
روز اعدام شدند؛ آخرین فهرست معترضان در  ۲۶تن در   ۵۵کم دست

شدگان اعتراضات جاری خطر اعدام و تعداد کشته  
 ژانویه 27

۱۴۰۱اعتراضات   

 به اشتراک بگذارید

برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت، هر اعدامی اعم از سیاسی و غیر سیاسی باید برای مردم و جامعه جهانی  

ناپذیر باشدتحمل  

  
  ۴۸۸کم از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دست: ۱۴۰۱بهمن  ۷سازمان حقوق بشر ایران؛ 

تن از بازداشت شدگان در خطر  ۱۰۷کم اند. دستزن، کشته شده  ۳۹کودک و  ۶۴شهروند، از جمله 

های غیرسیاسی  اجرای حکم اعدام قرار دارند. از سوی دیگر، ماشین اعدام جمهوری اسالمی در اتهام

 تن در ایران ۵۵کم روز نخست سال جاری میالدی، دست  ۲۶نیز سرعت بیشتری یافته است. در 

شدگان، مربوط به مواد مخدر است و آنها نیز همچون معترضان  نفر از اعدام ۳۷اند. اتهام اعدام شده

 های انقالب به اعدام محکوم شدند.محکوم به اعدام، بدون دادرسی عادالنه در دادگاه

که هدف اصلی اعدام در جمهوری اسالمی، ارعاب و سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر این

متهمان غیرسیاسی جلب  افکنی در جامعه است، توجه مردم ایران و جامعه جهانی را به اعدامس هرا

  کند که هر اعدام در جمهوری اسالمی، یک اعدام سیاسی است.و یادآوری می 

مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: »در صورت فقدان واکنش محمود امیری 

زندانیان غیرسیاسی، از این مجازات غیر   های روزانه معه جهانی در مورد اعدامها، مردم و جارسانه 

برد.  تر می شود و هزینه سیاسی اعدام معترضان را برای حکومت پایین زدایی می حساسیت انسانی

برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت، هر اعدامی اعم از سیاسی و غیر سیاسی باید برای مردم و  

  ناپذیر باشد«.نی تحمل جامعه جها

 آمار جانباختگان اعتراضات

کم  شدگان اعتراضات اخیر به دست بر اساس آمار و اطالعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته 

تن از کشته    ۳۹کم  هایی که این سازمان دریافت کرده، دست نفر رسیده است. براساس گزارش  ۴۸۸

تن از این کودکان دختر   ۱۰اند که سال سن داشته   ۱۸زیر  شدگان تن از کشته   ۶۴کم  شدگان زن و دست 

https://iranhr.net/fa/tag/3903/


ها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیق ایشان باشد، دریافت نشده است.  اند. هنوز برای تمام آن بوده 

  تالش برای ثبت دقیق سن آنان ادامه دارد.

  

 تفکیک استانی 

  

های  ها به ترتیب از استان اند و بیشترین کشته استان مختلف گزارش شده ۲۵شدگان تا امروز از کشته 
شدن هایی که کشته اند. استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، تهران، کردستان و مازندران بوده 

 ، به شرح زیر است: معترضان در آنها گزارش شده

  

  ۵۳ کردستان نفر، ۵۴ آذربایجان غربی  نفر، ۵۸ تهران ر،نف  ۱۳۲ سیستان و بلوچستان
نفر،   ۱۴ اصفهان نفر،   ۲۴نفر، کرمانشاه  ۲۵ گیالن نفر،   ۲۶نفر، البرز  ۳۹ مازندران نفر،

  ۳ زنجان نفر، ۴ آذربایجان شرقی نفر، ۷ خراسان رضوی نفر، ۱۳ فارس نفر، ۱۳خوزستان  
  ۲ کهگیلویه و بویراحمد  نفر، ۲ همدان نفر، ۳ قزوین نفر،   ۳ مرکزی نفر،  ۳ لرستان نفر،
 نفر.  ۱ گلستان نفر و ۱ سمنان  نفر،  ۲ هرمزگان نفر،   ۲ بوشهر نفر، ۲ اردبیل نفر، ۲ ایالم  نفر،

  

ها، تحقیق در  محققان سازمان حقوق بشر ایران از روز نخست سرکوب اعتراض  توضیح ضروری:
اند.  خی آمار تصحیح، حذف یا اضافه شده شدگان را آغاز کردند. در جریان تحقیقات، برمورد کشته 

های مختلف، بر مبنای آخرین آمار تاییدشده صورت گرفته  شدگان در استان تغییرات احتمالی آمار کشته 
  است.

