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 رديف نام نام خانوادگی محل دستگيری تاريخ دستگيری محل تولد سن تقريبی يگان دستگير کننده لينک خبر يا نام خبرگزاری محل بازداشت

 1 آرش جوانشيری اردبيل 1398/09/24 اردبيل  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 2 سيامک  سيفی اردبيل 1398/09/24     مکان نامعلوم 

 3 سجاد  شهيری اردبيل 1398/10/26   نيروهای امنيتی  هرانا  مکان نامعلوم 

 4 مهرداد شيخی اردبيل 1398/09/24 اردبيل  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 5 مهرداد  شيخی اردبيل 1398/10/18   نيروهای امنيتی  هرانا بازداشتگاه اردبيل 

 6 ميثم جوالنی اردبيل  1398/09/24     مکان نامعلوم

 7 مهدی شيخی اردبيل  1398/08/29   نيروی امنيتی  هرانا  زندان اردبيل 

 8 نحو امينی  اروميه 1398/09/02 اروميه  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 9 کمال حسن رمضان  اروميه 1398/09/21   اطالعات سپاه  هرانا  مکان نامعلوم

 10 منصور زينالی زاده اروميه 1398/09/09 اروميه  ماموران اطالعات هنگاو زندان مرکزی اروميه

 11 ساالر طاهری افشار  اروميه 1398/09/24     مکان نامعلوم

 12 سميع  عليزاده  اروميه 1398/11/02   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم

 13 مهدی عليزاده اروميه 1398/08/28 اروميه  ماموران امنيتی هرانا زندان اروميه

 14 شيوا مجرد اروميه 1398/09/05 اروميه ٣۵الی٢۵ ماموران امنيتی حقوق بشرکردستان مکان نامعلوم
 15 سعيد محمدزاده اروميه 1398/09/12 اروميه  ماموران امنيتی هه نگاو مکان نامعلوم

 16 پرويز ناصری اروميه 1398/09/09 اروميه  ماموران اطالعات هنگاو زندان مرکزی اروميه

 17 پويان بشير خدايی اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 18 زهرا بيات ماکو اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 
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 19 حميد پور نجفی اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 20 حسين حبيب ونديان اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 21 زهرا حبيبی اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 22 علی حسينی آلمان آباد اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 23 رامين حيدری قطلو اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 24 عذرا خدادادی آق گنبد اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 25 حمزه  درويش اروميه  1398/10/18    هرانا رجايی شهر کرج 

 26 رضا درويشی اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 27 عرفان اصغر دوست رضايی اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 28 عين هللا  رضا زاده جويباری اروميه  1398/10/04   اداره اطالعات  کمپين دفاع از زندانيان سياسی  زندان ساری 

 29 خسرو  زرستان اروميه  1398/10/19   اطالعات سپاه  هرانا  زندان اروميه 

 30 فاطمه زينالی اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 31 رزگار  صداقت  اروميه  1398/09/29   نهاد امنيتی  حقوق بشر کردستان  مکان نامعلوم 

 32 مژگان طهماسب زاده اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 33 علی عزيزی  اروميه  1398/09/24     مکان نامعلوم

 34 کيوان عليزاده اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 35 محمد عليزاده اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 36 محمود عليزاده اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 
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 37 محمدرضا قادر مکری اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 38 سجاد صابر کردلر اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 39 سعيد  محمد زاده  اروميه  1398/09/29   نهاد امنيتی  حقوق بشر کردستان  مکان نامعلوم

 40 سودا محمدی باالنجی اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 41 امير مشعوف اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 42 کيوان مکرمی اروميه  1398/10/22   نيروی امنيتی  هرانا  زندان اروميه 

 43 پرويز  ناصری  اروميه  1398/10/26   اداره اطالعات  جمعيت حقوق بشر کردستان  زندان اروميه 

 44 پرويز  ناصری  اروميه  1398/09/20   نيروهای امنيتی  جمعيت حقوق بشر کردستان  زندان اروميه 

 45 کيوان نجفی بالدرلو اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 46 محمد تپهنيکخوداش  اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 47 رسول ونقرالوی يکان اروميه  1398/10/02 اروميه   احضار در دادسرای عمومی انقالب اروميه   بازداشتگاه نهاد امنيتی اروميه 

 48 سهراب رحيمی  اسالم آباد غرب  1398/10/08   اطالعات سپاه  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 
 49 احمد بساطی اسالم آبادغرب 1398/09/24 اسالم آبادغرب ٣٨الی٢٨ اطالعاتماموران  هنگاو مکان نامعلوم،کرمانشاه

 50 آنيسا جعفری اسالم آبادغرب 1398/09/26 (شاباد)اسالم آباد غرب ٣٨الی٢٨ ماموران سپاه هنگاو مکان نامعلوم
 51 (عباس)آکو جليليان اسالم آبادغرب 1398/09/24 اسالم آبادغرب 48 ماموران سپاه هنگاو مکان نامعلوم

 52 داريوش مرادی اسالم آبادغرب 1398/09/24 اسالم آبادغرب ٣۵الی٢۵ ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم،کرمانشاه
 53 سهراب مرادی اسالم آبادغرب 1398/09/24 اسالم آبادغرب ٣٨الی٢٨ ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم،کرمانشاه

 54 کامل احمدی خانلر اشنويه 1398/10/02 اشنويه  سپاه هرانا مکان نامعلوم

 55 کوروش عزيزی اشنويه 1398/10/02 اشنويه  سپاه هرانا مکان نامعلوم

 56 محمد امين قاضی اشنويه 1398/10/02 اشنويه  سپاه هرانا مکان نامعلوم
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 57 رشيد  ناصر زاده  اشنويه 1398/09/12    حقوق بشر کردستان  مکان نامعلوم 

 58 ارشد اتابک اشنويه  1398/10/25   سپاه پاسداران  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 59 زانيار احمد پور  اشنويه  1398/10/25   سپاه پاسداران  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 60 مسلم  سليمانی  اشنويه  1398/10/25   سپاه پاسداران  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 61 مرتضی  اميری جرقويه اصفهان  1398/10/25   ماموران امنيتی  هرانا  مکان نامعلوم 

 62 رامين بچاری المولحه 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 63 عزيز حميداوی المولحه 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 64 اسماعيل فرزانه اميديه 1398/09/09 اميديه  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 65 برديا فرزانه اميديه 1398/09/08 اميديه  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 66 مرتضی شکری اهر 1398/09/09 اهر ۴٠الی ٣۵ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 67 عباس  البدوی اهواز 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 68 علی الحايی اهواز 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 69 سليم الدريعاوی اهواز 1398/09/04  32  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 70 شاکر  الساری اهواز 1398/09/24  29  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 71 قاسم الساری اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 72 ماجد الساری اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 73 محمد الساری اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 74 محمد  الساری اهواز 1398/08/26    احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم

 75 مهدی الساری اهواز 1398/08/26  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 76 احمد امين  الغزی اهواز 1398/09/04 اهواز    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 77 ياسين  اميری اهواز 1398/09/04  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 78 محمدعلی آلبوغبيش اهواز 1398/08/28  27 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 79 عباس باوی اهواز 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 80 يحيی  بروايه  اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 81 عماد بيانات اهواز 1398/08/26  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 82 صالح تامولی طرفی اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 83 علی جوادی اهواز 1398/09/24  20  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 84 عبد چلداوی اهواز 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 85 خالد  حزباوی اهواز 1398/09/24  40  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 86 محمد حزباوی اهواز 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

حطاب ظاهری  اهواز 1398/09/24  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
 الساری

 87 آمنه

حطاب ظاهری  اهواز 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
 الساری

 88 علی

 89 احمد حمری اهواز 1398/09/24  29  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 90 مالک حيدری اهواز 1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 91 نعيم حيدری اهواز 1398/08/29  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 92 حسين  حيدری  اهواز 1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 93 خليل خزرجی اهواز 1398/10/02  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 94 توفيق خنجری اهواز 1398/08/29 اهواز ٢٨ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
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 95 ماهر دسومی اهواز 1398/08/29 اهواز 30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 96 وليد زبيدی اهواز 1398/10/05  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 97 جمال زرگانی اهواز 1398/08/28  14 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 
 98 حسين زرگانی اهواز 1398/08/28  15 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 99 صابر زرگانی اهواز 1398/08/28  32 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 100 عباس عويد زرگانی اهواز 1398/08/28 زرگان شمال 35 اطالعات هرانا مکان نامعلوم
 101 فاضل زرگانی اهواز 1398/08/28 زرگان شمال اهواز 18 اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم
 102 ماجد زرگانی اهواز 1398/08/28  26 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 103 محمدعلی زرگانی اهواز 1398/08/28  30 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 104 منصور زرگانی اهواز 1398/08/27 زرگان شمال 53 اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم
 105 ناصر زرگانی اهواز 1398/08/28 زرگان شمال 25 اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم
 106 علی زهری اهواز 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 107 حاتم  ساری اهواز 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 108 خيرهللا سواری اهواز 1398/09/01 کوی علوی  نيروهای ادارە اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم

 109 وليد سواری اهواز 1398/08/28  24 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 110 حسين سويدی اهواز 1398/08/29 اهواز ٢٠ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 111 صادق  سيالوی اهواز 1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 112 عبدالرحمن سيالوی اهواز 1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 113 عبدهللا  سيالوی اهواز 1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 114 ليکا شاوردی اهواز 1398/09/04 اهواز کوی گلستان  اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم
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 115 امين شرقی اهواز 1398/08/29 اهواز ٢۴ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 116 مرتضی شرهانی اهواز 1398/09/11  28  مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 117 امين حطاب ظاهری الساری اهواز 1398/09/07  22  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 118 حطاب شنان ظاهری الساری اهواز 1398/09/07  57  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 119 علی عبيداوی اهواز 1398/09/07    دمکراتيک مردمی احوازجبهه  مکان نامعلوم 

