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قرن زندان برای فعالین  ٨شھروند و بیش از  ١٢صدور حکم اعدام برای 

+ لیست اسامی و احکام ٢٠١٨کرد در سال   
 
 

شھروند کرد از سوی دستگاه قضایی ایران  ١٨٢ھ'نگاو: طی سال گذشت' میالدی 
د.، شالق و جریم' نقدی محکوم شدەانب' اعدام، حبس  

 
رکز آمار سازمان حقوق بشری ھ'نگاو، طی با استناد ب' آمار ب' ثبت رسیدە در م

شھروند کرد از سوی دستگاه قضایی ایران ب' اتھام  ١٨٢میالدی،  ٢٠١٨سال 
نفر از آنھا ب'  ١٢فعالیت سیاسی، مدنی، عقیدتی و کارگری محکوم شدەاند ک' 

ضرب'  ٣٢٩٨سال زندان،  ٨٢٤نفر دیگر نیز جمعا ب'  ١٧٠اعدام محکوم شدە و 
د.ون تومان جریم' نقدی محکوم شدەانمیلی ١٦٠الق و پرداخت ش  

 
 فعالی سیاسی

 
ضب' شالق و  ٣٠٨سال حبس،  ٢٦٢فعال سیاسی جمعا ب'  ٨٢طی سال گدشت' 

فعال سیاسی نیز از سوی  ٣میلیون تومان جریم' محکوم شدەاند.  ٨پرداخت 
د.ضایی ایران ب' اعدام محکوم شدەاندستگاه ق  

 
 

 فعالین مدنی
 

ضرب'  ١٨٨٠سال زندان،  ٥٠٧فعال کارگری جمعا ب'  ٤١ی میالد ٢٠١٨در سال 
د.میلیون تومان جریم' محکوم شدەان ٢٧شالق و پرداخت   

 
 

 فعالین کارگری و کولبران
 

سال حبس،  ٢٥فعال کارگری و کولبر جمعا ب' ٤١ھمچنی طی سال گذشت'، 
د.لیون تومان جریم' محکوم شدەانمی ١٢٥ضرب' شالق و پرداخت  ١١١٠  

 
 

