
ردیف
ی

لنام پدرسننام و نام خانودگ حوزه فعالیتحکماتهامتاری    خ نقلتاری    خ بازداشتمحل انتقالاه

عضو گروه موسیقی سال زندان2عضویت در پژاک15/5/13984/1/1399زندان کامیارانکامیارانبرهان کمانگر1

ورال" "ک

ریم50رحیم حسن محایل2 انشهرک لیم 139711/1/1399زندان ارومیهپیر جاسویس برای اق

ق ردستان عرا ک

سال زندان4

یف آبادفاروق خانی3 دره/شر ردی21/6/13983/2/1399زندان سنندجدیوان ماه زندان7همکاری با ییک از احزاب ک

ان42عیل اسماعییل4 سال زندان1همکاری با حدکا20/4/13988/2/1399زندان اشنویهاشنویه/جاشیر

ریمغفور برهم5 ادک آب دام علیه امنیت میل از 8/139618/2/1399زندان اشنویهاشنویه/امیر اق

ریق اجتماع و تبانی برای  ط

کاب جرم علیه امنیت  ارت

یل، حمل و نگهداری  داخ

مجاز  ردد غیر مجاز،ت سالح غیر

از مرز

سال زندان11

ت در تحصن صنقی 17/2/139828/2/1399مهابادیاش امینی آذر6 ک شر

معلمان جهت دفاع از 

 
ی

مطالبات فرهنگیان و رسیدگ

به وضع نابسامان 

ش آموزان دان

معلمماه زندان15

رمانشاهسعید اقبایل7 نک دام 12/3/1399زندان اوی اجتماع و تبانی به قصد اق

علیه امنیت کشور و تبلغی 

علیه نظام

فعال مدنیسال زندان تعزیری6

تبلیغ علیه نظام، تشویش 27/8/139830/2/1399زندان مازندرانمازندران/نوشهرمژگان کاویس8

مردم به برهم زدن امنیت میل 

و عضویت در گروهای معاند

نویسنده و پژوهشگرماه زندان76

ان9 ردی7/3/1399زندان مریوانمریوان/ینگیجهکژوان آزادی شجو و فعال محیط ماه زندان2همکاری با ییک از احزاب ک دان

زیست

وان رحییم10 ردی6/7/13985/4/1399زندان سنندجسنندج/دهگالنسیر فعال مدنیماه زندان13همکاری با ییک از احزاب ک

مد34دارا رحمانی11 همکاری با ییک از احزاب 15/4/1399زندان دیزل آبادجوانروداح

مخالف نظام

سال زندان5

ی کردن دوران محکومیت به زندان  اسایم شهروندان بازداشت شده جهت سپر



ی12 یزاشنویه/کانی رشآالن بنگیر ردی2/139925/4/1399زندان تیر ماه زندان5همکاری با ییک از احزاب ک

دام13 نسنندجمریم خوش ان دام علیه امنیت میل3/5/1399زندان اوی اق

مدرضا حائری14 ل ایالماح ساکن /اه

تهران

ن تبلیغ علیه نظام و اخالل در 5/5/1399زندان اوی

نظم عمویم

به74ماه زندان و 6   ضی

شالق که اجرا شد

کاب 5/5/1399زندان اشنویهاشنویهرشید ناضزاده15 اجتماع و تبانی برای ارت

یل  جرم علیه امنیت داخ

کشور و فعالیت تبلیغی به 

ای معاند و  نفع گروه ه

مخالف نظام

فعال محیط زیستماه زندان18

مد16 ی دژ/قازانیلعمر40رحیم پوراح ردی987/5/1399زندان میاندوآبشاهیر ماه زندان5همکاری با ییک از احزاب ک

ردی13/5/1399سقزابراهیم33رضا مجیدیان17 فعال مدنیماه زندان4همکاری با ییک از احزاب ک

د18 مه داون ماه زندان و5سال و 5اجتماع و و تبانی علیه امنیت کشور و اخالل در نظم و آسایش عمویم 9816/5/1399آبانزندان ارومیهبوکانفاط  

به شالق 30 ضی

ی آبان ماه ضیر معیی

ی19 گیر به24ماه زندان و 4اخالل در نظم عمویم18/5/1399زندان مریوانمریوانوریا دل ان   ضی