  

 فهرست معترضان ایرانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند 

وری اسالمی خبر مربوط به آنان را  های رسمی جمه این فهرست، هم شامل افرادی است که رسانه 
  های شهروندی در خطر اعدام قرار دارند. اند، و هم شامل افرادی است که بنا گزارش پوشش داده

تن که به قید وثیقه آزاد شدند، سه تن    ۵نام  (  ۱۴۰۱دی   ۱۹در مقایسه با فهرست پیشین )منتشرشده در  
اش وجود  قوق بشر ایران تردیدهایی در پروندهکه به حبس محکوم شدند و یک تن دیگر که سازمان ح 
  اند.داشت، حذف شدند. هفت تن نیز به فهرست اضافه شده

های جمهوری اسالمی به اعدام  تن در دادگاه ۱۹نفری که در فهرست جاری قرار دارند،    ۱۰۷از   
  خواهی قرار دارند. ها در مرحله فرجام اند؛ برخی از آن محکوم شده 

شر ایران نتوانسته از جزئیات پرونده برخی از نامبردگان اطالع دقیق حاصل کند.  سازمان حقوق ب 
کنیم تا  بنابراین از شهروندانی که در مورد افراد در معرض خطر اطالعات مستندی دارند، تقاضا می 

بر روی   ۰۰۶۱۴۷۸۴۹۴۸۴۹یا شماره  mail@iranhr.net با ایمیل سازمان حقوق بشر ایران 
  یا تلگرام تماس بگیرند. اپ سیگنال، واتس 

رسد که جمهوری اسالمی عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام  به نظر می 
کند تا در این باره ابهام ایجاد کند. محدودیت دسترسی  معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تالش می 

ادرسی کیفری( در تمام مراحل  قانون آئین د  ۴۸متهمان امنیتی به وکیل انتخابی )ذیل تبصره ماده  
افزاید. بسیاری از متهمان امکان مالقات آزادانه  ها می خواهی، به این ابهام بازجویی، دادرسی و فرجام 

  و توضیح شرایطشان را برای خانواده خود نیز ندارند. 



  

 معترضانی که در خطر اعدام قرار دارند، به تفکیک استان

  ۷ ؛ اصفهان: نفر ۹ ؛ مازندران:نفر  ۲۱ سیستان و بلوچستان:  ؛ رنف ۲۳ ؛ تهران:نفر  ۲۴ خوزستان:
  ۲ ؛ چهارمحال و بختیاری: نفر  ۳ فارس: نفر؛  ۳ ؛ البرز: نفر  ۴ ؛ گیالن:نفر  ۷ ؛ آذربایجان غربی:نفر
 . نفر   ۱ ؛ خراسان رضوی:نفر ۱ ؛ کردستان:نفر  ۱ ؛ کرمانشاه:نفر ۱ ؛ آذربایجان شرقی:نفر

  

  استان سیستان و بلوچستان:

  

های شهروندی، پنج قوم و خویش از روستای چشمه زیارت که با اتهام قتل یک نیروی  طبق گزارش 
زهی( روز  سپاه به اسم بهزاد براهویی دستگیر شدند. سه تن از آنان )امید، بهزاد و اسماعیل حسن 

  با قید وثیقه آزاد شدند.   ۱۴۰۱دی  ۲۴

  

  

  

  زهیفرشید حسن. ۱

 

به اتهام قتل یک نیروی سپاه به اسم بهزاد براهویی دستگیر شد. او شاهد دارد که در آن روز بر سر  
  کار خود بود. شکنجه شد تا به قتل اعتراف کند.

  

  

  

  

  

 زهی جمشید حسن . ۲



 

  

با اتهام قتل یک نیروی سپاه به اسم بهزاد براهویی دستگیر شدند. او شاهد دارد که در آن روز بر سر  
  ه شد تا به قتل اعتراف کند.کار خود بود. شکنج 

  

  

  

  

  الدین هوتنظام . ۳

 

  کی از معترضانی است که در چابهار بازداشت شد.او ی

 اتهام:

 محاربه و افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

  



  

 منصور هوت . ۴

 

  او یکی از معترضانی است که در چابهار بازداشت شد.

 اتهام:

 محاربه و افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

  

  

 منصور دهمرده . ۵

  

 

 راننده اتوبوس معلول زاهدانی که در مسیر زاهدان به بندر عباس بازداشت شد. 



 اتهام:

 افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 در زندان به او ابالغ شد  ۱۴۰۱دی   ۱۵حکم اعدام منصور روز  

  

  

 عبدالمالک دوستی . ۶

  

 

 بازداشت و شکنجه شد تا اتهام تخریب یک بانک و اموال عمومی را بپذیرد. 

 اتهام:

 محاربه و افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

  

  

 محمد رخشانی آزاد . ۷



 

 بلوچ مبتال به صرع که یک روز پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت شد. پسر  

 اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

  

  

 علی رخشانی آزاد . ۸

  

 

 برادر محمد که همزمان با او بازداشت شد. 

 اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 



 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

  

  

 ساله(  ۱۸شعیب میربلوچزهی ریگی ). ۹

  

 

 معترض بلوچ. 

 اتهام:

 افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 محکوم به اعدام 

  

 امید کاشانی . ۱۰

  



 

 ای. سوختبر بلوچ و دوست نزدیک خدانور لجه 

 اتهام:

 دقیق مشخص نشده 

 وضعیت: 

 عدام است های شهروندی، او در خطر صدور حکم ا طبق گزارش 

  

  

  حسین کاشانی. ۱۱

 



 ای؛ یک روز پس از جمعه خونین زاهدان بازداشت شد. نزدیک خدانور لجه  دوست 

 اتهام:

 دقیق مشخص نشده 

 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

  

  

  

 فرهاد نخعی .  ۱۲

  

 

ساله   ۱۵شهروند بلوچ که در تظاهرات علیه تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به یک دختر  
 بازداشت شد. 

