
ردیف 
ی

خاتهامسناهلنام پدرنام و نام خانودگ حوزه فعالیتتاری    

1

ن پرچم کردستان درچهارشنبه مریوانمحمد عبیدی برافراشت 

سوری

2/1/1399

4/1/1399نگهدای پرچم کردستانارومیهعبدالخالقمنصور حبیبی2

4/1/1399نگهدای پرچم کردستانمریوانرضا عثمانن3

4

فعال فضای مجازی2/1/1399تشویش اذهان عمویم در صفحات مجازیماکونفر2

5

"شاره که  پاوه"مدیر کانال تلگرایم 20/1/1399انتشار اخبار مرتبط با شیوع ویروس کروناپاوهنجیمسعید احمدی

6

مدیر مسول روزنامه نقد حال کرمانشاه13/1/1399کرمانشاهغالمرضا نوری عال

همکاران روزنامه نقدحال کرمانشاه13/1/1399کرمانشاهیک نفر7

29/1/1399تبلیغ به نفع ییک از احزاب کردیسنندجفردین مولودی8

4829/1/1399دیواندرهمسعود محمدی9

زندانن سابق متهم به قتل31/1/1399همکاری با زندانیان فرار زندان سقزسقزکامران عبدی  پور10

31/1/1399سقزساالر سعیدپور11

26/1/1399عضویت در ییک از احزاب کردی32مریوان/ترخان آباداسماعیل اردوانن12

6/2/1399بانهمحمودهادی احمدپور13

6/2/1399بانهادریس کریم زاده14

6/2/1399بانهصالحخلیل کرییم15

6/2/1399بانهصالحکریم کرییم16

6/2/1399بانهصالحبازران کرییم17

7/2/1399بانهعبدهللافرهاد احمدی پور18

7/2/1399بانهعبدهللابیستون احمدی پور19

11/2/1399بانهیوسف احمدی20

8/2/1399همکاری با ییک از احزاب کردی42ارومیهجمیل خادم21

ن عبدهللا زاده22 10/2/1399همکاری با ییک از احزاب کردی26اشنویهحست 

11/2/1399همکاری با ییک از احزاب کردی33کامیارانفرشاد رحمانن23

14/2/1399سنندجمویسطارق رحیم پور24

ن رحیم پور25 14/2/1399سنندجمویسبنیامت 

26
نعبدهللا ادوانی عدم مراجعه به اداره اطالعات در نی رسوآباد/سلت 

احضار

15/2/1399

ن27 2115/2/1399اشنویه/کانن رشآالن بنگت 

انتشار شایعه ابطالی استاندار کرمانشاه 

به ویروس کرونا

 در کردستان ایران 99ماه سال 9اسایم شهروندان بازداشت شده یط 



2015/2/1399اشنویه/کانن رشیحب  ابراهییم28

29

انشهرنوید محمدی نگار صدا و سیمای جمهوری اسالیم15/2/1399پی  خیی

انشهرخالد محمدی30 15/2/1399پی 

انشهراحد محمود حسن31 16/2/1399پی 

انشهرابوبکر محمود حسن32 16/2/1399پی 

انشهررسولواحد قادری33 17/2/1399پی 

انشهررسولعیل قادری34 17/2/1399پی 

انشهرعزیزمحمد قادری35 17/2/1399پی 

انن36 انشهرظاهرحسام الدین پی  17/2/1399پی 

انشهرخدرامی  قادری37 17/2/1399پی 

انشهرسالم خری آغالن38 17/2/1399پی 

15/2/1399سنندج/نورهزانیار نور محمدی39

16/2/1399سنندجادریس گله دارنی40

عضو مکتب قرآن21/2/1399مهابادسعید لشکری41

عضو مکتب قرآن21/2/1399مهابادمحمدعیل رشیدی42

یفیان43 انشهر/پسوهحسنسمیع رسر 1722/2/1399پی 

انشهرصالحاسعد سورالچیبن44 25/2/1399پی 

انشهرریبوار سیدمحمدی45 25/2/1399پی 

انشهرخالد سیدمحمدی46 25/2/1399پی 

انشهر/شیلم جارانعباس صدیق 47 26/2/1399پی 

48

رسباز1/3/1399اشنویه/کانب رشمحمدخالدابراهیم زاده(فرزاد)یوسف

نشهاب آجی49 231/3/1399نقده/گرگولحست 

1/3/1399ارومیه/ترگور/کورانهاسالم انباخون50

51

،تشویش کرمانشاهسهیال حجاب تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانن

