
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

   ١٣٨٧ لسامی زندانیان سیاسی ایران ، ویژه اسا سالنامھ

در سراسر و مدنی زندانی سیاسی  ۵٢٨پیش رو در بردارنده اسامی و مشخصات  سالنامه

  . ایران می باشد

را در بر میگیرد که به دلیل  فعاالن مدنی و سیاسی، اسامی گردآوری و مستند گردیده مذکور 

مورد برخوردھای سرکوبگرانه و تن عقاید متفاوت و مشی سیاسی متفاوت از حاکمیت داش

قھرآمیز مھندسی سرکوب حکومت ایران برخالف معاھدات الزام آور بین المللی و میثاقھای 

 رای نیل به اھداف خودب، این افراد  حقوقی قرار گرفته و اکنون در زندان به سر می برند

از اینرو تنوع اتھامات و  ،برای اعتراض و مبارزات خویش برگزیدندرا  متفاوتی راھکارھای

بسیاری از این افراد اتھامات وارده به خود را  .گرددعملکردھا در لیست مذکور قابل درک می 

رج آن تنھا در راستای تکمیل نمودن اطالعات مورد نیاز مدافعان ھیچگاه نپذیرفته اند، از این رو د

شامل افرادی است که ھم اکنون در زندان به تنھا اسامی مندج در لیست  ،حقوق بشر است

  .سر می برند

ضر حال حااین لیست به ھیچ روی در برگیرنده تمامی زندانیان سیاسی الزم به توضیح است 

در ایران نمی باشد ، چرا که عدم دسترسی سازمانھای مدافع حقوق بشر به منابع مورد نیاز 

و محدودیتھای اعمال شده ، عمال تھیه لیستی نھایی و جامع را در این باب دشوار گردانیده 

کامل شدن  ھر مرحله به سمتروند دو ساله خود در ر دمذکور  لیستاست اما ھمانگونه که 

به مدد فعاالن حقوق بشر و دیده بانان اجتماعی این روند  ، یقین است که داشته استگام بر

  .شودمی با دقت و سرعت بیشتری طی 

فرصتی است برای به منزله سند آشکار نقض حقوق بشر در ایران ،  لیستھمچنین این 

که سالھاست در گوشه ھای سیاھچالھا و و مدنی صدھا زندانی سیاسی وجود یادآوری 

  .توجه افکار عمومی و اصحاب رسانه ای قرار گرفته اند کمتر مورد ایرانی زندانھا

 لطفًا از ھر گونه اطالعات تکمیلی ، انتقادات و پیشنھادات خود با مکاتبه با آدرس 

 iran.org-info@hra ما را مطلع نمائید.  

  

  

مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران زندانیانواحد   

١٣٨٧ اسفندماه –تھران   

 

 

  

  



 

 حکم محل نگھداری اتھام نام خانوادگی نام  شماره

ھلمت  1
 حسن

 فعال سیاسي آذر پور
زندان مرکزی 

 مھاباد
 سال ١۵

 عضویت در پ ک ک آذرنیوش سروت 2
زندان مرکزی 

 ارومیه
سال و  ١

 نیم

 شرکت در اعتصاب آذری بھروز 3
بازداشتگاه 

 اطالعات سقز
 بازداشت

 رسازآ یوسف 4
تالش  -تبعه ترکیه 

برای عضویت در پ 
 ک ک

زندان مرکزی 
 ارومیه

 ماه ٧

 آرغیش حمید 5
-فعال فرھنگی 

 ھویت طلب ترک
 سال ١ زندان خوی

  آغه میری رضا 6
زندان مرکزی 

 سنندج
 ماه ١۶

 ارتباط با بیگانه آقا جانی حسن 7
زندان  ٣۵٠بند 

 اوين
 ابد

8 
 اعدام ارومیه اھل حق آقایان میزاز یوسف

 فعال عرب اھواز آلبوغیش احمد 9
زندان کارون 

 اھواز
 سال ۶

  آھنگ خوش یوسف 10
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٣

 اباذری رضا 11
فعالیتھای پان 

ترکیستی و ارتباط 
 با بیگانه

زندان مرکزی 
 ارومیه

 سال ٣

12 
 سال ١۵ زندان ماکو ھویت طلب ترک ابراھیم زاده طیب

  اھیمیابر محمد رئوف 13
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٣

 ابراھیمی فھیم 14
ھمکاری با احزاب 

 کرد
زندان مرکزی 

 ارومیه
بازداشت 

 ٨٧از پاییز 

 زندان تنکابن بھایی ابراھیمیان سیامک 15
 ٢ماه و  ۴

سال تبعید 
 به زابل

 دراویش گنابادی اجاقی ھاشم 16
زندان مرکزی 

 قم
 سال ١

 برندازی نرم احسانی محمد  17
 ٣سالن 

  اوین ٧اندرزگاه 
 بازداشت

 احمد ھوال 18
پ ک  -تبعه ترکیه 
 ک

 سال ١٠ نقطه نامعلوم

 احمد سلیمان علی 19
پ ک  -تبعه عراق 
 ک

زندان مرکزی 
 ارومیه

سال  ۵
 ونیم

 احمد عبداهللا آمانج 20
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار



 

 احمدزاده کاوه 21
با يکی از ھمکاری 

 احزاب مخالف نظام
 سال ٣ زندان بوکان

 فعال سیاسی کرد احمدی جعفر 22
زندان رجایی 

 شھر کرج
 

23 
 سال ۵  فعال کرد احمدی مادح

 محاربه احمدی طه 24
زندان 

 بندرعباس
 سال ٢٠

 ھواداری پژاک احمدی کمال 25
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ماه ٨

 اربابی علی 26
ھوادار آیت اهللا 

 جردیبرو
 سال ٢ زندان اوین

 ک.ک.عضویت در پ ارجان متین 27
 ٩سالن 

زندان  ٨اندرزگاه 
 اوین

 سال ١٠

 ارکوازی ستاره 28
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان دیزل آباد 
 کرمانشاه

 سال ١٠

 ارگین باش ایوب 29
تالش  -تبعه ترکیه 

برای عضویت در 
 پژاک

زندان مرکزی 
 ارومیه

 

 ارومیه ای شیالن 30
ارتباط با حزب حیات 

 آزاد کردستان
)پژاک(   

 سال ۵ 

 فعال کارگری اسانلو منصور 31
زندان  ٧اندرزگاه 

 اوين
 سال ۵

 استاد قاضی خالد 32
حزب دموکرات 

  کردستان ـ محاربه
 سال ٢٠ 

 دراویش گنابادی اسدپور مھران 33
بازداشتگاه اداره 
 اطالعات کیش

بازداشت 
 ٨٧از دی

 اسدپور زھرا 34
وادار سازمان ھ

 مجاھدین خلق
زندانی رجایی 

 شھر کرج

از دی ماه 
در  ٨۶

 بازداشت

 تردد غیرقانونی اسکندری وریا 35
زندان مرکزی 

 سنندج
 ماه ١٨

 زندان سمنان  بھایی اسکندریان طاھر 36
بازداشت 

 ٨٧از دی 

 اسماعیل سھراب 37
حزب دموکرات 

 کردستان
 ابد 

 امنیتي اصغري حسین 38
 ١سالن 

زندان  ٧درزگاه ان
 اوين

 سال ٨

  افرازا علی 39
بازداشتگاه 
اطالعات 
 سنندج

 بازداشت

40 
 سال ۵زندان  ٨اندرزگاه  ارتباط با بیگانه افشار دکتر ابراھیم



 

 اوین

41 
  سال ٣  زندان اوین  فعال حقوق زنان  اقدام دوست  عالیه

42 

 اقدامی جعفر

شرکت در مراسم 
عضو  -خاوران 

مجموعه فعاالن 
ق بشر در حقو

 ایران

 ٢٠٩بازداشتگاه 
 زندان اوین

بازداشت 
از  
 ٨٧شھریور

 امامی عمر 43
حزب دموکرات 

 کردستان
زندان مرکزی 

 یزد
 سال ٢١

  امانی محمود* 44
بازداشتگاه 

 اطالعات سقز
 بازداشت

  دراویش گنابادی  امرایی  پیمان 45
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 امیرخیزی کبری 46
د به عراق برای ترد