 اتهام:

 دقیق مشخص نشده 

 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

 محمد فوالدی .  ۱۳

  



 

ساله   ۱۵شهروند بلوچ که در تظاهرات علیه تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار به یک دختر  
 بازداشت شد. 

 اتهام:

 دقیق مشخص نشده 

 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

  

  

 عادل گرگیج . ۱۴



 

  

 معترض بلوچ 

 اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر صدور حکم اعدام است طبق گزارش 

  

  

 اندسه نفر زیر در ارتباط با مرگ امام جمعه سجاد شهرکی بازداشت شده 

  

 محمدرضا نارویی شیرانی .  ۱۵

  

  



 

 شود که او به جای پسرش آرش )که موفق به فرار شد( بازداشت شده است.می  گفته 

  اتهام:

 نامشخص 

 وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام 

  

 بخشاسماعیل شه . ۱۶

 

هللا کهرازهی بوده و متهم است که به آنان یک شب جای خواب  او دوست آرش نارویی شیرانی و روح 
 داده است.

  اتهام:

 نامشخص 

 وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام 



  

 هللا کهرازهی روح .  ۱۷

  

 

  پرونده آرش نارویی شیرانیهم 

  اتهام:

 نامشخص 

 وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام 

  

  

 ابراهیم نارویی . ۱۸



 

 معترض زاهدانی که به اتهام تخریب یک بانک و اموال عمومی بازداشت شد. 

 وضعیت: 

 محکوم به اعدام 

  

  

  

  کامبیز خروت . ۱۹



 

مهر بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت تا علیه خود   ۹ض زاهدانی که در محل کارش روز معتر
 اقرار کند 

  :اتهام

 محاربه و افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 محکوم به اعدام 

  

ای سالهماه خبرگزاری فارس از بازداشت سه مرد به اتهام قتل مونا نقیبی، کودک هشت دی ۲۵روز 
خبر داد که در ماه آبان در سراوان با گلوله نیروهای سرکوب کشته شد. خبرگزاری فارس مدعی  

بلکه در جریان یک سرقت مسلحانه کشته شده است.   شده که مونا نه به دست نیروهای حکومتی،
 ویت یک تن از این سه مرد مشخص نشده ولی دو تن دیگر به شرح زیرند: ه

 

 زهی عبدهللا بلوچ . ۲۰

  اتهام:



 محاربه و افساد فی االرض 

  وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام 

  

 زهی عارف بلوچ . ۲۱

  اتهام:

 محاربه و افساد فی االرض 

  وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام 

  

  استان تهران: 

  

  

  نوازمنوچهر مهمان .  ۲۲

 

 اتهام:

احتراق عمدی ابنیه به قصد مقابله با حکومت اسالمی با مجازات محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت  
داخلی کشور، اخالل در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو، شرکت در تجمعات  

 رقانونی عنوان شد غی



  دادگاه:

 آبان( ۷دادگاه انقالب تهران، قاضی عموزاد ) ۲۸شعبه  

  حکم:

 آبان(  ۲۳محکوم به اعدام )

  

  محمد قبادلو.  ۲۳

 

  اتهام:

االرض از طریق جنایت  به افساد فی    قوه قضاییه اعالم کرد: قبادلو براساس حکم اولیه دادگاه انقالب 
کشور که منجر به اخالل در نظم عمومی  جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی    علیه تمامیت 

و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی شده متهم و به اعدام محکوم شد.  
  االرض که رسیدگی آن بر عهده دادگاه انقالب است سایر اتهامات وی دربه غیر از اتهام افساد فی 

شود. به گفته وکیل محمد قبلدلو، دیوان عالی کشور چهار بار از ثبت و  دادگاه کیفری یک رسیدگی می
 . خودداری کرده است پذیرش اعاده دادرسی

 دادگاه: 

 دادگاه انقالب تهران، قاضی صلواتی 

  حکم:

 تایید حکم توسط دیوان عالی -آبان(  ۲۳محکوم به اعدام )

 دومین اتهام: 

 قتل عمد؛ دادگاه کیفری تهران

  وضعیت: 

https://twitter.com/mahdokht_d/status/1617547213869125633?s=20&t=iMxzJ97jWj95zFDVbWIqPw


این جلسه  . در برگزار شد  آذر جلسه رسیدگی به پرونده او در دادگاه کیفری یک استان تهران  ۱۹روز  
به بیماری دو قطبی محمد قبادلو اشاره شد. دادگاه به رغم مدارک کافی، به یک اظهار نظر از همان  

و حکم اعدام را تایید کرد. در تاریخ   نمود بسنده شناسی که در ابتدا محمد را معاینه کرده بود،روان 
خواهی حکم قصاص قبادلو در دیوان عالی کشور  قوه قضاییه اعالم کرد که فرجام  ۱۴۰۱سوم بهمن 

   ثبت شد.