عقیدتی فعالین  
 

، ن' فعال مذھبی و عقیدتی از سوی دستگاه قضایی ایران ب' اعدام ٢٠١٨در سال 
د.سال حبس محکوم شدەان ٣٠ب' تحمل  تن دیگر ٩محکوم شدە و   
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 ردیف نام و نام خانوادگی اھل حکم اتھام
ماه حبس٦ سیاسی  ١ پیام میرزازادە ارومی' 
ماه٦سال و ٣ سیاسی  ٢ محمد کریمی خواه بوکان 
ماه٦سال و ٣ سیاسی  ٣ امیر ابراھیمی بوکان 
ماه٦سال و ٣ سیاسی  ٤ حسین محمودی بوکان 
ماه حبس١٧ سیاسی  ٥ طاھر توحیدی بوکان 
ماه حبس٢ سیاسی  ٦ ھادی عارفی سنندج 
 ٧ رامین حسین پناھی دھگالن اعدام سیاسی
سال حبس ١٠ سیاسی  ٨ یوسف بوداک دیار بکر 
سال حبس٥ سیاسی کیل رستمیو سنندج   ٩ 
سال حبس٥ سیاسی  ١٠ فروان رستمی سنندج 
سال حبس٥ سیاسی  ١١ سیروان رستمی سنندج 
سال حبس٥ سیاسی  ١٢ بھروز عزیزی سنندج 
سال حبس٥ سیاسی  ١٣ رسول عزیزی سنندج 
سال حبس٥ سیاسی  ١٤ علی کوھی سنندج 
سال حبس١ سیاسی  ١٥ کاوان محمودیان سنندج 
ماه حبس١٥ سیاسی یالد دالرام سقز   ١٦ 
ماه٣ سیاسی  ١٧ رسول سلطانی آذر پیرانشھر 
سال٤ سیاسی  ١٨ شھرام فرھادی سنندج 
ماه حبس٦ سیاسی  ١٩ فرامرز ملک شاھی ایالم 
سال٢ سیاسی  ٢٠ نعیم محمد پور سنندج 
سال٦ سیاسی  ٢١ متین خالدی ارومی' 
سال٦ سیاسی  ٢٢ امین زندە دل ارومی' 
سال حبس١ سیاسی اصر حسنین ارومی'   ٢٣ 
سال حبس١ سیاسی  ٢٤ حسن اردوخانی ارومی' 
ماه حبس٦ سیاسی  ٢٥ منیرە سلطان زادە ارومی' 
سال حبس٥ سیاسی  ٢٦ ابراھیم خالدی سردشت 
 ٢٧ یونس باسرە دھلران شستن قبر و نماز جمع' سیاسی
سال حبس١ سیاسی  ٢٨ آرام علی رضایی سنندج 
بار اعدام ٣ عقیدتی ثمحمد ثال بروجرد   ٢٩ 
سال٣ سیاسی  ٣٠ فخرالدین اسریسی اشنوی' 
سال٣ سیاسی  ٣١ کامران موسی زادە اشنوی' 
سال٢ سیاسی  ٣٢ مصطفی احمدزادە بوکان 
ماه حبس٦ سیاسی  ٣٣ نادر مجیدیان سقز 
ماه حبس٦ سیاسی  ٣٤ شھرام مجیدیان سقز 
سال حبس١ سیاسی  ٣٥ عطا رحمان زادە سقز 
تعلیقی سال ٣ماه تعزیری و ٣ سیاسی  ٣٦ مھیار احمدی سنندج 
ماه حبس٦ سیاسی  ٣٧ فواد کیخسروی سقز 
 ٣٨ سیروس عزیزی پاوە اعدام عقیدتی
 ٣٩ اسماعیل صوفی سرپل ذھاب اعدام عقیدتی
 ٤٠ رحمان بھروزی سرپل ذھاب اعدام عقیدتی
 ٤١ ایوب اسماعیلی ثالث باباجانی اعدام عقیدتی
ر مضانیخسرو ثالث باباجانی اعدام عقیدتی  ٤٢ 
 ٤٣ عثمان بھروزی سرپل ذھاب اعدام عقیدتی
 ٤٤ ماجد مرتضایی پاوە اعدام عقیدتی

شھروندی ک_ از سوی دستگاه قضایی ایران محکوم شدەاند ١٨٢اسامی لیست   
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 ٤٥ سلیمان مظفری روانسر اعدام عقیدتی
ماه حبس٦ سیاسی  ٤٦ محمد مھجور سقز 
ضرب' شالق ٧٦ سیاسی  ٤٧ علی رضا سپاھی الیین مشھد 
سال٣ سیاسی  ٤٨ فرخ عبدی ارومی' 

