمهم نشان م  نیا

 .اند استفاده کرده ،ر باشدآو مرگ تواند یسالح که م نیکور به سمت معترضان از ا کیمالحظه با شل 

کرده که وابسته به شرکت    تیرا رؤ  ی ا  استفاده شده  ی ها  ، دادگستر گلولهتجاری )برند(بر مهمات فاقد نام    عالوه

 .است «رانیوزارت دفاع اهای » رمجموعهیز  ی ازکی این شرکتدادگستر مستند کرده که « است. مهام»
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شاتگان شرکت    ی ها  از گلوله  دهد  یکه نشان م  افتهی  ی شواهد  تحقیقی گفت نیز طی گزارشی    2۴فرانس  ی شبکه خبر

ها    گلوله  نیا   قاتیتحق  نیا  طبق  .استفاده شده است  رانی سرکوب اعتراضات در ا  ی برا  ت«ی»شد  ییایتالیا-ی فرانسو

اروپا قرار    ه یاتحاد  ی ها  میمدت تحت تحر  نیکه در ا   یاستفاده شده در حال   رانیسو در ا  ن یبه ا  ریسال اخ  ۱۱در  

 بوده است. رانیا حاتیتسل  ی ها  میناقض تحر  رانیا یاسالم ی داشته و فروش آن به جمهور

 خودکار یتهاجم  ی ها  تفنگ

 .رو شده عمدتا  با نام سه نوع سالح روب یجنگ ی ها  خود از استفاده از سالح یافتیدر ی ها  در گزارش دادگستر

 کف یسالح کالشن -1

 (Gewehr 3)  3ژهکلر و کخ  -2

 ( ٫5۰اس اچ  ری)اشتا  ادیص -3

سالح    نیاستفاده از ا   در مورد  ی ریگ  جهیحاصل نشد نت  یمستندات کاف   اد یاستفاده از سالح ص  در مورد  نکه یا  به   توجه  با

پرداخته    ریدر اعتراضات اخ  3ژو    کفیدر ادامه به موضوع استفاده از کالشن  . شود  یموکول م  یبعد  یها  به گزارش

 .شود یم

  سالح که با فشنگ   ن یاست. ا  ار«یبا »آتش تحت اخت  یتهاجم  ی ها  از تفنگ  ی ا  )به طور خالصه: کالش( خانواده   کُفیکِالشن

 یتیبرگه ناظم آتش سه وضع  یگاز باروت مسلح شده و دارا  میرمستقیبا فشار غ  شود  یم   هتغذی  7٫62×3۹  بر یکال  ی ها

 .آورد یدرم ریبه سه حالت ضامن، رگبار و تک ت بیاست که سالح را به ترت
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 ن یمتر است. فشنگ ا  2۰۰۰متر است. حداکثر برد آن    ۱۰۰۰تا    ۸۰۰آن    دیمتر و برد مف  ۴۰۰تا    3۰۰مؤثر آن    برد

 .است متر یل ی م 3۹ یاسلحه جنگ

 3ژاختصارا  به نام    رانیاست و در ا  کیاتومات  یتفنگ جنگ  کینام دارد که    3رسته، هکلر و کخ ژ  نیدر ا   گرید  سالح

متر    5۰۰تا    ۴۰۰سالح    نیاست، برد مؤثر ا  ی متر   یل یم  5۱  های گلوله  و  7٫62  بریکال  ی سالح دارا  نیا   شود،  یشناخته م

 .قدرت آتش دارد قهیگلوله در دق  55۰  ددارد و حدو تیظرف  ۱۰۰تا   2۰ نیآن ب ی ها است، خشاب

 ی در موارد  حال  نیا  سرکوب قرار گرفته است، با  ی رویکمتر مورداستفاده ن  یدو سالح بر خالف اعتراضات قبل   هرچند

  ن ی زاهدان و سنندج استفاده شده است و هم  اهیعام جمعه س  در قتل  کفیها از نوع کالشن  سالح  نیاز ا  ،که مستند شده

 .در واقعه زاهدان استفاده شده است 3ژاز  طور

  د یام »از جمله    انیاز قربان  یسالح را بر بدن برخ  نیکه دادگستر با آنان گفتگو کرده است اثر ا  یپزشکاناساس نظر    بر

که    طور  هماندر زاهدان کشته شدند و    مهرماه  ۸این دو قربانی در    .دید   توان  یم  «یقنبرزه  نیمت»و    « یساران

ها در    سالح  نیسند استفاده از ا   نیزاهدان بارزتر  اهیمعترض بلوچ در واقعه جمعه س  ۹۰  بیش ازاشاره شد مرگ  

 .شود یم یمقابل معترضان تلق

امر   کیها را    سالح  نیاستفاده از ا  تواند  یدانشگاه نم  7۰شهر و    ۱۱۰اعتراضات در    یبه گستردگ   توجه  با  دادگستر

  د ییمواجه با معترضان در حداقل دو شهر تأعنوان سالح مرگبار در    اما قطعا  استفاده از آن را به   ،ردیغالب در نظر بگ

 .کند یم

 ی کمر  سالح
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بر اساس گفتگو  ی ا   انواع گسترده  ی کمر  سالح اما  اخت  های دارد  با متخصصان، نوع متداول آن که در    ار یدادگستر 

 .شود یبه نام زعاف شناخته م رانیاست که در ا یزاوئر آلمان گیفراجا قرار دارد از نوع ز ی روهاین

سالح    ن یا  .شود  یگاز باروت مسلح و لوله آن با هوا خنک م  میبا فشار مستق  ،ی متر  ی ل یم  ۹  خودکارمه یسالح ن  نیا

 .دهد یم ی را در خود جا ریت ۸کوتاه کاربرد دارد و خشاب آن معموال   ی ها در فاصلهکمری 

  ل یبه دل نجایکه در ا شود یتفاده ماس ینظام ی ها در دستگاه زیبرتا ن ایمانند تپانچه و انواع گالک  ی گرید ی ها سالح

 .ستین یکاربرد آنها محل بررس ،تیعدم رؤ

  یریگ  با نشانه  یزاوئر آلمان   گیزمرگبار  کمری  کند که سالح    دییتأ  تواند  یمستندات موجود م  یبا بررس  دادگستر

مورد استفاده فراجا    ی پوش ها  فرمیونی  از سوی معترضان حداقل در چهار محل زاهدان، کرج، رشت و تهران    میمستق

 .قرار گرفته است

ا  میمستق  استفاده با  نیاز  است،  برد کوتاه قطعا  مرگبار  به گستردگ  حال  نیا  سالح در  دادگستر    ،اعتراضات  ینظر 

 معترضان استفاده شده است.  هیاز آن عل  ی اما قطعا  در موارد ،کند ینم دییبودن استفاده از آن را تأ کیستماتیس

 

 بسیج دانشجویی 

 یی دانشجو  جیبس  ی روهایدر مورد دخالت ن  ی ادیناقضان حقوق بشر( شواهد و اطالعات ز  یدادگستر )بانک اطالعات

  ان یبا دانشجو  یکیزیف  ی ریکرد. درگ   افتیدر  ،ی اعتراضات جار  انیدر دانشگاه ها در جر  ژه یدر سرکوب معترضان، به و
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از    انیدانشجو  ی ریو کمک به دستگ  یتیامن  ی روهایمعترض و ارائه آنها به ن  انیاطالعات دانشجو  ی معترض، جمع آور

 بود.اقدامات  نیجمله ا

از اعضا  نیا  ی د یو مشارکت کل   کیدئولوژیا  تیماه  رغمیعل  ، نقش آنان کمتر  نمعترضا  در سرکوب  جیبس  ی واحد 

مشارکت خود در سرکوب   ی برا  ی ا  نه یهز  چیکه اغلب ه  ی قرار گرفته است به طور  یمورد توجه ناظران جامعه مدن

خود به   ی ها  تیبدون مواجه با عواقب فعال  ییجودانش  جیبس  ی از اعضا  ی اری. بسپردازند  ینم  ییدانشجو  ی ها  جنبش

 .کنند  یمهاجرت م ای لیخارج از کشور سفر، تحص

با هدف »دفاع   ۱367  ماهآذر    2در    ،ینیخم  اهلل  تیآ  ،یاسالم  ی جمهور  انگذاریبن  میبه دستور مستق  ییدانشجو  جیبس

 نیو تحقق فرام  جیترو  ن،ییحوزه و دانشگاه«، »تب  وندیها، »پ  نظام حاکم« در دانشگاه  ی ها  از اسالم، انقالب و ارزش

وفادار،   ی روهاین  تیو ترب  ییو »شناسا  «ی ا  خامنه  یدعل یو س  ینیاهلل خم  روح  ،یاسالم  ی جمهور  یرهبران سابق و فعل 

 جیشد. از آن زمان، بس  لیتشک  «یاستمرار انقالب اسالم  ی برا   یانقالب اسالم  ی ها  متعهد، همسو و هماهنگ با شاخصه

  یمفاد جذب م  نی داوطلب معتقد به ا  انیسراسر کشور دارد که در آنها دانشجو  ی ها  در دانشگاه   ی دفاتر  ییدانشجو

 .شوند

سازمان  ییدانشجو  جیبس نظر  ن  یاز  اسالم  ینیزم  ی رویبه  انقالب  پاسداران  بس  یسپاه  فرمانده  است.    جیوابسته 

استان  ییدانشجو فرماندهان  و  سپاه  فرمانده  توسط  ها    ییدانشجو  جیبس  یکشور  استان  سپاه  فرماندهان  توسط 

 .شوند یمنصوب م

ها را  در دانشگاه   ییدانشجو  ی ها  سابقه مشارکت برجسته در سرکوب جنبش  ۱37۸حداقل از سال    ییدانشجو  جیبس

  یی دانشجو  جیاست. بس  افتهی  شیدانشگاه افزا  ها و فعاالن  در سرکوب جنبش  نهاددارد و از آن زمان تاکنون نقش  
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از دانشجو  ی خشن، جمع آور  ی سابقه برخوردها ن  ی برا  ی ازس  نهیو زم  انیاطالعات   یتیامن-یاطالعات   ی روهایورود 

 .دانشگاه ها را دارد طیبه مح ییدانشجو ی سرکوب جنبش ها ی برا

وفادار   اریبس  رانیرهبر حکومت ا  ،ی خامنه ا  یعل سیدو به    نندیب  یم  یدتیعق  ی آموزش ها  ییدانشجو  جیبس  ی اعضا

سمعموالهستند.   درون  در  آنها  نقش  زم  ستمی،  نم   ی ل یتحص  ی ها  نهیبه  ختم  دل  ،شود  یآنها  به  و   ی وفادار  لیآنها 

گمارده   ستمیدر س یتیو امن  ی دولت ی به سمت ها لیحکومت دارند و اغلب پس از تحص ی برا ی ادیآموزش، ارزش ز

 .شوند یم

 یاصل   لیو وابستگان آن به سه دل  ییدانشجو  جیبس  تاکید کرد که  ، دادگستر در بیانیه ای که به این مناسبت منتشر کرد

  در سرکوب جنبش   یاتیح  ی نقش  ییدانشجو  جیبساوال     :الملل مصون بمانند  نیاز اقدامات عدالتخواهانه جامعه ب  دینبا

 کیدئولوژیا  رهیذخ  ییدانشجو  جیبس  ی اعضاثانیا     .دارد  ییجنبش دانشجو  ژهیو  به  رانیطلبانه مردم ا  یدموکراس  ی ها

 ینیزم  ی رویاز ن  ی رسما  جزو  ییدانشجو  جیبسا   ثالث  .هستند  ندهیمهم در نظام در آ  ی نقش ها   ی فایا  ی حکومت برا

 .شود یشناخته م یستیبه عنوان نهاد ترور ی ادیز ی کشورها ی سپاه پاسداران است که از سو 

ب  دادگستر اطالعات جمع آور  دادهخود گفت    هیانیدر  اسام  ی ها و  فعل   ی اعضا  یشده شامل  بس  یفعال   ج یو سابق 

ا  ییآنها  ژهیبه و  ،ییدانشجو با جنبش ها   ی دئولوژ یکه فعاالنه در خدمت  با    ییدانشجو  ی حاکم و مقابله  هستند را 

ا  دگذار  یمختلف به اشتراک م  ی مهاجرت کشورها  ی ها و اداره هادانشگاه  بهره    ایخواهد مانع ورود    یز آنها مو 

 سفر و اشتغال شوند. ل،یمهاجرت، تحص ی ایافراد از امکانات و مزا نیا ی مند 
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 اعتصابات 

کند مشارکت بازار، اصناف    یم زیمتما نیشیرا با اعتراضات پ "ی آزاد  ،یزن، زندگ"که اعتراضات  ییها یژگیاز و یکی

 ه است.و کارگران در اعتراضات بود

  قسمت با این حال،  کشور متمرکز بود.    یجنوب شرق  نطوریکشور و هم  ی عمدتا در مناطق شمال غرب  انیبازار  اعتصاب

 .شاهد اعتصاب شدهم حکومت  ادینفوذ ز رغمیعل  رانیدر ا ع یعنوان قلب عرضه و توزه از بازار تهران ب ییها

روز با بستن مشاغل خود دست به اعتصاب    ۸2 یدر ط  مرتبه  ۱63 ی شهر برا  53مجموع بازار و اماکن کسب در    در

شهر دست به اعتصاب   33در    لیتحص  ایمرتبه تجمع در محل کار    ۱۱۰دوره با    نیدر ا  یشغل   ای  یل یزدند. اماکن تحص

  یبرا  لیتحص  ایاز کار    دنی با دست کش  ارک  ای  لیتحص  طی شهر در مح   ۱۴  نطور یتحصن و تجمع زدند و هم  قیاز طر

 .مرتبه دست به اعتراض زدند ۴3

نفت آبادان، ذوب آهن   شی کارگران شرکت پاال  ه،ینفت در عسلو  ی کارخانجات از جمله کارگران پروژه ا  کارگران

بودن که با   یاز جمله مشاغل   زیمعلمان و وکال ن  ون،یاز رانندگان کام  یبرخ  ر،یتا  رانیا  کیالست  دیاصفهان، شرکت تول

 .نشان دادند ی سراسرخود را با اعتراضات   یاز کار همراه دنیدست کش ایتجمع  

اعتصابات    ی برا  ران یا  حکومت اقدامات  ی ر یجلوگ  ایشکستن  به  اعتصاب دست   ی سازمانده  یاز جمله شورا  .زد  یاز 

  ستم یاعتصاب درهجدهم، نوزدهم و ب  ی کارگر در روزها  25۰ز  ا  شینفت از بازداشت ب  یمانیاعتراضات کارگران پ

بود که    یاقدامات  گر یحمله به تجمع وکال. از د  و  رانندگان و بازنشستگان  ی پرداخت معوقات مزد  .مهر ماه خبر داد

وارده اصناف، بازار،    ی تمام فشارها  رغمیعل   .ممانعت از اعتصابات توسط حکومت صورت گرفت   ایدادن    انیپا  ی برا
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هم و  دولت  یبرخ  نطوریکارگران  فرد  یکارکنان  اقدامات  ا  ی با  دادند  نشان  استعفا  جمله  از   نیاز  فراتر  اعتراضات 

 .ا گروه استیقشر  کیمطالبات 

 : دیمشاهده کن خیو تار  محل یکه شاهد اعتصاب بودند را بر مبنا ینقاط یپراکندگ ری در نقشه ز 

 

 



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

62 
 

 

 ارتباطاتاخالل در 

 شد. تیرو ریاعتراضات اخ یروزها نیاز نخست اریو شبکه ارتباطات س نترنتیاخالل در ا

 .دیبه اوج رس یاعتراض ی کانون ها ریخصوص در کردستان و ساه قطع ارتباطات و اختالالت ب ورماهیشهر 2۹ از

، تکاب، چابهار، دهگالن،  رانشهریپاوه، پ  جار،یاملش، اهواز، بانه، بوکان، ب  ه،یاشنو  ه،یسقز، اراک، اروم  یشهرها

  ن، ی قروه، قزو  راز،یدژ، ش نیشهر، شاه  نیربط، رشت، سردشت، سروآباد، سقز، سنندج، شاه  واندره،ید

از کالن    ییو بخش ها  ردستانمشهد، مهاباد، سراسر استان ک  وان،یکرج، کرمانشاه، لنگرود، مر   اران،یکام

 تجربه کردند.  ماهآذر  16 خیموارد قطع ارتباطات را تا تار  نی شتریب هر تهرانش

عصر    ۴ظهر تا    ۱2از    نترنتیکشور، سرعت ا  ی از شهرها  ی در شمار  گزارشات متعددی وجود دارد که نشان می دهد

 نترنتیها و کاهش سرعت ا  تیمحدود  ،شب  ۱2عصر تا ساعت    ۴با کاهش سرعت رو به رو شده و پس از آن از  

 .  شده استکامال قطع  زیتلفن همراه ن نترنتیدو چندان شده و ا یخانگ

  از آن دارد   تیحکا  کند،  یم  یدر سراسر جهان را بررس  نترنتیا  تیکه وضع  IODA  ی هاداده   یبررس   ن،یبر ا  مضاف

عبارتند از: هرمزگان، فارس، اصفهان،    بیمواجه هستند به ترت  نترنتیو اختالل ا  یقطع  نیشتریکه با ب  یاستان  ۱۰که

 گلستان. و  مازندران ن،یقم، سمنان، تهران، قزو الم،یا

واتس اپ،    نستاگرام،یچون ا  ییبه خود گرفت، پلتفرم ها  ی ارتباطات شکل سراسر در    اختاللکه    وریشهر  2۹  خیتار  از

 شدند.   لتریف بریو وا نینکدیکلش آوکلنز، ل ، یاپ استور، گوگل پل  پ،یاسکا
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 اریشبکه ارتباطات س  نطوری و هم  افتیدرصد کاهش    67  رانیدر ا   نترنتیا  ی کاربر  زانیمدر سایه اختالالت اینترنتی  

 شدند.  ی دچار اختالالت تعمد تلیو را رانسلیاز جمله همراه اول، ا

 ان در کشور خبر داد. .یپ.ی و و دانلود تقاضا ی سه هزار درصد شیاز افزا ئس ی اکس ی خبر گاه یپا نیهمچن

ا  نت ا  کند،  یدر جهان را رصد م  نترنتیبالکس که    ی تهران و قطع سراسر  ری کب  ریدر دانشگاه ام  نترنتیاز اختالل 

 خبر داد. رانیدر ا ینترنتیخدمات ا ی ها شرکت نیاز بزرگتر یک ینت«  نیشرکت »مب نترنتیا

 انیرانیا  ی برا  یماهواره ا  نترنتیوعده ا  ،ی ضات سراسرنخست اعترا  ی در روزها   نکیماسک، مالک شرکت استرل  النیا

 شد.  لتریف رانی ماسک در ا ی شرکت آقا تیرا داد. پس از اظهارنظر او، سا

 و بالک شدند. لتریهمراه اول ف یتوسط شبکه مخابرات ینی نام مهسا ام ی حاو ی ها امکیپ نیهمچن

و تبعات  رانیدر ا نترنتیخود را از قطع ا ینگران ییها هیان یبا صدور ب ی مختلف حقوق بشر ی ها مدت، گروه نیا یط

 آن ابراز کردند.

  نترنت یاز قطع ا   یناش   ی اقتصاد  ی امدهایپ  ی ضمن بررس  یمهرماه، در گزارش   ۴روز دوشنبه    زین  وزین  تجارت  تیوبسا

با خطر    انیرانینفر از ا  ونی لیم  ۱۰حدود    یزندگ  نستاگرام،یبه ا  یعدم دسترس  لیداشت که تنها به دل  انیب  رانیدر ا

را به عنوان    نستاگرامیکه ا  یرانیشهروند ا  ونی ل ی م  ۹خبر داد،    یدر گزارش  ز ین  ی رههمش  روزنامه.  شود  یمواجه م

  ی باور شمار   به  ند.ه ارو شد  روبه  ی جد   های   با چالش   نستاگرامیا  لتریاند پس از فخود انتخاب کرده  و کار  کسب  وهیش

خسارت    نترنت،یروزانه ا  یساعت قطع  ۸و    اندی  در آستانه ورشکستگ  یمجاز  ی وکارها  از کسب  یاریاز کارشناسان، بس

 ی اطالعات از برقرار  ی و فناور  طاتارتبا  ریزارع پور، وز  یسیحال، ع  نیبا ا   .ه استبه کشور وارد کرد  ی اریبس  یمال

 . خبر داد "نامعلوم" یتا زمان دیجد ی لترها یف



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

64 
 

ایجاد اخالل در پخش کانال های ماهواره ای را در دستور   ،سوی دیگر مشخص شد که دولت ایران با ارسال پارازیتاز  

  ۱۰از    رانیا  یاسالم  ی جمهور  مهرماه در بیانیه ای اعالم کرد  ۱۴روز    ست  وتلی  ی شرکت فرانسودر این رابطه،    دارد.

  و یراد  ی ها  عالوه بر شبکه  ها  تیپاراز   نیاعالم کرد، ا  ست  وتلی  .فرستد  یم  تیدو ماهواره آن پاراز  ی روز قبل رو 

 . کنند  یدچار اختالل م زیرا ن گریدر خارج کشور، چند شبکه د زبان یفارس یونیزیتلو

 یرسان  اطالع عرصه فعاالن

- یتیامن  ی توسط نهادها  یبودند که به هدف ممانعت از اطالع رسان  یگروه  گرینگاران و اصحاب رسانه د  روزنامه

  ی اطالع رسان  لیهستند که به دل  یاز جمله روزنامه نگاران  ،دیآ  یکه در ادامه م  اسامی   6۱بازداشت شدند.    یانتظام

 ؛ شدند دهیو انجام حرفه خود، به بند کش

  ی مجتب  ،یخوشبخت، روح اهلل نخع  رضایعل   ، ی حامد  لوفر ین  ، ی ر یمع  لدایخسرو کردپور، مسعود کردپور،    ان،یدری جواد ح

 دینژاد، جبار دستباز، نو  یعل   رایسم  ،یخدابنده، بتول بالل  امیپ  ،یجبار  رضایعل  ،یفاطمه رجب  ،یسلطان  اشاری  ،یمیرح

ساز، مهرنوش    یاحمدرضا حلب  ،یربان  دایپسند، وبه   مانی ا  ه،زاد  بیخط  یعل   ،ییطال  هیمرض   ،یالهه محمد  ،یدیجمش

شهر  ان،یطاف آر  دیفرش  ،یاریمحمود  نظام  ، ی جعفر  ایقربانپور،  کر  یعل   ،یالبرز  عادل  آزموده،  شهرام    ، یمی سالم، 

  د یوح  ،یفتح  دهیسع  ربرناش،یشادمان، احسان پ  دی وح  ،یل یاسماع  نیحس  ، ی رضا محمد  ،یماندانا صادق  ،یفرخنده آشور

فرد  ی مهدو  ایپور  ،یغالم  نیافش  ، ی ریام   هینژاد، مرض  نیالد  شمس  فرزانه    نیمقدم،    میمر  ،ی آباد  ییحیکمانگر، 

درک   حهیمل   ،یمزروع فه  هیسم  ،یحسن  نینسر  ان،یمعروف  الیناز  ،یفشخام  غمای  ،ی)زهرا(   بهی ط  ، ی نظر  مهیمسرور، 

مسرور، سجاد   هیسم  ان،یدی وح  میمر  رپور،ی ام  ی هد م   ،ی رضا اسدآباد   ،ی پروانه، داود داود  سایپر  ،ینی رحسیسادات م

 .یفتح اریو اسفند ی زدی  نینسترن فرخه، حس ،یرحمان
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 خسارات جانی و مالی

 

 کشته و زخمی شدند.و نیروهای امنیتی اعتراض سراسری تعداد زیادی از معترضان  روز و دو هشتاددر طی 

 زیادی وارد شد. های  همینطور به اموال دولتی و شخصی نیز آسیب

 

 خشونت ها 

  ی مختلف  اشکالاز شهروندان در سرتاسر کشور به    ی ادیعالوه بر کشته شدگان، شمار ز  ،ی اعتراضات سراسر  انیجر  در

ا بر گزارشات،  بنا  ناش  تیمصدوم  نیمصدوم شدند.  الکتر  یها  باتون، شوکر  با  نت  ایو    یکیاز ضرب و شتم   جه یدر 

 ی رداو در مو  یکیپالست  ی گلوله ها  ایزن    ساچمه   ی فلفل، گاز اشک آور، تفنگ ها  ی چون اسپر  ییاستفاده از سالح ها 

 بوده است.  ی خصوص اسلحه کمره ب ،یجنگ ی هم سالح ها

ن  بنا ها،  تجهیزات  ماموران    ییجابه جا  ی برا  ینظام  ی روهایبر گزارش  از   ،خود در سطح شهرو  استفاده  به  اقدام 

که با واکنش    ی کرده اند. امر و در مواردی ماشین های حمل محصوالت صنایع غذایی    ی شهر   ی اتوبوس ها  ،آمبوالنس

 امنیتی -ارگان های نظامیدستگاه آمبوالنس در کشور شده است. به عالوه    6۰حدود    یدگیدبیمعترضان موجب آس

به باالرفتن   زین  هیرو  نیخود استفاده کرده اند که هم  ی روهاین  ی و آماده ساز  زاتیهبه عنوان مقر تج  زیاز مدارس ن

ن تهران  افزوده است. شهردار  اماکن  به  تهران    یمدع  زیخسارات  اتوبوس شهر  ۴3شد که در شهر    5۴  ،ی دستگاه 

 شدند. بیدچار آس یدستگاه خودرو آتش نشان 25اتوبوس و  ستگاهیا
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به دست    مایکه مستق  یگزارشات  نطوریو هم  یاجتماع  ی منتشر شده در شبکه ها  ی دئوهایو و  ریاز تصاو  ییباال   شمار

برخورد با معترضان   ی برا  ی از سالح کمر  صیقابل تشخ یانتظام  ی روهایاز استفاده مکرر ن  ی است، حاک  دهیهرانا رس

 است. 

توجه  بخش ن  یقابل  جر  سرکوب  ی روهایاز  ماموران    انیدر  فرمانده  یمتفاوت  یها  گانیاعتراضات،   ی انتظام  یاز 

 د. دادناز آن را به خود اختصاص  یبخش اعظم ژهیو گانی ی روهاین که ندبود)فراجا(  یاسالم ی جمهور

از در کنار نیروی انتظامی  خصوص گردان های امنیتی امام علی و نیروهای یگان ویژه فاتحین آن  ه  ب  ،نیروهای بسیج

نیروهای که به نظر می آید بیشترین تلفات    عمده ترین نهادهای سرکوب معترضان در اعتراضات این دوره بودند

 . بوده استها نیز از بین این گروه در میدان دولتی 

  ط ی در شرا  یصدها تن از معترضان بازداشت  ریاخ   هفته های   یاست، ط  هرانا دریافت کردهکه    یعالوه بنا به گزارشات  به

 زندان   ریو سا  نیاو  الم،یآباد مشهد، ا  ل یتهران بزرگ، وک  ن،یقرچک ورام  ی و مضروب به زندان ها  ینامساعد جسم

 کشور منتقل شده اند.   ی ها

 ی صدها تن از کارکنان فرمانده  تیمصدوم   یمدع  ،یو حکومت  یتیامن  ی وابسته به نهادها  ی رسانه ها  گرید  ی سو  از

اعتراضات   نیا  انیدر جر  ینظام   یروهاین  ی که با شواهد اشاره شده و خشونت باال  ی شده اند. امر   جیو بس  یانتظام

 ندارد. یهمخوان

اعتراضات   یدر پ  ی ارد یل یم  ۱۰۰۰  یال  ۸۰۰خسارت    ایجاد  رسانه های رسمی در خصوص  ی به ادعا  توان  یجمله م  از

  ستگاه یا  7۰آمبوالنس،  6۱شعبه بانک و خودپرداز،    ۴6۰  بی تخر  یمدع  یو اعتصاب ها اشاره کرد. مقامات رسم  یمردم
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خسارت به سهامداران    اردیلیده ها م  ،س یپل   ی خودرو   ۱5  ،ینشان  آتش  ی خودرو  3۰دستگاه اتوبوس،    کصدیاتوبوس،  

   .شدند شهر کشور ۸۰ یصنف ی روزه واحدها ۴ یل یتعط  ی وبانک

انتشار گزارشات  یتیامن  دستگاه با  از بازداشت شدگان تالش کرد با    ی از جمله پخش اعترافات اجبار  یبه روال سابق 

آس  تیاز خود، مسئول  تیسلب مسئول و  ا  بیخشونت  با  کند.  معترضان  متوجه  تنها  را  اماکن  و  اموال  وجود    نیبه 

 منتشر شده است.  یاجتماع ی در شبکه ها روندانشه یمنازل و اموال شخص  بیدر تخر یتیامن ی روهایاز ن ی ریتصاو

 

 

 جان باختگان 

را به سه دسته تقسیم    اعتراضات مورد بررسی این گزارشروز  و دو  هشتاد    بوط به کشته شدگانهرانا اطالعات مر

 کرده است.

دریافت کرده  به شکل های مختلف  هرانا اطالعات هویتی آنان را    خبرگزاری   فردی هستند که  ۴۸۱  دسته نخست

تن از افراد این لیست    25۱شدن    راستی آزمایی کشتهاست. راستی آزمایی این دسته در دست انجام است. تاکنون  

 در دست بررسی است. کماکان  و سایر اطالعات نیز در زمان انتشار این گزارش    و تایید شده است  انجامتوسط هرانا  

درصد را مردان تشکیل    78درصد را کودکان و    14،  ندرصد را زنا  8از بین هویت های در حال بررسی،  

را   نفر  68هویتی که میزان دقیق یا نسبی سن آنها مشخص شده است    265از بین  همینطور    می دهند.

 تشکیل می دهند.سال سن داشته اند  18افرادی که کمتر از 
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 کودکان قربانی 

اشاره کرد:   مورد زیر  6۸به  سال سن داشته اند می توان    ۱۸افرادی که کمتر از  گردآوری شده  از جمله اسامی  

)    ۱6( )  ی مانی)سل   الیخ  ایزکر  یرعل یساله (، ام  ۱6)معرفت( )    یمعروف  نیساله (، ام  ۱6ساله (، عبداهلل محمودپور 

 ی محمود اوشیساله (، س ۱6)  کوین ی موسو ی مهد دیساله (، س ۱6)   یساله (، محمد زمان ۱6)  ی ( فوالدروانی)انوش

 د یساله (، ام  ۱5)    یبساط  نی رحسیساله (، ام  ۱6)    یهاشمزهساله (، سامر    ۱7)    یگمشادزه  نیساله (، محمدام  ۱6)  

  یشهنواز  یبزهیساله (، محمداقبال نا  ۱7ساالنقوچ )    ی مظفر  یساله (، عل   ۱۴)    ی ساله (، محمدرضا سرور  ۱3)    یساران

پور )    یخفر   ی رمهد یساله (، ام  ۱2)    یروزهیساله (، جابر ش  ۱۱ساله (، جواد پوشه )    ۱۴)   یکشان  سیساله (، سد  ۱6)  

  ما یساله (، ن  ۱7)    یصفرزه  دیساله (، ام  ۱7)    یخانی( احمدپور پسی)عل   ایساله (، پو  ۱6)    ی بازی ساله (، احسان عل   ۱7

  ی ساله (، عل   ۱7)    ی ادیص  نیساله (، آرم  ۱6)    یشاهوزه  اسر ی  ساله (،  ۱2)    یساله (، محمد رخشان  ۱6شفق دوست )  

 ۱۴نامشخص( )    یل ی)فام  یساله (، مرتض   ۱۱شه بخش )    ال یساله (، دان  ۱7)    ادهز  نه یساله (، ابوالفضل آد  ۱۴)    ییبراهو

  ۱7) حدود    یساله (، محمد فرحان  ۱2) حدودا    یساله (، )اسم کوچک نامشخص( کبدان  ۱7ساله (، ابوالفضل باهو )  

 یرکازهیم  نیساله (، مب  ۱6ساله (، کومار درافتاده )    ۱5)    یینارو  دیساله (، ام  ۱5( )  یچ ی)بر  ییساله (، عادل کوچکزا

 ۱7)    اریآب  یساله (، عل   ۱7)    یحضرت  ی ساله (، مهد  ۱7)    یساله (، احمدرضا قلج  ۱7)    یبهادرزه  اسری ساله (،    ۱۴)  

ساله    ۱3)    یانیپ  یرحمان  نی ساله (، آرت  ۱۰)    رفلکیپ  انیساله (، ک  ۱7)    ی پابند  الیساله (، دان  ۱6)    ی دیسع  الدیساله (، م

)   ی ساله (، کاروان قادر شکر ۱6)  ی سیو نی ساله (، بهاالد  ۱2)   هی( سلطانای)ارش  ایساله (، عرش ۱۴)  ی ود(، سپهر مقص

خانلو   نیساله (، ام  ۱6)    یساله (، رضا کاظم  ۱7کمندلو )   نیمحمدحس  ساله (،  ۱5)    ی ری کفشگ  یکابل   یساله (، مهد  ۱6

 ۱6زاده )    لیاسماع  نایساله (، سار  ۱6)    یشاکرم  کایساله (، ن  ۱6پور ) حدودا    ی( رحمانادیل ی)ا  رمحمدیسال (، ام  ۱6)  
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 ی عبد  ثیساله (، حد  ۱7)   کیساله (، ستاره تاج  2)    رشکاریساله (، )نام کوچک نامشخص( م  6)   یینارو  یساله (، هست

 ی ساعد  نای(، سار  لهسا  ۱7)   ی ساله (، صدف موحد  ۱7)    ی قائم مقام  کایساله (، آرن  ۱5خانقاه )    یساله (، اسرا پناه  ۱6)  

)    ی محمود  انایساله (، د  7)    یساله (، هلن احمد  ۱۴همنوا ) حدودا    س یساله (، پارم  ۱5)    ی جواهر   نازیساله (، آ  ۱6)  

 ساله (. ۱7ساله ( و آرام مجد )  ۸حدودا 

 : دیبنگر ریز نقشه به شده کشته کودکان ییایجغراف یپراکندگ از بهتر درک یبرا
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 جغرافیای کشته شدگان 

قبل از بررسی لیست هویت کشته شدگان احتمالی، برای درک بهتر پراکندگی خشونت ها به نقشه زیر  

 :بنگرید
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   باخته جان   معترض 481لیست  دسته نخست 

 

 

  -شهر محل جان باختن: دیواندره  -جنسیت: مرد -ساله  2۸سن:   -محسن محمدی  - ۱

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  2۸تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن: دیواندره  -جنسیت: مرد -ساله  ۴۰سن: حدودا  -فواد قدیمی  - 2

وضعیت تایید در   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -زکریا خیال )سلیمانی(  - 3

وضعیت   -منبع: هرانا  -وت: اصابت گلوله دلیل ف -شهریور  2۹تاریخ فوت:  -پیرانشهر 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: دهگالن  -جنسیت: مرد -ساله  25سن: حدودا  -رضا لطفی  - ۴

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  2۸تاریخ فوت: 

 تایید شد
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تاریخ  -شهر محل جان باختن: کرمانشاه  -جنسیت: زن  -ساله  62سن:  -مینو مجیدی  - 5

وضعیت تایید در هرانا: تایید  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   2۹فوت:  

 شد

 

 -شهر محل جان باختن: سقز  -جنسیت: مرد -ساله  32سن:  -فریدون محمودی  - 6

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -ابت گلوله دلیل فوت: اص -شهریور  2۸تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: ارومیه  -جنسیت: مرد -ساله  23سن:  -فرجاد درویشی  - 7

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  2۹تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

تاریخ   -شهر محل جان باختن: ایالم  -جنسیت: مرد - ساله 3۱سن:  -محسن قیصری  - ۸

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: رادیو فردا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰فوت:  

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن: بندر   -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -امیرمحمد نوروزی  - ۹

منبع: سازمان حقوق بشر   -فوت: اصابت گلوله دلیل  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -انزلی 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -ایران 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -عبداهلل محمودپور  - ۱۰

وضعیت  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -ارومیه 

 دتایید در هرانا: تایید ش

 

  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -فردین بختیاری  - ۱۱

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -امین معروفی )معرفت(  - ۱2

 -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  - باختن: اشنویه

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: اشنویه  -جنسیت: مرد -ساله  27سن:  -صدرالدین لیتانی  - ۱3

وضعیت تایید در   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: ارومیه  -جنسیت: مرد -ساله   25سن:  -دانش رهنما  - ۱۴

وضعیت تایید در هرانا: تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰فوت:  

 شد
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تاریخ  -باختن: کرج شهر محل جان  -جنسیت: مرد -ساله  3۱سن:  -روزبه خادمیان   - ۱5

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰فوت:  

 در هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: اشنویه  -جنسیت: مرد -ساله   2۱سن:  -میالن حقیقی  - ۱6

یت تایید در هرانا: تایید وضع -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰فوت:  

 شد

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمدحسین سروی  - ۱7

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم  -گرمسار 

 هرانا: تایید شد

 

تاریخ   -بابل  شهر محل جان باختن: -جنسیت: مرد -ساله  25سن:  -میالد زارع  - ۱۸

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور   3۰فوت:  

 

 -شهر محل جان باختن: دهدشت  -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:   -پدرام آذرنوش  - ۱۹

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 ایید شدت
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  27سن: حدودا  -مهرداد بهنام اصل  - 2۰

وضعیت   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت:  -دهدشت 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

باختن: نوشهر  شهر محل جان   -جنسیت: زن -ساله  22سن:   -حنانه کیاکجوری )کیا(  - 2۱

وضعیت تایید در   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -

 هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: آمل   -جنسیت: زن -ساله   33سن:  -غزاله چالوی  - 22

رانا: تایید وضعیت تایید در ه -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۱فوت:  

 شد

 

 -شهر محل جان باختن: کرمانشاه  -جنسیت: مرد -ساله   23سن:  -رضا شهپرنیا  - 23

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  -شهریور  2۹تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد  -اجتماعی 

 

  -شهر محل جان باختن: رضوانشهر   -مرد جنسیت: -ساله   26سن:  -فرزین لطفی  - 2۴

  -منبع: سازمان حقوق بشر ایران  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد
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 - شهر محل جان باختن: رضوانشهر  -جنسیت: مرد -ساله  3۱سن:  -ساسان قربانی  - 25

  -منبع: سازمان حقوق بشر ایران  -فوت: اصابت گلوله دلیل  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: رضوانشهر  -جنسیت: مرد -ساله  2۹سن:   -یاسین جمالزاده  - 26

 -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  -شهریور   3۱تاریخ فوت:  -

 هرانا: تایید شدوضعیت تایید در 

 

 -شهر محل جان باختن: مهاباد  -جنسیت: زن -ساله  7۰سن: حدودا  -هاجر عباسی  - 27

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  2۸تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

تاریخ   -باختن: ایالم  شهر محل جان -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -یاسر جعفری  - 2۸

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور   3۱فوت:  

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: آمل   -جنسیت: مرد -ساله  2۱سن:  -عرفان رضایی نوایی  - 2۹

وضعیت تایید در هرانا:  -هرانا منبع:   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید شد
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تاریخ  -شهر محل جان باختن: آمل   -جنسیت: مرد  -ساله  33سن:  -محمد فالح  - 3۰

وضعیت تایید در هرانا: تایید  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰فوت:  

 شد

 

شهر محل   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -امیرعلی )انوشیروان( فوالدی  - 3۱

منبع:   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -آباد غرب جان باختن: اسالم

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -کردپا 

 

آباد شهر محل جان باختن: اسالم -جنسیت: مرد -ساله  2۱سن:  -سعید محمدی  - 32

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -ل فوت: اصابت گلوله دلی -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -غرب 

 در هرانا: تایید شد

 

 - شهر محل جان باختن: هشتگرد  -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -پارسا رضادوست  - 33

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: قزوین  -جنسیت: مرد -ساله   3۹سن:   -جواد حیدری  - 3۴

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -شهریور   3۱فوت:  

 هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: فوالدشهر  -جنسیت: زن -ساله  ۱۸سن:  -مهسا موگویی  - 35

وضعیت   -منبع: هرانا  -فوت: اصابت گلوله ساچمه ای  دلیل -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: کرج  -جنسیت: زن -ساله  22سن:  -حدیث نجفی  - 36

وضعیت تایید در هرانا: تایید  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰فوت:  

 شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن: حدودا  - لوح موسوی سید سینا  - 37

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -باختن: آمل 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد  -اجتماعی 

 

  -شهر محل جان باختن: گرمسار  -جنسیت: مرد -ساله  25سن:   -مهدی عسگری  - 3۸

وضعیت تایید  -منبع: عفو بین الملل  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰: تاریخ فوت

 در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  3۰سن: حدودا  -ایمان محمدی  - 3۹

 -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:   -آباد غرب اسالم 

 هرانا: تایید شد وضعیت تایید در
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شهر محل جان باختن: نوشهر  - جنسیت: مرد -ساله  23سن:  -حسینعلی کیا کجوری   - ۴۰

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  32سن:  -عبدالسالم قادر گلوانی  - ۴۱

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا   -دلیل فوت: نامعلوم   -مهر  ۴تاریخ فوت:  -اشنویه 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن: ورامین   -جنسیت: مرد -ساله  25سن:  -محمدرضا اسکندری  - ۴2

  -ع: شبکه های اجتماعی منب -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۱تاریخ فوت:  -

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: تهران    -جنسیت: کودک پسر -ساله   ۱6سن:  -محمد زمانی  - ۴3

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور   3۱تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

تاریخ   -شهر محل جان باختن: کرج   -نسیت: مرد ج-ساله   2۰سن:  -کنعان آقایی  - ۴۴

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰فوت:  

 در هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: ورامین  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حمید فوالدوند  - ۴5

وضعیت تایید در هرانا: تایید  -منبع: هرانا  -ه دلیل فوت: اصابت گلول -مهر   ۱تاریخ فوت: 

 شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: رشت  -جنسیت: مرد -ساله   36سن:  -پور بهنام الیق - ۴6

وضعیت تایید در هرانا: تایید  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰فوت:  

 شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -سید مهدی موسوی نیکو  - ۴7

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت:  -باختن: زنجان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -اجتماعی 

 

  -شهر محل جان باختن: زنجان  -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -مهرداد قربانی  - ۴۸

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: بابل  - جنسیت: مرد -ساله  27سن:   -محمد حسن ترکمان  - ۴۹

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 یید شدتایید در هرانا: تا 
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  -شهر محل جان باختن: پیرانشهر  -جنسیت: مرد -ساله  52سن:  -نیا  صمد برگی - 5۰

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   7تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: رشت  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مازیار سلمانیان  - 5۱

وضعیت تایید در هرانا: تایید  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور  3۱فوت:  تاریخ

 شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عرفان نظربیگی  - 52

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   7تاریخ فوت: 

 

شهر محل جان باختن: ثالث   -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن: حدودا  -آرین مریدی   - 53

وضعیت  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۱7تاریخ فوت:  -باباجانی 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: زن -سن: نامشخص  -سیده آمنه وحدت حسینی  - 5۴

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۱ریخ فوت: تا -کرج 

 تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: کرج  -جنسیت: مرد -ساله  35سن:   -محمود کشوری  - 55

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۱تاریخ فوت: 

 هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -افشین شهامت  - 56

وضعیت تایید در هرانا: تایید  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -سیاوش محمودی  - 57

وضعیت تایید   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -تهران 

 در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: تهران   - جنسیت: کودک دختر -ساله   ۱6سن:  -نیکا شاکرمی  - 5۸

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -حمود براهویی م  - 5۹

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 هرانا: تایید شد
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شهر محل جان باختن: زاهدان  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -خلیل قنبرزهی تنها  - 6۰

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  23سن:  -محمدصدیق )رافع( نارویی  - 6۱

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 ایید شددر هرانا: ت

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۱6سن:   -سارینا اسماعیل زاده  - 62

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   7تاریخ فوت:  -باختن: کرج 

 هرانا: تایید شد

 

 - تهران شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  2۴سن:  -محمد جواد فرمانی  - 63

وضعیت تایید  -منبع: عفو بین الملل  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 در هرانا: تایید شد

 

شهر   -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -مهرزاد عوض پور کاکرودی )بهنام راد(  - 6۴

: عفو منبع -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -محل جان باختن: نوشهر 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -بین الملل 
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شهر محل جان باختن:    -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن: حدودا  -جلیل رخشانی  - 65

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  27ن: س -عبدالمجید ریگی )شاهوزهی(  - 66

  -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  -مهر   ۸تاریخ فوت:   -باختن: زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: هرانا 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  2۱سن:  -محمدعلی گمشادزهی  - 67

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - ر  مه  ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -یاسر شه بخش  - 6۸

وضعیت تایید در هرانا: تایید   - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 شد

 

  -شهر محل جان باختن: مریوان  -جنسیت: مرد -ساله  ۱۹سن:  -مختار احمدی   - 6۹

وضعیت تایید در  -منبع: کولبر نیوز  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۹تاریخ فوت: 

 هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حمزه نارویی  - 7۰

وضعیت   -منبع: حال وش  - گلوله به کلیه و پا  دلیل فوت: اصابت -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حمید نارویی  - 7۱

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -ساله  26: سن -حمزه نارویی  - 72

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -یونس نارویی  - 73

وضعیت تایید در هرانا: در  - نبع: حال وش م  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -ساله  23سن:  -منصور رخشانی  - 7۴

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 
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شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -ساله  2۸سن:  -علی عاقلی)نارویی(  - 75

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عمران شه بخش  - 76

وضعیت تایید در هرانا: در  -وش  منبع: حال  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -فرزاد شه بخش  - 77

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -ص سن: نامشخ -احمد شه بخش  - 7۸

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عبدالملک شه بخش  - 7۹

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -محمدامین گمشادزهی   - ۸۰

وضعیت   -منبع: حال وش  - دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت:   -باختن: زاهدان 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  27سن:  -گمشادزهی  صالح الدین  - ۸۱

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 در هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: بابلسر  -جنسیت: مرد -ساله   2۴سن:  -پویا رجب نیا  - ۸2

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: شبکه های اجتماعی  -وت: نامعلوم دلیل ف -مهر   ۹فوت:  

 در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -بالل آنشینی  - ۸3

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  3۹سن:  -نوربراهوایی عبدالغفور  - ۸۴

منبع: حال   -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -وش 
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 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد براهویی  - ۸5

وضعیت تایید در هرانا: تایید   - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸خ فوت: تاری

 شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عبدالصمد براهویی)عیدوزهی(  - ۸6

وضعیت   -منبع: حال وش  - دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت:   -باختن: زاهدان 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -الل محمد عالی زهی  - ۸7

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ابوبکر نهتانی  - ۸۸

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸فوت:  تاریخ

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -موسی نهتانی )آنشینی(   - ۸۹

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد قلجایی  - ۹۰

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -امین اهلل قلجایی  - ۹۱

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -ر  مه ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -محمد ریگی  - ۹2

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:   -هاشمزهی سامر  - ۹3

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -ساله  33سن:  -سامی هاشمزهی  - ۹۴

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -ر  مه ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عبدالرحمن بلوچی خواه  - ۹5

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  25سن:  -محمدرضا ادیب توتازهی  - ۹6

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص   -محمدعمر شهنوازی  - ۹7

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - ر  مه  ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  35سن:  -عبدالخالق)عمر( شهنوازی  - ۹۸

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -امیرحمزه شهنوازی  - ۹۹

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -علی اکبر براهویی  -  ۱۰۰

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸وت: تاریخ ف -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -جلیل قنبرزهی  -  ۱۰۱

وضعیت تایید در هرانا: تایید   - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 شد

 

شهر محل جان باختن: زاهدان  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ت اهلل کبدانی نعم -  ۱۰2

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل   -جنسیت: مرد -ساله  27سن:  -عبدالصمد ثابتی زاده )شاهوزهی(  -  ۱۰3

منبع: حال  -دلیل فوت: اصابت گلوله به گردن  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -باختن: زاهدان  جان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -وش 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ابراهیم گرگیج   -  ۱۰۴

تایید در هرانا: در وضعیت  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 
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شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -احمد سرگلزایی  -  ۱۰5

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 دست بررسی 

 

جان باختن:   شهر محل -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمدفاروق رخشانی  -  ۱۰6

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -علی اکبر حلقه بگوش   -  ۱۰7

ید در وضعیت تای -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -ساله  25سن:   -ابوبکر علیزهی  -  ۱۰۸

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

باختن: شهر محل جان  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حمید عیسی زهی  -  ۱۰۹

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن: زاهدان  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -جلیل محمدزهی  -  ۱۱۰

هرانا: در وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -امید شهنوازی  -  ۱۱۱

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

 -باختن: زاهدان  شهر محل جان  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -امین گله بچه  -  ۱۱2

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱5سن:  -امیرحسین بساطی  -  ۱۱3

یت  وضع -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -کرمانشاه 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: ارومیه  -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن: حدودا  -پویا شیدا  -  ۱۱۴

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن: زاهدان   -مرد  جنسیت:-ساله  ۱۸سن:  -عمران حسن زهی  -  ۱۱5

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص   -محسن گمشادزهی  -  ۱۱6

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: زاهدان  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمود شهنوازی  -  ۱۱7

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 دست بررسی 

 

شهر   -ت: مرد  جنسی-سن: نامشخص  -)نام کوچک نامشخص(گنگوزهی ریگی  -  ۱۱۸

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -محل جان باختن: زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک دختر  -ساله  6سن:  -هستی نارویی  -  ۱۱۹

منبع:  -ک آور و خفگی دلیل فوت: اصابت نارنجک گاز اش - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد  -حال وش 
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شهر محل   -جنسیت: مرد -ساله   ۱۹سن:  -امیرحسین پرنیان )میرکازهی ریگی(  -  ۱2۰

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -جان باختن: زاهدان  

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  - اسماعیل حسین زهی  -  ۱2۱

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:    -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱3سن:  -امید سارانی  -  ۱22

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸فوت: تاریخ  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: چالوس  -جنسیت: زن -ساله  35سن:  -شیرین علیزاده  -  ۱23

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 شدتایید در هرانا: تایید 

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -ساله  25سن:   -سلمان ملکی  -  ۱2۴

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۱۰تاریخ فوت: 

 تایید شد
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شهر   -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -جمال عبدالناصر محمدحسنی)براهویی(  -  ۱25

منبع: حال   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر    ۱۰تاریخ فوت:  -زاهدان  محل جان باختن:

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -وش 

 

شهر محل جان باختن:  -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱۴سن:   -محمدرضا سروری  -  ۱26

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -ری 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -علی مظفری ساالنقوچ   -  ۱27

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -تاریخ فوت: نامعلوم  -باختن: قوچان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -اجتماعی 

 

شهر محل جان باختن: تالش  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محراب دولت پناه  -  ۱2۸

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: نوشهر    -جنسیت: مرد -ساله  ۱۹سن:  -امیررضا نادرزاده  -  ۱2۹

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -نامعلوم دلیل فوت:  -مهر   6تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 
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 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حمید نارویی  -  ۱3۰

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -یی عبداهلل نارو -  ۱3۱

وضعیت تایید در هرانا: تایید   - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 شد

 

شهر محل  -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -محمدعلی اسماعیل زهی)شه بخش(  -  ۱32

وضعیت  -منبع: حال وش  -یل فوت: نامعلوم دل -مهر  ۸تاریخ فوت:  -جان باختن: زاهدان  

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مجید بلوچزهی شه بخش  -  ۱33

وضعیت   -منبع: حال وش  - دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت:   -باختن: زاهدان 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مهدی آنشینی  -  ۱3۴

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -بالل رخشانی  -  ۱35

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -فوت: نامعلوم دلیل  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -محمداقبال نایبزهی شهنوازی   -  ۱36

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -جان باختن: زاهدان  

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -آرمان حسن زهی  -  ۱37

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۱۰تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مرتضی حسن زهی  -  ۱3۸

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -ر مه ۱۰تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ذوالفقار حسن زهی  -  ۱3۹

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۱۰تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمود حسن زهی  -  ۱۴۰

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۱۰تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱۴سن:  -سدیس کشانی  -  ۱۴۱

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -   مهر  ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عبدالغفور دهمرده  -  ۱۴2

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  - اسماعیل آبیل -  ۱۴3

وضعیت تایید در هرانا: تایید   - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 شد

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -سلیمان عرب  -  ۱۴۴

وضعیت تایید در هرانا: تایید   - نبع: حال وش م  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 شد
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شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  26سن:  -احمد سارانی )جما علیزهی(  -  ۱۴5

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۸تاریخ فوت:   -باختن: زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: کودک پسر -ساله   ۱۱سن:  -جواد پوشه  -  ۱۴6

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ماه الدین شیروزهی  -  ۱۴7

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -علوم دلیل فوت: نام  -مهر  ۱۱تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱2سن:   -جابر شیروزهی  -  ۱۴۸

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -امشخص سن: ن -سعید گرگیج  -  ۱۴۹

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -الل محمد آنشینی  -  ۱5۰

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -ساله  27سن:   -خدانور لجه ای  -  ۱5۱

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۱۰تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن: تهران   - جنسیت: مرد -ساله  2۹سن:   -احسان خان محمدی   -  ۱52

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۹تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -امیرمهدی فرخی پور   -  ۱53

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -فوت: نامعلوم  دلیل  -مهر   6تاریخ فوت:  -باختن: تهران 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: قرچک  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد زارعی  -  ۱5۴

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عبدالجلیل رخشانی  -  ۱55

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -موسی دویراء)نارویی(  -  ۱56

منبع: حال   -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  - مهر    ۸فوت: تاریخ  -زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -وش 

 

 -شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:   -متین قنبرزهی  -  ۱57

هرانا: وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عبدالمنان رخشانی  -  ۱5۸

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

شهر   -جنسیت: کودک دختر  -ساله  2سن:  -)نام کوچک نامشخص( میرشکار  -  ۱5۹

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر    ۱۱تاریخ فوت:  -ل جان باختن: زاهدان مح

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: مشهد  -جنسیت: مرد -ساله  27سن:  -آرش پهلوان  -  ۱6۰

 -تماعی منبع: شبکه های اج -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: نوشهر  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محسن مال میر  -  ۱6۱

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: کرج  -جنسیت: مرد -نامشخص سن:  -مهدی لیالزی   -  ۱62

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: نوشهر  -جنسیت: زن  -ساله  25سن:  -هدیه نعیمانی  -  ۱63

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -فوت: اصابت گلوله دلیل  -مهر   ۱تاریخ فوت: 

 در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل   -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن: حدودا  -ابوالفضل مهدی پور روشن  -  ۱6۴

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -جان باختن: بابل 

 ر هرانا: تایید شد وضعیت تایید د -اجتماعی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد - سن: نامشخص  -امیرحسین شمس ناتری  -  ۱65

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -نوشهر 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

  -محل جان باختن: کرمان   شهر -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -سعید ایرانمنش  -  ۱66

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -غالم نبی نوتیزهی  -  ۱67

وضعیت   -مپین فعالین بلوچ منبع: ک   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ابوالفضل اکبری دوست  -  ۱6۸

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -تاریخ فوت: نامعلوم   -لنگرود 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: شهریار  -جنسیت: مرد -ساله  3۰سن:  -خزایی عرفان  -  ۱6۹

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: قوچان   -جنسیت: مرد -ساله  22سن:   -مهدی ببرنژاد  -  ۱7۰

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: بوکان  -جنسیت: زن -سن: نامشخص  -روشنا احمدی  -  ۱7۱

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 انا: در دست بررسی تایید در هر

 

شهر محل جان باختن:  -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن: حدودا   -محمد حسینی خواه  -  ۱72

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت:  -ساری 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:  - رد جنسیت: م-سن: نامشخص  -مهرداد عوض پور  -  ۱73

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۱تاریخ فوت:  -نوشهر 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  23سن:  -محمدرسول مومنی زاده  -  ۱7۴

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -گلوله دلیل فوت: اصابت  -مهر   ۱تاریخ فوت:  -رشت 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: ورامین  -جنسیت: مرد -ساله  22سن:   -محسن پازوکی  -  ۱75

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: اهواز  -جنسیت: مرد -ساله  3۱سن:   -عماد حیدری  -  ۱76

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: شکنجه  -مهر  ۱۴فوت:  

 در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -ساله   3۰سن:  -بهزاد ریگی  -  ۱77

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -مهر   ۸ تاریخ فوت:

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: کرج  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد جامه بزرگ  -  ۱7۸

وضعیت تایید در  -منبع: بی بی سی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  3تاریخ فوت:  -

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: رضوانشهر  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ساسان باقری  -  ۱7۹

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور   2۹تاریخ فوت:  -

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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 -شهر محل جان باختن: قزوین  -جنسیت: مرد -ساله  26سن:  -علیرضا فتحی  -  ۱۸۰

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -سیدعباس میرموسوی  -  ۱۸۱

 -اجتماعی منبع: شبکه های  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -لنگرود 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: تهران   - جنسیت: مرد -ساله  26سن:   -سید علیرضا حسینی  -  ۱۸2

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۱تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -ساله  36سن:  -جواد خوانساری  -  ۱۸3

منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: آسیب ریوی از گاز اشک آور  -مهر   ۱تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عبدالوحید توحید نیا  -  ۱۸۴

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - مهر    ۸: تاریخ فوت -زاهدان 

 در هرانا: تایید شد
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شهر محل جان باختن: رشت  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -امیرحسین مهدوی  -  ۱۸5

منبع:  -دلیل فوت: ضربات باتون و قنداق تفنگ به ناحیه سر  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -

 یت تایید در هرانا: در دست بررسی وضع -شبکه های اجتماعی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:   -احسان علیبازی  -  ۱۸6

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله   -مهر   ۱تاریخ فوت:  -قدس 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: لنگرود  -جنسیت: مرد -ساله  22سن:  -مرتضی نوروزی  -  ۱۸7

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   2تاریخ فوت: 

 در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:   -محمدحسین مروتی  -  ۱۸۸

منبع: هرانا   -گلوله به ناحیه قلب و ریه دلیل فوت: اصابت  - مهر   3تاریخ فوت:  -ورامین 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -

 

شهر محل   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -پویا )علی( احمدپور پسیخانی  -  ۱۸۹

منبع: کانال شورای  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۱تاریخ فوت:  -جان باختن: رشت 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -ن کشور هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیا
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شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  37سن:  -محسن محمدی کوچکسرایی  -  ۱۹۰

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -شهر  باختن: قائم

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد  -اجتماعی 

 

 -شهر محل جان باختن: همدان    -جنسیت: مرد -ساله  3۰سن:  -پور حمید صانعی  -  ۱۹۱

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   7تاریخ فوت: 

 در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمدامین تکلی  -  ۱۹2

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت نارنجک گاز اشک آور  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد  -اجتماعی 

 

شهر محل جان باختن: تبریز  -جنسیت: زن  -سن: نامشخص   -آیسان معدن پسند  -  ۱۹3

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضرب و شتم  -شهریور   2۸تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: در دست بررسی وضعیت 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -امید صفرزهی  -  ۱۹۴

منبع: حال وش   -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر و گردن  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -
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شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -نجم الدین تاجیک  -  ۱۹5

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -الل محمد آنشینی  -  ۱۹6

وضعیت   -ن فعالین بلوچ منبع: کمپی  -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -نیما شفق دوست  -  ۱۹7

وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۱3تاریخ فوت:  -ارومیه 

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -ساله  2۹سن:  -پیمان منبری  -  ۱۹۸

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۱6تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن: سنندج  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -داریوش علیزاده  -  ۱۹۹

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: فارس  -گلوله دلیل فوت: اصابت  -مهر   ۱6تاریخ فوت:  -

 تایید شد
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  33سن: حدودا  -محمد امینی  -  2۰۰

وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۱6تاریخ فوت:  -سنندج 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  3۱ن: س -یحیی رحیمی )سرابشهرک(  -  2۰۱

وضعیت   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۱6تاریخ فوت:  -باختن: سنندج 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن:  -محمدجواد زاهدی ساروی  -  2۰2

منبع: شبکه های اجتماعی  -ابت گلوله دلیل فوت: اص -مهر   ۱تاریخ فوت:  -باختن: ساری 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -ساله  32سن:  -محسن موسوی  -  2۰3

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: ضربات باتون  -مهر  ۱6تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱2ن: س -محمد رخشانی  -  2۰۴

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 در هرانا: تایید شد
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 -شهر محل جان باختن: سقز  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -اسماعیل دزوار  -  2۰5

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی  -شکنجه دلیل فوت:  -مهر  ۱7تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -ساله  2۴سن:   -سیداحمد شکراللهی  -  2۰6

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۱7تاریخ فوت:  -اصفهان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -یاسر شاهوزهی  -  2۰7

منبع: حال   -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -وش 

 

 -دان  شهر محل جان باختن: زاه -جنسیت: مرد -ساله  2۴سن:  -مصطفی بریچی  -  2۰۸

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه قلب و ریه  -مهر   ۸تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: زرین شهر  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مهراب نجفی  -  2۰۹

وضعیت  - منبع: شبکه های اجتماعی -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن: ارومیه  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -متین عبداهلل پور  -  2۱۰

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور   3۰تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: زاهدان  - جنسیت: مرد -نامشخص سن:  -عبداهلل شه بخش  -  2۱۱

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۹تاریخ فوت:  -

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: زاهدان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عزیزاهلل کبدانی  -  2۱2

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: حال وش   -نامعلوم دلیل فوت:  -مهر  ۸تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: کرمانشاه  -جنسیت: مرد -ساله   23سن:  -سینا نادری  -  2۱3

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  2۰تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ه سال ۱7سن:   -آرمین صیادی  -  2۱۴

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  2۰تاریخ فوت:  -کرمانشاه 

 در هرانا: تایید شد
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  5۰سن: حدودا  -عزیز مرادی  -  2۱5

وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -گلوله  دلیل فوت: اصابت -مهر   2۰تاریخ فوت:  -سنندج 

 هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: بوکان   -جنسیت: مرد -ساله  ۴6سن:  -کمال فقهی  -  2۱6

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -مهر  2۰فوت:  

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱۴سن:  -علی براهویی  -  2۱7

منبع:   -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه سینه و گردن  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد  -حال وش 

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:   -ابوالفضل آدینه زاده  -  2۱۸

  -عدد(  2۴دلیل فوت: اصابت گلوله ساچمه ای ) -مهر   ۱6فوت: تاریخ  -باختن: مشهد 

وضعیت تایید در هرانا: تایید   -منبع: شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران 

 شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۱7سن:  -ستاره تاجیک  -  2۱۹

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -ات باتون دلیل فوت: ضرب -شهریور  3۱تاریخ فوت:  -تهران 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -ساله  2۱سن:   -مصطفی شاملو  -  22۰

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۱6: سن -حدیث عبدی   -  22۱

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربه به سر  -مهر   ۱۸تاریخ فوت:  -ارومیه 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱۱سن:  -دانیال شه بخش  -  222

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -امید مهدوی  -  223

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 بررسی تایید در هرانا: در دست  

 

 -شهر محل جان باختن: اصفهان  -جنسیت: مرد -ساله  ۴۰سن:   -اکبر ربیعی  علی -  22۴

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۱۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد
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جان   شهر محل -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن: حدودا  -آروین ململی گلزاری   -  225

منبع: شبکه های    -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور  3۱تاریخ فوت:  -باختن: فوالدشهر 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد  -اجتماعی 

 

 -شهر محل جان باختن: سقز  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -فرزین فرخی  -  226

وضعیت  -ماعی منبع: شبکه های اجت -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  ۱۸تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -ساله  25سن:  -ایمان بهزادپور  -  227

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  2۹تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: زن -ساله  26سن:  -نگین صالحی  -  22۸

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون  -مهر  ۱6فوت:  

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حیدر نارویی رشید  -  22۹

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محی الدین شه بخش   -  23۰

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -د گمشادزهی امیرمحم -  23۱

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - مهر    ۸تاریخ فوت:  -زاهدان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: رشت  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مهرگان زحمتکش   -  232

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی   -وت: نامعلوم دلیل ف -مهر   2۰تاریخ فوت:  -

 در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: تهران   - جنسیت: مرد -ساله  2۰سن:  -سپهر شریفی طرقبه  -  233

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   ۱5تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: کرمانشاه  -جنسیت: مرد -ساله  3۱سن:  -رامین کرمی  -  23۴

وضعیت تایید   -منبع: وبسایت من و تو  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  2۸تاریخ فوت: 

 در هرانا: تایید شد
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص   -سید محمد حسینی  -  235

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: زیرگرفتن با خودرو  - مهر    2۰تاریخ فوت:  -بوکان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -اجتماعی 

 

شهر محل جان باختن:  -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۱5سن:  -اسرا پناهی خانقاه  -  236

 -اجتماعی منبع: شبکه های  -دلیل فوت: ضرب و شتم  -مهر   2۰تاریخ فوت:  -اردبیل 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حامد باجی زهی )براهویی(  -  237

منبع: حال   -دلیل فوت: اصابت گلوله و شکنجه  -مهر  25تاریخ فوت:   -باختن: زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -وش 

 

شهر محل   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱۴سن:  -مشخص( مرتضی )فامیلی نا -  23۸

 -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -مهر   5تاریخ فوت:   -جان باختن: جم 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  5۰سن: حدودا  -رامین فاتحی  -  23۹

وضعیت تایید در   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: شکنجه  -مهر   2۹تاریخ فوت:  -سنندج 

 هرانا: تایید شد
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شهر محل جان باختن: تهران   - جنسیت: مرد -ساله  23سن:   -سید علیرضا حسینی  -  2۴۰

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر   27تاریخ فوت:  -

 در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:  -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۱7سن:  -آرنیکا قائم مقامی  -  2۴۱

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون  - مهر    3۰تاریخ فوت:  -تهران 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

 -م شهر محل جان باختن: ایال -جنسیت: مرد -ساله  36سن:  -محمد عبداللهی  -  2۴2

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: شکنجه  -مهر  25تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمدرضا محتشم  -  2۴3

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا   -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور  3۰تاریخ فوت:  -قزوین 

 ا: در دست بررسی هران

 

  -شهر محل جان باختن: همدان  -جنسیت: زن -ساله  2۱سن:  -نگین عبدالملکی  -  2۴۴

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون  -مهر  2۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: اراک   -جنسیت: مرد -ساله  3۴سن: حدودا  -سینا مالیری  -  2۴5

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون  -مهر  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  3۸سن:  -محمد خواجوی دره باالیی  -  2۴6

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر    3۰تاریخ فوت:  -دزفول 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: کرمانشاه  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حسین محمدی  -  2۴7

وضعیت تایید در  -منبع: عفو بین الملل   -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم  -

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -عزیزی مقداد  -  2۴۸

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  35سن:  -اسماعیل )سمکو( مولودی  -  2۴۹

وضعیت تایید در   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۴تاریخ فوت:  -مهاباد 

 هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -ساله  25سن:   -محمد شریعتی  -  25۰

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۴تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

 شهر محل جان باختن: قائم -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -و ابوالفضل باه -  25۱

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  2۹تاریخ فوت:  -شهر 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر  شهر محل جان باختن: قائم -جنسیت: مرد -ساله   25سن:  -رحیم کلیج  -  252

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰فوت:  تاریخ

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: قصر شیرین  -جنسیت: مرد -ساله  2۸سن:  -افشین آشام  -  253

هرانا:  وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۴تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: زن -ساله  52سن:  -کبری شیخ سقا )شیخی(  -  25۴

وضعیت تایید در   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  5تاریخ فوت:  -مهاباد 

 هرانا: تایید شد
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  -اباد شهر محل جان باختن: مه -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -شاهو خضری   -  255

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  5تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: مهاباد  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -زانیار ابوبکری  -  256

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  5تاریخ فوت: 

 ایید شدت

 

  -شهر محل جان باختن: بانه   -جنسیت: مرد -ساله  ۴۰سن:  -مطلب سعیدپیرو  -  257

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  5تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: رشت  -جنسیت: زن  -ساله  2۸سن:  -مائده جوانفر  -  25۸

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۴ت:  فو

 تایید شد

 

شهر محل   -جنسیت: مرد -ساله  ۱۹سن:  -مهرشاد شهیدی نژاد منفرد طهرانی  -  25۹

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: ضربات باتون  -آبان  ۴تاریخ فوت:  -جان باختن: اراک 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد  -اجتماعی 
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  -شهر محل جان باختن: بانه  -جنسیت: مرد -ساله  2۸سن:   -فریدون فرجی  -  26۰

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  5تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

ل جان باختن:  شهر مح -جنسیت: مرد -ساله  ۴2سن:  -محمد کیوان درویشی  -  26۱

  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله ساچمه ای  - آبان  ۴تاریخ فوت:  -سنندج 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: سنندج  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد لطف الهی  -  262

وضعیت تایید   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله و شکنجه  -آبان  ۴تاریخ فوت:  -

 در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: بانه  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -داستان رسول  -  263

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  6تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -کودک دختر   جنسیت:-ساله  ۱7سن:   -صدف موحدی  -  26۴

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون   -آبان  2تاریخ فوت:  -تهران 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۱6سن:  -سارینا ساعدی  -  265

وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -فوت: ضربات باتون دلیل  - آبان  5تاریخ فوت:  -سنندج 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: مهاباد  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مسعود احمدزاده  -  266

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  6تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: پرند  -ساله جنسیت مرد  25ن: س -سیدعلی سیدی   -  267

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۴تاریخ فوت: 

 در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: مهاباد  -جنسیت: زن -ساله  33سن:   -فرشته احمدی  -  26۸

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: کردپا  -صابت گلوله دلیل فوت: ا -آبان  5تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱2سن: حدودا  -)اسم کوچک نامشخص( کبدانی  -  26۹

منبع:   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  6تاریخ فوت:  -شهر محل جان باختن: زاهدان 

 ت بررسی وضعیت تایید در هرانا: در دس -کمپین فعالین بلوچ 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  3۰سن: حدودا  -رضا اسماعیل زاده  -  27۰

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - تاریخ فوت: نامعلوم  -تهران 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -کودک پسر جنسیت: -ساله  ۱7سن: حدود  -مهدی فراهانی  -  27۱

منبع: شورای هماهنگی  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم  -باختن: خرمشهر 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -تشکلهای صنفی فرهنگیان 

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: تهران   -جنسیت: زن -سن: نامشخص  -پریسا بهمنی  -  272

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی  -ل فوت: اصابت گلوله دلی -آبان  6فوت:  

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱5سن:  -عادل کوچکزایی )بریچی(  -  273

منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله به گردن  -آبان  6تاریخ فوت:   -باختن: زاهدان 

 رانا: تایید شدوضعیت تایید در ه -

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۱5سن:   -آیناز جواهری  -  27۴

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۱6تاریخ فوت:  -کرمانشاه 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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 -جان باختن: جوانرود  شهر محل -جنسیت: زن  -ساله  ۱۹سن:  -سارینا شیری  -  275

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:    -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱5سن:  -امید نارویی  -  276

  -نبع: حال وش م -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -آبان   6تاریخ فوت:  -زاهدان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: اصفهان  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -هادی حق شناس  -  277

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۴تاریخ فوت:  -

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: لشت نشا  -جنسیت: مرد -نامشخص سن:  -عارف غالمپور  -  27۸

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -آبان  7تاریخ فوت:  -

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: زن -ساله  2۰سن: حدودا  -بهناز افشاری   -  27۹

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  - آبان ۴تاریخ فوت:  -پاکدشت 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان   -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۱۴سن: حدودا  -پارمیس همنوا  -  2۸۰

  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: ضرب و شتم  -آبان  3تاریخ فوت:  -باختن: ایرانشهر 

 دست بررسی  وضعیت تایید در هرانا: در

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -کومار درافتاده  -  2۸۱

وضعیت تایید   -منبع: کردپا   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۸تاریخ فوت:  -پیرانشهر 

 در هرانا: تایید شد

 

  -مالرد  شهر محل جان باختن: -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حمیدرضا مالمیر  -  2۸2

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۴تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -ساله  ۴2سن:  -ابراهیم میرزایی  -  2۸3

شبکه های اجتماعی منبع:  -دلیل فوت: آسیب ریوی از گاز اشک آور  -آبان  ۴تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -

 

شهر محل جان باختن: بوکان   - جنسیت: کودک دختر -ساله   7سن:  -هلن احمدی  -  2۸۴

 -منبع: انجمن حمایت از کودکان  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -تاریخ فوت: نامعلوم  -

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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 -شهر محل جان باختن: سقز  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ن عبدخدا فردی -  2۸5

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۸تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

 - شهر محل جان باختن: بروجرد  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد صارمی  -  2۸6

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -صابت گلوله دلیل فوت: ا -آبان  ۹تاریخ فوت: 

 در هرانا: در دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: الشار  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -یوسف رئیسی  -  2۸7

وضعیت تایید در هرانا: در   -منبع: حال وش  -دلیل فوت: شکنجه  -آبان  ۹تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک دختر -ساله  ۸سن: حدودا  - دیانا محمودی  -  2۸۸

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  7تاریخ فوت:  -باختن: پیرانشهر 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -اجتماعی 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -ساله  37سن:   -سامان قادرپور  -  2۸۹

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: شکنجه  -آبان  7تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

129 
 

 

شهر محل جان باختن: شیراز  -جنسیت: زن  -ساله  22سن:  -مرضیه دشمن زیاری  -  2۹۰

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون  -آبان  3تاریخ فوت:  -

 ید در هرانا: در دست بررسی تای

 

  -شهر محل جان باختن: چالوس  -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -اسماعیل حیدری  -  2۹۱

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور  3۱تاریخ فوت: 

 در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -میالد جاویدپور  -  2۹2

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  26سن: حدودا  -امیرحسین رومیانی نظری  -  2۹3

  -منبع: شبکه های اجتماعی   -علوم دلیل فوت: نام -تاریخ فوت: نامعلوم  -باختن: تهران 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: نوشهر  -جنسیت: مرد -ساله  33سن:   -میثم هادی پور  -  2۹۴

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱۱تاریخ فوت: 

 دست بررسی 
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شهر محل جان باختن: سنندج    -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -زند کریمی مومن  -  2۹5

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱۱تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

تاریخ   -شهر محل جان باختن: ارومیه  -جنسیت: زن -ساله  23سن:  -نسیم صدقی  -  2۹6

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: بی بی سی  -ت: اصابت گلوله دلیل فو -آبان  ۹فوت:  

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  23سن: حدودا  -عرفان زمانی  -  2۹7

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱2تاریخ فوت:  -الهیجان 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: زاهدان  -جنسیت: مرد -ساله  25سن:  -یاسر ناروئی  -  2۹۸

 -منبع: شورای صنفی دانشجویان کشور  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱2تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

ن باختن:  شهر محل جا -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -صادق آرامش )براهویی(  -  2۹۹

وضعیت تایید  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: اصابت گلوله  - آبان  ۱3تاریخ فوت:  -خاش 

 در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مهران شکاری )نوعی(   -  3۰۰

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم   -آبان  ۱2تاریخ فوت:  -کرج 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: زن -ساله  3۸سن:  -نسرین قادری  -  3۰۱

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: ضربات باتون  -آبان  ۱3تاریخ فوت: 

 در دست بررسی 

 

تاریخ  -محل جان باختن: کرج شهر  -جنسیت: مرد  -ساله  ۱۸سن:  -نیما نوری  -  3۰2

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱2فوت:  

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان  -جنسیت: مرد - سن: نامشخص  -زهی( محمد شه بخش )میربلوچ -  3۰3

  -کمپین فعالین بلوچ منبع:   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۱3تاریخ فوت:  -باختن: خاش 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱۴سن:  -مبین میرکازهی  -  3۰۴

وضعیت   -منبع: کمپین فعالین بلوچ   -دلیل فوت: نامعلوم  - آبان  ۱3تاریخ فوت:  -خاش 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

 - شهر محل جان باختن: خاش   -جنسیت: مرد -ساله  37سن:  -دزهی عظیم محمو -  3۰5

وضعیت   -منبع: کمپین فعالین بلوچ  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱3تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: خاش   - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -بر  داد شهلی رحیم -  3۰6

وضعیت تایید  -منبع: کمپین فعالین بلوچ   -دلیل فوت: نامعلوم  -ان آب ۱3تاریخ فوت:  -

 در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: خاش  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -کامبیز ریگی  -  3۰7

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۱3تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: خاش  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص   -سعید سهراب زهی  -  3۰۸

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۱3تاریخ فوت:  -

 در دست بررسی 
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شهر محل جان   -جنسیت: مرد  -ساله  25سن:  -علی کرد کالهوری )مرادزهی(  -  3۰۹

وضعیت  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۱3خ فوت: تاری -باختن: خاش 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -یاسر بهادرزهی  -  3۱۰

وضعیت تایید در  -منبع: حال وش   -دلیل فوت: نامعلوم  - آبان  ۱3تاریخ فوت:  -خاش 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل  -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -عبدالملک شهنوازی )کمالخان زهی(  -  3۱۱

وضعیت  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۱3تاریخ فوت:  -جان باختن: خاش 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -یونس سلحشوران )میربلوچ زهی(  -  3۱2

وضعیت  -منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  ۱3تاریخ فوت:  -باختن: خاش جان 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  - محمد حسین ساالری  -  3۱3

 -اجتماعی منبع: شبکه های  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱5تاریخ فوت:  -ماهشهر  

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:   -احمدرضا قلجی  -  3۱۴

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -شهریور  3۱تاریخ فوت:  -همدان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

تاریخ   -شهر محل جان باختن: سقز  -جنسیت: زن -ساله  ۱۸سن:  -الهه سعیدی   -  3۱5

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -مهر  ۱۸فوت:  

 در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: دزفول  -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -محمد قائمی فر  -  3۱6

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -صابت گلوله دلیل فوت: ا -آبان  ۱5تاریخ فوت: 

 تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -ساله  35سن:  -علی روزبهانی  -  3۱7

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱3تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد  -ساله  23سن:  -نوید بادپا  -  3۱۸

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: هرانا  -دلیل فوت: ضربه به سر  -آبان  2فوت:  

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:   -مهدی حضرتی  -  3۱۹

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی   -نامعلوم دلیل فوت:   -تاریخ فوت: نامعلوم  -کرج 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -امید برزگر  -  32۰

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -شهریور  3۰تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  - محمدامین حشمتیان   -  32۱

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم   -آبان  ۱2تاریخ فوت:  -کرج 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص   -محمدحسین فرجی  -  322

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان   ۱۰: تاریخ فوت -تهران 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: اهواز  -جنسیت: مرد -ساله  22سن:  -عباس لویمی  -  323

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: زیرگرفتن با خودروی نیروی انتظامی  -آبان  ۱۴فوت:  

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -اعی اجتم

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  - مرتضی شیرمحمدی  -  32۴

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم   -تاریخ فوت: نامعلوم  -تبریز 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -ساله  2۴سن:  -محمدرضا فردوسی  -  325

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: خودسوزی  -آبان  ۱7تاریخ فوت:  -قرچک 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: مهاباد  -جنسیت: مرد -ساله  37سن:  -فایق مام قادری  -  326

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -اصابت گلوله  دلیل فوت: -آبان  ۱۸تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  شهر محل جان باختن: خرم -جنسیت: مرد  -ساله  2۰سن:  - سام )سپهر( بیرانوند  -  327

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه گردن   -آبان  ۱۸تاریخ فوت:  -آباد 

 یید شد وضعیت تایید در هرانا: تا -اجتماعی 

 

 - شهر محل جان باختن: تهران   -جنسیت: مرد -ساله  3۴سن:  -مرتضی سلطانیان  -  32۸

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: هرانا  -دلیل فوت: شکنجه  -مهر   7تاریخ فوت: 
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  -شهر محل جان باختن: کرج  -جنسیت: مرد -ساله  27سن:  -کمیل امیرخانلو   -  32۹

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله به ناحیه گردن  -آبان  ۱7فوت: تاریخ 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -اجتماعی 

 

  -شهر محل جان باختن: اراک  -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن:  -علیرضا کریمی  -  33۰

وضعیت  - منبع: شبکه های اجتماعی -دلیل فوت: ضربات باتون  -آبان  ۱۸تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مهدی حیدری  -  33۱

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -میثم مقدسی  -  332

منبع: شبکه  -دلیل فوت: زیرگرفتن با خودروی نیروی انتظامی  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -های اجتماعی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  35سن: حدودا  -کامران شهبازی  -  333

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون  -مهر    ۱۰وت: تاریخ ف -کرج 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: قزوین  -جنسیت: زن -سن: نامشخص  -فرزانه کاظمی  -  33۴

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -مهر  2۰تاریخ فوت: 

 ا: در دست بررسی تایید در هران

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  6۰سن: حدودا  -رسول حدادی   -  335

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  3تاریخ فوت:  -زنجان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -ان باختن: ساری شهر محل ج -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد صالحی  -  336

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: ضربات باتون  -آبان  ۱۴تاریخ فوت: 

 در دست بررسی 
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شهر محل جان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص   -محمدرضا بالی الشک )الشکی(  -  337

منبع:  -آور دلیل فوت: اصابت نارنجک گاز اشک  -آبان  ۱۱تاریخ فوت:  -باختن: نوشهر 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -هرانا 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: زن  -سن: نامشخص  -بهار خورشیدی  -  33۸

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: کرمانشاه  -یت: مرد جنس-ساله  ۴۸سن:   -اردالن قاسمی  -  33۹

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱۹تاریخ فوت: 

 در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  27سن: حدودا  -محمد حسین حاجیانی  -  3۴۰

وضعیت  -منبع: هرانا  -ات باتون دلیل فوت: ضرب -آبان  2۰تاریخ فوت:  -باختن: بوشهر 

 تایید در هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: تکاب  -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -علی آبیار  -  3۴۱

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 هرانا: در دست بررسی 

 

تاریخ   -شهر محل جان باختن: کرج   -جنسیت: زن  -ساله  26سن:  -دریا نظم ده  -  3۴2

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: ضربات باتون  -آبان  ۱2فوت:  

 دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -ساله  2۸سن:  -سامان رحمانی  -  3۴3

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -فوت: ضربات باتون دلیل  -آبان  2۰تاریخ فوت: 

 در دست بررسی 

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: تهران   -جنسیت: مرد -ساله  ۴6سن:  -حمید گلی  -  3۴۴

وضعیت تایید در هرانا: تایید   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: ضربات باتون  -آبان  22فوت:  

 شد
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شهر محل جان باختن: مشهد   - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -جهان حمید نستر   -  3۴5

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: ضربات باتون  -تاریخ فوت: نامعلوم  -

 در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: مشهد  -جنسیت: مرد -ساله  2۸سن:  -اسماعیل ستاری  -  3۴6

وضعیت تایید در هرانا: در دست  -منبع: هرانا  -وت: شکنجه دلیل ف  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: بمپور  -جنسیت: مرد -ساله  22سن:  -مهرشاد تالتوف  -  3۴7

وضعیت تایید در هرانا: در  - منبع: حال وش  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  3۸حدودا سن:  -فواد محمدی  -  3۴۸

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۴تاریخ فوت:   -کامیاران 

 در هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -ساله  26سن:  -زانیار اهلل مرادی  -  3۴۹

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۴تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -ساله  3۹سن:   -عیسی بیگلری  -  35۰

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۴تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:  -میالد سعیدی  -  35۱

وضعیت   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -آبان   2۴تاریخ فوت:  -تنکابن 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: بوکان  -جنسیت: مرد -ساله  33سن:  -سامان قادربیگی  -  352

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -ان آب 2۴تاریخ فوت: 

 تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: کامیاران   -جنسیت: مرد -ساله  3۰سن:   -برهان کرمی  -  353

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -آبان  25تاریخ فوت: 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: سقز  -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  -دانیال پابندی  -  35۴

وضعیت   -منبع: کردپا/ کولبرنیوز  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: بوکان   -جنسیت: مرد -ساله  3۰سن:  -ساالر مجاور  -  355

وضعیت تایید در هرانا: تایید   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25فوت:  

