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سنگسار یکی از وحشی ترین و ضدانسانی 
. ترین مجازاتھای تاریخ بشری است

سنگسار یکی از از کثیف ترین و شرم 
آورترین حلقھ ھای جنایت دولتی است کھ 
کابوس ھولناکش ھنوز از گردن دنیا و 

جمھوری . ه استبشریت امروز باز نشد
اسالمی تنھا نظام سیاسی در دنیاست کھ 
سی سال بطور مداوم و سیستماتیک اقدام 
بھ صدور و اجرای حکم فجیع سنگسار 

سنگسار در ایران یک ابزار سیاسی . میکند
برای تثبیت سلطھ ارتجاعی مذھب بر زندگی 

 سنگسار یک پرچم. و سرنوشت مردم است
سیاسی برای تحمیل یک آپارتاید جنسی تمام 
عیار بھ جامعھ و محرم کردن جامعھ از 

  . ابتدایی ترین حقوق انسانی خویش است

  

کابوس سنگسار سکینھ محمدی آشتیانی و 
انعکاس وسیع و گسترده آن در رسانھ ھای 
بین المللی جھان، و واکنش و نفرت 

ا عمال دریچھ میلیونھا نفر مردم سراسر دنی
ای را بھ روی این شنیع ترین جنایت بشری 
. در جمھوری اسالمی ایران باز نموده است

سکینھ مردم دنیا باید بدانند  سدر پرتو کی
چگونھ سران جنایتکار حکومت اسالمی 
صدھا زن و مرد را طی سی سال بھ روز 

باید . است سکینھ و فرزندانش انداختھ
ودکان بدانند بر زن ھا و مردان و بر ک

قربانیان سنگسار در چالھ ھا و گودالھا و 
. در زیر باران سنگ ھا زمخت چھ گذشت

باید بدانند کھ چگونھ رویاھای مادران را بھ 
. نھ ترین شکلی بھ خون کشاندندامبیرح

امروز سکینھ محمد آشتیانی صدایی است 
مردم . کھ میتواند و باید دنیا را تکان دھد

ت خود را بلند شریف دنیا امروز باید قام
کنند و اعالم کنند کھ در دنیای ما جای 

سکینھ محمدی . اینگونھ جنایتھا نیست
آشتیانی باید بھ آخرین کیس چنین جنایت 

باید . ھولناکی در تاریخ بشری بدل شود

عاملین و آمرین چنین جنایاتی را بھ 
دادگاھھا بین المللی کشاند و بخاطر ارتکاب 

   .چنین جنایاتی محاکمھ کرد

کمیتھ بین المللی علیھ سنگسار سالھاست 
کھ در پس صدور ھر حکم سنگساری در 
ھر جای جھان مردم دنیا فرا میخواند کھ بھ 

سالھاست کھ برای دھھا . اعتراض درایند
زن و مرد ھم سرنوشت سکینھ مبارزه کرده 
و در مواردی بھ کمک مردم دنیا موفق شده 

نگونھ است اجازه ندھند کھ انسانھا را ای
شنیع بھ چالھ ھای خونین باران سنگ 

اما در طول این سالھا زنان و . بفرستند
مردانی بوده اند کھ نالھ ھا و ضجھ ھای 
شان بھ گوش کسی نرسیده و در زیر حجاب 
سکوت و خاموشی دنیا سر و تن شان با 

زنان و مردانی . سنگ پاره پاره شده است
بودند کھ از وحشت روز موعود سنگسار 

دگی در کنج زندانھا برایشان تلخ و زن
کسانی بودند کھ از . دردناک شده است

ھراس سنگسار خود بھ زندگی خود خاتمھ 
بھ لیست قربانیان سنگسار در . داده اند

ایران نگاه کنید و تصمیم بگیریم کھ از 
ھمین امروز در سراسر دنیا علیھ مجازات 
سنگسار و اعدام مبارزه کرده و این حلقھ 

  . را از گردن بشریت در دنیا باز کنیمتوحش 

   

لیست زیر فھرست کرونولوژیک صدور و 
اجرای احکام سنگسار در ایران از ماه 

  . میباشد ٢٠١٠تا جوالی  ١٩٨٠مارس 

الزم بھ ذکر است کھ تھیھ لیست کامل و 
واقعی قربانیان سنگسار در جمھوری 
اسالمی ایران بھ دلیل سانسور دولتی و 

فتھ جمھوری اسالمی برای تالش سازمان یا
  مخفی 

کردن خبر سنگسارھا کاری بسیار دشوار و 

بھ جرات اعالم میکنیم کھ . پیچیده ای است
لیست قربانیان بھ مراتب بیشتر از این آمار 

این لیست را ما علیرغم گسترده ترین . است
سانسورھای پلیسی چھ در جریان فعالیتھای 

ق مان برای نجات محکومین و چھ از طری
رسانھ ھا و نھادھا و ارگانھای خبری و 

اما اذعان . حقوق بشری تھیھ کرده ایم
میکنیم کھ این لیست تمام قربانیان سنگسار 

اما علیرغم این . در جمھوری اسالمی نیست
اعالم میکنیم کھ وجود تنھا یک فقره از 
چنین جنایتی برای بی اعتباری کل آن دولت 

