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 تیوال یبقا رمز ت،یادامه حاکم یاعدام برا

 مبارزه با مجازات اعدام یاکتبر روز جهان ۱۰مناسبت  به

 مقدمه
اهمیت حقوق بشر در این است که اگر جامعه بشری نیاز به حمایت دارد، پس نباید ابزارهایی را که برای حفظ 

بوده و باید  بشر نیادینقض حقوق بن، بکار گرفتن مجازات اعدامآن بکار می بریم ناقض ارزش حقوق بشر باشد. 
 آن اقدام کنیم.  برای لغو

 نیشخص انسان است. ا یاز حقوق ذات یزندگ حق»، یاسیو س یق مدنحقو یالمللنیب ثاقیمطابق ماده شش م
 .«محروم کرد یخودسرانه از زندگ توانیرا نم یفرد چیبشود. ه تیبه موجب قانون حما دیحق با

بشر از مدافع حقوق یجهان سازمان نیچند ۲۰۰۲مبارزه با مجازات اعدام است. در سال  یاکتبر روز جهان ۱۰
 یروز جهان»مهر را ۱۸اکتبر برابر با ۱۰روز « مجازات اعدام هیعل یجهان یهمبستگ»و  «المللنیعفو ب»جمله 

 یآگاه ،یتمدن بشر شرفتیبردارد. با پ دنمتمدن ش ریدر مس یاعالم کردند تا حقوق بشر گام« مبارزه با اعدام
، دو قطعنامه را ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷ یهامجازات، سازمان ملل در سال یبدو وهیش نیا هیو مبارزات مداوم عل یعموم

رساند. سازمان ملل متحد از کشورها خواسته تا  بیتصوبه یلغو اعدام در مجمع عموم یبرا یاعنوان مقدمهبه 
 .نکردند یسازمان ملل توجه یاخالق و یاسیهرگز به فشار س رانیحاکمان ا ی. ولکنندمجازات اعدام را لغو 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

صدچندان دارد. چرا که مردم ما با  یتیاهم انیرانیما ا یهدف برا نیا
و سرکوب  هدفمندخود را در اعدام  یرودررو هستند که راز بقا یتیحاکم

 نیدر مجامع ب یاپیپ یتهایبا وجود محکوم. از این رو ندیب یشهروندانش م
 «اعدام» باز هم به استفاده از ابزارنه به اعدام،  ادیو فر یحقوق بشر ،یالملل

 .دهد یادامه م رانیا رضانجوانان و معتعلیه 
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 گزارش آماری

 ۳۰۸ دستکم، ۲۰۲۰ اکتبرتا  ۲۰۱۹سپتامبر  یزمان بازهاعدامها در  براساس اخبار و آمار گردآوری و ثبت شده،
 .نفر بوده است

به طنابهای دار  یبرهه زمان نیزن در ا ۱۶. خوردبه چشم می یاسیس یزندان ۸، اعدام شده یزندان ۳۰۸در میان 
 اند.سپرده شده

 .نفر بوده است ۶ نیزاعدام شده  هایکودک مجرم آمار
 

 
 

از جمله قتل، سرقت  یجرائم انیاست. اتهام زندان یجرائم عاد انیو زندان یاسیس انیاعدامها شامل زندان نیا
 ،دیکتاتوری والیت فقیه هییاست. الزم به ذکر است که به موجب قانون قضااعالم شده مسلحانه، تجاوز به عنف 

شوند. چند  یاعدام م مسرکوب و رعب و وحشت، متهمان سرقت مسلحانه مشمول محاربه و حک شیجهت افزا
 .مورد بوده اند نیتن از اعدام شدگان آمار باال مشمول ا

https://javanehha.com/2020/09/24/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%b6-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b9/
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 یاسیس یاعدامها

آغاز شد، دهه شصت  یاسالم یجمهور نیهمراه با سرکوب مخالف ۱۳۶۰از خرداد سال  رانیدر ا یاسیس یاعدامها
 یماهها نیب یاسیس یهزار زندان۳۰در قتل عام این جنایت است. اوج  رانیمردم ا یخیادوار تار نیاز خونبارتر یکی

زندانیان به فرمان شخص خمینی و با تشکیل هیأتهای مرگ، به ثبت  یجمع یها اماعد با. ۶۷ وریمرداد و شهر
بدنام مرگ و  یونهایسیکم یاز جمله اعضا رانیدر اکنونی  رانیو وز یاز مقامات ارشد فعل یاریبسسیده است.  ر

