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  :اندشده اعدام اخیر سال چند در که فعاالنی اسامی

 حسین. ٧ هولیعلم شیرین. ٦ وکیلی فرهاد. ٥ حیدریان علی. ٤ کمانگر فرزاد. ٣ یاسمنی فصیح. ٢ فتاحیان احسان .١

 رضا. ١٣ کنعانآل ساسان. ١٢ محمدی اسماعیل. ١١ محمدی کیومرث. ١١ دمیر حکمت. ٩ تارم فرهاد. ٨ خضری

  خورشیدی سمکو. ١٦ معارفی شیرکو. ١٥ پورگلپری هللاحبیب. ١٤ اسماعیلی

 

 :اعدام به محکوم ُکرد مدنی و سیاسی فعاالن اسامی

. ٧ نژاوی سیروان. ۶ عبدالهی محمد. ۵ سلیمان احمد علی. ۴ سلیمی مصطفی. ٣ رضایی هوشنگ. ٢ لطیفی هللاحبیب .١

. ١٣ مرادی لقمان. ١٢ مرادی زانیار. ١١ نسیم سامان. ١١ افشاری علی. ٩ افشاری( حبیب) رزگار. ٨ پورعیسی ابراهیم

. ١٩ موانه مخلد صابر. ١٨ مالزاده رضا. ١٧ معماری بختیار. ١٦ آلخانی بهروز. ١۵ رستمی انور. ١۴ سروریان عبدهللا

 آخکندی رشید. ٢١ آروند منصور. ٢١ پرویزی آرمان

  :عداما به محکوم ُکرد سنت اهل عقیدتی زندانیان اسامی

 فرزاد. ٧شانظری بهروز.٦رحیمی یاور محمد. ٥رحیمی بهمن. ٤رحیمی مختار. ٣شریفی ارش. ٢.شریفی کاوه ١

 صدیق. ١٤حسینی هادی سید. ١٣نصیری احمد.١٢غریبی محمد. ١١ پوریا.١١.احمدی شهرام. ٩ملکی طالب. ٨شانظری

. ٢١زاده نادری تیمور. ١٩ فرد مومنی کیوان. ١٨زاده نصرهللا برزان. ١٧.برماشتی عالم.١٦نعمتی ادریس. ١٥محمدی

 امید. ٢٥.سنگانی عبدالرحمن. ٢٤فرد قادری وریا. ٢٣ابراهیمی شاهو سید. ٢٢موسوی جمال سید. ٢١هنرجو فرزاد

. ٣١ مالیی کمال.  ٣١  دهقانی جهانگیر.٢٩  دهقانی جمشید.  ٢٨ احمدی حامد. ٢٧ کریمی کیوان محمد. ٢٦محمودی

  ویسی کاوه

 :کامل تمشخصا

 لطیفی هللا حبیب

 دانشگاه صنایع رشتهمهندسی دانشجوی ، ١٣۶١ سال ماه فروردین ١ متولد لطیفی هللا حبیب

 توسط سنندج شهر ادب خیابان در ١٣٨۶ سال ماه آبان ١ مورخ در و بوده ایالم نور پیام

 از بعد. است شده بازداشت سنندج شهر اطالعات اداره خبری ستاد ماموران از تعدادی

 سنندج شهر اطالعات اداره خبری ستاد بازداشتگاه سلولهای در نگهداری ماه ۴ یه نزدیک

 و کلیه خونریزی به منجر که شتم و ضرب جمله من شدید شکنجههای با شود می گفته که

 .شد منتقل سنندج مرکزی زندان به شده سروی شکستن

 ریاست به سنندج شهر انتقالب اهدادگ شعبهیک در ٨٧ سال تیرماه ١١ تاریخ در لطیفی آقای

 محاکمه(  پژاک)  کردستان آزاد حیات حزب در عضویت و محاربه اتهام به بابایی قاضی

 حکم تائید از بعد.شد محکوم اعدام به وی نهایتا احمدی نعمت و نیکبخت صالح آقایان وی وکالی دفاعیات وجود با و شد

 به شفاهی صورت به حکم این ٨٨ سال اسفند ١۶ تاریخ در نیز کشور عالی دیوان نهایتا نظر تجدید دادگاه سوی از اعدام