اس چنین و نظام و سیستم قضایی کھ بر اس
این کارنامھ . جنایتی حکم میراند، کافی است

خونین جنایت باید بعنوان سندی برای ثبت 
در تاریخ و برای محاکمھ چنین جانیانی و 

سندی کھ . فراخوانی بھ تمام مردم دنیا ست
دنیا را فرا میخواند کھ برای ختم این جنایت 
وقیحانھ در سراسر دنیا، متحد و یکصدا بپا 

  . خیزند

   

ھمینجا . این لیست در حال تکمیل شدن است
از کلیھ کسانی کھ اطالعات بیشتری در باره 
اسامی قربانیان سنگسار دارند درخواست 
میکنیم کھ ھر اطالعات اضافھ یا جدیدتری 

  .در این زمینھ دارند بھ اطالع ما برسانند

   

farshadhoseini@yahoo.com    

31 681285184 

minaahadi@aol.com 

00491775692413 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایران در در حاشیه انتشار لیست قربانیان سنگسار   
 فرشاد حسینی

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورد ۶٩  :تعداد احکام صادره
. حکم سنگسار صادر شده است

این آمار احکامی است کھ اعالم 
شده آمار واقعی صدور احکام 

سنگسار بھ مراتب بیش از اینھا 
 .میباشد

   
 :تعداد کل سنگسارھای اجرا شده

مورد حکم سنگسار  ١٠٩تا  ٩٩
داد واقعی بھ تع. اجرا شده است

  .مراتب بیش از این ارقام میباشد
   

تعداد افرادی کھ از سنگسار 
  نفر ١۵ :نجات یافتھ اند

   
تعداد احکامی کھ از سنگسار بھ 
اعدام تبدیل شده و حکم بھ اجرا 

  نفر ٣ :آمده
   

 :اسامی موجود سنگسار شدگان 
  نفر ٢١

   
اسامی افرادی کھ حکم سنگسار 

این اسامی شامل (نفر  ٢۵:  دارند
حکومینی است کھ اسامی شان م

  )در رسانھ ھا اعالم شده است
   

  سالھ ٣٠ـ صبا عبدالی ١
  سالھ ٣٨ـ زینب حیدری ٢
  ـ شاھین سلطان مرادی٣
  ـ چنگیز رحیمی۴
  ـ ربابھ۵
  ـ خیریھ واالنیا۶
سالھ کھ بھ قصاص  ٢١ـ اعظم ٧

پاشیدن سید بھ صورتش و از بین 
بردن بینایی اش محکوم شده 

  .است
  سالھ کرج ٣۵ـ شھناز ٨
  ـ گیالن محمدی اصفھان٩

  ـ غالمعلی اسکندری اصفھان١٠
  ـ کبری بابایی١١
  ـ ایران اسکندری١٢

  ـ معصومھ١٣
  ـ ھاجر١۴
  ـ نقی احمدی مازندران١۵
  ـ محمد علی نوید خمامی ١۶
 ٣٠) عبادی(ـ سریمھ سجادی ١٧

  سالھ ارومیھ
  ـ بوعلی جانفشانی ارومیھ١٨
سالھ کھ در  ١٩ـ آذر باقری ١٩
سالگی با شکایت ھمسرش ١۵

زندانی و در دادگاه محکوم بھ 
  سنگسار شده است

  سالھ ٢۵ـ مریم قربان زاده ٢٠
  ـ خانم ھاشمی نسب مشھد٢١
. خ. ـ زنی بھ نام مخفف م٢٢

  زندان مشھد
  سکینھ محمدی آشتیانی - ٢٣
  فردوس ب  - ٢۴
، چھل سالھ و ـ اشرف کلھری٢۵

مادر چھار فرزند کھ اجرای 
سنگسارش دو سال و نیم  حکم

پیش از سوی شاھرودی، متوقف 
شده بود، علیرغم نامھ رییس قوه 
قضاییھ مبنی بر عفو وی، با رد 

