
  

   روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام - مهر 19 -  اکتبر10
  

از "  حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی ايرانی دفاع ازفعالين"گزارش  
   ماه گذشته در جمهوری اسالمی ايران12وضيعت اعدام در 

  
 10(ام همزمان با روزجهانی مبارزه برای لغو اعد" کنگره جهانی مبارزه برا ی لغو اعدام"دومين 
در مونتريال کانادا در حالی برگزار ميشود که در کشور ما تصويب واجرای اين مجازات جنايت ) اکتبر

 ماه 12طی . دارد قرار جمهوری اسالمی ايران آميز ضد بشری در مقياسی گسترده در دستور کار
ری اسال می  انسان به جرمهای مختلف توسط دستگاه قضايی جمهو81 دست کم 2004منتهی به اکتبر 

 زندانی ديگر محکوم به اعدام در سلول های 77در عين حال هم اکنون دست کم . ايران اعدام شده اند
.  نشسته انداجرای حکم خودمرگ جمهوری اسالمی ايران به انتظار  

بسياری از اين انسانها در دادگاه هايی به دور از ازاستاندارد های حقوقی بين المللی، بدون حضور 
کيل و بعضا در دادگاه های چند دقيقه ای به مرگ محکوم شده ومنصفه،  گاه بدون برخورداری ازت ئهي
اسفبارتر اينکه گاه افرادی که به داليل سياسی دستگير شده اند با اتهامات جنايی مورد اين مجازات . اند

.ضد انسانی قرار گرفته و به طناب دار و يا جوخه های مرگ سپرده شده اند  
 در جهت روشن شدن افکار عمومی ايران و جهان در ارتباط با ر زير آمده است تالش ماآنچه د

نسبت اين هشدار ديگريست . مجازات اعدام و بکارگيری گسترده آن در جمهوری اسالمی ايران است
. نقض گسترده مستمر وبرنامه ريزی شده حقوق بشر درايرانبه   
  
  

  .ر توسط جمهوری اسالمی ايران اعدام شده اندجدول اسامی افرادی که که دريک سال اخي
  

  توضيحات  نوع اعدام  محل اعدام  تاريخ اعدام  نوع اتهام  سن  نام و نام خانوادگی  شماره
    بدارآويختن در مالء عام  خرم آباد  31/6/82  زنای به عنف    فرزاد جاللی  1
    بدارآويختن در مالء عام  مراغه  8/7/82  قتل    حسن يوسفی  2
    بدارآويختن در زندان  تهران  17/7/82  قتل  34  اداتزينت الس  3
    بدار آويختن در مالء عام   مرودشت  24/7/82  قتل  19  عليرضا   4
    بدارآويختن در مالء عام   بندرعباس  26/7/82  قتل    مانی نجار قويدل   5
    بدار آويختن در زندان   مشهد  30/7/82  آدم ربايی و تجاوز    مجيد ـ ج  6
    بدار آويختن در مالء عام   شيراز  3/8/82  تل ق    رضا ـ الف   7
    بدار آويختن در مال ء عام   سملقان   3/8/82  قتل  26  حسينعلی کاملی  8
  زندان     سال 9پس از تحمل   مهاباد  13/9/82  زندانی سياسی     جليل زيوه ای   9