 .شد اعالم نیکبخت آقای ایشان وکیل
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 شود اجرا سنندج مرکزی زندان در ٨٩ سال ماه دی ۵ روز بود قرار ایشان وکیل به قبلی اعالم طبق که وی اعدام حکم

 زندان در اکنون هم زندانی این. شد متوقف سنندج دادستان وردست با موقت طور به زندانی این والدین عفو درخواست بنابه

 وجود حکم اجرای احتمال لحظه هر احکام اجرای برای آن ارسال و حکم قطعیت دلیل به و میبرد سر به سنندج مرکزی

 .دارد

 زندانی این اعدام، حکم شدن شکسته بر مبنی قضائی مسئولین وعده باوجود و نیم و سال ۶ از بیش گذشت از پس اکنون

 برد می بسر اعدام حکم زیر سنندج مرکزی زندان در همچنان کرد سیاسی

 رضایی هوشنگ

 توسط تهران شهر در ٨٩ سال خردادماه ٢٩ تاریخ در نهاوند شهر اهل رضایی هوشنگ

 ٢١٩ بند یعنی وزارتخانه این مخصوص بند به و بازداشت اطالعات وزارت نیروهای

 نیم و سال یک به نزدیک از بعد ٩١ سال اردیبهشت در زندانی نای. شد منتقل اوین زندان

 شهر رجایی زندان به ماه اردیبشت اوایل اوین زندان ٣۵١ و ٢١٩ بندهای در نگهداری

 .شد منتقل کرج

 سوی از کردی احزاب از یکی در عضویت طریق از محاربه اتهام به زندانی این

 .است شده محکوم اعدام به مقیسه قاضی ریاست به تهران انقالب دادگاه ٢٨شعبه

 .بود شده منتقل شهر رجایی زندان به اوین زندان ٢١٩ بند در انفرادی ماه شش از پس اخیرا وی

 فضای در ایشان محاکمه و است بوده محروم وکیل اختیار حق از پرونده دادرسی مراحل کلیه در وی است ذکر قابل

 است شده صادر اند کرده دیکته پرونده قاضی به اطالعات وزارت نشناسا کار که اتهاماتی اساس بر ناعادالنه

 

 سلیمی مصطفی

 توسط نهاوند شهر در ٨٢ سال ماه فروردین ١۶ مورخه در سقز شهر ساکن و متاهل ُکرد، شهروند سلیمی مصطفی

 طریق از محاربه تهاما تفهیم و بازپرسی و سقز شهر آگاهی بازداشتگاه به انتقال از بعد. شد بازداشت امنیتی نیروهای

 محکوم اعدام به گودینی قاضی ریاست به سقز شهر انقالب دادگاه شعبهیک قاضی سوی از ُکردی احزاب در عضویت

 .شد

 به خواهی نظر تجدید جهت پرونده حسامی جمال سید و شیخی سعید آقایان نامهای به وی وکالی و او اعتراض از بعد

 خانواده و وکال تالشهای آخرین در گویند می محلی منابع. کرد تایید را اولیه دادگاه که ارسال کشور عالی دیوان ٣١شعبه

 به حکم قطعیت از بعد پرونده و است کرده تائید را حکم این دیگر بار کشور عالی دردیوان تشخیص ١۵شعبه سلیمی، آقای

 و حکم قطعیت دلیل به و میبرد بسر سقز شهر زندان در اکنون هم سلیمی مصطفی. است شده ارسال احکام اجرای دایره

 .دارد وجود وی اعدام حکم اجرای احتمال لحظه هر گذشته سالهای طول در حکم این لغو برای تالشها ماندن ناکام
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 سلیمان احمد علی

 چهار اههمر به شهید احمد دفتر و بیگانه های رسانه با ارتباط اتهام به ٩١ سال مهرماه که ُکرد  زندانی سلیمان احمد علی

 ارومیه شهر اطالعات اداره بازداشتگاه به ارومیه مرکزی زندان از ُکرد دیگر  زندانی

 محکوم تعزیری حبس سال یک به ارومیه انقالب دادگاه یک شعبه سوی از بود شده منتقل

 شهر انقالب دادگاه یک شعبه به زندان از ماه بهمن اواسط سلیمان احمد علی.است شده

 مورد شهید دکتر دفتر و بیگانه های رسانه با ارتباط اتهام به آنجا در و هشد منتقل ارومیه

