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 مانیتورینگ حقوق بشر ایران 

کشور مجازات مرگ را یا لغو کرده و یا در  ۰۶۱در حالیکه 
عمل متوقف کرده اند، ایران همچنان جزو کشورهایی است که 

 بیشترین تعداد حکم اعدام را صادر و اجرا میکنند.
رژیم ایران باالترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را 

داراست. پس از چین ایران، بیشترین تعداد اعدام را در میان 
برابر  ۰۱کشورهای جهان دارد، در حالیکه جمعیت چین، 

جمعیت ایران است.  ایران با بیش از نیمی از اعدامهای ثبت 
بود. ۷۱۰۱شده جهان، رکوردار جهانی اعدام در سال   

رژیم ایران مجازات اعدام را بر علیه مخالفان سیاسی و همچنین 
اقلیتهای قومی و مذهبی به کار میگیرد. همچنین زنان و 

 کودکان نیز محکوم به اعدام میشوند. 
مانیتورینگ حقوق بشر ایران شمار اعدام های در دوران 

تن  ۲۶۱۷را بیش از   ۷۱۰۲ – ۷۱۰۲های   روحانی در سال
 ۰۲مورد اعدام کودکان زیر  ۲۳ها  برآورد میکند. این اعدام

مورد اعدام زندانیان سیاسی را  ۲۶مورد اعدام زنان  و  ۲۶سال،  
 در بر میگیرند.

های صورت گرفته توسط رژیم  ، مجموع اعدام۷۱۰۲در سال 
مورد  ۵تن ثبت شده است. این آمار  ۷۷۲اکتبر  ۰۱ایران تا 

مورد  ۰۱مورد اعدام زنان و  ۲سال،  ۰۲اعدام کودکان زیر 
اعدام زندانیان سیاسی را در بر میگیرد.  البته آمار واقعی به دلیل 
اینکه رژیم بسیاری از اعدامها را مخفیانه اجرا میکند، بسا باالتر 

 است. 
نه فقط یک شیوه مجازات، بلکه وسیله   احکام اعدام در ایران،

ای است برای حفظ حاکمیت در برابر خشم روزافزون مردم 
 است. 

در یک نمونه اخیر مقامات ایران، برای جلوگیری از اعتصاب 
سراسری کامیون داران، آنان را تهدید به مجازات اعدام 

کردند. محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، مشوقان 
ها سایر هم صنفان  دارانی را که با بستن جاده اعتصاب و کامیون

کنند، شامل حکم قطاع  خود را وادار به پیوستن به اعتصاب می
الطریق)راه زنی( اعالم کرده که مطابق قانون شامل مجازات 

 سنگین از جمله اعدام خواهند بود.
پیش از این نیز، رئیس دادگاه انقالب به معترضان در جریان 

ماه هشدار داده بود که دستگیرشدگان حتی  اعتراضات دی
 ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. 

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مانیتورینگ 
حقوق بشر ایران در این گزارش به استفاده از مجازات اعدام 
در ایران که در بسیاری موارد قبل از اتمام روند قانونی علیه 

 جوانان ایران انجام می شود میپردازد. 
مانیتورینگ حقوق بشر ایران همچنین، از عموم مراجع 

بشر و  ویژه کمیسر عالی حقوق بشر به المللی مدافع حقوق بین
بشر در ایران و گروه کار  گزارشگر ویژه وضعیت حقوق

اعدامهای خودسرانه میخواهد که تا با استفاده از قدرت و 
اختیارات خود رژیم ایران را وادار به توقف اعدامهای بی وقفه 

 کنند. 

 مقدمه
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 اعدام کودکان

سالگی بازداشت شده اند  ۰۲جوان که در سن زیر  ۲۵دستکم 
در صف اعدام قرار دارند، البته تعداد آنان بسا بیشتر است. از 
جمله محمد کلهری، حمید احمدی، ابوالفضل نادری، بابک 
پوالدی، مهدی خزائیان، پوریا طبائی، محمد صالحی، مهدی 

بهلولی، محمدرضا حدادی و صالح شریعتی با خطر اعدام 
 مواجه هستند.  

