
ف ردی
ی

خ حکماتهاماهلملیتسنام و نام خانودگ توضیحاتاعدام درتاری    
وس اسدی1 زندان زنجان19/12/1398قتلابهرسیر

ردمصطفی سلییم2
ُ
قتل و عضویت در احزاب سقزک

کردی

زندان سقز23/1/1399

زندان همدان27/1/1399قتل عمدیک زندانی3

ی طاهری4 زندان خلخال28/1/1399قتل عمد37حسیر

زندان اردبیل30/1/1399قتل عمدمجید اسماعیل زاده5

زندان خرم آباد30/1/1399قتل38محمد جوانمرد6

ردشایان سعیدپور7
ُ
سال18زیر زندان سقز2/2/1399قتل عمدسقزک

زندان مشهد2/2/1399تجاوز به عنفدو زندانی8

ردلقمان احمدپور9
ُ
زندان سنندج3/2/1399قتل عمدبانهک

ردسینا محمدی10
ُ
زندان سنندج4/2/1399قتل عمددهگالن/رسنجیانهک

رد34تورج مرادحاصیل11
ُ
زندان کرمانشاه3/2/1399قتل عمدشاباد/قلعه شیانک

رجانی شهر3/2/1399قتل عمدمحسن رضاییان12

ضا آریانی13 رجانی شهر3/2/1399قتل عمدعلیر

رجانی شهر3/2/1399قتل عمدحمیدرشا اصغرپور ماسوله14

رجانی شهر3/2/1399قتل عمدمصطفی قیاسوند15

رجانی شهر3/2/1399قتل عمدمهدی عاصیم16

رجانی شهر3/2/1399قتل عمدآنا دردی بابانی17

رجانی شهر3/2/1399قتل عمدیک زندانی18

اصفهان3/2/1399تجاوز به عنفعیل شیخانی19

اصفهان3/2/1399قتل عمدمصطفی حایری20

اصفهان3/2/1399قتل عمدجمال جعفری نصب21

رجانی شهر3/2/1399قتل عمدیک زندانی22

رجانی شهر3/2/1399قتل عمدیک زندانی23

اد24 ژ از4/2/1399قتل عمد39محمد حقیقتیی شیر

خلخال4/2/1399قتل عمدخلخالموال موالنی25

اقدام علیه امنیت میل از زاهدانبلوچعبدالباسط دهانی26

طریق محاربه

زاهدان4/2/1399

ردعبدالواحد فیضی27
ُ
سنندج5/1/1399قتل عمدبانهک

ردمخلص (رامیار)پیام28
ُ
سنندج5/1/1399قتل عمدبانهک

ردکیوان هللا مرادی29
ُ
زندان سنندج8/2/1399قتل عمددهگالن/بلبالن آبادک

 1399اسایم افراد اعدام شده توسط جمهوری اسالیم در ایران در سال 



ردزورار پیغایم30
ُ
زندان ارومیه9/2/1399قتل عمداشنویهک

یفی31 ردفایق رسژ
ُ
زندان سنندج9/2/1399قتل عمددیواندره/تازه آبادک

ردیارس رسویل32
ُ
زندان ارومیه9/2/1399قتل عمدبوکانک

زانی33 زندان بروجرد10/2/1399قاچاق مواد مخدر36سلیمان میر

زندان همدان11/2/1399قاچاق مواد مخدرهمدان30واحد رستم زاده34

گنبدکاووس16/2/1399قتل عمدیک متهم35

ردهدایت عبدهللا پور36
ُ
اعدام در پایگایه در اشنویه به شیوه اشنویه22/2/1399زندانی سیایساشنویهک

