
 جمعی دراویشایران: فهرست محکومیت دسته
 

 احکام نام

 سال زندان ۵ محکوم به نازیال نوری .1
 سال زندان ۵ محکوم به الدینآویشا جالل .2
 سال زندان ۵ محکوم به سیما انتصاری .3
 سال زندان ۵ محکوم به  شیما انتصاری .4
ممنوعیت از دو سال  و سال زندان ۵ محکوم به سپیده مرادی .5

 اجتماعی فعالیت
ممنوعیت از دو سال  و سال زندان ۵ محکوم به   شکوفه یداللهی .6

 اجتماعی فعالیت
ممنوعیت از دو سال  و ماه زندان ۶ محکوم به مریم فارسیانی .7

 اجتماعی فعالیت
شهر   تبعید به سال ۲ و سال زندان ۱۲ محکوم به وحید خاموشی .8

  کرمان در استانراین 
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به سعید خاموشی .9

 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به علیرضا آزادروش .10

 کرمان در استانشهر کهنوج  تبعید به سال
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به علی کریمی .11

 بوشهر در استانشهر برازجان  تبعید به سال
 ۲ و ،شالق ضربه ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به احسان ملک محمدی .12

سیستان و  در استانشهر زابل  تبعید به سال

 بلوچستان
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به احسان صفاری .13

شهر زابل در استان سیستان و  تبعید به سال

 بلوچستان
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به آرمین ابوالفتحی .14
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به پورمرتضی سهراب .15
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به محمد اسعد سامانی .16
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به مسعود علیمددی .17
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به مجید رشیدی .18
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به امیر سیدی .19
 شالق ضربه ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به افشین سلیمی .20
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به امیر سلیمی .21
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به محمدرضا ابوالفتحی .22
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به مجید امیراحمدی .23
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به حمیدرضا امیراحمدی .24
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به محمدرضا زهتاب .25



 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به ابراهیم هللا بخشی .26
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۷ محکوم به نعمت کاظمی .27
 سال زندان ۷ محکوم به بابک تقیان .28
 سال زندان ۷ محکوم به مصطفی آرمان دوست .29
 سال زندان ۷ محکوم به مهران اصغرزاده .30
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۶ محکوم به امین حسینی .31
 سال زندان ۵ محکوم به اصغر صمدیار .32
 سال زندان ۳ محکوم به امیربهادر جعفری .33
 سال زندان ۳ محکوم به میثم عزیزان .34
 سال زندان ۲ محکوم به مالک رضایی .35
 سال زندان ۲ محکوم به علی اصغر ساالری .36
 سال زندان ۲ محکوم به الیاس محمدی .37
 زندان سال ۲ محکوم به محمد امیراحمدی .38
 سال زندان ۲ محکوم به علی بلبلی .39
 سال زندان ۲ محکوم به اشکان کاظمی .40
 سال زندان ۲ محکوم به پورموسی فضلی .41
 سال زندان ۱ محکوم به مهدی سعادت .42
 سال زندان ۱ محکوم به   هاشم آوازه .43
 سال زندان ۱ محکوم به مجید شایق .44
 سال زندان ۱ محکوم به ابراهیم رضایی .45
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به پورسعید سلطان .46

شهر زهک در استان سیستان و  تبعید به سال

 بلوچستان
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به محمدرضا درویشی .47

  شهر نهاوند در استان همدان تبعید به سال
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به محمد کریمایی .48

 روستای سهرج در استان کرمان تبعید به سال
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴،سال زندان ۷ محکوم به علیرضا لک .49

 شهر منوجان در استان کرمان تبعید به سال
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به   حبیب قنبری .50

شهر ایرانشهر در استان سیستان و  تبعید به سال

 بلوچستان
شهر  تبعید به سال ۲ و زندانسال  ۵ محکوم به مهدی ایزدپناه .51

 سیرجان در استان کرمان
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به مهرداد رضایی .52

شهر سرباز در استان سیستان و  تبعید به سال

 بلوچستان
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به   منصور فرهودمند .53

 شهر طبس در استان خراسان جنوبی تبعید به سال



 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۶ محکوم به ابوالفضل آوازه .54

شهر میرجاوه در استان سیستان و  تبعید به سال

 بلوچستان
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به علی قمری .55

شهرستان هیرمند در استان سیستان و  تبعید به سال

 بلوچستان
 ۲ و ،شالق ضربه ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به محمود براکوهی .56

