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١

           ا در کاناد-فعالين چريک های فدايی خلق ايران « : ارسالی  

 

 زندان  نوجوان محكوم به مرگ در٧٠نام بيش از
 

 با نظام وحشی آخندی ايران آشنا شويد
 

 
٠٣٫٠١٫٢٠٠٨ 

 www.maznoonan.com -مظنونان سایت
 

 
  

اجراي حكم   سال مرتكب قتل شده و منتظر١٨ نوجواني است آه در سن آمتر از ٧٠امده است متعلق به  اسامي آه در زير
شته باشد اما تنها به نام اين افراد دسترسي وجود دا تعداد اين آودآان بسيار بيشتر. البته به نظر مي رسد. اعدامشان هستند 

 اميدوارم با انتشار نام اين آودآان بتوان آاري. بيشتر انها در شهرستانها هستند نيست است و سرنخي از آودآان ديگر آه
اين اسامي به همت جمعي از وآال و . متاسفانه نام آامل برخي از اين آودآان را هم در دست نداريم.براي نجات انها آرد 

 . استمدافعان حقوق آودك جمع اوري شده 
 
 

 
 
 
 پرونده وي جهت اشتيذا نزد هاشمي شاهرودي است دز زندان رشت به سر مي برد و هم اآنون: دالرا دارابی  -١
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 شهرام پورمنصوری - ٢
 حسينی عباس - ٣
فرستاده شده و در صورتي آه اوليائ دم  پرونده وي جهت صلح و سازش به شيراز يعني محل وقوع قتل: نژاد    علیرضا - ۴

 رضايت ندهند وي اعدام خواهد شد
 حميد - ۵

. عمومی استان تهران به قصاص محكوم شد  دادگاه٢١ به خاطر قتل در شعبه ٢٠٠۵در اآتبر ) نام خانوادگی، نامعلوم(حميد 
 .داشته واقع شده است  سال١٧ موقعی آه حميد ٢٠٠۴ ژوئيه ٢٧جرم در 

 به نام داود   آمده بود به مردی  آه در آن روز پيش خاطر اتفاقی ها، حميد در جريان يك درگيری با چند مرد به بنا به گزارش
حمله آرده  داشت که به اواو نزد پليس اقرار آرده است آه چون در محاصره چند مرد قرار . زده بود آريمی با آارد ضربه

 .بكشد خواسته نامبرده را بودند، با چاقو به داود آريمی ضربه زده است ولی نمی
.اطالعات بيشتری در اين باره در دست نيست. بگيرد اند آه اعدام انجام خانواده قربانی حق قصاص را مطالبه آرده و خواسته

 رسول محمدی -۶
قرار بود آه پيش از  هر دو.  ساله بود١٧علی محمدی اعدام شود ¬همراه با پدرش موسی آه قرار بود  موقعی رسول محمدی،

 . ضربه شالق بخورند٧۴اعدام 
 دختر جوان، دزدی جواهر آالت آنان و تجاوز به دست ۴٠در اصفهان به اتهام ربودن  رسول محمدی، و پدرش در دادگاهی

 سال ٢۵آنان به .  بودند اقرار آرده ا در جريان بازجويی به اين اتهاماتآن دو ظاهر. چهار تن از آنان مجرم شناخته شدند آم
 .زندان، شالق و اعدام محكوم شدند

 احكام  دفتر اجرای ، معاون دادستان عمومی٢٠٠۵ آوريل ١١در .  آشور به تأييد رسيد آنها در ديوان عالی های محكوميت
 ١٧اصفهان در مأل عام به دار زده خواهد شد و پسر   آوريل در١۶ صبح ۶:٣٠ محمدی در ساعت  علی¬اعالم آرد آه موسی

 ولی ظاهرا به دليل سن رسول محمدی، پرونده. شود زندان مرآزی اصفهان به دار آويخته می اش در همان هنگام در داخل ساله
 .او پيش از اعدام به ديوان عالی آشور بازگردانده شده است

در باره  هان در مأل عام اعدام شد، ولی اعدام رسول محمدی ظاهرا به دليل ابهاماتبرنامه در اصف  محمدی طبق علی¬موسی
 .سن او متوقف شده است