سال حبس١ مدنی  ٤٩ حامد سپھری بوکان 
ماه حبس٦ مدنی  ٥٠ جعفر ابراھیمی بوکان 

سال حبس ١٠ سیاسی  ٥١ میالد کاژی سردشت 
ھزار جریم' ٤٠٠ضرب' شالق و ٥٠ سیاسی  ٥٢ چینی آخر خوب سقز 
سال حبس١ سیاسی  ٥٣ نورمحمد افشار شیروان 
ماه حبس٦ سیاسی  ٥٤ لقمان بالکی نقدە 
سال حبس١١ سیاسی زینب مصطفی قادر بوکان   ٥٥ 
سال حبس١١ سیاسی  ٥٦ رحیم محمودی ارومی' 
سال٢ سیاسی  ٥٧ اقبال قبادی کامیاران 
 ٥٨ کامران شیخ' مھاباد اعدام عقیدتی
سال حبس١٠ عقیدتی  ٥٩ انور خضری مھاباد 
سال حبس١٠ عقیدتی  ٦٠ خسرو بشارت مھاباد 
سال حبس٣ سیاسی  ٦١ مریم فرجی سرپل ذھاب 
سال حبس٨ سیاسی جسنند   ٦٢ زانیار احمدی نیاز 
سال و تبعید ب' میناب١ عقیدتی  ٦٣ ذبیح الل' رئوفی سنندج 
سال حبس١ عقیدتی  ٦٤ پروان' حیدری سنندج 
جریم' ١٨٠٠ضرب' شالق و ٧٤ سیاسی  ٦٥ بختیار خوشنام سقز 
سال حبس١١ سیاسی  ٦٦ تحسین دادرس مریوان 
سال حبس١ملیون جریم'٦شالق و ٧٠، سیاسی رف مرادیعا روانسر   ٦٧ 
سال٦ سیاسی  ٦٨ واحد بھبھانی پیرانشھر 
سال حبس٥ سیاسی  ٦٩ حسن گلوانی نقدە 
تعلیقی ٤تعزیری ١ سیاسی  ٧٠ رضا رسول پور ارومی' 
تعلیقی ٤تعزیری ١ سیاسی  ٧١ حجت رزم جو ارومی' 
ماه حبس١٨ سیاسی  ٧٢ حمید رحیمی ارومی' 
شالق ٤٠ماه + ٧سال و ٥ سیاسی دالل' زادەحسن عب مھاباد   ٧٣ 
ضرب' شالق ٧٤ رسان'ای  ٧٤ شجاع حسین زادە بان' 

ماه حبس ٨سال و ٣٠ مدنی  ٧٥ برھان عمران زادە ارومی' 
شالق ١٤٨ماه حبس +  ٦سال و ٢٨ مدنی  ٧٦ حسین مھتابی ارومی' 
شالق ٧٤مانگ +  ٨سال و ٢٧ مدنی  ٧٧ رضا موسی ھشتیانی ارومی' 
شالق ٧٤مانگ + ٨سال و ٢٤ مدنی رومی'ا   ٧٨ وحید خدری درگ' 
شالق ٧٤سال حبس و ٢٤ مدنی  ٧٩ پرویز عمری ارومی' 
شالق ٧٤سال حبس و ٢٤ مدنی  ٨٠ احسان عبدی ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٦سال و ١٩ مدنی  ٨١ منصور آب در ھاون ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٨٢ اسفندیار حاتمی ارومی' 
القش ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٨٣ آرام عبادی ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٨٤ پیام حافظی ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٨٥ امیر طالب مرنی ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٨٦ صفر عبداللھی ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٨٧ احمد جھانگیری ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٨٨ مسلم فالح ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٨٩ مھدی شیری حیدرانلو ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٩٠ اسالم فالح ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٩١ علی مداح ارومی' 
شالق ٧٤ماه +  ٨سال و ١٥ مدنی  ٩٢ برھان مداح ارومی' 

دنیم سال حبس١٥   ٩٣ میالد مصطفی زادە ارومی' 
ماه حبس ٣سال و ١٤ مدنی  ٩٤ رسول آبدرھاون ارومی' 
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ماه حبس ٦سال و ١٣شالق ٧٤ + مدنی  ٩٥ برھان فنگی شورگلی ارومی' 
ماه حبس ٦سال و ١٣شالق ٧٤ + مدنی  ٩٦ افشار ظھرزادە ارومی' 
ماه حبس ٦سال و ١٣شالق ٧٤ + مدنی یدبھزاد جاو ارومی'   ٩٧ 
شالق ٧٤سال حبس + ١٢ مدنی  ٩٨ احمد امینی ارومی' 
ماه حبس ٦سال و ١١ مدنی  ٩٩ توحید قلندری ارومی' 
شالق ٧٤سال حبس + ١١ مدنی  ١٠٠ یاشار بیگ زادە ارومی' 
ملیون جریم' ٣سال حبس + ١٠ مدنی  ١٠١ آیھان اصغری ارومی' 
ملیون جریم' ٣سال حبس + ١٠ مدنی پور جالل نعمان ارومی'   ١٠٢ 
ملیون جریم' ٣سال حبس + ١٠ مدنی  ١٠٣ آرمان نعیمی ارومی' 
شالق ١٤٨ماه حبس +٨سال و٦ مدنی  ١٠٤ توران ایران سرشت ارومی' 
میلیون جریم' ٣ماه حبس + ٦سال و ٦ مدنی  ١٠٥ جابر عبدالل' زادە ارومی' 