 شد

 

  -شهر محل جان باختن: شیراز   -جنسیت: مرد -ساله  27سن:  -میالد خوشکام  -  356

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: هرانا  -دلیل فوت: شکنجه  -تاریخ فوت: نامعلوم 
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شهر محل جان باختن: ایذه  -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱۰سن:  -کیان پیرفلک  -  357

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: ایرنا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱3سن:   -آرتین رحمانی پیانی  -  35۸

وضعیت تایید در   -منبع: ایرنا  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان   25خ فوت: تاری -باختن: ایذه 

 هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: ایذه  -جنسیت: مرد -ساله  25سن:  -رضا شریعتی  -  35۹

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: ایرنا  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25فوت:  

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: ایذه  -جنسیت: زن -ساله  ۴5سن:  -نیکبخت اشرف  -  36۰

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: ایرنا  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25فوت:  

 

 -شهر محل جان باختن: بوکان    -جنسیت: مرد -ساله  2۸سن:  -محمد حسن زاده  -  36۱

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -فوت: اصابت گلوله دلیل  -آبان  25تاریخ فوت: 

 تایید شد
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شهر محل جان باختن: سمیرم   -جنسیت: مرد -ساله  23سن: حدودا  -علی عباسی  -  362

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25تاریخ فوت:  -

 در هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: سمیرم  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -هرامیان مراد ب -  363

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: سحام نیوز   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: سمیرم  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مسلم هوشنگی  -  36۴

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: سحام نیوز   -: نامعلوم دلیل فوت -آبان  25تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: سمیرم  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -سجاد رشیدی  -  365

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: سحام نیوز   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25تاریخ فوت: 

 در دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: سمیرم  -جنسیت: مرد -نامشخص سن:  -محمد سلطانی  -  366

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: سحام نیوز   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25تاریخ فوت: 

 در دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: بوکان  -جنسیت: مرد - ەسال 3۰سن:  -اسعد رحیمی  -  367

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: سمیرم  -جنسیت: مرد -ساله  32سن:  -میالد آصفی  -  36۸

وضعیت تایید در  -که های اجتماعی منبع: شب  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

تاریخ   -شهر محل جان باختن: ایذه  -جنسیت: مرد -ساله   23سن:  -علی موالیی  -  36۹

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: ایرنا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25فوت:  

 

  -شهر محل جان باختن: کمالشهر  -: مرد جنسیت-ساله  ۴3سن:  -عباس شفیعی  -  37۰

وضعیت تایید در  -منبع: بی بی سی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  ۱۴تاریخ فوت: 

 هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: شیراز  -جنسیت: مرد -ساله  2۹سن:  -اسماعیل شنبدی  -  37۱

  -منبع: صدای آمریکا  -ت باتون دلیل فوت: اصابت گلوله و ضربا -مهر  27تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱۴سن:  -سپهر مقصودی   -  372

  -منبع: بی بی سی  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر   -آبان  25تاریخ فوت:  -ایذه 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -آرام حبیبی  -  373

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -ساله  2۴سن:  -شاهو بهمنی  -  37۴

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26تاریخ فوت: 

 تایید شد
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 -شهر محل جان باختن: تبریز  -جنسیت: زن  -ساله  2۴سن: حدودا  -آیالر حقی  -  375

  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: پرتاب از بلندی توسط نیروهای امنیتی  -آبان  25تاریخ فوت: 

 دست بررسی وضعیت تایید در هرانا: در 

 

شهر محل جان باختن: سقز  - جنسیت: مرد -ساله  66سن:   -عبدالرحمن بختیاری  -  376

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

باختن:  شهر محل جان  -جنسیت: مرد -ساله  65سن: حدودا  -غفور مولودی  -  377

وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان   26تاریخ فوت:  -بوکان 

 هرانا: تایید شد

 

 -شهر محل جان باختن: تبریز  -جنسیت: مرد -ساله  22سن:  -سید علی عراقی  -  37۸

 وضعیت -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: ضرب و شتم  -آبان  2۴تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  3۰سن:  -سجاد قائمی بهمن بیگلو  -  37۹

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان   25تاریخ فوت:  -شیراز 

 هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -اصغر آقایی  -  3۸۰

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: الهیجان  -جنسیت: مرد -ساله  5۰سن:  -جواد رضایی  -  3۸۱

وضعیت تایید در  -تماعی منبع: شبکه های اج  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25تاریخ فوت: 

 هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: بوکان   -جنسیت: مرد -ساله  ۱۸سن:  -امجد عنایتی  -  3۸2

وضعیت تایید در هرانا: تایید   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26فوت:  

 شد
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شهر محل جان باختن:   -مرد جنسیت:  -سن: نامشخص  -هیوا جانان )جان جان(  -  3۸3

وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان   26تاریخ فوت:  -بوکان 

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  2۱سن: حدودا  -هژار مام خسروی   -  3۸۴

وضعیت تایید در  -ع: کردپا منب -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان   26تاریخ فوت:  -بوکان 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: مهاباد  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -آزاد حسین پوری   -  3۸5

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -ساله  ۱۹سن:  -حمیدرضا روحی  -  3۸6

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26تاریخ فوت: 

 تایید شد
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تاریخ   -شهر محل جان باختن: بانه  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -آسو قادری  -  3۸7

وضعیت تایید در هرانا:  -بی سی  منبع: بی -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26فوت:  

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  ۴3سن:  -محمد احمدی گاگش   -  3۸۸

وضعیت   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -آبان  27تاریخ فوت:  -مهاباد 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: بوکان  -یت: مرد جنس -سن: نامشخص  -مصطفی شعبانی  -  3۸۹

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26تاریخ فوت: 

 در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: بوکان  -جنسیت: مرد -ساله  23سن:   -میالد معروفی  -  3۹۰

وضعیت تایید در هرانا:   -ع: کردپا منب -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  27تاریخ فوت: 

 تایید شد
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  23سن: حدودا  -سعید اسعدی  -  3۹۱

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۴تاریخ فوت:  -بجنورد 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱2سن:  -)ارشیا( سلطانیه  عرشیا  -  3۹2

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت:  -باختن: زنجان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -اجتماعی 

 

تی شهر محل جان باختن: دش  -جنسیت: مرد -ساله  35سن: حدودا  -حامد مالیی  -  3۹3

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: شیراز  -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن:  -امید مویدی  -  3۹۴

 وضعیت -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۴تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -امیر فراستی شاد  -  3۹5

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  27تاریخ فوت:  -پیرانشهر 

 در هرانا: تایید شد

 

  -حل جان باختن: مهاباد شهر م -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -کمال احمدپور  -  3۹6

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  27تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: مهاباد  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مهران رحمانی  -  3۹7

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  27تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن: مرودشت  -جنسیت: مرد - ساله 27سن:  -آرمان عمادی  -  3۹۸

وضعیت تایید در هرانا:   - هرانامنبع:  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۸تاریخ فوت:  -

 تایید شد
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ر محل جان باختن:  شه -جنسیت: مرد -ساله  3۰سن: حدودا  -شهریار محمدی  -  3۹۹

وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان   27تاریخ فوت:  -بوکان 

 هرانا: تایید شد

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -ساله   22سن:   -امید حسنی  -  ۴۰۰

هرانا: در دست   وضعیت تایید در -منبع: کردپا  -دلیل فوت: شکنجه  -آبان  27فوت:  

 بررسی 

 

تاریخ  -شهر محل جان باختن: شیراز  -جنسیت: زن -ساله  36سن:  -سمانه نیکنام  -  ۴۰۱

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25فوت:  

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -جان باختن: زرین شهر شهر محل  -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -وحید خانی  -  ۴۰2

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 هرانا: در دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: بوکان  -جنسیت: مرد -ساله  25سن:  -شیرکو سلطانی  -  ۴۰3

وضعیت تایید در  -های اجتماعی منبع: شبکه   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  27تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: مهاباد  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -رسول غفوری  -  ۴۰۴

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  27تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: اصفهان   -جنسیت: مرد -ساله  3۸سن:  -سید جواد موسوی  -  ۴۰5

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -آبان  27تاریخ فوت:  -

 هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: شیراز  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد برزگر  -  ۴۰6

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: هرانا  -گلوله دلیل فوت: اصابت  -آبان  25تاریخ فوت: 

 دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  5۰سن: حدودا   -فتحی  ەالل حبیب -  ۴۰7

 -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -آبان  2۸تاریخ فوت:  -دیواندره 

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: دیواندره  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -فواد سواری   -  ۴۰۸

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۸تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن: قشم   -جنسیت: مرد  -ساله  2۰سن: حدودا  -حامد صدیقی  -  ۴۰۹

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله ساچمه ای  -آبان  26تاریخ فوت:  -

 هرانا: در دست بررسی وضعیت تایید در 

 

شهر   -جنسیت: مرد  -سن: نامشخص  -امیرحسین )امیرمحمد( دلیری لنگرودی  -  ۴۱۰

 -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  25تاریخ فوت:  -محل جان باختن: لنگرود  

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: سنندج  -جنسیت: مرد -ساله  7۰سن:   -حسین عبدپناه  -  ۴۱۱

  -منبع: کولبر نیوز   -دلیل فوت: اصابت گلوله و ضربات باتون  -آبان  2۸تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: شوشتر  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -رشید رشیدی  -  ۴۱2

 -منبع: اتحاد آزاد کارگران ایران  -له دلیل فوت: اصابت گلو -آبان  25تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:    -جنسیت: مرد -ساله  2۹سن:  -مهران بصیر توانا  -  ۴۱3

وضعیت   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان   2۸تاریخ فوت:  -سرا صومعه

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد  -ساله  5۰سن: حدودا  -عرفان کاکایی  -  ۴۱۴

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت:  -جوانرود 

 در هرانا: تایید شد
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شهر محل جان باختن:   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:   -بهاالدین ویسی  -  ۴۱5

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت:  -جوانرود 

 در هرانا: تایید شد

 

 - شهر محل جان باختن: جوانرود  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -لقمان کاکایی  -  ۴۱6

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت: 

 بررسی در دست 

 

  -شهر محل جان باختن: پیرانشهر  -جنسیت: مرد -ساله  3۰سن:   -طاهر عزیزی  -  ۴۱7

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

شهر محل جان باختن:  -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱6سن:   -کاروان قادر شکری  -  ۴۱۸

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت:  -نشهر پیرا

 در هرانا: تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: سیسخت  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -رضا شرفی  -  ۴۱۹

وضعیت تایید در هرانا: تایید   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: شکنجه  -آبان  2۹تاریخ فوت: 

 شد

 

  -شهر محل جان باختن: دهگالن   -جنسیت: مرد - ەسال 25سن:  -محسن نیازی   -  ۴2۰

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت: 

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: مریوان  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ستار رحیمی  -  ۴2۱

وضعیت تایید در  -منبع: کولبر نیوز  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -ساله  22سن:  -سلیمان شکری یاسیکندی  -  ۴22

  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به گردن  -آبان   2۹تاریخ فوت:  -بوکان 

 ا: تایید شدوضعیت تایید در هران



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

161 
 

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  55سن: حدودا   -جالل قربانی )کوتال(  -  ۴23

  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت:  -باختن: پیرانشهر 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

محل جان باختن:   شهر -جنسیت: مرد  -ساله  ۴5سن: حدودا  -تحسین میری  -  ۴2۴

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  3۰تاریخ فوت:  -جوانرود 

 در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن:   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص   -جوهر فتاحی میرکی  -  ۴25

وضعیت تایید  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  3۰تاریخ فوت:  -جوانرود 

 در هرانا: در دست بررسی 

 

 - شهر محل جان باختن: جوانرود  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -جمال اعظمی  -  ۴26

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  3۰تاریخ فوت: 

 تایید شد
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شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -اسماعیل گل عنبر  -  ۴27

وضعیت  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر  -آبان  3۰تاریخ فوت:  -جوانرود 

 تایید در هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: جوانرود  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -مسعود تیموری   -  ۴2۸

وضعیت تایید در هرانا:   -دپا منبع: کر  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  3۰تاریخ فوت:  -

 تایید شد

 

  -شهر محل جان باختن: مشهد  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -معین قاسم پور  -  ۴2۹

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: هرانا   -دلیل فوت: ضرب و شتم  -آبان  27تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

  -ر محل جان باختن: سنندج شه  -جنسیت: مرد -ساله  35سن:   -فرهاد خسروی  -  ۴3۰

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت: 

 تایید شد
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  -شهر محل جان باختن: آمل  -جنسیت: مرد -ساله  2۴سن:  -فرشید موسوی   -  ۴3۱

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: ضرب و شتم  -آبان  2۹تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: پیرانشهر  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حیدر محالی  -  ۴32

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۹تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: مهاباد  - جنسیت: مرد -نامشخص سن:  -ریباز صالحی وند  -  ۴33

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  ۱تاریخ فوت:  -

 در دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: کرمانشاه  -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن:  -کورش پاژخ  -  ۴3۴

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -نبع: هرانا م -دلیل فوت: شکنجه  -آذر  ۱تاریخ فوت: 



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

164 
 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -شعیب حیدری   -  ۴35

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی   -دلیل فوت: نامعلوم  -آبان  2۸تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: مشهد   - جنسیت: مرد -اله س 36سن:   -امیرجواد اسعدزاده  -  ۴36

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: بی بی سی  -دلیل فوت: شکنجه  -آبان  2۹تاریخ فوت:  -

 در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:  - جنسیت: مرد -ساله  3۸سن:   -ادریس غریب زاده  -  ۴37

وضعیت تایید در  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: شکنجه  -آبان  25تاریخ فوت:  -بندرعباس 

 هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱5سن:  -مهدی کابلی کفشگیری  -  ۴3۸

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: شکنجه  -آذر  ۱تاریخ فوت:   -باختن: گرگان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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 شهر محل جان باختن: قائم - جنسیت: کودک دختر -ساله   ۱7سن:   -آرام مجد  -  ۴3۹

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله   -آبان  3۰تاریخ فوت:  -شهر 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: مهاباد   -جنسیت: مرد -ساله  32سن:  -شمال خدیری پور  -  ۴۴۰

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  3ت: تاریخ فو

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: شیراز   - جنسیت: مرد -ساله  3۹سن:   -حسین شیرازی پور  -  ۴۴۱

منبع: شبکه های  -دلیل فوت: اصابت گلوله به سر و سینه  -آبان  2۸تاریخ فوت:  -

 ید در هرانا: در دست بررسی وضعیت تای -اجتماعی 

 

  -شهر محل جان باختن: بهبهان  -جنسیت: مرد -ساله  2۴سن:   -علیرضا شجاعی  -  ۴۴2

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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شهر محل جان باختن:   -مرد  جنسیت:-سن: نامشخص  -علی اکبر حیدرزاده  -  ۴۴3

  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  2تاریخ فوت:  -کاشمر 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -ساله  ۴۰سن: حدودا   -سعدی شاهرخی فر  -  ۴۴۴

منبع: شبکه های اجتماعی  -گلوله  دلیل فوت: اصابت -آذر   ۱تاریخ فوت:  -باختن: بوکان 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -

 

شهر محل جان باختن: شهرکرد   -جنسیت: زن -سن: نامشخص  -مریم قربانی پور  -  ۴۴5

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: هرانا  -دلیل فوت: ضربات باتون  -تاریخ فوت: نامعلوم  -

 در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: شیراز    -جنسیت: زن -ساله  2۴سن:  -ماریا )مهسا( غواصیه  -  ۴۴6

وضعیت تایید در هرانا:   -منبع: کولبر نیوز   -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم  -

 در دست بررسی 
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تاریخ  -شهر محل جان باختن: بوکان   -جنسیت: مرد -ساله   26سن:  -هیمن امان  -  ۴۴7

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: کردپا  -دلیل فوت: شکنجه  -آذر  2فوت:  

 

 -شهر محل جان باختن: ایذه   -جنسیت: مرد -ساله  26سن:  -میالد سعیدیان جو  -  ۴۴۸

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: مشهد  -جنسیت: مرد -ساله  2۱سن:   -محمد خلیلی  -  ۴۴۹

وضعیت تایید در هرانا: در دست  -منبع: هرانا  -دلیل فوت: نامعلوم  -آذر  2تاریخ فوت: 

 بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: کودک پسر -ساله  ۱7سن:  - محمدحسین کمندلو   -  ۴5۰

 -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر   ۱تاریخ فوت:  -باختن: تهران 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی 
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 -شهر محل جان باختن: مهاباد  -جنسیت: مرد -ساله  3۴سن:  -شورش نیکنام  -  ۴5۱

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  6تاریخ فوت: 

 دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن:    -جنسیت: کودک پسر -ساله   ۱6سن:  -رضا کاظمی  -  ۴52

وضعیت تایید در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  6تاریخ فوت:   -کامیاران 

 هرانا: در دست بررسی 

 

 - هران شهر محل جان باختن: ت  -جنسیت: مرد -ساله  3۸سن:  -مسعود دولتشاهی  -  ۴53

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: بی بی سی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  7تاریخ فوت: 

 در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: قوچان    -جنسیت: مرد -ساله  23سن:  -امیر مهدی حسنی  -  ۴5۴

  وضعیت تایید -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: سوختگی  -مهر   ۱5تاریخ فوت:  -

 در هرانا: در دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: بوکان  -جنسیت: مرد -ساله  2۹سن:   -ابراهیم شریفی  -  ۴55

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  ۸تاریخ فوت: 

 در هرانا: در دست بررسی 

 

تاریخ   -شهر محل جان باختن: کرج   -جنسیت: زن  - ساله  37سن:  -عاطفه نعامی  -  ۴56

وضعیت تایید در هرانا: در دست  -منبع: ایران وایر  -دلیل فوت: نامعلوم  -فوت: نامعلوم 

 بررسی 

 

 - شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: کودک پسر -سال   ۱6سن:  -امین خانلو  -  ۴57

وضعیت تایید در   -اجتماعی منبع: شبکه های  -دلیل فوت: شکنجه  -آذر  7تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: مریوان  -جنسیت: مرد -ساله  36سن:  -جبار فرقیزاده  -  ۴5۸

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  3تاریخ فوت: 

 در هرانا: در دست بررسی 
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 - شهر محل جان باختن: سنندج   -جنسیت: زن -ساله  22دا سن: حدو -نگین رادفر  -  ۴5۹

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  2۸تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

شهر محل جان باختن: بندر انزلی  -جنسیت: مرد -ساله  27سن:  -مهران سماک  -  ۴6۰

وضعیت تایید در  -منبع: ایلنا  -لیل فوت: اصابت گلوله به سر د -آذر  ۹تاریخ فوت:  -

 هرانا: تایید شد

 

شهر محل جان باختن: مشهد   - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -حسن ناصری خور   -  ۴6۱

وضعیت تایید در  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: شکنجه  -آذر  5تاریخ فوت:  -

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: بوکان  -جنسیت: مرد -ساله  2۰سن:   -آوات قادرپور  -  ۴62

وضعیت تایید در هرانا: در  -منبع: کردپا  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  ۹تاریخ فوت: 

 دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -فرزین معروفی  -  ۴63

وضعیت تایید در  -منبع: کولبر نیوز  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آذر  ۹تاریخ فوت: 

 هرانا: در دست بررسی 

 

 -شهر محل جان باختن: ایذه  -جنسیت: مرد -ساله  25سن:   -حامد سلحشور   -  ۴6۴

 وضعیت تایید در هرانا: تایید شد -منبع: هرانا  -دلیل فوت: شکنجه  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 

شهر محل جان باختن: کرج   - جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -ی فرد احسان قاسم -  ۴65

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: ضربات باتون  -آذر  ۹تاریخ فوت:  -

 تایید در هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: کرج  -جنسیت: زن -سن: نامشخص  -ساناز کشاورز  -  ۴66

وضعیت تایید  -منبع: شبکه های اجتماعی  -ل فوت: اصابت گلوله دلی -آذر  5تاریخ فوت: 

 در هرانا: در دست بررسی 
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تاریخ   -شهر محل جان باختن: رشت  -جنسیت: زن  -سن: نامشخص  -منا چمنی  -  ۴67

وضعیت تایید در هرانا:  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -آذر  ۸فوت:  

 در دست بررسی 

 

شهر محل جان   -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -یوسف قنبرزادگان دارابی  -  ۴6۸

منبع: شبکه های   -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  26تاریخ فوت:  -باختن: شیراز 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -اجتماعی 

 

  -باختن: تهران شهر محل جان  -جنسیت: مرد -ساله  3۹سن:  -اصغر هژیرلطف  -  ۴6۹

منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله به قلب و ریه  -آبان  25تاریخ فوت: 

 وضعیت تایید در هرانا: در دست بررسی  -

 

  -شهر محل جان باختن: یزد  -جنسیت: زن -ساله  2۴سن:  -هانیه مرادی نژاد  -  ۴7۰

وضعیت  -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: اصابت گلوله  -آبان  25تاریخ فوت: 

 تایید در هرانا: در دست بررسی 
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  -شهر محل جان باختن: تهران  -جنسیت: مرد -سن: نامشخص  -محمد مهردادی  -  ۴7۱

وضعیت تایید در   -منبع: شبکه های اجتماعی  -دلیل فوت: نامعلوم  -تاریخ فوت: نامعلوم 

 هرانا: در دست بررسی 

 

  -شهر محل جان باختن: تهران  -: مرد تیجنس-سن: نامشخص  - ینیاهلل عابدروح  -  ۴72

در  دییتا تیوضع - وزیمنبع: کولبر ن -فوت: اصابت گلوله  لیدل -آذر  ۱۰فوت:  خیتار

 ی هرانا: در دست بررس 

 

 - اریشهر محل جان باختن: شهر -: مرد تیجنس-ساله  3۸سن:   - یآقاجان زدانی -  ۴73

در   دییتا تیوضع - یاجتماع  ی منبع: شبکه ها -فوت: نامعلوم  لیدل -امعلوم فوت: ن خیتار

 ی هرانا: در دست بررس 

 

  خیتار -شهر محل جان باختن: کرج   -: مرد تیجنس-ساله   3۱سن:  - یزمان الدیم -  ۴7۴

در  دییتا  تیوضع - یاجتماع یمنبع: شبکه ها -فوت: ضربات باتون  لیدل -آبان  ۱۰فوت:  

 ی هرانا: در دست بررس 
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 خیتار - ی شهر محل جان باختن: سار -: مرد تیجنس-ساله  2۹سن:  - دیرضا دهبو -  ۴75

در   دییتا تیوضع - رنایمنبع: ا -فوت: ضرب و شتم در بازداشتگاه  لیدل -آذر  ۱3فوت:  

 ی هرانا: در دست بررس 

 

شهر محل   -: کودک پسر تیجنس-ساله  ۱6سن:  -پور  ی( رحمانادیل ی)ا رمحمدیام -  ۴76

  -فوت: ضرب و شتم در بازداشتگاه  لیدل -فوت: نامعلوم   خیتار - روزآبادیجان باختن: ف

 ی در هرانا: در دست بررس دییتا تیوضع - یاجتماع ی منبع: شبکه ها

 

 خیتار -باختن: کرج شهر محل جان  -: مرد تیجنس-ساله  2۴سن:  - یسپهر اعظم -  ۴77

در   دییتا تیوضع - یاجتماع ی منبع: شبکه ها -فوت: اصابت گلوله  لیدل -آذر  ۱5فوت:  

 ی هرانا: در دست بررس 

 

 - شهر محل جان باختن: کرج  - : مرد تیجنس-سن: نامشخص  - یمحمدرضا قربان -  ۴7۸

  تیوضع -هرانا منبع:  -فوت: ضرب و شتم در بازداشتگاه  لیدل -فوت: نامعلوم  خیتار

 ی در هرانا: در دست بررس دییتا
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 زدانیشهر محل جان باختن:    -: مرد  تیجنس-سن: نامشخص    -  ی وندیدیع  یمهد  -  ۴7۹

 ت یوضع  -  یاجتماع  ی منبع: شبکه ها  - فوت: اصابت گلوله    لیدل  - آذر    ۱3فوت:    خیتار  -شهر  

 ی در هرانا: در دست بررس دییتا

 

  -شهر محل جان باختن: سنندج  -: مرد تیجنس-ساله  2۱سن:   - یهومن عبدالله -۴۸۰

در هرانا: در  دییتا تیوضع -منبع: کردپا  -فوت: اصابت گلوله  لیدل -آذر  ۱6فوت:  خیتار

 ی دست بررس 

 

شهر محل جان باختن:  - : مرد تیجنس-سن: نامشخص  - یگیفاضل ب ونسی -۴۸۱

 دییتا تیوضع -منبع: هرانا  -فوت: ضربات باتون  لیدل -آذر  ۱6فوت:  خیتار -کرمانشاه 

 ی در هرانا: در دست بررس 

 

 

 

 

 



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

176 
 

بر    باختگان  جان  های فاقد هویت ازآمار  ؛دوم  دسته از مبتنی  یا گزارشات کلی هستند که  اظهارنظر 

آمارهای کلی و بدون های حقوق بشری منتشر شده اند. این دسته مبتنی بر    مسئولین دولتی یا گروه،  سوی نهادها

 ذکر جزییات و هویت افراد است.

آذرماه   6وجود دارد که در تاریخ    سپاه پاسداران  ی فرمانده هوافضااظهار نظری از امیرعلی حاجی زاده،  در این دسته  

نفر در اعتراضات اخیر خبر داد هر چند او مشخص نکرد که چه تعداد از آمار مورد   3۰۰از کشته شدن دست کم  

 به لیست این بخش در ادامه بنگرید. وی شامل نیروهای دولتی می شود. ادعای 

 می: دادستان کرمانشاه / تسنندهیمنبع / گو - وریشهر  3۰: خیتار -محل: کرمانشاه   -تعداد: دو شهروند  - ۱

 مای: صدا و سندهیمنبع / گو - پنج روز نخست اعتراضات: خیتار -محل: کل کشور   -تعداد: هفده شهروند  - 2

 یس   یب ی: بندهیمنبع / گو - وریشهر  3۱: خیتار -شهر  محل: قائم  -تعداد: دو شهروند  - 3

 ی س یب ی: بندهیمنبع / گو - ور یشهر 3۱: خیتار -محل: تهران  -شهروند  کیتعداد:  - ۴

 رانی: سازمان حقوق بشر اندهیمنبع / گو -: نامعلوم خیتار -محل: بابل  -تعداد: سه شهروند  - 5

 رانی: سازمان حقوق بشر اندهیمنبع / گو - وریشهر 3۱: خیتار -محل: رضوانشهر  -تعداد: سه شهروند  - 6

 رانی: سازمان حقوق بشر اندهیمنبع / گو - وریشهر 3۱: خیتار -محل: آمل   -شهروند  ازدهیتعداد:  - 7

 فارس ی: خبرگزار ندهیمنبع / گو - : نامعلومخیتار -محل: کل کشور   -تعداد: شصت شهروند  - ۸

 سنای: دادستان کردستان / اندهیمنبع / گو -: نامعلوم خیتار -محل: استان کردستان   -تعداد: چهار شهروند  - ۹
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 وز ی: رجانندهیمنبع / گو -مهر   ۸: خیتار -محل: زاهدان  -تعداد: نوزده شهروند  - ۱۰

 وز ی : کولبرنندهیمنبع / گو -مهر   ۹: خیتار -  وانیمحل: مر -تعداد: دو شهروند  - ۱۱

 رنای: اندهیمنبع / گو -: نامعلوم  خیتار -محل: دهدشت  -تعداد: دو شهروند  - ۱2

 : هراناندهیمنبع / گو -مهر    ۱۹: خیتار -محل: کرج  -شهروند  کیتعداد:  - ۱3

 : حال وشندهیمنبع / گو -مهر  ۸: خیتار -محل: زاهدان  - تیهو یکودک ب کیتعداد:  - ۱۴

 ی اجتماع ی : شبکه هاندهیمنبع / گو  -مهر  ۱7: خیتار - سنندج  محل: – نامعلوم( تی)هو کودکیک تعداد:  - ۱5

 : حال وشندهیمنبع / گو -مهر  ۸: خیتار -محل: زاهدان  -نامعلوم(  تی)هو مردیک تعداد:  - ۱6

 مای: صدا و سندهیگو /منبع  -آبان  5: خیتار -محل: مهاباد  -تعداد: سه شهروند  - ۱7

 انتخاب ی خبر گاهی: پاندهیمنبع / گو -آبان  ۸: خی تار -محل: بانه  -تعداد: دو شهروند  - ۱۸

 ن ی: گاردندهیمنبع / گو -آبان  6: خیتار -محل: زاهدان  -تعداد: پنج شهروند  - ۱۹

 م یتسن: ندهیمنبع / گو -آبان  6: خیتار -محل: زاهدان  -شهروند  کیتعداد:  - 2۰

 رنا ی: اندهیمنبع / گو -آبان  ۱2: خیتار -محل: کرج  -تعداد: دو شهروند  - 2۱

منبع /    -آبان    ۱3:  خیتار  -محل: خاش    -  یینامعلوم( فرزند حاج خدامراد براهو  تیشهروند )هو   کیتعداد:    -   22

 بلوچ نیفعال نی: کمپندهیگو

 : حال وش ندهیمنبع / گو -آبان  ۱3: خیتار -محل: خاش  -تعداد: شش شهروند  - 23
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 : انتخابندهیمنبع / گو  -: نامعلوم خیتار -محل: الوند  -شهروند  کیتعداد:  - 2۴

 : فارسندهیمنبع / گو -آبان  25: خیتار - ذهیمحل: ا -تعداد: دو شهروند  - 25

 ی اجتماع ی : شبکه هاندهیمنبع / گو  -آبان  26: خیتار -محل: بوکان  -شهروند  کیتعداد:  - 26

 : کردپا ندهیمنبع / گو -آبان  26: خیتار -محل: سنندج  -شهروند  کیتعداد:  - 27

 رنای: اندهیمنبع / گو -آبان   2۹: خیتار -محل: جوانرود  -تعداد: سه شهروند  - 2۸

 بلوچ نیفعال نی: کمپندهیمنبع / گو - آذر  ۴: خیتار -محل: زاهدان  -تعداد: چهار شهروند   - 2۹

زاده، فرمانده    یحاج  یرعل ی/ ام  رانای: اندهیمنبع / گو  -آذر    6:  خیتار  -محل: نامعلوم    - شهروند    صدیتعداد: س  -  3۰

 سپاه پاسداران  ی هوافضا

 کشور  تیامن ی / شورا سنای: اندهیمنبع / گو -آذر  ۱2: خیتار -محل: نامعلوم  -شهروند  ستیتعداد: دو - 3۱

 

لباس شخصی    شبه نظامیان  یا  ، انتظامی، امنیتینیروهای نظامی  ، حکومتی  جان باختگانلیست    ؛سوم  دسته

هستند که در جریان اعتراضات کشته شده اند، مرگ آنان توسط رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی تایید و اعالم  

 شده است. 

ایران قرار دارد.    6۱در میان   بین معترضان و حکومت  اسم ذکر شده برخی اسامی وجود دارد که مورد مناقشه 

ب را  آنها  ایران  نیروهای  ه  حکومت  از  عنوان  آنها جزوی  اما معترضان معتقدند  است  به خود معرفی کرده  وابسته 
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ایران سعی دارد   اند و حکومت  بیشتر معترضان بوده  برای تحقیقات  لیست  این موارد در  واقعیت را تحریف کند. 

 عالمت گذاری شده اند.

 

علت مرگ: ضرب    -: قوچان  محل کشته شدن  -: ارتش  یوابستگ   -  کمی: ستوان  یدرجه نظام  -مهر    ی د یمسلم جاو  -   ۱

  مایمنبع: صدا و س  - وریشهر 3۰: خیتار -و شتم 

علت مرگ: ضرب و    -  زیمحل کشته شدن: تبر   -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -زنور    یاوجاق  نیحس   -  2

   مایمنبع: صدا و س - وریشهر 3۰: خیتار -شتم 

علت مرگ:    -محل کشته شدن: مشهد    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  ی محمدرسول دوست محمد  -  3

  مایمنبع: صدا و س - وریشهر 3۰: خیتار -ضرب و شتم 

 -علت مرگ: ضرب و شتم    -  نیمحل کشته شدن: قزو  -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  یعباس خالق  -  ۴

   مایمنبع: صدا و س - وریشهر 3۰: خیتار

 -علت مرگ: ضرب و شتم    -محل کشته شدن: تهران    -  ج ی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -پور   یتق  نیحس  -  5

   میمنبع: تسن  -: نامعلوم خیتار

 -  میکر  محل کشته شدن: رباط  -(  ی: فراجا )انتظامیوابستگ  -  کمی: استوار  یدرجه نظام  -پور حسنوند  کرم  دیفر  -  6

   رنایمنبع: ا -مهر   5: خیتار -ن با خودرو ه شدگرفت ریعلت مرگ: ز

علت    -  رازیمحل کشته شدن: ش  -(  ی: فراجا )انتظامیوابستگ  -  سیپل   اری: همیدرجه نظام  -  ی دیرضا زارع مو  -  7

 مهر    ی منبع: خبرگزار  - وریشهر 2۹: خیتار -مرگ: ضرب و شتم 
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مرگ:  علت    - محل کشته شدن: گرمسار    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -راد    ی سرور   نیمحمدحس  -   ۸

 مهر   ی منبع: خبرگزار - وریشهر 3۰: خیتار -ضرب و شتم 

علت مرگ: ضرب و   -  هیمحل کشته شدن: اروم  -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  هیعباس فاطم  دیس  -  ۹

 مهر   ی منبع: خبرگزار - وریشهر 3۱: خیتار -شتم 

علت مرگ: ضرب و    -محل کشته شدن: کرج   -  جیبس:  یوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -   گلویاصغر قورت ب  یعل   -   ۱۰

 مهر   ی منبع: خبرگزار - وریشهر 3۰: خیتار -شتم 

محل کشته    -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -: سرهنگ  یدرجه نظام  -(  ی موسو  یعل   دی)س  یهاشم  درضایدحمیس  -  ۱۱

   مهر  ی منبع: خبرگزار -مهر  ۸: خیتار  -علت مرگ: تبادل آتش متقابل  -شدن: زاهدان  

محل کشته   -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -خدمت    دیخر  ی رو ی: نیدرجه نظام  -آب درشکر )آذرشکر(    نیمحمدام  -  ۱2

 مهر    ی منبع: خبرگزار -مهر  ۸: خیتار  -علت مرگ: تبادل آتش متقابل  -شدن: زاهدان  

علت مرگ:    -محل کشته شدن: زاهدان    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -(  یعارف )عارف  نیمحمدام  -  ۱3

 مهر   ی منبع: خبرگزار   -مهر   ۸: خیتار -تبادل آتش متقابل 

علت مرگ:    -محل کشته شدن: زاهدان    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  یگیر  یبرهان زه  دی سع  -  ۱۴

 مهر   ی منبع: خبرگزار   -مهر   ۸: خیتار -تبادل آتش متقابل 

علت مرگ:   -محل کشته شدن: زاهدان  -: سپاه پاسداران یوابستگ - نامعلوم: یدرجه نظام -  ی زوارا کیب یعل  - ۱5

 مهر   ی منبع: خبرگزار   -مهر   ۹: خیتار -تبادل آتش متقابل 
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علت مرگ: ضرب و شتم    -محل کشته شدن: قم    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  ییزاهد لو  ی مهد  -  ۱6

 مهر   ی منبع: خبرگزار  -مهر  ۸: خیتار -

علت مرگ: تبادل   - محل کشته شدن: قشم    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  یدومار  ی ریام   یمجتب  -  ۱7

  رنایا ی منبع: خبرگزار - وریشهر 3۰: خی تار -آتش متقابل 

علت    -  وانیمحل کشته شدن: مر  -(  ی: فراجا )انتظامیوابستگ   - : سرهنگ دوم  یدرجه نظام  -  یداود عبدالله  -   ۱۸

  رنایمنبع: ا -مهر  ۱۰: خیتار -مرگ: تبادل آتش متقابل 

  - علت مرگ: ضرب و شتم    - محل کشته شدن: تهران    -  جی: بسی وابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  یاحمد  ایپور  -  ۱۹

  می تسن منبع: - وریشهر 3۰: خیتار

علت مرگ: تبادل آتش    -محل کشته شدن: زاهدان    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  ییناصر براهو  -  2۰

 قرارگاه قدس جنوب شرق   یمنبع: روابط عموم -مهر  ۹: خیتار -متقابل 

علت مرگ:    -سنندج  محل کشته شدن:    -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -  اری: رزم  یدرجه نظام  -  ی غالمرضا بامد  -   2۱

   رنایمنبع: ا -مهر   ۱6: خیتار -تبادل آتش متقابل 

علت مرگ: ضرب و    -محل کشته شدن: تهران    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  ی راحمدی سلمان ام  -   22

 منبع: برنا   -مهر  ۱6: خیتار -شتم 

علت مرگ: ضرب و شتم  -  رازیکشته شدن: ش محل - جی: بسیوابستگ -: ندارد یدرجه نظام - ی اوالد ررضایام  - 23

  رانیمنبع: روزنامه ا -: نامعلوم خیتار -
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علت مرگ:    -محل کشته شدن: الرستان    -: سپاه پاسداران  یوابستگ  - : سرگرد  یدرجه نظام  - جنگجو    نینورالد  - 2۴

 منبع: فارس   -مهر   22: خیتار -تبادل آتش متقابل 

علت مرگ: تبادل آتش   -محل کشته شدن: الرستان    -  جی : بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  این  یعرفان  ی هاد   -  25

 مهر    ی منبع: خبرگزار -مهر   22: خیتار -متقابل 

)انتظامیوابستگ  -  کمی: استوار  یدرجه نظام  -پور    یلطف  یمهد  -   26 علت    - محل کشته شدن: تهران    -(  ی: فراجا 

  رنایمنبع: ا  -مهر  23: خیتار - گرفتن با خودرو  ریمرگ: ز

علت    -محل کشته شدن: سراوان    -(  ی: فراجا )انتظامیوابستگ   -: سرهنگ دوم  یدرجه نظام  -  یمحمد عباس  -   27

   سنایمنبع: ا -مهر  25: خیتار -مرگ: تبادل آتش متقابل 

لت مرگ: ضرب و  ع  -  جانی محل کشته شدن: اله  -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -پورنوروز    د یحم  -   2۸

   میمنبع: تسن -آبان  ۱2: خیتار -شتم 

علت مرگ: تبادل   -  ریمحل کشته شدن: مال  -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -: سروان  یدرجه نظام  -  ی نظر  یعل   -  2۹

   میمنبع: تسن -آبان  ۴: خی تار -آتش متقابل 

علت مرگ:   -محل کشته شدن: تهران    -پاسداران  : سپاه یوابستگ  -: سرهنگ دوم  یدرجه نظام  -  ی کمند   ریام  -  3۰

   زانیمنبع: م -آبان   ۴: خیتار -ضرب و شتم 

علت مرگ: تبادل آتش    -محل کشته شدن: آمل    -  جی : بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  ی چاکسر   ی هاد  -  3۱

 منتشر شده است   ی نبودن و یجیبر بس یحاک ی: اطالعاتمالحظه - میمنبع: تسن -آبان  5: خیتار -متقابل 
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علت مرگ: تبادل آتش متقابل  -محل کشته شدن: آمل    -  جی: بسی وابستگ -: ندارد یدرجه نظام - یفاضل  یعل  -  32

 منتشر شده است  ی نبودن و یجیبر بس یحاک ی: اطالعاتمالحظه -  میمنبع: تسن -آبان  5: خیتار -

علت مرگ: ضرب و    -محل کشته شدن: تهران    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  ی ورد  یآرمان عل   -  33

   میمنبع: تسن -آبان  ۴: خیتار -شتم 

علت مرگ: تبادل آتش    -  جاریمحل کشته شدن: خشکب   -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -نژاد    یحمزه عل   -  3۴

  سنایمنبع: ا -آبان  5: خیتار -متقابل 

علت    -   رانشهریمحل کشته شدن: ا  -(  ی: فراجا )انتظامیوابستگ   - : ستوان سوم  یدرجه نظام  -  ییمحسن رضا  -  35

   میمنبع: تسن -آبان  ۸: خیتار -مرگ: تبادل آتش متقابل 

علت مرگ: ضرب و شتم  -محل کشته شدن: کرج    - جی: بس یوابستگ -: ندارد یدرجه نظام - انیروح اهلل عجم -  36

  می منبع: تسن -آبان  ۱2: خیتار -

علت مرگ: تبادل آتش   -محل کشته شدن: تهران    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -استادهاشم    الدیم  -  37

 منتشر شده است ینبودن و  یجیبر بس یحاک ی: اطالعات مالحظه -  وزیمنبع: مشرق ن -مهر  3: خیتار -متقابل 

گرفتن با    ریعلت مرگ: ز  -  اشهریمحل کشته شدن: ک  -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  یوسفی  دی مج  -  3۸

 منبع: فارس   -مهر   ۱6: خیتار -خودرو 

علت مرگ: تبادل آتش متقابل   - محل کشته شدن: مشهد    -  ج ی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام   -  یحسن برات  -   3۹

 منبع: فارس  -آبان  23: خیتار -
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علت مرگ: تبادل   - محل کشته شدن: بوکان    -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -: سرهنگ  یدرجه نظام  -  یرضا الماس  - ۴۰

  میمنبع: تسن  -آبان  2۴: خی تار -آتش متقابل 

علت مرگ:    -  ارانیمحل کشته شدن: کام  -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -  کمیوان  : ستیدرجه نظام  -رضا آذربار    -  ۴۱

  رنایمنبع: ا -آبان  2۴: خیتار -تبادل آتش متقابل 

علت مرگ: ضرب و    -  رازی محل کشته شدن: ش  -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  ی د یمحمد زارع مو  -  ۴2

 منبع: مهر   -آبان  2۴: خیتار -شتم 

علت مرگ: تبادل    -محل کشته شدن: اصفهان    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  یمیکر  نیدحسمحم  -  ۴3

 منبع: مهر   -آبان  25: خی تار -آتش متقابل 

علت مرگ: تبادل آتش   -محل کشته شدن: اصفهان    -  جی : بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  یدیمحسن حم  -   ۴۴

 منبع: مهر   -آبان  25: خیتار -متقابل 

علت مرگ:    -محل کشته شدن: اصفهان    -(  ی: فراجا )انتظامیوابستگ  -: سرهنگ  یدرجه نظام  -  یچراغ  لیاسماع  -   ۴5

 منبع: فارس   -آبان  26: خیتار -تبادل آتش متقابل 

علت مرگ:    - محل کشته شدن: سنندج    -(  ی: فراجا )انتظامیوابستگ  -: سرهنگ  یمدرجه نظا  -  یوسفی  نیحس   -  ۴6

 منبع: مهر   -آبان  26: خیتار -ضرب و شتم 

علت مرگ: ضرب و شتم    -محل کشته شدن: مشهد    -  ج ی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام -رضازاده    الیدان  -  ۴7

   مایمنبع: صدا و س -آبان  26: خیتار -
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علت مرگ: ضرب و    -محل کشته شدن: مشهد    -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -زاده    نالیز  نیحس  -  ۴۸

   مایمنبع: صدا و س -آبان  26: خیتار -شتم 

علت مرگ: ضرب   -  محل کشته شدن: بوکان  -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -  نامعلوم:  یدرجه نظام  -  یسحاب  میرح  -  ۴۹

 منبع: فارس  -آبان  26: خیتار -و شتم 

علت    -محل کشته شدن: بوکان    -: واجا )وزارت اطالعات(  یوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام  -  ی عشر  یاثن  ی مهد   -  5۰

 منبع: فارس   -آبان  26: خیتار -مرگ: ضرب و شتم 

علت مرگ:    -محل کشته شدن: کرمانشاه    -اران  : سپاه پاسدیوابستگ  -: سرهنگ  یدرجه نظام  -  یرامینادر ب  -  5۱

 منبع: مهر   -آبان  27: خیتار -ضرب و شتم 

علت مرگ:    -محل کشته شدن: بانه    -(  ی: فراجا )انتظامیوابستگ  -: سرهنگ دوم  یدرجه نظام  -تورج اردالن    -  52

 منبع: مهر   -آذر  2: خیتار -ضرب و شتم 

علت مرگ: تبادل آتش متقابل    -  وانیمحل کشته شدن: مر  -  جی: بسیوابستگ  -: ندارد  یدرجه نظام   -  یفتاح  یعل   -  53

  وزیمنبع: مشرق ن -آذر  2: خیتار -

علت مرگ:   -محل کشته شدن: خرم آباد  -: سپاه پاسداران یوابستگ -: سروان یدرجه نظام - یچگن ی رضا خان - 5۴

 منبع: مهر   -آبان  ۱: خیتار -نامعلوم 

  - محل کشته شدن: قائمشهر    -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -   نامعلوم:  یدرجه نظام  -  ی اهلل آذرنگ کارمزد  هیوج   -  55

   وزیمنبع: جهان ن -آبان  2۱: خیتار -علت مرگ: نامعلوم  
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  - محل کشته شدن: زاهدان    -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -دوم    پی: سرتیدرجه نظام  -زارع    یمالشاه  ی مهد  -  56

  می منبع: تسن -آبان  3: خیتار -ل آتش متقابل علت مرگ: تباد

علت مرگ: تبادل آتش   -محل کشته شدن: زاهدان  - جی: بسیوابستگ -: ندارد یدرجه نظام - غیجهانت ایجواد ک - 57

  میمنبع: تسن -آبان  3: خیتار -متقابل 

علت مرگ:   - محل کشته شدن: زاهدان  - غیرنظامی ی: روحانیوابستگ -: ندارد یدرجه نظام - یسجاد شهرک - 5۸

 منبع: فارس  -آبان  ۱2: خیتار -ترور 

علت مرگ: ترور   -محل کشته شدن: اصفهان    -: سپاه پاسداران  یوابستگ  -  نامعلوم:  یدرجه نظام  -  یرضا داستان   -  5۹

  رنایمنبع: ا -آذر  7: خیتار -

علت    -محل کشته شدن: زاهدان    -(  ی: فراجا )انتظامیگوابست  -  فهی: سرباز وظیدرجه نظام  -  ییبهزاد براهو  -  6۰

 منبع: انتخاب   -آبان  3۰: خیتار -مرگ: تبادل آتش متقابل 

علت مرگ:    -محل کشته شدن: زابل    -: واجا )وزارت اطالعات(  یوابستگ  - : ندارد  یدرجه نظام  -  یاحمد صالح  -  6۱

 سنا یمنبع: ا -آذر   ۹: خیتار -تبادل آتش متقابل 
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 :دیبنگر ریز نقشه به  حکومت به  وابسته شده کشته یروهاین یوابستگ و یپراکندگ از بهتر درک یبرا
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 بازداشت شدگان

 

تن تخمین زده می   ۱۸2۴2دست کم  بازداشت شدگان    تعداد  تخمین ها و تجربیات قبلی  آمارهای کلی،  بر أساس

 شدگان در دست نیست.شوند. کماکان اطالع دقیقی از میزان بازداشت 

 شود. میارائه لیست در ادامه چهار در بررسی هویت بازداشت شدگان 

 است که هویت و بازداشت آنها احراز شده است. بازداشت شدگانی، اسامی لیست نخست

 .اند  شده بازداشت که است  ینکودکا یاسام ،لیست دوم

 .است شده دانشجویان بازداشت اسامی و هویت شامل ، سوملیست 

 تایید هستند. بعضا که نیازمند بررسی بیشتر و است ، اطالعات مربوط به بازداشت های فله ای چهارملیست 
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 در شکل زیر دسته بندی بازداشت شدگان احراز هویت شده بر اساس زمینه فعالیت را ببینید. 
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 لیست نخست بازداشت شدگان احراز هویت شده

 گری: بازت یفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱2بازداشت:    خیتار  -حجار    ترای م  -  ۱

 منبع: هرانا -

:  تیفعال نهیزم -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - یاحیر ونیکتا - 2

 منبع: هرانا - گریباز

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  یانیهنگامه قاض  -  3

 م یمنبع: تسن - گریباز

  نی: زندان قرچک ورامتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    3بازداشت:    خیتار   -  یبی)فاطمه( حب  ی ناز  -  ۴

 منبع: هرانا - گری: بازت یفعال نهیزم -

: ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یبهنام داراب  -  5

 منبع: هرانا - گریباز

 نهیزم  -: زندان تهران بزرگ  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۴بازداشت:    خی تار  -  ی برقبان  یعل   -  6

 منبع: هرانا  - گری: بازتیفعال

  -   گری: بازتیفعال  نهیزم  -  نی: اوت یوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران   -مهر   ۴بازداشت:    خیتار  -صراف    نازیفر  -   7

 منبع: هرانا 
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با  -  ۸ نامعلوم    خی تار  -  انیرامیالهه  اروم  -بازداشت:  بازداشت:  ارومتیوضع  نیآخر  -  هیمحل  زندان   نهی زم  -  هی: 

 منبع: هرانا  - گری: بازتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یسجاد پورفتاح  -  ۹

 منبع: هرانا - گریباز

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ینیخادم حس  اوشیس  -  ۱۰

 منبع: هرانا  - گری: بازتیفعال

:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یپژمان عبد  -  ۱۱

 منبع: هرانا - گریباز

:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی دیغزاله رش  -  ۱2

 هرانامنبع:  - گریباز

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد زارع  -  ۱3

 منبع: هرانا - گریباز

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  ی زدیا  رضایعل   -  ۱۴

 منبع: هرانا - گریباز

نامعلوم    خیتار  -  یمیرح  نیرحسیام  -  ۱5 نامعلوم    -بازداشت:  بازداشت:    نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا  - گری: بازتیفعال
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:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - عموزاد    رضایعل   -  ۱6

 منبع: هرانا - گریباز

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ینی حس  ی مهد  -   ۱7

 منبع: هرانا - گریباز

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یزدانی  یعل   -  ۱۸

 منبع: هرانا - گریباز

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یمهدخت رحمان  -  ۱۹

 منبع: هرانا - گریباز

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یرحمت  یرعل ی ام  -  2۰

 منبع: هرانا - گریباز

نامعلوم    خ یتار  -رنجبر    ایپو  -  2۱ نامعلوم    -بازداشت:  بازداشت:  : تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - گریباز

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم   -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - ی محمد ساجد  -   22

 رانامنبع: ه - گریباز

:  تیفعال  نهیزم  -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یشعبان  وایش  -  23

 منبع: هرانا - گریباز
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 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -(  وانی) ک  ینی حس  ی مهد   -  2۴

 منبع: هرانا  - گری: بازتیفعال

:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگلستان  الیسه  -  25

 منبع: هرانا - گریباز

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی پورآذر   دیحم  -  26

 هرانامنبع:  - گریباز

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  -  ینیحس  رایالم  -   27

 منبع: هرانا - نفلونسریا ایبالگر 

 نه یزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خ یتار  -  ی عسگر  ی عل   درضایحم  -  2۸

 لنایمنبع: ا - نفلونسریا ای: بالگر تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -  ی دیهومن حم  -  2۹

 منبع: هرانا - نفلونسریا ایبالگر 

  -  نیقرچک ورام: زندان  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    23بازداشت:    خیتار  -  ی صمد  نیریش  -   3۰

 منبع: هرانا - نفلونسریا ای: بالگر تیفعال نهیزم

  نهیزم  -  نیاو  ی : دادسراتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -مهر    26بازداشت:    خیتار  -  النلویمژگان ا  -  3۱

 منبع: هرانا - نفلونسریا ای: بالگر تیفعال
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: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -ت: تهران  محل بازداش  -آبان    27بازداشت:    خ یتار  -  ی زیعز  ژهیمن  -  32

 منبع: هرانا - نفلونسریا ایبالگر 

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر   27بازداشت:    خ یتار  -آذرفر    نیآتر  -  33

 منبع: کردپا - نفلونسریا ایبالگر 

  ا ی: بالگر  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    7بازداشت:    خ یتار -راد    ایدن  -  3۴

 منبع: هرانا - نفلونسریا

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -   وانیمحل بازداشت: مر  -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -   ی خاور   وبیا  -   35

 منبع: هرانا - نفلونسریا ایبالگر 

 نهیزم   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گنبد کاووس    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یاقمسعود بدر  -  36

 منبع: توهرا  - نفلونسریا ای: بالگر تیفعال

:  ت یفعال  نهیزم   -: محکوم شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: قم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی موسو   نبیز  -  37

 منبع: هرانا - نفلونسریا ایبالگر 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییایض  مانیپ  -  3۸

 منبع: هرانا - نفلونسریا ایبالگر 

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یعیعاطفه بد  -  3۹

 منبع: هرانا - نفلونسریا ایبالگر 
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی ارینرگس به   -  ۴۰

 منبع: هرانا - نفلونسریا ایبالگر 

 نهیزم  -  نی: اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -(  ی سام شه بخش )وصال  -  ۴۱

 منبع: هرانا -: پژوهشگر / استاد دانشگاه تیفعال

 یی: زندان کچوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -آبان    ۱2بازداشت:    خیتار  -  ی محمد  رزایحاج م  نیژاسم  -  ۴2

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: پژوهشگر / استاد دانشگاه ت یفعال نهیزم -

: اداره اطالعات تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    23بازداشت:    خی تار  -  یکشکول  ی عوض اهلل صفر  -  ۴3

 منبع: هرانا  -: پژوهشگر / استاد دانشگاه ت یفعال نهیزم - رازیش

 نهی زم  -   نیزندان او  2۰۹: بند  ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - مهر    27بازداشت:    خیتار  -   یمونا افسام  -  ۴۴

 منبع: هرانا -پژوهشگر / استاد دانشگاه  :تیفعال

  نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    3۰بازداشت:    خیتار  -  ی طاهر  ی فاضله خراسان  -  ۴5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: پژوهشگر / استاد دانشگاه تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -بازداشت: سنندج    محل  -آذر    5بازداشت:    خیتار  - آرا    بهروز چمن  -  ۴6

 منبع: کردپا -پژوهشگر / استاد دانشگاه 

آباد  نیآرت  -  ۴7 نامعلوم    خیتار  -  ی دولت  تهران    -بازداشت:  بازداشت:   نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: هرانا -: پژوهشگر / استاد دانشگاه تیفعال
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:  تیفعال نهیزم - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -زاده بابک نعمت  - ۴۸

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها  یهماهنگ ی منبع: شورا -پژوهشگر / استاد دانشگاه 

:  تیعالف   نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  یفاطمه رجب  -  ۴۹

 یس   یب یمنبع: ب -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندر گناوه    -آبان    ۱۰بازداشت:    خ یتار  -  ی داود داود  -  5۰

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -   نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - آبان    ۱۱بازداشت:    خ یتار  -  یفشخام  غمای  -  5۱

 منبع: امتداد  -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -آذر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  ی زدی  نیحس  -  52

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

 نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آذر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -ر  توانگ  شیعباس درو  -  53

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -مسرور    هیسم  -  5۴

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

  نهیزم  -  هی: بازداشتگاه ارومتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -مهر    ۱7بازداشت:   خیتار  -  یمیعادل کر  -  55

 منبع: کردپا  -: روزنامه نگار تیفعال
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:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  یالبرز نظام  -  56

 ز ویمنبع: اقتصاد ن -روزنامه نگار 

تهران    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -سالم    یعل   -  57 بازداشت:  :  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

:  ت یفعال نهی زم - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم   -آذر  2بازداشت:  خیتار - ی رضا اسد آباد -  5۸

 هرانامنبع:  -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -  ی نظر  مهیفه   -  5۹

 منبع: امتداد  -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -  یفتح  دهیسع  -  6۰

 امتداد منبع:  -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -مهر    25بازداشت:    خیتار  -  ی فرخنده آشور  -  6۱

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

 نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر   -محل بازداشت: تهران   -آبان    26بازداشت:    خ یتار  -  ینیرحسیسادات م  بهیط  -  62

 منبع: هرانا  -روزنامه نگار : تیفعال

تهران    -  وریشهر  26بازداشت:    خیتار  -  انیدریجواد ح  -  63 بازداشت:    نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال
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:  ت یلفعا  نهیزم  -: اهواز  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبادان    -مهر    27بازداشت:    خیتار  -  یماندانا صادق  -   6۴

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

بازداشت: آبادان    -مهر    27بازداشت:    خیتار  -  یرضا محمد  -   65 :  تیفعال  نهیزم   -: اهواز  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -خسرو کردپور    -  66

 منبع: کردپا  -: روزنامه نگار تیفعال

  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: بوکان    -   وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -مسعود کردپور    -  67

 منبع: کردپا  -: روزنامه نگار تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2بازداشت:    خیتار  -  ی د یجمش  دینو  -  6۸

 کایآمر ی منبع: صدا -روزنامه نگار 

: روزنامه تیفعال  نهی زم  -  ی: زندان ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2بازداشت:    خیتار  -  یربان  دایو  -   6۹

 منبع: امتداد -نگار 

: تیفعال نهیزم -  ی: زندانتیوضع ن یآخر -محل بازداشت: سقز  - وریشهر 2۹بازداشت:   خی تار  - ییطال هیمرض - 7۰

 منبع: امتداد  -روزنامه نگار 

بازداشت: سقز    -   وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  - زاده    بیخط  یعل   -  7۱   نهیزم   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: امتداد  -: روزنامه نگار تیفعال
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بازداشت: اصفهان    -  مهر  3بازداشت:    خی تار  -  ی جعفر  ایآر  -  72 :  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

 -  نی: زندان قرچک ورامتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یریمع   لدا ی  -  73

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: همدان    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -خدابنده    امیپ  -  7۴

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

 نهی زم  -   نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی حامد   لوفرین  -  75

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال

 نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار  -خوشبخت    رضایعل   -  76

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار   -   یروح اهلل نخع  -  77

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

بازداشت: قزو  -   وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یمیرح  یمجتب  -   7۸   نه یزم   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  نیمحل 

 منبع: امتداد  -: روزنامه نگار تیفعال

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -  ور یشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یسلطان  اشاری  -   7۹

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 
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  -: آزاد شد/محکوم  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    3بازداشت:    خیتار  -ساز    یاحمدرضا حلب  -  ۸۰

 منبع: امتداد  -: روزنامه نگار تیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    3بازداشت:    خیتار  -قربانپور    دیفرش  -  ۸۱

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهی زم  - : آزاد شد  ت یوضع  نیآخر  -  رجانیمحل بازداشت: س  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یبتول بالل  -  ۸2

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

 نهیزم  -آزاد شد  : تیوضع  نیآخر - رجانیمحل بازداشت: س -  وریشهر 3۱بازداشت:  خیتار -نژاد  یعل  رایسم -  ۸3

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع   نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  ور یشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -جبار دستباز    -  ۸۴

 منبع: کردپا -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -پسند  به   مانیا  -   ۸5

 منبع: امتداد  -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    6بازداشت:    خیتار  -  ربرناشیاحسان پ  -   ۸6

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    6بازداشت:    خیتار  -  رپوریام  ی مهد  -  ۸7

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آذر    6بازداشت:    خیتار  -  انیدی وح  میمر  -   ۸۸

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    6بازداشت:    خیتار  -نسترن فرخه    -  ۸۹

 منبع: شرق -روزنامه نگار 

بازداشت: سقز    - مهر    6بازداشت:    خیتار   -نژاد    ن یالد  شمس  دیوح  -  ۹۰ تهران  تیوضع  نی آخر  -محل   نه یزم  -: 

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: اهواز    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  انیمهرنوش طاف  -   ۹۱

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهیزم   -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -   ی اریمحمود شهر  -  ۹2

 منبع: مهر  -روزنامه نگار 

تهران    -مهر    7بازداشت:    خیارت  -  ی الهه محمد  -  ۹3 بازداشت:  : تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل 

 منبع: امتداد  -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -  نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -  انیمعروف  الیناز  -  ۹۴

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بجنورد    -مهر    ۸بازداشت:    خیتار  -  یحسن  نینسر  -  ۹5

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یجبار  رضایعل  -  ۹6

 وزیمنبع: سحام ن -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تالش   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - رام آزموده  شه  - ۹7

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یل یاسماع  نیحس  -  ۹۸

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

نامعلوم    خیتار  -شادمان    دی وح  -   ۹۹ بازداشت: قصر ش  -بازداشت:    نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  نیریمحل 

 منبع: کردپا  -: روزنامه نگار تیفعال

:  تیفعال  نهی زم  -  نی: اوتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی ریام   هیمرض  -  ۱۰۰

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یغالم  نیافش  -  ۱۰۱

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

 نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بروجرد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -مقدم    ی مهدو  ایپور  -  ۱۰2

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -کمانگر    نیفرد  -  ۱۰3

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 
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  نه یزم   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبادان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی آباد  ییحیفرزانه    -  ۱۰۴

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال

:  تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمزروع میمر -  ۱۰5

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی)زهرا( درک  حهیمل   -  ۱۰6

 منبع: هرانا  -: روزنامه نگار تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -پروانه    سایپر  -  ۱۰7

 منبع: هرانا -نگار  روزنامه

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - مسرور    هیسم  -  ۱۰۸

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر -محل بازداشت: ماسال    -بازداشت: نامعلوم   خیتار -  یسجاد رحمان  -  ۱۰۹

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: برازجان    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یفتح  اریاسفند  -  ۱۱۰

 منبع: هرانا -روزنامه نگار 

:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر   ۱۴بازداشت:    خ یتار  -  یروزبه سوهان  -  ۱۱۱

 رانیا سندگانیمنبع: کانون نو -شاعر 
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  ی دیعم  دایآ  -  ۱۱2

 رانیا سندگانیمنبع: کانون نو -شاعر 

  نهیزم  -  اسوجی: زندان  تی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: گچساران    - مهر    2۸بازداشت:    خیتار  -فر    ینام  هبینص  -  ۱۱3

 منبع: هرانا  -: شاعر تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۹بازداشت:    خ یتار  -  نهیآد  رضای عل   -  ۱۱۴

 منبع: هرانا -شاعر 

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: شازند    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یپناه  ونیهما  -  ۱۱5

 منبع: هرانا -شاعر 

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار   -  یساناز تفضل   -  ۱۱6

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

بازداشت: کرج    - آبان    ۱۱بازداشت:    خیتار  -صراف    ایپو  -  ۱۱7 :  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمان    -آذر    ۱3بازداشت:    خیتار  -  یمانیروحا ا  -  ۱۱۸

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

بازداشت: کرمان    -آذر    ۱3بازداشت:    خیتار  -  ی سلطان محمد   روزهیف   -  ۱۱۹   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یی: شهروند بهاتیفعال نهیزم
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: شهروند  تیفعال نهیزم - ی : زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -مهر   2بازداشت:  خیتار  - یول امیپ -  ۱2۰

 منبع: هرانا - ییبها

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    23بازداشت:    خیتار  -پروا بهداد    -  ۱2۱

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

بازداشت: سار  -آبان    3بازداشت:    خیتار   -  ییسنا  الدیم  -  ۱22 : تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ی محل 

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  ی محل بازداشت: سار  -آبان    3۰بازداشت:    خ یتار   -بخت    نیمه  ماین  -  ۱23

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

 -  رازی: زندان عادل آباد شتیوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  یکرم  یل یل  -  ۱2۴

 منبع: هرانا - یی: شهروند بهاتیفعال نهیزم

 -  نیزندان او 2۰۹: بند تیوضع ن یآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  6بازداشت:  خی تار  - یقالت  یراست دایآ - ۱25

 منبع: هرانا - یی: شهروند بهاتیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -  یزندان  :تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: رشت    -آذر    ۸بازداشت:    خی تار  -  ی خانلر   ونیهما  -  ۱26

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یحیارمغان ذب  -  ۱27

 منبع: هرانا - ییشهروند بها
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی الهام ساالر  -  ۱2۸

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

  نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یمحبت  یفیشر  نیام  -  ۱2۹

 منبع: هرانا - یی: شهروند بهاتیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیرتا  -   یآرش زمان  -  ۱3۰

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یحیذب  روسیس  -  ۱3۱

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییایسپهر ض  -  ۱32

 منبع: هرانا - ییشهروند بها

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  پرنویپ  ایآلس  -  ۱33

 یی ایتالیرا ادالس رهیمنبع: روزنامه کور - یشهروند خارج

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  سیژاک پار  -  ۱3۴

 منبع: هرانا - یشهروند خارج

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -سانچز    اگویسانت  -  ۱35

 منبع: هرانا - یشهروند خارج
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بان  -  ۱36 نامعلوم    خیتار  -سوآرِز    رایآنا  نامعلوم    -بازداشت:  بازداشت:   نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - ی: شهروند خارجتیفعال

  ی ندان: زتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -)اسم کوچک نامشخص( کهن    -  ۱37

 منبع: جروزالم پست - ی هود ی: شهروند ت یفعال نهیزم -

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    -مهر    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ی محمد   الیسه  -  ۱3۸

 وزیمنبع: کولبر ن -فعال حقوق زنان 

 نهی زم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -دوست    گالله وطن  -  ۱3۹

 منبع: کردپا -: فعال حقوق زنان تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یصبا عبدالله  -  ۱۴۰

 منبع: هرانا -فعال حقوق زنان 

:  تیفعال  نهیزم  -  نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    25اشت:  بازد   خیتار  -منصور    الیل  -  ۱۴۱

 منبع: هرانا -فعال حقوق زنان 

 نهیزم   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -   وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  انیمحمد  نیگش  -  ۱۴2

 منبع: کردپا -: فعال حقوق زنان تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: پاوه   -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  - ی مرادگالره    - ۱۴3

 وزیمنبع: کولبر ن -فعال حقوق زنان 
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تهران    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  ی مهناز محمد   -  ۱۴۴ بازداشت:    نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 امنبع: هران -: فعال حقوق زنان تیفعال

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  ی احمد   زانیر  -  ۱۴5

 منبع: کردپا -: فعال حقوق زنان تیفعال

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -   وانیمحل بازداشت: مر  -   وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -   یراست  نیاو  -  ۱۴6

 منبع: کردپا -زنان فعال حقوق 

  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خ یتار   -  ی آزاده جماعت  -  ۱۴7

 رانیآزاد کارگران ا هی منبع: اتحاد -: فعال حقوق زنان تیفعال

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار   -بند    ی بهار زنگ  -  ۱۴۸

 رانیآزاد کارگران ا هی منبع: اتحاد -: فعال حقوق زنان تیفعال

 نهی زم  - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سنندج    -   وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  یتیماهرو هدا  -  ۱۴۹

 رانیآزاد کارگران ا هی منبع: اتحاد -: فعال حقوق زنان تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -مهر    2بازداشت:    خیتار  -زاده    ی مهسا غالمعل   -  ۱5۰

 منبع: هرانا -فعال حقوق زنان 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تنکابن    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -   ی رباقری مائده م  -  ۱5۱

 منبع: هرانا -فعال حقوق زنان 
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:  تیفعال  نهیزم   - : آزاد شد  ت یوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  یبهار اصالن  -  ۱52

 منبع: هرانا -فعال حقوق زنان 

:  تیفعال  نهی زم  - : آزاد شد  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یبهمن  رایالم  -  ۱53

 هرانامنبع:   -فعال حقوق زنان 

باغ  هیصف  -  ۱5۴ نامعلوم    خی تار  -  یقره  بازداشت: زنجان    -بازداشت:   نهی زم  - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا -: فعال حقوق زنان تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یکردستان  الیش  -  ۱55

 منبع: هرانا -ان فعال حقوق زن

در  یتیامن ی : بازداشتگاه هاتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی اریز هیمرض -  ۱56

 منبع: هرانا  -: فعال حقوق زنان ت یفعال نهیزم - ی سار

بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی معصومه هژبر  -  ۱57  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل 

 منبع: هرانا -: فعال حقوق زنان تیفعال

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  المیمحل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یخان  دیمهش  -  ۱5۸

 منبع: هرانا -حقوق زنان 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ینینرگس حس   -  ۱5۹

 منبع: هرانا -فعال حقوق زنان 
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:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: رشتخوار    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی آشور   ایتوت  -  ۱6۰

 منبع: هرانا -فعال حقوق زنان 

  نهیزم   -: محکوم شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -مهر    ۱بازداشت:    خ یتار  -  یاتیح   اوشیس  -  ۱6۱

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  یتوکل   دی مج  -  ۱62

 منبع: هرانا - یاسیس

:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -رمضان زاده  رضا    -  ۱63

 رانیآزاد کارگران ا  هیمنبع: اتحاد - یاسیفعال س

:  ت یفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  ی مراد  قهیصد  -  ۱6۴

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

 نهیزم   -  نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار   -پور    یقل یعل  دیوح   -  ۱65

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زنجان    -آذر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  ی صالح فرهاد  -  ۱66

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها - یاسیفعال س

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱7بازداشت:    خیتار  -  یحامد صابر باغ  -   ۱67

 منبع: هرانا - یاسیفعال س
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 نهی زم  -آزاد شد    -  نی: اوتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -فر    ی بابک مراد  -  ۱6۸

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار   -  یمعصوم  نیحس  -  ۱6۹ بازداشت:   نهیزم  - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  رزادیش  دی سع  -  ۱7۰

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

 -   نی: بند زنان زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  تیبهاره هدا  -  ۱7۱

 منبع: هرانا   - یاسی: فعال ستیفعال نهیزم

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  ی سربند   نیحس  -  ۱72

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    ۱2بازداشت:    خ یتار  -  مهیمختار کر  -  ۱73

 منبع: کردپا - یاسیفعال س

عباس   -  ۱7۴ عباس   -  یصالح موال  اهر    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار   -  یصالح مال  بازداشت:  :  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یاسی: فعال ستیفعال نهیزم -آزاد شد  -زیبازداشتگاه اطالعات تبر

بازداشت: تهران    -مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  -اصل    ییفدا  الدیم  -  ۱75   نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال
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:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -آبان    2بازداشت:    خیتار  -  انیتوماج آر  -  ۱76

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

: زندان تهران بزرگ  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2بازداشت:   خیتار -  ی زیپار یباستان  امیپ  -  ۱77

 منبع: هرانا -  یاسی: فعال ست یفعال نهیزم -

: فعال  تیفعال  نهیزم  -  ن ی: اوتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    22بازداشت:    خیتار   -   ییصفا  ی مهد  -  ۱7۸

 منبع: هرانا - یاسیس

 نه یزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بروجرد    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  ینیمحمدجواد رنگ  -  ۱7۹

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

زندان    2۰۹: بند  تیوضع  نی آخر  -  نیمحل بازداشت: ورام  -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -  یزهرا زارع سراج  -  ۱۸۰

 منبع: هرانا - یاسی: فعال ستیفعال نهیزم - نیاو

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    25بازداشت:    خ یتار  -  ی دآبادیز  ی حسن اسد  -  ۱۸۱

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

: بازداشتگاه اطالعات سپاه  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -مهر    3بازداشت:    خی تار  -  یسامان غزال  -  ۱۸2

 منبع: کردپا  - یاسی: فعال ستیفعال نهی زم - هیارومدر 

  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  گانیمحل بازداشت: گلپا  -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یحشمت اهلل طبرزد  -  ۱۸3

 منبع: هرانا   - یاسی: فعال ستیفعال نهیزم
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 نه ی زم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -محسن محسن زاده    -  ۱۸۴

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

بازداشت: مشهد    -   وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -   ی فاطمه سپهر   -  ۱۸5   نهیزم   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی د یتوح   ی هد  -  ۱۸6 بازداشت:   نهی زم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

 نه ی زم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -پور    ییمحمدرضا جال  -  ۱۸7

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

 -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  گانیمحل بازداشت: گلپا  -  وریشهر  3۱داشت:  باز  خیتار  -  ی ( طبرزدنی)آبت  یعل   - ۱۸۸

 منبع: هرانا   - یاسی: فعال ستیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  ابیپا  میمر  -  ۱۸۹

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  رزازادهیم   مانیپ  -  ۱۹۰

 منبع: کردپا - یاسیفعال س

 نه یزم - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  5بازداشت:  خیتار  - یرفسنجان  یفائزه هاشم - ۱۹۱

 منبع: فارس - یاسی: فعال ستیفعال
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: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۸بازداشت:    خی تار  -  ی آرسام محمود  -  ۱۹2

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۸بازداشت:    خی تار   -  یارسنجان  الدیم  -  ۱۹3

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

: فعال  تیفعال نهیزم - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   - مهر  ۸بازداشت:  خیتار -  ی معز   یعل  - ۱۹۴

 منبع: هرانا - یاسیس

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۸بازداشت:    خیتار  -  ی اسداهلل هاد  -  ۱۹5

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: سار  -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ییشفا  میحک  یهاد  -  ۱۹6

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم   خی تار  -  ی عباس باقر  -  ۱۹7

 نترنشنالیا رانیمنبع: ا - یاسیفعال س

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   زدیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار   -  یخاک  یمصطف  -  ۱۹۸

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

  :تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی ریام   درضایحم  -  ۱۹۹

 منبع: هرانا - یاسیفعال س
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:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یتفرش  ریام   -  2۰۰

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  فریبابک مراد  -  2۰۱

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - رضا شورچه    -  2۰2

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

:  تیفعال نهی زم - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی سلمان بهزاد  - 2۰3

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی صابر  یعل   -  2۰۴

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی د یحم  ی مهد   -  2۰5

 منبع: هرانا - یاسیفعال س

 نهی زم  -   هی: زندان ارومتی وضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی آرام گوهر  -  2۰6

 منبع: هرانا  - یاسی: فعال ستیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: بوشهر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    ی گنبد  نیام   -  2۰7

 منبع: هرانا - یاسیفعال س
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  راز یش  ۱۰۰: بازداشتگاه پالک  ت یوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - سجاد زارع    -  2۰۸

 منبع: هرانا -  یاسی: فعال ست یفعال نهیزم -

 نهی زم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یپناه  نیبهزاد حس   -  2۰۹

 منبع: کردپا  - یاسی: فعال ستیفعال

بازداشت مجدد  -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    ۱بازداشت:    خ یتار -  ینام  روزیپ  -  2۱۰

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا  - ی: فعال صنفت یفعال هنیزم -

: فعال  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کازرون    -آذر    ۱بازداشت:    خ یتار  -  ریخ  الیژ  -  2۱۱

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ  ی منبع: شورا - یصنف

:  تیفعال نهیزم - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: دهلران  -آبان  ۱۰بازداشت:   خیتار - یدارائ دری ح - 2۱2

 منبع: کردپا - یفعال صنف

حسنلو    دی حم  -  2۱3 کرج    -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  -قره  بازداشت:  “افساد  تیوضع  نی آخر  -محل  به  متهم   :

 منبع: هرانا  - ی: فعال صنفتیفعال نهیزم - االرض”یف

 نه یزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار   -همت پور    نیمحمدحس  -  2۱۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - ی: فعال صنفتیفعال

:  ت یفعال  نهیمز  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ی مراد  دیفر  -  2۱5

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها - یفعال صنف
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بازداشت: سنقر    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار   -  یواعظ  ومرثیک   -  2۱6  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال صنفتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    2بازداشت:    خ یتار  -  یبهرام  لیجم  -  2۱7

 منبع: کردپا - یفعال صنف

بازداشت: خواف    -آبان    2۰بازداشت:    خیتار  -  یمحمد رمضان  -  2۱۸  نه ی زم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال صنفتیفعال

 نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -شهر    ینیمحل بازداشت: خم  -مهر    2۰ت:  بازداش  خ یتار  -  ی ری مج  دیحم  -  2۱۹

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا - ی: فعال صنفتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتی وضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    - آبان    22بازداشت:    خیتار  -  ی سنجر  انوشیک  -  22۰

 منبع: امتداد  - یفعال صنف

: اداره اطالعات تیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    23بازداشت:    خیتار  -لو    یموس  لیاسماع  -  22۱

 منبع: هرانا - ی: فعال صنفت یفعال نهیزم - رازیش

بازداشت: اهواز    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یزرگان  نیمع  -  222   - ز  اهوا  بانی: زندان شتیوضع  نیآخر  -محل 

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها  یهماهنگ ی منبع: شورا - ی: فعال صنفتیفعال نهیزم

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تاکستان    - آبان    26بازداشت:    خیتار  -  یگیزال ب  الیسه   -  223

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا - ی: فعال صنفتیفعال
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 نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: گچساران    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -دانشمند    زیکامب  -  22۴

 منبع: هرانا  - ی: فعال صنفتیفعال

: فعال  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۸بازداشت:    خیتار  -  یبهناز امان  -  225

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - یصنف

بازداشت: سنندج    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خ یتار  -  فهیرضا شر  -  226  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 ران یآزاد کارگران ا هیمنبع: اتحاد - ی: فعال صنفتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی عوض  نیآخر  -محل بازداشت: بردسکن    -آذر    6بازداشت:    خیتار  -  ی عامر  یعل   -  227

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا - یفعال صنف

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -مهر    ۸بازداشت:    خیتار  -  یعیافسانه رب  -  22۸

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا - یفعال صنف

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    ی حسام مهد   -  22۹

 منبع: هرانا  - ی: فعال صنفتیفعال

نامعلوم    خیتار   -  ی نوشاد  اریکوش  -  23۰ تهران    -بازداشت:  بازداشت:   نه ی زم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 هرانا منبع:  - ی: فعال صنفتیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -تدرو    رضایعل   -  23۱

 منبع: هرانا - یفعال صنف
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 - رازی: زندان عادل آباد شتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یرنگان دیسع  - 232

 منبع: هرانا - یفعال صنف: تیفعال نهیزم

  نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یسوران اسکندر لطف  -  233

 منبع: هرانا  - ی: فعال صنفتیفعال

:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - ی فاطمه احمد  - 23۴

 منبع: هرانا - یفعال صنف

:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی د یسع  نیگش   -  235

 منبع: هرانا - یفعال صنف

نامعلوم    خ یتار  -  یعباس  یمجتب  -  236 بندر گناوه    -بازداشت:  بازداشت:    نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال صنفتیفعال

زندان    نهی: بند قرنطتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - ی موسو  نیحس  دیس  - 237

 منبع: هرانا - ی: فعال صنفتیفعال نهیزم -اهواز  بانیش

:  ت یفعال نهیزم  - ی: زندانتی وضع نیآخر - محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -  ی مفاخر  وای ش - 23۸

 منبع: کردپا - یفعال صنف

  -  رجانی: زندان کهن ستیوضع  نیآخر  -  رجانیمحل بازداشت: س  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی نظر  بهیط   -  23۹

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها  یهماهنگ ی منبع: شورا - ی: فعال صنفتیفعال نهیزم
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع   نیآخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -   وارگرید  قیرف  -  2۴۰

 منبع: کردپا  - ی فعال کارگر

: تیفعال  نهیزم  -  ی : زندانتی وضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱5بازداشت:    خ یتار  -فکور    اریکام  -  2۴۱

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

: فعال تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خ یتار  -  یندا ناج  -  2۴2

 ران یآزاد کارگران ا هیمنبع: اتحاد  - ی کارگر

: تیفعال نهیزم - ی : زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم  -مهر  ۱7بازداشت:  خ یتار - یسعد مفتاحا - 2۴3

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع   نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -سالم    مانیپ  -  2۴۴

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

بازداشت: عسلو  -مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  -  ی بهادر  ینورعل   -  2۴5 زندانتیوضع  ن یآخر  -  هیمحل   نه یزم  -  ی: 

 منبع: هرانا - ی : فعال کارگر تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتی وضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: عسلو  -مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  -کوراوند    دیفر  -  2۴6

 منبع: هرانا  - ی گرفعال کار

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: عسلو -مهر   ۱۸بازداشت:    خیتار  -  ییموال  ی هاد   -  2۴7

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر
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: تیفعال نهیزم -  ی: زندانتی وضع ن یآخر - هیمحل بازداشت: عسلو -مهر  ۱۸بازداشت:   خیتار  - ی نجف نیشاه - 2۴۸

 منبع: هرانا  - ی کارگرفعال 

:  تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: عسلو -مهر  ۱۸بازداشت:  خیتار - ی شاپور یعل  -  2۴۹

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: عسلو  -مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  -  ی مراد  دی فرش  -  25۰

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

بازداشت: عسلو  -مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  -  یجهانبخش  ی مهد  -  25۱  نه یزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل 

 منبع: هرانا - ی : فعال کارگر تیفعال

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -   وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -   ی اهلل احمد   لطف  -  252

 یکارگر ی تشکل ها جادیکمک به ا ی برا یهماهنگ تهیمنبع: کم - ی : فعال کارگر تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    - مهر    2۸بازداشت:    خیتار  -خبات دهدار    -  253

 منبع: کردپا  - ی فعال کارگر

:  تیفعال نهیزم -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  2۰بازداشت:  خیتار - یرقل یام ریام -  25۴

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    3بازداشت:    خیتار   -  یصالح  انیب  -  255

 ران یا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ  ی منبع: شورا   - ی فعال کارگر
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  نه یزم   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  زادیآرمان نور  -  256

 رانیآزاد کارگران ا ه یمنبع: اتحاد - ی : فعال کارگر تیفعال

بازداشت: سنندج    -   وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ینیخالد حس   -  257   نهیزم   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 رانیآزاد کارگران ا ه یمنبع: اتحاد - ی : فعال کارگر تیفعال

  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خ یتار  -  این  مظفر صالح   -  25۸

 رانیآزاد کارگران ا ه یتحادمنبع: ا  - ی : فعال کارگر تیفعال

 نهیزم   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -پور    عباس هاشم  - 25۹

 منبع: کردپا - ی : فعال کارگر تیفعال

بازداشت: سنندج    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -پور    یگرام  وسفی  -  26۰  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 منبع: کردپا - ی : فعال کارگر تیفعال

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    5بازداشت:    خیتار  -  ی داود رضو  -  26۱

 تهران و حومه  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران ی کایمنبع: سند  - ی کارگر

 نهی زم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  ذهیمحل بازداشت: ا  -آبان    6بازداشت:    خیتار  -  ی گلزار  یمحمد ململ   -  262

 رانیآزاد کارگران ا ه یمنبع: اتحاد - ی : فعال کارگر تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    - آبان    7بازداشت:    خیتار  -  یسوسن رازان  -  263

 منبع: کردپا  - ی فعال کارگر
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بازداشت: سنندج    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -کامران ساختمانگر    -  26۴   نهیزم   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: کردپا - ی : فعال کارگر تیفعال

: فعال  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم   - بازداشت: نامعلوم    خیتار  - تنها    ر یام  -  265

 منبع: مدارا   - ی کارگر

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -عابد توانچه    -  266

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: گچساران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی طاهر  دی سع  -  267

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: عسلو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -احمد پور    -  26۸

 منبع: هرانا  - ی کارگر

: ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: عسلو -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -د  کوراون  دی ام  - 26۹

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی صمد محمد  -  27۰

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یفضل   ی مهد   -  27۱

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -   هیمحل بازداشت: عسلو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یمحمود  یعل   -   272

 منبع: هرانا  - ی فعال کارگر

 نهی زم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: عسلو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -کردپور    انوشیک  -  273

 رانیآزاد کارگران ا ه یمنبع: اتحاد - ی : فعال کارگر تیفعال

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -آبان    ۱بازداشت:    خیتار  -  یآرش رمضان  -  27۴

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اراک    -آذر    ۱بازداشت:    خی تار  -  یدارب  وشیدار  -  275

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -مهر    ۱بازداشت:    خی تار  -  یرانی شورش م  -  276

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

  -: به حبس محکوم شد تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان   -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  ییفائزه براهو  -  277

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم -آزاد شد 

اردب  -آبان    ۱2بازداشت:    خی تار  -  نیپرو  یمرتض  -  27۸ بازداشت:    هنیزم   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  لیمحل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -دژ    ن یمحل بازداشت: شاه  -مهر    ۱۴بازداشت:    خی تار  -بابک قابل نژاد    -  27۹

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال
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:  ت یفعال نهیزم - ی: زندانتی وضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -آبان  ۱5بازداشت:  خیتار - ییبهزاد ادوا -  2۸۰

