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 "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی" 
  - World Coalition against the death penalty)"ائتالف جهانی برای لغو حکم اعدام"عضو (

  
 

 ت اعدام در ايرانعيوض
 2006  گزارش سال
  

  ) اکتبر10(  مهر 18به مناسبت 
  روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام

  
  

  مقدمه
  

روز جهانی مبارزه با اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه )  اکتبر10(به مناسبت هيجدهم مهر 

گزارش ساالنه خود را  "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی"  ريزی شده حقوق بشر در ايران،

  . می رساندعموم  اطالعير به شرح زپيرامون وضعيت اعدام  در ايران به

  1385تا شهريور ) 2005اکتبر  (1384است که در فاصله زمانی مهر ماه افرادی  مشخصات در برگيرنده  مذکورگزارش

مبتنی  اطالعات عمدتًا الزم به ذکر است که اين .حکم اعدام در مورد آنها صادر و يا اجرا شده استدر ايران ) 2006سپتامبر (

است و با توجه به   خارج از ايران برخی منابعو کشور  روزنامه ها و سايت های خبری متفاوت داخلگزاريها،بر اخبار خبر

اين   عليرغم کوشش ما در انعکاس هر چه کاملتر خبر محکومين به اعدام،  ورانسانسور موجود در رسانه های خبری اي

حکم اعدام در مورد آنها  شد که در اين مقطع زمانی کسانی با کامل و مشخصاتاسامینمی تواند در برگيرنده ليست 

  .صادر و يا اجرا شده است

 پيرامون موارد نقض  در ايران امکان پيگيری و تحقيق برای مدافعان حقوق بشرضمنًا بخاطر عدم برخورداری از مصونيت،

ان بطور خاص و نقض حقوق بشر بطور  عالوه بر اين، در ايران اخبار مربوط به اعدام شده گو.  بسيار دشوار استحقوق بشر

 از تمامی مدافعان و فعالين حقوق بشر و بنابر اين.  يا اصوًال انتشار نمی يابد و يا بصورت ناقص منتشر می شود،عام

  . دميل اين گزارش، به ما ياری برسانن  تقاضا می کنيم، جهت تک در ايرانکم اعدامکوشندگان مبارزه برای لغو ح

   

 171اعدام و )  درصد39برابر با ( نفر 111 که از اين تعداد . نفر اعدام و یا  محکوم به اعدام شده اند282ن گزارش بر مبنای اي

 که در گزارش به آنها نيز - نفر منتظرين اعدام از  سال قبل 279با احتساب  .محکوم به اعدام شده اند)  درصد61برابر با (نفر 

  .   نفر بالغ می گردد561 به  شده و صادر شده اعداماحکام اجرا مجموع - اشاره شده است

  

  است  زیربه شرح" منتظرين اجرای حکم اعدام"و " گانه اعدام شد"ين گزارش حاوی دو ليست ا

   :)1جدول شماره (اعدام شده گان

 .  نفر در فاصله زمانی اين گزارش به اجرا در آمده است111 حکم اعدام مجموعًا •

 نفر از آنان هيچ گونه 22بطوريکه از هويت . ر از آنها بطور ناقص بدست آمده است نف97اطالعات در باره  •

   .    اطالعاتی در دست نيست

 . نفر زن هستند5نفر مرد و  106 •

  . سال سن داشته اند18 مورد از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از 8  •
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 .رابر سال قبل ميباشدکه این تعداد سه ب .ر از آنها زنداني سياسی بوده اندنف 6 • 

که تعداد  ؛اعدام در مالء عام در فاصله زمانی اين گزارش با همان شدت سال گذشته ادامه پيدا کرده است •

اعدام در مالء عام،   از محکومين بهدو نفر. اند شهر مختلف به اجرا در آمده 23 نفر را در بر می گيرد که در48

  . متعلق به شهرستانها می باشد،ی اجرا شده در مالء عامتمامی اعدامهاضمنا و  . سنگسار شده اند

آنها از  نفر 8 و  سن دارند سال30 تا آنها نفر 23 نفر از اعداميان که سنشان در اين گزارش آمده است؛ 31از  •

 . سال است37 بنا بر اطالعات موجود باالترين سن فرد اعدام شده . سال به باال هستند30

 . نشان ميدهدرا  درصد افزايش 46 در مقايسه با سال قبل، ،گان در اين سال اعدام شده  تعدادنسبت •

  

: )2جدول شماره ( منتظرِِين اجرای حکم اعدام  
  

نسبت تعداد صدور حکم اعدام در اين .  نفر صادر شده است171در فاصله زمانی اين گزارش حکم اعدام  •

  . یافته است درصد افزايش9در مقايسه با سال قبل،  سال،

  . نفر مرد هستند160 نفر زن و 11 •

 . نفر از آنها از فعالين سياسی هستند14 •

 .حکم سنگسار دريافت کرده انددو نفر  •

 30 تا 18 نفر بين 49 سال، 18 نفر زير 4  نفر که در مورد سنشان اطالعاتی موجود بوده است؛ 70 از ميان  •

 .ل سن داشته اند سا18ارتکاب جرم زير  نفر هنگام 4 سال سن دارند و 30 نفر باالتر از 17سال  و 

 درصد از آنها به شهرستانها و 42 نفر که در مورد محل زندانی شدن آنها اطالعاتی در دست است 167از ميان  •

  .متعلق به تهران است)  نفر97(  درصد 58

هيچ  آنهانفر از  25در مورد هويت  نفر از منتظرين اعدام اطالعات بطور ناقص بدست آمده است و 160در باره  •

 .اطالعاتی در دست نيست گونه 

ون منتظر اجرای کل افرادی که تا کن، ) 3 جدول شماره(  قبلهای نفر منتظرين اعدام از سال279با احتساب  •

   . نفر است450بالغ بر  حکم اعدام هستند

  
  

com.@gmailihrnena          18/507/1385    10/10/2006   
                                  

  فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
 ca.FaalanHRC@yahoo: کانادا  حقوق بشر در ايران ـ فعاالنانجمن 

  hoghoghebashar@rahaeii.com   فرانسه   –و دمکراسی در ایران   انجمن مدافعين حقوق بشر
   com.@yahoo1adhri: ا  آمریک– واشنگتن –اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران 

  it.updi@libero : برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا  یهاتحاد
  com.@hotmail253kanon :  انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک

  info@vzvmiran.de :   آلمان-کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
shafaei@azadegy.de   : فعاالن حقوق بشر ایرانی در آلمانشبکه 
kdaddih@hotmail.com : هلند–کانون دفاع ازدمکراسی در ایران   

info@komitedefa.org  :  سوئد–کميته دفاع از حقوق بشر در ایران    
defendhriran_ca@yahoo.com :   آمریکا– کاليفرنيا –کميته دفاع از حقوق بشر در ایران 

noranali2003@yahoo.no : )  نروژ–کميته دفاع از حقوق بشر در ایران ( کميته نوران    
yebarak@yahoo.ca  :  کانادا– ونکور – سازمان ایرانيان غرب کانادا  

demokrasi9@yahoo.com   : اطریش–کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران 
mnrecht@hotmail.com :  سوئيس- فعالين ایرانی حقوق بشر  

info@irantestimony.com  : Irantestimony -فعاالن دفاع از حقوق بشر  
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 اعدام شده گان: 1شمارهجدول 