، یدادگستر ریو وز هیقضائ یفعل سیرئ یسیرئ میبودند. ابراه زندانیان سیاسی مسئول انجام و نظارت بر قتل عام
  از جمله این جنایتکاران هستند. ییآوا رضایعل

 

 ، هشت زندانی سیاسی اعدام شدند؛۲۰۲۰تا اکتبر  ۲۰۱۹فاصله زمانی سپتامبر در 

و صابر  زاده رسول دیاکو در زندان اصفهان، صالحی مصطفی در زندان شیراز، اریافک نوید زندانیان سیاسی
در  سلیمی مصطفی در یکی از پادگان های اشنویه، پور عبداهلل هدایت شیخ عبداهلل در زندان مرکزی ارومیه،

 .اندتبریز اعدام شده در زندان بایگان شهرام در زندان زاهدان و دهانی عبدالباسط زندان مرکزی سقز،

( ۲۰۲۰سپتامبر۱۲) ۹۹شهریور۲۲، در زندان شیراز به اتهام محاربه در تاریخ افکاری نوید سیاسی زندانی 
ای شرکت داشت. برای ممانعت از اعدام مردم ایران علیه حاکمیت خامنه ۹۷اعتراضات مرداداعدام شد. او در 

نوید افکاری قهرمان کشتی، بسیاری از مردم، فعاالن حقوق بشری، ورزشکاران و قهرمانان ورزشی جهان، در 
نوید را بصورت ها توئیت، مصاحبه و مطلب منتشر شد. اما های اجتماعی دست به کار شدند و میلیونشبکه

ما بخاطر اعدام مخفیانه نوید افکاری، کاماًل در شوک، »ای اعدام کردند. عفو بین الملل در توییتی نوشت: شتابزده
ای، واکنش ای روشن در انتظارش بود. این چنین قضاییه مسخرهبهت و وحشت فرو رفتیم. اعدام جوانی که آینده

 .«طلبدعمومی و خصوصی می هایالمللی را با دخالتفوری جامعه بین

 .اعدام شد ۹۶از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه صالحی مصطفی ، زندانی سیاسی۹۹مرداد۱۵روز 

ساله و یک کارگر ساختمانی بود که در تظاهرات شرکت کرده بود. اتهام وی قتل یک  ٣٠مصطفی صالحی 
عالوه بر اعدام، در یک اقدام کین توزانه قوه بود.  ۹۶بسیجی در تظاهرات سال  ۶سرهنگ پاسدار و شلیک به 

 .قضاییه اقدام به مصادره اموال همسر و دو فرزند یتیم وی کرد

https://javanehha.com/2020/09/12/%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/
https://javanehha.com/?s=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C+
https://javanehha.com/2020/07/14/%d8%af%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7/
https://javanehha.com/?s=%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://javanehha.com/2020/04/10/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%86/
https://javanehha.com/2020/04/22/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ac/
https://javanehha.com/2020/04/24/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/
https://javanehha.com/?s=%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+
https://javanehha.com/2020/08/05/%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c/
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به اتهام محاربه در  زاده رسول دیاکو و عبداهلل شیخ صابر حکم اعدام دو زندانی سیاسی ۹۹تیرماه ۲۴روز
 .زندان مرکزی ارومیه به اجرا در آمد

 

 
 

اعدام شد. ( ۲۰۲۰آوریل۱۱) ۹۹فروردین۲۳در زندان مرکزی سقز به اتهام محاربه در تاریخ  سلیمی مصطفی
 .وی در شورش زندان مرکزی سقز از زندان فرار کرده بود که مجددا دستگیر شد

 

https://javanehha.com/2020/07/14/%d8%af%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a7/
https://javanehha.com/2020/04/11/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b7/
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اعدام ( ۲۰۲۰آوریل۲۳) ۹۹اردیبهشت۴در زندان مرکزی زاهدان به اتهام محاربه در تاریخ  دهانی عبدالباسط
 .شد

اعدام شد. وی در شورش ( ۲۰۲۰آوریل۲۳) ۹۹اردیبهشت۴در زندان مرکزی تبریز در تاریخ  بایگان شهرام
زندان مرکزی تبریز توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت و پایش شکست. در اثر شدت 

را به زندان منتقل کرده و قبل از شروع  جراحات وی را به بیمارستان منتقل کردند. پس از چند روز مجدد وی
 .وقت اداری، وی را اعدام نمودند