 120 محمد عسکری اهواز 1398/08/29 اهواز ٢۵ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 121 منصور  عسکری اهواز 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 122 هاشم عفراوی اهواز 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 123 ميالد  عفراوی  اهواز 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 124 حسن علونی اهواز 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 125 عباس عويد زرگانی اهواز 1398/09/01 اهواز 35 اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم
 126 علی عياشی اهواز 1398/10/02  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 127 عارف  غزالوی اهواز 1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 128 کاظم  غزالوی اهواز 1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 129 علی غزی اهواز 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 130 ماجد غزی اهواز 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 131 احمد غوابش اهواز 1398/08/29 اهواز  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 132 رضا فريساوی اهواز 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 133 جاسم  کروشات اهواز 1398/08/28  45  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 134 حکيم  کروشات اهواز 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 135 علی کروشات اهواز 1398/08/28  46  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 136 علی کعب عمير اهواز 1398/08/28  19 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 137 حسين  کعبی اهواز 1398/10/01 اهواز 32 وزارت اطالعات  مردمی مکان نامعلوم 
 138 حاتم مجدم اهواز 1398/09/03 اهواز  اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم

 139 حسين مجدم اهواز 1398/09/03 اهواز 36 اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم
 140 علی مجدم اهواز 1398/08/08  38  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 141 کريم مجدم اهواز 1398/08/08    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 142 مهدی مجدم اهواز 1398/09/03 اهواز  اطالعات alahwazyeh مکان نامعلوم

 143 حامد محاميد اهواز 1398/08/28  25 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 144 علی  مزبانی اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 145 ماهر مسعودی اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 146 منصور مسيحی اهواز 1398/08/28  53 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 
 147 حبيب منصوری اهواز 1398/08/29  38  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 148 سيد قاسم  موسوی  اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 149 عدنان  موسوی  اهواز 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 150 محمد  مومن تيماس اهواز 1398/08/26  55  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 151 سيد صادق  نزاری اهواز 1398/08/26 اهواز  63  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 152 باقر نيسی اهواز 1398/08/28  17 نيروهای ادارە اطالعات هرانا نامعلوممکان 

 153 کريم نيسی اهواز 1398/08/29 اهواز  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
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 154 مدينه نيسی اهواز 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 155 حسين هليچی اهواز 1398/08/28  30 اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 156 جميل  احمد پور اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 157 مصطفی  احمدی اهواز  1398/09/24  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 158 علی الباجی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 159 جواد البدوی اهواز  1398/09/24  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 160 محسن  البدوی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 161 ماجد الجليزی اهواز  1398/09/24    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 162 عبداالمام الحميدی اهواز  1398/09/24  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 163 دحام الحيدری اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 164 عبدالمالک  الحيدری اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 165 علی سمور الحيدری اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 166 سجاد  الخضيری اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 167 عاشور الساری اهواز  1398/09/24  60  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 168 عدنان  الساری اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 169 علی الساری اهواز  1398/08/26  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 170 محمد صباح  الساری اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 171 مصطفی  الساری اهواز  1398/08/26  25  مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 172 حسن الساعدی اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 173 حامد العموری اهواز  1398/09/04  17  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 174 علی فاخر العموری اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 175 محمد  العموری اهواز  1398/09/04  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 176 مسعود الکنعانی اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 177 مسلم  امری اهواز  1398/09/04    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 178 طارق  اميری اهواز  1398/09/04  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 179 مرتضی  اميری اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 180 بنيامين  آلبوغبيش اهواز  1398/09/04  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 181 احمد باوی اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 182 حسن باوی اهواز  1398/10/02  30 اداره اطالعات  هرانا مکان نامعلوم 

 183 محمد باوی اهواز  1398/10/02  32 اداره اطالعات  هرانا  مکان نامعلوم 

 184 رضا  بترانی اهواز  1398/09/04  34  احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم 

 185 ابراهيم  بدوی اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 186 احمد بدوی اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 187 عيسی  بدوی اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 188 فواد بدوی اهواز  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 189 عام برهی اهواز  1398/08/26  37  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 190 مرتضی  بروايه اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 191 کريم بروايه  اهواز  1398/08/26  36  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 192 قاسم  بريسم الکنعانی اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 193 رضا  بنی عقبه اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 194 مهدی  بنی عقبه اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 195 حسن بيت اسحاق  اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 
 196 رحيم امين پور حيدری  اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 197 جادر تميمی اهواز  1398/08/26  38  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 198 قاسم تميمی اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 199 قاسم  تميمی اهواز  1398/08/26  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 200 احمد تيماس اهواز  1398/08/26  28  احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم

 201 اسامه تيماس اهواز  1398/08/26  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 202 رسول چلداوی اهواز  1398/09/24  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 203 ماجد  چلداوی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 204 مسعود  حريزاوی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 205 احمد حزباوی اهواز  1398/09/24  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 206 جعفر حزباوی اهواز  1398/09/24  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 207 محمد عبدالکريم  حزباوی اهواز  1398/09/24  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 208 حسين  حمودی اهواز  1398/09/24  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 209 حسين  حمودی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 210 عبد  حياتی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 211 نادر حياتی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 212 فريد حياوی اهواز  1398/09/24  46  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 213 احمد حيدری اهواز  1398/09/24    دمکراتيک مردمی احوازجبهه  مکان نامعلوم

 214 جميل  حيدری اهواز  1398/08/29  33  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 215 حمزه  حيدری اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 216 خيرهللا  حيدری اهواز  1398/08/29  20  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 217 علی حيدری اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 218 علی  حيدری اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 219 عماد حيدری اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 220 ماجد حيدری اهواز  1398/08/29  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 221 محمد حيدری اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 222 مهدی عدنان  حيدری اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 223 نجم حيدری اهواز  1398/08/29  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 224 جعفر  حيدری  اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 225 حسن حيدری  اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 226 زامل حيدری  اهواز  1398/08/29    مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 227 صادق  حيدری  اهواز  1398/08/29  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 228 عباس  حيدری  اهواز  1398/08/29  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 229 محمد حيدری  اهواز  1398/08/29  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 230 مهدی  حيدری  اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 231 يوسف  حيدری  اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 232 سيد جاسم  حيدری موسوی اهواز  1398/10/02  33  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 233 مهدی  خانی پور اهواز  1398/10/02    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 234 يوسف  خسرجی اهواز  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 235 توفيق  خنجری اهواز  1398/10/11   وزارت اطالعات  هرانا مکان نامعلوم 

 236 معين  خنفری اهواز  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 237 حاتم  دحيمی اهواز  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 238 عليرضا  دريس اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 239 مهدی  دريس اهواز  1398/10/02    مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 240 احمد دغاغله  اهواز  1398/10/02  40  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 241 علی کريم دغالوی اهواز  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 242 غدير دلفی اهواز  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 243 وليد  دلفی اهواز  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 244 سجاد ديلمی اهواز  1398/10/05  22  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 
 245 سيد حمود رحمانی  اهواز  1398/10/05    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 246 ماجد رفيعی زرگانی اهواز  1398/09/29 اهواز  26  هرانا  مکان نامعلوم
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 247 عادل زابی اهواز  1398/10/05    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 248 جاسم زرقانی اهواز  1398/10/05  50  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 249 مجيد زرقانی اهواز  1398/10/05  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 250 نعيم  زرگانی اهواز  1398/10/11   وزارت اطالعات  هرانا  مکان نامعلوم 

 251 نعيم زرگانی اهواز  1398/09/29 اهواز  40  هرانا  مکان نامعلوم

 252 رياض زهيری اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 253 عادل زهيری اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 254 علی زهيری اهواز  1398/09/29 اهواز    هرانا  مکان نامعلوم

 255 محسن زويدات اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 256 علی ساری اهواز  1398/08/28  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 257 عارف  سواری اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 258 عدنان  سواری اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 259 کاظم  سواری اهواز  1398/08/28  32  مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 260 مرتضی  سواری اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 261 مهدی  سواری اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 262 ناجی سواری اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 263 عباس  سواری  اهواز  1398/08/26  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 264 عبد  سواری  اهواز  1398/08/26  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 265 علی سواری  اهواز  1398/08/26    قناة االحوازية مکان نامعلوم 
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 266 علی  سواری  اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 267 ناجی سواری  اهواز  1398/08/26  38  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 268 حکيم  سواعدی اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 269 حسين  سويدی اهواز  1398/10/11   وزارت اطالعات  هرانا مکان نامعلوم 

 270 امين سيالوی اهواز  1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 271 جميل  سيالوی اهواز  1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 272 حيدر  سيالوی اهواز  1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 273 خالد سيالوی اهواز  1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 274 خليل  سيالوی اهواز  1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 275 سجاد  سيالوی اهواز  1398/09/12  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 276 سمير سيالوی اهواز  1398/09/12    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 277 امين شريفی اهواز  1398/09/29 اهواز    هرانا  مکان نامعلوم

 278 عادل شريفی اهواز  1398/09/11    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 279 لقمان  شريفی اهواز  1398/09/11    احواز جبهه دمکراتيک مردمی مکان نامعلوم

 280 مهدی شريفی اهواز  1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 281 نادر شريفی اهواز  1398/09/11  50  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 282 رياض شموسی اهواز  1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 283 شانی شموسی اهواز  1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 284 عقيل  شموسی اهواز  1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 285 فارس شموسی اهواز  1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 286 فرحان شموسی اهواز  1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوم مکان

 287 قاسم  شموسی اهواز  1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 288 المی شموسی اهواز  1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 289 عارف  صرخی اهواز  1398/09/07    مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 290 سعيد صياحی اهواز  1398/09/07  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 291 شهاب  صياحی اهواز  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 292 حسن طاهر مياحی اهواز  1398/09/07    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 293 ميالد  طاهر مياحی اهواز  1398/09/07    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 
 294 علی  طرفی اهواز  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 295 حسن طرفی  اهواز  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 296 دانيال عادل امجد اهواز  1398/09/07  43  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 297 عارف عبيات اهواز  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 298 خالد عبيداوی اهواز  1398/09/07  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 299 محمد  عبيداوی اهواز  1398/09/07  22  مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 300 هادی  عبيداوی اهواز  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 301 محمد علی  عسکری اهواز  1398/10/11   وزارت اطالعات  هرانا مکان نامعلوم 

 302 جادر عفراوی  اهواز  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 303 رسول فرطوسی  اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 304 عبدهللا  فريسات اهواز  1398/08/28  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 305 احمد کاظم  کروشات اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 306 حبيب  کروشات اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 307 رشيد  کروشات اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 308 عباس  کروشات اهواز  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 309 عماد  کعبی اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 310 يوسف  کعبی  اهواز  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 311 جمال  مجدم اهواز  1398/08/29  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 312 قاسم  محمد پور اهواز  1398/08/08    االحوازيةقناة  مکان نامعلوم 