      سقز  15/9/82  زندانی سياسی   27  رامين شريفی   10
    بدار آويختن در مالء عام   اهواز  18/9/82  مخدرقاچاق مواد     بهرام ـ ک  11
    بدار آويختن در مالء عام   گرگان   22/9/82  تجاوز به عنف   21  مهدی ـ ن  12
    بدار آويختن در مالء عام    گرگان   22/9/82  تجاوز به عنف   21  عليرضا ـ ن   13
     ء عام بدار آويختن در مال  گرگان   22/9/82  تجاوز به عنف   19  مجتبی ـ ص   14
    بدار آويختن در مالء عام   گرگان   22/9/82  تجاوز به عنف     رضا ـ م   15
    بدار آويختن در مالء عام   اصفهان   26/9/82  قتل و سرقت   24  محسن رنجبر  16
    بدار آويختن در مالء عام   گنبد کاووس  26/9/82  قتل     جليل عطايی   17
    بدار آويختن در مالء عام   گناباد  14/10/82  قاچاق مواد مخدر   54  محمد ـ ل   18
    بدار آويختن در مالء عام   گناباد  14/10/82  قاچاق مواد مخدر  34  حميد رضا ـ الف   19
    بدار آويختن در مالء عام   تبريز  18/10/82  تجاوز به عنف     رضا ستاری   20
    اعدام در زندان مرکزی  تبريز  21/10/82  قتل     محمد  ـ آ  21
    بدار آويختن در مالء عام   مشهد  22/10/82  تجاوز به عنف   26  ا مقرب حسن رض  22
    بدار آويختن در مالء عام   اهواز  23/10/82  قاچاق مواد مخدر    عبداهللا  ـ د  23
    بدار آويختن در زندان   قزوين   16/11/82  فساد    يک زن   24
  سال زندان 4از   ندان پسبدار آويختن در ز  ايالم   6/11/82  قتل   21  محمد  محمد زاده   25
      تهران  18/11/82  قتل   20  مهزيار   26
    بدار آويختن در زندان   تهران   25/11/82  قتل    رامين   27
    بدار آويختن در مالء عام   خوی  11/11/82  قتل     سه نفر مرد  28
    بدار آويختن در مالء عام   بندر گز  29/11/82  قتل  22  محمود  29
    بدار آويختن در مالء عام   بندر گز  29/11/82  قتل     مهدی   30



محمد علی   31
  فيروزی 

    بدار آويختن در مالء عام   مرودشت  6/12/82  زنای به عنف   

    بدار آويختن در مالء عام   مرند  16/12/82  سرقت مسلحانه     کمال جبار پور  32
محمد رضا   33

  عابدينی 
    بدار آويختن در زندان   تهران  7/12/82  تجاوز   65

    بدار آويختن در زندان   بانه   20/12/82  قتل   19  سعداهللا ـ ر  34
    بدار آويختن در زندان   بانه   20/12/82  قتل   24  دلير ـ م  35
خبر امسال     کردستان   26/1/83   ی سياسی  زندان    عدنان اسماعيلی   36

اعالم شده 
  است

سال خبر ام    کردستان   26/1/83  زندانی سياسی    يونس محمد پور  37
اعالم شده 

  است
خبر امسال     کردستان   26/1/83  زندانی سياسی     محمد عزيز قادری   38

اعالم شده 
  است

خبر امسال     کردستان   26/1/83  زندانی سياسی    ارشد رضايی   39
اعالم شده 

  است
خبر امسال     کردستان   26/1/83  زندانی سياسی    مظفر کاظمی  40

اعالم شده 
  است

خبر امسال     کردستان   26/1/83  زندانی سياسی    معروف سهرابی   41
اعالم شده 

  است
    بدار آويختن در مالء عام   رضوان شهر  30/1/83  قتل   25  مهدی ملکی   42
    بدار آويختن در مالء عام   اهواز  13/2/83  قاچاق مواد مخدر    يک مرد  43
    بدار آويختن در زندان   مشهد  24/2/83  قتل     فرهاد  44
    بدار آويختن در مالء عام   خرم آباد  19/3/83  تجاوز به عنف     بانی علی ا يل  45
    بدار آويختن در مالء عام   خرم آباد  19/3/83  تجاوز به عنف     صفر  خود سيانی   46
    بدار آويختن در مالء عام   خرم آباد   19/3/83  تجاوز به عنف     اميد دعوتی   47
    بدار آويختن در زندان   تهران   24/3/83  قتل     ابراهيم  ـ ن   48
    بدار آويختن در زندان   تهران   24/3/83  قتل   21  سلمان   49
    بدار آويختن در مالء عام   قزو ين   11/4/83  سرقت مسلحانه     ساالر عزيز احمد  50
فرهاد احمد محمد   51