سال  ۰۲براساس کنوانسیون حقوق کودک، زن یا مرد زیر 
سالگی  ۰۲شود، بنابراین کسی که زیر  کودک تلقی می

مرتکب جرم شود، کودک است و نباید درباره او همان 
های کبیر؛ اما تقلبی که  مجازاتی اعمال شود که در مورد انسان

کند تا  کند این است که صبر می متاسفانه جمهوری اسالمی می
سالگی برسد و بعد او را اعدام  ۰۲این فرد نوجوان به سن 

 کند. می
میثاق جهانی حقوق  ۰۹۹۱علیرغم اینکه رژیم ایران در سال 

قائل شدن »کودک را امضا کرده است و براساس آن متعهد به 

حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن 
 شده است. «کودک فاقد مسئولین کیفری باشد

با افزودن متممی به قوانین جزایی این  ۷۱۰۲ایران در سال 
امکان را فراهم کرد که محاکمه مجدد برای متهمان نوجوان 

به  ۷۱۰۶محکوم به اعدام میسر شود، رژیم ایران در سال 
کمیتهه حقوق کودکان سازمان ملل اطمینان داده بود که این 

مند برای تمام نوجوانان محکوم به اعدام  متمم به شکل نظام
 اعمال شود. 
ماه و نیم  ۹اند و تنها در  ها تا امروز تحقق نیافته اما این وعده
های محبوبه مفیدی،  ،  پنج کودک به نام۷۱۰۲گذشته سال 

ابوالفضل چزائی شراهی، علی کاظمی و امیرحسین پورجعفر ، 
سال داشته اند در  ۰۲زینب سکانوند  که در زمان بازداشت زیر 

 های ایران اعدام شدند. زندان
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 اعدام زندانیان سیاسی

های  زندانی سیاسی در زندان ۰۱، بیش از ۷۱۰۲از ابتدا  سال 
 ایران اعدام شده اند. 

ها علیرغم هشدارهای بین المللی و جامعه بین  اکثر این اعدام
المللی صورت گرفته است. از جمله آنها میتوان به اعدام زندانی 

سیاسی محمد ثالث، رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان 
 مرادی اشاره کرد. 

 
، ۹۶تیر  ۷روز  رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد

به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس 
بازداشت و براساس ادعا ماموران سپاه به اتهام محاربه از طریق 
درگیری مسلحانه در یک دادگاه ناعادالنه و چند دقیقه ای به 

اتهام بغی  اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه کردی 
مخالف نظام به اعدام محکوم و سپس علیرغم تمام هشدارهای 

شهریور  بدون اطالع خانواده و وکالی خود  ۰۱بین المللی روز 
 اعدام شد.

 
د زانیار و لقمان مرادی زندانیان سیاسی کرد دا در مر  ،

توسط ماموران اطالعات سنندج در شهر مریوان  ۲۲سال 
بازداشت و مجبور به اعتراف اجباری تحت شکنجه شده اند و 

در یک دادگاه ناعادالنه به اتهام محاربه از طریق اقدام علیه 
های کردی مخالف نظام، ترور  امنیت ملی، عضویت در گروه

پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای انگلیس به اعدام در 
مالعام محکوم شدند. حکم اعدام آنان علیرغم وجود موارد 

نقض در پرونده و به طور خاص در رابطه با قتل مدارک اثباتی 
شهریور بدون اطالع خانواده و  ۰۱و مستدلی نبود، روز 
 وکالیشان اجرا شد. 

، ۹۶بهمن  ۲۱که روز محمد ثالث از دراویش گنابادی 
به اتهام قتل سه مامور پلیس بازداشت شد. حکم اعدام در 

حالی که پرونده اش از نواقص حقوقی فراوانی برخوددار بود 
در یک محاکمه ناعادالنه و تنها براساس اعترافات اجباری وی 

 تحت شکنجه صادر و اجرا شد.
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آمار زندانیان محکوم به 
 های ایران اعدام در زندان

زندانی زیر حكم  ۰۱۲۱های رسیده، بیش از  براساس گزارش
 نفر(، قزلحصار  ۳۱۶اعدام در زندان های رجایی شهر کرج )

 نفر(، اصفهان  ۰۳۵نفر(، زاهدان ) ۰۶۶نفر(، ارومیه ) ۰۱۱۱)
نفر از این زندانیان افراد زیر  ۰۷۱نفر( محبوس هستند که  ۷۱)

 سال می باشند. ۷۵
 زندان رجایی شهر کرج 

آمار زندانیان محکوم به اعدام در سه بند زندان رجایی شهر 
 .باشد نفر می ۳۱۶کرج بیش از 