درخواست عفو از سوی 
کمیسیون عفو و بخشودگی مواجھ 

  . شده است
   

اسامی سنگسار شدگانی کھ ثبت 
  :شده اند عبارتند از

   
زنی بھ نام  ١٩٨۶ـ سال ١

  نصرت در قم
زنی بھ نام بمانی  ١٩٩٢ـ سال ٢

بمانی محکوم (فکری در رشت 
بھ قصاص در آوردن چشم و 

سنگسار بود کھ قبل از اجرای 
حکم با اطالع از حکم خود اقدام 

  )بھ خودکشی کرده و درگذشت
زنی بھ نام فاطمھ  ٩۴ـ سال ٣

  بانی
زنی بھ نام مینا  ٩۴ـ سال ۴

  کلوت

زنی بھ نام  ١٩٩٧ـ ـسال ۵
  یفاطمھ دانش در سار

زنی بھ نام  ١٩٩٧ـ سال ۶
  معصومھ عینی درساری

زنی بھ نام  ١٩٩٧ـسال ٧
  مرضیھ فالح در ساری

مردی بھ نام علی  ١٩٩٧ـ سال ٨
  مختار پور، در ساری 

مردی بھ نام  ١٩٩٧سال  ٩
  پرویز حسن زاده در ساری

مردی بھ نام  ١٩٩٧ـ سال ١٠
  خیراهللا جوانمرد در ساری

مردی بھ نام  ١٩٩٨ـ سال ١١
و ابراھیمی کھ در گودال خسر

سنگسار موفق بھ فرار شده و 
محل اجرای حکم . تبرئھ میشود

  الھیجان
زنی بھ نام مریم  ٢٠٠١ـ سال ١٢

  ایوبی تھران
زنی بھ نام  ٢٠٠٢ـ سال ١٣

  جمیلھ امیر اسماعیلی در کرمان
مردی بھ نام   ٢٠٠۶ـ سال ١۴

  عباس حاجی زاده، مشھد
زنی بھ نام  ٢٠٠۶ـ سال ١۵

  محمدی مشھدمحبوبھ 
مردی بھ نام  ٢٠٠٧ـ سال ١۶

  جعفر کیانی تاکستان قزوین
مردی بھ نام   ٢٠٠٨ـ سال ١٧

  ھوشنگ خداده 
مردی بھ نام ٢٠٠٨ـ سال ١٨

  منوچھر خ 
مردی بھ نام  ٢٠٠٨ـ سال ١٩

محمود کھ مردی . ( غ. محمود م
افغانی تبار بوموفق میشود ھنگام 

سنگسار از گودال سنگسار با 
  )رار کندبدنی مجروح ف

دختری بھ نام  ٢٠٠٨ـ سال ٢٠
سالھ کھ توسط پدرش  ١۴سعیده 

فوریھ  ٩در زاھدان در تاریخ 
  .سنگسار شد ٢٠٠٨

مردی بھ نام  ٢٠٠٩ـ سال ٢١
  ولی آزاد در رشت

   

 گزارش آماری از وضعیت سنگسارھا در ایران



احکام سنگساری کھ بھ اعدام  
تبدیل شده و حکم بھ اجرا آمده 

  :است
   

سھ نفر بھ نامھای  ٢٠٠٩در سال 
ـ  افسانھ ٢ ـ عبداهللا فریور١

  ـ رحیم محمدی٣رحمانی 
   

افرادی کھ از سنگسار نجات 
  :یافتھ اند

   
  سیما  ـ١
، )صغری موالیی(ـ  فاطمھ ٢

از  –زندان ورامین، ورامین 
  .اتھام زنای محصنھ تبرئھ شد

ھمسر نجف (پریسا اکبری   ـ٣
، زندان عادل آباد، )اکبری
 ٩٩پس از اجرای حکم  -شیراز

 .ضربھ شالق آزاد شد

 ژیال ایزدی  ـ۴
   ـ لیال مافی۵
ھمسر پریسا (ـ  نجف اکبری ۶

تبرئھ و  –، زندان شیراز )اکبری
  .آزاد شد

ـ  صغری موالیی، زندان ٧
از اتھام زنای  –ورامین، ورامین 
  .محصنھ تبرئھ شد

ـ  کبری نجار، زندان رجایی ٨
پس از سیزده سال  - شھر کرج 

  .تبرئھ و آزاد شد
سرش ھم(ـ  مکرمھ ابراھیمی ٩

، زندان )جعفرکیانی سنگسار شد
عفو و آزاد  –چوبیندر، قزوین 

  .شد
ـ  حاجیھ اسماعیلوند، زندان ١٠

تبرئھ و  - جلفا، آذربایجان شرقی 
  آزاد شد

قربانی، ) ملک(ـ  شمامھ ١١
زندان ارومیھ، آذربایجان غربی 

  .تبرئھ و آزاد شد –
خواھر آذر (ـ  زھره کبیری ١٢

، زندان رجائی شھر )کبیری
 ٩٩کرج، پس از اجرای حکم 

  .ضربھ شالق آزاد شد
خواھر زھره (ـ  آذر کبیری ١٣

، زندان رجائی شھر )کبیری
 ٩٩کرج، پس از اجرای حکم 

  .ضربھ شالق آزاد شد
  ـ  اعظم خنجری ١۴
ـ  زھرا رضایی، زندان ١۵

رجایی شھر کرج، تبرئھ و آزاد 
  .شد
ـ  لیال قمی، زندان اوین، ١۶

ر بھ مجازات سنگسا –تھران 
  .حبس تبدیل شد

  