 .رسول محمدی ندارد الملل اطالعات بيشتری در باره وضع فعلی عفو بين
 مهدی - ٧

را به خاطر )  نامعلومنام خانوادگی( مهدی ٢٠٠۶رباط آريم، در مارس  به نوشته روزنامه همشهری، يك دادگاه جنايی در
بنا به اين  . به خاطر همدستی در قتل به زندان محكوم شد برادر او مرتضی. حميد به قصاص محكوم آرد آشتن پسری به نام

 به  مهدی. ضربه زده و او را آشته است گزارش، در حريان يك درگيری در پارآی در رباط آريم، مهدی با آارد به حميد
 داشته اتفاق افتاده  سال می١۶ آه مهدی بايد  واقعه دو سال پيشتر موقعی . سال٢١ داشت و مرتضی سال ١٨هنگام محاآمه 

 .است
 .خواستار قصاص شده بود  اتهام قتل عمد را پذيرفته و مادر قربانی از دادگاه همشهری نوشت آه مهدی

 حسين - ٨
 .او اتفاق افتاده با اعدام روبرو است سالگی ١۶آه در سن  به خاطر جنايتی) نام خانوادگی نامعلوم(حسين 

به  ٢٠٠۴ دسامبر ٢ملی، حسين به خاطر آشتن پسری به نام محمود در پارك فدك موسی آباد در  به نوشته روزنامه اعتماد
گفته است آه محمود پس از اين آه   دادگاه جنايی تهران٧١اش در شعبه  حسين در جريان محاآمه. قصاص محكوم شده است

ولی يك دوست مقتول گفته است آه حسين و . به دفاع از خود پرداخته است ه به او تجاوز بكند، به او حمله آرده و اوتالش آرد
 .اند اند و با محمود روبرو شده بهروز با همراه داشتن زنجير به پارك آمده اش برادر ناتنی

داشته و با اشاره به قصد   سال١۶ام قتل فقط اين آه حسين به مرگ محكوم شد، وآيلش بر اساس اين آه او به هنگ پس از
. آشور حكم را تأييد آرد  ديوان عالی٢١، شعبه ٢٠٠٧مارس  ١ولی در . تجاوز پيش از آن، تقاضای تجديد نظر در حکم آرد
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 فيض محمد - ٩
 ساله بود، به ١۶نگام آه در آن ه او.  در دادگاه اطفال در آرج به مرگ محكوم شد٢٠٠۴ به نام فيض محمد در سال  افغانی يك

 .ُمرفين و عضويت در يك باند قاچاق مجرم شناخته شد اتهام قاچاق مواد مخدر، توزيع تقريبا هفت آيلو گرم
 معلوم نيست آه آيا او پس. مواد مخدر برای اربابش آه يك قاچاقچی بوده اقرار آرده است گزارش شده آه فيض محمد به حمل

 .است داشته است و يا در چه شرايطی به اين امر اقرار آردهاز دستگيرشدن به وآيل دسترسی 
اطالعات بيشتری در باره اين . صادر آرد در حمايت از او» اقدام فوری«الملل يك اطالعيه  ، عفو بين٢٠٠۴در سپتامبر 

 .پرونده در دست نيست
 عليجان علی - ١٠
 باغلو حسين قره - ١١
 

 
 
  مهين ترابی علی - ١٢

ای به نام مزدك در جريان يك درگيری در ميدان بازی در دبيرستان  مدرسه هم علی مهين ترابی اهل آرج به خاطر آشتن يك
 .داشته است  سال١۶ه هنگام اين وااقعه علی مهين ترابی ب. ، با اعدام روبرو است٢٠٠٣در فوريه  هاشمی بنی

 ٢٧ شعبه ٢٠٠۴ ژوئن ٨محكوم آرد، و در   علی مهين ترابی را به قصاص٢٠٠٣ اآتبر ٣٠يك دادگاه اطفال در آرج در 
 .برد شهر آرج در انتظار اعدام به سر می ترابی در زندان رجائی علی مهين. ديوان عالی آشور حكم را تأييد آرد