 سال یک حکم تایید جاری، سال ماه بهمن اواخر در روز ١١ از بعد و گرفته قرار محاکمه

 به اشاره بدون صادر دادنامه در انقالب دادگاه: »است شده اعالم رسما زندان در او به حبس

 پیشتر که او  سابقه به توجه با تنها و کرده صادر را حکم این ینهزم این در مدرکی هیچگونه

 سوی از بشری حقوق و بیگانه های رسانه به کذب اخبار نشر طریق از نظام علیه تبلیغ اتهام به ٩١ سال خردادماه در نیز

 کرده صادر را یدجد حکم این بود شده محکوم حبس ماه ۶ به چابک قاضی ریاست به ارومیه انقالب دادگاه یک شعبه

 .است

 از تن دو قتل اتهام به را سیاسی زندانی این حالی در ارومیه عمومی دادگاه پنجم شعبه ١٣٩١ اسفند ١٨, جمعه تاریخ در 

 اساس بر. است نداشته خصوص این در اعترافی گونه هیچ نامبرده که کرد محکوم اعدام به پاسداران سپاه اعضای

 در زندانی این شرکت بر دال سندی وجود بدون ارومیه سپاه اطالعات درخواست به هاتن پرونده قاضی رسیده گزارش

 .است کرده محکوم اعدام به را وی است شده سپاه عضو دو قتل موجب که عملیاتی

 عبدالهی محمد

 از محاربه اتهام به و 1332 شهریور 30 در و بازداشت ١٣٨٩ سال در عبدالهی محمد

 .شد اعدام به محکوم مهاباد انقالب دادگاه اول شعبه توسط ردک احزاب با همکاری طریق

 بازجوییها جریان در است شده بازداشت مهاباد در ١٣٨٩ سال در که سیاسی زندانی این

 این جسمی شکنجههای شدت که بطوری. بود گرفته قرار فیزیکی شکنجه مورد شدت به

 دلیل به و شده استخوان تگیشکس دچار دست و پا ناحیه از وی که بود حدی در زندانی

 خورده جوش کج وی پای استخوان انفرادی سلول در نگهداری و پزشکی رسیدگی عدم

 امر این که است شکسته نیز دندانش چندین شکنجهها اثر در چنین هم زندانی این .بود

 زندانی دیگر الهیعبد امین محمد برادر که وی .است شده گذشته سال سه طول در وی برای گوارشی ناراحتی موجب

 طریق از محاربه اتهام به زندان احکام اجرای ماموران گفته اساس بر دادگاه به احضار بار ١١ از پس است سیاسی

 برای وکیل اختیار حق از دادگاهها جریان در که است حالی در این و است شده محکوم اعدام به کومله حزب در عضویت

 .است بوده محروم خود

 تشکیل دادگاه وی برای بار ١١ نیز سبب همین به و است نداشته خود علیه بر اعترافی گونه هیچ ازجوییهاب جریان در وی

 .است شده ابالغ وی به زندان در شفاهی صورت به حکم این حال این با اما شد
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 پور عیسی ابراهیم

 اطالعات وزارت نیروهای سوی زا تیرماه ١۶ تاریخ در سردشت شهرستان توابع از ًنالس بخش ساکن ُکرد شهروند این

 سلولهای در نگهداری نیم و ماه یک به نزدیک مدت به و منتقل ارومیه شهر اطالعات اداره بازداشتگاه به و بازداشت

 از ٩١ ماه فرودین ٢٣ تاریخ در نژاوی سیروان با مشترک پرونده یک در زندانی این. شد منتقل مهاباد زندان به انفرادی

 ١٢ تاریخ در زندانی این. شد محکوم اعدام به کرد احزاب از یکی با همکاری اتهام به مهاباد شهر البانق دادگاه سوی

 پرونده صادره حکم به وی اعتراض از بعد. است شده منتقل ارومیه شهر مرکزی زندان به مهاباد زندان از ماه اردیبشت

 ٣١شعبه در حکم این که. است شده داده ارجاع بیغر آذربایجان استان نظر تجدید محاکم به خواهی تظر تجدید جهت

 .است کرده ابالغ سیاسی زندانی این وکیل به آنرا و تائید را مهاباد انقالب دادگاه سوی از کشور عالی دیوان