  
  

  احکام صادر و اجرا شده سنگسار توسط جمھوری اسالمیجدول 
  )١٣٨٩تا اسفند  ١٣۵٩اسفند ( ٢٠٠١٠ جوالیتا  ١٩٨٠از مارس 

  
  

 سال محکومیت سنگسار اجرای سنگسار اطالعات بیشتر

زن در شھر  ۴در جوالی   
  ١٩٨٠    کرمان سنگسار شدند

 نفر اسامی و مشخصات دقیق ٢  
 ١٩٨۵ .آنھا در دست نیست

 

  زن ٢مرد  ۶
  :از جملھ

زن در قم پس از  ١آوریل  ١٧
ضربات شالق در مال عام 

  .سنگسار شد
بنا بھ گزارش روزنامھ کیھان در 

اکتبر زنی بھ نام نصرت در قم  ۴
سنگسار میشود کھ پس از یک 

 .ساعت سنأ باران جان میدھد
 

 ١٩٨۶ 

 ١٩٨٧  نفر ١ 

 بوشھر

ھام زنا و فحشا نفر بھ ات ۴٣
مرد در  ٣زن و  ١٢شامل 

  ورزشگاه فوتبال بوشھر
  

مارس رادیو تھران گزارش  ۶
زن در کرج سنگسار  ١داد کھ 

  .شد

 ١٩٨٩ 



آوریل روزنامھ کیھان  ١٧
زن بھ جرم  ١٠گزارش داد کھ 

تن فروشی توسط وزارت 
دادگستری فارس و بوشھر بھ 
سنگسار محکوم کھ بالفاصلھ 

  .حکم بھ اجرا در آمد
جوالی کیھان گزارش داد کھ  ٣١

زن در مال عام در شھر  ۶
  .کرمانشاه سنگسار شدند

اکتبر کیھان گزارش داد کھ  ۴
سالھ بھ نام نصرت  ٢۴یک زن 

نصرت . در شھر قم سنگسار شد
پس از یک ساعت سنگ باران 

 .درگذشت
 

 

نفر بھ  ۵کھ مشخصات  نفر ۶
  :قرار زیر است

  
ژانویھ روزنامھ جمھوری  ٢
زن در  ٢المی گزارش داد کھ اس

  .شھر لنگرود سنگسار شدند
ژانویھ روزنامھ اطالعات  ۵

زن در شھر  ٢گزارش داد کھ 
  .الھیجان سنگسار شدند

ژانویھ روزنامھ رسالت  ١۶
زن در شھر  ١گزارش داد کھ 

  .بندر عباس سنگسار شد
در مھ ماه زنی بھ اتھام زنا در 
شھر نیشابور محکوم بھ پرتاب 

شد کھ این حکم با  از بلندی
پرتاب وی از طبقھ دھم یک 

ساختمان انجام گرفتھ و منجر بھ 
 .مرگ زن شد

 

 ١٩٩٠ 

 

مارس روزنامھ جمھوری  ١١
زن بھ  ١اسالمی گزارش داد کھ 

نام بمانی فکری فرزند محمد 
عیسی در رشت محکوم بھ 
قصاص در آوردن چشم و 

دینار طال و  ١٠٠پرداخت 
 این زن پس از. سنگسار شد

مطلع شدن از حکم مجازاتش 
  .اقدام بھ خودکشی کرد

آگوست کیھان گزارش داد  ٢١
زن بھ نام کبری محکوم  ١کھ 

ضربھ شالق،   ٧٠پس از 
  .سنگسار شد

نوامبر روزنامھ ابرار گزارش  ۵
زن در شھر قم سنگسار  ١داد کھ 

 شد
 

 ١٩٩١ 

 

نماینده ویژه حقوق بشر سازمان 
 نوامبر ١ملل گزارش داد کھ در 

زن بھ نام فاطمھ بانی در  ١
 اصفھان سنگسار شده است

 

  ١٩٩٢  

 

فوریھ  ١روزنامھ کیھان در 
زن بھ نام مینا  ١گزارش داد کھ 

  کولوت در تھران سنگسار شد
مارس بھ گزارش روزنامھ  ١

  
آگوست یک زن در شھر  ١٠

  اراک بھ سنگسار محکوم شد
١٩٩۴  



رسالت یک زن در شھر قم 
  .سنگسار شد

نوامبر بھ گزارش روزنامھ  ١۶
زن در شھر  ١نفر شمال  ٣ابرار 

  .سنگسار شدندساری 
دسامبر روزنامھ ھمشھری  ٧در 

زن در شھر  ١گزارش داد کھ
 .رامھرمز سنگسار شد

 