 مصطفی - ١٣
. مست در ناحيه تهران پارس مجرم شناخته شد  به اتهام آشتن مردی٢٠٠۵در حدود ماه اوت ) نام خانوادگی نامعلوم(ی مصطف

گويد  گزارش می. خواسته جلو تعرض مرد به يك دختر را بگيرد سال داشته و می ١۶ها، او به هنگام وقوع قتل  بنا به گزارش
 .آشد می  سرانجام در جريان درگيری او را و مصطفیپردازد  به ضرب و شتم مصطفی می آه اين مرد

 مهيار - ١۴
 ١٩٩٩اش در جريان يك دستبرد، در دسامبر  ساله در خانه ۵٨  ساله به اتهام آشتن زنی١٧) نام خانوادگی نامعلوم(مهيار 

الكلی   اشتن نوشيدنیچنين به خاطر د او هم. دادگاه عمومی تهران به قصاص محكوم شد ٢١٠۶ او در شعبه. دستگير شده است
آسانی آه عالوه بر مرگ به زندان نيز  در ايران معمول است آه. به شالق، و به خاطر دزدی به سه سال زندان محكوم شد

 .گذرانند زندان خود را می شوند، پيش از اعدام بخشی يا تمام محكوم می
 نعمت - ١۵

 آه   تأييد آرد، امری٢٠٠۶ آشور حكم اعدام او را در حدود ماه مه آه ديوان عالی  ساله بود١٧) نام خانوادگی نامعلوم(نعمت 
 .دهد در خطر فوری اعدام قرار می او را

به گفته نسرين .  دستگير شده است٢٠٠٣خواهرش زهره، در ژانويه  گزارش شده آه نعمت به خاطر قتل حيدرعلی، شوهر
 . داشته است سال١۵حقوق آودآان، او در آن موقع  ستوده، حقوقدان و فعال

او در . اش اقرار آرده است ولی، پس از بازجويی. شرآت در قتل را منكر شده است گزارش شده آه پس از دستگيری، نعمت
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 .دادگاه عمومی اصفهان محاآمه و به قصاص محكوم شد ١٠۶ شعبه
 وحيد - ١۶

تالش آرده آه  او مدعی است آه مهدی. ها به خاطر قتل دوستش مهدی به مرگ محكوم شده است بنا به گزارش  ساله١۶وحيد 
 ٢٠٠۶ به نام وحيد در سپتامبر  جوانی. دست نيست اطالع بيشتری در. به او تجاوز آند و او در دفاع از خود او را آشته است

 .نيست آه او همين فرد بوده است يا نه در زندان اوين اعدام شد، ولی معلوم
 هدايت نيرومند - ١٧

محكوم شده   به قصاص٢٠٠۶ ساله اهل قريه قرنی به خاطر آشتن پدرش در دسامبر ١۵يت نيرومند هدا ها¬بنا به گزارش
ها، هدايت  بنا به گزارش. دستگير شده است ٢٠٠۶به قرار اطالع، هدايت نيرومند شش ماه پيشتر در حدود ژوئن . است

 .نخواهد شد  سالگی اعدام١٨نيرومند تا پيش از سن 
 همحمد جمالی پاقلع – ١٨

 سال زندان محکوم ۵يک دادگاه اطفال او را ابتدا به .  سال داشت١۵کشته است  محمد جمالی پاقلعه زمانی که گويا دوستش را
 .ديوان عالی کشور اين حکم را رد و حکم مرگ صادر کرد اما. کرد
 حميدرضا - ١٩

 .محكوم شده است ال داشته، به قصاص س١۴گرگان به خاطر قتلی آه گويا زمانی به وقوع پيوسته که او  حميدرضا اهل
 نورمحمدی علی  - ٢٠

 دادگاه ٢۴او در شعبه .  سال داشته است١۶هايش را آشته  يكی از عموزاده  آه در يك درگيری نورمحمدی هنگامی علی 
 ١٨متهمان اين پرونده باالی  ساير. های نوجوانان است، به قصاص محكوم شد آرمانشاه آه فاقد صالحيت در پرونده عمومی
نورمحمدی و يك عموزاده ديگر، به خاطر زخمی آردن  عموی علی  اند، دو نفر ديگر آه در اين درگيری دخيل بوده. اند بوده