اذهان عمویم به قصد آشوب و 

درخواست رفراندوم و قانون اسایس

وکیل3/3/1399

52

فعال مذهبی  مدرسه دارالعلوم مسجد 4/3/1399سنندجفواد زاریع

ابراهیم خلیل هللا»

"4/3/1399سنندجصالح الدین خدری53

54

ماموستا محمد صهیب 

علیمرادی

"4/3/1399سنندج



"4/3/1399سنندجسیدمحمد حسیبن55

"4/3/1399سنندجپپمان ایران پناه56

"4/3/1399سنندجمحمدعیل ایران پناه57

"4/3/1399سنندجشهروند583

8/3/1399ارومیه/مواناشهرام مصطقن پور59

انشهر/شلیم جارانحاصلعمر خاکزاد60 11/3/1399پی 

فعال مدنن و محیط زیست17/3/1399سنندجصالحصهیب ساعدی61

فعال حقوق زنان18/3/1399سنندجهاجر سعیدی62

یان63 فعال مدنن17/3/1399کرمانشاهبابک دبی 

64

ن
پرسش و پاسخ "مدیریت کانال تلگرایم 30بوکانجعفر اوصاف

یع اهل سنت و جماعت "رسر

فعال مذهبی18/3/1399

ت پروازه65 3019/3/1399مریوان/ننرحمانخی 

66

کارگر29/3/1399ساکن تهران/اهل کامیارانحیدر قربانن

67

اخبار مرتبط به شیوع کرونا در بانه را با بانهشوریانن(شورش)ابراهیم

ن شهر منتشر و  طرح انتقاد از مسئولت 

فرمانداری بانه با ارسال نامه ای به 

دادستان خواستار برخورد با منتقدان 

عملکرد دولت و مسئوالن استانن شده بود

(صدای مردم بانه)مدیر کانال تلگرایم29/3/1399

نیارس ادوانی68 29/3/1399رسوآباد/سلت 

نیا69 3/1399همکاری با ییک از احزاب کردیارومیه/مرگور/حیک مظفر پی 

70

حضور بررس مزار برهان منصور نیا از مریوانامید رمضانن

کشته شدگان آبان در روز تولد وی

1/4/1399

1/4/1399"مریوانهاوری انداز71

ی72 سیداحمد صیی
2/4/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسیدمصطقن

قانونن از مرزارومیه/زنگالنارسالن ناتوش73 کولیی2/4/1399عبور غی 

قانونن از مرزارومیه/الیهقابیل مرجانن راد74 کولیی2/4/1399عبور غی 

قانونن از مرزسقزسید میالد معطر75 کولیی2/4/1399عبور غی 

ن شیخ السالیم76 فعال مدنن7/4/1399سنندجافشت 

77

ن کردستان8/4/1399تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت میلسنندجفرانک جمشیدی عضو جمعیت سیی