 313 يوسف  مراونه اهواز  1398/09/24  18  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 314 کاظم  مروانی اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 315 حامد  مزرعاوی اهواز  1398/08/28  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 316 عباس  مزرعاوی اهواز  1398/08/28  35  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 317 عبدالجليل  مزرعاوی اهواز  1398/08/28  32  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 318 عظيم  مزرعاوی اهواز  1398/09/29  58  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 319 مهدی  مزرعاوی اهواز  1398/09/29  34  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 320 امير مزرعه  اهواز  1398/09/29  35  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 
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 321 سجاد  مزرعه  اهواز  1398/09/29  18  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 322 ظاهر مزرعه  اهواز  1398/09/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 323 عبدالعالی مزرعه  اهواز  1398/09/29  35  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 324 علی  مزرعه  اهواز  1398/09/29  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 325 محمد  مسعودی  اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 326 مختار صدام  مسعودی  اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 327 منصور مسيحی زرگانی اهواز  1398/09/29 اهواز  53  هرانا  مکان نامعلوم

 328 قاسم  مشعلی اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 329 امين معاوی اهواز  1398/08/29    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 330 سهراب  مقدم اهواز  1398/08/29  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 331 ناجح مقدم اهواز  1398/08/29    احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم

 332 سيد جليل موسوی اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 333 سيد صادق  موسوی  اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 334 علی موسوی  اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 335 مهدی  ناجی کروشات اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 336 عارف  ناصری  اهواز  1398/08/26  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 337 علی ناصری  اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 338 جالل  نبهانی اهواز  1398/08/26  38  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 339 حسن نصر اهواز  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 340 عادل احمد  نيسی اهواز  1398/09/24  19  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 341 فهد نيسی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 342 نوری نيسی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 
 343 ناظم هاشمی اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 344 جواد هاشمی  اهواز  1398/09/24    احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم

 345 حاجب هاشمی  اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 346 حسن هاشمی  اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 347 دجيل هاشمی  اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 348 مجيد  هاشمی  اهواز  1398/09/24  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 349 نورعلی  هاشمی  اهواز  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 350 سهراب اعرابی ايالم 1398/08/27 ايالم  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 351 مهين رزاق ايالم 1398/09/12 ايالم  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 352 حسين آلبوغبيش آبادان 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 353 فريد سياحی آبادان  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 354 عاطف نيسی آبادان  1398/09/29 آبادان 28  هرانا  مکان نامعلوم 

 355 هيوا شعبانی بانه 1398/08/29 بانه  ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم

 356 سعيد  قادری  بانه 1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم
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 357 فرهاد حزباوی باوی 1398/08/26  22 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 358 خليل زرگانی باوی 1398/08/26  34 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 359 مهدی زرگانی باوی 1398/08/26  30 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 360 هادی زرگانی باوی 1398/09/29 باوی 28  هرانا  مکان نامعلوم

 361 جالل زهيری باوی 1398/08/29 باوی ٢٨ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 362 فرهاد زهيری باوی 1398/08/29 باوی 24 ماموران امنيتی ايران کارگر زندان سپيداراهواز

 363 عيسی عساکره باوی 1398/08/26   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 364 فريد مرانی زهيری باوی 1398/08/29 باوی ٢۵ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 365 علی معاوی باوی 1398/08/26  18 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 366 جليل ناصری باوی 1398/08/26  37 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 367 علی ناصری باوی 1398/08/26  35 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 368 مجيد ناصری باوی 1398/08/26  26 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 369 مولوی ابراهيم  حبشي  بندرعباس  1398/08/18   وزارت اطالعات  کمپين فعالين بلوچ  مکان نامعلوم 

 370 حسين احمدی بهبان 1398/08/29 بهبان  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 371 مريم پاياب بهبان 1398/08/29 بهبان ٣٠ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 372 فرهاد رويی چهرمقدم بهبان 1398/08/29 بهبان  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 373 پيمان موسوی بهبان 1398/08/29 بهبان  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 374 افشين نادری بهبان 1398/08/29 بهبان  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 375 آقای تراب بهبهان  1398/09/29 بهبهان    هرانا مکان نامعلوم

 376 احمد حاتم پور بهبهان  1398/10/04 بهبهان   اداره اطالعات  کانون حقوق بشر در ايران  مکان نامعلوم 
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 377 احمد حاتم پور بهبهان  1398/10/04   اطالعات نيروی انتظامی  هرانا زندان بهبهان 

 378 منوچهر رويی مقدم بهبهان  1398/09/29 بهبهان    هرانا مکان نامعلوم

 379 فرهاد عليپور بهبهان  1398/09/29 بهبهان    هرانا مکان نامعلوم

 380 افشين نادی بهبهان  1398/09/29 بهبهان    هرانا مکان نامعلوم

 381 سيروان  اولنيا بوکان 1398/11/02  35 اداره اطالعات  هه نگاو  زندان اروميه 

 382 فردين داوند بوکان 1398/09/06 بوکان 17 ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 383 محمد سرمابر بوکان 1398/08/28 بوکان  ماموران امنيتی حقوق بشرکردستان مکان نامعلوم

 384 فردين سعدی بوکان 1398/09/12 بوکان  ماموران امنيتی هه نگاو نامعلوم مکان

 385 محمد صالح امينيان بوکان 1398/09/24 بوکان ٨٠ ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 386 آزاد محمديانی بوکان 1398/09/03 بوکان ٣٨الی٣٠ ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 387 سليمان نادر بوکان 1398/09/04 بوکان  ماموران امنيتی نيوزماف  مکان نامعلوم

 388 صادق  خضری بوکان  1398/09/29   نهاد امنيتی  حقوق بشر کردستان  مکان نامعلوم 

 389 وحيد فتاحی  پاوه 1398/11/02   اطالعات سپاه  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 390 مظفر  ولدبيگی پاوه 1398/10/14   اطالعات سپاه  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 391 شهريار احد زاده تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 
 392 رضوانه احمدبيگی تبريز 1398/08/26  ٣۵الی ٢۵ ماموران امنيتی هنگاو الف زندان اوين٢بند

 393 محمدحسين اعتمادپور تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 394 محمد اکبرزاده تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 395 علی  اکبری  تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم
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 396 ميالد  هللا وئردی زاده تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم

 397 علی اميری تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 398 عليرضا باغبان تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 399 شاهين برزگر تبريز 1398/09/04 تبريز ٣۵الی٢۵ ماموران امنيتی خبرگر مکان نامعلوم
 400 امين بزرگی تبريز 1398/09/24 تبريز  امنيتیماموران  هرانا زندان مرکزی تبريز

 401 نادر پور حاجی تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم

 402 ابولفضل پور رحمان تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم

 403 ابولفضل پورجمال تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 404 نادر پورحاجی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا تبريززندان مرکزی 

 405 مجيد پورصالح تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 406 روزبه پيری تبريز 1398/08/26 تبريز ٣٨الی٢٨ ماموران امنيتی انقالب زنانه مکان نامعلوم
 407 ياشار پيری تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 408 محمد تالش تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 409 بابک حسينی مقدم تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 410 هادی حسينی نژاد تبريز 1398/09/24 تبريز  امنيتیماموران  هرانا زندان مرکزی تبريز

 411 اميد خدايی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 412 رضا خسروشاهی  تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم

 413 حبيب خطايی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 414 ناصر خلوص تبريز 1398/09/24 تبريز ٣٨الی٢٨ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 415 محمد  داوری تبريز 1398/09/10   اداره اطالعات  هرانا  مکان نامعلوم



  تهيه کنندگان
 محمود حواالت و  سيد اشکان حسينی :حقوق بشر  نفعاال

 اسامی بازداشت شدگان عقيدتی و سياسی                               
 

Page 23 of 63 

 416 اکبر راسخی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 417 نيما رديفی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا تبريززندان مرکزی 

 418 ميالد رسولی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 419 آتيال زارع تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 420 ساعد شيرازی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 421 ايوب شيری تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 422 داود شيری تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 423 امير طاهر فعال  تبريز 1398/09/28 تبريز   اداره اطالعات  حقوق بشر در ايران  زندان تبريز 

 424 مرتضی عبادی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 425 منوچهر  فرامرزی تبريز 1398/09/29    زندانيان سياسی را فراموش نکنيم زندان ماهشهر 

 426 آرش فرهاد زاده تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 427 امير فعال طاهر تبريز 1398/08/28 تبريز 42 اطالعات هرانا مکان نامعلوم
 428 سعيد قائم مقامی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 429 صمد قوشا چای دان تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 430 اصغر کاظمی تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم

 431 صالح  کامياری تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم

 432 اکبر کريم پور تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 433 بهروز فريد کللوجه تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم

 434 مرتضی لطفی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز
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 435 محمد محمودی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 436 محمد  محمودی تبريز 1398/10/09   اداره اطالعات  گاماج مکان نامعلوم 

 437 حجت مختار زاده تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 438 اکبر مهاجری تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 439 ساالر ميرزايی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 440 فراز نوروزی تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 
 441 شايان هريس نژاد تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 442 سيروس  واحدی تبريز 1398/09/24     مکان نامعلوم

 443 فرشاد وليپور تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 444 فرهاد وليپور تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 445 شاهين وليپورفرد تبريز 1398/09/24 تبريز  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 446 ميالدهللا وئردی زاده تبريز 1398/09/24 تبريز  امنيتیماموران  هرانا زندان مرکزی تبريز

 447 قدرت هللا يوسفی تبريز 1398/08/28 تبريز 65 اطالعات هرانا زندان تبريز
 448 قدرت هللا  يوسفی  تبريز 1398/09/28 تبريز   اداره اطالعات  حقوق بشر در ايران  زندان تبريز 

 449 هادی حسين نژاد تبريز  1398/09/24     مکان نامعلوم

 450 کامبيز اسدی تهران 1398/10/27    هه نگاو  مکان نامعلوم 

 451 کاوه آهنگر تهران 1398/08/25 تهران ٣۵الی٢٨ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 452 رخشان  بنی اعتماد تهران 1398/10/22   نهاد امنيتی  هرانا  مکان نامعلوم 