  

  

  سامان صیدی:. ۲۴

 

 اتهام:

تیر هوایی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم    ۳محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک  
 علیه امنیت کشور 

 دادگاه: 

 دادگاه انقالب تهران، قاضی صلواتی 

  کم:ح

قانون آیین دادرسی کیفری برای   ۴۶۹دیوان عالی کشور حکم را با توجه به ماده   - محکوم به اعدام
 بررسی به همان دادگاه ارجاع داد. 

  

 محمد بروغنی .  ۲۵

https://www.isna.ir/news/1401091912766/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://twitter.com/mahdokht_d/status/1608749932139417600?s=20&t=Wj83X8sWR1Wmrfj3Txy8iA


 

 اتهام:

پاکدشت و به آتش  محاربه از طریق کشیدن سالح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری 
 کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی 

  دادگاه:

 دادگاه انقالب تهران، قاضی صلواتی 

  حکم:

دی اعالم شد که حکم    ۲۱. در تاریخ  تایید شد  دی در دیوان عالی ۱۲حکم او روز   -محکوم به اعدام  
  . متوقف شده است اعدام بروغنی تا حصول نتیجه نهایی از دیوان عالی کشور

  

 ماهان صدرات مرنی .  ۲۶

   

https://www.mizan.news/4578557/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88/
https://www.mizan.news/4591936/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF/


 اتهام:

 محاربه از طریق کشیدن سالح سرد 

  حکم:

 محکوم به اعدام 

 توقف موقت حکم: 

درخواست اعاده دادرسی »ماهان صدرات مرنی« نسبت به رأی صادره دادگاه انقالب در اجرای ماده  
قانون   ۴۷۶یفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و در اجرای ماده  قانون آیین دادرسی ک  ۴۷۴

 مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شد. 

  

 سهند نور محمدزاده . ۲۷

 

  

 اتهام:

محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخالل در نظم و امنیت کشور و  
سالمی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخالل در نظم و  مقابله با حکومت ا

 آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات 

 دادگاه: 

 دادگاه انقالب تهران ۲۹شعبه  

 حکم:

قانون آیین   ۴۷۴دادگاه انقالب تهران. پرونده او بعد از تقاضای ماده   ۲۹محکوم به اعدام در شعبه  
 عرض ارجاع شد. دادرسی کیفری، به دادگاه هم 

  

 سعید شیرازی . ۲۸



 

 م:اتها

علیه امنیت کشور و   افساد فی االرض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم 
 اخالل شدید در نظم 

 دادگاه: 

 دادگاه انقالب تهران، قاضی صلواتی 

  حکم:

 مشخص نیست / در خطر صدور حکم اعدام 

 محسن رضازاده قراقلو.  ۲۹

  

 

  اتهام:

شارکت در ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخالل در نظم و  محاربه از طریق م
امنیت عمومی، اجتماعی و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، ساخت اقالم انفجاری  

 از نوع کوکتل مولوتوف برای مقاصد ضد امنیتی و سنگ پرانی به سوی عوامل انتظامی 



 دادگاه: 

 هران، قاضی صلواتی دادگاه انقالب ت

  حکم:

  مشخص نیست / در خطر صدور حکم اعدام

  

 ساله(  ۱۷ابوالفضل مهری حسین حاجیلو ) . ۳۰

 

 اتهام:

مقابله با حکومت اسالمی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخالل در  
 نظم و امنیت کشور 

 دادگاه: 

 دادگاه انقالب تهران، قاضی صلواتی 

  حکم:

  مشخص نیست / در خطر صدور حکم اعدام

  

وردی، یک عضو سپاه  آید، در رابطه با پرونده مرگ آرمان علی ها در ذیل می پنج نفری که نام آن 
هایی که قوه  اند. طبق عکسبازداشت شده  ۱۴۰۱آبان  ۴پاسداران، در اکباتان تهران در تاریخ 

یگر که هویت آنها مشخص نشده است، در  کم سه مرد و یک زن دقضائیه منتشر کرده است، دست
  این پرونده وجود دارند. 

  

 میالد آرمون .  ۳۱



 

 اتهام:

به نام آرمان  محاربه. او همچنین متهم است که همراه با چهار نفر دیگر در مرگ یک بسیجی 
آبان نقش داشته است. اعترافات اجباری میالد از صداوسیمای   ۴وردی در تهران در تاریخ علی 

 حکومتی جمهوری اسالمی پخش شد. 