 .اعدام شد( ۲۰۲۰می۲۱) ۹۹خرداد۱در اشنویه به اتهام محاربه در تاریخ  پور عبداهلل هدایت

 

 کودکان و نوجوانان اعدام

علی ، مرکزی کرج در زندان ۲۰۱۹در اکتبر  یمحمد دیسع ،یدوره زمان نیمجرمان اعدام شده در ا کودک
 اسماعیل مجید ،سعیدپور شایان در زندان مرکزی اردبیل، ۲۰۱۹قاسمی و محمد دهقان زاده در دسامبر 

در زندان مرکزی ارومیه  ۲۰۲۰در زندان های سقز و اردبیل و ارسالن یاسینی در اوت  ۲۰۲۰در می  زاده
 .اندبوده

 
شایان بود.  دهسال را در زندان گذران۱۳ کیبه اتهام قتل بازداشت شده و نزد یسالگ ۱۷در  ینیاسی ارسالن

 اتهام انتسابیهنگام ارتکاب  انیزندان نیهمه اسعیدپور کودک مجرم پس از شورش در زندان سقز اعدام شد. 
 سال سن داشتند. ۱۸کمتر از 

 
 
 
 
 
 
 
 

را  دیکتاتوری والیت فقیهبار  ۶۶متحد،که تاکنون ملل  یعموم مجمع
خود را  ینگران نیشتریبه علت نقض فاحش حقوق بشر محکوم کرده، ب

 است.  نمودهاعالم  یسن قانون ریافراد ز هینسبت به مجازات اعدام عل
 

https://javanehha.com/2020/04/23/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%88/
https://javanehha.com/2020/04/24/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/
https://javanehha.com/2020/06/10/%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af/
https://javanehha.com/2020/04/21/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/
https://javanehha.com/2020/04/19/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8/
https://javanehha.com/2020/04/19/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%e2%80%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8/
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 زنان اعدام

 اعدام شدند.زندانی زن  ۱۶ دستکم، ۲۰۲۰ اکتبرتا  ۲۰۱۹مبارزه با اعدام در سال  یروز جهان از

حاکم بر  ینیدر استبداد د انهزیاز فرهنگ زن ست یگرفتن حقوق زنان، سرکوب و محدودکردن آنان بخش دهیناد
از  شیکه ب یتا زنان سالخورده ا ینوجوان نیاز سن یاسیس یانیصدها زن زندان ۶۷است. در قتل عام سال  رانیا

 سپرده شدند. ربارانیت یسال سن داشتند به جوخه ها۷۰

خشونت هستند و در دفاع از  یشوند، خود قربان یمبه اعدام قتل محکوم  اتهامکه به  یاز زنان یاریبس رانیا در
 خود مرتکب قتل شده اند.

زن اعدام  نیم۱۰۷اعدام  نیا .شد ختهیزن به دار آو کیآباد( لیمشهد )وک یدر زندان مرکز ۱۳۹۹مرداد  ۲۸ روز
حکم  ریسال ز ۱۱پور نام داشت و به مدت  میابراه یدریزن فرشته ح نیبود. ا یشده در دوران حسن روحان

 مادر پنج فرزند بود. ه واعدام در حبس به سر برد

 

 یبه جرم شراب خوار اعدام

و ساله و پدر د ۵۵ یجمال یمرتض ۹۹ریت۱۸روز .شده است نهینهاد رانیا شهروندان به اتهامات مختلف در اعدام
سابقه  یو ب یحکم ضدانسان کیسال را در زندان گذرانده بود در  کیکودک خردسال که به علت خوردن مشروب 

را در  یاریاعدام اعتراضات بس نیشد. ا ختهیآو رمشهد به دا یدر زندان مرکز« شرب خمر»  یبا اتهام انتساب
 .ختیبرانگ رانیداخل و خارج ا

 
 عقیدتی محکوم به اعدام -سیاسی لیست اسامی زندانیان سیاسی و 

 نیتن از ا۹محکوم به اعدام هستند.  میرژ یدر زندانها یدتیو عق یاسیس یزندان ۳۳دستکم حال حاضر  در
 .باشند یم ۹۸و آبان  ۹۷، مرداد ۹۶ماه سال  ید اعتراضات سراسریجزو معترضان  انیزندان

 
 