8/4/1399سقزبهمن رسویل78



79

" کوهنوردی"فعال مدنن و عضو گروه 9/4/1399کامیارانعثمان رحییم فر

رامان

انشهرفتاح فروهر80 10/4/1399همکاری با ییک از احزاب کردیپی 

81

ن به مقدساتکرمانشاه/اسالم آباد غربرضا رمضانن 10/4/1399توهت 

82
ممانعت از برگزاری مراسم در یادبود سه 23مریوان/ننابوبکرکاوان کشانی

فعال محیط زیست جانباخته

11/4/1399

11/4/1399مهاباد/حاجی خوشسوران مختاری فر83

ی84 11/4/1399مهاباد/گوگ تپهسوران نصی 

11/4/1399مهاباد/ایندرقاامید عبایس85

86

اضن در فضای کرمانشاهنفر4 دعوت به تجمعات اعی 

مجازی وارتباط با ضد انقالب

12/4/1399

نایالم/مورمورییک خواننده87 12/4/1399رسپیچی از قوانت 

12/4/1399مهاباد/گوگ تپهریبوار پادست88

89

تبلیغ علیه نظام و افشای ارسار محرمانه سقزعیل ساکبن

هوشمند علیپور

وکیا تعییبن هوشمند علیپور12/7/1399

13/4/1399همکاری با گروهای سلقنبوکانمنصور المایس90

عضو جبهه متحد کرد13/4/1399نقدهامید مصطقن پور91

11/4/1399مهاباد/پشت تپاسعد محمدنژاد92

11/4/1399مهاباد/قره داغجسیم مجنونن93

14/4/1399سنندجسیدکامل احمدی94

مند16/4/1399بوکان/حاجی لکعبدهللا چاویسر95 هین

15/4/1399اشنویهسعید تابناک96

15/4/1399اشنویهاسکندر سیدمحمدپور97

15/4/1399اشنویهرحمان تابش98

15/4/1399اشنویهابوبکر بالل99

15/4/1399اشنویهرحیم رفعب 100

15/4/1399بوکان/عباس آبادعزیزابراهیم رحمانن101

آباداحمد نارصی102 16/4/1399بوکان/امی 

آبادجالل نارصی103 16/4/1399بوکان/امی 

2316/4/1399اشنویهعزیزابوبکر عبدی104

2516/4/1399اشنویهمصطقنبهروز بایزیدی105

2616/4/1399اشنویهقرننکیوان شوانن106

16/4/1399عضویت در ییک از احزاب کردی22مریوان/ینگیجهحامدآزاد دانشور107



فعال مدنن14/4/1399کامیارا نفاتح محمدخانن108

اعضای گروه موسیق 17/4/1399ایالمیک زن جوان109

اعضای گروه موسیق 17/4/1399ایالمیک گروه موسیق 110

111
ی

20/4/1399کرمانشاهفرشاد بییک

ن خوله112 17/4/1399همکاری با ییک از احزاب کردی16مهابادادریسمتت 

17/4/1399همکاری با ییک از احزاب کردی17مهابادمعسود خوله113

انشهر/کیله سپیانرسولدیاکو تارا114 22/4/1399پی 

آبادعثمان روستا115 عضو شورای حل اختالف روستا21/4/1399همکاری با ییک از احزاب کردیرسدشت/می 

انشهر/کهنهخانهعیل زواری116 21/4/1399پی 

انشهر/پسوهرحیمعادل  شیخه117 رسباز22/4/1399همکاری با ییک از احزاب کردی21پی 

24/4/1399اشنویه/ده گرجهفخرالدین احمدیان118

انشهر/خرنجخضنمراد مرادی119 4925/4/1399پی 

120

اضن درمقابل ارومیهشیوا مجرد برگزاری تجمع اعی 

کنسولگری آذربایجان به دلیل تنش های 

آذربایجان و ارمنستان

26/6/1399

26/6/1399"ارومیهفرید خورشیدی121

122

انتشار استوری در صفحه انستاگرام از کرمانشاه/اسالم آباد غربمجتبی بسایط

وضعیت بد اقتصادی و انتقاد از حکم 

ض آبان ماه3اعدام   جوان معی 

27/4/1399

123

ی لفظن درباره مسائل جنبش کامیاران/بزوشزانکو قربانن درگی 

کردستان با ییک از مسئوالن پادگان

رسباز29/4/1399

انشهراسعدرضا قربانن124 3228/4/1399پی 

30/4/1399کرمانشاهخلیل حسیبن125

126
هیمن ادوانی

ن کودرسوآباد/سلت 

ک

27/4/1399همکاری با ییک از احزاب کردی

127
کیومرث ادوانی

ن کودرسوآباد/سلت 

ک

27/4/1399همکاری با ییک از احزاب کردی

ن خانن128 ن حست  معلم بازنشسته و عضو مکتب قرآن1/5/1399مهابادحست 

234/5/1399مهابادنارصسیاوش روزخون129

6/5/1399سقزهادی محمدزاده130

204/5/1399رسپل ذهابهادی عزیزی131

8/5/1399کامیارانفرباد عبدی132

11/5/1399عضویت در ییک از احزاب کردیبوکانرشیدسمیه نمدمال133

انشهر/رسوکانناسماعیلجعفر حسن زاده134 4911/5/1399پی 



فعال مدنن8/5/1399کامیارانفرهاد عبدی135

فعال مدنن و محیط زیست15/5/1399کامیارانفریاد عبدی136

3515/5/1399رسوآباد/یوزناوصابرمعراج مرتضانی137

فعال مدنن15/5/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسقزعیل قادری138

فعال مدنن15/5/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسقزهیمن کرییم139

ی140 فعال مدنن15/5/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسقزآرمیا رنجیی

فعال مدنن15/5/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسقزهیوا امیبن141

فعال مدنن15/5/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسقزوریا امیبن142