 افشاری(  حبیب)  رزگار

 سه همراه به که مبردهنا. است شده بازداشت مهاباد شهر در ٨٩ سال آذرماه اواخر در مهاباد شهر ساکن ُکرد شهروند این

 در ماه ۴ به نزدیک مدت به بود شده بازداشت افشاری ولی و سلطان علی، نامهای به دیگر برادر

 مورد خانواده با تماس و مالقات حق بدون ارومیه و مهاباد شهر در امنیتی بازداشتگاهای

 انقالب دادگاه در ٩١ سال آذرماه ١۴ مورخه در برادر چهار این دادگاهی. میگیرد قرار بازجویی

 آخرین و است شده برگزار کومهله حزب در عضویت طریق از و محاربه اتهام به مهاباد شهر

 زندان در ٩١ سال ماه دی ٢۶ تاریخ در.میشود برگزار تسخیری وکالی حضور با دادگاه جلسه

 با همکاری و محاربه اتهام به که میشود اعالم افشاری(  حبیب)  رزگار و علی به ارومیه مرکزی

 تبرئه محاربه اتهام از نیز افشاری ولی و(  سلطان) جعفر و شدهاند محکوم اعدام به ُکردی احزاب

 بسر ارومیه مرکزی زندانی در اکنون هم زندانی این.« شدهاند محکوم حبس سال ۵ به ملی امنیت علیه اقدام اتهام به و

 که نکشید طولی که شد ابالغ ارومیه زندان در افشاری علی برادش و وی به حکم تایید گذشته سال دو ماه دی در و میبرد

 .کرد تائید را بودند شده حکم در نظر تجدید خواستار که را برادر دو این اعدام حکم کشور عالی دیوان

 افشاری علی

 بازداشت بستگانش از یکی منزل به یورش با بوکان شهر در ٨٩ سال آذرماه اواخر در مهاباد شهر ساکن ُکرد شهروند این

 به و کرده تیراندازی به اقدام وی بازداشت برای سپاه و اطالعات وزارت نیروهای. است شده

 وی، بدن به گلوله چندین اصابت از بعد. کردند زخمی را او خانواده به نزدیک منبع یک گفته

 علی. کردند منتقل مهاباد شهر در اطالعات اداره بازداشتگاه به و بازداشت را او امنیتی نیروهای

 در ماه ۴ به نزدیک مدت به بودند شده بازداشت پیشتر که دیگرش برادر سه همراه به افشاری

 مورد خانواده با تماس و مالقات حق بدون ارومیه و مهاباد شهر در امنیتی بازداشتگاهای

 شهر البانق دادگاه در ٩١ سال آذرماه ١۴ تاریخ در برادر چهار این. میگیرد قرار بازجویی

 حضور با دادگاه جلسه آخرین و شدند دادگاهی ُکرد احزاب با همکاری و محاربه اتهام به مهاباد

 .شد برگزار تسخیری وکالی

 و محاربه اتهام به که شد اعالم افشاری(  حبیب) رزگار و علی به ارومیه مرکزی زندان در ٩١ سال ماه دی ٢۶ تاریخ در

 ابالغ ارومیه زندان در آنها به گذشته سال دو ماه دی در صادره حکم که شدهاند محکوم ماعدا به ُکردی احزاب با همکاری
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 تائید را بودند شده حکم در نظر تجدید خواستار که را برادر دو این اعدام حکم کشور عالی دیوان که نکشید طولی که شد

 .کرد

 .میبرند بسر ورمیها مرکزی زندان در اکنون هم اعدام به محکوم کرد سیاسی زندانی این

 نسیم سامان

 کرد احزاب با همکاری طریق از محاربه اتهام به و بازداشت ١٣٩١ تابستان در نسیم سامان

 خردادماه٢١ دوشنبه روز. میبرد سر به مهاباد زندان در حاضر حال در و شد محکوم اعدام به

 فرزند نسیم سامان ماعدا حکم غربی آذربایجان استان تجدیدنظر دادگاه ٢ شعبه گذشته سال

 .کرد تأیید مجددا را مریوان اهل فایق

 استان مرزی مناطق در ١٣٩١ تابستان در که نسیم اعدام به محکوم سیاسی زندانی این

 ارومیه مرکزی زندان در اکنون هم بود، شده دستگیر امنیتی نیروهای توسط غربی آذربایجان