 شهر کهنوج در استان کرمان  تبعید به سال
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به حیدر تیموری .57

 شهر خاش در استان کرمان تبعید به سال
 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۱۲ محکوم به کسری نوری .58

شهر ثالث باباجانی در استان  تبعید به سال

عضویت در احزاب ممنوعیت  سال ۲ ،کرمانشاه

سال  ۲ و ،های اجتماعیگروه و سیاسی

                الخروجیممنوع
 و ،ضربه شالق ۱۳۸ ،سال زندان ۱۲ محکوم به رضا رضایی .59

شهر میرجاوه در استان سیستان و  تبعید به سال ۲

 بلوچستان
شهر  تبعید به سال ۲ ،سال زندان ۷ محکوم به  اکبر بیرانوند .60

دو سال  و ،بلوچستانزهک در سیستان و 

          اجتماعی ممنوعیت از فعالیت
شهر  تبعید به سال ۲ ،سال زندان ۷ محکوم به علی بهادری .61

دو سال  و ،میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان

           اجتماعی ممنوعیت از فعالیت
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به  سیامک سهرابی .62

 تبعید سال
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به ایرج مدحی .63

 تبعید سال
ممنوعیت از دو سال  و سال زندان ۷ محکوم به رامین اشکوه .64

 اجتماعی فعالیت
 سال زندان ۷ محکوم به بیژن سلطانی .65
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۶ محکوم به  فرهنگ بوذری خرازی .66

 الخروجیسال ممنوع
 سال زندان ۶ محکوم به فرنام فرهنگ .67
ممنوعیت از دو سال  ،سال زندان ۲ محکوم به مهرداد عینی .68

 الخروجیسال ممنوع ۲ و ،اجتماعی فعالیت
 سال زندان ۷ محکوم به محمدرضا شایان .69



دو  ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به حسین شاه رضا .70

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 

 الخروجیممنوع
دو  ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به پورمرتضی سهراب .71

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 

 الخروجیممنوع
دو  ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به محسن نوروزی .72

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 

 الخروجیممنوع
دو  ،شالقضربه  ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به حسن عباسی .73

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 

 الخروجیممنوع
 سال زندان ۲ محکوم به سجاد برادران .74
دو  ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به امین سلیمانی .75

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 

 الخروجیممنوع
 ضربه شالق ۷۴ و سال زندان ۶ محکوم به  اکبر داداشی .76
دو  ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به اللهیرضا نعمت .77

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 

 الخروجیممنوع
دو  ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به حسام معینی .78

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 

 الخروجیممنوع
 سال زندان ۲ محکوم به حسین جشن .79
 سال زندان ۲ محکوم به امید مهدوی .80
 سال زندان ۱ محکوم به کیان نژادحسینی .81
شهر  تبعید به سال ۲ و سال زندان ۷ محکوم به ظفرعلی مقیمی .82

 زهک در استان سیستان و بلوچستان
 سال زندان ۷ محکوم به امیر آسترکی .83
 سال زندان ۷ محکوم به  نادر بیرانوند .84
 سال زندان ۷ محکوم به عباس حاجتی .85
 سال زندان ۷ محکوم به قادریمرتضی  .86
 سال زندان ۶ محکوم به مهدی فاطمی نسب .87
 سال زندان ۶ محکوم به رضا فراشی .88
 سال زندان ۵ محکوم به ماشاهلل وفایی فرد .89
 سال زندان ۳ محکوم به غزنوی .90
 نسال زندا ۱ محکوم به یینب .91
 سال زندان ۱ محکوم به رضا حیدری .92
 زندانسال  ۱ محکوم به  یاسر سلیمانی .93



ضربه  ۱۴۸ ،ماه زندان ۳ و سال ۲۶ محکوم به مصطفی عبدی .94

 ممنوعیت از فعالیتدو سال  ،تبعید سال ۲ ،شالق

 الخروجیسال ممنوع ۲ و اجتماعی
دو  ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به  رضا انتصاری .95

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 

    الخروجیممنوع
 ،ضربه شالق ۱۴۸ ،سال زندان ۱۳.۵ محکوم به مهدی مهدوی فرد .96

شهر در استان سیستان و شهر نیک تبعید به سال ۲

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،بلوچستان
 ،ضربه شالق ۱۴۸ ،سال زندان ۱۰.۵ محکوم به بشیر ریاحی .97