زندانی  ۰۷۱این زندان که به دارالقرآن معروف است  ۷در  بند 
 زندانی محبوس در آن به اعدام محکوم هستند. ۰۶۱از 

زندانی  ۰۷۱زندان رجایی شهر کرج هم اکنون بیش از  ۲در بند 
در انتظار حکم اعدام )قصاص( به سر می برند. این بند مجموعا 

زندانی را در خود جای داده است که بیش از نیمی  ۷۰۱حدود 
 .از زندانیان آن محکوم به اعدام هستند

زندانی محکوم به اعدام هستند. این بند  ۲۶این زندان  ۰۱در بند 
نفر از آنها محکوم به اعدام می  ۲۶زندانی است که  ۷۶۳شامل 

زندان  ۰۱سوم زندانیان بند  باشند. به این ترتیب حدود یک
 .دهند رجایی شهر کرج را محکومین به اعدام تشکیل می

محکوم به اعدام  ۲۱در بند جوانان این زندان نیز نزدیک به 
 ۷۵زندانی در سنین زیر  ۰۲۱باشند. این بند حدود  محبوس می

نفر از این زندانیان به قصاص محکوم  ۲۱سال دارد که حدود 
سالگی  ۰۲شده اند. تعدادی از این محکوم شدگان پیش از 

 بازداشت شده اند.
 زندان قزلحصار

زندانی محکوم به  ۰۱۱۱در واحد دو زندان قزلحصار بیش از 
اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر و جرائم اجتماعی دیگر 

 می باشند. 
 

 زندان مرکزی ارومیه 
زندانی محکوم به  ۰۶۶در ده  بند زندان مرکزی ارومیه بیش از 

 اعدام محبوس هستند. 
زندانی محکوم به اعدام ،  ۰۰۲بندهای یک تا چهار این زندان 

زندانی محکوم به اعدام،  ۲هشت آن  ۷و  ۰بندهای روان درمان
این زندان که بند مربوط به زندانیان سیاسی می شود  ۰۷بند 

 ۶زندانی محکوم به اعدام، بند جوانان این زندان  ۲حدود 
زندانی محکوم  ۲۶این زندان  ۰۵زندانی محکوم به اعدام و بند 

 شود. به اعدام را شامل می
 

 زندان مرکزی زاهدان 
زندانی محکوم به اعدام  ۰۳۵در زندان مرکزی زاهدان 

تن  ۰۵محبوس هستند. در بین این زندانی محکوم به اعدام 
نفر مرتبط با احکام مواد مخدر  ۰۲۱مرتبط با احکام سیاسی و 

 باشند.  و جرائم اجتماعی دیگر می
 

 زندان دستگرد اصفهان
زندانی محکوم به اعدام با  ۷۱در زندان دستگرد اصفهان 

اتهامات مربوط به مواد مخدر و جرائم اجتماعی محبوس 
 هستند. 

بیش از 
زندانی زیر ۰۱۷۱

حکم اعدام در 
های ایران زندان  
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شرایط زندانیان محکوم به 
 اعدام در زندان 

 

 
اکتبر روز جهانی علیه حکم اعدام به منظور افزایش  ۰۱

آگاهی در رابطه با شرایط زندگی غیر انسانی محکومین به 
 مرگ است. 

زندانیان محکوم به مرگ در ایران در شرایط فاجعه بار از 
زندان انفرادی تا شکنجه های قرون وسطایی اعمال شده به 

سر می برند. هدف تهی کردن محکومین به اعدام از انسانیت 
 و کرامت انسانی آنهاست. 

در موارد بسیاری که افراد به اعدام محکوم شدند یا اعدام 
شدند، پروسدورهای قضایی آنها با استانداردهای بین المللی 
روند قانونی مطابقت نداشت. این شامل گرفتن "اعترافات" از 

 طریق شکنجه یا بدرفتاری دیگر است.
شکنجه هایی که برخی از محکومین به اعدام متحمل شدند 

 به شرح زیر گزارش شده است:
 لخت کردن کامل آنها و ریختن آب جوش روی بدن -۰
 فرو کردن سوزن در اندام تناسلی -۷
 آویزان کردن آنها از پا -۲
 آویزان کردن آنها از مچ دست -۳
 کشیدن ناخن های زندانیان -۵
روز.  ۳۱قرار دادن زندانی در تاریکی مطلق به مدت  -۶