 :دستگرد اصفهان زندان

https://javanehha.com/2020/07/09/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%a8/
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 یبه نامها ۹۶ماه  ید امیق یهایاز بازداشت یزندان ۵در اصفهان  میشعبه دوم دادگاه انقالب رژ ۹۸اسفند  در
را به اعدام  یو عباس محمد یکندر ینظر دیمج ،یمحمد بسطام ،یقلعه شاهرخ یصالح یمهد ،یانیک یهاد

 .در زندان دستگرد اصفهان محبوس هستند یسه زندان نیا.محکوم کرد

 
 ۱۹ خیدر تار یشهر، شغل آزاد و متاهل است. و ینی، ساکن خم۱۳۶۹متولد  ،یفرزند صحن عل ،یانیک یهاد .۱

شکنجه  ریز یروز در انفراد ۴۰بازداشت شد. حداقل  ۹۶ماه  ید یبه اتهام شرکت در اعتراضات سراسر ۹۷اسفند 
 .قرار داشت ییو بازجو

قلعه  یصالح ی، مهد۹۶ماه  یاز معترضان د گریتن د ۴شعبه دوم دادگاه انقالب اصفهان، او و  ۹۸اسفند  در
 .را به اعدام محکوم کرد یو عباس محمد یکندر ینظر دیمج ،یمحمد بسطام ،یشاهرخ

بار اعدام و  ۱به ” اهداف اغتشاشگران شبردیموثر در پ تیتالش و فعال قیاز طر یبغ“دادگاه او را از بابت اتهام نیا
بار  ۱به  «نیبه سمت مامور یراندازیاجتماع و ت تیبه کار بردن قمه به قصد سلب امن قیمحاربه از طر»به اتهام 

سال حبس  ۵به  «یو خصوص یعموم تیاجتماع و بر هم زدن امن قیاالرض از طر یف افساد»اعدام و به اتهام 
 .محکوم نمود یریتعز

 
در  یفرزند است. عباس محمد ۲ یشهر، شغل آزاد، متاهل، دارا ینی، ساکن خم۱۳۷۰متولد  ،یعباس محمد .۲

 .بردیو از آن زمان تاکنون در بازداشت بسر م ریدستگ یتیامن یروهای،توسط ن۹۸ نیفرورد ۲۲ خیتار

 
شغل بنگاه دار، متاهل. پدر  زدانشهر،ی، ساکن ۱۳۶۲متولد  م،یفرزند محمدرح ،یقلعه شاهرخ یصالح یمهد .۳
 .ساله است ۷دختر حدودا  کی

 
 خیر تارد ی، ساکن اصفهان، شغل آزاد، متاهل است. محمد بسطام۱۳۷۱متولد  ،یفیفرزند شر ،یمحمد بسطام. ۴

 .بازداشت شد ۹۷اسفند  ۲۱

 
 .، ساکن شهر مال خلیفه، روستای امیران، شغل آزاد، مجرد۱۳۷۳مجید نظری کندری، متولد  .۵

https://javanehha.com/2020/07/26/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%b5-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%87/
https://javanehha.com/2020/07/26/%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%b5-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%87/
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شغل بنگاه دار، متاهل. پدر  زدانشهر،ی، ساکن ۱۳۶۲متولد  م،یفرزند محمدرح ،یقلعه شاهرخ یصالح یمهد.۶
بازداشت شد و هم اکنون در زندان دستگرد اصفهان محکوم  ۹۸آبان  ۱۲ خیدر تار یساله است. و ۷دختر  کی

 .به اعدام است

 

 تهران بزرگ زندان

 و یدیتمج دیسع ،یمراد نیرحسیام یبه نامها ۹۸آبان  اعتراضات سراسریاز بازداشت شدگان  گرید یزندان ۳
به  قیو تحر بیمشارکت در تخر»دادگاه انقالب تهران به اتهام  ۱۵در شعبه  یصلوات یتوسط قاض ،یمحمد رجب

 .به اعدام محکوم شدند« قصد مقابله با نظام

 

https://javanehha.com/2020/07/14/%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c/
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 پلمیمدرک د یدارا نیرحسیدر تهران است. ام ۱۳۷۳مرداد  ۱۵، فرزند محمد، متولد  یمراد نیرحسیام .۷
 .افزار بوده استو نرم وتریکامپ ل،یاز بازداشت در تهران فروشنده موبا شیاست و تا پ روتیکامپ