 مدنی
میلیون  ٤.٥ماه حبس +  ٦سال و ٣

٦١٠ کمال ابراھیمی ارومی' جریم'  
شالق ٣٠ماه حبس + ٤ مدنی  ١٠٧ میالد خضری ارومی' 
میلیون جریم' ١٠ مدنی  ١٠٨ پژمان محمد زادە ارومی' 

ضرب' شالق٧٤ سیاسی  ١٠٩ محمد امین عبداللھی بوکان 
 ١١٠ ارسالن خودکام مھاباد اعدام سیاسی

سال حبس١ مدنی  ١١١ کاوە مھدیپور درەشھر 
سال حبس٨ سیاسی رمحمد سلحشو ارومی'   ١١٢ 
ماه حبس٦ کارگری  ١١٣ احمد امینی سنندج 

 ١١٤ محمد ابراھیمی اشنوی' اعدام سیاسی
ماه حبس٨ سیاسی  ١١٥ اجالل قوامی سنندج 
سال حبس٦ سیاسی  ١١٦ برزان محمدی سروآباد 
ماه حبس٦ سیاسی  ١١٧ سعید شیرزاد کرمانشاه 
سال حبس١ سیاسی  ١١٨ مصطفی قادر زینب بوکان 
بسسال ح١ سیاسی  ١١٩ رحیم محمودی ارومی' 
ماه ٣سال و ١٠ سیاسی  ١٢٠ کیوان علیایی مھاباد 
روز ١ماه و ٣ سیاسی  ١٢١ رحیم خاطری کامیاران 
ماه ٦سال حبس  کاھش ب' ٥ سیاسی  ١٢٢ اقبال احمدپور ارومی' 
ماه حبس٦ سیاسی  ١٢٣ ھیمن حسینی سقز 
ماه حبس٦ سیاسی  ١٢٤ ناصر رحیمی سقز 

سال حبس١ مدنی  ١٢٥ صدیق رستمی سنندج 
ھزار تومن جریم'٢٠٠ کارگری  ١٢٦ عثمان اسماعیلی سقز 
جریم' ١١.٥٠٠ماه حبس و ١٠ کولبر  ١٢٧ کمال علیزادە سردشت 
جریم' ١١.٥٠٠ماه حبس و ١٠ کولبر  ١٢٨ جمال رحیمی سردشت 
جریم' ٧.٦٠٠ماھحبس و ٨ کولبر  ١٢٩ محمد رحیمی سردشت 
'جریم ٧.٦٠٠ماھحبس و ٨ کولبر  ١٣٠ رضا صحرانورد سردشت 
جریم' ٧.٦٠٠ماھحبس و ٨ کولبر  ١٣١ زانیار حاجی خالنی سردشت 
جریم' ٧.٦٠٠ماھحبس و ٨ کولبر  ١٣٢ مصطفی عزیز زادە سردشت 
جریم' ٧.٦٠٠ماھحبس و ٨ کولبر  ١٣٣ صدیق فق' حسن پور سردشت 
جریم' ٧.٦٠٠ماھحبس و ٨ کولبر  ١٣٤ لقمان آتش سردشت 
جریم' ٥.٦٠٠س و ماه حب٦ کولبر  ١٣٥ امید قربانی زادە سردشت 
جریم' ٥.٦٠٠ماه حبس و ٦ کولبر  ١٣٦ یوسف قربانی زادە سردشت 
جریم' ٥.٦٠٠ماه حبس و ٦ کولبر  ١٣٧ کیوان الل' مرادی سردشت 
جریم' ٥.٦٠٠ماه حبس و ٦ کولبر  ١٣٨ زانیار زارعی سردشت 
جریم' ٥.٣٠٠ماه حبس و ٦ کولبر پورصابر یحیی  سردشت   ١٣٩ 
جریم' ١١.٥٠٠ماه حبس و ١٠ کولبر  ١٤٠ شورش پادرشی سردشت 
٧.٢٠٠ماه حبس و ٦ کولبر  ١٤١ صدیق ژال' سردشت 