 خیلی از آنها بینایی خود را از دست می دهند
 محروم کردن زندانی از حمام به مدت دو ماه -۱
محروم کردن زندانی از رفتن به دستشویی تنها یکبار در  -۲

 ساعت 42
 کم کردن اشل غذای زندانی به اندازه کف دست -۹

مجبور کردن زندانی به خوردن غذا در ظروف نشسته  -۰۱
 شده به مدت سه روز

 شالق زدن زندانی در زمان صرف غذا -۰۰
 

بسیاری از آنها مدت طوالنی و در برخی موارد حتی بیش از ده 
 برند سال زیر حکم اعدام به سر می

شوند و پس از  در موارد متعدد، زندانیان برای اعدام برده می
شوند. در برخی  اعدام مصنوعی مجدد به بند بازگردانده می

موارد نیز، آنها را از برنامه اجرای اعدام مطلع می کنند و بعد به 
تعویق می اندازند. به این ترتیب، محکومین به اعدام باید بیشتر 

 درد و رنج را تحمل کنند.
بعضی اوقات، خانواده ها از پیش از اعدام خویشاوندان خود 

 مطلع نیستند و فرصتی برای خداحافظی ندارند.
به عنوان یک شیوه رایج در زندانهای ایران، خانواده های اعدام 

شدگان را مجبور به پرداخت هزینه طناب دار استفاده شده 
کنند و تا زمانیکه مبلغ  جهت اعدام یا گلوله شلیک شده می

 دهند. پرداخت نشود پیکر زندانیان را  به خانواده تحویل نمی
خبرهایی از  عدم تحویل دهی  پیکر قربانیان  ۷۱۰۲در سال 

اعدام شده به خانواده هایشان و همچنین دفن آنان بدون اجازه و 
 حضور خانواده ها  توسط مقامات قضایی  گزارش شده است.

 در ایران 

 نه به اعدام 



ف
عکسمنبع حکومتیمحل اعدامتاریخ اعدامجنسیتسننامردی

زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸ژانویه ۴مرد۳۵بختیار محمدی۱

خبرگزاری فارسزندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژانویه ۴مرد۱۷امیرحسین پورجعفر۲

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژانویه ۴مردابوالفضل قربانی۳
زندان ساری۲۰۱۸ژانویه ۱۱مردر.س۴
زندان ساری۲۰۱۸ژانویه ۱۱مردپ.ع۵

خبرگزاری رکنامالءعام در سلماس۲۰۱۸ژانویه ۱۱مرد۳۹حسین اسکندرزاده۶

خبرگزاری رکنازندان مرکزی قزوین۲۰۱۸ژانویه ۱۱مردسعید۷
خبرگزاری فارسزندان بابل۲۰۱۸ژانویه ۱۶مرد۲۷س.ی۸
خبرگزاری رکنازندان مرکزی مشهد۲۰۱۸ژانویه ۱۶مرد۲۳یک نفر۹
خبرگزاری فارسزندان مرکزی مشهد۲۰۱۸ژانویه ۱۶مرد۲۴یک نفر۱۰
خبرگزاری فارسزندان مرکزی کرج۲۰۱۸ژانویه ۱۷مرد۳۰سینا۱۱
خبرگزاری فارسزندان مرکزی کرج۲۰۱۸ژانویه ۱۷مرد۳۳یک نفر۱۲
زندان مرکزی ایالم۲۰۱۸ژانویه ۱۷مرد۲۶احسان یعقوبی۱۳
خبرگزاری فارسزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸ژانویه ۲۱مردخ- حسین۱۴
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸ژانویه ۲۸مردمهران بهشاد۱۵
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸ژانویه ۲۸مردفرهاد آلبا۱۶

زندان نوشهر۲۰۱۸ژانویه ۳۰زن۲۱محبوبه مفیدی۱۷

زندان مرکزی بوشهر۲۰۱۸ژانویه ۳۰مرد۲۲علی کاظمی۱۸

ژانویه
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خبرگزاری رکنازندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژانویه ۳۰مرد۶۴کریم زرگر۱۹