شالق

فعال مدنی

ل مریوان ساکن مهربان کشاورزی20 اه

تهران

ن شجوی کارشنایس هیی روز زندان1ماه و 3تبلیغ علیه نظام29/5/1399زندان اوی دان

رمانشاه/کنگاورزهرا جمایل21 تبلیغ علیه نظام، کشف 20/5/1399زندان دیزل آبادک

حجاب  در مالعام و انزار 

عمویم و تروی    ج فساد و فحشا

 ، روز زندان91ماه و6

میلیون جریمه نقدی2  

  ساعت کالس548و 

 عفاف و حجاب در

حوزه علمیه

فعال حقوق زنان

عضویت در ییک از احزاب 8/1398زندان نقدهاشنویه/مالعییسمحمدنادر ضیانی فرد22

ردی ک

سال زندان تعزیری3

درهصدیق سیقی23 دام علیه امنیت میل و 5/1398زندان سنندجدیوان اق

ردی همکاری با ییک از احزاب ک

سال زندان5



تبلیغ علیع نظام و تشکیل 4/139730/6/1399زندان دیزل آبادقروهارسالن هداینی24

گروه به قصد برهم زدن نظم 

عمویم

فعال مدنیماه زندان4

رییم25 و ک اضی 9829/6/1399آبانزندان سنندجسنندجآک ت در تجمعات اعیی ک شر

آبان ماه

ی آبان ماهماه زندان6 ضیر معیی

ه برزه26 انشهر/چیانهعثمانباپیر ردی981/7/1399آذرزندان نقدهپیر ماه زندان6سال و 2همکاری با ییک از احزاب ک

ی27 مراد اخالل در نظم و آسایش زندان سنندجسنندجفرهاد طاری

ت در  ک ریق شر عمویم از ط
تجمعات غیر قانونی

ماه زندان و10  

به شالق74 ضی

فعال مدنی و عضو گروه ماه زندان6تبلیغ علیه نظام24/11/139820/7/1399زندان سنندجسنندجشادمان بنی بشر28

وهنوردی  "چلچمه"ک

مدافشار فتیح29 دام علیه امنیت میل12/139719/7/1399زندان سنندجسنندج/تنگیشاح فعال مدنیسال زندان1اق

ماه زندان و10تبلیغ علیه نظام18/6/139810/8/1399زندان سقزسقزفایق یوسقی30  

به شالق74 ضی

وهنورد ک

ی31 رد 2/7/139811/8/1399زندان سنندجسنندج/تنگیشدلیر نصیر عضویت در ییک از احزاب ک

قانونی از مرز و عبور غیر

سال زندان و جزای1  

نقدی

عضویت در ییک از احزاب 23/12/13979/1398زندان کامیارانکامیارانجالل رستیم32

ردی و تبلیغ علیه نظام ک

فعال مدنیماه زندان6سال و 2

عضویت در ییک از احزاب 25/11/139818/8/1399زندان سقزسقزحامد شییحی33

ردی ک

ماه زندان4

ماه زندان4"25/11/139818/8/1399زندان سقزسقزننر مالویسه34

وب کاکاخانی35 ماه زندان4"25/11/139818/8/1399زندان بیجارسقزای

عضویت در ییک از احزاب 28/8/139814/8/1399زندان سنندجمریوان/نیپشتیوان افش36

ضات  ا ت در اعیی ک ردی و شر ک

98آبان 

ی آبان ماهسال زندان5 ضیر معیی

عضویت در ییک از احزاب 18/9/13981/9/1399زندان سنندجسنندج/دهگالنصابر قادری37

ردی و تبلیغ علیه نظام ک

جمعیت شیدای "عضو سال زندان تعزیری3

ی لیالخ "سیر

وبمحراب بخنی38 ی و تبلیغ علیه 29/6/139922/9/1399زندان ایالمایالمای ی به رهیر توهیر

نظام

ماه زندان تعزیری23

ت پروازه39 همکاری با ییک از احزاب 19/3/139924/9/1399زندان مریوانمریوان/نی30خیر

رد وزسیون ک اپ

ماه زندان تعزیری6

ی کردپا  مرکز آمار سازمان حقوق بشر