دیدار با برادر عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداشتگاه 
 زندان اوین

 بازدشت

 امیری نوزاد 47
تالش برای 

پیوستن به پ ک 
 ک

زندان مرکزی 
 ارومیه

 ماه ١٠

 عضویت در کومله امیری اسعد 48
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٧

 حزب کومله امینی اسد 49
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٣

 امینی ھادی 50
عضویت درگروه 

 غیرقانونی
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ۵

51 
 سال ٢٠  فعال سیاسي كرد امینی رضا

 دراویش گنابادی انتصاری محمدجعفر 52
بازداشتگاه اداره 
 اطالعات کیش

بازداشت 
 ٨٧از دی

  اورامی نژاد رحمت 53
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٣

 اوزگور جمھور 54
ک  پ -تبعه ترکیه 
 ک

زندان مرکزی 
 ارومیه

 سال ١٣

 محاربه اولیایی ارسالن 55
زندان مرکزی 

 سنندج
 اعدام

 فعال سیاسی کرد ایوب پور فرھاد* 56
بازداشتگاه 
اطالعات 
 سنندج

 بازداشت

 فعال سیاسی کرد ایوب پور عثمان* 57
بازداشتگاه 
اطالعات 
 سنندج

 بازداشت



 

58 
 سال ۴   ایومن محمدصالح

 باییبا ساسان 59
اتھام تبلیغ علیه 

ارتباط با  – نظام
 پژاک

زندان مرکزی 
 سنندج

 سال ۴

 فعال فرھنگی بابکری امیر 60
زندان مرکزی 

 نقده
 ماه ١٠

 رودی بادری کبری 61
تردد به عراق برای 
دیدار با فرزند عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 زندان اوین

 بازداشت

 سی کردفعال سیا بادو زاده جھانگیر 62
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ابد

63 

  اطالعات زاھدان  فعال دانشجویی  باقری  علی

بازداشت 

از اسفند 

٨٧  

  باقی شاک 64
زندان مرکزی 

 سنندج
 بازداشت

 فعال عرب اھواز باوی عماد 65
،تبعید به  قائم 

 شھر
 سال ٢۵

66 
 سال ١١ سال تبعید ١٠ فعال عرب اھواز باوی ھانی

 عرب اھواز فعال باوی مسلم 67
سال تبعید  ١٠

 به اراک
 سال ١۶

 فعال عرب اھواز باوی محسن 68
تبعید به نیک 

 شھر
 سال ٢٠

 محاربه باوی اسد 69
زندان کارون 

 اھواز
 سال ١٠

 حزب کومله باھله مھدی 70
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ابد

 بایرزاده علی 71
ارتباط با احزاب 

 کردی
 سال ٢ زندان تبریز

 رزادهبای ابراھیم 72
ارتباط با احزاب 

 کردی
 سال ٢ زندان مراغه

 بایزیدی زینب 73
اقدام علیه امنیت 
ملی و تبلیغ علیه 

 نظام
 سال ۴ زندان زنجان

 بایمانی افشین 74
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان  ۵فرعی 
رجایی شھر 

 کرج
 ابد

 برھانی حمید رضا 75
ھوادار سازمان 
 مجاھدين خلق

زندان  ٢واحد 
شھر رجايي 
 كرج

 سال ٣

 بریحی ناظم 76
حمل و نگھداری 

 مواد منفجره
زندان کارون 

 اھواز
 ابد



 

 بلوچ محمدعمر 77
معترضین تخریب 
 مدرسه اھل سنت

بازداشتگاه 
 اطالعات زاھدان

 بازداشت

 بنازاده حمید 78
ھوادارسازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 سال ٢

 بنازاده علی اصغر 79
ن ھوادارسازما

 مجاھدین خلق
زندان رجایی 

 شھر کرج
 سال ٢

 بنده لو آسیه 80
تردد به عراق برای 
دیدار با فرزند عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 زندان اوین

 بازداشت

81 

 بندی مھران
خدمات  ( بھائی

  )اجتماعی 
بازداشتگاه 
 اطالعات یزد

سال و  ٣
 ٣نیم و

سال تبعید 
به 

شھربابک 
 کرمان

 بنفشی ساعد 82
ھمکاری با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 سنندج
سال و  ١

 نیم

  دراویش گنابادی  بنکدار  علی اکبر 83
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 بنی شجاع حمزه* 84
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان مرکزی 
 ارومیه

 ابد

 بوئینی مھدی 85
تمرد و تیراندازی به 

 مامورین
زندان کارون 

 اھواز
 سال ١٠

86 
 اعدام زندان مریوان فعال مدنی بوتیمار ھیوا

 بوستانچی قادر 87
ھمکاری با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٣

 بھادری جمال 88
توھین به رئیس 

 قوه قضائیه
 -٧اندرزگاه 

 زندان اوین
 سال ۵

 ھویت طلب ترک بھادری وحید 89
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ماه ١٣

90 

نام (
 )نامشخص

 مرد
 بھرامی

تردد به عراق برای 
دیدار با فرزند عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 زندان اوین

 بازداشت

 بھرامی عاطفه 91
تردد به عراق برای 
دیدار با فرزند عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 زندان اوین

 بازداشت

  دراویش گنابادی  بیدآباد  فیروز 92
انفرادی بند 

٢۴٠  

ت بازداش
اسفند  ٣

٨٧  

  دراویش گنابادی  پاپی  ناص 93
انفرادی بند 

٢۴٠  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  
94 

 سال ٣ زندان نقده ھویت طلب ترک پاشائی رضا



 

95 
 سال ۵ زندان اردبیل ھوادار پژاک پالش محمد

 پر جمال 96
حزب دموکرات 

 کردستان
 سال ٧ 

97 
 سال ۴  شرکت در تظاھرات پرتوی محمد

 تویپر محسن * 98
عضوسازمان 
 مجاھدین 

 زندان اھواز
 ٨۴از سال 

 بازداشت
99 

 سال ١۵  فعال سیاسي كرد پروشان محمد امین

 پرویزی کاوه 100
عضویت در احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ۴

 محاربه پرویزی خه بات 101
زندان دیزل آباد 

 کرمانشاه
 سال ١۵

102 
 محاربه پرویزی ستار

زندان دیزل آباد 
 کرمانشاه

سال و  ١۶
تبعید به 
زندان 

 کرمانشاه

 پرویزی یاسر 103
ھمکاری با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 سنندج
سال و  ٢

 نیم

 فعال سیاسي كرد پروینی کمال 104
زندان مرکزی 

 ماکو
 سال ١

 پوراقبال پریسا 105
تردد به عراق برای 
دیدار با برادر عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 ن اوینزندا

 بازداشت

 پوراقبال علی 106
تردد به عراق برای 
دیدار با فرزند عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 زندان اوین

 بازداشت

  پورعبداهللا  محمد 107
 فعال دانشجویی

  چپ
 ٢٠٩بازداتشگاه 

 زندان اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧  

 پیروی صالح الدین 108
ھمکاری با احزاب 

 کرد
زندان مرکزی 

 ارومیه
 بازداشت

109 
 زندان قم محاربه پیشابادی ھوشیار

سال  ١٠
ھمراه با 
تبعید به 
 زندان قم

  دراویش گنابادی  تابان  محمد علی 110
انفرادی بند 

٢۴٠  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

  تابعی فریدون 111
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١

112 
  نا مشخص  بھایی  تبیانیان  پویا

بازداشت 
 ١٨از 

اسفند ماه 
  در سمنان



 