 .برد می سر به

 مرادی لقمان

 اطالعات اداره نیروهای توسط ٨٨ سال ماه مرداد ١٣ تاریخ در مریوان شهر ساکن ۶٢ متولد عثمان دفرزن مرادی لقمان

. شد منتقل سنندج شهر اطالعات اداره خبری ستاد بازداشتگاه به و بازداشت مریوان شهر

 سلولهای در ماه ٩ به نزدیک مدت به(  وی پرونده هم)  مرادی زانیار همراه به زندانی این

 قرار روحی و فیزیکی شکنجههای انواع و بازجویی مورد سنندج شهر اطالعات اداره

 .بودند گرفته

 زندان این در نیز ماه ۶ به نزدیک مدت به و منتقل سنندج مرکزی زندان به مدت این از بعد

. شد منتقل سنندج شهر اطالعات اداره خبری ستاد بازداشتگاه به مجددا بعدا. شد نگهداری

 تلویزیونی اعترفات در که دادند قرار فشار تحت را او اطالعات وزارت نیروهای» خانواده به نزدیک منبع یک گفته به

 «.بگیرند عهده بر را مریوان شهر جمعه امام پسر قتل مسئولیت

 خانواده هب نزدیک منابع گفته به که بودند کرده قتل این انجام به اعتراف وی تی پرس تودی ایران برنامه در زندانی دو این

 ماه یک به نزدیک از بعد و شده منتقل اوین زندان ٢١٩ بند به بار این. است شده انجام روحی و فشارجسمی تحت عمل این

 پسر قتل اتهام به صلواتی قاضی ریاست به تهران انقالب دادگاه ١۵شعبه در خانواده با تماس و مالقات حقو بدون نیم و

 تیر ١٨ تاریخ در ، صادره احکام به دو این اعتراض از بعد. میشوند محکوم اعدام به و شده دادگاهی مریوان جمعه امام

 کرج شهر رجایی زندانی احکام اجرای دایره به بعد روز یک و تائید حکم این کشور عالی دیوان سوی از ٩١ سال ماه

 .است شده ابالغ

  مرادی زانیار

 ٨٨ سال ماه مرداد ١۴ تاریخ در وانمری شهر ساکن ساله ٢١ اقبال فرزند مرادی زانیار

 خبری ستاد بازداشتگاه به و شده بازداشت مریوان شهر اطالعات اداره نیروهای توسط

  .است شده منتقل سنندج شهر اطالعات اداره
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 و مالقات حق از برخورداری بدون نیم و ماه یک به نزدیک از بعد و شد منتقل اوین زندان ٢١٩ بند به آن از پس نامبرده

 و مریوان جمعه امام پسر قتل اتهام به صلواتی قاضی ریاست به تهران انقالب دادگاه ١۵شعبه در خانواده با تماس

 تاریخ در ، صادره احکام به زندانی دو این اعتراض از بعد. شد محکوم اعدام به و دادگاهی کوموله حزب در عضویت

 اجرای دایره به بعد روز یک و تائید حکم این کشور عالی واندی سوی از پرونده بررسی از پس ٩١ سال ماه تیر ١٨

  .بردمی سر به کرج شهر رجایی زندان در اکنون هم زندانی این. شد ابالغ کرج شهر رجایی زندانی احکام

 

 سروریان عبدهللا

 احزاب با همکاری ریقط از محاربه اتهام به و بازداشت سپاه اطالعات توسط که کرد سیاسی فعاالن از سروریان عبدهللا

 .میبرد سر به ارومیه زندان در حاضر حال در و شد محکوم اعدام به کرد

 بازگشت هنگام که بود کرده سفر کردستان اقلیم به خود اقوام از یکی با دیدار منظور به گذشته سال چند سیاسی زندانی این

 ".شد دستگیر امنیتی نیروهای توسط باشماخ مرزی منطقهی در

 باشد می ایران اسالمی جمهوری ارتش در خدمت سال 22 سابقه دارای که سنندج شهرستان اهالی از سروریان عبدهللا

 .گردید محکوم اعدام به کرد احزاب از یکی با همکاری و جاسوسی اتهام به شهر این نظامی دادگاه توسط

 

 رستمی انور

 در و شد محکوم اعدام به کرد احزاب با همکاری طریق از محاربه اتهام به و بازداشت ١٣٨٧ اردیبهشت در رستمی انور