 453 فرشيده پورآزريان تهران 1398/08/25 تهران ٣٠الی٢۵ ماموران امنيتی هرانا زندان اوين
 454 کاوه دارالشفا تهران 1398/09/04 تهران ٣٨الی٣٠ ماموران امنيتی هرانا زندان اوين
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 455 ياشار دارالشفا تهران 1398/08/30 تهران ٣۵الی ٢۵ ماموران امنيتی هرانا اوين٢٠٩بند
 456 کاميار ذوقی تهران 1398/08/27 تهران ٣٨الی٢٨ ماموران امنيتی کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی مکان نامعلوم
 457 اعظم شيرافکن تهران 1398/08/28 ماموران امنيتی 48 ماموران امنيتی نه به زندان نه به اعدام مکان نامعلوم

 458 حميدرضا صفری تهران 1398/08/27 تهران  ماموران امنيتی هرانا زندان تهران بزرگ

 459 همايون عباسی تهران 1398/09/29 اسالم آبادغرب ۴٠الی٣٠ ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 460 عليرضا  فرشی تهران 1398/10/18 مرند  نيروهای امنيتی   مکان نامعلوم 

 461 عليرضا  فرشی تهران 1398/10/18   نيروهای امنيتی  هرانا  مکان نامعلوم 

 462 امير قربانی تهران 1398/08/28 ماموران لباس شخصی 53 ماموران لباس شخصی استان واير مکان نامعلوم
 463 مليکا قره گوزلو تهران 1398/08/27 تهران ٣۵الی ٢۵ ماموران امنيتی کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی زندان اوين

 464 حسين  کروبی تهران 1398/10/22   نهاد امنيتی  هرانا  مکان نامعلوم 

 465 ابراهيم گرانپايه تهران 1398/08/27 تهران ٣۵الی ٢۵ ماموران امنيتی کميته مبارزه برای زندانيان سياسی زندان فشافويه
 466 آرش گنجی تهران 1398/10/01 تهران  نهاد امنيتی نفس در قفس مکان نامعلوم

 467 سها مرتضايی تهران 1398/08/26 تهران ٣۵الی ٢۵ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 468 سروش  فرهاديان تهران  1398/08/28 ماموران امنيتی  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 469 مجيد مهر پوری تهران  1398/10/23 تهران    هرانا  مکان نامعلوم 

 470 اکبر  نعيمی تهران  1398/11/02   ماموران امنيتی  هرانا  مکان نامعلوم 

 471 صالح اکرامی تهران، کرج 1398/09/24 تهران، کرج  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 472 منصور فتحی تهران، کرج 1398/09/24 تهران، کرج  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 473 سر کوت احمدی ثالث بابا جانی 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 474 سردار امينی  ثالث بابا جانی 1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 475 آکو ايازی ثالث بابا جانی 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 476 مهدی بابايی ثالث بابا جانی 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم
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 477 برهان سبحانی ثالث بابا جانی 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 478 مظهر  سيد رستمی  ثالث بابا جانی 1398/10/30   نيروی انتظامی  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 479 برهان صبحان ثالث بابا جانی 1398/09/05 ثالت باباجانی  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 480 برهان کاکايی ثالث بابا جانی 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 481 فاتح ميرزايی ثالث بابا جانی 1398/10/30   نيروی انتظامی  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 482 ساالر نوروزی ثالث بابا جانی 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 483 شهريار احمدی جعفرآباد کرمانشاه 1398/08/27 کرمانشاه  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 484 خليل اسدبوژانی جعفرآباد کرمانشاه 1398/09/05 کرمانشاه ۴۵الی٣۵ اطالعات سپاه هنگاو مکان نامعلوم
 485 علی عثمانی وند جعفرآباد کرمانشاه 1398/08/27 کرمانشاه  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 486 مولوی  کوهی  جکيگور 1398/09/09   وزارت اطالعات  کمپين فعالين بلوچ  مکان نامعلوم 

 487 احسان احمدی جوانرود 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 488 امير  احمدی جوانرود 1398/08/28   اطالعاتاداره  هه نگاو مکان نامعلوم

 489 زکريا  احمدی جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 
 490 عبيد احمدی جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 491 احمد حسينی جوانرود 1398/08/28 جوانرود  ماموران امنيتی کردپا مکان نامعلوم

 492 سعيد رستمی جوانرود 1398/08/28  28 اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 493 آروين رضا يی نژاد جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 494 ناديا سبحانی جوانرود 1398/08/28 ماموران اطالعات 25 ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم
 495 لقمان سليمانی جوانرود 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم
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 496 ماکوان سليمانی جوانرود 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 497 کاوه صالحی جوانرود 1398/08/24 جوانرود  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 498 مهدی  صالحی  جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو نامعلوممکان 

 499 ناديا صبحانی جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 500 مسعود  طاهری جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 501 عالم عبدی جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 502 ايوب عثمانی جوانرود 1398/09/08 جوانرود  ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم

 503 آريا عزيزی جوانرود 1398/08/28 جوانرود  ماموران امنيتی کردپا ديزآباد کرمانشاه

 504 حمزه عزيزی جوانرود 1398/08/24 جوانرود  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 505 عمران عزيزی جوانرود 1398/08/28 جوانرود  ماموران امنيتی کردپا ديزآباد کرمانشاه

 506 قهرمان فرزند سعيد  جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 507 امين کاسب جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 508 ادريس  محمدی جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 509 فريد محمودی جوانرود 1398/08/28 جوانرود  اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 510 ميالد محمودی جوانرود 1398/08/28  22 ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم

 511 هادی محمودی جوانرود 1398/08/08 جوانرود  ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم

 512 يحی مرادی جوانرود 1398/08/26 جوانرود ٣٨الی٢٨ ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 513 معين مصطفايی جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 514 دياکو ميراحمدی جوانرود 1398/08/28 جوانرود  ماموران امنيتی کردپا ديزآباد کرمانشاه
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 515 هيرش ميراحمدی جوانرود 1398/08/28 جوانرود  ماموران امنيتی کردپا ديزآباد کرمانشاه

 516 ياسر  هدايتی  جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 517 بختيار وليان جوانرود 1398/08/28 جوانرود ٣۵الی٢۵ ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 518 سامان ويسی جوانرود 1398/08/28   اداره اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 519 ستار ويسی جوانرود 1398/09/08 جوانرود  ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم

 520 محمد  ابراهيمی جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 521 ياسر  احمدی  جوانرود  1398/10/26    هه نگاو  زندان ديزل آباد 

 522 ياور  اميرخانی جوانرود  1398/10/26    هه نگاو  زندان ديزل آباد 

 523 ياسر برزگر  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 524 صالح بهروجه جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 525 ميثم حسينی  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 526 بختيار زارعی  جوانرود  1398/10/26    هه نگاو  زندان ديزل آباد 

 527 آرام سعيديان  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 528 آرمان  سعيديان  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 529 ارکان  سليمانی جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 530 ريبوار سيد رستمی  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 531 امجد  شاهمرادی  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 532 کمال ظاهری جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 533 وحيد  عبدی جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم
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 534 صادق  عثمانی  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 535 غفار  عزيزی جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 536 مختار  عزيزی جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 537 آرمين  فرجی جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 538 ميثم  محمدی پور جوانرود  1398/10/26    هه نگاو  زندان ديزل آباد 

 
 539 مهدی  محموديان  جوانرود  1398/09/19    هرانا مکان نامعلوم

 540 شعبان  مريدی  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 541 پارسا  نادری  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  نگاوهه  مکان نامعلوم

 542 عبدالرحيم  نظری جوانرود  1398/11/02   نيروهای امنيتی  ماف نيوز  مکان نامعلوم 

 543 سروش نقدی جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 544 ابراهيم  نقدی  جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 545 عمران  ولدی جوانرود  1398/08/28   اداره اطالعات  هه نگاو مکان نامعلوم

 546 عبدلحليم برم چابهار  1398/09/10    کمپين فعالين بلوچ  مکان نامعلوم 

 547 اصغر  گران چابهار  1398/09/09   ماموران امنيتی  کمپين فعالين بلوچ  بازداشتگاه وزارت اطالعات زاهدان 

 548 احمد الساعدی حميديه 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 549 کريم الساعدی حميديه 1398/08/26  31  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 550 نبی الساعدی حميديه 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 551 سعيد المنابی حميديه 1398/09/04  31  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 552 مصطفی آل کثير حميديه 1398/09/04  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 553 حسن بيت سعيد حميديه 1398/08/26  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 554 عباس حجتی حميديه 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 555 احمد حلفی حميديه 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 556 محمد حمادی حميديه 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 557 مهدی  ساعدی حميديه 1398/08/28  27  مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 558 کاظم سياحی حميديه 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 559 شهاب صياحی حميديه 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 560 سلمان عبيات حميديه 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 561 جعفر  عبيداوی حميديه 1398/09/07  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 562 قاسم عبيداوی حميديه 1398/09/07  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 563 هيثم عبيداوی حميديه 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 564 يحيی  عبيداوی حميديه 1398/09/07  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 565 عادل عفراوی  حميديه 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 566 قاسم  کعباوی حميديه 1398/08/28  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 567 ستار کوتی حميديه 1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 568 علی  کوتی حميديه 1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 569 مهدی  کوتی حميديه 1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 570 محمد  محمدی حميديه 1398/08/08  22  احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم
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 571 احمد مرمضی حميديه 1398/08/26  32  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 572 عادل مشعلی حميديه 1398/08/26  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 573 علی  منصوری حميديه 1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 574 باقر العبيداوی حميديه  1398/08/26    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 575 عبدالرزاق  العبيداوی حميديه  1398/09/04    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 576 محمد  جاللی حميديه  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 577 جميل جنادله حميديه  1398/09/24  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 578 حسين  جنادله حميديه  1398/09/24  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 579 رضا  حلفی حميديه  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 580 حکيم  حيدری  حميديه  1398/08/29    دمکراتيک مردمی احوازجبهه  مکان نامعلوم