 ترکاشوند حسین  113
شرکت در مراسم 

 بازرگان
 ٢٠٩بازداشتگاه 

 زندان اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

114 

  نامعلوم  فعال دانشجویی  ترکمن  یاسر

بازداشت 

 ٢٠از 

  ٨٧اسفند 

  ترالنی  حسن 115
ارتباط با سازمان 
 مجاھدین خلق

سلول انفرادی 
  ٢۴٠بند 

بازداشت 
اسفند  ٢

٨٧  

 اییتقو ساسان 116
خدمات           (بھایی  

 )اجتماعی 

بازداشتگاه 
 ١٠٠پالک 

 شیراز
 سال ۴

 تمرازی ھمایون 117
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

از مرداد 
٨٧ 

 بازداشت

 تمرازی ھومن 118
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق 

زندان رجایی 
 شھر کرج

از مرداد 
٨٧ 

 بازداشت

119 
شمس 

 الدین
 یتمراز

ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

بازداشت 
از مرداد 

٨٧ 

 فعال سیاسی کرد تمویی احمد 120
زندان مرکزی 

 مھاباد
 سال ٣

 تمیمی طاھر 121
دبیرکل جبھه 

دموکراتیک خلق 
 عرب

زندان کارون 
 اھواز

 سال ١٠

 توپوز احسن 122
پ ک  -تبعه ترکیه 
 ک

زندان مرکزی 
 ارومیه

 سال ١٣

123 
نگار کرد روزنامه توتونچی بھمن  بازداشت زندان سنندج 

 توکلی  مجید 124
شرکت در مراسم 

 بازرگان
 ٢٠٩بازداشتگاه 

 زندان اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

 توکلی بھروز 125
عضو رھبری جامعه 

 بھائیان
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین
 بازداشت

 تیزفھم وحید 126
عضو رھبری جامعه 

 بھائیان
ندان ز ٢٠٩بند 

 اوین
 بازداشت

 ثابت رھا 127
خدمات         (بھایی 

 )اجتماعی 

بازداشتگاه 
 ١٠٠پالک 

 شیراز
 سال ۴

 ثابت مھوش 128
عضو رھبری جامعه 

 بھائیان
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین
 بازداشت

 بدعت در دين جابری رقیه 129
زنان  ٣بند 

 زندان اوین
 سال ٣



 

 فعال عرب اھواز جابری جواد 130
یدار زندان سپ
 اھواز

 سال ۵

 فعال سیاسی جاوید تھرانی بھروز 131
زندان  ۵فرعی 

رجایی شھر 
 کرج

 سال ۶

132 
 سال ١ زندان خوی ھویت طلب ترک جعفر زاده ابراھیم

  جاللی سھراب 133
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٧

 جاللی محمد 134
عضو جبھه 

دموکراتیک خلق 
 عرب

زندان کارون 
 اھواز

سال  ۵
 ۴حبس و 

 ل تبعیدسا

135 

  اطالعات زاھدان  فعال دانشجویی  جلیل  کامران

بازداشت 

از اسفند 

٨٧  

 ی کرد نویسنده جلیلیان عباس 136
بازداشتگاه 
 کرمانشاه

بازداشت 
 ٨٧از دی

 جمال رشید فرھاد 137
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 جوادی زھرا 138
تردد به عراق برای 

ار با فرزند عضو دید
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 زندان اوین

 بازداشت

 مبلغ اھل سنت جوادی مسعود 139
زندان رجایی 

 شھر کرج
 بازداشت

 روزنامه نگار جوانمردی کاوه 140
زندان مرکزی 

 مراغه
 سال ٢

 جودت اردشیر 141
ھمکاری با احزاب 

 کردی
بازداشتگاه 

 اطالعات ارومیه

بازداشت 
رماه از تی

٨٧ 

 جوشن فاطمه 142
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

از دی ماه 
در  ٨۶

 بازداشت
143 

 سال ١۵  فعال سیاسي كرد جوال قادر

  چابکزاده امیرعلی 144
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١۵

 چاپراز عمر 145
پ ک  -تبعه ترکیه 
 ک

زندان مرکزی 
 ارومیه

 سال ١٣

  ویسی چراغ فرزاد 146
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١

 چلداوی عبداالمیر 147
عضویت در گروھی 
موسوم به گرگھای 

 شب

زندان کارون 
 اھواز

 سال ١٠



 

 ھویت طلب چلداوی نچم* 148
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 ھویت طلب چلداوی عباس* 149
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 ھمکاری با پژاک چنگالی عبدالرحمان 150
ندان مرکزی ز

 ارومیه
سال و  ۵

 نیم

 شرکت در تجمع چھری صحاب الدین 151
زندان مرکزی 

 سنندج
 ماه ١۶

  چیالن حسن 152
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٣

 ھمکاری با پژاک حاجی پور علی 153
زندان مرکزی 

 سردشت
 سال ۵

 فعال سیاسی حاجی میرزایی فرھاد 154
زندان رجایی 

 شھر کرج

بازداشت 
تان از زمس
٨۶ 

 عضویت در پ ک ک حاجیلو جواد 155
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٢

 حامدی ولید 156
 -تبعه کویت 
 امنیتی

 ٩سالن 
زندان  ٨اندرزگاه 

 اوين
 سال ۵

 بمب گذاری حزابی ناصر 157
زندان کارون 

 اھواز
 سال ١٠

 روزنامه نگار حسن پور عدنان 158
زندان مرکزی 

 سنندج
 اعدام

159 
 بازداشت زندان اھر ھویت طلب ترک ورحسن پ جواد

 حسن زاده قدرت 160
ارتباط با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 سنندج
بازداشت 

 ٨٧از خرداد

 حسن عبدالکریم جبار 161
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 حسن علی محمد 162
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 اقد قرارف

 دراویش گنابادی زاده حسن امید 163
بازداشتگاه اداره 
 اطالعات کیش

بازداشت 
 ٨٧از دی

 محاربه حسین پناھی انور 164
زندان مرکزی 

 سنندج
 اعدام

 کومله حسین پناھی مسعود 165
زندان مرکزی 

 سنندج
 ابد

 ھویت طلب ترک حسین پور احمد* 166
بازداشتگاه 
 اطالعات تبریز

 بازداشت

167 
 ماه ٨ زندان خوی تبلیغ علیه نظام حسین نژاد علی 

 حسینی سید کریم 168
عضویت در سازمان 

 آگری سور
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٧



 

169 
 سال ٨ زندان سقز عضویت در کومله حسینی شاھو

 فعال دانشجویی حسینی حسن* 170
بازداشتگاه 
 اطالعات نقده

 بازداشت

 ل سنتمبلغ اھ حسینی سیامند 171
زندان رجایی 

 شھر کرج
 بازداشت

172 
 بازداشت زندان سقز ھوادار پژاک حسینی عبداهللا*

 حضری شیرکو* 173
ھمکاری با احزاب 

 کردی
بازداشتگاه 
 اطالعات کرج

 بازداشت

 حقیقی ایوب 174
عضویت در سازمان 

 آگری سور
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٧

 حکیم زاده عباس 175
عضو دفتر تحکیم 

دتوح  
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

 حمادی توفیق 176
عضو جبھه 

دموکراتیک خلق 
 عرب

زندان کارون 
 اھواز

سال  ۵
 ۴حبس و 

 سال تبعید

 حمادی بشیر 177
عضو جبھه 

دموکراتیک خلق 
 عرب

زندان کارون 
 اھواز

سال  ۵
 ۴حبس و 

 سال تبعید

 حمزوی حسین 178
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

 ابد پیراشنھر زندان

 ھواداری پژاک حمزه پور محمد 179
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ماه ١٠

  حمزه شجاع حسین 180
زندان مرکزی 

 سنندج
 ابد

 حمیداوی جاسم 181
ارتباط  -تبعه عراق 

 با گروھھای معاند
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 دراویش گنابادی حیاتی صادق 182
زندان مرکزی 

 قم
 سال ١

 دراویش گنابادی حیدری فارسانی یمرتض 183
زندان مرکزی 

 قم
 سال ١

 عضویت در پ ک ک حیدریان علی 184
 ۶سالن 

 اوین ٧اندرزگاه 
 اعدام

185 
 سال ۶ زندان اھر فعال سیاسي كرد حیرانی فاتح

  خاتم پناه امین 186
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٢

 خاتمی یوسف 187
ھمکاری با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 رومیها