17/5/1399عضویت در ییک از احزاب کردیپاوهپارسا  رستیم143

فعال اهل سنت16/5/1399ارتباط با گروهای مذهبی اهل سنت19کرمانشاه/داالهو/دارابیحب  سیدمرادی144

فعال اهل سنت16/5/1399"18"آرش دارانی145

ن سید مرادی146 فعال اهل سنت16/5/1399"18"افشت 

17/5/1399همکاری با ییک از احزاب کردیبانهشهروند1475

انشهررحمانسید عزت طاهری148 یپی  کولیی15/8/1399کولیی

ی18/5/1399سقزعیل ساکبن149 وکیل دادگسی 

20/5/1399سنندجمحمدمادح فتچ150

روحانن سبن مذهب20/5/1399بوکان/ارمبن بالغامی  زکاالب151

152

روحانن سبن مذهب20/6/1399همکاری و عضویت با گروه انصارالسنهبوکانماموستا طاهر شیچن

فعال مدنن13/5/1399کامیارانفرزاد حسیبن153

21/5/1399بوکان/آیل کندفواد محمدپور154

9/5/1399رسدشت/ بیوران سلقنخدر عزیزی155

یعت پناه156 امام جمعه مسجد23/5/1399انتقاد از جمهوری اسالیم35بوکان/حاجی آبادنجم الدینفایق رسر

22/5/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسقزرحمان رحیم پور157

فعال سبن مذهب24/5/1399فعالیتهای مذهبی36ارومیهحامد عیل مشکوه158

ی159 2225/5/1399اشنویه/پوش آبادمصطقنیونس خضن

یارومیه/باوانخالدپرویز محمدی160 کولیی25/5/1399کولیی

یارومیه/باوانفیصلسایم محمدی161 کولیی25/5/1399کولیی

یارومیه/باوانخلیلجعفر محمدی162 کولیی25/5/1399کولیی

نواحد ابراهیمیان163 ورزشکار26/5/1399بوکانمحمدامت 

فعال سبن مذهب23/5/1399فعالیت های مذهبیبوکاناسماعیل عیل پروری164

یارومیه/دیزجاسفندیارشهریار پورعیل165 کولیی25/5/1399کولیی

1529/5/1399سنندج/بوریدرجاللآریا امیبن166

1729/5/1399سنندج/بوریدرصدیقهورام نادری167



فعال سبن مذهب23/5/1399فعالیت های مذهبیبوکانآمانج حمزه لونی168

روحانن سبن مذهب29/5/1399انتقاد از حکومت در فضای مجازیارومیهحسن جنگ خواه169

کو سیاویسر170 نوکیش مسیچ31/5/1399رسدشتشی 

اوخر مردادبانه/بندژاژعیل رشیدی171

302/6/1399قروه/یلغوزآغاجمویسعثمان طهماسبی172

173

فعالیت احزاب کردی در روستای ابراهیم میاندوآب/ابراهیم آبادماموستا عبدالکریم تاران

آباد

امام جمعه مسجد روستا1/6/1399

عضو شورای روستا1/6/1399"میاندوآب/ابراهیم آبادخالد برجسته174

عضو شورای روستا1/6/1399"میاندوآب/ابراهیم آبادکامران توان175

عضو شورای روستا1/6/1399"میاندوآب/ابراهیم آبادسلیمان زند176

اده177 ن فعال سبن مذهب1/6/1399تبلیغ برای گروهای سلقنارومیهارکان علی 

178

آبادفرزاد مرادی ن کت در مراسم شهیدان محیط زیست مریوان/هلی  رسر

در مریوان

3/6/1399

وان رضانی179 آبادنوشی  ن 3/6/1399"مریوان/هلی 

یف امیبن180 2/6/1399بانه/شویاحمدرسر

5/6/1399رسدشتخشو جهان آرا181

اده182 ن 5/6/1399همکاری با ییک از احزاب کردیرسدشتآکام حسین

5/6/1399همکاری با ییک از احزاب کردیرسدشترسدار مال183

5/6/1399رسدشترحمان قادری184

فعال محیط زیست6/6/1399سنندجخبات مفاخری185

نوکیش مسیچ6/6/1399تغیی  دین به مسیحیترسدشتمهدی ابراهیم زاده186

زانی187 8/6/1399جوانرودحسیم می 

188

ن به ایالمشهروند15 اخالل در نظم عمویم و توهت 

مقدسات به دلیل شادی برای برد 

استقالل در خیابان در هنگام عاشورا

6/6/1399

10/6/1399بوکان/حاجی لکساالر چاویسر189

190

انشهربایزید قادری چوپان 10/6/1399ساکن نقده/اهل پی 

14/6/1399مهاباد/خورخورهسلیمان کریم پور191

14/6/1399مهاباد/خورخورهخالد محمدزاده192

14/6/1399سنندجصابر صالچ193

4316/6/1399ماکوصدیق حیدری194

16/6/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسنندج/دوالبمچ الدینکوروش آغه وییس195