یاسوج۲۰۱۸فوریه ۱مرد۲۹عباس راد۲۰

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۷مرد۲۹محمد کریمی۲۱
زندان مرکزی زنجان۲۰۱۸فوریه۱۳مردمجید کیکاوسی۲۲
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردمحمد عمرانی۲۳
خبرگزاری رکنازندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردفرنام فرینام۲۴
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردیک تبعه افغانی۲۵
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردمسعود تقی پور۲۶
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردسعید رنجبر۲۷
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردامید رستمی۲۸
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردفاضل میرزایی۲۹
خبرگزاری رکنازندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردمحمدمهدی احمدی۳۰
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردمنصور اختیاری۳۱
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸فوریه۱۴مردمرتضی شفقی۳۲

اداره اطالعات اهواز۲۰۱۸فوریه۱۵مرد۳۰سیدحبیب رحمانی۳۳

اداره اطالعات اهواز۲۰۱۸فوریه۱۵مردمهدی حردانی۳۴
زندان مرکزی ایالم۲۰۱۸فوریه۲۸مرد۲۸مهدی کاظم نیا۳۵

زندان مرکزی همدان۲۰۱۸مارس ۱مردحمید ایمانی۳۶
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸مارس ۴مرد۲۷کیوان راشخوار زردویی۳۷
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸مارس ۴مرد۲۷مسعود وکیلی۳۸
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸مارس ۴مردمحمد رستمی۳۹
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸مارس ۴مردمهدی سرابی۴۰
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸مارس ۴مردرامین رضوی۴۱
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸مارس ۵مردرحیم سلیمی۴۲

فوریه

مارس
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زندان مرکزی ایالم۲۰۱۸مارس ۷مرد۲۲ایوب باباخانی۴۳
زندان مرکزی خوی۲۰۱۸مارس ۱۰مردجواد گل نیت۴۴
خبرگزاری رکنااعدام در مالءعام در گچساران۲۰۱۸مارس ۱۵مرد۲۴یک نفر۴۵

خبرگزاری رکنااعدام در مالءعام در گچساران۲۰۱۸مارس ۱۵مرد۲۶یک نفر۴۶

زندان الکان رشت۲۰۱۸آوریل ۱۰مرد۲۷ق- میثم ۴۷
زندان کرمان۲۰۱۸آوریل ۱۰مرد۳۳امید دامنی۴۸
زندان مرکزی تبریز۲۰۱۸آوریل ۱۷مردحسین طلعتی۴۹
زندان همدان۲۰۱۸آوریل۱۸مرد۲۶بهمن ورمزیاری۵۰
زندان همدان۲۰۱۸آوریل۱۸مردمهدی چراغی۵۱
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل۱۸مردمحمد صالح دولت آبادی۵۲
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل۱۸مرداکبر افتخاری۵۳
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل۱۸مردعظیم فتحی۵۴
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل۱۸مرد۲۵فرهاد۵۵
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل۱۸مردیک نفر۵۶
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل۱۸مردیک نفر۵۷
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل۱۸مردیک  تبعه افغانی۵۸
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل۱۸مردیک تبعه افغانی۵۹
زندان مرکزی زنجان۲۰۱۸آوریل۲۰مردصباح امانی۶۰
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸آوریل ۲۳مردطیب شیخ نژاد۶۱
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸آوریل ۲۳مردقادر محمد حسن۶۲
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸آوریل ۲۳مردیداهلل صمدی۶۳
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸آوریل ۲۳مرداسالم رشیدی۶۴
زندان  مرکزی ارومیه۲۰۱۸آوریل ۲۳مردسلطان۶۵
زندان کرمانشاه۲۰۱۸آوریل ۲۳مردیک نفر۶۶
زندان کرمانشاه۲۰۱۸آوریل ۲۳مردیک نفر۶۷
زندان کرمانشاه۲۰۱۸آوریل ۲۳مردیک نفر۶۸
زندان مرکزی بندرعباس۲۰۱۸آوریل ۲۴مرد۴۱محمد جعفرشیرزاد۶۹
زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸آوریل ۲۵مرد۴۰رضا شیخ۷۰
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل ۲۵مردمحمدرضا قراط۷۱
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل ۲۵مرد۴۵صمداهلل عیانی۷۲

آوریل
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زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل ۲۵مردامیر خلیلی۷۳
زندان مرکزی ایالم۲۰۱۸آوریل ۲۵مردیک نفر۷۴
زندان مرکزی اصفهان۲۰۱۸آوریل ۳۰مردکیومرث نصوحی۷۵
خبرگزاری ایسنازندان مرکزی ساوه۲۰۱۸آوریل ۳۰مرد۳۳رضا صالحی۷۶