بازداشت 
از تیرماه 

٨٧ 

غالم  188
 حسین

 عضویت در پ ک ک خان عبدلی
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٣

 خانجانی جمال الدین 189
عضو رھبری جامعه 

 بھائیان
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین
 بازداشت



 

 مبلغ اھل سنت خدادادی کیوان 190
زندان رجایی 

 شھر کرج
 بازداشت

 فعال سیاسي خرسندي عباس 191
 ٣الن س

 ٧اندرزگاه 
 سال ٨

 فعال عرب اھواز خسرجی شبیب 192
تبعید به زندان 

 اراک
 سال ٢

193 
 خسروی جبرئیل

عضویت در احزاب 
 کرد و محاربه

زندان مرکزی 
 سنندج

سال  ٢٠
با تبیعد به 

زندان 
 بندرعباس

 خضردشتی دلشاد 194
ھمکاری با احزاب 

 کردی
 سال ١ زندان مھاباد

 خضیراوی ایوب* 195
ارتباط با بیگانه و 

 تردد غیرمجاز
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 خنجری پیمان 196
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان دیزل آباد 
 کرمانشاه

 سال ٢٧

 شرکت در اعتصاب خندانی سیاوش 197
زندان مرکزی 

 سقز
 سال ١

 خورندی ابراھیم 198
حزب دموکرات 

 کردستان
 سال ٢٣ 

 داروغه حسین 199
 - میکنوس واقعه 

 امنیتی
زندان  ٨اندرزگاه 

 اوين
 سال ٣

  دانشیار  کوروش 200
شرکت در مراسم 

 بازرگان
 ٢٠٩بازداشتگاه 

 زندان اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

 تباني و توھین داوودی ارژنگ 201
زندان رجایی 

 شھر کرج
 سال ١۴

    فعال دانشجویی  دیوداو  رضا علی 202
بازداشت 
از بھمن 

٨٧  
203 

 بازداشت زندان اوین وبالگ نویس خشاندر حسین 

 ٨اندرزگاه  فعال دانشجویی درخشندی سعید 204
و نیم  ٣

 سال

 انجمن پادشاھي نورددریا مصطفی 205
امنیتي  ٣۵٠بند 

 زندان اوين
 سال ٢

 دغر مراد 206
پ ک  -تبعه ترکیه 
 ک

زندان مرکزی 
 ارومیه

 سال ٢

 عضویت در پ ک ک دفاعی داود 207
 زندان مرکزی

 ارومیه
 سال ٢

 فعال سیاسی کرد دوانی ھارون 208
زندان رجایی 

 شھر کرج
 سال ٧

 زندان مریوان  ذوالقدر رفیق 209
بازداشت 

 ٨٧از آذر
210 

 سال ٣ ١٠سالن  ۴بند ھوادارسازمان  رادپور منصور



 

زندان  مجاھدین خلق
 گوھردشت

211 
 سال ۶  فعال سیاسي كرد راوند فرزاد

  رحمانی محمود 212
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١۵

213 
 ایزه ارتباط با پژاک رحمانی جمال

سال با  ۶
تبعید زندان 

  ایزه

214 
 سال ٧  فعال سیاسي كرد رحمانی مجید

 فعال سیاسی کرد رحمانی پور یوسف 215
زندان شھرضا 

 اصفھان
سال و  ٩

 ماه۶

 رخشانی محمدرضا 216
معترضین تخریب 
 مدرسه اھل سنت

بازداشتگاه 
 العات زاھداناط

بازداشت 
از شھرویر 

٨٧ 

 رشی لقمان 217
ھمکاری با احزاب 

 کردی
 سال ۶ زندان مھاباد

 عضویت در پ ک ک رشیدی علی 218
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ۴

 جاسوسي رشیدی نیا احمد 219
، بند  ١٢٢اتاق 
 زندان اوین ٢٠٩

 ابد

  رضایی مسعود 220
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١

 رضایی سعید 221
عضو رھبری جامعه 

 بھائیان
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین
 بازداشت

  فعال دانشجویی رضایی کاوه  222
بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

 رضایی شیر محمد 223
ھوادارسازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 بازداشت

 زندان سمنان بھایی رضوانی صھبا 224
بازداشت 

 ٨٧از آذر 

اط با احزاب کردارتب رمضانی امیر 225  
بازداشتگاه 

 اطالعات بوکان
بازداشت 

 ٨٧از مرداد

 شرکت در اعتصاب رموزی ریبین 226
زندان مرکزی 

 سقز
 سال ١

227 
 سال ٢  زندان یاسوج بھایی روانبخش علی عسگر

 روحی ھاله 228
خدمات         (بھایی 

 )اجتماعی 

بازداشتگاه 
 ١٠٠پالک 

 شیراز
 سال ۴

229 
 سال ١ زندان ساری بھایی نروش اهللا فیض

230 
 بازداشت ٢٠٩بازداشتگاه  فعال سیاسی کرد روکان روناھی 



 

 زندان اوین

 زارعی محمد كريم 231
حزب دموكرات 

 كردستان
زندان مركزي 

 طبس
 سال ١۵

232 
 سال ٧  حزب کومله زارعی جمال

 حزب کوماله زالیه مھدی 233
زندان رجایی 

 شھر کرج
 ابد

 زایری عبداالمام 234
حمل و نگھداری 

 مواد منفجره
زندان کارون 

 اھواز
 ابد

235 
 ابد  حزب کومله زایله محمد علی

 زرین فر شھال 236
ھوادارسازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 سال ١

237 
 سال ٢٠  کومله ساطوری ناصر

 ترور یک روحانی ساعدی علی 238
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 ترور یک روحانی اعدیس خسرو 239
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 فعال عرب اھواز ساعدی عزیز 240
زندان مرکزی 

 ارومیه
 اعدام

 الستی مجید 241
ھوادار آیت اهللا 

 بروجردی
 سال ۴ زندان اوین

 سرابی کیوان 242
ارتباط با گروھای 

 معاند
تبعید به زندان 

 ابھر
 سال ۵

 عضویت در پ ک ک سعادت محمد 243
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ۴

 فعال عرب اھواز سعیدی عبداهللا 244
 ٧سالن 

زندان  ٨اندرزگاه 
 اوین

 سال ٢

 ھواداری پژاک سعیدی رمضان 245
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٨

246 
  فعال کارگری  سعیدی  برھان

اداره اطالعات 

  سنندج

بازداشت 

  ٨٧از دی 

247 
 ارتباط با احزاب کرد سالمی کارو

زندان مرکزی 
 سنندج

بازداشت 
از 

اردیبھشت
٨٧ 

 امنیتي سلطان زاده صالح 248
داشتگاه اف باز

۶۴ 
 اعدام

  سلمانپور  اسماعیل 249
شرکت در مراسم 

 بازرگان
 ٢٠٩بازداشتگاه 

 زندان اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 



 

 سلیتی صعود 250
عضو جبھه 

دموکراتیک خلق 
 عرب

زندان کارون 
 اھواز

سال  ۵
 ۴حبس و 

 سال تبعید

  عضویت در پ ک ک سلیمان علی احمد 251
سال  ۵

 ونیم

 مان زاھدسلی  سکینه 252
تردد به عراق برای 

 دیدار فرزند
 ٢٠٩بازداتشگاه 

 زندان اوین
بازداشت 

 ٨٧از دی

 محاربه سلیمی مصطفی 253
زندان مرکزی 

 سقز
 اعدام

 سنجابی اکبر 254
عضوسازمان 
 مجاھدین خلق

زندان دیزل آباد 
 کرمانشاه

 ابد

 ارتباط با بیگانه سنگ تراش مصطفی 255
امنیتي  ٣۵٠بند 

 نزندان اوي
 سال ۵

 سنگر سعید 256
عضوسازمان 
 مجاھدین خلق

زندان مرکزی 
 سنندج

 ابد

 سواری حمزه 257
حمل و نگھداری 

 مواد منفجره
زندان کارون 

 اھواز
 ابد

 معاونت در ترور سواری علی 258
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 معاونت در ترور سواری خالد 259
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 معاونت در ترور سواری رحیم 260
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 معاونت در ترور سواری کریم 261
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 ھویت طلب سواری محمد 262
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