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

  نهیزم  -  زیتبر  ی: زندان مرکزت یوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  - آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -  یچمن  ریام   -  2۸۱

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیفعال  نهی زم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -  ی ستارفائزه    -  2۸2

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  ت یفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  - مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  این  امکیمحمد س  -  2۸3

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

 -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار   -  یی فاطمه پاشا  -  ییپاشا  الیل  -  2۸۴

 منبع: کردپا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

 نهیزم  - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  ی محل بازداشت: خو  -مهر    ۱۰بازداشت:    خی تار  -  یئکانل ی  ی جواد احمد  -  2۸5

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیالفع

:  تیفعال  نهی زم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -بهزاد    نیرام  -  2۸6

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  ت یفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  - مهر  ۱۱بازداشت:  خیتار - یرحمت د یحم -  2۸7

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا  - یفعال مدن
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:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع  ن یآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -مهر    ۱۱بازداشت:    خ یتار  -اکبرزاده    اشاری  -  2۸۸

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

بازداشت:    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  ی طاهر  نیحس   -  2۸۹ زندانتیوضع  نی آخر  -سروآباد  محل   نه یزم  -  ی : 

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -اقبال    نیآر  -  2۹۰

 منبع: هرانا  - یمدن

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  - مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  یعقوبیبهرام    -  2۹۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب -مهر    ۱3بازداشت:    خیتار  -  ی کار  وسفی  -  2۹2

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال نهیزم  -: آزاد تیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -مهر   ۱6بازداشت:  خیتار - کخواهیمسعود ن -  2۹3

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهی زم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یاسکندر لطف  -  2۹۴

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی شورا  منبع: - یفعال مدن

: فعال تیفعال  نهی زم  -  نی: اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -  یآرش صادق  -  2۹5

 منبع: هرانا  - یمدن
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ی الهام افکار  -  2۹6

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ی در   دیمج   -  2۹7

 منبع: هرانا  - یمدن

:  تیفعال  نهیزم  -  نیاو  2۰۹:  ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مرند    -مهر    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ی سمانه اصغر  -  2۹۸

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -مهر   2۰بازداشت:   خیتار  - هایتوبه ا رجیا -  2۹۹

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -  نیبازداشت: قزومحل    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -  نانلویمحمد ا  -  3۰۰

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -  ی افکار  دی حم  -  3۰۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -  انیخالد  الیسه  -  3۰2

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

نهاد    -  3۰3 پاک  پ  -آبان    2۱بازداشت:    خی تار  -قادر  بازداشت:    نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل 

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

228 
 

:  تیفعال  نهی زم  - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: چرام   -مهر   22بازداشت:    خیتار  -   ی عود قباد مس -  3۰۴

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: اداره اطالعات تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    23بازداشت:    خیتار  -سَکِّز    ی جاسم بهادر  -  3۰5

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنت یفعال نهیزم - رازیش

نامعلوم    -آبان    23بازداشت:    خیتار  -خوش    ی صمد آوا  -  3۰6 بازداشت:  اداره اطالعات  تیوضع  نیآخر  -محل   :

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنت یفعال نهیزم - رازیش

 -  رازی: اداره اطالعات شتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    23بازداشت:    خ یتار  -  یحضرت  دی حم  -  3۰7

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

نجف  -  3۰۸ بازداشت: ش  -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -پور    ی مهرزاد   نهیزم  -   ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  رازیمحل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -اکبر    یدعل یس  دینو  -  3۰۹

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    - مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -  یتهران  یمعصوم  د یاهلل عبدالحم  تیآ  -  3۱۰

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم - یزندان

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -مهر    2۴بازداشت:    خیتار   -  یوسفی  کین  -  3۱۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن
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  نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر - محل بازداشت: خرمدشت  -مهر    2۴بازداشت:  خیتار  -  ی اریخدا لیاسماع - 3۱2

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا - ی: فعال مدنتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    25بازداشت:    خیتار  -پور    ی مهد  ریام  -  3۱3

 ع: کردپا منب - یفعال مدن

  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    - مهر    25بازداشت:    خیتار  -  ی کارود یس  یمظلوم  ایپو  -  3۱۴

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی فرهاد ذالنور   دیس  -  3۱5

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

 -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یطاهر  دونیفر  دیس  -  3۱6

 منبع: کردپا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

بهرام  -  3۱7 بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یمحمد   نهی زم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -   یمیرح  ریغد  -   3۱۸

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    - آبان    27بازداشت:    خیتار  -  نیگرگ  دیحم  -  3۱۹

 منبع: کردپا  - یفعال مدن
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  نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یهمت  یمهر عل   -  32۰

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خی تار   -  یمت پور ولنع  -  32۱  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

  نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    - آبان    27بازداشت:    خیتار   -  یل یشهروز اسماع  -  322

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

 ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یمیابراه  شاه  برزیفر  د یس  -  323

 منبع: کردپا   - ی: فعال مدنت یفعال نهیزم -

بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی نوشاد طاهر  -  32۴  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  - ی نظر  یعل   - 325

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

 نهی زم  - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  ور یشهر  27بازداشت:    خیتار  -  یعی فرانک رف  -  326

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  27بازداشت:    خ ی تار  -  ی رغفاریم  الیل  -  327

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال
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  نهیزم - نیزندان او 2۰۹: تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  27بازداشت:  خیتار - یپوران ناظم -  32۸

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -ماموستا    -  ی قادر احمد  -  32۹

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

 نه یزم   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -دج  محل بازداشت: سنن  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  ییرزای م  یحاج  منیه  -  33۰

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

 نه یزم   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  ی مراد   روان یس  -  33۱

 منبع: کردپا  - ی: فعال مدنتیفعال

بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  یفیشر  ایسار  -  332   نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 وزیمنبع: کولبر ن - ی: فعال مدنتیفعال

 نه یزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار   -کمانگر    ی هاد  -  333

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خ ی تار  -  ی باران ساعد  -  33۴  نهیزم  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 ران یآزاد کارگران ا هیمنبع: اتحاد - ی: فعال مدنتیفعال

بازداشت:    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خ یتار  -  انیدری ح  نیام  -  335  -   اسوج ی: زندان  تیوضع  ن یآخر  -   اسوجیمحل 

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم
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:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  یحسن  نایس  -  336

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

زندان   -: محکوم شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -   وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  ینواز  ی هاد   -  337

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم -تهران بزرگ 

 نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -مهر    2بازداشت:    خیتار  -اشکان سعادت مهر    -  33۸

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

: فعال  ت یعالف  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -  خیش  دیسع   -  33۹

 منبع: هرانا  - یمدن

:  ت یفعال  نهیزم   -  نی: زندان اوت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -بهمن    ی مهد  -  3۴۰

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

 - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  قیشف  ی د یحم  ی مهد   -  3۴۱

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -  یشبگرد گالب  -  3۴2

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

: فعال  تیلفعا  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -  یآمنه زمان  - 3۴3

 منبع: هرانا  - یمدن
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: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -  ی نادر  بیصه  -  3۴۴

 وز یمنبع: کولبر ن - یفعال مدن

 -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -مهر    3بازداشت:    خیتار  -  یعیفرشته صن  -  یعیسارا صن  -  3۴5

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -  نی: اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    3۰بازداشت:    خیتار  -  ییسها مرتضا  -  3۴6

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها  - یفعال مدن

 نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  اسوج یمحل بازداشت:    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خ یتار  -  لی جل   کوروش  -  3۴7

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

  - : زندان سنندج  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -  ور یشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یعباس  روسیس  -  3۴۸

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

 نهی زم  - : زندان سنندج  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یآزاد عباس  -  3۴۹

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

 نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دهگالن    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -پور    ی سروه رحمان  -  35۰

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

بازداشت: اردب  -مهر    3۰بازداشت:    خی تار  -  ی غالمرضا اصغر  -  35۱  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  لیمحل 

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا - ی: فعال مدنتیفعال
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توح   -  352 بازداش  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی د یزهرا  تهران  محل    نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ت: 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

 -: زندان تنکابن  تیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: کالردشت    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خ یتار  -  یمژگان کاوس  -  353

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

: زندان قائمشهر تیوضع  نیآخر  -شهر    محل بازداشت: قائم   -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار  -  یزدانی  خسرویک  -  35۴

 منبع: هرانا   - ی: فعال مدنت یفعال نهیزم -

بازداشت: سنندج    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خ یتار  -  ی اصالن  ی شاد  -  355  نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

بازداشت: رشت    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خی تار  -  ازیا  دیمروار  -  356  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

 نهیزم   - : آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -   لیمحل بازداشت: اردب  -   وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -عسگر اکبرزاده    -   357

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار  -فر    یصادق  دیسع  - 35۸

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

بازداشت: اردب  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خ یتار  -  یجوالن  ثمیم   -  35۹  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  لیمحل 

 منبع: هرانا  - یفعال مدن: تیفعال



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

235 
 

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  یصفا ملک  - 36۰

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا  - یفعال مدن

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع   نیرآخ  -محل بازداشت: تهران    - آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  نیاکبر زارع  -  36۱

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ  ی منبع: شورا  - یمدن

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  ییسرور مال  -  362

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خ یتار  -  یرها آجودان  -  363

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خ یتار  -  یشاطران  الدیم   -  36۴

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴اشت:  بازد  خیتار  -  ی زیمحمد عز  -  365

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    ۴بازداشت:    خ یتار  -  یجندق  نای م  -  366

 رانی بان ا دهیمنبع: د - یفعال مدن

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  ییرایگلرخ ا  -  367

 منبع: هرانا  - یمدن
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: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۴بازداشت:    خی تار   -  ی گیب  میکر  میمر  -  36۸

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم   -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  ی مسعود   وای ه  -  36۹

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  جاریمحل بازداشت: ب  -مهر    5بازداشت:    خیتار  -  یزمان  دمحمدکرم ی س  -  37۰

 رانیا انیفرهنگ یفصن  ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوشهر    -مهر    5بازداشت:    خیتار  -اکبرزاده    رایو  -  37۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم   -: محکوم شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    5بازداشت:    خیتار   -  ییسارا شمسا  -  372

 منبع: هرانا  - یمدنفعال 

: تیفعال نهیزم - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  7بازداشت:  خ یتار  - یمیابراه هیسم - 373

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    - مهر    7بازداشت:    خیتار  -  یزیعز  انیب  -  37۴

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

 نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: گچساران    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -  ی موسو  دیوح  دیس  -  375

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - ی: فعال مدنتیفعال



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

237 
 

 - : زندان قرچک  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    7بازداشت:    خ یتار  -مطلق    مانیپ  کین  رانیج   -  376

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -  انیصادق  ریام  -  377

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال نهیزم -  ی: زندانتی وضع ن یآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  7بازداشت:  خیتار - ی مسعود قلندر - 37۸

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع ن یآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  7بازداشت:  خی تار -  ی محسن قلندر  - 37۹

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -فرخزاد    اسری  -  3۸۰

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: فعال  تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب   -مهر  ۸بازداشت:  خیتار - یضیف دیسع -  3۸۱

 منبع: هرانا  - یمدن

:  ت یفعال نهیزم -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر   ۸بازداشت:   خیتار - ینعمت دهیفر -  3۸2

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

: فعال تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -مهر  ۹بازداشت:    خیتار  -  یخان  ا یدلن  -  3۸3

 منبع: کردپا  - یمدن
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: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ینی حس  نایسار  -  3۸۴

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

 نه یزم   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -مهر    ۹بازداشت:   خیتار  -پور    یمانیسل   اوشیس  -  3۸5

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

 نهی زم - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  ۹بازداشت:  خیتار - یر یجهانگمحمد عارف  -  3۸6

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا - ی: فعال مدنتیفعال

چهارمحال  -  3۸7 بازداشت: دهگالن    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  انیآتفه  زندانتیوضع  نیآخر  -محل    نه یزم  -  ی: 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  یمحمد جوالن  -  3۸۸

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

قانع مقدم    -  3۸۹ اردب  -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -سجاد  بازداشت:   نهی زم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  لیمحل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیعالف

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خی تار  -ساالروند    دهیسپ  -  3۹۰

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -سبا حاج جعفر    -  3۹۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن
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: فعال  تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ی بیرضا نق  -  3۹2

 منبع: هرانا  - یمدن

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -  بازداشت: نامعلوم خیتار  -  یاحمد معتصب  -  3۹3

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال نهیزم -: آزاد شد تیوضع ن یآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یرونق نیحس - 3۹۴

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یموفق  نیفرز  -  3۹5

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی خبات مظفر  -  3۹6

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیند  ریام  -  3۹7

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -پور   می( کرداری)د  انایک  -  3۹۸

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

 نهیزم -: آزاد شد تیوضع  ن یآخر -محل بازداشت: کرمانشاه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -ساالر طاهر افشار  - 3۹۹

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال
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: فعال  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سقز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی باقر  اریزان  -  ۴۰۰

 وز یمنبع: کولبر ن - یمدن

:  ت یفعال  نهیزم   -: آزاد شد  ت یوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یعادل طالب  -  ۴۰۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یالله محمد  -  ۴۰2

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم  -  نی: اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نوروز زاده    زیکامب  -  ۴۰3

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهی زم  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - بلوچ    نیمب   -  ۴۰۴

 منبع: حال وش  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی ری جعفر ام  -  ۴۰5

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بانه   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی خضر   ی پر   -  ۴۰6

 منبع: کردپا  - یمدن

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -آباد  محل بازداشت: خرم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ایک  یقاسم فاضل   -  ۴۰7

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال
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: تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمظلوم انیپو - ۴۰۸

 منبع: هرانا  - یمدنفعال 

: فعال تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  نییفائزه آ  -  ۴۰۹

 منبع: هرانا  - یمدن

  نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -شهر    ینیمحل بازداشت: خم  -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -  ی غالمرضا عماد  -  ۴۱۰

 منبع: هرانا  - یفعال مدن: تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -سامان خادم    -  ۴۱۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    ی مهد   سیادر  -  ۴۱2

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

نامعلوم    خیتار  -شه بخش    نیافش   -  ۴۱3 بازداشت: زاهدان    -بازداشت:   نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  اران یمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انینظر  د یام  -  ۴۱۴

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتی وضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یدلوران   اسبیآر  -  ۴۱5

 منبع: هرانا  - یفعال مدن
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع   نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی عباد  ایپر  -   ۴۱6

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

  -   ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -(  ی )جاد  یرانیرمیم  رعمادیام   -  ۴۱7

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

:  ت یفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  یمحل بازداشت: خو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی جواد احمد   -  ۴۱۸

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

 ی: زندانتیوضع  نیآخر - الم یمحل بازداشت: ا - بازداشت: نامعلوم  خیتار -کژال وطن پور  - حسنا وطن پور   - ۴۱۹

 منبع: هرانا   - ی: فعال مدنت یفعال نهیزم -

: تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی دروار نیحس - ۴2۰

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال نهی زم - ی: زندانتی وضع نیآخر - محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یسارا سماوات - ۴2۱

 نبع: هرانا م - یفعال مدن

 -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سقز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیابراهشاه   یعباس  روس یس  -  ۴22

 منبع: هرانا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

نامعلوم    خیتار  -  ی در یعرفان ح   -  ۴23 بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت:   نهیزم   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال
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:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: عسلو  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمهمد  زی کامب  -  ۴2۴

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

نامعلوم    خیارت  -  یطهماسب  ژیگالو  -  ۴25 سنندج    -بازداشت:  بازداشت:  زندانتیوضع  نی آخر  -محل   نهیزم  -  ی: 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانتی وضع  ن یآخر  -محل بازداشت: جلفا    -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -  خواهیروز  فیلط  -  ۴26

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحسن طهماسب  -  ۴27

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمعصومه حقان  -  ۴2۸

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

نامعلوم    خیتار  -  ی د یمعصومه رش  -  ۴2۹ بازداشت: سنندج    -بازداشت:   نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی نور  الدیم  -  ۴3۰

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیرح  یهد  -  ۴3۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن
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نامعلوم    خیتار   -(  ای ن  ی)عارف   یعارف  تیآ  -  ۴32 بازداشت: آبدانان    -بازداشت:    -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: کردپا - ی: فعال مدنتیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی خدر   ایثر  -  ۴33

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

نامعلوم    خیتار  -   ی حسام حسن آباد  -  ۴3۴ تهران    -بازداشت:  بازداشت:    نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  انیفرامرز رمضان  -  ۴35

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

نامعلوم    خیتار  -  نیمارال دارآفر  -  ۴36 بازداشت: اله  -بازداشت:    نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  جانیمحل 

 منبع: هرانا  - یمدن : فعالتیفعال

 نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل   -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یمهران آقاجان  -  ۴37

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -   وانیمحل بازداشت: مر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ینی حس  هیمرض  -  ۴3۸

 منبع: کردپا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییفدا  ی مهد  -  ۴3۹

 منبع: هرانا  - یفعال مدن
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:  تیعالف  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یبهبهان  ی هاد  - ۴۴۰

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یرسول  یمجتب  -  ۴۴۱

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

  نهیزم  -: زندان تنکابن  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نوشهر    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یمژگان کاوس  -  ۴۴2

 منبع: هرانا  - ی: فعال مدنتیفعال

: تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یارمغان حانهیر - ۴۴3

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  این  یعال  نیرام  -  ۴۴۴

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

:  ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یفاطمه محمد  -  ۴۴5

 منبع: هرانا  - یفعال مدن

: متهم به محاربه تیوضع نی آخر -محل بازداشت: تهران    -مهر   ۱۰بازداشت:  خیتار -(  ی دی)ص نیاسیسامان  - ۴۴6

 زان ی منبع: م - یقی: مرتبط با موست یفعال نهیزم -

بازداشت: کرمانشاه    -مهر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -صفامنش    نیحس   -  ۴۴7  نهی زم  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: کردپا - یقی: مرتبط با موستیفعال
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 -   ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: باو  -آبان    ۱۸بازداشت:    خیتار  -  دى یحم  دیسع  -  یحوال  دی سع  -  ۴۴۸

 منبع: هرانا - یقی: مرتبط با موستیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    2بازداشت:    خ یتار   -  یفرشاد رستم  -  ۴۴۹

 منبع: کردپا  - یقیمرتبط با موس

 نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت:    -آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -)تاحر(   میرح  ی طاهر   یرعل یام  - ۴5۰

 منبع: هرانا - یقیمرتبط با موس: تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -مهر    23بازداشت:    خیتار   -  یسیو  زیعز  -  ۴5۱

 منبع: کردپا  - یقیمرتبط با موس

 نه یزم  -  ی : زندانتیوضع  ن یآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -مهر    2۴بازداشت:    خ یتار  -  لویرعل یپ  یرضا عبداله  -  ۴52

 منبع: هرانا - یقی: مرتبط با موستیفعال

: بازداشتگاه اطالعات سپاه  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: رشت    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار   -   دلیعماد قو  -  ۴53

 منبع: هرانا - یقی: مرتبط با موستیفعال نهیزم -رشت/ آزاد شد 

:  تیفعال نهی زم - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم   -آبان  7بازداشت:  خیتار - یتوماج صالح - ۴5۴

 منبع: رکنا  - یقیمرتبط با موس

بازداشت: سار  -مهر    7بازداشت:    خیتار  -پور    یحاج  نیشرو  -  ۴55  نهیزم   -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  ی محل 

 منبع: هرانا - یقی: مرتبط با موستیفعال
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 -: زندان تهران بزرگ تی وضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییارزی محمود م  - ۴56

 منبع: هرانا - یقی: مرتبط با موستیفعال نهیزم

 نهیزم  -: محکوم شده  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یسوفال  ی مهد   -  ۴57

 منبع: هرانا - یقی: مرتبط با موستیفعال

 نهیزم - ی : زندانتیوضع نیآخر  - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -داش  کمه یت یآرش عفت - ۴5۸

 منبع: هرانا - یقی: مرتبط با موستیفعال

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -افقه    دینو  -  ۴5۹

 منبع: هرانا - یقیرتبط با موسم

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع   نیآخر  -سرا  محل بازداشت: صومعه  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -آزاد    ژنیب  -  ۴6۰

 منبع: هرانا - یقیمرتبط با موس

 ن یزندان او 2۰۹: بند تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آذر  ۱3بازداشت:  خیتار  - ییبابا سی رامیسم - ۴6۱

 فردا ویمنبع: راد -مترجم  ای سندهی: نوت یفعال نهیزم -

 -  نیزندان او  2۰۹: بند  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱6بازداشت:    خ ی تار -نژاد    یک  نینازن  -  ۴62

 منبع: هرانا -م مترج ای سندهی: نوتیفعال نهیزم

ا  -آذر    2بازداشت:    خیتار  -(  ی )مفتیگیفضل الرحمن ر  ی مولو   -  ۴63 بازداشت:  :  تیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل 

 منبع: حال وش -مترجم  ای سندهی: نوتیفعال نهیزم - یزندان
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:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -  یآزاده دهقان  -  ۴6۴

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یعمر عبدالله  -  ۴65

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

:  ت یفعال  نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -   انیمحمد  یعل   -  ۴66

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اهواز    -مهر    27بازداشت:    خ یتار  -  یچیهل  دیسع  -  ۴67

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

: زندان کاشان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کاشان    -مهر   27بازداشت:    خیتار  -  ی نصرآباد  ی جعفر دیحم -  ۴6۸

 رانیمعلمان ا یمنبع: کانال صنف -مترجم  ای سندهی: نوت یفعال نهیزم -

  نهیزم   -  ی: زندانتیوضع  نی خرآ  -محل بازداشت: تهران    -مهر    27بازداشت:    خیتار  -عباس    ی فاطمه مشهد  -   ۴6۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -مترجم  ای سندهی: نوتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -آبان    2۸بازداشت:    خی تار  -محمد خضرنژاد    -  ۴7۰

 منبع: کردپا  -مترجم  ای سندهینو

  نه یزم  -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -زاده    یحاج  نینازن  -  ۴7۱

 منبع: هرانا -مترجم  ای سندهی: نوتیفعال
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    - وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  یحسن قنبر  - ۴72

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

  نه یزم   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گچساران    -   وریشهر  3۰بازداشت:    خی تار  -  یمانیکرم اهلل سل   -  ۴73

 منبع: هرانا -مترجم  ای سندهی: نوتیفعال

ل : زندان عادتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندرعباس    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خی تار  -  یمحسن زهتاب  -  ۴7۴

 وزیمنبع: کولبر ن -مترجم  ای سندهی: نو تیفعال نهیزم - رازیآباد ش

بازداشت: تهران    -مهر    3۰بازداشت:    خیتار  -  ی ارغوان وثوق انصار  -  ۴75   نه یزم  -  نی: اوتیوضع  نیآخر  - محل 

 منبع: هرانا -مترجم  ای سندهی: نوتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -   ی: زندانت یوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    5بازداشت:    خیتار  -  ی هرمز  دی ام  -  ۴76

 منبع: امتداد -مترجم  ای سندهینو

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  یمونا برزوئ  -  ۴77

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -   یحجت  دهیحم  -  ۴7۸

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

 نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -فرهود    وشیدار  -  ۴7۹

 منبع: هرانا -مترجم  ای سندهی: نوتیفعال
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:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -حماسه پارسا    -  ۴۸۰

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

  : تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی منصوره موسو  -  ۴۸۱

 ی س یب یمنبع: ب -مترجم  ای سندهینو

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی داوود سور  -  ۴۸2

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

نامعلوم    خیتار  -  یمانیسل   میکر  -  ۴۸3 بازداشت: گچساران    - بازداشت:  زندانتیوضع  نی آخر  -محل   نه ی زم  -   ی: 

 منبع: هرانا -مترجم  ای سندهی: نوتیفعال

:  تیفعال نهیزم - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -  انیمحمد رزاز -  ۴۸۴

 منبع: هرانا  -مترجم  ای سندهینو

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: خاش    -آذر    ۱بازداشت:    خی تار  -  یگیعبدالباسط ر  -  ۴۸5

 منبع: حال وش  -ورزشکار 

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    - آبان    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ینیحس  ریام   -  ۴۸6

 وز یمنبع: کولبر ن -ورزشکار 

 نه یزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۱۸بازداشت:    خیتار  -  ی آباد  اشراق نجف   -  ۴۸7

 منبع: هرانا -: ورزشکار تیفعال
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: ت یفعال  نهیزم   -  ۱۰۰: پالک  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: قشم    - آبان    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  یبانیدنا ش  -  ۴۸۸

 منبع: هرانا  -ورزشکار 

سال    5به    -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -قرابت    نایسار  -  ۴۸۹

 منبع: هرانا  -: ورزشکار تیفعال نهیزم -محکوم شد  ی ریحبس تعز

خادم  -  ۴۹۰ بازداشت: گچساران    -آبان    2۱بازداشت:    خ یتار  -  یصادق  زندانتیوضع  نیآخر  -محل   نه یزم  -  ی: 

 منبع: هرانا -: ورزشکار تیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -برومند    زیپرو  -  ۴۹۱

 منبع: مهر  -ورزشکار 

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یعیسروش رف  -  ۴۹2

 نترنشنالیا رانیمنبع: ا -ورزشکار 

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -آبان    25بازداشت:    خ یتار  -  ینیریش  ثمی م  -  ۴۹3

 منبع: هرانا  -ورزشکار 

 نهیزم  -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: ماسال    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی محمد رضا عاشر  -  ۴۹۴

 منبع: هرانا -: ورزشکار تیفعال

  ن ی: زندان قرچک ورام تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -  ی شهوند دهیسپ -  ۴۹5

 منبع: هرانا -: ورزشکار ت یفعال نهیزم -
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  -   نی: زندان قرچک ورام تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  یپگاه شهوند  -  ۴۹6

 منبع: هرانا -: ورزشکار تیفعال نهیزم

: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -آذر    3بازداشت:   خیتار  -  ی غفور  ایور  -  ۴۹7

 منبع: برنا -ورزشکار 

: تیفعال  نهیزم  - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -  ینیماه  نیحس   -  ۴۹۸

 رنایمنبع: ا -ورزشکار 

  ن ی: زندان قرچک ورامتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -منفرد    یشراره صائب  -  ۴۹۹

 منبع: هرانا -: ورزشکار ت یفعال نهیزم -

الفت  -  5۰۰ بازداشت: گ  -آبان    ۸بازداشت:    خی تار  -  یمحمدرضا   نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  النغربیمحل 

 منبع: هرانا -: ورزشکار تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی در یبهروز ح  -  5۰۱

 بع: کردپامن -ورزشکار 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندر گناوه    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -فاطمه آزاد    -  5۰2

 منبع: هرانا  -ورزشکار 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -ساناز مغفور    -  5۰3

 منبع: هرانا  -ورزشکار 
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 نه یزم   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - فر    ی محمد   ونیکتا  -  5۰۴

 منبع: هرانا -: ورزشکار تیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی مصطفو   بایفر  -  5۰5

 منبع: هرانا  -ورزشکار 

:  تیفعال نهیزم - ی: زندانتی وضع ن یآخر - رازیمحل بازداشت: ش -آبان  ۱۰بازداشت:   خ یتار  - ی ساالر نینازن - 5۰6

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

:  تیفعال  نهی زم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -   انییبهار صحرا  -  5۰7

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

 نهیزم  -  ی : زندانتیوضع  نی آخر   -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۱۰بازداشت:    خ یتار  -  ی محمود طراوت رو   -  5۰۸

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -   رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۱۱بازداشت:    خیتار  -(  می)مر  ی آستاره انصار  -  5۰۹

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وک تیفعال نهیزم

تهران    -آبان    ۱6بازداشت:    خ یتار  -  یل ین  یمصطف  -  5۱۰ بازداشت:    نه یزم  -  نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی : زندانتی وضع  نیآخر   -محل بازداشت: تهران    - آبان    ۱6بازداشت:    خیتار   -  یونسیحسن    -  5۱۱

 منبع: امتداد  -حقوقدان  ای لیوک
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  -: زندان قزلحصار  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -مهر    ۱6بازداشت:   خیتار  -  ییکچو  ییعطا  دیسع  -  5۱2

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وک تیفعال نهیزم

بازداشت: تهران    -مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -  یهیحمدرضا فقم  -  5۱3  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

  نه یزم  -  نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -  یحامد توسل   سیاو  -  5۱۴

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -مهر    25بازداشت:    خیتار  -  یانیک   نینگ  -  5۱5

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

  نهیزم  -  نی: بازداشتگاه اوت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    26بازداشت:    خیتار  -  ییرضا  نیحس  -  5۱6

 منبع: کردپا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

ک  -  5۱7 تهران    -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  ی خسرویآرش  بازداشت:  زندانتیوضع  ن یآخر  -محل    نهیزم  -  ی: 

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خ یتار   -  هیمحمدرضا فق  -  5۱۸

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

  ل ی: وکت یفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    3بازداشت:    خیتار  -  ایبابک پاکن  -  5۱۹

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای
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: تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: پاوه    -آبان    7بازداشت:    خی تار -  یمیقهرمان کر  -  52۰

 منبع: کردپا  -حقوقدان  ای لیوک

:  ت یفعال نهیزم  -: آزاد شد  ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  پوریعل  الدیم  - 52۱

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

: تیفعال نهیزم -: آزاد شد تیوضع ن یآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - انیلیجل  دیسع - 522

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

:  تیفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   پوری رمهد یام  -  523

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

  نهیزم   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیعادل احمد  نیام   -  52۴

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی رزا اعتماد انصار  -  525

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

 نه ی زم  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییاهلل محمد رضاروح  -  526

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

: ت یفعال  نهیزم   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   انیجالل  دیسع   -  527

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

256 
 

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -بناب    یقاسم بعد  -  52۸

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

:  تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییمحمد رضا  -  52۹

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

: تیفعال نهیزم - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - پوریپناه الدیم  - 53۰

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

:  ت یفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -  یباران  یاحمد عل   - 53۱

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

: تیفعال  نهیزم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -رضا زارع    یعل   -  532

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

نامعلوم    خیتار  -   نیقدسب  هیقدس  -  533 بازداشت: ش  -بازداشت:   نهیزم   - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  رازیمحل 

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

 نهیزم - ی : زندانتیوضع نی آخر - رازیمحل بازداشت: ش -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -جعفر پور  ی محمد هاد - 53۴

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وکتیفعال

  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی)زهرا( خرده چ  روزهیف  -  535

 منبع: هرانا -حقوقدان  ای لی: وک تیفعال نهیزم
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:  تیفعال  نهیزم  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی صفر  ی مهد   -  536

 منبع: هرانا  -حقوقدان  ای لیوک

  -   رجانی: زندان کهن ستیوضع  نیآخر  -  رجانیمحل بازداشت: س  -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  نیآرو  میمر  -  537

 ران یا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا -حقوقدان  ای لی: وک تیفعال هنیزم

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  5بازداشت:   خ یتار - یف شری اشکان  -  53۸

: زندان اوز  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: الرستان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی)اسم کوچک نامعلوم( اتش  -  53۹

 منبع: هرانا  -الرستان 

: زندان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: الرستان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی)اسم کوچک نامعلوم( مهراب  -  5۴۰

 منبع: هرانا  -اوز الرستان 

: زندان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: الرستان    -بازداشت: نامعلوم   خیتار   -)اسم کوچک نامعلوم( نادرپور    -  5۴۱

 منبع: هرانا  -اوز الرستان 

نامعلوم(    -  5۴2 بابلسر    -آبان    2۴بازداشت:    خی تار  -زاده    وسفی)اسم کوچک  بازداشت:  : ت یوضع  نیآخر  -محل 

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - یزندان

  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -کدپور  )نام کوچک نا مشخص(    -  5۴3

 منبع: هرانا -
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  ی : زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -)نام کوچک نامشخص( حشم دار    -  5۴۴

 منبع: هرانا -

نامشخص( رحمت  -  5۴5 ن  خیتار  -پور    ی)نام کوچک  بهبهان    -امعلوم  بازداشت:  بازداشت:  :  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یزندان

 ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  راحمدیمحل بازداشت: بو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یعی)نام کوچک نامشخص( شف  -  5۴6

 منبع: کردپا -

 ی: زندانتیوضع  نیآخر  -وم محل بازداشت: نامعل   -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ی)نام کوچک نامشخص( قربان  - 5۴7

 منبع: هرانا -

:  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی)نام کوچک نامشخص( کارگر قنوات  -  5۴۸

 منبع: هرانا -آزاد شد 

:  تیوضع  نیآخر  -   راحمدیمحل بازداشت: بو  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -فر    ی)نام کوچک نامشخص( مدن  -   5۴۹

 منبع: هرانا - یزندان

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ادیپار میابراه -  55۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -بازداشت: نامعلوم  خی تار  -دل  پاک میابراه -  55۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پاکدل  میابراه -  552
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منبع:   -  ی: زندان تیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: سراوان    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خی تار  -  ی زیپرو  میابراه  -  553

 هرانا

: متهم به محاربه و افساد تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -  یگیر  میابراه  - 55۴

 منبع: حال وش -االرض  یف

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -سواره  میابراه -  555

: بازداشتگاه اطالعات سپاه  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد   -مهر   2۰بازداشت:    خیتار  - ەسوار  م یابراه  -  556

 منبع: کردپا - هیاروم

منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    2۴بازداشت:    خ ی تار  -  بکیش  میابراه  -  557

 وش

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یصوف میابراه -  55۸

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهشهر    -آبان    26بازداشت:    خیتار  - دوست    یعل   م یابراه  -  55۹

 هرانا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد  م یابراه  -  56۰

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -ابوالفضل احمدپور    -  56۱

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیضعو  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -آذر    5بازداشت:    خی تار  -ابوالفضل پرندک    -  562

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - لیابوالفضل جل  -  563
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 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: گچساران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یبیابوالفضل حب  -  56۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یابوالفضل روح -  565

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  روزآبادیمحل بازداشت: ف  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی ابوالفضل فرهاد  -  566

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یابوالفضل قاسم  -  567

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  نیمحل بازداشت: قزو   -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -ابوالفضل محمدزاده    -  56۸

 هرانا

: متهم  ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -لو    یحاج  ن یحس   ی ابوالفضل مهر   -  56۹

 زان یمنبع: م  - یبه مقابله با حکومت اسالم

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -شهر    نیمحل بازداشت: شاه  -آبان    25بازداشت:    خیتار   -  ی ابوالفضل نوروز  -  57۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریل بازداشت: پمح -بازداشت: نامعلوم  خ یتار  - یابوبکر برزنج -  57۱

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر   -  هیمحل بازداشت: اشنو  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  راندوستیابوبکر ا  -  572

 کردپا

 منبع: هرانا - یزندان: تیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم  خ یتار  - یابوبکر برزنج -  573

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ابوبکر عبد -  57۴
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  یشیابوبکر قر  -  575

 وز یکولبر ن

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ابوذر بخرد -  576

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یل ی ابوذر خل  -  577

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یابولفظل جان -  57۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خی تار - یاتابک محاسن -  57۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -احد افسر   -  5۸۰

منبع:   -: زندان نقده  تیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -اشت: نامعلوم  بازد  خیتار  -  ی احد خرسند   -  5۸۱

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ارهیاحد  -  5۸2

 منبع: هرانا - یزندان: تیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر   ۱3بازداشت:  خیتار -احسان آزاد  -  5۸3

  ی منبع: شوراها  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - ریاحسان بابام -  5۸۴

 کشور  انیدانشجو یصنف

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یاحسان تش -  5۸5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یاناحسان خ -  5۸6
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 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -احسان رخشان  -  5۸7

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی آباد  یاحسان زنگ  -  5۸۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یانیاحسان صادق -  5۸۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی احسان طاهر -  5۹۰

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -زاده  احسان عبداهلل  -  5۹۱

 کردپا

بازداشت: کام  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  یاحسان فاتح  -  5۹2 منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  ارانیمحل 

 وز یکولبر ن

منبع:   -  هی: زندان فشافوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی احسان قادر  -  5۹3

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -مهر  23بازداشت:  خیتار -احسان کارگر  -  5۹۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -آذر  ۱3بازداشت:  خ یتار - انیاحسان مراد -  5۹5

 منبع: کردپا - یزندان: تی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یاحسان ملک -  5۹6

نامعلوم    خیتار  -زاده    یاحسان منش  -  5۹7 بازداشت: آبدانان    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -احمد اختر   -  5۹۸
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بناب  -آبان  2۹: بازداشت خیتار - ی احمد انور -  5۹۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - رهیاحمد جش  -  6۰۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -احمد خزانه دار  -  6۰۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر   23بازداشت:  خیتار - یاحمد رستم -  6۰2

 منبع: هرانا - ین: زنداتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی زیاحمد عز -  6۰3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: ا -مهر   25بازداشت:  خیتار - زادهیاحمد عل  -  6۰۴

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ  -مهر  6بازداشت:  خیتار - ی احمد قادر -  6۰5

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر - ذهیمحل بازداشت: ا -آبان  2۹بازداشت:   خیتار - ییاحمد گورو -  6۰6

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -کو    ینی احمد محمد ام  -  6۰7

 کردپا

 منبع: هرانا - یزندان  :تیوضع نیآخر -محل بازداشت: چرام  -آبان  ۱۱بازداشت:  خیتار -  ی احمد مراد -  6۰۸

 منبع: کردپا  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -زاده    احمد معروف  -  6۰۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -مهر  ۱6بازداشت:  خیتار - یاحیاحمد م -  6۱۰

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: قروه    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار   -پور    یاحمد نظام  -  6۱۱

 هرانا
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 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: قروه    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  پوریاحمد نظام  -  6۱2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ارهیاحمد  -  6۱3

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  سختی محل بازداشت: س  -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -   ی احمدرضا مرشد   -  6۱۴

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آذر  5بازداشت:  خ یتار - یصالح سیادر -  6۱5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -مامه  سیادر -  6۱6

 ن یمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گروک    -آذر    3بازداشت:    خ یتار  -ادهم درستکار    -  6۱7

 بلوچ نیفعال

منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -سراوان  محل بازداشت:    -آبان    27بازداشت:    خ یتار  -  یدرازه  بیاد  -  6۱۸

 وش

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آذر  3بازداشت:  خیتار - ی منوچهر بیاد -  6۱۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیاردالن منصور -  62۰

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  ن یریمحل بازداشت: قصر ش  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یاردالن نجف  -  62۱

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یپناه  نیارسالن حس  -  622

 کردپا
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منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خ یرتا  -  یپناه  نیارسالن حس  -  623

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آذر  2بازداشت:  خیتار -ارسالن روکا  -  62۴

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -ارسالن شبرنگ    -  625

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خ یتار - ی زیارسالن عز -  626

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ارسالن کرد -  627

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: شوش  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -ارسالن اللوند  -  62۸

 منبع: کردپا  - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ارسالن محمود  - 62۹

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - یمدن ایارش -  63۰

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - یمدوئ ایارش -  63۱

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیارغوان سلجوق  -  632

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر    2بازداشت:    خیتار  -نامشخص(    یل ی اسامه )فام  -  633

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - ی اسحاق حداد -  63۴
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  -مهر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -   ی محمد   گیاسرا ب  -   635

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  22بازداشت:   خیتار - ییاسعد رضا -  636

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمیاسعد کر -  637

 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یاسالم فاراب -  63۸

 - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -نامشخص(  یل ی)فام لیاسماع - 63۹

 منبع: کردپا 

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ت: مهاباد  محل بازداش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیابراه  لیاسماع  -  6۴۰

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تالش    -آبان    5بازداشت:    خیتار  -تالش    یآقاجان  لیاسماع  -  6۴۱

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان   -مهر  27بازداشت:   خیتار - ریباو لیاسماع -  6۴2

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بندر کنگان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ییبرنا   لیاسماع  -  6۴3

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    3بازداشت:    خ یتار  -   یحسن زه  لیاسماع  -  6۴۴

 بلوچ  نیفعال نیکمپ
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پ  -آبان    23بازداشت:    خیتار  -  ی خضر  لیاسماع  -  6۴5 بازداشت:  منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل 

 کردپا

منبع:   - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: ا -آبان  2۰بازداشت:   خیتار - ینیالد  نیز لیاسماع -  6۴6

 حال وش

منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: خاش    -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  -  ی شهنواز  لیاسماع  -  6۴7

 وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بانه   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یان یعبد لیاسماع -  6۴۸

 منبع: رسانک   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    2۹بازداشت:    خیتار  -  جیگرگ  لیاسماع  -  6۴۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  یگمشادزه  لیاسماع  -  65۰

 حال وش

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -محمودپور    لیاسماع  -  65۱

 کردپا

پ  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ینب  لیاسماع  -  652 بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل 

 کردپا

منبع:    -: زندان زاهدان  تی وضع  نیآخر  - ت: زاهدان  محل بازداش  -آذر    6بازداشت:    خیتار  -   ینورزه  لیاسماع  -  653

 بلوچ  نیفعال نیکمپ
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 منبع: هرانا  -  هی: زندان فشافوتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یجیاشکان ا  -  65۴

منبع:   -: زندان بهبهان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -اشکان بهزاد نسب    -  655

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ارانیمحل بازداشت: کام -مهر  2۰بازداشت:  خ یتار - ی اشکان پشاباد - 656

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ایرنیاشکان پ -  657

منبع: کولبر   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  - آذر    ۸بازداشت:    خ یتار  -  یاشکان دوست  -  65۸

 وزین

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهشهر   - آبان    26بازداشت:    خیتار  - دوستیاشکان عل   -  65۹

نامعلوم    خیتار  -  ی اشکان مراد  -  66۰ بازداشت: قصر ش  -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  نیریمحل 

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ییاشکان وال -  66۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی اصغر شاکر -  662

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -اصغر فوالد زاده  -  663

 منبع: هرانا - یزندان: تیوضع نیآخر -محل بازداشت: زنجان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی اعظم امند -  66۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -مهر  ۸بازداشت:  خیتار  - ایافسانه رضان -  665
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 منبع: هرانا -  ی : زندان خوتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییافشار امو -  666

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یرسول نیافش -  667

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -دژ    نیمحل بازداشت: شاه  -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  یزارع  نیافش  -  66۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یصداقت نیافش -  66۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یعثمان نیافش -  67۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:   خیتار - یمیعظ نیافش -  67۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -فرشاد  نیافش -  672

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -آباد  محل بازداشت: خرم -آذر  ۱3بازداشت:   خیتار - یاکبر باران -  673

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی د یاکبر س -  67۴

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - یاکبر عباس -  675

منبع:  -: زندان تهران بزرگ تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - ی اکبر غفار - 676

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یاکرم خندان چاف -  677

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: خنج  -آبان  25بازداشت:  خیتار - یفتح رایالم -  67۸

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - محل بازداشت: تهران -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یالناز لطف -  67۹
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ریالناز مالم -  6۸۰

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خی تار  -زاده  یالهام حاج - 6۸۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یشعاع الهام -  6۸2

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یعیالهام شف -  6۸3

 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یالهام صالح -  6۸۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یرفیالهام ص -  6۸5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی الهام قادر -  6۸6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیالهام مهت -  6۸7

 -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    22بازداشت:    خیتار   -(  یگی)ر  یرکازهیم  اسیال  -  6۸۸

 منبع: حال وش 

بازداشت: مر  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خ یتار  -  ی امجد ساعد  -  6۸۹ منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  وانیمحل 

 رانیآزاد کارگران ا هی اتحاد

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی ( عسکری ) عل   دی ام  -  6۹۰

 هرانا

 نیفعال  نیمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گروک    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -آراسته    دی ام  -  6۹۱

 بلوچ



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

271 
 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آبان  23بازداشت:   خیتار -آزادداور  دی ام -  6۹2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بناب  -آبان  2۹بازداشت:   خیتار - یآقاجان دی ام -  6۹3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یبراخاس دی ام -  6۹۴

 نیمنبع: کمپ  -  یندان: زتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    3بازداشت:    خی تار  -  یحسن زه  دیام   -  6۹5

 بلوچ نیفعال

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -  پورنیحس دی ام -  6۹6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار - یمیرح دی ام -  6۹7

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - راحمدیمحل بازداشت: بو -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رزمجو  دی ام -  6۹۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر  6بازداشت:  خیتار -رسولپور  دی ام -  6۹۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر   23بازداشت:  خیتار - نییرو دی ام -  7۰۰

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  یساعدموچش  دیام   -  7۰۱

 کردپا

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  - آذر    7بازداشت:    خیتار  -  یمانیسل   د یام  -  7۰2

 وزین

بازداشت: د  -آذر    6بازداشت:    خیتار  -  یرمحمدی ش  دیام  -  7۰3 منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  واندرهیمحل 

 کردپا
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منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیرآخ  -محل بازداشت: مهر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی دهند یطحان ب  دی ام  -  7۰۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: جاجرم  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی عابد دی ام -  7۰5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یعباس دی ام -  7۰6

منبع:    -  هی: زندان فشافوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یعرفان  دیام  -  7۰7

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -عمران  دی ام -  7۰۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی عمر دی ام -  7۰۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفتح دی ام -  7۱۰

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  نیمحل بازداشت: خم  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -نژاد    یقاسم  دیام   -  7۱۱

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمیکر دی ام -  7۱2

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع نیآخر  - اریمحل بازداشت: شهر -آبان  5بازداشت:  خی تار  -نژاد  یمیکر دی ام - 7۱3

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ن  محل بازداشت: دهگال  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -زاده    یمحب  د یام  -  7۱۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رجندیمحل بازداشت: ب -بازداشت: نامعلوم  خیتار -ابتهاج  ریام -  7۱5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: شوش  -آبان  26بازداشت:  خیتار - ی احمد  ریام -  7۱6
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -آذر  ۱3بازداشت:  خیتار -اروانه  ریام -  7۱7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر  23بازداشت:  خی تار - یمیرح  ریام ریام -  7۱۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -نشاه محل بازداشت: کرما -بازداشت: نامعلوم  خیتار - دانیجاو  ریام -  7۱۹

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ایدنیس  انیجالل  ری ام  -  72۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی د یجمش  ریام -  72۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی خرسند  ریام -  722

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -درنه  ریام -  723

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -مهر  ۱۹بازداشت:  خیتار - ی ر یزنج ریام -  72۴

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:   خیتار - یسلطان ریام -  725

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یشمال ریام -  726

 وز یمنبع: کولبر ن  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -  یشهاب  ریام  -  727

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اندوآبیمحل بازداشت: م -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یخیش ریام -  72۸

 منبع: هرانا  - ی : زندان خو تیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -صفرلو  ریام -  72۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی صفر ریام -  73۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -آبان  25بازداشت:  خیتار - ادیص ریام -  73۱
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بازداشت: بندرعباس    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -   ی ار یط  ری ام  -  732 منبع:    -  یندان: زتیوضع  نیآخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیعباس پو ریام -  733

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -مهر  6بازداشت:  خیتار -زاده  عبداهلل ریام -  73۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یعبداله ریام -  735

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم - وریشهر 3۰بازداشت:  خیتار - یعبدال ریام -  736

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -زاده عبدهلل ریام -  737

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   سازلمیف  یغالم  ری ام  -  73۸

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  2۴بازداشت:  خیتار - یاثیغ ریام -  73۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -زاده  یقاض ریام -  7۴۰

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو  -مهر   2۸بازداشت:  خ یتار - یمیکر ریام -  7۴۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اراک  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انخواهیک  ریام -  7۴2

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان   -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - یگل   ریام -  7۴3
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  ی: متهم به افساد فتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد جعفر  ریام  -  7۴۴

 منبع: هرانا - االرض 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -محمدزاده   ریام -  7۴5

منبع:    - : زندان تهران بزرگ  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2بازداشت:    خیتار  -   ی محمد   ر یام  -   7۴6

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی محمد  ریام -  7۴7

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی بوردیبا  یمرتض  ری ام  -  7۴۸

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -مجدزاده    یمهد  ری ام  -  7۴۹

 هرانا

  - : متهم به محاربه  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ینصرٓازادان  ریام  -  75۰

 منبع: هرانا 

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یوسفی ریام -  75۱

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -اف    میرح  راحمدیام   -  752

: زندان تهران بزرگ  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  رزادهیام  نیرحسیام  -  753

 منبع: هرانا -
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم  خیتار -آتش  نیرحسیام -  75۴

  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -زاده    لی خل   نیرحس یام   -  755

 منبع: هرانا 

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -آباد  محل بازداشت: خرم   -آبان    5بازداشت:    خیتار  -خوشرو    نیرحسی ام  -  756

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اسالم شهر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییرسا  نیرحس یام   -  757

 هرانا

نامعلوم    خیتار  -   انیسعادت  نیرحس یام   -  75۸ بازداشت: تهران    - بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیرآخ -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمانیسل  نیرحسیام -  75۹

 ی: زندانتیوضع   نیآخر  -آباد غرب  محل بازداشت: اسالم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی شاه محمد   نیرحسیام  -  76۰

 منبع: کردپا -

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یعباس نیرحسیام -  76۱

منبع:    -  ی : زندان خوتیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: خو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  زادهیعل   نیرحسیام  -  762

 هرانا
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    2بازداشت:    خیتار  -  ین ی حس  قربان  نیرحسی ام  -  763

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراها

نامعلوم    خیتار  -  ی مراد  نیرحسیام  -  76۴ بازداشت: آبدانان    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 کردپا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۸بازداشت:    خیتار  -   ییبراهو  رحمزهیام  -  765

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  -زاده  یتق ررضایام -  766

نامعلوم    خیتار  -  ی دی جمش  ررضایام   -  767 بازداشت: آبدانان    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی عوض نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -غالمپور  ررضایام -  76۸

منبع:    - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -   لیمحل بازداشت: اردب  -آبان    ۱7بازداشت:    خیتار  -   ی رینص  فعال  ررضایام  -  76۹

 هرانا

: زندان تهران بزرگ تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱۱بازداشت:  خیتار  -زاده  ینق ررضایام -  77۰

 منبع: هرانا -

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیپو رعباسیام -  77۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یمانیسل  یرعل یام -  772

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیبازداشت: تبر محل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکاظم یرعل یام -  773
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بازداشت: اردب  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار  -زاده    یرقاضیام   -  77۴ منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  لیمحل 

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  2۹بازداشت:  خی تار - ینی ام رمحمدیام -  775

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  پورگیب  رمحمد یام   -  776

 کردپا

نامعلوم    خیتار  -جاللوند    رمحمدیام  -  777 بازداشت: نهاوند    -بازداشت:    - : زندان نهاوند  تیوضع  ن یخرآ  -محل 

 منبع: هرانا 

: زندان قزلحصار کرج تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یجالل  رمحمدیام  -  77۸

 منبع: هرانا  -محکوم شد  -

 هرانا   منبع:  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یسقطچ  رمحمدیام   -  77۹

نامعلوم    خیتار  -  ی طاهر  رمحمدیام  -  7۸۰ بازداشت: نهاوند    -بازداشت:   - : زندان نهاوند  تیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - زادهیعل  رمحمدیام -  7۸۱

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یخراسان  ی رمهد یام  -  7۸2

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بابل  -آبان  25بازداشت:  خیتار - یارج نیام -  7۸3
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پرست    نیاهلل بال  نیام   -  7۸۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ی ریام  نیام -  7۸5

 نیمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گروک    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -نژاد    ینی ام  نیام   -  7۸6

 بلوچ نیفعال

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی موریت نیام -  7۸7

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یخالق نیام -  7۸۸

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یحیذب نیام -  7۸۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  23بازداشت:  خیتار -رزمجو  نیام -  7۹۰

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - یزارع نیام -  7۹۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد   -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یفیشر نیام -  7۹2

 منبع: هرانا - ین: زنداتی وضع نیآخر - ذهیمحل بازداشت: ا -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ی رمردیش نیام -  7۹3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یصادق نیام -  7۹۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اندوآبیمحل بازداشت: م -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفاطم نیام -  7۹5

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -آبان  27بازداشت:  خیتار - یفرض نیام -  7۹6
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منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گچساران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -کاظم نژاد    نیام  -  7۹7

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی عوض نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکاظم نیام -  7۹۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم  -مهر  6بازداشت:  خیتار - یمیکر نیام -  7۹۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:  خ یتار -ملک زاده  نیام -  ۸۰۰

: تیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -و جوشکار    سندهی نو  پرستنیبال  اهللنیام  -  ۸۰۱

 منبع: هرانا - یزندان

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  - وریشهر 3۱بازداشت:   خیتار - یگیانس ولد ب -  ۸۰2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمیانصار رح -  ۸۰3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی انور شاکر -  ۸۰۴

منبع: کولبر   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار   -  ی انور قربان  -  ۸۰5

 وزین

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -انور گوران  -  ۸۰6

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی مقصود سیان -  ۸۰7

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه   -مهر  2۱بازداشت:   خیتار - ییرزایاهورا م  -  ۸۰۸
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 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  ۱5بازداشت:  خیتار - یاهون خادم -  ۸۰۹

  نیمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع   ن یآخر  -محل بازداشت: خاش    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یقلندرزه  سیاو  -  ۸۱۰

 بلوچ نیفعال

 -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تربت جام    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -زاده    ی مسعود   سیاو  -  ۸۱۱

 منبع: هرانا 

منبع:    -  هی: زندان فشافوتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یوندیپ  رجیا  -  ۸۱2

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -حسن زاده  رجیا -  ۸۱3

  نیمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یطوق  رجیا  -  ۸۱۴

 بلوچ نیفعال

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -بازداشت: نامعلوم  خیتار -جعفر پناه  ایل یا -  ۸۱5

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر - محل بازداشت: بهشهر -آبان  26بازداشت:  خیتار -سلطان  ایل یا -  ۸۱6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یوسفی ایل یا -  ۸۱7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار -اکوان  مانیا -  ۸۱۸

 ن یمنبع: کمپ  -   ی: زندانتی وضع  ن یآخر  -  نیشیمحل بازداشت: پ  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار   -برشان    مانیا  -  ۸۱۹

 بلوچ نیفعال
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 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان   -مهر  3بازداشت:   خیتار -پارسا  مانیا -  ۸2۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیشت: محل بازدا -بازداشت: نامعلوم   خیتار - اریدست مانیا -  ۸2۱

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: گچساران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یعیشف مانیا -  ۸22

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - سختی محل بازداشت: س -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - ی مرشد مانیا -  ۸23

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی نظر مانیا -  ۸2۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آذر  ۱۴بازداشت:   خیتار - ینواب مانیا -  ۸25

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو  -معلوم بازداشت: نا خیتار - انیل یاسماع وبیا -  ۸26

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر   ۱5بازداشت:  خیتار - یانیآغل  وبیا -  ۸27

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یقیحق وبیا -  ۸2۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمانیسل  وبیا -  ۸2۹

  نیمنبع: کمپ  -  یزندان  :تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان   -مهر  2۰بازداشت:    خیتار  -بخش    شه  وبیا  -  ۸3۰

 بلوچ نیفعال

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -  النغربیمحل بازداشت: گ -مهر    26بازداشت:    خیتار  -   رنوازیفق  وبیا  - ۸3۱

 بانیزندان ش  نهی: بند قرنطتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یمشعل   وبیا  -  ۸32

 منبع: هرانا -اهواز 
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 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: نقده    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   انیملک حمام  وبیا  -  ۸33

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آبان  2۰بازداشت:   خیتار - ییرزای م وبیا -  ۸3۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی غفار اریائل  -  ۸35

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یفیشر نیآبت -  ۸36

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: خرم آباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یآتش شاکرم  -  ۸37

 یتیامن ی : بازداشتگاه هاتیوضع نیآخر -شهر  محل بازداشت: قائم  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - انیوسفیآتنا  -  ۸3۸

 منبع: هرانا - ی در سار

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج   -مهر  7بازداشت:  خیتار - ینیآتوسا حس -  ۸3۹

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یارفع الیآت -  ۸۴۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زارع  الیآت -  ۸۴۱

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  - وریشهر 3۱بازداشت:   خیتار - یصادق الیآت -  ۸۴2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار -آراز عباد نژاد  -  ۸۴3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سقز   -مهر  ۱بازداشت:   خیتار - یعیآرام بد -  ۸۴۴

منبع:   -: محکوم شده تیوضع نیآخر -محل بازداشت: سردشت  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -کار  ەآرام توب - ۸۴5

 کردپا
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی آرام خالد -  ۸۴6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: زنجان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی آرتان سپهر -  ۸۴7

شهرامفر   یتیازداشتگاه امن: بت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -آرزو پورصمد    ۸۴۸

 منبع: کردپا -

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -آبان  ۱2بازداشت:   خیتار - یآرزو خالق -  ۸۴۹

 ن یفعال  نیمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  یسی آرزو رئ  -  ۸5۰

 بلوچ

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - رجندیمحل بازداشت: ب -بازداشت: نامعلوم  خیتار -آرش ابتهاج  -  ۸5۱

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی کبر  ی آرش احمد   -  ۸52

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیشت: تبرمحل بازدا  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    لیآرش اسماع  -  ۸53

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر  23بازداشت:  خی تار - یآرش اشکان -  ۸5۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرمکرمیآرش ام -  ۸55

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اندوآبیمحل بازداشت: م -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی آرش آزاد -  ۸56

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور  آرش رحمت  -  ۸57

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -وم بازداشت: نامعل  خیتار - یآرش رسول -  ۸5۸
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -مهر   ۱۱بازداشت:   خیتار - یآرش عفت -  ۸5۹

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  راحمدیمحل بازداشت: بو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - فر    یآرش مدن  -  ۸6۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی آرمان امداد -  ۸6۱

 -  نیزندان او  2۰۹: بند  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱بازداشت:    خ یتار   -  یآرمان بهبهان  -  ۸62

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها 

بازداشت: سردشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -کار    ەمان توبآر  -  ۸63  - : محکوم شده  تیوضع  نی آخر  -محل 

 منبع: کردپا 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - واریآرمان چهارد -  ۸6۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - یمحل بازداشت: بندر انزل -بازداشت: نامعلوم  خیتار - مازیآرمان ر -  ۸65

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ی آرمان شاهد  -  ۸66

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آباده  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پور  یآرمان گرج -  ۸67

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یآرمان نقش -  ۸6۸

 منبع: هرانا  - یان: زندتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی رومند یآرمان ن -  ۸6۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  کخویآرمان ن -  ۸7۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یعباس تایآرم -  ۸7۱
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منبع:    -  هی: زندان فشافوتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیابراه  نیآرم  -  ۸72

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی احمد  نیآرم -  ۸73

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده  اصل محمد  نیآرم   -  ۸7۴

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ریخ  نیآرم -  ۸75

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  27بازداشت:  خیتار - یرحمت نیآرم -  ۸76

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار  - انفریشا نیآرم -  ۸77

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    - مهر    25بازداشت:    خیتار  -آذر    یعبدالله  نیآرم   -  ۸7۸

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آذر  7بازداشت:  خیتار - زپوریعز نیآرم -  ۸7۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یقاسم نیآرم -  ۸۸۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمیکر نیآرم -  ۸۸۱

آباد   زل ی: زندان دتیوضع نی آخر - نیریمحل بازداشت: قصر ش -آبان  5بازداشت:  خی تار - انیمراد نیآرم - ۸۸2

 منبع: کردپا - ەکرمانشا
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منبع:   - : محکوم شده تیوضع نیآخر -محل بازداشت: سردشت  - بازداشت: نامعلوم  خیتار - یموالن  نیآرم - ۸۸3

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیحل بازداشت: ارومم -مهر  ۱بازداشت:  خی تار -زاده  ینب نیآرم -  ۸۸۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یهمت نیآرم -  ۸۸5

منبع:  - ی: زندانتیوضع نیآخر -  ی محل بازداشت: مورمور -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زاده  وسفی نیآرم  - ۸۸6

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - یمیابراه نیآرو -  ۸۸7

بازداشت: پاوه    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار   -  ی اقبال  نیآرو  -  ۸۸۸ بازداشت    -  ی: زندانتیعوض  ن یآخر  -محل 

 منبع: کردپا -مجدد 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  27بازداشت:  خیتار - ینیحس نیآرو -  ۸۸۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ی خانمراد نیآرو -  ۸۹۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  23بازداشت:   خیتار  - یبرات ایآر -  ۸۹۱

منبع:    - : محکوم شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نسب    یخیش  ایآر  -  ۸۹2

 هرانا

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -  محل بازداشت: سقز  -  وریشهر  26بازداشت:    خیتار  -  دپوریمج  ایآر  -  ۸۹3

 وزین
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -گوران  انیآر -  ۸۹۴

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  23بازداشت:  خیتار - ی اکبر انایآر -  ۸۹5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رفعت  نیآر -  ۸۹6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یزابل  نیآر -  ۸۹7

  ت ی : کانون اصالح و تربتیوضع ن یخرآ -محل بازداشت: سقز  -مهر  ۱6بازداشت:  خیتار -زاده  عبداهلل نیآر - ۸۹۸

 منبع: کردپا -سنندج 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -آبان  7بازداشت:   خیتار - ییکوخا نیآر -  ۸۹۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی نظر نیآر -  ۹۰۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -مهر  22بازداشت:  خیتار - یآزاد بهرام -  ۹۰۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آبان  23بازداشت:  خیتار -آزاد داور  -  ۹۰2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -م بازداشت: نامعلو  خیتار - دهیشور تایآز -  ۹۰3

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  ۱۴بازداشت:  خیتار - یکاظم تایآز -  ۹۰۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یآژوان صادق -  ۹۰5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  27بازداشت:  خی تار - یآسو صادق -  ۹۰6

 منبع: کردپا  -  یان: زندتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -  وریشهر  27بازداشت:    خیتار  -  یآسو گروهان  -   ۹۰7
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - انیآسو مراد -  ۹۰۸

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   - وریشهر 2۸بازداشت:   خیتار - یآشنا رسول -  ۹۰۹

منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رجاوهیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -بخش    آصف شه   -  ۹۱۰

 وش

 منبع: حال وش   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  جیآصف گرگ  -  ۹۱۱

 منبع: کردپا - یندان: زتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمیآکار سل  -  ۹۱2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ینیآکام حس -  ۹۱3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آذر  5بازداشت:   خیتار - یآکام رسول -  ۹۱۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -  ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینیآکو حس -  ۹۱5

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: قروه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نامشخص(    یل ی آکو)فام  -  ۹۱6

 کردپا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱۸بازداشت:  خی تار - یگیربیش نیآگر -  ۹۱7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  27بازداشت:  خیتار - یآالن رحمت -  ۹۱۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -مهر  22بازداشت:   خیتار  - یآمانج شجاع -  ۹۱۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  26بازداشت:  خیتار - یآمانج ملک -  ۹2۰
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منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -  ی سرکارات  یآنال  -  ۹2۱

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خی تار - یهاشم تایآناه -  ۹22

منبع:   -: زندان قرچک تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یسرکارات دیآناه -  ۹23

 هرانا

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سقز    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -آهون هوشمند    -  ۹2۴

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -آوات رش  -  ۹25

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یقربان تکیآ -  ۹26

 منبع: کردپا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یشیدرو دایآ -  ۹27

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهدشت   -مهر  3بازداشت:   خیتار - یانیک دایآ -  ۹2۸

 منبع: هرانا  -  یزندان:  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: بندرعباس    -آبان    7بازداشت:    خ یتار  -  ی ماندگار  دایآ  -  ۹2۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی مختار دایآ -  ۹3۰

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱۱بازداشت:  خی تار  - یبافته چ نیدیآ -  ۹3۱

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -آباد    محل بازداشت: پارس  -مهر    27بازداشت:    خیتار  -   ی جعفر  نیدیآ  -  ۹32
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 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خ یتار - انینالیز نیدیآ -  ۹33

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی خرآ  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -مقتدر    پوریعل   نیدیآ  -  ۹3۴

 هرانا

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -آبان    2۹بازداشت:    خی تار   -زاده    فرج  نیدیآ  -  ۹35

منبع:    -  ی : زندان خوتیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: خو  -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -محسن نژاد    نیدیآ  -  ۹36

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    - آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -محمد جعفرزاده    نیدیآ  -  ۹37

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرمانشاه  -مهر  ۱۱بازداشت:   خیتار - یبابک اصالن -  ۹3۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -آبدانان  محل بازداشت: -مهر  26بازداشت:  خیتار  - یالیبابک دان -  ۹3۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یبابک دهقان -  ۹۴۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -آبان  22بازداشت:  خی تار -بابک عادل  -  ۹۴۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی فرهمندبابک  -  ۹۴2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   - وریشهر 2۸بازداشت:  خیتار  - یبابک قاسم  -  ۹۴3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم    خیتار - ایبابک ک -  ۹۴۴
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع ن یآخر - لیمحل بازداشت: اردب - وریشهر 3۱بازداشت:   خیتار  -بابک همرنگ  - ۹۴5

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - ەبرز ریباپ -  ۹۴6

 منبع: حال وش - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: زاهدان  -مهر  ۱5بازداشت:   خیتار  - یگیبادل ر -  ۹۴7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی وندیباربد پ -  ۹۴۸

منبع:   -: زندان قزلحصار  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: کرج    -آبان    ۴بازداشت:    خی تار -باربد داداشزاده    -  ۹۴۹

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ریبارزان بابا م -  ۹5۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: جوانرود  -آذر  7بازداشت:  خ یتار - یمانیسل  اریبخت -  ۹5۱

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    -   وریشهر  27بازداشت:    خیتار  -   ی صمد  ار یبخت  -  ۹52

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  ۱بازداشت:  خی تار - یقورغان اریبخت -  ۹53

 منبع: کردپا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - ی مسعود  اریبخت - ۹5۴

 منبع: هرانا - نی: اوتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱6بازداشت:  خ یتار - یخاضع عیبد -  ۹55

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهشهر    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  الیبرادر کوچکتر دان  -  ۹56

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:  خیتار  - ینیتاجد ایبرد -  ۹57
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 منبع: رسانک - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: چابهار  -مهر  5بازداشت:  خی تار - یزه ی سیبالل ع -  ۹5۸

 نیمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  محل بازداشت: زاهدان  -آبان    2۰بازداشت:    خیتار   -  یی بالل نارو   -  ۹5۹

 بلوچ نیفعال

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر   25بازداشت:  خیتار - ی نور  نیامیبن -  ۹6۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - پورخیبهادر ش -  ۹6۱

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی بهار عسکر -  ۹62

 منبع: هرانا - یندان: زتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  22بازداشت:  خ یتار  - رانمنشیبهاره ا -  ۹63

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:   خیتار - یبهجت مردان -  ۹6۴

دادگاه برگزار   نی: اولتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -بهداد اسکندرنژاد    -  ۹65

 منبع: مهر  -شد 

 منبع: هرانا -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ەزاد  یبهراد برادر  -  ۹66

نامعلوم    خیتار  -  ی کنار  یبهراد عل   -  ۹67 بازداشت: کرج    -بازداشت:    ی : متهم به “افساد فتیوضع  نیآخر  -محل 

 زان یمنبع: م -االرض” 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یبهرام اکرم -  ۹6۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی دیبهرام رش -  ۹6۹
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آباده  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یانیبهرام ک -  ۹7۰

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی ریبهرنگ دل  -  ۹7۱

  - گرگان    رآبادیزندان ام   :تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: گرگان   -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  ی زدیبهروز ا  -  ۹72

 منبع: هرانا 

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یخیبهروز ش -  ۹73

 منبع: کردپا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: ا -مهر   25بازداشت:  خیتار  - یاسمیبهروز  -  ۹7۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز  -آبان  ۴بازداشت:  خی تار -ناه پ زدانیبهروز  -  ۹75

گرگان  رآبادی: زندان امتیوضع نیآخر -محل بازداشت: گرگان  -مهر  3بازداشت:  خی تار  -راد  ی زدیبهزاد ا - ۹76

 منبع: هرانا -

آباد مشهد    لی : زندان وکتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی ریبهزاد جال  -  ۹77

 منبع: هرانا -

  ن یمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -  یبهزاد حسن زه  - ۹7۸

 بلوچ نیفعال

: متهم به ضرب و  تیوضع ن یآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱۱بازداشت:   خیتار -)بهراد(   ی بهزاد حصار - ۹7۹

 منبع: هرانا  -جرح منجر به قتل 

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی در یبهزاد ح -  ۹۸۰
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 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ر یبهزاد خ -  ۹۸۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - ی د یبهزاد سع -  ۹۸2

 منبع: هرانا - ین: زنداتیوضع نیآخر -محل بازداشت: ابهر  -مهر  ۴بازداشت:   خیتار -  ی بهزاد محمد -  ۹۸3

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -  ور یشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  پوریبهزاد مصطف  -  ۹۸۴

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -بهزاد نظافت  -  ۹۸5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - یمحل بازداشت: ملکشاه -آذر  6بازداشت:  خی تار - یگیبهمن ب -  ۹۸6

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یبهمن جالل -  ۹۸7

 منبع: هرانا - ین: زنداتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی بهمن رضو -  ۹۸۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یبهمن زارع -  ۹۸۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یبهمن فرج -  ۹۹۰

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -بهمن محمدپور    -  ۹۹۱

بازداشت: گروک    -آذر    3بازداشت:    خ یتار  -بهنام آراسته    -  ۹۹2  ن یمنبع: کمپ  -  ی : زندانتیوضع  ن یآخر  -محل 

 بلوچ نیفعال

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  - وریشهر 2۹بازداشت:  خیتار - یل ی بهنام جل  -  ۹۹3



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

296 
 

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: اراک  -مهر   27بازداشت:  خیتار - ینیبهنام چگ -  ۹۹۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیبهنام خرسند -  ۹۹5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سقز  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمیبهنام رح -  ۹۹6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ذهیمحل بازداشت: ا -مهر  5بازداشت:  خ یتار - یبهنام طهماسب -  ۹۹7

بازداشت: سردشت    -   وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی بهنام قادر  -  ۹۹۸ منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 کردپا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گچساران    -   وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  این  یبهنام گرج  -  ۹۹۹

 هرانا

 ع: هرانامنب -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -مهر  6بازداشت:   خیتار - یبهنام منجم - ۱۰۰۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -بادران  تایب - ۱۰۰۱

 منبع: برنا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  7بازداشت:  خیتار -زرتشت  تایب - ۱۰۰2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد   -آبان  ۸بازداشت:  خیتار - ییرزایم  تایب - ۱۰۰3

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -  یرستم  ژنیب  -   ۱۰۰۴

 وزین

 منبع: کردپا - یندان: زتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینیپارسا حس - ۱۰۰5
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نامعلوم    خیتار  -  یپارسا دستمالچ   -  ۱۰۰6 اروم  -بازداشت:  بازداشت:  به  تیوضع  نی آخر  -  هیمحل  سال حبس   ۴: 

 منبع: هرانا   -محکوم شد  ی ریتعز

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی پارسا قار - ۱۰۰7

منبع:    -  هی: زندان فشافوتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پارسا کارگر    -  ۱۰۰۸

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱3بازداشت:  خیتار - یهانیپارسا ک - ۱۰۰۹

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    ی مهد  دایپارم  -  ۱۰۱۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - زیگلر ذیپان - ۱۰۱۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ی پدرام اسد - ۱۰۱2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -پدرام آراسته  - ۱۰۱3

منبع:    -: محکوم شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -پدرام جمال زاده    -  ۱۰۱۴

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی پدرام دربند - ۱۰۱5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - ییپدرام شفا - ۱۰۱6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیر تا - یان سیپرد - ۱۰۱7
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 منبع: کردپا  - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  دیجاو  سیپرد  -   ۱۰۱۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یزدان ی سیپرد - ۱۰۱۹

  -   نیزندان او  2۰۹: بند  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی پرهام پرور  -  ۱۰2۰

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: کرمان   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ایپرهام جعفرن - ۱۰2۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  2۸بازداشت:   خیتار - ییبابا زیپرو - ۱۰22

منبع:  - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -زاده قاسم  دختنیپرو - ۱۰23

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زنگنه  ی پر - ۱۰2۴

 منبع: هرانا  -آزاد شد  :تی وضع نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ییبرنا ایپر - ۱۰25

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    -  ور یشهر  3۰بازداشت:    خی تار  -  ییمرتضا  ایپر  -   ۱۰26

 کردپا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پزشک    یبهمن  سایپر  -  ۱۰27

 هرانا

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گنبد کاووس    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  یمیرح  سایپر  -  ۱۰2۸

 هرانا
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 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع  نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -مهر  2۸بازداشت:  خی تار - یسهراب سایپر - ۱۰2۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - انیادیفر سایپر - ۱۰3۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یپژمان اسالم - ۱۰3۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  23بازداشت:  خی تار - زدپناهیپژمان ا - ۱۰32

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر   23بازداشت:  خیتار - یپژمان پناه - ۱۰33

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی پژمان جابر  - ۱۰3۴

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یل ی پژمان جل  - ۱۰35

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - انیروزیپژمان ف - ۱۰36

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اران یمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی پژمان محمد   -  ۱۰37

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییپگاه سادات فخرا  -   ۱۰3۸

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی پگاه موسو - ۱۰3۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -زاده داهللپنو عب - ۱۰۴۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  7بازداشت:  خیتار -  ی پوربک محمد - ۱۰۴۱
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -هشتگرد    محل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -دهقان    نیام  ایپور  -  ۱۰۴2

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یپور همت ایپور - ۱۰۴3

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -رنجبر  ایپور - ۱۰۴۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یسلطان ایپور - ۱۰۴5

نامعلوم    خیتار  -محمدزاده    ایپور  -  ۱۰۴6 بازداشت: آبدانان    -بازداشت:  منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 کردپا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمودنژاد    ایپور  -  ۱۰۴7

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار  -فرد  ییوفا ایپور - ۱۰۴۸

: زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نوشهر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نامشخص(    ی )نام خانوادگپونه    -  ۱۰۴۹

 منبع: هرانا -تنکابن 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمیابراه ایپو - ۱۰5۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اندوآبیمحل بازداشت: م -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی دیجد ایپو - ۱۰5۱

منبع:   -  هی: زندان فشافوتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ینیحس  ایپو  -  ۱۰52

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی داور ایپو - ۱۰53

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر   23بازداشت:  خیتار - زادهیعل  ایپو - ۱۰5۴

 منبع: هرانا - یندان: زتی وضع نیآخر -محل بازداشت: هشتگرد  -آبان  2۴بازداشت:  خیتار -کشن  ایپو - ۱۰55

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -  ی محمد ایپو - ۱۰56

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -مالزم  ایپو - ۱۰57

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  27بازداشت:  خ یتار - یرحمان انیپو - ۱۰5۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -آبان  ۱6بازداشت:  خیتار - ی د یسع انیپو - ۱۰5۹

منبع: کولبر    -  یندان: زتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  یسیو  انیپو  -  ۱۰6۰

 وزین

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ر یام امیپ - ۱۰6۱

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: دهدشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی پورمحمد  امیپ  -  ۱۰62

 هرانا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یحونیج  امیپ  -  ۱۰63

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: دره شهر  -مهر  27بازداشت:  خی تار - ییرضا امیپ - ۱۰6۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر   2۱بازداشت:  خیتار - ی ر یم امیپ - ۱۰65
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  27بازداشت:  خیتار -درودگر  شوایپ - ۱۰66

 منبع: کردپا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  27بازداشت:  خیتار - ی رهبر  شوایپ - ۱۰67

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: آبدانان    -آبان    ۱7بازداشت:    خیتار  -  یی )کرامت( وفا  مانیپ  -  ۱۰6۸

 کردپا

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - ی میابراه مانیپ - ۱۰6۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -زداشت: پاوه محل با -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی احمد مانیپ - ۱۰7۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: کرمان   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - رزادهیام مانیپ - ۱۰7۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی دربند مانیپ - ۱۰72

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دره شهر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییرضا  مانیپ  -  ۱۰73

 منبع: کردپا - یزندان :تیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آذر  ۱بازداشت:  خیتار -روزخون  مانیپ - ۱۰7۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - رجاوهیمحل بازداشت: م -مهر  2۱بازداشت:   خیتار - یگیر مانیپ - ۱۰75

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گچساران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمانیسل   مانیپ  -   ۱۰76

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یغالم مانیپ - ۱۰77

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اراک    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی رنظامیرمیفق  مانیپ  -  ۱۰7۸

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - موریمحل بازداشت: ن  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی روز یف مانیپ - ۱۰7۹

منبع:   -  جانی: زندان الهتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: لنگرود    -آبان    26بازداشت:    خ ی تار  -پور    یقل   مانیپ  -  ۱۰۸۰

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  - وریشهر 3۱بازداشت:  خ یتار - یمیکر مانیپ - ۱۰۸۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -مهر  2۰بازداشت:   خیتار - یگالب مانیپ - ۱۰۸2

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -مهر    23بازداشت:    خیتار  -اصل    ی مناد   مانیپ  -   ۱۰۸3

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  2۹: بازداشت خیتار - ی منصور  مانیپ - ۱۰۸۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یتبسم بزرگ - ۱۰۸5

منبع:    -   زی: زندان تبرتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یشیدرو  دی توح  -   ۱۰۸6

 هرانا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -مهر    23بازداشت:    خیتار  -  ی منوچهر   دی توح  -  ۱۰۸7

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیرآخ - ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - یتوران رحمان - ۱۰۸۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: گرگان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یعیتوماج شف - ۱۰۸۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -آباد    محل بازداشت: خرم  -آبان    ۱6بازداشت:    خیتار  -زاده    یتوماج موس  -  ۱۰۹۰

 هرانا
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یبهرام موریت - ۱۰۹۱

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بابل  -آبان  2۴بازداشت:  خیتار -فرد  ی جابر داود - ۱۰۹2

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ی مورمور محل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی جاسم شهوندر   -  ۱۰۹3

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اندوآبیمحل بازداشت: م -آذر  ۸بازداشت:  خیتار - یعزت دیجاو - ۱۰۹۴

 منبع: حال وش   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -   رجاوهیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -کرد    دیجاو  -   ۱۰۹5

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  پورنیفر حسجع  -  ۱۰۹6

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سراوان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یجعفر زومک زه  -  ۱۰۹7

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خ یتار - رزادیجعفر ش - ۱۰۹۸

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -جالل ستارزاده    -  ۱۰۹۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یجالل عبدالله - ۱۱۰۰

: بازداشتگاه اداره اطالعات  تیوضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی احمد   لیجل   -  ۱۱۰۱

 منبع: کردپا - وانیمر

 منبع: هرانا - ی : زندان خوتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - یاسالم لی جل  - ۱۱۰2
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 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    مانیسل   لیجل  -  ۱۱۰3

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: جوانرود    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار   -  یمانیسل   لی جل   -  ۱۱۰۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: زنجان  -مهر   3۰شت: بازدا خیتار - یعباس لیجل  - ۱۱۰5

 منبع: رسانک - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: چابهار  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -هوت  لیجل  - ۱۱۰6

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  یجمال ساعدموچش  -   ۱۱۰7

 هرانا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   زادهیجمال عل   -   ۱۱۰۸

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -آبان  2۹بازداشت:  خی تار  - انیجمال قاسم - ۱۱۰۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یجمال کرم - ۱۱۱۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - خایجمال کو - ۱۱۱۱

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: ابهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - ی آهنگر  دی جمش - ۱۱۱2

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -   یحسن زه  دیجمش  -  ۱۱۱3

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ملک  باغ  محل بازداشت:  -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  انیقاسم  دی جمش  -   ۱۱۱۴

 هرانا
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منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    ۱۸بازداشت:    خیتار   -  ی هرمز  دیجمش  -  ۱۱۱5

 وش

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    6بازداشت:    خی تار  -  یل یجواد اسماع  -  ۱۱۱6

 وزین

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: ابهر  -آبان  26بازداشت:  خ یتار -  ی جواد آهنگر - ۱۱۱7

 منبع: کردپا   -: زندان مهاباد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار   -  یاتیجواد آ  -  ۱۱۱۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ییجواد تقوا - ۱۱۱۹

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی گودرز   ینی جواد حس  -  ۱۱2۰

 هرانا

االرض”    ی: متهم به “افساد فت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -جواد زرگران    -  ۱۱2۱

 زان یمنبع: م -

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - النغربیمحل بازداشت: گ -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی دیجواد ص - ۱۱22

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد   -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یجواد عفت - ۱۱23

 منبع: هرانا -  ی : زندان خوتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -آبان  26بازداشت:  خیتار -جواد فتحلو  - ۱۱2۴

 -سال حبس    5وم به  : محکتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    3۰بازداشت:    خیتار  -جواد گلرخ    -  ۱۱25

 منبع: هرانا 
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - سختی محل بازداشت: س -آذر  ۱بازداشت:  خ یتار - یجواد محراب - ۱۱26

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیجواد مراد - ۱۱27

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: پاوه   -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  - ی جواد مولود -  ۱۱2۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  -جواد وطن خواه  - ۱۱2۹

آباد    زلی: زندان دتیوضع  نیآخر  -  نیریمحل بازداشت: قصر ش  -آبان    5بازداشت:    خیتار  -   انیجوهر مراد  -   ۱۱3۰

 منبع: کردپا - ەکرمانشا

: بازداشتگاه اطالعات سپاه  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: مهاباد    -مهر    2۰بازداشت:    خ یتار  -  ەچاالک سوار  -  ۱۱3۱

 منبع: کردپا - هیاروم

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یبازرگان ایچ  - ۱۱32

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  3بازداشت:  خیتار - ی گلر یب اکویچ  - ۱۱33

 منبع: کردپا - یزندان :تیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -مهر  ۹بازداشت:  خیتار - ی محمد  اکویچ  - ۱۱3۴

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  ه یمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یغامیمحمد پ  یحاج  -  ۱۱35

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم  خیتار -حاصل قدو   - ۱۱36

نامعلوم    خ یتار  -  ی دهوار  نایحافظ س  -  ۱۱37 بازداشت: اهواز    -بازداشت:  منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

308 
 

 -   ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  رجاوهیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یگ یحامد )عشق اهلل( ر  -  ۱۱3۸

 منبع: حال وش 

محل بازداشت: اسدآباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -ن  برز  وینامشخص( نام مستعار آر  یحامد )نام خانوادگ  -  ۱۱3۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: همدان  -مهر  25بازداشت:  خ یتار -  ی حامد اهواز - ۱۱۴۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی حامد باقر - ۱۱۴۱

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: چابهار    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یحامد بلوچ مرادان  -  ۱۱۴2

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - یرامیحامد ب - ۱۱۴3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پژم حامد  - ۱۱۴۴

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مرند    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -حامد پورابوطالب    -  ۱۱۴5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیخرآ -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یحامد جراح - ۱۱۴6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  ۱7بازداشت:  خیتار - یل یحامد خل  - ۱۱۴7

 منبع: حال وش   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    ۴بازداشت:    خ یتار  -  یحامد رخشان  -  ۱۱۴۸

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۸بازداشت:    خی تار  -  یحامد رستم  -  ۱۱۴۹

 وزین
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -حامد رنجبر  - ۱۱5۰

 منبع: کردپا - ی: زندانت یضعو نیآخر -محل بازداشت: سقز   -مهر  ۱6بازداشت:  خیتار - ی دی حامد سع - ۱۱5۱

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی د یحامد سع  -   ۱۱52

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یفیحامد ظر - ۱۱53

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -حامد فاتح  - ۱۱5۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - نیمحل بازداشت: قزو -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یحامد قربان - ۱۱55

 منبع: هرانا  - یزندان: تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم  -آبان  25بازداشت:  خ یتار - ییحامد قشقا - ۱۱56

 منبع: هرانا -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - ی ریحامد کث   -   ۱۱57

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندرعباس    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یمیحامد کر  -  ۱۱5۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی حامد نظر - ۱۱5۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یحامد وحدت - ۱۱6۰

 منبع: هرانا - یان: زندتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی بهادر یحام - ۱۱6۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع ن یآخر - یمحل بازداشت: الل -آبان  2۸بازداشت:  خیتار -  ی احمد بیحب - ۱۱62