باران تیر

زندان مشهد12/3/1399تجاوز به عنف67یک زندانی37

زندان مشهد13/3/1399قتل عمد34یک جوان38

زندان رجانی شهر14/3/1399قتلیک متهم39

زندان شهرکرد18/3/1399قتللردگانالف.ن40

ردرحیم یوسفی41
ُ
انشهر/سوغانلوک زندان نقده21/3/1399قتلپیر

رجانی شهر21/3/1399قتلزندانی425

زندان مشهد20/3/1399قتل51الف.حسن43

زندان مشهد20/3/1399قتلیک زندانی44

اعدام در مالعام22/3/1399قتلمیاندوابیک زندانی45

زنجان24/3/1399قتلعبدالرحمان شاهو زیه46

رجانی شهر25/3/1399قتلیک متهم47

اردبیل26/1/1399قتلاردبیلایرج صدیفی48

از31یارس عبدهللا زاده49 از27/3/1399قتلشیر شیر

زاهدان28/3/1399قتل27امید هاشم زیه50

ردمحمدعزیز محمودی51
ُ
سنندج10/4/13988قتلمریوان/دزیلک

زنجان9/10/1399قتلقزوین40یوسف رحمانی52

بلوچ زیه53 ایرانشهر10/4/1399قتلبلوچوجید میر

رجانی شهر11/4/1399قتل عمدمصطفی محمدی54

رجانی شهر11/4/1399قتل عمدمیال خردمند55

ی جاللوند56 ردحسیر
ُ
رجانی شهر11/4/1399قتل عمدکرمانشاهک

الکان14/4/1399قتلوطن پرست57

الکان14/4/1399قتلیک زندانی58

مشهد14/4/1399قتلیک زندانی59

دهدشت15/4/1399قتلکهگیلویه45حبیب سبحانی60

عباس صالیح61 از17/4/1399قتلمرودشتامیر شیر

مشهد18/4/1399قتلیک زندانی62



ب خمریک زندانی63 مشهد18/4/1399رسژ

گرگان18/4/1399قتلبندرترکمن43باسط سیدی64

اصفهان21/4/1399قاچاق مواد مخدرزاهدانبلوچعبدالعزیز شه بخش65

زیه66 اصفهان21/4/1399قاچاق مواد مخدرزاهدانبلوچعبدهللا قنیر

اصفهان21/4/1399قتل و قاچاق مواد مخدرکاشانداوود امانی67

ردفرزاد شکری68
ُ
دیزل آباد22/4/1399قتل عمدرسپل ذهاب/کل داوودک

یاسوج23/4/1399قتل عمدمحمدهادی دادیان69

ردصابر شیخ عبدهللا70
ُ
ارومیه24/4/1399زندانی سیایسمهابادک

رددیاکو رسول زاده71
ُ
ارومیه24/4/1399زندانی سیایسمهابادک

قزوین24/4/1399قتلعیل طاوویس72

24/4/1399جاسویسرضا عسکری73

قزوین24/4/1399قتلمجید چوپانی74

30/4/1399جاسویسسید محمد مویس مجد75

ارومیه30/4/139قتل عمد45اسد کشاور76

ی سفرکش77 ارومیه30/4/139قتل عمدامیر

ردکامیل قادر اقدم78
ُ
نقده1/5/1399قتلنقده/دیلزهک

الکان4/5/1399قتل40مرتضی رفایه79

ارومیه6/5/1399قتلعیل عبدی80

ی81 حسیر ارومیه6/5/1399قتل24امیر

ی82 خضی رد42مرتضی پیر
ُ
سنندج9/5/1399قتل عمدسنندجک

یاسوجاوایل مردادقتل30حامد امیان83

همدان11/5/1399تجاوز به عنفهمدانزندانی843

شهرکرد12/5/1399قتلد.ب85

شهرکرد12/5/1399قتلالف.ف86

مشهد12/5/1399قتلیک زن87

قم14/5/1399قتلجعفر ظیبر88

قم14/5/1399قاچاق مواد مخدر25ابوالفضل بیگزاده89

ی90 ی قم14/5/1399قاچاق مواد مخدر30روح هللا سیر

قم15/5/1399قاچاق مواد مخدرعیل فرج نیا91

اضات مصطفی صالیح92 قتل یک سپایه در اعیی

96

ی آبانماه اصفهان15/5/1399 ضیر 98از معیی