 نوامبر ١١

بھ گزارش روزنامھ  مرد ١
جمھوری اسالمی در شھر ھمدان 

  سنگسار شد
 

جوالی بھ گزارش  ١۴در 
زن بھ نامھای صبا  ٢امنستی

سالھ و زینب حیدری  ٣٠دالی عب
سالھ در ایالم غرب در  ٣٨

 آستانھ سنگسار میباشند

١٩٩۵ 

  مکرمھ ابراھیمی و جعفر کیانی
  شاھین سلطان مرادی

 

مرد در ارومیھ  ١زن و  ١
جون بھ نقل از  ٨. سنگسار شدند

 روزنامھ ھمشھری
  ١٩٩۶ مرد ١زن و  ١

زلیخا کد خدادر روستایی در 
ن کردستان اطراف بوکان از استا

ساعت پس از  ٢۴رف ظ
ھنگام . دستگیری سنگسار شد

اجرای حکم مردم اعتراض کرده 
و بھ طرف مالیی کھ حکم 

سنگسار را صادر کرده بود 
سنگ انداختھ و زلیخا کھ 

 ..مجروح شده بود را نجات دادند

  زن در خزرآباد ٣مرد و  ٣
زن در ساری  ۶اکتبر  ٢۶در(

ھ اسامی آنھا ب. سنگسار شدند
فاطمھ دانش، :  قرار زیر است

معصومھ عینی مرضیھ فالح، 
علی مختارپور، پرویز حسن 

  )زاده و خیراهللا جوانمرد
  ــــــــــــــ

 زن بھ نام زلیخا کدخدایی ١

  زن ۶نفر شمال  ٨
  ١٩٩٧ )جوالی  ١٣چنگیز رحیمی در (

 

خسرو ابراھیمی در گودال 
سنگسار موفق بھ فرار شده و 

ل اجرای حکم مح. تبرئھ میشود
 الھیجان

  مرد بھ اتھام زنا ١
 ١٩٩٨  

  ١٩٩٩  مرد ١ در بابل ٧٧دی 

 

) ٢٠٠٠ژانویھ  ١۴( ٧٨دی  ٢۴
 کھ کرد اعالم ایران قضاییھ قوه: 

 زنای« جرم بھ را مرد سھ
  .است کرده سنگسار »محصنھ

 

  وند  حاجیھ اسماعیل
  ـــــــــــــــــــــــ

 
٢٠٠٠  

گزارشگر ویژه حقوق بشر 
ان ملل گزارش داده است سازم

 ٣تعداد  ٢٠٠١کھ از ژانویھ 
مورد حکم سنگسار صادر شده و 

 ١حکم سنگسار در خصوص 
مھ بھ اجرا آمده  ٢٠زن در 

سالھ بوده  ٣۵وی یک زن . است
کھ بجرم ھمکاری در تھیھ فیلم 
پورونو بھ سنگسار محکوم شده 

 .بود

  نفر ٢حداقل 
  مھ زندان اوین و ٢١
  وینژانویھ زندان ا ١١

  ـــــــــــــــ
سالھ  ٣۵جوالی مریم ایوبی  ١١

سالھ در  ٨و  ۶مادر دو کودک 
 تھران سنگسار میشود

جوالی ربابھ بھ سنگسار  ١١
  .محکوم شده است

 ---------  
نفر بھ نقل از گزارشگر ویژه  ٣

  سازمان ملل
فردوس أ زنی است کھ بھ 

 .سنگسار محکوم شد

٢٠٠١  

 خیریھ واالنیا و اشرف کلھری

  ـــــــــــــــــــــــــ
 جوانى زن اسماعیلى، امیر جمیلھ

 کرمان اطراف بیابانھاى در کھ
 اسالمى ترور باندھاى بدست

 را جسدش سپس و شده سنگسار
 طعمھ تا ندکرد رھا بیابان در

  .شود وحشى حیوانات
  ـــــــــ

براساس گزارش رسیده از درون 
 ٢٠٠٢رژیم در شش ماھھ اول 

سنگسار وجود مورد  ١٠تعداد 
بر اساس ھمین . داشتھ است

گزارش در این مدت احکام 
نفر بھ اجرا درآمده و  ٣سنگسار 

بنا بھ گزارش روزنامھ انتخاب 
آوریل بھ  ٢٢فردوس ب در 

  .سنگسار محکوم شد
 شھر در کھ  سالھ ٢١ ،اعظم

 بھ اسید پاشیدن بھ بھبھان
 بینایى دنبر بین از و صورتش

 دش محکوم چشمش دو

٢٠٠٢  



نفر حکم سنگسار صادر  ۴برای 
  شده
 

گیالن محمدی و غالمعلی 
اسکندری ھر دو در زندان 

  اصفھان
 -------------  

 ١٨مھرماه برابر با  ٢٨دوشنبھ 
اکتبر، روزنامھ شرق از قول 

 شاھرودى رئیس قوه قضائیھ
جمھورى اسالمى، اعالم میکند 
کھ حکم سنگسار سیما لغو شده 

 .است

 