  امين 
    بدار آويختن در مالء عام   قزو ين   11/4/83  سرقت مسلحانه   

    بدار آويختن در مالء عام   قزو ين   11/4/83  سرقت مسلحانه     نجاح ربيعی   52
   سال زندان 5از  بدار آويختن در زندان پس  قز و ين   22/4/83  قتل   27  منيره قاسمپو ر  53
    بدار آويختن در مالء عام   نجف آباد  28/4/83  قتل    25  مهدی يزدا نی   54
    ار آويختن در مالء عام بد  نجف آباد   28/4/83  قتل   19  نواب داوو دی   55
    بدار آويختن در زندان   فومن   20/3/83  قتل     ارشد اهللا    56
    بدار آويختن در زندان   فومن   20/3/83  قتل     محمد علی   57
    بدار آويختن در مالء عام   دهلران   29/3/83  قتل     موسی نوری   58
    ر زندان بدار آويختن د  اصفهان   24/3/83  قتل   25  اسماعيل ـ ب  59
    بدار آويختن در زندان   مشهد  28/3/83  قتل     شاکر ـ ک    60
    بدار آويختن در زندان   قز و ين   7/5/83  قتل  و سرقت     محمد  امين   61
    بدار آويختن در زندان   قز و ين   7/5/83  قتل  و سرقت     سعيد  62
    دان بدار آويختن  در زن  قز و ين   7/5/83  قتل  و سرقت     بهمن   63
    بدار آويختن در زندان   قز و ين   7/5/83  قتل  و  سر قت     احمد   64
    بدار آويختن در مالء عام   کرج   6/5/83  قتل     کاظم   65
    بدار آويختن در مالء عام   کرمان   8/5/83  تجاوز به عنف   24  حميد  رضا   66
يوسف پور شه   67

  بخش 
    بدار آويختن در مالء عام   زاهدان   17/5/83  سرقت و آدم ربايی    27

    بدار آويختن در زندان   تهران   22/5/83  قتل     محمد   68
عاطفه سهاله   69

   )رضوی( 
    بدار آويختن در مالء عام   نکاء  25/5/83  عمل منافی عفت   16

    بدار آويختن در مالء عام   کرمان   31/5/83  قاچاق مواد مخدر     غالمرضا  ـ الف   70
    بدار آويختن در مالء عام   کرمان   31/5/83  قاچاق  مواد  مخدر     محمد  ـ د  71
    بدار آويختن در مالء عام   کرمان   31/5/83  قاچاق  مواد مخدر     حميد  ـ ع   72
    بدار آويختن در زندان   تهران   18/6/83  قاچاق  مواد مخدر     کيوان رزاقی   73
    بدار آويختن در زندان   هران ت  18/6/83  قاچاق مواد  مخدر     کا مران رزاقی   74
    بدار آويختن در  زندان   تهران   18/6/83  قاچاق  مواد مخدر     ا مير  جنتی تبار  75
    بدار آويختن در مالء عام   کرج   5/6/83  تجاوز به عنف     پرو يز  خالقی   76
    بدار آويختن در مالء عام   کرج   19/6/83  تجاوز به عنف   36  قاسم  اقسامی   77
    بدار آويختن در زندان   تهران   18/6/83  قتل     محمد رضا وکيلی   78
    بدار آويختن در زندان   تهران   18/6/83  قتل     يار محمد   79
    بدار آويختن در زندان   تهران   18/6/83  قتل     ولی اهللا   80
    بدار آويختن در زندان   تهران   18/6/83  قتل     هوشنگ   81
                



  
  
  

ضروريست .  کسانی که در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برندجدول اسامی
گفته شود که برخی از افراد زير ممکن است تاکنون اعدام شده باشند که ما از خبر 

 .آن بی اطالع هستيم 
  

 نوع حکم  شهر  تاريخ  اتهام سن نام و نام خانوادگی شماره
  اعدام  اصفهان  10/7/82  سرقت  27  حميد رضا صادقی  1
  اعدام  اصفهان    10/7/82  سرقت  29  محسن بزرگ فر  2
  اعدام  تهران  26/6/82  قتل  18  سارا  3
  اعدام  تهران   31/6/82  قتل    آرش  4
  اعدام  مرودشت  13/7/82  قتل     چهار مرد  5
  اعدام  تهران   8/7/82  زندانی سياسی    سعيد ماسوری   6
  اعدام  تهران   29/8/82  قتل  22  کبری رحمانپور  7
  اعدام  تهران  7/7/82  قتل     ف ح ـ ال  8
  اعدام بندرعباس  28/7/82  قتل    افسانه نوروزی   9