رشت16/5/1399قتلخرم آبادمهرزاد جاللوند93

یز16/5/1399قتلغالمرضا ظاهونه94 تیر

یز16/5/1399قتلعیل طاهونه95 تیر



رد40کیوان رضاقیل96
ُ
سنندج20/5/1399قتل عمدسنندجک

رد39فایق احمدی97
ُ
سنندج21/5/1399قتلسنندجک

یزد22/5/1399قتلمجتبر توتونیحی98

یاسوج26/5/1399قتلیک زندانی99

ردارسالن یاسیبی100
ُ
سال18زیر ارومیه27/5/1399قتلنقدهک

مشهد26/5/1399قتلع.هادی101

یاسوج3527/5/1399سعید رمضانی102

مشهد28/5/1399قتلعیل غالیم آغونی103

مشهد28/5/1399قتل عمد48ح.فرشته104

مشهد28/5/1399قتل عمدق.غالمرضا105

مشهد28/5/1399قتلاردشیر بهادری106

زنجان28/5/1399قاچاق موادمخدراحمد مهرآور107

وزی108 دهدشت29/5/1399قتل برادررحیم پیر

ی مولودی109 بروجرد30/5/1399قتل33حسیر

خلخال31/5/1399قتل عمدیک زندانی110

ضا صمدی111 اردبیل11/6/1399قتلعلیر

ی احمدی112 اراک16/6/1399قتلشازندسید حسیر

اصفهان17/6/1399قتلدورودفتحیل بهوند113

بروجرد18/6/1399قتلبروجردشهباز حدادی114

ردخضی قوی دل115
ُ
ارومیه20/6/1399قاچاق موادمخدررسدشتک

ردبهروزی (فرهاد)شاکر116
ُ
بغی و وعضویت در ییک از ارومیهک

احزاب کردی

20/6/1399

ازنوید افکاری117 ت در قتلشیر از22/6/1399محاربه و مبارسژ شیر

مشهد25/6/1399تجاوز به عنفمشهدزندانی1182

یزد26/6/1399قاچاق موادمخدرکاشانالیاس بختیاری119

اراک26/6/1399قتلجواد کخا120

مجرم_احتماال کودکاهواز30/6/1399قتل عمدموید سواری121

رجانی شهر2/7/1399قتل32مهتاب شفیغ122

رجانی شهر2/7/1399قتلیک زندانی123

رجانی شهر2/7/1399قتلیک مرد124

ی پور125 گنبدکاووس7/7/1399قتلعارف امیر

از6/7/1399قتلکازرونعیل احمدی126 شیر

رجانی شهر2/7/1399قتلیک زندانی127

الیگودرز9/7/1399قتللرستانسعید بلوری128



ساری13/7/1399قتلنبر صابری الهیجانی129

قزوین12/7/1399قتلطاهر غفاری130

رجانی شهر14/7/1399قتل و تجاوزیک مرد131

مشهد20/7/1399قتلمشهد37عیل132

مشهد20/7/1399قتل فرززندان به دلیل فقرمشهدراضیه133

قائن22/7/1399قاچاق مواد مخدرمهرشاد براهونی134

رجانی شهر22/7/1399قتلمحمد یدی135

رجانی شهر22/7/1399قتلمهدی عیل136

رجانی شهر22/7/1399قتسامان یمیبی137

رجانی شهر22/7/1399رسقت مسلحانهیک زندانی138

ردشهرام تخشا139
ُ
زندان سنندج30/7/1399قتلکرمانشاهک

رجانی شهر30/7/1399قتلمیثم140

زندان الیگودرز5/8/1399قاچاق مواد مخدرلرستان34پیمان صفانی141

ی زاده142 زندان ارومیه8/8/1399قتلزین العابدین حسیر

زندان ارومیه8/8/1399قتلعیل ملیک143

زندان ارومیه8/8/1399قتلیارس پورمحمدی144

ردمویس نعمانی145
ُ
زندان ارومیه8/8/1399قتلک

اردبیل7/8/1399قتل25هادی حسیبی146

رجانی شهر8/8/1399قتل19پیمان147

رشت11/8/1399قتل عمدفومن40جعفر حسبی148

یزد11/8/1399قتل عمدحیدرعیل محمدیان149

اردبیل15/8/1399قتل عمدسعید نعمبی150