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -دانشور  بیحب - ۱۱63
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منبع:   -  نی: زندان قزوتیوضع  نیآخر  -   نیمحل بازداشت: قزو  -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ی دریحجت ح  -  ۱۱6۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یحجت سلطان - ۱۱65

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - نیمحل بازداشت: قزو  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یخانیعل  ثهیحد - ۱۱66

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  - آبان   ۴بازداشت:  خیتار  -نژاد   یحسام بهمئ - ۱۱67

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: هشتگرد    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -حسام رضا دوست    -   ۱۱6۸

 هرانا

منبع:   - ی: زندانتیوضع نی آخر - یمحل بازداشت: بندر انزل -  ور یشهر 3۱بازداشت:  خیتار -حسام سماک  -  ۱۱6۹

 هرانا

 منبع: رسانک   -  ی: زندانتیوضع   ن یآخر  -محل بازداشت: کنارک    -آبان    2۴بازداشت:    خی تار  -حسام صالح پور    -  ۱۱7۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - ینیحسام عابد - ۱۱7۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - نسب    یحسام عارف  -  ۱۱72

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - قیحسام وث - ۱۱73

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -اکبرپور حسن  - ۱۱7۴

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یحسن جمال - ۱۱75
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 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -پور    نیحسن حس  -  ۱۱76

پ  - آبان    ۱2بازداشت:    خیتار  -حسن درافتاده    -   ۱۱77 بازداشت:  منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل 

 کردپا

 منبع: هرانا  - یزندان: تیوضع نیآخر - سختی محل بازداشت: س -آذر  ۱بازداشت:  خ یتار - یحسن رستم - ۱۱7۸

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -   وریشهر  3۱بازداشت:    خ یتار  -   یقیحق  یحسن رکوئ  -  ۱۱7۹

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان   -مهر  2بازداشت:   خیتار -حسن صفار  - ۱۱۸۰

نامعلوم    خیتار  -حسن صفامنش    -  ۱۱۸۱ بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: شوش    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی حسن عرب کمر  -  ۱۱۸2

 هرانا

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  نیمحل بازداشت: خم  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نژاد    یحسن قاسم  -   ۱۱۸3

 هرانا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی زار  حسن الله  -  ۱۱۸۴

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -حسن محمودزاده    -  ۱۱۸5

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - ی حسن نادر - ۱۱۸6
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو  -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - یحسن نخع - ۱۱۸7

پور    -  ۱۱۸۸ ا   -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -حسن وطن  بازداشت:  منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -   المیمحل 

 رانیحقوق بشر ا

منبع:   -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی آباد  میحسنا کر  -  ۱۱۸۹

 هرانا

منبع:  - ی : زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: سراوان  - آبان  ۱3بازداشت:  خ یتار -بر   نیاهلل حس بیحس - ۱۱۹۰

 رسانک 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: دره شهر  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - بیاد نیحس - ۱۱۹۱

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یامام  نیحس   -  ۱۱۹2

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -شت: نامعلوم  بازدا خیتار  -  ینیحس  ی ریام   نیحس  -  ۱۱۹3

 هرانا

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -مهر  2۰بازداشت:  خیتار - ی آخوند  نیحس - ۱۱۹۴

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یبابل  نیحس - ۱۱۹5

آباد   لی : زندان وکتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یبوژمهران  نیحس  -  ۱۱۹6

 منبع: هرانا -مشهد  

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -ان محل بازداشت: تهر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یجانجان نیحس - ۱۱۹7
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -مهر  23بازداشت:  خیتار - ی جواد  نیحس - ۱۱۹۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی جواهر نیحس - ۱۱۹۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -منور    ی هرجوا  ن یحس  -   ۱2۰۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آستارا  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی خاور  نیحس - ۱2۰۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یدان نیحس - ۱2۰2

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -دهقان شورکند    ن یحس  -   ۱2۰3

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یرخشا همگ  ن یحس  -   ۱2۰۴

 هرانا

 منبع: هرانا -  ی : زندان خوتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زارع  نیحس - ۱2۰5

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -مهر    5بازداشت:    خی تار  -  یسپندج  نیحس  -  ۱2۰6

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  - سرخوش    نیحس   -   ۱2۰7

 هرانا

  - : زندان اوز الرستان  تیع وض  نیآخر  -محل بازداشت: الرستان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یعالم  نیحس   -   ۱2۰۸

 منبع: هرانا 
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 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: مشهد    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -  ی زنصریعز  نیحس  -  ۱2۰۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یغالم نیحس - ۱2۱۰

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱بازداشت:   خیتار - یفاتح نیحس - ۱2۱۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمیفه نیحس - ۱2۱2

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیرآخ -محل بازداشت: برازجان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یقائم نیحس - ۱2۱3

 منبع: حال وش  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۹بازداشت:    خ یتار  -  یکاشان  نیحس  -  ۱2۱۴

 -: زندان قزلحصار کرج  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -آبان    ۹بازداشت:    خی تار  -  یمیکر  نیحس  -  ۱2۱5

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - ی مختار  نیحس - ۱2۱6

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی منصور   نیحس   -  ۱2۱7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - محل بازداشت: بهشهر -آبان  26بازداشت:  خیتار - ی موسو نیحس - ۱2۱۸

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی زدی  ینعمت  نیحس  -  ۱2۱۹

 هرانا

منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: ا  -آبان    2۰بازداشت:    خیتار  -هوت    نیحس  -  ۱22۰

 وش
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تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  ی ( شهرووشی)دارنیحس  -  ۱22۱ بازداشت:  بند  تیوضع  نیآخر  - محل   :2۰۹  

 منبع: هرانا - نیزندان او

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -حشم دار  - ۱222

از بازداشتگاه    یکی:  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دهگالن    -آذر    ۱2بازداشت:    خیرتا  -  ی حشمت مفاخر  -  ۱223

 منبع: کردپا  -سنندج  یتی امن ی ها

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سراوان    -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  -  یزهیصور  ظیحف  -  ۱22۴

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یفتح مهیحک  - ۱225

: زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  ی محمد  زیحمدرضا عز  -  ۱226

 منبع: هرانا -تهران بزرگ 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -آبان  2۹بازداشت:  خ یتار - یعیحمزه شف - ۱227

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: کرمان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -پور    لیاسماع  دیحم  -  ۱22۸

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:  خیتار -افشار  دی حم - ۱22۹

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -مهر    26بازداشت:    خیتار  -  یبوچان  د یحم  -   ۱23۰

 وزین
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منبع:    -  ی : زندان خو تیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: خو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پورمختار    دیحم  -  ۱23۱

 هرانا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گنبد کاووس    -آبان    ۱۸بازداشت:    خ یتار  -  یتوران  دیحم  -  ۱232

 توهرا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیضعو نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -مهر  ۱۰بازداشت:  خیتار - ی الویخل دی حم - ۱233

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -مهر  ۹بازداشت:  خیتار - یمیرح دی حم - ۱23۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - این ییروستا دی حم - ۱235

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: صحنه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -نژاد    ی زند   دیحم  -  ۱236

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دره شهر    -آبان    ۱۴بازداشت:    خ یتار  -  وندینیز  دیحم  -  ۱237

منبع: حال    -: ناملعوم  تیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ییمزایکر  دیحم  -  ۱23۸

 وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نور  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ایک دی حم - ۱23۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -آباد    محل بازداشت: خرم -آبان    26بازداشت:    خیتار  - کوندیردریم دیحم  -   ۱2۴۰

 هرانا

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  کخواهین  دیحم  -  ۱2۴۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بجنورد   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیاهوئی دی حم - ۱2۴2
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - کیتاج درضای حم - ۱2۴3

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ذهیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی فرهاد  درضایحم -  ۱2۴۴

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دزفول    -مهر    2بازداشت:    خیتار  -محمدپور    درضایحم  -   ۱2۴5

 هرانا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نوشهر    -آبان    ۱۱بازداشت:    خی تار  -واقف    درضایحم  -  ۱2۴6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -آبان  ۱6بازداشت:  خیتار -کتابدار  دهی حم - ۱2۴7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -ت: نامعلوم بازداش خیتار -حنا موذن   - ۱2۴۸

منبع:    - ی: زندانتیوضع نیآخر  -محل بازداشت: گنبد کاووس  -بازداشت: نامعلوم   خی تار -فروزش  فیحن -  ۱2۴۹

 هرانا

منبع:    - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -مهر    3بازداشت:    خیتار  -   ی حورا)سارا(عکسر  -   ۱25۰

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نی آخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -فرد  میفخ هیحور - ۱25۱

بازداشت: سنندج    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خی تار  -  یالماس  ات یح  -   ۱252 منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 وز یکولبر ن

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - یحاتم دریح  - ۱253

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آذر  ۱بازداشت:  خ یتار - یرستم دریح  - ۱25۴
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -خاطره سرعت  - ۱255

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییخالد براهو - ۱256

 منبع: کردپا - ی: زندانتیعوض نیآخر -محل بازداشت: کرمانشاه  -مهر  2۹بازداشت:  خیتار - ی خالد قباد  - ۱257

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ابهر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -( دادگر  ستیخانم )نام اول مشخص ن  -  ۱25۸

 منبع: هرانا - یزندان

:  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: فنوج    -مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -  ی خانم )نام کوچک نا مشخص( محمد  -  ۱25۹

 منبع: حال وش - یزندان

:  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: فنوج    -مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -  ی خانم )نام کوچک نا مشخص( محمد  -  ۱26۰

 منبع: حال وش - یزندان

 منبع: کردپا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییخبات فدا - ۱26۱

  -   ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: ا   -آبان    26بازداشت:    خ یتار  -خداداد سرپرست شاه    -  ۱262

 منبع: حال وش 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -خسروداد  اریخدا - ۱263

 -: زندان گرگان تیوضع نی آخر -محل بازداشت: گرگان  -آبان  5بازداشت:   خیتار  -پور  یخسرو محمدقل  - ۱26۴

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی آشور اریخشا - ۱265
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 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -آبان    6بازداشت:    خیتار  -پور    یخضر عل  -  ۱266

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی خضر محمد   -  ۱267

 منبع: کردپا - ی: زندانتیضعو نیآخر -محل بازداشت: مهاباد   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -دودکانلو  لیخل  - ۱26۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر   ۱2بازداشت:  خیتار - ی منبر   لیخل  - ۱26۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بهبهان    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -خواهر احسان کارگر    -  ۱27۰

 هرانا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -هشادست  داتام    -  ۱27۱

نامعلوم    خیتار  -   ی ر یخ  وشیدار  -  ۱272 اروم  - بازداشت:  بازداشت:  هاتیوضع  نی آخر  -  هیمحل  بازداشتگاه    ی: 

 منبع: کردپا - هیاطالعات سپاه در اروم

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -داشت: نامعلوم  باز  خیتار  -  ی شهرو  وشیدار  -  ۱273

  - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی طاهر  وشیدار  -  ۱27۴

 منبع: هرانا 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: جوانرود  -آذر  ۱۴بازداشت:  خی تار - یمیدانا کر - ۱275

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی دانا مطور  - ۱276

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یخانیدانش عل   -  ۱277



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

320 
 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمیدانش کر - ۱27۸

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهشهر    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -نامشخص(    یل ی)فام  الیدان  -   ۱27۹

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: خواف  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -بارزم  الیدان - ۱2۸۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:  خی تار -باقرپور  الیدان - ۱2۸۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یراع الیدان - ۱2۸2

 نیمنبع: کمپ   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گروک    - آذر    3بازداشت:    خیتار  - رستگار    الیدان  -  ۱2۸3

 بلوچ نیفعال

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یرودتخل  الیدان - ۱2۸۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز  -آبان  ۱۹بازداشت:  خی تار - یمصون الیدان - ۱2۸5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرشاهیم الیدان - ۱2۸6

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: مراغه  -آبان  ۱۴بازداشت:   خیتار - انینازل الیدان - ۱2۸7

منبع:   - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  25بازداشت:  خیتار - یگرج یهاشم الیدان - ۱2۸۸

 هرانا

 منبع: هرانا  -   ی : سارتیوضع  نیرآخ  -شهر    محل بازداشت: سلمان  -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی داوود بذر   -  ۱2۸۹
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 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آباده  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمیداوود رح - ۱2۹۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -آبان  ۴بازداشت:   خیتار - یداوود کابال - ۱2۹۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -داوود ناصح  - ۱2۹2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  ۱۰بازداشت:  خیتار - ینیحس  ریدل - ۱2۹3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آذر  ۱2بازداشت:  خی تار - ینصرالله ریدل - ۱2۹۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پور   نیحس ایدن - ۱2۹5

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگیشکرب  ایدن  -   ۱2۹6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوشهر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -دهبود فراز  - ۱2۹7

نامعلوم    خیتار  -  یمیابراه  اکوید  -  ۱2۹۸ پ  -بازداشت:  بازداشت:  منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل 

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیرآخ -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی احمد  اکوید - ۱2۹۹

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -خسروانجم    اکوید  -  ۱3۰۰

منبع:    -: زندان مهاباد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  یخوزستان  اکوید  -   ۱3۰۱

 کردپا
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نامعلوم    خیتار  -کبودوند    اکوید  -   ۱3۰2 بازداشت: د  -بازداشت:  منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  واندرهیمحل 

 کردپا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -مهر   2۱بازداشت:    خیتار  -   انیمحمد  اکوید  -   ۱3۰3

منبع:  - ی : زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: بوکان  -بازداشت: نامعلوم   خی تار -بوکان   ییمهرنوا اکوید - ۱3۰۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  - وریشهر 2۹بازداشت:  خیتار - ی نواز اکوید - ۱3۰5

منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رجاوهیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خ ی تار  -  یگیر  دگید  -  ۱3۰6

 وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: الر  - وریشهر 26بازداشت:  خیتار -دارم  ناید - ۱3۰7

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم  -آبان  25بازداشت:  خیتار - یذاکر حاجت - ۱3۰۸

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دره شهر    -مهر    27بازداشت:    خیتار  -زاده    یقل   عیذب  -  ۱3۰۹

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  7بازداشت:  خ یتار -  ی راحله جعفر - ۱3۱۰

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  2۱بازداشت:   خیتار - یرادا فاتح - ۱3۱۱

 منبع: حال وش  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رجاوهیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگیراشد ر  -  ۱3۱2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - زادهیعل  هیراض - ۱3۱3
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 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی جعفر  نیرامت  -  ۱3۱۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی منبر اریرام  - ۱3۱5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: روانسر  -آبان  27بازداشت:  خ یتار - یوسفی اریرام  - ۱3۱6

  ی: زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نقده    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -نامشخص(    ی)نام خانوادگ  نیرام  -  ۱3۱7

 منبع: کردپا -

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -ت: پاوه محل بازداش  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ی احمد نیرام  - ۱3۱۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یبهلول نیرام  - ۱3۱۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی خسرو  نیرام  - ۱32۰

منبع:    -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   ی محل بازداشت: سار  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی سار  ییرسا  نیرام   -   ۱32۱

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یسلمان نیرام  - ۱322

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -آبان  26ت: بازداش خ یتار -  ی دیص نیرام  - ۱323

منبع:  - هی: زندان فشافوتیوضع ن یآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی طاهر نیرام - ۱32۴

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج   -مهر  2۱بازداشت:   خیتار - یفاتح نیرام  - ۱325
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 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    یکرم  نیرام  -  ۱326

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیمحمود نیرام  - ۱327

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    22بازداشت:    خیتار  -  اریمنصور  نیرام  -  ۱32۸

 منبع: هرانا -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - انیمنصور  ن یرام  -   ۱32۹

 منبع: کردپا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: سقز   -مهر  ۱۸بازداشت:  خیتار -نشسته  نیرام  - ۱33۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -آبان  ۱2بازداشت:  خیتار - رزادیرحمان آم  - ۱33۱

  -   ی: زندان تیوضع  نیآخر  -سنندج   محل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -نامشخص(    یل یرحمت )فام  -  ۱332

 منبع: کردپا 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرحمت رسول - ۱333

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع ن یآخر -محل بازداشت: جوانرود  -آذر  ۱۴بازداشت:   خ یتار - ی زیعز میرح - ۱33۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  2بازداشت:  خیتار - ی زیعز میرح  - ۱335

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهدشت   -مهر  3بازداشت:  خیتار -رز برجاس  - ۱336

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیبازداشت: محل   -مهر  7بازداشت:  خیتار -رز برنجاس  - ۱337

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرزگار بهرام - ۱33۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زدیمحل بازداشت:   -مهر  ۱6بازداشت:  خ یتار - یموتمن تایرز - ۱33۹
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منبع:    - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر 3۰بازداشت:  خیتار -زاده  یموس نیرژ -  ۱3۴۰

 هرانا

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیرستم ابراه  -  ۱3۴۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸داشت: باز خیتار - ی رسول اکبر  - ۱3۴2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - ایرسول دن - ۱3۴3

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -  ی رسول راشد - ۱3۴۴

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -  ور یشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -   یرسول فرج  -   ۱3۴5

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    یرسول کرم  -  ۱3۴6

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: دره شهر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یانیرسول ک - ۱3۴7

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -رسول موسوى  - ۱3۴۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -مهر   ۱۹داشت: باز خیتار -بهرور  دیرش - ۱3۴۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:  خیتار -  ی محمد  دیرش - ۱35۰

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهدشت  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -رضا اژ  - ۱35۱

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -راد    ی رضا اعتبار  -  ۱352

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیضعو نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رضا اکبرزاده  - ۱353

: آزاد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  یمحمد رضا الفت  -  یرضا الفت  -   ۱35۴

 منبع: هرانا -شد 

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  نیریمحل بازداشت: قصر ش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی ریرضا ام   -  ۱355

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ر یرضا ام - ۱356

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرضا انس - ۱357

  - االرض”   ی: متهم به “افساد فتیوضع  نیآخر  -حل بازداشت: کرج  م   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ایرضا آر  -  ۱35۸

 زان یمنبع: م 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رضا باخدا  - ۱35۹

 بع: هرانامن - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:   خیتار - یانیرضا ب - ۱36۰

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  انیرضا پهلوان  -  ۱36۱

 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بابل  -بازداشت: نامعلوم   خ یتار -پور  یرضا تق - ۱362

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -آبان  26بازداشت:  خیتار - یرضا جام - ۱363

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  سختی محل بازداشت: س  -آذر    ۱بازداشت:    خی تار  -  ی ریرضا جهانگ  -  ۱36۴
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آباد    لی: زندان وکتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -رضا حامد بورنگ    -  ۱365

 منبع: هرانا -مشهد  

منبع:    -: زندان بهبهان  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -آذر    ۹بازداشت:    خیتار   -زاده    یرضا خوب  -   ۱366

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پور  یرضا رحمت - ۱367

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -آباد غرب  محل بازداشت: اسالم   -مهر    ۴بازداشت:    خیتار   -  یرضا رمضان  -  ۱36۸

 کردپا

 منبع: حال وش - ی: زندانتیعوض نیآخر -محل بازداشت: زاهدان  -آذر  ۱۱بازداشت:   خیتار - یگیرضا ر - ۱36۹

  ی : متهم به “افساد فتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: کرج    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یرضا شاکر زوارده  -   ۱37۰

 زان یمنبع: م -االرض” 

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرضا صوف - ۱37۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرضا طالب - ۱372

 -   ن ی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -سروش    ی رضا عسکر  -  ۱373

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها 

 منبع: هرانا -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سبزوار    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یثان  یرضا فتاح  -   ۱37۴

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار -رضا فرداد  - ۱375
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -ه شهر محل بازداشت: در -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یرضا قاسم - ۱376

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  - وریشهر 3۱بازداشت:  خی تار - یرضا قربان - ۱377

 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - ی رضا قنبر  - ۱37۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار -رضا کاردگر  - ۱37۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: شوش  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رضا کرد  - ۱3۸۰

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع ن یآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -  یرضا مرادخان - ۱3۸۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آباده  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی رضا مراد - ۱3۸2

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - انیمحل بازداشت: رام -علوم بازداشت: نام  خیتار -  ی رضا منتظر - ۱3۸3

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: همدان  -مهر   ۱۴بازداشت:  خیتار -رضا مهربان  - ۱3۸۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: دره شهر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رضا نظرپور  - ۱3۸5

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی رضا نظر - ۱3۸6

 منبع: هرانا - یزندان: تیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرضا نعمت - ۱3۸7

بازداشت: گرمسار    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ینام  کیرضا ن  -  ۱3۸۸   - : زندان گرمسار  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: گرمسار  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکنامیرضا ن - ۱3۸۹
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 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  انیرضا هام - ۱3۹۰

منبع:   - ی: زندانتیوضع نی آخر -  هیمحل بازداشت: اروم - آبان  26بازداشت:  خیتار -شمس  یرعنا مستوف -  ۱3۹۱

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیرآخ -محل بازداشت: سنندج  -آذر  7بازداشت:   خیتار - یمیسل  قی رف - ۱3۹2

: آزاد شد  تیوضع نیآخر  -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار  - یگدلیب نیمهو - یگدلیب هیرق - ۱3۹3

 منبع: هرانا -

منبع:    -کال بابل    ی: زندان متت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بابل    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -   ی ازیرکسانا ن  -  ۱3۹۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یرحمان نایرم  - ۱3۹5

: زندان  تیوضع نیآخر -محل بازداشت: نوشهر  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -نامشخص(  یرها )نام خانوادگ -  ۱3۹6

 منبع: هرانا -تنکابن 

منبع:   -: محکوم شد تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  3بازداشت:  خ یتار - )زهرا(  ی موریا تره - ۱3۹7

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراها

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رها کشاورز  - ۱3۹۸

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یمیروح اهلل رح  -   ۱3۹۹
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منبع:  - ی : زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: دره شهر  -آبان  ۱7بازداشت:   خیتار  - ی شیدرو ەروح الل - ۱۴۰۰

 کردپا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیاهلل رح روح  -   ۱۴۰۱

 منبع: کردپا  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آذر    ۹بازداشت:    خی تار  -  یاتیروزبه ح  -  ۱۴۰2

منبع:   -: آزاد شد  تیضعو  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خی تار  -  ی روژان قادر  -  ۱۴۰3

 کردپا

منبع: کولبر    -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: بانه    -مهر    ۱۹بازداشت:    خی تار  -  یدولت  نیروژ  -  ۱۴۰۴

 وزین

  قه یقرار وث  عی: با تودتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یرحمان  نای روم  -   ۱۴۰5

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 وز یمنبع: کولبر ن -: آزاد شد تیوضع نی آخر -محل بازداشت: بانه  -مهر  ۱۹بازداشت:  خیتار - یدولت ایرو - ۱۴۰6

منبع: حقوق    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  المیمحل بازداشت: ا  -   وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -شاکر    ایرو  -   ۱۴۰7

 رانیبشر ا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -  ی شهباز ایرو - ۱۴۰۸

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سقز    -   وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  ییرضا  بازیر  -   ۱۴۰۹

 وزین
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 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - شەر  بواریر - ۱۴۱۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: پاوه  - وریشهر 3۱بازداشت:  خیتار - یفاتح بواریر - ۱۴۱۱

 -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -پور    یکامران  بواریر  -  ۱۴۱2

 منبع: هرانا 

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -نژاد    موالن  بواریر  -  ۱۴۱3

  نی: زندان قرچک ورامتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  انیسادات  حانهیر  -  ۱۴۱۴

 منبع: هرانا -

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی محمد حانهیر - ۱۴۱5

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیمختار  حانهیر  -   ۱۴۱6

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار   -  یدلوئ   انیمختار  حانهیر  -  ۱۴۱7

 هرانا

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندرعباس    -آبان    7بازداشت:    خی تار  -  ازین  یرئوف ب  -  ۱۴۱۸

 هرانا

 منبع: حال وش   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۱5بازداشت:    خ یتار  -  ی گیرئوف ر  -  ۱۴۱۹

 ی تیامن  ی : بازداشتگاه هاتیضعو  نی آخر  -محل بازداشت: تنکابن    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ی رباقریرئوفه م  -  ۱۴2۰

 منبع: هرانا - ی در سار
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 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی زانا احمد - ۱۴2۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -آذر  ۸بازداشت:  خیتار - انیزانا احمد - ۱۴22

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آذر  2بازداشت:  خیتار -زانا چم  - ۱۴23

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -مهر  2۸بازداشت:   خیتار -زانا خوشامن  - ۱۴2۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - نهیمحل بازداشت: زر -ان آب 23بازداشت:  خیتار - یشیزانا قر - ۱۴25

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱۹بازداشت:    خ یتار  -   یزانکو ساعدموچش  -  ۱۴26

 هرانا

  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نقده    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نامشخص(    ی )نام خانوادگ  اریزان  -  ۱۴27

 منبع: کردپا -

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   اران یمحل بازداشت: کام  -   وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  ی صبور  اریزان  -   ۱۴2۸

 وز یکولبر ن

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خیتار - زادهیعل  اریزان - ۱۴2۹

منبع:    - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  27بازداشت:    خیتار  -محمد نژاد    اریزان  -  ۱۴3۰

 یکارگر ی تشکل ها جادیکمک به ا ی برا یهماهنگ تهیکم

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: روانسر  -آبان  5داشت: باز خیتار - ی محمد  اریزان - ۱۴3۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  ۹بازداشت:  خیتار - ی نبرد اریزان - ۱۴32



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

333 
 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی رینص اریزان - ۱۴33

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -زعفر اقبال  - ۱۴3۴

منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    ۱5بازداشت:    خی تار -  یجمالزه  ایزکر  -  ۱۴35

 وش

منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    ۱۱بازداشت:    خی تار  -  یسنجران  ایزکر  -  ۱۴36

 وش

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: مهاباد    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -نژاد  سادات  خایزل  -  ۱۴37

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  -محمدنژاد  اریزن - ۱۴3۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی زهرا احمد - ۱۴3۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - زتگیزهرا ت - ۱۴۴۰

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  اریمحل بازداشت: شهر  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -(  مایزهرا درخشان )ش  -  ۱۴۴۱

 هرانا

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبادان  -مهر  ۹بازداشت:  خیتار - انیزهرا سوار - ۱۴۴2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -مهر  ۹بازداشت:   خیتار - یزهرا شفائ - ۱۴۴3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زهرا صالح  - ۱۴۴۴
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیخرآ -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمیزهرا عظ - ۱۴۴5

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: کرمان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - زادهیزهرا عل - ۱۴۴6

منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یزهرا فراهان  -  ۱۴۴7

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمیزهرا کر - ۱۴۴۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زهرا گلزار   - ۱۴۴۹

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -شهر    نیمحل بازداشت: زر  -آبان    2۴بازداشت:    خیتار   -زهره توانگر    -  ۱۴5۰

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - خاص    یزهره عشق  -  ۱۴5۱

 هرانا

 منبع: هرانا - المی: زندان اتیعوض نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یزهره فاضل  - ۱۴52

 یتی امن  ی ها: بازداشتگاهتیوضع   نیآخر  -   رانشهریمحل بازداشت: پ  - آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -باتوته    نبیز  -   ۱۴53

 منبع: کردپا - هیدر اروم

 منبع: هرانا - المی: زندان اتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ر یخ نبیز - ۱۴5۴

منبع:    - : زندان قرچک  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -زاده    شنبه  نبیز  -   ۱۴55

 هرانا
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منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یفراهان  نبیز  -  ۱۴56

 هرانا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۱2بازداشت:    خی تار   -  یژاله ابن عباس  -  ۱۴57

  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خ یتار  -  یگرجمدرس  نایژ  -  ۱۴5۸

 وز یمنبع: کولبر ن

: زندان  تیوضع نیآخر -  ی محل بازداشت: سار - بازداشت: نامعلوم  خیتار - نامشخص(  یسارا )نام خانوادگ -  ۱۴5۹

 منبع: هرانا -تنکابن 

خانوادگ  -  ۱۴6۰ )نام  نامعلوم    خیتار  -نامشخص(    یسارا  نوشهر    - بازداشت:  بازداشت:  :  ت یوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - ی در سار  یتیامن ی بازداشتگاه ها

نامعلوم  باز   خ یتار  -زاده    لیسارا اسماع  -  ۱۴6۱ بازداشت: تهران    -داشت:  منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سبزوار    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - فر    سارا بخشنده  -   ۱۴62

 منبع: حال وش  -اد شد : آزتیوضع نیآخر -محل بازداشت: چابهار   -مهر  6بازداشت:  خیتار -سارا بلوچ  - ۱۴63

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -زاده    نیسارا حس  -  ۱۴6۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  3۰بازداشت:  خی تار - انکیسارا د - ۱۴65
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  ن یفعال  نیمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  یسیسارا رئ  -  ۱۴66

 بلوچ

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش -آبان  2۴بازداشت:  خی تار -راد  ی سارا صفر - ۱۴67

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: کرمان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - پوریسارا عل  - ۱۴6۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمیسارا کر - ۱۴6۹

منبع:  - ی: زندانتیوضع نی آخر - هیمحل بازداشت: اروم -آبان  26بازداشت:  خیتار -شمس   یسارا مستوف - ۱۴7۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیسارا هاد - ۱۴7۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز  -آبان  2۴بازداشت:  خیتار -پور  میسارو کر - ۱۴72

منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -: تهران  محل بازداشت  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیآبنوس  نهیسار  -  ۱۴73

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    23بازداشت:    خیتار  -  ی ساسان پرتونور  -  ۱۴7۴

 وز یکولبر ن

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -آرا    ساسان چمن  -  ۱۴75

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -مهر  23بازداشت:  خیتار - یبیساسان حب - ۱۴76

 ع: هرانا منب - ی: زندانتیوضع  نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -آبان  2۹بازداشت:   خیتار -ساسان زنگنه  - ۱۴77
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آستارا   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ادیساعد فر - ۱۴7۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -ساغر سعادت  - ۱۴7۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ساالر احمد - ۱۴۸۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آذر  ۱بازداشت:  خی تار -ساالر چاه نژاد  - ۱۴۸۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: گچساران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - بایساالر د - ۱۴۸2

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گچساران    -آبان    27بازداشت:    خ یتار  -  بانژادیساالر د  -  ۱۴۸3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یساالر نجف - ۱۴۸۴

 منبع: حال وش   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -سالم جدگال    -  ۱۴۸5

 منبع: هرانا - یزندان: تیوضع نیآخر -محل بازداشت: چابهار  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -سالم دگال  - ۱۴۸6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -سامان اکبرپور  - ۱۴۸7

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آستارا   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -سامان بهمنش  - ۱۴۸۸

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -  وریشهر  2۹داشت:  باز  خیتار  -  یل یسامان جل   -  ۱۴۸۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یسامان خوال - ۱۴۹۰

 منبع: کردپا - یزندان :تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - ییسامان رضا - ۱۴۹۱
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  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سورک    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یسورک  یسامان شاهد  -   ۱۴۹2

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یسامان عبداله - ۱۴۹3

  -  هی: زندان فشافوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی سامان محمود  -  ۱۴۹۴

 منبع: هرانا 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -  ی سامان معاز - ۱۴۹5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آبان  27بازداشت:  خی تار - یسامان معاض - ۱۴۹6

: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  - وریشهر 3۱بازداشت:  خی تار -فرد  ی ساناز )صبا( رضو - ۱۴۹7

 منبع: هرانا -

: زندان قائم  تیوضع  نیآخر  -شهر    محل بازداشت: قائم   -  وریشهر  3۰بازداشت:    خی تار   -  غ یساناز جهان ت  -  ۱۴۹۸

 منبع: هرانا -شهر 

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: رامسر    -آبان    ۱۸بازداشت:    خی تار   -  ی ساناز شوهان  -  ۱۴۹۹

 منبع: هرانا - یان: زندتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی خراز نایسا - ۱5۰۰

 منبع: هرانا  -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -مرآت    هیسا  -  ۱5۰۱

 منبع: هرانا - المی: زندان اتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ری خ هیسب - ۱5۰2

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - سختی محل بازداشت: س -آذر  ۱بازداشت:   خیتار - یسپهر صناع - ۱5۰3
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منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی سپهر طاهر   -  ۱5۰۴

 هرانا

  ن یزندان او 2۴۰بند : تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  2۰بازداشت:  خیتار - یسپهر گرشاسب - ۱5۰5

 منبع: هرانا -

منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -سپهر مرآت    -  ۱5۰6

 هرانا

  دهیمنبع: د  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زنجان    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  یاحمدخان  دهیسپ  -  ۱5۰7

 ران یبان ا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سرپل ذهاب    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یاسیستار ال  -   ۱5۰۸

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی دیستار ز - ۱5۰۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - اشت: کرمانشاه  محل بازد  -مهر    ۱5بازداشت:    خیتار  -زاده    یستار کاظم  -  ۱5۱۰

 هرانا

منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -  یگیمحل بازداشت: ستاره ب  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگیستاره ب  -  ۱5۱۱

 هرانا
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منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    27بازداشت:    خیتار  -   ی استاره حمزه  -   ۱5۱2

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبادان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -ستاره شمس  - ۱5۱3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بانه  -آبان  5بازداشت:  خیتار - ی زیستاره عز - ۱5۱۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یل یستاره کم - ۱5۱5

داشتگاه اطالعات سپاه  : بازتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ی ریسجاد جال  -  ۱5۱6

 منبع: هرانا -

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - انیسجاد خالد - ۱5۱7

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - محل بازداشت: تهران -مهر  ۱۹بازداشت:   خیتار - یسجاد خان - ۱5۱۸

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -پرست  سجاد خدا    -  ۱5۱۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ی اباریسجاد در - ۱52۰

منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    - آبان    2۰بازداشت:    خی تار  -  یسجاد دهقان  -   ۱52۱

 وش

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یسجاد رحمان - ۱522

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -مهر  ۱بازداشت:  خیتار -سجاد رمضانزاده  - ۱523
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منبع:    -: زندان قرچک  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -   سجاد رئوف  -  ۱52۴

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -آبان  2۹بازداشت:   خیتار - یعیسجاد شف - ۱525

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -مهر  ۱۰بازداشت:  خ ی تار - یسجاد صادق - ۱526

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - یسجاد ضراب - ۱527

بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیسجاد کشاورز  -  ۱52۸ نبع: م  -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی د یسجاد مج - ۱52۹

  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  گان یمحل بازداشت: گلپا  -بازداشت: نامعلوم   خیتار   -(  کی)مج  ی رمحمدیسجاد م  -  ۱53۰

 منبع: هرانا -

 منبع: هرانا -: زندان قرچک تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - خیسحر ش - ۱53۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: آمل    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -منش    کیسحر ن  -  ۱532

 هرانا

 منبع: کردپا - یزندان :تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر   2۱بازداشت:  خیتار - یسحر وهاب - ۱533

  -   ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -آبان    22بازداشت:    خیتار   -پور    ی سرگرد مصطف  -  ۱53۴

 منبع: کردپا 
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 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -آبان    26بازداشت:    خیتار  -پور    عیسرور رف  -  ۱535

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار - ینیسروش حس - ۱536

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  - پور    یل یسروش خل   -  ۱537

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: همدان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -سروش صدر  - ۱53۸

  ی : زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سقز    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار   -  یمیابراهشاه   ی سروش عباس  -  ۱53۹

 منبع: کردپا -

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اراک   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یسروش کرم - ۱5۴۰

 -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   رانشهریمحل بازداشت: ا  -آبان    23بازداشت:    خیتار  -سرپرست شاه  سعادت    -  ۱5۴۱

 منبع: حال وش 

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبادان    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -سعدان احمدنژاد    -   ۱5۴2

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریت: پمحل بازداش  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یعباس  ی سعد   -  ۱5۴3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب   -مهر  ۱۰بازداشت:  خیتار - یضیف ی سعد  - ۱5۴۴

نامعلوم    خیتار  -نامشخص(    ی)نام خانوادگ  دیسع   -  ۱5۴5 بازداشت: زاهدان    -بازداشت:  :  ت یوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: حال وش - یزندان

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -مهر  23بازداشت:  خ یتار -  ی احمد دی سع - ۱5۴6
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  -  زی: زندان تبرتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -نسب    ی احمد  دی سع  -  ۱5۴7

 منبع: هرانا 

 منبع: حال وش   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: ا  -آذر    ۸ت:  بازداش  خ یتار  -ارژنگ    دیسع  -  ۱5۴۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ییاشو دی سع - ۱5۴۹

منبع:    -  ی : زندان خوتیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: خو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پورمختار    دیسع  -  ۱55۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: الوند  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یجهان دی سع - ۱55۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - نیمحل بازداشت: قزو -آبان  ۴بازداشت:  خیتار -چک  دی سع - ۱552

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرحمت دی سع - ۱553

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -  وریشهر  27بازداشت:    خیتار  -  یروغن  دی سع  -  ۱55۴

 منبع: حال وش   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان   -مهر   ۱5بازداشت:    خیتار  -  یگیر  د یسع  -   ۱555

  رازیش ی: بازداشتگاه مرکزت یوضع نیآخر -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زارع  دی سع -  ۱556

 منبع: هرانا -

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -آذر  ۱بازداشت:  خیتار -سلطان پور  دی سع - ۱557

  االرض ی: متهم به افساد فتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -   ی راز یش  دیسع   -  ۱55۸

 زان یمنبع: م -
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: رودسر   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -رودسر    یعباس  دیسع   -  ۱55۹

 هرانا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور عبداهلل  دیسع  -  ۱56۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی عوض نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:   خیتار - یقا آن دی سع - ۱56۱

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  یقاسم دیسع - ۱562

 منبع: کردپا -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیکر  د یسع  -   ۱563

منبع: حال    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۹بازداشت:    خی تار   -  یکاشان  دیسع  -  ۱56۴

 وش

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکرم دی سع - ۱565

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمیکر دی سع - ۱566

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -کهترپور    دی سع  -   ۱567

 هرانا

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمشکان  دی سع  -   ۱56۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ییموال دی سع - ۱56۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی هاد دی سع - ۱57۰
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نامعلوم    خیتار  -  یعقوبی  د یسع  -   ۱57۱ بازداشت: اصفهان    -بازداشت:  افساد فتیوضع  نیآخر  -محل  به   ی: متهم 

 منبع: هرانا - االرض 

 ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نامشخص(    ی)نام خانوادگدیسع  -   ۱572

 منبع: هرانا -

 منبع: هرانا  -  ین: زنداتیوضع  ن یآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    دعبداهللیسع  -  ۱573

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یزارع دهی سع - ۱57۴

: زندان قرچک  تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم   خیتار -( اسمنی) یزارع دهی سع -  ۱575

 منبع: هرانا -

: زندان قرچک  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یمحمد  دهیسع  -   ۱576

 منبع: هرانا - نیورام

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: ابهر    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی مراد  دهیسع  -  ۱577

 منبع: هرانا - المی: زندان اتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ر یسفسفو خ - ۱57۸

: بازداشتگاه اداره  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: پاوه    -آبان    27بازداشت:    خ یتار  -  ی نیالد  سالم شمس   -  ۱57۹

 منبع: کردپا  -اطالعات پاوه 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریزداشت: پمحل با  -مهر  3بازداشت:  خیتار - ی سالم شهد - ۱5۸۰
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  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یمحسن  یسلطان عل   -   ۱5۸۱

 منبع: هرانا 

  نیمپمنبع: ک  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  -  یگیسلمان ر  -  ۱5۸2

 بلوچ نیفعال

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییسلمان شهرو - ۱5۸3

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ملک  محل بازداشت: باغ   -آبان    2۹بازداشت:    خی تار   -  یوضیسلمان ع  -  ۱5۸۴

 منبع: کردپا   - : آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: قروه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیسلمان فرهنگ  -   ۱5۸5

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سراوان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -بر    نیاهلل حس  میسل   -  ۱5۸6

 حال وش

 منبع: کردپا - ی: زندانتیعوض نیآخر -محل بازداشت: نقده  -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - شدادیپ میسل  - ۱5۸7

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -مهر  ۴بازداشت:  خیتار - ییرزایم  میسل  - ۱5۸۸

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سراوان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -بر    نیحس   اهللمیسل  -  ۱5۸۹

 هرانا

  - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -مهر    7بازداشت:    خیتار  -  رانی پ  نهیسک  -  رانیسما پ  -  ۱5۹۰

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یاثیسما غ - ۱5۹۱
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 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - زیبرمحل بازداشت: ت  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -سمانه بابازاده  - ۱5۹2

منبع:    -  اسوجی: زندان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گچساران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ییسمانه خزا  -  ۱5۹3

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: زنجان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  دجیسمانه دادگر ه  -  ۱5۹۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یسمانه فتح - ۱5۹5

نامعلوم    خیتار  -ابه    ی سمانه مراد  -  ۱5۹6 بازداشت: زنجان    -بازداشت:  : زندان صفرآباد  تیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: هرانا  -زنجان 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی سمانه موسو - ۱5۹7

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یسمکو خوال - ۱5۹۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آذر  ۱بازداشت:  خیتار -سمکو دودکانلو  - ۱5۹۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  انیسمکو محمد  -  ۱6۰۰

 هرانا

 منبع: حال وش  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: راسک  -آذر  ۸بازداشت:  خیتار - یدشت ریسم - ۱6۰۱

 منبع: هرانا  -   نی: زندان اوت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر  2۰بازداشت:    خیتار  -خمسه    هیسم  -   ۱6۰2
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تاجد  هیسم  -  ۱6۰3 بازداشت: کرمانشاه    -آذر    ۱بازداشت:    خی تار  -برگ(  )گل   ی نیعبدل  : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یزندان

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: بانه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یکتاب هیسم - ۱6۰۴

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -مهر  2۸بازداشت:   خیتار - ی سنور قادر  - ۱6۰5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - زادهیسهراب تق - ۱6۰6

 منبع: کردپا - یزندان :تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  5بازداشت:  خ یتار - یسهراب جالل - ۱6۰7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -مهر  ۱2بازداشت:  خیتار -سهراب خجسته  - ۱6۰۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یسهراب سهراب - ۱6۰۹

آقاجان  -   ۱6۱۰ سنندج    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -  یسهند  بازداشت:  امنتیوضع  نیآخر  -محل  بازداشتگاه    ی تی: 

 منبع: کردپا -شهرامفر 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییسهند ختا - ۱6۱۱

: محکوم به اعدام  تیوضع  نی آخر  -تهران  محل بازداشت:    -مهر    ۱بازداشت:   خیتار  -سهند نور محمدزاده    -  ۱6۱2

 منبع: مهر  -

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: سار  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی ( شکری)عل   لیسه   -  ۱6۱3

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی اکبر  لی سه - ۱6۱۴



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

349 
 

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  جانیمحل بازداشت: اله  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    ی باقر  ل یسه  -   ۱6۱5

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گنبد کاووس    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  ایخول  لیسه   -  ۱6۱6

 رسانک 

بازداشت: زاهدان    -آبان    2۰بازداشت:    خیتار  -شه بخش    لی سه  -  ۱6۱7 منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ی صفر لی سه - ۱6۱۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یمالشاه لی سه - ۱6۱۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر  -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  -قروه  یی بابا  الیسه - ۱62۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیا محل بازداشت: -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییبایز الیسه - ۱62۱

منبع:    -  یی: زندان کچوتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی گودرز   الیسه  -  ۱622

 هرانا

منبع:    -: محکوم شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    - آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -  یمطاع  الیسه  -   ۱623

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -آبان  2۱بازداشت:  خیتار - ی سودا منار  - ۱62۴
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  ی : زندان تیوضع  نیآخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  انی( محمدایسوران )زان  -  ۱625

 منبع: هرانا -

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  7بازداشت:  خیتار -سوران آرمند   - ۱626

لبر منبع: کو  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -آذر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  یسوران چراغ  -  ۱627

 وزین

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یپناه  نیسوران حس  -  ۱62۸

 وز یکولبر ن

 منبع: کردپا   - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    2۰بازداشت:    خ یتار  -  ی سوران زند  -  ۱62۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیسوران محمد  -  ۱63۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - دیسورنا جاو - ۱63۱

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - این ی سورنا چتر  - ۱632

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی سوما نقشبند - ۱633

 ی ریسال حبس تعز  3: به  تیوضع  ن یآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -ستوده    ایسون  -  ۱63۴

 منبع: هرانا  -محکوم شد 
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منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  - یپناه  نیحس  امکیس  -  ۱635

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  5بازداشت:  خی تار - ی داود امکیس - ۱636

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آذر  2بازداشت:  خیتار - ی منبر  امکیس - ۱637

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع  ن یآخر - ه یمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - انیآذر امندیس - ۱63۸

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:  خی تار - ییایکل  اوشیس - ۱63۹

 -   زیتبر  ی : زندان مرکزتیوضع  نیآخر  -   زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یملک  اوشیس  -  ۱6۴۰

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع  نیرآخ  -  زیمحل بازداشت: تبر  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  یدیرش  ر یام  دی س  -  ۱6۴۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: کرمانشاه    -آذر    ۹بازداشت:    خیتار  -  یعباس  نیام   دیس  -   ۱6۴2

 کردپا

  -  ی: زندانتیوضع نیآخر  -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار  - یروزبهان ینی حسن حس دیس - ۱6۴3

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ینالیحسن ز  د یس  - ۱6۴۴

منبع:   -  ی: زندانتیضعو  نی آخر  -  ی محل بازداشت: مورمور  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یحسن فتح  دیس  -  ۱6۴5

 کردپا
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -بلکامه    بواریر  دی س  -  ۱6۴6

 کردپا

منبع:  - ی : زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: کرمانشاه  -آذر  ۹بازداشت:  خ یتار -  یسروش عباس  دیس - ۱6۴7

 کردپا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ینی عرفان حس  دیس  -  ۱6۴۸

 کردپا

نامعلوم    خیتار  -   ینیحس  یعل   دی س  -  ۱6۴۹ بازداشت: آبدانان    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 کردپا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ازداشت: صحنه  محل ب  -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی دکه ا  یعل   دیس  -  ۱65۰

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: صحنه    -آبان    27بازداشت:    خیتار   -  یمی فواد شاه ابراه  دیس  -  ۱65۱

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: ساوه  -آذر  ۱۰بازداشت:  خیتار - یکرم عباس دیس - ۱652

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -   ینیمحمد حس   دیس  -  ۱653

 کردپا

  ی “افساد ف: متهم به تیوضع نیآخر - محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - ینی محمد حس د یس -  ۱65۴

 زان یمنبع: م -االرض” 
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یعتیمهرداد شر  دی س  -  ۱655

 هرانا

نامعلوم    خیتار  -   یبیوهاب حب  دیس  -   ۱656 بازداشت: اشنو  - بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل 

 کردپا

  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: صحنه    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یمیشاه ابراه  دشاهو یس  -   ۱657

 منبع: هرانا 

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیاصغر رح   یدعل یس  -   ۱65۸

 هرانا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آمل    -علوم  بازداشت: نام  خیتار  -  ربافانیحر  رضایدعل یس  -  ۱65۹

 هرانا

منبع:    - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نوربخش    دمحمودیس  -   ۱66۰

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ربافانیافروزه حر  دهی س  -  ۱66۱

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یالمیع رانیس - ۱662

 منبع: هرانا - ین: زنداتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آذر  7بازداشت:  خیتار - ی هرمز  رانیس - ۱663
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 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -اردالن  روانیس - ۱66۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ی انصار روانیس - ۱665

بازداشت: بوکان    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  یل یجل  روانیس  -  ۱666 منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یوخی ش روانیس - ۱667

منبع:    -  ی: زندانتیعوض  نی آخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  یکردار  روانیس  -  ۱66۸

 وز یکولبر ن

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  - آذر    5بازداشت:    خیتار  -  یکرم  روان یس  -   ۱66۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -   ی محمد   روان یس  -   ۱67۰

 هرانا

نامعلوم    خیتار  -ناصرزاده    روانیس  -  ۱67۱ بازداشت: اشنو  -بازداشت:  منبع:   -   ی: زندانتیوضع  ن ی آخر  -  هیمحل 

 کردپا

نامعلوم    خیتار  -  یمیند  روسی س  -  ۱672 بازداشت: کام  -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   ارانیمحل 

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -  ارانی: کاممحل بازداشت -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  یمیند  روشیس  -  ۱673

 وز یکولبر ن
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -عمرزاده  سویس - ۱67۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - گانیمحل بازداشت: گلپا -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - ی اتحاد نایس - ۱675

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -جوان    یل یاسماع  نایس  -  ۱676

 هرانا

 منبع: کردپا   -: زندان مهاباد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: مهاباد    - آبان    2۹بازداشت:    خ یتار  -  ی ازیا  نایس  -  ۱677

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -مهر  ۴بازداشت:  خی ارت -پور  یرانیا نایس - ۱67۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - پوریرانیا نایس - ۱67۹

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  ن یریمحل بازداشت: قصر ش  -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -بال افکن    نایس  -  ۱6۸۰

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیجمال نایس - ۱6۸۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -آذر  6بازداشت:  خیتار - رسحریحق نایس - ۱6۸2

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - ی درز  نایس - ۱6۸3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرحمان نایس - ۱6۸۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بندرعباس  -زداشت: نامعلوم با خیتار -رنجبر  نایس - ۱6۸5
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منبع:   -  ی: زندان تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: تربت جام    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی احمد  خیش  نایس  -  ۱6۸6

 حال وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یصالح نایس - ۱6۸7

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهشهر    -آبان    26بازداشت:    خی تار   -باش    ییفدا  نایس  -  ۱6۸۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -مهر  2۱بازداشت:  خیتار - یفرج نایس - ۱6۸۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اراک  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکرم نایس - ۱6۹۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اندوآبیمحل بازداشت: م -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ثیل نایس - ۱6۹۱

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییمحمدرضا  نایس  -  ۱6۹2

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  انیمحمد نایس  -  ۱6۹3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمعروف نایس - ۱6۹۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - ییمال نایس - ۱6۹5

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نی آخر - ن یریمحل بازداشت: قصر ش -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - یی مال نایس - ۱6۹6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -مهر  23بازداشت:  خیتار - یل یکائیم  نایس - ۱6۹7

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی نادر نایس - ۱6۹۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - واندرهیمحل بازداشت: د -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمینع نایس - ۱6۹۹
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -مهر  23بازداشت:  خیتار - ی نوروز  نایس - ۱7۰۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -مهر   23بازداشت:   خیتار - یوسفی نایس - ۱7۰۱

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -زاده    میرح  وان یس  -   ۱7۰2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:   خیتار -سراج  وانیس - ۱7۰3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یغالم وانیس - ۱7۰۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ایسئودا آرش ک  - ۱7۰5

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -آبان    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ی شاخوان خاور  -  ۱7۰6

فامشادمان    -   ۱7۰7 نامعلوم    خیتار  -نامشخص(    ی ل ی)نام  بازداشت: مر  - بازداشت:  :  تیوضع  نیآخر  -  وانیمحل 

 منبع: کردپا - یزندان

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی شاهرخ شاکر - ۱7۰۸

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -بازداشت: مهاباد  محل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    یشاهرخ موس  -  ۱7۰۹

 کردپا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    -   وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -شاهو اقبال    -   ۱7۱۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خیتار -شاهو برهم  - ۱7۱۱

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -مهر   2۰بازداشت:    خیتار  -  ریشاهو دل انگ  -  ۱7۱2
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 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یشاهو کرم - ۱7۱3

پ  -بان  آ  7بازداشت:    خیتار  -آرمند    نیشاه  -  ۱7۱۴ منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: 

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -ترناس  نیشاه - ۱7۱5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خیتار - یمانیسل  نیشاه - ۱7۱6

  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  زادهیعباس عل  نیشاه  -  ۱7۱7

 منبع: هرانا 

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    - مهر    2۹بازداشت:    خیتار  -  یقباد  نیشاه  -   ۱7۱۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع ن یآخر -محل بازداشت: آبدانان  -زداشت: نامعلوم با خی تار - ی اسمی نیشاه - ۱7۱۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  23بازداشت:  خی تار - یوسفی نیشاه - ۱72۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یامام انیشا - ۱72۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آذر  ۴بازداشت:  خی تار - ی انفراد انیشا - ۱722

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -(  انىیجعفرپور )ک  انیشا  -  ۱723

 هرانا

االرض”    ی: متهم به “افساد فتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یانچار  انیشا  -  ۱72۴

 زان یمنبع: م -
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 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: کرمان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یغالم انیشا - ۱725

کرمانشاه   آبادزل ی: زندان دتیوضع ن یآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یفتح انیشا - ۱726

 منبع: کردپا -

نامعلوم    خیتار  -  یمردوخ  انیشا  -  ۱727 بازداشت: کام  -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  ارانیمحل 

 کردپا

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -مانشاه  محل بازداشت: کر  -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  یسیو  انیشا  -   ۱72۸

 وزین

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -  یشبگرد گوالب  -   ۱72۹

 وزین

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: فارسان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یفارسان  یشبنم فاضل   -  ۱73۰

 هرانا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -شجاع روشن    -  ۱73۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -آبان  5بازداشت:   خیتار - یسیشراره و - ۱732

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یسیو ەشرار - ۱733

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -قادر زاده    فیشر  -  ۱73۴

 هرانا
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منبع:  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: زاهدان  -مهر  2۰بازداشت:   خیتار -سلحشور برنا  بیشع - ۱735

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  - النغربیمحل بازداشت: گ -مهر  26بازداشت:    خیتار  -  یفتح  بیشع  -   ۱736

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم   خیتار -کارساز  عیشف - ۱737

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: کرمان   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یبهرام قیشقا - ۱73۸

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  - محل بازداشت: سنندج    - آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یشکراهلل پرتونور  -   ۱73۹

 وز یکولبر ن

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -سعادت  بایشک - ۱7۴۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی شهاب اخبار - ۱7۴۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -آباد    محل بازداشت: خرم  -مهر    ۱5بازداشت:    خیتار  -   یاسکندرشهاب    -  ۱7۴2

 وز یکولبر ن

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱2بازداشت:    خیتار  -شهاب شالپوش    -  ۱7۴3

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   - بازداشت: زاهدان    محل  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -(  ی )ساران  یبیشهاب شع  -   ۱7۴۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی شهاب شکور  - ۱7۴5

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم  خیتار -شهاب الوژه  - ۱7۴6
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منبع:    -  هی: زندان فشافوتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یوانیشهاب مر  -   ۱7۴7

 هرانا

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -شهرام ازگورتن  - ۱7۴۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - ینیشهرام بنگ - ۱7۴۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - کیشهرام تاج - ۱75۰

 فردا   ویمنبع: راد  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ی شهرام جمال  -  ۱75۱

زندان    نهی: بند قرنطتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یشهرام جهانبخش  -  ۱752

 منبع: هرانا  -اهواز  بانیش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خی تار - ییشهرام رضا - ۱753

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  یشهرام ساعدموچش  -  ۱75۴

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -شهرام ستار پور    -  ۱755

 هرانا

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: زنجان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  انیشهرام شفقت  -  ۱756

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یشهرام گرگان - ۱757
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -معروف موال  شهرام    -  ۱75۸

 کردپا

بازداشت: دهگالن    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  ی شهرام منصور  -  ۱75۹ منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -شهد محل بازداشت: م -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یشهره اورع - ۱76۰

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار   -  ییاسکو  اریشهر  -  ۱76۱

 وز یکولبر ن

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -  وریشهر  2۹بازداشت:    خی تار  -  ی افسر  اریشهر  -  ۱762

 وز یکولبر ن

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی جعفر  اریشهر - ۱763

 -: محکوم شده  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سردشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    حسن  اریشهر  -  ۱76۴

 منبع: کردپا 

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: کرمان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -خسرومنش    اریشهر  -  ۱765

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یشبان اریشهر - ۱766

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -هان محل بازداشت: بهب  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یواعظ اریشهر - ۱767
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منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: خاش    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی ادگاری  اریشهر  -  ۱76۸

 وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -اسالم  نیشه - ۱76۹

: بازداشتگاه  تیوضع  نیآخر  -شهر    محل بازداشت: قائم   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی جانیحداد الر  نیشه  -  ۱77۰

 منبع: هرانا - ی در سار یتی امن ی ها

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -شوانه بازرگان    -  ۱77۱

  ی منبع: شوراها  -: زندان آمل  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آمل    -آبان    2۹ازداشت:  ب  خ یتار  -  ی شورا فکر  -  ۱772

 کشور  انیدانشجو یصنف

  -  هی: زندان ارومتیوضع نی آخر - هیمحل بازداشت: اروم  -مهر  ۴بازداشت:  خیتار - ی شورش اسالم ساکان - ۱773

 منبع: کردپا 

بازداشت: بوکان    -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  ی در یشورش ح  -  ۱77۴ منبع:   - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل 

 کردپا

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سقز    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار  -  ییشورش طال  -  ۱775

 منبع: کردپا   -  یندان: زتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    - آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -   یشورش فتاح  -   ۱776

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بانه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمیسل دایش - ۱777

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -مهر  7بازداشت:  خیتار - ی صابر دایش - ۱77۸
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منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یل یعد  دایش  -  ۱77۹

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -   رانشهریمحل بازداشت: پ  -آذر    6بازداشت:    خیتار  -   نیآذربرز  رزادیش  -  ۱7۸۰

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیخرآ - ه یمحل بازداشت: اشنو -مهر  ۱بازداشت:  خیتار  -زاده  طه رزادیش - ۱7۸۱

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -پور    عبداهلل  رزادیش  -  ۱7۸2

 وز یکولبر ن

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  ه یمحل بازداشت: اشنو  - آبان    2۰بازداشت:    خی تار  -  ی خضر  روانیش  -  ۱7۸3

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر  - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی زیعز روانیش - ۱7۸۴

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - ملک  محل بازداشت: باغ   -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  یمرعش  نیریش  -  ۱7۸5

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نژاد    یمصطف  نیریش  -  ۱7۸6

 کردپا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -  نژادی مصطف  نیریش  -  ۱7۸7

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -ابهر  محل بازداشت: -آبان  2۴بازداشت:   خیتار - یمیکر الیش - ۱7۸۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -مهر  ۹بازداشت:  خیتار - ینیپورام  النیش - ۱7۸۹
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منبع:   -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱بازداشت:    خیتار  -  یکردستان  النیش  -  ۱7۹۰

 کردپا

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۱2بازداشت:    خی تار   -  ی ابن عباس  مایش  -  ۱7۹۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -مهر  2بازداشت:  خ یتار - رانوندیب مایش - ۱7۹2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اریمحل بازداشت: شهر -آبان  ۴بازداشت:  خیتار -درخشان  مایش - ۱7۹3

 منبع: هرانا   -  یزندان:  تیوضع  نیآخر  -  جانیمحل بازداشت: اله  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نژاد    میرح   وایش  -   ۱7۹۴

 -آزاد شد  -هی: زندان ارومتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انفریک  وایش  -  ۱7۹5

 منبع: کردپا  -محکوم شد 

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -صابر عبداهلل تاش    -   ۱7۹6

 اهران

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ینی صابر محمد ام  -  ۱7۹7

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرمانشاه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یصادق الفت - ۱7۹۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیحل بازداشت: م -مهر  23بازداشت:  خیتار   - یصادق بدخشان - ۱7۹۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -صادق دشتک  - ۱۸۰۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: شوش  -آبان  26بازداشت:  خیتار -صادق دوار  - ۱۸۰۱
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 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم   خیتار   - ییصادق سارکه  - ۱۸۰2

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -صادق قمرزاده    -  ۱۸۰3

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -آبان    ۱۰بازداشت:    خی تار  -صادق قنبرزاده    -  ۱۸۰۴

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندرعباس    -آبان    5بازداشت:    خیتار  -  ی صادق مقصود  -  ۱۸۰5

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -آبان  25بازداشت:  خیتار - انیعقوبیصادق  - ۱۸۰6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زدیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - هیصالح زمان - ۱۸۰7

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -ازداشت: سنندج  محل ب  -آبان    ۱۹بازداشت:    خ یتار  -  یصالح ساعدموچش  -  ۱۸۰۸

 هرانا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی رهاشمیصالح م  -  ۱۸۰۹

منبع:    -  نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  -صبا شعردوست    -   ۱۸۱۰

 اهران

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یصبحان عادل - ۱۸۱۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندر لنگه    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییمایاپیدر  قهیصد  -  ۱۸۱2

 هرانا
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منبع: کولبر    -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -مهر    ۹بازداشت:    خ یتار  -  یصالح باتمان  -  ۱۸۱3

 وزین

منبع:    - : آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -  ور یشهر  27بازداشت:    خیتار  -  یصالح زمان  -   ۱۸۱۴

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آذر  ۱بازداشت:  خیتار -صمد چام  - ۱۸۱5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ینی صمد حس - ۱۸۱6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آذر  ۱بازداشت:  خ یتار - ییصمد فردا - ۱۸۱7

 منبع: هرانا -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:   -مهر    23بازداشت:    خیتار  -  یم یصمصام صم  -   ۱۸۱۸

 -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یجانیصنعان ابوبکر اله  -  ۱۸۱۹

 منبع: کردپا 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  -صدر  ی ر یام ایض - ۱۸2۰

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -هنرمند    ی رضو  ایض  -   ۱۸2۱

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نامعلوم   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -صدر  ایض - ۱۸22

بازداشت: چابهار    -آبان    2۰بازداشت:    خیتار  -  یزه  یطارق جنگ  -  ۱۸23 منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 بلوچ  نیفعال نیکمپ
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی طالب مرشد  - ۱۸2۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -  ی طاها طاهر - ۱۸25

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی طاهر محمد - ۱۸26

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی خسروطاهره  - ۱۸27

: زندان عادل آباد  تیوضع نیآخر  -  رازیمحل بازداشت: ش  -مهر    2بازداشت:   خیتار  -طاهره ذکاوت نسب    -  ۱۸2۸

 منبع: حال وش - رازیش

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیب  نیریطاهره ش  -  ۱۸2۹

 هرانا

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -طاهره فخرآور    -  ۱۸3۰

منبع:   - : زندان قرچک تی وضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  - بازداشت: نامعلوم  خی تار - یگودرز یطوب -  ۱۸3۱

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - یظاهر مومن - ۱۸32

بازداشت: سنندج    -مهر    22بازداشت:    خیتار  -  ی د یعابد خورش  -  ۱۸33 بازداشتگاه اداره  تیوضع  نیآخر  -محل   :

 منبع: کردپا -اطالعات سنندج 

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -   یمحل بازداشت: بهمئ  - آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -   ی جمهر   بوذر  نیعابد  -   ۱۸3۴

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یعادل امام - ۱۸35

منبع:   -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -ان  محل بازداشت: ملک  -آبان    2۹بازداشت:    خ یتار  -  انیعادل محمد عل   -  ۱۸36

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سرپل ذهاب    -آبان    27بازداشت:    خی تار  -  ییعادل مصطفا  -   ۱۸37

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی د یعارف ام - ۱۸3۸

 منبع: هرانا  -  نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -آذر    5بازداشت:    خیتار  -  انیعارف جنت  -  ۱۸3۹

نامعلوم    خیتار  -بخش    عارف شه   -  ۱۸۴۰ بازداشت: م  -بازداشت:  منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  رجاوهیمحل 

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: زاهدان   -مهر  2۰بازداشت:  خ یتار - یعارف کبدان - ۱۸۴۱

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -  ور یشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  ی ازیعارف ن  -  ۱۸۴2

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  رجاوهیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییاهلل براهو  عاشق  -  ۱۸۴3

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ایعاطفه طاهرن  -  ۱۸۴۴

 منبع: حال وش  - ی: زندانتیوضع نیآخر - محل بازداشت: چابهار -بازداشت: نامعلوم  خیتار -بلوچ  شهیعا - ۱۸۴5
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  ن یفعال  ن یمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: چابهار    - مهر    6بازداشت:    خیتار  -عائشه بلوچ    -   ۱۸۴6

 بلوچ

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  دیعباس حم - ۱۸۴7

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱2بازداشت:    خیتار  -نژاد    ی عباس محمود  -  ۱۸۴۸

 هرانا

  بانیزندان ش  نهی: بند قرنطتیضعو  نیآخر  -محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یعباس مشعل   -  ۱۸۴۹

 منبع: هرانا -اهواز 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر  23بازداشت:  خیتار - ی ریعباس نص - ۱۸5۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آستارا  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینیعباس نم - ۱۸5۱

منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رجاوهیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگیعبدالباسط ر  -  ۱۸52

 وش

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -عبدالرحمن دالل    -  ۱۸53

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی عبدالرحمن محمد  -  ۱۸5۴

 هرانا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  - آبان    6بازداشت:   خیتار  -  ی عبدالرحمن محمود  -  ۱۸55

 کردپا



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

371 
 

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  جیگرگ  میعبدالرح  -  ۱۸56

 هرانا

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ابهر    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -  انیعبدالرضا اکبر  -  ۱۸57

منبع:    - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگیعبدالرئوف ر  -   ۱۸5۸

 حال وش

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی عبدالصالح محمد  -  ۱۸5۹

 هرانا

نامعلوم    خیتار  -  یگیعبدالصمد ر  -  ۱۸6۰ بازداشت: م  -بازداشت:  منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیرآخ  -  رجاوهیمحل 

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

منبع: حال   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  کشهریمحل بازداشت: ن  -آبان    3۰بازداشت:    خیتار  -  یارباب   زیعبدالعز  -  ۱۸6۱

 وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۱بازداشت:  خ یتار -  توکیعبداهلل ا - ۱۸62

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -عبداهلل پناک عبداهلل    -  ۱۸63

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -عبداهلل خوشکام  - ۱۸6۴

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -عبداهلل سعادت    -  ۱۸65
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منبع: حال   - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: چابهار  -آبان  2۰بازداشت:  خیتار - یعبدالمالک حمل  -  ۱۸66

 وش

  - : زندان زاهدان  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -   یعبدالمالک دوست  -  ۱۸67

 بلوچ نیفعال نیمنبع: کمپ

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: ا  -آبان    2۰بازداشت:    خیتار  -  ییعبدالمالک نارو  -  ۱۸6۸

 حال وش

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    26بازداشت:    خیتار  -  جیعبدالناصر گرگ  -  ۱۸6۹

 حال وش

: آزاد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۹بازداشت:    خ یتار  -(  یی)براهو  یکبدان  دیعبدالوح  -  ۱۸7۰

 منبع: رصد بلوچستان  -شد 

منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریزداشت: امحل با  -آبان   27بازداشت:    خیتار  - بتانی ه  داهلل یعب  - ۱۸7۱

 وش

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: بانه  -آذر  2بازداشت:  خ یتار  - یعثمان باغبان - ۱۸72

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -آذر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  یعدنان باستام  -  ۱۸73

منبع:   -  مردیپا  ی : عذرتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -آذر    ۱بازداشت:    خ یتار  -  مردیپا  ی عذر  -  ۱۸7۴

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خی تار - یرستم ایعرش - ۱۸75

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - انییعرفان آباد - ۱۸76

  -: زندان بهبهان  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -عرفان بهزاد نسب    -  ۱۸77

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بناب    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -عرفان رجب زاده    -  ۱۸7۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -مهر  23بازداشت:  خیتار - یعرفان رجب - ۱۸7۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر  23بازداشت:  خیتار - انیعرفان زارع - ۱۸۸۰

منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  - بخش  عرفان شه    -  ۱۸۸۱

 وش

 عرفان شه بخش " - ۱۸۸2

 منبع: حال وش - ی: زندانتیوضع نیآخر - رجاوهیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - "

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  - : مرند  محل بازداشت  -   وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -   ی عرفان شهباز   -   ۱۸۸3

 هرانا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -بخش  عرفان شه   -  ۱۸۸۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -مهر  ۴بازداشت:   خیتار -عرفان کهزاد  - ۱۸۸5
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار - کخواهیعرفان ن - ۱۸۸6

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: جوانرود   -مهر  ۱7بازداشت:   خیتار - یساسل  زیعز - ۱۸۸7

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -فهان محل بازداشت: اص -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی عسل ناصر - ۱۸۸۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یعسل نام - ۱۸۸۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -مهر   ۱۰بازداشت:   خیتار - ی عفاف عباد - ۱۸۹۰

منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یمالزهعفسان    -   ۱۸۹۱

 وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: شوش  -مهر  ۱۰بازداشت:  خیتار -على اسد  - ۱۸۹2

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -على اکبر کردآبادى    -  ۱۸۹3

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرمانشاه  -آذر  2بازداشت:  خیتار  - یاتابک یعل  - ۱۸۹۴

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: مشهد    -آبان    2۸بازداشت:    خی تار  - احمدپور اهل    یعل   -  ۱۸۹5

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۱5بازداشت:    خ یتار  -   یچیبر  ی احمد  یعل   -  ۱۸۹6

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:   خیتار - یاسحاق یعل  - ۱۸۹7
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - محل بازداشت: سوسنگرد  -مهر  ۴بازداشت:  خیتار - ی اسد یعل  - ۱۸۹۸

 منبع: هرانا   -  ی : زندان خوتیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: خو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  للویاسماع  یعل   -  ۱۸۹۹

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندر گناوه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار -  یاصغر شهاب  یعل   -  ۱۹۰۰

 هرانا

  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -)بادل(    یگیاکبر ر  یعل   -  ۱۹۰۱

 منبع: حال وش 

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - ی اکبر  یعل  - ۱۹۰2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -جو  ینیام یعل  - ۱۹۰3

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: ر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -آزاد  یعل  - ۱۹۰۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - انیمحل بازداشت: رام -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی با یعل  - ۱۹۰5

 منبع: هرانا  -  هی: زندان فشافوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یبرات  یعل   -  ۱۹۰6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -اسد  یبن یعل  - ۱۹۰7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - نیمحل بازداشت: قزو -آبان  ۱۱بازداشت:  خیتار -بهرام پور  یعل  - ۱۹۰۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ییتقوا یعل  - ۱۹۰۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -بازداشت: نامعلوم  خ یتار  -زاده  یتق یعل  - ۱۹۱۰



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

376 
 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بندر کنگان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -توانا  یعل  - ۱۹۱۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - رهی جش یعل  - ۱۹۱2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -جعفرپور  یعل  - ۱۹۱3

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - نیجهان ب یعل  - ۱۹۱۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - جاسویمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - نیجهانب یعل  - ۱۹۱5

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  رزادهیجهانگ  یعل   -  ۱۹۱6

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -آبان    2۹بازداشت:    خی تار  -  ی جوانمرد  یعل   -  ۱۹۱7

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنقر    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یل یحسن شما  یعل   -  ۱۹۱۸

 هرانا

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یمانخانیسل   نیحس  یعل   -  ۱۹۱۹

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - 2 ینی حس یعل  - ۱۹2۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - 3 ینی حس یعل  - ۱۹2۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - میحک یعل  - ۱۹22

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفیحن یعل  - ۱۹23
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 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیرآخ  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -زاده    دریح  یعل   -  ۱۹2۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -مهر  ۹بازداشت:  خیتار - یخادم یعل  - ۱۹25

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - باید یعل  - ۱۹26

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: شوش  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - ناروندید یعل  - ۱۹27

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رادمنش  یعل  - ۱۹2۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیرا یعل  - ۱۹2۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی د یرش یعل  - ۱۹3۰

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -زحمتکش    یعل   -  ۱۹3۱

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بندر گناوه    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  مایپ  نیزم  یعل   -  ۱۹32

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی سار یعل  - ۱۹33

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    یسبزعل   یعل   -  ۱۹3۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی سردار یعل  - ۱۹35
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمانیسل  یعل  - ۱۹36

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمانیسل  یعل  - ۱۹37

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: کنگاور  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یفیشر یعل  - ۱۹3۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر   ۱۰بازداشت:  خیتار - رزادیش یعل  - ۱۹3۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  25بازداشت:  خی تار - یصابون یعل  - ۱۹۴۰

 منبع: هرانا -  ی : زندان خوتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -آبان  27بازداشت:  خیتار - یطالب یعل  - ۱۹۴۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر  23زداشت: با  خیتار - ی علو  یعل  - ۱۹۴2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - نیمحل بازداشت: قزو -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یخانیعل  یعل  - ۱۹۴3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: باو -آبان  ۱۸بازداشت:  خیتار - ی غز یعل  - ۱۹۴۴

 منبع: هرانا  -: زندان بهبهان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یغنچ  یعل   -  ۱۹۴5

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -غره بالغ    ییفضا  یعل   -  ۱۹۴6

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خ یتار - یقاسم یعل  - ۱۹۴7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکاظم یعل  - ۱۹۴۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پور  یکرج یعل  - ۱۹۴۹
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمیکر یعل  - ۱۹5۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ریکشورگ یعل  - ۱۹5۱

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یوندیکول  یعل   -   ۱۹52

 منبع: هرانا -آزاد شد : تیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکوه یعل  - ۱۹53

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان   -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - یگل  یعل  - ۱۹5۴

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - یوانیل یعل  - ۱۹55

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: اهواز    -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -محتشم زاده    یعل   -   ۱۹56

منبع:    -  اسوجی: زندان  تیوضع  نیآخر  -  سختی محل بازداشت: س  -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  یمحراب  یعل   -  ۱۹57

 هرانا

منبع:  -: آزاد شد تیوضع ن یآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خ یتار -محمد باقرنژاد   یعل  - ۱۹5۸

 هرانا

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یپناه  نیمحمد حس  یعل   -   ۱۹5۹

 منبع: کردپا 

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -آبان  ۱بازداشت:  خیتار - ی محمد  یعل  - ۱۹6۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم  خیتار -مرتد  یعل  - ۱۹6۱
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 منبع: هرانا - یان: زندتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینیمسک  یعل  - ۱۹62

: متهم به “افساد  تیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی گودرز   یمعظم  یعل   -   ۱۹63

 زان یمنبع: م -االرض”  یف

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ابهر    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خ یتار  -  ی مقصود  یعل   -  ۱۹6۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یملکشاه یعل  - ۱۹65

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اصفهان  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ی نصرآباد یعل  - ۱۹66

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیازداشت: تبرمحل ب  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یابان ینوروز اصل خ   یعل   -  ۱۹67

 هرانا

 منبع: هرانا -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -سرشت    کین  یعل   -   ۱۹6۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یهمت یعل  - ۱۹6۹

دادگاه    نی: اولتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -فتوت    ی هوشمند  یعل   -   ۱۹7۰

 منبع: مهر  -برگزار شد 

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - یل ی وک یعل  - ۱۹7۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -پور  یول یعل  - ۱۹72

نامعلوم    خیتار  -  ی الوند  اصغریعل   -  ۱۹73 بازداشت: آبدانان    -بازداشت:  منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا
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منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -)بادل( یگیر  اکبریعل   -  ۱۹7۴

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار   -)آرش( پورحاتم    رضایعل   -  ۱۹75

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -راد    ی احمد  رضای عل   -  ۱۹76

 هرانا

 -  رجندی: اطالعات بتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت:    -آبان    7بازداشت:    خ یتار  -  انی درم  ی اصغر  رضایعل   -  ۱۹77

 منبع: هرانا 

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ملک  محل بازداشت: باغ   -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -آذرنوش    رضایعل   -  ۱۹7۸

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم  خیتار -برجسته  رضایعل  - ۱۹7۹

منبع:    -: زندان نهاوند  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نهاوند    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی بهار  رضایعل   -  ۱۹۸۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -ن آبا 26بازداشت:  خی تار -پاشاپور  رضایعل  - ۱۹۸۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  دلریس  ی تقو  رضای عل   -  ۱۹۸2

 هرانا



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

382 
 

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - یبیحب  رضایعل  - ۱۹۸3

منبع:   -  ی: زندان تیوضع  نیآخر   -آباد    محل بازداشت: خرم   -مهر    26بازداشت:    خیتار  -حسنوند    رضایعل   -  ۱۹۸۴

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -آذر  7بازداشت:  خیتار - ینیحس  رضایعل  - ۱۹۸5

منبع:  - ی : زندانتیوضع نی آخر - محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -پور    یشیدرو رضایعل  - ۱۹۸6

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بهشهر    -آبان    26بازداشت:    خ یتار  -زاده    میرح  رضایعل   -  ۱۹۸7

 هرانا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ابهر    - وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یرضو  رضایعل   -   ۱۹۸۸

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  جانیمحل بازداشت: اله  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یرمضان  رضای عل   -  ۱۹۸۹

بع: من  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پرور  روشن  رضایعل   -  ۱۹۹۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یزجاج رضایعل  - ۱۹۹۱

منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان   -آذر    5بازداشت:    خیتار  -  یساالرزه  رضایعل   -   ۱۹۹2

 وش
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندر گناوه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یسوق  رضایعل   -  ۱۹۹3

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یصالح رضایعل  - ۱۹۹۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیعوض نیآخر -محل بازداشت: مشهد   -آبان  ۸بازداشت:  خیتار -صداقت  رضایعل  - ۱۹۹5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -کلته  رضایعل  - ۱۹۹6

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیمعنو  رضایعل   -  ۱۹۹7

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی ارت - یوحدان رضایعل  - ۱۹۹۸

منبع:    -  هی: زندان فشافوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار -  یعماد گلستان  -  ۱۹۹۹

 هرانا

 منبع: حال وش - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: زاهدان  -مهر   ۱5بازداشت:   خیتار - یگیعمر ر - 2۰۰۰

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوکان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    ف ی عمر شر  -  2۰۰۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی عمران احمد - 2۰۰2

 منبع: حال وش  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: زاهدان    -آذر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  یگیعمران ر  -  2۰۰3

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ی صریعمران ق - 2۰۰۴
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  - محل بازداشت: خاش    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی زه  ربلوچیعمران م  -   2۰۰5

 حال وش

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ییرزایعمران م  -  2۰۰6

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: جوانرود  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی عمران ولد - 2۰۰7

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یمینع  اهللتیعنا  -  2۰۰۸

زاده    یسیع  -  2۰۰۹ نامعلوم    خ یتار  -)ماهور( صاحب  کنگان    -بازداشت:  بندر  بازداشت:  : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یزندان

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -آبان    3۰بازداشت:    خیتار  -زاده    میابراه  یسیع  -  2۰۱۰

 وز یکولبر ن

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -شفق  یسیع - 2۰۱۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییبابا یعل  یسیع - 2۰۱2

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - پوریعل  یسیع - 2۰۱3

نامعلوم    خیتار  -   یحیمو  یسیع  -   2۰۱۴ اهواز    -بازداشت:  بازداشت:  بند قرنطتیوضع  نیآخر  -محل  زندان    نهی: 

 منبع: هرانا  -اهواز  بانیش

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: خو  -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -زاده    ی هاد  یسیع  -  2۰۱5

 کردپا
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منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  جینائ  زادهی غزاله نور  -   2۰۱6

 هرانا

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی خرآ  -محل بازداشت: تهران  - وریشهر  26بازداشت:    خیتار  -  یگیب  شیغزل درو  -   2۰۱7

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -آبان  25بازداشت:  خی تار - یغزل قاسم - 2۰۱۸

منبع:   -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۰بازداشت:   خی تار  -  ی غزل معصوم شاه  -  2۰۱۹

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -   جیگرگ غالم رسول    -  2۰2۰

 حال وش

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زدیمحل بازداشت:    -مهر   ۱6بازداشت:    خیتار - ی غالمرضا منوچهر  -  2۰2۱

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱2بازداشت:  خیتار - ی فاتح محمود - 2۰22

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ییفاروق مرتضا - 2۰23

آباد   زلی: زندان دتیوضع ن یآخر - یمحل بازداشت: ثالث باباجان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یینایفاضل م - 2۰2۴

 منبع: کردپا  -کرمانشاه 

)نام خانوادگ   -  2۰25 نامعلوم    خ یتار  -نامشخص(    یفاطمه  نوشهر    -بازداشت:  بازداشت:  : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا -زندان تنکابن 
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  -   ی: زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -آبان    ۱2بازداشت:    خیتار   -  ی ( ورسه الوفریفاطمه )ن  -  2۰26

 هرانا منبع: 

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -آبان  ۴بازداشت:  خی تار - یفاطمه الف - 2۰27

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهدشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -فاطمه باوند  - 2۰2۸

 منبع: حال وش  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: چابهار  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -فاطمه بلوچ  - 2۰2۹

منبع: حال    -: آزاد شد  تیوضع   ن یآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  ی کار  فاطمه بلوچ  -  2۰3۰

 وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیعوض نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفاطمه حسن - 2۰3۱

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینی فاطمه حس - 2۰32

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  رجندیمحل بازداشت: ب  -آذر    7بازداشت:    خیتار  -  یحانیفاطمه زهرا ر  -  2۰33

 حال وش

  -   ی: زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آمل    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار   -اگرد  فاطمه زهرا صحر  -  2۰3۴

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -فاطمه عباس  - 2۰35

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - زادهیفاطمه عل  - 2۰36
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    ۱6بازداشت:    خیتار  -فاطمه فرحان پور    -  2۰37

 هرانا

نامعلوم    خیتار  -پور  فاطمه فرحان  -  2۰3۸ بازداشت: اصفهان    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

: ارجاع تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یفاطمه فراهان   -  یفاطمه فرهان  -  2۰3۹

 منبع: هرانا -به دادگاه ، قرچک 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهدشت  -مهر  3بازداشت:  خ یتار - یفاطمه قرائت - 2۰۴۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: رودسر  -آبان  2۸بازداشت:  خ ی تار - یفاطمه قربان - 2۰۴۱

منبع:    - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبادان    -   وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -فاطمه کوهبر    -  2۰۴2

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -آبان  ۱۰بازداشت:  خیتار - یانیفاطمه ک - 2۰۴3

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: شهرکرد    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  - ی فاطمه مهر  -  2۰۴۴

ن  -  2۰۴5 بازداشت: دهدشت    -مهر    3بازداشت:    خیتار  -مقام    ک یفاطمه  منبع:   -  ی زندان  :تیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -اسکات  قیفا - 2۰۴6
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منبع:  -: زندان مهاباد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -پور  نیحس  قیفا - 2۰۴7

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی خضر قیفا - 2۰۴۸

منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -فائزه بوربور    -  2۰۴۹

 هرانا

 ی ریسال حبس تعز  5: به  تیوضع  ن یآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار   -  ی فائزه جواد  -  2۰5۰

 منبع: هرانا  -محکوم شد 

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:   خی تار - ییفائزه رعنا - 2۰5۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -فائزه ساعدى  - 2۰52

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: گرگان  -آذر  ۱بازداشت:  خیتار  -پور  ی فائزه عبد - 2۰53

 منبع: هرانا  - یزندان :تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: رشت  -آبان  ۱2بازداشت:  خی تار - ی فائزه ورسه ا - 2۰5۴

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیعظ  نیفخرالد  -   2۰55

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -سرا محل بازداشت: صومعه -بازداشت: نامعلوم  خیتار -فدا آزاد  - 2۰56

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی فراز پورمراد  -   2۰57

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی فراز محمد - 2۰5۸



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

389 
 

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیر آخ  -  رانشهریمحل بازداشت: ا  -آبان    2۰بازداشت:    خیتار  -  یدزهیفرامرز جمش  -   2۰5۹

 حال وش

نامعلوم    خیتار  -  ی فرانک جعفر  -  2۰6۰ بازداشت: گچساران    -بازداشت:   -  اسوجی: زندان  تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا 

نامعلوم    خی تار  -  ی فرحناز ناظر   -  2۰6۱ بازداشت: قائم   -بازداشت:  بازداشتگاه هاتیوضع  ن یآخر  -شهر    محل    ی : 

 منبع: هرانا  - ی در سار یتیامن

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -ببرزاد  نیفرد - 2۰62

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -  ی دیحم  نیفرد  -  2۰63

منبع:   -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -  ه یمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -خانقاه    خوش  نیفرد  -  2۰6۴

 کردپا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -خواهش  خوش  نیفرد  -  2۰65

 کردپا

: زندان دهدشت تیوضع  نی آخر  -ازداشت: دهدشت  محل ب  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار   -دستفال    نیفرد  -  2۰66

 منبع: هرانا -

  -   ی: زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: شهرکرد    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی دهکرد  ی روح  نیفرد  -  2۰67

 منبع: هرانا 
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -مهر  7بازداشت:   خیتار - یفتح نیفرد - 2۰6۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم  خیتار -کا  نیفرد - 2۰6۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم  خیتار -کامال  نیفرد - 2۰7۰