  سورسوری امیر 263
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٣

 سوری مھرداد 264
ھوادار آیت اهللا 

 بروجردی
 سال ٢ زندان اوین

  سیستانی صادق 265
عضو سابق 

سازمان مجاھدین 
 خلق

  
بازداشت 

  ٨٧اسفند 

 سیفی خسرو 266
ارتباط با احزاب 

 کردی
 زندان مھاباد

بازداشت 
 ٨٧از خرداد

 ارتباط با احزاب کرد شادی شمس اهللا 267
اداره اطالعات 

 سنندج
 بازداشت

 شاکری علی 268
ھمکاری با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 سنندج
 ماه ٣٠

 شاه قلعه ای سعید 269
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان  ٣۵٠بند 
 اوین

 ابد

 شاھین نیا ھاشم 270
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

 زندان بوشھر
سال از  ٧

 ٨۴سال



 

 ھواداری پژاک شبان حمید* 271
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ماه ١٠

  شبکی فرد فواد 272
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ۵

 شرافت لطیف 273
ھمکاری با احزاب 

 کرد
زندان مرکزی 

 ارومیه
بازداشت 

 ٨٧از پاییز 

  شریف عمرکریم 274
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١۵

  شریفی ارسالن 275
بازداشتگاه 

 اطالعات بوکان
بازداشت 

 ٨٧از مرداد

 شریفی کمال 276
عضویت در حزب 
 دموکرات کردستان

بازداشتگاه 
اطالعات 
 سنندج

بازداشت 
 ٨٧از تیر

 ھواداری پژاک شریفی عبداهللا* 277
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ماه ١٠

 ھواداری پژاک شریفی ارشد 278
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ۴

  شفیعیان  علی اصغر 279
شرکت در مراسم 

  بازرگان
 ٢٠٩بازداشتگاه 

 زندان اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

 شرکت در اعتصاب شکوھی مطلب 280
زندان مرکزی 

 سقز
 سال ١

  دراویش گنابادی  شمس  پرویز 281
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

  دراویش گنابادی  شمسی خانی  یداهللا 282
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 شوان حارس محسن 283
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 شه بخش نورمحمد 284
معترضین تخریب 

 تمدرسه اھل سن
بازداشتگاه 

 اطالعات زاھدان
 بازداشت

 شه بخش عبدالرحمن 285
معترضین تخریب 
 مدرسه اھل سنت

بازداشتگاه 
 اطالعات زاھدان

 بازداشت

 شه بخش اسد اهللا 286
معترضین تخریب 
 مدرسه اھل سنت

بازداشتگاه 
 اطالعات زاھدان

 بازداشت

  دراویش گنابادی  شھریاری  موسی 287
انفرادی بند 

٢۴٩  

اشت بازد
اسفند  ٣

٨٧  

 فعال سیاسی کرد شیخی بھزاد 288
زندان رجایی 

 شھر کرج
 سال ۵

  شیروانی فرھاد 289
زندان مرکزی 

 سنندج
سال و  ١

 نیم

  صابری سالم* 290
زندان مرکزی 

 سنندج
 بازداشت



 

  صابری جواد* 291
زندان مرکزی 

 سنندج
 بازداشت

 صادقی فاطمه 292
تردد به عراق برای 

زند عضو دیدار با فر
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداشتگاه 
 زندان اوین

بازداشت 
 ٨٧از دی

 حزب کومله صادقی آزاد 293
زندان مرکزی 

 سنندج
 ابد

 صادقی عزیز 294
حزب  -عضویت 

 دموکرات کردستان
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ابد

 صادقی محمدرضا 295
ھوادار آیت اهللا 

 بروجردی
 سال ٢ زندان اوین

 صارمي علي 296
ركت در ش

 ۶٧بزرگداشت 
 سال ٢ زندان اوین

 صالحی علی 297
حزب دموکرات 

 کردستان
زندان دیزل آباد 

 کرمانشاه
 سال ٢٢

  دراویش گنابادی  صالحی  ابوالفضل 298
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 صحنا اعما بری 299
عدم معرفی متھم 
 سیاسی متواری

زندان کارون 
 اھواز

 بازداشت

 صحنا اعما یوسف 300
عدم معرفی متھم 
 سیاسی متواری

زندان کارون 
 اھواز

 بازداشت

301 
 ابد  حزب کومله صدقی ناصر

  صفارزاده روناک 302
زندان مرکزی 

 سنندج
 بازداشت

303 

محمد 
 اسماعیل

 صالحی

. از دراویش گنابادی
نشر اکاذیب و 

مصاحبه با 
 ھای خارجی رسانه

زندان اطالعات 
 یزد

بازدشت از 
 ٨٧آبان 

 فعال عرب اھواز صلیتی صعود 304
سال تبعید به   ۴

 قزوین
 سال ٩

  دراویش گنابادی  صنعت پرست  اسماعیل 305
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

  دراویش گنابادی  صنعت پرست  مسلم 306
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

  ضیائی فاطمه  307
ارتباط با سازمان 
 مجاھدین خلق

انفرادی  سلول
  ٢۴٠بند 

بازداشت 
اسفند  ٢

٨٧  

 طھماسبی کاوه 308
خروج غیر قانونی از 
مرز و تبلیغ علیه 

 نظام

زندان مرکزی 
 سنندج

و  سال ١
  ماه ۴

309 
بازداشت زندان مرکزی  فعال سیاسی طھماسبی شورش



 

 ٨٧از خرداد سنندج
310 

 سال ۵ زندان اردبیل ھویت طلب ترک عباسی علی

 مد محمدعبالمح زانا 311
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 عبدالحسین طفاه حسن 312
ارتباط با دولت 

 متخاصم
 سال ١۵ زندان اوین

 عبداهللا احمد یاسین 313
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 عبداهللا احمد احمد 314
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 عبداهللا پور سید طاھر 315
حزب دموکرات 

 کردستان
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ابد

 زندان سقز ھمکاری با پژاک عبداهللا زاده عارف 316
سال و  ۵

 نیم

 زاده عبداهللا عبداالواحد 317
ھمکاری با احزاب 

 کرد
زندان مرکزی 

 ارومیه
بازداشت 

 ٨٧از پاییز 
318 

 سال ٣ زندان طبس  عبداللھی دمحم

 عبدالمحمد محمود محمد 319
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 عبداله پور رسول 320
حزب دموکرات 

 کردستان
 ابد 

 عبدالھی محمد 321
تشکیل جمعیت 

 غیرقانونی
 سال ۵ زندان شاھرود

محمد  322
 سعید

 حزب کومله عبدالھی
زل آباد زندان دی

 کرمانشاه
 سال ١٠

323 

 فعال دانشجویی عبدالھی راشد
زندان مسجد 

 سلیمان

سال و  ٣
نیم و 

تبعید به 
مسجد 
 سلیمان

324 
 ماه ٧ زندان سنندج فعال مدنی عبدی ھانا 

 فعال حقوق زنان عبدی ھانا 325
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ۵

 فعال سیاسی کرد عبدی رئوف 326
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ۵

 ھمکاری با پژاک عثمانی صالح 327
زندان مرکزی 

 ارومیه
سال و  ۵

 نیم

  عرفانی  احسان 328
ارتباط با سازمان 
 مجاھدین خلق

سلول انفرادی 
  ٢۴٠بند 

بازداشت 
اسفند  ٢

٨٧  

 بدعت در دين عرفانیان علي 329
ويژه   ۵٠٠

 روحانیت
 سال ٢



 

 عزکل حمید* 330
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

دیزل آباد  زندان
 کرمانشاه

 سال ۶

 عزیزاحمد محمد 331
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 عساکره جبار 332
راه اندازی تظاھرات 