20/6/1399همکاری با ییک از احزاب کردیرسوآباد/دیوزناوهیوا عزیزپور196



کاسبکار21/6/1399کاسبکاری در مرزمریوانشادمان مریوانن197

کاسبکار21/6/1399کاسبکاری در مرزمریوانکاسبکار 1982

دی199 انشهرمحمد نیی 22/6/1399پی 

وند200 انشهرمحمد قنیی 22/6/1399پی 

4022/6/1399رسوآباد/دیوزناونضهللا حیدرنژاد201

فعال اهل سنت23/6/1399ارومیهعبدالعزیز حیدرپور202

اویلنرگس محمدی203 26/6/1399همکاری با ییک از احزاب کردیپاوه/باینگان/می 

اویلبهار احمدی204 26/6/1399همکاری با ییک از احزاب کردیپاوه/باینگان/می 

ن وییس205 اویلنگت  26/6/1399همکاری با ییک از احزاب کردیپاوه/باینگان/می 

اویلالهام مرادی206 26/6/1399همکاری با ییک از احزاب کردیپاوه/باینگان/می 

فعال سبن مذهب3/7/1399عضویت در گروهای مذهبیارومیهفرشاد فتاج207

مساالر غزایل208 6/7/1399همکاری با ییک از احزاب کردیمهاباد/خلیفان/بی 

مسامان غزایل209 دانشجو6/7/1399همکاری با ییک از احزاب کردیمهاباد/خلیفان/بی 

نرسدار مینه پور210 انشهرحست  6/7/1399همکاری با ییک از احزاب کردی25پی 

فعال سبن مذهب10/7/1399عضویت در گروهای مذهبیارومیهبهزاد طالنی211

فعال سبن مذهب8/7/1399عضویت در گروهای مذهبیارومیهسیاوش جوان212

10/7/1399مریوان/ننظهرابپشتیوان پرتو213

11/7/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسنندجمیالد وییس214

11/7/1399مریوان/ننظهرابعبدل پرتو215

13/7/1399ارومیه/دیزجاسفندیارشهریار پورعیل216

یبن217 اواداککیهان شی  13/7/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسنندج/می 