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -مام خضرپور    نیفرد  -  2۰7۱

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی فرزاد احمد  - 2۰72

 منبع: کردپا  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دره شهر    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی فرزاد اسد   -   2۰73

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهلران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  رایفرزاد آذر پ  -   2۰7۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نی آخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - اتیب ی فرزاد تقو - 2۰75

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  زیانگ  رتیفرزاد ح  -  2۰76

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: ابهر  -آبان  27بازداشت:  خیتار -دهقان فرزاد  - 2۰77

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفرزاد دوست - 2۰7۸

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  محل بازداشت: صحنه  -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی فرزاد رحمت آباد  -  2۰7۹

 هرانا

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر    2بازداشت:    خیتار  -پور    فرزاد رسول  -  2۰۸۰
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - جانیمحل بازداشت: اله -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفرزاد رئوف - 2۰۸۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  3۰بازداشت:  خیتار - یصلوات فرزاد - 2۰۸2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زاده  فرزاد طه - 2۰۸3

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -آبان    27بازداشت:    خیتار  -   یفرزاد مردوخ  -  2۰۸۴

 کردپا

 منبع: حال وش  -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: زاهدان    -آذر    5بازداشت:    خیتار  -  ییفرزاد نارو  -  2۰۸5

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    2۹بازداشت:   خیتار  -فرزاد نظام دوست    -  2۰۸6

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: کرمانشاه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفرزاد همت - 2۰۸7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - یفرزاد ورمقان - 2۰۸۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -فرزام مهرانفر  - 2۰۸۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سبزوار  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی فرزانه باقر - 2۰۹۰

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا  -مهر  23بازداشت:  خیتار - ی دیفرزانه س - 2۰۹۱

بازداشت: کرج    -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  - فرزانه قره حسنلو    -  2۰۹2 : متهم به “افساد تیوضع  ن یآخر  -محل 

 منبع: هرانا - االرض”یف
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منبع:   - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  راحمدیمحل بازداشت: بو  -مهر    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ی رفردیانه مفرز  -  2۰۹3

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بهبهان    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -فرزند احسان کارگر    -  2۰۹۴

 هرانا

 -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -فرزند دوم احسان کارگر    -  2۰۹5

 منبع: هرانا 

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییفتح بابا  نیفرز  -  2۰۹6

 هرانا

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  ن یرآخ  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی فرشاد اسکندر   -  2۰۹7

 هرانا

منبع:    -  هی: زندان فشافوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -فرشاد پارسا    -  2۰۹۸

 هرانا

 نیمنبع: کمپ   -  ی: زندانتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: گروک   -آذر    3بازداشت:    خیتار  - فرشاد درستکار    -   2۰۹۹

 بلوچ نیفعال

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -مهر  2بازداشت:  خیتار - ی ریفرشاد نص - 2۱۰۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی فرشته جعفر  - 2۱۰۱
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 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: جوانرود    -آذر    6بازداشت:    خیتار  -  ی احمد   دی فرش  -  2۱۰2

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: ابهر  -آبان  26بازداشت:  خ یتار - یارباب دیفرش - 2۱۰3

: زندان ماه پاره تیوضع نیآخر - محل بازداشت: دره شهر  - بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی بابا مراد د یفرش -  2۱۰۴

 منبع: کردپا -دره شهر 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آستارا   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی پرواز  دیفرش - 2۱۰5

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    3بازداشت:    خ یتار  -   یحسن زه  دیفرش  -  2۱۰6

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱۹بازداشت:  خیتار -  ندارید دیفرش - 2۱۰7

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ی ساعدموچش  دیفرش  -  2۱۰۸

 هرانا

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    2۸بازداشت:    خیتار  -  ی گفتار   دیفرش  -  2۱۰۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ی موسو   دیفرش - 2۱۱۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی نقو دیفرش - 2۱۱۱

بازداشت: زاهدان    - مهر    2۰بازداشت:    خی تار  -  ینوتان  دی فرش  -  2۱۱2 منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هینومحل بازداشت: اش -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - ی اریفرعان آب - 2۱۱3
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: الر    -  وریشهر  26بازداشت:    خیتار  -  یگیبشیفرناز درو  -  2۱۱۴

 هرانا

نامعلوم    خی تار  -  ی فرنوش اسم  -  2۱۱5 بازداشت: تهران    -بازداشت:  منبع:   -   نی: زندان اوتیوضع  ن یآخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -  ی فرهاد اسد - 2۱۱6

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خیتار -فرهاد آبدار  - 2۱۱7

  -   هی: زندان فشافوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -فرهاد آزادمنش    -  2۱۱۸

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یفرهاد آغاجان - 2۱۱۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -آبان  ۱۴بازداشت:  خ یتار - یفرهاد آفتاب - 2۱2۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیزیفرهاد پال - 2۱2۱

 منبع: رسانک  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -فرهاد جدگال    -   2۱22

منبع:    - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -   لیمحل بازداشت: اردب  - آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  - فرهاد جوانبخت    -   2۱23

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی عوض نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آذر  ۱بازداشت:  خیتار -فرهاد خردمند   - 2۱2۴
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منبع:    -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  یفرهاد سنندج  -   2۱25

 کردپا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -فرهاد طه زاده    -  2۱26

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -نژاد  فرهاد نجف    -  2۱27

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییفرهاد نوا - 2۱2۸

 منبع: رسانک - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: چابهار  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -فرهاد هوت  - 2۱2۹

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  سازلمیفیفرهاد    -  2۱3۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی فرهان آذر  - 2۱3۱

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  25بازداشت:  خیتار -فرهنگ روشن  - 2۱32

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -احمدپور  ادیفر - 2۱33

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -شور    عمه   ادیفر  -  2۱3۴

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر    5بازداشت:    خیتار  -نامشخص(    یل ی)فامادیفر  -  2۱35

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پورسام  دیفر - 2۱36
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار  -پور  نیحس دیفر - 2۱37

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -آذر    ینیحس دیفر  -  2۱3۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یرستم دیفر - 2۱3۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - یمیفه  دیفر - 2۱۴۰

منبع:   -: زندان رامهرمز تیوضع نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -آبان  2۸بازداشت:  خ یتار  - ییمال دیفر - 2۱۴۱

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی منبر  دیفر - 2۱۴2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینیام دهیفر - 2۱۴3

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - زدیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -مزرعه   دونیفر - 2۱۴۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آبان  7بازداشت:  خیتار - ینب دونیفر - 2۱۴5

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -زاده    ینب  دونیفر  -  2۱۴6

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱3بازداشت:  خیتار - یل یجل  ماهیفر - 2۱۴7

منبع: کولبر    -  یزندان:  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار   -  یفواد اصالن  -  2۱۴۸

 وزین
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 زلی: زندان دتیوضع  نیآخر  -  یمحل بازداشت: ثالث باباجان   -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ی فواد خدامراد  -  2۱۴۹

 منبع: کردپا -آباد کرمانشاه 

 امنبع: هران - ی: زندانتی وضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یانگفواد دل - 2۱5۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آذر  7بازداشت:   خیتار - یمیفواد سل - 2۱5۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یگیفواد ولدب - 2۱52

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینیمع  روزیف - 2۱53

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -آذر    ۸بازداشت:    خیتار  -  نیقادر آذربرز  -  2۱5۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یقادر قربان - 2۱55

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: قروه   - وریشهر 2۹بازداشت:  خیتار - ینیقاسم آئ - 2۱56

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی قاسم بعد - 2۱57

  - : زندان تهران بزرگ  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ی قاسم خداداد  -   2۱5۸

 منبع: هرانا 

: زندان قزلحصار کرج تیوضع   نیخرآ  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -فرزاد    ییقباد رضا  -   2۱5۹

 منبع: هرانا -

منبع: کولبر   - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی قشنگ احمد  -  2۱6۰

 وزین
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منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -   وانیمحل بازداشت: مر  -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  فردانیدیکارو ام  -  2۱6۱

 وز یکولبر ن

 منبع: کردپا   -: زندان سقز  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سقز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یکارو منصور  -   2۱62

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یکاروان دافع - 2۱63

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آبان  2اشت: بازد خیتار - یکاروان شاه - 2۱6۴

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یکاظم )آرمان( معروف  -  2۱65

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -کاظم رنجبر  - 2۱66

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - یکاظم فرهنگ - 2۱67

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: صحنه    - آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یالماس  دی سع  یکاک  -   2۱6۸

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آذر    ۹بازداشت:   خیتار  -   یفرزاد الماس  یکاک  -  2۱6۹

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  5بازداشت:  خیتار - یشاه زیکامب - 2۱7۰

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیعسلومحل بازداشت:    -مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  -  ی محمد   زیکامب   -   2۱7۱
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منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  ن یریمحل بازداشت: قصر ش  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -کامران بالکانه    -  2۱72

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یینایکامران ب - 2۱73

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت   -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -   یکامران جالل  - 2۱7۴

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نقده    -مهر    7بازداشت:    خیتار  - نژاد    ی کامران خضر   -  2۱75

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -مهر  22بازداشت:  خی تار - یکامران صادق - 2۱76

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکامران فتح - 2۱77

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی کامران قادر - 2۱7۸

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: پاوه    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار   -  یمیکامران کر  -  2۱7۹

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی کامران منصور  -   2۱۸۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرمانشاه  -آذر  ۸بازداشت:  خ یتار - یسیکامران و - 2۱۸۱

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -پرست    کامل حق  -  2۱۸2

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:  خیتار -  ی دری ح ابیکام  - 2۱۸3

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: گچساران    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -دانشمند    اب یکام  -   2۱۸۴

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: گرگان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی اباذر اریکام  - 2۱۸5

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: سقز    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  ی دریح  اریکام   -  2۱۸6

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  ۱بازداشت:  خی تار - یشامات اریکام  - 2۱۸7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمیکر اریکام  - 2۱۸۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  3بازداشت:  خیتار - یمعروف اریکام  - 2۱۸۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - ینیکاوه ام - 2۱۹۰

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    6بازداشت:    خیتار  -  یپناه  نیکاوه حس   -  2۱۹۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یکاوه عبدالملک - 2۱۹2

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بوکان    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  ی ریم  فقه کاوه    -  2۱۹3

 کردپا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بوکان    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  ی ریام  ه یکاوه فق  -  2۱۹۴

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -ت: کرمانشاه محل بازداش -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکاوه کرم - 2۱۹5

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  ور یشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  یمیکاوه کر  -   2۱۹6
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - ی کاوه مولود - 2۱۹7

نامعلوم    خی تار  -نامشخص(    ی)نام خانوادگ  ونیکتا  -  2۱۹۸ بهشهر    -بازداشت:  بازداشت:  : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - ی در سار  یتیامن ی بازداشتگاه ها

  -   زی: زندان تبرتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    لیاسماع  میکر  -  2۱۹۹

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -مهر  ۹بازداشت:  خی تار - ی سرور میکر - 22۰۰

بازداشت: بندر گناوه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی مطور  میکر  -  22۰۱ منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  انیل یکسرا جل - 22۰2

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  3بازداشت:  خی تار - یل یکمال اسماع - 22۰3

 منبع: کردپا - یان: زندتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - خایکمال کو - 22۰۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -قاسم تبار  لیکم - 22۰5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: الر  - وریشهر 26بازداشت:  خیتار -کوثر آگاه  - 22۰6

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبادان   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی کورش احمد  - 22۰7

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یکورش رحمت  -  22۰۸
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 منبع: کردپا - یزندان: تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار  - انیمیکورش کر - 22۰۹

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یکوروش رحمت  -   22۱۰

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: چالوس    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  - دوست    عیکوشا مط  -  22۱۱

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  - وریشهر 3۰بازداشت:  خیتار - یحسن  ایک - 22۱2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینیحس  ایک - 22۱3

نامعلوم    خیتار  -  ی احمد  انیک  -  22۱۴ پاوه    -بازداشت:  بازداشت:  بازتیوضع  نیآخر  -محل    ی تیامن  ی هاەداشتگا: 

 منبع: کردپا  -کرمانشاه 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  3۰بازداشت:  خیتار - ی دری ح انیک - 22۱5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  -عبداهلل پور  انیک - 22۱6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پور عبداهلل انیک - 22۱7

بازداشت: ام  -آبان    ۱7بازداشت:    خیتار  -  ییچنگلوا  انوشیک  -  22۱۸ منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  ه یدیمحل 

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سقز    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -عبداهلل زاده    انوش یک  -   22۱۹

 وز یکولبر ن
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -اصل    ی واحد  انوشیک  -  222۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی رمرادیپ ایمیک - 222۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: الر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -صداقت  ایمیک - 2222

بازداشت: سنندج    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -کبودوند    هان یک  -  2223 امنتیوضع  نی آخر  -محل  بازداشتگاه   ی تی: 

 منبع: کردپا -شهرامفر 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  ۱بازداشت:  خ یتار -آذرنگ  وانی ک - 222۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ییجاجو وانی ک - 2225

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -دژ    ن یمحل بازداشت: شاه  -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -   یل یجبرئ  وانی ک  -   2226

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیرآخ -محل بازداشت: مهاباد   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یعبدالله وانی ک - 2227

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آبان  7بازداشت:   خیتار -  ی قادر وانی ک - 222۸

 منبع: کردپا   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    - آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -  یمحمد  وانی ک  -   222۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آبان  2۱بازداشت:  خیتار - ینب وانی ک - 223۰

:  تیوضع نیآخر -محل بازداشت: جوانرود  -بازداشت: نامعلوم    خیتار -نامشخص(  ی)نام خانوادگ ومرثیک  - 223۱

 منبع: کردپا - یزندان
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بازداشت: خاش  مح   -آذر    2بازداشت:    خی تار  -   ی شهنواز   ومرثیک  -  2232 منبع:   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  - ل 

 هرانا

منبع: حال  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: فنوج   -مهر  7بازداشت:  خیتار - ی محمد  ومرثیک  - 2233

 وش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بانه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - پوریخاک ژیگالو - 223۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سقز   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی گوران محمد  - 2235

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: آبادان    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  یالدن کوهبر خان  -  2236

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -نامعلوم بازداشت:  خی تار - یشیلقمان درو - 2237

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار   -  ی لقمان رحمان  -  223۸

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تی وضع نی آخر -محل بازداشت: پاوه  - وریشهر 3۱بازداشت:  خی تار - ی انیلقمان ک - 223۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یحمام الیل - 22۴۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - جاریمحل بازداشت: ب -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یصالح الیل - 22۴۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - جاریمحل بازداشت: ب - وریشهر 2۸بازداشت:   خیتار - یعباس الیل - 22۴2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -  ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی قلوز الیل - 22۴3
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یکرم الیل - 22۴۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی رموسو یم الیل - 22۴5

 منبع: هرانا -دان مراغه : زنتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بناب  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ی ناصر الیل - 22۴6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -سادات  یل یل - 22۴7

 منبع: هرانا - المی: زندان اتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفاضل  یل یل - 22۴۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: چابهار  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -ماجد درزاده  - 22۴۹

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمادر ماندانا نعمت  -   225۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - رزانژادیمارال م  - 225۱

منبع:    -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: گنبد کاووس    - آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -  یطلعت  ایمار  -   2252

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یفالح ایمار - 2253

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: روانسر  -آبان  3بازداشت:  خیتار -  ی مظفر ایمار - 225۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینام اریماز - 2255

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - ی نقد اریماز - 2256

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -نژاد    ینور  اریماز  -   2257
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 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - المی محل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ماشااهلل مرشد  - 225۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ماکان داور - 225۹

 منبع: رسانک   - : آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    2۴بازداشت:    خ یتار  -  یمالک کبدان  -  226۰

نامعلوم    خیتار  - محمدشور  مامند    -   226۱ بازداشت: اشنو  - بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل 

 کردپا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -ماموستا انور رستگار    -  2262

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -داشت: مشهد  محل باز -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یماندانا کالل - 2263

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یلطف یمان - 226۴

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: قروه    - مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  - ماهان خدادوست    -   2265

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -ماهان رنجبر  - 2266

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -(  ی)صدارت مدن  یماهان صدارت مدن  -  2267

 سنا یمنبع: ا -متهم به محاربه 

 منبع: هرانا   -: زندان بهبهان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  یبی ماهان ط  -  226۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -ماهان غناعتگر  - 226۹
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 منبع: کردپا - ین: زنداتی وضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  - وریشهر 3۰بازداشت:  خیتار - یماهان فتح - 227۰

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   ی محل بازداشت: سار  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    یماهان گرج  -  227۱

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -مهر    6بازداشت:    خ یتار  -مائده اوالد قره گوز    -  2272

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبادان  -آبان  25بازداشت:  خیتار - ی مائده عفراو - 2273

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: درگهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمائده مکان - 227۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ریمبارکه قد - 2275

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -زاده    یباق  نیمب  -  2276

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  یپاتن  نیمب  -   2277

 وزین

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ایروزنیپ نیمب - 227۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خیتار -دانش  نیمب - 227۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  6بازداشت:  خیتار -رسول تاب  نیمب - 22۸۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: سردشت  -آبان  ۸بازداشت:  خیتار - یمیسل  نیمب - 22۸۱
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بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -شکرزاده    نیمب  -  22۸2 منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل 

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سروآباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی مراد  نیمب - 22۸3

بازداشت: اردب  -مهر    23بازداشت:    خ یتار  -  وند  لیکائیم  نیمب  -  22۸۴ منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  لیمحل 

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -: تهران محل بازداشت -مهر   3۰بازداشت:  خیتار - ییبوکا نایمب - 22۸5

  قه یقرار وث  عی : با تودتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ملکان    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار  -  یرحمان  نایمب  -  22۸6

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - گانیمحل بازداشت: گلپا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی فخور نایمب - 22۸7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی موسو نایمب - 22۸۸

 منبع: هرانا - یندان: زتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی اسد نیمت - 22۸۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی الر یحاج نیمت - 22۹۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خی تار -پور  بیحب نیمت - 22۹۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم   خیتار -  ی دری ح نیمت - 22۹2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خیتار -دانش  نیمت - 22۹3
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 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  خواههنیم  نیمت   -  22۹۴

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یبرتن یمجتب - 22۹5

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  نیشیمحل بازداشت: پ  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  ابیالرحمن پاد  بیمج  -  22۹6

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار   -  یبرتن  دیمج  -  22۹7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیخرآ - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پاشا  دیمج  - 22۹۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -مهر  ۱7بازداشت:  خیتار - شیرایپ دیمج  - 22۹۹

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -   النغربیمحل بازداشت: گ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیحاج   دی مج  -   23۰۰

 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - یخان دیمج  - 23۰۱

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -آبان    ۱6بازداشت:    خیتار  -نژاد    رستم  دی مج  -   23۰2

 هرانا

  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  جانی: الهمحل بازداشت  -آبان    ۱2بازداشت:    خیتار  -  یپاشاک  ینیشب د  دی مج  -  23۰3

 منبع: هرانا 

 - : زندان تهران بزرگ تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: تهران  - ور یشهر 3۰بازداشت:  خیتار - خیش د یمج  - 23۰۴

 منبع: هرانا 
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -   زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -سنجران    ی عبد  دیمج   -  23۰5

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - سختی محل بازداشت: س -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - ی زیعز دیمج  - 23۰6

منبع:   - الکان رشت  : زندان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: رودسر    - مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -عصام    دی مج  -   23۰7

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -آبان  2۹بازداشت:  خ یتار - یوسفی دیمج  - 23۰۸

: متهم به قتل دو تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -رهنورد    درضایمج  -  23۰۹

 منبع: رکنا - یجیبس

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ر یمحراب کشم - 23۱۰

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -   ی محراب مراد  -   23۱۱

 کردپا

ام  -  23۱2 به بخش توض  خی تار  -  ی ری محسن  تهران    -  حاتیبازداشت: مراجعه  بازداشت:  :  تیوضع  نیآخر  -محل 

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - یزندان

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  النغربیمحل بازداشت: گ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محسن پرورش    -  23۱3

 کردپا
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  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: کوهدشت    -  ور یشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -   یموریمحسن ت  -  23۱۴

 منبع: هرانا 

 -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -آباد غرب  محل بازداشت: اسالم   -آبان    ۱7بازداشت:    خیتار  -  ی محسن جوهر  -  23۱5

 منبع: کردپا 

 ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی نفر  ی محسن خان محمد   -  23۱6

 منبع: هرانا -

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ی محسن خانمحمد  -  23۱7

 هرانا

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گرگان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی نفر  ی محسن خانمحمد  -  23۱۸

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ابیمحسن در - 23۱۹

 ی زندان  -: مصدوم  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیمحسن دورود  -  232۰

 منبع: هرانا -

: متهم به محاربه  تیوضع  نی آخر  -داشت: تهران  محل باز  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -محسن رضازاده قراقلو    -  232۱

 زان یمنبع: م -
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منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: قروه    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یآباد  نیمحسن سنگ  -  2322

 کردپا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: خرم آباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحسن شاکرم  -   2323

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمحسن فتح - 232۴

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خی تار   -  یمحسن فرمان  -  2325

زندان    نهی: بند قرنطتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی محسن فرهاد  -  2326

 منبع: هرانا  -اهواز  بانیش

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -بهبهان  محل بازداشت: -مهر  23بازداشت:  خیتار -محسن کارگر   - 2327

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمحسن کلش - 232۸

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   ارانیمحل بازداشت: کام  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یمحسن ماراب  -  232۹

آباد   ل ی: زندان وکتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی حسن محمدم  -   233۰

 منبع: هرانا -مشهد  

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی محسن مرشد  - 233۱

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد   -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یمحسن معروف -  2332

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار - کخواهیمحسن ن - 2333
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 -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمد )شهرام( قادرپور    -  233۴

 منبع: هرانا 

منبع:    -  ی : زندان خوتیوضع  نیآخر  -   ی محل بازداشت: خو   - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمد احمدپور    -  2335

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -آذر  ۱3بازداشت:  خیتار -محمد اروانه  - 2336

  ی : متهم به “افساد فتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  یاخالق  نیمحمد ام  -  2337

 زان یمنبع: م -االرض” 

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  نیمحل بازداشت: قزو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -برزگر شمس    نیمحمد ام  -   233۸

 منبع: هرانا 

: آزاد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گچساران    -  وریشهر  3۱:  بازداشت  خیتار  -  لی زاده د  نیمحمد ام  -  233۹

 منبع: هرانا -شد 

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نجف آباد    -آبان    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ینیمحمد ام  -  23۴۰

: آزاد شد/به حبس  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گرگان    -  ور یشهر  2۹بازداشت:    خی تار  -  انیمحمد آبار  -   23۴۱

 منبع: هرانا  -محکوم شد 

 منبع: هرانا  - ی : زندان خوتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ییمحمد بابا - 23۴2

 منبع: کردپا - یزندان: تیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آذر  ۱بازداشت:  خ یتار - یمحمد بابول - 23۴3
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -آذر  ۱3بازداشت:  خیتار - اریمحمد باز - 23۴۴

: محکوم به اعدام به تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد بروغن  -   23۴5

 زان یمنبع: م -اتهام محاربه 

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ری د بشمحم - 23۴6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ییمحمد بقا - 23۴7

منبع: کولبر   - ی: زندانتیوضع نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان  -مهر  26بازداشت:  خی تار - یمحمد بوچان - 23۴۸

 وزین

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -محمد پاکدل  - 23۴۹

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -  وریشهر  2۹بازداشت:    خی تار  -  ی زیمحمد پرو  -  235۰

 وز یکولبر ن

: متهم به ضرب و جرح تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  انیمحمد پسند  -  235۱

 منبع: هرانا -منجر به قتل 

منبع:    -  ی : زندان خوتیوضع  نیآخر  -  ی محل بازداشت: خو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمد پورمختار    -  2352

 هرانا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: آباده    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -ذوالقدر    ی محمد تق  -  2353

 هرانا
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 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی دیمحمد جاو - 235۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار -  ی حمد جبارم - 2355

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -مهر  23بازداشت:   خیتار - یمحمد جالل - 2356

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمحمد جوان - 2357

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بوکان    - مهر   ۹بازداشت:    خیتار  -رسول پور    یمحمد حاج  -   235۸

 کردپا

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - لوی محمد حاج - 235۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - پوربیحبمحمد  - 236۰

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -آبان  ۱۹بازداشت:  خ یتار - یمحمد حساب - 236۱

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد حسن داوود  -  2362

 منبع: هرانا 

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ی جز  ان ین یام  نیمحمد حس   -  2363

 منبع: هرانا 

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یپناه  نیمحمد حس  -  236۴

 کردپا
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منبع:   -  ی: زندان تیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی روز یف  نیمحمد حس  -  2365

 هرانا

: زندان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یباردئ  یقائد  نیمحمد حس   -  2366

 منبع: هرانا  -اهواز  بانیش

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  این  ینیمحمد حس   -  2367

 وز یکولبر ن

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - نیمحل بازداشت: قزو -آبان  25بازداشت:  خیتار - ی در یمحمد ح - 236۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یل ی محمد خل  - 236۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع ن یآخر -آباد محل بازداشت: خرم -آبان  7بازداشت:  خی تار -محمد خوشرو  - 237۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خی تار - یمحمد دامغان - 237۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -و سوران    بیمحل بازداشت: س  - آبان    ۱7بازداشت:    خیتار  -  یمحمد دهان  -   2372

 حال وش

 ته یمنبع: کم  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: سقز    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خ یتار   -  یحیمحمد ذب  -  2373

 یکارگر ی تشکل ها  جادیکمک به ا  ی برا یهماهنگ

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  23بازداشت:  خیتار -محمد رزمجو   - 237۴

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -آباد  رممحل بازداشت: خ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد رسوم  -  2375
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -محمد رش  - 2376

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد رضا طالب  -  2377

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بجنورد    -   وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یمحمد رضوان  -  237۸

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ینیمحمد روز - 237۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار -محمد زارع  - 23۸۰

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: نامعلوم    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -   یمحمد زارع فومن  -  23۸۱

 رانیبان ا  دهید

نامعلوم    خیتار  -وند    ینیمحمد ز  -  23۸2 بازداشت: آبدا  -بازداشت:  منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -نان  محل 

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ی محمد ستار  - 23۸3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمحمد سراب - 23۸۴

 منبع: کردپا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: سقز  -آبان  ۱۹بازداشت:  خ یتار - ییسرامحمد  - 23۸5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار -محمد سلطان  - 23۸6

 منبع: کردپا - ی: زندانت یضعو نیآخر -محل بازداشت: سقز  -آذر  7بازداشت:  خی تار - یمحمد سهراب - 23۸7
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی محمد شکار  - 23۸۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی محمد شکر  - 23۸۹

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییمحمد شهرو  -   23۹۰

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -آبان    ۸بازداشت:    خی تار  -  یخالیمحمد ش  -  23۹۱

: محکوم  تیوضع  نیآخر  -: تهران  محل بازداشت  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -مقدم    یمیمحمد صادق قد  -  23۹2

 منبع: هرانا -سال حبس  5به 

 منبع: هرانا  -   ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: کرج    -مهر    ۹بازداشت:    خی تار  -خرم    ی محمد طاهر  -  23۹3

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -آباد    محل بازداشت: خرم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    یمحمد عال  -  23۹۴

 هرانا

نامعلوم    خ یتار  - زاده    محمد عباس  -  23۹5 ا   -بازداشت:  بازداشت:  منبع:   -: آزاد شد  تیوضع  ن ی آخر  -  المیمحل 

 کردپا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -زاد  محمد عباس  -  23۹6

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  27بازداشت:    خیتار  -محمد عبداهلل پور    -  23۹7

 هرانا

نامعلوم    خیتار  -پور  محمد عبداهلل  -   23۹۸ بازداشت: سنندج    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمیحمد عظم - 23۹۹

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یپوررمضان   یمحمد عل   -  2۴۰۰

 هرانا

منبع:    -: آزاد شد تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: بهبهان    -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  دهیورز یمحمد عل  -  2۴۰۱

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: کرمان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  پوریمحمد عل - 2۴۰2

منبع:   -  ی: زندانتیضعو  نی آخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  ی محمد غضنفر  -  2۴۰3

 هرانا

کرمانشاه    آبادزل ی: زندان دتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: پاوه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد فتح  -  2۴۰۴

 منبع: کردپا -

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -آبان  27بازداشت:  خ یتار - یمحمد فرض - 2۴۰5

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -آباد    محل بازداشت: خرم  -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -  یمحمد فرض  -   2۴۰6

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمد فرض  -  2۴۰7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی محمد قادر  - 2۴۰۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی محمد قادر  - 2۴۰۹



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

420 
 

محکوم به اعدام به اتهام  :  ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمد قبادلو    -  2۴۱۰

 زان یمنبع: م - االرضیافساد ف

 منبع: کردپا  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آذر    ۹بازداشت:    خیتار  -  یمحمد قبول  -  2۴۱۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  یمحمد کاظم  -  2۴۱2

 کردپا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    یمحمد کرم  -  2۴۱3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - خایمحمد کو - 2۴۱۴

 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -ان آب 2۹بازداشت:  خیتار - یمحمد گل  - 2۴۱5

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  سختی محل بازداشت: س  -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ی محمد گودرز  -  2۴۱6

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  سیمحمد مقدم س  -  2۴۱7

 کردپا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -  ی اکبر  ی محمد مهد  -  2۴۱۸

 هرانا

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -منش    یسام  ی محمد مهد   -  2۴۱۹

 منبع: هرانا 
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منبع: کولبر   -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -مهر    2۱داشت:  باز  خ یتار  -  ی محمد نجار  -  2۴2۰

 وزین

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -محمد نجف  - 2۴2۱

نامعلوم    خ یتار  -زاده    ی محمد نرد  -  2۴22 بازداشت: بهبهان    -بازداشت:  منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیمحمد نظر - 2۴23

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سوسنگرد    -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  ی محمد نگراو   -  2۴2۴

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی محمد نوزر  -  2۴25

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -فر  ی دی محمد وح - 2۴26

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: محالت    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -  ی ارمحمدیمحمد    -  2۴27

 هرانا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -آرمند    نیمحمدام  -  2۴2۸

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: مشهد    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی د یسع   نیمحمدام  -  2۴2۹

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -مهر   23بازداشت:    خیتار  -نژاد    عیشف  نیمحمدام  -  2۴3۰

 هرانا
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یکاظم  نیمحمدام   -   2۴3۱

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  - مهر    7بازداشت:    خیتار  -  ی کسرو   نیمحمدام   -   2۴32

 کردپا

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بهشهر    - آبان    26بازداشت:    خیتار  -   یمحمدجواد غالم  -   2۴33

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -ملک  محل بازداشت: باغ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمدجواد کرد  -   2۴3۴

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمدحسن احمدپور    -  2۴35

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  انینیام  نیمحمدحس   -  2۴36

 هرانا

  -   ی: زندان تیوضع نیآخر -  زدیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -( نی)مت ی د ی جمش نیمحمدحس - 2۴37

 منبع: هرانا 

منبع:    -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    - آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -  یعرب  نیمحمدحس  -   2۴3۸

 امتداد 
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 -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی غضنفر  نیمحمدحس  -   2۴3۹

 منبع: هرانا 

 -   ی : زندانتیوضع  نیآخر  -دانان  محل بازداشت: آب  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    همت  نیمحمدحس   -  2۴۴۰

 منبع: کردپا 

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  رانیمحمدرضا ام  -  2۴۴۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خی تار  -محمدرضا توبه  - 2۴۴2

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -مهر    23بازداشت:    خ یتار  -محمدرضا چمچمان    -  2۴۴3

 هرانا

بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییمحمدرضا خدا  -  2۴۴۴ منبع:   -  ی: زندانتیضعو  نی آخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمحمدرضا خوشپوز  - 2۴۴5

نامعلوم    خیتار  -  یمحمدرضا شجاع  -  2۴۴6 بازداشت: تهران    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گرگان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمدرضا شوق  -  2۴۴7

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بوشهر    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -محمدرضا صداقت    -  2۴۴۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراها
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  - ی: زندانتیوضع نیآخر  -محل بازداشت: رشت   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یالکوهیل ی محمدرضا صفر -  2۴۴۹

 منبع: هرانا 

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمدرضا عباس بگلو    -  2۴5۰

 هرانا

: زندان تیوضع   نیخرآ  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی زمحمدیمحمدرضا عز  -   2۴5۱

 منبع: هرانا -محکوم شد  - هیفشافو

 -   ی : زندانتیوضع  نیآخر  -   اسوجیمحل بازداشت:    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -محمدرضا محمود زاده    -  2۴52

 منبع: هرانا 

منبع:    -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ییمحمدرضا نارو  -   2۴53

 هرانا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  جاریمحل بازداشت: ب  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمدرضا نصرت  -  2۴5۴

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -اقدم    ی محمدطاهر احمد   -   2۴55

 منبع: کردپا 

منبع:   - ی: زندانتیوضع نیآخر  -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -پور  نیمحمدطاهر حس   - 2۴56

 کردپا
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منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یمحمدعرفان افشار  -  2۴57

 هرانا

بهشهر    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  یمیابراه  یمحمدعل   -  2۴5۸ بازداشت:  حمتیوضع  نیآخر  -محل    درضای: 

 منبع: هرانا - ی فرهاد

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۸بازداشت:    خ یتار  -   یمیعظ  یمحمدعل   -  2۴5۹

 هرانا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۸بازداشت:    خیتار  -   یکاش  یمحمدعل   -   2۴6۰

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نامعلوم    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی گیب  نیام  نیمحمدمب  -   2۴6۱

 هرانا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یجندق  ی محمدمهد  -  2۴62

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  - محل بازداشت: قروه    -آذر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  یعسکر   ی محمدمهد   -   2۴63

 کردپا

  ی جی: متهم به قتل بستیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -آبان    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  یکرم  ی محمدمهد   -  2۴6۴

 منبع: هرانا -
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 ی: زندانت یوضع نیآخر - رجاوهیمحل بازداشت: م   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -( یزهی)جر یگیمحمدنور ر -  2۴65

 منبع: حال وش  -

باز  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  یگیدربیح   یمحمدول  -   2۴66 ابهر  محل  : اطالعات سپاه تیوضع  نیآخر   -داشت: 

 منبع: هرانا  -زنجان 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  این  ینیمحمود ام  -پور    ینیمحمود ام  -  2۴67

 منبع: کردپا - یزندان

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع ن یآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -محمود بازدار  - 2۴6۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - شیرایمحمود پ - 2۴6۹

منبع: حال    - : آزاد شد  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -محمود جدگال    -   2۴7۰

 وش

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -آبان    ۱7بازداشت:    خیتار  -  انیمحمود دانش  -  2۴7۱

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - ذهیمحل بازداشت: ا -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - یشیمحمود درو - 2۴72

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -آذر    7بازداشت:    خیتار  -نژاد    محمود موالن  -   2۴73

 منبع: کردپا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -مهر  ۱۰بازداشت:  خ یتار - یمختار صادق - 2۴7۴
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منبع:    -: زندان مهاباد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -آبان    2۹بازداشت:    خ یتار   -مختار عماره    -  2۴75

 کردپا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ینیروز حهیمد - 2۴76

 منبع: رسانک - ی: زندانتی عوض نیآخر - کشهریمحل بازداشت: ن -آبان  ۸بازداشت:   خیتار -مراد دانش  - 2۴77

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی بهبود  یمرتض  -  2۴7۸

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -عشاق  یمرتض - 2۴7۹

منبع:   - : آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  - محل بازداشت: چرام    -مهر    25بازداشت:    خ یتار  -زاده    ی فضل   یمرتض  -  2۴۸۰

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - یقاسم یمرتض - 2۴۸۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مرند  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یملک یمرتض - 2۴۸2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - ی نادر یمرتض - 2۴۸3

منبع: حال   -   ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: راسک    -آذر    2بازداشت:    خ یتار -   ینبات زه یمرتض  -  2۴۸۴

 وش

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱۹بازداشت:  خیتار -مرثا برازش  - 2۴۸5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش -مهر  ۱۱بازداشت:  خیتار -مرجان جنگجو  - 2۴۸6
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: ر -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - ی مرصاد باقر - 2۴۸7

منبع:    -  یی: زندان کچوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یحشمت  هیمرض  -  2۴۸۸

 هرانا

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم   خیتار   -  یگوراب   یدائم  هیمرض  -  2۴۸۹

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یمیکر هیمرض - 2۴۹۰

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یلرستان  هیمرض  -  2۴۹۱

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - ی مختار هیمرض - 2۴۹2

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - نیمع هیمرض - 2۴۹3

: زندان قرچک تیوضع  نیآخر   -  اسوجیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    وسفی  هیمرض  -  2۴۹۴

 منبع: هرانا - نیورام

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -مهر  23بازداشت:  خ یتار - ایافشارن میمر - 2۴۹5

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: الر  - وریشهر 26بازداشت:  خیتار -  ی دیام میمر - 2۴۹6

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -علوم بازداشت: نام  خیتار - اریآب میمر - 2۴۹7

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوشهر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -جوکار  میمر - 2۴۹۸
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 منبع: کردپا  -  المی: زندان اتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهلران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -چامه    میمر  -   2۴۹۹

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی دی رش  میمر  -   25۰۰

منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یشجاع  میمر  -  25۰۱

 هرانا

: زندان عادل آباد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کوه چنار    -آبان    2۴بازداشت:    خی تار  -  یطهماسب  میمر  -  25۰2

 منبع: هرانا - رازیش

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:   خیتار  - یعباس میمر - 25۰3

منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -قرآن    ی قار  میمر  -  25۰۴

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   - محل بازداشت: مشهد    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یکارگر کرم  میمر  -  25۰5

 هرانا

 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:   خیتار - یکاظم میمر - 25۰6

منبع:   - ی: زندانتیوضع نیآخر - رجانیمحل بازداشت: س - بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی محمودآباد میمر -  25۰7

 هرانا

  - کرج    یی: زندان کچوتی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    - آبان    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یمومن  میمر  -   25۰۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها 
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ی نجات میمر - 25۰۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوشهر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -مژده جوکار  - 25۱۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یرالهیمژگان خ  - 25۱۱

: آزاد تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نقده   -  وریشهر 2۹بازداشت:    خیتار  -زاده    مسعود )سوران( عبداهلل  -   25۱2

 منبع: هرانا -شد 

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ل بازداشت: بروجرد  مح  -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  رانوندیمسعود ب  -  25۱3

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: جوانرود    -آبان    3۰بازداشت:    خیتار  -  ی مور یمسعود ت  -  25۱۴

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: شوش  -آبان  26بازداشت:  خ یتار - یمسعود جالل - 25۱5

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ریپ  مسعود خادم  -  25۱6

 منبع: هرانا - یزندان: تیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی ریمسعود خ - 25۱7

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: رشت  -آبان  ۱2بازداشت:  خیتار - زادیمسعود عل - 25۱۸

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: اراک  -آبان  27بازداشت:  خیتار  - انینقیمسعود عل - 25۱۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنقر  -مهر  5بازداشت:  خیتار - ابیمسعود کام - 252۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ییمسعود کسا - 252۱



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

431 
 

منبع:    -  ی: زندانتیضعو  نیآخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  - مسعود کهترپور    -  2522

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - ذهیمحل بازداشت: ا -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ی مسعود محمد - 2523

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یمسعود محمد  -   252۴

منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نی آخر  -  نیریمحل بازداشت: قصر ش  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی مسعود مراد  -  2525

 کردپا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -آذر    2بازداشت:    خی تار  -  یمسعود نرماب -  2526

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: گچساران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمسلم زمان - 2527

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: قصرقند    -مهر    5بازداشت:    خیتار  -)درزاده(    یمسلم غالم  -  252۸

 رسانک 

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  یمحل بازداشت: ممسن  -آبان    ۱5بازداشت:    خی تار  -  ی مشعل علمدار  -  252۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یگیمصدق ب - 253۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آباده  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یمصطفى فال - 253۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یازل یمصطف - 2532

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -آباد  محل بازداشت: عباس   -آبان    25بازداشت:    خیتار   -  یامرج  یمصطف  -  2533

 هرانا
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منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   کشهریمحل بازداشت: ن  - آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -  دهیبل   یمصطف  -   253۴

 وش

منبع:    - ی: زندانتیوضع نیآخر  -محل بازداشت: گرگان    -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یوانیجمال ل یمصطف -  2535

 هرانا

نامعلوم    خیتار  -  زادهنیحس  یمصطف  -   2536 بازداشت: آمل    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل 

 هرانا

  -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  زادهیعل   ی ور یح  یمصطف  -  2537

 منبع: هرانا 

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - پور    یغن  یمصطف  -   253۸

 کردپا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ملک  محل بازداشت: باغ   -بازداشت: نامعلوم    خی رتا  -  ی کرد  یمصطف  -  253۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یلطف یمصطف - 25۴۰

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -آباد    محل بازداشت: خرم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی دیمر  یمصطف  -  25۴۱

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -مهرداد  یمصطف - 25۴2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یفیمصلح شر - 25۴3
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 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمظفر فالح - 25۴۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:   خیتار - یمعراج همت - 25۴5

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:  خی تار - ی معصوم رضو - 25۴6

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -مهر  2۰بازداشت:  خی تار - ینیمعصومه د - 25۴7

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -مهر    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  نیمعصومه عقاب نش  -  25۴۸

 رانیا انیفرهنگ یصنف  ی تشکل ها یهماهنگ ی شورا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمعصومه ملک - 25۴۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیاردبمحل بازداشت:   -مهر  23بازداشت:   خیتار - یثیحد نیمع - 255۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آباده   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی ریشمش نیمع - 255۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -آبان  ۱7بازداشت:  خیتار -عاشور  نیمع - 2552

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یقاسم نیمع - 2553

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -مال انور رستگار    -  255۴

 هرانا

قرار   عی: با تودتیوضع  نیآخر  -: ملکان  محل بازداشت  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  - گل افشان    حهیمل  -   2555

 منبع: هرانا -آزاد شد  قهیوث
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  ی کال  ی: زندان متتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: بابل    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  انیسمسار  کایمل   -  2556

 منبع: هرانا -بابل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  25بازداشت:  خیتار -  ی گودرز کایمل  - 2557

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -المع  کایمل  - 255۸

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ریپ  منصور خادم  -   255۹

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار   -منصور دهمرده    -  256۰

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه  -مهر  7بازداشت:  خی تار - ییمنصور رضا - 256۱

منبع:   - هی: زندان فشافوتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ی منصور شکر  - 2562

 هرانا

 منبع: حال وش   -  ی: زندانت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -منصور هوت    -  2563

 -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -ه  محل بازداشت: نقد  -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -زاده    منوچهر عبداهلل  -  256۴

 منبع: هرانا 

 - : متهم به محاربه  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - منوچهر مهمان نواز    -  2565

 م یمنبع: تسن

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  ی محمد  رهی من  -  2566

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زدیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی منتظر رهیمن - 2567

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیمهتاب شکر - 256۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -ر مه 23بازداشت:  خیتار - ی اسد ی مهد  - 256۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: کرمان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - یمانیا ی مهد  - 257۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -باقرزاده  ی مهد  - 257۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر   23بازداشت:  خیتار - داریب ی مهد  - 2572

منبع:  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  - وریشهر 3۱بازداشت:  خیتار - میپور کر ی مهد - 2573

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - میکرپور ی مهد  - 257۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - زجنگیت ی مهد  - 2575

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر  - لیمحل بازداشت: اردب -مهر  23بازداشت:  خی تار -جعفرپور  ی مهد  - 2576

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -جالدت  ی مهد  - 2577

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  ی جوانمرد  یمهد  -   257۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی حداد ی مهد  - 257۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - زادهنیحس ی مهد  - 25۸۰
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب  -مهر  23بازداشت:  خ یتار -  ی خالد ی مهد  - 25۸۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: ابهر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -دادگر  ی مهد  - 25۸2

 منبع: هرانا   -  یزندان  :تیوضع  نیآخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یراج  ی مهد   -  25۸3

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار -رنجبر  ی مهد  - 25۸۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یساح ی مهد  - 25۸5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -نامعلوم  بازداشت: خ یتار - یسپاه ی مهد  - 25۸6

  -  نیزندان او  2۴۰: بند  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خ یتار  -  یسفال  یمهد  -   25۸7

 منبع: هرانا 

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: آبدانان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی شاهمراد  ی مهد  -  25۸۸

 کردپا

منبع:   -: آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱6بازداشت:    خ یتار  - ی مشهد  یشک  ی مهد   -  25۸۹

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یخیش ی مهد  - 25۹۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یرانیش ی مهد  - 25۹۱

منبع:    -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار   -  ان یصدف  یمهد  -   25۹2

 هرانا
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 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خ یتار - یامیص ی مهد  - 25۹3

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یطهماسب ی مهد  - 25۹۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیضعو نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی عابد ی مهد  - 25۹5

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۱بازداشت:    خی تار  -(  یجهان  ی )مهد  یعباس نژاد جهان   ی مهد   -  25۹6

 منبع: هرانا -متهم به ضرب و جرح منجر به قتل 

منبع: حال    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: ا  -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  پور ی عل   ی مهد   -  25۹7

 وش

  - : زندان قزلحصار کرج  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -  زادهیعل  ی مهد  -  25۹۸

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - زادهیعل  ی مهد  - 25۹۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوشهر   -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - یعمران ی مهد  - 26۰۰

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: ملکان  - آبان  2۹بازداشت:  خی تار - انیفرخ ی مهد  - 26۰۱

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  ن یریمحل بازداشت: قصر ش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی ر یفق  ی مهد  -  26۰2

 کردپا

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: همدان    -مهر    25بازداشت:    خی تار   -  یکاوس  ی مهد   -  26۰3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش -مهر  ۱2بازداشت:  خیتار - ی ار یکه ی مهد  - 26۰۴
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  - : زندان تهران بزرگ  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  ی محمد  ی مهد   -  26۰5

 منبع: هرانا -سال  5محکوم به 

نامعلوم    خیتار  -  ی محمد   ی مهد   -  26۰6 بازداشت: کرج    -بازداشت:    ی : متهم به “افساد فتیوضع  نیآخر  -محل 

 زان یمنبع: م -االرض” 

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی مراد  ی مهد  -  26۰7

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی مراد ی مهد  - 26۰۸

 منبع: امتداد  -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی مقدر  ی مهد   -  26۰۹

منبع:   - ی : زندان خو تیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی مالمحمد ی مهد - 26۱۰

 هرانا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -ملک  محل بازداشت: باغ   -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  ی موسو  ی مهد   -  26۱۱

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - گانیمحل بازداشت: گلپا -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یناطق ی مهد  - 26۱2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -دختر محل بازداشت: پل   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -پور  یول ی مهد  - 26۱3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی زدی ی مهد  - 26۱۴

  -  ی: زندانتیوضع نیآخر -  یمحل بازداشت: بندر انزل -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -مهران آقاجانى )مافان(  - 26۱5

 منبع: هرانا 
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بازداشت: اروم  -  وریشهر  3۰بازداشت:    خی تار  -  یمهران پازش  -  26۱6 منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل 

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -بازداشت: نامعلوم  خیتار -مهران تافت  - 26۱7

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -بازداشت: بهبهان    محل   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -مهران تنگ دست    -  26۱۸

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -مهر    6بازداشت:    خیتار  -زاده    مهران حسن  -  26۱۹

 رانامنبع: ه  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  زد یمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    یمهران طوس  -  262۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - زادهی مهران عل  - 262۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یدونیمهران فر - 2622

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آبان  7بازداشت:  خیتار -مهران قادرپئر  - 2623

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی مهران قائد - 262۴

زندان الکان رشت :  تیوضع نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خ یتار  -  یمهران محبت  -  2625

 منبع: هرانا -

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیمهران محمد - 2626

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گنبد کاووس    -آبان    ۹بازداشت:    خی تار  -مهربان سالق    -  2627

 توهرا
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منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: گچساران    -مهر    3بازداشت:    خیتار  -  یفیمهربخش شر  -  262۸

 هرانا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیمهرداد ابراه  -  262۹

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:  خی تار - یمهرداد چشان - 263۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -مهرداد حسنزاده  - 263۱

 منبع: هرانا - یزندان :تیوضع نیآخر -محل بازداشت: خنج   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یمهرداد صادق - 2632

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  نیریمحل بازداشت: قصر ش  -آبان    6بازداشت:    خیتار  -  یمهرداد کرم  -  2633

 کردپا

 -آباد    لی: زندان وکتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی مهرداد نوروز  -  263۴

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: خنج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور    یمهرزاد شمس  -  2635

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  23بازداشت:  خی تار  -مهرشاد پاسره  - 2636

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: خاش    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  یزه   ربلوچیمهرشاد م  -  2637

 حال وش

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمانیمهرگان سل  -   263۸

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -افشان  گُل  ی مهر - 263۹
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منبع:    -: زندان تنکابن  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: نوشهر    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -مهسا زاغ پشت    -  26۴۰

 هرانا

منبع:    - ی: زندانتیوضع نی آخر -  محل بازداشت: نامعلوم  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -لنگرود   یمهسا شعبان -  26۴۱

 هرانا

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یعیمهسا شف - 26۴2

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:   خیتار - یمهسا صالح - 26۴3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تالش  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یزدانیمهسا  - 26۴۴

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - باکیب دی مهش - 26۴5

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -هد  محل بازداشت: مش  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -   نژادیکاشان  دیمهش  -  26۴6

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آذر  ۱بازداشت:  خ یتار - یمهناز رستم - 26۴7

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یقیمهناز صادق دق  -  26۴۸

 هرانا

منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  یمحل بازداشت: بندر انزل   -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  ی آشور  اریمه  -  26۴۹

 هرانا

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیزاهد اریمه - 265۰
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: رشت  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یطاعت اریمه - 265۱

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -   اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -آذر    یعشق  اریمه   -   2652

 هرانا

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر   27بازداشت:  خیتار  - یاصالن الیمه - 2653

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -آذر  ۱3بازداشت:   خیتار  - اریباز یموس - 265۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار  - یرانیپ یموس - 2655

نامعلوم    خیتار  -  ی جوز   یموس  -  2656 بازداشت: مورمور   -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  ی محل 

 کردپا

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یمام عل   یموس  -  2657

 -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نامشخص(    یل ی مولود )فام  -  265۸

 منبع: کردپا 

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: جوانرود    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -  یمولود ساسل   -  265۹

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  یشیمومن قر  -  266۰

 وز یکولبر ن

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -دژ    نیمحل بازداشت: شاه  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  ی جواد  ترایم   -  266۱

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -حسن زاده    ترایم   -  2662
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 منبع: هرانا - المی: زندان اتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ریخ  ترایم  - 2663

منبع:   -  ی: زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بندر لنگه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -احمدزاده    ثاقیم  -  266۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یمیابراه ثمیم  - 2665

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  نژادییبرزو  ثمی م  -  2666

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱۱بازداشت:  خیتار - یبهشت ثمیم  - 2667

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -آبان  26بازداشت:  خیتار - یحق ثمیم  - 266۸

:  منبع  - : آزاد شد  تیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: ملکان    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -زحمتکش    ثم یم  -   266۹

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -شهرت   ثمیم  - 267۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:   خیتار - یمیعظ ثمیم  - 267۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ینیحس رسجادیم  - 2672

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -مهر    23بازداشت:    خ یتار  -  یبیرحبیم  رعباسیم  -  2673

 هرانا

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی رآخ  -  زیمحل بازداشت: تبر  - بازداشت: نامعلوم    خی تار  -زاده    ی رضو   ی رهادی م  -  267۴

 هرانا
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 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  الم یمحل بازداشت: ا   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  المیا  ی مرشد   عادیم  -  2675

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نوکنده   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیکاو لیکائیم  - 2676

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -احمدزاده  الدیم  - 2677

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اندوآبیمحل بازداشت: م  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیاکبر  الدیم  -  267۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -مهر   ۱6بازداشت:   خیتار - یاله الدیم  - 267۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ی انصار الدیم  - 26۸۰

: متهم به ضرب و جرح  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۱بازداشت:    خیتار  -آزمون    الدیم   -  26۸۱

 منبع: هرانا -منجر به قتل 

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -پرتو  الدیم  - 26۸2

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  - محل بازداشت: مشهد    -امعلوم  بازداشت: ن  خیتار  - زاده    ی جاهد   الدیم  -   26۸3

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -حسنزاده  الدیم  - 26۸۴

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: ماهشهر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی داوی حم  الدیم  -   26۸5

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار -خردمند   الدیم  - 26۸6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -ملک محل بازداشت: باغ  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی زکو الدیم  - 26۸7
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منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱۹بازداشت:    خ یتار  -   یساعدموچش  الدیم  -  26۸۸

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یسنائ الدیم  - 26۸۹

 منبع: هرانا -شد  : آزادتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: سار  -مهر  2بازداشت:   خیتار  - یشمال الدیم  - 26۹۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم  خیتار  - یعبدالملک الدیم  - 26۹۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر  23بازداشت:  خی تار -وند  یعل  الدیم  - 26۹2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یغالم الدیم  - 26۹3

  بانی زندان ش  نهی: بند قرنطتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -فرد    الدیم  -  26۹۴

 منبع: هرانا -اهواز 

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - ارانیممحل بازداشت: کا  -مهر  ۴بازداشت:   خیتار -کمانگر  الدیم  - 26۹5

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ییرزایم الدیم  - 26۹6

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - جاریمحل بازداشت: ب -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی کاوند  لکایم  - 26۹7

 یی : زندان کچوتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -مهر   ۱6بازداشت:  خی تار - یکوشالشاه یبزرگ نای م - 26۹۸

 منبع: هرانا -کرج 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد   -آبان  5بازداشت:  خیتار -  ی قلندر نایم  - 26۹۹
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -کاوان  نایم  - 27۰۰

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: اراک  -آبان  ۱۱بازداشت:   خیتار - یعقوبی نایم  - 27۰۱

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -  محل بازداشت: ملکان  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -گل افشان    هنیم  -  27۰2

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سراوان    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -(  ی )چاکر  ،یسینادر رئ  -  27۰3

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

نبع:  م  -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بهشهر    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  یاشرف  یمحسن  ایناد  -  27۰۴

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -  اسوجیمحل بازداشت:   - وریشهر 2۹بازداشت:   خی تار - لیجل  نینازن - 27۰5

  ن ی: زندان قرچک ورامتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یرسول  نینازن  -  27۰6

 منبع: هرانا -

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی نور نینازن - 27۰7

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: گرگان  -آبان  26بازداشت:  خی تار - اینحکمت نیناژ - 27۰۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی اریناصر بخت - 27۰۹

 منبع: توهرا  - ی: زندانتیوضع نیآخر -قال محل بازداشت: آق -آبان  ۱۸بازداشت:   خیتار - یناصر توسل  - 27۱۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آذر  ۱بازداشت:  خیتار -زاده  ناصر حسن - 27۱۱
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ناصر راز - 27۱2

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد   - وریشهر 27بازداشت:  خیتار  - یناصر شال - 27۱3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  ۸بازداشت:  خیتار  - یسیناصر فقه ع - 27۱۴

 منبع: هرانا   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: سنندج    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  - پوری ناصر گلپر   -   27۱5

 -: زندان نقده  تیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یداران  نیالد  نجم  -   27۱6

 منبع: کردپا 

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -آبان    7بازداشت:    خیتار  -مرشه    نینجم الد  -   27۱7

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: جوانرود    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  یسیو  نینجم الد  -  27۱۸

 هرانا

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ارپوریاهلل س  بینج  -  27۱۹

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبادان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -ندا اندام  - 272۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: زنجان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - اتیندا ب - 272۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع ن یآخر - اسوجیمحل بازداشت:   - وریشهر 2۹بازداشت:  خیتار - ی ندا موسو - 2722

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -  ی رینرگس ام  - 2723
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: روانسر  -مهر  ۱بازداشت:  خیتار  - ی نرگس محمد  - 272۴

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  المیمحل بازداشت: ا  -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یکرمان  رزاینرگس م  -   2725

 رانیحقوق بشر ا

منبع:   -  ی: زندان تیوضع  نیآخر  -  المی محل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یمرجان   رزاینرگس م  -  2726

 هرانا

: متهم به ضرب تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران   -آبان    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  یبهرام   کخواهینستوه ن  -  2727

 : هرانا منبع -و جرح منجر به قتل 

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  ی احمد  نینسر  -  272۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج   -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - یانیکاو نینسر - 272۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ریمالم نینسر - 273۰

منبع:    -   داری : زندان سپتی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: بهبهان    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی زدیا  مینس  -   273۱

 هرانا

در   یتیامن ی : بازداشتگاه هاتیوضع ن یآخر -محل بازداشت: نوشهر  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -فاخر  مینس - 2732

 منبع: هرانا - ی سار

منبع:    -: زندان قرچک  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -   یمردوخ  مینس  -   2733

 کردپا
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -هوت    نینظام الد  -   273۴

 هرانا

  ن یمنبع: کمپ  -: زندان زاهدان  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    ۸بازداشت:    خیتار  -نظام هوت    -  2735

 بلوچ نیفعال

 منبع: حال وش  - ی: زندانتیوضع نیآخر - محل بازداشت: چابهار -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یارباب مینع - 2736

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۹بازداشت:  خیتار - انیدیوح  مینع - 2737

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:   خیتار - یرحمان ینق - 273۸

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    - مهر    23بازداشت:    خیتار  - زاده    نگار عبداهلل  -   273۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - ی محل بازداشت: خو -مهر  2۰بازداشت:  خی تار -زاده  ی نگار هاد - 27۴۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهشهر  -آبان  26بازداشت:  خیتار - ی نگار هنرمند  - 27۴۱

 منبع: هرانا - نی: اوتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱بازداشت:  خیتار -آرامش  نینگ - 27۴2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یطهماسب نینگ - 27۴3

منبع: حال    - : آزاد شد  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  یمحتشم  نینگ  -   27۴۴

 وش

منبع:  -: زندان کرمانشاه تی وضع نی آخر -محل بازداشت: پاوه  -مهر  2۰بازداشت:  خی تار - ی محمود نینگ - 27۴5

 کردپا
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 وزیمنبع: کولبر ن  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۸بازداشت:    خیتار  -  ی احمد  مینه  -  27۴6

 منبع: هرانا  - یدان: زنتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - یل ینوبخت تفص - 27۴7

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تیوضع   نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اروم  -مهر    7بازداشت:    خیتار  -رستگار    نینورالد  -  27۴۸

بازداشت: اشنو  -آذر    ۱بازداشت:    خ یتار  -شادمنش    نینورالد  -  27۴۹ منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  هیمحل 

 کردپا

منبع: حال   - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: زاهدان  -آبان  25بازداشت:  خی تار  - یگینورمحمد ر - 275۰

 وش

منبع:  - ی : زندانتیوضع نیآخر - ی محل بازداشت: مورمور -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یتینورمحمد هدا - 275۱

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -آذر  ۱3بازداشت:  خی تار - یمحسن ی نور  - 2752

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  لی زندوک  نینوش  -  2753

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: کرمان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یل یزندوک  نینوش  -  275۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -آبان  2۸بازداشت:  خیتار - ی اکبر  دینو - 2755

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: صحنه  -آبان  27بازداشت:  خ یتار -حسن لو   دینو - 2756

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: دهگالن  -آذر  ۹بازداشت:  خیتار - انیسلطان دینو - 2757
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -قلقله  دینو - 275۸

 -کرج    یی: زندان کچوتیوضع   ن یآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱6بازداشت:    خی تار  -  ی موسو  شیاین  -  275۹

 منبع: هرانا 

 منبع: هرانا   -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -   هیمحل بازداشت: اشنو  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی مصطفو  کانین  -  276۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آمل   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رضوان  لوفرین - 276۱

 منبع: هرانا -زندان    2۰۹:  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -مهر    26ت:  بازداش  خیتار  -  یفتح  لوفرین  -  2762

 منبع: هرانا -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: نامعلوم   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیابراه  ماین  -  2763

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -مهر   22بازداشت:   خیتار - یبهمن ماین - 276۴

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی رمرادیپ ماین - 2765

 منبع: هرانا - یزندان: تیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -رادمنش  ماین - 2766

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -آبان  ۴بازداشت:  خیتار - یمیرح ماین - 2767

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یمیرح ماین - 276۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیسراج ماین - 276۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یسهراب ماین - 277۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - انیظراب ماین - 277۱
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 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار -قلقله  ماین - 2772

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - رازیمحل بازداشت: ش -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی نوروز ماین - 2773

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - ییرزای م هادین - 277۴

 منبع: کردپا - یزندان : تیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -مهر  ۱۱بازداشت:  خیتار - ینیام ی هاد - 2775

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - اندوآبیمحل بازداشت: م -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  یرانیا  یهاد  -   2776

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: ابهر    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -   یحسن  یحاج  یهاد  -   2777

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - نای رمید ی هاد - 277۸

: بازداشتگاه اطالعات  تیوضع نیآخر -محل بازداشت: مشهد   -بازداشت: نامعلوم  خیتار -زاده  یرجب ی هاد -  277۹

 منبع: هرانا -سپاه 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -شت: سنندج محل بازدا -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یرحمت ی هاد - 27۸۰

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - دپوریسع  ی هاد - 27۸۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بانه   -مهر  2بازداشت:  خیتار - ایک  ی هاد - 27۸2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ایدنیمج  ی هاد - 27۸3

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۸بازداشت:  خیتار -  ی مختار  ی هاد - 27۸۴
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -بدانان  محل بازداشت: آ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نژاد    ییوفا  ی هاد  -   27۸5

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: گناباد  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار - ینیهاشم ام - 27۸6

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -   هیمحل بازداشت: اروم  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -هاشم محمدزاده    -   27۸7

 کردپا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -هاشم موذن زاده    -  27۸۸

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -محل بازداشت: ملکان    - آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -زاده    یقل   یهاشم موس  -   27۸۹

 هرانا

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -  لیمحل بازداشت: اردب  -  وریشهر  3۱زداشت:  با  خ یتار  -  ی هاله ارشاد  -  27۹۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -  لیهانا وک - 27۹۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: کرج  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - یصادق یهان - 27۹2

منبع:   - ی: زندانتیوضع نی آخر -محل بازداشت: کرج   -مهر    ۱3بازداشت:  خیتار - یشلمان اینینیحس هیهان -  27۹3

 هرانا

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -مهر  ۱بازداشت:  خیتار  - یدائم هیهان - 27۹۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  ۸بازداشت:  خیتار - ی زیعز هیهان - 27۹5

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ر یم ی هاور  - 27۹6
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منبع:   -  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم   خیتار   -  یان یآشت  ی صالح  هیهد  -  27۹7

 هرانا

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  7بازداشت:   خیتار - یهمیم هیهد - 27۹۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر -آبان  ۱۹بازداشت:  خیتار - ی روزیهژار پ - 27۹۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  2بازداشت:  خیتار -  ی دیهژار حم - 2۸۰۰

 منبع: کردپا - یزندان: تیوضع  نیآخر -محل بازداشت: پاوه  - وریشهر 3۱بازداشت:   خیتار - یفیهژار شر - 2۸۰۱

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد   -مهر  2۱بازداشت:  خ یتار - زادهیهژار عل - 2۸۰2

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -هژار محمودرش    -   2۸۰3

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آذر  7بازداشت:  خیتار -نژاد  هژار موالن - 2۸۰۴

 منبع: هرانا  -: آزاد شد  تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یشیباخو  ریهژ  -   2۸۰5

منبع:  - ی: زندان تیوضع نیآخر  - ارانیمحل بازداشت: کام -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یساعدموچش ریهژ - 2۸۰6

 هرانا

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خی تار - ییایض یهست - 2۸۰7

 منبع: هرانا -: آزاد شد ت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی هلن اسد - 2۸۰۸

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران   -مهر  7بازداشت:  خیتار - یبرخ ایهل  - 2۸۰۹



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

455 
 

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: گنبد کاووس    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  یمیرح   ایهل   -  2۸۱۰

 هرانا

 -  هی: زندان فشافوتیعوض  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی خدامراد   ونیهما  -  2۸۱۱

 منبع: هرانا 

منبع: کولبر    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  واندرهیمحل بازداشت: د  -آذر    ۱۴بازداشت:    خ یتار  -  یفتح  ونیهما  -  2۸۱2

 وزین

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی د یهمت سع - 2۸۱3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یقاسمهمتا  - 2۸۱۴

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    - مهر    23بازداشت:    خیتار  -همسر احسان کارگر    -  2۸۱5

 هرانا

منبع:    -  هی: زندان ارومتیوضع  نیآخر  -  محل بازداشت: مهاباد  -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  ینازم  یدی ه  -   2۸۱6

 کردپا

نامعلوم    خیتار  -احمدزاده    رشیه  -  2۸۱7 اشنو  -بازداشت:  بازداشت:  منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  ه یمحل 

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -آذر  ۱۱بازداشت:   خیتار - ینی ام رشی ه - 2۸۱۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آبان  2۱بازداشت:  خیتار - یفتاح رشی ه - 2۸۱۹
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منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمدپور    رشی ه  -  2۸2۰

 کردپا

منبع:    -  نی: زندان اوتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱3داشت:  باز  خیتار  -  یاالسالم  خیش  رویه   -  2۸2۱

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - لیگ  الیه - 2۸22

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -احمدزاده    منیه  -  2۸23

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -زاده    چراغ  منیه  -  2۸2۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آذر  ۱بازداشت:  خیتار - یسرگل  منیه - 2۸25

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: نقده  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یقاسم منیه - 2۸26

منبع:    -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمم  کاکه  منیه  -  2۸27

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خیتار - یلطف اله منیه - 2۸2۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - ارانیمحل بازداشت: کام -آبان  ۱2بازداشت:   خیتار - یتابع وای ه - 2۸2۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -قروه محل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم  خی تار -قروه  یخان وای ه - 2۸3۰

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -آذر    3بازداشت:    خیتار  -   ی محمد   خیش  وای ه  -   2۸3۱



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

457 
 

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خی تار - یاله لطف وای ه - 2۸32

 منبع: کردپا   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: پ  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی محمود  وایه  -  2۸33

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: پاوه  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یگیولدب وای ه - 2۸3۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -آذر  2بازداشت:  خیتار - رانیواحد م - 2۸35

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: ابهر  -آبان  2۴بازداشت:  خیتار - ی احمد  دیوح  - 2۸36

کرمانشاه    آبادزلی: زندان دتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: پاوه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی انصار  دیوح  -  2۸37

 منبع: کردپا -

 منبع: هرانا - المی: زندان اتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی ریخ  دیوح  - 2۸3۸

 منبع: هرانا   -  ی: زندانتیوضع  ن یآخر  -: ملکان  محل بازداشت  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -دولت خواه    دیوح  -  2۸3۹

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تکاب  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - همید دیوح  - 2۸۴۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم -آبان  5بازداشت:   خیتار - یمیرح  دیوح  - 2۸۴۱

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: ملکان  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - یلطف دیوح  - 2۸۴2

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - المیمحل بازداشت: ا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - نژادطفیل دیوح  - 2۸۴3

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: الوند  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یوسفی دیوح  - 2۸۴۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - ارانیمحل بازداشت: کام -مهر  ۱7بازداشت:  خیتار - ی ر یام ایور - 2۸۴5
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منبع:   - وانی: زندان مرتیوضع نیآخر - وانیمحل بازداشت: مر  -مهر  27بازداشت:   خیتار - زیدل انگ ایور - 2۸۴6

 کردپا

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -مهر  2۱بازداشت:   خیتار - یفاتح ایور - 2۸۴7

 منبع: کردپا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: قروه  -بازداشت: نامعلوم   خیتار -  ی مفاخر ایور - 2۸۴۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  - مهر ۱6بازداشت:  خیتار - نیوفا فرز - 2۸۴۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آبدانان   -مهر  3بازداشت:  خیتار - ینیحس یول - 2۸5۰

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  ۱بازداشت:  خیتار -وهاب آذرنگ  - 2۸5۱

پ  -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -وهاب محمدپور    -   2۸52 بازداشت:  منبع:   -   ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  رانشهریمحل 

 کردپا

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی اکبر  دایو - 2۸53

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    2۱بازداشت:    خی تار  -محمدنژاد    دایو  -  2۸5۴

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  7بازداشت:  خیتار - زادهیعل  ادگاری - 2۸55

منبع: حال   -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کنارک    -آذر    7بازداشت:    خیتار  -  انیجابر  ارمحمدی  -  2۸56

 وش

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  المیمحل بازداشت: ا  -آبان    ۱بازداشت:    خیتار  -  یی( که که  زی)چنگ  اسری  -  2۸57

 کردپا
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اهواز   بانی: زندان شتیوضع نیخرآ -محل بازداشت: اهواز   -آبان  27بازداشت:  خیتار -نژاد  ی احمد اسری -  2۸5۸

 منبع: هرانا -

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع  نیآخر -محل بازداشت: آبدانان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ی انصار اسری - 2۸5۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: بوکان  -آبان  2۸بازداشت:  خی تار -خضرنژاد  اسری - 2۸6۰

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - اسوجیمحل بازداشت:  -مهر  ۱6بازداشت:  خیتار  -غفار منش  اسری - 2۸6۱

منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی رآخ  -محل بازداشت: دره شهر    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -(  زی)چنگ  یی کاکا  اسری  -  2۸62

 هرانا

 منبع: هرانا - ی: زندانت یوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - شیاین اسری - 2۸63

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی( زارعدهی)سع  نیاسمی  -  2۸6۴

 هرانا

نامعلوم    خیتار  -  یی براهو  نیاسی  -  2۸65 م  -بازداشت:  بازداشت:  منبع:   -  ی: زندانتیوضع  نی آخر  -  رجاوهیمحل 

 بلوچ  نیفعال نیکمپ

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سردشت    -آبان    ۸بازداشت:    خی تار   -  یرحمان  نیاسی  -  2۸66

نام  خیتار  -  یفتح  نیاسی  -   2۸67 بازداشت: دهگالن    - علوم  بازداشت:  منبع:    -: محکوم شد  تیوضع  نیآخر  -محل 

 کردپا
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 -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: زاهدان    -آبان    22بازداشت:    خیتار  -(  یگی)ر  یرکازهیم  نیاسی  -  2۸6۸

 منبع: حال وش 

 منبع: هرانا - ی: زندانتی وضع نیآخر -محل بازداشت: اهواز   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی نوروز نیاسی - 2۸6۹

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۹بازداشت:   خیتار - یخادم اشاری - 2۸7۰

 منبع: هرانا - یان: زندتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی نور اشاری - 2۸7۱

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -  وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -  یدانش  نیامی  -  2۸72

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: مهاباد  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار -فر  نیمع  ییحی - 2۸73

منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر   -محل بازداشت: دهگالن    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  یمطاع  دااهللی  -  2۸7۴

 کردپا

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -  اسوجیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - جوانبخت    عقوبی  -   2۸75

نامعلوم    خیتار  -زاده    فیشر  عقوبی  -  2۸76 بازداشت: نقده    -بازداشت:  منبع:    -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل 

 کردپا

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اشنو -مهر  ۱بازداشت:  خیتار -مجور   عقوبی - 2۸77

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۴بازداشت:  خیتار - یآقافضل  لدای - 2۸7۸

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع نیآخر - هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم  خی تار -سالمت  وسفی - 2۸7۹
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  ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آذر    ۱۱بازداشت:    خیتار   -(  یی)قلجا  یشاهوزه  وسفی  -  2۸۸۰

 منبع: حال وش  -

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -شت: آبدانان محل بازدا -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی مراد وسفی - 2۸۸۱

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر  23بازداشت:  خی تار  - یوسفی وسفی - 2۸۸2

بازداشت: دره شهر    -آذر    6بازداشت:    خی تار  -اصلمرز    ونسی  -  2۸۸3 اداره  تیوضع  ن یآخر  -محل  بازداشتگاه   :

 منبع: کردپا - شهرەاطالعات در

 منبع: کردپا - ی: زندانتی وضع نیآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ -آذر  3بازداشت:   خیتار - یآل ونسی - 2۸۸۴

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -زداشت: تهران  محل با  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  این  ییپارسا  ونسی  -   2۸۸5

 منبع: کردپا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -   یچوکل   ونسی  -  2۸۸6

 ی : زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -(  یربلوچزهی)م  یگیر  ونسی  -   2۸۸7

 منبع: حال وش  -

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر - زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار - ونیزارع ونسی - 2۸۸۸

 منبع: هرانا - یزندان :تیوضع نیآخر - لیمحل بازداشت: اردب -مهر   23بازداشت:  خیتار - یسبب ونسی - 2۸۸۹

  نیمنبع: کمپ  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: خاش    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یقلندرزه  ونسی  -  2۸۹۰

 بلوچ نیفعال

 منبع: هرانا  -  ی: زندانتیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    ۱5بازداشت:    خی تار  -  یخیمشا  ونسی  -  2۸۹۱
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 بازداشت شده  و نوجوانان کودکان -لیست شماره دو 

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -مهر    ۱۸بازداشت:    خیتار  -  یسوران مبارک  -  ۱

 منبع: کردپا - یزندان

 

 ی: زندان تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -آتشکار    ایل یا  -  2

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا  -

 

نامعلوم    خیتار  -  ینیآالن حس  -  3 سنندج    -بازداشت:  بازداشت:  : تی وضع  نیآخر  - محل 

 منبع: کردپا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ینی هورام حس  -  ۴

 منبع: کردپا - یزندان

 

نامعلوم    خ یتار  -  ی سارو مراد  -  5 بازداشت: دهگالن    -بازداشت:  : تی وضع  نی آخر  -محل 

 منبع: کردپا - یزندان
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بازداشت: اردب  -مهر    23بازداشت:    خیتار  -  یمیابراه  ی محمدمهد  -  6  ن یآخر  -  لیمحل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیضعو

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سقز    -مهر    25بازداشت:    خیتار  -محمد محمدزاده    -   7

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ  ی منبع: شورا - یزندان

 

: آزاد تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: بناب    -مهر    2۸بازداشت:    خیتار  -  یعیآراز بد  -  ۸

 منبع: هرانا -شد 

 

بناب    -مهر    2۸بازداشت:    خ یتار  -  دفریاشکان جاو  -  ۹ بازداشت:  : تی وضع  نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: بناب    -مهر    2۸بازداشت:    خیتار  -   ی محمد   یول  یعل   -  ۱۰

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 

آذر  -  ۱۱ نامعلوم    خیتار  -  ی رضا  مهاباد    -بازداشت:  بازداشت:  : تی وضع  نیآخر  -محل 

 منبع: کردپا - یزندان
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بهبهان    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  یصالح  انیک  -  ۱2 بازداشت:  : تی وضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سردشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی احمد  شوایپ  -  ۱3

 منبع: کردپا -محکوم شده 

 

نامعلوم    خیتار  -  پورمانیسوران سل   -  ۱۴ بازداشت: سردشت    - بازداشت:    نیآخر   -محل 

 منبع: کردپا -: محکوم شده تیوضع

 

کاووس  ریام  -  ۱5 نامعلوم    خیتار  -  یعباس  بهبهان    -بازداشت:  بازداشت:   نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

نامعلوم    خیتار  -  یل یعرفان ما  -  ۱6 تهران    -بازداشت:  بازداشت:  : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یزندان

 

 ی : زندانتیوضع نیآخر -محل بازداشت: آمل  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -کرد  ایارم - ۱7

 منبع: هرانا -
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ابراه  -   ۱۸ نامعلوم    خیتار  -  یمیاشکان  سروآباد    - بازداشت:  بازداشت:   ن ی آخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -نجوار    نیرحسی ام  -  ۱۹

 منبع: هرانا - یزندان

 

خان  مانیا  -  2۰ نامعلوم    خی تار   -  یکاکه  کرمانشاه    -بازداشت:  بازداشت:   نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سروآباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی مراد  ایآر  -  2۱

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرمانشاه    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یآمانج قاسم  -   22

 منبع: هرانا - یزندان

 

نامعلوم    خیتار  -آبساالن    ایپو  -  23 بازداشت: لنگرود    -بازداشت:  : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یزندان
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: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یحامد کبدان  -   2۴

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -پور    میابراه  نیحس  -  25

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -محمدزاده    یعل   -  26

 منبع: هرانا - یزندان

 

 نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  )نام نامشخص(  جیگرگ  -  27

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

: ت یوضع  نیآخر  -محل بازداشت: مهاباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پرست  هاوار حق  -  2۸

 منبع: هرانا - یزندان

 

 ی: زندان تیوضع نیآخر  -محل بازداشت: سقز  -آبان  ۹بازداشت:   خیتار - ینیکارو ام - 2۹

 منبع: هرانا -
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 ن ی آخر  -محل بازداشت: خاش    -آبان    ۱3بازداشت:    خ یتار  -(  ی)جمالزه  ی خاش  یعل   -  3۰

 منبع: حال وش - ی: زندانتیوضع

 

خاش    -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  -  یگیر  نیمع  -  3۱ بازداشت:  : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: حال وش - یزندان

 

: تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: آستارا    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار   -  غالهیمحمد ب  ریام  -  32

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تی وضع  نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: ا  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یسیحامد رئ  -   33

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: رشت    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -خوشدل    ل یسه  -  3۴

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 

: تی وضع  نیآخر  -  وانیمحل بازداشت: مر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یقربان  نیمارد  -  35

 منبع: هرانا - یزندان
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  ی: زندانتیوضع نیآخر - اندوآبیمحل بازداشت: م -بازداشت:   خی تار -  یهاشم  یعل  - 36

 منبع: هرانا -

 

: تیوضع  نیآخر  - محل بازداشت: تکاب    -آبان    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  ی ریجهانگ  الدیم  -  37

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: تکاب    -آبان    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  انیملک   روانیس  -  3۸

 منبع: هرانا - یزندان

 

ا  -  3۹ بازداشت: تکاب    -آبان    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  رانپوریهزاد  : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تی وضع  نیآخر  -  نیمحل بازداشت: خم  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -نژاد    یعادل قاسم  -  ۴۰

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 

ارباب زه  -  ۴۱ م  -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  -  یفرزاد  بازداشت:   ن یآخر  -  رجاوهیمحل 

 بلوچ نیفعال نی منبع: کمپ - ی: زندانتیوضع
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: تی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: بوکان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - محمدزاده    ایپو  -  ۴2

 منبع: کردپا - یزندان

 

زاهدان    -مهر    ۹بازداشت:    خ یتار  -آزاد    یمحمد رخشان  -  ۴3 بازداشت:   نی آخر  -محل 

 منبع: رسانک  -: متهم به محاربه تیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۹بازداشت:    خی تار  -آزاد    یرخشان  یعل   -  ۴۴

 منبع: رسانک -متهم به محاربه 

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    ۱3بازداشت:    خیتار  -  ییبراهو  میرح   -  ۴5

 منبع: حال وش - یزندان

 

 نیآخر  -فهان  محل بازداشت: اص  -آبان    2بازداشت:    خیتار  -  ی دورک  ی دی جمش  الیدان  -  ۴6

 منبع: هرانا  - زندان نوجوانان دولت آباد  ت ی: کانون اصالح وتربتیوضع

 

: تی وضع   نیآخر  -محل بازداشت: بهبهان    - آبان    3بازداشت:    خیتار  -   ی صفر  ونسی  -  ۴7

 منبع: هرانا -بازداشتگاه اطالعات سپاه بهبهان 
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: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    25بازداشت:    خ یتار  -  یعبداهلل رحمان  -  ۴۸

 منبع: حال وش - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یضیف  نیمب  -  ۴۹

 منبع: کردپا - یزندان

 

زهیمسلم    –  5۰ زاهدان    -  آذر  ۱۱بازداشت:    خیتار  -  باران  بازداشت:   نی آخر  -محل 

 حال وشمنبع:  - ی: زندانتیضعو

 

ا  -آبان    27بازداشت:    خیتار   -  یزه  نیحس  نیمب  -  5۱ بازداشت:   ن ی آخر  -  رانشهریمحل 

 منبع: حال وش - ی: زندانتیوضع

 

 نیآخر  -  رانشهریمحل بازداشت: ا  -آبان    27بازداشت:    خیتار  -   یربلوچزهیعبداهلل م  -  52

 منبع: حال وش - ی: زندانتیوضع

 

: تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: چابهار    -بازداشت: نامعلوم   خی تار  -بلوچ نژاد    میسل   -  53

 منبع: رسانک  - یزندان
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: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: لنگرود    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -باباپور    رضایعل   -  5۴

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: نوشهر    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -محمد اجماع    -  55

 منبع: هرانا - یزندان

 

محمدزاد    -  56 نامعلوم    خیتار  -محمد  کرمانشاه    -بازداشت:  بازداشت:   نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

نامعلوم    خیتار  -نسب    انیزاهد  ار یمه  -  57 بازداشت:    -بازداشت:   نی آخر  -  اسوجیمحل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

: تیوضع نی آخر - یمحل بازداشت: بهمئ -آبان  2۸بازداشت:   خیتار - رهیمحمود جش  - 5۸

 منبع: هرانا - یزندان -مصدوم 

 

بهمئ  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  رهیرضا جش  -  5۹ بازداشت:  : تی وضع  نی آخر  -  یمحل 

 منبع: هرانا - یزندان
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دفاع  -  6۰ نامعلوم    خیتار  -نسب    یعبداهلل  آباده    -بازداشت:  بازداشت:   نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  -   یمحل بازداشت: خو  -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -   یجبار  رضایعل   -  6۱

 منبع: هرانا -  ی زندان خو

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: ابهر    - آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -   یفتح  نیمحمدحس  -  62

 منبع: هرانا - یزندان

 

 - محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -نژاد  ی)اسم کوچک نامعلوم( چام - 63

 منبع: هرانا - ی: زندانتیوضع نیآخر

 

بازدا  -آبان    25بازداشت:    خیتار  -   ی احمد   یعل   -  6۴ : تی وضع  نیآخر  -شت: رشت  محل 

 منبع: هرانا  -زندان الکان رشت 

 

نامعلوم    خیتار   -  ن یآر  ایپور  -  65 بهبهان    -بازداشت:  بازداشت:  : ت ی وضع  نیآخر  -محل 

 منبع: هرانا -در اهواز  یتیامن ی ازداشتگاه ها
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: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  یمحمد قاسم  -  66

 منبع: هرانا - یزندان

 

: ت یوضع  نی آخر  -محل بازداشت: بانه    -آبان    2۹بازداشت:    خی تار  -زاده    لیآکام اسماع  -  67

 منبع: کردپا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: جوانرود    - آبان    2۹بازداشت:    خ یتار  -  ی زیآرش عز  -  6۸

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    2۰بازداشت:    خیتار  -  جیمحمود گرگ   -  6۹

 بلوچ  نیفعال نیمنبع: کمپ - یزندان

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    2۰بازداشت:    خیتار  -جاسم شه بخش    -   7۰

 بلوچ  نیفعال نیمنبع: کمپ - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    2۰بازداشت:    خی تار  -عماد شه بخش    -  7۱

 بلوچ  نیفعال نیمنبع: کمپ - یزندان
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: تیوضع ن یآخر - رانشهریمحل بازداشت: پ - آذر  ۱بازداشت:   خیتار - ی روزیکاران ف - 72

 منبع: کردپا - یزندان

 

نامعلوم    خیتار   -  میآرش روزه مر  -  73 بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت:   نی آخر  -محل 

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: جوانرود    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -  یمیکر  نیمب  -  7۴

 منبع: کردپا - یزندان

 

 ن یآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -آذر    7بازداشت:    خیتار  -   یمحمد  ی محمدمهد  -  75

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ایفرزام ن  نیآر  -  76

 زان یمنبع: م  -االرض”  یمتهم به “افساد ف

 

نامعلوم    خیتار  -  یشکرالله  یمهد  نیام   -  77 بازداشت: کرج    - بازداشت:   نی آخر  -محل 

 زان ی منبع: م -االرض”  ی: متهم به “افساد فتیوضع
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: تی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: کرج    -نامعلوم    بازداشت:  خیتار  -  یجعفر  ی مهد   ریام   -  7۸