 ماھشھر
زندان کارون 

 اھواز
 سال ٢۵

 عسگری زاده عباس 333
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان  ٣۵٠بند 
 اوین

 سال ٣

334 
 سال ١ زندان لنگرود قم تبلیغ علیه نظام میعظی عبدالعزیز

 فعال عرب اھواز عفراوی دکترعوده 335
تبعید به زندان 

 اردبیل
 سال ٢٠

 دراویش گنابادی عالف عبدالرحیم 336
زندان مرکزی 

 قم
 سال ١

 ارتباط با بیگانه عالیی کامیار 337
 -٧اندرزگاه 

 زندان اوین
 سال ٣

 هارتباط با بیگان عالیی آرش 338
 -٧اندرزگاه 

 زندان اوین
 سال ۶

سید  339
 مصطفی

 سال ١۵ زندان دماوند امنیتی علوی جدایی

 علی احمد مصطفی 340
پ ک  -تبعه سوریه 

 ک
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ١۵

 علی حسن حسن 341
 -تبعه عراق 
 امنیتی

زندان مرکزی 
 ارومیه

 سال ٢

342 
 علیزاده جواد

 –فعال حقوق بشر 
 عضو مجموعه

عاالن حقوق بشر ف
 در ایران

بازداشتگاه 
 اطالعت سنندج

 سال ١

 علیقلی زھرا 343
تردد به مقر 

 مجاھدین در عراق
 زندان اوین

بازداشت 
سال  ٣از 

 قبل

 فعال سیاسی کرد عمرپور محمد 344
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٣

 عضویت در پ ک ک عمویی میالن سلیمان 345
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ۴

  غالمی میکائیل 346
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٣

سرھنگ  347
 محمد

 امنیتي غالمی
 -٧اندرزگاه 

 زندان اوین
 سال ١٣

  دراویش گنابادی  غالمی ارجنکی  عبدالمناف 348
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

  فاتحی کمال 349
زندان مرکزی 

 سنندج
سال و  ١

 نیم
350 

سال  ١٨ انزندان سمن محاربه فاتحی خلیل



 

ھمراه با 
تبعید به 
زندان 
 سمنان

 فتاحیان احسان 351
در یکی از احزاب 

 اپوزیسیون
 اعدام زندان کرمانشاه

  فتحی یزدان 352
زندان مرکزی 

 سنندج
سال و  ١

 نیم

 فتحی عطااهللا 353
ھمکاری با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ۵

  دراویش گنابادی  فروتن  رضا 354
د انفرادی بن

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

  بھایی  )صمیمی(فروغیان   شیرین  355
بازداشتگاه 

امنیتی کچوئی 
  ساری

بازداشت 
 ١٨از 

  اسفند ماه

 امنیتی )خطیبی(فروھیده حسین 356
زندان مرکزی 

 ارومیه
 اعدام

 شرکت در اعتصاب فرھادی ھیمن 357
زندان مرکزی 

 سقز
 سال ١

 فریدونی خالد 358
حزب دموکرات 

 ستانکرد
زندان رجایی 

 شھر کرج
 ابد

 فعال سیاسی کرد فضلی محد صدیق 359
زندان رجایی 

 شھر کرج
 

 فقیه پور عمر 360
حزب دموکرات 

 کردستان
زندان رجایی 

 شھر کرج
 ابد

 فعال سیاسی کرد فقیه پور ھومن 361
زندان رجایی 

 شھر کرج
 سال ٧

 فعال سیاسی کرد فالح حسن 362
زندان مرکزی 

 سقز
 سال ١

363 
 سال ١ زندان بانه فعال فرھنگی فالحی حسن

محمد  364
 حسن

 خبرنگار و نويسنده فالحیه زاده
 ٢٠٩بازداشتگاه 

 زندان اوین
 سال ٣

 زندان سمنان  بھایی فنائیان عادل 365
بازداشت 

 ٨٧از دی 

 فعال حقوق بشر فیروزی حسام 366
زندان  ٧اندرزگاه 

 اوین
 ماه ١۵

367 

 قابل ھادی

منیت ملی، علیه ا
تبلیغ علیه نظام، 

 نشر اکاذیب به
قصد تشویش 

اذھان عمومی، 
توھین به مقامات و 

ھتک حیثیت 

 ماه ۴٠ زندان لنگرود



 

 روحانیت

 فعال سیاسی کرد قادری کریم 368
زندان رجایی 

 شھر کرج
 سال ٣

 ھمکاری با پژاک قادری رضا 369
زندان مرکزی 

 سقز
 سال ۵

 قادری ھژار 370
روه ھمکاری با گ
 آگری سور

 
سال و  ١۵

 اعدام

 قاسم زاده عباداهللا 371
پیرو مذھب اھل 

 محاربه - حق 
زندان مرکزی 

 یزد
 سال ١٣

372 

سرگرد 
خلبان 
 ھاشم

 جاسوسي قاسمی
 -٧اندرزگاه 

 زندان اوین
 سال ١۵

 قاسمی خالد 373
ھمکاری با حزب 
 دموکرات کردستان

زندان مرکزی 
 سقز

 سال ۵

  قبادی دیاکو* 374
دان مرکزی زن

 سنندج
بازداشت 

 ٨٧از مھر 

  دراویش گنابادی  قربانی  میکائیل 375
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 قربانی لقمان 376
شرکت در تجمع 

 اعتراضی
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ١

 ھمکاری با پژاک قردویی میالن اسماعیل 377
زندان رجایی 

 شھر کرج
 سال ۵

دانشجویی فعال قصابان احمد 378  
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

 قنواتی یبر 379
عضوسازمان 
 مجاھدین 

  ٨۴از سال  زندان اھواز

 قوتی حبیب 380
ھوادار آیت اهللا 

 بروجردی
 سال ۴ زندان اوین

 جاسوسي قیاسی دکتر مھدی 381
 ٨سالن 

زندان  ٨اندرزگاه 
 اوين

 اعدام

  دراویش گنابادی  کاشانی  حسن 382
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

  دراویش گنابادی  کاشی  صطفیم 383
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 روحاني کاظمینی بروجردی حسین 384
زندان مرکزی 

 یزد

سال و  ١٠
مصادره 

 اموال

 فعال سیاسی کرد کاکه ممی یوسف 385
زندان مرکزی 

 مھاباد
 سال ۶



 

386 
محمد 
 صديق

 کبودوند
سس سازمان مو

دفاع از حقوق بشر 
 کردستان

 ٨سالن 
زندان  ٨اندرزگاه 

 اوین
 سال ١١

387 
 سال ١ زندان بوکان روزنامه نگار کردپور مسعود

 کردی کاوه 388
ھمکاری با يکی از 
 احزاب مخالف نظام

 سال ٣ زندان

  دراویش گنابادی  کرمپور  امین 389
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 کرمی نحسی 390
حزب دموکرات 

 کردستان
 سال ٢٠ 

  دراویش گنابادی  کرمی  مھرداد 391
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 امنیتی کرمی خیر آبادی علیرضا 392
زندان  ۵فرعی 

رجایی شھر 
 کرج

 ابد

 فعال سیاسی کرد کریم پور وفا 393
زندان مرکزی 

 سقز
 سال ۵

 دراویش گنابادی کریمی غالمعلی 394
زندان مرکزی 

 قم
 سال ١

  روزنامه نگار  کریمی  نادر 395
زندان  ٧اندرزگاه 

 اوین

بازداشت 
از اوایل آذر 

  ٨٧ماه 

 کریمی سعید* 396
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان مرکزی 
 ارومیه

 سال ۶

 کعب طعمه 397
عضویت در کتیبه  

محی الدین آل 
 بمبگذاری -ناصر

زندان کارون 
 اھواز

 سال ۵

  کعبی دمحم* 398
بازداشتگاه 
اطالعات 
 سنندج

بازداشت 
 ٨٧از مرداد

 کعبی ناصر 399
عضویت در کتیبه  

محی الدین آل 
 بمبگذاری -ناصر

زندان کارون 
 اھواز

 سال ۵

غالم  400
 حسین

 کلبی
عضوسازمان 
 مجاھدین خلق

 ابد زندان اھواز

  کلیایی شاھو 401
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٣

 کمال آبادی فریبا 402
عضو رھبری جامعه 

 بھائیان
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین
 بازداشت

 کمانگر فرزاد 403
 –فعال حقوق بشر 
 عضو مجموعه

 – ۶سالن 
 ٧اندرزگاه 

 اعدام

404 
 سال ١٠زندان  ۴بندعضو سازمان  کھن دل صالح



 