در تجمعات  ۹۸آبان ماه  ۲۵ خیدر تار یو محمد رجب یدیتمج دیسع انیخود آقا یها یهمراه با هم پرونده ا او
 نیرحسیبازداشت شد. ام ۹۸آبان  ۲۸ خیآبان ماه در محله ستارخان تهران شرکت کرده بودند. در تار یاعتراض

که در دادگاه  یخود شد. اتهامات هیبرعل ماتو قبول اتها یونیزیتحت شکنجه اطالعات مجبور به مصاحبه تلو یمراد
 .به آنها استناد شده است

اعترافات من تحت فشار اخذ شده »گفت:  یصلوات یخود در دادگاه خطاب به قاض اتیدر دفاع یاسیس یزندان نیا
 لیدل نیبه ا م،یانجام داد یو محمد اقدامات دیکه اعتراف کردم به صورت مشترک با سع یو صحت ندارد. موارد

و دو هم پرونده  او«.نخواهد کرد دیرا تهد هاآن یخطر کردمیاند و گمان مبود که خبر داشتم از کشور خارج شده
 .را رد کردند نیاز اتهامات از جمله آتش زدن پمپ بنز گرید یبرخ گرشید یا

بوده  یبرق در مقطع کارشناس یرشته مهندس یساکن تهران، دانشجو ۱۳۷۱خرداد  ۱متولد  ،یدیتمج دیسع .۸
 .است

. اما پس از ختندیگر هیبه کشور ترک ،یمراد نیرحسیپس از بازداشت ام ۹۸آبان  ۲۹ خیدر تار یو محمد رجب او
 .شده و مجددا بازداشت شدند پورتید رانیبه ا هیتوسط ترک یمدت

ها را مورد ضرب و شتم اند و آنکرده زانیرا از پا آو یو محمد رجب یدیتمج دیدوران بازداشت سع یط انیبازجو
 .اندقرار داده

سال حبس  ۱۰به «  مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب»عالوه بر اعدام به اتهام  یدیتمج دیسع
 .استمحکوم شده یریسال حبس تعز ۱به «  از کشور یرقانونیخروج غ»ضربه شالق و به اتهام  ۷۴و 

 .و شاغل در بنگاه اجاره امالک بوده است پلمهی، د۱۳۷۳مرداد  ۲۱متولد  ل،یفرزند اسماع ،یمحمد رجب . ۹

. اما پس ختندیگر هیبه کشور ترک ،یمراد نیرحسیپس از بازداشت ام ۹۸آبان  ۲۹ خیدر تار سعید تمجیدیو  او
 .شده و مجددا بازداشت شدند پورتید رانیبه ا هیتوسط ترک یاز مدت

 یاز زندان تهران بزرگ آزاد شد. و یتومان ونیلیم ۵۰۰ قهیقرار وث عیبا تود ۹۸ماه  ید ۱۴ خیدر تار یرجب یآقا
روز  نیا یبه دادگاه انقالب تهران احضار و مجددا بازداشت شد. ط یتماس تلفن کی یط ۹۸ماه  ید ۲۹ خیدر تار

https://javanehha.com/2020/06/28/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/
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مجددا به زندان تهران  تیقرار بازداشت کرد و در نها به لیو تبد یرا ملغ یبا قرار و یآزاد یابوالقاسم صلوات یقاض
 .نتقل شدبزرگ م

 ۱۰به «  مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب»به اعدام، به اتهام  تیحکوم عالوه برم یرجب محمد
 .استمحکوم شده یریسال حبس تعز ۱به «  از کشور یرقانونیخروج غ»ضربه شالق و به اتهام  ۷۴سال حبس و 

 

 خرم آباد 

شهر  نیدر ا ۹۸آبان  اعتراضات یهایبازداشت از یکیاز شهرستان خرم آباد  دیفرزند حم یمحمد کشور .۱۰
هم اکنون در زندان خرم  یتوسط دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد. و ۱۳۹۹ماه  ریت ۸ کشنبهیروز  یاست. و

 .آباد محبوس است
 

 سنندج زندان

باشد.  یم هیاشنو یالکاو یکودک معلول و اهل روستا کیساله، متاهل و پدر  ۴۲ یمیابراه نیالد یمح .۱۱
 گاهیمستقر در پا یروهاین یبود از سو یکه مشغول کولبر یدر حال ۹۶آبان  ۱۳روز شنبه  یمیابراه نیالد یمح