  نفر در مشھد ۴
  ر در اصفھاننف ٢

  
 سنگسار حکمآگوست  ۴در 
 ساکن سالھ ٣٥ جوان زن شھناز

  صادر شد کرج شھر
 زنان بند در محمدی گیالن
 اسکندری غالمعلی و اصفھان

 اصفھان زندان ی افاغنھ بند در
 سنگسار بھ محکوم دادگاه در

  .شدند
  ـــــــــــــ

بھ  رسیما بھمراه سھ زن دیگ
 سنگسار محکوم شده بود

٢٠٠٣  

  
  ـــــــــــــــــــــ

روز تالش و مبارزه و فعالیت ده 
شبانھ روزى صدھا نفر در 

روز .سراسر جھان نتیجھ داد 
سنگسار و  ٢٠٠٤دسامبر  ٢٢

متوقف  اعدام حاجیھ اسماعیل وند
  .شد

  ــــــــــــــــ
مھرماه برابر  ٢٦روز یکشنبھ 

اکتبر، یک منبع قوه  ١٧با 
 قضائیھ حکومت اسالمى اعالم

 ١٣د کھ براى ژیال ایزدى کر
سالھ حکم سنگسار داده نشده 

 رابطھ"است و او بھ جرم 
" نامشروع بھ حبس تعزیرى

محکوم شده است کھ وى را بھ 
 .اداره بھزیستى تحویل داده اند

 

عبداهللا فرپور مقدم، پریسا ( نفر ۴
  اکبری، نجف اکبری و لیال قمی

(  
 و زن یک قزوین، شھر در

 گسارسن و اعدام بھ شوھر
  .شدند محکوم

سالھ بھ جرم  ١٣ژیال ایزدی 
رابطھ جنسی با برادرش بھ 

  .سنگسار محکوم شد
 ---------  

سنگسار حاجیھ اسماعیل وند 
توسط دادگاه جلفا صادر و سپس 

در نوامبر توسط دادگاه عالی 
  .قضایی تایید شد

 ---------  
لیال مافی نیز در ماه مھ توسط 
 دادگاه اراک بھ سنگسار محکوم

 .شد

٢٠٠۴  

 مھ، ماه١٨ شنبھ سھ روز
 کھ داد خبر" ایران" روزنامھ

 جنسى رابطھ جرم بھ فاطمھ
 دادگاه در ازدواج، از خارج

 بھ تھران، ٧١ شعبھ کیفرى
پنج  .است شده محکوم سنگسار

دادگاه کیفرى  ٧١قاضى شعبھ 
استان تھران روز سھ شنبھ 
 فاطمھ را بھ اعدام و سنگسار

 .محکوم کردند
 

 حکم خبر پخش از بعد زرو دو
فاطمھ،  علیھ بر سنگسار
 حکم ایران اسالمى جمھورى

 .کرد تکذیب را فاطمھ سنگسار

 

  :نفر شامل ٢
  ایران اسکندری

  )فاطمھ(صغری موالیی 
  

 ------------  
فوریھ  ٢روزنامھ اعتماد در 

گزارش داد کھ زنی بھ  ٢٠٠۵
نام معصومھ بھ سنگسار محکوم 

  .شده است
 -----------  

 ماه دوم نیمھ در و سال اواخر در
 در زن یک ٢٠٠۵ دسامبر

 شده محکوم سنگسار بھ ورامین
 در دسامبر ٢۴ روز مرد سھ و

 بھ ایران شمال در ساري شھر
  ּاند شده محکوم سنگسار

 

٢٠٠۵  

عفو بین الملل گزارش میدھد کھ 
 زاده حاجي عباس ٢٠٠۶ ھم در
 قبرستاني در محمدي محبوبھ و

 ورود  کھ محلي در  مشھد در
. شدند سنگسار  بود ممنوع عموم

 ماموران از نفر ١٠٠ از بیشتر
 از کھ بسج نیروھاي و انقالبي

 سنگ در بودند شده دعوت قبل

  :نفر در مشھد بھ قرار زیر ٢
  عباس حاجی زاده
  محبوبھ محمدی

 

  :نفر شامل ٢
  قربانی) ملک(شمامھ 

  انیک مرد افغ
در جوالی اشرف کلھری کھ از 

در زندان اوین بسر  ٢٠٠١سال 
  .میبرد محکوم بھ سنگسار شد

 در موالیی صغریدر سپتامبر 
 استان کیفری دادگاه ٧١ شعبھ

٢٠٠۶  



  .کردند شرکت زني
  ــــــــــــــــــــ

 

 نوراهللا قاضی ریاست بھ تھران
 سنگسار بھ محمدی عزیز

  شد   محکوم
  ــــــــــ

سکینھ محمدی آشتیانی در زندان 
 مرکزی تبریز بھ سنگسار

  .محکوم شد
 

 قوه سخنگوی جمشیدی، علیرضا
 کرد اعالم  ماه مرداد در قضاییھ
 لیال،( زن چھار سنگسار احکام