رجایی شھر  مجاھدین خلق
 کرج

 کیپور شھناز 405
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 جشھر کر

 سال ۵

 گرائی علی جان 406
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 سال ۵

 فعال سیاسی کرد گل تکین ارکان 407
زندان رجایی 

 شھر کرج
 سال ٢٣

 گله بچه محمدعلی 408
معترضین تخریب 
 مدرسه اھل سنت

بازداشتگاه 
 اطالعات زاھدان

 بازداشت

 گله بچه محمود 409
معترضین تخریب 
 مدرسه اھل سنت

بازداشتگاه 
 اطالعات زاھدان

 بازداشت

410 

 گلی یاسر

اتھام اقدام علیه 
امنیت ملی و 

تماس با سازمان 
ھای غیر مشروع 

 کرد

زندان مرکزی 
 سنندج

سال  ١۵
حبس در 

 تبعید

411 
 گنجی ایوب

روحانی سنی 
 منتقد نظام

زندان مرکزی 
 سنندج

بازداشت 
از 

اردیبھشت
٨٧ 

 دراویش گنابادی گودرزی احمد 412
بازداشتگاه اداره 
 اطالعات کیش

بازداشت 
 ٨٧از دی

 دراویش گنابادی گودرزی عبدالرضا 413
بازداشتگاه اداره 
 اطالعات کیش

بازداشت 
 ٨٧از دی

 فعال ترك لسانی عباس 414
زندان مرکزی 

 یزد
 ماه ١۶

415 

 لطفی مجتبی 

وبالگ نویس، چاپ 
تکثیر انتشار و 
ارسال جزوات و 

ه ھای دارای شبنام
موارد توھین و افترا 

تحت عنوان 
افشاگری و 

ھمکاری با شبکه 
ھای ماھواره ای 

خارجی و 
 ضدانقالب

 زندان قم

سال  ۴
 ۵حبس و 

سال تبعید 
از شھر قم 

و 
القل ممنوع
 م

 همحارب لطیفی حبیب اهللا 416
زندان مرکزی 

 سنندج
 اعدام

 لوایی محمدرضا 417
شاعر و فعال 

سیاسی 
 آذربایجانی

 نامعلوم
بازداشت 

 ٨٧از آذر

418 
 سال ١۵  فعال سیاسي كرد لیالنی مد



 

 مازوجی اسعد 419
حزب دموکرات 

 کردستان
 سال ٢٣ 

 ماسوری دکتر سعید 420
عضوسازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 ابد

 مبلغ اھل سنت ماوت رسول 421
زندان رجایی 

 شھر کرج
 بازداشت

 اسی کردفعال سی مجاور حسین* 422
زندان مرکزی 

 بوکان
 سال ١۵

 مجیدی یاسر 423
عضوسازمان 
 مجاھدین خلق

زندان مرکزی 
 بیرجند

 سال ٢۵

 فعال سیاسی کرد مجیدی فر کاوه 424
زندان رجایی 

 شھر کرج
ماه ٣٠  

 محبوبی فردوس  425
تردد به عراق برای 
دیدار با برادر عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 زندان اوین

ازداشت ب
 ٨٧از دی

  محبی مسعود 426
بازداشتگاه 

 اطالعات بوکان
بازداشت 

 ٨٧از مرداد

 محمد جانی عزیز 427
حزب دموکرات 

 کردستان
 سال ٢٠ 

 محمد حسنی علی 428
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان وکیل آباد 
 مشھد

 ٨٧از مھر 
در 

 بازداشت

  محمد صالح عامش 429
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٣

 محمدزاده جمیله 430
تردد به عراق برای 
دیدار با فرزند عضو 
 سازمان مجاھدین

 ٢٠٩بازداشتگاه 
 زندان اوین

بازداشت 
 ٨٧از دی

  محمدی جھاندار 431
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١۶

 محمدی فردین 432
ارتباط با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١۵

 محمدی سھند علی 433
پیرو مذھب اھل 

 محاربه - حق 
زندان مرکزی 

 یزد
 سال ١٣

 محمدی بخشعلی 434
پیرو مذھب اھل 

 محاربه - حق 
زندان مرکزی 

 یزد
 سال ١٣

435 
 سال ١۵  فعال سیاسی کرد محمدی رضا

436 
 سال ١۵  فعال سیاسي كرد محمدی عبداهللا

 زندان اوین انجمن پادشاھی محمدی  حمیدرضا 437
سال و  ١١

 ماه ۶

438 

  اطالعات مریوان  فعال حقوق زنان  حمدیم  فرزانه 

بازداشت 

از اسفند 

٨٧  



 

439 
 دراویش گنابادی محمدی لباف امیرعلی

زندان ساحلی 
 قم

سال  ۵
حبس و 

سال  ١٠
 تبعید

 محمودی حسن 440
حزب دموکرات 

 کردستان
 ابد 

 فعال سیاسی کرد مددی صابر 441
زندان رجایی 

 شھر کرج
 ۶سال ١

 ماه
  سال ۵  اوین ٧اندرزگاه   فعال کارگری  مددی  ابراھیم 442

 سیاسی کرد فعال مدنی احمد* 443
زندان رجایی 

 شھر کرج
 

  مرادی فردین 444
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٣

  مرادی مھدی 445
زندان مرکزی 

 سنندج
سه سال 

 ماه ٨و 

 مرادی محمد 446
حزب دموکرات 

 کردستان
زندان دیزل آباد 

 کرمانشاه
 سال ٢٢

447 
 ابد  حزب کومله مرادی توفیق

 مرادي محمد 448
حزب دموكرات 

 تانكردس
زندان مركزي 

 مسجد سلیمان
 سال ٢٠

449 
محمد 
  صادق

  دراویش گنابادی  مرادی سروستانی
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 مروت خضر رسول 450
ارتباط با احزاب 

 کردی
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٣

451 
  فعال سیاسی کرد  مروتی  وریا

زندان مرکزی 

  سنندج

بازداشت 

  ٨٧از آبان 

 فعال دانشجویی مشایخی مھدی 452
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

 فعال دانشجویی مصطفوی نریمان 453
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین

بازداشت 
از بھمن 

٨٧ 

 مصطفوی ظاھر 454
حزب دموکرات 

 کردستان
زندان رجایی 

 شھر کرج
 ابد

 مصطفی پور عثمان 455
حزب  -عضویت 

 دموکرات کردستان
زندان مرکزی 

 میهارو
 سال ٢۵

 مصطفی رجب خلیل 456
پ ک  -تبعه سوریه 

 ک
 سال ١۵ زندان سقز

 معروف کریم 457
تبعه عراق ھمکاری 

 با جزب بعث
زندان رجایی 

 شھر کرج
 ابد

458 
 بازداشتزندان رجایی  مبلغ اھل سنت معروفی خالد



 

 شھر کرج

 معزی علی 459
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 ٨٧آبان از 
بازداشت 

 است

 امنیتی ملکیان رضا 460
زندان  -واحد ده 

 قزلحصار
 سال ١٣

 منتظر صاحب علیرضا 461
ھوادار آیت اهللا 

 بروجردی
 سال ۴ زندان اوین

 منصوری محمد علی 462
شركت در 
 ۶٧بزرگداشت 

زندان  ٣۵٠بند 
 اوین

 سال ١٧

 المنصوری عبداهللا 463
سازمان موسس 

بخش االحواز آزادی  
  سال ١١ زندان اوین

464 
 سال ٢ زندان یاسوج بھایی موسوی زلیخا

 موسوی محمد  465
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

 زندان ایالم
 ٧٩از سال 

در زندان 
 است

 معاونت در ترور مھاوی ماھر 466
زندان کارون 

 اھواز
 بازداشت

 فعال مذھبی مھدی خانی شورش 467
زندان مرکزی 

 سنندج
 اعدام

  دراویش گنابادی  مھر آور  ضار 468
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 مھربان پور محمد 469
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان بندر 
 عباس