 حکم:

  مشخص نیست / در خطر صدور حکم اعدام

  

  

 علیرضا کفایی . ۳۲

 

 م:اتها

اند که ممکن است حکم اعدام همراه  رو کردههایی روبه های شهروندی، او را با اتهام بر مبنای گزارش 
 داشته باشند 

 حکم:

 متهم 

  

  



  

 محمد فیضی .  ۳۳

 

  اتهام و وضعیت:

 تواند حکم اعدام در پی داشته باشد؛ حکم صادر نشده هایی که می متهم به اتهام 

  

  

 مهدی حسینی .  ۳۴

 

  اتهام و وضعیت:

 تواند حکم اعدام در پی داشته باشد؛ حکم صادر نشده هایی که می متهم به اتهام 

  



  

  

 حسین نعمتی . ۳۵

  

 

  اتهام و وضعیت:

 ه کم صادر نشد تواند حکم اعدام در پی داشته باشد؛ حهایی که می متهم به اتهام 

   

 نژاد سجاد ایمان. ۳۶

  

 

  

 اتهام:

 محاربه 



 وضعیت: 

 های شهروندی، او در خطر حکم اعدام قرار داردطبق گزارش 

  

  

  

  

  

 پرهام پروری . ۳۷

 

 قهرمان شنا از شهر سقز 

 اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام 

  

  

 مهدی بهمن .  ۳۸



 

 کردنویسنده و هنرمندی که برای دوستی بین مذاهب فعالیت می 

  اتهام:

 تلویزیون اسرائیل  ۱۳جاسوسی از طریق مصاحبه با کانال 

 وضعیت: 

 اعدام محکوم شد دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی عموزاد به  ۲۸در شعبه 

  

  

 رامین پورامین.  ۳۹



 

محاربه به طور شفاهی در زندان به او   کنشگر حقوق حیوانات که تحت شکنجه قرار گرفت و اتهام 
دادگاه انقالب رفته که رئیس آن قاضی صلواتی   ۱۵اش به شعبه  پرونده  ابالغ شد. به او گفته شد که 

  است.

 اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام 

  

آبان   ۱۵   تن از پرسنل یک رستوران به نام »تراس« در لواسان تهران روز  ۱۱خبر بازداشت  
کوکتل مولوتوف به یک مسجد پرتاب کردند. چهار تن از آنان   ۳ها متهمند که . آن منتشر شد ۱۴۰۱

ها  اند که نام آن رو شدهشدگان با اتهام محاربه روبه شهروند افغانستان هستند. پنج نفر از بازداشت 
 آید. در زیر می 

  

 قدرت مبارز . ۴۰ 

  شهروند افغانستانی که در رستوران به کار مشغول بود.

 م:اتها

 محاربه 

 وضعیت: 

 متهم 

https://www.isna.ir/news/1401081510371/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA


  

 علی جهانگیری . ۴۱

 

 سرآشپز رستوران 

  اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 

 متهم 

  

  

  

 مهدی شیرانی .  ۴۲

 

 یکی از آشپزهای رستوران 

 محاربه  اتهام:



 متهم  وضعیت: 

  

  

 سینا محمدرضایی . ۴۳

 

 یکی از آشپزهای رستوران تراس 

  اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 

 متهم 

  

  احمد )؟(. ۴۴

 ها دارد.پروندهنام خانوادگی او ذکر نشده اما اتهامی مشابه هم 

 اتهام:

 محاربه 

 عیت: وض

 متهم 

  

  استان خوزستان: 



  

 مجاهد کورکور .  ۴۵

 

ند. کیان با  ساله اقرار ک ۱۰بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت که به قتل کیان پیرفلک، کودک  
آبان کشته شد. اعترافات اجباری مجاهد کورکور،   ۲۶گلوله نیروهای سرکوب در شهر ایذه در تاریخ  

 های جمهوری اسالمی پخش شد. شهروند بختیاری، از رسانه 

 وضعیت: 

 در معرض حکم اعدام

  

  

که با اتهام  آید، معترضان باغ ملک در استان خوزستان هستند نفری که نام آنها در ادامه می  ۲۳
  اند.رو شده محاربه و افساد فی االرض روبه 

  

 امین امیری . ۴۶

 میالد زکوی .  ۴۷

 سعید رایگانی ماج . ۴۸

 مجید یوسفی هزاروند .  ۴۹

 نیلوفر قهرمانی . ۵۰

 محمد بخشی .  ۵۱



 سیده شیرین مرعشی . ۵۲

 میری مجتبی فرخواجه .  ۵۳

 مسلم نوروزی نسب .  ۵۴

 ارسالن کردی . ۵۵

 جمال قاسمیان نسب . ۵۶

 سیدمحمد طباطبایی . ۵۷

 زادهالهام صریری . ۵۸

 ساسان زنگنه . ۵۹

 شیخیوسف آخ . ۶۰

 مصطفی کردی .  ۶۱

 جمشید قاسمیان سرشت. ۶۲

 زادههللا عادل ولی . ۶۳

 سجاد شفیعی . ۶۴

 محمدجواد کردی .  ۶۵

 نژاد سلمان عیوضی . ۶۶

 حمزه شفیعی . ۶۷

 محمد نظری.  ۶۸

  

 استان مازندران:

  

 جواد روحی . ۶۹



 

 معترض آملی 

  اتهام:

زدن آن و توهین به  محاربه و افساد فی االرض؛ ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش 
 مقدسات 

 وضعیت: 

در دادگاه انقالب ساری به اعدام محکوم شد. او برای اعتراف علیه خود مورد شکنجه قرار گرفت.  
اش در اعتراضات مورد  ویدیویی از جواد در حال رقص در خیابان به عنوان سندی دال بر رهبری 

 استناد قرار گرفته است. 