 
سن جنسيت شهر منبع خبر تاريخ رديف نام نام خانوادگی

1 نبی پ   مرد ساری روزنامه اعتماد 1384-07-03
22 مرد ساری روزنامه کيهان 1384-08-17 2 احمد ياننوروز
3 بهمن ز   مرد خرم آباد روزنامه کيهان 1384-08-19
27 مرد اصفهان روزنامه اعتماد 1384-08-21 4 مجيد  
24 مرد گرگان روزنامه کيهان 1384-08-22 5 مختار ن 
25 مرد گرگان روزنامه کيهان 1384-08-22 6 علی  الف
7 يونس     مرد کرمانشاهان   ايسنا 1384-09-01
8 حسين     مرد کرمانشاهان   ايسنا 1384-09-01
9 روح اله     مرد کرمانشاهان   ايسنا 1384-09-01
10 اکرم ن   زن شيروان   ايسنا 1384-09-19
28 مرد اراک روزنامه انتخاب 1384-09-19 11 عبدالرضا اکبری
21 مرد اراک روزنامه انتخاب 1384-09-19 12 سعيد   * اکبری
13 غالم     مرد تهران روزنامه ايران 1384-09-20
20 مرد اصفهان روزنامه همشهری 1384-09-20 14 رستم  *)تبعه افغانستان (تاجيک 
20 مرد تهران روزنامه ايران 1384-09-27 15 محسن *استاد کندی
16 علی      مرد تهران روزنامه اعتماد 1384-09-28
17 محمد رضا نودهی   مرد وارسبز روزنامه خراسان 1384-09-30
18 مرتضی قلعه نوی   مرد سبزوار روزنامه خراسان 1384-09-30
19 هادی  استيری   مرد سبزوار روزنامه خراسان 1384-09-30
20 عزيز  **خلکانی   مرد  اروميه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 1384-10-01
19 مرد سقز دستانسازمان دفاع از حقوق بشر کر 1384-10-06 21 فرهاد *صالح پور
37 مرد اروميه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 1384-10-13 22 مسعود  **شوکه
23 نعيم عبداهللا خ    مرد اهواز روزنامه اعتماد 1384-10-08
24 جليل ح   مرد اهواز روزنامه اعتماد 1384-10-08
25 بهروز     مرد مسجد سليمان روزنامه ايران 1384-10-17
26 اسماعيل     مرد تهران روزنامه ايران 1384-10-28
27 غالمحسين     مرد تهران روزنامه ايران 1384-10-28
28 بدون هويت       تهران روزنامه ايران 1384-10-28
29 بدون هويت       تهران روزنامه ايران 1384-10-28
30 راحله     زن تهران روزنامه ايران 1384-11-01
31 بابک     مرد تهران روزنامه ايران 1384-11-01
24 مرد اصفهان روزنامه همشهری 1384-11-05 32 آرش شهبازی
32 مرد بندرعباس روزنامه اعتماد 1384-11-12 33 علی   
34 بدون هويت     مرد  کرمان  روزنامه ايران 1384-11-13
35 بدون هويت     مرد ارسبزو روزنامه خراسان 1384-11-17
36 بدون هويت     مرد سبزوار روزنامه خراسان 1384-11-17
37 بدون هويت     مرد سبزوار روزنامه خراسان 1384-11-17
38 عبدی الف   مرد انديمشک روزنامه اعتماد 1384-11-30
39 علی  ب   مرد انديمشک روزنامه اعتماد 1384-11-30

02-12-1384 40  حجت  **زمانی 31  مرد  کرج  ايلنا 
41 علی   **عفراوی   مرد اهواز  ايرنا 1384-12-11
42 مهدی  **نواصری   مرد اهواز  ايرنا 1384-12-11
22 مرد اردبيل  ايسنا 1384-12-06 43 بدون هويت  
29 مرد گلپايگان  ايرنا 1384-12-11 44 عليرضا پ 
24 مرد قزوين روزنامه ايران 1384-12-14 45 بدون هويت  
46 عليرضا     مرد توابع اصفهان روزنامه ايران 1384-12-15
28 مرد قزوين روزنامه ايران 1384-12-17 47 حبيب  
48 ح       جهرم خبرگزاری فارس 1384-12-28
49 ز       جهرم خبرگزاری فارس 1384-12-28
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سن جنسيت شهر منبع خبر تاريخ رديف نام نام خانوادگی

50 محمد  جالئی   مرد بم روزنامه ايران 1385-01-17
51 سعيد  پ   مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
52 مهدی  ساجدی   مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
53 علی  خسروی   مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
54 رضا تاجيک     مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
55 وددا ک   مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
56 وحيد ص    مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
57 شهرام  بوداغی   مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
58 سعيد  حسين پور   مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
59 علی اصغر  نصرتی   مرد تهران روزنامه اعتماد 1385-01-31
60 مهدی ص   مرد رانته روزنامه اعتماد 1385-01-31
61 مهدی ب   مرد اصفهان روزنامه همشهری 13-02-1385
62 فرزانه  صادقی   زن الشتر روزنامه ايران 13-02-1385
20 مرد خرم آباد روزنامه کيهان 02-03-1385 63 حامد *پروان
33 مرد جهرم روزنامه ايران 02-03-1385 64 مهدی  
65 عليرضا     مرد تهران روزنامه اعتماد 16-03-1385
66 علی     مرد تهران روزنامه همشهری 16-03-1385
67 مهران     مرد تهران روزنامه همشهری 16-03-1385
68 غالم عباس حيدری پوری   مرد بندرعباس روزنامه کيهان 18-03-1385
69 بدون هويت     مرد قزوين روزنامه کيهان 23-03-1385
70 بدون هويت     مرد قزوين امه کيهانروزن 23-03-1385
71 بدون هويت     مرد قزوين روزنامه کيهان 23-03-1385
72 سعيد  انصاری زاده   مرد زاهدان ايلنا  24-03-1385
73 ناصر شهرکی   مرد زاهدان ايلنا  24-03-1385
74 بدون هويت     مرد کرمان روزنامه اعتماد ملی 26-03-1385
75 بدون هويت     مرد کرمان روزنامه اعتماد ملی 26-03-1385
76 بدون هويت     مرد کرمان روزنامه اعتماد ملی 26-03-1385
25 مرد اصفهان روزنامه همشهری 31-03-1385 77 محمد بخشان
31 زن تهران روزنامه اعتماد 31-03-1385 78 معصومه ش
22 مرد شيراز ايسنا 31-03-1385 79 محمد ن
80 احمد     مرد قزوين روزنامه اعتماد ملی 03-03-1385
81 بدون هويت     مرد   ادوار نيوز 31-03-1385
82 بدون هويت     مرد   ادوار نيوز 31-03-1385
83 بدون هويت     مرد   ادوار نيوز 31-03-1385
84 بدون هويت     مرد   ادوار نيوز 31-03-1385
85 بدون هويت     مرد   زادوار نيو 31-03-1385
86 بدون هويت     مرد   ادوار نيوز 31-03-1385
87 صالح **محمودی گويالنی   مرد اروميه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 05-04-1385
88 محسن منجمی   مرد شيراز روزنامه کيهان 06-04-1385
33 مرد شيراز روزنامه کيهان 14-04-1385 89 حسين روستا
34 مرد اصفهان روزنامه کيهان 21-04-1385 90 بهزاد بهادری پور
91 داود     مرد شاهرود خبرگزاری فارس 21-04-1385
23 مرد بروجرد روزنامه کيهان 29-04-1385 92  ر-ع  ک
21 مرد بروجرد روزنامه کيهان 29-04-1385 93 ح *م
36 مرد بابل سايت خبری فارس 16-05-1385 94 مهدی خ 
95 نجيب علی کرزه ای   مرد   کرمان-جاده بم  روزنامه همشهری  18-05-1385
96 عبدالمالک ف   مرد زاهدان و زابل  ايسنا 24-05-1385
97 شيردل ش   مرد زاهدان و زابل ايسنا 24-05-1385
98 حميد رضا ص   مرد زاهدان و زابل ايسنا 24-05-1385
99 بدون هويت       کرج ايسنا 06-06-1385
100 بدون هويت       کرج ايسنا 06-06-1385
101 اميد ح    مرد خاش روزنامه اعتماد 06-06-1385
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سن جنسيت شهر منبع خبر تاريخ رديف نام نام خانوادگی

102 حميد حسنايی   مرد بندرعباس ايسنا 13-06-1385
103 محبوبه ***م   زن مشهد سايت ايران امروز 14-06-1385
104 باسع ***ح   مرد مشهد سايت ايران امروز 14-06-1385
20 مرد تهران ايسنا 15-06-1385 105 ستار *شيری
106 داود     مرد تهران ايسنا 16-06-1385
107 اکبر     مرد تهران روزنامه اعتماد 30-06-1385
21 مرد تهران روزنامه اعتماد 30-06-1385 108 يدحو *غضنفری
109 محمد     مرد زاهدان روزنامه اعتماد ملی 31-06-1385
29 مرد بافق روزنامه اعتماد ملی 31-06-1385 110 عبيداله  
30 مرد بافق روزنامه اعتماد ملی 31-06-1385 111 امان اهللا  