شده بود در همان حال بازداشت  روحبشدت مج نکهیا رغمیمورد اصابت گلوله قرار گرفت و عل هیاشنو مضرتهیب
 .شد

و  «یبغ»لو به اتهام  خیش یقاض استیبه ر هیشعبه دوم دادگاه انقالب اروم یاز سو ۹۸ ماهید۲۸در روز شنبه  او
ابالغ شد.  یحکم همان روز به و نیبار دوم به اعدام محکوم و ا یبرا «رانیدر حزب دمکرات کردستان ا تیعضو»

 .محبوس است هیاروم یاو هم اکنون در زندان مرکز

 
 یهادر بازداشتگاه یبازداشت شد. و ۹۵مهر  است. او در ارانیساله اهل کام ۴۶ ،یفرزند عل ،یقربان دریح .۲۱

 .و اطالعات سنندج محبوس بوده و سپس به زندان سنندج منتقل شد ارانیاطالعات کام اران،یسپاه کام

در شعبه  یحکم اعدام و ۹۹مرداد۱۵به اعدام محکوم شده و در روز چهارشنبه  «یبغ»به اتهام  ۹۸در بهمن  او
هم اکنون در زندان سنندج محبوس و با قطع مالقات و تماس تحت  حیدر قربانیشد.  دییکشور تا یعال وانید۲۷
 .ر قرار داردفشا

 

https://javanehha.com/2020/07/24/%db%b5-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://javanehha.com/2020/07/24/%db%b5-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://javanehha.com/2020/07/24/%db%b5-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://javanehha.com/2020/08/22/%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86/
https://javanehha.com/2020/09/22/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 زندان مرکزی ارومیه
 یمحبوس است. حکم اعدام و هیتاکنون در زندان اروم ۹۷اواخر سال از  هیشهروند اهل اروم یشاکر بهروز. ۳۱

در حزب  تیعضو»و  «یبغ»اتهام  یصادر شد. اتهام و هیفق تیوال هییدستگاه قضا ی، از سو۹۹ ورماهیدر شهر
تحت  یانفراد یدر سلولها روز ۹سال و  کیبه مدت  یاتهام به اعدام محکوم شد. و نیبوده و به هم« کومله

 اعتراف کند! «یمامل محمد»سپاه پاسداران به اسم  یاز اعضا یکیشکنجه بوده تا به ترور 
 

 آباد مشهد لیوک زندان

در  میتوسط دادگاه انقالب رژ «یبغ»آباد مشهد به اتهام  لیمذهب محبوس در زندان وک یسن یزندان ۹تعداد 
 استیدادگاه انقالب مشهد به ر ۱توسط شعبه  انیزندان نیبه اعدام محکوم شده اند. احکام ا ۹۸مشهد در سال 

 .صادر و ابالغ شده است ۹۸در سال  «یمحمود داوودآباد یقاض»
 

 :عبارت است از انیزندان نیا یاسام

 راست باال،  دیحم.۱۴
  ،یفرهاد شاکر.۱۵
  ،یجهان رسعادتیکب.۱۶
  ش،یآرا یمحمدعل.۱۷
  ،یدمحمدیع یسیع.۱۸
  ،یمحمد خرمالتاج.۱۹
 ،جیگرگ میعظ میحک.۲۰
 ،جیعبدالرحمن گرگ.۲۱

به اعدام محکوم « داعش یو سلف یریدر گروه تکف تیعضو قیاز طر یبغ»به اتهام  یمانیوارسته سل نیحس.۲۲
 .شده است

نداشته و از فرصت دفاع عادالنه در دادگاه  یمنتخب دسترس لیبه وک یشهروندان در روند دادرس نیاست ا یگفتن
 .اندمحروم بوده

 

https://javanehha.com/2020/09/10/%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c/
https://javanehha.com/2020/09/10/%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c/
https://javanehha.com/2020/09/10/%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a7%da%a9%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c/


 

Human Rights Center No to prison, No to execution 

 

www.javanehha.com 
Telegram: @NoToPrisonNoToExecution   
Twitter: @javanei94 

13 

 شهر ییرجا زندان

حکم اعدام به سر  ریشهر )گوهردشت کرج( در ز ییهم اکنون در زندان رجا اهل سنت یاسیس یدتیعق یزندان ۷
 .برند یم

 .کرد دیاهل سنت را تائ یزندان ۷ نیحکم اعدام ا ،یسال کشمکش قضائ ۱۰کشور پس از حدود  یعال وانید