  اعدام  تهران  3/9/82  قتل     حبيب   10
  اعدام  تهران   3/9/82  قتل    قاسم   11
  اعدام  تهران   3/9/82  قتل    محمد  12
  اعدام  تهران   3/9/82  قتل    عليرضا  13
  اعدام  تهران   3/9/82  قتل    محمد  14
  اعدام  تهران  18/11/82  قتل    قادر  15
  اعدام  بجنورد 14/11/82  قتل     حسن خانی   16
  اعدام  تهران  8/11/82  قتل     سعيد ـ ب   17
  اعدام  تهران   8/11/82  قتل    فائزه ـ الف   18
  اعدام  تهران  16/11/82  قتل    بابک  19
  اعدام  تهران  16/11/82  قتل    عليرضا  20
  اعدام   تهران 16/11/82  قتل    مصطفی  21
  اعدام  تهران 27/11/82  قتل    نبی چهر  22
  اعدام  تهران 28/11/82  قتل    رضا  23
  اعدام  تهران 16/12/82  زندانی سياسی  27  )1( حجت زمانی  24
  اعدام  ساری  17/1/83  قتل    يک مرد  25
  اعدام  تهران  18/1/83  قتل    احمد  26
  اعدام  اراک   16/2/83  زنا  19  ليال  27
  اعدام  مازندران  13/3/83  محاربه    حسن  28
  اعدام  مازندران  13/3/83  محاربه    محمد رضا  29
  اعدام  مازندران   13/3/83  محاربه    حميد رضا  30
  اعدام  مازندران  13/3/83  محاربه    رضا  31
  اعدام  مازندران  13/3/83  محاربه    شهروز  32
  اعدام  مازندران  13/3/83  محاربه    نوروز  33
  اعدام  مازندران  13/3/83  محاربه     نبی  34
  اعدام  اهواز  5/3/83  قتل  36  علی سوخته زاده   35
  اعدام  تهران  10/3/83  قتل    دو مرد  36
  حلق آويز  تبريز  11/3/83  تجاوز    عزت اهللا ـ م   37
  اعدام  کرج  17/3/83  قتل     زهرا   38
  اعدام  مشهد  18/3/83  قتل  20  هاشم  39
  اعدام  مشهد  19/3/83  قتل  19  يک مرد   40
  اعدام  تهران   27/3/83  قتل    محمود  41
  اعدام  تهران  28/3/83  قتل    شهال جاهد  42
  اعدام  تهران  22/4/83  قتل     علی دلداری  43
  اعدام  تهران   8/4/83  قتل    يک مرد  44
  اعدام  تهران   16/4/83  قتل    آنه دردی   45
  اعدام  تهران   29/4/83  قتل    حميد رضا  46
  اعدام  ن تهرا  30/4/83  قتل    سعيد   47