خبرگزاری رکنازندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸آوریل ۳۰مرد۳۵ایمان حسینی مقدم۷۷

زندان اسالم آباد غرب۲۰۱۸آوریل ۳۰مرداعظم خزایی۷۸

خبرگزاری رکنازندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸می ۳مرد۲۵عبدالباسط رحمانی۷۹

خبرگزاری جوان آنالینزندان مرکزی بابل۲۰۱۸می ۵مرد۲۷ف.ع۸۰

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸می۹مردیک نفر۸۱
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸می۹مردرضا حمیدی۸۲
خبرگزاری رکنازندان مرکزی گرگان۲۰۱۸می۱۲مردیک نفر۸۳
خبرگزاری رکنازندان مرکزی گرگان۲۰۱۸می۱۲مردیک نفر۸۴

خبرگزاری رکنابندرعباس- مالءعام در میدان بلوار خلیج فارس ۲۰۱۸می۱۳مردیک نفر۸۵

زندان مرکزی اصفهان۲۰۱۸می۱۳مردجعفر فیروزخانی۸۶
زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸می۱۳مرد۴۵واحد بخش کوسه۸۷
زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸می۱۴مرد۳۳محمد سرحدی۸۸
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸می۱۴مردخلیل آگوش۸۹
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸می۱۴مرد۲۵سهیل میربخش۹۰
زندان مرکزی ایالم۲۰۱۸می۱۴مردمجتبی کرمیان۹۱

خبرگزاری رکنامالءعام در مشهد۲۰۱۸می۱۵مردیک نفر۹۲

خبرگزاری رکنامالءعام در مشهد۲۰۱۸می۱۵مردیک نفر۹۳

خبرگزاری تسنیمزندان مرکزی اردبیل۲۰۱۸می۱۶مرد۳۳بابک رضایی۹۴

می
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خبرگزاری میزانزندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن ۱۸مرد۵۱محمد یاور ثالث باباجانی۹۵

خبرگزاری میزانزندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن ۱۸مرد۲۷محمد وفایی۹۶

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن ۱۸مردیک نفر۹۷
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن ۱۸مردیک نفر۹۸
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن ۱۸مردیک نفر۹۹
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن ۱۸مردیک نفر۱۰۰
زندان شیروان۲۰۱۸ژوئن ۲۰مردایرج سرخی۱۰۱
زندان مرکزی تبریز۲۰۱۸ژوئن۲۶مردفرهاد اصغری۱۰۲
زندان مرکزی ساری۲۰۱۸ژوئن۲۷مرد۳۳مهدی عالمی۱۰۳

زندان مرکزی قم۲۰۱۸ژوئن۲۷مرد۱۹ابوالفضل چزانی۱۰۴

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن۲۷مردمجید حیدری پور۱۰۵

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن۲۷مردصفا علی جاللی۱۰۶

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن۲۷مرد۳۲جواد کمانی۱۰۷
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن۲۷مرد۳۸فرشید قربانی۱۰۸
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئن۲۷مردحسن گمشادی۱۰۹

زندان سراوان۲۰۱۸ژوئن ۳۰مرداحمد زومکزهی۱۱۰

زندان مرکزی الکان رشت۲۰۱۸ژوئن ۳۰مردعلی آرزومند۱۱۱

زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸ژوئیه ۱مرد۲۶ابراهیم جهان تیغ۱۱۲
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸ژوئیه۴مردمحمد روشن۱۱۳
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸ژوئیه۴زنگلی حاجی پور۱۱۴
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸ژوئیه۴مردشهباز ابراهیمی۱۱۵