 .میبرد سر به ماکو زندان در حاضر حال

 آلخانی بهروز

 ٧ تاریخ در که سلماس ساکن ُکرد شهروند ١٣۶۴ متولد( Fares)فارس فرزند آلخانی بهروز

 در که. بود شده بازداشت سلماس شهر در اطالعات وزارت نیروهای توسط ٨٨ سال ماه بهمن

 دادستان نماینده تسخیری، وکیل حضور با دقیقهایی چند جلسهایی در ٩١ سال مهرماه ٢٣ تاریخ

 موثر همکاری طریق از محاربه اتهام به را آلخانی بهروز ارومیه شهر اطالعات اداره نماینده و

 ریاست به ارومیه شهر انقالب دادگاه یک شعبه خوی، دادستان قتل در مشارکت و پژاک با

 میبرد بسر ارومیه مرکزی زندان در اکنون هم زندانی این. کرد محکوم اعدام به چابک یقاض

 حکم دیوان و شد ارجاع کشور عالی دیوان به وی اعتراض با سپس آلخانی بهروز پرونده

 و داد رجاعا استان نظر تجدید دادگاه ١١ شعبه به را پرونده و کرده نقض را ارومیه انقالب دادگاه ١ شعبه سوی از صادره

 رسید تایید به دادگاه این در مجددا وی اعدام حکم

 معماری بختیار

 نیروهای سوی از ١٣٨٩ سال ماه مرداد ١٣ تاریخ در در که است مریوان شهرستان اهل و ساله ٣٥ معماری، بختیار

 اداره خبری ستاد تگاهبازداش به بازداشت از پس روز یک معماری آقای. گردید دستگیر مریوان اطالعات اداره امنیتی

 .است داشته قرار بازجویی تحت اهبازداشتگ این در ماه سه و شد منتقل سنندج شهر اطالعات
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 استان کیفری دادگاه و شد برگزار تهران استان کیفری دادگاه در زندانی این دادگاهی جلسات

 حکم وی برای مقتولین خانواده شکایت و قتل اتهام به ٩١ سال دیماه ٢٩ تاریخ در کردستان

 طریق از محاربه اتهام به مریوان شهر انقالب دادگاه همچنین و است کرده صادر قصاص

 ماه اردیبهشت ٢١ تاریخ در.  است کرده صادر اعدام حکم وی برای ُکردی احزاب در عضویت

 زندان در اکنون هم نامبرده و است، شده ابالغ سنندج زندان در وی به رسمی صورت به ١٣٩١

 .شود می نگهداری سنندج یمرکز

 

 

 مالزاده رضا

 حال در و شد محکوم اعدام به کرد احزاب با همکاری طریق محاربه اتهام به و بازداشت ١٣٩١ تابستان در مالزاده رضا

 .میبرد سر به ارومیه زندان در حاضر

 موانه مخلد صابر

 ماه سه کردن سپری از بعد و دستگیر 1331 سال تیرماه 20 در که اورمیه اهل موانه مخلد صابر

 .شد محکوم اعدام به کردی احزاب با همکاری اتهام به سپاه اطالعات بازداشتگاه در

 اعتراض دلیل به که شد منتقل زندان در ماه سه مدت به بازداشت از بعد کرد سیاسی زندانی این

 علیه اقدام اتهام به نظر تجدید دادگاه در و شد داده انتقال ارومیه زندان به دوباره وی امنیتی نهادهای

 .شد محکوم اعدام به کرد احزاب از یکی به همکاری و ملی امنیت

 پرویزی آرمان

 ١٥ در و گردید بازداشت دیگر تن چند با همراه ١٣٩١ سال اواخر مهاباد، شهرستان اهل رشید، فرزند پرویزی آرمان

 رژیم مخالف ُکرد احزاب از یکی با همکاری و ملی امنیت علیه تالش" اتهام به رشت، انقالب دادگاه در جاری سال تیرماه

 .شد محکوم اعدام به" ایران

 .است شده اعالم نامبرده به ١٣٩٢ آبانماه نهم مورخهی پنجشنبه روز پرویزی آرمان اعدام حکم

 کار روی از پس که است ُکرد زندانی سومین این و است بوده رشت دانشگاه معماری رشتهی دانشجوی" پرویزی آرمان"