 ١٤٢ ارسالن برنا مھاباد یک سال حبس رسان'ای
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میلیون جریم' ٢پرداخت  رسان'ای  ١٤٣ آراس قربانی پور سقز 
سال حبس١ عقیدتی  ١٤٤ سردار عثمان بکر جنوب کردستان 

قیدتیع سال حبس٥   ١٤٥ اسالم مصطفایی ارومی' 
سال حبس١ کارگری  ١٤٦ خلیل کریمی سنندج 

ماه ٨سال و ٢ سیاسی  ١٤٧ حسین حبیب وند ارومی' 
ماه حبس٣ مدنی  ١٤٨ عبدالل' شریفی بوکان 
ماه حبس٢ مدنی  ١٤٩ یوسف محمودی بوکان 
سال حبس١ کارگری  ١٥٠ مھرداد صبوری کامیاران 
بسسال ح١ کارگری  ١٥١ امید احمدی کامیاران 
روز ١س'ماه و  کارگری  ١٥٢ آرام محمدی کامیاران 
روز ١س'ماه و  کارگری  ١٥٣ شاھو صادقی کامیاران 
 ١٥٤ دلنیا صبوری کامیاران س' روز کارگری
 ١٥٥ روژین ابراھیمی کامیاران س' روز کارگری
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٥٦ افشار رشیدی چوار 
شالق ٧٤اه و م٦ کارگری  ١٥٧ انور رشیدی چوار 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٥٨ صادق رستمی چوار 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٥٩ نادر خاکی چوار 
شالق ٧٤سال و ٢ کارگری  ١٦٠ میالد دوستی چوار 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٦١ محمد صالح قیطاسی چوار 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری ٢١٦ صادق کاکاخانی ایالم   
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٦٣ توحید قیطاسی چوار 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٦٤ سعید قیطاسی چوار 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٦٥ امین ارکوازی چوار 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٦٦ حجت اسماعیلی چوار 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٦٧ عباس مظفری ایالم 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری کاکاخانی علی چوار   ١٦٨ 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٦٩ محمد حیدری ایالم 
شالق ٧٤ماه و ٦ کارگری  ١٧٠ علی نجات اعظمی ایالم 
سال حبس١ کارگری  ١٧١ امید اسدی کامیاران 
سال حبس٦ مدنی  ١٧٢ آرش کیخسروی سقز 

سال حبس١ سیاسی  ١٧٣ کورش شریف پور دیواندرە 
سال حبس١ سیاسی تاسینشمیل قوی مھاباد   ١٧٤ 
ماه حبس١٨ کارگری  ١٧٥ بھنام ابراھیم زادە اشنوی' 

سال٤ سیاسی  ١٧٦ صابر نادری قروە 
سال حبس١٥ سیاسی  ١٧٧ ناصح خالدی پیرانشھر 
سال حبس١٥ سیاسی  ١٧٨ محمد ابراھیمی پیرانشھر 
سال و چھار وز٤ سیاسی  ١٧٩ موسی محمودی اشنوی' 
سال حبس٦ سیاسی ٨٠١ احمد رستگاری ارومی'   
سال حبس١ رسان'ای  ١٨١ صالح الدین رنجبر ارومی' 
ماه٦ سیاسی  ١٨٢ ھدایت سالمت ارومی' 

     
 