ژوئن

ژوئیه
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زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئیه۴مردجواد دارابی۱۱۶
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸ژوئیه۴مردمحمد نورافکن۱۱۷
خبرگزاری ایلنازندان قائمشهر۲۰۱۸ژوئیه ۵مردم- ا۱۱۸
خبرگزاری تسنیمزندان اوین۲۰۱۸ژوئیه۷مردسلیمان مظفری۱۱۹
خبرگزاری تسنیمزندان اوین۲۰۱۸ژوئیه۷مرداسماعیل صوفی۱۲۰
خبرگزاری تسنیمزندان اوین۲۰۱۸ژوئیه۷مردرحمان بهروز۱۲۱
خبرگزاری تسنیمزندان اوین۲۰۱۸ژوئیه۷مردسید ماجد مرتضیایی۱۲۲
خبرگزاری تسنیمزندان اوین۲۰۱۸ژوئیه۷مردسیروس عزیزی۱۲۳
خبرگزاری تسنیمزندان اوین۲۰۱۸ژوئیه۷مردایوب اسمعیلی۱۲۴
خبرگزاری تسنیمزندان اوین۲۰۱۸ژوئیه۷مردعثمان بهروز۱۲۵
خبرگزاری تسنیمزندان اوین۲۰۱۸ژوئیه۷مردخسرو رمضانی میر احمدی۱۲۶
خبرگزاری مشرقزندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸ژوئیه۷مردنعیم مندوزهی۱۲۷
زندان مرکزی خوی۲۰۱۸ژوئیه ۱۲مرد۲۴بابک بلوغی۱۲۸
زندان مرکزی کرمان۲۰۱۸ژوئیه ۱۳مردیحیی احمد یوسفی۱۲۹
زندان مشهد۲۰۱۸ژوئیه ۱۶مرد۴۱غالمعلی۱۳۰
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸ژوئیه ۱۸مرد۶۵صالح خانی زاده۱۳۱
زندان بجنورد۲۰۱۸ژوئیه ۱۸مردبراتعلی شیردالن۱۳۲
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸ژوئیه ۲۱مرد۵۷علیرضا آشوری۱۳۳
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸ژوئیه ۲۱مردیک نفر۱۳۴
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸ژوئیه ۲۱مردیک نفر۱۳۵
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸ژوئیه ۲۱مردیک نفر۱۳۶
زندان دیزل آباد کرمانشاه۲۰۱۸ژوئیه ۲۱مردیک نفر۱۳۷
زندان الکان رشت۲۰۱۸ژوئیه ۲۱مردسید مرتضی  محمدی۱۳۸

خبرگزاری رکنامالعام در مشهد۲۰۱۸ژوئیه ۲۲مرد۴۱یک نفر۱۳۹

خبرگزاری رکنامالعام در مشهد۲۰۱۸ژوئیه ۲۲مرد۲۷یک نفر۱۴۰

زندان شیروان۲۰۱۸ژوئیه ۲۲مردسلمان خدایاری۱۴۱
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸ژوئیه ۲۳مردفاروق دریایی۱۴۲
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸ژوئیه ۲۳مردمحمود حمزه زاده۱۴۳
زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸ژوئیه ۲۳مردکمال سلطانی۱۴۴

زندان ارومیه۲۰۱۸ژوئیه ۲۷مردجهانگیر نوجوان۱۴۵
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زندان ارومیه۲۰۱۸ژوئیه ۲۷مردیک نفر۱۴۶
خبرگزاری صدا و سیمازندان بجنورد۲۰۱۸ژوئیه ۳۱مردحسین نارویی۱۴۷
خبرگزاری صدا و سیمازندان بجنورد۲۰۱۸ژوئیه ۳۱مردمهدی خروشان۱۴۸
خبرگزاری صدا و سیمازندان بجنورد۲۰۱۸ژوئیه ۳۱مردحمید اسماعیل زهی۱۴۹

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۱مردیک نفر۱۵۰
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۱مردیک نفر۱۵۱
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۱مردیک نفر۱۵۲
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۱مردیک نفر۱۵۳
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۱مردیک نفر۱۵۴
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۱مردیک نفر۱۵۵
زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸اوت ۲مرد۴۲میران امیری۱۵۶
زندان مرکزی بندر عباس۲۰۱۸اوت ۷مرد۴۶امیر علی کلیوند۱۵۷
زندان مرکزی میناب۲۰۱۸اوت ۸مردیک نفر۱۵۸
زندان مرکزی میناب۲۰۱۸اوت ۸مردیک نفر۱۵۹
زندان مرکزی میناب۲۰۱۸اوت ۸مردیک نفر۱۶۰
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۸مردمحمد عبدی۱۶۱
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۸مردیک نفر۱۶۲
زندان مرکزی تبریز۲۰۱۸اوت ۸مردعیوض بی دست۱۶۳