 و کبیری زھره و آذر قمی،
 بھ تبدیل) قربانی) ملک( شمامھ

  است شده حبس و شالق
 -----------  

ماه ژوئن،  ٢٠امروز چھارشنبھ 
بھ محض پخش خبر احتمال 

علیھ  اجراي حکم سنگسار بر
سالھ و  ۴٣مکرمھ ابراھیمي 

دوست او در تاکستان، و بھ 
محض راه افتادن موجي از 
اعتراض و ابراز نفرت علیھ 

جمھوري اسالمي ایران، سران 
این حکومت فورا عقب نشیني 
کرده و اعالم کردند، کھ چنین 

  !خبري صحت نداشتھ است
 ------------  

 می فرزند ٣ مادر کھ زن یک
 پنجم شعبھ در زنا اتھام بھ باشد

 خراسان استان کیفری دادگاه
. شد سنگسار بھ محکوم

 ) ۵/٧/٨۶ قدسروزنامھ (

مرد بھ نام جعفر کیانی در  ١
 تاکستان

  :زن بھ قرار زیر ۴
ھاجر، زھره، آذر کبیری نیت و 

  یک زن دیگر در مشھد
  ــــــــــــ

خواھر جوان بھ نامھای آذر  ٢
سالھ و زھره کبیری  ١٨کبیری 

الھ توسط دادگاه عالی س ٢٧
 .قضایی بھ سنگسار محکوم شدند

 خواھر دو ، کبیری آذر و زھره
 در آباد، خادم محلھ ساکن جوان
 - کرج نزدیک -  شھریار حاشیھ
 یکی شوھر شکایت  با کھ ھستند

 ١۵ تاریخ در زن، دو این از
فوریھ  ۴( ١٣٨۵ بھمن

  .شدند بازداشت)٢٠٠٧
 ٢٠٠٨یک سال بعد در سال 

رئیس قوه قضائیھ شاھرودی ا
حکم سنگسار این دو خواھر را 

  .لغو کرد
 

٢٠٠٧  

نفر در دی ماه  ٣سنگسار ھر 
در گورستان بھشت  ١٣٨٧

. محمود م.رضای مشھد انجام شد
موفق بھ فرار از گودال . غ

میشود از سرنوشت او خبری در 
 .دست نیست

  :مرد بھ قرار زیر ٣
  ھوشنگ خدا داده

  )افغان. (غ. محمود م
در ششم دی مشھد  خ منوچھر

  سنگسار شدند
  ــــــــ

سالھ ای کھ  ١۴سعیده دختر 
توسط پدرش در زاھدان در 

  .فوریھ سنگسار شد ٩تاریخ 
 ٢۴بھ گزارش روزنامھ قدس در 

  بھمن
 

  :نفر شامل ٢
  شیراز حمانیافسانھ ر

  یک مرد در مشھد
  ــــــــ

 دیگر زنداني یك سنگسار حكم
 كھ سالھ ۴٩ فریور عبداهللا بنام

 مي خردسال فرزند دو داراي
 شده تایید دیوانعالي سوي از باشد

 در یسار زندان در یو است
  .برد مي بسر حكم یاجرا انتظار

 -----------  
سھ نفر  ٢١/٣/١٣٨٧در تاریخ 

از پنج نفر قضات شعبھ دوم 
دادگاه کیفری استان مازندران 

حکم بھ محکومیت آقای سید نقی 
ر د. احمدی بھ سنگسار می دھند

این پرونده آقای احمدی متھم بھ 
ق .زنای محصن با خانم پوران

 .بوده است

٢٠٠٨  

  
 زندان سالھ، ۵٣ - فریور عبداهللا
 در موسیقی معلم این – ساری
 .شد اعدام ١٣٨٧ اسفند ١ تاریخ

زندان عادل  - افسانھ رحمانی 
 ١٣٨٨در سال  - آباد، شیراز 

 .اعدام شد
شوھر کبری  - رحیم محمدی 

اعدام  ١٣٨٨ر مھرماه د –بابایی 

 آباد پارس اھل مرد ولی آزاد ١
 بازرگانی اداره كارمند و مغان
 زندان محل در بود، شھر این

  .شد سنگسار رشت الكان
  ــــــــــــــــــ

 