 زان یمنبع: م  -االرض”  یمتهم به “افساد ف

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۱3بازداشت:    خیتار  -   ی ازین  اکوید  -   7۹

 وز یمنبع: کولبر ن - یزندان

 

ن  -  ۸۰ بازداشت: زاهدان    -آذر    ۴بازداشت:    خیتار  -(  ی)نهتان  ایمحمد شه بخش   - محل 

 منبع: حال وش - ی: زندانتیوضع نیآخر

 

 نی آخر  -محل بازداشت: اصفهان    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یصادق  یمحمدرضا عل   -  ۸۱

 منبع: هرانا -: متهم به محاربه تیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  -  محل بازداشت: پاوه  -آذر    ۱5بازداشت:    خیتار  -  ی قادر  نیمارد  -  ۸2

 منبع: کردپا - یزندان

 

بازداشت: پاوه    -آذر    ۱5بازداشت:    خیتار  -  ی سورن اسعد   -  ۸3 : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: کردپا - یزندان
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: تی وضع  نیآخر  -  ارانیمحل بازداشت: کام  -آذر    ۱5بازداشت:    خیتار  -  یاسد  اریزان  -   ۸۴

 منبع: کردپا - یزندان

 

 ن یآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -آذر    ۱5بازداشت:    خیتار  -محمدزاده    وسفیمحمد  -   ۸5

 منبع: کردپا  - ی: زندانتیوضع

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -آذر    ۱5بازداشت:    خیتار  -  انیریاشکان نص  -  ۸6

 منبع: هرانا - یزندان

 

بود  -  ۸7 زنده  بوشهر    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  ی صادق  بازداشت:    نیآخر   -محل 

 منبع: هرانا  -بوشهر  تی: کانون اصالح و تربتیوضع

 

:  تیوضع   نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    6بازداشت:    خی تار   -  یمهرناز عمرزه  -  ۸۸

 منبع: حال وش  -آزاد شد 

 

: تیوضع  نیآخر  -  زیداشت: تبرمحل باز  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  گیب  ی آد  قهیصد  -  ۸۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد 
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: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  یساالرزه  میمر  -  ۹۰

 منبع: حال وش - یزندان

 

عل   -  ۹۱ زاهدان    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  یزهیمعصومه  بازداشت:   نی آخر  -محل 

 منبع: حال وش - ی: زندانتیوضع

 

گرگ  -  ۹2 مشخص(  نا  کوچک  بازداشت:   -مهر    ۱2بازداشت:    خ یتار  -  جیدختر)نام  محل 

 منبع: حال وش  - ی: زندانتیوضع نیآخر -زاهدان 

 

: آزاد ت یوضع  نیآخر  -  المیمحل بازداشت: ا  - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یرینگار خ   -  ۹3

 منبع: هرانا -شد 

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: کرج    -مهر    ۱۹بازداشت:    خی تار   -  گانهی  یماندانا نعمت  -  ۹۴

 منبع: هرانا - یزندان
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: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    3۰بازداشت:    خیتار  -  ی دیسع  اسمنی  -  ۹5

 منبع: حال وش - یزندان

 

ن  -  ۹6 نامعلوم    خ یتار  -  ایپروانه صالح  بازداشت: شاه  -بازداشت:   نی آخر  - شهر    نیمحل 

 منبع: انصاف - ی: زندانتیوضع

 

نامعلوم    خیتار  -رنجبر    نایال  -   ۹7 بازداشت: جوانرود    -بازداشت:  : تی وضع  نیآخر  - محل 

 منبع: هرانا - یزندان

 

نامعلوم    خیتار  -صدر    ی الهدبنت  -  ۹۸ ا   -بازداشت:  بازداشت:   ن یآخر  -  رانشهریمحل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سروآباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ینی پروا حس  -  ۹۹

 منبع: هرانا - یزندان
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: تیوضع نیآخر -محل بازداشت: جوانرود  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی رها صبور  - ۱۰۰

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: جوانرود    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یسارا کرم  -  ۱۰۱

 منبع: هرانا - یزندان

 

نامعلوم    خیتار  -  یعقوبیسندس    -  ۱۰2 جوانرود    -بازداشت:  بازداشت:    نیآخر   -محل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سروآباد   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ینیحس  ایشن   -  ۱۰3

 منبع: هرانا - یزندان

 

ناه  -  ۱۰۴ نامعلوم    خیتار  -  یعسل  تبر  -بازداشت:  بازداشت:  : تیوضع  نیآخر  -  زیمحل 

 منبع: هرانا - یزندان
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نامعلوم    خیتار   -  یمرادیعل   ایمیک  -  ۱۰5 جوانرود    -بازداشت:  بازداشت:    ن یآخر   - محل 

 منبع: هرانا  - ی: زندانتیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: جوانرود    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  ی نور   رویه  -  ۱۰6

 منبع: هرانا - یزندان

 

بازداشت: مهاباد    -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -  دهیس  مایش  -  ۱۰7 : تیوضع  نیآخر  -محل 

 منبع: کردپا - یزندان

 

: تیوضع  ن یآخر  -محل بازداشت: زرقان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی مهرسا موسو  -  ۱۰۸

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تی وضع نیآخر - جانیمحل بازداشت: اله -بازداشت: نامعلوم  خیتار -آتنا فرهمند  - ۱۰۹

 منبع: هرانا -آزاد شد 
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: تیوضع  نیآخر  -  جانیمحل بازداشت: اله  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -پوررضا    هیهد  -  ۱۱۰

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 

نامعلوم    خیتار  -زاده    یسیع  نایمب  -  ۱۱۱ اله  -بازداشت:  بازداشت:   نی آخر  -  جانیمحل 

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: دهدشت    - آبان    2۴بازداشت:    خیتار  - خوبان    الیشک  -  ۱۱2

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تی وضع  نیآخر  - محل بازداشت: آمل    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یکرم  ثیحد  -  ۱۱3

 منبع: هرانا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پور افروز    هیهد  -  ۱۱۴

 منبع: هرانا - یزندان
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: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -  یلطف  دایآ  -  ۱۱5

 منبع: کردپا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -  انیشنو احمد  -  ۱۱6

 منبع: کردپا - یزندان

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهگالن    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -  یمیکر  ژانیک  -  ۱۱7

 منبع: کردپا - یزندان

 

محل بازداشت: دهگالن   -آبان    25بازداشت:    خیتار  -نامشخص(    ی)نام خانوادگ  شیستا  -  ۱۱۸

 منبع: کردپا - ی: زندانتیوضع نیآخر -

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: آبدانان    -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -  یفیشر  ایسون  -  ۱۱۹

 منبع: هرانا - یزندان



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

483 
 

 

: تیوضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار   -  مردیپا   ایپر  -  ۱2۰

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 

پا  -  ۱2۱ دهدشت    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار   -  مرد یفرخنده  بازداشت:   نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیعوض

 

بازداشت: دهدشت    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -(  ی آچاک)ناز  نایمب  -  ۱22  نی آخر  -محل 

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: چابهار    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یمحتشم نینگ  -  ۱23

 منبع: حال وش - یزندان

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -  یسبحان  هیهد  -  ۱2۴

 منبع: کردپا - یزندان
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: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -آزاده پورصمد    -  ۱25

 منبع: کردپا -سنندج   بتیکانون اصالح و تر

 

: تی وضع  نیآخر  -محل بازداشت: دهدشت    -آذر    2بازداشت:    خیتار  -  یعسل جراح  - ۱26

 منبع: هرانا  -زنان  ی کانون نگهدار

 

: تی وضع نیآخر -محل بازداشت: سنندج  -آذر  ۹بازداشت:  خی تار -)ئاال(  یآال دست - ۱27

 منبع: کردپا - یزندان

 

: تیوضع  ن یآخر  -گاد  محل بازداشت: پاسار  -مهر    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ی فرامرز  ایپر  -  ۱2۸

 منبع: هرانا - رازیزندان عادل آباد ش

 

: تیوضع نیآخر -محل بازداشت: بهبهان  -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - یمیفاطمه کر - ۱2۹

 منبع: هرانا -آزاد شد 
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 دانشجویان بازداشتی  -سه لیست شماره 

ها    پراکندگی اعتراضات بر أساس موقعیت دانشگاه دانشجویان در این اعتراضات نقش مهمی داشتند، در نقشه ذیل  

 :را مشاهده می نمایید
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دانشگاه که بیشترین   2۰دانشگاه کشور رخ داد، در شکل زیر مشخصات    2۰درصد از اعتراضات دانشجویی در    ۴5

 میزان سهم از اعتراضات را داشتند می آید: 
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شده  تیهو  احراز یبازداشت یدانشجو  605 یاسام ستیل   

  ن یآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خی تار  - فرد    ی شکور  ا یبرد  -  ۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -به حبس و شالق محکوم شد  -: آزاد شد تیوضع

مشهد    یاه علوم پزشکدانشگاه: دانشگ  -محل بازداشت: مشهد    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  انیصابر  رضایعل   -   2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

ارندان    -  3 تهران    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -مهرداد  بازداشت:    -   ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: تیوضع ن یآخر -دانشگاه: دانشگاه تهران  -محل بازداشت: تهران  - وریشهر 3۱بازداشت:   خیتار - ی محمد نور - ۴

 منبع: هرانا -آزاد شد 

تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی سهند مرتضو  -  5 بازداشت:  تهران    -محل  دانشگاه   ن یآخر   -دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  -  زیتبر  یدانشگاه: دانشگاه هنر اسالم  -  زیمحل بازداشت: تبر  -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -احمدرضا افشار    -  6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراها منبع:  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی در یح  نیسرو  -  7 بازداشت:  تهران    -محل  دانشگاه   نیآخر   -دانشگاه: 

 منبع: کردپا -: در بازداشت تیوضع
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ول  -  ۸ بوکان    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  زادهیمحمد  بازداشت:  اروم  -محل  دانشگاه    ن ی آخر   -  هیدانشگاه: 

 منبع: کردپا -: در بازداشت تیوضع

نامعلوم    خیتار  -  ی دریحفرهاد شجاع  -  ۹ بازداشت: تهران    -بازداشت:     -   ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن ی آخر  -مدرس  تیدانشگاه: دانشگاه ترب -محل بازداشت: نامعلوم  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یزهرا کشکک - ۱۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

واحد تهران   ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خ یتار  -باقرزاده    ی مهد   -  ۱۱

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیعوض نیآخر  -  ی مرکز

تهران    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خ یتار  -  ی فیشر  اریکام  -  ۱2 بازداشت:  تهران    -محل  دانشگاه    ن یآخر   -دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 -دانشگاه: دانشگاه تهران    -ن  محل بازداشت: تهرا  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار  -  یدگاه یماهان گچپزان ع  -  ۱3

 منبع: هرانا -: آزد شد تیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -معروف    حانهیر  -  ۱۴

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت مجدد 

 نیآخر   -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  - فر    یی تجال  یمهد  -  ۱5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  ی امامورد  دی مج  -  ۱6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراها  منبع: -: در بازداشت تیوضع

  ن ی آخر   -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگیربیبهروز ش  -  ۱7

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  نیآخر  - ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ی د یتوح نیام -  ۱۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  ن یآخر   -   ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ی دیزیشاهو با  -  ۱۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -داشت : در بازتیوضع

  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خی تار  -مهسا عبداهلل زاده    -  2۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

تهران    -  ور یشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -   ی محمد   نایمب   -   2۱ بازداشت:  تهران    -محل  دانشگاه    نیآخر   -دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

   - و بلوچستان  ستانیدانشگاه: دانشگاه س -محل بازداشت: زاهدان  - وریشهر 3۱بازداشت:   خیتار  - یعزت دی سع - 22

 منبع: حال وش  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن یرالدیخواجه نص  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  ی موحد   ی مهد  -  23

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یطوس
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:  تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه الزهرا    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ی مائده دلبر  -  2۴

 منبع: هرانا -آزاد شد 

  ن ی آخر   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -مهر    ۹بازداشت:    خ یتار  -  یچراغ  نیمت  -  25

 منبع: کردپا -: در بازداشت تیوضع

  وانینور واحد مر امیدانشگاه: دانشگاه پ -  وانیمحل بازداشت: مر -  وریشهر 2۹: بازداشت خیتار - یسیخبات و -  26

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: بازداشت مجدد تیوضع نیآخر -

  ن ی آخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    - محل بازداشت: تهران   -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -نسب    ی دیسع نیآذ  -  27

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -محکوم شد -نی قرچک ورام: زندان تیوضع

تهران    -   وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یفراهان  دی وح  -   2۸ بازداشت:  تهران    -محل  دانشگاه    نیآخر   -دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  - چمران اهواز  دیدانشگاه: دانشگاه شه -محل بازداشت: اهواز  -مهر  ۱بازداشت:  خیتار -زاده  ی هومن محمد - 2۹

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر

 ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    - مهر    7بازداشت:    خیتار  -قربان زاده    نیرحس یام   -  3۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

: در  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر   ۱بازداشت:    خیتار  -آرامش    نیگن  -  3۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت 
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تهران    - مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -موثق    نیرامت   -   32 بازداشت:    نیآخر   -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل 

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

  ن ی آخر  -دانشگاه: دانشگاه هنر تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۹بازداشت:    خی تار  -  زادهیموس  وایش  -  33

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع

  ن یآخر  -  فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -آزاد    رضای عل   -  3۴

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع

:  ت یوضع  نیآخر   - دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یبنفشه کمال  -  35

 منبع: هرانا -در بازداشت 

بازداشت: تهران    -مهر    2بازداشت:    خیتار  -  ینی پدرام مع  -  36 واحد تهران   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -  ی مرکز

   -   فی شر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  ی محمد  ی محمد مهد   -  37

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

 نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه کاشان    -محل بازداشت: کاشان    -   وریشهر  2۹بازداشت:    خیتار  -غمگسار    رضایعل   -   3۸

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد تیوضع

:  ت یوضع  نیآخر   -  رازیگاه شدانشگاه: دانش  -  جانیمحل بازداشت: اله  - مهر    3بازداشت:    خیتار  -  یگرام  اریمهد  -  3۹

 منبع: هرانا -در بازداشت 
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: تیوضع نیآخر -دانشگاه: دانشگاه تهران  -محل بازداشت: تهران  -مهر  2بازداشت:  خ یتار  -زاده  محمد غالم - ۴۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شورا  -محکوم شد -زندان تهران بزرگ

 نیرالدیخواجه نص  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  - محل بازداشت: تهران    -مهر    22بازداشت:    خیتار  -  یسروش احمد  -  ۴۱

 منبع: کردپا -: زندان تهران بزرگ تیوضع نیآخر - یطوس

بازداشت: ش  -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  ی ناصر  حانهیر  -  ۴2   ن ی آخر   -  رازیدانشگاه: دانشگاه ش  -  رازیمحل 

 هرانامنبع:   -: در بازداشت تیوضع

نامعلوم( حسام  -  ۴3 نامعلوم    خی تار  -  ی)نام کوچک  تهران    -بازداشت:  بازداشت:  دانشگاه صنعت  -محل   یدانشگاه: 

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - فیشر

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمطهره گونه ا  -   ۴۴

 منبع: هرانا -در بازداشت 

: تیوضع  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  زادهیعل   ی هاد  -  ۴5

 منبع: هرانا -در بازداشت 

نامعلوم    خیتار  -سالجقه    ی ساالر  نیام  -   ۴6 بازداشت: رشت    -بازداشت:     -   یهشتب  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل 

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی حافظ طاهر   -   ۴7

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 
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  ن ی آخر  -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -ران  محل بازداشت: ته  -مهر    3بازداشت:    خیتار  -  یمحمدجواد مقدس  -  ۴۸

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

:  تیوضع نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران  -محل بازداشت: تهران  -مهر  2بازداشت:   خیتار - یمقدس نیام یبن - ۴۹

 منبع: هرانا -محکوم شد -در بازداشت

  ن ی آخر   -  زیدانشگاه: دانشگاه هنر تبر  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  منشکیمحسن ن  -  5۰

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

  -دانشگاه: دانشگاه هنر تهران    -محل بازداشت: تهران    -   وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -)ژاکاو(    یسلطان  ماین  -  5۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -ه حبس محکوم شد ب -: زندان تهران بزرگ تیوضع نیآخر

علم    ی رانتفاعیغ  -یردولتیدانشگاه: دانشگاه غ   -  زدیمحل بازداشت:    -مهر    ۴بازداشت:    خ یتار   -باف    محمد پرده  -  52

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع نی آخر  -( زدی یجهاد دانشگاه یو هنر )موسسه آموزش عال

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -  زد یمحل بازداشت:    -مهر    3بازداشت:    خ یتار  -رد  کوهنو  ی مهد   -  53

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  نیآخر   -مدرس    تیدانشگاه: دانشگاه ترب  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ایروزنیاحمد پ  -  5۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

واحد تهران  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱۴بازداشت:  خیتار -شمس  اریشهر - 55

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -آزاد شد : تیوضع نیآخر -شمال 
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: در تیوضع نیآخر  - دانشگاه: دانشگاه تهران  -محل بازداشت: تهران    -مهر   5بازداشت:  خیتار - یانیک  نیرام  -  56

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت 

:  ت یوضع نیآخر  - شابوریدانشگاه: دانشگاه ن -  شابوریمحل بازداشت: ن  -مهر   2بازداشت:  خیتار -رهاد  نیحس -  57

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  -  فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  - محل بازداشت: تهران    - مهر    5بازداشت:    خیتار  -زاده    یمحمدرضا لطفعل   -  5۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

تهران    -مهر    5بازداشت:    خیتار  -   انینور  ن یمحمدحس  -  5۹ بازداشت:  دانشگاه صنعت  - محل    -  فیشر  یدانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر   -  فی شر  ینشگاه: دانشگاه صنعتدا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    5بازداشت:    خیتار  -آذر    ماین  -  6۰

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

تهران    -مهر    5بازداشت:    خیتار  -جواد شاکر    -  6۱ بازداشت:  صنعت  -محل  دانشگاه    ن یآخر   -  فی شر  یدانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  ن ی آخر  -  فی شر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -مهر    5بازداشت:    خیتار  -  ی جواهر محمد    -  62

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -محکوم شد -: آزاد شدتیوضع

 ن یآخر  -و بلوچستان    ستانی دانشگاه: دانشگاه س  -محل بازداشت: چابهار    -مهر    5بازداشت:    خیتار  -آرام    لیجل   -  63

 منبع: حال وش -: آزاد شد تیعوض
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تهران    -مهر    ۴بازداشت:    خ یتار  -   یون یمحمد صالح هما  -  6۴ بازداشت:  دانشگاه شه  -محل    -  یبهشت  دیدانشگاه: 

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

تهران   یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  - محل بازداشت: تهران    -مهر    ۸بازداشت:    خیتار  -   یمحمد صادق آخوند  -  65

 منبع: هرانا  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  ن ی آخر   -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  ی روز  یعل   -  66

 منبع: کردپا -: در بازداشت تیوضع

  -   ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خ یتار  -جو    میدرا سل ص  -  67

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

  -   رانیدانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ا  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  2۸بازداشت:    خیتار  -  یمسلم  یعل   -   6۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیرآخ

:  تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: نامعلوم    -  زیمحل بازداشت: تبر  -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -محمدرضا موحد    -  6۹

 منبع: هرانا  -آزد شد 

 ن یآخر   -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  - محل بازداشت: تهران    - مهر    7بازداشت:    خیتار  -   ینیام   اسیزهرا  - 7۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  -   یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -دامن افشان    شیستا  -  7۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی : شوراها منبع -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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  ن یآخر  -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -  ی قنبر  یمرتض  -  72

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

بازداشت: تهران    -مهر    3بازداشت:    خی تار  -نژاد    یلرک  یره  -  73 ا  -محل    -   رانیدانشگاه: دانشگاه علم و صنعت 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

 نیرالدیخواجه نص  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  - محل بازداشت: تهران    -مهر    7بازداشت:    خیتار  - زاد  آراد رستم  -  7۴

 کشور انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها - نیو: زندان اتیوضع نیآخر - یطوس

: در  تیوضع ن یآخر  - النیدانشگاه: دانشگاه گ  -محل بازداشت: تهران  -مهر  3بازداشت:  خ یتار  - ی بانیعادله ش - 75

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت 

  -گلستان    ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: گرگان    -  وریشهر  2۸بازداشت:   خیتار   -کاوه    نیحس  -  76

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

بازداشت: تهران    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -  یشعائ  نیمحمدحس  -  77  -  یی دانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی ها منبع: شورا - : محکوم شد تیوضع نیآخر

: ت یوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    - محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -پور    یانیرضا ک   -  7۸

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

: ت یوضع  نیآخر  -  یدانشگاه: دانشگاه خوارزم  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -نژاد    میکر  ایهل   -  7۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد 
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 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه الزهرا    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  یابرغان  ی د یفاطمه رش  -  ۸۰

 کشور  انیانشجود یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    - مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -   یمحمد رضا مسعود  -   ۸۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

: در  تیوضع نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران  -محل بازداشت: تهران  -مهر   ۹بازداشت:  خیتار -جنگال  زیپرو - ۸2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت 

  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران  -مهر   ۹بازداشت:    خیتار  -مجد    یشهاب  نیمحمدحس  - ۸3

 کشور  انیانشجود یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

: آزاد تیوضع  نیآخر  -  هیدانشگاه: دانشگاه اروم   -محل بازداشت: مهاباد    -مهر    ۹بازداشت:    خی تار  -  یباوان لطف  -  ۸۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -شد 

: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    3بازداشت:    خی تار   -  ی ناصر  یداع  یعل   -  ۸5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد 

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ی شوروز  یعل   -  ۸6

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  یافیرسیمائده ام  -  ۸7

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 
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: در  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار   -  ی سارا نادر  -  ۸۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت 

:  تیوضع  نیآخر   -  یوانکیدانشگاه: دانشگاه ا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -حسن محمدپناه    -  ۸۹

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک   -  زدیمحل بازداشت:    -مهر    ۸بازداشت:    خیتار  -  ینی حس  محمد دوست  یعل   -  ۹۰

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یصدوق دیشه

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ی ورد  یتیهدا  یعل   -  ۹۱

 ور کش انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه گلستان    -محل بازداشت: گرگان    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -ساالر جهدکاران    -  ۹2

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

: در بازداشت  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: نامعلوم    -محل بازداشت: اراک    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار   -  ی فیلط  یعل   -  ۹3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -

  -   ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  انیهاشم  یعل   دیس  -  ۹۴

 کشور  انیانشجود یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  ی منصور  یعل   -  ۹5

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

499 
 

:  تیوضع  نیآخر   -  یدانشگاه: دانشگاه خوارزم  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  ینواب  دهی سپ  -  ۹6

 منبع: هرانا -در بازداشت 

  ن یآخر   -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  اریهوش  بایشک  -  ۹7

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

: تیوضع  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار   -  ی موریت  وسفی  -  ۹۸

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

واحد رشت   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: رشت    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  یمحمدرضا رجب  -  ۹۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  نیآخر   -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  یمرب  اریشهر  -  ۱۰۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  نیآخر   -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:   خیتار  -  یمحراب کمال  -  ۱۰۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   -  یدانشگاه: دانشگاه خوارزم  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ییصدرا  انیک  دی س  -  ۱۰2

 کشور  انیدانشجو ینفص ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  ن ی آخر   -  یدانشگاه: دانشگاه خوارزم  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خی تار  -  یمانیسل   روانیس  -  ۱۰3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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ن  -  ۱۰۴ تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  ی ازیمسعود  بازداشت:    ن یآخر   -   یدانشگاه: دانشگاه خوارزم  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

   -  ری رکبیام یدانشگاه: دانشگاه صنعت -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱۰بازداشت:   خیتار -روشن  یجالل نیآرم -  ۱۰5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی اها منبع: شور -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  نیآخر  -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران   -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  - قراگوزلو    کا یمل  -  ۱۰6

 منبع: هرانا -: زندان قرچک  تیوضع

:  ت یوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -   ی در یبهنام ح  -  ۱۰7

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  ی دانشگاه: موسسه آموزش عال   -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  27بازداشت:    خ یتار  -  ییمحمدجواد خواجو  -  ۱۰۸

 انیدانشجو  یصنف  ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع  نیخرآ   - و هنر پارس    ی معمار   یرانتفاعیغ  -یردولتیغ

 کشور 

:  تیوضع  نیآخر   -  هیدانشگاه: دانشگاه اروم  -   هیمحل بازداشت: اروم -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ایکوثر کوثرن  -  ۱۰۹

 منبع: هرانا -در بازداشت 

بابل   یروانینوش یدانشگاه: دانشگاه صنعت -محل بازداشت: نامعلوم   -مهر   ۱۱بازداشت:  خیتار - یتیوال ی مهد   - ۱۱۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

بازداشت: تهران    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  یفاطم  نیرشاهیم   -  ۱۱۱    - دانشگاه: دانشگاه علم و فرهنگ    -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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  -   ینیامام خم  یالملل ن یدانشگاه: دانشگاه ب  -  نیمحل بازداشت: قزو  -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  یل ی حامد خل   -  ۱۱2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه هنر تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ی طاهر  یعل   -  ۱۱3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -زندان تهران بزرگ 

  ن ی آخر   -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -جواد آزاد    -  ۱۱۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی هامنبع: شورا -: در بازداشت تیوضع

  ن یآخر   -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۴بازداشت:    خیتار  -  ی عادل منصور  -  ۱۱5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

و خدمات  یی دانشگاه: دانشکده علوم قضا -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱۱بازداشت:   خ یتار - ییایریسجاد ج - ۱۱6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - ی ادار

  ن یآخر   -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  انیل ی جل   یعل   -  ۱۱7

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   - مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    - مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -   یسپهر باسام  -   ۱۱۸

 کشور  انیدانشجو ینفص ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

   - مشهد   یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد   - مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  یموسو  ن یمحمدام -  ۱۱۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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  ن یآخر   -   یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خ یتار  -  ی مهراب مهر   -  ۱2۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

و    یستیدانشگاه: دانشگاه علوم بهز  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -پور    ی هاشم  تایآناه  -  ۱2۱

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -شت : در بازداتیوضع نیآخر  - یتوانبخش

   -باهنر کرمان    دیدانشگاه: دانشگاه شه  - محل بازداشت: تهران    - مهر    ۱2بازداشت:    خیتار   -پور    کیپاتش  ییحی  -  ۱22

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خی تار  -  یالهه رمضان  -  ۱23 بازداشت:  تهران    -محل  هنر  دانشگاه    ن یآخر  -دانشگاه: 

 ان کشور  یصنف ی منبع: شوراها -: آزد شد تیوضع

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه سمنان    -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  یالهام رمضان  -  ۱2۴

 کشور  انیانشجود یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  ران یدانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    7بازداشت:    خیتار  -  فیپورس  نیرحس یام   -  ۱25

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

: تیوضع ن یآخر - رازیاه شدانشگاه: دانشگ - رازیمحل بازداشت: ش -مهر  ۹بازداشت:   خ یتار -ارجمندزاده  این - ۱26

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد 

  ن یآخر   -  رازیدانشگاه: دانشگاه هنر ش  -  رازیمحل بازداشت: ش  -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ی محمدرضا منصور  -  ۱27

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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بازداشت: تهران    -مهر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ی زیرعزیام  -  ۱2۸ واحد تهران   ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  - نی: اوتیوضع نیآخر -شمال 

  ن یآخر   -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یحانیر  انیشا  -  ۱2۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -در بازداشت : تیوضع

ب  -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -طلب    پونه  یعل   -  ۱3۰ بازداشت:   نیآخر   -  رجندیدانشگاه: دانشگاه ب  -  رجندیمحل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 ن یآخر   -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -تهران    محل بازداشت:  -مهر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ی اژدر  ی شاد  -  ۱3۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

بابل   یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت -محل بازداشت: بابل  -مهر  ۱بازداشت:  خیتار - ی وانیمائده جمال ل - ۱32

 کشور  انیودانشج یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران   -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  ی پرهام داود  -  ۱33

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

: تیوضع  نی آخر   -  النیدانشگاه: دانشگاه گ  -محل بازداشت: رشت    -مهر    ۴بازداشت:    خی تار  -  ینیحس  یعل   دیس  -  ۱3۴

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه کردستان    -محل بازداشت: خرم آباد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یرضا جودک  -  ۱35

 کشور  انیجودانش یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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بازداشت: مشهد    -مهر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  ی زیترش  یمنصور  نیمع  -  ۱36   ی دانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -مشهد  

  -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱5بازداشت:    خیتار  -  ی فوالد  رضایعل   -  ۱37

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  نیآخر   -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱3بازداشت:    خیتار  -  یفیشر  دی حم  -  ۱3۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 ن یآخر   -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یعل یغز  میحک  -  ۱3۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه کردستان    - محل بازداشت: سنندج    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -   نیمد  نیمارد  -  ۱۴۰

 منبع: کردپا -آزاد شد   -: مصدوم تیوضع

واحد ملکان  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -محل بازداشت: ملکان  -آبان  27بازداشت:   خیتار  - یلخانیا دی سع - ۱۴۱

 منبع: هرانا -نامعلوم  -: بازداشت مجدد تیوضع نیآخر -

دانشگاه: دانشگاه آزاد    -  اسوجیمحل بازداشت:    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  انیرمضان دهیفر  -  انیآنا رمضان  -  ۱۴2

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع نی آخر  - اسوجیواحد  یاسالم

دانشگاه: دانشگاه آزاد    -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -  یرکوهیم  تیمحمدجواد ترب  -  ۱۴3

 کشور  ان یدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - اریواحد شهر یاسالم
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  - مشهد  یدانشگاه: دانشگاه فردوس - محل بازداشت: مشهد   -مهر  ۱5بازداشت:  خیتار -  انیمیمحمدرضا کر  - ۱۴۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراهامنبع:  -: آزاد شد تیوضع نیآخر

واحد علوم و  ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱7بازداشت:  خیتار - ی د یرضا حم - ۱۴5

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع  نیآخر  -تهران  قاتیتحق

 ی دانشگاه: موسسه آموزش عال  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  لوندی جل   ی محمدمهد  -  ۱۴6

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع  نیآخر -و هنر پارس  ی معمار یرانتفاع یغ -یردولتیغ

واحد تهران   یمدانشگاه: دانشگاه آزاد اسال  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  ی صفدر  الیدان  -  ۱۴7

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -  ی مرکز

  یدانشگاه: دانشگاه فردوس   -محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱۹بازداشت:   خیتار  -پور مقدم بگلر    رستم  نیحس  -  ۱۴۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -مشهد  

   - اصفهان  یدانشگاه: دانشگاه صنعت -محل بازداشت: اصفهان  -مهر  ۹بازداشت:   خیتار -  ی خسرو ی مدمهدمح  - ۱۴۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   - مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  ی احمد  عادل جالل  -  ۱5۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس   - محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱۱بازداشت:    خیتار  -  نینش  راه  ی محمدمهد   -  ۱5۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی راها منبع: شو -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -
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مشهد  یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار - یحامدسنگ نیرحسیام - ۱52

 کشور  انیدانشجو یصنف شوراهای : منبع -  شد زادٰ  : آتیوضع نیآخر -

  ن یآخر   -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یصالح  ی مهد  -  ۱53

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

   - مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس   -محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -  ی صدر  صفا قوام  -  ۱5۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن یآخر   -  یدانشگاه: دانشگاه خوارزم  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱7بازداشت:    خی تار  -  یسماوات  ی مهد   -  ۱55

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

:  تیوضع  نیآخر   -  النیدانشگاه: دانشگاه گ  -محل بازداشت: مهاباد   -مهر   ۱۹بازداشت:    خیتار  -  یمیآران صم  -  ۱56

 منبع: کردپا  -در بازداشت 

واحد   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -پاک    یمهدخت رحمان  -  ۱57

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع  نیآخر  - ی تهران مرکز 

  ی روانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    - مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -دختر    ی دانشجو  کی  -   ۱5۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: تیوضع نیآخر -بابل 

تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -نسب    یرضا مدن  -  ۱5۹ بازداشت:  تهران    -محل  دانشگاه   نیآخر   -دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار   -  ی موسو   رضای عل   -  ۱6۰ بازداشت:  تهران    -محل  دانشگاه    ن یآخر   -دانشگاه: 

 کشور  انیودانشج یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار   -   یمیرضا ابراه  -  ۱6۱

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

:  ت یوضع نیآخر  - دانشگاه: دانشگاه تهران  - محل بازداشت: تهران   -مهر  2۰بازداشت:  خیتار - یسعادت ریام - ۱62

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ی رآبادیخ  الیدان  -  ۱63

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

 نا یس  یدانشگاه: دانشگاه بوعل   -محل بازداشت: همدان    -مهر    ۱7بازداشت:    خیتار  -بخش    میکر  میمحمد ابراه  -  ۱6۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -همدان 

:  تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: اصفهان    -مهر  ۱۸بازداشت:    خیتار  -   ی د یرضا رش  -  ۱65

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -گرد اصفهان زندان دست

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -  یاحمد اسم  -  ۱66

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  ی رانتفاعیغ  -یردولتیدانشگاه: دانشگاه غ  -محل بازداشت: سنندج    -مهر    2۱بازداشت:    خی تار  -واران محمدنژاد    -  ۱67

عال آموزش  )موسسه  هنر  و  دانشگاه   ی علم  شد  تیوضع  ن یآخر  -(  زدی  یجهاد  آزاد  شوراها  -:   ی صنف  ی منبع: 

 کشور  انیدانشجو
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بازداشت: تهران    -مهر    2۱بازداشت:    خیتار  -محمدمحسن نداف    -  ۱6۸   -   یبهشت  دیاه: دانشگاه شهدانشگ  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  - نی: زندان اوتیوضع نیآخر

واحد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  اسوجیمحل بازداشت:    -مهر    ۱۹بازداشت:    خیتار  -  ی رفردیفرزانه م  -  ۱6۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - اسوجی

  ن ی آخر  -دانشگاه: دانشگاه علم و فرهنگ    -محل بازداشت: تهران    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -  ی شهباز  ایبهن   -  ۱7۰

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

   - بابل  ین رواینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -مهر    2۰بازداشت:   خیتار  -  انیپناه  اسمنی  -  ۱7۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن یآخر   -  یی رجا  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -مهران رزمان    -  ۱72

 منبع: کردپا -: در بازداشت تیوضع

: در  تیوضع نیآخر  -دانشگاه: نامعلوم  -محل بازداشت: بوکان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -پور  یضیبهنام ف -  ۱73

 منبع: کردپا -بازداشت 

 جانیآذربا  یمدن  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -  زیمحل بازداشت: تبر  - مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -  گیب  ی آد  سانیآ  -  ۱7۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

 نیرالدیخواجه نص  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -   وریشهر  3۱بازداشت:    خیتار  -مقدم    ن یمب  -  ۱75

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: زندان تهران بزرگ تیوضع نیآخر - یطوس
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 نیآخر  -مشهد    ی دانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -  یمومن  نیحس   -  ۱76

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

: تیوضع  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -مهر    22بازداشت:    خ یتار  -  ی روژان محمد   -  ۱77

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی هاتشکل یهماهنگ ی منبع: شورا -در بازداشت 

 نیآخر  - یبهشت دیدانشگاه: دانشگاه شه -محل بازداشت: تهران   -مهر  2۴بازداشت:  خ یتار - یعقوبی رضایعل  -  ۱7۸

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی هاتشکل یهماهنگ ی منبع: شورا -: در بازداشت تیوضع

تهران   یدانشگاه آزاد اسالمدانشگاه:    -محل بازداشت: تهران    -مهر    3بازداشت:    خیتار  -  یمانیبر  نیحس  ر یام  -  ۱7۹

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها  -محکوم شد /هی: فشافوتیوضع نیآخر -)واحد سوهانک(  ی واحد مرکز

   - ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا -محل بازداشت: تهران  - بازداشت: نامعلوم  خیتار -  یگرج ی آرشام نادر - ۱۸۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

ن  -  ۱۸۱ تهران    -مهر    25بازداشت:    خیتار  -  کبختیسروش  بازداشت:  توانبخش  -محل  و    یدانشگاه: دانشگاه علوم 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یسالمت اجتماع

بازداشت: بوشهر    - مهر    25بازداشت:    خیتار  -  یانیراصبا    -  ۱۸2  نیآخر   -فارس    جیدانشگاه: دانشگاه خل   -محل 

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

  ن یآخر   -فارس    جیگاه: دانشگاه خل دانش  -محل بازداشت: بوشهر    -مهر    25بازداشت:    خیتار  -  یحضرت  یل ی ل  -  ۱۸3

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع
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 نیآخر   -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه فردوس  - محل بازداشت: مشهد    -مهر    22بازداشت:    خیتار  -  یعباس گلشن  -  ۱۸۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  ن یآخر   -  النیدانشگاه: دانشگاه گ  -محل بازداشت: تهران    -مهر    3بازداشت:    خ یتار  -نوربخش    رمحمدی ام  -  ۱۸5

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

و   ی دانشگاه: دانشگاه علوم کشاورز  -  ی محل بازداشت: سار  -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -  ی محمدجواد معنو   -  ۱۸6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -داشت : در بازتیوضع نیآخر  - ی سار یعیمنابع طب

  ن یآخر  -  فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -محمد نژاد    -  ۱۸7

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

بهزاد    -  ۱۸۸ بابلسر    -مهر    25بازداشت:    خیتار  -آرمان  بازداشت:  دانشگاه مازندران    -محل    ن ی آخر   -دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -مهر    25بازداشت:    خیتار  -  ی قنبر  یعل   -  ۱۸۹

 کشور  انیدانشجو یصنف یوراهامنبع: ش -در بازداشت 

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    - مهر    25بازداشت:    خیتار  -رضا حکمت    -  ۱۹۰

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

:  تیوضع  نیآخر   -نشگاه مازندران  دانشگاه: دا  -محل بازداشت: بابلسر    -مهر    25بازداشت:    خیتار   -  یفرقان  ماین  -  ۱۹۱

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 
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نامعلوم    خیتار  -  یمحسن  ی عل   -  ۱۹2 بابلسر    - بازداشت:  بازداشت:  دانشگاه مازندران    -محل    ن یآخر   - دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یعتیشر  اریشهر  -  ۱۹3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

نامعلوم    خیتار  -  یکوشک  ی مهران عابد  -  ۱۹۴ بابلسر    - بازداشت:  بازداشت:    - دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -بازداشت   : درتیوضع نیآخر

 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی راز یش  نیرحسی ام  -  ۱۹5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -مقدم    یوسف یآرشا    -  ۱۹6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  زداریشهاب پال  -  ۱۹7

 کشور  انیدانشجو یصنف ی نبع: شوراهام -: در بازداشت تیوضع

نامعلوم    خیتار  -  انیطاهر  یعل   -  ۱۹۸ بابلسر    -بازداشت:  بازداشت:   ن یآخر   - دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    - بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یرستم  یمجتب  -  ۱۹۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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نامعلوم    خیتار  -   ی احمد  انیشا  -  2۰۰ بابلسر    -بازداشت:  بازداشت:    ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -راد    یبابک آمل   -  2۰۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یمحمد مومن  -  2۰2 بازداشت:    ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی : شوراهامنبع -: در بازداشت تیوضع

تهران   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  ینیحس  وانی ک  -  2۰3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  - هی: فشافوتیوضع نیآخر -)واحد سوهانک(  ی واحد مرکز

:  تیوضع   نیآخر   -  ییمحل بازداشت: تهران دانشگاه عالمه طباطبا  - مهر    27بازداشت:    خیتار  -  یکرم  ن یحس  -  2۰۴

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

بازداشت: ش  -  وریشهر  3۰بازداشت:    خیتار  -  یمهران محبت  -  2۰5   ن یآخر  -  رازیدانشگاه: دانشگاه ش  -  رازیمحل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: الکان رشت تیوضع

  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -  ی محل بازداشت: سار  -مهر    3بازداشت:    خیتار  -  ی دیز  یطالب  یعل   -  2۰6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

بازداشت: ش  -مهر    23بازداشت:    خ یتار  -  یسیدر  میمر  -  2۰7   - ساوه    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  رازیمحل 

 منبع: هرانا -محکوم شد  -: آزاد شد تیوضع نیآخر
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  -   رازیش  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  رازیمحل بازداشت: ش  -مهر    ۱۰بازداشت:    خ یتار  -فوالدوند    نازیآ  -  2۰۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: زندان عادل آباد تیوضع نیآخر

  ن یآخر  -  رازیش  ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  رازیمحل بازداشت: ش  -مهر    ۱۰بازداشت:    خ یتار  -جانباز    نایبه  -  2۰۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: زندان عادل آباد تیوضع

  ن یآخر - ف یشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت -داشت: تهران محل باز - آبان  ۱بازداشت:  خی تار - ی محمد مالنور  - 2۱۰

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

   -فارس بوشهر    جیدانشگاه: دانشگاه خل   -محل بازداشت: بوشهر    -آبان    ۱بازداشت:    خیتار   -آرمان مهرآوران    - 2۱۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

مشهد   یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد  -مهر    23بازداشت:    خیتار  -نژاد   ی مطهر  درضای ام  - 2۱2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  -  رانیانشگاه علم و صنعت ادانشگاه: د  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  یاحمدرضا کمال  -  2۱3

 کشور انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها -: زندان تهران بزرگ تیوضع نیآخر

   - زاهدان    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    ۱بازداشت:    خیتار  -  ینادر آسکان  -  2۱۴

 منبع: حال وش  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

 نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه اصفهان  -محل بازداشت: اصفهان  -بازداشت: نامعلوم  خیتار -نسب  یمحسن ابول  - 2۱5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -  ی محل بازداشت: سار  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  رستهیحسام پ  -  2۱6

 منبع: هرانا  - ی ساراطالعات سپاه 

تهران  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خ یتار -  یابولفتح  نیرحسی ام  -  2۱7

 کشور  ان یدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -)پونک(  ی واحد مرکز

 - بابل    یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -بازداشت: بابل    محل  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  انین یحس  الیدان  -  2۱۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: زندان بابل تیوضع نیآخر

  -  رازیش  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -   رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  - آرش ودودفام    -  2۱۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراهامنبع:  -: آزاد شد تیوضع نیآخر

  ی روانینوش یدانشگاه: دانشگاه صنعت -محل بازداشت: بابل  -آبان  ۴بازداشت:  خ یتار - ی زحمتکش مزنگان نایس - 22۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -بابل 

بابل    ی روانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -: بابل  محل بازداشت  -آبان   ۴بازداشت:   خیتار  -جعفرزاده    رضایعل   -  22۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

طالب  -  222 تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -   یمحمدرضا  بازداشت:  عال  - محل  آموزش  موسسه    یدانشگاه: 

 انیدانشجو  یصنف  ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع  نیآخر   - و هنر پارس    ی معمار   یرانتفاعیغ  -یردولتیغ

 کشور 

 - یردولتیغ  یدانشگاه: موسسه آموزش عال  - محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  حیناتان مس  -  223

 کشور انیجودانش یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -و هنر پارس  ی معمار یرانتفاع یغ
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فارس   جیدانشگاه: دانشگاه خل   -  رازیمحل بازداشت: ش  -مهر    3۰بازداشت:    خیتار  -نژاد    ی سجاد هاشم  دی س  -  22۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - رازیش ی : بازداشتگاه مرکزتیوضع نیآخر -بوشهر 

   -  رازیش  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۴بازداشت:    خ یتار   -پور    ی اثیغ  یعل   -  225

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  ینی مشک  نیرحسی ام  -  226   ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی اهامنبع: شور -: در بازداشت تیوضع

باهنر کرمان    دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: کرمان    - آبان    5بازداشت:    خیتار  -زاده    نیغالمحس  گانهی  -   227

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  - اصفهان    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    5بازداشت:    خیتار  -  ی عبد   یضح  -  22۸

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  راز یش یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  - رازیمحل بازداشت: ش -آبان  ۴بازداشت:  خیتار - یل یرجلی م رمحدیام - 22۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراها منبع:  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  -   رازیش یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۴بازداشت:    خی تار  -  ی صفر  درضایحم  -  23۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

 راز یش  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  ی نظر  ی محمدمهد   - 23۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -
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واحد رشت   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: رشت    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -   ی محمد   لی سه  -  232

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراها  منبع: -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

  ن یآخر   -  ی سار  ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  ی محل بازداشت: سار  -آبان    ۴بازداشت:    خ یتار  -  یالناز افضل   -  233

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

  ن یآخر   -  ی سار  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  ی محل بازداشت: سار  -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  ینگار افضل   -  23۴

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

اصفهان   ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -محمدعارف رنجبر    -  235

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

تبر  -آبان    5بازداشت:    خیتار  -موذن  حنان    -  236 بازداشت:    ن ی آخر   -سهند    یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -  زیمحل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خی تار  -محمد آزادبخت    -  237

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

:  تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  یجامع  یمجتب  -  23۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد 

  شاپوری جند  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  - محل بازداشت: اهواز    -آبان    6بازداشت:    خیتار  -  ی آذرخش باباد  -  23۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -
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  شاپوری جند یاه: دانشگاه علوم پزشکدانشگ -محل بازداشت: اهواز  -آبان  6بازداشت:  خیتار - ان یاله دی جمش -  2۴۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: بازداشت مجدد تیوضع نیآخر -

   - شاپوری جند یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک -محل بازداشت: اهواز  -آبان  6بازداشت:  خ یتار - یجمع میکر - 2۴۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن یرالدیخواجه نص  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -پورصفر    رضایعل   -  2۴2

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یطوس

  نیآخر   -   رانیدانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ا  -محل بازداشت: تهران   - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یتابع  ایل یا  -   2۴3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

   - رودهن    ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خی تار  -  یگدلیب  نیمت  -  2۴۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

بازداشت: کرمانشاه    -آبان    7بازداشت:    خ یتار  -  یجالل  شهیاند  -  2۴5 راز  -محل  دانشگاه    -کرمانشاه    ی دانشگاه: 

 منبع: کردپا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  یاو حرفه یدانشگاه: آموزشکده فن -محل بازداشت: کرمانشاه  -آبان  7بازداشت:  خیتار - یمشعشع دی مهش - 2۴6

 منبع: کردپا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -دختران کرمانشاه 

ا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    6بازداشت:    خیتار  -  یعباس  رضایعل  -  2۴7   -   رانیدانشگاه: دانشگاه علم و صنعت 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر
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واحد رشت    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: رشت    -آبان    7بازداشت:    خیتار   -  یکمال  نیرامت  -  2۴۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

واحد   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: رشت    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -رضاپور    نیرحسیام  -  2۴۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -رشت 

   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -نژاد    رانیا  د یسع   -  25۰

 منبع: کردپا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ی او حرفه  یدانشگاه: آموزشکده فن  -شاه  محل بازداشت: کرمان  -آبان    7بازداشت:    خ یتار  -  یگیمرادب  دایآ  -  25۱

 منبع: کردپا  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -دختران کرمانشاه 

  یاو حرفه  یدانشگاه: آموزشکده فن  -محل بازداشت: کرمانشاه    - آبان    7بازداشت:    خیتار  -   ی د یجمش   ایمیک  -   252

 کردپا منبع:  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -دختران کرمانشاه 

واحد هرند   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: اصفهان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمیاحسان کر  -  253

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع ن یآخر  -)اصفهان( 

نامعلوم    خیتار  -  یرصانعیسپهر مد  -  25۴ بازداشت: تهران    -بازداشت:    ن ی آخر    -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل 

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

شهر   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمدجواد عباس  -  255

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -قدس 
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  -سجاد مشهد    یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -پور    ییدارا  ریام  -  256

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -سجاد مشهد    یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  رزادیش  میشم  -  257

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن یآخر   -  فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یعالم  یعل   -  25۸

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یپناه  اشاری  -  25۹

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یهیبدحورا    -  26۰

 منبع: هرانا - نیزندان او

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یمیآرمان کر  -  26۱

 منبع: هرانا -در بازداشت 

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی درز  یعل   -  262

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  ی روان ینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یمرادقل   نیمحمدام  -  263

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -بابل 



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

520 
 

واحد علوم و    ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یهمت  دی ام  -  26۴

 منبع: هرانا -بازداشت  : درتیوضع  نیآخر  -تهران  قاتیتحق

واحد علوم و   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  - جاور    رضایعل  -  265

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع  نیآخر  -تهران  قاتیتحق

واحد   ینشگاه: دانشگاه آزاد اسالمدا  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -وفاجو    نیرحسیام  -  266

 منبع: هرانا   -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -تهران  قاتیعلوم و تحق

واحد علوم و   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم - محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم  خیتار - یاحمد یعل  - 267

 هرانامنبع:  -: در بازداشت تیوضع  نیآخر  -تهران  قاتیتحق

نامعلوم    خیتار  -اصالن صاحبدالن    -   26۸ بازداشت: تهران    - بازداشت:  واحد   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  - محل 

 منبع: هرانا   -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -تهران  قاتیعلوم و تحق

واحد علوم   ید اسالمدانشگاه: دانشگاه آزا -محل بازداشت: تهران  - بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمحمد  نیمت  - 26۹

 منبع: هرانا  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -تهران  قاتیو تحق

 شاپوری جند  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: اهواز    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  ییمحمد صفا -  27۰

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

   - بابل    ی روانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -لوم  بازداشت: نامع  خیتار   -  یرحمان حساب  -  27۱

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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  نی آخر   -دانشگاه: دانشگاه هنر تهران    -  جانیمحل بازداشت: اله  -آبان    7بازداشت:    خی تار   -پور    یطهران  نیمب   -  272

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

:  ت یوضع نیآخر -دانشگاه: دانشگاه تهران  -محل بازداشت: تهران  -آبان  7بازداشت:  خیتار -  ی محمد میکر - 273

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد 

کرمان باهنر    دیشه  سیدانشگاه: پرد  -محل بازداشت: کرمان    -آبان    5بازداشت:    خیتار  -سبحان عرب زاده    -  27۴

 منبع: هرانا  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -زاده    نیپدرام حس  -  275

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

:  تیوضع  نیآخر   -  زدیدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -فربود    درضای حم  -  276

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

:  تیوضع نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه الزهرا  -محل بازداشت: تهران  -آبان  7بازداشت:  خیتار - ینیحس حهیرا -  277

 کشور  انیدانشجو یفصن یمنبع: شوراها -در بازداشت 

:  ت یوضع  نیآخر   - دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -   یعیرب  الدیم  -  27۸

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  -  ریرکبیام  یانشگاه صنعتدانشگاه: د  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -برادران شرکا   رضایعل   - 27۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد -نی: اوتیوضع نیآخر
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 - بابل    یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -محمد عرب    -  2۸۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

واحد تهران    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  - محل بازداشت: تهران   -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -  یکاظم اریمهد -  2۸۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -شمال 

:  تیوضع  نیرآخ  - دانشگاه: دانشگاه تهران  - محل بازداشت: تهران  - آبان  7بازداشت:  خیتار - یرستم  دیحم  - 2۸2

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    - محل بازداشت: تهران    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -بن    سلوک  یمیآرمان کر  -  2۸3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 ن یآخر  -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: سقز    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -محمد ساعد    -  2۸۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: زندان سقز تیوضع

بازداشت: کرمانشاه    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  ی محمد مراد  -  2۸5    - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   -   جانیآذربا  یمدن  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -  زیمحل بازداشت: تبر  -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -  ریپاو  تایآرم  -  2۸6

 منبع: هرانا -در بازداشت  : تیوضع نیآخر

  ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -شهر    محل بازداشت: اسالم   -آبان    ۹بازداشت:    خ یتار  -  دهید  جهان  ی محمدمهد   -  2۸7

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -اسالمشهر 
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اسالمشهر    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -شهر    محل بازداشت: اسالم   -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -   یمهرداد قدم  -  2۸۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

 - بابل    یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -آبان    5بازداشت:    خیتار  -  زادهی اوستا عل   -  2۸۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

 -شاهرود  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -محل بازداشت: شاهرود  -آبان  ۸بازداشت:   خیتار - انینجف دیسع  - 2۹۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

:  تیوضع  نیآخر   -  زدیدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  یمیزند کر  ریام  -  2۹۱

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

: در تیوضع  نیآخر   -  زدی دانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  انیمیرح  ریام  -  2۹2

 کشور  انیانشجود یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت 

: در  تیوضع   نیآخر   -  زدی دانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -   ی محمد نصر  -  2۹3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت 

:  تیوضع  نیآخر   -  زدیدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -نژاد    یمهتاب مغن  -  2۹۴

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

:  ت یوضع  نیآخر   -  رازیدانشگاه: دانشگاه ش  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -  یمحمد رجب  -  2۹5

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 
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:  ت یوضع  نیآخر   - دانشگاه: نامعلوم    - محل بازداشت: زاهدان   -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -  شه بخش  لیاسماع  -   2۹6

 منبع: حال وش -در بازداشت 

  -   رازیش  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -  ی محمد صفر  -  2۹7

 کشور  انینشجودا یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   -  رازیش  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۹بازداشت:    خی تار  -  یدونیفر  ی مهد   -  2۹۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -  رازیش  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۹بازداشت:    خیتار  -  ییگوینو  رضای عل   -  2۹۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   -مشهد  یدانشگاه: دانشگاه فردوس -محل بازداشت: مشهد  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ی اریاسفند ررضایام  - 3۰۰

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -بازداشت   : درتیوضع نیآخر

 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه هنر تهران    -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی زهرا علمدار   -  3۰۱

 منبع: کردپا -: در بازداشت تیوضع

همدان   نایس  ی دانشگاه: دانشگاه بوعل   -محل بازداشت: همدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی مراد  رساالریام  -  3۰2

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

نامعلوم    خی تار  -  یامام  یرعل یام  -  3۰3 ب  -بازداشت:  بازداشت:  ب  -   رجندیمحل   نیآخر   -  رجندیدانشگاه: دانشگاه 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -بازداشت : در تیوضع
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نامعلوم    خیتار  -  یل یرجلی م  رمحمدیام  -  3۰۴ بازداشت: ش  -بازداشت:  پزشک   -  رازیمحل  دانشگاه علوم    ی دانشگاه: 

 شدگانبازداشت  تیوضع یریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - رازیش

پسران دماوند    یدانشگاه: آموزشکده کشاورز  - محل بازداشت: تهران    -مهر    2۰بازداشت:    خیتار  -  یبیآرام حب  -  3۰5

 منبع: کردپا  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

بابل    یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یعیشف  ی رمهدی ام  -  3۰6

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ر یگیپ تهیکم منبع: -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

نامعلوم    خیتار  -مراد    نیام  -  3۰7 بابل    -بازداشت:  بازداشت:  دانشگاه صنعت  -محل    -بابل    یروانینوش  یدانشگاه: 

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

نامعلوم    خ یتار   -  یهاشم  مانیا  -  3۰۸ بابلسر    -بازداشت:  بازداشت:    ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

همدان    نایس  ی دانشگاه: دانشگاه بوعل   -محل بازداشت: بابل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمانیرسلیام  نیآرم   -  3۰۹

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

زاهدان    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  دنسبیبهرام رش  -  3۱۰

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  -  رجندیب  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  رجندیمحل بازداشت: ب  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی ریبهزاد قد  -  3۱۱

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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نامعلوم    خیتار  -  یعبداله  ایپور  -  3۱2 ب  -بازداشت:  بازداشت:  ب  -  رجندیمحل  دانشگاه    ن یآخر   -  رجندیدانشگاه: 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -بازداشت  : درتیوضع

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی عسگر  مانیپ  -  3۱3

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  ی صفد  الیدان  -  3۱۴

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

  - دانشگاه: دانشگاه هنر تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی انار   ییرضا عبدالرضا  -  3۱5

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -داشت  : در بازتیوضع نیآخر

 ن یآخر   -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  - رهبر    حانهیر  -  3۱6

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    - بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  ییزهرا رضا  -  3۱7

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

نامعلوم    خیتار  -  ینیمع  اسیزهرا  -  3۱۸ تهران    - بازداشت:  بازداشت:  دانشگاه عالمه طباطبا  -محل    -   ییدانشگاه: 

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -شت  : در بازداتیوضع نیآخر

   -   نیقزو  ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  نیمحل بازداشت: قزو  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یل یسجاد جبرئ  -  3۱۹

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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  ن یآخر   -  فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یسجاد جوان  -  32۰

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

  -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  نژادرانیا  د یسع  -   32۱

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -در بازداشت   :تیوضع نیآخر

نامعلوم    خ یتار  -  ی دانشجو  یعزت  دیسع  -  322 بازداشت: زاهدان    -بازداشت:  دانشگاه س  -محل  و   ستانیدانشگاه: 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -بلوچستان  

مازندران   ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  ی محل بازداشت: سار  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -نژاد  فرخ  اوشیس  -  323

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  ز ی تبر  ی مدانشگاه: دانشگاه هنر اسال  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یمدن  یمصطف  دیس  -  32۴

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  -زاهدان    ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی دهوار  نایس  -  325

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

:  ت یوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -شهاب پاالر    -  326

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

بابل    یروان ینوش  یشگاه صنعتدانشگاه: دان  -محل بازداشت: بابل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -زرگرزاده    اریشهر  -  327

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -
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:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -پاشا    وایش  - 32۸

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

  ن ی آخر   -سهند    یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یعرفان زرده  -  32۹

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم - : در بازداشتتیوضع

نامعلوم    خیتار  -  یشماع  قیعق  -  33۰ بابلسر    -بازداشت:  بازداشت:   نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

  ن یآخر   -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی راز  یعل   -  33۱

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

:  تیوضع  نیآخر  -   رجندیدانشگاه: دانشگاه ب  -  رجندیمحل بازداشت: ب  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یرمضان  یعل   -  332

 شدگانبازداشت  تیوضع یریگیپ تهیمنبع: کم -آزاد شد 

نامعلوم    خیتار  -  یآران   یعالم  یعل   -  333 تهران    - بازداشت:  بازداشت:  دانشگاه صنعت  -محل    -   فیشر  یدانشگاه: 

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: آزاد شد تیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار   -آقاباالزاده    بایفر  -  33۴

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

  ی روانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -   ی موسو  ناساداتیفر  -  335

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت : تیوضع نیآخر  -بابل 
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  - بابل  یروانینوش یدانشگاه: دانشگاه صنعت -محل بازداشت: بابل  -بازداشت: نامعلوم   خ یتار - ی آبادشاه انایک  - 336

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

زاهدان   یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک -محل بازداشت: زاهدان   -آبان  ۱بازداشت:  خیتار -  یجعفر زومکزه  - 337

 بلوچ  نیفعال نیمنبع: کمپ -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  ی خوارزم  ی ا و حرفه  یدانشگاه: آموزشکده فن  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یلشکر  مینع   -  33۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

واحد علوم و  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -محل بازداشت: تهران  -آبان  7بازداشت:  خ یتار - ی عرفان بنگر - 33۹

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع  نیآخر  -تهران  قاتیتحق

بازداشت: تهران    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  انیریپ  نیمحمدمع   -  3۴۰   نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

مشهد   یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  نژادی مطهر  درضایام   -  3۴۱

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم - ی: زندانتیوضع نیآخر -

  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  زدیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ین یحسدوست  محمدیعل  -  3۴2

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگ یپ تهیمنبع: کم -آزاد شد  :تی وضع نیآخر - یصدوق دیشه

:  ت یوضع نیآخر - النیدانشگاه: دانشگاه گ -محل بازداشت: رشت  - بازداشت: نامعلوم  خیتار -  ی نظر نیفرد - 3۴3

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم - یزندان
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نامعلوم    خیتار  -  یملک  نیمت  -  3۴۴ بابل    -بازداشت:  بازداشت:   - بابل    یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم - ی: زندانتیوضع نیآخر

 -کرمان    ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: کرمان    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  دواری محمد ام  -  3۴5

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم - یزندان :تیوضع نیآخر

  ن ی آخر  -  ف یشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یمحمد تراب  -  3۴6

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: آزاد شد تیوضع

  ی دانشگاه: موسسه آموزش عال  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  لوندیجل   ی محمد مهد  -  3۴7

پارس    ی معمار  یرانتفاعیغ  -یردولتیغ هنر  شد  تیوضع  نی آخر  -و  آزاد  کم  -:    ت یوضع  ی ر یگیپ  تهیمنبع: 

 شدگانبازداشت 

مشهد    یاه فردوس دانشگاه: دانشگ  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  نیراه نش  ی محمد مهد   -  3۴۸

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم - ی: زندانتیوضع نیآخر -

نامعلوم    خیتار  -نداف    نیمحمدحس  -  3۴۹ تهران    -بازداشت:  بازداشت:  شه  -محل  دانشگاه   -  یبهشت  دیدانشگاه: 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم - ی: زندانتیوضع نیآخر

  ی روانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   روزپوریمحمدرضا ف  -  35۰

 شدگانبازداشت  تی وضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم - ی: زندان تیوضع نیآخر -بابل 

  ن یآخر  -ان  دانشگاه: دانشگاه تهر  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -محمدسجاد سجادپور    -  35۱

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ ته یمنبع: کم - ی: زندانتیوضع
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نامعلوم    خیتار  -  ی معصومه محمد  -  352 بابل    -بازداشت:  بازداشت:    یاو حرفه  یدانشگاه: آموزشکده فن  -محل 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگ یپ تهیمنبع: کم -: آزاد شد تیوضع نیآخر -دختران بابل 

 دیمف ی رانتفاعیغ یردولتیدانشگاه: دانشگاه غ -محل بازداشت: قم  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - ی ریمهاجره ام - 353

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم - ی: زندانتیوضع نیآخر -

  ن ی آخر  -ران  دانشگاه: دانشگاه ته  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یگ یابوالقاسم ب  ی مهد  -  35۴

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ ته یمنبع: کم - ی: زندانتیوضع

:  تیوضع  نیآخر  -  رازیدانشگاه: دانشگاه ش  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگرام ی مهد  - 355

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم - یزندان

دختران   ی او حرفه  یدانشگاه: آموزشکده فن  -محل بازداشت: بابل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -   یسلطان  هیمهد  -  356

 شدگانبازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهی منبع: کم -: آزاد شد تیوضع نیآخر -بابل 

:  تیوضع  نیآخر  -  هیدانشگاه: دانشگاه اروم  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی مهراد مهر   -  357

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم - یزندان

تهران واحد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی احمد  نینگ  -  35۸

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم - ی: زندانتیوضع نیآخر -)واحد سوهانک(  ی مرکز

 نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه امام صادق    -محل بازداشت: تهران    -مهر    2بازداشت:    خیتار  -  یرمحسنی ام  ی هاد   -  35۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: محکوم شد تیوضع
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: آزاد  تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: نامعلوم    -محل بازداشت: نامعلوم    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یونداد محسن  -  36۰

 شدگانبازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهی منبع: کم -شد 

  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -بنفشه    یسقف  ارش یک  -  36۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

   -  ریرکبیام یانشگاه: دانشگاه صنعتد -محل بازداشت: سمنان  -آبان  ۱۰بازداشت:  خیتار - ی عسگر نیرحسیام -  362

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

 نیآخر  -  ریرکبیام  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار   -  یی عرفان رضا  -  363

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    7بازداشت:    خی تار  -  انینور  ی محمدمهد   -  36۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  جان یآذربا  یمدن  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -  زیمحل بازداشت: تبر  -آبان    7بازداشت:    خیتار  -   ی محمدرضا افشار   -  365

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

تهران    -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  ی برادران مظفر  رضایعل   -  366 بازداشت:  تهران    -محل  دانشگاه    -دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۰ازداشت:  ب   خیتار  -  ینی حس  رضایعل   -  367

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 
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 -زنجان    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: زنجان    -آبان    5بازداشت:    خیتار  -  ی شکور  لیاسماع  - 36۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

   - چمران اهواز    دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: اهواز    -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -محمد قالوند    -  36۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  - چمران اهواز    دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: اهواز    -آبان    ۱۰بازداشت:    خی تار  -  فاتیشر  رضایعل   -  37۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -در بازداشت  : تیوضع نیآخر

: تیوضع نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران  -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خیتار - ی زیکمال عز - 37۱

 منبع: کردپا  -در بازداشت 

واحد اهواز   ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: اهواز    -آبان    ۴بازداشت:    خ یتار   -  ایاحمد مقدم ن  -  372

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

 نیآخر   -  ران یدانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ا  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱2بازداشت:    خیتار  -  یفتاح  یعل   -  373

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -در بازداشت  :تیوضع

اسالمشهر  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -شهر  محل بازداشت: اسالم  -آبان  ۸بازداشت:  خ یتار  - یاشکان بقائ  - 37۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

 ن یآخر   -نور   امیدانشگاه: دانشگاه پ  -محل بازداشت: زاهدان    -آبان    ۹:  بازداشت  خیتار  -  ینیالد  نیمحمد ز  -  375

 بلوچ  نیفعال نیمنبع: کمپ -: در بازداشت تیوضع
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: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل بازداشت: اصفهان    -مهر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  ی رینص  نبیز  -  376

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -زندان دولت آباد اصفهان 

 - بابل    یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یموسو  د یوح  -  377

 منبع: هرانا -آزاد شد : تیوضع نیآخر

بازداشت: مشهد    - آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -برکپور    نایس  -  37۸    - مشهد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر   -  زدیدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    ۱2بازداشت:    خیتار  -  ی جعفر  وسفی  -  37۹

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

 نیآخر   -  ریرکبیام  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  - عباسپور    نایس  -  3۸۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی شوراها  منبع: -: در بازداشت تیوضع

  نی آخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  یمحمدجواد قاسم  -  3۸۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -السادات  محمد اکبر  -   3۸2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  یصالح  دی سع  -  3۸3

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 
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:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  یجالل  یعل   -  3۸۴

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

واحد تهران    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -  ییموگو  ایل یا  -  3۸5

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: زندان تهران بزرگ تیوضع نیخرآ -شمال 

   -  رجندیدانشگاه: دانشگاه ب  -   رجندیمحل بازداشت: ب  -آبان    7بازداشت:    خ یتار  -مقدم    ی احمد   بیمحمد من  -  3۸6

 بلوچ  نیفعال نیمنبع: کمپ  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -سنندج    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: سنندج    -آبان    ۱۴بازداشت:    خی تار  -  یصادق  ماین  -  3۸7

 منبع: کردپا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -   رازیش  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ینی محمد حس  -  3۸۸

 کشور  انیدانشجو ینفص ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

زاهدان  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک -محل بازداشت: زاهدان  -بازداشت: نامعلوم  خی تار  -دار  احمد خزانه - 3۸۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

نامعلوم    خ یتار  -  یبیحب   نیرام  -  3۹۰ بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت:  رازدان  -محل  دانشگاه    -کرمانشاه    ی شگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

 نیآخر  -  فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  یچرچ  ررضایام  -  3۹۱

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع
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  -   فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  یواعظ  میابراهمحمد    -  3۹2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

  نیآخر  -  فی شر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -کهن زاد    برزیفر  -  3۹3

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیعوض

   - مشهد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یارم  نیرحسیام  -  3۹۴

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

واحد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیاحمد  ررضایام  -  3۹5

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع  نیآخر  - ی تهران مرکز 

  -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یروغن  یرعل یام   -  3۹6

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

نامعلوم    خیتار  -  وانپوری ک  یرعل یام  -  3۹7 بازداشت: آمل    -بازداشت:  واحد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل 

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تی وضع نیآخر  - یآمل  اهللت یآ

  ن ی آخر   -مشهد    ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یی بابا  نیام  -  3۹۸

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه تهران  دانشگاه:    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یپارسا اوج  -  3۹۹

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 
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   -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   ی اسکو  الیدان  -  ۴۰۰

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن ی آخر   -تهران    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یدرسا منت  -  ۴۰۱

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   - : دانشگاه مازندران  دانشگاه  -محل بازداشت: بابلسر    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  انیاطاهر  یعل   -   ۴۰2

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

نامعلوم    خیتار   -صداقت    اریشهر  -  ۴۰3 آمل    -بازداشت:  بازداشت:  اسالم  -محل  آزاد  دانشگاه  واحد    یدانشگاه: 

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تی وضع نیآخر  - یآمل  اهللت یآ

 اهللت یواحد آ  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  یبخش  یعل   -  ۴۰۴

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یآمل 

نامعلوم    خیتار  -  ینی حس  یعل   -  ۴۰5 بازداشت: مشهد    -بازداشت:  اسالمد  - محل  دانشگاه آزاد     -مشهد    یانشگاه: 

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  - محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -فاطمه وارسته    -  ۴۰6

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   -   رازیش  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  رازیمحل بازداشت: ش  -آبان    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  ی احمد  نیفرز  -  ۴۰7

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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نامعلوم    خیتار  -  ییصدرا  انیک  -  ۴۰۸ تهران    -بازداشت:  بازداشت:  دانشگاه خوارزمدانشگاه  -محل    نیآخر   -  ی: 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  یرضمان   نیمت   -  ۴۰۹

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

واحد   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: نامعلوم    - بازداشت: نامعلوم    خی تار  -محدثه همافرد    -  ۴۱۰

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تی وضع نیآخر  -تهران جنوب 

   - مشهد    یه آزاد اسالمدانشگاه: دانشگا  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ییمحمد موال  -  ۴۱۱

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -اکبر زاده    ی محمدمهد   -  ۴۱2

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

نامعلوم    خیتار  -  یحلم  میمر  -  ۴۱3 بازداشت: مشهد    -بازداشت:  اسالم  -محل  دانشگاه آزاد    - مشهد    یدانشگاه: 

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

زاهدان    یدانشگاه علوم پزشک  دانشگاه:  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  یهاشمزه  میمر  -  ۴۱۴

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

نامعلوم    خیتار  -شابابازاده    ی مهد   -  ۴۱5 بازداشت: آمل    -بازداشت:  اسالم  -محل  واحد   یدانشگاه: دانشگاه آزاد 

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تی وضع نیآخر  - یآمل  اهللت یآ
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: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    7بازداشت:    خیتار   -  ی انصار  ماین  -  ۴۱6

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها - نیزندان او

واحد علوم   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -بهروش    اشاری  -  ۴۱7

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: آزاد شد تیوضع نیآخر -تهران  قاتیو تحق

 ن یآخر    -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  - محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -  یپارسا شجاع  -  ۴۱۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

   -  رانیدانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ا -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱۴بازداشت:  خی تار - یمانیسل ونیهما - ۴۱۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

احمد  -  ۴2۰ تهران    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -  یسروناز  بازداشت:  بهز  -محل  علوم  دانشگاه  و    یستیدانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یتوانبخش

  نیآخر   -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    26بازداشت:    خیتار  -  ییصحرا رضا  -  ۴2۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  ن ی آخر  -دانشگاه: دانشگاه الزهرا    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۰بازداشت:   خی تار  -  ی بافت  ییرزایم   لوفرین  -  ۴22

 منبع: هرانا - نی: اوتیوضع

  ن یآخر  - ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا -محل بازداشت: تهران  -آبان  ۱6بازداشت:  خیتار - ی عبد الدیم  - ۴23

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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  ن یآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -زاده    ی بهرام بوشهر  -  ۴2۴

 منبع: هرانا -ن بزرگ : زندان تهراتیوضع

واحد علوم   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ی محمد  ادگاری  -  ۴25

 منبع: هرانا  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -تهران  قاتیو تحق

و سالمت   یدانشگاه: دانشگاه علوم توانبخش  -محل بازداشت: تهران    - مهر    ۱2بازداشت:    خیتار  -  یمیعظ  میمر  -  ۴26

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یاجتماع

 -تهران    ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۰بازداشت:    خ ی تار  -اسد    یبن  سایپر  -  ۴27

 کشور انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها - نیزندان او 2۰۹: بند تیوضع نیآخر

تهران    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -  ییمحمد مصطفا  -  ۴2۸ بازداشت:  دانشگاه صنعت  -محل     -   فیشر   یدانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -در بازداشت  : تیوضع نیآخر

 نیآخر   -   یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱7بازداشت:    خیتار  -  یشاف  دیتوح   -  ۴2۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 -یردولتیغ یدانشگاه: موسسه آموزش عال  -  رازیت: شمحل بازداش   -مهر    ۱۱بازداشت:   خیتار   -   یمیالهه کر  -  ۴3۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد -: زندان عادل آبادتیوضع  نیآخر -زند  یرانتفاع یغ

نامعلوم    خیتار  -   ی جبار   -   ۴3۱ ش  - بازداشت:  بازداشت:  عال  -  رازیمحل  آموزش    -یردولتیغ  یدانشگاه: موسسه 

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: آزاد شد تیوضع  نیآخر -زند  یرانتفاع یغ
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  - یردولتیغ یدانشگاه: موسسه آموزش عال - رازیمحل بازداشت: ش -مهر  ۱۱بازداشت:   خیتار -زهرا کارگر  - ۴32

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -با پابند  ی : آزادتیوضع  نیآخر -زند  یرانتفاع یغ

واحد تهران   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱2بازداشت:    خیتار  -  ی گودرز  وشاین  -  ۴33

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - نی: زندان قرچک ورام تیوضع نیآخر -  ی مرکز

  ن یآخر  - گاه مازندران  دانشگاه: دانش  -محل بازداشت: بابلسر    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -دوزنده    ررضایام  -   ۴3۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -آزاد شد -: زندان بابلتیوضع

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۴بازداشت:    خیتار  -محمد شکرخدا    -  ۴35

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

 ن یآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -   یمحمدصادق صادق  -  ۴36

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: زندان تهران بزرگ تیوضع

  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک -محل بازداشت: تهران  -آبان   22بازداشت:  خیتار - انی( عرفان ایفاطمه )کامل  - ۴37

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -اصفهان 

:  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    ۱۸بازداشت:    خیتار  -  یمومن  یعل   -  ۴3۸

 کشور  انینشجودا  یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  -چمران اهواز    دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: اهواز    -آبان    22بازداشت:    خی تار  -  دیمعصومه حم  -  ۴3۹

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه الزهرا    -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱7بازداشت:    خ یتار  -  ی صادق  نایسار  -  ۴۴۰

 منبع: هرانا -آزاد شد 

 - نور تهران غرب    امیدانشگاه: دانشگاه پ  -محل بازداشت: تهران    -آبان    23بازداشت:    خیتار  -مسافر    دیمج  -  ۴۴۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

:  ت یوضع  نیآخر   - دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    - آبان    ۱۱بازداشت:    خیتار  -   ی مدد   رضایعل  -  ۴۴2

 منبع: هرانا -در بازداشت 

بازداشت: اصفهان    -آبان    23بازداشت:    خیتار  -  یسلطان  مهیفه  -  ۴۴3  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل 

 شور ک  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

بازداشت: تهران    -مهر    3۰بازداشت:    خیتار  -  ی طاهر  یمعصومه خراسان  -  ۴۴۴  -دانشگاه: دانشگاه تهران    - محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: زندان قرچک تیوضع نیآخر

  ن یآخر  - یتبهش دیدانشگاه: دانشگاه شه -محل بازداشت: تهران  -آبان  2۱بازداشت:   خیتار - ی فاطمه انصار - ۴۴5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  ن یآخر   -دانشگاه: دانشگاه مازندران    -محل بازداشت: بابلسر    -آبان    ۴بازداشت:    خیتار  -زاده    وسفی  هیهان  -  ۴۴6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: نامعلوم    -  هیمحل بازداشت: اروم  - آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -رحمت پور    لیاسماع  -  ۴۴7

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا -در بازداشت 
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بازداشت: سقز    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار   -  ی مظفر  دیجمش  -  ۴۴۸ دانشگاه عالمه طباطبا  -محل    -  ییدانشگاه: 

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ ی منبع: شورا  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن ی آخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران   -آبان    2۱بازداشت:   خیتار  -مقدم   یرواس  نیاسمی  -  ۴۴۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  - نی : زندان قرچک ورامتیوضع

 -قائمشهر    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  ی محل بازداشت: سار  -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -  یلطف  یمان  -  ۴5۰

 منبع: هرانا -  ی : زندان سارتیوضع نیآخر

  - و بلوچستان    ستانیدانشگاه: دانشگاه س  -محل بازداشت: زاهدان    -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -پور    یتق  دایآ  -  ۴5۱

 حال وش منبع: -: آزاد شد تیوضع نیآخر

 -   ریرکبیام  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -منفرد    نیرحسیام  -  ۴52

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر

  -   فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱۹بازداشت:    خیتار  -فاطمه ناصررنجبر    -  ۴53

 رانیا انیفرهنگ یصنف ی تشکل ها یهماهنگ  ی منبع: شورا - نی: زندان اوتیوضع نیآخر

   -   رازیش  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  رازیمحل بازداشت: ش  -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -  یخوبان  الدیم  -  ۴5۴

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

بازداشت: ش  -مهر    2۴بازداشت:    خیتار  -حامد رهبر    -  ۴55 پزشک   -  رازیمحل  علوم  دانشگاه     -  رازیش  یدانشگاه: 

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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  -  رازیش  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  رازیمحل بازداشت: ش  -ر  مه   2۴بازداشت:    خ یتار  -  یپ  کین  ثمی م  -  ۴56

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: نامعلوم    -آبان    ۸بازداشت:    خیتار  -  یآزاده کرم  - ۴57

 منبع: کردپا  -در بازداشت 

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    7بازداشت:    خی تار  -  انیفاطمه نائب  -  ۴5۸

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

بازداشت: آبادان    - آبان    25بازداشت:    خیتار  -  یفوالد  یاحمد صنعت  -  ۴5۹   ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -آبادان 

  ن ی آخر   -کرمانشاه    ی نشگاه رازدانشگاه: دا  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یلون  دیمج  -  ۴6۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 لیاردب یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم - لیمحل بازداشت: اردب - آبان  ۱7بازداشت:  خیتار -  ی ازیمحمدرضا ن  - ۴6۱

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

  -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خ یتار  -  یصدرا ظهراب  -  ۴62

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -برانداز    دی حم  -  ۴63

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -ر بازداشت  : دتیوضع نیآخر



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

545 
 

بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یداراب  ریام  -  ۴6۴ راز  -محل  دانشگاه    - کرمانشاه    ی دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  ی محمد   میمر  -  ۴65

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -مهرانجو    نیرحسی ام  -  ۴66

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خی تار  -  یرحمان  ابیکام  -  ۴67

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -ان  آب  2۴بازداشت:    خی تار  -  ی منوچهر   نیمع   -  ۴6۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یمسعود کرم  -  ۴6۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

بازداشت: کرمانشاه    - آبان    2۴بازداشت:    خ یتار  -  ی سعد  یعل   -  ۴7۰ راز  - محل  دانشگاه     - کرمانشاه    ی دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -زداشت  : در باتیوضع نیآخر

  ن ی آخر   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار   -  یرضا روح  -  ۴7۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -اشت: کرمانشاه  محل بازد  -آبان    2۴بازداشت:    خ یتار  -  ی نادر  رضایعل   -  ۴72

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خ یتار  -  یق یال  ایعرش  -  ۴73 راز  -محل  دانشگاه     - کرمانشاه    ی دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یبانوئ  میمحمدابراه  -  ۴7۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیعوض نیآخر  -

نامعلوم    خیتار  -  ی ری حامد ام  -  ۴75    - آبادان    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: آبادان    -بازداشت: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

آبادان   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -محل بازداشت: آبادان  -امعلوم بازداشت: ن خیتار - یصالح نیرحسیام - ۴76

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

آبادان    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: آبادان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  شیآلبوغب  نیحس  -  ۴77

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

   -آبادان    ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: آبادان    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی دوسر  یعل   -  ۴7۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خ یتار  -  یالماس  نیآرم  -  ۴7۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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  ن یآخر   -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار   -  یسپهر اله  -  ۴۸۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

   - کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل بازداشت: کرمانشاه    -آبان    2۴بازداشت:    خی تار  -زاده    همت  یعل   -  ۴۸۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -   رانیدانشگاه: دانشگاه علم و صنعت ا  -محل بازداشت: تهران    -آبان    26بازداشت:    خ یتار  -  ی منصور  یعل   -  ۴۸2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -شد  : آزادتیوضع نیآخر

  ن ی آخر  -بابل    ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: بابل    -آبان    2۴بازداشت:    خ یتار  -  ی هاله راد  -  ۴۸3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: زندان بابل تیوضع

  ن یآخر   -بابل    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: بابل    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  یرمضان  یعل   -  ۴۸۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

:  تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    25بازداشت:    خیتار  -  گانهی  دیوح   -  ۴۸5

 رانامنبع: ه -آزاد شد 

م  نایس  -  ۴۸6 نامعلوم    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  رانیملکشاه  بازداشت:  دانشگاه هرمزگان    -محل     - دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

تهران    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -نظرک    ر یام  -  ۴۸7 بازداشت:  ادانشگاه: دانشگاه علم و صن  -محل    -  رانیعت 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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تراش  -  ۴۸۸ بازداشت: مشهد    -آبان    ۱۸بازداشت:    خی تار  -  یارغوان  دانشگاه فردوس   -محل    - مشهد    یدانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: در  تیوضع  نیآخر   -  زدی دانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار   -  ینیعابد  نیمب  -  ۴۸۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -بازداشت 

: تیوضع  نیآخر  - دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    25بازداشت:    خ یتار   -احمدرضا اندرز    -  ۴۹۰

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی شوراهامنبع:  - نیزندان او

واحد علوم    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -  ی احمدرضا نظر  -  ۴۹۱

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -تهران  قاتیو تحق

مشهد   یدانشگاه: دانشگاه فردوس  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم   خیتار  -  نژادی امیدرضا مطهر  -  ۴۹2

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: آزاد شد تیوضع نیآخر -

نامعلوم    خیتار  -   ی رینص  ریام   -  ۴۹3 بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت:  راز  -محل  دانشگاه    -کرمانشاه    ی دانشگاه: 

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -شت  : در بازداتیوضع نیآخر

:  ت یوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  - کار    کین  نیدیآ  -  ۴۹۴

 منبع: هراانا  -در بازداشت 

مشهد    یانشگاه آزاد اسالمدانشگاه: د  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -صادق زاده    سایپر  -  ۴۹5

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم -آباد  لی : زندان وکتیوضع نیآخر -
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: تیوضع  نیآخر   -  زدیدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -خداپرستان    نیحس   -  ۴۹6

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

: تیوضع  ن یآخر   -  زد یدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -زارع    درضای حم  -  ۴۹7

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -در بازداشت 

  -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: مشهد    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -  ی خسرو  الیدان  -  ۴۹۸

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

واحد علوم    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: گراش    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -   یمحسن مهراب  -  ۴۹۹

 منبع: هرانا  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -تهران  قاتیو تحق

: تیوضع  نی آخر   -  زد یدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    26بازداشت:    خ یتار  -فربد پوراعظم    -  5۰۰

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت    -زداشت: تهران  محل با  -آبان    25بازداشت:    خی تار  -نژاد    رتیبص  ی محمدمهد  -  5۰۱

 کشور انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - رانیا

  ن ی آخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل بازداشت: اصفهان    -آبان    2۴بازداشت:    خی تار  -زاده    یاسما گنج  -  5۰2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -   زدیمحل بازداشت:    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  ی آباد  منگ  سجاد دهقان  -  5۰3

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یصدوق دیشه
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  ی صدوق   دیشه  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -   زدیمحل بازداشت:    - آبان    2۴بازداشت:    خ یتار  -  ی عرفان مراد  -  5۰۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

 دیشه  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -کامران    نیرحسیام  -  5۰5

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یصدوق

  ی صدوق دیشه یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک - زدیمحل بازداشت:  -آبان  2۴بازداشت:  خیتار - ی در یح ایپو - 5۰6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -بازداشت : در تیوضع نیآخر  -

  ی صدوق  دیشه  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    2۴بازداشت:    خ یتار  -  یسجاد قاسم  -  5۰7

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  ی صدوق  دیشه  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  ی اسد  یعل   -  5۰۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

نامعلوم    خیتار  -  یسررشته دار  نیروژ  -  5۰۹ بازداشت: تهران    - بازداشت:    ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -تهران  یواحد پزشک