  
  

  سنگسار***  اعدام در مالء عام = سطر خاکستری رنگ 
  

   زنداني سياسی **
 

   سال سن داشته است18هنگام ارتکاب جرم زير *
 

:مالحضات   
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  درسال گذشتهمنتظرين اجرای حکم اعدام:  2 شمارهجدول 

 
سن  جنسيت  شهر  منبع خبر تاريخ   رديف  نام  نام خانوادگی

19 مرد سردشت  حکمتيست–حزب کونيست کارگری  03-07-1384 .1 اميد  ***کريم نيا
.2 کريم فهيمی   مرد سردشت  حکمتيست–حزب کونيست کارگری  03-07-1384
27 مرد تهران روزنامه اعتماد 06-07-1384 .3 عباس  
27 مرد تهران روزنامه اعتماد 11-07-1384 .4 رضا رجب علی
17 مرد تهران روزنامه شرق 17-07-1384 .5 حميد  
.6 عليرضا     مرد تهران روزنامه کيهان 23-07-1384
.7 صغری **    زن تهران روزنامه شرق 23-07-1384
.8 مسعود     مرد اصفهان نامه شرقروز 24-07-1384
25 زن تهران روزنامه اعتماد 26-07-1384 .9 راحله  
37 مرد تهران ايسنا 27-07-1384 .10 امير علی  
.11 احمد     مرد تهران روزنامه شرق 28-07-1384
30 مرد تهران روزنامه شرق 01-08-1384 .12 محسن  
25 مرد تهران روزنامه شرق 08-08-1384 .13 علی  
.14 بدون هويت     مرد تهران ايسنا 11-08-1384
25 مرد تهران روزنامه شرق 11-08-1384 .15 عادل  
.16 محمد علی     مرد تهران روزنامه اعتماد 16-08-1384
40 مرد تهران روزنامه اعتماد 22-08-1384 .17 عليرضا  
.18 بدون هويت     مرد تهران ناايس 27-08-1384
21 مرد اصفهان آفتاب  28-08-1384 .19 آرش *** 
19 مرد تهران روزنامه شرق 30-08-1384 .20 امير  
22 مرد تهران روزنامه شرق 06-09-1384 .21 رامين  
.22 براتعلی     مرد تهران روزنامه اعتماد 14-09-1384
.23 معصومه **    زن تهران روزنامه همشهری 20-09-1384
54 مرد تهران روزنامه شرق 23-09-1384 .24 حميد رضا  
.25 محسن     مرد ورامين روزنامه ايران 24-09-1384
.26 غالمعلی     مرد ورامين روزنامه ايران 24-09-1384
.27 عباس     مرد ورامين روزنامه ايران 24-09-1384
.28 حبيب     مرد اصفهان روزنامه همشهری 24-09-1384
27 مرد تهران روزنامه همشهری 27-09-1384 .29 حسين  
23 مرد تهران زنامه همشهریرو 28-09-1384 .30 شيرآقا  
.31 بدون هويت     مرد قم ايسنا 30-09-1384
.32 بدون هويت     مرد قم ايسنا 30-09-1384
.33 بدون هويت     مرد قم ايسنا 30-09-1384
.34 تقی     مرد اصفهان روزنامه همشهری 01-10-1384
.35 جاسم چک   مرد شيراز روزنامه کيهان 03-10-1384
.36 اسکندر م   مرد ساری روزنامه جمهوری اسالمی 04-10-1384
.37 جمشيد ع   مرد ساری روزنامه جمهوری اسالمی 04-10-1384
.38 بدون هويت     مرد ساری روزنامه جمهوری اسالمی 04-10-1384
22 مرد تهران روزنامه شرق 04-10-1384 .39 محمد  
60 مرد تهران روزنامه همشهری 04-10-1384 .40 عقيل  
19 زن تهران روزنامه ايران  10-10-1384 .41 )دل آرا(شهيال  ***دارابی

26 مرد تهران روزنامه شرق 11-10-1384 .42 ابوالفضل  
22 زن قزوين روزنامه کيهان 15-10-1384 .43 افسانه  
29 مرد قزوين روزنامه کيهان 15-10-1384 .44 احمد  
23 مرد قزوين روزنامه کيهان 15-10-1384 .45 دمحمد جوا  
23 مرد قزوين روزنامه کيهان 15-10-1384 .46 ابوالفضل  
17 زن تهران روزنامه ايران 17-10-1384 .47 نازئين  
50 مرد تهران روزنامه شرق 18-10-1384 .48 بهمن  
36 مرد تهران روزنامه همبستگی 18-10-1384 .49 فرهاد الف
.50 صادق     مرد تهران روزنامه همشهری 19-10-1384



 

 
 "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی"

 2006  گزارش سال -   ت اعدام در ايرانعيوض
7  
 

 
سن  جنسيت  شهر  منبع خبر تاريخ   رديف  نام  نام خانوادگی

54 مرد تهران روزنامه شرق 25-10-1384 .51 سعيد محمد 
24 مرد تهران روزنامه همشهری 25-10-1384 .52 مرتضی  
.53 آرش     مرد اصفهان روزنامه اعتماد 16-11-1384
.54 امان اهللا     مرد تهران روزنامه ايران 05-11-1384
23 مرد تهران روزنامه شرق 05-11-1384 .55 ابوالقاسم  
18 مرد فيروزآباد اعتمادروزنامه  10-11-1384 .56 مسلم  ***س
18 مرد تهران روزنامه اعتماد 14-11-1384 .57 محمد  
35 زن تهران روزنامه اعتماد 14-11-1384 .58 بهجت  
.59 مهرداد     مرد تهران روزنامه همشهری 15-11-1384
.60 جواد     مرد تهران روزنامه همشهری 16-11-1384
18 مرد رانته روزنامه خراسان 17-11-1384 .61 محمد حسين  
.62 اکرم     زن کرج روزنامه ايران 18-11-1384
19 مرد تهران روزنامه شرق 18-11-1384 .63 فدا  
.64 مجيد     مرد تهران روزنامه همشهری 18-11-1384
15 مرد تهران روزنامه شرق 24-11-1384 .65 محمد  
18  مرد  تهران  سايت خبری آفتاب 25-11-1384 .66  عباس 
.67 علی اکبر     مرد تهران روزنامه اعتماد 26-11-1384
22 مرد اروميه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 30-11-1384 .68 مصطفی رسول نيا
45 مرد تهران روزنامه شرق 30-11-1384 .69 خانعلی  
36 مرد تهران روزنامه ايران 30-11-1384 .70 غالمرضا  
25 مرد اصفهان روزنامه همشهری 01-12-1384 .71 محمد  
40 زن تهران ايسنا 03-12-1384 .72 زهرا  
.73 جواد     مرد تهران روزنامه اعتماد 10-12-1384
18 مرد تهران روزنامه همشهری 15-12-1384 .74 مهدی  
.75 حسن     مرد اصفهان روزنامه همشهری 16-12-1384
.76 محمد     مرد اصفهان روزنامه همشهری 16-12-1384
.77 بدون هويت     مرد تهران ه ايرانروزنام 17-12-1384
.78 غالمرضا     مرد تهران روزنامه شرق 18-12-1384
.79 بدون هويت     مرد تهران روزنامه ايران 21-12-1384
40 مرد تهران روزنامه اعتماد 24-12-1384 .80 مجيد  
.81 مهدی ب   مرد اصفهان روزنامه همشهری 23-01-1385
.82 بدون هويت     مرد وينقز سايت خبری فارس 23-01-1385
.83 مهدی     مرد تهران روزنامه همشهری 26-01-1385
59 مرد تهران روزنامه شرق 28-01-1385 .84 علی م
19 مرد تهران روزنامه ايران 30-01-1385 .85 فراز الف
.86 راحله     زن تهران روزنامه کيهان 30-01-1385
24 زن تهران روزنامه همشهری 31-01-1385 .87 سميه  
20 مرد تهران روزنامه قدس 31-01-1385 .88 )وحيد(يداهللا   
.89 نوروز     مرد تهران روزنامه اعتماد 03-02-1385
.90 فرزاد     مرد تهران روزنامه اعتماد 06-02-1385
.91 صابر     مرد تهران روزنامه ايران 12-02-1385
.92 محمد ق   مرد تهران ايسنا 12-02-1385
26 مرد تهران شهریروزنامه هم 13-02-1385 .93 ظريف رسول نيا
23 مرد تهران روزنامه همشهری 18-02-1385 .94 عزيز  
.95 ياسر     مرد تهران روزنامه اعتماد 21-02-1385
.96 احمد     مرد تهران ايسنا 23-02-1385
49 مرد کرج ايسنا 24-02-1385 .97 محمد رضا م
.98 محمود     مرد تهران روزنامه اعتماد 02-03-1385
.99 مصطفی     مرد تهران روزنامه اعتماد 02-03-1385
30 مرد تهران ايسنا 08-03-1385 100 حميد س
22 مرد تهران ايسنا 09-03-1385 101 محسن م
102 ميثم     مرد تهران روزنامه شرق 10-03-1385
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سن  جنسيت  شهر  منبع خبر تاريخ   رديف  نام  نام خانوادگی