 وضعیت: 

به تازگی توانسته وارد پرونده شود و   وکیل او  محکوم به سه بار اعدام در دادگاه انقالب ساری؛
 تقاضای فرجام کند. 

  

 فرد مهدی محمدی.  ۷۰

  

https://twitter.com/Mkaveh_lawyer/status/1614719905214959618?s=20&t=KsCnHgHfXbMOmrnYTMqw_A


 

 تحت فشار قرار گرفت تا به رهبری اعتراضات در نوشهر اعتراف کند 

 اتهام:

 محاربه و افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 در دادگاه انقالب ساری به اعدام محکوم شد 

  

  

 عرشیا تکدستان. ۷۱

 



 تحت فشار قرار گرفت تا به رهبری اعتراضات در نوشهر اعتراف کند 

 اتهام:

 محاربه و افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 ب ساری به اعدام محکوم شد در دادگاه انقال

   

سر در شهر نکا، استان مازندران، هستند.  آید، از روستای قلعه ها در زیر می شش نفری که نام آن 
دی به اتهام تخریب ساختمان دادگستری بازداشت شدند؛ اتهامی که خود آن را رد   ۱۲آنان روز 

 ها در معرض اتهام محاربه هستند. کنند. آن می 

 

  

 مقداد یعقوبی .  ۷۲

 علی اکبرجانی . ۷۳

 اصغر فغانی علی . ۷۴

 حسین شعبانی . ۷۵

 محمد رسولی .  ۷۶

 علی رسولی . ۷۷

  استان اصفهان:



  ۱۹آید، متهم به قتل سه نیروی سرکوب در شهر اصفهان در نفری که فهرست آنان در ادامه می  ۱۰
اند. طبق اظهارات دادگستری استان، پرونده چهار نفر نخست در دادگاه کیفری و  شده  ۱۴۰۱آبان 

بقیه در دادگاه انقالب اسالمی است. حکم بدوی صادر شد و طبق آن امیر نصر آزادانی و سهیل  
جهانگیری به زندان محکوم شدند، اتهام جابر میرهاشمی برداشته شد. اتهام دقیق بقیه اعالم نشده  

های حکومتی پخش شد، اتهام تجاوز جنسی هم آمده که  ولی در ویدیویی که علیه آنان از رسانه 
 ونده هستند. آید، در این پررو شود. هفت متهمی که نام آنها در پی می تواند با مجازات اعدام روبه می 

  

  

  سعید یعقوبی . ۷۸

 

  اتهام:

 محاربه 

 دادگاه: 

 دادگاه انقالب اصفهان 

 حکم:

 اعالم شد ۱۴۰۱دی   ۱۹محکوم به اعدام در دادگاه انقالب اصفهان؛ حکم او روز  

  

  

 صالح میرهاشمی . ۷۹



 

  اتهام:

 محاربه 

 دادگاه: 

 دادگاه انقالب اصفهان 

 حکم:

 اعالم شد ۱۴۰۱دی   ۱۹قالب اصفهان؛ حکم او روز  محکوم به اعدام در دادگاه ان

  

  

 مجید کاظمی .  ۸۰

 

  اتهام:

  محاربه

 حکم:

 اعالم شد ۱۴۰۱دی   ۱۹محکوم به اعدام در دادگاه انقالب اصفهان؛ حکم او روز  

  



  

 فرامرز صالحی .  ۸۱

  اتهام:

 نامشخص 

 حکم:

 دادخواست صادر شده است 

  

 مهدی مشایخی .  ۸۲

  اتهام:

 نامشخص 

 حکم:

 دادخواست صادر شده است 

  

 الهابوالفضل بادی . ۸۳

  اتهام:

 نامشخص 

 حکم:

 دادخواست صادر شده است 

  

 هللا طبرزدی حشمت . ۸۴

 

  اتهام:

 افساد فی االرض 

  حکم:



  مشخص نیست / در خطر صدور حکم اعدام

  ن آذربایجان غربی: استا

 

 زادهفرهاد و فرزاد طه . ۸۶و   ۸۵

 

  ها:اتهام

اند.  های شهروندی، این دو برادر با اتهام محاربه و قصاص، به اعدام محکوم شده بر مبنای گزارش 
های جمهوری اسالمی خبر را تکذیب  الوقوع آنها، رسانه در پی پخش اخبار مربوط به اعدام قریب 

 کردند و نوشتند که پرونده فرهاد و فرزاد در مرحله بازپرسی قرار دارد. 

 حکم:

 ور/اجرای حکم اعدامدر خطر صد

  

  

 هژار حمیدی. ۸۷

 

  های شهروندی، معترض اهل اشنویه است که به محاربه متهم شده است. طبق گزارش 

  

  

  

 پروانه( هیمن شاهی )کاروان شاه. ۸۸



 

روست که ممکن  هایی روبه های شهروندی، معترض اهل اشنویه است. او نیز با اتهامطبق گزارش 
  است خطر مجازات اعدام را همراه داشته باشند. 

  

  

  

  

  

 موال معروف شهرام  . ۸۹

 

مکن است  روست که م هایی روبه های شهروندی، معترض اهل اشنویه است. او با اتهام طبق گزارش 
 خطر مجازات اعدام را همراه داشته باشند. 