 .است شده محکوم اعدام به" روحانی حسن" آمدن

 آروند منصور

 به کرد احزاب با همکاری طریق از محاربه اتهام به و بازداشت ١٣٩١ تابستان در آروند منصور

 .بردمی سر به ارومیه زندان در حاضر حال در و شد محکوم اعدام

 قرار اعدام حکم اجرای آستانه در وی و درسی تایید به کشور عالی دیوان در حکم این پیش مدتی

 .دارد
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 اتهام به شد، بازداشت خود مسکونی منزل در ١٣٩١ سال ماه خرداد در که مهاباد اهل کرد شهروند آروند منصور

 انقالب دادگاه ١ شعبه سوی از ١٣٩١ ماه شهریور در نظام معاند کردی گروههای از یکی با همکاری طریق از محاربه

 .شد محکوم اعدام به مهاباد

 آخکندی رشید

 نیروهای توسط اصفهان شهر در ٨٧ سال ماه فروردین ٢١مورخه در سقز شهر ساکن و متاهل ساله، ۵۵ اخکندی رشید 

 به شایق قاضی ریاست به سقز شهر انقالب دادگاه یکشعبه در ٨٧ سال تیرماه ٣١ در زندانی این. شد بازداشت امنیتی

 .شد محکوم میناب زندان به تبعید سال سی و اعدام به مخالف، ُکرد احزاب در ضویتع طریق از محاربه اتهام

 حکم ٨٨ سال تیرماه ٣١ و ارسال کردستان استان نظر تجدید ۵شعبه بهپرونده شیخی، سعید وی وکیل او اعتراض از بعد

 سال مردادماه ٣١ در و شد ارسال شورک عالی دیوان ٨شعبه به پرونده حکم این به مجدد اعتراض از بعد. شد تائید اعدام

 دیوان در وی اعدام حکم قطعیت دلیل به و بردمی سر به سقز شهر زندان در اکنون هم زندانی این .شد تائید اعدام حکم ٨٨

 وجود زندان این حکم اجرای احتمال لحظه هر احکام اجرای دایره به حکم اجرای جهت پرونده ارسال و کشور عالی

 .دارد

 

 نگهداری شهر رجایی زندان در 1311/7/2، بازداشت تاریخ سنندج.شهر ساکن  1333 توفیق  فرزند شریفی کاوه

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود

 شهر رجایی زندان در. 30/4/21. بازداشت تاریخ ،  1331  تولد تاریخ  سنندج شهر ساکن توفیق فرزند شریفی ارش

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم،میشود نگهداری

 شهر رجایی زندان در .11/7/21.  بازداشت تاریخ ،  1332  تولد تاریخ  سنندج شهر ساکن محمد  فرزند رحیمی مختار

  است یدەرس تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 شهر رجایی زندان در .11/7/21. دستگیری تاریخ ، 1327 تولد تاریخ  سنندج شهر ساکن محمد فرزند رحیمی بهمن

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 .میشود نگهداری شهر رجایی زندان در 13/3/22 سنندج شهر ساکن  1334 تولد تاریخ ناصر فرزند رحیمی یاور محمد

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم

 شهر رجایی زندان در 11/2/27 دستگیری تاریخ   1334   تولد تاریخ  سنندج شهر ساکن هللا فتح فرزند شانظری بهروز

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم .میشود نگهداری

 نگهداری شهر رجایی زندان در 13/3/22 سنندج شهر ساکن 1337 تولد تاریخ رئوف محمد فرزند شانظری فرزاد

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود

 شهر رجایی زندان در. 11/7/2 داستگیری تاریخ ،  1334 تولد تاریخ  سنندج شهر ساکن حسین فرزند ملکی طالب

  است رسیدە تصویب به عالی واندی در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری
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 شهر رجایی زندان در 11/2/3 دستگیری تاریخ ، 1333 تولد تاریخ سنندج شهر ساکن عبدهللا فرزند احمدی شهرام

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 شهر رجایی زندان در.  11/3/1 یریدستگ تاریخ  1332 تولد تاریخ سنندج شهر ساکن شریف فرزند  محمدی پوریا

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 شهر رجایی زندان در 13/3/22 دستگیری تاریخ  1334تولد تاریخ ، سنندج شهر ساکن حسن فرزند غریبی محمد

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 شهر رجایی زندان در ..30/1/21/دستگیری تاریخ ، 1330 تولد تاریخ  سنندج شهر ساکن شریف فرزند نصیری احمد