103 پنجعلی     مرد تهران روزنامه همشهری 18-03-1385
104 مسعود ع   مرد تهران ايسنا 23-03-1385
18 مرد سمنان روزنامه اعتماد 27-03-1385 105 مهدی  
20 مرد سمنان روزنامه اعتماد 27-03-1385 106 محمد  
22 مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 27-03-1385 107 ابراهيم  
108  ريسان *سواری  مرد  اهواز  سايت امروز 28.03.1385

109  جعفر *سواری  مرد  اهواز  سايت امروز 28.03.1385
110  ضامن *باوی  مرد  اهواز  سايت امروز 28.03.1385
17 مرد تهران روزنامه اعتماد 31-03-1385 111 حميد  
51 مرد تهران روزنامه اعتماد 11-04-1385 112 علی  
18 مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 04-04-1385 113 حسين  
114 علی محمد الف   مرد شيراز روزنامه اعتماد 12-04-1385
23 مرد هرانت ايسنا 12-04-1385 115 حسن طال
116 حسن     مرد تهران ايسنا 17-04-1385
117 عليرضا س   مرد تهران روزنامه کيهان 19-04-1385
40 مرد تهران روزنامه شرق 21-04-1385 118 محمد  
119 سمند علی *محمدی   مرد اروميه  ادوار نيوز 21-04-1385
120 بخشعلی *محمدی   مرد اروميه   ادوار نيوز 21-04-1385

121 يونس *آقايان   مرد اروميه  ادوار نيوز 21-04-1385
122 عبداهللا *قاسم زاده   مرد اروميه  ادوار نيوز 21-04-1385
123 مهدی *قاسم زاده   مرد اروميه   ادوار نيوز 21-04-1385
30 مرد تهران روزنامه اعتماد 29-04-1385 124 محسن  
125 مد رضامح ت    مرد همدان روزنامه کيهان 31-04-1385
126 منوچهر ت   مرد همدان روزنامه کيهان 31-04-1385
127 صفر علی     مرد همدان روزنامه کيهان 31-04-1385
28 مرد بندر انزلی روزنامه همشهری 31-04-1385 128 بهزاد  
24 مرد تهران ايسنا 01-05-1385 129 مصطفی  
130 محمد علی *سواری   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385
131 يحيی *ناصری   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385
132 ناظم *بريهی   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385

133 عبداالمام *زائری   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385
134 عبدالزهرا *هياچی   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385
135 حمزه  *سواری   مرد اهواز ايلنا  09-05-1385
136 علی     مرد تهران ايسنا 09-05-1385
21 مرد تهران ايسنا 15-05-1385 137 محسن  
138 بدون هويت     مرد تهران ايسنا 15-05-1385
139 رضا     مرد تهران روزنامه اعتماد 19-05-1385
23 مرد تهران ايسنا 23-05-1385 140 کيارش  
141 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
142 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
143 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
144 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
145 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
146 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
147 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
148 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
149 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
150 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
151 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
152 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
153 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
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154 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
155 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
35 مرد تهران روزنامه اعتماد 01-06-1385 156 بهرام  
157 محمد     مرد تهران ايسنا 06-06-1385
27 مرد تهران ايسنا 07-06-1385 158 آرش  
159 رسپه     مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 15-06-1385
160 فرشيد     مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 15-06-1385
161 علی     مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 21-06-1385
162 غ  د   مرد بندرعباس روزنامه اعتماد 23-06-1385
163 م ا   مرد زاهدان ايسنا 27-06-1385
164 ب گ   مرد زاهدان ايسنا 27-06-1385
165 ف ا   مرد زاهدان ايسنا 27-06-1385
166 ص     مرد زاهدان ايسنا 27-06-1385
28 مرد تهران روزنامه همشهری 28-06-1385 167 اکبر  
168 ر  س   مرد زاهدان ايسنا 28-06-1385
169 م ن   مرد زاهدان ايسنا 28-06-1385
170 عبدالغفور     مرد اصفهان روزنامه اعتماد 29-06-1385
20 مرد تهران ايسنا 31-06-1385 171 مرتضی ن

 
 

: مالحضات  
زنداني سياسی*   

دارای حکم سنگسار**   
  سال سن داشته است18هنگام وقوع جرم زير *** 
حجت اسالم سيد موسی آصف الحسينی رئيس دادگاه انقالب اسالمی کرج ****  
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منتظرين اعدام از سالهای قبل : 3جدول شماره   

 
 فردي نام نام خانوادگی سن جنسيت شهر منبع خبر تاريخ
1 فردوس     زن تهران مطبوعات ايران  03.1381
2 اصغر     مرد کرج مطبوعات ايران   03.1381
3 مهدی     مرد احتماال مشهد مطبوعات ايران   03.1381
4 حسين     مرد احتماال مشهد مطبوعات ايران   03.1381
5 جمال     مرد تهران مطبوعات ايران   03.1381
6 بدون هويت     مرد آبادان  ايرانمطبوعات   03.1381
7 بدون هويت     مرد آبادان مطبوعات ايران   03.1381
8 بدون هويت     مرد آبادان مطبوعات ايران   03.1381
20 مرد تهران مطبوعات ايران   04.1381 9 رضا  
22 مرد   مطبوعات ايران   04.1381 10 هادی  
11 داود     ردم نيشابور مطبوعات ايران   04.1381
12 حسين     مرد مشهد مطبوعات ايران   06.1381
24 مرد شهر ری مطبوعات ايران   06.1381 13 فرشاد  
14 غالم حسين     مرد شيراز مطبوعات ايران   06.1381
15 اکبر فاطميان   مرد تهران مطبوعات ايران   06.1381
16 عليرضا     مرد تهران مطبوعات ايران   06.1381
62 مرد اراک مطبوعات ايران   06.1381 17 ناصر  
18 بدون هويت     زن )استان کرمان ( بافق  مطبوعات ايران   09.1381
19 حسين الف   مرد تهران مطبوعات ايران   09.1381
20 شهرام     مرد تهران مطبوعات ايران   09.1381
16 مرد تهران مطبوعات ايران   09.1381 21 حميد  
22 مرد تهران مطبوعات ايران   09.1381 22 ولی  
23 عيسی     مرد تهران مطبوعات ايران   09.1381
24 همت     مرد تهران مطبوعات ايران   09.1381
32 مرد تهران مطبوعات ايران   09.1381 25 جعفر  
26 بدون هويت     مرد بروجرد مطبوعات ايران   09.1381
27 بدون هويت     مرد بروجرد مطبوعات ايران   09.1381
28 بدون هويت     مرد بروجرد مطبوعات ايران   09.1381
29 بدون هويت     مرد بروجرد مطبوعات ايران   09.1381
30 ابراهيم     مرد تهران مطبوعات ايران   09.1381
31 بدون هويت     مرد بوشهر مطبوعات ايران   10.1381
32 ون هويتبد     مرد بوشهر مطبوعات ايران   10.1381
33 حسين     مرد تهران مطبوعات ايران   10.1381
34 سوسن     زن تهران مطبوعات ايران   10.1381
35 کبری رحمان پور   زن تهران مطبوعات ايران   10.1381
36 مرتضی     مرد تهران مطبوعات ايران   10.1381
37 بدون هويت     زن تهران مطبوعات ايران   10.1381
16 مرد تهران مطبوعات ايران   10.1381 38 بدون هويت  
21 مرد تهران مطبوعات ايران   10.1381 39 مصطفی  
40 مرتضی     مرد تهران مطبوعات ايران   10.1381
41 زينب     زن نوشهر مطبوعات ايران   10.1381
42 عظيم     مرد تهران مطبوعات ايران   10.1381
19 دمر شهر ری مطبوعات ايران   10.1381 43 داود  