شهر خواف در استان خراسان  تبعید به سال ۲

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،رضوی
 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به سخاوت سلیمی .98

شهر در استان سیستان و شهر نیک تبعید به سال

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،بلوچستان
 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به ابوالفضل صحرایی .99

شهر سربیشه در استان خراسان  تبعید به سال

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،جنوبی
 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به رستم سگوند .100

شهر نهبندان در استان سیستان و  تبعید به سال

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،بلوچستان
 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به مرتضی کنگرلو .101

خراسان شهر سربیشه در استان  تبعید به سال

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،جنوبی
 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به اردشیر عشایری .102

شهر سراوان در استان سیستان و  تبعید به سال

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،بلوچستان
 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۱۲ محکوم به محمد شریفی مقدم .103

-۲ ،شهر برازجان در استان بوشهر بهتبعید  سال

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیت سال

                         الخروجیممنوع
 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به الدین مرادیصالح .104

 ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،تبعید سال

 اجتماعی
 ۲ ،شالقضربه  ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به سینا انتصاری .105

 ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،تبعید سال

 اجتماعی
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۹ محکوم به رضا یاوری .106

 شهر تایباد در استان خراسان رضوی تبعید به سال



 ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به سعید کریمایی .107

شهر نهبندان در استان سیستان و  تبعید به سال

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتدو سال  و ،بلوچستان
-a ۲ ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به سجاد رزمی .108

سال  ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیت سال

 الخروجیممنوع
دو سال  ،ضربه شالق ۷۴،سال زندان ۷ محکوم به بهروز صادقی اولیایی .109

 تبعید به سال ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیت

 در استان سیستان و بلوچستانشهر سراوان 
دو  ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به مرتضی شکری .110

 تبعید سال ۲ و ،اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 
دو  و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به محمد صمدیار .111

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 
ممنوعیت از دو سال  و سال زندان ۷ محکوم به عبدهللا اسماعیلی .112

     اجتماعی فعالیت
سال  ۲ و سال زندان ۷ محکوم به صالح کمالی .113

                         الخروجیممنوع
 سال زندان ۷ محکوم به غالم عباسی .114
ممنوعیت از دو سال  و سال زندان ۶ محکوم به حسین سلیمانی .115

     اجتماعی فعالیت
ممنوعیت از دو سال  و سال زندان ۶ محکوم به اصغر ابراهیمی .116

     اجتماعی فعالیت
 سال زندان ۵ محکوم به محمد دالوند .117
دو  و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به  محمود باغیار .118

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 
 سال زندان ۲ محکوم به   محمدقاسم الهیاری .119
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۶ محکوم به امیر نوری .120

                         الخروجیممنوعسال 
 ،ضربه شالق ۱۴۸ ،سال زندان ۱۳.۵ محکوم به  سید مصطفی میرمحمدی .121

 الخروجیسال ممنوع ۲ و ،تبعید سال ۲
شهر  تبعید به سال ۲ و سال زندان ۷ محکوم به سعید دوراندیش .122

 زابل در استان سیستان و بلوچستان

شهر  تبعید به سال ۲ و زندانسال  ۷ محکوم به احمد ایرانخواه .123

 برازجان در استان بوشهر
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به  بابک مرادی .124

شهر سراوان در استان سیستان و  تبعید به سال

 بلوچستان
 سال زندان ۷ محکوم به بهنود رستمی .125
 سال زندان ۲ محکوم به حمید عشایری .126



استان سیستان  تبعید به و ،سال زندان ۷ محکوم به احمد براکوهی .127

 و بلوچستان
دو  و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به علی اصغر گنجی .128

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 
دو  و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به علی صادقی .129

 اجتماعی ممنوعیت از فعالیتسال 
 ۲ و ،ضربه شالق ۷۴ ،سال زندان ۷ محکوم به مجید ضمیری .130

 محرومیت از حقوق اجتماعی سال
 ماه زندان ۶ محکوم به مهرداد گودرزی .131
 ماه زندان ۶ محکوم به رامین یاوری .132
 ماه زندان ۶ محکوم به امیر موسویان .133
 ماه زندان ۶ محکوم به امید ضمیری .134
 سال زندان ۶ محکوم به احمد موسوی .135
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