محمد علی نوید خمامی بھ 
سنگسار قطعی محکوم شده 

  .است
  ـــــــــــــــــــــــ

 اصفھان در نفر ٢حکم سنگسار 
 و محمدی گیالنھای بھ نام
توسط دیوان   اسكندری غالمعلی

  .عالی تایید شد
  ـــــــــــــــ

٢٠٠٩  



 ٧ سنگسار حكم قضائیھ دستگاه .شد
 شھرھاى، در را مرد ٣ و زن

 كرج، مشھد، اصفھان، تھران،
 صادر ساری و شیراز اھواز،

  .است كرده
  ــــــــــــــــ

 دارای سالھ، ٣٠ عبادی، سریمھ"
 انفشانی،ج بوعلی" و" فرزند دو

" فرزند یک دارای و سالھ ٣٢
 دادسرای سوی از تر پیش

 اتھام بھ ارومیھ شھر عمومی
 محکوم سنگسار بھ محصنھ زنای
 چھارشنبھ حکم این کھ بودند شده

 ١٢ شعبھ در دیماه ١۶ مورخ
 استان نظر تجدید دادگاه

 ھم. شد تائید آذربایجان غربی
 زندان در متھم دو ھر اکنون
 .برند می سر ھب ارومیھ مرکزی

 اعالم ٢٠١٠ ژانویھ ٢٠ امروز
 قضاییھ قوه رئیس کھ شد

 دستور ایران، اسالمي جمھوري
 را نجار کبرا سنگسار حکم لغو
 ١٣ کھ زن این حکم. است داده

 جمھوري زندان در است سال
 سنگسار کابوس با ایران اسالمي
 اکنون. میکند نرم پنجھ و دست
 شالق ضربھ صد یک بھ کبرا

 .است شده محکوم

  

 مرد ١زن و  ١حکم سنگسار 
 ٣٠ عبادى، سریمھبھ نامھای 

 بوعلى و فرزند دو صاحب سالھ
 یك صاحب سالھ ٣٢ جانفشانى،

توسط دادگاه تجدید نظر  فرزند
 استان آذربایجان غربی

 شد، تایید
 زندان در ھم اکنون دو این

 .برندمى سربھ ارومیھ مرکزى
 

٢٠١٠  

   
له، مادر سا ٣٠ رضایي زھرا

 شھر رجایي زندان در دو فرزند،
  کرج

  

 و خنجري اعظم سنگسار حکم
 دیوان در نیز رضایي زھرا

 دو ھر و شد نقض کشور عالي
 باید قتل در معاونت دلیل بھ

 تحمل را حبس سال 15 مجازات
  .کنند

  ــــــــــــــ
 اتھام رفع با الف نجف و پریسا

 از احصان حال در زناي از
. شدند تبرئھ رسنگسا مجازات

 تشخیص 15 شعبھ نھایي حکم
 دو این درباره کشور عالي دیوان
 براي و است شده صادر نفر
 شیراز آباد عادل زندان بھ اجرا

 عالي دیوان راي. شد  ابالغ
 نفر، دو این مجازات براي کشور
 99 یک ھر بھ سنگسار از

.  است یافتھ تغییر شالق ضربھ
 عالي دیوان راي اساس بر

 99 مجازات الف پریسا کشور،
 خواھد تحمل را شالق ضربھ

 مدت آن بر عالوه نجف و کرد
 مي تبعید یزد شھر بھ سال پنج

  .شود
 

 

  :زن بھ قرار زیر ٣
  زھرا نجار

  زھرا رضایی
  اعظم خنجری

  ــــــــــ
 

  تاریخ نامشخص

  
  
  

  .کبری نجار آزاد شده است

  

 
 

از لیست انتشار یافتھ توسط 
:روزنامھ گاردین  

  تاریخ نامشخص



 نامھای بھ مرد یک و زن ھشت
 ،اکبری اپریس اسماعیلوند، حاجیھ

 رضایی، زھرا ،اکبری نجف
 مکرمھ موالیی، صغری

) ملک( شمامھ ابراھیمی،
 زھره کبیری، آذر قربانی،

 مجازات از ق لیال، و کبیری
 اجرای و یافتند نجات سنگسار

 اشرف زن، یک سنگسار
  است شده متوقف کلھری،

  ــــــــــــــــــــــــــ
 در زندان)ه و ؟  خ،. م(دو زن 

  مشھد وکیل آباد
یک زن و یک مرد در زندان 

  تبریز
  ."ج.م"

لیال ق حکمش به شالق و 
  .حبس تنزل پیدا کرد

  "ھاشمی نسب"و 
اسامی مردان عبارت است 

  :از
  "محمد علی نوید خمامی"

  ".نقی احمدی"
 

سالھ کھ ھنگام  ١٩آذر باقری 
وی . سال داشت ١۵دستگیری 

تھام ارتباط جنسی با مردی بھ ا
.سنگسار محکوم شده است  

سالھ ٢۵مریم قربان زاده   
سالھ ٣٠سریمھ سجادی   

  

 

.ر تھیه و تکمیل لیست سنگسار ھا باما ھمکاری کنیدد  
دنیا حق دارد و باید تمام واقعیات مربوط به کشتارھا و سرکوبھا را  

از ھر جنایتی  باید پرونده سنگینی از جنایت رژیم در مراجع . بداند
. بین المللی ایجاد کرد  
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