 581 علی خسرجی حميديه  1398/10/02  22  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 582 عباس ساعدی حميديه  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 583 مرتضی  شاخی حميديه  1398/09/12  19  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 584 سعيد  صياحی حميديه  1398/09/07  20  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 585 مسعود  صياحی حميديه  1398/09/07  17  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 586 سعيد  عبيداوی حميديه  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 587 علی عبيداوی حميديه  1398/09/07  36  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 
 588 حبش عطشانی حميديه  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 589 ناصر  عطشانی حميديه  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 590 محمد امين  محمدی حميديه  1398/08/08    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 591 علی مزرعه حميديه  1398/09/29  29  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 592 سعيد  منبوهی حميديه  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 593 محمد  منبوهی حميديه  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 594 يوسف  منبوهی حميديه  1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 595 حسين خادم خرم آباد 1398/08/25 (ماسور)خرم آباد ١٧ ماموران امنيتی ايران کارگر مکان نامعلوم
 596 معصومه سليمانی خرم آباد 1398/08/26 خرم آباد ٣٨الی٢٨ ماموران امنيتی راديو فردا مکان نامعلوم
 597 عماد بترانی خرمشهر 1398/09/05 خرمشهر  28 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
 598 فواد بترانی خرمشهر 1398/09/05 خرمشهر  24 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
 599 امير بغالنی خرمشهر 1398/09/03  25 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 600 سالم بغالنی خرمشهر 1398/09/03  17 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 601 ميثم عدگی پور خرمشهر 1398/09/03  30 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 602 جواد مزرعه  خرمشهر  1398/09/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 603 علی مزرعه  خرمشهر  1398/09/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 604 محمود  مزرعه  خرمشهر  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 605 سعيد  مقدم خرمشهر  1398/08/29    احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم

 606 منوچهر  ابراهيمی  خوی 1398/10/10   سپاه پاسداران  هه نگاو  مکان نامعلوم

 607 محمد شيخکانلو خوی 1398/18/28   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم

 608 ايوب مذحجی خيط رواس 1398/08/08    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 609 عادل عساکره دارخوين  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 610 مصطفی محب کيا دانشگاه سمنان 1398/09/07 سمنان ٣٨الی٢۶ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 611 فرامرز عفوری دماوند  1398/10/10   نيروهای امنيتی  ماف نيوز  مکان نامعلوم 

 612 سيروس  عباسی  دهگالن 1398/10/24   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 613 فريده ويسی دهگالن 1398/10/24   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 614 صابر  قادری  دهگالن  1398/08/29   نيروی اطالعات سپاه  هه نگاو مکان نامعلوم

دولت آباد  1398/09/18   نيروهای امنيتی  هه نگاو مکان نامعلوم
 کرمانشاه

 615 کوروش  محمدی

 616 اسالم  حملی زاهدان  1398/08/05   ماموران کالنتری  کمپين فعالين بلوچ  مکان نامعلوم 

 617 سعيد  خزايی زاهدان  1398/10/07   اداره اطالعات  هرانا  مکان نامعلوم 

 618 بادل گنگوزهی زاهدان  1398/09/27   ماموران کالنتری  کمپين فعالين بلوچ  زخمی شده در بيمارستان 

 619 اميرحسين   زاهدان  1398/09/27   ماموران کالنتری  کمپين فعالين بلوچ  زخمی شده در بيمارستان 

 620 احسان تيزوير زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 621 آرمان تيزوير زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 622 بهرام جعفری زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 623 توحيد خادمی زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 624 حميد دوستی زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 625 غفار رضائيان زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 626 اکبر رمضانی زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 627 احمد عابدی زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا تبريز زندان مرکزی
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 628 افسانه عباسی زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 629 پدرام علی نژاد زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 630 محمد غفاری زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 631 مجيد فخری زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 632 عليرضا محرمی زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 633 آيلقار مهرآسا زنجان 1398/09/24 زنجان  ماموران امنيتی هرانا زندان مرکزی تبريز

 634 محمد صابر  بهرام زهی سرباز 1398/08/19   ماموران مرصاد  کمپين فعالين بلوچ  زخمی شده 

 635 فرشته  چراغی سرپل ذهاب 1398/09/08 سرپل ذهاب ٣۵الی ٢۵ ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 636 آرمان حيدری سرپل ذهاب 1398/08/25 سرپل ذهاب ٣٠الی٢۵ نيروهای امنيتی زندانيان سياسی و مدنیکمپين دفاع از  مکان نامعلوم

 
 637 دارا رشيدی سردشت  1398/11/06  48 اطالعات سپاه  هه نگاو  زندان اروميه 

 638 امين امجدی سقز 1398/08/26 ماموران امنيتی  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 639 ايراهيم حسين نژاد سقز 1398/09/13   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو نامعلوممکان 

 640 مالک حقيقی سقز 1398/08/26 ماموران امنيتی  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 641 مصطفی خيری سقز 1398/09/13   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 642 ياسين خيری سقز 1398/09/13   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 643 سيروان رحيمی سقز 1398/08/26 ماموران امنيتی  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 644 آرام شاکری سقز 1398/09/04   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 645 فرياد شاه محمدی سقز 1398/09/12 سقز  نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 646 ساالر صالح نيا سقز 1398/08/26 ماموران امنيتی  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
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 647 سامان عبدهللا زاده سقز 1398/08/26 ماموران امنيتی  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 648 يوسف عبدهللا زاده سقز 1398/08/26   ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 649 شيرکو کريمی سقز 1398/09/12 سقز  نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 650 نافع  مينايی سقز 1398/09/13   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 651 سهراب  جانفزا سلماس 1398/10/11   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 652 سهيب اسدی سنندج 1398/09/12 سنندج  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 653 مهدی امجدی سنندج 1398/09/04 ماموران امنيتی  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 654 فاروغ باغبانی سنندج 1398/09/12 سنندج  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 655 ساعد بنفشی سنندج 1398/09/06 سنندج 30 ماموران امنيتی کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی نامعلوم مکان
 656 خالد حسينی سنندج 1398/09/12 سنندج  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 657 امير خالدی سنندج 1398/08/28 سنندج  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 658 سيروان خراميده سنندج 1398/10/20   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 659 محمد زارع سنندج 1398/08/28 سنندج  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 660 ياسر زند سليمی سنندج 1398/09/12   ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 661 پريسا سيفی سنندج 1398/08/28 سنندج  امنيتیماموران  ماف نيوز مکان نامعلوم

 662 آرمين فالحی سنندج 1398/09/12 سنندج  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 663 امير فالحی  سنندج 1398/09/29   نهاد امنيتی حقوق بشر کردستان  مکان نامعلوم 

 664 صابر قدير سنندج 1398/09/29   نهاد امنيتی  حقوق بشر کردستان مکان نامعلوم

 665 امير علی  مجد سنندج 1398/18/28   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم
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 666 مصطفی  محب کيا سنندج 1398/10/21   اداره اطالعات  هرانا  مکان نامعلوم 

 667 آرمان محمدی سنندج 1398/10/27   اطالعات سپاه  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 668 جليل محمدی سنندج 1398/09/12 سنندج  اطالعات هنگاو مکان نامعلوم

 669 سينا محمديان سنندج 1398/08/25 سنندج ١۶ ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 670 صابر ملکی سنندج 1398/09/12  45 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 671 هيب ملکی سنندج 1398/09/12  35 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 672 بهنام وکيلی سنندج 1398/08/28 سنندج  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 673 ماهان يوسفی سنندج 1398/09/11  17 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 674 امير يوسفی  سنندج 1398/09/11 ماموران امنيتی  نهاد امنيتی حقوق بشر کردستان مکان نامعلوم

 675 نبی تردست  سنندج  1398/10/22 سنندج   نهاد امنيتی  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 676 سياوش  حياتی سنندج  1398/10/22 سنندج   نهاد امنيتی  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 677 هيرش   خسروی  سنندج  1398/10/27   اطالعات سپاه  هه نگاو  مکان نامعلوم

 678 پوريا  عليپور  سنندج  1398/09/29   نهاد امنيتی  حقوق بشر کردستان نامعلوممکان 

 679 صالح  غريبی سنندج  1398/10/22 سنندج   نهاد امنيتی  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 680 پيمان  فريدونی سنندج  1398/09/29   نهاد امنيتی حقوق بشر کردستان مکان نامعلوم

 681 توفيق  قله کويی سنندج  1398/10/22 سنندج  23 نهاد امنيتی  هه نگاو  مکان نامعلوم 
 682 عرفان  محمدی سنندج  1398/10/27   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم

 683 ميثم  محمدی  سنندج  1398/09/29   نهاد امنيتی  حقوق بشر کردستان  مکان نامعلوم 

 684 مادح مرادی سنندج  1398/10/14    هه نگاو  مکان نامعلوم 
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 685 فردين مولوی  سنندج  1398/09/20  32 اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 
 686 گوران  يوسفی سنندج  1398/10/27   اطالعات سپاه  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 687 حليم الساری سوسنگرد 1398/09/24  46  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 688 رضا الساری سوسنگرد 1398/09/04  17  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 689 عقيل الساری سوسنگرد 1398/08/26  20  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 690 جعفر فيصل الطايی سوسنگرد 1398/08/26  23  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 691 مهدی سويدی سوسنگرد 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 692 صادق الزمی سوسنگرد 1398/08/08  32  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 693 يوسف مهدی الساری سوسنگرد  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 694 يونس الطايی سوسنگرد  1398/08/26    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 695 عباس  المغنمی سوسنگرد  1398/09/04  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 696 عارف  المغينمی سوسنگرد  1398/09/04  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 697 علی  المغينمی سوسنگرد  1398/09/04    دمکراتيک مردمی احوازجبهه  مکان نامعلوم

 698 مرتضی  المغينمی سوسنگرد  1398/09/04  22  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

مرتضی بيت شيخ  بن ناصر  سوسنگرد  1398/08/26  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
 احمد

699 

 700 محمدرضا  جاللی  سوسنگرد  1398/09/24  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 701 مصطفی  جاللی  سوسنگرد  1398/09/24  29  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 702 حسن حزباوی سوسنگرد  1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم



  تهيه کنندگان
 محمود حواالت و  سيد اشکان حسينی :حقوق بشر  نفعاال

 اسامی بازداشت شدگان عقيدتی و سياسی                               
 

Page 38 of 63 

 703 صهبا حمادی سوسنگرد  1398/09/24  20  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 704 عبدالرحمن  خسرجی سوسنگرد  1398/10/02  32  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 705 احمد سويدی سوسنگرد  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 706 علی سويدی سوسنگرد  1398/08/28    دمکراتيک مردمی احوازجبهه  مکان نامعلوم

 707 سکينه صکوری سوسنگرد  1398/09/07  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 708 مهدی  عبيداوی سوسنگرد  1398/09/07  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 709 امير عفراوی  سوسنگرد  1398/09/07    احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم