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 زندان در.11/4/10. دستگیری تاریخ ، 1331 تولد تاریخ جوانرود  شهر ساکن الدین محی فرزند حسینی هادی سید

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری شهر جاییر

 شهر رجایی زندان در. 11/3/4  دستگیری تاریخ  جوانرود  شهر  ساکن  1332 متولد  حسین فرزند محمدی صدیق

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 نگهداری شهر رجایی زندان در 13/12/11 دستگیری تاریخ ، سنندج شهر ساکن  1331 تولدم کریم فرزند نعمتی ادریس

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود

 شهر رجایی زندان در.. 13/2/30  دستگیری تاریخ  سنندج شهر ساکن 1321   متولد صالح محمد فرزند برماشتی عالم

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی داماع حکم.میشود نگهداری

 رجایی زندان در.  13/3/1. دستگیری تاریخ ،  سنندج شهر ساکن 1372  متولد سلیم محمد فرزند زاده نصرهللا برزان

  است بودە  سال 11 زیر  دستگیری زمان  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم میشود نگهداری شهر

 شهر رجایی زندان در 13/3/23 دستگیری  تاریخ ، سنندج شهر ساکن 1331 سال متولد عبدهللا  فرزند فرد منیمو کیوان

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 زندان در .1344. 3/21/ دستگیری تاریخ ، سنندج شهر ساکن  1344  سال متولد هللا سیف فرزند زاده نادری تیمور

 هم عرفان نام به فرزندانش از یکی است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم .میشود نگهداری شهر رجایی

   است زندان سال 1 به محکوم

 شهر رجایی زندان در.13/3/21 دستگیری تاریخ ، مریوان شهر ساکن 1331 متولد علی محمد فرزند هنرجو فرزاد

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی ماعدا حکم.میشود نگهداری

 .میشود نگهداری. سنندج زندان. در نامعلوم دستگیری  تاریخ 1317 سال متولد   سنندج شهر ساکن موسوی جمال سید

 . است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم

 شهر رجایی زندان در 13/2/12 ستگیرید تاریخ  سنندج، شهر ساکن  1333  تولد تاریج خلیل فرزند ناصری فرشید

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری
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 زندان در.  13/1/23دستگیری تاریخ ، سننج شهر ساکن  1334 تولد تاریخ منصور سید  فرزند ابراهیمی شاهو سید

  است رسیدە یبتصو به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری شهر رجایی

 شهر رجایی زندان در 13/3/4دستگیری تاریخ ، سنندج شهر ساکن   1370 سال متولد محمد  فرزند فرد قادری وریا

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 نگهداری اوین زندان در .11/12/2  دستگیری تاریخ  تایباد ساکن ، 1327 سال متولد  حیدر فرزند سنگانی عبدالرحمن

 است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود

 رجایی زندان در 13/2/11  دستگیری تاریخ ، سنندج شهر ساکن 1332 تولد تاریخ سعید محمد فرزند محمودی امید 

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری شهر

 شهر رجایی زندان در 13/3/22 دستگیری تاریخ ، سنندج شهر ساکن 1332 سال متولد رحیم  فرزند کریمی نکیوا محمد

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود گهدارین

 شهر رجایی زندان در  11/2/1  بازداشت تاریخ  سنندج شهر ساکن 1330  تولد تاریخ هللا حبیب فرزند احمدی حامد

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 شهر رجایی زندان در 11/3/27 بازداشت تاریخ   سنندج ساکن 1334 متولد تولد  تاریخ خدارحم دفرزن دهقانی جمشید 

  است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود نگهداری

 شهر رجایی زندان در 11/3/27 بازداشت تاریخ   سنندج ساکن 1332 متولد تولد  تاریخ خدارحم فرزند دهقانی  جهانگیر

 است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود گهدارین

 اعدام حکم .میشود نگهداری شهر رجایی زندان در 27 11/4/24 بازداشت تاریخ سنندج ساکن احمد فرزند مالیی کمال

 است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی

 نگهداری سنندج  زندان در 27 11/3/21 بازداشت یخ،تار سنندج ساکن  1333  سال متولد ابراهیم فرزند ویسی کاوه

 است رسیدە تصویب به عالی دیوان در  وی اعدام حکم.میشود
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