مشهد17/8/1399قتل عمدالف. رمضان151

مشهد18/8/1399قتل عمد26مهرداد152

تایباد18/8/1399قاچاق مواد مخدرفخرالدین دستیار153

بروجرد20/8/1399قتل عمدشاهرخ صفری154

مشهد27/8/1399قتلغ.قاسم155

ی156 قم3/9/1399قتلحسیر

یزد12/9/1399قتلعبدهللا محمدی157

ردکمال اصغری158
ُ
مهاباد17/9/1399قتلمهابادک

رددانیال دیوانی آذر159
ُ
میاندوآب19/9/1399قتلمهابادک

 االرضتهرانروح هللا زم160
ی

نامعلوم22/9/1399جاسویس و فساد ف

اسفراین22/9/1399قتلاسفراینزندانی1612

رجانی شهر26/9/1399قتلزندان1623



ردمحمد مرادی163
ُ
زندان سقز27/9/1399قتلسقزک

قم27/9/1399تجاوز و آدمربانیقمشهاب جاوید164

بروجرد27/9/1399قتلمراغه34رسول فردوس165

166
ی

زاهدان29/9/1399قاچاق مواد دمخدربلوچبهنام رییک

167
ی

زاهدان29/9/1399قاچاق مواد دمخدربلوچشعیب رییک

رجانی شهر26/9/1399مفسدفس االرضزندانی1681

زاهدان1/10/1399قتلبلوچعبدالباسط خشت169

زاهدان6/10/1399قاچاق مواد مخدربلوچ60مهربان براهونی170

زاهدان6/10/1399زندانی سیایسبلوچعبدالحمید بلوچ زیه171

زاهدان6/10/1399قاچاق مواد مخدر73خداداد نتهانی172

رد43زینب خدامرادی173
ُ
زندان سنندج7/10/1399قتل عمدسنندج/قروهک

ردمصطفی سیفی174
ُ
زندان سنندج8/10/1399قتل عمدرسوآباد/ویژنانک

رشت11/10/1399قتل عمدفریدون توکیل175

1رشت11/10/1399قتل عمدحسن رضانی176

مشهد11/10/1399زندانی سبی مذهب36حمید راست باال177

مشهد11/10/1399زندانی سبی مذهبکبیر سادت جهانی178

مشهد11/10/1399زندانی سبی مذهبمحمدعیل آرایش179

زاهدان14/12/1399زندانی سبی مذهببلوچ21الیاس قلندرزیه180

زاهدان14/12/1399زندانی سبی مذهببلوچ28حسن دهواری181

زاهدان14/12/1399رسقت مسلحانه و قتلبلوچامید محمودزیه182

یز17/10/1399قتل عمدطاهر حامد خوشخو183 تیر

ی184 الکان18/10/1399قتل36فرزاد نارصجوررسژ

185
ی

زندان زاهدان20/10/1399قاچاق موادمخدربلوچمجید رییک

زندان قم20/10/1399قاچاق موادمخدرفرزاد محمدنوره186

زندان قم20/10/1399قاچاق موادمخدرمهدی جوشبی187

زندان اردبیل24/10/1399قتل32مهدی فیضی188

زندان اردبیل24/10/1400قتل40محرم قیضی189

یز24/10/1399قتلصابر خوشکار190 زندان تیر

زندان زابل24/10/1399قتلبلوچجما داوودزیه191

زندان قزوین25/10/1399قاچاق مواد مخدرشبسییشمس الدین سلیمانی192

زاده193 زندان یزد26/10/1399قتل36رضا شیر

زندان سنندج29/10/1399قتلرسوآباد/دل46فاتح قادری نیا194

زندان زاهدان30/10/1399قاچاق مواد مخدربلوچانور عایل زیه195

زندان زاهدان1/11/1399قتلبلوچیونس خانشیبی196



زندان زاهدان1/11/1399قاچاق موادمخدربلوچعبدل رئوف کبدانی197

زندان زاهدان1/11/1399قتل عمدبلوچ33یونس جمشید زیه198

زندان زاهدان1/11/1399قتل عمدبلوچ33شمس الدین باجر199

مهدی عیل حسیبی 200

(کشتیگیر)