 710 حمدان  عفراوی  سوسنگرد  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 711 زوديه عفراوی  سوسنگرد  1398/09/07  55  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 712 علی عفراوی  سوسنگرد  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 713 فايز عفراوی  سوسنگرد  1398/09/07  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 714 قيسيه عفراوی  سوسنگرد  1398/09/07  60  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 715 محمد امين  عفراوی  سوسنگرد  1398/09/07  37  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 716 جاسم  غانمی سويدی سوسنگرد  1398/10/02  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 717 جواد محناپور سوسنگرد  1398/08/08    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 718 عدنان  مزرعه  سوسنگرد  1398/09/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 719 مهدی  مزرعه  سوسنگرد  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 720 موسی مزرعه  سوسنگرد  1398/08/26  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 721 محمد الجنامی شادگان 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 722 سعد الشاوردی شادگان 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 723 جواد الشيوخی شادگان 1398/08/26  45  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 724 عبدالعظيم العچرشاوی شادگان 1398/09/04  35  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 725 عادل المنيعاوی شادگان 1398/09/04  35  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 726 علی المنيعاوی شادگان 1398/09/04  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 727 عباس آل ناصر شادگان 1398/08/29 شادگان ٢٠ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 728 هاشم آل ناصر شادگان 1398/08/29 شادگان ١٧ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 729 رسول آلبوخضير شادگان 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 730 سلمان آلبوخضير شادگان 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 731 رسول آلبوخنفر شادگان 1398/09/04  24  مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 732 سعيد آلبوغبيش شادگان 1398/08/29  17 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 733 ميالد بحری شادگان 1398/08/29 شادگان  30 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
 734 ميالد بحری شادگان 1398/09/04    احوازجبهه دمکراتيک مردمی  مکان نامعلوم

 
 735 جواد خضيراوی شادگان 1398/08/29  30 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 736 حسين خنافره شادگان 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 737 محسن خنافره شادگان 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 738 ميثم خنافره شادگان 1398/08/29 شادگان ٣۶ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 739 جاسم خنفری شادگان 1398/10/02  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 740 حکيم دريساوی شادگان 1398/10/02  35  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 741 رضا زاهدی شادگان 1398/08/29  26 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 742 ماجد شاوردی شادگان 1398/08/29 شادگان ٣٠ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 743 مسلم شاوردی شادگان 1398/08/29  17 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 744 غازی شلليباوی شادگان 1398/09/11  22  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 745 حيدر شليباوی شادگان 1398/09/11  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 746 رسول شليباوی شادگان 1398/09/11  45  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 747 ريسان شليباوی شادگان 1398/09/11  17  مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 748 طالب شليباوی شادگان 1398/09/11  20  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 749 طالب شليباوی شادگان 1398/09/11  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 750 عبدانبی شليباوی شادگان 1398/09/11  35  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 751 علی شليباوی شادگان 1398/09/11  20  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 752 يوسف شليباوی شادگان 1398/09/11  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 753 سيد خليل طاهر موسوی شادگان 1398/09/07  39  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 754 حمود غازی الشليباوی شادگان 1398/10/02  50  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 755 عباس کعبی شادگان 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 756 انور مطرودی شادگان 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 757 علی مطرودی شادگان 1398/08/29 شادگان ۴۵ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 758 يعقوب مطرودی شادگان 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 759 جاسم مقدم شادگان 1398/08/29  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 760 مصطفی مقدم شادگان 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا نامعلوممکان 

 761 ميثم نيسی شادگان 1398/08/29  26 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 762 عبدهللا يماسی شادگان 1398/08/29 شادگان  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 763 عباس مجيد  الکعبی شادگان  1398/09/04    مردمی احواز جبهه دمکراتيک مکان نامعلوم 

 764 خالد آلبو خنفر شادگان  1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 765 سيد سالم آلبوشوکه شادگان  1398/09/04  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 766 سعيد جنامی شادگان  1398/09/29 شادگان  25  هرانا  مکان نامعلوم

 767 جواد حضيراوی شادگان  1398/09/29 شادگان  15  هرانا  مکان نامعلوم

 768 حسين حامد خنافره شادگان  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 769 عدنان  خنافره شادگان  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 770 حيدر دورقی شادگان  1398/10/02  19  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 771 عيسی  دورقی شادگان  1398/10/02  22  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 772 موسی  دورقی شادگان  1398/10/05  27  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 773 فارس رماحی شادگان  1398/10/05  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوم مکان

 774 ابراهيم  شاوردی شادگان  1398/09/12  31  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 775 احمد شاوردی شادگان  1398/09/12  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 776 عظيم  شاوردی شادگان  1398/09/12    دمکراتيک مردمی احواز جبهه مکان نامعلوم

 777 أنور  عاشوری شادگان  1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 778 عبدهللا عساکره شادگان  1398/09/29 شادگان    هرانا  مکان نامعلوم
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 779 عدنان غبيشاوی شادگان  1398/10/02  22  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 780 قاسم  مقدم شادگان  1398/08/29  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 781 محمدرضا  مقدم شادگان  1398/08/29  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 782 محسن  موسی شادگان  1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 783 مهدی  اسماعيلی  شاهين دژ 1398/11/02   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم

 
 784 حجت  امامی شاهين دژ 1398/10/17   نيروهای امنيتی  هرانا مکان نامعلوم 

 785 حسن بريس شاوور 1398/08/26  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 786 وليد  حياوی شاوور 1398/09/24  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 787 سيد محمد  داور شناس شاوور 1398/10/02    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 788 محمد زبيق خسرجی شاوور 1398/10/05    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 789 امين سليمانی شاوور 1398/08/28  27  دمکراتيک مردمی احوازجبهه  مکان نامعلوم

 790 قاسم رحيم  خسرجی شاوور  1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم 

 791 محمد  عبيداوی شاوور  1398/09/07  26  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 792 سيد فهد علوی شاوور  1398/09/07  24  مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم

 793 عبدلحميد  کنانی شاوور  1398/08/29  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 794 حاتم  الکعبی شعبيه 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 795 ستار  الکعبی شعبيه 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 796 عقيل حمد مولی شعبيه 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 797 عماد حمد مولی شعبيه 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 798 عمار مولیحمد  شعبيه 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 799 حسين  حمزه  شعبيه 1398/09/24  20  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 800 طارق صدام شعبيه 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 801 احمد کعبی شعبيه 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 802 يعقوب  کعبی شعبيه 1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 803 حسن مولی شعبيه 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 804 حمد مولی شعبيه 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 805 سيد هاشم هرموشی شعبيه 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 806 زهره صيادی شهرک انديشه 1398/09/19 شهرک انديشه ٣۵الی٢۵ ماموران امنيتی کارزاردفاع از زندانيان سياسی و مدنی زندان اوين
 807 پرهام نادری شهرک مهديه 1398/08/26 کرمانشاه 16 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 808 پوريا نادری شهرک مهديه 1398/08/26 کرمانشاه 18 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 809 سجاد نادری شهرک مهديه 1398/08/26 کرمانشاه 14 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 810 علی ابراهيمی شهريار 1398/08/28 اکبرآباد شهريار  ماموران امنيتی کميته مبارزه برای زندانيان سياسی مکان نامعلوم

 811 سعيد  ارميض الکعبی شوش 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 812 حسن اسماعيلی شوش 1398/09/24  32  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 813 رياض الکعبی شوش 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 814 علی المجيد الکعبی شوش 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 815 عماد آل کثير شوش 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 816 امير بدوی شوش 1398/09/04  45  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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 817 عادل  بيت عبدهللا  شوش 1398/08/26    احواز جبهه دمکراتيک مردمی مکان نامعلوم

 818 قيس چايان الکعبی شوش 1398/09/24  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 819 هادی روفه شوش 1398/10/05  25  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 820 ناجی سليمی شوش 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 821 يحيی  سليمی شوش 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 822 سجاد سنکوری شوش 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 823 مالک عبدللهی شوش 1398/09/07  24  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 824 ايوب مريد شوش 1398/08/26  28  جبهه دمکراتيک مردمی احواز نامعلوممکان 

 825 حنش  البدوی شوش  1398/09/04  47  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 826 رضا دلفی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 827 عارف دلفی شوشتر 1398/09/01   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 828 عمار زغبی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 829 قاسم زغبی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 830 علی سليمانی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 831 ميالد سليمانی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 832 ياس سليمانی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 
 833 ليال شاوردى شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 834 عيسی شنيو شوشتر 1398/08/28 زرگان شمال 27 اطالعات alahwazyeh نامعلوممکان 
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 835 معدی عگبی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 836 جمال کعبی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 837 عدل کعبی شوشتر 1398/09/01   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 838 عدی کعبی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 839 علی کعبی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 840 محمود کعبی شوشتر 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 841 سعيد  ديلمی شوشتر  1398/11/02   اداره اطالعات  هرانا  مکان نامعلوم 

 842 ليال شاوردی خنافره شوشتر  1398/09/29 شوشتر    هرانا  مکان نامعلوم

 843 حسين ماضی  فرج هللا چعب شوشتر  1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 844 احمد کعبی شوشتر  1398/10/18   اطالعات سپاه  هرانا  مکان نامعلوم 

 845 عادل کعبی شوشتر  1398/09/29 شوشتر    هرانا  مکان نامعلوم

 846 مسلم فرج هللا  متزوج ولديه شوشتر  1398/08/08    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 847 رسول الکنانی شيبان 1398/09/04    احواز جبهه دمکراتيک مردمی مکان نامعلوم

 848 خزعل عباس  التميمی شيبان 1398/09/04  30  جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 849 قاسم الکنانی شيبان 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 850 سيد هاشم موسوی  شيبان 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 851 علی  فرمانی شيراز 1398/10/22 شيراز  33 اطالعات سپاه  هرانا مکان نامعلوم 
 852 محمد داوری شيراز  1398/10/21   اداره اطالعات  هرانا زندان ياسوج 

 853 مسعود نوروزی صدرای شيراز 1398/09/01 ماموران امنيتی ۴٠الی٣٠ ماموران امنيتی باالترين مکان نامعلوم
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 854 حاچم الناصری غيزانيه 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 855 جاسم  سواری غيزانيه 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

امام  فرودگاه 1398/09/07 کردستان ٣٨الی٣٠ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 خمينی

 856 رها عسکرزاده

 857 منوچهر  ايرانشاهی کرج 1398/09/21   نيرو امنيتی  هرانا مکان نامعلوم 

 858 عليرضا  برادران  کرج 1398/10/21   نهاد امنيتی  هرانا  مکان نامعلوم 

 859 علی ستوده کردستان 1398/09/01 قروه 25 ماموران امنيتی هرانا زندان قروه
 860 حامد  مالحی گرگان 1398/09/11    کمپين فعالين بلوچ  مکان نامعلوم 