44 محمود معافی   مرد کرج روزنامه اعتماد 10-11-1381
45 خيرالنساء     زن کرج روزنامه اعتماد 10-11-1381
46 حميد رضا     مرد تهران روزنامه خراسان 09-11-1381
47 کيوان     مرد تهران روزنامه همبستگی 10-11-1381
48 محمد یفرانک   مرد تهران روزنامه انتخاب 03-11-1381
49 قادر     مرد تهران روزنامه آفرينش 05-11-1381
22 مرد   روزنامه ابرار 13-11-1381 50 هادی  
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51 بدون هويت     مرد کرج روزنامه اعتماد 13-11-1381
52 محمد رضا     مرد تهران روزنامه اعتماد 10-11-1381
53 بدون هويت     مرد تهران روزنامه ابرار 21-11-1381
54 رضا     مرد تهران روزنامه انتخاب 05-11-1381

23 مرد اسالم شهر مطبوعات ايران   12.1381 55 افشين پ
37 مرد اسالم شهر مطبوعات ايران   12.1381 56 بهروز ن
57 ماندانا     زن تهران مطبوعات ايران   12.1381
58 لطيف     مرد   مطبوعات ايران   12.1381
59 فاطمه     زن هرانت مطبوعات ايران   01.1382

35 مرد تهران روزنامه اعتماد 06-03-1382 60 عليرضا ح
24 مرد تهران روزنامه اعتماد 06-03-1382 61 موسی ج 
18 مرد تهران روزنامه اعتماد 06-03-1382 62 رضا  
35 زن کرج سايت خبری بازتاب 23-05-1382 63 شهناز ** 
64 مهدی     مرد تهران روزنامه ياس نو 08-06-1382
18 زن تهران روزنامه ياس نو 26-06-1382 65 سارا  
66 آرش     مرد تهران روزنامه ياس نو 31-06-1382
29 مرد اصفهان روزنامه کيهان 10-07-1382 67 محسن بزرگ فر
68 بدون هويت     مرد مرودشت روزنامه ياس نو 13-07-1382
69 تبدون هوي     مرد مرودشت روزنامه ياس نو 13-07-1382
70 بدون هويت     مرد مرودشت روزنامه ياس نو 13-07-1382
71 بدون هويت     مرد مرودشت روزنامه ياس نو 13-07-1382
72 ه  ا     تهران ايسنا 07-07-1383
73 بدون هويت **    مرد مشهد روزنامه قدس 20-08-1382
74 بدون هويت **    مرد مشهد روزنامه قدس 20-08-1382
75 بدون هويت **    مرد مشهد وزنامه قدسر 20-08-1382
76 بدون هويت **    مرد مشهد روزنامه قدس 20-08-1382
32 مرد تهران روزنامه ياس نو 03-09-1382 77 حبيب  
78 قاسم     مرد تهران روزنامه ياس نو 03-09-1382
79 محمد     مرد تهران روزنامه ياس نو 03-09-1382
80 عليرضا     مرد تهران روزنامه ياس نو 03-09-1382
81 محمد     مرد تهران روزنامه ياس نو 03-09-1382
82 قادر     مرد تهران روزنامه ياس نو 18-11-1382
83 حسن خانی   مرد بجنورد روزنامه شرق 14-11-1382
84 فائزه الف   زن تهران روزنامه قدس 08-11-1382
85 نبی چهر   مرد تهران روزنامه انتخاب 27-11-1382
86 رضا     مرد تهران روزنامه انتخاب 28-11-1382
87 بابک     مرد تهران روزنامه انتخاب 16-11-1382
88 عليرضا     مرد تهران روزنامه انتخاب 16-11-1382
89 مصطفی     مرد تهران روزنامه انتخاب 16-11-1382
90 سعيد *ماسوری   مرد تهران روزنامه شرق 26-12-1382
40 مرد ساری نامه ايرانروز 14-12-1382 91 بدون هويت  
92 بدون هويت     مرد ساری روزنامه ايران 17-01-1383
93 احمد     مرد   روزنامه اعتماد 18-01-1383
19 زن اراک روزنامه خراسان   16-02-1383 94 ليال  

