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شھروند مدنی کرد با شلیک نیروھای مسلح  ١٦دست کم  ٢٠١٨در سال 
 ایران قربانی شدەاند + لیست اسامی

 
نیروھای مسلح ایران در مرزھای کردستان   ھ)نگاو: در سال گذشت) میالدی،

.دد را با شلیک مستقیم گرفت)انشھروند مدنی کر ٩دست کم جان   
 

با استناد ب) آمار ب) ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری ھ)نگاو، طی 
 ١٦میالدی، نیروھای مسلح ایران در مرزھای کردستان دست کم  ٢٠١٨سال 

نفر جانشان را از دست دادە و  ٩شھروند مدنی را ب) گلول) بست)اند ک) از این تعداد 
د.یز زخمی شدەاننفر دیگر ن ٧  
 

از مجومع افرادی ک) قربانی شدەاند، نیروھای انتظامی عامل کشت) و زخمی شدن 
د.نفر دیگر نیز از سوی سپاه پاسداران کشت) و یا زخمی شدەان ٦نفر بودە و  ١٠  

 
بیشترین شھروندان در مرزھای استان کرمانشاه (کرمانشاه) قربانی شدەاند ک) 

ھروند مدنی در این استان با شلیک مستقیم ش ٥دست کم  ٢٠١٨طی سال 
د.نفر دیگر نیز زخمی شدەان ٣نیروھای مسلح ایران کشت) شدە و   

 
 
 
 

 
 تاریخ بھ دست محل کشتھ شدن محل زخمی شدن اھل سن نام و نام خانوادگی ردیف

 ٢٧.٢.٢٠١٨ نیروی انتظامی آبدانان  آبدانان ٢١ ناصر قبادی ١
 ٧.٤.٢٠١٨ سپاه پاسداران مرز سرپل ذھاب  کالر ٣٠ بیاکو آپو ٢
 ٧.٤.٢٠١٨ سپاه پاسداران  مرز سرپل ذھاب کالر  ..… ٣
 ١٩.٤.٢٠١٨ نیروی انتظامی شاھن دژ  دیواندرە  رسول فکرت ٤
 ٢٧.٥.٢٠١٨ نیروی انتظامی نقدە  نقدە ٣٠ … ٥
 ٤.٧.٢٠١٨ نیروی انتظامی  کرج بوکان ٣٢ کیوان عبدالل) زادە ٦
 ٢٠.٧.٢٠١٨ سپاه پاسداران  مرزپیرانشھر پیرانشھر  اسماعیل رسولی ٧
 ١٩.٨.٢٠١٨ نیروی انتظامی کرمانشاه  کرمانشاه ٢٤ مجید یعقوب نیا ٨
 ١٩.٨.٢٠١٨ نیروی انتظامی  کرمانشاه کرمانشاه ٢٤ میعاد پلنگی ٩

 ١٩.٨.٢٠١٨ نیروی انتظامی  کرمانشاه کرمانشاه ٢٥ معیاد شاه ویسی ١٠
 ١٩.٨.٢٠١٨ نیروی انتظامی  درەگز درە گز  حمید رضا سپاھی الیین ١١
 ١٢.١٠.٢٠١٨ سپاه پاسداران پاوە  پاوە  فرشاد چجانی ١٢
 ١٢.١٠.٢٠١٨ نیروی انتظامی بوکان بوکان بوکان  علی نصیری ١٣
 ١٢.١٠.٢٠١٨ نیروی انتظامی  بوکان بوکان  مسعود اکبر پور ١٤
 ٢٧.١٠.٢٠١٨ پاسداران سپاه نوسود  سرپل ذھاب ١٨ پاالنیایوب  ١٥
 ٢٧.١٠.٢٠١٨ سپاه پاسداران نوسود  سرپل ذھاب ١٩ بالل تھامی ١٦

 

کامل قربانیانلیست   