  

 دوست رضا اسالم.  ۹۰

  

روست که ممکن است  هایی روبه های شهروندی، معترض اهل اشنویه است. او با اتهام طبق گزارش 
 خطر مجازات اعدام را همراه داشته باشند. 

  

 ایوب آغلیانی . ۹۱



 

روست که ممکن است  هایی روبه های شهروندی، معترض اهل اشنویه است. او با اتهام گزارش طبق 
 خطر مجازات اعدام را همراه داشته باشند. 

  

  استان گیالن:

  

 علی )ماکان( داوری . ۹۲

 

 اتهام:

برد.  می سر مهرماه در بازداشت موقت در زندان الهیجان به ۱۸های شهروندی، از بر مبنای گزارش 
 روست. االرض و اجتماع و تبانی روبه او با اتهاماتی چون محاربه، افساد فی 



تاکنون حکمی برایش صادر نشده، ولی با توجه به اتهامات، احتمال صدور حکم اعدام برای او  
 بسیار زیاد است. 

  

  

 امید بهرامی گورماسوله . ۹۳

 شهروند ساکن رشت که شکنجه شد تا به تخریب یک پایگاه سپاه پاسداران اعتراف کند 

 

  اتهام:

 محاربه 

  وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام

  

  رحمت نوروزی.  ۹۴

  اتهام:

 محاربه 

  وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام

  

  

 مجید شبدینی .  ۹۵



 

آبان پس از ضرب و جرح با باتون، شوکر و همچنین شلیک   ۱۲ض الهیجانی که روز  معتر
ای به او، بازداشت شد. زمانی که در بیمارستان بود، نیروهای سرکوب تالش  های ساچمه گلوله

کردند تا از او اعتراف بگیرند که در قتل یک بسیجی به اسم حمید پور نوروز دست داشته است.  
  ری از امضای چنین اعترافی، از بیمارستان ربوده شد. مجید پس از خوددا 

  

 اتهام:

 قتل عمد 

 وضعیت: 

 در خطر صدور حکم اعدام

  

  

  استان البرز: 

هللا عجمیان در مراسم  آید، در ارتباط با مرگ یک بسیجی به نام روح سه تن که نام آنها در پی می
آبان، محکوم به اعدام شدند. دو متهم دیگر این پرونده، محمدمهدی   ۱۲چهلم حدیث نجفی در روز  

  دی اعدام شدند.  ۱۷کرمی و سیدمحمد حسینی، روز 

  

 حسنلوحمید قره . ۹۶



 

 اتهام:

افساد فی االرض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج،  
قتل یک بسیجی به نام   اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. او یکی از پنج نفری است که در پرونده 

متهم   ۱۶اند. این پرونده در مجموع  هللا عجمیان در شهر کرج متهم و محکوم به اعدام شده روح 
 اند. تن از آنان به حبس محکوم شده   ۱۱دارد که 

  دادگاه:

 الحسینیشعبه اول دادگاه انقالب استان البرز، قاضی سیدموسی آصف 

  حکم:

قانون    ۴۶۹از شق ب ماده  ۲خواهی او را طبق بند  تقاضای فرجام  دیوان عالی آذر(.  ۱۵اعدام )
مجازات اسالمی پذیرفت اما پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده حکم  

 اعاده کرد. 

  

 حسین محمدی . ۹۷

https://www.mizan.news/4580320/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C/


 

 م:اتها

افساد فی االرض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم  
هللا عجمیان در  قتل یک بسیجی به نام روح  علیه امنیت ملی. او یکی از پنج نفری است که در پرونده 

تن از آنان   ۱۱متهم دارد که    ۱۶اند. این پرونده در مجموع شهر کرج متهم و محکوم به اعدام شده 
 اند.به حبس محکوم شده 

  دادگاه:

 الحسینیشعبه اول دادگاه انقالب استان البرز، قاضی سیدموسی آصف 

  حکم:

از شق ب   ۲خواهی او را طبق بند تقاضای فرجام  لیدیوان عا آذر(. ۱۵آذر(. اعدام ) ۱۵اعدام )
قانون مجازات اسالمی پذیرفت اما پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به همان دادگاه   ۴۶۹ماده 

 صادرکننده حکم اعاده کرد. 

  

 رضا آریا .  ۹۸

https://www.mizan.news/4580320/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C/


 

 اتهام:

االرض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیج،  افساد فی 
او یکی از پنج نفری است که در  اقدامات علیه نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. 

اند. این  هللا عجمیان در شهر کرج متهم و محکوم به اعدام شدهقتل یک بسیجی به نام روح  پرونده 
 اند. تن از آنان به حبس محکوم شده  ۱۱متهم دارد که   ۱۶پرونده در مجموع  

  دادگاه:

 الحسینیشعبه اول دادگاه انقالب استان البرز، قاضی سیدموسی آصف 

  حکم:

از شق ب   ۲خواهی او را طبق بند تقاضای فرجام  دیوان عالی آذر(. ۱۵آذر(. اعدام ) ۱۵اعدام )
قانون مجازات اسالمی پذیرفت اما پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به همان دادگاه   ۴۶۹ماده 

 صادرکننده حکم اعاده کرد. 