13-03-1383 
محمد رضا پوالد آملی رئيس 

95 هروزش     مرد استان مازندران دادگستری مازندران

13-03-1383 
محمد رضا پوالد آملی رئيس 

96 نوروز     مرد استان مازندران دادگستری مازندران

13-03-1383 
محمد رضا پوالد آملی رئيس 

97 نبی     مرد استان مازندران دادگستری مازندران

98 بدون هويت     زن تهران روزنامه وقايع اتفاقيه 10-03-1383
99 بدون هويت     مرد تهران ع اتفاقيهروزنامه وقاي 10-03-1383
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100 عزت اهللا م   مرد تبريز روزنامه کيهان 11-03-1383
101 زهرا     زن کرج روزنامه اعتماد 17-02-1383
20 مرد مشهد روزنامه قدس 18-03-1383 102 هاشم  
103 )شهال(خديجه  جاهد   زن تهران بامداد 28-03-1383
19 مرد مشهد روزنامه قدس 19-03-1383 104 بدون هويت  
105 محمود     مرد تهران روزنامه اعتماد 27-03-1383
24 مرد تهران روزنامه اعتماد 03-04-1383 106 شهروز  
17 مرد شيراز روزنامه کيهان 07-04-1383 107 مجتبی  
108 بدون هويت     مرد تهران روزنامه کيهان 08-04-1383
109 آنه دردی   مرد تهران ايلنا 16-04-1383
110 علی دلداری   مرد تهران روزنامه شرق 22-04-1383
20 مرد تهران روزنامه اعتماد 29-04-1383 111 حميد رضا  
31 مرد تهران روزنامه شرق 30-04-1383 112 سعيد  
113 جواد     مرد مشهد روزنامه قدس 10-05-1383
114 محمد     مرد تهران روزنامه قدس 13-05-1383
115 مرتضی     مرد تهران روزنامه قدس 13-05-1383
116 مجيد     مرد تهران روزنامه قدس 13-05-1383
117 محسن     مرد تهران روزنامه قدس 13-05-1383
118 رضا     مرد تهران روزنامه قدس 13-05-1383
119  خالد  *حردانی   مرد  تهران  ايلنا 28-10-1383
120  فرهنگ  *منصوریپور   مرد  تهران  ايلنا 28-10-1383
121  شهرام  *منصوریپور   مرد  تهران  ايلنا 28-10-1383
122 بدون هويت       زاهدان روزنامه قدس 15-05-1383
123 بدون هويت       زاهدان روزنامه قدس 15-05-1383
124 گل محمد     مرد تهران روزنامه شرق 18-05-1383
125 رضا     مرد تهران روزنامه اعتماد 18-05-1383
126 حسين      مرد تهران روزنامه شرق 27-05-1383
30 مرد تهران روزنامه شرق 28-05-1383 127 علی  
128 شهرام     مرد تهران روزنامه قدس 31-05-1383
129 صمد     مرد تهران روزنامه قدس 31-05-1383
130 حسين     مرد تهران روزنامه قدس 31-05-1383
30 مرد تهران روزنامه قدس 02-06-1383 131 فريدون  
16 مرد کرج روزنامه اعتماد 10-06-1383 132 فيض محمد  
18 مرد کرج ايسنا 18-06-1383 133 علی ***م
18 مرد کرج ايسنا 18-06-1383 134 مرتضی  ***ف
18 مرد کرج ايسنا 18-06-1383 135 ميالد ***ب
136 مسعود سيف   مرد اصفهان روزنامه شرق 30-06-1383
137 بدون هويت     مرد اصفهان روزنامه شرق 30-06-1383
138 محمد رضا     مرد تهران روزنامه شرق 01-07-1383
139 بهرام اکبری     مرد شهرکرد روزنامه کيهان 04-07-1383
140 محسن     مرد اهواز روزنامه شرق 06-07-1383
141 ع ص    مرد تهران ايسنا 12-07-1383
142 مهرداد     مرد تهران روزنامه شرق 16-07-1383
17 مرد تهران روزنامه شرق 19-07-1383 143 هدیم  
24 مرد تهران روزنامه شرق 20-07-1383 144 مهران  
145 جواد     مرد تهران روزنامه شرق 21-07-1383
146 محمد رضا     مرد تهران روزنامه شرق 28-07-1383
33 زن تهران ايسنا 22-07-1383 147 فاطمه حقيقت پژوه
28 زن تهران روزنامه اعتماد 25-07-1383 148 فاطمه الف
149 سيما **    زن   نامه شرقروز 28-07-1383
150 بدون هويت         سايت خبری بازتاب 12-07-1383
151 بدون هويت         سايت خبری بازتاب 12-07-1383
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25 مرد تهران روزنامه شرق 03-08-1383 152 خسرو  
153 عليرضا     مرد تهران روزنامه شرق 05-08-1383
17 مرد اصفهان روزنامه قدس 08-08-1383 154 رسول حمدیعلی م
155 عليرضا     مرد تهران روزنامه شرق 17-08-1383
156 محمد     مرد تهران روزنامه شرق 17-08-1383
16 مرد تهران روزنامه شرق 26-08-1383 157 وحيد  
25 زن مشهد روزنامه قدس 30-08-1383 158 نجمه  
مرد    روزنامه شرق 08-09-1383   ( بنگالدش اهل( 159 محمد عيسی  
19 مرد تهران روزنامه شرق 09-09-1383 160 مصطفی  
39 مرد تهران روزنامه اعتماد 10-09-1383 161 حسن  
20 مرد تهران روزنامه اعتماد 16-09-1383 162 حسن کالنی
37 مرد رودبار روزنامه شرق 25-09-1383 163 بدون هويت  
22 زن جلفا راديو فردا 29-09-1383 164 حاجيه اسماعيل وند
22 مرد تهران امه قدسروزن 01-10-1383 165 ابوالقاسم  
48 مرد تهران روزنامه قدس 07-10-1383 166 محمد  
18 مرد تهران روزنامه اعتماد 08-10-1383 167 مهدی بختياری
168 عليرضا     مرد تهران روزنامه اعتماد 08-10-1383
169 مهدی     مرد تهران روزنامه اعتماد 08-10-1383
170 بدون هويت     مرد تهران روزنامه اعتماد 08-10-1383
171 بدون هويت     مرد تهران روزنامه اعتماد 08-10-1383
172 بدون هويت     مرد تهران روزنامه اعتماد 08-10-1383
14 مرد   روزنامه همشهری 08-10-1383 173 محمد ت
30 مرد تهران روزنامه اعتماد 09-10-1383 174 سعيد بختياری
175 مسعود     مرد رانته روزنامه اعتماد 12-10-1383
176 بدون هويت     مرد   روزنامه ايران 14-10-1383
177 علی     مرد تهران روزنامه ايران 15-10-1383
178 بدون هويت     مرد تهران روزنامه ايران 20-10-1383
30 مرد تهران روزنامه ايران 20-10-1383 179 عباس  
35 مرد تهران روزنامه ايران 29-10-1383 180 لطيف  
35 مرد تهران روزنامه اعتماد 30-10-1383 181 کريم  
25 مرد تهران روزنامه اعتماد 01-11-1383 182 محمد رضا  
183 محمد     مرد نيشابور روزنامه قدس 11-11-1383
20 مرد تهران روزنامه اعتماد 04-11-1383 184 علی  
22 مرد اسالم شهر ايسنا 05-11-1383 185 سعيد ر
186 بدون هويت     مرد وازاه ايسنا 07-11-1383
187 بدون هويت     مرد اهواز ايسنا 07-11-1383
33 مرد تهران روزنامه اعتماد 07-11-1383 188 مرتضی  
19 مرد تهران روزنامه اعتماد 14-11-1383 189 حميد  
190 بدون هويت     مرد تهران روزنامه شرق 25-11-1383
35 زن   سايت زنان ايران 26-11-1383 191 اعظم ه شيرانفرياد قر
28 مرد تهران روزنامه اعتماد 27-11-1383 192 بهزاد مارامايی
45 مرد تهران روزنامه اعتماد 04-12-1383 193 بدون هويت  
20 مرد تهران روزنامه شرق 04-12-1383 194 هادی  
195 فرشاد     مرد تهران روزنامه اعتماد 05-12-1383
30 مرد تهران روزنامه شرق 10-12-1383 196 لیع  
20 مرد تهران روزنامه شرق 12-12-1383 197 مهام  
49 مرد تهران روزنامه ايران 13-12-1383 198 حميد  
23 مرد تهران روزنامه ايران 13-12-1383 199 محمد  
27 مرد تهران روزنامه شرق 15-12-1383 200 حميد  
16 مرد تهران روزنامه اعتماد 19-12-1383 201  )سينا( سعيد  
202 بدون هويت     مرد کرج روزنامه ايران 20-12-1383
22 مرد ساری روزنامه کيهان 25-12-1383 203 الف ن 



 

 
 "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی"