 .گرفت  دادگاه تجديد نظر آرمانشاه مورد تأييد قرار۶احكام صادره در شعبه . محكوم شدند علی نورمحمدی به ديه
 .برد زندان به سر می سال است آه به اميد حل و فصل مسأله در درون خانواده، درنورمحمدی نه  علی 
 رسول صفری - ٢١

 به ٢٠٠۵ سپتامبر ٧ سالگی او انجام شده، در ١٧غرب به خاطر قتلی که در  گيالن  دادگاه عمومی١رسول صفری در شعبه 
 .ا ناقص اعالم آرد ديوان عالی آشور حكم ر٣٣، شعبه ٢٠٠۶ مارس ١٩در . محكوم شد قصاص

شب، مردی آه بعدا آشته شده  در آن. نوردی رفته بود  با دو دوست به آوه٢٠٠۴ نوامبر ۵ها، رسول صفری در  به گزارش بنا
ها با انداختن سنگ و  آن. صفری و دوستانش را بترسانند روند تا به عنوان يك شوخی رسول همراه با دوستی به آوه می
را  دوند، ولی مرد يادشده آنان اين سه تن به سرعت از آوه پايين می. ترسانند نفر را می ين سهصداهای حيوانات وحشی، ا

در نتيجه بين او و اين سه نفر . آند می آند و در حالی آه سر و صورت خود را پوشانده بوده با گرز به آنان حمله دنبال می
 .ول صفری او را با ضربه آارد به شكمش کشته استجريان درگيری رس آيد و چنين ادعا شده که در درگيری پيش می

شكنجه از  زير… اقراری آه من آردم . من دست به قتل نزدم«: رسول صفری اتهام را منكر شد، و گفت در جريان محاآمه،
 .«من گرفته شده است

 بهادر خالقی - ٢٢
  سالگی او اتفاق افتاده به قصاص١۶آه در  سقز به خاطر قتلی   دادگاه عمومی١در شعبه  ٢٠٠۵ ژوئن ٣١بهادر خالقی در 

 . ديوان عالی آشور حكم را تأييد آرد٢٧ شعبه ٢٠٠۶ مارس ١٣در . محكوم شد
 با يك دسته ديگر  حالت مستی  در٢٠٠۵ ماه مه ٧جزئياتی آه در حكم آمده است، بهادر خالقی و چند تن از دوستانش در  بنا به

 .است  آشته شدهاند و در اين جريان يك نفر درگير شده
 ناصر قاسمی - ٢٣
 چاله  امير چاله - ٢۴

 همراه با دو برادرش با يك دسته ديگر درگير شده بودند و در جريان آن يك جوان آشته  سالگی١٧چاله در سن  امير چاله
او به قصاص . ستطرف را او آشته ا شود آه آند، ولی بعدا منكر می چاله دستگير شده و ابتدا اقرار می امير چاله. شود می
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 .محكوم شده است
برادر  آن. تجديدنظر اقرار خود را تکذيب کرد و از يکی از برادرانش به عنوان قاتل نام برد چاله در درخواست¬امير چاله

نظر امير چاله چاله را رد و او را به قصاص  دادگاه درخواست تجديد. قبال با قرار وثيقه آزاد و پس از آن ناپديد شده بود
 .کوم کردمح

اما، رييس . نمود به دليل نقايص در تحقيقات و داليل دادستان حكم را رد آرد، ولی بعدا آن را تأييد ديوان عالی آشور ابتدائا
 .فرستاده است آه هنوز تصميم آن اعالم نشده است  آشور قوه قضاييه پرونده را دو بار به شعبه تشخيص ديوان عالی

 رسول ايوتوندی - ٢۵
او به قصاص محكوم . داشته است  سال١٧از دوستانش را به عنوان انتقام با گلوله آشته،  وتوندی به هنگامی آه يكی اي رسول

