
ردیف
ی

لسننام پدرنام و نام خانودگ مکان حکماتهاماه

بازداشت

حوزه فعالیتتاری    خ حکم

عضویت در ییک از احزاب کردی و تبایغ رسدشتمصطفیدارا رشیدی1

علیه نظام

1/5/1399زندان ارومیهسال زندان10

ی پور2 اضات شهریورماه بانهرسدار امی  کت در اعتر  در ٩٦رسر

ان در مقابل  اض بە کشتار کولتر اعتر

فرمانداری

به25ماه حبس، 3   ضی

  میلیون25شالق و 

تومان جریمه نقدی

2/5/1399

2/5/1399""بانهمحسن قادری3

2/5/1399""بانهبرزان رحییم4

2/5/1399""بانهآزاد محمودزاده5

2/5/1399""بانهشهرام صالیح6

ی عثمانی7 2/5/1399""بانهیاسی 

2/5/1399""بانهعزت احمدی8

2/5/1399""بانهآکام احمدی9

2/5/1399""بانهریبوار صالیح10

2/5/1399""بانهمهدی ارخوانی11

2/5/1399ماه زندان5همکاری با ییک از احزاب کردیمهاباد23احد نیکجویان12

کت در بوکانفاطمه داوند13 اخالل در نظم و آسایش عمویم با رسر

اغتشاشات، اجتماع و تبانی علیه امنیت 

کشور

  ماه زندان و5سال و 5

به شالق 30 ضی

ی آبان ماه3/5/1399 ضی  معتر

 (بریوان)شهناز14

 فر
ر
صادق

4/5/1399زندان ارومیهسال زندان15عضویت در ییک از احزاب کردیارومیه

اقدام علیع امنیت میل از طریق هواداری و کامیارانفاضل قیطایس15

عضویت در ییک از احزاب کرد اپوزسیون 

ایران

5ماه حبس تعزیری و 2  
سال حبس تعلیفر

فعال محیط زیست8/5/1399

فعال محیط زیست8/5/1399روز زندان1ماه و 3"کامیارانآمانج قربانی16

وان قربانی17 ماه حبس تعلیفر و3"کامیارانست   

سال حبس تعلیفر3

فعال محیط زیست8/5/1399

ماه حبس تعزیری و6"کامیارانهادی کمانگر18  

سال حبس تعلیفر5

فعال محیط زیست8/5/1399

همکاری با ییک از احزاب کردی و تمرد و سنندجمویسطارق رحیم پور19

اهانت به حکومت و مامورین

سال زندان تعلیفر و4  

سال زندان تعزیری 1

9/5/1399

اقدام علیه امنیت میل و اجتماع و تبانی علیه مریوانبختیار رحییم20

نظام

فعال کارگری12/5/1399سال زندان2

کام در مرداد  رد به زندان و دیگر اح
ُ

1399اسایم محکومیت شهروندان ک



انشهرنوید محمدی21 نگار صداوسیمای 14/5/1399سال زندان7جاسویس برای دول متخاصمپت  ختر

حکومت ایران

انشهرخالد محمدی22 14/5/1399سال زندان7جاسویس برای دول متخاصمپت 

اقدام علیه امنیت میل از طریق عضویت و ارومیه40حمید عبدی23

همکاری با ییک از احزاب کردی

18/5/1399سال زندان15

عضویت در ییک از احزاب کرد اپوزسیون، سنندجهاجر سعیدی24

قانونی و ارتباط با  کت در تجمعات غت  رسر

ی کارگری فعالی 

سال زندان تعلیفر به5  

 سال4مدت 

فعال حقوق زنان23/5/1399

ساکن /اهل سنندجآرش نرصی25
ی ورامی 

اقدام علیه امنیت میل از طریق عضویت در 

ییک از احزاب کردی، حمل و نگهداری 

قانونی از کشور و خرید و  اسلحه، خروج غت 

فروش اسلحه

زندان رجانی سال زندان17

شهر کرج

24/5/1399

ی کردپا  مرکز آمار سازمان حقوق بشر