 861 محی الدين اصغری کرمانشاه 1398/09/08 کرمانشاه ۴۵الی٣۵ ماموران امنيتی کردپا بازداشتگاه کرمانشاه
 862 صحبت  اميدی کرمانشاه 1398/08/29 کرمانشاه ٣۵الی ٢۵ سپاه کردپا مکان نامعلوم

 863 بهمن پرورش کرمانشاه 1398/08/29 کرمانشاه  ماموران اطالعات ايران کارگر نامعلوممکان 

 864 رضا جابری کرمانشاه 1398/08/29 کرمانشاه  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 865 کاکامير درويشی کرمانشاه 1398/08/29 شهرک مهديه 45 ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم
 866 علی ذولفقارنسب کرمانشاه 1398/08/29 کرمانشاه  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 867 فرزاد سفره کرمانشاه 1398/09/27 کرمانشاه ۴۵الی٣٠ ماموران سپاه نبی اکرم هرانا مکان نامعلوم
 868 فرزاد گلی  کرمانشاه 1398/08/29 کرمانشاه  ماموران امنيتی کردپا مکان نامعلوم

 869 اکبر  گويلی کرمانشاه 1398/09/16   نيروهای امنيتی  کمپين دفاع از زندانيان سياسی  مکان نامعلوم

 870 مبين مرادی کرمانشاه 1398/08/29 کرمانشاه  اطالعات ماف نيوز مکان نامعلوم

 871 فواد مظفری کرمانشاه 1398/09/27 کرمانشاه ٣٠ ۴۵الی  ماموران سپاه نبی اکرم هرانا مکان نامعلوم
 872 محمد ياری کرمانشاه 1398/09/12 کرمانشاه  ماموران امنيتی هه نگاو مکان نامعلوم

 873 پشتيوان  افسر کرمانشاه  1398/08/28 کرمانشاه   سپاه پاسداران  ماف نيوز مکان نامعلوم 

 874 ارسالن پرکی کرمانشاه  1398/09/06  21 وزارت اطالعات  کمپين فعالين بلوچ  مکان نامعلوم 
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 875 نبی تردست  کرمانشاه  1398/10/23    سازمان دموکراتيک يارستان بازداشتگاه کرمانشاه 

 876 عباس  جليليان  کرمانشاه  1398/09/24   نيرو امنيتی  هرانا  مکان نامعلوم 

 877 سياوش  حياتی کرمانشاه  1398/10/23    سازمان دموکراتيک يارستان بازداشتگاه کرمانشاه 

 878 سامان عبدل عليزاده  کرمانشاه  1398/18/28   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 879 علی  عثمان وند کرمانشاه  1398/09/18   نيروهای امنيتی  هه نگاو مکان نامعلوم

 880 جبرئيل  عزيزی کرمانشاه  1398/11/02   نيروهای امنيتی  ماف نيوز  مکان نامعلوم 

 881 صالح  غريبی کرمانشاه  1398/10/23    سازمان دموکراتيک يارستان بازداشتگاه کرمانشاه 

 
 882 شورش  محمدی کرمانشاه  1398/09/18   نيروهای امنيتی  هه نگاو مکان نامعلوم

 883 هيرش  محمدی کرمانشاه  1398/09/18   نيروهای امنيتی  هه نگاو مکان نامعلوم

 884 مبين مرادی کرمانشاه  1397/08/28 کرمانشاه   سپاه پاسداران  ماف نيوز مکان نامعلوم 

 885 اشکان والی زاده کرمانشاه  1398/10/22    هرانا  مکان نامعلوم 

 886 سيد اشکان  زادهوالی  کرمانشاه  1398/10/23    سازمان دموکراتيک يارستان بازداشتگاه کرمانشاه 

کالردشت  1398/08/27 کردستان ۴٠الی٣٠ ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 مازندران

 887 مژگان کاووسی

 888 ادهم هللا  زهی کنارک 1398/10/13   وزارت اطالعات  کمپين فعالين بلوچ مکان نامعلوم 

 889 يوسف  سينگله کنارک 1398/10/19  18 ماموران امنيتی  هرانا مکان نامعلوم 

 890 اميد  احمدی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 891 رضا احمدی گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 892 مصطفی احمدی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 893 رضا احمدی کالوس گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 894 ياشار استوار گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 895 اکبر  اسدی گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 896 اميرعباس اسالمی ديل گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا نامعلوممکان 

 897 رضا اشکاوندی گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 898 عبدهللا  اصغرزاده گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 899 مهران اعتدالی پژوه گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا نامعلوممکان 

 900 کيهان افشون پور گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 901 اميد اکبری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 902 مسعود اميری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 903 سعيد  اميريان گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 904 امين انصاری گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 905 يوسف  ايمانی فر گچساران 1398/09/03   ادارە اطالعاتنيروهای  هرانا مکان نامعلوم

 906 امين آراسته گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 907 سيد احسان آران گچساران 1398/09/03   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 908 نجيب آريائی گچساران 1398/09/03   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 909 جالل آهنگری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 910 پوريا بخشنده مقدم گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 911 مصطفی  برانيان گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 912 رامين بهداديان نژاد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 913 مهرداد  بهروزی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 914 علی  بهزادی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 915 حامد بهشت زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 916 سيد علی اکبر بوران اصل گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 917 حسين بيرمی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 918 حمزه  پژوه گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 919 حميدرضا پناهپوری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 920 شجاعت  پناهی بناری سفلی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 921 عبدالحسين پورسوسن گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 922 وحيد  پورمحمدی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 923 عباس  پورنده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 924 علی پيام گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 925 رسول پيرايش گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 926 مسعود پيرون گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 927 حشمت هللا تيموری ارخلو گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 928 سيامک جعفری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 929 سوده  زادهجعفری  گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 930 اميرحسين جالليان گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 
 931 احمد جوبه گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 932 طحی  جوزاری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 933 حسين  حبيبی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 934 اميد  حبيبی فر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 935 معراج حسن زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 936 برزو حسن نژاد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 937 فردين حسنی حسن آباد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 938 غالمحسين حسين پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 939 رضا حسينی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 940 سيد روح هللا حسينی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 941 سيد نويد حسينی پور کله گان گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 942 سيد مهدی  حسينی نيک گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 943 نعيم حشمتی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 944 محمد حقيقت دوست گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 945 مالک حيدرپور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 946 آرش حيدری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 947 محمود  حيدری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 948 عباس حيدری ارجلو گچساران 1398/08/29   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 949 دانيال  حيدری سودجانی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 950 اميد  خدادادی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 951 مجتبی  خداورديان گچساران 1398/08/29   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 952 احسان خواجه پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 953 پارسا  خوشکار گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 954 حاصل  داراب منش گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 955 سيد سجاد درخشان گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 956 نعمت هللا  دست پيمان گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 957 سعيد دهقانی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 958 شعيب ديبا گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 959 محمد  ديهيم گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 960 سعيد رادفر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 961 هجير رادفر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 962 عارف راور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 963 رضا رحيمی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 964 احسان رستمی فر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا نامعلوممکان 

 965 سامان رستمی فر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 966 مراد  رضاپور حسن آباد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 967 خدايار رضوانی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا نامعلوممکان 

 968 محمود رنجبر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 969 حسين روانگرد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 970 محمد  رياضی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 971 امير  رئيسی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 972 بهرام زارع پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 973 سجاد زمانی گچساران 1398/08/29   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 974 مهرداد زندی لک گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 975 حسين زندی منفرد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 976 سيد حسين سجادی نژاد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 977 ميالد سعادت فر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 978 عادل سفری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 979 ياشار سليمانی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 
 980 سيد مسلم سيد شاهروبندی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 981 مرتضی  سيدی موردراز گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 982 محمد  سيفی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 983 ياسين شريعت پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 984 سيد لطف هللا  شريعت زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 985 اسحاق شفيعی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 986 محمد شفيعی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 987 رضا  شکوهی فر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 988 آرمان شهروئی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 989 صادق شيخ ممو گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 990 فرود شيروانی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 991 مهرداد  صادقی دميه گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 992 محمدمهدی  صالحی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 993 محسن صديقی زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 994 آرش  صديقی نژاد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 995 اميد صفايی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 996 رامين طاهری پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 997 هادی عادلخانی کيش گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 998 ميالد عاشوری گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا نامعلوم مکان

 999 محسن عالی زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1000 يوسف عالی زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1001 ميالد عالی وند گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 1002 صادق عباسی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1003 علی  عزيزی صدر گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1004 ميثم عسگری نژاد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1005 ايوب علی زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1006 مصطفی علی زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1007 ايوب عليزاده گچساران 1398/08/29 گچساران ٣۵الی ٢۵ امنيتی ماموران هرانا مکان نامعلوم
 1008 محمديار عليزاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1009 محمد عليزاده ديل گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1010 سجاد عوض زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1011 سحر عوض زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1012 ميالد  غالم پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1013 آريا غالمی نژاد گچساران 1398/08/29   ادارە اطالعاتنيروهای  هرانا مکان نامعلوم

 1014 صادق فاطمی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1015 بهمن فرازمندپور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1016 ميثم فرامرزنيا گچساران 1398/08/29   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 1017 ياسين  فريدونی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1018 رسول فسيحی سيف آباد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1019 روح هللا فسيحی سيف آباد گچساران 1398/08/29   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 1020 غالمرضا  فضلی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 1021 محمد  فکور طالب گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1022 ايوب فکوراصل گچساران 1398/08/29   ادارە اطالعاتنيروهای  هرانا مکان نامعلوم

 1023 ذوالفقار  فکوراصل گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1024 علی فوالدی بخش گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1025 مصطفی قادری کله گان گچساران 1398/08/29   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 1026 سيد وحيد  قاسمی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1027 وحيد قانع جهان آباد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1028 ساالر قبادی گچساران 1398/08/29   ادارە اطالعاتنيروهای  هرانا مکان نامعلوم