زندان مرکزی اردبیل۲۰۱۸اوت ۱۳مرد۳۷مسلم شیری۱۶۴

زندان مرکزی تبریز۲۰۱۸اوت ۱۵مردمیالد ضیا۱۶۵
خبرگزاری رکنازندان مرکزی مشهد۲۰۱۸اوت ۱۸مردمیثم۱۶۶
خبرگزاری رکنازندان مرکزی مشهد۲۰۱۸اوت ۱۸مردیک نفر۱۶۷
خبرگزاری رکنازندان مرکزی مشهد۲۰۱۸اوت ۱۸مردیک نفر۱۶۸
خبرگزاری رکنازندان مرکزی مشهد۲۰۱۸اوت ۱۸مردیک نفر۱۶۹
خبرگزاری رکنازندان مرکزی مشهد۲۰۱۸اوت ۱۸مردیک نفر۱۷۰
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۱۸مردیک نفر۱۷۱
زندان گچساران۲۰۱۸اوت ۱۹مردکرامت حسنی۱۷۲
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۱۹مردعباس آقایی۱۷۳
زندان مراغه۲۰۱۸اوت ۲۱مرد۳۶جعفر صمیمی۱۷۴
زندان مرکزی اردبیل۲۰۱۸اوت ۲۶مرد۳۸شهرام محمدی واحد۱۷۵

اوت



ف
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زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۳۰مردمجتبی اسدی۱۷۶
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸اوت ۳۰مرد۵۴وحیداهلل لقمانی۱۷۷
زندان رجایی شهر کرجاوتمردیک نفر۱۷۸
زندان رجایی شهر کرجاوتمردیک نفر۱۷۹

زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸سپتامبر ۳مرد۲۱محمد شه بخش۱۸۰

زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸سپتامبر ۳مرد۲۳اسماعیل شه بخش۱۸۱

زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸سپتامبر ۳مرد۲۴حیات اهلل نوتی زهی۱۸۲

زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۵مردرضا قاسمی۱۸۳
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۵مرددالل زاده۱۸۴
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۵مردامیر امین دخت۱۸۵
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۵مردسید محمود حسینی۱۸۶
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۵مردمهدی تاجیک۱۸۷
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۵مرداکبر سلیمی۱۸۸
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۵مردکاظم ابراهیم خانی۱۸۹
زندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۵مردشهاب تقی زاده۱۹۰

خبرگزاری فارسزندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۸مرد۲۴رامین حسین پناهی۱۹۱

خبرگزاری فارسزندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۸مرد۳۱زانیار مرادی۱۹۲

خبرگزاری فارسزندان رجایی شهر کرج۲۰۱۸سپتامبر ۸مرد۳۷لقمان مرادی۱۹۳

سپتامبر
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زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸سپتامبر ۹مرداحمد شباب۱۹۴

زندان مرکزی ارومیه۲۰۱۸سپتامبر ۹مردناصر عزیزی۱۹۵

زندان میاندوآب۲۰۱۸سپتامبر ۱۰مردکمال احمدنژاد۱۹۶

زندان سراوان۲۰۱۸سپتامبر ۱۲مردنظیر احمد گمشادزهی۱۹۷

خبرگزاری میزانمالءعام در مرودشت۲۰۱۸سپتامبر ۱۳مردیک نفر۱۹۸

زندان مرکزی زاهدان۲۰۱۸سپتامبر ۱۵مرد۳۲عارف ریگی۱۹۹
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مردعبدالخالق صفایی۲۰۰
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مردعلی اکبر حقیقی۲۰۱
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مردعلی شاه علیان۲۰۲
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مردحمیدرضا صفایی۲۰۳
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مردبهنام روستایی۲۰۴
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مرداحسان صفایی۲۰۵
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مردمحمدرضا صفایی۲۰۶
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مردداوود زارعی۲۰۷
خبرگزاری مهرزندان عادل آباد شیراز۲۰۱۸سپتامبر ۲۲مردمهدی زمانی۲۰۸
زندان نشتارود تنکابن۲۰۱۸سپتامبر ۲۵مرد۴۱مجید پیلی۲۰۹
خبرگزاری رکنازندان کرجسپتامبرمرد۲۱احسان۲۱۰
خبرگزاری رکنازندان کرجسپتامبرمرد۳۱بصیر۲۱۱
سایت خبر آنالینزندان رجایی شهر کرجسپتامبرمرد۲۷امیر۲۱۲
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