 ۱۳۸۸هفت نفر از سال  نیابالغ شده است. ا انیزندان نیمدافع ا لیبه وک ۹۸بهمن ماه  ۱۴حکم روز دوشنبه  نیا
 غیتبل» ،«یمل تیامن هیاقدام عل»اند. شده یبازداشت و زندان «نایت میعبدالرح»قتل ماموستا  یویتاکنون در سنار

اعالم  انیزندان نیا یهااز جمله اتهام« محاربه»و  «االرضیافساد ف» ،«یسلف یهادر گروه تیعضو»، «نظام هیعل
 .اندخود اعتراض کرده طیاز جمله اعتصاب غذا، به شرا یمختلف یهاوهیتاکنون بارها به ش انیزندان نیاشده است. 

 
 اسامی این زندانیان از این قرار است:

 یانور خضر.۲۳
 خهیکامران ش.۲۴
 یمیفرهاد سل.۲۵
 قاسم آبسته.۲۶
 خسرو بشارت.۲۷
 یمیکر وبی.ا۲۸
 یداوود عبدالله.۲۹

بازداشت و به اتهام محاربه محکوم به اعدام  یسالگ ۱۷اهل سنت در سیاسی  یدتیعق یزندان برزان نصراهلل. ۳۰
 شده است. 

برزان نصراهلل  یبازداشت و به اعدام محکوم شد. درخواست اعاده دادرس ۸۹در سال سیاسی  یدتیعق یزندان نیا
زاده درهنگام کشور رد شده است. برزان نصراهلل یعال وانیتوسط د ۹۸ ورماهیو شهر ۹۷دوبار تاکنون در مرداد ماه

 یاز و یونیزیاعترافات تلو تایاند و نهابرده گرانیشکنجه د دنید یمورد شکنجه قرار گرفته، او را برا هاییبازجو
 ارتباط داشته است. یجهاد یسلف یهااند که با گروهگرفته

 

https://javanehha.com/2020/09/10/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%db%b7-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%b3/
https://javanehha.com/2018/12/19/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%af%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%e2%80%8c%d8%b2/
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 اهواز بانیش زندان

 ۹۷خسرجی و ناصر خفاجیان ) خفاجی( و علی مطیری چهار زندانی اهل اهواز از سال حسین سیالوی، علی 
 .بازداشت شده اند و در زندان شیبان اهواز محکوم به اعدام هستند

 
 ساله ۲۵ خسرجی علی.۱۳

 ساله ۲۹ سیالوی حسین.۲۳

 ساله ۳۲ ناصر خفاجی )مرمضی(.۳۳

 ساله۲۶ مطیری علی.۴۳

 
 انیشود ناصر خفاج یشده است. گفته م شانیبا دادن فراخوان خواهان لغو حکم ا ۹۹الملل دوبار در سال  نیب عفو

 .ستیدر دست ن یخبر اطالع نیاهواز کشته شده است. اما از وثوق ا بانیدر زندان ش ۹۹ نیدر شورش فرورد
 
 
 

https://javanehha.com/2020/09/29/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d8%ac%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/
https://javanehha.com/2020/09/29/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%88%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://javanehha.com/2020/10/07/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b7%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/
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 اعدام هیعل رانیا یدادخواه ادیفر

 هایوجداناز  وستهیپ هم به ایبه سلسله تبدیلو جهان  رانیدر ا« نه به اعدام» ی  قدرتمند عموم انیجر اکنون
 ،یاقتصاد ،یاسیس ،یصنف یها یتمام مشکالت و ناهنجار شهیکه ر دانندیمفریادگران  است.گشته  یبشر داریب

حاکمیت فاسد و تبهکار مبتنی بر والیت فقیه است که با سپاه پاسداران از  یناش رانیجامعه ا ی و اجتماع یفرهنگ
و بسیج و انواع نیروهای پیدا و پنهانش، خون ملت ایران را می ریزد و تنها راه برچیدن جراثقالها و طناب دار و 

 اعدام از ایران را براندازی این حاکمان خونریز می دانند.
باشد تا روزی این پدیده شوم در ایران به افسانه ای بدل شده به فراموشی سپرده شود و فرزندان ایران زمین در 

 ایرانی بدون سرکوب و اعدام و شکنجه زندگی کنند.
 کنید کلیک ما تلگرام کانال به ورود برای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://javanehha.com/2020/10/09/%db%b1%db%b0-%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%af/#%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution
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