 
 1029 محمد قربانی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1030 محمد قريب اصل گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1031 ميالد  قلی زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1032 نويد  قنبرنژاد گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1033 ميالد قيطاسی پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1034 پيام  کرمی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1035 آرش کرمی عليا گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1036 رضا کرمی عليا گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1037 رامين کشاورز گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1038 مجيد  کشکولی ميشان گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 1039 امير  کمائی زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1040 احمدرضا کهنسال گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1041 امين  گرانی پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1042 علی  گرانی پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1043 ايوب گرجی زاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1044 امير گشتاسب گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1045 محمدجواد گالبی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1046 حسين  لطيفيان گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1047 اسحاق  مجتبی پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1048 مجتبی محرابی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1049 مصيب محمدپور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1050 محی الدين محمدحسينی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1051 رضا  محمدزاده گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1052 ابوالفضل  محمدی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1053 عباسعلی محمدی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1054 ياسين محمدی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1055 يوسف محمدی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1056 آرش  محمودی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1057 علی محمودی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 1058 مهدی مرادفرنسب گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1059 علی مرادی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1060 محسن  مرادی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1061 کامبيز  مردانی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1062 ميالد  مردانی گچساران 1398/08/29   ادارە اطالعاتنيروهای  هرانا مکان نامعلوم

 1063 امير  مکاريان پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1064 حسين  مکاريان پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1065 مازيار  ملک زاده گچساران 1398/08/29   ادارە اطالعاتنيروهای  هرانا مکان نامعلوم

 1066 قاسم  مهدی پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1067 مصطفی  مهدی پور گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1068 حميدرضا مهرابی نارگ موسی گچساران 1398/08/29   ادارە اطالعاتنيروهای  هرانا مکان نامعلوم

 1069 سعيد  موسوی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1070 عبدهللا موسوی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1071 علی موسوی گچساران 1398/08/29   ادارە اطالعاتنيروهای  هرانا مکان نامعلوم

 1072 حامد  ميرزايی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1073 اسماعيل ميهن پرست گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1074 سجاد ناجی ديل گچساران 1398/08/29   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 1075 تايماز نادری نارگ موسی گچساران 1398/08/29   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1076 مهدی ناصری زاده گچساران 1398/09/10   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
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 1077 محمد نبوی زاده گچساران 1398/09/05   اطالعات نيروهای ادارە هرانا مکان نامعلوم

 
 1078 جواد نظری آبجيرک گچساران 1398/09/05   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1079 مهران نظری الر گچساران 1398/09/07   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1080 سعيدرضا  نورمحمدی گچساران 1398/08/26   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 1081 سعيد  نوری زاده گچساران 1398/09/05   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1082 وحيد  نويدی گچساران 1398/09/01   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1083 سيد مجيد نويدی نژاد گچساران 1398/09/01   اطالعاتنيروهای ادارە  هرانا مکان نامعلوم

 1084 مجتبی همتی گچساران 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1085 ياسين همتی گچساران 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1086 ياشار همتی گچساران 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1087 سلطان  والی پور گچساران 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1088 فرزاد وحيدی گچساران 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1089 بهرام  وفايی گچساران 1398/08/28   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1090 محسن ويسی گچساران 1398/09/05   نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم

 1091 محمد  اسماعيلی  گرگان  1398/10/22   نيروی امنيتی  هرانا مکان نامعلوم 

 1092 محمد امين  حسينی گرگان  1398/10/22   نيروی امنيتی  هرانا مکان نامعلوم 

 1093 امير اسالمی گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1094 هومن تحريری گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت
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 1095 آذر جعفری گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1096 جلوه جواهری گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1097 ماهرخ روستايی گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1098 فراز روشن گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1099 احمد زاهدی گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1100 فروغ سميع نيا گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1101 سارا ظاهر کردار گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1102 فهيمه کاملی گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1103 کاوه مظفری گيالن  1398/10/05 گيالن   نيروی امنيتی  وله فارسی دويچه رشت

 1104 علی ميالن ماکو 1398/09/30 ماکو ٣٠الی٢۵ ماموران امنيتی حقوق بشرکردستان مکان نامعلوم
 1105 نادر آلبوصبيح ماهشهر 1398/09/18 کوره طالقانی ماهشهر 34 ماموران اطالعات ايران کارگر مکان نامعلوم
 1106 ماجد آلبوعبادی ماهشهر 1398/08/29 ماهشهر  ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم

 1107 محمد آلبوغبيش ماهشهر 1398/08/26 ماهشهر  28 نيروهای ادارە اطالعات هرانا مکان نامعلوم
 1108 حميد بالدی ماهشهر 1398/08/29 ماهشهر  امنيتیماموران  هرانا مکان نامعلوم

 1109 علی بوعذار ماهشهر 1398/08/26    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1110 ماجد آلبو عبادی ماهشهر  1398/09/29 ماهشهر    هرانا  مکان نامعلوم

 1111 نادر آلصبيح ماهشهر  1398/09/29 ماهشهر  34  هرانا  مکان نامعلوم

 1112 منوچهر  فرامرزی  ماهشهر  1398/10/04   ماموران امنيتی  کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی مکان نامعلوم 

 1113 مهدی معصوم بيگی مبارکه 1398/10/25    تابناک  مکان نامعلوم 

 1114 شيرزاد ادوايی مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
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 1115 پيمان اسکندری مريوان 1398/09/04 مريوان  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 1116 زانيار اسوار مريوان 1398/08/26 مريوان 15 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 1117 پشتيوان  افسر مريوان 1398/08/28   اطالعات سپاه  هه نگاو  مکان نامعلوم 

مريوان شهرستان   ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 سروآباد

 1118 مسعود آريان مريوان 1398/09/06

 1119 آراس بافکار مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1120 شاهين بالی مريوان 1398/09/08 مريوان  ماموران اطالعات هنگاو مکان نامعلوم

 1121 فردين بدخش مريوان 1398/08/26 مريوان 18 ماموران امنيتی هنگاو نامعلوممکان 
 1122 مهدی پيرخان مريوان 1398/08/26 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1123 علی تاجر مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1124 حسين تيترا مريوان 1398/09/04 مريوان  ادارە اطالعاتنيروهای  هه نگاو مکان نامعلوم

 1125 سينا جاست مريوان 1398/08/26 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1126 کارو جانفدا مريوان 1398/09/04 مريوان  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 
 1127 فواد خضری مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1128 لقمان خوراب مريوان 1398/09/12 سروآباد  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1129 ارشاد خونزر مريوان 1398/09/12 سروآباد  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1130 علی دبی مريوان 1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1131 فايز دبی مريوان 1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1132 مرتضی دبی مريوان 1398/10/02    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1133 هادی راستين مريوان 1398/08/26 مريوان 15 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 1134 سوران راوند مريوان 1398/09/04 مريوان  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم 



  تهيه کنندگان
 محمود حواالت و  سيد اشکان حسينی :حقوق بشر  نفعاال

 اسامی بازداشت شدگان عقيدتی و سياسی                               
 

Page 61 of 63 

 1135 بختيار رحمانی مريوان 1398/09/06 مريوان ۵٠الی ۴۵ ماموران امنيتی هرانا مکان نامعلوم
 1136 دانيال رحمانی مريوان 1398/08/26 روستای درزيان ٢٨الی٢٢ ماموران امنيتی کردپا مکان نامعلوم

 1137 آراس روحی مريوان 1398/08/26 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو نامعلوممکان 

 1138 آزاد روحی مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1139 صالح سعيدپور مريوان 1398/09/07 مريوان 33 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 1140 صاحب سهرابی مريوان 1398/09/12 مريوان  امنيتیماموران  هنگاو مکان نامعلوم

 1141 آرمان شاکری مريوان 1398/09/11   نيروهای ادارە اطالعات هه نگاو مکان نامعلوم

 1142 حبيب شريف زاده مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1143 کاظم شريفی مريوان 1398/08/28 سورآباد مريوان ساليان 24 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
 1144 آرمان شکری مريوان 1398/09/11 مريوان ٢٨الی٢٢ سپا پاسداران هنگاو مکان نامعلوم
 1145 علی عبيداوی مريوان 1398/09/07    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 1146 صديق عزيزی مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1147 يدهللا عزيزی مريوان 1398/08/26 سروآباد  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1148 گوران عاليی مريوان 1398/08/26 سروآباد  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1149 پوريا علی پور مريوان 1398/09/04 مريوان  ماموران امنيتی ماف نيوز مکان نامعلوم

 1150 باقی فتاحی مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1151 باقی فتانه مريوان 1398/08/25 بانه  ماموران امنيتی کردپا مکان نامعلوم

 1152 ميالد فيضی پور مريوان 1398/10/01 مريوان 15 نهاد امنيتی حقوق بشر کردستان  مکان نامعلوم
 1153 شورش قادری مريوان 1398/10/01 مريوان 33 نهاد امنيتی  حقوق بشر کردستان مکان نامعلوم
 1154 مريم  کريم بيگی مريوان 1398/08/28   اطالعات سپاه   مکان نامعلوم 

 1155 بهمن گراميان مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1156 ميثم محمدی مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1157 شاهو منوچهری مريوان 1398/08/26 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم
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 1158 ميالد نجاتی مريوان 1398/08/26 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1159 دانيال نيخواه مريوان 1398/08/26 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1160 آمانج نيک پی مريوان 1398/10/25   اطالعات سپاه  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 1161 عبدهللا وطن دوست مريوان 1398/08/26 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1162 اميد يوسفی مريوان 1398/09/12 مريوان  ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1163 نصرت بهشتی مشهد  1398/10/03 مشهد   اداره اطالعات  کانون حقوق بشر در ايران  مکان نامعلوم 

 1164 قاسم  حسين پور مالثانی 1398/09/24    قناة االحوازية مکان نامعلوم 

 1165 وليد حميد حميداوی مالثانی 1398/09/24    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1166 محمود  عزيزحميداوی مالثانی 1398/09/07    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1167 ماجد منصور حميداوی مالثانی 1398/08/29    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1168 ابولفضل  زاهد مهاباد  1398/11/02   اداره اطالعات  هه نگاو  مکان نامعلوم 

 1169 اميرحسين جيران مهران 1398/09/12 مهران  ماموران امنيتی هه نگاو مکان نامعلوم

 1170 علی يکتايی نسيم شهر 1398/09/30  15 ماموران امنيتی هنگاو مکان نامعلوم

 1171 ابو شعالن  ساکی هويزه 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1172 عباس  ساکی هويزه 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1173 علی  ساکی هويزه 1398/08/28    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1174 اميد بچاری ويس 1398/09/04    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم

 1175 محمود  دورقی ويس 1398/08/29    مردمی احوازجبهه دمکراتيک  مکان نامعلوم 

 1176 علی  شجيرات ويس 1398/09/11    جبهه دمکراتيک مردمی احواز مکان نامعلوم
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