 2006  گزارش سال -   ت اعدام در ايرانعيوض
14  
 

 
 فردي نام نام خانوادگی سن جنسيت شهر منبع خبر تاريخ

204 بدون هويت     مرد   روزنامه اعتماد 26-12-1383
205 بدون هويت     مرد   روزنامه اعتماد 26-12-1383
206 ودودا     مرد تهران روزنامه شرق 17-01-1384
207 ساقی     ردم مشهد روزنامه ايران 18-01-1384
208 علی     مرد تهران روزنامه شرق 18-01-1384
209 صديق     مرد تهران روزنامه شرق 21-01-1384
22 مرد تهران روزنامه اعتماد 22-01-1384 210 عبدالحسين قربان خانی
18 مرد کرمان روزنامه ايران 22-01-1384 211 بدون هويت  
22 مرد کرمان روزنامه ايران 22-01-1384 212 دون هويتب  
213 نعمت     مرد تهران روزنامه شرق 28-01-1384
214 کاوه     مرد تهران روزنامه شرق 28-01-1384
18 مرد شيراز ايسنا 07-02-1384 215 محمد م
33 مرد تهران روزنامه اعتماد 08-02-1384 216 محسن خوشبخت
22 مرد تهران روزنامه اعتماد 08-02-1384 217 اسماعيل  
50 مرد تهران نامه اعتمادروز 08-02-1384 218 بدون هويت  
22 مرد تهران روزنامه شرق 14-02-1384 219 مسلم  
35 مرد تهران روزنامه شرق 14-02-1384 220 مسعود  
33 مرد تهران روزنامه ايران 20-02-1384 221 عباس  
26 مرد تهران روزنامه ايران 20-02-1384 222 قدير شيخ جونی
21 مرد رانته روزنامه شرق 28-02-1384 223 مصطفی  
224 حسن قلی     مرد تهران روزنامه ايران 28-02-1384
225 علی اصغر     مرد تهران روزنامه شرق 29-02-1384
24 زن تهران روزنامه اقبال 28-02-1384 226 فاطمه  
48 مرد تهران روزنامه اعتماد 03-03-1384 227 پرويز  
228 ن هويتبدو     مرد اهواز روزنامه ايران 16-03-1384
229 بدون هويت     مرد اهواز روزنامه ايران 16-03-1384
230 بدون هويت     مرد اهواز روزنامه ايران 16-03-1384
23 مرد تهران روزنامه ايران 17-03-1384 231 بدون هويت  
28 مرد تهران روزنامه ايران 17-03-1384 232 بدون هويت  
24 مرد قزوين روزنامه ايران 19-03-1384 233 سينح  
28 مرد تهران روزنامه اعتماد 24-03-1384 234 بدون هويت  
35 مرد تهران روزنامه اعتماد 25-03-1384 235 رمضان  
236 جواد     مرد تهران روزنامه ايران 26-03-1384
20 مرد تهران روزنامه اعتماد 30-03-1384 237 مرتضی  
238 نظير ازبک   مرد تهران روزنامه ايران 01-04-1384
27 مرد تهران روزنامه اعتماد 09-04-1384 239 سام  
23 مرد تهران روزنامه ايران 09-04-1384 240 حسين  
30 زن تهران روزنامه شرق 13-04-1384 241 اکرم  
27 مرد تهران روزنامه شرق 13-04-1384 242 بهنام  
37 مرد تهران روزنامه اعتماد 26-04-1384 243 رضا دشتی
244 معشوق     مرد   ايسنا 31-04-1384
245 جمعه گل     مرد   ايسنا 31-04-1384
20 مرد تهران روزنامه اعتماد 09-05-1384 246 بهزاد  
37 زن تهران ايسنا 14-05-1384 247 فاطمه م
50 مرد تهران روزنامه ايران 19-05-1384 248 بدون هويت  
25 زن تهران روزنامه اعتماد 20-05-1384 249 زهرا  
250 عبدالرضا     مرد تهران ادروزنامه اعتم 20-05-1384
251 فاخته     مرد تهران روزنامه ايران 20-05-1384
252 محمد ن    مرد اهواز روزنامه ايران 24-05-1384
253 رضا     مرد تهران روزنامه اعتماد 25-05-1384
26 مرد تهران روزنامه اعتماد 26-05-1384 254 ايرج نظری
25 مرد تهران روزنامه اعتماد 30-05-1384 255 حسن  
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256 سعيد     مرد تهران اايسن 30-05-1384
16 مرد تهران روزنامه اعتماد 30-05-1384 257 بنيامين ر
21 مرد تهران ايسنا 31-05-1384 258 محمد ش 
259 علی     مرد تهران روزنامه اعتماد 01-06-1384
260 بدون هويت     مرد کرمان روزنامه کيهان 01-06-1384
261 بدون هويت     مرد کرمان يهانروزنامه ک 01-06-1384
262 بدون هويت     مرد کرمان روزنامه کيهان 01-06-1384
263 بدون هويت     مرد کرمان روزنامه کيهان 01-06-1384
16 مرد تهران روزنامه اعتماد 02-06-1384 264 مصطفی  
20 مرد تهران روزنامه شرق 02-06-1384 265 شمس اهللا  
21 مرد تهران )ايسنا(ويان ايرانخبرگزاری دانشج 08-06-1384 266 علی  
22 مرد اهواز عفو بين الملل 12-06-1384 267 مهدی *غريب خانيان
268 ابوبکر *ميرزا قادری   مرد اروميه عفو بين الملل 12-06-1384
269 عثمان *ميرزا قادری   مرد اروميه عفو بين الملل 12-06-1384
270 قادر *مدیاح   مرد اروميه عفو بين الملل 12-06-1384
271 جهانگير *بادوزاده   مرد اروميه عفو بين الملل 12-06-1384
22 مرد تهران روزنامه ايران 13-06-1384 272 محمد رضا  
273 ابراهيم     مرد تهران ايسنا 16-06-1384
28 مرد تهران ايسنا 16-06-1384 274 محمد  
275 احمد     مرد تهران روزنامه شرق 20-04-1384
29 زن تهران روزنامه اعتماد 20-06-1384 276 ليال  
277 هاجر وافی   زن تهران ايرنا  21-06-1384
278 عيسی     مرد تهران سايت خبری فارس 21-06-1384
30 مرد تهران روزنامه اعتماد 27-06-1384 279 سرژيک  
19 مرد سردشت  حکمتيست–حزب کونيست کارگری  03-07-1384 280 اميد  ***کريم نيا
281 کريم فهيمی   مرد سردشت  حکمتيست–حزب کونيست کارگری  03-07-1384
27 مرد تهران روزنامه اعتماد 06-07-1384 282 عباس  
27 مرد تهران روزنامه اعتماد 11-07-1384 283 رضا رجب علی
17 مرد تهران روزنامه شرق 17-07-1384 284 حميد  
285 عليرضا     مرد تهران روزنامه کيهان 23-07-1384
286 صغری **    زن تهران روزنامه شرق 23-07-1384
287 مسعود     مرد اصفهان روزنامه شرق 24-07-1384
25 زن تهران روزنامه اعتماد 26-07-1384 288 راحله  
37 مرد تهران ايسنا 27-07-1384 289 امير علی  
290 احمد     مرد تهران روزنامه شرق 28-07-1384
30 مرد تهران روزنامه شرق 01-08-1384 291 حسنم  
25 مرد تهران روزنامه شرق 08-08-1384 292 علی  
293 بدون هويت     مرد تهران ايسنا 11-08-1384
25 مرد تهران روزنامه شرق 11-08-1384 294 عادل  
295 محمد علی     مرد تهران روزنامه اعتماد 16-08-1384
40 مرد تهران روزنامه اعتماد 22-08-1384 296 عليرضا  
297 بدون هويت     مرد تهران ناايس 27-08-1384
21 مرد اصفهان آفتاب  28-08-1384 298 آرش *** 
19 مرد تهران روزنامه شرق 30-08-1384 299 امير  
22 مرد تهران روزنامه شرق 06-09-1384 300 رامين  
301 براتعلی     مرد تهران روزنامه اعتماد 14-09-1384
302 همعصوم **    زن تهران روزنامه همشهری 20-09-1384
54 مرد تهران روزنامه شرق 23-09-1384 303 حميد رضا  
304 محسن     مرد ورامين روزنامه ايران 24-09-1384
305 غالمعلی     مرد ورامين روزنامه ايران 24-09-1384
306 عباس     مرد ورامين روزنامه ايران 24-09-1384
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307 حبيب     مرد اصفهان روزنامه همشهری 24-09-1384
27 مرد تهران روزنامه همشهری 27-09-1384 308 حسين  
23 مرد تهران روزنامه همشهری 28-09-1384 309 شيرآقا  
310 بدون هويت     مرد قم ايسنا 30-09-1384
311 بدون هويت     مرد قم ايسنا 30-09-1384
312 بدون هويت     مرد قم ايسنا 30-09-1384
313 تقی     مرد اصفهان روزنامه همشهری 01-10-1384
314 جاسم چک   مرد شيراز روزنامه کيهان 03-10-1384
315 اسکندر م   مرد ساری روزنامه جمهوری اسالمی 04-10-1384
316 جمشيد ع   مرد ساری روزنامه جمهوری اسالمی 04-10-1384
317 بدون هويت     مرد ساری روزنامه جمهوری اسالمی 04-10-1384
22 مرد تهران روزنامه شرق 04-10-1384 318 محمد  
60 مرد تهران روزنامه همشهری 04-10-1384 319 عقيل  
19 زن تهران روزنامه ايران  10-10-1384 320 )دل آرا(شهيال  ***دارابی
26 مرد تهران روزنامه شرق 11-10-1384 321 ابوالفضل  
22 زن قزوين روزنامه کيهان 15-10-1384 322 افسانه  
29 مرد قزوين روزنامه کيهان 15-10-1384 323 احمد  
23 مرد قزوين روزنامه کيهان 15-10-1384 324 محمد جواد  
23 مرد قزوين روزنامه کيهان 15-10-1384 325 ابوالفضل  
17 زن تهران روزنامه ايران 17-10-1384 326 نازئين  
50 مرد تهران روزنامه شرق 18-10-1384 327 بهمن  
36 مرد تهران روزنامه همبستگی 18-10-1384 328 فرهاد الف
329 صادق     مرد تهران روزنامه همشهری 19-10-1384
54 مرد تهران روزنامه شرق 25-10-1384 330 سعيد محمد 
24 مرد تهران روزنامه همشهری 25-10-1384 331 مرتضی  
332 آرش     مرد اصفهان روزنامه اعتماد 16-11-1384
333 امان اهللا     مرد تهران روزنامه ايران 05-11-1384
23 مرد تهران شرقروزنامه  05-11-1384 334 ابوالقاسم  
18 مرد فيروزآباد روزنامه اعتماد 10-11-1384 335 مسلم  ***س
18 مرد تهران روزنامه اعتماد 14-11-1384 336 محمد  
35 زن تهران روزنامه اعتماد 14-11-1384 337 بهجت  
338 مهرداد     مرد تهران روزنامه همشهری 15-11-1384
339 جواد     مرد تهران روزنامه همشهری 16-11-1384
18 مرد تهران روزنامه خراسان 17-11-1384 340 محمد حسين  
341 اکرم     زن  کرج-مالرد  روزنامه ايران 18-11-1384
19 مرد تهران روزنامه شرق 18-11-1384 342 فدا  
343 مجيد     مرد تهران روزنامه همشهری 18-11-1384
15 مرد تهران روزنامه شرق 24-11-1384 344 حمدم  
18  مرد  تهران  سايت خبری آفتاب 25-11-1384 345  عباس 
346 علی اکبر     مرد تهران روزنامه اعتماد 26-11-1384
22 مرد اروميه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 30-11-1384 347 مصطفی رسول نيا
45 مرد تهران روزنامه شرق 30-11-1384 348 خانعلی  
36 مرد تهران روزنامه ايران 30-11-1384 349 غالمرضا  
25 مرد اصفهان روزنامه همشهری 01-12-1384 350 محمد  
40 زن تهران ايسنا 03-12-1384 351 زهرا  
352 جواد     مرد تهران روزنامه اعتماد 10-12-1384
18 مرد تهران روزنامه همشهری 15-12-1384 353 مهدی  
354 حسن     مرد اصفهان روزنامه همشهری 16-12-1384
355 محمد     مرد اصفهان روزنامه همشهری 16-12-1384
356 بدون هويت     مرد تهران روزنامه ايران 17-12-1384
357 غالمرضا     مرد تهران روزنامه شرق 18-12-1384
358 بدون هويت     مرد تهران روزنامه ايران 21-12-1384
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40 مرد تهران روزنامه اعتماد 24-12-1384 359 مجيد  
360 مهدی ب   مرد اصفهان  همشهریروزنامه 23-01-1385
361 بدون هويت     مرد قزوين سايت خبری فارس 23-01-1385
362 مهدی     مرد تهران روزنامه همشهری 26-01-1385
59 مرد تهران روزنامه شرق 28-01-1385 363 علی م
19 مرد تهران روزنامه ايران 30-01-1385 364 فراز الف
365 راحله     زن تهران روزنامه کيهان 30-01-1385
24 زن تهران روزنامه همشهری 31-01-1385 366 سميه  