اوصالحبهرام قاسیم218 13/7/1399همکاری با ییک از احزاب کردیسنندج/می 

عیلرستم ابراهییم219
ی

13/7/1399همکاری با ییک از احزاب کردی40کامیاران/تخت زنیک

انشهر/خراپهماموستا رسول حمزه پور220 انشهر/امام جمعه روستا اندیزه14/7/1399پی  پی 

اده221 ن ن علی  دراویش گنابادی3114/7/1399ایالم/آبدانانامت 

دراویش گنابادی3614/7/1399ایالم/آبدانانتق  مرادی222

223

فعالیت در فضای مجازی در حمایت از 33ایالمخدیجه مهدی پور

جنبش کارگری

فعال مدنن12/7/1399

انیان224 خضن 15/7/1399ساکن تهران/اهل سنندجلقمان پی 

انیان225 خضن 15/7/1399ساکن تهران/اهل سنندجندا پی 

15/7/1399ساکن تهران/اهل سنندجاندیشه صدری226

22/7/1399رسدشت/مارغانمحمدعیل خاله  نژاد227

ن زاگرس228 22/7/1399عضویت در پژاک20کردستان سوریهآواشت 

5023/7/1399مریوان/درگاه شیخانحامد دادستان229



2223/7/1399مریوان/درگاه شیخانسوران دادستان230

4023/7/1399مریوان/درگاه شیخانحمدی دبستانن231

24/7/1399بوکان/اوطمیشکریمعثمان خداکریم232

24/7/1399اشنویه/شاهوانهمحمودمال جمشید حمیدی233

دانشجو25/7/1399ساکن تهران/اهل ایالمسمیه کارگر234

30/7/1399سقزحسن قادرنژاد235

تهمحمدفاروق عزیزی236 5/8/1399اشنویه/بیمضن

246/8/1399مریوان/رسدوشعطا فتاج237

7/8/1399مریوان/ننکامرانسینا نیک نی238

زاد239 ن شی  276/8/1399تکابحست 

7/8/1399دیواندرهایوب آقا رضانی240

نمحسن اداک241 5/8/1399مریوان/سلت 

یسقزکولیی24222 کولیی8/8/1399کولیی

 به نفع گروهای مذهبیارومیهصابر یوسقن243
فعال مذهبی10/8/1399فعالیت تبلیغن

11/8/1399رسوآباد/دیوزناوسامان اسد حکیم244

11/8/1399رسوآباد/دیوزناومحمد شفیع زاده245

انشهر/زیوهمحمد محمودی246 12/8/1399همکاری با ییک از احزاب کردیپی 

4212/8/1399رسوآباد/دیوزناوفرمان حیدرنژاد247

ن سیایس خارج از کشور1/8/1399مهابادبرادر فواد فاتچ248 خانواده فعالت 

249

250

251

وهای نظایم در پاوه جهت پاوه/زردونیمیالدی بابانی ی با نی  درگی 

ممانعت از توقیف احشام کاسبکارن

22/8/1399

22/8/1399"پاوه/زردونیسمکو محمودی252

22/8/1399"پاوه/زردونیبهنام وییس253

22/8/1399"پاوه/زردونیاحمد بیابانن254

22/8/1399"پاوه/زردونییارس حیدری255

2421/8/1399مریوان/رسدوشاحمدصالح پورکیوان256

2221/8/1399مریوان/رسدوشکاوهآراس قادری257

2021/8/1399مریوان/رسدوشاحمدمحسن رسانی258

3021/8/1399مریوان/رسدوشرشیدهادی رسانی259

260

انشهر/گزکسگخضنمحمد قادری آذر261 2319/8/1399پی 



نکرمانشاه/سنقرشهروند2623 21/8/1399همکاری با منافقت 

1822/8/1399سقزپویا بوستانن263

2923/8/1399مریوان/رسدوشرحیماسماعیل راسب 264

انشهر/گرگول سلقننجم الدین سخنور265 3625/8/1399پی 

انشهر/گرگول سلقنشورش عبدهللا نژاد266 3725/8/1399پی 

انشهر/گرگول سلقنصالح آجی267 5025/8/1399پی 

انشهر/گرگول سلقنرحمان آجی268 2225/8/1399پی 

ن آباداسماعیل حاجی عبدهللا269 انشهر/شت  25/8/1399پی 

ن آبادعیل جوال270 انشهر/شت  25/8/1399پی 

ن آبادهاشم مرادی271 انشهر/شت  25/8/1399پی 

ن آبادمراد(جوال)ظاهر پس و پش 272 انشهر/چت  27/8/1399پی 

ن آبادسلیم شونده273 انشهر/ شت  29/8/1399پی 

ن حسنوند274 رسباز99آباناشنویهفاروقمتت 

351/9/1399بانه/کوپیچ سلقنعثمانواحد عباس زاده275

276

273/9/1399کرمانشاه/اسالم آبادغربآنیسا جعفری مهر
ی

دانشجو و فعال فرهنیک

277

3/9/1399کرمانشاه/اسالم آبادغربداریوش مرادی
ی

ادنی _عضو هیئت تحریره وبسایت فرهنیک

هساره

3/9/1399عضویت در ییک از احزاب کردی51سقزاحمد محمدی278

455/9/1399بانه/ابوالحسنرحیمرحمان رسویل279

13/9/1399سنندجویل قلوزی280

13/9/1399سنندج/نزارصدیقصادق فتچ281

282

22/9/1399همکاری با ییک از احزاب کردیارومیه/دیزج مرگورشکر جباروند283

22/9/1399همکاری با ییک از احزاب کردیارومیه/دیزج مرگورکامل جباروند284

24/9/1399اشنویه/خانلرمحمدخالد حمزه پور285

25/9/1399اشنویه/عیل آبادامید معروف286

25/9/1399اشنویه/چشمه گلکمال قویتایس287

24/9/1399اشنویه/سوجهرحمان یوسقن288

3525/9/1399دیواندرهآرام اسماعییل289

25/9/1399همکاری با ییک از احزاب کردیرسوآبادبرزان عظییم290

291

ن به قاسم سلیمانن در فضای مجازیکرمانشاهیک نفر کارکن دانشگاه کرمانشاه27/9/1399توهت 

ردپا 
ُ

ی ک مرکز آمار سازمان حقوق بشر