  اعدام  تهران   3/4/83  قتل  24  شهروز  48
  اعدام  شيراز  7/4/83  قتل  17  مجتبی   49
  اعدام  شيراز  7/4/83  قتل  22  عزيز  50
  اعدام  اروميه  26/5/83  زندانی سياسی  38  اسماعيل محمدی   51
  اعدام  تهران   14/5/83  زندانی سياسی    خالد حردانی  52
  اعدام  تهران  14/5/83  زندانی سياسی    فرهنگ منصوری   53
  اعدام  مشهد  10/5/83  قتل    علی   54
  اعدام  مشهد  10/5/83  قتل    جواد  55
  اعدام  مشهد  10/5/83  قتل    آرش  56
  اعدام  مشهد  10/5/83  قتل    داود  57
  اعدام  تهران   13/5/83  محارب    محمد  58
  اعدام  تهران  13/5/83  محارب    مرتضی   59
  اعدام  تهران  13/5/83  محارب    مجيد  60
  اعدام  تهران  13/5/83  محارب    محسن  61
  اعدام  زاهدان  15/5/83      دو مرد  62
  اعدام  تهران   18/5/83  قتل    گل محمد   63
  اعدام  تهران  18/5/83  قتل    رضا  64
  اعدام  تهران  18/5/83  قتل    فاطمه  65
  اعدام  تهران  27/5/83  قتل    حسين  66
  اعدام  تهران  28/5/83  قتل  30  علی   67
  اعدام  تهران  31/5/83  تجاوز به عنف     شهرام  68
  اعدام  تهران   31/5/83  تجاوز به عنف     صمد   69
  اعدام  تهران   2/6/83  قتل   30  فريدون   70
  اعدام  کرج  10/6/83 قاچاق مواد مخدر  16  فيض محمد  71
  اعدام  تهران   18/6/83      )2 (علی ـ م  72
  اعدام  تهران  18/6/83       )3(مرتضی ـ ف  73
  اعدام  تهران  18/6/83      )4(ميالد ـ ب   74
  اعدام  اصفهان  30/6/83  قتل    مسعود سيف   75
  اعدام  اصفهان  30/6/83  قتل    يک مرد  76
  اعدام  تهران  18/1/83  قتل    عليرضا  77
پدر و دو برادر نامبرده نيز در سالهای گذشت به جرم فعاليت سياسی اعدام ـ  1

  .شده اند 
 به همين دليل .ام دستگيری کمتر از هيجده سال عمر داشته اند  ـ در هنگ4 و 3 و 2

  .بسر می بردند » اصالح و تربيت کودکان« قبل از صدور حکم اعدام در کانون 
  
  
  

  مشخصات افرادی که بر اثر تيراندازی نيروی انتظامی کشته شده اند
  

  محل کشته شدن   تاريخ   نام و نام خانوادگی شماره
   ـ نالسسردشت  27/7/82  منصور معروفی  1
   ـ نالسسردشت  27/7/82  آزاد نوروزی  2
  سردشت ـ نالس  27/7/82  احمد زودی  3
  بم  24/7/82  دو مرد  4
  زاهدان  15/9/82  ابراهيم پورکی  5
  زاهدان  15/9/82  مسلم باران زهی  6
  زاهدان  15/9/82  خدابخش باران زهی   7
  زاهدان  15/9/82  اشرف سپاهی  8
  زاهدان  15/9/82  سامی  9

  خاتون آباد شهر بابک  5/11/82  چهار نفر کارگر  10
  فريدون کنار 26/12/82  يک نفر  11



  فيروز آباد   6/12/82  سه نفر   12
  ايذه  4/12/82  چهر نفر  13
  بانه 13/12/82  علی فرجی  14
  مهاباد 20/12/82  يک نفر  15
  بوکان 20/12/82  يک نفر  16
  تهران  19/2/82  شاهين  17
  تهران 13/12/82  ) ساله 35( ـ و امير  18
  تهران  9/12/82  ) ساله 30(يک نفر   19
  سردشت 19/12/82  عبداهللا نوکورداری  20
  اروميه  13/1/83)  ساله21 (کامران برين  21
  پيرانشهر  13/1/83  يک نفر  22
  سلماس  13/1/83  يک نفر  23
  مهاباد  13/1/83  يک نفر  24
  سراوان  10/2/83  دو نفر  25
  حاج عمران  29/2/83  زيز پيشنگع  26
  حاج عمران  29/2/83  سالح احمدی   27
  مريوان  29/2/83  اقبال رحمانی  28
  بوکان  11/3/83  عزم الدين خياط  29
  بوکان  11/3/83  ابراهيم حاتمی  30
  شرق کشور  1/4/83   نفر قاچاقچی 57  31
  جهرم  17/4/83  رحمانيان  32
  شرق کشور  8/5/83   نفر16  33
  سراوان  13/5/83  محمدخان   34
  شرق کشور  14/5/83  سه نفر  35
 طی يک سال در کشور  3/2/83   نفر قاچاقجی 175  36