 . آشور تأييد شده است شده و حكم در ديوان عالی
 نبوت بابايی - ٢۶

ردند آه مسأله آم آم شكل آ  می اهللا قاسميان بازی ذبيح  ساله با جوان ديگری به نام١٧ نبوت بابايی ٢٠٠٣ يا ٢٠٠٢در سال 
ها فرار  نزديكی شكند و به يك مغازه در آن اهللا چراغ موتور سيكلت نبوت بابايی را می ادعاها ذبيح گيرد و طبق جدی به خود می

ر تأخير د. آند آهنی به طرف سر او پرناب و او را زخمی می آند و بنا به ادعاها يك ميله نبوت بابايی او را دنبال می. آند می
 .به بيمارستان در مرگ او موثر بود اهللا قاسميان رساندن ذبيح

پدر قربانی قصاص .  در ديوان عالی آشور تأييد شد٢٠٠۶حكم در سال  دادگاه نبوت بابايی را به قصاص محكوم آرد و
 .مادرش خواهان آن است خواهد، ولی نمی
 پور صغرا نجف - ٢٧

 . سال داشته ، محكوم به قصاص شده است١٣در هنگام وقوع آن احتماال آه  پور اهل گيالن به خاطر قتلی صغرا نجف
 .محمدرضا ترك، اهل همدان به اتهام قتل به قصاص محكوم شده است - ٢٨
 .است اهل همدان به اتهام تجاوز به عنف در دادگاه عمومی همدان به مرگ محكوم شده رسول نوريانی، - ٢٩
آباد ¬ دادگاه عمومی خرم١٠٧در شعبه   سالگی١۶به اتهام عرضه مواد مخدر در سن بی آتش بجان، اهل سمنان  نازبی - ٣٠
 . آشور تاييد شد  از سوی ديوان عالی٢٠٠۶فوريه  ١٢حكم در .  به مرگ محكوم شده است٢٠٠۶ مه ١در 
ه قصاص محكوم آباد به اتهام قتل ب  دادگاه عمومی خرم١٠٧ در شعبه ٢٠٠۶ مه ٩در  سياوش شيرنژاد، اهل نصرتان، - ٣١
 .است شده
آباد به قصاص محكوم  دادگاه عمومی خرم ٣ سالگی او در شعبه ١٧مهيار انوری، اهل گلستان به اتهام قتلی در زمان  - ٣٢

 .تأييد شده است  ديوان عالی آشور٢٧حكم از سوی شعبه . شده است
 دادگاه عمومی آردآوی به قصاص ٢و در شعبه سالگی ا ١۶محمد ماوری، اهل گلستان، به اتهام وقوع قتلی در زمان  - ٣٣

 .ديوان عالی آشور تأييد شده است ۴٠حكم از سوی شعبه . محكوم شده است
 تأييد ٢٠٠۶ مارس ١۶ دادگاه تجديد نظر گلستان در ٢از سوی شعبه  عبدالخالق رخشانی، اهل گلستان، حكم قصاصش - ٣۴

 .شده است
 .تل به قصاص محكوم شده استسعيد عرب، اهل گلستان، به اتهام ق - ٣۵
 ٢۶شعبه . است  به قصاص محكوم شده٢٠٠۴ نوامبر ٢٠ گرگان در  يساقی، اهل گلستان، در دادگاه عمومی هانی مؤمنی - ٣۶

 . تأييد آرد٢٠٠۵ مارس ٩ديوان عالی آشور حكم را در 
قصاص محكوم شده  آرد به ومی شاهی دادگاه عم١٠۴ سالگی او در شعبه ١٧احمدپور، به اتهام قتلی در زمان  صادق - ٣٧
 .آرد  تأييد٢٠٠۴ ژوئيه ٢٢ ديوان عالی آشور حكم را در ٢٧شعبه . است
 ديوان عالی ٣٩شعبه . محكوم شده است  سالگی او به قصاص١۵احمد جباری، اهل خوزستان، به اتهام قتلی در زمان  - ٣٨