وار سبز  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  اسوجیمحل بازداشت:    - بازداشت: نامعلوم    خیتار   -  پور یل یسروش خل   -  5۱۰

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

: در  تیوضع نیآخر  -دانشگاه: نامعلوم  -محل بازداشت: دهگالن  -بازداشت: نامعلوم   خ یتار - یسروه رحمان - 5۱۱

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -بازداشت 
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 نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد سقز    -محل بازداشت: سقز    -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  - پور  ملک  یسعد  -  5۱2

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

آباد  مخر  ی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -آباد    محل بازداشت: خرم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  وندیشاه  نایس  -  5۱3

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  ر یرکبیام  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  ی مقصود  نیمحمدام  -  5۱۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

نامعلوم    خیتار  -  ی اکبرصدف    -  5۱5 تبر  -بازداشت:  بازداشت:  پزشک  -   زیمحل  دانشگاه علوم     -   زیتبر  ی دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن یآخر   -  زیتبر  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی اکبر  دایآ  -  5۱6

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

 اهللتیواحد آ  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  - محل بازداشت: آمل    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یانیطاها ک  -  5۱7

 شدگان بازداشت  تیوضع  ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - یآمل 

: در تیوضع  نیآخر   -  زدی دانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    - بازداشت: نامعلوم    خیتار  -صابر    رضایعل   -  5۱۸

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -بازداشت 

  - یردولتیغ  ی دانشگاه: موسسه آموزش عال  -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی فاطمه جبار  -  5۱۹

 شدگان بازداشت تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -د زن یرانتفاع یغ
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نامعلوم    خیتار  -خوشناموند    دیفر  -  52۰ آباد    -بازداشت:  بازداشت: خرم  اسالم  -محل  آزاد  دانشگاه    ی دانشگاه: 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -آباد خرم

  ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: زاهدان    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یگیب  نیام  نیمحمدمب   -  52۱

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -زاهدان 

اقبال    یدانشگاه: مؤسسه آموزش عال  -هد  محل بازداشت: مش  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یمحمدرئوف ارحم  -  522

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -مشهد   ی الهور

نامعلوم    خیتار  -  یرحمان  میمر  -  523 بازداشت: کرمانشاه    -بازداشت:    -کرمانشاه    ی دانشگاه: دانشگاه راز  -محل 

 شدگانبازداشت   تیوضع ی ریگیپ تهی منبع: کم -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

کردستان    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: سنندج    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی اراحمد یمهنار    -  52۴

 شدگانبازداشت  تی وضع ی ر یگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

: در  تیوضع  نیآخر   -  زدی دانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  - ی جعفر  ونسی  - 525

 شدگان بازداشت  تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -بازداشت 

نامعلوم    خیتار  -  یخیمشا  ونسی  -  526 بازداشت: اصفهان    -بازداشت:   نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه اصفهان    -محل 

 شدگانبازداشت تیوضع ی ریگیپ تهیمنبع: کم -: در بازداشت تیوضع

تهران   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -بازداشت: نامعلوم    خیتار   -آلما عبداهلل زاده    -  527

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: زندان قرچک تیوضع نیآخر -د سوهانک( )واح ی واحد مرکز
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:  ت یوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه اردکان    - محل بازداشت: اردکان    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -مجنون    یعل   -  52۸

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

  - جانیآذربا یمدن دیدانشگاه: دانشگاه شه - زیمحل بازداشت: تبر -آبان  2۸: بازداشت  خیتار - یفان  یمرتض - 52۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -   ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  نییعل   نیرحس یام   -  53۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: در تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: نامعلوم    -   زیمحل بازداشت: تبر  -بازداشت: نامعلوم    خ یتار  -مهلقا بابازاده    -  53۱

 هرانا منبع: -بازداشت 

: در  تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: نامعلوم    -  رازیمحل بازداشت: ش  -بازداشت: نامعلوم    خی تار  -درخشان    دیفرش  -  532

 منبع: هرانا -بازداشت 

واحد  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -محل بازداشت: تهران  -آبان  25بازداشت:  خیتار - منش  راوش انصاف - 533

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها   -: در بازداشت تیوضع نیآخر  - تهران قاتیعلوم و تحق

کاووس    -آبان    25بازداشت:    خی تار  -  یی قزلجا  الیدان  -  53۴ گنبد  بازداشت:  نامعلوم    -محل    ن یآخر   -دانشگاه: 

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

 نیآخر   -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  فیظر  وسفی  -  535

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع
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  ن ی آخر  -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -آبان    ۱3بازداشت:    خی تار  -  یرضا فتح  -  536

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها  -آزاد شد  -ن بزرگ : زندان تهراتیوضع

: تیوضع  نیآخر  - دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    - آبان    3۰بازداشت:    خ یتار  -  یاسدالله  یعل   -  537

 منبع: هرانا - نیزندان او

  ن ی آخر  - یی دانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا -محل بازداشت: تهران  -آبان  3۰بازداشت:  خ یتار -برزو  نیحس  - 53۸

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

کرمانشاه   ی دانشگاه: دانشگاه راز -محل بازداشت: کرمانشاه  -آبان  3۰بازداشت:  خیتار - ی ر یام دی محمدسع - 53۹

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

شهر قدس    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: قدس    -آبان    2۹بازداشت:    خ یتار -  یحسام عباس  -  5۴۰

 منبع: هرانا -ان تهران بزرگ : زندتیوضع نیآخر -

: تیوضع  ن یآخر   -  زیدانشگاه: دانشگاه تبر  -  زیمحل بازداشت: تبر  -آبان    2۴بازداشت:    خیتار   -  ی باباکرد  نایس  -  5۴۱

 منبع: هرانا -در بازداشت 

  ران یت ادانشگاه: دانشگاه علم و صنع -محل بازداشت: تهران  -آبان  25بازداشت:  خیتار - ی مختار  نیرحسیام - 5۴2

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

 نیآخر  -  ر یرکبی ام  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  - محل بازداشت: تهران    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  ی نور  رضایعل  -  5۴3

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - نی: زندان اوتیوضع
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بازداشت: تهران    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  ی دی ص  وشیدار  -  5۴۴   -  ریرکبیام  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  - نی: زندان اوتیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر   -  زدیدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آبان    2۱بازداشت:    خیتار  -  یمحمدرضا راست  -  5۴5

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -بازداشت در 

  -کردستان    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک   -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۱بازداشت:    خ یتار  -  یآالن فتح  -  5۴6

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  - کردستان    یدانشگاه علوم پزشکدانشگاه:    -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -  ی مراد  الدیم  -  5۴7

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

: تیوضع  نیآخر   -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱بازداشت:    خیتار  -  یجنت  تایآناه  -  5۴۸

 منبع: هرانا -در بازداشت 

   -مشهد    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -شهد  محل بازداشت: م  -آذر    2بازداشت:    خی تار  -  یعل   عهی ش  دیمج  -  5۴۹

 منبع: هرانا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن ی آخر   -  فیشر   یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    2۸بازداشت:    خیتار  -خضرنژاد    وبیا  -  55۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

نامعلوم    خیتار  -  ی دری سروش ح  -  55۱ تهران    -بازداشت:  بازداشت:  دانشگاه صنعت  -محل    -   ریرکبیام  یدانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر
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نامعلوم    خیتار  -  یمظلوم  ایپو  -  552 تهران    -بازداشت:  بازداشت:   ی کاربرد  یدانشگاه: دانشگاه جامع علم  -محل 

 منبع: هرانا  -: زندان تهران بزرگ تیضعو نیآخر -تهران 

  - یردولتیغ ی دانشگاه: موسسه آموزش عال -محل بازداشت: تهران  -مهر  ۱۰بازداشت:   خیتار - ی شورا قنبر  - 553

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نی آخر -علم و فن  یرانتفاع یغ

:  ت یوضع  نیآخر   -  هیدانشگاه: دانشگاه اروم  -  هیمحل بازداشت: اروم  -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -صبا پاشازاده    -  55۴

 منبع: هرانا -در بازداشت 

   - بابل    یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -آبان    26بازداشت:    خ یتار  -  ی زیمحدثه عز -  555

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

   - بابل    یروانینوش  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: بابل    -آبان    26بازداشت:    خیتار  -  یسامان عباس  -  556

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  یروان ینوش یانشگاه: دانشگاه صنعتد -محل بازداشت: بابل  -آبان  26بازداشت:   خی تار - مقدم  یکاظم ابیکام - 557

 کشور انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -بابل 

واحد چابهار   یدانشگاه: دانشگاه ازاد اسالم  -محل بازداشت: چابهار    -آذر    ۴بازداشت:    خیتار  -  یسی رئ  رضایعل   -  55۸

 بلوچ  نیفعال نیمنبع: کمپ -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -

  -فارس بوشهر  جیدانشگاه: دانشگاه خل  -محل بازداشت: بوشهر  -بازداشت: نامعلوم  خی تار  - یزمان درضای حم - 55۹

 منبع: هرانا -زداشت  : در باتیوضع نیآخر
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  ن یآخر  -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -مهر    23بازداشت:    خیتار  -رادبه کشاورز    -  56۰

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -سال حبس محکوم شد  6: به تیوضع

: تیوضع نیآخر -دانشگاه: دانشگاه تهران  -محل بازداشت: تهران  -آبان  2۹بازداشت:  خیتار - ی ر ینظ دیوح - 56۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -زندان تهران بزرگ 

  -   هیاروم  یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -  هیمحل بازداشت: اشنو  -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  سیآسر  عیسم  -  562

 منبع: کردپا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن یآخر   -  المیا  یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -  المیمحل بازداشت: ا  -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -   ی نگار داوود  -  563

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع

  ن یآخر  -مدرس    تیدانشگاه: دانشگاه ترب  -محل بازداشت: تهران    -آبان    2۹بازداشت:    خیتار  -  ی پرتو شهوند  -  56۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی اهامنبع: شور -: زندان قرچک  تیوضع

: آزاد  تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: نامعلوم    - محل بازداشت: بجنورد    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  یپارسا خاتم  -  565

 منبع: هرانا -شد 

:  تیوضع   نیآخر   -  زدیدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آذر    3بازداشت:    خیتار   -  یدوکیابوالفضل ب  -   566

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -بازداشت در 

: تیوضع  نیآخر   -  زدیدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آذر    3بازداشت:    خیتار  -  ی موسو  یمصطف  -  567

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 
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  دیشه   ی او حرفه  یدانشگاه: دانشکده فن  - محل بازداشت: تهران    - آذر    7بازداشت:    خیتار  -   ینحو  ایپور  دی س  -  56۸

 وز یمنبع: کولبر ن -: محکوم شد تیوضع نیآخر - پوری شمس

بازداشت: تهران    - آذر    ۸بازداشت:    خیتار  -  ان یمک  نیمع  -  56۹  ن یآخر  -  فیشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل 

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

بازداشت: تهران    - آذر    ۸بازداشت:    خ یتار  -  ی تیآ  الیدان  -  57۰   ن یآخر   -  ف یشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع

واحد تهران   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱بازداشت:    خ یتار  -  یمحمد پاک  -  57۱

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -  ی مرکز

: تیوضع  ن یآخر   -  زد یدانشگاه: دانشگاه    -  زدیمحل بازداشت:    -آذر    7بازداشت:    خیتار  -دهقان    رمحمدیام   -  572

 کشور  انیدانشجو یصنف یمنبع: شوراها -در بازداشت 

   - واحد قروه    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: قروه    -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی دریح  ماین  -  573

 منبع: کردپا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  - کردستان    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۹بازداشت:    خیتار  -  ی غفار  نیدیآ  - 57۴

 ردپامنبع: ک  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  -کردستان    یدانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۹بازداشت:    خیتار   -  یترانه زالب  -  575

 منبع: کردپا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر
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: تیوضع  ن یآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آبان    2۹بازداشت:    خ یتار  -  یمیابراه  یعل   -  576

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -تهران بزرگ  زندان

   - کردستان    ی دانشگاه: دانشگاه علوم پزشک  -محل بازداشت: سنندج    -آذر    ۸بازداشت:    خ یتار -پاداش    انیشا  -  577

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

شهر   یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم  خ یتار -  ینیحس ررضای ام دیس - 57۸

 منبع: هرانا -: در بازداشت تیوضع نیآخر  -قدس 

تهران    -آبان    2۴بازداشت:    خیتار  -  ییمحمد وفا  -  57۹ بازداشت:  تهران    -محل    ن یآخر  -دانشگاه: دانشگاه هنر 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی ا منبع: شوراه -: زندان تهران بزرگ تیوضع

   -چمران اهواز    دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل بازداشت: اهواز    -آبان    ۱5بازداشت:    خیتار  -چابکرو    رضایعل   -  5۸۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

  ن ی آخر - ف یشر  یدانشگاه: دانشگاه صنعت -محل بازداشت: تهران  -بازداشت: نامعلوم   خیتار - یمسعود قربان - 5۸۱

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - نی: زندان اوتیوضع

  - شاهرود    یدانشگاه: دانشگاه آزاد اسالم  -محل بازداشت: تهران    -مهر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ی موسو   یعل   -  5۸2

 منبع: هرانا -ار : زندان قزلحصتیوضع نیآخر

اصفهان    -آذر    ۱2بازداشت:    خی تار  -  یچاشم  ی قادر  نیرحسیام  -  5۸3 بازداشت:    ی دانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: زندان دستگرد اصفهان تیوضع نیآخر -اصفهان 
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احمدوند شاهورد  -  5۸۴ بازدا  -آبان    27بازداشت:    خیتار  -  ی محمد  علوم    -  رازیشت: شمحل  دانشگاه  دانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  - رازیش ی : بازداشتگاه مرکزتی وضع نیآخر - رازیش یپزشک

: بازداشتگاه  تیوضع  نیآخر  - دانشگاه: نامعلوم    -محل بازداشت: چابهار    -آذر    ۱3بازداشت:    خ یتار  -  یگیشهاب ر  -  5۸5

 منبع: حال وش -اطالعات سپاه 

  -   ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -پور    بالل  نیرحسی ام  -  5۸6

 کشور  انیدانشجو ینفص ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع نیآخر

  نیآخر  -  ییدانشگاه: دانشگاه عالمه طباطبا  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱۴بازداشت:    خیتار  -  ی عرفان خستو  -  5۸7

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

  ن ی آخر  -  ییعالمه طباطبا  دانشگاه: دانشگاه   -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱۴بازداشت:   خیتار  -  بیغر  اریزان  -  5۸۸

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه سمنان    -محل بازداشت: سمنان    -مهر    22بازداشت:    خیتار  -   یفاطمه گرج  -  5۸۹

 کشور  انیدانشجو یصنف  ی منبع: شوراها  -محکوم شد 

تهران    -آذر    ۱5بازداشت:    خیتار  -   ی افتخار  نیمحمدام   -  5۹۰ بازداشت:  دانشگاه صنعت  -محل  خواجه    یدانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -  نیزندان او 2۰۹: بند تیوضع نیآخر - یطوس نیرالدینص

تهران    -آذر    ۱5بازداشت:    خیتار  -   یرحمت  نیمحمدحس   -  5۹۱ بازداشت:  خواجه   یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها  -  نیزندان او 2۰۹: بند تیوضع نیآخر - یطوس نیلدراینص
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   - نور سنندج    ام یدانشگاه: دانشگاه پ  -محل بازداشت: دهگالن    -آذر    ۱2بازداشت:    خی تار  -  ی سوران محمد  -  5۹2

 منبع: کردپا -: در بازداشت  تیوضع نیآخر

تهران    -آذر    ۱6بازداشت:    خیتار  -پور    ی هاد  حانهیر  -  5۹3 بازداشت:  صنعت  - محل  دانشگاه  خواجه    یدانشگاه: 

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر - یطوس نیرالدینص

واجه خ  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آبان    7بازداشت:    خیتار  -  ی دهکرد  ی محمد   ررضایام  -  5۹۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها - نی: زندان اوتیوضع نیآخر - یطوس نیرالدینص

  ن ی رالدیخواجه نص  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱6بازداشت:    خ یتار  -  یدوست  هیسم  -  5۹5

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: در بازداشت تیوضع نیآخر - یطوس

  ن ی رالدیخواجه نص  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ی در یح  نیآر  -  5۹6

 ی فارس یس یب  یمنبع: ب -: در بازداشت تیوضع نیآخر - یطوس

بازداشت: تهران    -آذر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یگرشاسب  نیرحسیام  -  5۹7 خواجه   یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل 

 ی فارس  یس  یب یمنبع: ب -: در بازداشت تیوضع نیآخر - یطوس نیرالدینص

: در  تیوضع  نیآخر  - دانشگاه: نامعلوم    -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱۰بازداشت:    خیتار  -  یترانه عبدالله  -  5۹۸

 امنبع: هران -بازداشت 

: تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یمحمد شباهت  -  5۹۹

 منبع: هرانا -در بازداشت 
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:  تیوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ی زهرا جعفر  -  6۰۰

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -آزاد شد 

 نیآخر  -  ریرکبیام  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    - آذر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یحیفص  نیحس  -  6۰۱

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

  نیآخر  -  ریرکبیام  یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    -آذر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  یاشرف  اریکام  -  6۰2

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شوراها -: آزاد شد تیوضع

بازداشت: تهران    -آذر    5بازداشت:    خیتار  -  یمحمد امام  -  6۰3   نیآخر  -  یبهشت  دیدانشگاه: دانشگاه شه  -محل 

 کردپامنبع:   -: در بازداشت تیوضع

خواجه    یدانشگاه: دانشگاه صنعت  -محل بازداشت: تهران    - آذر    ۱6بازداشت:    خیتار  -  ی رعل ی( منای)س  رضایعل   -   6۰۴

 کشور  انیدانشجو یصنف ی منبع: شورا -: در بازداشت تیوضع نیآخر - یطوس نیرالدینص

: در  ت یوضع  نیآخر  -دانشگاه: دانشگاه تهران    -محل بازداشت: تهران   -بازداشت: نامعلوم    خیتار  -  ی الهه جبار   - 6۰5

 کشور انیدانشجو یصنف ی منبع: شورا -بازداشت 
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 یفله ا ی ها بازداشت -چهار لیست شماره 

آنان، قادر به    ی ها  تیاز فعال  ران یحکومت ا  ی ر یجلوگ  از جمله  یروشن  لیبه دال  ،ی حقوق بشر  ی تالش نهادها  رغمیعل 

تالش کرد   رانیمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا  حال  نی با ا  ،نشدند  ریتمام بازداشت شدگان اعتراضات اخ  یی شناسا

منبع حاصل    چهارعمدتا    ه ینهاد بر پا  نیا   ی ن های. تخماوردی دست به  از تعداد بازداشت شدگان را ب  ن یتخم  نیتر  قیدق

 :شده است

 در مورد بازداشت هارسمی  نیاظهارات مسئول -۱

 و محاکمه متهمان فرخواستیدر مورد صدور ک هییاظهارات قوه قضا -2

 نانیقابل اطم ی ها گروه ریسا  منتشر شده از سوی  اطالعات -3

 .ه استکرد  افتیها در و به خصوص زندان رانیسازمان از شبکه همکاران خود در ا  نیکه ا یاطالعات -۴

 .شده از منابع فوق صورت گرفته است ی گزارش گردآور 2۱۴ هیبازداشت شده بر پا  ۱۸2۴2از  نیتخم گزارش

شده است. محتمل است که تعداد بازداشت    یینها  ،یاحتمال  ی و کسر موارد تکرار  ی پس از جمع بند  یافتیدر  اعداد

 .شود  یزده م نیباشد که تخم ی از تعداد شیشدگان ب

  رون یاز معاونان وزارت اطالعات به ب  یک یاز    ی سخنران  لیفا   کی  ی جار  در طول اعتراضات  دیرینمونه در نظر بگ  ی برا

 لیدر همان اوا  دیگو  یم  لیفا  نیکند او در ا  یصحبت م  نی مسئول  ی در مورد اعتراضات برا  یتیمقام امن   نیدرز کرد. ا

مار در آ  نیا  یکاف  اتییبه خاطر نبود جز  تیچند در نها  ر هزار نفر بازداشت شدند. ه  ۱5اعتراضات فقط در تهران  



خبرگزاری هرانا  –  ۱۴۰۱اعتراضات سراسری  روز   2۸از تفصیلی گزارش   

564 
 

  یزیها چند برابر چ  یحساب آمار بازداشت  نیآن را در نظر داشت که با ا   دیتشکل اضافه نشد اما با  نیا  ی جمع بند

   .زند یم نیتخم مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایراناست که 

گزارشات محاسبه شده،   ری با سا   قیگزارش هستند که پس از تطب  یاعداد در پرانتز، اعداد اصل لطفا درنظر بگیرید،  

  یریگزارشات با عدد نامعلوم خبر از دستگ  یلحاظ شده اند. برخ  ی در آماربردار  ی تر با عدد متفاوت  قیدق  نیتخم  ی برا

 لیست موارد را در ادامه ببینید:   معترضان بدون ذکر تعداد دارد. یگروه

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر - وریشهر  26: خیتار -  ۱5شت شدگان: تعداد بازدا -محل: تهران  - ۱

تهران   - 2 بازداشت شدگان:    -محل:  نامعلوم  تیوضع  نی آخر  -  وریشهر  2۸:  خیتار  -)نامعلوم(    ۰تعداد  منبع:    -: 

 فارس  ی خبرگزار 

 منبع: هرانا -: نامعلوم تیوضع نیآخر - وریشهر 2۸: خیتار - ۱۹تعداد بازداشت شدگان:  -محل: سقز  - 3

فرمانده    نیمنبع: جانش  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  2۸:  خیتار  -  22تعداد بازداشت شدگان:    -محل: رشت   - ۴

 النیگ یانتظام

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر - وریشهر  2۹: خیتار -  ۱۰تعداد بازداشت شدگان:  - اسوجیمحل:  - 5

 فارس   ی منبع: خبرگزار   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  2۹:  خیتار  -  2۰اد بازداشت شدگان:  تعد  -محل: قم   - 6

 رازیمنبع: فرماندار ش  -: نامعلوم  ت یوضع  نیآخر  -  وریشهر  2۹:  خیتار  -   ۱5تعداد بازداشت شدگان:    -  رازی محل: ش - 7

قرچک   - ۸ بازداشت شدگان:    -محل:  نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  2۹:  خیتار  -  ۱تعداد  فرماندار   -:  منبع: 

 شهرستان قرچک 
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منبع: فرماندار    -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  2۹:  خیتار  -  ۱۰۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: مشهد   - ۹

 مشهد 

بازداشت شدگان:    -محل: مالرد   - ۱۰ اعتراضات  خیتار  -)نامعلوم(    ۰تعداد   :تیوضع  نیآخر  -: چهار روز نخست 

 فارس ی منبع: خبرگزار   -نامعلوم 

تهران   - ۱۱ بازداشت شدگان:    -محل:  نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  2۹:  خیتار  -)نامعلوم(    ۰تعداد  منبع:    -: 

 م یتسن ی خبرگزار 

منبع: اطالعات   -  : نامعلومتی وضع  نیآخر  -  وریشهر  3۰:  خیتار  -  7تعداد بازداشت شدگان:    -  میمحل: رباط کر - ۱2

 رانیا دبانید  تیسپاه پاسداران / سا

 منبع: هرانا   -: زندان آمل تیوضع نیآخر - وریشهر  3۰: خیتار -  5۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: آمل   - ۱3

  - : نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: سه روز نخست اعتراضات  خیتار  -  3۰۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: مشهد   - ۱۴

 ا منبع: هران

 منبع: هرانا -: نامعلوم تیوضع نیآخر - وریشهر 3۱: خیتار -  ۱۰۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: قرچک   - ۱5

: بند زنان زندان قرچک  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  3۰:  خیتار  -  ۸۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: نامعلوم   - ۱6

 منبع: هرانا - نیورام

 ریمنبع: فرماندار مال  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  3۱:  خیتار  -  6۹تعداد بازداشت شدگان:    -  ریمحل: مال - ۱7

 وز یحادثه ن /
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  نیمنبع: جانش  -: نامعلوم  تی وضع  نیآخر  -  وریشهر  3۱:  خیتار  -   2۱۱تعداد بازداشت شدگان:    -   النیمحل: استان گ - ۱۸

 / فرارو النیگ یفرمانده انتظام

منبع: گزارش شاهدان    -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -مهر    ۱:  خیتار  -  ۱5۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: قوچان   - ۱۹

 به هرانا  ینیع

  ه ینفر آزاد شدند و بق۱۴:  ت یوضع  نیآخر  -  وریشهر  3۱:  خیتار  -  35تعداد بازداشت شدگان:    -محل: زاهدان   - 2۰

 منبع: حال وش   -نامعلوم 

منبع:   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  2تعداد بازداشت شدگان:    -  یشرق جانیآذربا محل: استان   - 2۱

 ی شرق جانیفرماندار آذربا

 منبع: رسانک -: نامعلوم تیوضع نیآخر - وریشهر 3۱:  خیتار - ۱۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: زاهدان  - 22

 منبع: رکنا  -: نامعلوم تیوضع  نیآخر - وریشهر 3۱: خیتار -( 3۰) ۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: پاکدشت  - 23

  یمنبع: شوراها   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  3۱:  خیتار  -  3۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: تهران   - 2۴

 کشور  انیدانشجو یصنف

  ی منبع: خبرگزار   -نامعلوم  :  ت یوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -  ۸تعداد بازداشت شدگان:    -   سرکان یمحل: تو - 25

 رنا یا

منبع:    -: نامعلوم  تیوضع  نی آخر  -: نامعلوم  خیتار  -)نامعلوم(    ۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان کردستان   - 26

 رکنا  ی خبرگزار 
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منبع: روابط   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -مهر    ۱:  خیتار  -   ۱7تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان خوزستان   - 27

 امام صادق )ع( بوشهر  یاتیعمل  پیت یومعم

  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -مهر    ۱تا    وریشهر  2۹:  خیتار  -  73۹تعداد بازداشت شدگان:    -  النیمحل: استان گ - 2۸

 / تابناک  النیگ یفرمانده انتظام یملک زاهللیمنبع: سردار عز

منبع:    -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -مهر    2تا    وریشهر  26:  خیتار  -  ۴5۰تعداد بازداشت شدگان:    -  ی محل: سار - 2۹

 / رکنا  ی و انقالب سار  یدادستان عموم

منبع:    -: نامعلوم  تیوضع  نی آخر  -مهر    2:  خیتار  -)نامعلوم(    ۰تعداد بازداشت شدگان:    -  لیمحل: استان اردب - 3۰

 لیو انقالب مرکزاستان اردب یدادستان عموم

 منبع: هرانا -: نامعلوم تیوضع نیآخر - وریشهر 3۰: خیتار - 7ن: تعداد بازداشت شدگا -محل: آمل   - 3۱

منبع:    -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  6۴تعداد بازداشت شدگان:    -(  نی محل: تهران )زندان او - 32

 هرانا

منبع: سازمان   -نامعلوم  : تیوضع نیآخر -مهر  3تا  وریشهر 26: خیتار -  6تعداد بازداشت شدگان:  -محل: قم  - 33

 اطالعات سپاه استان قم 

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر - وریشهر  3۱: خیتار - 2تعداد بازداشت شدگان:  -محل: بهبهان  - 3۴

 منبع: هرانا -: آزاد شد تیوضع نیآخر - وریشهر 3۱: خیتار - ۴۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: بهبهان  - 35
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: نامعلوم  ت یوضع نیآخر -مهر   6تا  وریشهر 26: از خیتار  - ۱55تعداد بازداشت شدگان:  -ن سمنان  محل: استا - 36

 منبع: هرانا -

 منبع: هرانا -: نامعلوم  تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار  - ۱۸۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: گنبد کاووس   - 37

منبع: استاندار   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱۸۰تعداد بازداشت شدگان:    -  الم یمحل: استان ا - 3۸

 الم یا

منبع:   - : نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -   ۸تعداد بازداشت شدگان:    -  یمحل: استان خراسان شمال - 3۹

 ی سازمان اطالعات سپاه خراسان شمال 

منبع: سازمان    -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱2بازداشت شدگان:  تعداد    -  النیمحل: استان گ - ۴۰

 النیاطالعات سپاه گ

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۴تعداد بازداشت شدگان:  -محل: بهبهان  - ۴۱

  سییمنبع: ر  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -   ۱2۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان لرستان   - ۴2

 لرستان ی کل دادگستر 

 ی اجتماع ی منبع: شبکه ها -: نامعلوم  تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 5۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: قم  - ۴3

 ج یبس ی منبع: خبرگزار  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر   ۸: خیتار - ۸گان: تعداد بازداشت شد -محل: زاهدان  - ۴۴

 رنا یمنبع: ا -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  - ۱۰۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان کردستان   - ۴5

 لنا یمنبع: ا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۹تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - ۴6
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 رنایمنبع: ا -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 6تعداد بازداشت شدگان:  -  النیمحل: استان گ - ۴7

 سنا یمنبع: ا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -مهر  ۹: خیتار -)نامعلوم(  ۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - ۴۸

 منبع: انتخاب  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -مهر  ۹: خیتار - ۱2تعداد بازداشت شدگان:  -محل: استان لرستان  - ۴۹

:  ت یوضع  نیآخر  - مهر    ۱۰:  خیتار  -  26تعداد بازداشت شدگان:    - (  نیمحل: استان تهران )زندان قرچک ورام - 5۰

 منبع: هرانا   -نامعلوم 

 رنایمنبع: ا -: آزاد شد تیوضع نیآخر -مهر   ۱۰: خیتار - 3۰ تعداد بازداشت شدگان: -محل: تهران  - 5۱

منبع:    - : آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱5۰تعداد بازداشت شدگان:    - محل: استان کردستان   - 52

 مهر 

منبع:    -نامعلوم  :  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خی تار  -)نامعلوم(    ۰تعداد بازداشت شدگان:    -  النیمحل: استان گ - 53

 ج یبس ی خبرگزار 

 رنایمنبع: ا -: آزاد شدند تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 62۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - 5۴

 منبع: مهر  -: آزاد شدند تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۴۰۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - 55

 منبع: مهر  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۸بازداشت شدگان:  تعداد -محل: استان گلستان   - 56

منبع: مظاهر    -: نامعلوم تی وضع نیآخر -: نامعلوم خیتار  -  7۰۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: استان همدان  - 57

 سنایاستان همدان / ا نیفرمانده سپاه انصارالحس ،ی د یمج

 منبع: حال وش -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر   ۱2: خیتار - ۹تعداد بازداشت شدگان:  - رجاوهیمحل: م  - 5۸
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 م یمنبع: تسن -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱7تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - 5۹

 منبع: رکنا -م : نامعلو تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱۸تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - 6۰

 م یمنبع: تسن -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: گناباد  - 6۱

 منبع: هرانا -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر   ۱7: خیتار - 35تعداد بازداشت شدگان:  - اسوجیمحل:  - 62

 منبع: توهرا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۹تعداد بازداشت شدگان:  -محل: گنبد کاووس   - 63

:  تیوضع  نیآخر  -  وریشهر  3۰:  خیتار  -  6۰تعداد بازداشت شدگان:    -(  نیمحل: استان تهران )زندان قرچک ورام - 6۴

 منبع: هرانا   -نامعلوم 

 رنایمنبع: ا -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 3شدگان: تعداد بازداشت   -شهر  محل: سلمان - 65

 سنا یمنبع: ا -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 6تعداد بازداشت شدگان:  -محل: زنجان  - 66

:  ت یوضع  نیآخر  - مهر    ۱۹:  خیتار  -  6۰تعداد بازداشت شدگان:    - (  نیمحل: استان تهران )زندان قرچک ورام - 67

 منبع: هرانا   -نامعلوم 

منبع:    -: نامعلوم  تیوضع  نی آخر  -مهر    ۱7:  خیتار  -   25تعداد بازداشت شدگان:    -شهر(    ییمحل: کرج )زندانرجا - 6۸

 هرانا

منبع: معاون    -: نامعلوم  تیوضع   نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -   2۰۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان بوشهر   - 6۹

 استاندار بوشهر  یو اجتماع یتیامن ،یاسیس
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منبع:    -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر   -: نامعلوم  خیتار  -  ۱۰تعداد بازداشت شدگان:    -  یمحل: استان خراسان جنوب - 7۰

 یاطالعات سپاه خراسان جنوب یروابط عموم

آزاد    ه یمنبع: اتحاد  -  : نامعلومتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱2تعداد بازداشت شدگان:    -  هیمحل: عسلو - 7۱

 ران یکارگران ا

نامعلوم   - 72 شدگان:    -محل:  بازداشت  نامعلوم  تی وضع  نیآخر  -مهر    2۰:  خیتار  -  3۰تعداد  شورا  -:    یمنبع: 

 نفت   یمانیاعتراضات کارگران پ یسازمانده

 سیرئ  بیمنبع: نا  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱7۰۰تعداد بازداشت شدگان:    -  زیمحل: تبر - 73

 ی شرق جانیاستان آذربا ی حقوق بشر کانون وکال  ونیسیکم

اردب - 7۴ بازداشت شدگان:    -  لیمحل:  نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -مهر    23:  خیتار  -  5۰تعداد    یمنبع: شبکه ها  -: 

 ی اجتماع

 منبع: هرانا -: اداره اطالعات تیوضع نیآخر -مهر   2۰: خیتار - 35تعداد بازداشت شدگان:  - لیمحل: اردب - 75

بافت   - 76 بازداشت شدگان:    -محل:  نامعلوم  خیتار   -  ۴تعداد  نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -:  منبع: فرمانده سپاه    -: 

 شهرستان بافت کرمان

 منبع: حال وش  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر  6: خیتار - 2تعداد بازداشت شدگان:  -محل: چابهار  - 77

 فارس   یمنبع: خبرگزار  -: نامعلوم  تیوضع   نیآخر  -مهر    ۱6:  خیتار  -   2تعداد بازداشت شدگان:    -واسان  محل: ل - 7۸

 منبع: هرانا -: نامعلوم  تی وضع نیآخر -مهر  22: خیتار - ۱۹تعداد بازداشت شدگان:  -محل: گنبد کاووس   - 7۹
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 منبع: جام جم  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر   23: خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  - لیمحل: اردب - ۸۰

منبع: سازمان    -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  23تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان گلستان   - ۸۱

 گلستان  ی نوایاطالعات سپاه ن

 م یمنبع: تسن  -: نامعلوم  تی وضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۸۸۰تعداد بازداشت شدگان:  -  النیمحل: استان گ - ۸2

 منبع: هرانا - لی: زندان اردبتیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار -  2۰۰تعداد بازداشت شدگان:  - لیمحل: اردب - ۸3

 - لیاردب تی: کانون اصالح و تربت یوضع نیآخر -مهر  23: خیتار - 5۰تعداد بازداشت شدگان:  - لیمحل: اردب - ۸۴

 منبع: هرانا 

  ل یاردب  تی: کانون اصالح و تربتیوضع  نیآخر  -مهر    23:  خیتار  -  2۰۰تعداد بازداشت شدگان:    -  لیمحل: اردب - ۸5

 منبع: هرانا -

 منبع: حال وش  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر  6: خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  -محل: چابهار  - ۸6

 منبع: هرانا  -: آزاد شد تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار -  ۱5۰تعداد بازداشت شدگان:  - لیمحل: اردب - ۸7

 میمنبع: تسن -: آزاد شد تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار  - 2۰۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: استان لرستان  - ۸۸

تهران   - ۸۹ بازداشت شدگان:    -محل:  نامعلوم  خیتار  -  ۱۹65تعداد  منبع: احمد   -: آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: 

 مجلس ندهینما  ،یگیرضابیعل 

منبع: احمد    -  هیفشافوزندان  :  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۸35تعداد بازداشت شدگان:    -محل: تهران   - ۹۰

 مجلس ندهینما  ،یگیرضابیعل 
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تهران   - ۹۱ بازداشت شدگان:    - محل:  نامعلوم  خیتار  -   2۰۰تعداد  آزاد شدند  ت یوضع  نیآخر  - :  احمد    -:  منبع: 

 مجلس دهنینما  ،یگیرضابیعل 

 ی منبع: فرمانده انتظام  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -مهر    2۹:  خیتار  -  57تعداد بازداشت شدگان:    -محل: زاهدان   - ۹2

 و بلوچستان  ستانیاستان س

 منبع: حال وش -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر   2۸: خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  - رانشهریمحل: ا - ۹3

بازداشت شدگان:    -نامعلوم  محل:   - ۹۴ نامعلوم  خیتار  -  ۱تعداد  نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -:  منبع: وزارت امور    -: 

 ش یخارجه اتر

منبع:    -  فرخواستی: صدور کتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  2۰۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان البرز   - ۹5

 البرز  ی کل دادگستر  سیرئ

و   بیتعق  ق،یتعل   ی : قرارهاتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  2۱۰عداد بازداشت شدگان:  ت  -محل: استان البرز   - ۹6

 البرز ی کل دادگستر  سیمنبع: رئ -صادر شد  بیقرار منع تعق ای

 -   فرخواستی: صدور کتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -   3۱۹تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان تهران   - ۹7

 منبع: دادستان استان تهران 

بازداشت شدگان:    -محل: سروستان   - ۹۸ نامعلوم  خیتار  -  ۱تعداد  نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -:  فرمانده   -:  منبع: 

 استان فارس یانتظام
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دانشگاه   س یمنبع: رئ  -: آزاد شد  تیوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -  3تعداد بازداشت شدگان:    -محل: بوشهر   - ۹۹

 رس فا جیخل 

فتا    س یپل   سییمنبع: ر  -: نامعلوم  تیوضع   نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱تعداد بازداشت شدگان:    - محل: البرز   - ۱۰۰

 استان البرز یفرمانده

 فرخواستی: صدور کتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  2۱3تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان خوزستان  - ۱۰۱

 استان خوزستان  ی کل دادگستر   سیمنبع: رئ -

  -   فرخواستی: صدور کتی وضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -  72تعداد بازداشت شدگان:    - محل: استان سمنان   - ۱۰2

 استان سمنان ی کل دادگستر  سیمنبع: رئ

آذربا - ۱۰3 استان  شدگان:    -  ی غرب  جانیمحل:  بازداشت  نامعلوم  خیتار  -  ۹5تعداد  صدور تیوضع  نیآخر  -:   :

 ی غرب جانیاستان آذربا ی کل دادگستر سیمنبع: رئ - فرخواستیک

  -   فرخواستی: صدور کتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -   25تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان کرمان   - ۱۰۴

 کرمان  ی کل دادگستر  سیمنبع: رئ

  -  فرخواستی: صدور کتی وضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱۱۹تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان زنجان   - ۱۰5

 استان زنجان ی کل دادگستر سیمنبع: ئ

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  ۴:  خیتار - 3۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: بهبهان  - ۱۰6
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  ی صنف  ی منبع: شورا  -: زندان بابل  تیوضع  نیآخر  -آبان    ۴:  خیتار  -  22شدگان:  تعداد بازداشت    -محل: بابل   - ۱۰7

 کشور  انیدانشجو

 ی س یب یمنبع: ب -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان   ۴: خیتار - ۱5تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - ۱۰۸

  - یتی منبع: منابع امن  -  زدی: زندان  ت یوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -  ۱۰تعداد بازداشت شدگان:    -  زدیمحل:   - ۱۰۹

 زد ی جیبس

  نیمنبع: جانش  -: نامعلوم  تیوضع  ن یآخر  -آبان    ۴:  خیتار  -  ۸۱تعداد بازداشت شدگان:    -  النیمحل: استان گ - ۱۱۰

  النیاستان گ یفرمانده انتظام

  یمنبع: خبرگزار  -: نامعلوم  تیعوض  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان البرز   - ۱۱۱

 برنا 

  - : نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  3تعداد بازداشت شدگان:    -  ی اریمحل: استان چهارمحال و بخت - ۱۱2

 یاریمنبع: اطالعات سپاه چهارمحال و بخت

 -  فرخواستی: صدور کتی وضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  55تعداد بازداشت شدگان:    -  نیمحل: استان قزو - ۱۱3

 زان یم - هییقوه قضا ی منبع: خبرگزار 

 منبع: کردپا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان   7: خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  -محل: سنندج  - ۱۱۴

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  5: خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  -محل: بندرعباس  - ۱۱5

 منبع: برنا -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 3تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - ۱۱6
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  -  فرخواستی: صدور ک تی وضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  76تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان اصفهان   - ۱۱7

 منبع: انتخاب 

بازداشت شدگان:    -آباد  محل: خرم - ۱۱۸ نامعلوم  خی تار  -  3تعداد  نامعلوم  ت یوضع  نیآخر  -:  منبع: دادستان   -: 

 و انقالب خرم آباد  یعموم

 ی صنف  یمنبع: شورا  -: نامعلوم  ت یوضع  نیآخر  -آبان    5:  خیتار  -  26تعداد بازداشت شدگان:    - محل: بابل   - ۱۱۹

 کشور  انیدانشجو

 م یمنبع: تسن -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 3تعداد بازداشت شدگان:  -محل: نامعلوم   - ۱2۰

 رانایمنبع: ا -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  ۱۱: خیتار - 3تعداد بازداشت شدگان:  - المیمحل: ا - ۱2۱

 زان یمنبع: م -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 3تعداد بازداشت شدگان:  -  رازیمحل: ش - ۱22

: نامعلوم تیوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -  62۰تعداد بازداشت شدگان:    -و بلوچستان    ستانیمحل: استان س - ۱23

 و بلوچستان  ستانیس  ی کل دادگستر  سییمنبع: ر -

  ی منبع: فرمانده انتظام  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -آبان    ۱2:  خیتار  -   ۱۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: کرج   - ۱2۴

 میالبرز/ تسن

 وز یمنبع: مشرق ن -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر   25: خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  - محل: مالرد - ۱25

گلوگاه   - ۱26 بازداشت شدگان:    -محل:  نامعلوم  خیتار  -  ۱7تعداد  نامعلوم  ت یوضع  نیآخر  -:  فرمانده    -:  منبع: 

 شهرستان گلوگاه  یانتظام
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 ی منبع: روابط عموم  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: کرج   - ۱27

 سپاه استان البرز 

منبع: سازمان اطالع   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  6تعداد بازداشت شدگان:    -محل: نامعلوم   - ۱2۸

 سپاه 

 ران یمنبع: روزنامه ا -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱گان: تعداد بازداشت شد -محل: تهران  - ۱2۹

 وزین نیمنبع: صابر -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  -محل: بابل  - ۱3۰

  ل یمنبع: اسماع  -نامعلوم  :  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  25۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: نامعلوم   - ۱3۱

 اطالعات  ریوز ب،یخط

 ن یآنال  ی منبع: همشهر   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: تهران   - ۱32

منبع: فرمانده سپاه   - : نامعلومتیوضع نیآخر -آبان  ۱7: خیتار - 6تعداد بازداشت شدگان:  - سیمحل: فرد - ۱33

 فارس /سیشهرستان فرد

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان   ۱۹: خیتار - 2تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - ۱3۴

 منبع: مهر - فرخواستی: صدور کتیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱۱تعداد بازداشت شدگان:  -محل: کرج  - ۱35

  فرخواست ی: صدور کتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  3۱6)  2۴۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: اصفهان   - ۱36

 سنا یمنبع: ا -
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 فرخواستی: صدور کتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱6۴تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان هرمزگان   - ۱37

 رنایمنبع: ا -

 منبع: توهرا  -: نامعلوم  تی وضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 27تعداد بازداشت شدگان:  -محل: استان گلستان  - ۱3۸

  فرخواستی: صدور کتیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  276تعداد بازداشت شدگان:    -  ی محل: استان مرکز - ۱3۹

 رنایمنبع: ا -

نامعلوم  خی تار  -  ۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: تهران   - ۱۴۰ منبع: قوه    -: محکوم به اعدام  تیوضع  نیآخر  -: 

 ه ییقضا

بازداشت شدگان:    -محل: تهران   - ۱۴۱ نامعلوم  خیتار  -  5تعداد  منبع: قوه   -: محکوم به حبس  تیوضع  نیآخر  -: 

 ه ییقضا

 ایمد یمچیس یمنبع: ب -نامعلوم : تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 2تعداد بازداشت شدگان:  -محل: نامعلوم  - ۱۴2

  ۴۰۰:  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  7۰۰)  ۸۰تعداد بازداشت شدگان:    -و بلوچستان    ستانیمحل: استان س - ۱۴3

 رنایمنبع: ا -نفر آزاد شدند 

 ع: مهر منب -: نامعلوم  تی وضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 2تعداد بازداشت شدگان:  -آباد غرب محل: اسالم - ۱۴۴

تهران   - ۱۴5 بازداشت شدگان:    - محل:  نامعلوم  تیوضع   نیآخر  -آبان    2۴:  خیتار  -  ۱۱تعداد    یمنبع: سخنگو  -: 

 مهر  -کل کشور  یانتظام یفرمانده
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بازداشت شدگان:    -محل: تهران   - ۱۴6 نامعلومتیوضع  نیآخر  -آبان    2۴:  خیتار  -  ۱تعداد  منبع: مرکز اطالع   -  : 

 سیپل   یرسان

 منبع: مهر  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  2۴: خیتار - 2تعداد بازداشت شدگان:  -محل: چالوس  - ۱۴7

 یمنبع: فرمانده انتظام  -: نامعلوم  تیوضع  نی آخر  -آبان    2۴:  خیتار  -  ۱تعداد بازداشت شدگان:    -  رازیمحل: ش - ۱۴۸

 استان فارس

 وزین نیمنبع: صابر -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 5تعداد بازداشت شدگان:  -ان محل: تهر - ۱۴۹

 منبع: فارس  -: نامعلوم  تیوضع نیآخر -آبان  2۴: خیتار - ۹۴تعداد بازداشت شدگان:  -محل: استان فارس   - ۱5۰

 منبع: آفتاب  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  2۴: خیتار - ۱6تعداد بازداشت شدگان:  -  دیمحل: اقل  - ۱5۱

 وزین نیمنبع: صابر -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  25: خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  -محل: بوشهر  - ۱52

 وزین نیمنبع: صابر -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  25: خیتار - 3تعداد بازداشت شدگان:  - ذهیمحل: ا - ۱53

 م یمنبع: تسن -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  25: خیتار - 2۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - ۱5۴

منبع: باشگاه خبرنگاران   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -آبان    26:  خیتار  -   ۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: تهران   - ۱55

 جوان 

 ن یمنبع: اعتماد آنال -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  26: خیتار - 3تعداد بازداشت شدگان:  - ذهیمحل: ا - ۱56

 میمنبع: تسن  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  26: خیتار - 2تعداد بازداشت شدگان:  - ی محل: ر  - ۱57
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 رنایمنبع: ا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  26:  خیتار - 25تعداد بازداشت شدگان:  - هیمحل: اروم - ۱5۸

: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -آبان    27به    یروز منته  5۰:  خیتار  -(  6۰۰)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    -  زیمحل: تبر - ۱5۹

 منبع: فرمانده سپاه عاشورا -

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  27:  خیتار - 5۰تعداد بازداشت شدگان:  - اسوجیمحل:  - ۱6۰

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  26:  خیتار - 2۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: شوش  - ۱6۱

 وزین ن یمنبع: صابر -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار  -( ۱۱) 5تعداد بازداشت شدگان:  - ذهیمحل: ا - ۱62

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  2۸:  خیتار - 37تعداد بازداشت شدگان:  - رفتیمحل: ج - ۱63

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان   3۰: خیتار -  6۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: الر  - ۱6۴

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان   3۰: خیتار -  ۱۹تعداد بازداشت شدگان:  -محل: اوز   - ۱65

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  3۰: خیتار - 7تعداد بازداشت شدگان:  - محل: گراش - ۱66

 منبع: مهر   -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  3۰:  خیتار - ۱5تعداد بازداشت شدگان:  -محل: آبدانان  - ۱67

منبع:    -: نامعلوم  تیوضع  نی آخر  -آبان    27:  خیتار  -(  5۰۰)  3۰۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان بوشهر   - ۱6۸

 میاستاندار بوشهر / تسن

منبع:   -تن آزاد شدند    ۱۰۰:  تیوضع  نیآخر -آبان    26:  خیتار  -  2۰۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: بهشهر   - ۱6۹

 هرانا
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 منبع: هرانا -: نامعلوم تیوضع نیآخر -مهر  3۰: خیتار - ۴2۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: گلوگاه  - ۱7۰

 وزین نیمنبع: صابر -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  2۹: خیتار - 2تعداد بازداشت شدگان:  -  رازیمحل: ش - ۱7۱

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان  26:  خیتار - 2۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: شوش  - ۱72

 منبع: هرانا   -   اسوجی: زندان  تیوضع  نیآخر  -آبان    2۹:  خی تار  -  ۱6تعداد بازداشت شدگان:    -  سختیمحل: س - ۱73

  یمنبع: سخنگو  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  ۴۰)  23تعداد بازداشت شدگان:    -محل: نامعلوم   - ۱7۴

 رنا ی/ ا  رانیا هیقوه قضائ

منبع:    - : نامعلوم  تیضعو  نی آخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  5۰۰)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان بوشهر   - ۱75

 رنا یاستاندار بوشهر / ا

بازداشت شدگان:    -محل: کازرون   - ۱76 نامعلوم  خیتار  -  55تعداد  نامعلوم  ت یوضع  نیآخر  -:  منبع: فرمانده   -: 

 رنایشهرستان کازرون/ا یانتظام

 ی منبع: فرمانده انتظام  -نامعلوم  :  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۴تعداد بازداشت شدگان:    -محل: سنندج   - ۱77

 استان کردستان

منبع: فرماندهان    - : نامعلوم  ت یوضع  نیآخر  -: نامعلوم خیتار  -  2تعداد بازداشت شدگان:    -سرا  محل: صومعه - ۱7۸

 صومعه سرا / مهر  یانتظام

  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  - (  ۱۱2۴)  ۸۴۸تعداد بازداشت شدگان:    -   ی محل: استان مرکز - ۱7۹

 یاستان مرکز  ی کل دادگستر  سیمنبع: رئ
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م  - ۱۸۰ بازداشت شدگان:    -  انرودیمحل:  نامعلوم  تیوضع  ن یآخر  -آذر    ۱:  خی تار  -  2تعداد  منبع: سرپرست    -: 

 اندرودیشهرستان م یانتظام

منبع: فرمانده سپاه    -نامعلوم  :  ت یوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -   ۱تعداد بازداشت شدگان:    -  سیمحل: پرد - ۱۸۱

 س یشهرستان پرد

 منبع: فارس  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  -محل: اصفهان  - ۱۸2

 یمنبع: فرمانده انتظام  -: نامعلوم  تیوضع  نی آخر  -آبان    25:  خیتار  -  2تعداد بازداشت شدگان:    -محل: قدس   - ۱۸3

 ن تهرانغرب استا ژهیو

ا - ۱۸۴ شدگان:    -  ذهیمحل:  بازداشت  نامعلوم  خیتار  -  6۱تعداد  نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -:  رئ  -:  کل   سیمنبع: 

 خوزستان  ی دادگستر

 یمنبع: فرمانده انتظام -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار -  ۴۸تعداد بازداشت شدگان:  -محل: فسا  - ۱۸5

 شهرستان فسا

  یمنبع: فرمانده انتظام  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  - 3تعداد بازداشت شدگان:    -محل: شفت   - ۱۸6

 نی شهرستان شفت / اعتماد آنال

 م یمنبع: تسن -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  - ی محل: خو  - ۱۸7

منبع:    -: آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  7۱5)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: کل کشور   - ۱۸۸

 زان یم
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 -: آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  7۸)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان مازندران   - ۱۸۹

 م یمنبع: تسن

منبع:   -: آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -(  ۸۰)  ۰شدگان:  تعداد بازداشت    -   ی محل: استان مرکز  - ۱۹۰

 لنایا

 لنا یمنبع: ا -: آزاد شدند تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار -( 2۱) ۰تعداد بازداشت شدگان:  -محل: گلستان  - ۱۹۱

منبع:    -: آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  55)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان فارس   - ۱۹2

 فارس

  - : آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۹تعداد بازداشت شدگان:    -  ی محل: استان خراسان شمال - ۱۹3

 منبع: مهر 

منبع:    -: آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  3۰)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان بوشهر   - ۱۹۴

 رنا یا

 منبع: رکنا  -: آزاد شدند تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار -( ۴6) ۰تعداد بازداشت شدگان:  -ران محل: ته - ۱۹5

منبع:    - : آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  57)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    - محل: استان البرز   - ۱۹6

 لنایا

  -: آزاد شدند  تیوضع  نیآخر   -: نامعلوم  خیتار  -(  ۱۴)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان هرمزگان   - ۱۹7

 منبع: انتخاب 
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: آزاد شدند تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -(  2۰)  ۰تعداد بازداشت شدگان:    -  یغرب  جانیمحل: استان آذربا - ۱۹۸

 لنا یمنبع: ا -

منبع:    -: نامعلوم  تیضعو  نی آخر  -: نامعلوم  خیتار  -  شهروند یهودی   ۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: نامعلوم   - ۱۹۹

 هرانا

 -: آزاد شدند  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -شهروند یهودی   ۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: نامعلوم   - 2۰۰

 منبع: هرانا 

منبع:    -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -)نامعلوم(    ۰تعداد بازداشت شدگان:    - محل: کل کشور   - 2۰۱

 میتسن

فرمانده   ن یمنبع: جانش  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  - : نامعلوم  خیتار  -  5تعداد بازداشت شدگان:    -محل: رشت   - 2۰2

 لنایا /النیگ یانتظام

 وزین نیمنبع: صابر -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - 5تعداد بازداشت شدگان:  -محل: آبدانان  - 2۰3

منبع: رکنا/ فرمانده    -: زندان  ت یوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱ت شدگان:  تعداد بازداش  -محل: رودسر   - 2۰۴

 شهرستان رودسر یانتظام

منبع: رکنا/ فرمانده   -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱تعداد بازداشت شدگان:    -محل: تالش   - 2۰5

 شهرستان تالش  یانتظام
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 /رانیمنبع: عصر ا - : نامعلوم ت یوضع نیآخر - : نامعلوم خیتار - ۹تعداد بازداشت شدگان:  - آبادمحل: عباس - 2۰6

 استان مازندران یانتظام یفرمانده یاجتماع یمعاون فرهنگ

 رنایمنبع: ا -: نامعلوم  تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار -  ۴تعداد بازداشت شدگان:  -محل: استان کردستان  - 2۰7

 منبع: شرق  -: نامعلوم  تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار  -( ۴۰) ۰تعداد بازداشت شدگان:  -کشور محل: کل  - 2۰۸

  ی منبع: فرمانده انتظام  -: نامعلوم  تیوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  5تعداد بازداشت شدگان:    -   زدیمحل:   - 2۰۹

 لنایا - زدی

منبع:    -  رازی ش  ی : بازداشتگاه مرکزتیوضع  نیآخر  -آبان    27:  خیتار  -  ۱تعداد بازداشت شدگان:    -  رازیمحل: ش - 2۱۰

 هرانا

 منبع: الف -: نامعلوم تیوضع نیآخر -: نامعلوم خیتار - ۱تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - 2۱۱

 انزی منبع: م  -: نامعلوم  تیوضع   نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱۰تعداد بازداشت شدگان:    -محل: استان هرمزگان   - 2۱2

:  ت یوضع  نیآخر  -: نامعلوم  خیتار  -  ۱۰تعداد بازداشت شدگان:    -تهران، اصفهان و کردستان    ی محل: استانها - 2۱3

 نیآنال ی منبع: همشهر  -نامعلوم 

 منبع: هرانا  -: نامعلوم تیوضع نیآخر -آبان   27: خیتار - 5تعداد بازداشت شدگان:  -محل: تهران  - 2۱۴
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 ها واکنش

  ن یاز چهره ها و فعال  یرخداد، برخ  نیو سپس آغاز و تداوم اعتراضات به ا  ینیدنبال بازداشت و جان باختن خانم ام  به

در ادامه به    .نکردند  شهیرخدادها سکوت پ   لیس  نیدر مقابل ا  یالملل   نیو ب  یرانیا  ی هنرمندان و چهره ها  ،یاسیس

 ذکر اجمالی این حمایت ها پرداخته می شود.

 

 غیردولتی  یاسیس  یها چهره

در بازداشتگاه وزرا    ینیمنتسب به مهسا ام  لمیفی،  ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوم حسن روحان  معصومه

پل را   ب  عیتقط  ،منتشر شده بود  سیکه توسط  انتشار آن  ا  شتریشده عنوان کرد و گفت که  کرده است.    جادیسوال 

 .نامیدناگوار«  ی ارا »فاجعه ینیمهسا ام ی ماجرا  ،رانیجمهور اسبق ا سیرئ ،یخاتم دمحمدیس

حجت االسالم   ،ی مطهر  یعل منجمله محمود احمدی نژاد،     داخل کشور میمق یران یا یاسیس ی ها تیاز شخص ی اریبس

آذر    ،یرفسنجان   یمحمدرضا عارف، فاطمه هاشم  ،یزهرا رهنورد، عبداهلل رمضان زاده، محمود صادق  ،ی منتظر احمد  

  یی رسا  دیحم  ی،ان یابوالفضل قدی،  عباس عبدد،  محقق داما  یاهلل مصطف  تیآ  ی راد،شکور  یعل   ،ییرزایجالل م  ،یمنصور

  قربانپور   دیفرش  ،ی(دادگستر   ی وکال  ی کانون ها   ی سراسر  هیاتحاد  سیرئ)جعفر کوشا،  و شخصیت های دیگری چون  

نگار) خرمشاه(،  روزنامه  )عبدالصمد  نسریدادگستر   ل یوکی  و  دادگستر  لیوک)  ستوده  نی(،  عبدالغفار  ی(  موالنا 

به رخدادهای اخیر در ایران واکنش نشان دادند.   ،یبا انتشار مطالب(  موقت شهرستان راسک  ی جمعه  امامی )نقشبند
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  ، ی نیصورت گرفته با مهسا ام  یضمن محکوم کردن برخوردها  ،نیز   عهیش  دی از مراجع تقل   یزنجان  اتیهلل باهلل اسدا  تیآ

 .کرد توصیف ی«عقالن  ریو غ یقانون ری نامشروع، غ»گشت ارشاد را 

دست به اعتصاب زدند. شهرام   ان،یدر واکنش به بازداشت دانشجو  فی شر  یدانشگاه صنعت  دیاز اسات  ی شمارهمچنین  

 رضایعل   ،ی عسکر  روسیس  ،یتهران  ی معزز   رضایزاده، مهرزاد پور محمد نامور، عل   یقاض  یسهراب راهوار، عل   ،ییخزا

 نکهیبر ا د یهستند که ضمن تاک فیشر یدانشگاه صنعت دینه تن از اسات  یزارچ یفیشر یعل وزهرا کاوه وش  ،ینیبحر

 درس را برگزار نخواهند کرد«، اعتصاب خود را اعالم کردند.   ی بازداشت شده کالس ها  انیدانشجو  ی »تا زمان آزاد

معظم فن  یدارا  دانشکده  ک  ی)استاد  تهران(،  م  وانیدانشگاه  م  ،شجره  الدیسررشته،  و    درضایحمی،  قانی مهام  پاسوار 

انشگاه تهران( نصراهلل حکمت )استاد  د  ی بایز  ی هنرها  سی پرد   یشینما  ی مدعو دانشکده هنرها  دی)اسات  یمژگان خالق

دانشگاه   فلسفه  نگار ذیبهشت  دیشهگروه  اله  یالب ی (،  دانشکده  )استاد    یرجب  دی(، مجیبهشت  دیدانشگاه شه  اتی)استاد 

ی کشکول  میدانشگاه علم و صنعت(، مر  ی)استاد دانشکده معمار  قیصد  یدانشگاه علم و صنعت(، مرتض  کیدانشکده مکان

  ی مستغن رضای(، عل یشینما  ی دانشکده هنرهااستاد ) ی (، پدرام محمدبایز ی هنرها سیپرد یم )استاد دانشکده تجس این

 ی گروه دندانپزشک  اریو دانش  یعلم  اتی)عضو ه  ی در یح رضایدانشگاه هنر(، عل   ی و شهرساز  ی معمار  دانشکده  سی)رئ

  ی و جمع   (دانشگاه تهران  ی بایز  ی هنرها  دانشکده   یعلم  تیاعضو ه)موحد    نیآذ،  تهران(  یکودکان دانشگاه علوم پزشک

اسات تهران    یقیگروه موس  دیاز  اعالم کردندنیز  دانشگاه  گروه    یعلم  اتیگله داران عضو ه  یل یل  .اعتصاب خود را 

از    ینیدر اعتراض به جان باختن مهسا ام  ،ی از اعتراضات سراسر  تیضمن حمانیز    رازیدانشگاه هنر ش  یشینما   اتیادب

 سمت خود استعفا داد. 
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 ی در کانال تلگرام یاطالعات با انتشار مطلب ی ارتباطات و فناور نیشیپ ریوز ،یجهرم ی محمدجواد آذرافزون بر این، 

تعامل    ریمس  نیواکنش نشان داده و نوشته است: »ا  یاجتماع  ی شبکه ها   لتریو ف  نترنتیا  یها  تیخود نسبت به محدود

 قطعا غلط است، آزموده را آزمودن خطاست«. ی مجاز ی با فضا

همچنین برخی از زندانیان سیاسی و فعاالن مدنی محبوس در زندان های کشور و زندانیان سیاسی دیگر کشورها  

سیاسی    یزندان)بر    نیاهلل حس  م یسل ش نشان دادند.  نیز با ارسال پیام و نامه هایی از زندان به رخدادهای اخیر واکن

 دیحم(،  رازیآباد ش  محبوس در بند نسوان زندان عادل   ییفعال دانشجو)  حسن زاده   الیل ،   (محبوس در زندان سراوان

 ،(شهر کرج  ییمحبوس در زندان رجا  انیزندان)  نژاد فرکوش  یموس  ی و عل   یاقبال  دیسع  با،یشک  امیپی،  حاج جعفر کاشان 

 الیژ  ،ی ر یام  یزاده، هست مطلب  هیعال  ،ی نرگس محمد(،  محبوس در زندان بجنورد  یاس یس  یزندانی )داللهی  لیسه

ی،  زاده و گالره عباس  ی محمدنژاد، رها عسگر  نیمهناز طراح، نازن  ،یالناز اسالم  ،ی جعفر  حهیمل  ،یکاشان  دهیسپ  ،یمکوند

قلیان،   کردافشارسپیده  و  صبا  او  یاسیس  انیزندان)  ،یعسل محمدی  زندان  در  نجف،  (نیمحبوس   لیوک)  یمحمد 

  ت یحما  م هاییایبا انتشار پ  (سمنانمحبوس در زندان    یاسیس  ی)زندان  منفرد  ی اکبر  میمر    و  (اراک  زندان  در  محبوس

یاشار    ،ییپروانه، آرشام رضا   نهیسک  ،یانی آر  اسمنی  ،یعربشاه  رهیمن کردند.  اعالمرا    رانیدر ا  ریخود از اعتراضات اخ

 ی، زاده، محمد خان  یحاج  نی مع  ،ی د یقرچه، صادق ام  روسیس  ،یمیافخم ابراه  دیراغب، س  ی زرتشت احمد تبریزی،  

به صورت   کیهر  نیز      یاهلل رافع  حجت  و  زارع  یصدراهلل فاضل ،  مهراد  وسفی،  فرهاد چهره سا،  نژاد  رانیمحمد ا

 .واکنش نشان دادند  هادادیرو  نیمحدود نسبت به ا  ی اعالم اعتصاب غذا  ایمشترک و    ی ها  هیانیب  ی ابا امضیا  جداگانه  

تن از وکالی دادگستری ایران با انتشار بیانیه ای در حمایت از اعتراضات سراسری »خیزش شهروندان   ۴۰نیهمچن

بیان کرد قانون«  به حکومت  بازگشت  و  »اکنون    هایران را خیزشی برای حقوق  اعالم کردند:  مسأله ما آزادی و  و 
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قضایی     ی ا  ه یانیب  انتشار  باهم    کردستان  و  کرمانشاه   ی اهال  از  ی دادگستر  لیوک 32  به طور مشابه،  «.ست اعدالت 

  .شدند "مردم به سرنوشت نییتع حق بازگرداندن" خواستار مشترک

 

مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه درباره   هیانیاز ب  کشور نگاران در   روزنامه، جمعی از  از سوی دیگر

 خوانده  گانه«یب  یجاسوس  ی ها  سیسرو  ی»طراح  را  اعتراضات  مشترک  هیانیب  نیانتقاد کردند. اسراسری  اعتراضات  

 بود.

  ییبه عنوان »جنبش رها رانیدر ا  ریبا اعتراضات اخ ی ا هیان یدر ب داغدار خاوران ی ها از خانواده یگروهعالوه بر این، 

با آنها    قایو عم  میا  ستادهیباختگان اجان  ی هااند »ما همدالنه در کنار خانوادهکرده و گفته   یاعالم همبستگ  ران«یمردم ا

 « .میدردهم

زاهدان  د،یعبدالحم  ی مولو اهل سنت  در   یاظهارات  ی ط  نیز  امام جمعه  جانباختن شهروندان معترض  با  رابطه  در 

بگ  دیمردم کرد نبا»کردستان عنوان کرد:   با    نیهمچن  ی و د.«  و با خشونت با آنها رفتار شو  رندیهدف گلوله قرار 

به   بازداشت  ی خواستار آزاد  "و زنان در زندان ها  انیبا زندان  ی بدرفتار"اشاره    لتر یاعتراضات و رفع ف  ی ها  یهمه 

 .« راه عاقالنه نشستن با مردم است ست،یکردن و کشتن مردم ن یراه اداره کشور زندان»عنوان کرد:  شد و نترنتیا

ب  هیاهل سنت اروم  ونیاز روحان  یجمع  در همین رابطه، با    زیرد خشونت آمضمن محکوم کردن برخو  ای   هیانیدر 

 نیمسئول دنظریتجد ر،یاعتراضات اخ یو شرط معترضان بازداشت دیق یب ی »آزاد لیاز قب ی معترضان خواستار موارد

با شهروندان معترض و رس تبع  ی به مطالبات آنها و رفع فضا  یدگیدر برخورد  ب  ضی خفقان، سرکوب،   ی و کشتار 
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 :ه و تصریح کردندصادر کرد  ی اه یانیاز معترضان ب  تیدر حما  یزن  سردشت  روحانیون اهل سنت  رحمانه مردم« شدند.

 «نخواهد داشت. ی اجهینت یبا وحشت افکن ی وزپیر»

 

 یداخل یمدن  ای یاس یس یها گروه

معلمان استان تهران، خوزستان، بوشهر، فارس،    یصنفهای  کانون   ،رانیا  انیفرهنگ  یصنف ی تشکل ها  یهماهنگ  ی شورا

کارگران شرکت واحد    ی کایسند  ،کردستان  معلمان شاغل و بازنشستهاز    ی شمار  به همراه اسالم آباد غرب،  کردستان

و    ی اتوبوسران سندتهران  ن  ی کایحومه،  سند  شکریکارگران  تپه،  ن  ی کایهفت  اتحاد  شکری کارگران  تپه،  آزاد    هی هفت 

جان    ،مجزا  ییها  هیانیکشور در ب  یعلوم اجتماع  یعلم  ی ها   انجمن  هیاتحاد  و  رانیا  سندگانینو  کانون،  رانیکارگران ا

 .را محکوم کردند ینی مهسا امباختن 

گروه بازنشستگان    ران،یبازنشستگان ا  ی اتحاد سراسر  ران،ی بازنشستگان ا  ی شورا  ارسان،ی  یفعاالن مدن  یمشورت  مجمع

تهران، خانه س بنیز  و جبهه اصالحات    رانی ا  ی نمایمستقل  پ  تیجداگانه ضمن محکوم  ی ها  هیانیبا صدور   ش یرخداد 

 .شدند جان باختن مهسا )ژینا( امینیشدن گشت ارشاد، محاکمه آمران و عامالن  دهی آمده، خواستار برچ

این،   بر  پزشک  انیدانشجو  یاسالمهای  انجمن  عالوه  علوم  و  تهران  ب  ی دانشگاه  با صدور  به عملکرد   ی ا  هیانیتهران 

 .نداعتراض کرد انیکارمندان حراست دانشگاه در سرکوب دانشجو

واکنش نشان   رانیدر ا  ریاخ  یبه رخدادها  ی ا  هیانیبا انتشار ب  نیز رانیدر ا  LGBTQ+و    یت ی جنس ی از فعاالن برابر  یجمع

 .ندداد
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در یک اقدام نمادین، صفحه   ،ینی( امنایکرمانشاه در اعتراض به جان باختن مهسا )ژ ی آزاد ی هفته نامه صدا نیهمچن

 .چاپ کرد دیسفاول خود را به صورت 

ا ها   انیم  نیدر  د  ییاستارتاپ  فال  یجیهمچون  اسنپ،  تپس  وارید  و،یتیکاال،  مطالبنیز    یو  انتشار  حما  یبا  از    تیدر 

 واکنش نشان دادند. ر یاخ عیاعتراضات نسبت به وقا 

در اعتراض به بازداشت گسترده   زیتبر   یدانشکده دندانپزشک   انیدانشجو،  نیز  مهرماه  ۴روز دوشنبه  از سوی دیگر،  

  سراسری   اهواز، دانشگاه  "چمرانشهید  "سراسری  دانشگاه    انیاز دانشجو  یدست به اعتصاب زدند و جمع  انیدانشجو

سراسری اه  پارس تهران، دانشگ  ی دانشگاه هنر و معمار  انی، دانشجودر تهران  سوره  آزاد  همدان، دانشگاه  نایس  یبوعل 

نص تهران  ریخواجه  در  تهرانطباطبا  مه عالسراسری  دانشگاه    ،طوسی  در  دانشگاه    سراسری   دانشگاه   ،یی  تهران، 

 ، دانشگاهتهران  علم و فرهنگآزاد  تهران، دانشگاه    کیتکن  یدانشگاه پل   ز،یتبرسراسری    دانشگاه  ،یخوارزمسراسری  

  ی وسدفرسراسری  دانشگاه    ن،یقزو  یالملل   نی، دانشگاه بتهران  مدرس  تیدانشگاه ترب  تهران،  "یبهشت  دیشه"  سراسری 

 انتشار تهران با    یعلوم توانبخش  سراسری   و دانشگاهتهران  الزهرا  سراسری  دانشگاه    الن،یگسراسری  مشهد، دانشگاه  

 .کردند ی ا خودداراز حضور در کالس ه ان،یدر اعتراض به سرکوب اعتراضات و بازداشت دانشجو ییها هیانیب

در اعتراض »به کشتار مردم و   ی ا  ه یانینفت با انتشار ب  یمان یاعتراضات کارگران پ  یسازمانده  ی شورادر همین روز،  

اذ  های  سرکوبگر ام  تیو  باختن مهسا  به خاطر حجاب و جان  به حکومت   ینیو آزار زنان  ارشاد«  به دست گشت 

کا ما  مسلم  »اعتراض حق  کردند:  اعالم  و  دادند  بساط   رگران»اخطار«  و  ظلم  و  ستم  به  و  است  مردم  همه  ما  و 

  ی بردگ   ن یحاضر به ادامه تحمل ا  گری. ما د میاعتراض دار  شودی  از چهل سال است بر ما روا م  شیکه ب  ی ا  سرکوبگرانه 

 .«میستین های حقوقی و ب
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دانشگاه آزاد    ل،یاردب  یمنجمله دانشگاه علوم پزشک  ی مختلف در کشورها  دانشگاه  انیدانشجو  از  یجمع  ن،یبر ا   مضاف

از   ی و تعداد  خارجه دانشگاه تهران  اتیدانشکده زبان و ادبکردستان،    دانشگاه  واحد تهران جنوب، دانشگاه اصفهان،

 کردند. تیحما رانیدر ا ی جداگانه از اعتراضات سراسر ییها هیانیآموختگان دانشگاه هنر تهران در بدانش 

ن  یفردوس  سراسری   دانشگاه  دیاز اسات  یجمع ب  زیمشهد  انتشار  پا  ی ا  هیانیبا  دادن به هرگونه خشونت   انیخواستار 

 اعتراضات   از  تیحما  با  ی ا  هیانیدر ب  کشور  ی ها  پژوهشگاهها و    نفر از استادان دانشگاه 6۰۰،در همین رابطه  .شدند

  در  که  هنیم  فرزندان ی»تمام یآزاد و ان«یدانشجو هیعل  که یمدن حقوق  ضد احکام ی»تمام لغو خواستار انیدانشجو

بابل    ی روانیدانشگاه نوش  دی نفر از اسات  73شده اند« شدند.  مختلف بازداشت    ی ر توسط نهادهایاخ  اعتراضات  انیجر

از استادان   یگروه  شدند.  انیدانشجو  ی برا  یدانشگاه خواستار توقف صدور احکام انضباط  نیا  سیئبه ر  ی ا  در نامهنیز  

 کردند.  تیحماجاری  ی از اعتراضات سراسر ی ا هیانیبا انتشار ب زیدانشگاه مازندران ن

  اعالم   با  دانشگاه  نیا  استیبه ر  ی ادر نامه  تهران(  کیتکنی  )پل  ریکبریام  دانشگاه  النیتن از فارغ التحص 23۰۰،  همچنین

 .ددنکر  محکوم  را  است  شده  دانشگاه  نیا  در  «یتی امن  ی فضا  جادی»ا  موجب  که  یاقدامات  معترض،   انیدانشجو  از  تیحما

از انجام    ی ، اعالم کرد که تا اطالع ثانویاعتراض   ی ا  هیانیبا انتشار ب  زیدانشگاه تبر  یاسیعلوم س  یعلم  انجمنبه عالوه  

زنده    دیام  انیکه به دانشجو  ینیچن   نیا  ی ها   تیو فعال  یهرگونه کالس آموزش   ی و برگزار  یعلم  تیهرگونه فعال

  ت یفعال چیه ی و تا اطالع ثانو دهیکند، دست کش یم دواریدروغ ام دهد و آنان را به  یرا م ستمیس ن یبودن علم در ا

 .نخواهد داشت علمی - یآموزش

 ، ی با اعتراضات سراسر  یضمن اعالم همبستگ  ای   هیانیبا انتشار ب  رانیدر ا  یحیشهروند مس  صدیاز س  شیبهمچنین  

 . را محکوم کردند یاسالم ی سرکوب مردم معترض توسط جمهور
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با   ران،یدر ا  نترنتیاعمال شده بر ا  ی ها  تیو محدود  نگ یلتریدر واکنش به فنیز  تهران    کیانجمن تجارت الکترون

هزار کسب    ۴۰۰از    شیب  رانیدر ا  نستاگرامیبه ا   یقطع دسترس»اعالم کرد:    ط،یشرا   نیضمن انتقاد از ا  ی ا  هیانیصدور ب

 «.رو به رو کرده است ی نفر را با مشکالت جد ونی ل ی م کیاز  شتریب معاشو امرار  ی و کار را با خطر نابود

فعال    33۰از پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان شهرستان سقز و    ی قم، تعداد  هیحوزه علم  یو سرگرم  ی ستاد باز

ا بنیز    ی رسانه  به وقا  یی ها   هیانیدر  پزشک متخصص و   62۰از    شیب  و  دادندواکنش نشان    ریاخ  عی جداگانه نسبت 

با کودکان   رانیحکومت ا  ی خواستار توقف خشونت ها  ی ا  ه یانیوابسته به طب کودکان با امضاء ب  ی متخصصان رشته ها

 »با جامعه نوجوان و خردسال کشور« هشدار دادند.  یاسالم ی جمهور "حیرفتار ناصح"شده اند و درباره عواقب 

 

 ی حقوق بشر یها و چهره ها سازمان

  ن یواکنش نشان دادند. در ا  ینیام  )ژینا(  نسبت به نحوه جان باختن مهسا  زین  یالملل   نیب  ی حقوق بشر  ی ها  سازمان

  خانمجان باختن  در یکی از آنها سازمان مذکور  الملل اشاره کرد که    نیسازمان عفو بهای    هیانیبه ب  توانی  خصوص م

پرونده در برابر عدالت قرار    نی»همه ماموران و مقامات مسئول« در ا  دیکرد که با  فی توص  یرا مرگ مشکوک  ،ینیام

ها مسلح در همه استان  ی روهایبه فرماندهان ن»نوشت که    ،یافتیبراساس اسناد درملل  عفو بین السازمان    .رندیگ

  ن ی سازمان عفو ب  گر،ید  ی مورد  در.«  با مردم معترض برخورد کنند  "ی قاطع و جد"دستور داده شده که به طور  

درباره   مستقل سازمان ملل،  سمیبا استفاده از مکان  ی اقدام فور  کیاز سازمان ملل خواست که در    ی الملل در تومار

  یی را وادار به پاسخگو  رانیو ا  قیتحق  است،  ات«یجنا  نیتر یاز »جد  یالملل نیب  نیکه تحت قوان  رانیدر ا  ریاتفاقات اخ

 کند. 
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ع حقوق  و مداف ی حقوق بشر ی و منطقه ا یالملل  نیسازمان ب ۱6۱به همراه هم  رانیمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا

مجموعه فعاالن حقوق بشر    زین  نی از ا  شیاعالم کرد. پ  یرانیخود را با زنان معترض ا  یهمبستگ  ی ا  هیانیزنان، با انتشار ب

مقابله با   ی الملل برا  نیخواستار مداخله جامعه ب  گرید  ی ا  هیانیب  ربا انتشا  ی سازمان حقوق بشر   ۱2به همراه    رانیدر ا

 ی سازمان حقوق بشر  ۱۹مجموعه به همراه    نیا  نی. همچنه بودشد  رانیسرکوب زنان و معترضان توسط حکومت ا

مقابله    رانیدر ا  یخواست که با سرکوب اعتراضات مردم  دنیاز جو با  کا،یجمهور آمر  سییخطاب به ر  ی نامه ا  یط

 .ندک

کودکان    هیهرگونه خشونت عل   ی خواهان توقف فور   ی ا  هیانیاز حقوق کودکان با صدور ب  تیانجمن حما   ها  نیبر ا  عالوه

 کرد.  ی شده اعالم آمادگ ریکودکان دستگ ی جهت آزاد ییمذاکره با مسئوالن قضا ی شد و برا

مربوط به کشتن و بازداشت کودکان در    ی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش ها  یعال  ی ایساریراستا، کم  نیدر هم

 ی ا  هیانیدر ب  زیصندوق کودکان سازمان ملل متحد ن  سف،یونیکرد و    یبه شدت ابراز نگران  رانیا  اتاعتراض  انیجر

است.   رانیشدن و بازداشت کودکان در ا  یخممربوط به کشته شدن، ز  ی اعالم کرد که به شدت نگران گزارش ها

 کودکان باشند.«  ی امن برا یمکان شهیهم دی»مدارس با کرد: دیبا اشاره به تداوم حمالت به مدارس تاک سفیونی

بودن حجاب را   ی قانون اجبار  ز،ین  رانیحقوق بشر سازمان ملل در امور حقوق بشر ا  ژه یرحمان، گزارشگر و  دیجاو

  رانیاز نقض گسترده حقوق بشر در ا ی ا را نشانه  اجبار نیا ز،ین شتریمحکوم کرد. او پ " لحن نیدتر یبا شد" رانیدر ا

در   ی اجبار   حجاب  تیحقوق بشر سازمان ملل در محکوم  ی توسط شورا  ییها  هقطعنام  ب یدانسته و خواستار تصو

 ت یدر خصوص وضع  یگزارش  ز،ین  ینی( امنایروز جان باختن مهسا )ژ  نیرحمان، همزمان با چهلم  دیجاو.  بود  هشد  رانیا

  م یاز گزارش خود به موج عظ  یدر بخش  ی سازمان ملل ارائه کرد. و  یچهل روز گذشته به مجمع عموم  یط  رانیا
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پرداخت و عنوان    ینیمهسا ام  تنبه دنبال جان باخ  یمختلف اجتماع  ی با مشارکت اقشار و گروه ها  ی اعتراضات سراسر

پ  یاسالم   ی کرد: »مقامات جمهور تظاهرات آرام و همچن  یم  ینیشبیهمانطور که  با سرکوب سبعانه  قطع    نیشد، 

 .«مردم به اعتراضات پاسخ داده اند ی و تشکل ها انیب ی و سرکوب آزاد نترنتیا

با اشاره به آمار جانباختگان در   اظهارات خود  نیدر تازه تر   رانیحقوق بشر سازمان ملل در امور ا  ژهیو  گزارشگر

با معترضان گفتگو کنند و    ستندیحاضر ن  یمورد  چیدر ه  یاسالم   ی جمهور   عنوان کرد: »رهبران  ،ی اعتراضات سراسر

از    ی به موارد   نیرحمان همچن  دیکرده اند.« جاو  ردط  "ی عامل خارج"و    "دشمن"  لی از قب  ییآنها را با برچسب ها

و صدور حکم اعدام    ی دادگاه و اعتراف اجبار  ی به دانشگاه ها، کشتن کودکان، برگزار  یتیامن  ی روهایحمله ن»جمله  

 احکام شد.  نیصدور ا  ی اشاره کرده و خواستار توقف فور «معترضان ی برا

  گفته است جهت   رحمان  دیجاو  با  یداریبعد از د  ملل   سازمان  در  کایآمر  ریسف  لدینفیگر  توماس  ندای ل  ،نهیزم   نیهم  در

 .کند یم تیحما از او رانیا در معترضان هیعل  یدولت خشونت مسببان شناختن  مسئول ی برا مستقل قاتیتحق

بار اعتراضات مردم    سرکوب خشونتز  ا  نیز  حقوق بشر سازمان ملل متحد  یعال   ی ایساریالناشف، سرپرست کم  ندا

بازداشت  ینیبه جان باختن مهسا امنسبت    رانیا  ی سخنگو  ک،یاستفان دوجار  مشابه،  طور  به   .کرد  یابراز نگران  ،در 

از حد زور توسط   شیسازمان ملل گفت: »گوترش و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره استفاده ب رکلیدب

  قا یعم  رانیدر ا   یاجتماع  ی هارسانه   ی و پلتفرم ها  لیارتباطات موبا  نترنت،یبه ا  یدسترس  تیو محدود  یتیامن  ی روهاین

 نگران هستند.« 
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کشور از پوشش اخبار اعتراضات   نیمسئول»اظهار داشت:    یسازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار مطلب  نیهمچن

  یر یجان باخت، جلوگ  یاخالق  تیامن  سیکه پس از بازداشت توسط پل   ی دختر  ،ینیجان باختن مهسا ام  ی در پ  یمردم

 .« کنند  یم

 را  اعدام  مجازات  از  استفاده  که  خواستند  یرانیاز مقامات ا  از کارشناسان سازمان ملل متحد   یگروه  از سوی دیگر، 

 .کنند متوقف اعتراضات سرکوب ی برا یروش عنوان به

سازمان ملل   رکلیبه دب  ی ا   در نامه  ی نیزالملل  نیب  و  یران یا  ی بشر  حقوق  سرشناس  چهره  و  لیوک  ششصد  از  شیب

 ران« یحقوق بشر در مورد ا ی العاده شورا  نشست فوق  زیمستقل و ن  ی ا  تهیتمام کم  تیکه »با فور  ندخواستار آن شد

 .شود لیتشک

این  عالوه  ب  است،ی، رهبران برجسته زن جهان در تجارت، سبر  از  ا  ۱۴از    شیوکالت و هنر  نامه  انتشار  با    ی کشور 

 مقام زن سازمان ملل متحد شدند.  ونیسیاز کم رانیحکومت ا ی سرگشاده خواستار اخراج فور 

  ناقض   اقدامات  یبررس  ی برا  یالملل   نیب  و  مستقل  قیتحق  اتیه  لیتشک  خواستارنیز    بشر  حقوق  یالملل   نیب  ونیفدراس

 .شد اعتراضات گسترده سرکوب یط رانیا حکومت دستبه  داده«رخ ی ها تیجنا» و بشر حقوق

  ران یا در ی سراسر اعتراضات شدگانکشته  و های زخم ی از شمار باال هم در اظهاراتی  ی جهان بهداشت سازمان سیرئ

 .است شده  یپزشک  یطرف یب اصل تیرعا خواهان و کرده ینگران  ابراز

حقوق بشر سازمان ملل با   ی شورا  سیئبه ر  ی ا  در نامه  ،یفعال حقوق بشر زندان  ، ی نرگس محمددر همین رابطه،  

ی  و از کشتار زنان، و م  میگوی  : »از امروز مه استگفت  خواهند، ی  م  "ی زادآو    یدموکراس"  رانیمردم ا   نکهیا  انیب

   .«میما نکشت  ندیگوی م کشندی  کودک م ،کرد  یخودکش ندیگوی و م کشندی که م میگو
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 یموسسات خارج  ایشناخته شده  استمدارانیها، س  دولت

 یمل  تیمشاور امن  وانیلاس  کیج  کا،یوزارت خارجه آمر ژهیو ندهینما یرابرت مال کا،یخارجه آمر ریوز نکنیبل  یآنتون

 ز ین  وزارت امور خارجه فرانسهو    کایمرآ  ندگانیمجلس نما  سئیر  ،یپلوس  ینانس  ،کایکنگره آمر  ندهینما  2۱و    ،کایآمر

این شدند تا حکومت ایران را محکوم کرده و خواهان    رانیدر ا  ی حجاب اجبار  نیبه صورت جداگانه قوان  ی در سخنان

 مسالمت آمیز به معترضان بدهد. اعتراضات  ی برگزاراجازه 

  د یقتل با  نیقبول است و عامالن ا  رقابلیغ  سیدر بازداشتگاه پل   ینیجراحات وارد به مهسا امگفت  اروپا هم    هی اتحاد

 .پاسخگو باشند

 سرکوب به صورت جداگانه نسبت به نیز مجلس نروژ  سی رئ یمسعود قره خان و کانادا ریترودو نخست وز نیجاست

 سیرئ  کیبور  لیگابر  و  ایتانیامور خارجه بر  ریوز  یکلورل  مزیجو    واکنش نشان دادند  رانیدر ا  یاعتراضات مردم

 زنان شدند. هیدادن به ستم عل  انیاستار توجه به اعتراضات مردم و پا خو  ،یل یجمهور ش

 ندگانیمجلس نما  خواهی  مکال، عضو جمهور   کلیو ما  اکی خارجه سابق آمر  ریوز  نتون ی کل   ی الری، هفیش  آدام  سناتور

 .سخن گفتندنسبت به معترضان   یعدالت یزنان و ب هینسبت به ستم عل  کایآمر

ن  ریبائربوک، وز  آنالنا ا  زیامور خارجه آلمان  انسان  رانیحمله به زنان شجاع    ن یکرد. همچن  فیتوص  تیرا حمله به 

زنان   هیعل  ضیبه همه اشکال آزار و تبع  میکنیم  بیرا ترغ  رانیما اکه    داشت  انیامور خارجه کانادا ب  ریوز  ،یجول  یمالن

 .گذارداحترام ب زیدهد و به حق تظاهرات مسالمت آم انیپا
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  نترنت یدر ا   رانیحکومت ا  م یگذارینم» گفت:  و    آمد  ی رانیبه کمک معترضان ا   زیشناخته شده ن  ی گروه هکر  موس،ینانآ

 «.زنده بماند

عالوه   ا   ندهینما  لد،ینفیتوماس گر  ندایلبه  آمر  االتیدائم  اعالم    کایمتحده  ملل متحد ضمن  از    تیحمادر سازمان 

ا  اعتراضات سراسر  یران یشجاعت زنان  زنان  یدر حساب شخص  ،ی در  به  ا  ی خود نوشت: »خطاب   ی برا  ران یکه در 

شما الهام بخش مردم در سراسر    ت. شجاعمیکن  یم  یبه پا خاسته اند: ما با شما اعالم همبستگ  یاساس  ی ها  ی آزاد

 جهان است.« 

که    "گشت ارشاد"و از جمله آنها    رانیزنان در ا   هیافراد مسئول خشونت عل دولت کانادا اعالم کرد نهادها و  همچنین   

  ن یخارجه آلمان در دهم  ری آنالنا بروک، وز  نی. افزون براکندی  م  می نقش داشته را تحر  ینی در جان باختن مهسا ام

سرکوب    لیدل  به  یاسالم  ی جمهور   ی هامقام  هیعل   ییها  می خواستار اعمال تحر  ران،یمردم ا  یروز از اعتراضات سراسر

 .اعتراضات شد

اختصاص داد. عالوه    رانیمردم ا  ی چاپ فرانسه، صفحه اول را به اعتراض ها  ،«ونیبراسیل»روزنامه    در همین راستا،

معاصر   خیحجاب در تار  هیتظاهرات عل   نیتربزرگ  نیا»نوشت:    کاتوریکار  کیبا انتشار    مزی تا  ییایتانیروزنامه بر  ن،یبرا

حجاب در   هیتظاهرات عل  نیبزرگتر  نیا»نوشت:  ی کاتوری با انتشار کار  «مزیتا » یی ایتانیروزنامه بر ن یوه بر اعال «است.