  
  
  
  

  
  مرگ بر اثر شکنجه در زندان و قطع اعضای بدن و مرگهای مشکوک

  
  

نام و نام شماره 
  خانوادگی 

  توضيحات  شهر  تاريخ 

قطع دست راست در مالء   دزفول  9/10/82  کاظم ـ ق   1
  عام

قطع دست راست در مالء  انديمشک  9/3/83  روح اهللا ـ ن  2
  عام

  محکوم به قطع دست راست  همدان  27/7/82   مرد 7  3
 قطع دست راست و پای چپ  مازندران  12/3/83  حسين   4
 قطع دست راست و پای چپ  مازندران  13/3/83  مرتضی   5
  قطع انگشتان دست راست  همدان  28/6/83  يک مرد  6
قطع پای چپ به علت     13/7/82 عيلزادهمحمداسما  7

  شکنجه
  محکوم به قطع دست     28/7/82  مهدی   8
  قطع چهارانگشت دست راستمحکوم به   آبادان  30/7/82  کريم ـ خ   9



  محکوم به قطع دست راست  آبادان  30/7/82  منصورـ ت   10
  محکوم به اسيد  پاشيدن  به صورتش   بهبهان  6/8/82  اعظم طيبی   11

  محکوم به سنگسار  مشهد  20/8/82  ار مردچه  12
  بر اثر شکنجه در زندان به قتل رسيد  سقز  9/2/83  فرهاد شريفی   13

 هردو دست بر اثر شکنجه در زندان   اهواز  6/4/83  افشين سياح   14
  وی قطع گرديد

  بر اثر شکنجه در زندان به قتل رسيد  اهواز  17/4/83  جواد طريری  15

  بر اثر شکنجه در زندان به قتل رسيد  گناباد  6/3/83  حسن حسن پور  16

دانشجوی دانشگاه آزاد به شکل   جيرفت  16/2/83  سيمين ـ ب   17
  مشکوکی به قتل رسيد

 ضربه شالق در زندان 80پس از تحمل   تهران   8/12/82  محسن مفيدی   18
اوين چند روز بعد در اثر سکته در 

  گذشت

سد اين پناهجوی اخراجی از نروژ با ج  تهران  21/12/82 اسماعيل يوسفی   19
  .سر شکسته پيدا شد

 نديدای نمايندگی مجلس  به شکل کا پارس آباد 22/11/82  احد دادگر    20
  مشکوکی بر اثر تصادف کشته شد 

بشکل مشکوک در خوابگاه  طرشت   تهران  23/4/83  مهدی حيدری  21
  بقتل رسيد

  
  

info@addhi.com -  www.addhi.com :  کانادا– مونترال –انجمن دفاع از حقوق بشر درایران  
ctdhumanright@yahoo.com : آاناد ا– تورنتو -کانون انديشه، گفتگو و حقوق بشر در ايران   

  info@vzvmiran.de - www.bashariyat.de :   آلمان- برمن–کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
shafaei@azadegy.de  -  www.azadegy.de   : فعاالن حقوق بشر ایرانی در آلمانشبکه

kdaddih@hotmail.com : هلند–کانون دفاع ازدمکراسی در ایران   
irancalppo@free.fr - irancalppo.free.fr :  پاریس-کميته اقدام برای آزادی زندانيان عقيدتی و سياسی در ایران   

info@komitedefa.org  - www.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–ان کميته دفاع از حقوق بشر در ایر( کميته نوران    
yebarak@yahoo.ca  :  کانادا– ونکور – سازمان ایرانيان غرب کانادا  

info@irantestimony.com - www.irantestimony.com : Irantestimony -فعاالن دفاع از حقوق بشر  
demokrasi9@yahoo.com :  اطریش–کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران  

                                        hoghoghebashar@rahaeii.com – www.rahaeii.com : انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسی در 
  فرانسه–ایران 

adhri1@yahoo.com :  آمریکا– واشنگتن – اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران  
mnrecht@hotmail.com :  سوئيس- فعالين ایرانی حقوق بشر  

kanon253@hotmail.com انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