 سال ١١

 مھرنھاد ابراھیم 470
فعال حقوق بشر و 

 وبالگنویس
زندان مرکزی 

 زاھدان
 سال ٣

471 
 سال ۵ زندان سقز فعال چپ مھری لقمان

 فعال سیاسی کرد یمیرزائ جعفر 472
زندان رجایی 

 شھر کرج
 

473 
  میرصیافی  امیدرضا

 -وبالگ نویس 
توھین به رھبری و 

  تبلیغ علیه نظام

 -٧اندرزگاه 
 زندان اوین

سال و  ٢
  ماه ۶

 مینا پاک سلیمان 474
حزب دموکرات 

 کردستان
 سال ٣ 

475 
 سال ٢۵  حزب خبات مینا زاده خالد

  نادری حبیب اهللا 476
مرکزی زندان 

 سنندج
 سال ١۵

  نادری  مھسا 477
ارتباط با سازمان 
 مجاھدین خلق

سلول انفرادی 
  ٢۴٠بند 

بازداشت 
اسفند  ٢

٨٧  



 

 نادری محسن 478
شرکت در مراسم 
خاوران و ھوادار 
 سازمان مجاھدین

زندان  ٣۵٠بند 
 اوین

 سال ١

 نارویی عزیزاهللا 479
معترضین تخریب 
 مدرسه اھل سنت

بازداشتگاه 
 ت زاھداناطالعا

 بازداشت

 نارویی عبدالقادر 480
معترضین تخریب 
 مدرسه اھل سنت

بازداشتگاه 
 اطالعات زاھدان

 بازداشت

 ناصح دلبر سعید* 481
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

زندان  ٣۵٠بند 
 اوین

سال  ٣
 ونیم

 ناصری محمد 482
حزب دموکرات 

 کردستان
 ابد 

 ناصری رمضان 483
عضویت در کمیته  

ین آل محی الد
 بمبگذاری-ناصر

زندان کارون 
 اھواز

 سال ٢۵

  ناوگران زاده صادق 484
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ٢

 امنیتی ناھید حسن 485
امنیتي  ٣۵٠بند 

 زندان اوين
 سال ٣

 نبوی چاشمی سید ظھور 486
نگار و ھوادار  روزنامه

 سازمان مجاھدین
امنیتی  ٣۵٠بند 

 زندان اوین
 سال ۵

 چاشمی نبوی حمیده 487
 –فعال مطبوعاتی 

ارتباط با سازمان 
 مجاھدین

  زندان اوین

488 

  اطالعات اھواز  ل کارگریفعا  نجاتی  علی

بازداشت 

از اسفند 

٨٧  

 نصرالدینی مظفر 489
حزب دموکرات 

 کردستان
 سال ۵ 

  دراویش گنابادی  نظری  علی 490
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 فعال سیاسی کرد نظری محمد 491
زندان رجایی 

 شھر کرج
 

 فعال عرب نظري نادر 492
دان بند سبز زن

 عادل آباد شیراز
 سال ۵

 فعال سیاسی کرد نعمتی صالح 493
بازداشتگاه 
اطالعات 
 سنندج

 سال٧

 زندان ساری بھایی نعیمی فواد 494
سال و ٢

 نیم

 نعیمی عفیف 495
عضو رھبری جامعه 

 بھائیان
زندان  ٢٠٩بند 

 اوین
 بازداشت

 نقش عنبری آیت 496
ھمکاری با احزاب 

 کرد
زندان مرکزی 

 ارومیه
بازداشت 
از تیرماه 



 

 ب٨٧

 نواصری یحیی 497
حمل و نگھداری 

 مواد منفجره
زندان کارون 

 اھواز
 ابد

 ھواداری پژاک نوجوان توفیق 498
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ماه ١٠

 زندان سمنان  بھایی نورانی عباس 499
بازداشت 

 ٨٧از دی 

 نوری عزت 500
تردد به عراق برای 
دیدار با فرزند عضو 

 جاھدینسازمان م

 ٢٠٩بازداشتگاه 
 زندان اوین

بازداشت 
 ٨٧از دی

  دراویش گنابادی  نوری  سلیمان 501
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 ھویت طلب ترک نوری مھدی 502
زندان مرکزی 

 ارومیه
 سال ٢

 نیکبخت محمد* 503
عضوسازمان 
 مجاھدین خلق

زندانی مرکزی 
 ھمدان

 

  گنابادی دراویش  وفایی  حشمت اهللا 504
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

 وفایی اسماعیل 505
عضویت در گروه 

 جنداهللا
زندان کارون 

 اھواز
 سال ٢۵

 عضویت در پ ک ک وکیلی فرھاد 506
زندان  ٧اندرزگاه 

 اوین
 اعدام

  ویسی مجید 507
زندان مرکزی 

 سنندج
 سال ١٠

 ویسی محمد 508
عضو سازمان 
 مجاھدین خلق

یزل آباد زندان د
 کرمانشاه

 سال ٩

509 
 سال ١٨   اله نادری حبیب

 براندازی نرم ھارتونیان سیلویا 510
 - بند نسوان 
 زندان اوین

بازدشت از 
 ٨٧مرداد

 ھریسچیان حسن 511
ھوادار آیت اهللا 

 بروجردی
 سال ٢ زندان اوین

 ھلیچی عبدالرضا 512
حمل و نگھداری 

 مواد منفجره
زندان کارون 

 اھواز
 ابد

 ھمتی داوود 513
ارتباط با سازمان 
 مجاھدین خلق

 سال ٣ زندان اوین

  دراویش گنابادی  ھمراھی  محمد 514
انفرادی بند 

٢۴٩  

بازداشت 
اسفند  ٣

٨٧  

  ھیکلی رسول 515
بازداشتگاه 

 اطالعات بوکان
 بازداشت

  یاراحمدی محمد 516
زندان مرکزی 

 سنندج
سال و  ١

 نیم



 

  یازرلو  حامد  517
سازمان  ارتباط با

 مجاھدین خلق
سلول انفرادی 

  ٢۴٠بند 

بازداشت 
اسفند  ٢

٨٧  

 یازرلو ھود 518
داشتن ارتباط و 

ھواداری از سازمان 
 .مجاھدین خلق

 ٢٠٩بازداتشگاه 
 زندان اوین

 بازداشت

 یاسین عبداهللا سردار 519
 -انصار االسالم 
 تبعه عراق

زندان رجایی 
 شھر کرج

 فاقد قرار

 یاکان شریف 520
 -ه ترکیه تبع

 عضویت پ ک ک
زندان مرکزی 

 ارومیه
 ماه ١٠

 یزدان نژاد میثاق 521
ھوادار سازمان 
 مجاھدین خلق

امنیتی  ٣۵٠بند 
 زندان اوین

 بازداشت

522 
 سال ٢ زندان یاسوج بھایی یزدانی روحیه 

 دراویش گنابادی  یگانه تورج 523
بازداشتگاه اداره 
 اطالعات کیش

بازداشت 
 ٨٧از دی

 نامعلوم شھروند کرد یوسفی معلیغال 524
بازداشت 

 ٨٧از دی 

 نامعلوم شھروند کرد یوسفی حمزه 525
بازداشت 

 ٨٧از دی

 نامعلوم شھروند کرد یوسفی محمد 526
بازداشت 

  ٨٧از دی
 

527 

 یوسفی خیات
عضویت در احزاب 

 کرد و محاربه
 زندان رشت

سال  ١٣
حبس 

ھمراه با 
تبعید به 

 رشت

 ال سیاسی کردفع یوسفی احمد 528
زندان رجایی 

 شھر کرج
سال  و  ١

 ماه ۶
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