جلد خود، از آنها اعالم   ی بر رو  یرانیاز زنان معترض ا  یبا انتشار طرح   زین  ن«ینامه »گاردهفته «معاصر است.  خیتار

 کرد. تیحما

اعتراضات    ز«ی خواست که سرکوب »خشونت آم  رانیا  یاسالم   ی از حکومت جمهور   ی ا  هیانیبا انتشار ب  ییاروپا  ی شورا

 کند. نیو گردش آزاد اطالعات را تضم نترنتیه ا ب ی شهرونداندر کشور را فورا متوقف و دسترس ی جار
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  )ژینا(   در اعتراض به جان باختن مهسا  ،یدر شهر قامشل   ه ی شمال سور  نیصدها زن در مناطق کردنشاز سوی دیگر،  

سازمان حقوق زنان »کنگرا    ی از اعضا  یکیعروه الصالح،    ،برگزار کردند  یدر بازداشت گشت ارشاد تجمع اعتراض  ینیام

 به حقوق زنان«. ی نه به ظلم، آر ،یعدالتی : »نه به ب در این تجمع گفتاستار« 

  یروهاین  ی اعتراضات از سو  از سرکوب  نیز  حقوق بشر سازمان ملل متحد   یعال  سریکم  ی سخنگو  ،یشامداسان  نایراو

ابراز   رانیدر ا  یاجتماع  ی ها  و شبکه  نترنتیا  ،یاستفاده از خطوط ارتباط  ی اعمال شده برا  ی ها  تیو محدود  یتیامن

ه شکل »نامتناسب  آنها ب «.می معترضان هست هیران عل یرهبران ا ی کرد و گفت: »ما به شدت نگران اظهارنظرها  ینگران

 .کنندی از اسلحه استفاده م «ی رضرویو غ

کرد:    انیب  رانیدر ا  ی در واکنش به اعتراضات سراسر  سرشناس اهل کشور افغانستان نیز  استمداریاحمد مسعود، س

است و هر   ی. اما باز هم هر دو درد مشترکگذردی  سخت تر از آن در افغانستان م  ،گذردی  م  رانی»هر آنچه در ا

 .« کنندی دو از حق و حقوقشان دفاع م 

 را اعالم کرد.  رانیخود از اعتراضات در ا تیحما یامیبا انتشار پ زیپارلمان سوئد ن یران یا ندهینما ور،یفر دیرش

  ش یبه نما   رانیا  یتیامن   ی روهایرا که ن  یرحمیما خشونت و ب  نکهیا  انیبا ب  کایوزارت خارجه آمر  ی سخنگو  س،یپرا  ند

را    نیاند و ا  ها نفر از معترضان را کشته  ده  یتیامن  ی روهایکه ن  میافزود: »ما با خبر  م، یکنی  اشته اند محکوم مگذ

رسد در    یدفاع از حقوق بشر م  ی که پا  ی نشان دهد وقت  و  کند  بلند را    شیکه صدا  میدانی  م  یالملل   نیجامعه ب  فهیوظ

حقوق دارند.    نیاز ا  ی جهان حق بهره مند   ی کشورها  هیهم مانند مردم بق  رانیاست. مردم ا  ستادهیا  یکنار چه کسان

 یم.« کن یتحوالت را دنبال م کیما از نزد
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پس    رانیخود نوشت: »مردم پرافتخار ا  یدر صفحه شخص   یبا انتشار مطلب  زین  کاآمری  نی شیخارجه پ  ریوز  و،یپمپ  کیما

در کنار    کاآمریاند. مردم    ستادهیحکومت خود ا  ی ها  سال ظلم و ستم در مقابل سوء استفاده   ۴۰از    شیبتحمل  از  

گفت: »فقط  رانیدر ا ریدر واکنش به اتفاقات اخ یآلبان ری راما، نخست وز ی اد ن،یاند.« عالوه برا ستاده یا رانیمردم ا

 « .میریگ یآزاد روابطمان را از سر م رانیبا ا

معترضان به قتل او توسط  رحمانه«یو سرکوب »ب  ینیام  )ژینا(  جان باختن مهسا  یفرانسه در نشست  ندهیا نمبه عالوه،  

بر سر   ی روسر "درست"بود که  نیا ینیتنها گناه مهسا ام»را محکوم کرد و گفت:  یاسالم ی جمهور  یتیامن  ی روهاین

 « نکرده بود.

واکنش   رانیا   عی به وقا  زین  ایحقوق بشر حزب کارگر استرال  ی مشترک پارلمان  تهیکم  سیجوش بورنس، رئ  ن،یافزون برا 

مهرماه   3در تجمعات  هم  صنعت فرانسه    ریوز   ندهینما  ور،یزنان فرانسه و رولند رسک  ریروم، وز  زابلینشان داد. ا

  برگزار شده بود شرکت کردند. رانیا اهراتاز تظ ت یکه در حما سیپار  انیرانیا

ضمن انتقاد از همکارانشان در    ی ا  هیانیسراسر جهان، با انتشار ب  ی ها  دانشگاه  ستیفمن  دیها تن از اسات  ده  ن،یهمچن

اعالم همبستگ  ،یدانشگاه  ی هاطیمح ا  یخواستار  با معترضان  اعالم کردند:    یران یآنها  مردم    ی ها  اعتراض »شدند و 

 «است. "یمذهب میبه رژ  کیدادن  انیپا"است که خواسته روشن آن،  "یستینیانقالب فم" کی رانیا

شجاعانه به جان باختن مهسا   رانیمردم ا»:  ایالت آیداهو عنوان کرد  خواهی  سناتور جمهور  ش،یر  میجعالوه بر این،  

 « .دهند ی نشان م زآمیصلح و  آزاد یرانیا ی و خواست خود را برا کنندی اعتراض م ینیام

و    کاآمریبدانند ما در    دیبا  ران یمعترضان ا»:  ایالت نیوجرسی نیز در پیامی بیان کرد  منندز، سناتور دموکرات  باب

 « .میکنی م شیو ستا می نیبی کشور را م نیا زیستخشن، ظالم و زن مرژی برابر در  آنهاجهان شجاعت  ی همه جا
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و سرکوب معترضان در   ینیام  )ژینا(   خارجه کانادا، در واکنش به جان باختن مهسا  ریوز  ،یجول  یمالن از سوی دیگر،  

قاطع که حقوق زنان حقوق بشر    امیپ  نای  ارسال  در  آنهاو به    میفرستی  درود م  رانیگفت: »به شجاعت زنان ا  رانیا

  یم.«وندیپی است، م

  ل، یخل   تری، پ  ا،یتالیا  استمداریس  ،یملون  ای، سناتور دموکرات، جورجون هولن  س یکر  ییکای آمر  استمداریاسکات، س  کیر

  هستند  یخارج  یاسیس  ی ها  چهره  گرید  از   ،خواه  ی جمهور  یراوندز، سناتورها  کیما  ،یرامن  تیم  ،ییایاسترال  استمداریس

  .اند داده نشان واکنش رانیا ی رخدادها به که

 ی و تعداد  نیسپاه پاسداران، زندان او  ی بریدفاع سا   یفرمانده  ،یاخالق  تیامن  سیوزارت خارجه کانادا، پل عالوه بر این،  

فرمانده کل سپاه    یسالم  نی حس  ،یاسالم  ی مسلح جمهور  یروها یستاد کل ن  سیرئ  ی از جمله باقر  یرانیا  ی از چهره ها

سپاه پاسداران، محمد صالح   ی بریدفاع سا  یاندهقدس سپاه پاسداران، فرم  ی رویفرمانده ن  یقاآن   لیپاسداران، اسماع

 س یرئ  ی اطالعات و محمد رستم  ریوز  بیخط  لیاز منکر، اسماع  یستاد امر به معروف و نه  ریدب  یگانیگلپا  یهاشم

 .کرد میداشته اند را تحر تیمسئول ایکه در نقض حقوق بشر در کشور مشارکت  یانتظام یاخالق تیامن سیپل 

شش    ران،یدر ا  ی سرکوب اعتراضات سراسر  یدر پبا انتشار گزارشی اعالم کرد که    زیآلمان ن  گلی، مجله اشپبه عالوه

تازه    ی ها  م یاعمال تحر  شنهادیچک پ  ی و جمهور  ایتالیا  ا،یاروپا شامل آلمان، فرانسه، دانمارک، اسپان  ه یکشور عضو اتحاد

فرد، سازمان و  ۱6مشمول  ی ادشنهیپ ی ها میگزارش، تحر ن یارائه کرده اند. بر اساس ا یاسالم ی جمهور هیرا عل  ی ا

 .سرکوب معترضان هستند  ”یکه مسئوالن “اصل  است رانینهاد در ا
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»نشانه    رانیسرکوب اعتراضات در ا  نکهیخود با اشاره به ا  یدر صفحه شخص  نیز  خارجه آلمان  ریبربوک، وز  آنالنا

  ی خارج  استیکه در س  ییها   نهیبا وجود محدود بودن گز»است، نوشت:    «ی از آموزش و قدرت آزاد  دیترس شد

 «.میاعالم کن تیو محکوم  میو تحر میسانبه اطالع همگان بر م،یکن تیآنها را تقو ی صدا میتوان یوجود دارد، ما م

و   دیتمام مردم جهان نام  ی بخش برا  را الهام  رانیملت ا  ی اه یانیدر ب  کایآمر  ی جمهورسییر  دن،یجو باافزون بر این،  

را بر عامالن   ی شتریب  ی ها  نهی هفته هز  نیمتحده ا  االتیا»او خاطر نشان کرد:    نیدر کنارشان است. همچن  کایگفت: آمر

 « خواهد کرد. لیمعترضان تحم هیخشونت عل 

  کا یخود اعالم کرد: »آمر  یشخص   ی در صفحه    یبا انتشار مطلب  زین  کایامور خارجه آمر  ریروث شرمن، معاون وز  ی وند

  ت یو به حما  میهست  رانیاست. ما در کنار مردم ا  رانیسرکوب معترضان در ا  زیآم  نتخشو  دیبه شدت نگران تشد

 « .داد میاز حق اعتراض آزادانه آنها ادامه خواه

  ی رانیمعترض ا  انیاز سرکوب دانشجو  کا یو انزجار« دولت آمر  یاز »نگران   د،یکاخ سف  ی سخنگو  ر،یژان پ  نیکارهمچنین  

 .خبر داد ی نیپس از کشته شدن مهسا ام 

  ن یا  م؛ یروشن کرد  یرانیا  ی ها  مقام  ی خود را برا  دگاهیاعالم کرد امروز ما دنیز    ایتانی خارجه بر  ریوز  یکلورل  مزیج

مردم    ی ها  ی و به نگران  رندیاقدامات خود را بپذ  تیمسئول  دیبا   ها، ی  در ناآرام  یمتهم کردن عوامل خارج  ی که به جا

شعار   ای»دن  گفت:  رانیاز اعتراضات زنان ا  تیاروپا با حما   نپارلما  سییروبرتا متسوال، ر  ن، یخود گوش دهند. همچن

  رانیدر ا  آزادی کرامت و    ،ی برابر  ی شده که برا  یکه شعار تجمع همه کسان  ی اسه کلمه  .د یرا شن  آزادی   ،یزندگ  زن،

 « .اندبرخاسته 
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در سرکوب اعتراضات را به    ران«یا  یتیامن  ی ها  مقام   انهیوحش  ی ها  »اقدام   ی ا  ه یانیر بد  شیوزارت خارجه اتر  ن،یهمچن

خود از اعمال    ییاروپا  ی اروپا گفت: »ما به همراه شرکا  هیاتحاد   آتی  ی ها  شدت محکوم کرد و با اشاره به نشست 

 «.میکنی م تیحما  ندنقض حقوق بشر هست ولئوکه مس یکسان هیعل  هام یتحر

خارجه هفت   ی منتشر کردکه در آن وزرا  ترشییرا در صفحه تو  ویدیو  یکمهر    ۱5روز  نیز  وزارت خارجه آلمان  

 .اعالم کردند رانیرا از اعتراضات در ا  شانت یحما یل یفرانسه و ش ا،یسوئد، اسپان ک،یکشور؛ آلمان، کانادا، بلژ

ما در کنار زنان و مردان    ،یل یپست نوشته شده: »حقوق زنان، حقوق بشر است از آلمان تا کانادا، از سوئد تا ش  نیا  در

 .« میا ستاده یا رانیشجاع ا

نما  یکارگر  ی هاهیاتحاد  ونیکنفدراسهمچنین   ب  یندگیبه  نروژ، سرکوب وحش  ۹7۰از    شیاز   انه یهزار کارگر در 

 کرد.را محکوم  سیتوسط پل  ینیبدنبال قتل مهسا ام رانیتوسط حکومت ا ی اعتراضات سراسر

 ئد سو  ندهینما )   مریوا  یچارل(،  سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل)  جرمی الرنس(،  وزیر زنان آلمان)  لیزا پاوس 

اروپا( از    پارلمان  در  آلمان  ندهینما )ارنست،    ایکورنل اروپا( و    پارلمان  در  آلمان  ندهینما ) ومن،یهانا ناروپا(،    پارلمان  در

امنیتی نیروهای  و خشونت  ایران حمایت  در  را محکوم کردند.  -اعتراضات سراسری  از    یگروه  به عالوه،انتظامی 

  و   رانیا  به   سوئد  واکنش  درباره  پارلمان  در  حضور  با   تا  خواستند  کشور  نیا  خارجه  ریوز  از  سوئد  پارلمان  ندگانینما

   .کنند سوال او از کشور نیا در بشر حقوق نقض

کرد: گزارش    انیمهاباد ب  نی خود را از سرکوب خون  یمتحده، نگران  االتیامور خارجه ا  ر یوز  نکن،یبل   یآنتون  ن،یهمچن

 ترییدر تو  نکنیدر شهر مهاباد هستند. بل   ژهیمعترضان به و  هیخشونت عل   دیدر حال تشد  یران یشده است که مقامات ا

 .میکن یم تیحما رانیاز مردم ا رایز  م،یهست کاراندست اندر ی برا یینوشت: »ما همچنان به دنبال پاسخگو
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اتحادیه"نیز خبر داد که    اروپااتحادیه    یخارج  استیمسئول س  ،جوزف بورل با   ی دیجد  ی ها  میتحر  این  را مرتبط 

 چشم   به  یاسالم  ی جمهور   سازمان   سه  و   فرد  2۹  فهرست  نیا  در  که  است  کرده  وضع  رانیسرکوب معترضان در ا

   ".خوردی م

نیز ضمن حمایت از تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران طی اظهاراتی   آلمان  اعظم   صدر  ،اوالف شولتس

ا  ؛ میکن  یاقدام  آن  درباره  و  مینیبب  را  بشر  حقوق   نقض  دیبا"عنوان کرد:   و    ی آزاد  ی برا  انیرانیما مبارزه شجاعانه 

 ". آنان را هیرحمانه عل  یطور خشونت ب نیو هم مینیبی را م شتریعدالت ب

 نام برد. »انقالب«  عنوانه ب  رانیدر ا  تاعتراضااز  فرانسه جمهور  سیرئ ،امانوئل مکرونکه،  می شوددر پایان اشاره 

 

 ی ران یا هنرمندان

واکنش داشتند. احمد مهرانفر،    ینیبه مرگ مهسا ام  صورت پرشماره  هایی بودند که ب ایرانی از دیگر گروههنرمندان  

قاض  ،یل یزندوک  یعل   ،یفراهان  فتهیگلش هنگامه  جهانبخش،  ام  ،ی خسرو  روانیس  ،یانیبابک  خواجه  شبنم    ،ی ر یاحسان 

 ،یراحی  ی مهد  ،یمحراب قاسم خان  ،ی د یرش  یل یل  ،ی مهران احمد  ان،یانیرضا ک  ،ی محمد تقو  ،یتوسل   هیفرشادجو، هان

ا  ،یالنیم  نهیتهم بهرام،  آ  پانته  کامکار،  گلستان  ،ی ر یمع  لدا ی  ،یدیجد  ریمحنا  پرستو  بهداد،  عل   ،یحامد   ، یدوستیترانه 

محسن تنابنده،    ،ی فر، اصغر فرهاد  ی دیعباس جمش  ،یطوس  میمر  ،ینیمحمد زاده، فرشته حس  دینو  ا،یفاطمه معتمدآر

پ ام  روزیپارسا  عل   یعادل فردوس   ،یریمهران مد  ،ییایح  نیفر،  ک  رضایعل   ،یقربان  رضایپور،  الناز    ،یملک  هانیعصار، 

ک   ، ی نوروز برزو  ،ییایمیمسعود  فرز  ،ییمونا  و  اشوان،    ن،یفرزاد  ا مسیح  سلحشور  ،یپی.آرش  محسن    ،یمرجان 

برزو ارجمند،    ار،یزدیا  نازیپر  ،یشهرام ناظر  ان، یمستجاب  ل یسه  ،یصبور  یعل   ان،یشجر  ونیکلهر، هما  هان یک  ،یچاوش
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  ، ی گانیاکبر گلپا  ،یتهران  هیفروتن، هد  یعل   ش،یآسا  شکایو   گهبان،ن  دینو  ،ینیشهاب حس  ،یپگاه آهنگران  ،ی د ینفالمک ج

  ، ی جعفر   ر یام  ،ی انصار  امکیفرخ نژاد، س  دیحم  ان،یزیپال  میمر  ،یسحر دولتشاه  ، ی دی پژمان جمش  ،ییصدرا  هیمرض

  ب یشک  ،یرناد  ریام  ،یقیحق  یمونا فرجا، مان  ،ی پوربخش، آبان عسکر  یاردوان کامکار، مجتب  ،ینوروز  ر یام  ، ی باران کوثر

کامب زان  رباز،ید  زی مصدق،  نژاد،  پاوه  سبحان  ،یخسرو  اریالهام  شهر  ،یرهام  حم  ،ی ار یمحمود  جعفرنژاد،    د یشهاب 

  یپور  ،یغمیض  وشاین  با،یهوتن شک  ،یدیهومن س  ،ییضای الهام کردا، بهرام ب  ،یاکرم  دی جمش  ،یل یشادمهر عق  ش،یآرا

ابر، رو  ،ی بهناز جعفر  ،ییبنا مهناز   ،یاتیب  نینازن  ،ینجمه جودک  ان،ینگار جواهر  اعتماد،یبن  خشانر  ان،یموریت  ایصابر 

  مرجانه   موند،یابراه  میمر  ،ی بوبان  میحکمت، مر  ژهیمن  ،یمهتاب کرامت   ،یخان  افشار، مهسا ملک مرزبان، مهراب قاسم 

 الیش  ،ییطباطبا  زطنا  ،یاوج  یعل   ،ی فاطمه گودرز  ،یاحیر  ونیکتا   ،یگالره عباس  ش،یراندی ستوده، گوهر خ  نیمت  ن،یگلچ

سلطان شهره  آباد  قیشقا  ،یسلطان  قیشقا  ،یمیابراه  وا یش  ،یخداداد،  دولت  شراره  قل  ،ی دهقان،  شبنم   ،یخانیشبنم 

پارسا،    حانهیر  ،یل یساعد سه  ،یسام درخشان  ،ی ستاره اسکندر  ،یان یسروش صحت، ستاره پس  ،ی شاهرخ استخر  ،یطلوع

 ،یل یحامد کم  ،یمانیسل   نیحس  ،یمدن  ایزاده، رامبد جوان، دن  نیحس  ارض  دپور،یرضا عطاران، رضا رش  ،یونسیروناک  

بهرام    ،ی بهمن قباد  ، ی اریبهنوش بخت  ،ییبهنوش طباطبا  روزفر،یپارسا پ  ،یپرستو صالح  ، ییپرستو  زیپرو  ،یپژمان بازغ

 ،ی دیالهام حم  ،یتمرس  نیرحس یژوله، ام  ی رمهد یتارخ، ام نیام  ،یزندگان  نیام  ،یدرگاه تایآناه  ،یهمت  تایآناه  ،ی افشار

 مهینگار فروزنده، نع  ،یمیکر  یکین  ،یمهدو  یهست  ،یخانی احسان عل   ، یاحسان کرم  راندوست،یاحمد ا  روزآذر،یالسا ف

محمدرضا    ،یمعصوم  میمهران نائل، مر  ،ییایک  یمصطف  ان،یقیمهرداد صد  مرام، یالدکیمقانلو، م  نی رنظام دوست، نس

  ی عل   ،یسراب  یخمسه، عل   رضایعل   ،ی غزل شاکر  نه،یگالب آد  ،ییطباطبا  دنال  ،یائیمحسن ک  ،یتیمحمدرضا هدا  ،یاتیح

 ، ییروستا  دیسع  ،ینیحس  رای سم  ،یرابیخ  اوشیمهراد، س  نا یصمدپور، س  نیشاه  ،یشبنم مقدم  ،یشادمان، صحرا فتح

  ،یبهاره افشار  دان،بهنام تشکر، بهرام را  ،یمعاد  مانیپاکروان، پ  نایرضا داودنژاد، ت  ،یمی رابراهیزهرا ام   ن،یگلچ  دهیسپ
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غفارمنش، الناز شاکردوست،   ریام  ،یل یجل   دیصفا، ام  مانیا  ،ی آبان عسگر  ،یانیپس  الیآت  ان،یمیرح  نیآرم  ،ییباربد بابا 

  لوند،یجل   دیزند، وح  سیپارم  ،ی دهکرد  امیپ  ،یگیب  یسام  پور،یحاج  ن یشرو  ان،یمژگان شجر  ،ینعل یناصر ز  ،یهومن شاه

  د یمروار  ،یبیسحر مص،  یدرخش  یعل   ،نژادی  کتانه افشار  ،ینیمشک   هیمرض  ،یرفضل یام  ژنگار  ،یمیبابک کر  س،یدر  نایم

  نیاز جمله ا  ی ریغزاله جزا و   انیصدف طاهر  ، ی پورآذر  د یحم  ،یگلستان  الیسه  ان،یسجاد افشار  ،ی محمد نادر  ان،یکاش

 هنرمندان هستند. 

 

 ی رانیا ورزشکاران

این افراد اشاره  به    توانی  مکه هر یک به شکلی اعتراض خود را به وقایع اخیر نشان دادند،    زیورزشکاران ن  انیم  از

رضا ی،  نفس، محمد موسو   کین  ریزب  ،یمیکر  یعل   ا،یک  ی مهدو   ی کامران قنامپور، مهد   ،ییدا  یعل   ،ینیماه  نیحسکرد:  

مسعود    ،ی د یفرهاد مج  ،یسجاد استک  ،یحشمت مهاجران  ،یاحمدرضا عابدزاده، سردار آزمون، مهسا صادق  ،یمرادخان

  ،یقی حق  رضایعل   ،ییگرا  یعل   محمد   ،یلو، منصور بهرام  محمد خدابنده  ،ی مهد  درضا قوچان نژاد، محمد نژا  ،یشجاع

 ا یرو  ،ی اوریفاطمه    ،یعارف غالم  رانوند،یب  رضایعل   ،ی زاده، محمد تقو  میمحمود ابراه  ،ینیحس  مان یپ  ،یبوداغ  نیام

 ترا یم  ،یفاطمه روحان  راندوست،یا  میمر  ،ی غفور  ایور  ،یعیسروش رف  ات،یسرلک، شهره ب  دیوحآرمان زنگنه،    ،ی صفو

  ،یمهرداد پوالد  ان،یجواد کاظم  ،یارسالن مطهر  ریام  ،یفرزانه توسل  عه،یخادم الشر  سارا  ،یمهرداد محمد  ، ی حجاز

فضل اوال،    دیسع  ،یاسداهلل زاده، ساالر غالم  ریام  ،ی ثمر  یاشکان دژاگه، عل   ،ییسردار پاشا   ار،یسارا بهمن  ،یل یعق  ی هاد

سجاد گنج زاده،  چ،یقل دیوح  ،یانیزهرا ک خدا،رابط، مهسا کد نیفرد ،ییمال دیسع ،یرحمان تاریبخ ان،یجهان فکر سایپر

  یمهد  ،یانیک  دیناه  ،ییمحمدرضا گرا  ،یصدف خادم، سامان عبدول  ،ی د یمان جمشژپ  ونس،یپور  ناید  ،یمسعود مژده
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بهمن   ،یمهال محروق  ،یرجب  مانیپ  ،ی رجب  الیل  ،یبالل  کایمل   وند،یحامد کنار  ،یشگاهیجاسم و  ،ی معزز   نیمت  ،یخدابخش

 ،یفداکار، احسان حاج صف  یزاده، عل  نیحس  نیرحس یام  ،یفرشاد فرج  ،ییوفا  نیحس  ک،ی تاج  ایپو  زاده،ی عل   ایمیک  ،یبیط

خل  جواهر  لیشجاع  آسو  افسانه،  مهسا  مداح  ،ی زاده،  مج  لوفرین  ،یفاطمه   الدیم  ،ی طارم  ی مهد   ،ینیحس   دی اردالن، 

  ال یصفا، سه  ی احمد  دی ام  ،ی فاطمه اسعد  ،یاحمد نورالله  ،ین یجالل حس  ان،یرضائ  نیرام  ،یگنج  ی پورعل   ی سرلک، مرتض

  ، یمحمد محب  ،ینیجالل حس  دیجواد نکونام، س  ،یرحمان  ار یبخت  ،یاحمد نوراله  ،ینیحس  ن یسامان قدوس، حس  ،ی نادر

بغداد  ،ی دئقا   ی مهد  ،ی محمد گل  ییحی خل   ،ینعمت  امکیس  ،یماهان  منتظر  ،ی باقر  میلزاده،کریشجاع    ، ی پژمان 

جالل    ،انیحسن تفت  جانباز،  ه یرسول خادم، راض  ،ینیعابد  ی مجتب  ،یطوس  میمر  ،ی الورسارا د  ،ی عسکر  یعل   درضایحم

،  ی صمد  زیکامب   ،یخانزهره عبداهلل  ،محمدزاده  د یوح،  اکرم خدابنده،  یمیمهسا جاور، نسترن مق  ، ن،ایحافظ  مای، شیطالب

، فرخنده صادق)کوهنورد(،    ی پروانه کاظم،  اریاسفند  نیرحس یام،  اکبر فالح  یعل ،  فر  ی قاسم حداد ،  ی گودرز  رضایعل 

 . رامونیپ دیسع  وی زادان آنصر  ریام، خادم ررضایام، یزدانی اوشیس، انیهاشم دی وح، یالناز رکاب ،بنا دیوح

 

 ی خارج یها چهره

فزبان  ،ینوام چامسک ترین چهره هایی است که    ییکایآمر  لسوفیشناس و  برجسته  ی  سراسر  اعتراضاتدرباره  از 

ی سرکوب ب  لیگذشته به دل  ی ها  در دهه  رانیگفت: »مردم ااظهار نظر کرده است. نوام چامسکی    رانیدر ا  جاری 

اعتراضات دامن    انیبه طغ  گری و قتل او در بازداشت بار د  ین یمهسا ام   ی ریاما دستگ  را تحمل کردند  ی ادی رنج ز  رحمانه

نیز در   ایاسلووناهل    نامدار  لسوفی فاسالوی ژیژک،    .«هستند  و عدالت  ی آزادبه    یابیسزاوار دست  رانیزد. مردم ا

  مارگارت «.  میاموزیب  رانیاز مردم ا  چند اظهار نظر جداگانه به حمایت از معترضان در ایران پرداخت و گفت باید »
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با واکنش   شناسند،  یم  "مهیسرگذشت ند"  اثر مشهورش  کانادایی که اغلب او را با   تیس یفمننویسنده، شاعر و  اتوود،  

  ی سرنوشت ساز برا  ی تواند لحظه ا  یم  ینیمهسا ام  گ بی رحمانه»مرگفت:    های اخیر ایراتنشان دادن به رخداد

 .« باشد رانیا

  متنی با انتشار    ی هم کتیتوماس پو    باریبال  ن یات  و،یفرانسه از جمله آلن بددر    شناخته شده  روشنفکرفیلسوف و  ها    ده

قتل   یدر پ  رانیا  ی جار  ی دادهایرو»:  تاکید کردندو    یبانی پشت  رانیا  جاری مردم در  اعتراضاتاز    ونیبراسیل  یهدر نشر

آور را الزام   رانیا  یاسالم  میرژ  تیاز آنها و محکوم   یالملل   نیب تیحما  نیارشاد گسترده تر  سیپل   توسط  ینیمهسا ام 

 « کند. یم

  ی ، سرکا(پاتر  ی و خالق مجموعه هر  ییایتانیمطرح بر  سندهینو)  نگی . رولی. کی، جترکیه ای(  سندهینو) شفق    فیال

ای(    توتونجو ترکیه  )خواننده  بُز  مراد  ترکیه(،  اهل  سونمز)هنرپیشه  ای(،    دامال  ترکیه  ی  لچایش ینورگل  )هنرپیشه 

 ، ابرو گوندشترکیه ای(خواننده  )سندل    ی، مصطفاهل ترکیه(  سرآشپر مشهور)  ریبوراک اوزدم  ،ی(ا  هیترک  شهیهنرپ)

ای(  خواننده) آلکاترکیه  گوکهان  ای(،  گریباز)  ،ن،  سرا  سزن  ترکیه  ترانه  و  )خواننده  ترک  ی آکسو    م یابراه(،  هیاهل 

ای(،  سِسیتاتل  ترکیه  آمر )  بریب  یل یه  ،(وودی هال  گریباز)  لی نسیبک  تیک  )خواننده    و یزیمارک   ویکلود  ،یی(کایمدل 

ایتالیایی(  ستیفوتبال) پ  ،سابق  )مدل   دیبال حداهل روسیه(،    مدل)  کیشا  انای آر  ،آمریکایی(  گریباز)  ت،ینام  نکتیجادا 

کارتونیست لبنانی(، )آمریکایی(، عمر مومنی    گریباز)  شارون استون  ،یی(کایخواننده آمری ) هالز  ،ی(نیفلسط-ییکایآمر

لبنانی( )مدل  سمان  دانیال  استرالیایی(،  )فیلمساز  آموروسو  ر سونیا    م یل  یخاب   ،بریتانیایی(  ستی فوتبال)  مزیج  سی، 

آمریکایی(،  ترون  زیشارل  استرالیایی(،  گریباز )  کیبازول  لیناتان  ،سنگالی(  فلووئنسریا) خواننده  )  دیسع  انایآر)بازیگر 

واترز  ی(،افغانستان قرمزبریتانیایی(  خواننده)  راجر  ماهسون  ترک)  گلی  ،  و  ،ی(ا  هیخواننده    گر یباز)  زیکالن ی سارا 

خواننده  )  باک یر  چیویگوری، الکساندر ا (کارگردان اهل فرانسه  و  گریباز   ست،یفوتبال)  کانتونا  ریپل یدان  کیار   (،ییکایآمر
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ایتالیا(،)روبرتو مانچینی    ،اهل کانادا(خواننده  )  بریب  نیجاست  ،ی(نروژ-یبالروس  اوا مندس  سرمربی تیم ملی فوتبال 

مشهور  )  ماسوراس  ی گرگور  ،یی(کا یآمر  گریباز )  نی تچس  کایجس  ،(وودیهال  گر یباز) ی نتیجاچ  نایوالنت  ،ی(ونان یعکاس 

  ی ال  ،(نگیلوتر ک  نیدختر مارت)وکیل آمرکایی و    نگیک  سی برن  ،یی(کایآمر  ستیانیپ)  لوال استانوا  ،)فوتبالیست ایتالیایی(

آمریکایی(  زِلیو کوال)نویسنده  مارکوس  ام.ام.ای(کایآمر  سندهینو)،  مبارز  و  -هندی   سندهینو)  چوپرا  پاکید  ،یی 

مارسل   ،ی(سیانگل   گریباز)  سیلوئ  ی د  لیدن  ،ی(ا  هیخواننده ترک)  ملک سو  ،ی(اسکاتلند  گری باز   )  کاکس  انی، برا آمریکایی(

 د یعبداهلل الجن  ،ی(ا  هیترک  گریباز )  زیدن  ناریپ  ،و مدل آمریکایی(  فلووئنسری ا)  انیکارداش  میک  ، یی(ا یتالیدونده ا)  کوبیج

بریتانیانی(، سامانتا    -)مربی فوتبال ایتالیایی(، کایلی مور گیلبرت )پژوهشگر استرالیایی    والتر زنگا   ی(،نیبحر  )نویسنده

  کر )فوتبالیست استرالیایی(، دراگان اسکوچیچ )سرمربی پیشین تیم ملی ایران(، ایکر کاسیاس )فوتبالیست اسپانیایی(، 

هل کامرون(، فرناندو پیمنتا )قایقران پرتغال(،  موتینگ )فوتبالیست ا-جیک پال )بوکسور آمریکایی(، اریک ماکسیم چوپو

 ی جیجانلوئاشپیتیم آرفی )فوتبالیست آلمانی(، پائولو مادینی )فوتبالیست ایتالیایی(، جسیکا سیلوا )فوتبالیست پرتغالی(،  

ورزشی(،  بوفون )گزارشگر  بارکر  ایزابال  ایتالیایی(،  )فوتبالیست  کاالبریا  داویده  ایتالیایی(،  کونده   )فوتبالیست  ژول 

)فوتبالیست فرانسوی(، خوان سباستین ورون )فوتبالیست بازنشسته آرژانتینی(، آلین روتر فوکن )کشتی گیر آلمانی(، 

ابراهیم با )فوتبالیست اهل فرانسه(، لی کیفر )شمشیرباز آمریکایی(، توری ویلسون )کشتی گیر آمریکایی(، پیرلوئیجی 

کالرنس سیدورف )مربی فوتبال هلندی( کوسواره اسالنی )فوتبالیست سوئدی(،   کازیراگی )مربی فوتبال ایتالیایی(،

(،  کیفرمول    یی ایتانیراننده برسیلین توی )والیبالیست ترکیه ای(، آنیکا وندل )کشتی گیر آلمانی(، لوییس همیلتون )

( مرولیس  هلین  آمریکایی(،  گیر  )کشتی  باروز  )ککایآمر  ریگ  یکشت جردن  چامیزو  فرانک  کوبایییی(،  گیر  -شتی 

 ،یی(ایاسپان  گریاز)ب  پنه لوپه کروز)خواننده اهل پورتوریکو(،    نیمارت  یکیر)بازیگر آمریکایی(،    ستون آنی  فریجنایتالیایی(،  

  موموا   سونیجی )بازیگر هالیوود(،  جول  نایآنجل   ،ی(ل یاسرائ-یرانیخواننده ا)  رازیل)بازیگر ترکیه ای(،  فوسون دیمیریل  
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فوتبال    وانهیجرادو س)بازیگر فرانسوی(،    نوشیب  تیژول  ،ی(نیفلسط  سندهینو)  رشا حلوهیی(،  کاآمری  گر)بازی )مربی 

، (عکاس روس)  مراد عثمان  ،یی(ایتالیا  ی )مربی فوتبالاسپالت  انویلوچ  ،یی(کاآمری  ر یگ  یکشت)  وسونیاست  بل یگ   ،سوئدی(

)فعال حقوق زنان اهل    دریشر  یل یام)فوتبالیست اهل برزیل(، کایلی جنر )اینفلوئنسر آمریکا(،    ویجانوآر  لیدان  ویفاب

- ایرانی  نیکارآفر)  دیوید-بت   کیپاتر  ،آلمانی(  )اینفلوئنسر  یمونتیس  کاردویریی(،  کایآمر  گریباز)  نزیکال  شایماسرائیل(،  

)بازیگر    گیالکس جولستان(،  انگل   )هنرپیشه اهل  جوناس  دانیبل   یسوف)هنرپیشه اهل اسپانیا(،    اورسوال کوربرویی(،  کایآمر

)خواننده    ایفرهاد در یی(،  کایخواننده آمر)  گرانده  انایآر (،هیاهل ترک  شهیهنرپی )لچایشینورگل  و خواننده آلمانی(،  

دوآ ایرلندی(،  -ییایتانیخواننده بر)  برگ   ی د  سیکریی(،  کایآمر  ی سراخواننده و ترانه )   رکسا  یبیباهل افغانستان(،  

ی(، عدنان کریم )خواننده اهل کردستان  سیانگل   )خواننده  بالدانگ ی  ،یی(کایخواننده آمری )هالز  ،یی(ایتانیخواننده بر)  پایل

استاد بزرگ  )  کاسپاروف  ی گر عراق(، خیرو عباس )خواننده اهل سوریه(، شاناز ظاهر )خواننده اهل کردستان عراق(،  

سوئد(شطرنج   یروس ماف  شی،  سوئدی(  ایهاوس   و یک  کین  ،یی(کایآمر-یرانی ا   گریباز)  دیمو  نیآر  ،)خوانندگان 

(، نویسنده فرانسوِی برنده جایزه نوبل)  ارنو  یان(،  ایفمن اسپان  ی سخنگو)  الرا الکازار  ترالیایی(،و ترانه سرای اس  خواننده)

  گر ی)باز  اورالندو بلوم  ،(ییکایمرآ  یمجر)  ی نفریپرا وآ(،  آمریکایی گری)باز  یجورج تاک(،  آمریکایی   گریباز )  وود  جایاال

باز(مگان مرکل    ،(یسیسوئ  سندهی)نو  دلورزن  میک(،  دوویهال کارگردان )  هادسن  و یه(،  یی کا یآمر  سابق  گریمدل و 

هارکراسوز(،  یسیانگل  کننده)  ی دینو  ی بر(،  یسیانگل   شهیهنرپ)  آبو   د  میمر(،  ییایتانیبر  شهیهنرپ)  نا  – یرانیا  تهیه 

  ، ( هلندی  ستی)فوتبال  ایلوکاد  ورگنی(،  ایتالیایی   ستی)فوتبال  روبرتو باجو(،  ی فرانسو  شهیهنرپ )  یآجان  زابلیا (،  ییکایآمر

و   (ی ا   هیگنچ اوغلو )خواننده ترک  الیس  (ییایاسترال  و ترانه سرای   )خواننده  ویک  کین،  (یل یاسرائ  خواننده)  ی لو  نیاسمی

پرشمار   ی از جمله چهره ها  هیترکاستانبول    ی زندان زنان باکرکو  6کرد در بند ب    یاسیزن، س  انیاز زندان  یجمع

 نشان دادند.  واکنش رانیا  عیبودند که به وقا  یخارج
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 ی نظام ای ی دولت یها، سازمان ها چهرهعلیه اعتراضات؛ 

شنبه   تنها  ،یرمضان  ی مهدشهریورماه،    26در روز  استاندار کردستان  مقابل »شدن    یزخم  از  معاون  که  نفر  چند 

پراکن  نیا  ی فرماندار ب  «کرده بودند  یشهرستان سنگ  با  و  داد  دو روز اعتراضات    انیادعا که در جر  ن یا  انیخبر 

 .کرد دییتا راتن از معترضان   نیبازداشت چند «،کس کشته نشده است چیه»شهروندان در سنندج و سقز گذشته 

" اغتشاش"با    "اعتراض"  نکهیتنها به گفتن ا  در روزهای آغازین اعتراضات جاری   زین  رانیا   جمهور  سیرئ  ،یسیرئ  میابراه

 متفاوت است، اکتفا کرد.  

با خانواده    یسئیر  میابراه  یبا اشاره به تماس تلفن  یاسالم  ی وزارت خارجه جمهور   ی سخنگو  ،یکنعان  اصرچندی بعد، ن

ماست و   ی ها  و حقوق بشر زنان جزو ارزش  میهست  یاسالم  ی حقوق زنان در جمهور  یگفت: »ما مدع  ینی مهسا ام

 .«الگو و نمونه است کیحقوق زنان  نهی در زم یاسالم ی جمهور

خواهند هرج و مرج را    یکه معترضان: »م  است  هشد  یمدع  ر،یاخ  عی اظهارات خود نسبت به وقا  نی در تازه تر  یسیرئ

 مرگ شده است.«هستند که جوان  ی کنند داغدار دختر یها آمده اند و به دروغ ادعا م ابانیخ به کنند، جیترو

هرج و    خواهند  یم»:  هم در همان ابتدا گفته بوداصولگرا  سیاسی  فعال    ،یصادق کوشک، محمددر ادعایی کامال مشابه

 .«تمرگ شده اس  هستند که جوان   ی داغدار دختر   کنندی  اند و به دروغ ادعا م آمده  ها  ابانیخبه  کنند،  جیمرج را ترو

خانم    کیدشمن فوت    ی رسانه ا  ی امپراتور»معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران گفت:    ،ی محمدرضا نقد  نیهمچن

 .«بود یاتفاق  ینی خود قرار داده است. مرگ مهسا ام ی رسانه ها زیرا دستاو
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در صورت تدوام  »:  ه بودخواندن معترضان گفت  "اغتشاشگر"ضمن    النیگ  یفرمانده انتظام  نجانشی  پور، حسن    نیحس

 .« استفاده خواهد کرد "خود اریدر اخت یقانون  ی حربه ها" گریاز د سیاعتراضات در شهر رشت؛ پل 

 .« که نان نظام را خورده اند با اغتشاشگران هم صدا شده اند  یکسان»:  داشتاظهار    نیز  امام جمعه تهران  ،یخاتم  احمد

که شئونات الزمه    ی دارد به کسان  فهیوظ  سیپل » گفت:    یتهران با دفاع از عملکرد انتظام  سیپل   سیرئ  ،یمیرح  نیحس

ب  رانیا  یاسالم  ی خصوص ارتش جمهور  نیدر هم  .«کنند تذکر دهد  ینم   تیرا رعا انتشار  اظهار داشت:    ی ا  هیانیبا 

 ی را به شدت محکوم م تیمردم و کشور و هجمه به حافظان امن تیو اختالل در امن یاموال عموم ب یهرگونه تخر»

  ت یکشور را ضامن اقتدار و امن  یانتظام  یاقدامات فرمانده"  ی ا  هیانیدر ب  یسپاه پاسداران انقالب اسالم  نی. همچنمیکن

 ی روهاین»مشابه اشاره کرد:    ی ا  هیانیبا انتشار ب  زین  رانیمسلح در ا  ی روها یدانست. ستاد کل ن  "یاسالم  ینظام و جمهور

 .«دار شودخدشه "یو آرامش کنون تیامن"نخواهند داد که  "اجازه"مسلح 

سراسر    ی خواند و از دادستان ها   "اغتشاشگر"شهروندان معترض را    هم  هییقوه قضا  سی رئ  ،یاژه ا  یمحسن  نیغالمحس

 .شود "عیتسر"معترضان بازداشت شده  ی به پرونده ها یدگیکشور خواست که رس

که در حوادث  ی با کسان یی: »برخورد دستگاه قضاعنوان کرد  یاظهارات ی ط زین ه ییقوه قضا ی سخنگو ،یشیمسعود ستا

 خواهد بود«.  زیبودند بازدارنده و عبرت آم یعامل اصل  ریاخ

 رانه یشگیپ یبازداشت معترضان را عمل  یاسالم ی سقز و بانه در مجلس شورا ندهینما ،یمیرح  بهزاددر همین رابطه، 

  جیو بس  ینفر از عوامل انتظام  76از مجروح شدن    نیز  استاندار مازندران  یتیامن  یاسیمعاون س  ،یخواند. روح اهلل سلگ

 .اعتراضات خبر داد انیاستان در جر نیدر ا
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و    رانیحقوق بشر در ا   تیدر پاسخ انتقادها به وضع   رانی وزارت امور خارجه ا  ی سخنگو  ،یکنعان  ناصراز سوی دیگر،  

 .«  اظهارنظر درباره حقوق بشر را ندارند یستگیناقضان حقوق بشر شا»سرکوب معترضان گفت: 

دانسته    یتیمسائل امن  لیرا به دل  نترنتیا  ی هاتیاطالعات، محدود  ی ارتباطات و فناور   ریپور، وز  زارع  یسیع  شتریپ

»  .بود که  کرد  تاکید  شراوی  ف  یفعل   طیدر  نامعلوم  زمان  تا  ها  یبرخ  لتریو  شبکه  واتس  ی اجتماع  ی از  و  امانند  پ 

به تمام  »گفته بود:    همسازمان نصر تهران    رهیمد  اتیعضو ه  ، ی محمد   جعفر.«  همچنان برقرار خواهد بود  نستاگرامیا

اند دستور داده شده که  گفته  تیرا تسل  ینیمرگ مهسا ام  یمختلف در شبکه اجتماع  ی ها   که در پست  ییها  استارتاپ

  نترنت یقطع ا دییضمن تا نیز  یاسالم ی در مجلس شورا نی قزو ندهینما  ،یاهکل یلطف اهلل س.« ها را پاک کنندپست  نیا

 «.میهست  ی اجتماع  ی و شبکه ها  نترنتیدر ا  تیها شلوغ باشد، شاهد اختالل و محدود  ابانیخ  کهیگفت: »تا زمان  رانیدر ا

  یو »شد:    یخبر داده و مدع  ی ریشدن مهران مد  "ممنوع الخروج"از    یدر گزارش  می تسن  ی خبرگزار عالوه بر این،  

 .«هم اکنون از کشور خارج شده است

ا  یمحسن  ن یاز قول غالمحس  یدر گزارش  زین  یهمشهر  روزنامه به    هییقوه قضا  سیرئ  ،یاژه  هنرمندان و  خطاب 

  یماد  ی که با دشمن همصدا شدند، بدانند خسارت ها  یکسان»نوشت:    سلبریتی های حامی مطالبات مردم معترض

کردند، مقصر هستند و    یبانیو پشت  قیپرداخت کنند. آنها که تشو  دیر را بامردم و کشو  ی به بار آمده برا  ی و معنو 

 .«شودی م یدگیهمه آنها رس ریبه تقص

سابق صدا    ی ها  ی و مجر   گرانیاز باز  ی شمار  هیالعموم عل   یاز اعالم جرم مدع  یمهر در گزارش  ی خبرگزارهمچنین  

 .از آنها خبر داد یبعض ی و صدور دستور جلب برا مایو س
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کرده    تیاز مردم معترض حما  ی اعتراضات سراسر  انیکه در جر  ییها  یتی، سلبرنیز  استاندار تهران  ،ی محسن منصور 

  ، ی محمدجعفر منتظر «.میکنی  برخورد م  دند،یدم  "اغتشاشات"که در آتش    ییها  یتیبا سلبر»کرده و گفت:    دیتهد  ،اند

 یز زندان تهران بزرگ در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات سراسرا  دیبازد  انیدر جر  نیز  دادستان کل کشور

بازداشت    ینگهدار  تیشد و وضع  دیبه امور بازداشت شدگان تاک  یدگیدر رس  عیبر تسر  دیبازد  نیشد: »در ا  یمدع

 شدگان مطلوب است.« 

رئ  ،یخزعل   هیانس ب  سیمعاون  با  امور زنان،  ترو  نکهی ا  انیجمهور در  است،   ی و فرهنگساز  یجی اصل حجاب و عفاف 

 خود بازگردد.« ریحجاب به مس میدواریو ام میبا موضوع حجاب ندار یک یزیشد: »ما برخورد ف یمدع

اظهارات  یزارع   لیاسماعهمچنین   ضمن  کردستان  استاندار  مردم  "اغتشاشات"با    یکوشا،  اعتراضات  در   یخواندن 

 « شدند. ریکردستان کمتر از سه درصد تجمع کنندگان دستگدر استان »شد:  یکردستان، مدع

»مرگ    کیدر دوران بازداشت،   ینیادعا که مرگ مهسا ام  ن یا  ان یبا ب  ه،یعلم  ی حوزه ها  رمدی  مقام  ئمقا  ،یملک  دیحم

 .« کنند یاغتشاش م نهیدهد زم یرخ م ایدن ی را که همه جا "یعی مرگ طب" کیشد: » یبوده است، مدع «یعیطب

گفت:   ینیمهسا ام  جان باختندر واکنش به اعتراضات به    ،ی عدالت ادار  وانید  سئیر  ،ی مظفر   یحکمتعل این    عالوه بر

 اصل نظام را هدف قرار داد.« دیموضوع نبا نیا ی را نخورند و برا یانحراف  اناتیجر بی»مردم فر

ساعت طومار اغتشاشگران را در هم    کیاگر حضرت آقا اجازه دهند در  »گفت که    یامام جمعه دزفول در اظهارات 

  ران یدر ا ی پروژه ناامن ساز ی با آشوبگران در اجرا کایآمر»شد که   یمدع رانیامور خارجه ا ریو وز «دیچیپ میخواه

 د.« کن یم یهمراه
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انتظام  ،ی اشتر   نیحس  نیهمچن کل  م  ،یاسالم  ی جمهور   یفرمانده  معترضان   ژهیو  گانیماموران    انیدر  سرکوب 

ر ما  یمس  د،یذره شک نکن  ک »یخواند و گفت:    "یراه نوران"مردم را    ی سراسر  زشیمقابله با خ  ری مس  ر،یاخ   ی روزها

 .« درست است

مردم را به هم    تیکه بخواهند دستاورد بزرگ آرامش و امن یکسان» گفت:  ر یدرباره حوادث اخ زیتهران ن دادستان

 .« رو به رو خواهد شد ییخورد سخت و قاطع دستگاه قضا با بر زندیبر

و    «و عبرت آموز برخورد کند  ع یقاطع، سر  ریبا سران اتفاقات اخ»کشور از دستگاه قضا خواست که    ریوز  ،همزمان

در    یعموم  تیامن  هیعل   می به جرا  یدگیرس  ژه یگفت: »شعب و  ،استان تهران  ی کل دادگستر  سیمهر، رئ  یالقاص   یعل 

  وان ید  س یمقدم، رئ  ی مرتضواست.«شده    لیتشک  دنظریو انقالب تهران، دادگاه انقالب و دادگاه تجد  یعموم  ی دادسرا

 هاتیجنا  نیسرد و گرم، مرتکب ا  ی ها  با سالح  ر یاخ  ی ها آشوب  انیکه در جر  ی اعالم کرد: »افراد  هم  کشور  یعال

 « .خواند  ییایح  یب   تیرا نها  ی »آتش زدن روسر   نیز  امام جمعه قائمشهر  ،یمعلم  یعل   هستند.«  "یمحارب واقع"شدند  

داشتند   تیکه به صورت سرکرده در تجمعات فعال  ی با افراد  ییدستگاه قضا   نکهیا   انیبا ب  نیدادستان قزو  ،یرجب  نیحس

بازدارنده خواهد کرد، گفت: »چهره به   بیترغ  افراد را  ی مجاز  ی که در فضا  ییهابرخورد قاطع، بدون اغماض و 

   «.ردیگی صورت م  یها برخورد قانونبا آن وتحت رصد قرار دارند  کردند،ی ادامه اقدامات خرابکارانه م

 یمطلقا ضرب و شتم  ینی گفت درباره مهسا ام  سیگفت: »از اول پل   نمجلس خبرگا  سهئیر  اتیعضو ه  ،یخاتم  احمد

کرده بر طبق قانون بوده و به قانون عمل کرده است و قصه مهسا   ینیدرباره مهسا ام سیکه پل   ی کار.  در کار نبوده

 .« مخالفان نظام شد یبرا ی ریگسوژه دندان ینیام
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معترضان ضد حکومت به عنوان اغتشاشگران و    ف یبا توص  ی انتظام  ی روین  ژه یو  گانیفرمانده    ،یکرم  حسنعالوه،    به

 «.میاوریظرف چهار تا پنج روز اوضاع را تحت کنترل خود در ب م یا آماده» ندیایب صحنه  به باز آنهااراذل گفت اگر 

  یسرکوب اعتراضات مردم  توریدر مصاحبه با المان  ،یاسالمی  خارجه جمور   ریوز  ان،یرعبداللهی ام  نیحسافزون بر این،  

امر مدع  یعیطب  ی را  و  داد  شکل   دی»با  شد:  یجلوه  به  اغتشاشات  سهمگ  یبه  و  ا  نیقدرتمند  در  و  داد    ران یپاسخ 

 « .دینیبب دییایکامل وجود دارد؛ خودتان ب یدموکراس

 یکه کس ستین ییجا رانی»ا  نکهیا انیبا ب نیز کایآر آمر یان پ ی سراسر ویو گو با راد در گفت ان،یرعبدالله یام  نیحس

ا  نیانقالب رنگ  ایبتواند کودتا   با کسان  می کنی  به مطالبات مردم توجه م  رانیکند«، گفت: »ما در  که بخواهند    یاما 

 .« میکنی مان عمل م ن یخارج از کشور باشند، طبق قوان ریتحت تاث وآشوب کنند 

ن  ،ینیحس  صادق پاسداران کردستان  ب  زیفرمانده سپاه  برا  نکهیا  انیبا  ام  هیقض  ی »نظام  تمام    ینی مرگ مهسا  سنگ 

 بانو خوشحال شدند.« نیرا داشتند، از مرگ ا  ینیمهسا ام ی دوست هیکه داع یشد: »کسان یمدعگذاشت« 

  دیسال و نوع برخوردها خشن، بدون ق  ۱۸  ریز  یشد، »معترضان اکثر در حدود سن  یفارس مدع  ی خبرگزار  نیهمچن

و بدون دغدغه    فیضع  یخانوادگ  وندیپ  ی حد و حصر رابطه با جنس مخالف، دارا  یب  ی معتقد به آزاد   ،یو بند مذهب

 .« فلفل هستند  ی و اسپر  یبیج ی چاقو  ی و دارا یشتیمع

 نیتن از معترضان در ا  ۱55از بازداشت  در روز چهارم مهر  استان سمنان    یفرمانده انتظام  نیجانش  ،یراحمدیم  یعل 

  رانیا  یاسالم  ی اطالعات جمهور   وزارتآقا بودند.«    گرینفر د  ۱2۴تعداد خانم و    نینفر از ا  26استان خبر داد و گفت: »

اعم    ی اعتراضات سراسر  انیمعترض در جر  265از    شیاز بازداشت ب   ی ا  هیانیمهر با انتشار ب  هشتمروز جمعه    هم در
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از معترضان خبر   گرید  یبرخ  ی پرونده برا  لیتشک  نیده و همچنگستر  ی احضارها  ،یخارج  ی کشورها  تیتن با تابع  ۹از  

 .داد

 سیاست، ادعا کرد: »پل   ینجف  ثیپدر حد  شودی  که گفته م  ی با انتشار مصاحبه با فرد  ی نیزاسالم  ی جمهور  مایوسصدا

من را تحت فشار قرار دهد تا برخالف    تواندی  کس نم  چی. هدیگو  ی دروغ م  یس  یب  ی فرزند من را نکشته است. ب 

و عنوان کرد که دخترش بر اثر اصابت سه    همنتشر شد  ی نجف  ثیاز مادر حد  ییویدیو  نیاز ا  شیحرف بزنم.« پ  لمیم

تحت فشار بوده اند و    یتی امن  ی روهایمدت توسط ن  نیگلوله جان باخته و پس از جانباختن دخترش، خانواده او در ا

  یپدر و   ث، یجسد حد  لیاعالم کرد »در روز تحو  یاجتماع  ی در شبکه ها   یبا انتشار مطلب  زین  ینجف  ثیخواهر حد

الزم به اشاره است که پس از آن، این    .«کنندی  را به دادگاه احضار م  ی گرفته و هر روز و   رمورد ضرب و شتم قرا

جمهوری اسالمی به کرات تکرار گردید و در بخش های مختلف خبری مصاحبه هایی با افرادی   رویه در صداوسیما

اثر مرگ طبیعی،   بر  ادعا شود آن ها  تا  اخیر هستند پخش شد  از اعضای خانواده کشته شدگان  که گفته می شد 

 خودکشی و مواردی غیر از کشته شدن توسط نیروهای امنیتی جان باخته اند.

از شهروندان    ی شمار  ی از اعترافات اجبار  ییوئدیو  ، یتیامن  ی به نهادها  کینزد  ی خبر   ی از کانال ها  ی شمار  نیبرا   عالوه

 .و اصفهان هستند، منتشر کرد  النیاز جمله گ ییکه ادعا شده از معترضان در استان ها

  ی دگیو انقالب سراسر کشور در خصوص نحوه رس یعموم ی به دادستان ها ی ا هیانیبا ابالغ بهم دادستان کل کشور  

دادگاه در بازداشت باشند؛   ی تا زمان برگزار   ر،یسرکردگان و سردستگان اتفاقات اخ»اعالم کرد:    نیبه پرونده معترض

 ان یآنها درخواست شود، در مورد دانشجو  ی برا  فاتیدر دادگاه اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخف
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نقش   یعموم  تیکه در برهم زدن امن  یانیشود و دانشجو  ی ریگ  میدانشگاه تصم  سیبا نظر حراست و رئ   ،یبازداشت

 « .آزاد شوند  قهیوث ایکفالت   دیبا ق انیدانشجو ریاند، بازداشت موقت باشند؛ سا داشته 

  ی کل دادگستر  سیرئ  ،ینی استان کرمان و حس  ی کل دادگستر  سیرئ  ،ی دیحم  میابراه  هیانیب  نیاست، با ابالغ ا  یگفتن

افراد را دادند   نیا  ی احکام برا  ی و صدور و اجرا   نیاز معترض  یکردن برخ  یاستان کردستان خبر از بازداشت و زندان

در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات    زیو دادستان مرکز استان فارس ن  ی کل دادگستر  سیرئ  ،ی و کاظم موسو 

 .« در بازداشت خواهند بود ییقضا قاتیتحق  انیتا پا ریشدگان حوادث اخگفت: »بازداشت  ی سراسر

کشتار و   نیو مسبب  یاصل   نیانتظار دارد که با عامل   یی اعالم کرد: »از دستگاه قضا  ،ی ا  هیان یبا انتشار ب  زینگهبان ن  ی شورا

ب امن  گناه یمجروح کردن مردم  حافظ  ماموران  ن  تیو  تخر   زیو  و  به مردم  عموم  ب یمتعرض  اموال  و    یکنندگان 

 « .کند وردقاطعانه برخ ،یخصوص

اند،   نخورده   یل یس  کیانقالب    ی که برا  میا  شده   یمتاسفانه گرفتار کسان»شد:    یمدع  بافیقال  محمدباقر از سوی دیگر  

 دهی و کنار کش  کرده  یرا خال  ان دیکه ما م   یاند در حال  دهی اند و فقط هوار کش  هم نکرده  یاند و کار  دهیدرد نکش

 «.میا

 نیتوه" رانیدر ا ی در واکنش به اعتراضات سراسر ی ا هی انیبا انتشار بنیز  یاسالم ی مجلس شورا ندگانیاز نما یجمع

  ی بروز هنجارشکن  نه یزم  می کنی  شدند: »ما تالش م  یرا محکوم کردند و مدع  "به مقدسات مردم از جمله حجاب زنان

 .« م یفراهم کن رانیملت ا ی ابر یمناسب فرهنگ ی برده و فضا نیرا از ب ی گرو اباحه  یاخالق

 شدند. نیمعترض ی خواستار اشد مجازات برا ی ا هیانیمجلس با انتشار ب ندهینما 233 گر،ید یاقدام در
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معترضان را »آشوبگر« و »دشمنان« حکومت خواند که »با هر   ی ا  ه یانیدر ب  رانیا  یانتظام  یفرمانده  ن،یبر ا  عالوه

  یاعالم کرد »کارکنان انتظام  نیملت« مردم هستند. همچن  شیو آسا  تیبه دنبال برهم زدن نظم، امن   ی ا  بهانه و حربه 

آخر تا  ا   نیکشور  در هم  یستادگیلحظه«    ی انتظام  ی روین  یفرمانده  نیجانش  ، ییرضا  قاسمراستا،    نیخواهد کرد. 

وجه اجازه عرض اندام به    چیمردم است و به ه ی از مردم و برا یانتظام ی روین»: شد یمدع رانیا یاسالم یجمهور

 «.داد می مزدوران و آشوبگران نخواه

با   یل یدل  هردر بحبوحه اغتشاشات بنا به  دی: »شاعنوان کرد استاندار تهران ،ی مهرماه، محسن منصور 7پنجشنبه  روز

که   یداشته است بدانند در هر سوراخ ی درینقش فعال ل ریاخ ی ها هر آنکه در آشوب  یول م،یرخورد نکنب معترضان

  ی مدع  یشرق   جانیاستاندار آذربا  ،یخرم  نیعابد  ن،یپنهان شده باشند قطعا با آنها برخورد خواهد شد.« عالوه برا

شده    دانی شوند وارد م  ینفر م   ۱5۰هم که حدود    ی است. چند نفر  نهو رسا  ی مجاز  یامروز جنگ جنگ فضا»شد:  

تبل   اند محصول سال و  تالش  عمل   غاتیها  است  یروان  اتیو  داده  انجام  که دشمن  قوه  .«همچنین  است  سران سه 

. آنها  ندگفتگو کرد  در این خصوص  رانیا  ی جمهور  استی در مقر ردو هفته پس از شروع اعتراضات    یاسالم  یجمهور

  ه، یمجر  یقوا  ی روسا  نیاند، همچن  کرده  یقدردان  «ی در »مقابله با آشوبگر  یدولت  ی ها  ستگاهاز نقش د  دارید  نیدر ا

ها و   رسانه   ی را از سو  یو دشمنان انقالب اسالم  زانیست  رانیا  ی ها  وطئهت  نییضرورت شناخت و تب»  هییمقننه و قضا

هوشمندانه،   ی و مرزبند   یشناس  زمان  رت،یکشورمان که با بص  فیقرار دادند و از مردم شر  دی نخبگان مورد تاک

 .« کردند  یقدردان  ند، ا  در کشور را تا کنون ناکام گذارده  یساز  بحران  ی دشمنان برا  هیو چندال  دهی چیپ  ی زیر  برنامه 

انتقام خون    کرده است که »گرفتن  دیفرمانده کل سپاه، تهد  ،یسالم  نیحس  ،"جمعه خونین زاهدان"در رابطه با وقایع  

  ی نوشت: »ب  یامیبا انتشار پ  سازمان اطالعات سپاهو    زاهدان در دستور کار ما قرار دارد«  اهیجمعه س  تیجنا  ی شهدا

را   اهیمظلوم زاهدان در جمعه س ی همچون گذشته انتقام خون پاک شهدا یاسالم رانی شک فرزندان ملت سرافراز ا
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پاسخ نخواهد گذاشت   یمسلح، اشرار و آشوب طلبان را ب  نیاز دشمنان خواهند گرفت و حمالت ناجوانمردانه معاند

 .«نندیچ یبساط حرکات کور و ددمنشانه دشمنان را برم  یو به فضل اله

ا ت  هیبا عنوان »تجز  یمطلبنیز    رانیروزنامه  اران در روز به سمت نمازگز  میمستق  ی راندازیطلبان مشغول کارند« 

و بلوچستان   ستانیمناطق کشور همچون منطقه س  یکرده و نوشته: »برخ  لیجمعه در شهر زاهدان را از نگاه خود تحل 

همواره در معرض حجم    ،یو اجتماع  ی اقتصاد  یتیقوم   ،یفرهنگخاص    یها  یژگیو  زیو ن  ک یتیژئوپل   تیبا توجه به موقع

 .«اند قرار داشته یستیاز حمالت ترور یعیوس

و   ینیدر رابطه با جان باختن مهسا ام  ی در دانشگاه افسر  یاسالم  ی رهبر جمهور   مهرماه،  ۱۱دوشنبه    روزهمچنین  

حادثه که بدون  نیدرگذشت که دل ما هم سوخت اما واکنش به ا یگفت: »دختر جوان  رانیدر ا ی اعتراضات سراسر

ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب   ابان یخ  دیایب  ی اباشد، عده   وجود داشته  یکه امر مسلم  نیو بدون ا  قیتحق

 .« نبود یعیو طب ی واکنش عاد کیمردم را به آتش بکشند،  ی و خودرو  هین یاز سر زن محجبه بکشند، مسجد و حس

  یا خامنه یاظهارات عل  بر دیضمن تاک ،یاسالم ی با حضور در مجلس شورا مهرماه، ابراهیم رئیسی ۱2سه شنبه  روز

انقالب اسالم  ی در روز گذشته گفت: »رهبر  تحل   یدر سخنران  یمعظم  اخ  یجامع  لیشان  به حوادث  ارائه   ر ینسبت 

خشم    لیدل  قتایدرک بود و حق  لهمگان قاب  ی کشور و انقالب را مطرح کردند که برا  هیها عل   فتنه  لیفرموده و دل

ها   م یبه تحر  م؛ یهست  شرفتیها در حال پ  م یو تحر  دهایتهد  رغمیعل   ندیب  یاست که م  نیدشمن از کشور و ملت ما ا

ی  ها م  میتحر  ی سازی  خنث  ی زمان برا  اما هم  کندی  ها تالش م  میبله در جهت رفع تحر  کند،ی  م  یتوجه  یو موانع ب

 « .کوشد
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روشنگرانه    اناتیاستقبال کرد و گفت: »ب  ی خامنه ا  یاز اظهارات عل   شورای اسالمی هم  مجلس  سیرئ  باف،یقال  محمدباقر

  یمرزبند گریبار د کیمطرح کردند و  قیو هوشمندانه و دق مانهیحک اریبس یسخنان شانیحساس بود و ا طیدر شرا

 « .مردم و آشوبگران را مشخص فرمودند انیم

 ییهاکه شعار یکسان»جنگ امروز دشمن، جنگ ارزش ها است، ادعا کرد:  نکهیا انیبا بنیز کشور  ریوز ، ی د یوح احمد

 ی آوردند و آزاد دفاع از زنان به وجود ی ها را برا صحنه نیتر عیرا درست کردند؛ شن ی آزاد ،یهمچون زن، زندگ

 « .نندیب یزنان م ییایح یو ب یحجاب  یرا در ب

درس    ی ها  کالس  میو تحر  ی تان، در واکنش به اعتراضات سراسرکوشا، استاندار کردس  یزارع  لیاسماعاز سوی دیگر،  

 .شوند ی ها حاضر نم  شد که در کالس ی دیخواستار »برخورد بدون تعارف« با معلمان و اسات

نبو شورا  ندهینما)  انیمحمود  تقوامنش  ،ی(اسالم  ی مجلس  صداوس)  فرهاد  مکارم   تی،آ(مایکارشناس  ناصر  اهلل 

  نده ینما)  ،یصادقی، عبداهلل حاجی(اسالم  ی مجلس شورا  نده ینمای )زهره سادات الجورد  ،تقلید()از مراجع   ی رازیش

)نماینده مجلس شورای    نهیراست  احمد  ،(انسمن  یاسالم  غاتیکل تبل  ریمد)ی  ، عباس عبدالله(در سپاه  ی ا خامنهسیدعلی  

  نی، احمدحس (کشور  هیعلم  ی ها  قائم مقام حوزه)  یملک  دی، حم(دانشگاه تهران  ی استاد اصولگرا)  اضیف  میابراه  ،اسالمی(

از منکر چهارمحال   یو نه  معروفامر به    ی ایستاد اح  ریدبی )ابوالفضل احمدمجلس شورای اسالمی(،    ندهینمای )فالح

  ن ی، حس(امام جمعه نوشهر)  خیمشا  محمود  ،)نماینده مجلس شورای اسالمی(  ،ینیالد  رتاجی، محمدرضا م ی(اریو بخت

خانه مداحان(،    رهیمد  أتیه   سی)رئ  ی طاهر   یمرتض  ،(هانیدر روزنامه ک   یخامنه ا  یعل سید  ندهینما)  ی عتمداریشر

دادستان ی )رجب نیحس (،وزارت علوم ی سخنگو) پور یشمس یعل  ،(تهران یدانشگاه علوم پزشک سیرئ) یقناعت نیحس

حزب موتلفه   ی مرکز  ی عضو شورای )ترق  درضایحم(،  ستاد امر به معروف  ی سخنگوی )خانمحمد  یدعل سی  (،نیقزو
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شورای اسالمی(،    مجلس  یی )نمایندهرزای م  نیحسی مجلس(،  مل   تیامن   ونی سیکم  ی سخنگویی )ابوالفضل عمو  ،ی(اسالم

 یدمحمدنبی(، سیدست  عیو صنا  ی گردشگر  ،یفرهنگ  راثیم   ری)وز  یاهلل ضرغاماطالعات(، عزت  ری)وز  بیخط  لیاسماع

شورا  ندهیانم)  یکوچ  ی دیرش  جالل   ،(یاسالم  ی شورامجلس    ندهی)نما  فرد  ی موسو   یموس  ،(یاسالم  ی مجلس 

شورا  ندهی)نما     ی غضنفرآباد انتظام)  یمیرح  نیحس   ،(یاسالم  ی مجلس  بزرگ  یفرمانده  مهد(،  تهران    انیمحسن 

شورا  ندهی)نما   یجالل  نیحس(،  ی همشهر  روزنامه  عامل  ریمد) مجلس   ندهی)نما   ی مناد  رضایعل (،  یاسالم  ی مجلس 

ی  عل ، (یاسالم ی مجلس شورا ندهی)نما ی محمد حسن آصفر(، شورای نگهبان ی سخنگو)  طحان ی هاد، (یاسالم ی شورا

  نده ی)نما  ی محمدرضا احمد(،  یاسالم  ی مجلس شورا  ندهینما )  یی(، عباس مقتدافعال سیاسی اصولگرا)  پور  یرائف  اکبر

اسالمی  مجلس رهبر  )  یجانیالر  یعل (،  شورای  ایرانمشاور  اسالمی  احمد(،  جمهوری    یشورا   سیرئ)  ی احمدرضا 

امام  )  یرداماد یم  یمجتب  دیس(،  شورای اسالمی  مجلس  ندهی)نما  اکبر احمدپور (،  گلستان  یاسالم  غاتیتبل   یهماهنگ

 فراجا  یو اجتماع  یمعاون فرهنگ)  یهاشم شعف(،  شورای اسالمی  مجلس  نماینده)  پور  یرضا حاج(،  جمعه موقت اصفهان

زاده )فرمانده سپاه محمد   حسن حسن(،  شورای اسالمی  مجلس  ندهی)نما  یکوثر  لیاسماع(،  ی شرق  جانیآذربا  در

حسن (،  لی)استاندار اردب  یحامد عامل (،  شورای اسالمی  مجلس  ندهی)نما  یل یاردب  ی موسو  کاظم  دیرسول اهلل تهران(، س

  نده ی)نما  ی شاکر  اقبال(،  شورای اسالمی  مجلس  ندهی)نما   یمحفوظ  یمجتب  دیس(،  هیاروم  یفرمانده انتظام)  نژادخیش

و    یدادستان عموم)  محمدرضا حدادزاده(،  ه ییمعاون اول قوه قضا)    ی(، محمد مصدق کهنموئیاسالمشورای    مجلس

شورای   مجلس  ندهی)نما   ینقدعل   یمحمدتق(،  شورای اسالمی  مجلس  نده ی)نما  ی ذوالنور  یمجتب(،  زد یانقالب استان  

(، شورای اسالمی  مجلس  ندهی)نما   ی موسو  نینظام الد(،  شورای اسالمی  مجلس  نماینده)  یکرم  سیمهرداد و(،  اسالمی

کر اسالمی  مجلس  نماینده)   یقدوس  یمیجواد  جوکار  (،  شورای  اسالمی  مجلس  نماینده )محمدصالح  (،  شورای 

معاون  ) ینیحس دجاللیدولت(، س ی سخنگو) یجهرم ی بهادر یعل (، شورای اسالمی مجلس ندهی)نما یکرم نیغالمحس
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 ، (مشاور فرمانده کل سپاه) طائب  نیحس(، نماینده مجلس شورای اسالمی) یگیرضابیاحمد عل (، جیبس سازمان یاسیس

(، "یبهشت  دیشه"دانشگاه    سیرئ)  ی داریقی  ریسعداهلل نص(،  خوزستان  در  ه یفق  ی ول  ندهینما )  فردی  موسو  یمحمدنب

  ، (شورای اسالمی مجلس ندهی)نما ی در یمحسن ح(، رانیا جمهوری اسالمی  بشر  حقوق ستاد  ریدب) ی آبادبیکاظم غر

مشهد)  ی الهد  علم  احمد قم(،    ی دی سع  محمد (،امام جمعه  جمعه  نب)امام  اهواز(،    فردی موسو   یمحمد  )امام جمعه 

خسرو محب  ی محمدرضا  بهروز  داراب(،  جمعه  اسالمی  مجلس  ندهی)نما  ی)امام  عل شورای  معاون )  ی شادمان  ی(، 

مرکز هماهنگ قرارگاه  پورخاقان(،  ایاالنب  خاتم  ی کننده    ن یحس(،  مسلح  ی روهاین  یی قضا  سازمان  سیرئ)  احمدرضا 

 مجلس  ندهینما)  یمحفوظ  یمجتب  (،لیاردب  استان  ی دادگستر   کل  سیرئ)  رلویکث  نی(، حسج یمعاون سازمان بس)  یمعروف

  ی نیزم  ی روی)فرمانده ن  ی دریح  ومرث ی (، کشورای اسالمی  مجلس  سیرئ  بینا)  ی عبدالرضا مصر(،  شورای اسالمی

  یهاحوزه   ری)مد  یاعراف  رضا یو عل   نعمت زاده )امام جمعه مرند(  یعل   ،(هی)امام جمعه اروم  یشیقر  ی مهد(،  ارتش

چهرهای سیاسی و یا شخصیت های نزدیک به حکومت هستند که در رابطه با رخدادهای  از جمله دیگر  (رانیا هیعلم

  اخیر علیه شهروندان معترض واکنش نشان داده اند.
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 ویی ئ گزارش وید ۱998

در زمان انتشار این گزارش    صورت گرفت، در ایران    ۱۴۰۱  آذرنیمه  تا    اواخر شهریور ماهاز  اعتراضات سراسری که  

 کماکان ادامه دارد. اعتراضات به اشکال مختلفی 

  ۱۴3و  شهر    ۱6۰ویی از  ئگزارش وید   ۱۹۹۸علیرغم اختالل شدید در ارتباطات خبرگزاری هرانا موفق شد تعداد  

 ایران را گردآوری و مستندسازی کند. دانشگاه 

یا روی   (https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0)  یوتوببرای مشاهده این مجموع گزارشات به لینک   مراجعه کنید 

 تصویر زیر کلیک کنید. 

 د.ویی را بر مبنای تفکیک زمان یا موضوع مشاهده نماییئتوانید گزارش وید   همچنین با مراجعه به لینک های زیر می

 اعتراضات روز نخست

 اعتراضات روز دوم

 اعتراضات روز سوم

 اعتراضات روز چهارم

 اعتراضات روز پنج 

 اعتراضات روز ششم

 ماعتراضات روز هفت

 اعتراضات روز هشتم

 اعتراضات روز نهم

 اعتراضات روز دهم

 اعتراضات روز یازدهم 

 اعتراضات روز دوازدهم

 اعتراضات روز سیزدهم

 اعتراضات روز چهاردهم

 تراضات روز پانزدهم اع

 اعتراضات روز شانزدهم 

 اعتراضات روز هفدهم

 اعتراضات روز هجدهم

 نوزدهم روز اعتراضات

 ستمیب روز اعتراضات

 کم ی و ستیب روز اعتراضات

 اعتراضات روز بیست و دوم

 اعتراضات روز بیست و سوم

 اعتراضات روز بیست و چهارم

 اعتراضات روز بیست و پنجم

 اعتراضات روز بیست و ششم

 تماعتراضات روز بیست و هف

 اعتراضات روز بیست و هشتم

 اعتراضات روز بیست و نهم

 اعتراضات روز سی ام 

 اعتراضات روز سی و یکم 

 اعتراضات روز سی و دوم 

 اعتراضات روز سی و سوم 

 تراضات روز سی و چهارماع

 اعتراضات روز سی و پنجم 

 اعتراضات روز سی و ششم 

 اعتراضات روز سی و هفتم 

 اعتراضات روز سی و هشتم

 اعتراضات روز سی و نهم 

 اعتراضات روز چهلم 

 اعتراضات روز چهل و یکم

 اعتراضات روز چهل و دوم 

 اعتراضات روز چهل و سوم 

 اعتراضات روز چهل و چهارم 

 اعتراضات روز چهل و پنجم 

https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=8
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=557
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=708
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=2921
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=4393
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=6475
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=7264
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=7759
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=8154
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=8383
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=8653
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=8877
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=9122
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=9261
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=9675
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=11180
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=11701
https://youtu.be/dUiQe_L-CsQ?t=12111
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=6
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=1296
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=1531
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=1877
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=2043
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=3073
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=3194
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=3295
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=3938
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=4231
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=4547
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=4547
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=4743
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=5087
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=5188
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=5188
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=5361
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=5361
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=5904
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=6121
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=6121
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=6343
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=6644
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=8330
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=8330
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=8764
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=8764
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=9283
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=10302
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=10302
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=11108
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 اعتراضات روز چهل و ششم 

 اعتراضات روز چهل و هفتم 

 اعتراضات روز چهل و هشتم

 اعتراضات روز چهل و نهم 

 اعتراضات روز پنجاهم

 اعتراضات روز پنجاه و یکم 

 اعتراضات روز پنجاه و دوم 

 اعتراضات روز پنجاه و سوم 

 اعتراضات روز پنجاه و چهارم

 اعتراضات روز پنجاه و پنجم 

 اعتراضات روز پنجاه و ششم 

 اعتراضات روز پنجاه و هفتم 

 اعتراضات روز پنجاه و هشتم

 اعتراضات روز پنجاه و نهم 

 اعتراضات روز شصتم 

 اعتراضات روز شصت و یکم 

 اعتراضات روز شصت و دوم 

 اعتراضات روز شصت و سوم 

 اعتراضات روز شصت و چهارم

 اعتراضات روز شصت و پنجم

 اعتراضات روز شصت و ششم 

 اعتراضات روز شصت و هفتم 

 اعتراضات روز شصت و هشتم

 اعتراضات روز شصت و نهم

 اعتراضات روز هفتادم 

 اعتراضات روز هفتاد و یکم 

 اعتراضات روز هفتاد و دوم 

 اعتراضات روز هفتاد و سوم 

 اعتراضات روز هفتاد و چهارم

 اعتراضات روز هفتاد و پنجم 

 اعتراضات روز هفتاد و ششم 

 ت روز هفتاد و هفتم اعتراضا

 اعتراضات روز هفتاد و هشتم

 اعتراضات روز هفتاد و نهم 

 اعتراضات روز هشتادم

 اعتراضات روز هشتاد و یکم

 دوم و هشتاد روز اعتراضات

 بخش یک  – گزارشات فاقد تاریخ

 بخش دو – گزارشات فاقد تاریخ

 صحنه های کشته شدن یا عزاداری 

 بخش یک  –

های کشته شدن یا  صحنه

بخش دو  –عزاداری 

 

 

  

https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=11321
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=11565
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=11565
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=11886
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=11886
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=12384
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13002
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13002
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13330
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13330
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13537
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13537
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13679
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13965
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=13965
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=14598
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=14598
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=14745
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=14745
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=15190
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=15487
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=15487
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=15631
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=15631
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=15668
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=16749
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=16749
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=16896
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=16896
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=17328
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=17629
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=17629
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=18230
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=18230
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=18553
https://youtu.be/y8XO2rsQ_d0?t=18553
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