20 مرد تهران روزنامه قدس 31-01-1385   
ف به ويداهللا معر

367 وحيد

368 نوروز     مرد تهران روزنامه اعتماد 03-02-1385
369 فرزاد     مرد تهران روزنامه اعتماد 06-02-1385
370 ابرص     مرد تهران روزنامه ايران 12-02-1385
371 محمد ق   مرد تهران ايسنا 12-02-1385
26 مرد تهران روزنامه همشهری 13-02-1385 372 ظريف رسول نيا
23 مرد تهران روزنامه همشهری 18-02-1385 373 عزيز  
374 ياسر     مرد تهران روزنامه اعتماد 21-02-1385
375 احمد     مرد تهران ايسنا 23-02-1385
49 مرد کرج ايسنا 24-02-1385 376 محمد رضا م
377 محمود     مرد تهران روزنامه اعتماد 02-03-1385
378 مصطفی     مرد تهران روزنامه اعتماد 02-03-1385
30 مرد تهران ايسنا 08-03-1385 379 حميد س
22 مرد تهران ايسنا 09-03-1385 380 محسن م
381 ميثم     مرد تهران روزنامه شرق 10-03-1385
382 پنجعلی     مرد تهران شهریروزنامه هم 18-03-1385
383 مسعود ع   مرد تهران ايسنا 23-03-1385
18 مرد سمنان روزنامه اعتماد 27-03-1385 384 مهدی  
20 مرد سمنان روزنامه اعتماد 27-03-1385 385 محمد  
22 مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 27-03-1385 386 ابراهيم  
387  ريسان *سواری  مرد  اهواز  سايت امروز 28.03.1385
388  جعفر *سواری  مرد  اهواز  سايت امروز 28.03.1385
389  ضامن *باوی  مرد  اهواز  سايت امروز 28.03.1385
17 مرد تهران روزنامه اعتماد 31-03-1385 390 حميد  
51 مرد تهران روزنامه اعتماد 11-04-1385 391 علی  
18 مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 04-04-1385 392 حسين  
393 علی محمد الف   مرد شيراز روزنامه اعتماد 12-04-1385
23 مرد تهران ايسنا 12-04-1385 394 حسن طال
395 حسن     مرد تهران ايسنا 17-04-1385
396 عليرضا س   مرد تهران روزنامه کيهان 19-04-1385
40 مرد تهران روزنامه شرق 21-04-1385 397 محمد  
398 سمند علی *دیمحم   مرد اروميه  ادوار نيوز 21-04-1385
399 بخشعلی *محمدی   مرد اروميه   ادوار نيوز 21-04-1385
400 يونس *آقايان   مرد اروميه  ادوار نيوز 21-04-1385
401 عبداهللا *قاسم زاده   مرد اروميه  ادوار نيوز 21-04-1385
402 مهدی *قاسم زاده   مرد اروميه   ادوار نيوز 21-04-1385
30 مرد تهران روزنامه اعتماد 29-04-1385 403 محسن  
404 محمد رضا ت    مرد همدان روزنامه کيهان 31-04-1385
405 منوچهر ت   مرد همدان روزنامه کيهان 31-04-1385
406 صفر علی     مرد همدان روزنامه کيهان 31-04-1385
28 مرد بندر انزلی روزنامه همشهری 31-04-1385 407 بهزاد  
24 مرد تهران ايسنا 01-05-1385 408 مصطفی  
409 محمد علی *سواری   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385



 

 
 "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی"

 2006  گزارش سال -   ت اعدام در ايرانعيوض
18  
 

 
 فردي نام نام خانوادگی سن جنسيت شهر منبع خبر تاريخ

410 يحيی *ناصری   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385
411 ناظم *بريهی   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385
412 عبداالمام *زائری   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385
413 عبدالزهرا *هياچی   مرد اهواز روزنامه کيهان 08-05-1385
414 حمزه  *سواری   مرد اهواز ايلنا  09-05-1385
415 علی     مرد تهران ايسنا 09-05-1385
21 مرد تهران ايسنا 15-05-1385 416 محسن  
417 بدون هويت     مرد تهران ايسنا 15-05-1385
418 رضا     مرد تهران روزنامه اعتماد 19-05-1385
23 ردم تهران ايسنا 23-05-1385 419 کيارش  
420 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
421 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
422 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
423 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
424 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
425 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
426 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
427 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
428 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
429 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
430 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
431 بدون هويت       جکر ****ايسنا 06-06-1385
432 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
433 بدون هويت       کرج ****ايسنا 06-06-1385
434 بدون هويت       کرج  06-06-1385
35 مرد تهران روزنامه اعتماد 01-06-1385 435 بهرام  
436 محمد     مرد تهران ايسنا 06-06-1385
27 مرد تهران ايسنا 07-06-1385 437 آرش  
438 سپهر     مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 15-06-1385
439 فرشيد     مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 15-06-1385
440 علی     مرد تهران روزنامه اعتماد ملی 21-06-1385
441 غ  د   مرد بندرعباس روزنامه اعتماد 23-06-1385
442 م ا   مرد زاهدان ايسنا 27-06-1385
443 ب گ   مرد زاهدان ايسنا 27-06-1385
444 ف ا   مرد زاهدان ايسنا 27-06-1385
445 ص     مرد زاهدان ايسنا 27-06-1385
28 مرد تهران روزنامه همشهری 28-06-1385 446 اکبر  
447 ر  س   مرد زاهدان ايسنا 28-06-1385
448 م ن   مرد زاهدان ايسنا 28-06-1385
449 عبدالغفور     مرد اصفهان روزنامه اعتماد 29-06-1385
20 مرد تهران ايسنا 31-06-1385 450 مرتضی ن
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