دزفول6/11/1399قتل عمداندیمشک30

زنجان8/11/1399قتل عمدابهرعباس عیل حسیبی201

ی202 اهواز9/11/1399محاربهعربعیل مطیر

اصفهان9/11/1399قاچاق موادمخدربلوچانور نارونی203

زاهدان11/11/1399زندانی سیایسجاوید دهقان204

از14/11/1399قتل عمد37جبار نعمبی205 شیر

اردبیل21/11/1399قتل عمد25سعید نادری206

اردبیل21/11/1399قتل عمد23یک زن207

نور26/11/399قتل عمدسعید عیل محمدی208

جند25/11/1399قاچاق موادمخدرزابلبلوچ40جمال الدین براهونی209 بیر

جند25/11/1399قاچاق موادمخدرزابلبلوچ28محمد براهونی210 بیر

جند25/11/1399قاچاق مواد مخدرزاهدانبلوچمنصور قزاق211 بیر

ی شهر25/11/1399قتلاردبیلبهاور طنازی212 مشکیر

بروجرد28/11/1399قاچاق مواد مخدرعیل دادفری مازندرانی213

رجانی شهر29/11/1399قتل عمدعیل بدرلو214

رجانی شهر29/11/1399قتل عمدمحمد چزانی215

رجانی شهر29/11/1399قتل عمدزهرا اسماعییل216

رجانی شهر29/11/1399قتل عمدزندانی2174

رجانی شهر29/11/1399قتل عمدزندانی2182

رجانی شهر29/12/1399قتل عمدیک زندانی219

ردهوشنگ محمدی220
ُ
کرمانشاهقتل عمدک

ردعیل انگزی221
ُ
کرمانشاهقتل عمدک

222
ی

ازجعفر منصوربییک از5/12/1399قتل عمدشیر شیر

اهواز11/12/1399امنیبی_سیایسعربجاسم حیدری223

اهواز11/12/1399امنیبی_سیایسعربعیل  خرسجر224

ی سیالوی225 اهواز11/12/1399امنیبی_سیایسعربحسیر

اهواز11/12/1399امنیبی_سیایسعربنارص خفاجیان226

رشت11/12/1399قتل50احمد سمیغ227

ردحامد مصطفانی228
ُ
یک اراک10/12/1399قاچاق مواد مخدرکرمانشاه/هرسیر

اراک8/12/1399قتل عمداحمد اعرجر229

حکم 99بهمن6در 

اسفند 4اجرا در 



نوشهر12/12/1399قتل عمدسید فتاح حسیبی230

دستگرد13/12/1399قتل عمدکاشانفرهاد عبدهللا نژاد231

رشت23/12/1399قتل عمدکرییم(معصومه)مریم 232

یاسوج17/12/1399قتل عمدیاسوج64یک مرد233

ارومیه24/12/1399قتل عمدبوکاننارص ویل زاده234

زنجان25/12/1399قتل عمدبیجار35آرش وارنی235

مشهد25/12/1399آدم ربانی و تجاوز به عنفروح هللا جاویدی راد236

مشهد25/12/1399"محمد صیادی باغسنگانی237

مشهد25/12/1399"محمد حسیبی238

مشهد25/12/1399"محمد وطن دوست239

تایباد27/12/1399قتل عمدتایباد/قلعه نوابغهنفیسه پاک مهر240

ی241 ی اکچیر اردبیل24/12/1399قتل عمد35حسیر

یز18/12/1399قتل عمدملکان/آروقآصف تفی نژاد242 تیر

ی کردپا مرکز آمار سازمان حقوق بشر