  

  استان فارس: 

  

سه نفر بعدی در این فهرست در ارتباط با یک بمبگذاری ادعایی در شهر شیراز بازداشت شدند. در  
این رابطه، اعترافات اجباری چهار مرد و یک زن پخش شد. محمد خیوه و دنا شیبانی آزاد شدند.  

 آیند، در خطر اعدام قرار دارند. سه نفری که در ادامه می 

  

  

 آبادیاشراق نجف . ۹۹

https://www.mizan.news/4580320/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C/


 

 سواری کوهستان ایران ورزشکار و عضو سابق تیم ملی دوچرخه 

 اتهام:

 افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 نامشخص 

  

 حسام موسوی . ۱۰۰

 



 نوردیورزشکار و مربی سنگ 

 اتهام:

 افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 نامشخص 

 امیر ارسالن مهدوی. ۱۰۱

  

 

 کار و مربی اسنو بوردینگ ورزش

 اتهام:

 افساد فی االرض 

 وضعیت: 

 نامشخص 

  

  استان آذربایجان شرقی:

  

   

 پژمان اسالمی . ۱۰۲



 

 او به اتهام رهبری اعتراضات و تخریب یک بانک در تبریز بازداشت شد 

  

 :اتهام

 محاربه 

 وضعیت: 

 دادگاه انقالب تبریز است  ۱۵پرونده در شعبه 

  

  استان چهارمحال و بختیاری:

 

 توماج صالحی. ۱۰۳



 

 اتهام

االرض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده  افساد فی 

جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت  ه نظام، تشکیل و اداره دسته است، فعالیت تبلیغی علی

کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسالمی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از  

 آمیز طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت 

 دادگاه: 

 دادگاه انقالب اصفهان 

 حکم:

دی اجازه داده شد که پرونده را بر   ۸ر صدور حکم اعدام. به وکالی او روز  مشخص نیست / در خط

 عهده گیرند 

 آرش قنبری. ۱۰۴



  

 

اش گفته  های اعتراضی در اینستاگرام بازداشت شد. به خانواده به خاطر پست  ۱۴۰۱دی   ۸وز او ر 

 شد که پرونده او را دنبال نکنند زیرا »اعدام خواهد شد«. 

 اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 

  در خطر 

   استان کرمانشاه: 

 رضا رسایی . ۱۰۵



 

او در ارتباط با مرگ نادر بیرامی، عضو سپاه پاسداران بازداشت شد. بیرامی در حاشیه مراسمی که  

نژاد برگزار کرده بودند و در آن شعار »زن، زندگی، آزادی« سر  ها برای سید خلیل عالییارسانی 

آمیز با خشونت بسیار حمله کردند  تجمع مسالمت  داده شده بود، کشته شد. نیروهای سرکوب به این 

  شدند که این تجمع ربطی به اعتراضات سراسری نداشته است.  و بر خالف واقعیت، مدعی 

نادر تحت شکنجه قرار گرفت تا به اعتراف دروغین قتل تن بدهد. چند متهم دیگر نیز در این پرونده  

 حضور دارند که هنوز هویتشان نامعلوم است. 

  م:اتها

 اربه حم

  وضعیت: 

 در معرض خطر صدور حکم اعدام

  

  استان کردستان:



  

 پوریا جواهری . ۱۰۶

 

شده در کامیاران، استان کردستان، و وادار شد تا تحت فشار به قتل رضا  کارگر و معترض بازداشت 

 ن، اعتراف کند. آذربار، عضو سپاه پاسدارا 

  اتهام:

 محاربه 

 وضعیت: 

 نامشخص 

  استان رضوی خراسان:

 مهسا محمدی . ۱۰۷



 

 جوی میکروبیولوژی در سبزوار که به خاطر یک توییت بازداشت شد. دانش

  اتهام:

 سب النبی )توهین به پیامبر اسالم( 

 وضعیت: 

 نامشخص 

  

  

 خارج شدند: ( ۱۴۰۱دی  ۱۹افرادی که از لیست پیشین )منتشره در 

 به قید وثیقه آزاد شد(  ۱۴۰۱دی   ۲۴زهی )روز امید حسن . ۱

 به قید وثیقه آزاد شد(   ۱۴۰۱دی  ۲۴زهی )روز  بهزاد حسن . ۲

 به قید وثیقه آزاد شد(  ۱۴۰۱دی   ۲۴زهی )روز  اسماعیل حسن . ۳

 سال زندان محکوم شد( ۱۸بیتا حقانی )از اتهام افساد فی االرض تبرئه ولی به  . ۴

 آزاد شد(حسین کاظمی ). ۵

 سال زندان محکوم شد(   ۱۰توحید درویش )به . ۶

 آرمان یکتا فالح آبادی ) به قید وثیقه آزاد شد( . ۷



 اکبر غفاری )به شش ماه زندان محکوم و آزاد شد(. ۸

 حسن فیروزی )سازمان حقوق بشر تا کنون موفق به تایید جزییات پرونده او نشده است( . ۹

 