 .آشور حكم را تأييد آرده است
تأييد آرده   ديوان عالی آشور حكم را٢٧شعبه . ، به اتهام قتل به قصاص محكوم شده استاهل آردستان آآو حسينی، - ۴٠
 .است
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 ۶ دادگاه عمومی يزد در ١٠ سالگی او درشعبه ١۶زمان  غالم نبی براهوتی، اهل يزد، به اتهام قتل و دزدی واقع در - ۴١
 .ييد آرده است ديوان عالی آشور حكم را تأ٢٧شعبه  . به قصاص محكوم شد٢٠٠٣فوريه 
 ٣١ دادگاه عمومی تفت در ١٠١ سالگی او در شعبه ١٧يزد، به اتهام قتلی واقع در زمان  ای، اهل¬عمرالدين الكوزه - ۴٢

 .است  ديوان عالی آشور حكم را تأييد آرده٢۶شعبه .  به قصاص محكوم شد٢٠٠٣دسامبر 
 ديوان عالی آشور ۴٢شعبه . شده است ه قصاص محكومسعيدی، اهل استان مرآزی، در ساوه به اتهام قتل ب مصطفی  -۴٣

 .حكم را تأييد آرده است
محكوم شده   دادگاه عمومی ساوه به قصاص٢استان مرآزی، به اتهام قتل و زنای به عنف در شعبه  زلفعلی حمزه، اهل - ۴۴
 .است
 دادگاه عمومی زاهدان ١٠٢گی او در شعبه  سال١٧زمان  اميد سارانی، اهل سيستان و بلوچستان، به اتهام قتلی واقع در - ۴۵

 .به قصاص محكوم شده است
او ظاهرا در آن . شده است احمد نورزهی، اهل سيستان و بلوچستان، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر به مرگ محكوم - ۴۶

 . سال داشته است١٢هنگام 
عمومی   دادگاه١٠٢ سال داشته در شعبه ١۵امی آه او و بلوچستان، به اتهام اعتياد به هنگ نعيم آلبعلی، اهل سيستان - ۴٧

 .زاهدان به قصاص محكوم شده است
 . سالگی او به قصاص محكوم شده است١۵واقع در زمان  حبيب افسر، اهل قم، به اتهام قتلی - ۴٨
 . سالگی او به مرگ محكوم شده است١۶قم، به اتهام قتلی واقع در زمان  رضا موسلی رودی اهل علی - ۴٩
به مرگ  ٢٠٠٣  ژوئيه١٣ سالگی در دادگاه عمومی بخش ارشق در ١٧اآبری، اهل اردبيل، به خاطر قتلی در  سلمان - ۵٠

 .محكوم شده است
 .اند بوشهر، به اتهام زنای به عنف به مرگ محكوم شده محمد پژمان، رحمان شهيدی و حسن مظفری، اهل - ۵٣ - ۵١
 .است و عرضه مواد مخدر و اعتياد، در يك دادگاه انقالب در يزد به مرگ محكوم شدهاتهام حمل  اهللا سلطانی، به فيض - ۵۴
داشته، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر،  سال١٧، موقعی آه او ٢٠٠۵زاده پس از دستگيری در ژوئيه  خدامراد شاهم - ۵۵

 .در زاهدان به مرگ محكوم شده است
 .ی به قصاص محكوم شده است سالگ١٧به اتهام قتل در . حمزه ستانی - ۵۶
  ساله١٧رسولی،  بنيامين - ۵٧
  ساله١٧حسين ترنج،  - ۵٨
  ساله١٧حسين حقی،  - ۵٩
  ساله١۶مرتضی فيضی،  - ۶٠
  ساله١٧سعيد جازی،  - ۶١
 ساله ١۶ميالد بختياری،  -۶٢
  ساله١٧فرشاد سعيدی،  -۶٣
  ساله١٧محمود،  - ۶۴
 صابر - ۶۵
  ساله١٧سجاد،  - ۶۶
  ساله١۵رزاد، ف - ۶٧
  ساله١۶اصغر،  - ۶٨
 ساله، شهر گلپايگان ١٧ايمان،  - ۶٩
 محمد جاهدی - ٧٠
 ساله ١٧مسعود،  - ٧١
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